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درخشان چریکهای  تالشهای مذبوحانه وزارت اطالعات برای مخدوش کردن سيمای
 ١٣۵٧ فدایی خلق، طی سالهای پس از رستاخيز سياهکل تا بهمن

   

از طرف » ١٣٥٧فدايی خلق از نخستين کنشها تا بهمن  چريکهای«  صفحه به نام٩٨۴ماههای اول امسال کتابی با در 
باشد، کتابهای دیگری در  موسسه ای که ناشر این کتاب می. منتشر شد» مطالعات و پژوهشهای سياسیمؤسسه «

این . تحوالت جامعه ایران نقش داشته اند، منتشر کرده است مورد نيروهای سياسی که به هر یک به ميزانی در
نگهداری می شود » اسالمی انقالبمرکز اسناد «که در ) ساواک(»سازمان اطالعات و امنيت کشور« موسسه به اسناد

اطالعات جمهوری اسالمی و بخش امنيتی و گفتمانسازی دفتر ولی  به طور کامل دسترسی داشته و به وسيله وزارت
امنيتی به منظور تحریف تاریخ  این کتاب در وجه عام آن جزیی از مجموعه تالشهای نظریه پردازان. می شود فقيه هدایت

مزدان ولی فقيه تالش می کنند که تاریخ مبارزه مردم ایران طی یک صد  قلم به. دم ایران استمبارزه آزادیخواهی مر
بزرگنمایی آیت اهللا کاشانی و شرکا نتيجه  اخير را با مرتجعانی چون شيخ قضل اهللا نوری آغاز کنند و در ادامه با سال

در ایران  ی بود و به جز او و اسالفش هر آن چهبود که منادی یک جنبش اصيل و مردم بگيرند که تنها روح اهللا خمينی
این کتاب می خواهد با تحریف تاریخ پر افتخار  در وجه خاص آن. »پوچ«خارجی بوده و یا اقدامی » توطئه«بوده یا 

بردن در این  ، با تکيه صرف به اسناد ساواک و همزمان دست١٣۵٧سالهای قبل از بهمن  چریکهای فدایی خلق طی
 از درس   جنبش پيشتاز فدایی، نسل جوان کشور ما را غ پردازی پيرامون برجسته ترین رهبران و کادرهایاسناد و درو

زندان و  دستگاههای امنيتی جمهوری اسالمی از یک طرف با شکنجه،. گذشته محروم کند آموزی تجربيات پر ارزش
ترین روشهای نرم افزاری برای به تسليم   کثيفدیگر از اعدام با جنبش ترقيخواه مردم ایران مقابله می کنند و از طرف

گذشته بر زنان و   سال٣٠ آن چه طی  روشن کردن بخشی از حقایق. سياسی استفاده می کنند کشاندن فعاالن
دستگاههای امنيتی والیت فقيه . مليونها ساعت کار دارد مردان ایرانی در زندانهای جمهوری اسالمی گذشته نياز به

را ) اسالمی(امامی کسانی که فيلم بازجوئيهای همسر سعيد. همکاران خود هم رحم نمی کنند نحتی به نزدیکتری
همين جنایتکاران هستند که چون . چه جنایتکاران کثيفی هستند دیده اند، گواهی می دهند که بازجویان وزارت اطالعات

 مبارزه کردند و ١٣۵٧بهمن  بل از قيامترین فرزندان ميهن ما، که در جنبش پيشتاز فدایی طی سالهای ق به برجسته
 ندارند می حواهند تاریخ آنان را که بخشی از تاریخ جنبش آزادیخواهانه برای آزادی مردم ایران جان باختند، دسترسی

از آن که  بيش »...چريکهای فدايی خلق« بنابرین کتاب .مردم ایران است را با تازیانه قلم و با دروغ و نيرنگ، تحریف کنند
مستبدان حاکم بر کشور ماست که با تحریف،  تحليل تاریخ جنبش پيشتاز فدایی باشد، بيان واقعيت و ماهيت

  .ترقيخواهی، ستيز با عدالت و سرکوبگری به حيات ننگين خود ادامه می دهند دروغگویی، سند سازی، دشمنی با

کاغذهای مشهور به «فدایی خلق با عنوان  هایماموران امنيتی که این کتاب را نوشته اند حتی از اعالميه های چریک
پيشتاز  یاد می کنند و این نمونه ای از کينه و دشمنی نویسندگان کتاب با جنبش )٣٣٢ص (»اعالميه اعالم موجودیت

  .فدایی است

نها را خاص آ می توان به اسناد اطالعاتی، خصوصًا به بازجوئيهائی که متهم در شرایط آیا«:ابتدای کتاب نوشته شدهدر 
در این کتاب تالش : و در ادامه نوشته شده) ٢٠ ص(».نگاشته است اعتماد نمود؟ پاسخ ما به این پرسش مثبت است

فدایی  اسناد پراکنده ای که عموما بر بازجوئيها مبتنی است، نقشی از سيمای چریکهای شده است تا از ميان مجموعه
  )٢٢ص (».تصویر گردد

بازجویان ساواک است و خود نيز  هوری اسالمی با تکيه بر اسنادی که محصول کاردر حقيقت ماموران امنيتی جم
 در این به اصطالح اسناد به بعضی از جنبه های. اند، تاریخ نگاری می کنند بستگی به نياز در همان اسناد دست برده

رخورد حکومت ایران با دهنده نحوه ب زندگی خصوصی افراد تحت بازجویی پرداخته شده که انتشار عمومی آن نشان
همواره زندگی خصوصی آنان مورد تجاوز نيروهای سرکوبگر حکومت قرار   سال گذشته٣٠شهروندان است که طی 

که دسترسی به آن هم در انحصار  »مجموعه اسناد پراکنده«هر محقق ابتدایی می داند که تکيه صرف به . است گرفته
  .حریف تاریخ به منظور حفظ منافع قدرت حاکم استت ماموران امنيتی است، نه تاریخ نگاری که

کنند و یا هنگامی به آن استناد می  نویسندگان کتاب در مورد تاریخ چریکهای فدایی خلق به اسناد آن یا مراجعه نمی
کامال  بنابرین«:برای نمونه می نویسند. مربوط به چریکهای فدایی خلق را مردود بدانند کنند که بازجویی را تائيد و سند

نویسد، با آن چه در بازجویی گفته است،  آشکار است که آن چه جرنی در مورد سابقه گروه در تاریخ سی ساله می
تاریخ  شهيد رفيق بيژن جزنی در مورد تاریخچه گروه مقاله جداگانه ای دارد که با اول که فدایی) ٥٧ص (».نمی خواند

است که حتی در یک کتاب به اصطالح  ت و فرومایگی نظامیسی ساله متفاوت است و دوم این که این اوج رذال
 یک اثر تحقيقی در مورد یک جریان. ورزانه برخورد می کند جریان چنين غرض تحقيقی در مورد مخالفانش با اسناد آن

و پس از آن بر واکنشهای دشمنان و  سياسی باید بر گفته ها، نوشته ها و حرکتهای آن جریان سياسی به طور عمده
 اما برای وزارت اطالعات که به دنبال تحریف تاریخ است دروغگویی. متکی باشد رقبا و باالخره ناظران آن جریان سياسی
  .اصالت داشته و واقعيت فاقد ارزش است

مسئوالن سازمان برای یکی از  نمونه دیگر استناد به نامه های جعلی است که ساواک مدعی بود از طرف یکی از
نامه ها قبال هم از طرف ماموران امنيتی جمهوری اسالمی عليه جنبش  این. ز کشور نوشته شده استمسئوالن خارج ا

 ١٣٥٥ اردیبهشت و اول خرداد ٢٩ فدایی استفاده شده در همان زمان در روزنامه های صبح و عصر به تاریخهای پيشتاز
 ها در اختيار تعدادی از وابستگان به زمان متن چاپ شده در روزنامه در همان. به همراه کليشه دستخط چاپ شد

درونی خود بر این که این نامه ها نمی  فدایی که در زندان بودند قرار گرفت و همگی این زندانيان در مذاکرات جنبش
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این نامه ها  ١٣٥٥ خرداد ٢سازمان چریکهای فدایی خلق ایران طی اعالميه ای به تاریخ  .تواند اصيل باشد گواهی دادند
در این اعالميه گفته . همزمان به چاپ رسيد  نبرد خلق٧متن این اعالميه در شماره . ی اعالم کردرا جعل
 برای سرپوش گذاشتن بر شکست برنامه عریض و طویل رژیم و همچنين به منظور کارشناسان سازمان امنيت«:شده

 به چاپ رسانده اند و به اصطالح پرده از ما تحریف حقایق، چند نامه جعلی را در جراید عصر تهران به نام اسناد سازمان
عراق خوب شده ما  که تا پارسال ما را به عراق وابسته می کردند، امسال که روابطشان با اینها. اسرار ما برداشته اند

البته . جعل سند و دروغ بافی افکار عمومی را فریب دهند را وابسته به جای دیگر معرفی می کنند و می کوشند با
در نگاه اول متوجه می  به کار سياسی و رموز روابط تشکيالتی آگاهند، جعلی بودن این نامه ها را  که تا حدیآنهائی
کارشناسان سازمان امنيت که مشت آنها ! به یک خطای کوچک ولی برای روشن تر شدن بيشتر موضوع ما فقط. شوند

کمونيستها بيگانه اند، در این   که با ادبيات و فرهنگ ماآنها. .... رسوایشان ساخته است، اشاره می کنيم را باز کرده و
فرهنگ  کسانی که با. را به کار برده اند" دوست شهيد نوروزی"جای نامه عبارت  چرا که در یک. کار خود موفق نبوده اند

خطاب " رفيق"اژه خود را هميشه و به طور مطلق با و ما کمونيستهای ایران آشنائی دارند به خوبی می دانند که ما یاران
تبليغاتی و تنظيم کنندگان نامه  ولی مأموران. مورد خطاب قرار نمی دهيم" دوست"رفقایمان را با واژه  می کنيم و هر گز

  ».شده و خود را رسوا ساخته اند! دچار اشتباهی کوچک ا نمی دانندجعلی که فرق ميان این دو ر

نامه جعلی استناد می کنند و در  به یک» شور و شعف«می با  سال نهادهای امنيتی جمهوری اسال٣٢اکنون پس از 
  .برای چاپ اعالميه چریکهای فدایی اختصاص نمی دهند  صفحه کتاب به اصطالح تحقيقی یک صفحه٩٨٤

و خود را بی نياز از نظر سوژه مورد بحث  ماموران امنيتی رژیم تا می توانند اراجيف سرهمبندی می کنند، اتهام می زنند
   .انندمی د

این جنيش نوشته شده که هيچ  در مورد تاریخ جنبش پيشتاز فدایی مطالب گوناگونی توسط رهبران و بنيانگذاران
دور زدن این نوشته ها تاریخ چریکهای فدایی خلق را به درستی  محققی، دشمن، رقيب و یا دوست نمی تواند با

   .بررسی کند

مبارزه مسلحانه هم استراتژی، هم « ده در مقدمه اثر ارزنده اش، رفيق کبير مسعود احمدزا١٣٥٠در خرداد سال 
  رفيق حميد اشرف طی مقاله ای با١٣٥٠در اواخر سال . سياهکل می پردازد به بررسی مختصر رستاخيز» تاکتيک
 در. سال مبارزه چریکها ارایه می دهد بررسی کوتاهی از یک» تحليل یک سال مبارزه چریکی در شهر و کوه«عنوان 
 نوشته تاریخچه گروه یک و گروه دو را به ميزانی که اطالع داشت به ثبت می  رفيق بيژن جزنی طی دو١٣٥١سال 
» جمعبندی سه ساله«تحت عنوان   برای بار دیگر رفيق حميد اشرف طی یک مقاله طوالنی١٣٥٤در سال . رساند

 عالوه بر اینها طی آن سالها. ار عموم قرار می دهدفدایی خلق را در اختي اطالعات پر ارزشی در مورد تاریخچه چریکهای
دولتی انعکاس پيدا می کند که نویسندگان  دهها گزارش از درگيریهای حماسی و دادگاههای چریکها در روزنامه های

د رفيق احم برای مثال گزارش درگيری حماسی. این مدارک بسيار ناچيز استفاده کرده اند وزارت اطالعات در کتاب خود از
دهنده اوج جانبازی و مردم دوستی و فرهنگ عالی  زیبرم که در همان زمان در روزنامه کيهان منتشر شد و نشان

 و ٣٠٢صفحه  باشد، اساسا توسط نویسندگان کتاب نادیده گرفته می شود و در مقابل در چریکهای فدایی خلق می
  .م می پردازدزیبر بازجویيها به تحقير رفيق ارزنده احمد  کتاب با جعل ٤٦١

بلکه یک پرونده سازی مبتذل و یک  ،»تحقيق بی طرفانه«اینها و دهها نمونه دیگر نشان می دهد که این کتاب نه یک 
  .جنبش پيشتاز فدایی است حقه بازی شيادانه به منظور تحریف تاریخ

   

در . تجاع حاکم بر ایران استستيزی ار نمونه کامل زن» ١٣٥٧چريکهای فدايی خلق از نخستين کنشها تا بهمن «کتاب 
شيرین  برجسته ترین رفقای فدایی همچون فدایيان شهيد مرضيه اسکویی،. شده اند این کتاب بارها زنان فدایی تحقير

کسانی که . ترین شکل مورد هتاکی قرار گرفته اند با رذیالنه....، نزهت السادات روهی آهنگران و)فضيلت کالم(معاضد
جنبش چریکی و به  ایران را مطالعه کرده اند به خوبی می دانند که شرکت گسترده زنان در یتاریخ جریانهای سياس

زنان برجسته ایست که حاضرند هزینه های سخت یک  عهده گرفتن مسئوليتهای سخت در این جنبش مستلزم وجود
چنين زنانی را به  بش برای جذبرا قبول کنند و از طرف دیگر این امر داللت بر ظرفيت این جن مبارزه سخت و طاقت فرسا

توسط نویسندگان کتاب در برخورد با زنان برجسته ای همچون  اوج فرومایگی ارتجاع حاکم بر ایران. صفوف خود می کند
حضور پر رنگ . می شود به خوبی نشان داده) رفيق مادر(رفيق عزت غروی و رفيق فدایی فاطمه سعيدی فدایی شهيد

 به بعد هزاران هزار تن از ١٣٥٧ سبب شد که از سال ١٣٥٧ بهمن یی در سالهای قبل از قيامزنان در جنبش پيشتاز فدا
هيچ نيرویی به . ایران بپيوندند ما با الهام از جسارت و جانبازی زنان فدایی به صفوف جنبش کمونيستیزنان کشور 

و برجسته  ند بر جایگاه این زنان فداکارگفتمانسازی استبداد حاکم بر ایران نمی توا شمول تمامی دستگاههای امنيتی و
      باید به. خدشه وارد کند

رساندند این گفته عميق را یادآوری کنيم   سال حيات ننگين خود به شهادت٣٠حکام مرتجع ایران که هزاران زن را طی 
  . کنيد فضا محوپای خود لگد مال کنيد، اما محال است که بتوانيد عطر آن را در شما مي توانيد گلی را زير: که
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 تهمتهای دروغ نسبت می  خلق نویسندگان کتاب با کينه ای بی حد و مرز به برجسته ترین شهدای چریکهای فدایی
ناميدن بسياری از رهبران و کادرهای جنبش ..عامل بيگانه و عالوه بر خرابکار، فاشيست، تروریست، کانگستر،. دهند

احمدزاده، حميد اشرف،   ترین رفقای فدایی و از جمله رفقای شهيد مسعودنسبت به بعضی از ارزنده پيشتاز فدایی،
به طور مثال در مورد . به طور خاص لجن پراکنی می کند....و  عباس مفتاحی، حسن نوروزی، اعظم روحی آهنگران،

 ارژنگ و ناصر پيش از فرار، او در آخرین لحظات،. رفتار هولناکی از حميد اشرف سر زد«: اشرف می گوید رفيق حميد
 و ١٢ سرشان کشت، تا مبادا زنده گرفتار شوند و از طریق آن دو کودک هایی به اسبی را با شليک گلوله شایگان شام

  )٦٤٥ص (».ساله، اطالعاتی به دست ساواک و کميته مشترک بيفتد ١٣

از طرف دژخيمان و )  وجود داردبه وفور حتی سند ساختگی که در کتاب(این اتهام رذیالنه و بدون هيچگونه سند و مدرک 
تن از   به قتل رسانده اند، دهها١٣٦٧هزاران تن از زندانيان سياسی را در سال  شکنجه گرانی مطرح می شود که

روشنفکران و فعاالن سياسی را طی یک سلسله  فعاالن اپوزیسيون را در خارج از کشور ترور کرده اند، دهها تن از
شناخت آمران و  کرده اند و تا کنون تن به تحقيق از طرف یک کميسيون بين المللی برای قتلهای زنجيره سر به نيست

تبهکاران وزارت اطالعات . خامنه ای صورت گرفته نداده اند عامالن این جنایتها که به دستور جالدانی چون خمينی و
است که همه  روز وقت آنام«:با این همه جرم و جنایت اکنون طلبکار هم شده و می نویسند جمهوری اسالمی

نامند، موضع خود را در این باره  را رفيق کبير می اند و هم چنان حميد اشرف کسانی که به نقد گذشته خود پرداخته
   )٦٤٦ص (».روشن سازند

چراغ سبز نشان می دهد تا در مورد  وزارت اطالعات به کسانی که حاضرند وارد بازی کثيف ماموران امنيتی رژیم شوند
 تا کنون کسی به این درخواست شيادانه وزارت اطالعات. کثيف را تکرار کنند باخته ترین چریک فدایی خلق تهمتهایپاک

  .دليل را تکرار نخواهد کرد لبيک نگفته و در آینده نيز هيچ انسان با حداقل شرافت این تهمتهای بی

   

 بهمن، در حالی ١٩روز «:بيان می کنند ا به این شکلنویسندگان کتاب در صفحه ماقبل آخر کتاب کنه نظر طراحان کتاب ر
چریکهای  حمایت دولت مهندس مهدی بازرگان راهپيمایی گسترده ای انجام دادند، که همه اقشار جامعه در تائيد و

) ٨٣٠ص (».تا واقعه سياهکل را گرامی بدارند فدایی در گوشه ای از زمين چمن دانشگاه تهران گردهم آمده بودند
بودند به  دروغ که گویا فقط در گوشه ای از زمين چمن دانشگاه تهران عده ای جمع شده گان کتاب در مورد ایننویسند

در گوشه ای از چمن دانشگاه، بلکه هزاران تن از مردم  در آن روز نه. هيچ گزارش و سندی خوانندگان را ارجاع نمی دهند
علنی رستاخيز   اطراف زمين چمن برای نخستين بار به طورچمن دانشگاه تهران و خيابانهای تهران در تمام زمين

همين گردهمایی . تلویزیون جمهوری اسالمی موجود است فيلم این گردهمآیی در آرشيو. سياهکل را گرامی داشتند
چریکهای فدایی خلق  خمينی با عوام فریبی در اوج قدرت بود، نشان دهنده محبوبيت گسترده باشکوه در شرایطی که

رستاخيز و حماسه سياهکل موضع خصمانه داشت، هشدار   در مقابل١٣٥٠ آن حرکت برای خمينی که از سال .بود
    .نيرویی به صف آرایی خود پرداخت و برنامه خود را اعالم کرد اوج قدرتش دهنده بود، چرا که در

 مسئول ١٣٥٠ اردیبهشت ٦مه نا پس از حماسه و قيام سياهکل خمينی که در آن زمان در اپوزسيون بود در پاسخ به
باید حادثه سازیها و شایعه پردازیهایی را که «: نوشت١٣٥٠ اردیبهشت ٢٨ اتحادیه انجمنهای اسالمی در اروپا در تاریخ

نظير حوادث ترکيه و حادثه  .ممالک اسالمی برای تحکيم اساس حکومت استعماری است بررسی دقيق کنيد در
ارگان » اسالم مکتب مبارز«وقتی این پيام در همان زمان در نشریه  نگين بود کهموضع خمينی آن قدر ن» ...سياهکل
  .از آن حذف شد» سياهکل نظير حوادث ترکيه و حادثه«انجمنهای اسالمی در اروپا به چاپ رسيد جمله  اتحادیه

سرکوب کمر به ساخت با توطئه و   که خمينی خالفت خود را گام به گام مستقر١٣٥٧ بهمن ٢٢اما روزهای پس از 
بنا به دالیلی که ما . قطب چپ در مقابل حرکتهای ارتجاعيش بایستد نابودی جنبشی بست که می توانست به مثابه

آزادیخواهی مردم ایران استفاده کند و  به آن پرداخته ایم جنبش فدایی نتوانست از ظرفيتهای خود به سود جنبش بارها
کتاب  البد وزارت اطالعات می خواهد بعدا و در جلد های بعدی این.  شدندناپذیری دچار انحرافها و خطاهای جبران

   سالهای پس از رستاخيز سياهکل  را به حساب حيات پرافتخار سازمان طی١٣٥٧شکستهای پس از بهمن 

می ارکان تما» جنگيم، به جنگ تا به جنگيم ما زن و مرد« بگذارد و بدین ترتيب جوانانی که امروز با شعار ١٣٥٧تا بهمن 
  .کشيده اند را از آگاهی به یک تجربه مثبت و پربار محروم کند رژیم والیت فقيه را به چالش

رژیم ضد مردم ایران بوده و تا وقتی وجود  این. اما تاریخ ارتجاع حاکم بر کشور ما انباشته از سرکوب، نفرت و لجن است
آلودگی در درون  یسان وزارت اطالعات می خواهند هرچه لجن واکنون تاریخ نو. خواهد بود داشته باشد عليه مردم ایران

انحراف و ضعفی که برای آن بتوان برشمرد، با مداخله گری  خود دارند،بر سر و روی جنبشی بریزند که عليرغم هر
د داشت و بنابرین تردی جانفشانی داوطلبانه نقش مهمی در شکل گيری جنبش آزادیخواهی مردم ایران  و با آگاهانه

  .سرنوشتی جز شکست نخواهد داشت نداریم که این تاریخ نویسی شيادانه و تحریف آميز

  نسازمان چریکهای فدایی خلق ایرا

  ٢٠٠٨   اکتبر٢٩(١٣٨٧ آبان ٨چهار شنبه 


