
کتابی در خدمت وارونه سازی و جعل تاریخی- یوسف زرکار 

 ) 55تیرماه سالروز جان باختن رفیق حمید اشرف و دیگر رفقا در سال  هشتم  بمناسبت(          

 

 رژیم جمهوری اسلمی با دستگاه ها و موسسات گون--اگونش، ب--ا رس--انه ه--ای گروه--ی و قل--م بم--زدان و باص--طلح

 ای--ن رژی--م. تحلیل گرانش در تخریب ،تحریف و وارونه سازی تاریخ مبارزاتی م--ردم م--ا م--ی کوش--د و ی--د ط--ولیی دارد

 سال ها است که به این تحریف و دگرگونه سازی بطور مس--تمر و درح--وزه ه--ای مختل--ف ادام--ه م--ی ده--د ت--ا تاری--خ

.را جایگزین واقعیت های تاریخی سازد" انقلب اسلمی "

 ، در تحلی--ل ه--ا و گفتاره--ایش ت--ا ج--ایی ک--ه توانس--ته نق--ش و" اس--لمی " ای--ن تاری--خ نگ--اری وی--ژه و از ن--وع   در    

  چپ و ملی در انقلب مشروطیت رابه مح--اق ران--ده ، جری--ان مش--روعه تاثیرگذاری جریانات آزادیخواه و عدالت طلب

 خواهان و آخوند مرتجع شیح فضل اله نوری را ب-ه ص-در نش-انده اس-ت ، ش-یخک مرتجع-ی ک-ه مش--روعه ی-ا هم-ان

 را می خواست جاری سازد ، یعنی همان چیزی که اکنون بی--ش از س--ی س--ال اس--ت) قوانین اسلمی ( شرعیت 

.که مردم ما در رژیم جمهوری اسلمی دارند آنرا تجربه می کنند 

 این رژیم با شگرد ها و شیوه های خاص خود ، با جعل و وارونه سازی تاریخی، جنبش ملی شدن نفت به ره--بری 

 دکتر مصدق، که خاطره اش هنوز در اذهان نسل ها ج--اری اس--ت ، را ملخ--ور نم--وده و بحس-اب آی--ت ال--ه کاش--انی

 ن-ه:" انگلیسی و دیگر آخوندهای حوزه علمیه قم واریز کرده و می کند و ابدا به روی مبارکش نم-ی آورد ک-ه ش-عار 

 ، در آن زمان ورد زبان مردم شد که بی-انگر نف-ی و ط--رد سیاس-ت ه-ای" قم خوبه نه کاشون، لعنت به هر دوتاشون

.بود " حضرات " ضد مردمی و خلف مصالح ملی آن

 را دس--ت آوی--ز ق--رار داده و) ب--ا ره--بری ارتج--اعی آن ( خ--رداد  15این رژی--م هم--واره و ب--زور تبلیغ--ات دروغی--ن واقع--ه  

 یکجانبه ، انحصار طلبانه و غی-ر واقع-ی ش-روع مب-ارزات دمکراتی-ک – ض--د امپریالیس-تی م--ردم را از آن نقط--ه و زم-ان

 ، نی--روی ه--ای مس--تقل چ--پ ،)39-42س--الهای ( معرفی می کند و گویا که اصل و اب--دا جریان--ات جبه--ه مل--ی دوم  

 اقشار و طبقات گوناگون وجود خارجی نداشته اند و هیچگونه مبارزه و حرکتی ص--ورت ن--داده ان--د و ه--ر آنچ--ه ب--وده و

 فقط خمینی و آخوندها بوده اند و کرده اند ؟  شده

 را مصادره به مطلوب نموده و طی سی س--ال تم-ام در ابع--اد وس--یع ب--ه ای--ن تبلیغ-ات 57 این رژیم انقلب بهمن     

 ب--وده اس--ت و فق--ط" اس--لم " دروغین مشغول است که گویا جنبش ضد امپریالیستی – دمکراتیک مردم فقط برای 

 ب-وده ان-د و دیگ-ر جریان-ات هی-چ نقش-ی"انقلب-ی و مب-ارز" گویا همین چند آخوندی که اکنون سکاندار مملکت اند ، 

 بخ-رج میدهن-د ت-ا ه-ر گ-ونه نق--ش و ت-اثیر گ-ذاری دیگ-ر اینان بطور وسیع و مستمر تلش وقیح-انه ای ! نداشته اند 

 یعن--ی واقعی--ت زن--دان ه--ای ، قص--ر ، جریانات را نفی کنند و حتی نمود آشکار آن تلش های مبارزاتی در رژیم شاه 

 اوین و شهرستان ها را ک--ه ممل--و از ف--دایی ، مجاه--د و دیگ--ر اف--راد مب--ارز و مس--تقل ب--وده اس--ت را نادی--ده گرفت--ه و

 در ایج--اد و پیش--برد اینان نقش وسیع و انکارناپذیر اقشار و طبقات گوناگون توده های م--ردم . لپوشانی می نمایند 

 انقلب بهمن را فقط بحساب جریانات ارتجاعی آخوندها واریز م--ی کنن--د و ب--رای تخری--ب و تحری--ف و مخ--دوش ک--ردن

 و در ای--ن راه از هم--ه اب--زار و. حافظه تاریخی توده ها و به ویژه نسل جوان از هیچ کوشش--ی ف--رو گ--ذار نم--ی کنن--د 

. وسایلی مانند رادیو ، تلویزیون،کتابها و روزنامه های مختلف که در اختیار دارند سوءاستفاده می کنند 
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 مردم ما و سازمان های مبارز و انقلبی ک--ه نق--ش  رژیم جمهوری اسلمی کمر به نابودی تاریخ واقعی مبارزات     

 ب-ا اس--تفاده از. داش-ته ان--د ، بس--ته اس--ت  57برجسته ای در تداوم و پیشبرد مب-ارزات م--ردم و ب-ویژه قی-ام بهم-ن 

 ارگانهای تبلیغاتی اش و با انتشار کتاب های گوناگون از طرف موسسات مختلف--ی ک--ه وابس--ته ب--ه وزارت اطلع--ات

 ج-ازده م--ی ش-وند و در واق--ع" محق--ق و تحلی--ل گ--ر " قلم بمزدانی ک--ه . اش می باشند ، در این مسیر می کوشد 

 یک--ی. همان همکاران شکنجه گران و بازجوهای وزارت اطلعاتش هستند ، به این کارزار کثیف تداوم م--ی بخش--ند 

 چری--ک ه--ای ف--دایی خل--ق از نخس--تین کن--ش ه--ای اولی--ه ت--ا" از آخرین نمونه های آن انتشار کتاب هزار صفحه ای 

" 57بهمن   موسس--ه مطالع--ات و پژوه--ش" ای--ن کت--اب ک--ه از ط--رف. نوشته گویا فردی به نام محمود نادری است  

 وابسته به وزارت اطلعات رژیم منتشر شده بطور عام در همان خط سیر تحریف، جعل و واژگونه س--ازی" اسلمی 

 تاریخ واقعی مبارزات مردم ،سازمانهاو جریانات پیش-اهنگ اش ق-رار دارد و بط-ور خ-اص ب-ه تحری-ف حق-ایق و تخری-ب

 نگاهی به این کتاب حجیم که ادعای پر طمطراق. می پردازد   50در دهه " سازمان چریکهای فدایی خلق " چهره 

 ام-ا چری-ک ه-ای ف-دایی ک-ه: "  گوین-د  م-ی 18بودن را نیز یدک می کشد – زیرا خود آش-کارا در ص " پژوهشی " 

 :سئوالت اساسی و مهمی از این قبیل را برای خواننده مطرح م--ی س--ازد ک--ه " - موضوع پزوهش این کتاب است 

منابع و فاکت های این کتاب از کجاست ؟ با چه روش و شیوه ای نوشته شده است ؟ و هدفش چیست ؟

 است که  فاکت ها و منابع کتاب مذکور عمده تا و بطور کلی مبتنی بر ورقه های بازجویی رفقای چریک فدایی      

 در زیر وحشیانه ترین شکنجه ها ، کابل و شلق مداوم ، آپولو و آویزان کردم همراه با شوک الکتریکی و س-وزاندن و

 در ای--ن کت--اب تلش ش--ده اس--ت ت--ا از می-ان مجم--وعه: " به این گفته خود آنان توجه کنید. غیره بدست آمده است 

  یعن--ی وقیح-انه و آش--کارا م--ی گوین--د ک--ه "22ص  ..... اسناد پراکنده ای که عموما ب-ر ب-ازجویی ه-ا مبتن-ی اس--ت

 که در اطاق ه-او زی--ر زمی--ن ه--ای ممل--و از" اسنادی "  . اتکایی آنان بر ورقه های بازجویی ها استوار است" اسناد"

 و شلق ساواک بمثابه قتل گاه چریکها تهیه شده است ، قتل گاه های اوین،کمیته مشترک و غیره جاهایی خون 

 و آرزوی بهروزی مردم و حفظ اسرار سازمانی بودند که در آنها کشاکش شلق و گوشت بدن ، کشاکش استواری 

 ، آنهم بش--کلی معج--ول ،"اسناد " استناد به این باصطلح. با جنایت کاری های ساواک شاه در تقابل قرار داشتند 

 و سندیت ، فاقد هر گونه اعتباری برای یک اثر باصطلح گزینشی ، دستکاری و قلب شده از نظر حقوقی ،انسانی 

 حداکثر می توان برخی زمان ها و مکانهای درگیری ها و دستگیری ها ، بعضی موارد مقایسه. است " پژوهشی " 

 ای ، طرحی محدود و ناقص از سیر حوادث ، سازمان یابی و یا چگونگی اجرای برخی عملی--ات و اطلع--تی پیرام--ون

 افراد را در آن یافت ، ولی نمی تواند ونباید پ--ایه و مبن--ای باص--طلح تاری--خ نگ--اری ب--رای ارزی--ابی عملک--رد ی--ک جری--ان

 برای بررسی و نقد هر سازمان سیاسی و به وی--ژه . سیاسی و در اینجاچریکهای فدایی خلق دهه پنجاه قرار گیرد

 سازمانی رزمنده و مسلح بمثابه یک ارگانیسم اجتماعی باید و اصولی است که در بستر و متن شرایط اجتماعی–

 سیاسی جامعه و با توجه ب--ه ت--اثیرات ش--رایط بی--ن الملل--ی، چگ--ونگی ش--کل گی--ری ، رش--د و س--وخت و س--از آن ،

 بررسی کشاکش گرایش ها و غلبه آنها و نتایج حاصله در یک روند مبارزاتی و برپایه داده ها و اسناد خود چریکهای

 ب-ا موض--عی تخصص--ی و پژوهش-ی) در اینج-ا س-اواک ش-اه ( فدایی خلق و با توجه به مکاتب-ات و عملک--رد دش--من 

 نویسنده یا نویسندگان کتاب خود متوجه ای--ن نق--ض!!. بررسی گردد ، نه با اتکاء یک جانبه و محدود به بازجویی ها 

 پرس--ش. دارن--د  خودشان شده اند و با طرح یک پرسش انحرافی سعی در لپوش--انی موض--وع " پژوهش " فاحش 

 آیا می توان به اسناد اطلعاتی ، خصوصا به بازجویی ها که مته--م در ش--رایط خ--اص: " انحرافی آنان مبنی براینکه 

 اینان با طرح اینگونه پرسش انحرافی به فریبکاری بزرگ--ی. پاسخ مثبت میدهند " آنرا نگاشته است ، اعتماد نمود ؟

 "بارذیلنه ترین ترفند شرایط وحشتناک حاکم بر ف--رد تح--ت ش--کنجه را  وقتی " این پژوهشگران . " دست می زنند 

 می نامند ، در واقع نه تنها خوی و خصلت و عملکرد ضد انسانی همپالگی های سلف خویش و خود" شرایط خاص
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 ب-رای ی-ک ک-ار تحقیق-ی و" اس--ناد " را بر مل می سازند ، بلکه اساسا بی پایه گی ادع-ای ارزش و اعتب-ار اینگ--ونه 

 تولیدی ساواک می توانند تا حدودی و ب--ه درج--اتی از وق--ایع" اسناد " این باصطلح . پژوهشی نیز آشکار می گردد 

 رون-د عملک--رد ی--ک  توانن-د پ-ایه و اس-اس ب-رای پژوه--ش  را در خود داشته باشد ولی بهیچ وجه نمی" حقیقت " یا 

. سازمان کمونیستی، رزمنده و چریکی قرار گیرد،زیرا که کلییت واقعیت و حقایق را بازتاب نمی دهد

  روش و شیوه ای که نویسنده ی--ا نویس--ندگان کت--اب ب--رای باص--طلح نق--د و بررس--ی ی--ک دوره از درخش--ان تری--ن    

 در پیش گرفته اند ، عاری از هر گونه پ--ایه و روال اص--ولی و علم--ی 50فعالیت مبارزاتی چریکهای فدایی خلق دهه 

 است ، زیرا نه با واقعیت سازگاری دارد و نه سیر و عملکرد این جریان را به گ--ونه ای درس--ت و راس--تین عی--ان م--ی

 حتی نگاهی ساده به تقسیم بندی مطالب کتاب ، مغلطه کاری، برجسته ک-ردن م-وارد گزینش-ی، تاکی-دات. سازد 

 انگ و اتهام اثبات ناشده و بسیاری موارد دیگر بمنطور القای ی--ک خ--ط بر روی اشارات و یا گفته یک فرد ،  مغرضانه 

 .نویسندگان ساوامائی را آشکار م--ی س--ازد  از پیش تعیین شده ، روش و شیوه مغرضانه و غیراصولی نویسنده یا 

 ، ، ارگ-ان ه-ا و اعلمی--ه ه-ایش "س-ازمان چریکه--ا" اطلعاتی با نوشته ها ، کتب و جزوات رس--می" پژوهشگران " 

 س--یر گس--ترش و رش--د، و ی--ا اف--ول عملک--رد مب--ارزاتی. جزدر مواردی خاص و برای منطور خاص خ--ود، ک--اری ندارن--د 

 سازمان در رابطه با توده ها و روشنفکران یعنی مهمترین رابطه های یک ارگ--ان اجتم--اعی ب--ا محیط--ش راعم--دا م--د

 اینان حتی روال ساده و خطی دنبال کردن سیر زمانی را نیز بدرستی و سر راس--ت ب--ه پی--ش. نظر قرار نمی دهند 

 بی ربط در م--وارد بعلوه اینکه با طرح سوال های . تلش می کنند تا سلیقه و منطور خودر را القاء کنند . نمی برند 

 مختلف و با توسل به حدس و گمان می کوشنند ب--ه ن--تیجه گی--ری قطع--ی دلخ--واه دس--ت یابن--د و هم--واره ب--ه ج-ای

 اس--ت ک--ه ب--ه چ--رائی" پژوه--ش " ای--ن چگ--ونه روش--ی در بررس--ی و . اتهام را دنبال م--ی کنن--د " اثبات " بررسی ، 

 ب--ا محی--ط اجتم-اعی اش و ادام--ه ک-اری تقریب-ا ده" س-ازمان چریکه--ا " ماندگاری و تطابق یک جریان اجتماعی یعنی

 مب-ارزات م-ردم در برخ-ی از" آن-را ب-ه  ساله اش را نادیده می گیرد ، و بعلوه ب-ا نع-ل وارون-ه زدن ، چرای-ی پی-دایش 

 حواله می دهد ؟ خلصه اینکه به چنی-ن ش-یوه و روش-ی در بررس-ی، ج-ز تردس-تی و ش--یادی) 13ص "( کشورها

و اما این کتاب کدامین اهداف را دنبال می کند ؟. نامیدن سزاوار نیست 

 در این مورد ضروری است که بین هدف ادعائی نویسنده یا نویسنده گان کتاب و هدف واقعی ش--ان تفکی--ک و تمی--ز

 نقش--ی........ در این کتاب تلش شده اس--ت : " هدف ادعائی آنان بنابه گفته خودشان مبتنی است بر. قائل شد 

 ت--دوین اث--ر آنچه که برای نگارنده بهنگام : " و در ادامه مدعی اند که " از سیمای چریکهای فدایی خلق تصویر گردد 

 ب--رای اهمی--ت داش--ت ، بازی--ابی رخ--دادی اس--ت ک--ه برکن--ش ه--ای سیاس--ی ج--امعه س--ایه ان--داخته ب--ود و راه--ی 

 .و هدف واقعی شان را در ادامه خواهیم شناخت ) 22ص ."( را نشان میداد سرنگونی رژیمی دیکتاتوری و وابسته 

 اگر خواننده بعد از مطالعه کتاب از خود بپرسد که چه عایدش شده و چه نقشی از س--یمای چریکه--ای ده--ه پنج--اه

 کتاب مذکور نقشی معیوب ، کج و معوج ، واژگ--ونه و :  چنین است  تصویر شده است ؟ جوابی که دریافت می کند

 نگارنده یا نگارن--ده گ--ان یکس--ری ادعاه-ا و. را در مقابلش قرار میدهند  دفرمه شده از سیمای چریکهای دهه پنجاه 

 اتهامات بی اساس مبنی بر اینکه مبارزه مسلحانه تقلیدی بود ، گانگستریسم در سازمان چریکه--ای ح--اکم ب--وده ،

 ب--ه مبارزه آنها تروریستی بود، سازمان چریکها وابسته بود و غیره را ردیف کرده اند که خواننده متوجه می شود که 

 "ای--ن " کن--ش ه--ای سیاس--ی " در سرتاسر کتاب بحثی و یا صحبتی از بررس--ی . کلی غیر واقعی و ساختگی اند 

 هیچ" رخداد" گویا این. در میان نیست ) رخداد یعنی حادثه و نه یک روند پایدارتقریبا ده ساله : توجه کنید " ( رخداد

 چه در رابطه با رژیم وابسته به امپریالیسم شاه ، چه در رابطه با اقشار و طبقات جامعه و چه در" کنش سیاسی" 

 دارن--د ، نم--ی خواهن--د اذع--ان" حقیق--ت ی--ابی "اینان که ادع--ای . رابطه با احزاب و گروهای سیاسی نداشته است 
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 کنند که ادعای هر باره و هرازگاه شاه مبنی بر نابودی و ریشه کن کردن چریکهای ف--دایی ب--ا ت--داوم مب--ارزه چریکه--ا

 نمی خواهند اذعان. خنتی می شد و با پیکری خون چکان و ترمیم بافته ، هرزه در ایی شاه را بی اثر می ساخت 

 کنند که زندان های سراسر ایران مملو از فدایی بود و خانواده های آنان اغلب حرکات اعتراضی در رابطه با زن--دان و

 نمی خواهند بیان شود که مبارزات کنفدراس--یون دانش-جویی خ--ارج از کش--ور عم--ده ت--ا. زندانی را سازمان میدادند 

 نمی خواهن--د بی--ان ش--ود ک--ه اغل--ب تظ--اهرات دانش--جویی و در بعض--ی م--وارد. بود " سازمان چریکها" تحت رهبری 

 نم--ی خواهن--د ی--ادآوری. به بعد و در اوج دیکتاتوری شاه متاثر از مبارزه چریکها برگزار م--ی ش--د   50کارگری ازسال

 در خارج از محدوده شهر ته--ران و ش--ب ه--ای ش--عر انس--تیتوگوته چریکه--ا 56 -57شود که در شروع مبارزات سال 

 نمی خواهند یادآوری ش--ود ک--ه در ت--داوم حرک--ات و مب--ارزات ت--وده. وهوادارانشان چه نقش و تاثیر بسزایی داشتند 

 نمی خواهند آشکار ش--ود ک--ه" پژوهش گران " این . ها ، شعار درود بر فدایی ، سلم بر مجاهد ورد زبان مردم بود 

 این چریکها و هواداران موتورسوارش که روبان قرمز به سر بسته بودند، در قیام نقش فعالی ایفا 57درروزهای قیام 

  رادیو تهران همیش--ه فری--اد م-ی زد و ف-دایی و مجاه--د را ب-ه  گوینده چگونه نمی خواهند یاد آوری شود که .کردند 

 اینان حتی نشانه های آش--کاری چ--ون. استمداد و کمک می طلبید که به اینجا و آنجا بروند و با ضد انقلب بجنگند 

  مرکزی سازمان – که در پش--ت ب--ام س--اختمان رادی--و خون چریک فدایی خلق رفیق قاسم سیادتی – عضو شورای

  ک--ه در دس--تی و یا عکس یک چری--ک زن را روی تان--ک مص--ادره ش--ده از ارت--ش. تهران جان باخت راعمدا نمی بینند

 به علمت پیروزی نشان می دهد و در صفحات روزنامه ها نقش بست را نادی--ده م--ی و دستی دیگر را  تفنگ دارد  

 ج-دا از م-ردم" در گوش--ه چم-ن دانش-گاه " در روزه-ای قی-ام " سازمان چریکه-ا" گیرند، تا وقیحانه مدعی شوند که 

 ن--اتوان و ض--عیف ب--ود و دور" به ادع--ای آن--ان - سازمانی که " کنش سیاسی" پژوهشگران ساوامایی عمدا به.!! بود

 در یک دگرگونی شرایط به یکی از بزرگترین سازمان چپ در ای--ران و ح--تی" - نبود که ساواک در رهبری آن نفوذ کند

 "بازی--ابی"در اذه-ان نس--ل ج--وان "کنش سیاسی"های آن جلوه  بدل گشت ، نپرداختنند تامبادا  منطقه خاور میانه 

 در بعد از انقلب بهمن در کردستان ، ترکمن صحرا ، خوزستان و در می--ان"رخداد"حال از تاثیرات سیاسی این . شود

 م--ی گ--ذریم و اینک--ه چ--را و چگ--ونه ب--ه یم--ن 58کارگران با آن نمونه تظاهرات هشتصد هزار نفری اول ماه مه س--ال 

 آن دنبالچه رژی--م خمین--ی ش--د ، بح--ث" اکثریت " ورزمنده براست غلطید و  رهبری اپورتونیستی ،آن سازمان وسیع

 این موارد فقط از این نظ--ر ض--روری گردی--د ک--ه نش--ان بیان .  پرداختن به آن در این مقال نمی گنجد دیگری است که

.!!نیز شرمسار است"پژوهشکران"داده شود که براستی وقاحت در بارگاه اینگونه 

 اماهدف واقعی آنان را در ابعاد مختلف تاریخی، سیاسی ، نظری و مبارزاتی می ت-وان بررس--ی ک--رد ک--ه ب--ه اجم-ال

: بدانها اشاره می شود 

 در بع--د ت--اریخی ، هدفش--ان ای--ن اس--ت ک--ه نق--ش بزرگ--ی ک--ه س--ازمان چریکه--ا در ایج--اد ش--ورو امی--د مب--ارزاتی و

 راهگشایی امکان عملی مبارزه با دیکتاتوری رژیم وابسته به امپریالیسم شاه ، خدشه دارکردن مستمر جو رک--ود ،

 همه تلش ه--ا ومب--ارزاتش بمث--ابه س--ازمانی رزمن--ده و. و سرکوب سالهای سیاه داشت را به هیچ انگارند  خفقان 

 طب--ق موض--ع و منط--ق ره-بر فق--ط روح چپ در دفاع از منافع طبقاتی کارگران و زحمتکشان را به صفر فرو کاهن--د ت-ا 

 را بط--ور یکج--انبه و" انقلب اس--لمی " در جنگ ب--ا تاری--خ واقع--ی مب--ارزات م--ردم ، تاری--خ  اله ، حزب فقط حزب اله ، 

 این تلش بیهوده ای است زیرا ک--ه ذه--ن ت-اریخی ت--وده ه--ا هیچگ-اه. انحصارطلبانه جایگزین واقعیت تاریخی سازند 

 ده--ه" چری--ک ه--ای " در ذهن توده ها . نقش مثبت و منفی سازمانهای واقعا مدافع منافع خود را زایل نخواهد کرد 

 که تا پای جان از منافع ک--ارگران و زحمتکش--ان دف--اع ک--رده- و نه میزاث خواران امروزی- پنجاه بمثابه فداییان واقعی 

اند ، نقش بسته و ماندگار است 
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 ( اساسا تلششان بر این است که نقش چریک بمثابه مبارز سیاسی که اس--لحه در دس--ت دارد  در بعد سیاسی

 تروریست ، گانگس--تر، وابس--ته و مقل--د ب--ه نق--ش: را با وارد آوردن اتهاماتی نظیر ) بنابه گفته رفیق عباس مفتاحی 

 بعنوان سازمان سیاس--ی –" سازمان چریکها" بی محتوی ، جزیی و محدود و بی اهمیت فرو کاهند تا بتوانند نقش

 حاش--یه ای محس--وب و در ن-تیجه در ص--حنه مب-ارزات سیاس-ی" رخ--دادی " نظامی رزمن--ده و عملک--ردش را بمث-ابه 

.جامعه چه قبل از انقلب و چه در بعد از انقلب بهمن آخوندها را بی رقیب و محور همه چیز جا بزنند 

 بدون پشتوانه تئوریک ، ب-ا ارزی-ابی ه-ای  در بعد نظری ، هدفشان بر آنسکه تا نشان دهند که مبارزه مسلحانه     

 اما همان مقدار از منابع و نوشته ه-ای ف--ردی و ی-ا جمع-ی چریکه-ا ک-ه در همی-ن. غیر واقعی و تقلیدی بوده است 

 کتاب کذایی بدان اشاره شده است مشت اینگونه تحلیل گران را بخوبی باز می کند و گواهی است بر ک--ذب ب--ودن

 مب--ارزه"     امیرپروی--ز پوی--ان ، نوشته رفی--ق " و رد تئوری بقائ  ضرورت مبارزه مسلحانه " آثاری چون . ادعاهایشان 

 مسعود احم-دزاده و دیگ-ر مق-الت و کت-ب تحلیل-ی و تحقیق-ی نوشته رفیق " مسلحانه هم استراتژی، هم تاکتیک 

 اس--ت و تنه--ا ب-ا از چ-ه پش--توانه تئوریک-ی ق--وی و مس--تدلی برخوردارب--وده  بیانگر آنستکه تئوری مب-ارزه مس-لحانه 

 بعلوه چریکه--ای ف--دایی خل--ق در س--خت تری--ن. این راه انتخاب نشده بود " شورانگیز" خواندن چند رمان مبارزاتی و

 شرایط و در شکنجه گاههای رژیم شاه نیز از تلش تئوریک و جمع بندی اندیشه هایشان باز نمی ایستادند ، افزون

 آنانی که از جریان چریکها اکن-ون زن-ده ان-د ، بح-ث بر نوشتجات متو الی رفیق جزنی که در زندان نگارش یافته اند ، 

 موخره ای بر کت--اب مب--ارزه"  زندان اوین و جمع بندی معروف رفیق احمدزاده تحت عنوان  5جمعی در اطاق شماره 

 احمد زاده با توجه به تجرب--ه خودش--ان و دیگ--ر را به یاد دارند که در آن رفیق " مسلحانه هم استراتژی ،هم تاکتیک 

 نوش--ته م--ذکور ت--ا. مبارزه چریکی در روستا تاکید م--ی گ--ذارد  گروه های چریکی آمریکای لتین بر نقش استراتژیک 

 دست به دست و مخفیانه خوانده و بح--ث م--ی ش--د و مدت ها در زندان اوین بین طرفداران تئوری مبارزه مسلحانه 

 نیز پخش گردید و متاس--فانه ای--ن نوش--ته در روزه--ای آخ--ر آزادی زن--دانیان" از رادیو میهن پرستان  52حتی در سال 

 تلش ه--ا و آنانی که مدعی حقیفت یابی اند ، نه تنها ای--ن گ--ونه . در زندان قصر از بین رفت  57سیاسی در سال 

 چی--زی بیگوند ک--ه  آثار مکتوب را نادیده می انگارند ، بلکه تلش وسیعی بخرج میدهند تا نوشته های تورج حیدری 

 جز کپ-ی ب-رداری از نوش--ته ه-ای ح--زب ت--وده نیس--ت را بعن--وان نق--دی از درون س--ازمان چریکه--ا در رد تئوری مب-ارزه

 "مسلحانه جا بزنند و یا با قلم فرسایی سی چهل صفحه ای در باب نوشته ها و تحلیل رفیق جزنی در پی انند ت--ا 

 در ح-الیکه ه-ر کس--ی ک--ه ان--دک خ--ردی داش--ته. آنرا با نوشته و تحلیل رفیق احمدزاده مثل بر مل س-ازند " تناقص 

 باش--د خواه--د فهمی--د ک--ه ای--ن دو تحلی--ل برخاس--ته از دو سیس--تم نظ--ری و دو گ--ونه نگ--رش ب--ه اوض--اع اقتص--ادی –

 مبنی ب--ر اینک--ه" حقیقت یابان " سوال ابلهانه  سیاسی جامعه ایران در آن مقطع است و اساسا به طرح این گونه 

 ارائه تحلی--ل ، موض--ع و  شناخت و بویژه در  چگونه از یک واقعیت می توان دو تحلیل داشت، می خندد زیرادر مقوله

. دارند ارتباط دیالکتیکی موضوع با هم 

 ساوامایی را تشکیل میدهد ، کوش--ش ب--ر" پژوهشگران " وبالخره در بعد مبارزاتی که ثقل تلش و مهمترین هدف 

 القاء این نظر به جوانان مبارز و جستجوگر است که تئوری مبارزه مسلحانه و فعالیت پایدار تقریبا دهساله چریکهای

 را راهی برای سرنگونی رژیمی دیکت--اتوری و وابس--ته " فدایی خلق دهه پنجاه چیزی برای آموختن ندارد و اگر هم 

 آی--ا نس--ل. از ت--وده ه--ا ب--وده اس--ت " جدایی" و سرانجامش هم!! . تقلیدی و احساسی بوده است" نشان میدهد 

 "تحلی--ل گ--ران " است، ب--ه ری--ش اینگ--ونه  که جوان و غیر متشکل ، اما شدیدا جستجوگر و رشد یابنده  جدید چپ 

 اطلعاتی نمی خندد ؟ آنان خود بخوبی آگاهند و می دانند که هر تجربه مبارزاتی ، هردست آورد تئوریک--ی ، ب--ویژه

 آنکه یکی از درخشانترین فصل مبارزاتی چپ سوسیالیستی آزادیخواه و برابری طلب و مستقل و خود ویژه باش--د ،
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 این نسل دریافته است که باید در برخوردی فعال و ج--دی ، ب--ا. بسیاری چیزها برای آموختن دارد و خواهند آموخت 

 دستیابی به تفکر نو، سازمانیابی نو و روش نو که در خ--ور ارتق--اء س--طح مب--ارزاتی ک--ارگران و زحتکش--ان از وض--عیت

 موجود به وضعیت مطلوب باشد ، پاسخ دهد و راه خود را از میان هر رنگ و نیرن--گ ارتج--اعی ب--از شناس--د و خواه--د

شناخت 

 در اظهار نظرها و نقد و بررسی حول این کتاب با دیدگاهها و شیوه ه--ا و برخورده--ای گون--اگونی م--واجه: و نکته آخر

 از می--ان هم--ه ای--ن طی--ف ه--ا و اف--راد. هستیم که در جای خود می تواند مورد بررس--ی ق--رار گی--رد و آموزن--ده باش--د 

 در واق--ع می--راث( گوناگون ، دیگاه و شیوه برخورد آنانی که چه رسمی و چه غیر رسمی خود را از تب--ار و می--راث دار 

 اینان به دفاع بی کم و کاست از هر آنچ--ه. می دانند ، می تواند قابل توجه باشد  50چریکهای فدایی دهه ) خوار 

 با استدلل های س--طحی و غی--ر اص--ولی ب--ه. که بوده و شده می پردازند ، و هیچ ایرادی و نقدی را رابر نمی تابند 

 توجیهه موارد و مسائل، چه تشکیلتی و چه نظری مشغولند و کاری هم با واقعیات و روند طی شده ندارن--د ک--ه در

  نق--د و ب--رای این--ان گذش--ته چ--راغ راه آین--ده نیس--ت ت--ا ب--ا.. واقع دگماتیسم و انجماد فکری خود را برمل می سازند

 بررسی گذشته برای روشنگری و راهیابی بمنظور خروج از وضعییت کن--ونی و ارتق--اء س--طح مب--ارزاتی تلش ش--ود،

  از موارد ریز و اینان که به دفاع بی کم و کاست حتی..  سازند بلکه به گذشته لم می دهند تا حال خود را توجیهه

  ب--رای دس--تمایه ای  ب--ه  به توجیهه و سفسطه رو می آورن--د در واق--ع در پ--ی دس--تیابی جزیی می پردازند وحتی 

 ت--ا در ب--ر.  اند ، بدون انکه وظیفه و مسئولیت آگاهانه خ--ود را م--د نط--ر داش--ته باش--ند تداوم زندگی سیاسی نباتی

 هم--ه چی--ز را ب--ه گ--ردن. همین پاشنه بچرخند هیچ آموختنی و تغییری و در نتیجه هیچ نوآوری در ک--ار نخواه--د ب--ود 

 کاس--تی و نق--دی را از ه--ر گ--ونه  انداختن و خود و جری--ان انتس--ابی - رژیمهای شاه و جمهوری اسلمی - دشمنان

 ل جرم تا برخوردی ج--دی و ریش--ه ای در ک--ار. نیست و نمی تواند باشد   یک جریان واقعا مبارز  مبرادانستن رویکرد

 این نکته ایست که بای--د دری--افته. موثر واقع شوند  نباشد نمی توانند جدی گرفته شوند و در چرخه مبارزه طبقاتی 

 . شود

 88تیر ماه   -یوسف زرکار                                                                              
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