
 
 

 پویان کبیری

 

 

 

 

 

 

 در نقد کتاب 

 "های فدائی خلق و نقد تاریخ جعلیگیری چریکشکل"

 

  

 !یچه ناکاف ر،ید اریچه بس

 1400اسفند 
      



 
1 

 

 !دیر، چه ناکافی بسیار چه

ی چریک "شکل  کتاب در نقد های فدائی خلق و نقد تاری    خ گیر

 جعیل" 

 ______________________________________ 

ن   ی چریک"شکلتحت عنوان    کتاب  اخیر های فدابی خلق و نقد تاری    خ  گیر

ف دهقابی منتشر گردیده است   رفیق   از سوی  جعیل" در واقع    که  اشر

ی باید شد ی پیش نوشته و خوانده م بایستی پنج دهه  ! قبل از هر چیر

ی  تناقضات و عدم موضع عالرغم کمبودها، بگویم که این کتاب  گیر

انقالب   با   قاطع   چگونه   در برابر عوامل و عنارصی که در رابطه 
 

 گ

ی سازمان ُپرافتخار چریک شکل های فدابی خلق ایران دست به گیر

ارائه  با  و  زدند  تاری    خ  تاریخی جعیلتحریف  ابتدا زمینه ی  ی وصل  ، 

وی و    تفکرات انحرافی رسوخ    و سپس  را فراهم  به این جنبش  جزبی 

تئوری انقالب  حاکم بر  به جای  جایگزین کردن آن    در نهایت تسلط و 

ی صورت    نقش داشتند،  سازمان قبل    ها دهه  هم که شدهاگر به همیر

ارائه م  و  نقشر ، مگردید نگاشته  ایفاء    توانست  در جنبش  مثبت 

 ! نماید 

به هر حال حایک از    ویلدارو بعد مرگ،  گرچه همچون نوش  اینک  اما 

ی تابوبی به قدمت ی دلیل   نیم قرن است  حدودن  شکسیی و به همیر

ها  ه که در این رابطه سال چی مجدد به آن الزم است تا ضمن اشاره 

 ایشانی  کید نمودم، به نقد نوشته أ قبل بر آن انگشت گذاشته و ت

دازم.     بیر

ن  و اندی    بیست  بیش از  ر وی    زبی و نظراتج سال پیش بحث نقد بیر

را در نشستی حضوری با تتی چند از رفقای آن زمان تشکیالت مطرح  

یک و متعصبان ای روبرو  ه نمودم و با تعجب بسیار با برخورد هیسیی

با  به  گشتم که  ی    کهاین   توجه  مستویل گشیی از  دهه  سه  از  بیش 
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رویزیونیستی   انحرافی   نظرات و  رهروانش  اپورتونیستی  و  بر    جزبی 

و اثرات   گذشتم  در آن مقطع   خلق ایرانهای فدابی سازمان چریک 

ان آن قابل جی  حداقل برای ما   ها پیش،از مدت   زیانبار، مخرب و غیر

بود، شده  لمس  و  عیان  جنبش کمونیستی  سطح  برایم   در  باورش 

با بیان این که   خصوصبه   ،بود   بسیار سخت که برخی از آن جمع 

... م  هم  "پس حتمن چند روز دیگر  ف هم  ،  " گوبی که حمید اشر

و  موضوع  ی  گذاشیی مسکوت  مسئله،  صورت  حذف  در   سیع 

فناتیک  عرصه مخالفت  ی  چنیر به  ورود  با  خویش  از    ایوار 

و   را   ؟! مقدسات از      ابراز  را ممانعت  تخط   آن  وظائف  ناپذیر  از 

 ! ند ودنمم ب  خویش قلمداد کمونیستی و انقال

به   و  مستقلن  نمودم که  تالش  مقاله  چندین  در  آن  از  پس  باری، 

مختلفمناسبت  مر   ،های  بتباما  مبحث   مقوله،این    ا ط  این  به 

دازم. از جمله در  ی مناسبت  به  ی  ا مقاله  بیر ی    چهلمیر سالگرد رستاخیر

عنوان  سیاهکل   مبارزه تحت  و  "سیاهکل،  مسلحانه  ی 

و     ها"اپورتونیست  نموده  تأکید  موضوع  این  مهم بر  از  ترین  برخی 

  های فدابی خلق ی چریکها و نقاط ضعف جنبش مسلحانه کاستی 

این جنبش در طول حیات خویش با مسائل "  م: بدین شکل برشمردرا  

از های مختلف دست بسیاری در عرصه  نرم کرده است که  وپنجه 

مهم  اپورتهمه  بختک  با  مبارزه  بوده که تر  رویزیونیسم  و  ونیسم 

ی سالجز دورهمتأسفانه به  تا    49های  ای کوتاه )یعتی حدفاصل بیر

پیش  ی پیشاهنگ انقالب  با قدرت تمام به ی مسلحانه که مبارزه   53

انقالب  خلق ما  بار آن برفراز جنبش  ی نکبت رفت(، همواره سایهم

ده بوده است. مهم  ی ترین دالئل این امر عبارتگسیی ی رفیی ند از: ازبیر

نظریههمه ان،  رهی  ظهور ی  اولیه،  کادرهای  و  اعضاء  پردازان، 

، های انحرافی و گسست از نظرگاهایده  ها و مواضع رادیکال کمونیستی

ادامه  بیش عدم  هرچه  ش  مبارزه ی گسیی سطح تر  در  مسلحانه  ی 

جامعه، نبود سیستم آموزشر و امنیتی ایدئولوژیک در تشکیالت،  
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کشان به درون امل ستون پنجم دشمنان کارگران و زحمت نفوذ عو 

شکل و  بطن  جنبش  در  آن  بازتولید  و  تولید  به  روندی که  ی  گیر

 ". مبارزات انقالب  خلق ما انجامید. 

همانجا در ادامه این بحث گفته شد که: "در توضیح این مسائل، 

قدرت تمام  ی مسلحانه با  طور که اشاره شد، تا زمابی که مبارزه همان

ها نه ها و رویزیونیست در صحن جامعه در جریان بود، اپورتونیست 

ی و نه عمیل برای انجام دادن داشتند. تنها رمقی که   حرفی برای گفیی

گوبی بود.  های خویش خزیدن و یاوهشان بافی مانده بود به النه برای 

به  متأسفانه  ااما  شر این که  بهئمحض  جنبش،  دروبی  خصوص  ط 

های انحرافی و سپس انتقال آن  ی نشوونمای ایدهدان، آماده داخل زن

مبارزه  و  شد  زندان  از  ون  بیر ش به  پشت  عالرغم  مسلحانه،  ی 

ی  تعییر و  بسیار سخت  مراحل  ی  استقبال کننده گذاشیی و  آغازین  ی 

بیش  ش  جای گسیی به   ، خلقی اقشار  افول  وسیع  به  رو  عملن  تر، 

 ند. گذاشت، اینان درواقع ش از خاک برآورد

ی شکوب درحقیقت، م  توان گفت که این جنبش انقالب  را نه ماشیر

انقالب  دندان مسلح دشمن، که نفوذ ایده و تا ُبن های منسوخ و غیر

و خزیدن عوامل اپورتونیست و رویزیونیست به درون آن و تکثیر 

ترین  دلیل و عامل ی آن ازپای درآورد. این موضوع، مهم گونه ویروس 

بدیل در تاری    خ مبارزابی خلق ما بوده است  جنبش نوین و ب  ناکام این  

ی حال بیان  های مهم جنبش، خصوصن در گر ییک از ضعفکه درعیر

مبارزهسال  تثبیت  از  پس  وجود های  عدم  بر  مبتی  مسلحانه،  ی 

اپیدم م این  با  مقابله  برای  الزم  پاالیشر  سیستم  و  باشد.  برنامه 

ب موتور  شد که  باعث  موضوع  ی  درآمده همیر حرکت  به  ی زرگ 

، عملن از وجود الزام 57های مبارز، درست در بزنگاه تاریخی  توده 

این   باشد. در  انقالب  خویش محروم  پیشاهنگ  ُپرقدرت  و حضور 

ن جزبی ایفاء   ر رابطه الزم به تأکید است که نقش و تأثیر مخرب  که بیر

 نمود، بسیار حائز اهمیت است. 
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شد،همان اشاره  قبلن  مبارزه   3یط    طور که  آغاز  اول  ی  سال 

برد و تثبیت آن در بطن جامعه، متأسفانه ی انقالب  و پیش مسلحانه 

ی  گان، اعضاء و کادرهای اولیهگذاران و بسیاری از نخبه ی بنیانهمه

مسلح  ی  نیر ایدئولوژیک  سالح  به  خوب   به  انقالب  که  جنبش  این 

وهای شکوب رژیم وابسته به امیر  یالیسم شاه یا  بودند، توسط نیر

ی درگیر زندان در  در  یا  و  و ها  اعدام شهید شدند  و  زیر شکنجه  ها 

تردیدی  بدون هرگونه  بنابراین،  ماندند.  بافی  قلییل هم اسیر  تعداد 

ی، خصوصن م ی پرولیی بازتولید رهی  توان گفت که عدم حفظ و 

ان تئوریک، ییک از ضعف های اساش جنبش نوین کمونیستی و رهی 

 ی آشیل آن بود. اشنه درواقع پ

ی   داشتند نیر
در این میان، بسیاری از افرادی که به این جنبش سمپابی

مدت یا بلندمدت محکوم شدند. ورود  های کوتاه دستگیر و به زندان 

سابقه، و جدابی هم در آن مقیاس ب  تجربه به زندان، آناین افراد کم 

ون از ز عمیل آنان از مبارزه ندان، باتوجه به  ی انقالب  جاری در بیر

ی به سالح ایدئولوژیک مجهز نبودند، و تالفی  ن نیر
این امر مهم که اکیر

برای  مناسب  ی  بسیی خود  زندان،  در  جزبی  حضور  با  امر  این 

ی آنان در معرض اندیشه  ها و افکار انحرافی موجود در زندان  قرارگرفیی

پذیری آن   ها شد. و تأثیر

ی ه نقش و تأثیر در شکلدر زندان و فاقد هرگون  46جزبی از سال   گیر

از کودتای   پس  او گرچه  بود.  انقالب   نوین    32مرداد    28جنبش 

ناچار از نظر تشکیالبی از حزب خائن و منفور توده فاصله گرفته  به 

ی مسائل از آن نگسسته بود.  بود، ویل از لحاظ نظری و شیوه  ی تبییر

، همان نگرش سنتی   نگاه او به انقالب و مسائل کلیدی داخیل و جهابی

حزب توده و برگرفته از اردوگاه رویزیونیستی بود و این درست ییک از 

گذار، آن را به شکیل انقالب  مسائل و موضوعابی بود که رفقای بنیان

ی قرار داده، ضمن افشاء آن و کشیدن خط بطالن مورد نقد پرولیی
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نه  را  انقالب  و  مبارزه  نوین  راه  آن،  تدوین،  بر  تئوری  در  بلکه  تنها 

 بر 
ی  افکندند. عملن نیر

ها و گرایش جزبی به جنبش نوین و سپس تقالی فکری وی )نوشته 

آن، بحث  بر  گذاری  تأثیر و  مرتبط شدن  برای  زندان(  او درون  های 

ی خواسته یا ناخواسته بازتاب خود را در اثرگذاری بر تفکر و نحوه 

دچار  که  یادشده  افراد  مبارزابی  و  ایدئولوژیک  سیاش،   نگرش 

راهنمای   تئوری  با  آنان  قراردادن  تضاد  در  لذا  و  بودند  فقرفکری 

یط   از  پس  آنان  از  برخی  این که  به  باتوجه  داد.  نشان  جنبش 

کوتاه حبس  مهای  آزاد  سازمان  مدت،  صفوف  به  و  شدند 

سال  م در  رسید که  جابی  به  آخرین   54پیوستند، کار  شهادت  با 

، کم عنرص تئوریک مرکزیت سازمان، رفیق برجس کم ته حمید مؤمتی

ه"  های انحراف در جنبش تحت زمزمه  لوای "پای دوم جنبش و غیر

به جهت  بود،  جزبی  نظرات  از  برگرفته  یکه  ی  گیر رهی  غلط  های 

ی انجامید و سیع شد که بخشر از توان فکری و عمیل  وقت سازمان نیر

وها" به  مسلح نیر  کار گرفته شود. جنبش در راستای "سازماندیه غیر

 اشاره کنیم که افراد مذکور عالوه بر ب  ایندر  
، تجربه جا بایستی

 
گ

ی    –فکرابی بودند که آنقدر آگایه و دانش سیاش  حال روشندرعیر

ا شر ی  بیر فرق  نمونه  برای  نداشتند که  و  ئتئوریک  انقالب  عیتی  ط 

ا ی شر ط کالسیک  و ئموقعیت انقالب  را درک نمایند و یا تفاوت بیر

 جوامع ر سلطه تحت 
 

 ا تشخیص دهند. گ

بازمانده  ی اتفاقن  همیر به های  بعدها،  بودند که  از ها  پس  خصوص 

بات سال   ، بر ارکان تشکیالت تکیه زدند و جنبش انقالب  و  55رصی

بهتوده  نام های  به  سپس  و  انحراف کشاندند  به  را  های  پاخاسته 

" سیع در تعمیم جهل  یتی مرکب خویش  مختلف ازجمله "اقلیتی و اکیر

و   سیاش  ب  نمودند  و    – سوادی  ان  رهی  به  را  خود  تئوریک 

 ". گذاران جنبش نوین کمونیستی نسبت دادند. بنیان 
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سال   در  دیگر  به    در   1390بار  تاری    خپروژه واکنش  رژیم  ی  نگاری 

یالیسم جمهور  امون دو جلد کتاب  و   سالمی اوابسته به امیر   این   پیر

  ، های فدابی خلق ایران"ی تاری    خ "چریکرژیم جهل و جنایت درباره 
، جلوه "تاری    خنوشتاری تحت عنوان    یط ای وارونه از  نگاری حکومتی

" تاریخی ای که اهمیت بسیار  نکته اشاره شد که:  ،  تاری    خ و حقایق 

زیادی دارد و بایستی بر آن تأکید نمائیم این است که رژیم منحوس  

ی به  م و عمال اطالعابی و امنیتی فرومایه و ضدانقالب  حاک  ی آن نیر

اپورتونیست  رویزیونیست مانند  و  پیوند ها  در  مکار، سیع  زدن های 

انقالب   تاری    خ  با  از قیام بهمن  تاری    خ جریانات انحرافی و خائن پس 

 های فدابی را دارند. چریک 

پیابر  و  با شهادت زودهنگام  این است که  امر  واقعیت  درحایل که 

ان طراز اول سازمان تا اواخر سال  ی اندیشمند بنیان رفقا گذار و رهی 

مختلف  54 دالئل  جمله:   به  اجرای   از  دائیم،  محافظ  ی  نداشیی

کت  شر  ، خیابابی وری  رصی غیر غیر قرارهای  در نمودن  آنان  الزم 

های جزبی سازمان، عدم انتقال و استقرار حداقل بخشر از  عملیات 

و  مرزهای کشور  از  خارج  در  ی  رعایت کامل به  رهی  عدم  طورکیل 

چرییک  جنگ  طالبی  ب  (  اصول  تربیت و  در  وقت  ی  رهی  توجیه 

توانمند و هم ابی  بازتولید رهی  ی  کادرهای مجرب و آگاه و عدم  چنیر

یاتخاذ تاکتیک های غلط، سازمان ییک پس  های نامناسب و عضوگیر

و   تشکیالبی  سیاش،  تدافیع  اتژیک  اسیی های  سیر دیگری  از 

ایدئولوژیک خود را در برابر اپورتونیسم و رویزیونیسم دروبی و بروبی 

های انحرافی  ی عوامل و دیدگاه ، اشاعه و غلبه از دست داد و با رخنه

انقالب   بات سال  و بالخره با وارد   و غیر به آن، عملن در   55شدن رصی

و خصوصن پس از آن به   57گرفت که در مقطع قیام    وضعیتی قرار 

ی تبدیل شده بود و درواقع از  برای فرصت ایهگجوالن طلبان و خائنیر

ها، های فدابی خلق ایران، از سازمان پویان ی چریکسازمان رزمنده 

مفتاخ احمدزاده  و  و ها  آن  ُپرشکوه  تاری    خ  و  بلندآوازه  نام  تنها  ها، 
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های آن بافی مانده چنان معتقد به راه و آرمان چند از رفقای هم تتی 

 ه خیل عظییم از هواداران. بود و صدالبت

بینک  ا قبلنهمان   ،خرهال و  از گذشت  گفته شد،    هم  طور که  پس 

ف دهقابی م  رفیق   ای از نزدیک به نیم قرن؟! نوشته ده شنتشر  اشر

ی   است که و عملکرد   دیرهنگام تابوی انتقاد از افکار   حایک از شکسیی

ی   نزد او و طبعن  جزبی  که در آن فعالیت    است  جریابی   اعضاء و فعالیر

 ! هم خوب است و هم بد  این که  ،د نکنم

زیرا  است  به    خوب  نزدیک  دههگرچه که  دارد   پنج  خود   تأخیر  و 

شد، که به این موضوع بایستی زودتر پرداخته م   نگارنده اذعان دارد 

را  آن  به  ی  داخیی نیر دلیل  مبارزه  هم  و  اعالم  "واقعیت  حاد  طبقابی  ی 

ی دهد که چرا و چگونه مبارزه نیم   هم  ضیح تو   البتهو    ؟! نماید."م

ی طبقابی حاد مانع از   ی   به آن یعتی   پرداخیی و اعالم موضع در   نگاشیی

شده    خصوص مبحث و موضویع تا به این حد با اهمیت و حیابی 

ی به  باب  ، ویل به هر حال و بالخرهاست؟!  در    را ضوع  این مو   پرداخیی

 ! باز کرده است  جمع خویش

قما  ا از  واقعن  وی  موضوع  بلآیا  اگر   بدین  است؟  داشته  اف  اشر

ی است، پس نمود عیتی آن در روند یط شده کدام است؟ شاید   چنیر

ائط عیتی انقالب"  درباره  "گفته شود که نگارش کتاب     به همراه رفیق شر

تواند پور شاهدی بر این مدعاست. اما این نیم حرمتی   شهید محمد 

قانع  و  آن صحیح  به  آن کتاب  در  موضویع که  زیرا  باشد،   کننده 

ی سازمان چریکشود نه تاری    خ واقیع شکل پرداخته م های فدابی گیر

،  است و نه تاری    خ جعیل ساخته و پرداخته شده توسط جزبی   خلق 

در رابطه با وجود یا عدم وجود    ای از نظرات جزبی بلکه نقد گوشه 

ائط عیتی انقالب در ایران است ی نام کتاب را    شر ی دلیل نیر و به همیر

ائط عیتی انقالب گذاشتند   . شر
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که دیگر بسیار دیر شده بود، منتشر   57در سال  هم    نقد   آنتازه  

حرمتی   دهقابی   قا رف  گردید.  سازمان    پور و  عایل  شورای  عضو  که 

  293ی  در صفحه   ارتبایط که خود ایشانقطع    ، )با توجه بهبودند 

م   کتاب اشاره  آن  "به  مدکند:  البته  ایران    تو  از  من  از خروج  کوتایه 

ی ایران و عراق در جریان قرارداد الجزایر،  گذنیم  با برقراری ارتباط بیر شت که 

و مشخص نیست که پس از آن چه    ،"شد  عارتباط ما با رفقا در ایران قط

باید م گردد(،  مجدد این رفقا با سازمان وصل م مدت بعد ارتباط  

به جای نقد  و به محض مطلع شدن از آن    زودتر از آن  چند سال

ی به  نظرات جزبی و یا ضمن   اقیعو ی تاری    خ  ارائه   سیع در آن،    پرداخیی

ی سازمان م شکل ، خصوصن که تاری    خ جعیل که امروز به کردند گیر

ایشان در خارج از کشور حضور   و زمابی که  54اند از سال  آن پرداخته 

یات س   مرتبط به  داشتند در نشر سازمان درج شده بود و در دسیی

تر مراتب بیش بدون شک تأثیر تشکیالبی و مبارزابی آن به   ها بود! آن 

ائط عیتی انقالب" م    بود! از کتاب "درباره شر

 مرور   به  ایشان  که  توان گفت و نتیجه گرفتم   طور قطعبنابراین به 

برای    زمان  این مرور متأسفانه  بر این امر واقف گشته است و    زمان

ی    که  ی زمابی فاصله   یک  یعتی ایشان     ؟!! بوده است  نیم قرنتقریی 

اف ک"گوید:  وی خود م  ن   به این کار   مبا اقدا  نها م که تنباید اعیی )یعتی اخیر

ی چون به تازه   مبادرت به نگاشیی
 

، درجه عظیم این کتاب نموده اند.(  و انتشار   گ

ور  ار شد، و به راستی هر چه جلوتر  کیی بر من آشش هر چه بی   ت اهمیت این رصی

ی نوشته ن که چ  تحش  ساحسا  نرفتم ای ، ) چند سال  د سالنبایست چای م یر

  .”رفتگ  تیی در من قو ش آمد بی م   رش در گازودتر از این به ن  (یا چند دهه؟! 

ها از من است  ی  ( . )پرانیی

این، در خوش بر  این  بینانه عالوه  بر  ترین شکل ممکن اگر فرض را 

یم که   این موضوعدر یط دو دهه  ویبگیر به  واقف   کاملن  ی اخیر 

بیش از سه دهه است که در خارج    ایشانجا که  از آن   ،است  گشته 

ی   ی طبقابی در بسیی خارج از کشور  برند و مبارزهاز کشور بش م  نیر

که  به شکل عیتی وجود داشته باشد، چه رسد به این   تواند هرگز نیم 
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ی واقعن مانع اقدام ایشان  بخواهد  ی به این    حاد باشد، پس چه چیر

 کار شده است؟ 

صفحات   در  این که  به  توجه  ی  4و    3با  چنیر اول کتاب  بخش   ،

جعیل    خری    ااولیه ت  ه رندگااصیل و ن  ع بنآن است که م  خ حقیقت تل" گوید:  م

ی کیثمورد بح وبی از صف مخالفیر های فدابی  کتوز چریهن، نه دشمن بود و نه نیر

وی خودیه این امر از جانب یک  کآنان. بل  همبارز   هخلق و شیو   ف طر و از    نیر

 وجود ندارد.  یک ش   چ بودن آن هی  هو آزادیخوا  ب  ال انقکه در    صورت گرفت  کش

و حتی جان   ههای فدابی خلق دفاع نمودک از چری  ه به سبک خود هموار کش که  

ی در این را ن  ب  ال خودی مبارز و انقاز دست داد. این فرد    هعزیزش را نیر ر ، رفیق بیر

 . )تأکیدها از من است(  ".باشدجزبی م 

ترین  ییک از مهم   توان به درستی نتیجه گرفت که درواقعم بنابراین،  

ی   ،ایشان  از سوی  یا اقدام به این کار   موانع عدم برخورد  ی  نحوه همیر

که در نقل قول فوق به  )   بوده است  قولهم   این  برخورد و نگرش به

ی ،  اندیشیدن  خود بیانگر آن است که  ( کهاست  خوب  مستیی    پرداخیی

به   که اینک  بوده است  بی تابو   یک نوع  برای وی   کار به این    و اقدام

در   . شکسته و ترک برداشته، اما هنوز متالشر نشده است   هر دلیل

 گونه است. ادامه نشان خواهیم داد که چرا این 

آن،  اما  از  شده  مگر   حالست که  پرسیدبی   پیش  اتفافی   چه  چه  و 

تا  است   افتاده این  ناکافی   شکتی   بو که  و  صورت گرفته    دیرهنگام 

نیم قرن تصمیم گرفته است که  ،حقیقت  نکند که  است؟ از   پس 

شود!   و   بجنبد  بیدار  غفلت  خواب  برای دقیقن    ،دهقابی   رفیق   از 

ی  و واهمه  همیر جنبیدن   ها  بود دیر  حقیقت    ها  تا  رابطه  این  در  که 

 ! ! ، بلکه ویران نمود فرا گرفت نه تنها  بجنبد، دروغ همه جا را 

بحثبرای کمونیست  هرگاه  تحلیل  ها  و  تجزیه  و  و    نقد  نظرات 

 موضویع به نام  افراد و جریانات سیاش مطرح باشد، دیگر   مواضع

خودی نبایستی مطرح باشد. نقدکمونیستی نقدی است  خودی و غیر
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، تعارف و  ای ندارد پروا که در بیان حقایق ترس و واهمهکوبنده و ب  

 . استخوان الی زخم گذاردن هم ندارد 

م  فکر  هم  هنوز  فردیچرا  جزبی  بوده    انقالب    و   خودی  کنید که 

ی     است؟!  ی ی  را خودی و چ  او اساسن به نظر شما چه چیر ی   ویه چیر

او سازمان  "  : دانید کهآیا به این دلیل وی را خودی م  کند؟را انقالب  م

را  چریک خلق  فدابی  وبی های  م   نیر خود  آن  در   دانست"؟! از  )مندرج 

ی است، معنای این جمله آنست که  5  یصفحه   او   کتاب(. اگر چنیر

خود را مالک آن   طلت  از ش جاهحس تملک بر این جنبش داشته و 

ی این سازمان مایملک او بوده م   است و  دانسته است، پس همه چیر

، این دیگران بودند که  نبوده است  یا خودی کش  ایشان مال کش

 ! خودی ایشان شدند، حال چه دانسته یا ندانسته

یرسد که این مسئلهبه نظر م  از سوی رهی 
ی جزبی   ی خودی دانسیی

ترین مسائیل است که  قطع، ییک از کلیدی و اعضاء سازمان در آن م 

 بوده است. های انحرافی وی در سازمان باعث رخنه و تسلط دیدگاه 

ی مبارزه،  ها محدود به شیوه "... تمجید و ستایش او از چریک گوئید که:  م

که توجه  بدون اینشد،  ی آنان مهای شجاعانه و قهرمانانه ها و برخورد فداکاری

گذار، باورهابی است که از یک  که پشتوانه   کند  ی آن برخوردهای انقالب  تأثیر

های رفقا پویان و صورت مدون در نوشتهنشأت گرفته بود که به  تئوری انقالب  

"او در زندان اقدام  کنید که:  و سپس اضافه م   ،باشد"احمدزاده منعکس م

ی نظرات خود که در تقابل با این تئوری قرار   داشتند، نمود و ... نظرات  به نوشیی

دانست، برای بردن نظرات خویش  های فدابی خلق را نادرست م حاکم بر چریک 

ده  ای زد تا بتواند نظرات خود را بر  به درون این سازمان دست به تالش گسیی

 ( ، تأکید از من است. کتاب  6ی .)صفحه آن مستویل گرداند."

ی آن برخوردهای انقالب  واقعن توجه نداشت که پشتوانه   جزبی اگر  

گذار، باورهابی است که از یک تئوری انقالب  نشأت م گرفت، تأثیر

، در   ی ی نظرات خود نمود، که به تأئید شما نیر
پس چرا اقدام به نوشیی

، که باز به تأئید تقابل با این تئوری بود و برای بردن نظرات خویش
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  دست به   به درون آن سازمان  خائن توده" بود،شما متأثر از "حزب  

ده   بتواند نظرات خود را بر آن مستویل گرداند.  تا  زد ای تالش گسیی

این کار را انجام    کاملن هم آگاهانهنبوده است و    بدون توجهبنابراین  

که در فوق   طلت  و جاه   زیرا بر اساس همان حس تملک  داده است،

به   و   این سازمان از آن ایشان نبود به آن اشاره شد، تئوری حاکم بر  

اندیشر  ساده  و  و   ا ب  بالخره  ،"حقیقت"  یاران  مدد کرختی    دروغ 

شده  تحریف و هم که  با کمکصد  ،  و  دری    غ  ب  های  البته  آگاهانه 

در ظاهر و مقطیع هم که شده،    ی برخی از اعضاء سازمان،ناآگاهانه

 شد!  از آن ایشان

وان  جزبی گرچه   وبی ، )و یاران و پیر  و بیر
  بدون   اش در سازمان(،دروبی

ی یا حتا نقدی  یک نقد    یارائه  افتمندانهپرولیی و تنها با   و اصویل،  شر

تحقیر  و  ارائه   تحریف  نقد سکتاریستی خرده و  با   بورژوابی ی  همراه 

نظرات   ،ای یا به عباربی دیگر رویزیونیستی شارالتانیسم حزب توده 

اما تاری    خ در    ، دانسترست مهای فدابی خلق را نادحاکم بر چریک

ی کوتایه از تسلط نظرات وی بر سازمان نشان داد که کدام  فاصله 

نظر  و کدام  درست  و    ،نظر  جامعه  برای  هم  و  سازمان،  برای  هم 

د امر انقالب!،    بود!  بار فقط نادرست، بلکه فاجعه نه پیشی 

 

، در نزد شما و البته    ها خصلت   ،چه مسائلکه    حال ببینیم و موازیتی

 ی انقالب  ساخته است؟! از ایشان یک چهره  بسیارابی دیگر،

 32پس از سال  گسست تشکیالبی وی از حزب توده . 

  .گرایش او به مارکسیسم و کمونیسم 

  46زندابی سیاش شدن وی در سال . 

  .آشنابی قبیل وی با برخی از رفقای گروه جنگل 
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   یالیسم شاه در کشته شدن او به دست رژیم وابسته به امیر

 . 54سال 

و جدابی ی نقد  گسست تشکیالبی او از حزب خائن توده نه برپایه 

فرار  با    آنفروپاشر    به دلیل  از روی اجبار   آگاهانه از آن، بلکه رصفن

ان و کادرهای رده باالی   عدم حضور عیتی    به خارج از کشور و   آنرهی 

منحوس جریان  این  ملموس  از کودتای    ،جامعه  بطندر    و  پس 

سال   یالیستی  این گسست   و   بود   32امیر آن  بر    هم  قطیع  ،عالوه 

است نموده همان   زیرا   ،نبوده  اشاره  ارتباط گروه    ، اید طور که خود 

توده  ، سورگظریقی ،  جزبی  پلیش حزب  تهران  با تشکیالت  از   در 

به  اصیل دالئل  به آن وارد شد.  46سال  زمستان ای بود که در رصی

مرزبندی  گسست تودهاز ح  نظری وی  و فکری    یا  منحط  ی   زب  نیر

ی  ها و شیوه امریست که هرگز به وقوع نپیوست و همواره در تحلیل

توده   نگرش بر  وی    ایحزب  رویزیونیسم حاکم  از  برگرفته  که خود 

هست.   بود،  شوروی و  بوده  تشخیص  و  ردیاب   قابل  برای    کاملن 

برگرفته   و دیکتاتوری فردی شاه" نظر و دیدگاه حزب توده  نمونه تز "

شمایه  غیر رشد  "راه  رویزیونیستی  تز  بود کهدار از  آن    ی  از  جزبی 

 کرد و بعدن آن را به نام خود زد و به جنبش ارائه داد! جانبداری م 

کم و بیش    در آن مقطع گروه جزبی   فکری و نظریبنابراین از لحاظ  

زیرا   ،گویم گویا )م  گویا جزبی که    با این تفاوت  ،همان حزب توده بود 

گونه سند و مدرگ که دال بر صحت آن در مقطع مورد بحث هیچ

سال  فاصل  حد  ادعا م42های  یعتی  جزبی  را ،که  خود  کند گروه 

، ، وجود ندارد.( شود که آن گروه متالشر م   46تا سال    ساخته است

ش جنبش   رشد و   و   انقالب    تحوالت  تحت تأثیر  های مسلحانه  گسیی

داشتهکم جهان،    سطح  در  نظر   کم  بگوئیم   اینبه    در  بهیی  یا    ایده 

آن  پذیرش مسلحانه  حد مبارزه  در  نزدیک    هم  مسلحانه"  "تبلیغ 

عمیل، با توجه به    تدارک و   هرگونه  انجام  قبل از   نو مشخصشده  م
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ساواک پلیش  تشکیالت  با  رابطه  توده  یساخته   تداوم  با    حزب 

اکت برخی از اعضا که   بجز دو تن  ،در تهران  آن  یی ساوایک شده شر

  ، همهموفق به فرار از کشور شدند 
 

وهای  46در سال  گ به دام نیر

 . ند دآور امنیتی رژیم شاه افتاده و ش از زندان در 

مارکس به  او  کمونیسمگرایش  و  ی   یسم  اپورتونیستی   نیر نوع  - از 

رفیق کبیر    رویزیونیستی  قول  به  است که  بوده  توده  منحط  حزب 

از  کاریکاتوری  تنها  احمدزاده  - مارکسیست حزب    یک  مسعود 

ی که جزبی   بود.   لنینیست در آن تعلیم و    اساسن باید گفت که بسیی

کمونیستی   درواقع  ایدئولوژیک یافته بود -تربیت سیاش  غیر
،  جریابی

ی آلوده بود که حاصل   ! شد ن نیم آاش بهیی از منحرف و ماهییی

کمونیست واقعن    جریابی   در عمل و نظر   هرگز   بنابراین اگر حزب توده

ی بوده است!  ی همان  بوده، ایشان نیر ی گونه که در سطح بیر الملیل نیر

رویزیونیسمجریا با   ن  ویل  نبود،  انقالب   و   
جریابی کمونیستی هرگز 

شارالتانیسم سیاش و ایدئولوژیک همواره خود را به ظاهر جریابی 

م -مارکسیستی  نشان  انقالب   و    توانید ماگر    داد! لنینیستی 

ی وی را کمونیست و  مبارز و انقالب    ید، بدانخروشچف و متعاقبیر

ی م   را نیر
ی  ید توانحزب توده و جزبی   نامید؟!! بچنیر

تواند دلییل آشنابی قبیل جزبی با برخی از رفقای گروه جنگل هم نیم 

به  باشد.  او  بودن  انقالب   در  بر  خوب   به  خود  شما  خصوص که 

اکی   "با دیدن نام رفیق عیل جزبی    د کهنیککتابتان اشاره م  5ی  صفحه 

( وی  خود  تازه  و  بود  جزبی  قبلن عضو گروه  فراهابی که  رفیق  صفابی  یعتی 

ی به واقع پس از شکلصفابی  ی گروه جنگل به آن پیوسته بود و ... ( نیر ، "گیر

هیچ شیک به خود راه نداد که وجود گروه جنگل را نادیده گرفته و خود  " جزبی  

ی  وجود آورنده وه در اتحاد با گروه پویان، مفتاخ، احمدزاده، بهرا به جای آن گر 

ی از من است های فدابی خلق بنامد."چریک  .( )پرانیی
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تاری    خ با  واقیع  ی برخورد غیر به  این به قول شما اولیر نویش مربوط 

ه  ، باید بار آن را برشمرده درستی نتایج فاجعه که شما خود به   سچفخا 

از سوی جزبی به  چه یک انقالب  باید بداند"  "آنی  همراه تحریر جزوه 

، خی  از آگاهانه بودن این اعمال و به قصد 
  و نیت   نام رفیق صفابی

ی بر آن تشکیالت گویا   ی  صورت گرفتند   یتیم و یسیر تسلط یافیی . همیر

ی جزبی کافیست!  موضوع خود به انقالب  دانسیی  برای غیر
 تنهابی

پس از گذشت  پرسش اساش در این رابطه این است که اصولن چرا  

همه به  بالخره  قرن که  پیدا نیم  وقوف  موضوع  این  جوانب  ی 

همچنان  کرده  خود  اید؟!  که  را  جریابی  یا  فرد  که  دارید  ارصار 

تجدیدنظر فرصت   ، صفات  طلت  اقسام  و  انواع  و  اعمال طلت   و 

انقالب   گروه   مستقل  نقی و انکار موجودیت  ،تحریف تاری    خ"  مانند:   وی  غیر

 دهندههای تشکیل  عنوان ییک از گروه معرفی گروه خود به   از گروه خود و   جنگل

تربیت   ،لنینیسم-ارکسیسماز م و التقایط ، درک سطخ های فدابی خلقچریک

مارکسیستی حزب   واقیع از ساختار  تحلیل  اش،ایتوده ایدئولوژیک غیر های غیر

ایران، جامعه  ائط  شر رده   و خصوصیات  برخوردها   و 
ُ
،  خ   سکتاریسم،بورژوابی

حتا در توضیح کذابی جعیل    تا به آن حد که)  طلت  و برتری   خودستابی   دوآلیسم،

از دیگر افراد بنیانگذار آن یعتی ظریقی و سورگ به میان   نام  ی گروه خود،درباره 

و    نمابی بزرگ ،  (آوردنیم  نادرست  تبلیغات  و  دروغگوبی  خود،  مورد گروه  در 

رفیق  ، به نام به نفع گروه خود و برعلیه گروه احمدزاده، پویان و مفتاخ گزاف

ی و اشاعه دادن آن برای رفع کمبود یا فقدان هرگونه ا  صفابی  ثر تئوریک از نوشیی

ی آگاهانه  ربط و   سوی گروه جنگل و  به خویش و به نام    گروه  ی آنوصل دروغیر

ی   دیگری  ه   کارییعتی فریب   "نقد کردن  و به نام خویش  نوشیی  آن را ی  و غیر

ارصار دارید    نکا کما شمارید،  مطرح و برم   در صفحات مختلف کتاب

؟! بخصوص که و بخوانید   بدانید   "مبارز و انقالب  خودی،  "  او را   که

چنان   موجبات  خاص  فرد  آن  خصوصیات  و  نگرش  اعمال،  این 

ای عظیم را چه در زمان حیات او و چه در پس آن  خشان و فاجعه 

  فراهم نمود؟!! 
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زندابی  به رصف  را  فردی  نیمهیچ  انقالب  سیاش شدن هرگز  توان 

زمان   دد. قلمداد نمود، مگر در نظر و عمل انقالب  بودن وی اثبات گر 

توده  بودند که  افرادی  میلشاه  و  زندابی  ای  و  بودند  مذهت   و  گرا 

انقالب  خطاب   را  آنان  نه کش  و  بودند  انقالب   نه  هرگز  و  شدند 

ی م همیر جدید  کرد.  رژیم  حاکمیت  زمان  در  طور 

یالیست  جریانات  امیر همان  از  بسیاری  افراد  اسالم(،  ها)جمهوری 

، اقلیتی عالوه به  یتی ه ، پیکاری، مجاهد و سلطنت ی اکیر طلب و غیر

تنها انقالب   بودند که به زندان افتادند و حتا کشته هم شدند، اما نه

 نبودند، بلکه عمدتن ضد آن هم بودند. 

یالیسم شاه  زکشته شدن ج بنابراین،   بی به دست رژیم وابسته به امیر

ی همان  دن یا  تواند دال بر انقالب  بو تر گفته شد، نیم طور که پیش نیر

ی وی باشد.   ه این امر یعتی کشته شدن وی  کضمن این انقالب  دانسیی

یالیسم چه شاه و چه شیخ، قطعن    ،و دیگران به دست نوکران امیر

تواند دلییل برای عدم برخورد قاطع و انقالب  اما نیم  محکوم است! 

پرده بر حقیقت و الپوشابی آن   ر سات  یبا وی و دیگران و   کشیدن 

 ! باشد 

 

نوشته  چرا  ببینیم  است.  حال  بد  وظیفه تان  به  چرا که  است  بد 

عبارت به   است. به درستی عمل ننموده    در این رابطه  کمونیستی خود 

 متد   کاربرد   و   درکفاقد    ،حقیقت  مبسوط  در بیان  بد است زیرا   دیگر 

در  م   دیالکتییک و  بدون  باشد  و  قاطع  و   گذشتنقد  مواضع 

جزبی بر آن انحرافی  های  عملکردهای افراد دخیل در تسلط دیدگاه 

ائط خاص ایرانب    تشکیالت یو نتیجه   بدیل کمونیستی در شر و    گیر

ی انقالب  در اینموضع  و   شجاعت کافی به خرج نداده است  بارهگیر

ی سبب کردید را  م گفتید و نقد  چه را که باید م ی آنهمه   ،به همیر

د در بر نیم   ست. ناکافی  محدود و  و لذا شعاع آن بسیار  گیر
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های  ضمن اشاره به تناقضات و کاستی   تا   سیع خواهد شد   جا در این  

و  موجود  مستندات  بر  تکیه  با  و  بحث  مورد  نوشتار  در   موجود 

ی   اثبات گردد.  ادعا این خود وی مطرح نموده،  مطالت  که همچنیر

ی تناقض موجود در کتاب   ،  شود منمایان    پیشگفتار   3صفحه    ر داولیر

ده جا که ایشان پیش آن  ی  روند شکل   تر به شکل مخترص و فشر گیر

کند و سپس اعالم  را ذکر م  ی شاهدورههای فدابی خلق در  چریک 

ی سازمان چریک پس از قیام"  : دارد کهم ایط که رهی  های فدابی خلق  ، در شر

های دربند  اشغال افراد سازشکار و خائن به منافع طبقه کارگر و دیگر توده به  

ای از این واقعیت در جنبش اشاعه یافت ایران درآمده بود، تاری    خ تحریف شده

با   رابطه  در  جعیل  تاریخی  با  دوره  آن  جوان  نسل  متأسفانه  شد که  باعث  و 

ی چریک شکل ی د های فدابی خلق مواجه شوند." گیر   ر بخش اول و همچنیر

گردد ، پاراگراف دوم یکبار دیگر ذکر م2صفحه    ،آغاز سخنکتاب،  

  1357من  هب  مبعد از قیا واقعیت این است که در مقطیع که مربوط به  "که:  

ی فدابی خلق ایران  هاکچری  مناجعیل از طرف سازمان خوش   خاست، یک تاری    

 )باند فرخ  یک باند تبهکار  أسش سفانه در ر أکه مت
 
قرار  هایش(نگهدار و همپالگ

 . )تأکیدها از من است(  .”اشاعه یافت  نبشد، در جنداشت 

ی اصیل، وی به دفعات و با تکیه بر اسناد موجود   در حایل که در میی

خلق  د  نی  یه  "نشر سچفخا   ،مانند  اردیبهشت ،  6  یشماره،  ارگان 

را جزبی بنیان   دهد که این تاری    خ جعیل"، به درستی نشان م1354

های جزبی مورد استقبال برخی از رفقا در  نوشته"نماید که: و مطرح م  . نهاد 

و عملن   به درون سازمان راه یافت 53از اواخر سال  و  رأس سازمان قرار گرفت

شد.  سازمان  از    54سال    اوائل   در   و   "راهنمای حرکت  به شکل رسیم 

ف در آن عنرصی   ی وقت سازمان که قطعن حمید اشر سوی رهی 

ی کننده بوده است،    درج و   سازماندر ارگان    پذیرفته و مهم و تعییر

یه  . اعالم شد  در اواخر سال    ( 7ی  )شماره   در آخرین شماره این نشر

ی    55  قوی"نیر
 
ج ا وهای  نیر به  ج  شب ن"  تئوریک  "آثار    نبش توصیه کردند که 

ید  هن رفیق ش شادرخ  هبه جزو   ه د و به ویژ نمسلحانه را مورد مطالعه قرار ده
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ن جزبی تحت ع ر   ه  ویژ یهجشود" تو ای مه مسلحانه تود  هونه مبارز گوان "چنبیر

 ."ول دارندذمب

تناق این  نیم ض دلیل  نویعگوبی  رصفن  بلکه ب    تواند  باشد،  دقتی 

ف در  امریست که آگاهانه صورت گرفته است، زیرا پای حمید اشر

ی برای رفیق دهقابی و بسیارابی دیگر تابوبی   مراتب  بهمیان است و او نیر

 ! ستاز جزبی  تر و مهم  تر بزرگ

ی م   14ی  ، گرچه خود در صفحه بنابراین    ...، در "گوید:  کتاب چنیر

وی سیاش ارج الزم را  حایل که باید به فعالیت  های انقالب  یک فرد یا یک نیر

و خط   و خطا  نقص  ندیدن  باعث  امر  این  داد که  اجازه  نباید  ویل  قائل شد 

تقدس قائل شدن به یک نظر و اعتقاد، به رصف کشیدن روی حقایق گردد.  

یا آن فرد مبارز م  این  باشد، همان برخورد مذهت   این که گوینده و طراحش 

به به دگماتیسم م  مذهبیون  به زبان دیگر دچار شدن    باشد. مسائل است و 

که در مقابل هر آنچه حقیقت نیست و از    ند کحقانیت طبقه کار ایجاب م

برخوردار نیم  به نحظهال م  چباشد ب  هیحقانیت  ایستاد و  قاطعیت  با    شر ای 

ج در  اعتهحقایق  به  خدمت  جالت  رسان  شب نی  یاری   اما   ،"د. کمونیستی 

 اصلن  برای ایشان  متأسفانه عالرغم اذعان به این امر درست، گویا 

دچار شوند، و   هم  به دگماتیسم  خاص  مهم نیست که در این مورد 

 و   دیالکتییک  نقد   ،پرده سخن بگویند و رصاحت کالم  لذا بایستی در 

ی انقالب  موضع   ! د نر افراموشر سپ را باید به کمونیستی   و  گیر

 : برای نمونه

رأس نوشته "گوئید  م - در  رفقا  از  برخی  استقبال  مورد  جزبی  های 

ف!  گوئید و به رصاحت نیم  "،سازمان قرار گرفت  حمید اشر

مبارزه "گوئید  م - مشر  از  وی  پیر به  حارصی  دیگر  سازمان  ی    یرهی 

اتژی اسیی هم  نبودمسلحانه؛  تاکتیک  هم  مشخصن   و   ،"، 

ف! نیم   گوئید حمید اشر

اواخر سال  "گوئید  م - راهنمای حرکت    53از  نظرات جزبی عملن 

شد نیم  ،"سازمان  چه کشو  طرف  از  این    یا کسابی   گوئید 
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ف  ،مسئله انجام شد  ی  و دیگر اعضاء کمیته   یعتی حمید اشر

 ! مرکزی وقت

 ،"این تغییر خط، رسمن و به وضوح به جنبش اعالم نشد"  گوئید م -

چه کشنیمو   مانع  ند نخواست  یا کسابی   گوئید  این کار    یا 

از   ند شد  ی اسیم  ف  و رصاحیی به میان    و دیگران  حمید اشر

 ! آورید نیم 

 زندان  ها در آن سال  در گفته شده،    هم  قبلن  دانید و م  طور کههمان

ی ایدئولوژیک بر ش نظرات رفیق احمدزاده و  مبارزه   نویع جدال یا 

ی زندانیان منتسب به سازمان چریک  جزبی  های فدابی خلق در در بیر

ه بود. آیا هرگز به این شد   افراد   بندیمنجر به صف  جریان بوده که

ی را به تفکر خود راه دادهفکر کرده  اید اید یا این احتمال قریب به یقیر

ی سازمان   ف از این موضوع با خی  بوده که رهی  از جمله حمید اشر

ی مسائل و مواردی که در فوق  من با توجه به همه  باشد؟! به نظر 

ف از  به آن  ی سازمان و مشخصن خود حمید اشر ها اشاره شد، رهی 

سال   در  را  جزبی  نظرات  چون  اما  بوده،  خی   با  موضوع    53این 

وی  پذیرفته و راهنمای عمل خویش قرار داده بود و دیگر حارصی به پیر

اتژیاز مشر مبارزه ، هم تاکتیک نبود و رسمن  ی مسلحانه؛ هم اسیی

وضوح هم این تغییر خط را به جنبش اعالم نکرده بود، لذا این  و به

موضوع را هم مسکوت گذاشته و هیچ موضع و نظر رسیم هم در  

  برابر آن نگرفت و اعالم نکرد!! 

یا  پرسیده   ،و  از خود  منظوریاید که  آیا هرگز  به چه  و  حمید    چرا 

ف یک  ی چرییک در شهر و کوه" "یک سال مبارزه ی  بار در جزوهاشر

ی سال    با هشت کادر در   تاری    خ تشکیل گروه جنگل را  اعالم   47پائیر

در "جمع م دیگر  بار  و  ساله" سال  کند  آن   45بندی سه  برای  را 

ی  ی آن را هم جزبی و سورگ و زاهدیان تعییر  ؟ نامد م و مؤسسیر

ف مورد ها،  )در قسمت "یادداشت   در کتاب خود دهقابی    رفیق اشر

گونه  کند، اما در برابر آن هیچ( به این موضوع اشاره م1  یشماره 
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نیم  و موضیع  د  طور ضمتی      تنها   گیر م به  بسنده  این    کند که به 

ی"...، با این حال، تاری    خ واقیع شکل :  بگوید  گروه جنگل در این جزوه، با    گیر

از افرادی به عنوان  توجه به عقب ُبرده شدن زمان تشکیل این گروه و نام بردن  

ی به نوبه " آن، مخدوش گشته است. این برخورد نیر ی ابتدابی ی خود  "مؤسسیر

این کار   باید   ، در حایل که دهد."طلبان امکان تحریف تاری    خ را م به فرصت 

ف واقع ناشر از پذیرش نظرات جزبی و تاری    خ تحریف به   را   حمید اشر

پرداخته    دانست  ایشده  و  بازوی که وی ساخته  یا  فاعل  ی  نیر او  و 

     اجرابی آن بوده است. 

  فوق که   رد اشاره شده در ااین مورد و دیگر مو   بنابراین با استناد به

با  نگیر صورت م  54  اوائل سال  و   53در اواخر سال   ی  د و همچنیر

کتاب مبتی بر این که:   8ی خود شما در صفحه  توجه به این گفته 
ن جزبی به جای تئوری مبارزه " ر های فدابی خلق  ی مسلحانه چریک نظرات بیر

اواخر سال  اولیه،   سازمان چریک  1353از  راهنمای حرکت   
ً
فدابی  عمال های 

ی نمود توان و باید نتیجه به درستی م ،خلق گردید."  : که  گیر

ف در اشاعه این تاری    خ جعیل و حاکم کردن نظرات   اولن، حمید اشر

ابی داشته    انحرافی  بر سازمان نقش بشی او هم  جزبی  و در حقیقت 

بوده    عامل بردن آن نظرات به درون سازمان و هم عامل اجرابی آن

شعارها  تغییر  به  منجر  و  مشر  خط  و   است که  ی سازمان   همچنیر

ی عمیلجهت  وهایش در راستای   سازماندیه  آن در رابطه با   گیر نیر

ی    . شد   نظرات جزبی  حاکمیت اپورتونیسم راست مورد اشاره از همیر

ت م
َ
د،جا نشا که نظرات جزبی عملن    53"از اواخر سال یعتی دقیقن  گیر

ی سازمان دیگر حارصی به  "و به قول شما    راهنمای حرکت سازمان شد" رهی 

وی از مشر  اتژی، هم تاکتیک نبود پیر نه این که   !،." مبارزه مسلحانه هم اسیی

 . باشد  و تسلط یافته وجود آمدهبه 56سال ماه باره در آذر به یک 

ی است که  بار و غم این واقعن تأسف  حزب توده با هوشیاری و انگیر

سال   اواخر  در  خویش  ضدانقالب   بیتی  ی شکل  53تیر روند به  ی  گیر

دهد و شادی  رد و به سازمان پیام مب  سازمان بر مدر    تجدید تفکر 



 
20 

 

ها  ، اما رفقای انقالب  ما در درون سازمان چه آن کند خویش را ابراز م 

ردند بُ ها که در خارج از کشور به ش م که در کشور بودند و چه آن

به و  ف  اشر حمید  برخوردی  با  هیچ  سازمان  مرکزیت  کیل  طور 

 کنند؟!! نیم 

به این    عالرغم این که  کتاب  8ی  ر یادداشت شماره رفیق دهقابی د

ی  آنچه موجب شادی و شعف  "کند:  م   اشاره  موضوع چنیر در حقیقت 

یه  شر مطالت  بود که در ن  هاهدش ته بود، مگش   هب  حزب توداله کاران ضد انقهنک

شد  های فدابی خلق درج م کمسلحانه و چری  شب نمن با ادعای دفاع از جه ب19

ی افراد وابسته و هوادار چریش تجدید اندیو "روند   های فدابی خلق" را  ک ه در بیر

ای که به  ه در جزو  1353د  نفوق در اسف مکرد. رفقای ما در ایران به پیاالقاء م 

"اعدانم عباالانق  ماسبت  هزار چهش  س ب   مرد  م هر هریاری،  پاسشر ت ن "  شد    خ 

سفانه أن داد که متشابود ن  همزبور با مطالت  که در آن نوشته شد هدادند. جزو 

  ه ه" در سازمان ما ب  مورد نبودش از "روند تجدید اندی  هشادی شان حزب تود 

ور ش پور در خارج از کخییل دیر به دست من و رفیق حرمتی   ه است. این جزو 

ع از ال سف و ناراحتی ما شد، به همان حد که اطأرسید که بسیار مایه غم، ت

  ه شد  هشادی و شعف حزب تود  ثباع  ه" در سازمان ما،ش "روند تجدید اندی

هیچ برخورد نظری    ،اما از این که پس از آگایه از این موضوع  ،"بود

وبی تشکیالت( با   و چه بیر
و عمیل مشخیص )چه در سطح دروبی

د، نه حرفی مپور صورت نیمآن از سوی وی و رفیق حرمتی  زند گیر

 ! کند؟م و نه انتقادی 

به آن اشاره کرد این است که رفیق دهقابی  ی دیگری که باید  نکته 

ی نوشته حمید  ه که مربوط به توضیح دربار   10در یادداشت شماره  

ف تحت نام " باشد " مچرییک در شهر و روستا  تحلیل یک سال مبارزه اشر

ی بار در تابستان  گوید: "م پرستان  از طریق رادیو میهن  1353این نوشته اولیر

ن آل  با ناراحتی از جا پرید و    آقا در جنبش پخش گردید. ... رفیق نسیی ناگهان 

شود!؟ چرا این  ا دارد از رادیو پخش م گفت این نوشته که داخیل بود پس چر 

خود   را  مقاله  آن  او گفت که  است؟  شده  فرستاده  رادیو  به  دروبی  نوشته 

ن آل  با آن مخالف  وی)نسیی
 
آقا( تایپ کرده بود و رفیق حسن نوروزی شدیدا

ی خاطر قرار بود به عنوان یک نوشته داخیل در درون سازمان  بود و به همیر
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  ه رو گاز    ه از رفقای باقیماندیک آن زمان رفیق حسن نوروزی که یدر   ( بماند و ...،

ر  گاین رفیق که یک کار   -1352دیماه   20- بود    ه رسید تادهبود به ش هاحمدزاد

به    ش ای مرکزیت، نقض از اعیک وان ینبه ع 50های سالکمونیست بود پس از رصی

 بزر 
 

ن، های رفیق نبا این برخورد و صحبت   . )داشت در بازسازی سازمان  گ سیی

ی   به او گفتم که چطور در پایگاه مشهد وقتی آن را خواندم بسیار ناراحت من نیر

و به واقع عصبابی شدم. چون در رابطه با گروه احمدزاده مطالب نادرستی در  

 ... ارتبایط که    "،آن مطرح شده و  از کشور و قطع  از خروج  اما پس 

ی  قبلن به آن اشاره شده، دیگر دنبال آن را نیم د و در این کتاب نیر گیر

گوید که چه کش آن نوشته را که قرار بوده به دلیل مخالفت  نیم 

وبی  بیر صورت  به  دیگران  احتمالن  و  نوروزی  حسن  رفیق  شدید 

آن شکل در جنبش پخش نشود، پس از شهادت رفیق نوروزی به  

ف و دیگر یاران جزبی در سازمان کند؟! ب  پخش م  شک حمید اشر

ی کاری زده   اند! دست به چنیر

، یم که  درثابی ف    اگر فرض  را بر این محال در نظر بگیر این حمید اشر

اشاعه کار   انحرافی   ییعتی  نظرات  حاکم کردن  و  جعیل  تاری    خ  این 

سازمان بر  را جزبی  استداانجام    آگاهانهغیر   ،  در کار    و   ده  عمدی 

رسد )که البته بعید به نظر مبوده باشد  توجیهو از روی ب    نبوده

باشد  بوده  ی  چنیر یک  ،( ! که  نشان  از  و  سو  عمیق  درک  عدم  از 

  به آن  راسخ اعتقاد  دمع نظرات رفقا مسعود و پویان و  یجانبه همه

ی حایک از عدم تشخیص درست  از طرف وی    دارد و از سوی دیگر نیر

از  مبارزه   وی  تئوری  با  آن  بودن  متضاد  و  انحرافی جزبی  ی نظرات 

اتژی، هم تاکتیک اما این فرض حتا به شکل    . است   مسلحانه هم اسیی

که نظرات جزبی عملن    53"از اواخر سال  اش هم غلط است، زیرا  محال 

وی از مشر  و    راهنمای حرکت سازمان شد" ی سازمان دیگر حارصی به پیر "رهی 

نبود" تاکتیک  هم  اتژی،  اسیی هم  مسلحانه  خود    ،  مبارزه  این  از و   حایک 

   آگاهانه بودن آن است. 

هن به تغییر خط سازمان    یعتی   این امر   شد که  حال که واضح و می 

 رسیم   به شکل  پس چرا ،  استه  و براساس آگایه صورت گرفت   عمد 
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 به وضوح  یط سندی  ی بحث و تبادل نظر درون سازمابی برپایه   و 

 ؟! شد ن رسانده به اطالع جنبش اعالم نشد و 

ی جا که هیچاز آن بودن چنیر بر در جریان  گونه سند و مدرگ دال 

مقطع    بر ش آن در   ی ایدئولوژییکعبارت دیگر مبارزه یا به   مباحثابی 

در   بحث  بنابراین ممورد  ندارد،  وجود  سازمان  باید  درون  و  توان 

ی ن ف خود به تنهابی در   تیجه گرفت که حمید چنیر این خصوص    اشر

 و این یعتی فاجعه!  روی کردند و دیگران دنباله  تصمیم گرفته است

از آن در مرکزیت  البته رفقای   دیگری هم که در آن مقطع و پس 

چه و  موافق  چه  بودند،  فرض  سازمان  بوده    بر  امر  این  مخالف 

بوده  مقرص  اندازه  همان  به  بوده باشند،  موافق  اگر  که   اند اند. 

  ، پس اند و اگر مخالف بوده   اند ی به بار آمده همدستان این فاجعه 

با این موضوع از سوی   ردی که در مخالفتکچرا هیچ نوشته و عمل

 تاری    خ این سازمان به ثبت نرسیده است.  در بطن باشد  ایشان

تعجب مؤمتی   بسیار   جای  رفیق حمید  حتا    خود   که  هم  است که 

ی مسلحانه؛ هم  طلبان در مورد "مبارزه ی "پاسخ به فرصت جزوه 

با  مواجهه  در  را  تاکتیک"  هم  اتژی،  سازمان   اسیی و    هایمحافل 

  54در سال    از کشور   اپورتونیستی منتقد این تئوری در داخل و خارج

اشاره نوشت و ، هیچ  اپورتونیستی  نظرات  استیالی  و  به رسوخ  ای 

  در این نوشته و نه در جای دیگر ندارد؟!   رویزیونیستی بر سازمان نه

، از  ی غلط مرسوم    همان نگاه  شاید علت آن، به احتمال قریب به یقیر

دارد  جزبی   به ادامه  هم  امروز  به  تا  انقالب  "یعتی    که  و   " خودی 

ی   ی آن   یو دانسیی و به غلط در تکامل تئوری راهنمای سازمان دانسیی

 أت گرفته باشد!  نش نظرات

ی)یعتی انجام مسائل و جهت   وقف  در هر دو صورت های مذکور گیر

  این نکته   و در تائید   این موضوع بیانگر   ،آگایه( ی آگایه یا عدمبرپایه 

ی  ف تئوریه  نیر ی ست که حمید اشر و به قول معروف او یک    نبود   سیر
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بود.   ی  هیچپراتیسیر ی )اساسن  تئوریسیر جنگل  رفقای گروه  از  یک 

نوشته   نبودند.  هیچ  سازمان  تشکیل  از  تئوریک  ایقبل  غیر  از   حتا 

فآن  ی چند   ها و حمید اشر وجود ندارد، بعد از آن هم رصف نوشیی

تئوریک ی نیم   مطلب آن هم غیر توان او یا هر فرد دیگری را تئوریسیر

آن   دانست.  نیست که  معتی  این  به  این  تئوریک البته  آگایه  ها 

آن  سیانداشتند. مسلمن  آگایه  راه -شقدر  به  داشتند که  تئوریک 

ائط ایران آن برای آرمان  کمونیسم و مبارزه هم در آن های آن در شر

نبود، انقالب   اعتالی  وضعیت  در  جامعه  و  جنبش  قدم   ایام که 

  ( . نهادند 

ی تئوری ناب مارکسیستی  لنینیستی منطبق -زمابی که به یک پراتیسیر

ائط م د امر مبارزه و  منجر به عملکرد انقالب   ،دهید با شر او و پیشی 

به    . گردد م  انقالب هرگاه  رویزیونیستی   ویاما  انحرافی  را   تئوری 

عمل  تردید ب    ،بدهید  به  در  ی ب    منجر  رفیی تشکیالت،   راهه  فرد، 

  ما   و   به بار خواهد آورد فاجعه    و   نهایت جامعه شده  در   جنبش و 

 همه
 

ی  متأسفانه دیدیم که به عینه گ  شد!  چنیر

د مبارزه امری که با درایت و آینده   ی ایدئولوژیکنگری سیاش، پیشی 

تمام  ی عرصه سازمابی در همه  درون  سالم های نظری و عمیل در 

تشکیالبی  و و  ،  سطوح  شده  ی  تعییر مواضع  و  اصول  بر  پایبندی 

ف و در   پذیرفته شده در مقطع اتحاد دو گروه کل   از سوی حمید اشر

ی سازمان  شد از آن ممانعت کرد.  م ،رهی 

ی  از همان ابتدا،  تصور کنید که تجزیه  سازمان قادر به    و اعضاء  رهی 

در تضاد و   ضمن  و   ند شد م   نظرات انحرافی جزبی   و تحلیل و نقد 

اتژی،  با تئوری انقالب  مبارزه   دیدن آن  تقابل ی مسلحانه؛ هم اسیی

شدند و آن را  سازمان م   مانع ورود و رسوخ آن به ارکان  ،هم تاکتیک

جنبش"  در  دوم  "پای  یا  آن"  این  "تکامل  از  مزخرفات    و  دست 

بلکه  نیم  پنداشتند )نظرابی که در واقع نه در جهت تکامل تئوری، 

به درواقع  نه  و  آن  در   مثابهنابودی  بلکه  جنبش،  برای  دوم  پابی 
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چه  شک آن ، ب  ( ! حقیقت جریابی که آمد تا پای اول آن را قطع نماید 

بر ش آن تشکیالت تنومند انقالب  ب  بدیل در ایران که با خون که  

ین فرزندان این خلق همیشه دربند آبیاری شده بود،   بسیارابی از بهیی

حاصل  نیم هرگز  این  اگر   شد که شد! اش  رفقا   مسلمن  از  ییک  حتا 

احمدزاده یا  م  نیر   پویان  ب  ماند بافی  برابر ،  در  گ  سیی سدی  تردید 

های ضدانقالب  وی در سازمان وجود ی اندیشه جزبی و رسوخ خزنده 

  شد که شد! آن نیم داشت و نتیجه به هیچ وجه م

این که،   ی م ختم کالم  بایستی سیر نیم قرن زمان  تابوی  اگر  تا  شد 

"فردی خودی، مبارز و  عنوان  حرمت او به   هم تازه با حفظآن ،  جزبی 

"  شکسته شود، احتمالن یک قرن بایستی بگذرد تا ؟!، بالخره  انقالب 

ف  رفقای ما   برای ی   تابوی حمید اشر ی شود. البته اگر عمری   نیر چنیر

 باشد، که امید است باشد! 

 

ی   پویان کبیر

   1400اسفند 

 

 


