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 چرا شروع شد؟" سیاهکل"مبارزه چریکی در 

 

تنهاااا دیرو ااای . مااارداد مواااام از هااات ااشااایدن تمااااس ساااازمادهای سیاسااای مدااای و  داماریاتی ااا ی گردیاااد ۸۲کودتاااای اماریاتی ااا ی "...

مشااای داااوین م ناسااام باااا شااارای  داااوین ات اااا  کنااادط و  اساااا  تلدیاااي  نط یااا    تواد ااات از ایااان شک ااات در  ب یااارد و بااار  کااای می

اماااا م اسااا ادی . رهباااری دیروهاااای  داماریاتی ااا ی را کااای واباااااب  مااااده مباااارزه بوددااادط در دسااات ب یاااردط یااا   ااا   اروت اااری باااود

تنینی ااتط تنهاااا  - ی ااات  دااق ماااا فابااد چناااین سااازمادی باااودط و رهبااری  ااا   تااودهط کااای فزاا  کاریکااااتوری بااود از یااا   اا   مارک

بااادین ترتیاااام . تواد ااات صناصااار فاااداکار و مباااارز  ااا   را بااای زیااار تیاااا ااااردان بیادااادازد و  اااود راه فااارار را در اااای  گرفااات

 .اا را زیر سدطی  ود گرفت هیوالی سن ین سردی ه دوباره همی.... مبارزه م شکي اساساب م وبف شد

های  تواد ااات بااای شاااارهای گ شااا یط بااای شااایوه دی اار ک ااای دمی: ز کودتاااا داشاااتامااا شااارای  ادیاااد یاا  فااارا اساسااای باااا شاارای  بااااد ا

ای  ای هااات د واد ااا ی باااود دمودااای  ااا   تاااوده کااای در  یااااظ  اااود   ااای تل ااای. کهااان مباااارزهط و اشاااکاا مهناااور ساااازمادی اص مااااد کناااد

ن  یاد کااااار  از یاااا   اااا   کمودی اااات باشاااادط  اااااال سااااازمادهای  از هاااات ااشاااایدهط صناصاااار فااااداکار  ساااارکو  شااااده و رهباااارا

باادین ترتیااام در . ایااان  اا     اای د واد ااات باارای مرا ااي باااادی مبااارزه یاا  ساااابزی ت وریاا  و تنرباای فاااراهت کنااد. فااراری بوددااد

شاارای    زااان و تاارورط در شاارای  شک اات مبااارزه  دااق ماااط و در شاارایطی کاای روشاان کران ادزرباای صماادتاب فابااد هاار گوداای سااابزی 

 *..."شد باید شروع می ت وری  و تنربی بودددط کار از دو

دشااان  راه مبددارزهایاان بااود کاای باای ادزربیااون و  دااق هددد  . باار دشاامن بااودضددرتاس سیاسدد  از مبااارزه م اادلادی وارد کااردن هددد  

 دشدددآس  سدددی   ددد هرایااان باااود کااای بااای  دهاااا دشاااان دهاااد کااای  هدددد ساااازدط  قددددرس شددداه    ددداه ن باااود کااای  دهاااا را از  هدددد داده شاااودط 

 . گردادد  اه کند و  دق را  افشااین بود کی دشمن را  هد واود داردط  امکان مبارزهشان دهد این بود کی د هد  استط

یکااای اااای از دی اااری اهااادار  اااود را باااا رزس بااای اماااان چریکهاااای فااادایی  داااقط باااا فاااداکاری و از " سدددیاهکل"مباااارزه چریکااای در 

 :اان گ ش  ی  ود بدین ودی م لزق سا ت

سااارزمین ماااا را صااالنی مباااارزه ارشاااور  داماریاتی ااا ی تاااوده هاااا  سدددیاهکل. را در هااات شک ااات" ا یاااره تبااااظ"اف اااادی  سدددیاهکل

اایااای هاااای  سدددیاهکل .مباااارزه ای کااای باااا هااار  رکااات  اااود د ااااس اماریاتی ااا ی را در سراسااار اهاااان بااای و شااات مااای ادااادا ت. ساااا ت

 !یی بی  دی ت" ببر کاغ ی" د کی رژیت رژیت م دور اماریاتی  ها را در هت شک ت و بی توده ها دشان دا

 چریکهای فدایی در شهر چی بود؟ مبارزه مسلحانه تاتیر

دادشااا اههاط بهرمادادااای دانشدددااتان انی تددد  و بااای من اااور ااسااا  ویی بااای دااادای ایااان مباااارزه باااود کااای  مبدددارزه مسدددلحانهتلااات تااااتیر 

ساااا  ند و  اااادترین و ادزربااای تااارین شااااارهای ممکااان را را بااار ااااا  ۰۵و  ۹۴تظددداهراس سدددا  ا  بااای ااااا  واسااا ند و شاااکوهمندترین 

 .مطرح سا  ند

دتیرادااای بااارای تلزاااق  واسااا های  اااود اافشااااری " اهاااان چیااات" کدددار ران رزم ددددهباااود کااای  مبدددارزه مسدددلحانهت ااات تااااتیر هماااین 

هدای ادزااار  ایاااران ااساااف گ  ناااد و دههاااا شاااهید دی ااار بااار شااا( گااار چااای دااای باااا اسااادلی)کردداااد و بهااار  اااد ادزربااای را باااا بهااار ادزربااای 

 .اف وددد

از  اااود مااای ارسااایدددط چریکهاااا بااارای چااای و بااای . ایااادا کردداااد ا  مدددردش مشدددها یف هدددا  فکدددر  تدددازهدر چناااین شااارایطی باااود کااای 

 ااا ر کاای ماای ان نااد؟ ایاان فااداکاری و از اااان گ شاا  ی چ وداای امکااان ااا یر اساات؟ و ماای دیددااد ایاان اادبااازی امکااان ااا یر اسااتط 

 .در برابر دشمنی این چنین تا دددان م دحط بی اا  است کاچک نیروه و می توان با 
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کااای در بااااال اشااااره کوتااااهی بااای بر ااای از  دهاااا شااادط اماریاتی ااا ها و رژیااات شااااه " سدددیاهکل" بااادتیي تااااتیراظ مباااارزه چریکااای در 

 11۰0ی مااااه دشاااریی ایااا  مباااارز شاااماره یااا  د. م دورشاااان از همااای گیااار شااادن مباااارزه م ااادلادی بااای و شااات مااار  اف ااااده بودداااد

: مااای دوی ااادزنددددان ا  شاه شددداه   -نگددداه  تددده اسددد اد دوشااا ی ادنمااان مل ااادین و دادشااانویان ایاااران در بااارتن غربااای در مزاتااای ی 

 ۸۰سااادوا اد ااارادی و هم ااای ادااارط اویااان دی ااار ااااا دااادارد تااا ا ساااا  مان اد ااارادی ایااان زدااادان باااا  ۸۰0زدااادان صماااومی بااا ا بداااای " ...

براباار فاارفی   باای زور در  ااود اااای میدهاادط وتاای باااز هاات اااا کاات اسااتط و باااال ره  4شااده ساادوا براااا میشااودط و هنااوز  شاا  د

باااا ایااان وااااود شااااه اااارد باااا ر اتااات تمااااس در .... در  یاااا  زدااادان اویااان چااااد زده میشاااود و صاااده ای درون چادرهاااا اااا یرایی میشاااود

 !"  ند مارک ی ت ها و تروری ت ها ه  ندم ا بی های  ود می وید ما زددادی سیاسی دداریت و  ن صده کی در زددادها ه 

 ۰0و  49درسااااا .  دچااای را کااای شااااهد  باااوده اس را می اااویت"...: یکااای از شااااهدان صینااای بنااااس ملماااد داااوری چناااین دوشااا ی اسااات

گاااردان اادگااااان صشاااارظ  باااااد تهااااران و ااساااادار بااااوده کاااای ملاااي اساااا زرار اصاااادی ایاااان ۷11گروهباااان ساااای وفی اااای و ااااا   گاااردان 

تو ااایلا . ب ااامت بیرودااای زدااادان اویااان باااا ایااان گاااردان باااود...د هباااادی فروشااا اه هاااای ارت طزاغااای هاااای ادباااار مهمااااظ ااااارچین و

اینکااای ساااربازان و گروهباداااان واف اااران وفی ااای ایااان گاااردان بمادناااد ماااابزی ارتااا  تلااات امااار وفرمادااادهی دراااای داران واف اااران 

 . بوددد(تماس صمرشغي اصدی و)کادر

د ااام شاااده ...در زمادیکااای صکااای فااادا ی هاااا باناااوان  رابکاااار باااا ااااای ه تااااین شاااده بااارای تاااو دادن  دهاااا در اشااات شیشااای ساااینماها و

د هبااادی ب اامت ویااا ملو اای بیروداای زداادان اویاان (گروهااان ساای)ماان و گروهااان مااا(ب ااا ر داادارس چزاادر ااای از ساایاهکي بااود)بااود

 دچاای کاای ماان فاارر چهااار روز بااا چشاات  ااود دیاادس وببااي از . شاادن باای دا ااي سااا  مادها را دداشااترا صهااده دار بااود وتاای  ااق وارد 

وب ااای .  ن ساااابزی دداشاااتطچادرهای زیاااادی باااود کااای در فااااای بیرودااای بااار ااااا وتااااداد ک یاااری ااااوان را در دا اااي  دهاااا کااارده بودداااد

نهاااا مشاااکور بااای  ااارر داری از  رابکااااران صدااات را ازسااارکار اسااا وار دوس کاااادری کااای فرماداااده دسااا ی ماااا باااود ارسااایدسطگ ت ای

چهااار روز ااای ازباار اااا ی چادرهااا تمااامی سااربازان و گروهبادااان واف ااران وفی اای گروهااان ساای از اویاان باای صشاارظ  باااد . ه اا ند

 . من زي شددد

 ."بادها فهمیدس کی صدت  نطتر  دس  اه از تلت تاتیر برار گرف ن د راظ وفی ی بوده است

بااای  دی ااا ند و از هماااین رو " ببرهاااای کاغااا ی"سااا  مار شاااده دشاااان داد کااای رژیااات هاااای مااا دور اماریاتی ااات بااای تاااوده هاااای ا سدددیاهکل

ط تااا بااای (چاای سرسااااردگان رژیاات سااارد ون شااده شااااه و چاای رژیااات ماا دور اسااارمی) بااود کااای اماریاتی اا ها و رژیااات هااای م دورشاااان 

... دی ااات و فااادایی سااا ی ی مادناااد تاااور  اتاااابکی و دکمو" اژوهشااا ران"اماااروز از تمااااس دیااارو و امکادااااظ شاااانط چااای از  ریاااق 

ط و چااای از  ریاااق مااا دوران وزارظ ا رصااااظ رژیااات مادناااد ملماااود داااادری و ااودهاااای این رد ااای اوط اسااا  اده میکنناااد ..وهاااا  زاده 

ن تاااا هااار  یدااای و دیرد ااای و دورغااای را بکاااار بردااادط تااااریف را بااای شااانیخ تااارین شاااکي تلریاااف و  زاااایق را سااار ی کنناااد تاااا بااای ایااا

ازد رسااارمایی چااارا کااای . بااار بدااات  تاااوده شاااان بیاورداااد مبدددارزه مسدددلحانهو  سدددیاهکلکاااردن " بااادداس" وسااایدی هرم  رفااای را در اهااات 

کاااارگران ز م کشاااان رفرمی ااات هاااا ط  راس کارهاااای سیاسااایط بدااات چااااکران و ااان باااورژایی دوساااتط داران واادوهایشاااانط از د ااار 

زا اااای صااانار و سااای شااااهی بیش رداشااا ی باشاااند ط  ن هااات بااای شاااکي صاا ادااای و ملروماااان  اااق شاااور  دداردااادط فزااا  مااای توادنااادط ت

 ! و واه  وتمنا

اماااا  دچااای تااااریف در تمااااس دوران هاااا  زادیااات  دااارا تابااات کااارده اساااتط از دوران بااارده داری تاااا بااای اماااروزط از هماااان اوتاااین روزی 

رد و شاااکي گرفاااتط ایااان اسااات کااای کااای ماتکیااات   وصااای ساااایی مااار  باااار  را بااار سااا ره کاااارگران و ز م کشاااان اهاااان اهااان کااا

مباااارزه اااادی و بااای اماااان  بزااااتی فدااات و سااا ت    ددداه اسااات کااای می اااوان در اااای هرچااای گ ااا رده تااار شااادن  ق دددر انی تددد تنهاااا باااا 

داااابرابری را داااابود کااارد و سااارمایی داری و ریشااای هاااای فدمااا  را داااابود ساااا ت و سااا م ران را بااای مناااازاظ مااار  کااای شای ااا ی 

 . مان در این راه کوشید تا رهایی وابای از چن اا  ون  شامان اهادی و دا دی می ر گرددباید بی ا. شان است رسادد
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 سیاهکل سرخچ ل و هکآیس سا گرد  ١١۹۴ت آس  ١۴ته م اسبف 

 ۸01۸برابر با چهارس فوریی  1190ااد دهت بهمن 

 شرای  ایدای  و رشد انب  دوین کمودی  ی*

http://www.siahkal.com/publication/massoud-chapter1.htm 

 دوش ی چری  فدایی  دق رفیق م اود ا مدزادهمبارزه م دلادی هت اس راتژی  هت تاک ی  

http://www.siahkal.com/publication/massoud.htm 

 مبارزه م دلادی هت اس راتژیط هت تاک ی مزدمی 

http://www.siahkal.com/publication/massoud-book-intro.htm 

 زددان های شاهنشاهی  –د اهی بی اسناد 

http://www.dialogt.org/shomareh1/flyer/1dint9.pdf 
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