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 توضیحا بگويم :

 یکه سالھا - یاين و آن سازمان و تشکیالت یبرا» تبلیغ « فريدون است و نه  یقصِد من ، نشرِ نوشته ھا
فريدون در اين نشريات آمده اند ؛ او به  یندارند و گناِه من نیست که نوشته ھا یسالست که وجوِد خارج

 راِه خود مي رفت و منھم به راِه خودم و ھمیشه و در ھمهء موارد با ھم موافق نبوديم .

 یبیگم. ايل      به نظرم ، ھنوز ھم ، امروز ، خواندِن نوشته ھايش عبرت انگیزست و قابل استفاده .

 در کتابِ  : یاز توضیحاتِ  فريدون ايل بیگ یبرچیده ھائ 

 ( جلد ِ سوم )  " ما توپاماروھا "

 

 یچین وكوبا ؛ ياعدم استفاده ازتعلیماتِ گرانبھا  ،یشورو  انقالب ھاي درخشانِ   بھیچوجه كم جلوه دادنِ … ) نظور ( م
ــــ قاد متوجهء بعض بهءتیز انت ھا نیســـــت . بلكه ل ــــخه نويســـــاِن " انقالب پرولتر یآن پاره  یاز نس يا  ازرونوشـــــت  ای" 

"  یظاھر  مربوط به " شكلِ … ] انتقاد [   موفق گذشته .  ی"جنگ انقالبيِ " معاصراست ازانقالبھا یاحساساتی  بردارانِ 
شكالِ   اين  اين انقالب ھا ، ومتوجهء مقلداِن آنھاست كه براي پیاده كردنِ  ؛ و در   میكنند  تالش " باسماجت یظاھر  " ا

صل در میآيد ، بدون ِ اينكه محتوا  كوره راهِ   از موارد در ایپاره  مكاني و   یتقلید تا آنجا پیش میروند كه رونوشت مطابقِ ا
 را در نظر بگیرند . یزمان

 یجبھه مل  یســـازمانھا  مترجم ، از انتشـــاراتِ    نامِ   / اروگوئه ، بدونِ  ی( ما توپامارو ھا / تجربیاتِ جنگ چريكي شـــھر
 ) .  52 ، ص 1  زير نويسِ   ، 1353  خاورمیانه ) ، فروردينِ   از كشور (بخشِ   ايران در خارجِ 

، كشته شدن ِ يك مبارز را در مقابله  ی" و " شھید" ساز یاستثنائ  " فردِ    " نمونه و سر مشق " ، یمكنست بجايم 
مارا شــوكه كند . ولي چه میشــود كرد ؟ چه   كردن ، یاز كار " تلق ی" يك حادثه ناشــ  بعنوانِ  با پلیس و يا درزير شــكنجه

ــ یبخواھیم قبول كنیم يا نه ، اين حقیقت ــت كه وجوددارد . جنبش تماِم ارزش و احترامي كه   علیرغمِ   وجود دارد كه یاس
ـــــت ، بــه قھرمــان نمــائ ــــھ یبراي مبــارزين از پــا درآمــدهء خود قــائــل اس ـــــازو ش توجھي نــدارد ، خودرا در  ییــد س

ته  ــــ حدود گذش یدوزد   م نده نظر م به آي ند ،  قاِم (…) نمیك كه م ــــطور را نظر بر اين نبوده و نیســـــت  ندهء اين س گار ن
سانھا  قھرمانان  شامخِ  سته و ان سته اند و به خاطرِ  یشريف   یبرج جان (…)  یبزرگ تاپا یھدقھائ   را كه قھرمانانه زي

و مرگِ آنان به  یزندگ  پرارج  اند ، احتماال كم بھاء جلوه داده شــود ، يا با ســكوت برگزارگردد و يا تعلیماتِ مردانه ايســتاده 
فرع شــدن اجتناب بعمل   یفدا  مبالغه آمیز ، از اصــل یديگران انتقال نیابد . ابدا ! بلكه منظور اينســت كه از گذشــته نگر

 اھمیت داده نشود . یوآيد: به حرف بیش از عمل ، به شكل بیش از محت

مزمن ، يك سنت ، يك   يك عادت ، يك مرضِ   دنیا بصورت  یيك كم در ھمهء جا  ما ، بلكه  اين متاسفانه نه فقط نزد
گذشته  یو مذھب یمل   قھرمانان ِیو به به گوئ یمذھب درآمده است : پس ازھزاران سال ، ھمچنان به نوحه سرائ

صفر شروع كرد . نه ، فقط در يك   را قبول نداريم كه : بايد تاريخ را از عددِ  ایعده   مسخرهء  میپردازند . ما اين حرف
( چه با نام و آوازه ، وچه ناشناس و گمنام ) به اين منظورشقه   شماره ناپذير   قھرمانانِ    دراين است كه آن جمله حرف

جرنخورده اند ، بزيرِ گیوتین نرفته اند، وحشیانه ترين آتش خاكستر نگرديده اند ، خن یشعله ھا  شقه نشده اند، تويِ 
سر دھند يا به  یو زار  جوخهءآتش قرار نگرفته اتد تا ديگران در مرگشان نوحه  درمقابل  شكنجه ھا را تحمل نكرده اند ،

 .  ) )1-150صص    ،  23   ( ھمان ، زيرنويس        به و چه چه بگويند .
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