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 Martyrs جانبازان

  
 اشرف دھقانی

  ٢٠١۵ سپتمبر ١٨
  

  بخش چھارم

 !جعفری ياد باد ) علی اکبر(ياد رفيق کبير فريدون 
  ...!آفريد" درخت اقاقيا"ُ پر از گوزن ھای به خاطرۀ گوزنی که زادۀ جنگل حماسه بود و با خون زالل خود،  جنگلی

  )به مناسبت چھلمين سالگرد جان باختن رفيق کبير، فريدون جعفری(

 

نی که داوطلب پيوستن به چريکھای ااز جمله کماکان سعی می کرد مبارز. چنان فعال بود در تھران نيز رفيق جعفری ھم

 رفتن بر سر قراری بود متوجه می شود که مأموران ۀاو که آماددر يک مورد . فدائی خلق بودند را به سازمان وصل کند

سازمان اين قدرت را  در آن زمان.  ھمان محلی ھستند که او می بايست سر قرار حاضر شودۀساواک مشغول محاصر

ت يافته بود که می توانست از طريق راديوئی، امواج بی سيم ھای مأموران ساواک را دريافت کند و رفيق جعفری درس

رفيق شيرين . با شنيدن سخنان مزدوران ساواک متوجه خطر شده و از رفتن بر سر آن قرار لو رفته اجتناب می کند

 ءرفيق جعفری که ھميشه مواظب بود قرار ھايش را خيلی دقيق اجرا: واقعه را به اين صورت تعريف می کرد) معاضد(

من گوشم به راديو بود و چشمم . م پوشيده و آماده رفتن بودکند ، از مدت کوتاھی قبل از زمان قرارش کفش ھايش را ھ

به رفيق جعفری، ھميشه در اين جور مواقع نگرانی داشتم که نکند رفيقی که سر قرار می رود قرارش از قبل لو رفته 

ن ر صدا در بی سيم ھای ساواک شدم و به رفيق جعفری گفتم کمی صبر کييدر چنين وضعی بودم که متوجه تغ. باشد

ساواکی ھا به ھم ديگر پيام می دادند و موضوع بر . ھر دو به صدای بی سيم ھا دقيق شديم. انگار اتفاقی دارد می افتد

رفيق جعفری که تا اين . در اين حين نام خيابان ھا و محل جمع شدن ساواکی ھا مشخص شد. سر رفتن به محلی بود

ًخودشونو دقيقا برای ساعتی که من در آن محل قرار دارم . ه منهلحظه ساکت بود با خونسردی گفت، آره اين محل قرار

  . اين را گفت و برای در آوردن کفش ھايش از اتاق خارج شد. آماده می کنند

ايجاد شاخه ای در اھواز يکی ديگر از خدمات رفيق جعفری به سازمان چريکھای فدائی خلق در جھت رشد و پيشرفت 

 برجسته ای از خالقيت انقالبی بود در اين شھر در جھت خلق امکانات تازه برای رشد و ۀ نموناو که به راستی. آن بود

 ۀما ميھن مان را از زير سلط: "گسترش مبارزه عليه رژيم خونخوار شاه و تحقق شعار معروف چريکھای فدائی خلق

با تالش  . می نوشتند اقدام نمود در زير اعالميه ھا١٣۵١ و ١٣۵٠ در سال ءکه اين رفقا" امپرياليسم آزاد خواھيم کرد

ھای خستگی ناپذير رفيق جعفری پايگاھی در اھواز به وجود آمد که پايگاھی برای ايجاد ارتباط چريکھای فدائی خلق با 

بايد ياد آور شد که آن چه به رفيق جعفری امکان چنين اقدامی را داد پيوستن . جنبش خلق فلسطين و کل دنيای خارج بود

ساواک اين رفيق را در زير شکنجه به ( که پس از شھادت برادر فدائی اش سيروس سپھری - سپھری رفيق ايرج 
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 به - مدتی ھمراه انقالبيون فلسطينی در عمليات مسلحانه عليه اسرائيل شرکت داشتبه فلسطين رفته و ) شھادت رساند

اموش نشدنی با نام ابو سعيد ايرانی ياد می کارگر فراين رفيق انقالبيون فلسطينی از . صفوف چريکھای فدائی خلق بود

وجود رفيق ايرج سپھری با ) ١. (ِکردند و شجاعت و رشادت او در جنگ با صھيونيست ھا زبانزد اين انقالبيون بود

اطالعات و راه کارھائی که می دانست اين توانائی را به سازمان داد که در جھت ايجاد ارتباط مجدد با جنبش فلسطين و 

  . از آن ايجاد ارتباط با دنيای خارج از ايران دست به کار شودفراتر

 ۀ امکانات ضروری برای سازمان و از جمله امکانات تسليحاتی به منطقۀوليت رفيق جعفری، رفيقی جھت تھيؤتحت مس

ه نام راديو در ھمين زمان بود که راديوئی ب). رفيق محمد حرمتی پور(خاورميانه فرستاده شده و در عراق مستقر گرديد 

سازمان چريکھای فدائی خلق و (اين راديوئی بود که صدای دو سازمان مسلح جنبش . ميھن پرستان ھم راه اندازی شد

را به گوش مردم ايران می رساند و با توجه به شنونده ھای زيادی که در سراسر ايران داشت )  مجاھدين خلقسازمان

در اھواز، تحت . سزائی ايفاء می نمودج نظرات اين دو سازمان نقش برويدر رساندن اخبار عملکردھا و تبليغ و ت

ھا فعاليت  اين رفيق پس از سال( با حضور رفقائی چون عباس کابلی و زھرا آقانبی قلھکی وليت رفيق جعفری وؤمس

بود که دستگير شد و از معدود زنان انقالبی  ١٣۵۴ سال ]جدی[انقالبی به عنوان يک چريک فدائی خلق، در ديماه

پايگاھی در )  می باشد١٣۵۵ سال ]قوس[تاريخ اعدام وی بيست و نه آذر ماه.  اعدام سپرده شدۀتوسط رژيم شاه به جوخ

با . ن شدندييبا رفيق مستقر در عراق تع دو رفيق ديگر برای برقراری ارتباط مداوم و مستمر. اين شھر به وجود آمد

 از ايران به عراق و ايجاد ارتباط مجدد ءديگر، چگونگی عبور دادن رفقاکار  ابتکار رفيق جعفری و رفقای دست اندر

از جمله خبر رسيدن دو رفيق عازم به . ھا به ھنگام بازگشت به ايران و مسائل تکنيکی ديگر از اين قبيل حل شد با آن

رفيق جعفری می رسيد و ن شده بود توسط راديو ميھن پرستان به اطالع ييمنطقه ھر بار با عالمت رمزی که از قبل تع

در ضمن، اين دو رفيق به ھنگام بر گشت از منطقه به . ھا به ايران تکرار می شد ھمين امر در ھنگام برگشت مجدد آن

ًايران نيز توسط خود رفيق جعفری در نزديکی ھای صبح که ھوا ھنوز کامال روشن نشده بود به پايگاه اھواز منتقل می 

در (ايجاد شده و خطر جديدی در مسير گذشتن از مرز به وجود آمده بود اين موضوع نيز ری در مرز يياگر تغ. شدند

اين دو رفيق رابط که با جسارت و . از طريق راديو با رمزی به رفيق جعفری اطالع داده می شد) صورت اطالع از آن

و آن طرف مرز رفت و آمد می ھا را تھديد می کرد مرتب به اين  ًفداکاری بی نظير و با قبول خطری که دائما آن

اين رفقای (نمودند در جھت تأمين نياز ھای تسليحاتی و ديگر نيازھای بسيار ضروری سازمان فعاليت می کردند 

 به خاطر پاکی و صميميت ءفراموش نشدنی محسن نوربخش و محمد علی خسروی اردبيلی بودند که رفيق دوم را رفقا

وسايل تھيه شده آن گاه توسط خود رفيق جعفری که گاه ) ٢)  .(طاب می کردندخاصش که زبان زد ھمه بود داداشی خ

 اين فعاليت ھا در اھواز بر ۀمسلم است که مجموع.  رفيق ديگری نيز وی را ھمراھی می کرد به تھران منتقل می شدند

وليت ھای ؤافزايش مسبعدھا با رشد و گسترش سازمان و . قدرت و امکانات سازمان افزوده و باعث تقويت آن می شد

 اھواز را رفيق نسترن آل آقا به عھده گرفت که البته پس از مدت کوتاھی با انعقاد ۀوليت شاخؤرفيق جعفری، مس

  . تعطيل شدًقرارداد الجزاير بين ايران و عراق ، اين بخش کار عمال

در اھواز فعاليت می کردند و به وليت اين رفيق ؤتالش ھای خستگی ناپذير رفيق جعفری و رفقای فداکاری که تحت مس

خصوص نقش انقالبی دو رفيق رابط که مدام در دو سوی مرز در تردد بودند به ھمراه مجموع فعاليت ھای تدارکاتی 

 نتايج درخشان ١٣۵٣وليت رفيق جعفری و فعاليت ھای رفقای ديگر در سازمان، در سال ؤانجام شده در مشھد تحت مس

سال . اين سال در عملکردھای انقالبی چريکھای فدائی خلق گشايش چشمگيری به وجود آمدخود را به بار آورد و در 

در اين سال چريکھای فدائی خلق موفق به انجام يک سری عمليات .  اوج شکوفائی سازمان محسوب می شود١٣۵٣

ادی و حامی او  شدند، نظامی موفقيت آميز در شھر ھای مختلف ايران عليه دشمن يعنی رژيم شاه و امپرياليست ھای ھ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

از طرف ديگر انعکاس خبر و پخش متن اطالعيه ھای اين . ًعملياتی که شديدا دشمنان مردم را وحشت زده ساخت

در شرايطی که اين راديو در سراسر ايران ) راديو ميھن پرستان(عمليات از طريق راديوئی متعلق به جنبش مسلحانه 

ی انقالبی در ميان کارگران و زحمتکشان و ديگر توده ھای تحت ستم ايران می ًوسيعا شنونده داشت باعث ارتقای آگاھ

 ھمه اين عمليات و انعکاس وسيع آن ھا ۀدر اين سال سازمان مجاھدين نيز عمليات موفقيت آميزی داشت که مجموع. شد

ر داده و زمينه را يي تغً اجتماعی جامعه را به طور کامال محسوسی به نفع توده ھای خلق –در ميان مردم جو سياسی 

رفيق جعفری چه به عنوان عضوی از مرکزيت و چه به . برای شرکت ھر چه وسيع تر توده ھا در مبارزه آماده نمود

نيز سھم و   مشھد در طرح ريزی و آماده کردن رفقای عمل کننده برای اجرای عمليات مورد بحثۀول شاخؤعنوان مس

  . خود را داشتۀنقش ارزند

اند نشان می دھند که رفيق اطراتی که در سال ھای اخير در رابطه با چريکھای فدائی خلق نوشته شدهمطالب و خ

 شاخه ھائی را نيز در گيالن و مازندران به وجود آورده بود، در عين حال که وی تيم ھائی را ١٣۵٣جعفری در سال 

 به نمايش می گذارد و در ١٣۵٣ان را در سال  اين ھا نمودی از قدرت سازمۀھم.  ھم در تھران سازماندھی کرده بود

عين حال نشان می دھد که در بطن اين قدرت و موفقيت ھای چريکھای فدائی خلق تا چه حد به طور برجسته فعاليت 

:  اين رفيق نوشته است می خوانيمۀدر زندگی نامه ای که رفيق حميد اشرف در بار. ھای پر ثمر رفيق جعفری نھفته بود

قدرت ابتکار و تالش ھای .  برجسته ای از خالقيت انقالبی بودۀنمون ش اسازمانی ری در تمام طول خدماترفيق جعف"

به راستی که تک تک کلمات به کار رفته در اين جمالت و ." او در جھت خلق امکانات تازه برای مبارزه کم نظير بود

 ۀ تنھا وسعت فعاليت ھای رفيق جعفری تا لحظاگر.  عينی و عملی برخوردار استۀکل اين زندگی نامه از پشتوان

ش در سازمان در نظر گرفته شود آن وقت بار وظايف سنگينی که اين رفيق شجاع و با درايت به دوش گرفته و شھادت

تازه، . ًبا دقت و کاردانی تمام و با انرژی واقعا بی کران خود به انجام آن ھا می پرداخت ھر چه بيشتر عيان می گردد

به آن ھا اشاره ) تا آن جا که من از آن ھا اطالع داشتم(ً فعاليت ھائی که در اين جا مختصرا ۀجعفری عالوه بر ھمرفيق 

شد دارای ارتباطات دائمی نيز با افرادی بود که در حين گذراندن زندگی عادی خود، نسبت به چريکھای فدائی خلق 

رتباطات علنی اين رفيق قرار داشتم و در يک مورد ھمراه من خود از نزديک در جريان برخی از ا. سمپاتی داشتند

رفيق جعفری از طريق اين ارتباطات ھر چه بيشتر . رفيق جعفری به منزل يکی از ارتباطات علنی او در بھشھر رفتم

با وسعت گرفتن حمايت . در جريان برخی از رويدادھای زندگی مردم و مسايلی که در جامعه می گذشت قرار می گرفت

نی که دارای زندگی علنی بودند ارتباط برقرار کرده و از امکانات اوده ھا از چريک ھا، او با افراد بيشتری از مبارزت

  . آن ھا برای پيشرفت کار سازمان استفاده می کرد

 تعمق کنيم خواھيم ديد که نه فقط فعاليت ۵٠ سياسی جامعه در سال ھای پر جنب و جوش دھه ۀاگر اندکی روی صحن

 ۀی انقالبی از آن نوع که توسط رفقای پر تحرک و پرکاری نظير رفيق جعفری در جنبش انجام می شد بلکه مجموعھا

 غير مسلحانه ای که از طرف توده ھا با وجود جريان ۀعملکردھای انقالبی نيروھای مسلح در جامعه و مبارزات گسترد

 می گرفت وضعيت جديدی در جنبش ايجاد کرده و در  مسلحانه و بر محور اين مبارزه در سطح جامعه صورتۀمبارز

 جنبش انقالبی ۵٢از اواخر سال واقعيت را بخواھيم . مقطعی تحولی را در اوضاع سياسی جامعه به وجود آورده بودند

 در حمايت و پشتيبانی توده ھای مردم خود را  اين واقعيتۀ برجستۀانعکاس و جلو. در ايران وارد فاز باالتری شده بود

که در دادگاه خود را فدائی خوانده و از جنبش مسلحانه   خسرو گلسرخی و کرامت دانشيانءرفقا ۀاز برخورد قھرمانان

 رژيم شاه برای پيشبرد توطئه ای عليه جنبش مسلحانه يک ١٣۵٢ سال ]دلو[ در بھمن ماه.دفاع نمودند، آشکار نمود

در نتيجه مردم سراسر ايران از اين طريق در جريان رويدادھای دادگاه علنی که جلسات آن از تلويزيون پخش می شد و 

در جريان اين دادگاه بود که مردم مبارز ايران در سطحی گسترده و به طور . آن دادگاه قرار می گرفتند ، برگزار کرد
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. چريک بودندن ا دو تن از انقالبيون جان برکفی را ديدند که برای آن ھا سمبل ھائی از مبارزۀھر چه عينی تر چھر

بر سر خسرو گلسرخی و کرامت دانشيان که در آن دادگاه به خاطر منافع خلق به قول گلسرخی شاعر حاضر نشدند 

 خود چنان در دل توده ھا جای گرفتند که تا به امروز ھم ۀ با برخوردھای غرور انگير و سلحشورانجانشان چانه بزنند

آن ھا در چشم توده ھا . ًما موضوع صرفا بر سر اين دو رفيق انقالبی نبودا. به عنوان قھرمانان مردم شناخته می شوند

 با درايت و فداکاری ھای بی نظير عليه رژيم شاه و اربابان ۴٩نمونه و جلوه ھائی از انقالبيون مسلحی بودند که از سال 

ن چريک از اان نسبت به مبارز فراوۀاز اين مقطع به بعد، پشتيبانی توأم با عشق و عالق. امپرياليستش می جنگيدند

خود جلوه ای از اين واقعيت بود که در جنبش طرف توده ھا ھر چه گسترده تر گشته و نمود بارزتری يافت که 

  . عطفی به وجود آمده استۀ انقالبی متعلق به کارگران و زحمتکشان و ديگر توده ھای در بند ايران نقطۀمسلحان

ش در جامعه و در پرتو پاسخ به  رژيم شاه و اربابان امپرياليست مسلحانه عليهۀراستی که با جريان داشتن مبارزب

 اجتماعی توده ھا که پيشرفت و تعالی جامعه را باعث می شد، رژيم شاه به ھر توطئه - ضروری ترين نيازھای سياسی 

با رشد ھر چه ! ديدای عليه جنبش انقالبی دست می زد شکست خورده و آن توطئه در عمل به ضد خود تبديل می گر

ًبيشتر جنبش مسلحانه در جامعه و مطرح شدن ھر چه وسيع تر آن در ميان مردم، حاال ديگر ستمديدگان کامال درک می 

 به راستی برای رھائی مردم و پايان دادن به ھرگونه ظلم و کردند که سرنوشت آن ھا با سرنوشت انقالبيون مسلحی که

حاال ديگر درست به صورتی که رفيق کبير امير پرويز پويان پيش بينی کرده بود نشانه . ستم می جنگند گره خورده است

مرکب از طبقات تحت ستم در جامعه، از کارگران و (ھای روشنی از تبديل حمايت معنوی به حمايت مادی خلق 

ًنسبت به پيشاھنگان انقالبی خود ايجاد شده و عمال نيروی زيادی ) زحمتکشان گرفته تا اقشار مختلف خرده بورژوازی

در اين مقطع توده ھا حتی به طور . از ميان توده ھا به ھواداری از اين جنبش و سازمان ھای مسلح آن می پرداختند

ًمثال مواردی که رفيق جعفری خود در اھواز . ه می کشيدندعلنی قدرت جنبش مسلحانه را به رخ مأموران رژيم شا

 يک افسر راھنمائی قرار گرفته بود با ۀراننده وانت باری که مورد برخورد ناعادالن. شاھدش بود را می توان ذکر کرد

کار می لفظی که رژيم در مورد چريکھا به " (خرابکارھا"خشم تمام به آن افسر می گفت ھمين کارھا را می کنيد که 

در يک مورد ديگر فردی عاصی از ظلم يک مأمور رژيم دور ميدان دويده و فرياد می . دست به آن کارھا می زنند) برد

نمونه ھائی را ھم شاھد بوديم که حاکی از حساسيت توده ھا نسبت به نبرد ! ، درود بر گلسرخی!درود بر گلسرخی: زد

 که رفيق ايرج سپھری در يک ۵٢ًمثال در شھريور سال . يم شاه بود پيشاھنگان خود با نيروھای سرکوب رژۀمسلحان

 او با ۀ برخورد مسلحانه و بسيار دليرانۀدرگيری قھرمانانه با نيروھای مسلح شاه در شھر آبادان به شھادت رسيد، آواز

رده و می گفتند که ًليس در اين شھر شديدا پيچيد و مردم مبارز آبادان آشکارا در مورد اين فدائی دالور صحبت کوپ

ليس برای اين که زنده به دست آنان نيفتد نارنجک خود را و از پای در آوردن تعدادی از نيروھای پ،چطور وی پس از

اين ھا و نمونه ھای بسيار ديگر بيان گر مطرح .  آن ھم در شکم خود تا آسيبی به مردم وارد نيايد–منفجر کرده است 

  . آن ھا از اين جنبش بودندۀ در ميان مردم و برخورد مثبت و حمايت گرانشدن ھر چه بيشتر جنبش مسلحانه

ن چريک چه برای رژيم شاه و چه برای اربابان امپرياليستش زنگ خطر بزرگی ابدون شک حمايت توده ھا از مبارز

حانه، مسلح شدن آن ھا خوب می دانستند که اين روند اگر به درستی طی شود منجر به رشد ھر چه بيشتر جنبش مسل. بود

ی خواھد شد؛ و به خوبی آگاه بودند که ئ توده ۀتوده ھا و ايجاد کيفيتی جديد در اين جنبش يعنی تبديل آن به جنبش مسلحان

اين امر با توجه به تجربه ھائی که در چين، ويتنام و کوبا طی شده بود ناقوس مرگ امپرياليست ھا و نوکران شان را در 

در اين .  ما را در ھم خواھد پيچيدۀ محنت زدۀه و در نھايت طومار عمر ننگين شان در جامعايران به صدا در آورد

ليسی خود به طور چشم گير بر شدت اختناق و سرکوب در جامعه افزوده ومقطع رژيم با تکيه بر دستگاه ھای امنيتی و پ

 ھای مبارز چه در زندان ھا و چه در سطح و با اعمال شديدترين خشونت ھای ضد انقالبی عليه نيروھای انقالبی و توده
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اما چنين عکس العمل ھای ضد انقالبی ھر چند .  کل جامعه می کوشيد سدی در مقابل رشد جنبش مسلحانه ايجاد نمايد

در چنين . کار مبارزه را سخت و دشوار می نمود ولی ھرگز نتوانست از رشد و گسترش جنبش انقالبی جلوگيری کند

ن و توده ھای آگاه که خواھان پيوستن به صفوف اازمان چريکھای فدائی خلق با موج نوينی از مبارزشرايطی بود که س

رغم چنين اقبال شکوھمندی، سازمان اکنون خود  اما با تأسف بايد گفت که علی.  مواجه شد،چريکھای فدائی خلق بودند

وجود يک نيروی قابل توجه برای تقويت در اوج قدرت و در شرايطی که . را در وضعيت متناقضی قرار داده بود

 مسلحانه طرح ھای ۀژی مبارزيصفوف چريکھای فدائی خلق می توانست به سازمان امکان دھد تا برای تحقق سترات

 مسلحانه قدم ھای عملی معينی بردارد، سازمان ۀی کردن مبارزئی را در دستور کار خود قرار داده و برای توده نو

رسيم شده در کتاب رفيق مسعود احمدزاده را به فراموشی سپرده بود برای اين منظور ھيچ برنامه ِژی تيانگار که سترات

 با وجود رفقای گرانقدری چون ١٣۵١پيش از اين حتی در سال . ژی نبوديای نداشت و در واقع در صدد تحقق اين سترات

راتی که جنبش مسلحانه در ييمعبندی تغعباس جمشيدی رودباری اين موضوع در سازمان مطرح شده بود که بايد به ج

 را در جھت  کل جامعه و در کشاندن توجه توده ھا به طرف اين جنبش ايجاد کرده بود پرداخت و تاکتيک ھای نوی

 درست در ١٣۵٣اما در سال .  مسلحانه در دستور کار خود قرار دادۀی کردن مبارزئژی سازمان و توده يتحقق سترات

حقانيت خود را به ثبوت )  احمدزاده و پويانءمندرج در کتاب ھای رفقا( مسلحانه ۀوری مبارزشرايطی که عمل به تئ

رسانده و نيروی عظيمی به طرف چريکھای فدائی خلق روی آورده بود سازمان فاقد ھر گونه آمادگی برای سازماندھی 

تشکيل ارتش خلق، آزاد سازی مناطق و  مسلحانه، سازماندھی مسلح توده ھا، ۀاين نيرو در جھت تداوم و گسترش مبارز

با چشم انداز رھبری مبارزات توده  نظامی مطرح شده در تئوری چريکھای فدائی خلق -به طور کلی تداوم کار سياسی 

قدم ھای اوليه برای تحقق چنين چشم اندازھائی کوشش در ايجاد کانون ھای چريکی در . ھا در اشکال مختلف خود بود

 مسلحانه برخوردار ۀُن نظير کردستان بود که از امکان و آمادگی الزم برای رشد و گسترش مبارزمناطق مختلف ايرا

  . خود خارج کرده بودۀًولی سازمان ديگر عمال انجام چنين اقداماتی را از برنام. بودند

يکھای فدائی بنابراين تا آن جا که بحث در مورد رفيق جعفری است مفھوم عملی روی آوری نيروی جديد به طرف چر

او ھم چون گذشته با صرف نيرو و انرژی زياد به جابجائی نيروھای . خلق، سنگين تر شدن بار وظايف اين رفيق بود

که حاال ديگر پاسخگوی نياز ھای جديد (جديد و يا به عبارت ديگر به سازماندھی اين نيروھا در ھمان طريق سابق 

فرھنگ و مسايل تشکيالتی را به آن ھا بياموزد و آن ھا را به خصوص به می پرداخت و می بايست ) جنبش انقالبی نبود

 اين امور ۀمجموع. مسلم است که او کماکان عھده دار انجام وظايف ديگری ھم بود. لحاظ نظامی مورد تعليم قرار دھد

اما اين تالش . بيدچنان وقت و نيروئی از اين رفيق طلب می کرد که او اغلب شب ھا بيش از دو يا سه ساعت نمی خوا

ھای شبانه روزی، اين فعاليت ھای بی دريغ انقالبی در عين حال تضادی را به ھمراه داشت و آن اين که ديگر فرصت و 

 نتايج منفی خود ۵٣امکانی برای تعمق روی مسايل مختلف سازمان و جنبش باقی نمی گذاشت، امری که در اواخر سال 

  .را آشکار ساخت

راتی که اين مبارزه در جامعه ايجاد کرده بود، می يي مسلحانه و تغۀز گذشت چند سال از آغاز مبارزبه طور کلی، پس ا

 مسلحانه تاکتيک ھای جديدی که خطوط کلی آن در کتاب رفيق مسعود احمدزاده ۀژی مبارزيبايست در جھت تحقق سترات

 .ی خلق قرار داده شده بود، اتخاذ می شدترسيم شده و حتی در آن جا رھنمود ھای مشخصی جلوی پای چريکھای فدائ

د، تبا دور نگری يک مارکسيست، بی آن که به تخيل يا ذھنيت در غل"پيشتر تأکيد شده بود که رفيق مسعود احمدزاده 

ی شدن و آن ئ مسلحانه تا توده ۀًدقيقا تا جائی که تجارب مجال پيش بينی به ما می دھند خطوط کلی روندی را که مبارز

نقل از مقدمه ای که رفيق جمشيدی رودباری در تاريخ ." (قق آزادی و سوسياليسم در پيش دارد، ترسيم می کندگاه تح

رفيق مسعود گفته بود که ). ژی ھم تاکتيک نوشته استي مسلحانه ھم ستراتۀ بر کتاب مبارز١٣۵١ ]سرطان[اول تيرماه
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 مسلحانه منطبق بر ۀی کردن مبارزئ بود جھت توده و بنابراين الزم ی می شود؛ئ مسلحانه در روستا توده ۀمبارز

 مسلحانه به شھر محدود نشده و به جز شھر کانون ھای مبارزاتی ۀژی ترسيم شده توسط اين رفيق، مبارزيسترات

عدم انجام اقداماتی به منظور ً عمال ١٣۵٣ دوم سال ۀ اما اکنون، در نيم.جديدی در ديگر نقاط ايران سازمان داده شود

و فقدان ھر گونه طرح و تصميمی ژی که برای پيشروی بعدی سازمان از اھميت حياتی برخوردار بود ي اين ستراتتحقق

موج بزرگی از دريای بيکران خلق در شرايطی . برای اين منظور، سازمان را در موقعيت بسيار حساس قرار داده بود

ا در اختيار آن قرار داده بود که اين سازمان جائی را به طرف سازمان چريکھای فدائی خلق خيز برداشته و نيروھائی ر

موقعيت . از قبل برای آن ھا تدارک نديده و فاقد آمادگی ھای الزم برای به کارگيری اين نيرو در جھت پيشبرد جنبش بود

ساس اما اين موقعيت ح". از وفور نعمت در مضيقه بود"سازمان چريکھای فدائی خلق اکنون . حساسی به وجود آمده بود

 لنينيستی چريکھای - زمينه ساز نفوذ تفکراتی به درون سازمان بود که در حالی که با نظرات و انديشه ھای مارکسيست 

ًفدائی خلق مغايرت داشت ، اما ظاھرا راه حلی برای جابجائی اين نيروھا در مقابل سازمان قرار می داد؛ و اتفاقا درست  ً

ً غير پرولتری و به عبارت ديگر اپورتونيستی که ظاھرا برای سازماندھی  بود که تفکرات١٣۵٣در اواخر سال 

به درون ) ُھر چند راه حل رفرميستی و غير منطبق با شرايط جامعه ايران(نيروھای جنبش راه حل ارائه می داد 

خرب خود را به سازمان چريکھای فدائی خلق راه يافته و به تاخت و تاز پرداخت و به تدريج در عمل اثرات منفی و م

واقعيت را بخواھيم با رشد جنبش مسلحانه و تقويت صفوف چريکھای فدائی خلق موقعيتی فرا رسيده بود که . بار آورد

 ۀی خود خط مشی مبارزئدر عمل دو راه بيشتر در مقابل سازمان قرار نداشت يا می بايست با وفاداری به نظرات پايه 

آمده است ھم چنان دنبال کند و يا از " ژی ھم تاکتيکي مسلحانه ھم ستراتۀمبارز"مسلحانه را بر اساس آن چه در کتاب 

  . اين مسير منحرف شده و پذيرای راه حل ھای ديگر با عواقب منفی خود گردد

 که متأسفانه من ديگر در ايران نبودم، در آخرين ارتباطی که بين رفقای منطقه و ١٣۵٣رفيق جعفری در اواخر سال 

او . ار شد نامه ای برای من نوشته بود که انعکاس نگرانی وی از وضعيت درون سازمان در اين مقطع بودايران برقر

اوضاع بسيار نابسامانی در سازمان به وجود آمده است و وجود تو در اين شرايط خيلی می "برای من نوشته بود که 

با اطالعاتی که امروز در دسترس ." ريخته نمی شدًتوانست مؤثر باشد و ای کاش اين جا بودی و اصال برنامه رفتن تو 

ی چريکھای فدائی خلق تدوين شده توسط دو تن از بنيانگذاران خود، ئمی باشد می دانيم که در اين مقطع نظرات پايه 

 موذيانه و تعرض و تحريف قرار گرفته و بر ِدزاده مورد يک تھاجم ايدئولوژيک امير پرويز پويان و مسعود احمءرفقا

بر اين اساس می توان گفت که رفيق جعفری در اين . ين اساس تحول ناميمونی در سازمان در حال شکل گيری بودا

ًمثال او، ھم به دليل درکی که از نظرات . مقطع خود را با واقعيت ھای نگران کننده ای در درون سازمان مواجه می ديد

پای دوم "نمی توانست تزھائی چون  انقالبی، ۀ مبارزۀصحن تجارب عملی خود در ۀتئوريک سازمان داشت و ھم بر پاي

ً و به گونه ای که امروز از نوشته ھا و سخنان کسانی که بعدا سکان دار -را بپذيرد و به نتايج آن اعتماد کند ) ٣" (جنبش

  .سازمان چريکھای فدائی خلق شدند بر می آيد به واقع نيز چنين بود

   )ادامه دارد(

  

  :زيرنويس ھا

 پس از شھادت رفيق ايرج سپھری، از اين رفيق يک دفتر و کاغذھای جداگانه که او خاطرات مبارزاتی خود را بر -١

اين نوشته ھا را من در طی مدتی که قبل از خروجم از . روی آن ھا نوشته بود در پايگاھی در اھواز به جا مانده بود

 شرحی از زندگی و خاطرات رفيق ايرج سپھری بود ، ۀرندايران در آن پايگاه بودم به صورت يک کتاب که در برگي
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"  نبرد فلسطين، خاطرات رفيق کارگر فدائی شھيد، ايرج سپھریۀاز جبھ" اين کتاب در ھمان زمان با نام . تنظيم کردم

  .منتشر شد که اکنون نيز با ھمين نام  در جنبش موجود است

نان مرزی در طول شب مرتب در مسير خاصی قدم زده و با نگھبا.   عبور از طريق مرز زمينی صورت می گرفت-٢

ًاين امر يکی از خطرھائی بود که دائما رفقای عبور کننده از مرز .  عبور را روشن می کردندۀنورافکن ھای قوی منطق

د علی محم(ياد رفيق داداشی . يکی ديگر از خطرھا سگ ھائی بود که مرزبانان به خدمت گرفته بودند. را تھديد می کرد

 روغن ببر را می داد تا با زدن آن به لباس ھا سگ ھا ۀگرامی باد که با شوخی و جدی پيشنھاد تھي) خسروی اردبيلی

اميدوارم فرصتی پيش آيد که در اين مورد در جائی به . ھا در امان  بمانيم قادر به تشخيص مان نباشند و ما از دست آن

يق جعفری رفت و آمد از مرز به اين طرف و آن طرف به طور دقيق وليت رفؤطور مفصل توضيح بدھم که تحت مس

 خودم نيز بنويسم که يک بار ھنگام رفتن به آن سوی مرز با به وجود آمدن حادثه ۀچگونه سازمان يافته بود و از تجرب

ر توانستيم مرز  دوم نيز با حوادث مخاطره آميزی روبرو شديم ولی به ھر حال آن باۀای مجبور به بازگشت شديم و دفع

  .  را رد کنيم

متعلق به رفيق جزنی می باشد که با جدا کردن امر سياسی از امر نظامی انجام فعاليت " پای دوم جنبش" عبارت -٣

ً صرفااو ھر چند که تاکتيک مسلحانه را قبول داشت ولی برای آن . می خواند" پای دوم جنبش"ًھای صرفا سياسی را 

ی که چريکھای فدائی خلق بدان معتقد بودند سازماندھی و بسيج  نظامي-الف خط مشی سياسی خنقش تبليغی قائل بود و 

ًبر اين مبنا، وی ايجاد تشکل ھای صرفا سياسی از قبيل . ً صرفا سياسی امکان پذير می دانستۀتوده ھا را در يک پروس

ھی نيروھای جنبش قلمداد نموده و را راھی برای سازماند" ھسته ھای انتشاراتی"و "  صنفی-ھسته ھای سياسی "

 ايران نبود و با ۀ جامعۀاما راه پيشنھادی او منطبق با قانونمندی ھای شرايط مختنق و ديکتاتور زد. توصيه می کرد

 مسلحانه و با انجام فعاليت ھای ۀژی چريکھای فدائی خلق که سازماندھی و بسيج توده ھا را در بستر  مبارزيسترات

 .مکان پذير می داند ، مغايرت داشت نظامی ا- سياسی 

 


