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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «های فدایی خلق ایرانسازمان چریک»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درآمد* 
به بعد، کار بسیار دشواری است. طی  1359از انشعاب خرداد  "های فدایی خلق ایرانسازمان چریک"نوشتن درباره 

بینیم که احتماال جز ی جدا شده میگی در کارنامه این شاخهگسیختهمدتی کمتر از یک دهه، چنان آشوب و از هم

و انشعابات عجیب و  هارهبران و اشخاصِ درگیر در ماجرا، کمتر کسی بتواند این تاریخچه را دنبال کند. درگیری

کشی؛ اعتمادی، بدبینی و رفیقگری علیه یکدیگر؛ فساد مالی، بیناسالم اعضای رهبری و توطئههای غریب، رقابت

فرستادن اعضای مخالف یا معترض؛ ارتباط و همکاری با دوَل ارتجاعی و  "زیرضرب"محفلیسم و حذف فیزیکی یا 

سرهم ردیف کرده باشیم. برای  طور پشتهایی نیست که همینگیها صفات و ویژهامپریالیستی و... متاسفانه این

 ها خواهیم پرداخت.ها فاکت و مورد تاریخی وجود دارد که در این پرونده به آنتک آنتک

و انشعابات و اختالفات تشکیالتی ـ سیاسی ـ ایدئولوژیکِ  های فداییکردیم برای شناخت گروهما به اشتباه تصور می

ها خواهد بود. ولی با مراجعه به آن"درباره ما"شان و بخش هایابع و سایتها با یکدیگر، بهترین راه مراجعه به منآن

ها بدون استثناء با شرح شان بیش از نوزده یا بیست صفحه نیست، مشاهده کردیم که تمامی آنترینکه نهایتا مفصل

صفحه به شرح  ، بیش از هفده"درباره ما"شوند! برای مثال از بیست صفحه عملیات سیاهکل شروع و تمام می

 1355ای به ضربه ساواک در سال گذاران سازمان اختصاص یافته، با اشارههای بنیانگیگذشتهها و ازجانفداکاری

پایه و اساس درباره حال حاضر گروه مورد نظر پایان ادامه یافته، و سپس در دو صفحه یا کمتر، با شعارهایی بی

توان پوششی بر هر عفونتی کشید و بندی است که با آن میزخم "یاهکلحماسه س"ها، یابد. برای این سازمانمی

 "(1385تاریخچه سازمان، از سیاهکل تا کنفرانس دهم )"همچنان در توهمِ درمان باقی ماند. ]برای نمونه به مقاله 

انشعاب در  یابید، و حتی یک بحران یا یکمراجعه کنید. در این تاریخچه جز افتخار و فداکاری چیز دیگری نمی

 سازمان اقلیت وجود نداشته است!![ "کارنامه درخشان"

حسین ی تاریخچه سچفخا، وجود اسامی مستعار متعدد است )برای نمونه یکی دیگر از مشکالت در هنگام مطالعه

ها نام مستعار در کشورهای مختلف به فعالیت مشغول است!( که انطباق آن 10، از اعضای مرکزیت، با بیش از زهری

سو، و گان و اصطالحات از سوی فداییان از یکهای واقعی کار آسانی نیست. همچنین اغتشاش در کاربرد واژهبا نام

سازد. دو نمونه ها و جریانات موسوم به فدایی از دیگر سو، کار را باز هم دشوارتر میوجود اسامی مشابه گروه

سازمان جا که از آن: »64بهمن  4میسیون تحقیق و بررسی حادثه درباره ک "هسته اقلیت"آورم. ابتدا از اطالعیه می

در جلسه حضور نداشت، اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه، متشکل از هسته اقلیت و  های فدایی خلق ایرانچریک
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« ای از این سازمان دعوت نمودند که در کمیسیون شرکت نمایند...طی نامه های فدایی خلق ایرانسازمان چریک

 [18هسته اقلیت ـ نشریه سوسیالیسم، شماره ]

 "های فدایی خلق ایرانسازمان چریک"شود که باالخره رو میهمانگونه که شاهد هستید خواننده با این ابهام روبه

در جلسه حضور داشته یا نداشته است!! در حالی که صحبت از دو سازمان جداگانه است با یک نام، گیرم با پسوند 

 ر اطالعیه حذف شده است.متفاوت که د

 های فدایی: تاریخچه سازمان "محقق"ی دیگر پاراگراف درخشانی است از یک نمونه

در زمانِ وحدت جناح چپ اکثریت با اقلیت، جناح چپ اکثریت، خود به دو جناح اکثریت و اقلیت تقسیم شده »

لیکن چنین بود و نه گرایش مستعفیون. تر ی اقلیت نزدیکبود، و اکثریت جناح چپ اکثریت، با اقلیتِ کنگره

ی اقلیت و نظراتِ توان گفت که نظراتِ اکثریتِ جناح چپِ اکثریت، در کلیتی مشابه با نظراتِ اقلیتِ کنگرهمی

 تر به چیستان]حقیقتا بیش «باشد.ی اقلیت میاقلیتِ جناح چپ اکثریت، در کلیتی مشابه با نظراتِ اکثریتِ کنگره

 ماند![می

های است، از سلسله کتاب محمود نادریی نوشته "های فدایی خلقچریک"وع دیگر، در رابطه با کتاب موض

ای اطالعاتی ـ امنیتی است و یک پای تاسیس دانیم موسسهگی میکه همه "های سیاسیمطالعات و پژوهش موسسه"

تانه بیش از صدها مقاله در نقد این بوده است. خوشبخ "حزب توده"، از اعضای نادم مرکزیت عبداهلل شهبازیآن 

شماری که در کتاب های بیکتاب نوشته شده است و بدبختانه این که در هیچیک از این نقدها به مسایل و فاکت

های بازجویی، اعترافات یا اسناد نادری آمده، پاسخی داده نشده است! )پُر واضح است که منظور از فاکت، برگه

های خود این در نشریات و مقاالت و کتاب بر مطالب منتشر شدههایی است که مبتنیشساواک نیست. بلکه آن بخ

 ها است.( سازمان

ها را روی هم بگذاریم، شاید به سختی از صد صفحه ی آنمشکل اولِ این مقاالتِ انتقادی آن است که اگر همه

ین که در اکثر این مقاالت تنها وقایع مربوط است. دوم ا صفحه 1500هم در نقد کتابی که بیش از تجاوز کند، آن 

ترین مورد توجه قرار گرفته است )یعنی جلد نخست(، و کم حمید اشرفی سیاهکل و یا کشته شدن به واقعه

های پس از انشعاب اقلیت و اکثریت و وقایع دهه شصت نشده است )یعنی جلد ای به مطالب مربوط به سالاشاره

ی ی منتشر کنندهضی مقاالت به جای پرداختن به محتویات کتاب، یکسره به افشای موسسهدوم(. سوم این که در بع

های چپ، با پشت سر پرداخته شده است. از سوی دیگر، هنگامی که خود سازمان عبداهلل شهبازینامه آن و زندگی

به آرشیو اسناد سازمانی و  گذاشتن بیش از چهل سال فعالیت و مبارزه، به جای فراهم کردن امکان دسترسیِ محققان

ای جز رجوع برند، چارهکنند، یا بعضا از بین میها را از دسترس خارج میروشن کردن ابهامات تاریخی، آن
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دسترسی به اسناد ماند. )عدماند، نمیکه توسط نهادهای امنیتی تهیه شده ادریهایی مثل کتاب نمشروط به کتاب

 ساواک را هم به آن اضافه کنید.(

ی پنجاه خورشیدی )سچفخا( مستقل از خواست و تمایل ما، در دهه "های فدایی خلق ایرانسازمان چریک"اما 

میلیون ها بیش از نیمآن 57ترین و اثرگذارترین سازمان چپ انقالبی ایران بود. در ابتدای پیروزی انقالب بزرگ

ترین شرایط تاریخ خود بود. دور از ترین و سستهوادار جدی داشتند. اما به همان نسبت، رهبری آن در ضعیف

الرجال بود. اعضای قدیمی سازمان که اکثرا به واقعیت نیست اگر بگوییم که سازمان در آن مقطع شدیدا دچار قحط

های خود مانع از پیوستن نظریها آزاد شده بودند، با تنگگی از زندان حکومت سلطنتی به نیروی تودهتازه

ی تئوریک و حتی مبارزان های با پشتوانهشدند. خیل عظیم استادان دانشگاه و چپبارز به سازمان میروشنفکرانِ م

ای در های هوادار فدایی پرداخته و از نفوذ گستردهی کشور به سازماندهی دستهگوشه ای که در گوشهپرتجربه

، فاقد با سدی از افراد تازه از راه رسیدههای بومیِ منطقه خود برخوردار بودند، برای پیوستن به سازمان توده

نقی نظری و انحصارطلبیِ رهبران وقت فدایی، رو بودند. در رابطه با این تنگصالحیت سیاسی و تشکیالتی روبه

طور کلی برخی از استادان استادان علوم اقتصادی و به»... نویسد: )از اعضای مرکزیت سازمان اکثریت( می حمیدیان

کردند. اما هرگز از این افراد در کنار رهبری سازمان حتا به عنوان ها با سازمان همکاری میانشگاهمارکسیست د

های تخصصی استفاده نشد. در همان یکی دو سال اول پس از پیروزی انقالب، من در یکی از مشورت و مشاوره

دهد. گفتنی است که مالی می ی بابل به سازمان کمکگزارشات تشکیالت شهر بابل شنیدم یک استاد دانشکده

تر این که برای به قول معروف آبدیده کردن وی، مسئوالن تشکیالت او را در رده حوزه معمولی جای دادند. گفتنی

پذیرفت اما این طرز برخورد با یک های سازمان واداشتند. شاید این استاد خود به رغبت میاو را به پخش اعالمیه

توانست به دانش و قوه تعقل و اندیشه سازمان یاری اش در زمینه دیگری بود و میتخصصاستاد دانشگاه که کار و 

ای )با ی کار تودههای سازمانی که اعضایی با تجربهرساند، در واقع به کار گِل واداشتن بود، و یا در برخی از حوزه

شدند. تجربه اداره مین جوان و بیتر( حضور داشتند، توسط روشنفکراسن باالتر و تجارب اجتماعی و زندگی بیش

همین برخورد در کل رهبری سازمان حاکم بود... به همین دلیل بود که دیری نپایید که از تعداد چنین افرادی در 

گیری از منابع ها، رهبری سازمان را نه تنها از بهرهاعتناییاطراف سازمان کاسته شد. حاکم بودن این معیارها و بی

]نقی « کرد.فکران در صفوف خود نیز محروم میگیری از همداشت بلکه حتی از بهرهدر جامعه باز می اندیشه و خِرد

 های آرزو[حمیدیان ـ بر بال

هایی قدیمی دیدهو.... زندان  مهدی فتاپور، علی کشتگر، پورانوشیروان لطفی، فرخ نگهداراین که افرادی چون 

خواران ها در واقع میراثافزود. آنها نمیقه تشکیالتی یا سواد سیاسی آنبودند، چیزی بر صالحیت مبارزاتی، ساب

 افتخارات سازمان فدایی بودند. 
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هایی چنین متزلزل، تجدید سازمان شد، پس از انقالب بهمن، بر پایه "های فدایی خلقسازمان چریک"در هر حال 

 "مشی چریکی"تعیین تکلیف با ها ترین آنمهم در حالی که خود را با بسیاری از تناقاضات حل نشده، از جمله

توانستند عنان رهبری سازمان را  فرخ نگهداردید. در چنین موقعیتی بود که کسانی مثل رو میگذشته سازمان، روبه

ط در دست بگیرند. بسیاری از این افراد با استفاده از مناسبات بسته و غیردموکراتیکِ تشکیالتی، و با استفاده از رواب

توانستند مقام رهبری این دوستی، خویشاوندی یا به خاطر این که مدتی در زندان و اسارت به سر برده بودند، می

ها کردند با در اختیار گرفتن اطالعات و امکانات و انتقال آنرا تصاحب کنند. برخی از این افراد کوشش می سازمان

 ون سازمان حاکم کنند و باند خود را در قدرت سهیم سازند.به افراد مورد نظر خود، روابط مافیایی را در در

ای عنصر فدایی فعال بود، محدود پیوستند و در هر خانه وکاشانهزمانی که نیروهای چند هزار نفری به سازمان می»

ها ی آن"هالیست خوب"کردن اعضای سازمان به چند ده نفر و آن هم از کسانی که در دوران زندان شاه، جزو

کردند، چیزی جز سندیت و رسمیت بخشیدن به دند، و نه حتا کسانی که در زندان به عنوان فدایی فعالیت میبو

های فدایی خلق سازمان چریک"ای را در درون ای و نه ضابطههای برخوردهای آتیِ رابطهمحفلیسم نبود و پایه

 «ریزی کرد.پایه "ایران

 

 اسامی سازمانی )مستعار( *

در اسناد و منابع سازمانی و همچنین در این کتاب، در موارد زیادی از نام مستعار افراد استفاده شده است، از آنجا که 

ها آشنا شویم. عالمت سوال به معنای آن است که نام بهتر دانستیم در ابتدا با اسامی مستعار برخی از نفرات چریک

 ایم: واقعی فرد مورد نظر را نیافته

 احمد اهلل ارجمندیقدرت ه کارگریجانشین مسئول کمیت

 اسکندر سیامک اسدیان  در آمل کشته شد 60مهر  13

 اشرف زهرا بهکیش مسئول کمیته محالت تهران

 اعظم مستوره احمدزاده هروی عضو کمیته مرکزی و مسئول کمیته هماهنگی

 صمد /امین  مصطفی مدنی جناح چپ اکثریت

 انوش پورانوشیروان لطفی اکثریت

 ایوب مرتضی کریمی   عضو کمیته کارگری تهران

 بابک محمود محمودی مسئول شاخه شمال

 پرویز /بهرام  حسین زهری مسئول کمیته خارج کشور

 بهروز عبدالرسول آذرنوش از مستعفیون
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 بیژن مهدی سامع مسئول کمیته کردستان

 پرهام رودیهلیل آذر 16اکثریت ـ 

 هاشم/ حسن میرزاییان  هاشم ـ عباس هاشمی سوسیالیسم انقالبیعضو کمیته مرکزی، از گرایش 

 سعید لُر/ حماد شیبانی  طرفمحمود اخوان بی 

 حیدر فردمحمد دبیری از مستعفیون

 خسرو مهدی فتاپور اکثریت

 خشایار شاهیجعفر پنجه کشته شد 61عضو کمیته تدارکات ـ سال 

 رحیم  پورجمشید طاهری اکثریت

 رحیم علیرضا محفوظی یته مرکزی ـ از گرایش سوسیالیسم انقالبیمشاور کم

 زهرا اشرف بهکیش مسئول کمیته شمال

 زهره زینت میرهاشمی مشاور کمیته مرکزی ـ همسر سامع

 سمکو پناهرشید یزدان در بوکان کشته شد.

 صادق فرخ نگهدار اکثریت

 عباس توکل اکبر کامیابی عضو کمیته مرکزی

 عباس پرولتر کیکاووس درودی ن کشته شددر گاپیلو

 عبداهلل نقی حمیدیان اکثریت

 علی کشتگر محمدعلی فرخنده آذر 16اکثریت ـ 

 فرید چیمحسن مدیر شانه کشته شد 60کمیته مرکزی ـ زمستان 

 فرید مسعود فتحی  جناح چپ اکثریت

 کاظم اصغر نیکخواه درودی(علی در گاپیلون کشته شد

 کاظم محمدرضا بهکیش کشته شد 60ـ اسفند  کمیته مرکزی

 کاوه سیدفریدون بدرود در گاپیلون کشته شد

 لیال آبکناریویدا گلی همسر عباس هاشمی

 عثمان /محسن  )؟(            نام و نشان واقعی این فرد خائن هنوز افشا نشده است

 محمد بهزاد کریمی اکثریت

 محمد چیصمد آئینه از مستعفیون

 مریم فرشته بوزچلو خودکشی کرد 65سر داوود مدائن ـ سال هم
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 بیژن تحریریه /مسعود  فرهاد سروشیان 1361مسئول تحریریه در داخل کشور در سال 

 مصطفی ایاقابوالفضل قزل عضو شاخه شمال

 اسکندر/  مهران منصور اسکندری عضو کمیته مرکزی

 مهرنوش ناهید قاجار 

 نسترن نفیسه ناصری  رانمسئول کمیته کارگری ته

 نظام مژدهیداهلل گل کشته شد 60عضو کمیته مرکزی ـ اسفند 

 هادی غالمیان لنگرودی کشته شد 60عضو کمیته مرکزی ـ اسفند 

 هاشم حسن میرزائیان / عباس هاشمی از گرایش سوسیالیسم انقالبی

 همایون اهلل معینی چاغروندهیبت آذر 16اکثریت ـ 

 یدی شیشوانی /یدی  خسرو نوری 

 ـ اسامی مستعار  1جدول 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «گروه راه فدایی»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "راه فدایی"باید اشاره به جریانی داشته باشیم که با نام  "های فدایی خلقسازمان چریک"پیش از پرداختن به 

یکی از مسئولین  مهرداد باباعلیپرداخت. به موازات سچفخا به فعالیت سیاسی می 50ی دهه شد و از میانهشناخته می

نخواهیم پرداخت چرا  پورحرمتیو  اشرف دهقانییا  بیگوندروه این گروه بود. )ما در این کتاب به جریاناتی مثل گ

 های موسوم به اقلیت نقش مستقیمی نداشتند.(ی سازمانکه در آینده

گروه راه فدایی به عنوان بخشی از هواداران سچفخا که از نقطه »نویسد: می "راه فدایی"درباره گروه سیامند زندی 

( تحت عنوان 1358)شهریور  "راه فدایی"ی ند، نخستین بار با انتشار جزوهکردجانبداری می بیژن جزنینظرات 

رسمیت یافت. اعضای این گروه تا قبل از  "بخشی جنبش رهاییمبارزه با انحصارطلبی مذهبی، مضمون عمده"

ه خارج از در اروپا و آمریکا در چارچوب کنفدراسیون جهانی دانشجویان، و بخشاً در ارتباط با کمیت 1357انقالب 

های خود را در رابطه کردند. در آستانه انقالب به ایران بازگشتند و فعالیتکشور سازمان فداییان، از آن هواداری می

های سیاسی و تئوریک سازمان فداییان یعنی ارگان "نبرد خلق"و  "کار"با سازمان و عمدتا در چارچوب روزنامه 

 [ 100در تبعید، سیامند ـ مجله آرش  های چپ]مروری بر سازمان« ادامه دادند.

روانه رهبری سازمان سچفخا در آن مقطع، راه خود را از طلبانه و راستاین جریان پس از وقوف بر گرایشات فرصت

تا مقطع انشعاب  "راه فدایی"باشد! فراکسیون  "ی راستین راه فداییدهندهادامه "آنان جدا کرد تا به اصطالح 

ها صرفا داشت که فعالیت و حرکت آنکرد و تصریح می، خود را به مثابه یک گروه معرفی نمیاکثریت ـ اقلیت

اش دامن زدن به مبارزه ایدئولوژیک است، اگرچه خود را طیفی از تئوریک بوده و بُعد تشکیالتی ندارد و هدف

 دانست.فداییان خلق می

به مثابه فراکسیونی در درون اقلیت با آن  "راه فدایی"ه و پس از انشعاب اقلیت از اکثریت، گرو 59از خرداد سال 

مدتی بعد، خواستار پیوستن به اقلیت شد ولی پس از ده ماه انتظار درخواست  "راه فدایی"همکاری داشت. گروه 

( رد شد! گروه راه فدایی مهدی سامعو  عباس توکلآنان از سوی گرایش غالب رهبری سازمان در آن مقطع )یعنی 

یک کمیته مبارزه مستقل تشکیل داد. )الزم به ذکر است که پس از انشعاب در سچفخا،  1360خرداد  21ار در به ناچ

به فعالیت خود ادامه داد، در این جزوه برای سهولت و اختصار  "اقلیت"اقلیت با همان نام اولیه سازمان و بدون لفظ 

 استفاده شده است.(  "اقلیت"ی کالم، از واژه
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در بابِ وحدت  مهرداد باباعلیشرکت کرد.  "سازمان راه کارگر"در پروسه وحدت با "راه فدایی "گروه مدتی بعد 

راه "ی اعضا و هواداران گروه عمده»گوید: و سپس جدایی از آن طی شرح مبسوطی چنین می "راه کارگر"با 

پس از چند ماه مذاکره با  1363ه به بعد به تدریج از کشور خارج شدند. در تیرما 1361از تابستان سال  "فدایی

سازمان راه کارگر این دو جریان بر مبنای یک رشته اسناد که متضمن نقاط اشتراک و افتراق آنان بود متحد شدند، 

راه "ای برای وحدت ارائه دادند. متن کامل این اسناد در ضمیمه نشریه و خطاب به دیگر نیروهای چپ نیز بیانیه

، انتقاد شدید 1367به طور علنی انتشار یافت. اما در سال  "بندی مباحثات وحدتجمع"وان با عن 4شماره  "کارگر

 13، به مجادالتی بین دو گروه دامن زد. در تاریخ "های منحط کارگریدولت"گروه راه فدایی از مشی استالین و 

از مرکزیت  باباعلیا به اخراج ی مرکزی راه کارگر، به اتفاق آر، اکثریت دفتر سیاسی و سپس کمیته1367دی ماه 

اش را در سازمان به حالت تعلیق درآوردند. سپس دفتر سیاسی سازمان با زدن اتهام همکاری رای دادند و عضویت

 کارگر اخراج نمود.با رژیم ایران، باباعلی و دیگر اعضای گروه راه فدایی را همراه با تعداد زیادی از اعضای راه
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 («انشعاب در سچفخا )اکثریت و اقلیت»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سو جریان با انشقاقی تئوریک مواجه بود. در یک "خلق ایران های فداییسازمان چریک" 57در آستانه انقالب 

بود. حاملین این گرایش اکثرا فداییانی بودند که در زندان و تحت  بیژن جزنیراست با خوانشی خاص از نظریات 

فادار به گذاران سازمان فدایی فاصله گرفته بودند. در سوی دیگر فداییانِ وای از نظریات بنیانتاثیر زندانیان توده

هایی وجود گیبودند که البته خود این جریان نیز یکدست نبود و در میان آنان چند دسته مسعود احمدزادهنظریات 

 شد.متهم می "ماندن در کودکی سازمان"بود که از سوی جناح راست به  اشرف دهقانیداشت. برای نمونه جریان 

ن، جناح راست موفق شد با تقلب در شمارش آراء، کمیته در جریان انتخاب کمیته مرکزی سازما 1358در بهار 

کالغ و گل "تواند به کتاب مرکزی را در اختیار بگیرد. )درباره جزئیات و نحوه تقلب در این انتخابات، خواننده می

 مراجعه کند.(   نقی حمیدیان، به قلم "های آرزوسفر بر بال"و کتاب  مهدی اصالنی "سرخ

اعتمادی، به اختالفات نه تنها از بحران فداییان کم نکرد بلکه با حاکم کردن جوّ بی "تقلب"ن آنچه که مسلم است ای

های موجود در سازمان دامن زد. این اختالفات در وهله نخست خود را در تزلزل، تذبذب و التقاط در میان گرایش

که در ظاهر مواضع جناح اکثریت سازمان  1358داد. به دنبال اشغال سفارت آمریکا در آبان ها بروز میگیریموضع

کرد، چرخش به راست سازمان نمود تایید می اهلل خمینیآیترا در مورد ضدامپریالیست بودن روحانیت به رهبری 

های سیاسی موجود، های موجود در جامعه و بازتاب آن در سازمانتری یافت. تا این که با شدت گرفتن بحرانبیش

به وقوع پیوست؛ و اقلیت کمیته مرکزی به همراه  "فدایی"ترین انشعاب تاریخ بزرگ 1359سرانجام در خرداد 

ی و با تبدیل شدن به دنبالچه "سازمان فداییان خلق )اکثریت("اش از سازمان جدا شد. جناح راست با نام هواداران

قلیت( اما تحت عنوان سازمان تر فرو رفت. جناح چپ )ابیش روز در غرقاب خیانت و جنایت،، روزبه"حزب توده"

 قبلی به فعالیت و مبارزه خود ادامه داد. 

، فردمحمدرضا دبیری، اکبر کامیابی، احمد غالمیان لنگرودی»برد: ، رهبران انشعابیون را چنین نام میمحمود نادری

. اسکندری منصور، چیمحسن مدیرشانه، سیامک اسدیان(، عباس هاشمی) حسن میرزاییان، عبدالرسول آذرنوش

های فدایی خلق )جلد دوم( ـ ]محمود نادری ـ چریک« ظاهرا پنج نفر اول، اولین مرکزیت اقلیت را تشکیل دادند.

 [181ص 

ساخت متمایز می "اکثریت"که آن را از  "اقلیت"، برخی از مواضع "شورشیان آرمانخواه"در کتاب  مازیار بهروز

کرد و هر دو جناح حکومت را ضدانقالبی داری وابسته ارزیابی مییهکند: اقلیت حکومت را سرماچنین خالصه می

کرد. اقلیت به ضدامپریالیست بودن حکومت اعتقاد نداشت و یاد می "ارگان سازش"دانست؛ و از دولت به عنوان می
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های ملی دفاع و در جنگ کرد. اقلیت از حق خودمختاری اقلیتجنگ ایران و عراق را ضدخلقی معرفی می

دید که دچار انحرافات می جماهیر شوروی را کشوری سوسیالیستی اتحاد ،"اقلیت"کرد.  ردستان شرکتک

رویزیونیستی شده است. همچنین مرحله انقالب را، انقالب دموکراتیک خلق به رهبری و پیشاهنگی پرولتاریا 

 دانست.می

لفین درون تشکیالتی آغاز شد. از همان خیانت اکثریت، از همان بدو تاسیس مرکزیت سوم و برخورد حذفی مخا»

های بعدی خارج از زندان بر مبنای دوری و ها، سیاستبندیهای درون زندان و دستهزمانی که برمبنای رابطه

، روابط محفلی بیژن جزنینزدیکی این رفیق یا آن رفیق رقم زده شد. از همان زمانی که به نام سازمان سیاسی 

ها شدند. از این رو خیانت جریانی که بعدها به اسم اکثریت ها ویا عدم عضویته عضویتکنندروشنفکرانه، تعیین

ادامه حیات داد، مطلقا از همکاری سیاسی با رژیم آغاز نشد. حذف بخشی از نیروهای رادیکال از سازمان 

خوردی است که های فدایی خلق ایران و خاموشی بخش باقی مانده رادیکال داخل تشکیالت، همان طرز برچریک

تک افراد اخراجی و انشعابی را گرفت و به خود آنان نیز امانی نداد. از این رو اگر از رادیکالیسم بعدها یقه تک

شود ، این رادیکالیسم صحبت می "اقلیت"های بعد با نام سازمان چریکهای فدایی در دوره پس از انقالب و یا سال

باید مدیون  فعالیت ای رهبری تشکیالت، بلکه این رادیکالیسم را میهها و حرفرا نباید مدیون صرف سیاست

هایی از این رادیکالیسم بدنه، های صدهزار نفره فعالین فدایی خارج از این تشکیالت هم دانست. نمونهروزمره توده

و یا  "ب فرهنگیانقال"در  "پیشگام"توان به عنوان مثال در جریان مقاومت بدون جانبداری مرکزیت سازمان را می

صحرا و جنگ نابرابر در آن دید که به واقع از طرف بدنه تشکیالتی خارج از تشکیالت، گسترش شوراهای ترکمن

 [1385آذر  29های فدایی ـ ]علی فرمانده ـ از جنبش فدایی تا تشکیالت« به مرکزیت تحمیل شد.

نشریه کار، هیئت تحریریه در اختیار جناح  35شماره  شماره از نشریه کار منتشر شده بود. تا 60تا پیش از انشعاب، 

 1359خرداد  13انقالبی یا چپ بود. بعد از این شماره، جناح راست کنترل هیئت تحریریه را در اختیار گرفت. در 

ترتیب انشعاب رسمیت یافت. در همین شماره از ( و بدین61)اقلیت( منتشر شد )شماره  "نشریه کار"اولین شماره 

توضیح داده شده  "اکثریت"نظر با های اختالفریشه "درباره ترکیب و ماهیت طبقاتی دولت"ی ه کار در مقالهنشری

 را نیز به عنوان ارگان تئوریک خود منتشر کرد. "نبرد خلق"همچنین نشریه  "اقلیت"است. 

 

 (1360)سال  دو انشعاب در اکثریت* 

نظر بود ولی با چرخشی ناگهانی و با رکزیت( اگرچه با اقلیت هم)از اعضای م مصطفی مدنیدر طی انشعاب اقلیت، 

ویدا تواند تاثیرگذار باشد، به اقلیت نپیوست. با این وجود او نیز همراه با این ادعا که با ماندن در اکثریت، می

ق های فدایی خلسازمان چریک"از اکثریت جدا شد و همراه با هوادارانش  1360، در فروردین سال حاجبی
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ها از سوی بود ولی تقاضای آن "اقلیت"را تشکیل داد. این گروه از ابتدا خواستار وحدت با  ")اکثریت ـ جناح چپ(

 انجام شد. 1360اش خواهد رفت، سرانجام در دی ماه رهبری اقلیت رد شد. این وحدت چنانچه شرح

( از پرهام) هلیل رودیو  هبت معینی، تگرعلی کشاتفاق افتاد که طی آن  1360دومین انشعاب در اکثریت، آذر ماه 

توجهی از اعضا و هواداران را با خود همراه کردند. علت انشعاب گروه کشتگر ظاهرا سازمان جدا شدند و تعداد قابل

قیدوشرط از جمهوری اسالمی بود که به از حزب توده و پشتیبانی بی "اکثریت"ی رهبری روی کورکورانهدنباله

رفت که حاکمیت خود خارج کردن جناح به اصطالح لیبرال )نهضت آزادی(، با سرکوبی خونین میدنبال از صحنه 

کرد، کشتگر رفیق قدیمی و یار غار را فراهم می "حزب توده"را تثبیت کند. زمانی که اکثریت مقدمات پیوستن به 

ب، تغییر نام دیگری حول محور ، در مخالفت با این تصمیم از سازمان جدا شد. به دنبال این انشعافرخ نگهدار

 آذر( 16)اکثریت ـ پیرو بیانیه  "سازمان فداییان خلق ایران"صورت گرفت:  "فدایی"

بود که جناح فرخ نگهدار بر آن تاکید  "حزب توده"بر سر پیوستن به  "اکثریت"ها با "کشتگری"در واقع اختالف 

 1363کردند. در سال هوری اسالمی را مترقی ارزیابی میها نیز همچنان رژیم جم"آذری 16"و اصرار داشت. وگرنه 

 را آغاز کرد. "فدایی"ی را از نام خود حذف کرد و انتشار نشریه "اکثریت"جناح کشتگر لفظ 
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 «ی فدایی خلق ایران )اقلیت(هاسازمان چریک»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 سانترالیسم دموکراتیک* 

اند، ساختار ها یا احزاب چپ سنتی ایران همیشه روی آن تاکید کردهیکی از اصطالحات و مفاهیمی که سازمان

و ساختار احزاب بلشویکی به عاریت  لنینباشد. این اصطالح از شان میدر تشکیالت "سم دموکراتیکسانترالی"

جا گرفته شده است. این که از منظر لنین، سانترالیسم دموکراتیک چه بوده، در حال حاضر مد نظر ما نیست، در این

ازیم. بررسی برداشت اقلیت از مفاهیمی چون بپرد "سانترالیسم دموکراتیک"خواهیم به برداشت سازمان اقلیت از می

تواند مبنایی برای شناخت ساختار سانترالیسم دموکراتیک های ایدئولوژیک و... میگی، بحثکنگره، پلنوم، نماینده

ی منتشر شده در نشریه هایی از مقالههای فدایی به طور کلی باشد. به همین منظور بخشدر این سازمان و سازمان

ترین ارکان حزب است که عالی "کنگره"»... کنیم: را مرور می" سانترالیسم دموکراتیک"ت عنوان تح "کار"

ترتیب که به دعوت کمیته مرکزی )که خود منتخب شود. بدینمعموال به فواصل معین )مثال هر دو سال( برگزار می

شود. اعضای شرکت حزبی فراخوانده می هایی قبلی بوده است( و با تقاضای تعداد معینی از اعضا یا کمیتهکنگره

باشند که برای شرکت در کنگره انتخاب های مختلف حزبی میکننده در کنگره، نماینده یا نمایندگان کمیته

های برد برنامههای مرکزی آن در طول مدت معین، در جهت پیششوند، تا ضمن بررسی عملکرد حزب و ارگانمی

بندی کند، و به صورت مصوبات یج و دستاوردهای مبارزاتی این مدت را جمعتصویب شده در کنگره قبلی، نتا

 [   17ـ ص  123]سانترالیسم دمکراتیک ـ نشریه کار « ها قطعیت بخشد.کنگره به آن

کند این است که اگر کادرهای سازمان در بروز می "سانترالیسم دموکراتیک"اولین مشکلی که در این شکل از 

خواهد که کنگره به این نتیجه برسند که مرکزیت قادر به انجام وظایفش نیست یا اصال نمی فاصله برگزاری دو

ی بعدی بمانند. باشند، باید در انتظار تشکیل کنگره "رهبران"مطابق اساسنامه مصوب عمل کند و خواهان برکناری 

هم این مرکزیت سازمان است  حتی اگر اعضا و کادرهای تشکیالت خواهان برگزاری کنگره اضطراری باشند، باز

ی جدید باید به دعوت همان مرکزیت ناالیق که باید به مثابه مجری، کنگره را فرا بخواند. یا به عبارتی کنگره

ها نفر یی، بیژن جزنی و دهمن مطئمن هستم که اگر مسعود احمدزاده، امیرپرویز پویان، همایون کتیرا»

کردند، ها و بینش و منش خود تجدیدنظر میاز عناصر پیشتاز جنبش چپ اکنون زنده بودند، در تئوری

یک  "خوارمیراث"ها که هایی هستند. اما آنگیریقادر به چنین تصمیم "صادق"زیرا عناصر پیشتاز و 

ندارند،  "صداقت"را ندارند و از آن جایی که  اند، شهامت برخورد به اندیشه و کردار خودجنبش شده

گروه و محفل  50گذرانند. در حال حاضر بیش از طلبانه با تکرار گذشته، زندگی روزمرّه را میفرصت

 (حسن ماسالی« )کنند...به نام فدایی امرار معاش سیاسی می
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چگونه باید اجرایی شود، به  "ترین تجلی دموکراسی در حزبعالی"ی این معضل چیست؟ این برگزار شود! چاره

پیش  60؟ این همان وضعیتی است که در کنگره اول سازمان اقلیت در سال عبارتی ضمانت اجرایی آن کدام است

، قرار بر این "موقت"رسد. با انتخاب یک کمیته مرکزی آید. کنگره برای انتخاب مرکزیت به اجماع نمیمی

شود و شود که در کنگره بعدی ترکیب کمیته مرکزی به رای گذاشته شود. اما این کنگره بعدی هرگز برقرار نمیمی

کشاند که پردازد تا نهایتا کار را به آنجا میوقمع منتقدین میکند و به قلعی موقت سازمان را قبضه میهمان کمیته

از  "موقت"منتقدین مرکزیت و خواستاران برگزاری کنگره در یک سوی، و اعضای کمیته مرکزی  1364در سال 

نفر از طرفین کشته و زخمی شوند! آیا این همان ساختار احزاب  11سوی دیگر، در برابر هم دست به اسلحه ببرند و 

 بلشویکی است؟! 

های تشکیالت( با انتخاب کمیته مرکزی، اقتدار )اتوریته( و کنگره )یعنی اراده توده»دهد: ادامه می "کار"نشریه 

را بر عهده مرکزیت، یا  کند و امر تحقق و پیاده کردن مصوباتاختیارات خود را تا کنگره بعدی به آن تفویض می

 ]همان[« گذارد.، می"های نمایندگیارگان"

کنند، نمایندگان هم اختیارات خود را های حزبی اختیارات خود را به نمایندگان انتخابی واگذار میترتیب تودهبدین

جوامع طبقاتی. گیری در کنند. این چیزی نیست جز همان دموکراسی بورژوایی مبتنی بر رایبه مرکزیت تفویض می

به عبارت دیگر حزب پرولتاریا که با هدف ایجاد تغییرات بنیادی و محو سیستم طبقاتی تشکیل شده بود، دارای 

در ساختار کند. ]شود و عینا همان ساختار را در روابط تشکیالتی بازتولید میی طبقاتی میهمان ساختار جامعه

کند، ولی اعضای خبرگان باید از فیلتر شورای نگهبانی بگذرند که توسط ا انتخاب میر "مقام رهبری"حکومتی ایران، مجلس خبرگان، 

 !![شودانتخاب می "رهبر"

 

 سیامک اسدیان )اسکندر(* 

مشی مقاومت مسلحانه و تشکیل  "اقلیت"کشی جریانات چپ، و آغاز سرکوب و نسل 60خرداد  30پس از 

که  اسدیان و لنگرودیزد! ولی به زودی با کشته شدن  "قیامتدارک "را برگزید و دست به  "های رزمیجوخه"

دیده و فرمانده عملیات نظامی اقلیت بود، توان مقاومت تشکیالت به پایان رسید و طرفداران چریکی با سابقه و رزم

 نشینی کردند!، به کردستان عقبتوکلسرسخت مبارزه مسلحانه همچون 

هایی همراه بود. اسدیان در آن زمان مسئولیت منطقه با حاشیه 1360مهر  13( در اسکندرکشته شدن سیامک اسدیان )

کردستان را به عهده داشت ولی در ماموریتی در شهر آمل کشته شد! این موضوع برای بسیاری از اعضا و کادرهای 

امنیتیِ وی به شمال ایران فرستاده شود، بدون این که مسائل  اسکندر سازمان، تولید سوال کرد که چرا بایستی
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ها معتقد بودند که او به عنوان یکی از اعضای مرکزیت باید در کردستان صددرصد تضمین گردیده باشد. آن

 ماند. ]سیروان هدایت وزیری ـ کجا بود آن ماهی قرمز کوچولو ـ سایت اتحاد فداییان خلق[می

ای به سیامک اسدیان کزیت، سوژهاز طرف مر»دهد: ماجرای کشته شدن اسدیان را چنین شرح می محمود نادری

شوند. سه ربع انتظار روی بانک مستقر میداده شده بود، سرقت از یک بانک در آمل. بعد از مراحل مقدماتی، روبه

و  مسعود بریریو  سیامک اسدیانشوند، اما کند. پراکنده میکشند ولی نهایتا اسدیان کار را منتفی اعالم میمی

کشته  60ءظن نیروهای امنیتی واقع شده و طی درگیری در روز سیزدهم مهرماه سال ، مورد سوعلیرضا صفری

 های فدایی خلق )جلد دوم([    ]محمود نادری ـ چریک« شوند.می

کند. در منتشر می "شهادت فدایی کبیر، رفیق اسکندر"ای به مناسبت ویژه نامه 60آبان ماه  6نشریه کار در تاریخ 

اش شرح داده شده است ولی این که مسئول نظامی درگیری و کشته شدن اسدیان و یاراننامه نحوه این ویژه

نیز در شماره  "کار اکثریت"ماند. نشریه کرده و چه ماموریتی داشته، ناگفته میتشکیالت کردستان، در آمل چه می

سیامک اسدیان »نویسد: می نامد،می "تروریست"را  اسکندر ، ضمن آن که"آینه سکندر"ای با نام ، در مقاله132

های زندگی مخفی، پُر ترین سالدر سخت 57تا  52زدند، کسی بود که از سال که در سازمان او را اسکندر صدا می

کشید... انقالب، اسکندر را که در روزهای قیام جویانه و ایثار انقالبی در وجودش زبانه میشورترین روحیه مبارزه

سازمان علیه مزدوران رژیم آمریکایی شاه نقش فعال داشت، مَنگ کرده بود... و این در اکثر عملیات مسلحانه 

ترین مالل او بود که چگونه است که دیگر رگبار مسلسل او آن طنین سابق را ندارد و چرا دیگر بعد از بزرگ

ای با ریست حرفهاش هرگز موفق نشد بفهمد که یک تروانقالب نباید با حکومت جنگید؟ او تا آخرین لحظه مرگ

هایی دارد و باید داشته باشد... ]اسکندر[ بی آن که خود یک مبارز پیگیر انقالبی راه رهایی طبقه کارگر چه تفاوت

ترین موجودات جهان نیز در همان مسیر درک کند، همه زندگی و وجود خود را وقف راهی کرده است که کثیف

 «زنند.رکاب می

های ، ماموریت اسکندر در آمل را ارزیابیِ امکان ایجاد کانونتیمور پیروانیای به قلم نشریه آلترناتیو در مقاله

های رزمی به تصویب رسانده بود. اما در تاکتیک تشکیل جوخه "سازمان اقلیت"داند، که مقاومت پارتیزانی می

در لو  "سازمان اکثریت"تری که در حاشیه کشته شدن اسکندر تا به امروز همواره مطرح شده، نقش موضوع مهم

روزی یکی از »( از زندانیان سیاسی سابق، در این مورد می نویسد: اکبر نعمتی) رحمان دَرکشیدهرفتن او است، 

 اسکندر های اکثریت شاخه مازندران، رفیقی مازندران به من گفت که فردی به نام... از بچههای اکثریت شاخهبچه

های آمل دید و سریعا به سپاه گزارش داد، که سپاه اقدام به بستن جاده خانهقهوه شناخت در یکی ازرا که از قبل می

سال از شنیدن این  8و... کرد. وی وقتی به تشکیالت اکثریت موضوع را اطالع داد، از تشکیالت اخراج شد. بعد از 
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ـ آرش شماره  "راه دور پردازی و دستی بر آتش ازخیال"]رحمان دَرکشیده، « کشد.موضوع، مغزم هنوز سوت می

50] 

 

 (1360)آذر ماه  ی اول اقلیتکنگره* 

های موسوم به فدایی که توسط اعضا و رهبران این ای که همین ابتدا باید گوشزد کرد آن است که در فرازهایی از تاریخ سازماننکته]

کنفرانس، شورا و... مخدوش و نادقیق است. برای  ها ثبت شده است، غالبا مرز میان اصطالحاتی همچون پلنوم، کنگره، نشست،سازمان
که در ترمینولوژی سیاسی و مارکسیستی به معنای گردهمایی اعضای رهبری یا هیئت مدیره و یا کمیته مرکزی  "پلنوم"مثال از اصطالح 

این اغتشاش در « مان...برگزاری پلنوم با حضورِ تمام اعضاء ساز»کند: چنین استفاده می توکلیک حزب یا سازمان سیاسی است، 
خورد. در این کتاب به ناچار از همان نبوده و در تمامی اسناد مربوط به اقلیت به چشم می عباس توکلهای سیاسی مختص کاربرد ترم

 [ها استفاده شده است.آن "هایگردهمایی"ها، برای اشاره به ی خود فداییاصطالحات مغشوشِ مورد استفاده

علیرغم ضربات وارده به کادر رهبری، اقلیت توانست انتشار نشریه کار را ادامه دهد و همچنین و  60پس از خرداد 

و در  1360، پس از انشعاب از اکثریت را در آذرماه "های فدایی خلقسازمان چریک"نخستین ]و آخرین![ کنگره 

بود. در همین رابطه تصویب  "چپ ـ اکثریت"تهران برگزار کند. دستور کار این کنگره موضوع وحدت با جناح 

(، پروسه وحدت مصطفی مدنیشد که در صورت قبول خط و مشی سازمان از سوی گرایش جناح چپ )جناح 

موضوع وحدت با  عباس توکلتواند عملی شود. با این وجود در نهایت کنگره با این وحدت مخالفت کرد. می

تر گیری بیشها موضع داشتند. این موضعشدت نسبت به آن نیروهای ما به»کند: گونه روایت می جناح مدنی را این

در مقطع حساس انشعاب بود، و چرخش مصطفی مدنی در آن مقطع  "اکثریت"ها در درون تشکیالت به ماندن آن

ـ مروری  ]سیامند زندی« ها )به صورت انفرادی( را پذیرفت.. سازمان ولی پیوستن تعدادی از آن"اکثریت"به سوی 

 [100های چپ در تبعید ـ مجله آرش انبر سازم

دهند. های مختلف سازمان، گزارشی از عملکرد خود به کنگره ارائه میها و شاخهدر این کنگره مسئوالن کمیته

بحران شاخه آذربایجان »نویسد: می شاخه این پیرامون علل بحران در آذربایجان )تبریز(، یاعضای شاخه ، ازناظم رفیق

هایی گردید که تا انحالل تدریجی این شاخه پیش رفت. اختالف اصلی بر سر سبب شروع تنش 1359از دی ماه 

 رشید حسنیبود. کلیه اعضای کمیته آذربایجان غیر از رفیق  "اقلیت"( به مصطفی مدنیپیوستن جناح چپ اکثریت )

بودند. به فاصله کوتاهی  امام جمعه ارومیه( مخالف چنین وحدتی مالحسنی )مسئول شاخه آذربایجان، و فرزند

فریادهای "ای انتقادی، تحت نام ی اعضای کمیته آذربایجان به حالت تعلیق درآمدند. در این فاصله جزوههمه

توسط اعضای این کمیته نوشته و به سازمان ارسال شد که نه تنها به آن داده نشد بلکه در  "سانتریستی علیه سانتریسم

، "جناح چپ اکثریت"پیوستن ی اعضای این کمیته از سازمان اخراج شدند. هکلی 60عوض در اردیبهشت سال 

 [1382نامه محمود محمودی، تابستان ]ناظم ـ گفتگوهای زندان ـ ویژه« کرد.سازمان را از هرگونه رادیکالیسمی تهی 
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و...  اسکندر، نظام ،ظمکا، هادیبندی درونیِ سازمان اقلیت در آستانه برگزاری کنگره، به این ترتیب بود که جناح

گی بودند. این جناح مخالف، همه "جناح چپ اکثریت"دادند و مخالف ورود که جناح چپ اقلیت را تشکیل می

کشته شدند. با کشته شدن این رفقا جناح چپ اقلیت به کلی از بین رفت. جناح مرکز یا  60در ضربات زمستان 

شد. جناح شناخته می توکلپذیرفت، با ا به شکل مشروط میر "جناح چپ اکثریت"سانتریست سازمان که ورود 

 ]همان[و... بودند.  رسول، هاشم ،حیدر راست سازمان نیز:

مسعود )فرید ، مصطفی مدنی، از جمله "جناح چپ اکثریت"اعضای با از بین رفتن جناح چپ سازمان، تعدادی از 

تر از خود کاهش اقلیت گویا زاده شد بود تا مدام به کم: »ناظمفیق ( و... توانستند به سازمان بپیوندند. به اعتقاد رفتحی

ی اعضای متوهم در داخل را نیز به مرور به نابودی رساند. بخش باقیمانده در ها، بازماندهیابد. کشاکش و باندبازی

 "بورژوازیخردهدکانداران "های ایران و عراق گردید تا ذات تهی گشته کردستان وارد معامالت سیاسی بین دولت

 رو به عروج و نوکیسه را پاسداری کند... ]همان[

 "وظایف ما"ی علیرغم این تشتت کنگره توانست چندین قطعنامه درباره موضوعات مهم به تصویب رساند. قطعنامه

هایی در مورد وحدت با جناح رسد. قطعنامههای رزمی و تدارک قیام به تصویب میکه در آن امر تشکیل جوخه

آمده  "شورای ملی مقاومت"مصوب درباره  . در قطعنامه"شورای ملی مقاومت"و  چپ اکثریت، اعضای مستعفی

های سازمان مجاز خواهد بود که بر اساس برنامه حداقل پرولتاریا در انقالب دموکراتیک، با دموکرات»است: 

بر پایه برنامه حداقلِ پرولتاریا در انقالب به  "سازمان مجاهدین خلق"انقالبی وارد اتحاد شود. از این رو اتحاد با 

دی  9ـ  141]کار شماره « ها با بورژوازی درهم شکسته شده باشد.شرطی مجاز خواهد بود که هرگونه ائتالف آن

1360] 

اعضای کمیته »های مختلف درون خود برگزید: همچنین کنگره یک کمیته مرکزی هفت نفره، مرکب از جناح

. اعضای انتصابی )به روش برگُماری( که به مهدی سامعو نظام ، هادی، توکلبارت بودند از مرکزی منتخب ع

 . اعضای مشاور کمیته مرکزی:محمدرضا بهکیش، عباس هاشمی، چیمحسن مدیرشانهمرکزیت افزوده شدند: 

 های فدایی خلق )جلد دوم([]محمود نادری ـ چریک(« اعظم) مستوره احمدزاده، رحیم

)از وابستگان به گرایش سوسیالیسم انقالبی( نیز به  احمد عطاالهیضمن تایید همین ترکیب مرکزیت، از  مهدی سامع

دستگیر و زیر شکنجه تن به  60برد. احمد عطاالهی در اسفند عنوان یکی دیگر از اعضای مشاورین مرکزیت نام می

طاالهی شناسایی و اعدام شد. خود احمد نیز فقط یکی از مبارزانی بود که توسط ع داوود مدائندهد. )همکاری می

 شود.(بعدها اعدام می

از ترکیب کمیته مرکزی منتخب کنگره، اندکی متفاوت است. توکل از رحیم و مستوره احمدزاده  توکلاما روایت 

ی کمیته اساسنامه مصوب کنگره همچنین این حق را به اعضا»کند: برد و اضافه میالبدل نام میبه عنوان اعضای علی



 

23 

 حسین زهری داد که به حسب ضرورت مشاورینی داشته باشند. دو عضو مشورتی هم تأیید شد که یکیمرکزی می

]گفتگو با رفیق توکل ـ نشریه کار « در ارتباط با چاپ. احمد عطاالهیو دیگری  در ارتباط با بخش مالی بود

 [603، 602، 601های شماره

در کتاب خود در ارتباط با  محمود نادریگفتگو در پاسخ به سندی که  در همین توکلاین در حالی است که 

وجود  زهریبه سازمان آورده است، و در ذیل سند امضای  61هزار دالری سفارت عراق در تیرماه کمک شصت

ر آید، دتازه پس از این ترمیم ]ترمیم کمیته مرکزی[ است که او به عضویت کمیته مرکزی در می»گوید: دارد، می

شود و در مرداد یا شهریور به فرانسه جلسه مرداد ماهِ مرکزیت به عنوان مسئول تشکیالت خارج کشور تعیین می

 « رود.می

(، 60)از آذر  در پست مشاور مالی کمیته مرکزی حسین زهریگوید(، حتی اگر توکل راست بگوید )که نمی

مسئول تشکیالت خارج "ه باشد، و این ربطی به منطقی است که مسئول دریافت کمک مالی از سفارت عراق بود

 زهری ندارد! "کشور شدن

در  چیمحسن مدیرشانهبه هر روی، این ترکیبِ مرکزیت دوام چندانی نداشت. چند روز پس از برگزاری کنگره، 

ترتیب کشته شدند. بدین 60( نیز در اسفند نظام) مژدهیداهلل گلو  هادی، محمدرضا بهکیششود. درگیری کشته می

 گنجیدند!نمی "اقلیم"نفر باقی ماندند. سه سلطانی که به هیچوجه در یک  3از کل اعضای کمیته مرکزی، تنها 

 

 (1361برگزاری پلنوم و دستاوردهای آن )زمستان * 

یک سال پس از کنگره اول سازمان، پلنوم وسیع مرکزیت، مرکب از اعضاء مرکزیت، مشاورین و مسئولین »

بندی پلنوم حاکی از این است که در زمینه انجام وظایف فِ تشکیالت برگزار شد. مباحث و جمعهای مختلبخش

های محسوسی وجود داشته که ضمن برخورد قاطع با کاریهای تشکیالت کمفوری سازمان در برخی بخش

ه این نواقص و کمبودها اند، بر پایان بخشیدن فوری بمسئولین و تمام رفقایی که در انجام وظایف خود قصور ورزیده

 [61اسفند  14ـ شنبه  164]نشریه کار شماره « تصریح شده است.

بورژوایی و ضد این پلنوم، مخالفان و منتقدین رهبریت سازمان را عناصر اپورتونیست و حاملین ایدئولوژی خرده

اعتراض به مصوبات کنگره نامد که عقاید انحرافی خود را در جریان کنگره اول آشکار کردند و در تشکیالت می

 معروف شدند.  "هامستعفی"استعفا دادند و از آن زمان به 

این افراد از طریق برقراری مناسبات فراتشکیالتی، یک فراکسیون ضدتشکیالتی ایجاد »دهد: نشریه کار ادامه می

احد شمارش( تشکیل کرده و در تدارک انشعاب بودند... افراد این فراکسیون را اعضا واحد چاپ و توزیع )و

 ]همان[« دادند.می
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کند، مدعی است که آنان از توزیع نشریه خودداری کردند و گر معرفی میکه این افراد را اخالل "کار"نشریه 

از پذیرش مسئولیت و یا انجام  60چند تن دیگر از افراد این گرایش از اواسط اسفند »مسئول چاپ هم استعفا کرد: 

گیرد. ولی به به همین دلیل مرکزیت تصمیم به برگزاری یک پلنوم وسیع می« نی سر باز زدند.ی سازماوظیفه محوله

تن  4ها را افتد. نشریه کار اعضا فراکسیون مستعفیبه سازمان، تشکیل این پلنوم به تعویق می 60علت ضربات زمستان 

نویسد مسئول شاخه شمال می 61تابستان های تشکیالت در مقطع ها و کمیتهکند و در مورد شرایط حوزهاعالم می

ها و اختالالت، نه از عناصر وابسته به جریان ضدتشکیالتی تروتسکیستی بود... عامل نابسامانی پس از کنگره یکی

ها بود، نظرات انحرافی آنبلکه شاخه یا کمیته شمال بود. این شاخه چند جزوه که حاوی نقطه "تشکیالت شمال"

کند... سازمان پس از انشعابِ جریان تروتسکیست در تیرماه ه مسئولین، در سطح شاخه توزیع مینوشته و بدون اجاز

 کند!ای با او می( را برکنار و برخورد سازندهبابک، مسئول کمیته شمال ) 61

ده توجه است. اولین سوالی که در ذهن خوانن، قابل"دستاوردهای پلنوم وسیع"چند نکته در گزارش نشریه کار از 

ها و بینیم، مگر آن که استعفاها، اخراجگیرد این است: کدام دستاوردها؟! در این گزارش ما دستاوردی نمیشکل می

اسناد "ی کتاب بعدها در مقدمه توکلمحسوب کنیم. خودِ  "دستاورد"های مرکزیت علیه اعضا را سازیپرونده

ات رژیم چنان محسوس بود که پلنوم حتی نتوانست از تضعیف سازمان در نتیجه ضرب»نویسد: می "کمیسیون تحقیق

نفره انتخاب کند و تنها همان چهار عضو را تا برگزاری کنگره  5مانده سازمان، الاقل یک رهبری جمع اعضا باقی

 «تایید نمود.

تکلیف بایست حداکثر ظرف شش ماه کنگره اضطرار برای تعیین که طبق اساسنامه در چنین شرایط مینکته دوم این

دهد و ـ به کار خود ادامه می بهرامو  اعظمبا انتصاب دو نفر ـ  سامعمرکزیت برگزار شود. اما جناب توکل و 

شود و کمیته مرکزی سه افتد که ابتدا سامع اخراج میدهد آنقدر به تعویق میای که نویدش را میبرگزاری کنگره

فساد رهبری انتقاد و اعتراض داشت، اخراج و زیر ضرب  شود، سپس بابک که به عدم برگزاری کنگره ونفره می

آید و )یعنی سه سال بعد( پیش می 1364بهمن  4کشی گاپیلون در گیرد و دسته آخر هم جریان رفیقپلیس قرار می

ی پاشد. در واقع مرکزیت که به شکلی مداوم به بهانهطلبی مرکزیت آن از هم مینظری و قدرتسازمان در اثر تنگ

نامه ترین ناقض اساسپردازد، خود بزرگنامه مصوب دست به اخراج و تعلیق اعضا میرعایت برنامه و اساسمعد

ترین محفل و باند سازمان را تشکیل بوده است. و نکته سوم این که هنگامی که رهبری تشکیالتی، خود اصلی

 توان داشت.کیالت انتظار دیگری نمیبندی و محفلیسم در درون تشسازی و دستهدهد، چیزی جز فراکسیونمی

 )سازمان آزادی کار و سازمان فدایی( "هامستعفی"جریان * 

در گیرودار تدارکات برگزاری کنگره اول بود که نخستین انشقاق در رهبری سازمان بروز کرد و شش عضو با 

ان اصلی در جریان جدایی از اکثریت پردازو از نظریه "نشریه کار"که از اعضا هیئت تحریریه  حیدربه رهبری  تجربه
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، برگزیدن توکلبرخالف  حیدرشود شناخته شدند. گفته می "مستعفیون"بود، استعفا دادند. این گروه با عنوان 

دانست. را نادرست و آن را زودرس می 60خرداد  30های رزمی، پس از مسلحانه و فراخوان تشکیل جوخه تاکتیک

افراد »نویسد: می "مستعفیون"درباره گروه  مهدی سامعراست با توکل زاویه داشت.  هرچه که بود حیدر از موضعی

گیری از شرکت این جناح در کنگره شرکت کردند و برای پروسه کار کنگره، یک طرح ارائه دادند که با رای

 [ ی تداوم]مهدی سامع ـ جزوه« کنندگان، مورد قبول واقع نشد و بنابراین کنگره را ترک کردند.

صمد ، پرویز نویدی، آذرنوش، رسول، حیدردادند، عبارت بودند از: را تشکیل می "هاگروه مستعفی"کسانی که 

( از عبدالرسول آذرنوش)بهروز  الزم به ذکر است که چند ماه پیش از برگزاری کنگره،. ]نسرین رضایی ،چیآینه

به کردستان و سپس به خارج کشور رفتند. در  1361ال [ این افراد در اوایل سهای خود استعفا داده بود.مسئولیت

را تشکیل دادند و  "سازمان آزادی کار" 1364را منتشر کردند. مستعفیون در سال  "کار تئوریک"پاریس نشریه 

( کشتگر) "سازمان فداییان خلق"این سازمان با  1368دیگری به وجود آمد. در سال  "کار"ترتیب نشریه بدین

به عنوان ارگان مرکزی این  "اتحاد کار"را به وجود آوردند. از این زمان نشریه  "ازمان فداییس"وحدت کرد و 

 سازمان منتشر شد. 

خواهم به این نکته اشاره کنم که می»گوید: ها میی جدا شدن مستعفیدرباره "کار"در گفتگو با نشریه  توکل

تری ادامه دادند، متأسفانه همین مسیر را با سرعت بیشها از موضع راست صورت گرفت و بعداً هم گرچه جدایی آن

نه هو و . ترین گروهی بودند که از سازمان جدا شدندسازمان، سیاسی بود و با پرنسیببا اما شیوه برخوردشان 

 [603،  602،  601های ـ شماره "کار"]نشریه « .ای به سازمان زدندهای تبلیغاتی به راه انداختند و نه ضربهجنجال

( و در گزارش پلنوم 140شود که در گزارش کنگره )کار شماره ها مانع از آن نمیبودن مستعفی "با پرنسیب"لیکن 

شکن، رفرمیست ، ضدتشکیالت و سازمان"عناصر اپورتونیست"( مثل دیگر منتقدان، 164)نشریه کار شماره  61سال 

 خوانده شوند! "عقاید انحرافی"ای و دار "بورژواییایدئولوژی خرده"و حاملین  و رویزیونیست

های پس از جدایی از اکثریت، در پی وحدت با گروه»از این تحوالت چنین است:  علی کشتگراما روایت مغشوش 

و شوروی بودند. وحدت با  "حزب توده"جدا شده از سازمان و سایر جریاناتی بودیم که خواهان استقالل از 

ن پروژه بود. اما در جریان مباحثات وحدت متوجه شدم که تفکر اردوگاهی در در راستای همی "سازمان اتحاد کار"

 «به شدت رخنه دارد. "اتحاد کار"جریان 

وجود نداشته است که کشتگر بخواهد با آن  "اتحاد کار"ابتدا این موضوع را وضوح ببخشیم که سازمانی به نام 

ها سهوا یا عمدا گوییاز تاریخچه فداییان، و این مبهم هاوحدت کند! بر ما روشن نیست که این اغتشاش در روایت

کند و وحدت می "سازمان آزادی کار"ی با تعدادی از اعضای جدا شده کشتگرگیرد. در واقع جریان صورت می

نام نشریه این سازمان جدیدالتاسیس بوده است. هرچه که بود، علی  "اتحادکار"دهد و را شکل می "سازمان فدایی"
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 1368آذر  28ای به تاریخ را نیز تاب نیاورد، از این مجموعه جدا شد و در بیانیه "سازمان فدایی"وحدت با  کشتگر

 مسئولین سازمان مذکور را به رابطه با رژیم بعث عراق متهم کرد، و این را دلیل جدایی خود خواند.

 ها  ارائه شده است:در نمودار زیر شِمایی از این انشعابات و وحدت

 [1نمودار شماره ]
 

 گرایش سوسیالیسم انقالبی * 

ها در کنگره اول، فراکسیونِ بندیختم نشد. یکی دیگر از گروه "مستعفیون"فقط به  "اقلیت"اما شکاف درون 

( و عباس هاشمی)هاشم ( و علیرضا محفوظی) رحیمبود. رهبری این گرایش با  "سوسیالیسم انقالبی"موسوم به 

کشته شد[  61)خشایار( نیز از اعضا گرایش سوسیالیسم انقالبی بود که در سال  شاهیر پنجهجعف] محمدرضا بهکیش

هاشم موارد معروف بود.  "رحیم تئوریک"کرد و در تشکیالت به . رحیم خود را مارکسیست انقالبی معرفی میبود

غالب از مبارزه ایدئولوژیک  طفره رفتن جناح»شمارد: اختالف فراکسیون خود را با جناح غالب کنگره چنین برمی

سر تمرکز بر جنبش کارگری و سوسیالیستی،  ویژه هواداران، اختالف بر پذیر تشکیالت بهضربه ساختار علنی و علنی،

توانیم به رشد و توسعه جنبش کارگری و سوسیالیستی که ما معتقد بودیم بدون یک روش کار سوسیالیستی نمی

به پیوستن به  توکل و سامع الینیسم مسلط بر رهبری سازمان، تمایل و گرایشیاری رسانیم. اختالف بر سر است

کردیم و اصوال مخالف کسب قدرت به فکر می "های کارخانهکمیته". در صورتی که ما به "شورای ملی مقاومت"

 [100های چپ در تبعید ـ مجله آرش ـ مروری بر سازمان ]سیامند« هر قیمت و به هر وسیله بودیم.

، از سوی جناح "ایانقالب مرحله"کی دیگر از موارد اختالف گرایش سوسیالیسم انقالبی با مرکزیت، انتقاد به تز ی

 توکل بود.
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بودند. منتهی توکل برخالف سامع که به دنبال  "شورای ملی مقاومت"هر دو طرفدار پیوستن به  توکلو  مهدی سامع

درست  "برنامه عمل"کرد. ]از قضا می "اقلیت"پذیرش برنامه عمل  پیوستن بدون قیدوشرط بود، پیوستن را منوط به

 چیزی بود که اقلیت هیچگاه نداشت![همان

گرایش »گوید: انشعاب کردند، می 61درباره گرایش سوسیالیسم انقالبی که به گفته او، در اوایل سال  عباس توکل

وارد آورد. یک گرایش تروتسکیستی بود که ای جدی به سازمان دیگری نیز وجود داشت که در آن مقطع ضربه

پس از انشعاب )از اکثریت(، در جریان اقلیت رشد کرده بود و متاسفانه برخی از کادرهای سازمان نیز به آن گرایش 

گرایش سوسیالیسم "به نام  61یافته بودند... این گرایش پس از کنگره در پی انشعاب برآمد و در اوایل سال 

 [11بهمن ـ ص  4]توکل ـ  اسناد کمیسیون تحقیق و بررسی در مورد « کردند.انشعاب  "انقالبی

بود که نظرات تروتسکیستی پیدا کرده بود. در حوزه چاپ که رحیم  نماینده نظری این گرایش، فردی به نام»

دهد و در  مسئولیت سیاسی آن را بر عهده داشت، توانسته بود نیروهای این بخش را از نظر سیاسی تحت تأثیر قرار

 [603، 602، 601های شماره "کار"]گفتگو با رفیق توکل ـ نشریه « کردند... کنگره، به سازمان اعالن جنگ

ها که باید هنگام مطالعه تاریخ اقلیت بدان توجه داشت، آن است که وی از تمامی اخراج توکلیکی از خصوصیات 

کند. برای ش در سازمان اتفاق افتاده، به عنوان انشعاب یاد میاپیمانانِ مقطعیهایی که توسط باند او و همو تصفیه

وجود  توکلو از دست رفتن چهار تن از اعضای رهبری سازمان،  60مثال در این مقطع یعنی پس از ضربات اسفند 

مهدی دید. به همین دلیل در پی سازش با را در سطوح رهبری، تهدیدی برای موقعیت خویش میرحیم و هاشم 

 جا منظور به هیچوجه تایید باند مقابل نیست.(دارد. )البته در اینحریف را اخراج و از سر راه برمی ،سامع

سوسیالیسم "جدایی جریان »نویسد: و هوادارانش، می هاشم مهدی سامع نیز با فراموش کردن نقش خود در حذف

داد و در های ضددموکراتیک خود ادامه مییوه)توکل( به ش اکبر کامیابیتر ننمود. سازمان اقلیت را منسجم "انقالبی

 [  "تداوم"]مهدی سامع ـ جزوه « صدد قبضه کامل اقلیت بود.

گیری سامع در جایی دیگر در توجیه عملکرد ضدتشکیالتیِ اخراج هاشم، موضوع غیبت خودش در زمان تصمیم

ی توکل را نه تنها رکت خودسرانهدهد که چرا پس از بازگشت، حکشد ولی توضیح نمیرا پیش می هاشمدرباره 

را هاشم و توکل ضرباتِ پس از کنگره تضاد بین »محکوم و از هاشم حمایت نکرد، بلکه آن را تایید نیز کرد: 

ای از من خواست که برای جلسه اضطراری کمیته مرکزی به تهران بروم و من در حالی تشدید کرد. توکل طی نامه

در جلسه کمیته مرکزی در تهران  1361دادم، در اردیبهشت سال اید انجام میکه در کردستان کارهای زیادی ب

در این جلسه شرکت  رحیم آورم کهکرد اما به یاد نمیدر این جلسه شرکت می مستوره احمدزادهشرکت کردم. 

نظرات  را از دور خارج کند و هاشم هم که هاشمداشته باشد. جلسه بسیار پر تشنج بود. توکل تصمیم داشت که 

شد. من پیشنهاد ی توکل میریزی شدهجا وارد بازی برنامهخوبی برای دفاع از سازمان در مقابل ضربات داشت، جابه
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کردم که بر اساس شرایط اضطراری، کمیته مرکزی و کادرها و فعاالن سازمان که زیر ضرب هستند به کردستان 

تواند با انتقال افراد به دادن امور بپردازد و تا آنجا که می منتقل شوند. کمیته مرکزی در کردستان به سر و سامان

العاده برای بررسی اختالفات و تعیین تکلیف با آن کردستان و سازماندهی جدید برای برگزاری یک نشست فوق

یگران کم دتالش کند. این پیشنهاد پذیرفته شد و قرار شد که با جدیت به اجرا درآید. من به کردستان برگشتم و کم

یک نفره تصمیم به  توکلها نادیده گرفته شده و ی توصیهآمدند... وقتی برگشتم دیدم همههم به کردستان می

گرفته، هاشم هم از مقر مرکزی سازمان به یکی از روستاهای مجاور آن رفته و برای خودش ارتباطات  هاشماخراج 

 [100های چپ در تبعید ـ مجله آرش انـ مروری بر سازم زندی ]سیامند« جدیدی ایجاد کرده است.

از  "گرایش سوسیالیسم انقالبی")تیرماه(  61ی هاشم توسط توکل، اوایل سال سرانجام پس از اخراج خودسرانه

)گرایش  "های فدایی خلقسازمان چریک"ای با نام )عباس هاشمی( ابتدا با انتشار اطالعیههاشم سازمان جدا شد. 

را در داخل کشور منتشر کرد، ولی  "نظم کارگر"عالم موجودیت کرد. پنج شماره از نشریه سوسیالیسم انقالبی( ا

ی برای مدتی نشریه تراب ثالثچون توفیقی نیافت، رها کرد و به پاریس رفت. در خارج از کشور با همراهی 

حقیقی پیرامون تاریخ رحیم از کار تشکیالتی کناره گرفت و به کار ت کرد.را منتشر می "سوسیالیسم و انقالب"

 باستان پرداخت!

 

 (سچفخا پیرو برنامه )هویت* 

بود  چیمحسن مدیرشانهو  مهدی سامعشکاف سوم که در زمان کنگره هنوز در مرحله جنینی بود مربوط به جناح 

 کردند. حمایت می "شورای ملی مقاومت"که از پیوستن به 

قرار بر این شد که کنگره تا چند ماه دیگر تشکیل شود. تا این سازمان برگزار و  "پلنوم وسیع" 1361در زمستان 

زمان چهار تن از اعضای کمیته مرکزی کشته و یک نفر اخراج شده بود. از مشاورین مرکزیت نیز یک نفر دستگیر 

ره مطابق اساسنامه مصوب کنگ سامع و توکلی باقیمانده، یعنی و دیگری از سازمان جدا شده بود. مرکزیت دو نفره

اول موظف بودند طی مدت شش ماه کنگره اضطراری را برای ترمیم کمیته مرکزی فرا بخوانند، ولی این کنگره 

حتی تا چهار سال بعد و فروپاشی سچفخا، هرگز تشکیل نشد. در عوض به منظور ترمیم موقت کمیته مرکزی با 

تر را که پیشحسین زهری دانستند(، ل سازمان میو تایید سامع )که دیگر خود را اختیاردار تمام و کماتوکل پیشتهاد 

ی کرد، به عالوهمسئول کمیته خارج کشور شده بود و در پاریس اقامت داشت و امور مالی و غیره را مدیریت می

خیلی زود متوجه شد که بازی را به توکل باخته  مهدی سامع، به کمیته مرکزی اضافه کردند. مستوره احمدزاده

به کردستان، جناح توکل تقویت شد. در همین دوره بود  مصطفی مدنیها و بعد با آمدن ا این انتصاباست، چرا که ب

 اندازی کرد.راه "صدای فدایی"که اقلیت یک ایستگاه رادیویی با نام 
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و توکل های رقیب )مستعفیون و گرایش سوسیالیسم انقالبی( نوبت به زورآزمایی پس از موفقیت در حذف جناح

قصد  زهریدستی بار توکل با همترتیب شکاف دیگری در تشکیالت اقلیت آشکار شد. اینسید، و بدینر سامع

ای را که ای بود. مهدی سامع واقعهکار مترصد بهانهحذف مهدی سامع )مسئول شاخه کردستان( را داشت و برای این

زی، من و توکل مانده بودیم و از مشاوران از کمیته مرک»کند: دستاویز اخراج وی از سازمان شد، چنین روایت می

زینت . ما اول مستوره را وارد کمیته مرکزی کردیم و بعد حسین زهری را. همچنین مستورهکمیته مرکزی 

را به مشاورین کمیته مرکزی انتخاب کردیم. این اقدام  اشرف بهکیشو  نفیسه ناصری، زنده یادان میرهاشمی

شد. مدافع حسین زهری گفتند که باید از تشکیالت نظرخواهی میی از افراد میاعتراض زیادی را برانگیخت. بعض

بود و علت آن هم این بود که همه امکانات تدارکاتی سازمان و به ویژه توکل که بیشترین اعتراض در مورد او بود، 

قرار  حسین زهریاختیار بود، پس از ضربات در  هادیها در مسئولیت ارتباط مسایل مالی در خارج که قبال همه این

گرفته بود. در این زمان شاخه کردستان بسیار فعال بود و چندین عملیات مهم انجام داد که در آن تعدادی از 

کادرهای برجسته سازمان در بخش کردستان به شهادت رسیدند... کمیته کردستان همراه با کمیته نظامی کردستان 

( چند عملیات در کردستان انجام گیرد. سه عملیات توسط کمیته 1361بهمن ) 19تصمیم گرفت که به مناسبت 

عملیات توانست صورت  این سه یکی از شدند. فقط عملیات راهیِ منطقه کردستان طراحی شد و واحدهای پیشمرگ

رد گیآمیز بود و ضربه هم نداشت. اما پس از اجرای عملیات فرمانده دسته تصمیم میابتدا موفقیت در گیرد. عملیات

شود که رژیم مانده از نیروهای رژیم، به عملیات ادامه دهد. این زمان اضافه سبب میآوری وسائل باقیکه برای جمع

یاد تن از پیشمرگان سازمان و فرمانده دسته، زنده 11نیروهای زیادی را وارد صحنه کند که متاسفانه منجر به شهادت 

آید. گیری بودند فرصت مناسبی پیش میرای کسانی که مترصد بهانهشود... پس از این عملیات بمی مسعود رحمتی

بخشی از تشکیالت را به شدت علیه من تحریک کرد. در آن شرایط من برای این که یک فاجعه پیش نیاید از  توکل

مرکزی جلسه کمیته  62مسئولیت کمیته کردستان استعفا دادم... اما توکل به همین هم قناعت نکرد و در خرداد سال 

و بدون حضور  مستوره، زهری حسینگیری در مورد من را تشکیل داد. این جلسه با حضور من، توکل، برای تصمیم

ـ  ]سیامند زندی« دقیقه حکم اخراج از پیش تنظیم شده را به دست من داد. 15مشاوران کمیته مرکزی تشکیل و طی 

 [100های چپ در تبعید ـ مجله آرش مروری بر سازمان

( بهراماش در مرکزیت، پس از انتصاب حسین زهری )که متوجه تزلزل موقعیت مهدی سامعا واقعیت این است ام

را طراحی کرد که موجب از  61شده بود، با هدف کسب دوباره موقعیت هژمونیک خود در سازمان، عملیات بهمن 

سامع اخراج نشده بود و مقر را ترک  گوید که اگرها بعد توکل در کمیسیونی میسالپیشمرگه شد.  11دست رفتن 

 ها بگذارند زنده بماند.نکرده بود، محال بود که پیشمرگه
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کند. خودش در جزوه پس از مدتی سرگردانی، با کمک مجاهدین مقری در کردستان ایجاد می مهدی سامع

پس از مدتی تحت نام ، من برنامه )هویت( سچفخا را اعالم و 1362در تیرماه »دهد: ، چنین توضیح می"تداوم"

 1368پیوستیم. در بهمن  "شورای ملی مقاومت"به  "های فدایی خلق ایران ـ پیرو برنامه )هویت(سازمان چریک"

به فعالیت ادامه  "های فدایی خلق ایرانسازمان چریک"پسوند پیرو برنامه )هویت( را از نام خود حذف و با نام 

 « دادیم.

های فدایی خلق پیرو برنامه سازمان چریک"گوید. ی حقیقت را نمیید یا حداقل همهگوباز هم سامع حقیقت را نمی

[ در صورتی که پیش از آن 63ـ شهریور  1نبرد خلق شماره ]کند. اعالم موجودیت می 1362بهمن  19در  ")هویت(

ا استفاده از امکانات به شورای ملی مقاومت پیوسته بودند و ب "فرد"(، به صورت زینت میرهاشمیسامع و همسرش )

مسعود رجوی اش در واقع به توصیه مالی مجاهدین، در پاریس اقامت داشتند. تشکیل سازمان و اعالم موجودیت

به شورا بپیوندند و نه به عنوان  "سازمان"ی یک داد این دو نفر به عنوان نمایندهکه ترجیح می گیردصورت می

شش هفت  سامع»گوید: ی شورای ملی مقاومت بوده است، در همین رابطه میکه خود از اعضا خانبابا تهرانی. "فرد"

درآمده بود و ناگهان اعالم کرد به سازمان  "شورا"ماه پیش از آن که اعالم سازمان کند، به عنوان فرد به عضویت 

 [327]حمید شوکت ـ نگاهی از درون به جنبش چپ ـ ص « تبدیل شده است!

نویسد و خبر اخراج میمسعود رجوی خود،  "دوست رزمنده"ای به ( نامهبیژنی سامع )مهد 1362در چهارم تیرماه 

ای که در نقد دهد. سامع در این نامه ضمن ابراز همدلی خود با مجاهدین از مقالهخود از سازمان را به او اطالع می

دهد که توضیح نمیسامع . ولی کندنشریه کار منتشر شده بود، اعالم برائت می 166شورای ملی مقاومت در شماره 

ماه منتشر شده  "فروردین"ای افتاده است که در ماه و پس از اخراج، به صرافت اعالم برائت از مقاله "تیر"چرا در 

 بود.   

ترین عضو کمیته مرکزی سچفخا پرسابقه"کند و از او به عنوان را منتشر می ی سامع، نامه160نشریه مجاهد شماره 

همت  "غائله گنبد"شود که به رفع مجاهد، مهدی سامع فردی معرفی می برد. در همین شمارهام مین ")اقلیت(

زرورق "در سازمان فدایی بعد از قیام، جریان انحرافی راستی شکل گرفت که در آن هنگام خود را در »گماشت: 

محسن به همراه فدایی شهید ع سامهای گنبد پیش آمد. که درگیری 1358پوشیده کرده بود. در اوایل سال  "چپ

 «شنا کرد. "جریان انحرافی"وسیله خالف آن به رفع آن پرداخت و نقش موثری ایفا کرد و بدین چیمدیرشانه

دید، فرصت را غنیمت شمرد تا الوقوع میکه سقوط رژیم و پیروزی مجاهدین را قریب مهدی سامع»هرچه که بود 

ن به شورای ملی مقاومت، به سِمَت وزیر صنایع در دولت موقت در تبعید، از قافله عقب نماند. وی پس از پیوست

 ]سیروان هدایت وزیری ـ کجا بود آن ماهی قرمز کوچولو ـ سایت اتحاد فداییان خلق[« شود!برگزیده می
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یکی الکترون منتشر شد. )در نسخه 1363شهریور  10اش ارگان رسمی این سازمان است که اولین شماره "نبرد خلق"

به عنوان اعضای هیئت تحریریه نام برده شده است.( در  منصور امان، زینت میرهاشمی، مهدی سامعاز  "نبرد خلق"

های فدایی سازمان چریک"و با نام تکراری  شوداز نام سازمان حذف می "پیرو برنامه )هویت("پسوند  1368بهمن 

 دهد.به فعالیت ادامه می "خلق ایران

 

 ر از انشعابات اقلیتتحلیلی مختص* 

، انعکاسی از بحران عمومی اجتماعی و سرکوب "اقلیت"های درونیِ تشکیالت اگر در ابتدا اختالفات و بحران

های بعد، به خصوص از زمستان سال شصت و بعد از کشته شدن مرگبار از سوی قدرت حاکمه بود، ولی در سال

مانده گرایی و باندبازی رهبرانِ باقیطلبی، فرقهمحصول جاه اکثریت اعضای رهبری، اختالفات و انشعابات متعدد

بسیاری تشکیل شدند که هر کدام قائم به وجود یک نفر در  یهای چند نفره، محفل"اقلیت"با انشعابات پیاپی بود. 

اقلیت در شد. فداییان خالصه می مهدی سامعفقیه بودند. گروه پیروان برنامه هویت در کِسوت رهبر، قطب یا ولی

 حماد شیبانیکرد. قلمداد می "جنبش فدایی"ها نیز خود را مظهر ، و هریک از آنحسین زهری، دیگری در توکل

است[ از هواداران سامع در  "دیدگاه"]در حال حاضر مسئول سایت  علی ناظردانست. می "نماد فدایی"هم خود را 

توان رو برنامه هویت[ معتقدند که پویایی و تداوم سچفخا را مییاران سازمان ]پی»»نویسد: می "تداوم"ی مقدمه جزوه

 .« ایدئولوژی، کیان، و مهدی سامعدر سه چیز خالصه نمود: 

 "رهبران"شود. با این وجود هر کدام از این خصیت خوانده میاین درست همان چیزی است که فاشیسم و کیش

و  "بینی افراطیخودبزرگ"، "خودمحوری"، "گیهخودشیفت"یکی از علل جدا شدن خود از گروه قبلی را، 

 کنند!!قبلی عنوان می رهبری "طلبیِجاه"

های فدایی خلق )اقلیت( روی داد که در هر ( چهار انشعاب در سازمان چریک1366تا  1361سال ) 5فقط در مدت »

و  توکلکردند: ابتدا اخراج می "نیسممبارزه با اپورتو"گری، رقبای خود را تحت عنوان انشعاب، افراد معینی با توطئه

 بهرامکنند. سپس توکل و ( را اخراج میهاشمشوند و یکی از اعضای رهبری سازمان )پیمان میهم مهدی سامع

کنند. را اخراج می حمادو  مدنیکنند. پس از آن توکل و بهرام؛ شوند و سامع را اخراج می)حسین زهری( متحد می

 )حسن ماسالی ـ سیر تحول جنبش چپ و عوامل بحران مداوم آن(« کند!!!ام را اخراج مینهایتا آقای توکل، بهر

پیامد این شکل از تشکیالت در این بود که عمال  »نویسد: ای دیگر میاز اعضای اخراجی اقلیت از زاویه علی فرمانده

بایست، بر بستر یک ه انشعابات میگونه انشعاب و یا جدا شدن اصولی نیستید. اصولی از این لحاظ کشما شاهد هیچ

ای باشد و یا اینکه انشعابات پس از یک دوره مبارزه ایدئولوژیک به چنان حدی تمایز کامل ایدئولوژیک و یا برنامه

برسد که عمال هر جناح برای پیشبرد اهداف سیاسی و مبارزاتی خود دیگر نتواند این ظرف تشکیالتی را برای آن 

رابطه بین دو ای ]ها، صرفا نمودی از تنش و بحران رابطه.. از این رو تمامی انشعابات و جدا شدناهداف مناسب ببیند.
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ای بود! این انشعابات عمال نشان دهنده عدم حضور شکل [ در اثر عدم وجود عملیِ مناسبات ضابطهفرد، نه بین دو تفکر

جلوی پای خود قرار داده بود. مشکل اساسی  ها به عنوان هدف درو روابط سالمی است که تشکیالت در طول سال

ای، افراد را در مقابل یکدیگر ای به جای ضابطهدر هرکدام از انشعابات، این بود که حضور مناسبات رابطه

]علی فرمانده ـ تحلیل « گیرند.گذاشت. حال این که در یک انشعاب اصولی دو یا چند تفکر در مقابل هم قرار میمی

 [1385اقلیت ـ آذر نظری انشعابات 

نشریه »دهد: های اختالفات درون اقلیت ارائه میتحلیل دیگری از ریشه "اندازترازنامه و چشم"ی در جزوه رحیم

کند ولی این گام چه یاد می "یک گام ارزنده در جنبش کمونیستی ایران"از کنگره اول به عنوان  140کار شماره 

انگیز!... سازمان، برنامه خود را بازی در بساط دیگران قرار داده ماتریالیسم نفرتآلیزم شورانگیز به بود: تبدیل ایده

و  1355و مجاهدین... پس از ضربه سال  صدربنینظر کردن از پیروزی قطعی و کوشیدن برای جدایی است: صرف

ها، لنباری است از شکستاز بین رفتن رهبران فدایی، سازمان بدون ستاد فرماندهی شد. از آن پس ترازنامه سازمان ت

 [ 5و  3انداز ـ ص ]رحیم ـ ترازنامه و چشم« ی اپورتونیزم شدن.و هر بار طعمه

، از اکثریت جدا شده بود. رحیم درباره  "مبارزه ایدئولوژیک را علنی کنیم"با شعار  59دانیم که اقلیت در سال می

ی مبارزه"ای که به کنگره ارائه کردند، گفتند: قطعنامه اولیهاما در »نویسد: پایبندیِ رهبران سازمان به این شعار می

تواند پرنسیب باشد )مثل زمانی که خود بر سر . یعنی گاهی می"گی نیستایدئولوژیکِ علنی، پرنسیبب همیشه

نه منشاها را کنار زدند و روح بوروکراتی خجالتمطرح شد، همه "گرایش"حق  که انشعاب بودند( و گاه نه. زمانی

های ایدئولوژیک در بندیخود را در کف نهادند... در واقع مبارزه ایدئولوژیک مستلزم پذیرش حق گرایش و دسته

کند. اما جناح یک سازمان است. در غیر این صورت مبارزه ایدئولوژیک درونی موضوعیت یا ضرورت پیدا نمی

گرایی، مبارزه ایدئولوژیک را ا تظاهر به مبارزه با محفلکرد. آنها بها را انکار میبندیحاکم بر سازمان، وجود دسته

تبدیل به منازعات فردی کردند. رهبری سازمان تالش کرد بحران ایدئولوژیک را به بحران تشکیالتی تقلیل دهد و 

 تشکیالتی یا درون تشکیالتی نشان دهد. یکی از موانع ازهای بروناندازیهمه معضالت را ناشی از موانع و دست

ها در عوضِ تمرکز بر سازماندهی کارگران، بر در هم شکستن پیمان بود. آن صدربنیـ رجوی نظر آنان پیمان 

در نتیجه، بازی در بساط "وسیله پیمان خودشان با رجوی را شکل دهند. صدر اصرار کردند تا بدینرجوی ـ بنی

جایگزین حرکت به  رجوی حرکت به سویدیگران )شورای ملی مقاومت( جای برنامه عمل کارگری را گرفت و 

 [8و  7]همان ـ ص « ها شد.سوی توده
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «صحراجنگ ترکمن»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صحرا و جنگ گنبد، و نقش سچفخا در آن، مسلما از حوزه این کتاب خارج است. بررسی وقایع مربوط به ترکمن

هایی است که پس از انقالب و بندینگاه به این وقایع در اینجا صرفا به جهت نشان دادن تناقضات درونی و دسته
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، در سچفخا شکل گرفت. تناقضات و اختالفاتی که منجر به انشعابات متعدد کشتگرـ  دارنگهتحت رهبری باند فاسد 

های در سچفخا و در نهایت فروپاشی آن شد. در وقایع گنبد شاهد بروز مَنشی هستیم که پیش از آن در میان سازمان

 ایی جا افتاد و نهادینه شد. های موسوم به فدی سازمانسابقه بود، مَنِشی که از آن پس در همهانقالبی چپ بی

ها گیری نسبت به آن بود، که نخستین نشانهگی و اغتشاش بر سر موضعو دوگانه 58با جنگ اول گنبد در فروردین 

جنگیدند، خودِ اهالی از اختالفات و تناقضات درونی سچفخا آشکار شد. در گنبد کسانی که در سنگرها می

گی تشکیالتی و یارانش وابسته توماجاش داشت، کردنفخا سعی در وانمود صحرا بودند. برخالف آنچه سچترکمن

های  صحرا بودند که از جانب دهقانان و تودهها انقالبیون مردمی و نمایندگان شوراهای ترکمنبه فداییان نداشتند. آن

ن دولت وارد مذاکره ها انتخاب شده بودند تا با نمایندگازحمتکش منطقه، برای حفظ دستاوردهای مبارزات آن

صحرا آمده بودند تا با خاموش کردن شوند. درست برعکس نمایندگان سچفخا که به همراه هیئت دولتی، به ترکمن

گی توماج و یارانش سرکوب و نابودی شوراها را فراهم کنند. این مطلب نه تنها ناقض دلبستهآتش اعتراضات، زمینه

 دهد.  وشنی مَنِش عوامفریبانه و ضدانقالبی رهبری سچفخا را نشان میهای فدایی نیست، بلکه به ربه آرمان

شود. یقینا سازمانی که هنوز بر سر ماهیت ها بود که تازه سازمان از آن مطلع میدر واقع روز بعد از شروع درگیری

تکوی بسیار توانست موضعی مشخص درباره جنگ گنبد بگیرد. پس از بحث و گفدولت به اجماع نرسیده بود، نمی

بالطبع مبارزه مسلحانه علیه یک  است! "دولت ملی"در نهایت فداییان به توافق رسیدند که دولت بازرگان یک 

و دیگر رهبران  نگهدارفرخی توانست مورد حمایت فداییان باشد. اما این حقیقت را دارودستهنمی "دولت ملی"

ترتیب توانستند در عین حال که در سرکوب اعتراضات . بدینوقت سازمان، از بدنه و هواداران خود پنهان داشتند

، "ایمما در کنار خلق ترکمن تا آخرین قطره خون ایستاده"با مقامات دولتی همکاری داشتند، شعار  "خلق ترکمن"

 با خبرنگاران خارجی در آن زمان[  کشتگری سر دهند. ]اشاره به مصاحبه

کنند به این که کم شروع میکنند. کم[ شروع به ساختن شوراهای ده میاستصحرا منظور دهقانان ترکمنها ]این»

ها را بین خودشان تقسیم بکنند. نه این که یعنی مشاع بین خودشان بکارند و محصول ایناراضی را به طور مشترک 

بکنند... این ها را به طور مشترک بکارند و محصول آن را تقسیم ها را بین خودشان تقسیم بکنند، زمینزمین

گیرند. در این دوران افرادی که با شوند. در این زمان با سازمان فدایی ارتباط میمی شوراهای ده به سرعت گسترده

کنند ولی این که سازمان فدایی در ارتباط بودند و خودشان هم ترکمن بودند، به دهقانان در این امر کمک می

صحرا داشته باشد و بخواهد از این های روشنی در مورد مسایل ترکمنسازمان فدایی یعنی بدنه اصلی آن سیاست

فرخ بود،  پورجمشید طاهریای ما داشتیم، برداری کند، مطلقا در این دوران نبود... در یک جلسهها بهرهسیاست

دایی حمله صحرا پاسداران به ستاد فدهند که در ترکمنو... خبر می اشرف دهقانیبود،  علی کشتگربود، نگهدار 

ها هم در خیابان اللهیای صادر کند علیه سازمان فدایی و حزبقرار است که یک اطالعیه اهلل خمینیآیتکردند و 
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ای شود. ]عدهرو میصحرا روبهدهند. سازمان فدایی تازه امروز با مسئله ترکمنها شعار میانقالب تهران علیه فدایی

، و از طریق او با ابراهیم یزدیبا  فرخ نگهدارد از رد شدن پیشنهاد اخراج هاشم، دهند[ بعرا می هاشمپیشنهاد اخراج 

نیت خودمان را در رابطه با دولت موقت علیه گویند:... ما حاضریم تمام حسنگیرد. میدولت موقت تماس می

ها برای مذاکره به شود هیئتی مرکب از افراد دولتی و چند نفر از فداییها به شما نشان دهیم. قرار میترکمن

انتخاب  چیمحسن شانهو  اشرف دهقانیبود،  مهدی سامعها بس برقرار کند. از فداییصحرا برود و آتشترکمن

اعضای سازمان از  شان را زمین بگذارند...هایدهد که سالحشوند. سازمان فدایی به هواداران خود دستور میمی

صحرا نشان داد هوادارانی که جذب سازمان شده بودند . مسئله ترکمنها در این هیئت خبر نداشتندشرکت فدایی

 سمت صحرا بهکه از ترکمن سازمان بودند. کسانی تر ازهای جامعه( رادیکال)دانشجویان، محصلین و دیگر بخش

زمان از خواستند که ساها میشان دولت را تحلیل کند، آنخواستند که برایسازمان نمیآمدند، از  سازمان فدایی

 [16]علیرضا محفوظی ـ پروژه تاریخ شفاهی ایران ـ جلد « شان دفاع و حمایت کند.مطالبات

ها در برابر یورش پاسداران را به حساب فداییان گذاشت، وحشت در ترتیب وقتی حکومت، مقاومت ترکمنبدین

علی تر شد. نشد، این اضطراب بیشحاضر به صحبت تلفنی با نگهدار  طالقانی پس از آن که»رهبری سازمان افتاد. 

بیایید به دولت امتیاز بدهیم... هر "پیشنهاد کرد:  "سوءتفاهم"کارانه، برای رفع آن طلبیِ محافظه، نماد فرصتکشتگر

پرید. اش می. کشتگر مرد مصلحت بود. در شرایط اضطرار رنگ از چهره"امتیازی که بخواهند. مانند خلع سالح

اخراج مسئول گنبد را اعالم کنیم و بدین وسیله خود را از ماجرا به دور »تری را پیشنهاد داد: "صرفهامتیاز به "نگهدار 

 ]همان[« داریم.

ها و ای ندارند. به ترکمنای دادند و اعالم کردند که در گنبد، دفتر و نمایندهدر همان زمان مجاهدین نیز اطالعیه

به سود  امام خمینیانحراف از انقالب به رهبری »ای ضدانقالب نگردند: دست بقایفداییان هم هشدار دادند که آلت 

 « امپریالیسم است.

های گنبد به جریان انحرافی درون سچفخا، توجیهی برای پایان بخشیدن )بخوان با انتساب درگیری "مجاهد"

و دولت  هیم یزدیابراو دیگران )از سچفخا( به همراه  مهدی سامعسرکوب( به اعتراضات مردم ترکمن توسط 

 گفتند.(سخن میخمینی کند. )در آن هنگام مجاهدین یکسره از حاکمیت خلق به زعامت فراهم می بازرگان

شد و از طرف  طالقانیبا این احوال جنگ گنبد برای فداییان دو سر سود بود، از طرفی باعث بهبود روابط با دولت و 

 ها تمام شد!ام فداییها به نگان ترکمنشدهها و کشتهدیگر دلیری

های فدایی خلق این است که معتقد است یکی از مشکالت اساسی چریک "اقلیت"از اعضای قدیمی  علی فرمانده

بدنه تشکیالت همیشه در خارج از تشکیالت بوده است. دقیقا به همین دلیل بود که مثال در زمان انقالب فرهنگی و 

های انقالبی، برخالف موضع سازمان همراه دفاع از دانشگاه با دیگر گروه ها، تشکیالت پیشگام درهجوم به دانشگاه
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صحرا نیز همین تعارض را بین تشکیالت و بدنه تشکیالت  شود. در مورد حمایت و شرکت در جنگ ترکمنمی

های اگر از رادیکالیسم سازمان چریک»شد. به مرکزیت سازمان تحمیل می "رادیکالیسم"بینیم. در واقع این می

شود، این رادیکالیسم را نباید مدیون ، صحبت می"اقلیت"های بعد با نام فدایی خلق در دوره پس از انقالب و یا سال

باید مدیون فعالیت روزمره های رهبری تشکیالت بدانیم، بلکه این رادیکالیسم را میها و حرفصرف سیاست

]علی فرمانده ـ از جنبش فدایی تا « تشکیالت هم دانست.از این  "خارج"های صدهزار نفره فعالین فدایی توده

 های فدایی[تشکیالت
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (60ـ  63« )ضربات وارده به سازمان اقلیت»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منتشر کرد، ضمن نقد عملکرد مرکزیت، به نقش آن در ضربات مهلک  1364ای که در آذر در جزوه حماد شیبانی

از برمال شدن حقایق، مثل سوهانی که تتمه صداقت او و امثال او  توکلوحشت مرگبار »پرداخت:  63تا  60های سال

جا که یک دنیا مقاومت محابا به جعل تاریخی دست زند، تا آنکند تا بیاشیده و از بین برده باشد، وادارش میرا تر

ها و ها، اهمالکاریدسته به دلیل ندانمشمار سازمان را که دستهو ازخودگذشتگی، جانبازی و فداکاریِ رفقای بی

های خود، لگدمال پوشی بر ضعفاند، برای پردهاده شدهدهندگان امثال او به مسلخ فرستهای سازمانگشادبازی

 ([4های درونی )]حماد شیبانی ـ سلسله بحث« کند...

جنبش کمونیستی ایران بود.  ترین کادرهای عملیتردید از ورزیده: رفیق منصور بیمنصور اسکندریـ ضربه به رفیق 

رعایت اصول و ضوابط اعالم دلیل عدم  رفا بهاو در جریان یک نشست سه نفره تشکیالتی در یک اتومبیل و ص

 ی امنیتی مربوط به تردد و تشکیل جلسات ضربه خورد. رفیق منصور عضو مرکزیت سازمان بود اما به دلیل عدمشده

ای در کل سازمان، این رفیق نیز از یک حداقل امکان برای تشکیل جلساتِ بخشی سازماندهی درستِ امکانات توده

 را به عهده داشت، محروم بود! که هدایت آن 

اش، هنگام تردد در شهر، به علت لو یک ماه پیش از آخرین دستگیری احمد عطاالهی: 60ـ ضربات اسفند ماه سال 

انتصابیِ مرکزیت به هنگام دستگیری  و مشاور محترم شود. اینآگاهی دستگیر می اش توسطجعلی ماشین رفتن پالک

اش نبود. با آن که ظاهرا زندگی مخفی داشت، اما گواهینامه اصلی خود را نیز همراه اسلحه که نداشت هیچ، سیانور

همراه داشت. به هر حال در اداره آگاهی با نام و نشان شناسایی شد. قبل از اعزام به زندان سپاه، با اقدام جسورانه یک 

او چه توسط پرسنل یاد شده و چه به وسیله  گی مفرطروحیهافسر انقالبی هوادار سازمان فرار داده شد. همان زمان بی

یکی از اعضای تشکیالت که موقع دستگیری با او همراه بود، به مرکزیت گزارش شد. همچنین به مرکزیت اطالع 

آنکه کمترین توجه و کنترلی روی او اعمال گردد، در داده شد که خانواده وی تحت مراقبت پلیس قرار دارد. اما بی

شود. شود. این حالت در جریان تشدید اختالفات با گرایش تروتسکیستی تشدید میخته رها میحالت روحی فروری

[ طبق گزارش تشکیالتی، پلیس با تعقیب مادر احمد که با او قرار عطاالهی یک از افراد گرایش سوسیالیسم انقالبی بود]

کند. احمد کرد، دستگیر میانور حمل میاسفند او را که همچنان نه مسلح بود و نه سی 20مالقات داشته است، شب 

گردد. اطالعات گسترده خود را در اختیار دژخیمان قرار داده، همکاری فعال برای بالفاصله تسلیم رژیم می

مسئول توزیع،  حمید آزادیکند. پاسداران همان شب به خانه رفیق دستگیری رفقا و نابودی سازمان را آغاز می

ی خود درگیر و شهید اسفند حمید به هنگام مراجعه به خانه 21نشینند. روز ند و به کمین مییابریزند. او را نمیمی
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گیرد. رفقا عباس، امیر و جواد و یک رفیق مورد تهاجم دژخیمان قرار می "شمارش"اسفند محل  22شود. روز می

توزیعِ جنوب نیز که یک رسند. محل دیگر طی درگیری مسلحانه و بعد از یک مقاومت دلیرانه به شهادت می

که برای  نظامشوند. همان روز رفیق زنی بود، روز بعد محاصره و چند رفیق محلی دستگیر میکارگاه پالستیک

 احمد برای گرفتن خبر سالمتی خشایار و  کاظمرسد... رفقا جا رفته بود، طی درگیری به شهادت میسرکشی به آن

، پاسداران از پیش در کمین نشسته بودند. طی یک درگیری قهرمانانه این کنندخائن به محل زندگی او مراجعه می

جا علت کلیه ضربات برای رفقای باقیمانده مرکزیت که در تهران بودند، رسند. تا اینرفقا نیز به شهادت می

ه مرکز است. به یک کتابفروشی ک احمد همچنان به دنبال پیدا کردن هادیماند. در این میان رفیق نامشخص می

گیرد. پاسداران از زند و سراغ احمد را میارتباطات کمیته مرکزی بود و احمد طبعا از آن نیز خبر داشت، تلفن می

شود. رفیق هادی گذارند. یک قرار به رفیق هادی داده میطریق این تلفن برای به مسلخ کشاندن رفیق هادی دام می

شود. در دهد، فقط یک مخالفت جزئی با او میر رفقا اطالع میخوشحال از پیدا کردن احمد، موضوع را به سای

 بندند... آنکه جلو بیانند او را به رگبار میشناختند بیمحل قرار، پاسداران که روحیات رفیق را خوب می

چیز جز اطالعات نامحدودِ این خائن، بر اساس درک غلط مرکزیت از اصل تمرکز نبود. ]علت این ضربات[ هیچ

دقت در گزین کردن و  ترین اصول انضباط امنیتی در سطح مرکزیتِ سازمان و عدمرعایت ابتدایی چیز جز عدمهیچ

 توکلنیز مبتنی بودن این گزینش، بر اعتماد خودسرانه و خالی از موازین و معیارهای حزبی، نبود. نه ربطی به آنچه 

داشت و نه حتی از نقطه ضعف مشخص سازمان در زمینه کند قلمداد می "بازی قالبیدموکراسی"به نادرست آن را 

گرفت. هرچه بود ناشی از نشات می "ای و توده هوادارسازمان انقالبیون حرفه"مخدوش بودن مرز بین اعضای 

 گسیخته در قالب یک تمرکز صوری بود.  لیبرالیزم عنان

ش کارگری سازمان در اصفهان نیز به دلیل در تهران، بخ 60ـ ضربه کارگری اصفهان: بعد از ضربات بزرگ اسفند 

به  توکل "رفیق"توجهی مطلق رفقای سازمانده بخش کارگری، به ویژه مسئول اصلی این بخش، یعنی شخص بی

و  "جلسات وسیع"و  "میتینگ"ترین اصول تلفیق کار مخفی و علنی، بود. آنچه محرز است پلیس نه از طریق ابتدایی

باشد، بلکه همانا از طریق فقدان نظارت و کنترل تشکیالت، به این خود قابل بحث میکه به جای  "هاکنفرانس"

 بخش حیاتی نیز آسیب رساند. 

آغاز شد. علت دستگیری، تردد او با ماشین اکبر صمیمی ـ ضربه بزرگ خوزستان: این ضربه با دستگیری و خیانت 

نظارت از طرف مرکزیت بر کار این فرد و تشکیالتِ  ای و شناخته شده، به اضافه فقدان هرگونه کنترل ومصادره

 61که به عنوان مسئول کمیته تشکیالتی خوزستان در پلنوم سال  محمود تحت اختیار او بود. برای نمونه شهید

شرکت داشت، این حقیقت را فاش نمود که برخوردها و انتقادات متعدد و مستدل رفقای تشکیالت منطقه نسبت به 

 جواب مانده بود... ز سوی مرکزیت مطلقا بی، ااکبروضعیت 
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تزریق "و به مثابه  توکلتشکیالتی بود. عثمان کسی بود که از طرف رفیق  "شاهکار": مورد عثمان واقعا یک عثمانـ 

دهد این جا که اطالعات تشکیالتی نشان می، به عضویت سازمان درآمده بود. تا آن"خون تازه به عروق تشکیالت

کمیته "به عمل آمده بود)!( و در  توکلکه نهایت دقت در گزینش او از جانب رفیق  "مه فن حریفایِ هحرفه"

سازماندهی گردیده بود، در جریان یک دستگیری سریعا به خدمت پلیس درآمد.  "اصلی یکی از شهرهای بزرگ

ر کمیته محالت، تعداد زیادی از تور پلیسی و شبکه تشکیالت دادستانی را با خود به سازمان نفوذ داد. عالوه بعثمان 

تر از همه اینکه سازمان اقلیت پس از ها نیز از طریق شبکه مذکور زیر ضرب رفتند... جالبرفقای سایر بخش

 ، هنوز نام اصلی او را فاش نکرده است!!عثمانسال از ماجرای خیانت  30گذشت بیش از 

که  صمیمی، عطاالهی، عثمانگانی از قماش شدهزینآیا جز این است که وجود گ»با توجه به آنچه گفته شد، 

دهد، به معنای کنندگان را به گرایشات محفلی نشان میکاری و آلودگیِ گزیندقتی و ندانمها نهایت بیگزینش آن

نفوذ پلیس سیاسی از همان باال و نوک هرم تشکیالتی است؟!آیا جز این است که  "دروازه"گشوده نگه داشتن 

اعتماد محفلی و  و طرز تفکری نهفته است که گزینش را بر پایه "گزینش"ر همین سیاست حاکم بر هرچه هست د

گذارد و نه بر اساس شناخت تشکیالتی و ارگانیک از فرد، و تربیت و ارتقاء او بر های کاسبکارانه میگریحساب

 ([4)های درونی ]حماد شیبانی ـ سلسله بحث« اساس معیارها و ضوابط حزبی؟!...

ای به نیست که حماد در بحث مفصل خود، اشاره ، جای تعجب"اقلیت"های موجود در بندیبا توجه به دسته

 کند!!نمی "کبوتر پَر قیچی"و  بابکماجرای 

، پس از تحلیل و بررسی علل وارد آمدن ضربات 61باید یادآور شویم که در پلنوم سال  حمادی مطلب در حاشیه

دهد: به بحث پیرامون این ضربات خاتمه میلنین ای از "آیه"با یافتن  توکلیالت، سرانجام پلیس سیاسی به تشک

ضرباتی که سازمان ما طی این مدت متحمل شده است، به دلیل مخدوش بودن مرزِ بین اعضاء و هواداران بوده »

 «ای.کار از انقالبیون حرفهاست... فقدان سازمانی منسجم، منضبط و پنهان

ی دموکراسی موجود ماندهکل از آویختن به لنین، چیزی جز این نیست که با نسبت دادن علت ضربات به تههدف تو

این است  توکلحرف »را به کُرسی نشاند.  "سانترالیسم دموکراتیک"در تشکیالت، درک انحرافی خود از مفهوم 

هایی را که ایم، وگرنه آنا عضو مخلوط کردهایم، فقط به این دلیل بوده است که هوادار را بکه اگر ما ضربه خورده

شان به تن هوادار نخورده [ اگر تنعثمانکنایه به مورد گمارند ]کنند و به عنوان عضو در سازمان میامثال او گزین می

 [  61]همان ـ ص « کنند!!باشد، ادامه کاری ما را در جنبش تضمین می

نویسد: می "مبارزه ایدئولوژیک درونی و علنی"بر گی اقلیت مبنی یشهدر همین جزوه پیرامون شعار هم حماد شیبانی

بایستی حداکثر هر دو ماه یکبار کننده برای بولتن مباحثات علنی که میبر انتخاب یک هیئت هدایت کنگره عالوه»

[ است رحیممنظور ف.ر ]ال "فرار"انتشار یابد، ایجاد ارگان مباحثات داخلی را نیز به تصویب رساند. بعد از اخراج یا 
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العنان این ارگان هم شد. جز یک مورد، هرکس چیزی برای انتشار به او سپرد، به ی مطلقکارههمه توکلرفیق 

، رضا ستودهها: رفیق ای برای تصفیه او شد. نمونهاش وسیلههای مختلف یا از انتشار آن سر باز زد و یا نوشتهبهانه

 ]همان[ .« بابک، یدی
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «1364بهمن  4ی گاپیلیون فاجعه»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باقیمانده مناطق آزاد شده کردستان ایران را به تصرف درآورد، نیروهای  63در سال  پس از آن که جمهوری اسالمی

بهمن،  4ی وقایع نشینی کردند. در آستانه، عقب"گاپیلون"سازمان به کردستان عراق و استقرار در روستایی به نام 

اعتمادی، بدبینی و گی و بیزهانگیبحران در تشکیالت اقلیت به باالترین حد خود رسیده بود. فضای ناامیدی، بی

 ای کوچک برای انفجار بود. چنان فشرده شده بود که تنها در انتظار جرقهعصبیت آن

این جدایی بر از سازمان جدا شده بودند.  "اتحادیه انقالبیون خلق کردستان"گروهی از اعضای کُرد سازمان با نام 

ه کامالً متفاوت بر سر نه مسائل ایران، بلکه مسائل کل اساس یک اختالف بر سر مسائل مشخص نبود. دو دیدگا

منطقه بود. این گروه اعالم کردند که به عنوان یک عده از انقالبیون کردستان، در راه ایجاد کشور واحد کردستان 

یکی از کادرهای سازمان به نام حرکت خواهند کرد. رهبر این گروه به طرز مشکوکی در سلیمانیه عراق ترور شد. 

گی خود را رسد. اکیپی از کادرهای تشکیالتی داوطلبانه آمادهای مشکوک به قتل میهم در واقعهبهزاد شهالیی 

بار کنند. اینتمام رها میکنند اما به دلیل شدت اختالفات کار را نیمهبرای تحقیق پیرامون این موضوع اعالم می

گیرند. این اکیپ با ارائه یک گزارش ضدونقیض، به عهده میای از دوستان و نزدیکان مقتول پیگیری مسئله را عده

کند که در قتل دست داشته است. متهم می نسبجمشید علوییکی از کادرها و نیروهای فعال تشکیالت را به نام 

شود. این کند و حکم اجرا مینسب را به اعدام محکوم میکمیسیونی غیرتخصصی در مسائل جنایی و حقوقی، علوی

 بود!  "تشکیالت کمونیستی"عنای رسمیت یافتن قانون قصاص در یک به م

ی زیادی همراه با انجامید. عدهور شدن ناگهانیِ آتش زیر خاکستر میی این موارد به زودی به شعلهتردید همهبی

ی و های عصباِعمال خشونت اخراج شده بودند. جو رعب و وحشت بر تشکیالت حاکم بود. بسیاری دچار ناراحتی

اگوئیستی )خودمحوربینی(  گرایشات شود. توجهی آنان مشکالت به آنکهبی بردند،می روحی رنج هایآسیب از روانی،

کرد، تمامی وجوه تشکیالتی را چنان آلوده کرده بود که همه نسبت به که از جانب مرکزیت به دیگران سرایت می

 اعتنا شده بودند.  اعتماد یا بییکدیگر بی

ها در بندییافت. در راس این دستههای موجود نیز به شکلی حادتر ادامه میبندیشرایط اختالفات و دستهدر این 

)از جناح چپ اکثریت و از  فریدو  حماد شیبانی، مصطفی مدنیو در طرف دیگر  زهری، مستوره، توکلیک طرف 

 آمیز پیدا کرد.ونتاعضای کمیته کردستان( وجود داشتند. این بار تصفیه و انشعاب شکلی خش

گان و معترضان به نظریات و عملکرد رهبری سازمان، شدهاست که گروهی از اخراجظاهر ماجرا از این قرار بوده 

در گاپیلون  "صدای فدایی"روز چهارم بهمن برای بیان اعتراض نسبت به مرکزیت، به سوی مقر فرستنده رادیویی 
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ن آنچنان عمیق بوده است که حرکت معترضین به مثابه تالشی برای تسخیر مابیهای فیکنند. اما بدبینیحرکت می

گردد و همین امر به درگیری مسلحانه و خونین بین طرفداران کمیته مرکزی مستقر در مقر رادیو مقر رادیو تلقی می

از آن هر سوی  پذیرد. پسخاتمه می "اتحادیه میهنی کردستان )عراق("شود. غائله با دخالت و معترضین منجر می

 کند!متهم می "خروج از صف پرولتاریا"هایی سوی دیگر را به خیانت و ها و بیانیهماجرا با انتشار اطالعیه

ی درگیری درون گروهی و کشتار شماری از فدائیان خلق توسط نیروهای خودی، نقطه عطف دیگری در مسئله

شاهدان و ناظران این کشتار است، این گونه به شرح ماوقع ی که در زمره یدی شیشوانیتاریخِ سازمان اقلیت بود. 

بحران سازمان فروکش نکرد. به همراه بدتر شدن وضعیت در داخل کشور که  مهدی سامعبعد از اخراج »پردازد: می

 هابندینشینی از کردستان ایران به کردستان عراق، اختالفات و دستهبا ضربات متعددی توام بود و به همراه عقب

ها شدید شد. بخشی از کادرها و مسئولین داخل نیز به کردستان بندیادامه یافت تا در آستانه کنگره دوم این دسته

ها دامن زد. بندیآمدند تا کنگره برگزار شود. تاخیر در برگزاری کنگره و نبود فضای باز و علنی مباحثات به دسته

ها به جایی نرسید. ناگفته نماند که چند بندیپایان دادن به این دستهوارد، ازجمله خود بنده، برای تالش رفقای تازه

که منتظر انتشار آن بودم،  "انقالب ایران و وظایف پرلتاریا"بهمن کتابی نوشته بودم تحت عنوان  4ماه قبل از فاجعه 

از مصوبات کنگره بود،  کرد و پایداری من بر روی پرنسیب مبارزه نظری علنی کهبا انتشار آن مخالفت میتوکل اما 

، مرا اخراج کردند. این سیاست اخراج و تهدید مستوره احمدزادهو  حسین زهریباعث شد تا در یک جلسه توکل، 

بهمن به یک فاجعه منجر  4بهمن ادامه یافت. من در این مقطع اخراجی بودم. این اختالفات، باالخره در روز  4تا 

 «شد.

 دهد:ز مسببان درگیری چهارم بهمن بوده است، ماجرا را به تفصیل شرح میکه خود یکی دیگر ا مصطفی مدنی

و قطع  "حزب دمکرات"آفرید. رهبری جدید یک روز علیه رهبری اقلیت در کردستان هر روز بحران جدیدی می»

ای که و اِعمال سیاست بایکوت در قبال آن. به گونه "راه کارگر"خاست و یک روز علیه رابطه کامل با آن برمی

را نداشت. در خارج از کشور هر روز  "راه کارگر"ی حتی دیدار دوستانه با رفقای خود در اردوگاه هیچکس اجازه

کرد. به خصوص از ضرب و خبر حمله و هجوم نیروهای اقلیت به میز کتاب دیگر جریانات سیاسی، گوش را کر می

برای « کاله بوقی»شد. در کردستان در داخل تشکیالت، یپاریس نیز با افتخار صحبت م "سیته یونیورسیته"شتم در 

ای موارد شد. در پارهافتاد، اخراج قطعی میها، از پیش آماده بود و اگر کارساز نمیهر عضو مخالف این جنجال

ام ها آنچه را که هرگز جز در سینه نگفتهرغم این، من به همه اینتهدیدهای جدی با اسلحه را هم دیده بودیم. علی

دالرهای کالنی که دستگاه امنیتی ی فقط این رفتار نباید به حساب بیاید. از نظر من بهمن ادامه 4کنم: اضافه می

هائی که مخفیانه در بازار سیاه به داد و اسلحهصدام دور از چشم اعضأ تشکیالت در اختیار رهبری اقلیت قرار می

برای دستور تیراندازی روی دوستان خویش بود. رهبری  ، عامل اصلی جسارت شوم رهبریگشتدالر مبدل می
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توانست داشته باشد. آیا آن بخش، هرگز جسارت چنین تصمیم مهیبی را نمیی قدرت«گنجینه»دسترسی به این بی

های تشکیالت اتکاء داشته باشد، دستور تیر روی دوست را به ای که به نیروی درونی خویش و توان تودهرهبری

 ش راه خواهد داد؟ نه! مطلقا نه!مخیله خوی

توانستم جلو ای فراهم آورد. من شاید از معدود افرادی بودم که میعامل گناه مرا نیز در ایجاد چنین فاجعه« نه»این 

های تهدیدکننده، باالخره روزی شلیک خواهند این فاجعه را بگیرم ولی نگرفتم، چون هرگز باور نداشتم که اسلحه

بهمن به دست  4ه جلوگیری، ترک کردن این تشکیالت بود... راست این بود که اقلیت، با تدارک گشت! بهترین را

 خویش اقدام به خودکشی کرد و به نقش سیاسی خود برای همیشه پایان داد...

های رهبری به مخالفت برخاستند. رهبری به اخراج پیاپی مخالفین در کردستان اکثر کادرهای تشکیالت با سیاست

ها ایستادند و خواستار برگزاری کنگره شدند. طبق اسنادی که تمامی نیروهای اخت. مخالفین در مقابل این اخراجپرد

به منظور تحصن علیه  1364سیاسی در کردستان انتشار دادند، نیروهای مخالف رهبری اقلیت، در چهارم بهمن ماه 

بری اقلیت که یک فرستنده رادیوئی نیز در آن قرار ها و فشار برای برگزاری کنگره، به محل دفتر رهاین اخراج

آمدند. اما رهبری اقلیت با این ادعا که مخالفین به منظور  "گاپیلون"داشت، در یکی از دهات کردستان عراق به نام 

پنج  ها را صادر کرد که در نتیجه تیراندازی متقابل،اند، دستور تیراندازی به سوی آنتسخیر رادیو به این محل آمده

اتحادیه "جا که این محل به عنوان منطقه آزاد، تحت تسلط تن از نیروهای اقلیت در این درگیری کشته شدند. از آن

به برگزاری یک کمیسیون تحقیقات به منظور بررسی دالئل  "اتحادیه میهنی"قرار داشت.  "میهنی کردستان عراق

رانی در کردستان عراق برای شرکت در آن دعوت به عمل این درگیری اقدام نمود و از تمامی نیروهای سیاسی ای

آورد. کمیسیون با ترکیب دو نماینده از طرف هر حزب یا سازمان سیاسی برگزار شد که عبارت بودند از: اتحادیه 

های له، راه کارگر، چریکمیهنی کردستان عراق، حزب دمکرات کردستان ایران، حزب کمونیست ایران ـ کومه

روز بررسی به اتفاق آرا، رأی بر محکومیت رهبری  5. کمیسون تحقیق بعد از عزالدین حسینیماموستا  فدایی، دفتر

« هائی با همین مضمون منتشر نمودند.های سیاسی عضو کمیسیون نیز مستقال اطالعیهاقلیت صادر کرد. تمامی سازمان

 [  100های چپ در تبعید، سیامند ـ مجله آرش ]مروری بر سازمان

های اختالفات، در کردستان بود و یک سر این یکی از کانون»از واقعه چهارم بهمن متفاوت است:  توکلما روایت ا

ها خود را به صورت یک محفل اپوزیسیون در درون بودند. آن "جناح چپ اکثریت"اختالف این بار اعضای 

در  1364مان گذاشتند. وقتی که ما در سال تشکیالت کردستان سازمان دادند و نقطه ستیز خود را عمدتا رهبری ساز

ها مروج آنارشیسم ای در تشکیالت مورد بحث بود، آنای و اساسنامهحال تدارک کنگره دوم بودیم و مسائل برنامه

بندی شدند و مواضعی را مطرح کردند که با موازین ایدئولوژیک ـ سیاسی و تشکیالتی ومرج و دستهو هرج

ها از نظر شان را نقد کردم و گفتم که آنای مواضعنداشت. من همان موقع در نوشته کمونیستی هیچ سازگاری
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ها با برخی از عناصر ناراضی در تشکیالت اند و به لحاظ شیوه و سبک کار، آنارشیست. آنسیاسی، رفرمیست

سفند ماه، کنگره سازمان را کردستان، مناسبات محفلی و مافوق تشکیالتی برقرار کرده بودند. قرار ما این بود که در ا

تشکیل دهیم. در گزارش به تشکیالت هم آن را مطرح کرده بودیم. رفقایی که قرار بود از داخل به کردستان بیایند، 

گونه ضابطه و معیار تشکیالتی نبودند و یک تن بودند، دیگر تابع هیچ 5آمده بودند... گروه مخالف مرکزیت که 

برای خود ایجاد کرده بودند. کمیته مرکزی دو عضو این گروه را  "شورایعالی"نام  سازماندهی درونیِ مخالف به

ها دیدند جز همین چند نفری که در تر کرد... وقتی که آناخراج و یکی را تعلیق نمود. این اقدام بحران را عمیق

یک ماجراجویی  گیرند، دست بهها نیست و درکنگره در اقلیت محض قرار میکردستان هستند، کسی با آن

شود که این سیم به کمیته رادیو ارسال میاز کمیته کردستان پیامی از طریق بی 1364بهمن  4بار زدند. در تاسف

سیم اند و قبل از ترک مقر، آنتن بیافراد به اتفاق گروهی از پیشمرگان مسلح به قصد تسخیر مقر رادیو حرکت کرده

ط و خبردهی نباشد. رفقای کمیته کردستان، پس از وصل مجدد آنتن، موفق اند که امکان ارتبارا نیز قطع کرده

گیرد که نیروهای مسلحِ حفاظت شوند که این پیام را برسانند. کمیته رادیو در یک نشست اضطراری تصمیم میمی

لحه خود را در خواهد وارد مقر شود، اساز رادیو، اجازه ورود مسلح به هیچ فردی را به مقر ندهند. چنانچه کسی می

کنند، ها نه تنها از دادن اسلحه خودداری میشود. اما آندهد و سپس وارد مقر رادیو میروابط عمومی تحویل می

بندند. نیروهای مسلحِ حفاظت از رادیو خواهد اسلحه خود را تحویل دهند به گلوله میها میبلکه رفیقی که از آن

ها جان خود را از تن از آن 2تن از رفقای رادیو و  3بار ی تاسفی این واقعهتیجهکنند. در نها شلیک میمتقابال به آن

 [1382]اسناد کمیسیون تحقیق و بررسی، سازمان فداییان اقلیت ـ « دهند.دست می

 دهد:گونه شرح میی گاپیلون، ماجرا را ایناولین شماره نشریه کار پس از فاجعه

 4ای در ایران و مقابله با اپورتونیسم بود، بندی از جنبش تودهسال جمع 18م شده بیان متراک 49بهمن  19اگر »... 

مصطفی شود... توطئه مسلحانه باند نقطه تحولی در مبارزه دو خط مشی انقالبی و رفرمیستی محسوب می 64بهمن 

ماسه و سرخ سازمان که واقعه چهارم بهمن را آفرید و برگ خونین دیگری بر تاریخ پُر ح حماد شیبانیو  مدنی

افزود، در عین حال تالش مایوسانه و آنارشیستی این باند تبهکار را به بارزترین شکل ممکن به نمایش گذارد... 

به دلیل نقض دیسیپلین تشکیالتی به مدت  61حماد شیبانی یکی از عناصری بود که در پلنوم کمیته مرکزی در سال 

داد تا سرانجام در شکنانه خود ادامه میهای تشکیالتمدت همچنان به شیوهماه تنبیه انضباطی شد، اما طی این  5

هایش خلع گردید، اما به دلیل این که کنگره سازمانی در پیش بود، کمیته مرکزی از کلیه مسئولیت 64مهرماه 

 3ز مهرماه تا سازمان از اخراج وی خودداری کرد تا این امکان برای وی فراهم گردد که در کنگره شرکت نماید. ا

بهمن، دو بار به دلیل اعمال ضدتشکیالتی و رابطه با حزب دموکرات اخطار کتبی دریافت کرد و سرانجام در دوم 
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بهمن به علت دستور بسیج مسلحانه به برخی از افراد مستقر در مقر رادیو، تحت عنوان مقابله با اخراج یکی از افراد، 

 [     1364ـ دی و بهمن  198و  197شماره  "کار"« ]ت شد.سازمان ناچار به اخراج وی از تشکیال

 توکل ای بود کهاز قضا یکی از عللی که اختالفات را به مرحله انفجار کشاند، طفره رفتن از برگزاری همین کنگره

ا ( صورت گرفت، بآذرفرد دیگری ) "اخراج"که به دلیل اعتراض به  شیبانی "اخراج"کند. همچنین به آن اشاره می

مسئول بیرون کردن شیبانی از مقر بود.  کاک احمدتحقیر و کتک زدن شیبانی توسط عوامل توکل همراه بود. 

جا توانید ایناید، نمیگفتم باباجان شما اخراج شده»دهد: خودش نحوه بیرون کردن شیبانی را چنین شرح می

ات کشمگیرم و میات را میی با زور گوشروکنیم. اگر نمیماندگار باشید. دستور تشکیالت است ما اجرا می

جا بود که من خودم بودم، کاوه بود، اسکندر بود، مسعود بود، امیر بود کنید، بکنید. در اینپایین. گفت هر کاری می

 شورایعالی[  8]اطالعیه شماره « اش کردیم پایین به چادر روابط عمومی.اش را گرفتیم و پرتها... دستو این

هایش مسئولیت 62 از سال ( بود کهخسرو نوری) "یدی"گر یکی دیگر از این عناصر توطئه»دهد: ر ادامه مینشریه کا

برد و پناهندگی سیاسی از یکی از کشورهای اروپایی گرفته بود... را رها کرده و در خارج از کشور به سر می

صت داده شد تا مسئولیت تشکیالتی قبلی را به او بار دیگر این فر 64سرانجام در جلسه مرکزیت در شهریور ماه 

« ترتیب از سازمان اخراج گردید.کتبی از پذیرش آن سر باز زد و بدین بپذیرد و به ماموریت برود اما او طی نامه

 [1364ـ دی و بهمن  198و  197شماره  "کار"]

ها به زیر ضرب پلیس است. دن آنهای دارای ساختار مافیایی برای حذف مخالفین، فرستاهای سازمانیکی از شیوه

مقاومت کرده و حاضر به قبول  "یدی")بابک( هم شده بود. اما این بار  محمود محمودیهمان کاری که قبال با 

ی های متعدد و از هم گسیختهتوجه است که نقطه مشترک تمام محفلشود. از سویی دیگر قابلنمی "ماموریت"

ی سیاهکل های فدایی خلق اولیه و واقعهچریک "پرافتخار"خچه خود به تاریخ موسوم به اقلیت، سنجاق کردن تاری

حماسه "و  64بهمن  4کشی کند با اینهمان کردن ماجرای رفیقاست. در این گزارش نیز نشریه کار تالش می

هد کسانی که آنکه توضیح دبار رهبران وقت فدایی بپردازد، بیبه توجیه عملکرد فاجعه 1349بهمن  19در  "سیاهکل

هایی تقسیم شدند شدند، چگونه در عرض چند روز به دستهمحسوب می "گان پرولتاریانماینده"گی تا دیروز همه

 خواند. "نماینده بورژوازی"و  "گرعنصر توطئه"، "اپورتونیست"، "جنایتکار"، "باند تبهکار"که هر دسته دیگری را 

 کند:لیت را در آن مقطع چنین توصیف میفضای حاکم بر تشکیالت اق دهقانسیامک تک

های نزاکتی بدوی، تحریف نظرات و اغراق در ضعفبا توسل به سرکوبگری آشکار، خشونت و بی عباس توکل»

رعایت ترین دلیل جدی و با عدمدرپی، بدون کممخالفین خود، اعضای سازمان را تحقیر و خُرد کرده، آنها را پی

آورد. او از این طریق تالش ود. از عضوگیری نیروی منتقد خود، ممانعت به عمل میحقوق اعضاء اخراج نموده ب

های مخرب کرد، از برگزاری کنگره دوم سازمان جلوگیری کرده، راه حسابرسی پیرامون اشتباهات و سیاستمی
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 خود آگاه بود، برای طلبانهکه بر نتایج اقدامات انحالل زهریـ  توکلرا سد کند. جناح  64تا  60های خود در سال

ی سازمان بودند، نیروی اپوزیسیون خود را به ی به تأخیر افتادهکنگره که خواهان برگزاری تسهیل تسویه مخالفین

گیری یک باند ضدتشکیالتی مخفی، از داد. نتیجه سرکوبگری محض این جناح، شکلمرز استیصال سوق می

مخفیانه  مصطفی مدنی،نیز تحت فرمان مستقیم  "شورایعالی"ود. ب "شورایعالی سازمان"و تحت عنوان  64شهریور 

دست به یارگیری زده، با هر رفیق منتقد جناح توکل، وارد رابطه غیرتشکیالتی شده، او را به سوی خود جلب 

 [نقش فاجعه گاپیلون در مرگ و میرهای جانسوزدهقان ـ ]سیامک تک« کرد.می

را، در کمیسیون تحقیقی که از جانب اتحادیه میهنی  یدیاعتراض به اخراج  ماجرای اخراج خود به دلیل آذررفیق 

ات را جمع کن اش اتاق رفقای دختر اومدند به من گفتند که وسایلصبح»کند: تشکیل شده بود، چنین تشریح می

جا ان ندارم، هیچجا بیرون بکنید. من هیچ جدایی از سازمتونین از اینبرو. من شخصا گفتم که شما فقط جسد منو می

هر ، اندازیم بیرونبهمن( تو رو با قنداق تفنگ از مقر می 3شخصا به من گفت ما فردا ) توکلرم... خود هم نمی

کارو  ... منتهی نتونستند با من اینتونه بکنهخواد ازت حمایت بکنه بهش بگو هیچ غلطی نمیپفیوزی هم که می

 «)حماد( پیش آوردند. سعید گ بیرونم کنند. این مسایل رو برای رفیقبکنن، یعنی به طور مشخص با قنداق تفن

رادیو، نقشه مقر ایستگاه ها پیش، در روز روشن و در چادر محل زندگی خود در مقر حتی از مدت مصطفی مدنی»

سلحانه های یک حمله مرادیو را بر روی زمین پهن کرده، به کمک همفکران خود، به بررسی امکانات موفقیت و راه

روز پیش از درگیری، به امکان اقدام مسلحانه از سوی گروه دیگر  4که از  عباس توکلپرداخت... جناح به مقر می

کند. روز سوم بهمن فضای مقر آگاه بود، ورود افراد مسلح به مقر رادیو را پیشاپیش از همین تاریخ، ممنوع اعالم می

از جناح مخالف اخراج شده، باید فوراً مقر رادیو را ترک کند. با  انیحماد شیبرادیو، فضای درگیری مسلحانه است. 

خودداری او از ترک مقر، به دستور شخص توکل، چندین نفر او را به زور بر روی زمین کشیده، در چادر روابط 

ه روی در مقر عمومی، با کشیدن اسلحه ب توکلدهند. عصر همین روز فردی از جناح عمومی، تحت مراقبت قرار می

نیز پیش از اخراج، علناً به امکان توسل به اقدام  حماد شیبانیکند. ها را تهدید به شلیک میچند نفر از مخالفین، آن

( در روز دوم بهمن آذرمسلحانه علیه جناح توکل اشاره نموده، خواستار جلوگیری از اخراج یکی از اعضاء سازمان )

کیکاووس کزی همچنین روز چهارم بهمن دو عضو سازمان در مقر گالله، گردد... طبق توافق قبلی با کمیته مرمی

عضو کمیته هماهنگی داخل  یدی شیشوانی( مسئول کمیته کردستان )خلع مسئولیت(، و عباس پرولتر) درودی

یافتند. با کسب اطالعات جدید از نحوه ، در مقر رادیو حضور میعباس توکلبایستی برای گفتگو با )اخراج(، می

و یک عضو دیگر، در حوالی ظهر روز چهارم بهمن، نیروی معترض تحت عنوان  حماد شیبانیخراج تحقیرآمیز ا

ساعت  2کند. عباس توکل که حدود اعتراض و انجام تحصن، با دو خودرو به سوی روستای گاپیلون حرکت می

ری از درگیری مسلحانه، بلکه شود، از این فرصت نه برای جلوگیپیش از رسیدن گروه، از حرکت آنان مطلع می
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کند. او با این که خود از امکان تهاجم مسلحانه برای پهن کردن یک تله و به دام انداختن معترضین استفاده می

ی سیاسی، به سازماندهی نیرو و سنگربندی مقر رادیو دست هامطمئن بوده، بدون اطالع آن به مقرّات نزدیک سازمان

رادیو بر روی یک تپه )در روستای گاپیلون( قرار داشته، با حداقلی از آرایش نظامی، جناح  جا که مقرزند. از آنمی

حماد قادر به تسلط بر حرکت نیروی معترض از سمت پایین جاده به سوی مقر رادیو بود. در این فاصله نیز  توکل

لحظات بسیج نظامی توکل، با او در چادر روابط عمومی و درست در  مصطفی مدنی، پس از آخرین صحبت شیبانی

ماند. حماد شیبانی در با خروج از مقر رادیو به روستای گاپیلون رفته، در انتظار نیروی به راه افتاده از مقر گالله می

 مستوره احمدزادهبر بازداشت عباس توکل و را مبنی "شورایعالی"این محل کامالً آشکار و با صدای رسا، تصمیم 

کند. طرف در این کشمکش نیز، ابالغ می، به عنوان یک دستور تشکیالتی به پیشمرگان بی)دو عضو کمیته مرکزی(

نفر( به روستای گاپیلون، معترضین در مقابل مقر سنگربندی  22تا  20مدت کوتاهی پس از رسیدن نیروی مخالف )

شود. پس از یک آغاز می نفری برای ورود مسلحانه ناگهانی به مقر رادیو 5شده قرار گرفته، تالش اولین دسته 

نفر از پیشمرگان سازمان به قتل  3ثانیه، درگیری مسلحانه شروع شده،  30مشاجره لفظی کوتاه و طی کمتر از 

انداز از سوی مقر رسند. )دو نفر از مقر رادیو و یک نفر از معترضین(. تیراندازی شدید حتی از طریق نارنجکمی

 سازد. جناح مخالف که به علت عدموطه را به یک صحنه جنگ مبدل میرادیو به سوی مخالفین، به سرعت مح

وجود نیروی نظامی با تجربه در مقر رادیو، بر تصرف ساده آن حساب کرده بود، در محوطه پراکنده شده دست به 

عمدتاً برای اطالعی، زند؛ به ویژه این که برخی از مخالفین نه مشخصاً برای تصرف مقر، بلکه به دلیل کممقابله می

دقیقه، با دخالت پیشمرگان اتحادیه میهنی  15تا  12اعتراض به اقدامات توکل، با جمع همراه شده بودند. پس از 

مصطفی و  عباس توکلترتیب دو محفل فوق، قبل از همه یابد. بدینتی(، تیراندازی خاتمه میکهکردستان عراق )یه

شکنانه و غیرانسانی، نیروی فدایی را در یک تقابل ای سازمانت، به شیوه، با دامن زدن مداوم بر بحران تشکیالمدنی

مسلحانه در مقابل هم قرار دادند. اعضا و پیشمرگان سازمان، که بهترین روابط دوستی را با یکدیگر داشتند، در دو 

رین رفقای خود تهای هم خیره شده، به روی یکدیگر اسلحه کشیده، خون صمیمیقدمی یکدیگر ایستاده، به چشم

 ]همان[« را بر زمین ریختند.

مسئولیت  احمد شنگهبا  کاوه کرمانشاهیآن روز »... گوید: می درباره این درگیری جناح توکل هاییکی از پیشمرگه

کرد، خواهد که شلیک نکنند. اگر کاوه فقط یک تیر هوایی شلیک مینظامی را به عهده داشتند. کاوه از همه می

را که از هواداران گروه در آمریکا بودند، کشتند. اگر  حسن و اسکندر ها کاوه وکردند. آنا فرار میهگی آنهمه

دادند. کاوه در تری میی بیشتوانستند مقاومت کنند و یا حداقل، کشتهها نمیجانب احتیاط را نگرفته بود آنکاوه 

]محمود « آمدند و قبل از همه فرار کردند...ه میدر عقب و آخر از هم یدیو  حمادها بود. خط اول و نزدیک آن

 های فدایی خلق )جلد دوم([نادری ـ چریک
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ی توطئه مشترک راه کارگر، ی گاپیلیون که وی آن را نتیجهاز فاجعه "نشریه جهان"در گفتگویی با  حسین زهری

رات کردستان و اتحادیه ها، رژیم جمهوری اسالمی، اشرف دهقانی، کومله، حزب دموکمجاهدین، امپریالیست

رهبری مجاهدین پس از »دهد: داند)!!(، داستانی مافیایی ـ جنایی از این فاجعه ارائه میمیهنی کردستان عراق می

، فورا عنصر مرتدی به نام حماد شیبانیدریافت اطالعاتی از درون سازمان ما به وسیله عنصر خودفروش و پَستی به نام 

ی نی ـ شیبانی به کردستان اعزام داشتند. فرد مجاهدپیشه وقتی تماس با مدنی در منطقهرا برای تماس با مد سامع

به درد دندان  مصطفی مدنیاش میسر نشد، ناگهان به خاطر تحقق این دیدار شوم، استقرار رادیو سازمان برای

شد! به منظور منطقه میسر می اش در دیگر نیروها و یا خارج ازکاهی گرفتار آمد که به گفته خودش تنها معالجهجان

دنبال مدنی از رجوی جا عنصر مرتد و جاسوس معالجه، مدنی به منطقه دیگری فرستاده شد اما متوجه شدیم که همه

کند تا شاید وی را تنها بیابد، و باالخره وقتی در مطب دندانپزشک توفیق مالقات نیافتند، در محل دور حرکت می

گیرند، که نطقه، جایی که در انتظار دکتر دیگری بودند، مدنی ـ سامع تصمیم به دیدار میدر خارج از م مدنی اِسکان

نماید و از این دیدار ممانعت به عمل البته به هنگام مالقات مدنی ـ سامع، رفیقِ همراه مدنی عمل وی را تقبیح می

]نشریه جهان )ارگان « گرداند...زمان باز میاش و نه درد دندان به مقر سای درد ناعالجآورد و وی را برای معالجهمی

 [ 65ـ اردیبهشت  42دانشجویان طرفداران سچفخا در خارج از کشور( شماره 

آن کدام باند بوده و یا چه کسی اولین گلوله را شلیک کرده است، پنج  بهمن، فارغ از آن که آغازکننده 4درگیری 

 بارت بودند از: گان عکشته و شش زخمی بر جای گذاشت. کشته شده

 جناح شورایعالی. شاخه کردستان و از پرولتر(، مسئول )عباس کامیارانی/ عباسدرودی  کیکاووسـ 1

 )هادی(، از مسئولین نظامی پیشمرگان در شاخه کردستان و از جناح شورایعالی. سعادت محمدی ـ 2

 از فعالین سابق سازمان در کرمانشاه. )کاوه(، نیروی سازمان در مقر رادیو صدای فدایی و سیدفریدون بدرودـ 3

 ، نیروی سازمان در مقر رادیو صدای فدایی و از فعالین سابق سازمان در لرستان.()اسکندر مسعود محمدیـ 4

)حسن / محمد فرانسه( نیروی سازمان در مقر رادیو صدای فدایی و از فعالین سابق سازمان  محمد پیرزاده جهرمیـ 5

 در خارج از کشور.

 

 شورایعالی سچفخا 6اطالعیه شماره * 

ی گاپیلون را جهت محاکمه ، مقصرین واقعه1364بهمن  24خود به تاریخ  6جناح شورایعالی در اطالعیه شماره 

 کند:انقالبی چنین معرفی می

ای تن از نیروه 5)عباس توکل( عامل اصلی و سازمانده کشتار، به جرم دستور منجر به کشته شدن  اکبر کامیابیـ 1

 تن دیگر. 6سازمان و مجروح شدن 



 

49 

ی خائنانه علیه سازمان و مباشر درجه اول کلیه ریزی توطئه)بهرام / پرویز( به جرم مشاورت در طرح حسین زهریـ 2

 اقدامات خائنانه توکل.

 بهمن. 4)احمد شنگه( مسئول نظامی کشتار  زادهاحمد امینـ 3

 در طرح کشتار اعضا و نیروهای سازمان. )اعظم( به جرم مشاورت مستوره احمدزاده ـ 4

به جرم مشاورت در طرح اجرای دکتر آرش )دکتر آرش( عنصر غیرتشکیالتی معروف به  دوستاهلل دانشقدرتـ 5

 ی کشتار اعضا و نیروهای سازمان.نقشه

حیله و به بهانه )احمد شرافت( به جرم شرکت فعال در کشتار اعضا و نیروهای سازمان. این فرد با  احمد شریفیـ 6

رساندن مجروحین به بیمارستان در روز درگیری، اقدام به فرار نمود و کمیسیون جهت تحقیق نتوانست به وی 

 دسترسی پیدا نماید. 

رود. در تشکیالت استالینیستی در ایران، بهمن فقط یک فاجعه نیست، یک بدعت هولناک نیز به شمار می 4واقعه »

ک حیثیت و حتی اعدام افرادی از مخالفان درون سازمانی، سنتی معمول است. در این تحریف، تهمت، اخراج و هت

های ها که اهرمشوند. آنانگیز، همرزمان دیروز، ناگهان به خائنین و عوامل بورژوازی تبدیل میسنت نفرت

اکثریت "ی از سوی گان خبر از تولد تشکیالت جدیدکنند و اخراج شدهتشکیالتی را در اختیار دارند، اخراج می

های بورژوایی، اپورتونیستی و لیبرالی مداران را به خاطر وجود اندیشهدهند و قدرتمی "کادرها، اعضا و هواداران

های استالینیستی و توتالیتر در آوری است که سازمانکنند. این دور باطل و تاسفدر ذهن و عملکردشان تکفیر می

ی هر آنچه که "آرزو"الش و حرکت در جهت نفی جهان کنونی و تسریع در تحقق آن اسیرند... مبارزه انقالبی، ت

در جهان کنونی، اما خیال نیست، امکانی است واقعی به نام سوسیالیسم. سوسیالیسمی  "آرزو"باید باشد، است. این 

نندگان جهان کنونی کیابد. هر اجتماعی از افراد و نفیهای آن معنا میکه با نفی تمامی مناسبات موجود و ارزش

النفسه هدف نیستند... ها فیای برای ستیز در راه برپایی جهان فردا است. از این رو ساختن و ماندن تشکلوسیله

تشکیالت کمونیستی در این معنا خود بیان عینی شده و نطفه نوعی از زندگی است که جهان کنونی امکان تحقق آن 

کنند و یا المقدور روابط فردا را امروز زندگی میل در یک تشکیالت حتیهای متشکرا فراهم آورده است. انسان

ی تمام نمای جهانی است ای برای تحقق فردا و آینهباید بکنند. بدین ترتیب تشکیالت )در میان دیگر ابزارها( وسیله

 [174، 170، 169ـ ص  65ـ اسفند  6]اندیشه رهایی شماره « دهد.اش را میکه نوید ساختن

 

 توضیحات کمیسیون تحقیق اتحادیه میهنی کردستان )عراق(* 
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کرد، از بهمن، نیروهای اتحادیه میهنی کردستان عراق، توسط زنی که تقاضای کمک می 4در هنگام درگیری 

گری کرده و بر اوضاع شوند. پیشمرگان اتحادیه میهنی خود را به محل درگیری رسانده، میانجیموضوع با خبر می

و  شیبانی، مدنی، دکتر آرش، توکلی حضوری از شوند. سپس اتحادیه میهنی به منظور جستجو و مباحثهمسلط می

آورد. اما متاسفانه دو طرف قضیه حاضر به شرکت و نشست در یک جلسه نبودند... اتحادیه دعوت به عمل می فرید

ی را میهنی به منظور تحقیق و بررسی علل وقوع حادثه پیشنهاد تشکیل کمیسیون

ی اعضا و نیروهای سیاسی ایرانی و بدون شرکت نماینده مرکب از همه

نماید، اما توکل با این پیشنهاد هم اتحادیه میهنی در آن، به دو طرف می

، سرانجام توکلکند... به هر حال بعد از بارها کارشکنی توسط موافقت نمی

له، دفتر مهکمیسیون تحقیقی مرکب از اتحادیه میهنی، حزب دموکرات، کو

( و راه اشرف دهقانیهای فدایی خلق )جریان ، چریکشیخ عزالدینماموستا 

آوری اطالعات، گردد. این کمیسیون پس از تحقیق و جمعکارگر تشکیل می

ای نتایج تحقیقات کمیسیون را اعالم طی اطالعیه 1986فوریه  10در تاریخ 

 عباس کاک»...ده است: کند. در این اطالعیه در مورد شروع درگیری آممی

ها، از روی اعتمادی که به خود داشتند به در که مسئول شاخه کردستان بوده و مسئول نظامی چریک کامیارانی

های مستقر در ورودی، هر دو دست خود را بلند کرده، و شوند و در پاسخ به ایست چریکورودی نزدیک می

عباس درِ ورودی نگهبان بوده تیراندازی را شروع و در لحظه، نامی که در  کاوهروند، اما متاسفانه جلوتر می

 «شهید شده و... کامیارانی

انجامد که ادعای توکل در مورد قصد تسخیر مقر رادیو گیری میهمچنین تحقیقات کمیسیون تحقیق به این نتیجه

ی توجیه مسئله سنگربندی فا جنبهتنها و تنها بهانه و ادعایی عاری از حقیقت بوده و صر»، شیبانیـ  مدنی توسط گروه

الذکر از قبل و اقدام به شروع تیراندازی و کشتار را داشته، و در نهایت برای سرپوش نهادن به اتهامات و کشتار فوق

و هوادارانش  توکلی تحقیق و بررسی معلوم گردید مسئولیت آن به گردن آقای بوده که سرانجام در نتیجه

 «باشد.می
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 بهمن 4کمیسیون تحقیق و بررسی در مورد اسناد * 

اسناد کمیسیون تحقیق و بررسی، »بهمن تحت عنوان:  4سازمان سچفخا )اقلیت( با انتشار اسناد مربوط به فاجعۀ 

جزئیات این فاجعه را در معرض دید « بهمن 4سازمان سچفخا )اقلیت(، هسته اقلیت، سچفخا )شورایعالی( در مورد 

منتشر  1382ای از طرف انتشارات سازمان فداییان )اقلیت(، در مهر ماه صفحه 500ین کتاب عالقمندان گذاشت. ا

این اسناد مربوط به مباحثات کمیسیونی است که در جریان  شده است.

سازمان ")اقلیت(،  "های فدایی خلق ایرانسازمان چریک"وحدت بین 

در مهرماه  "هسته اقلیت")شورایعالی(، و  "های فدایی خلق ایرانچریک

نوار کاسِت از  18ی تشکیل شده بود. کتاب در اصل متن پیاده شده 1369

بدون هیچ توضیحی در این کمیسیون  بهرامگفتگوهای انجام شده، است. 

نیز که یکی از شاهدان ماجرای گاپیلون بوده است،  یدیکند. شرکت نمی

رکنندگان از به دلیل انتقاد به غیرعلنی بودن آن و همچنین ترکیب برگزا

کند. به عقیده یدی، کمیسیون تحقیقی شرکت در کمیسیون خودداری می

اند، از بهمن بوده 4که اعضا آن همان رهبرانی باشند که عامل اصلی واقعه 

 درجه اعتبار ساقط است. 

قد عملکرد و ن 1364بهمن  4ی گاپیلون در ظاهرا قرار بر این بوده است که در طی این گفتگوها با بررسی واقعه

های مختلف، زمینه برای وحدت سه سازمان فراهم شود. اما بنا به ماهیت موضوع، گفتگوها از هدف تعیین شده جناح

کشد. بدین ترتیب زوایای پنهان عملکرد فراتر رفته و بحث به افشاگری درباره عملکرد موردیِ افراد در گذشته می

 گردد.ها آشکار میهای آنها و جنایتها، و حتی خیانتزیها، باندباها، اخراجرهبری در مورد انشعاب

رود. حاضران در جلسه به با کشیده شدن مسیر گفتگوها به این عرصه، حتی آن جنبه مثبت گفتگو نیز از دست می

 کنند. نهایتاپردازند، و عملکرد باند خود را توجیه میجای نقد، به افشاگری درباره اعضاء باند مخالف خود می

 ماند. کاره می، نیمهکمیسیون تحقیق بدون نتیجه

های های مرغداری، لکه کوچک خونی )حاال به هر دلیلی( بر تن یا پَر مرغی پیدا شود، مرغگویند اگر در سولهمی

دهند تا آن مرغ تَلف میقدر این کار را ادامه میی خون و آنکنند به نوک زدن به آن لکهدیگر بالفاصله شروع می

ها، به افتد و باز هجوم مرغتری میهای بیشهای خون دیگری بر بدن مرغتردید لکهشود. اما بر اثر این کشاکش، بی

قدر ادامه گی، این عملیاتِ مرگبار آنخود شدهترتیب در این جنونِ از خودبیشود. بدینآغاز می "دارلکه"های مرغ

 شوند. دیگر )یا به نوک یکدیگر( هالک میهای سوله به دست یکیابد، تا تمامی مرغمی
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 ای از قطعنامههای ابتدایی برای تعیین برنامه، در مادهو در بحث 1367در سال  "هسته اقلیت"در نشست عمومی 

جایی که رهبران کمیته اجرایی، کمیته خارج و از آن»شود: های فدایی عنوان میدرباره ضرورت وحدت بین سازمان

 گرایانه ضدسازمانی، باند وبا عملکردهای توطئه اند(چپی جناح هایها اکثریتیتعدادی از آن شورایعالی )که

کار سازمان را به تالشی کشانیدند و  66خرداد  6و  1364بهمن  4و اقدامات بوروکراتیک خود در  بازیمحفل

د و نیاز به یک دگرگونی کیفی اش به راحتی امکان ندارضربه بزرگی به جنبش کمونیستی وارد آوردند که جبران

گونه تغییر کیفی در سطح کار و عملکرد های دو ساله اخیر، هیچجایی که پس از انشقاقدر سبک کار دارد، و از آن

ها و دهند، برخوردی جدی به نقش خود در جداییاین جریانات دیده نشده و همچنان به سیاق سابق ادامه می

اند، ]ناخوانا[... لذا وحدت مابین هسته اقلیت و کمیته اجرایی، کمیته خارج و اعتبار کردن سازمان نکردهبی

باید ضمن پیشبرد مبارزه ایدئولوژیک، باشد و برای تحقق وحدت در جنبش کمونیستی میشورایعالی ممکن نمی

های سرخ در ستهاخیر شورایعالی و کمیته اجرایی را افشاء کرد و با ایجاد ه "طلبیوحدت"ی گرانهماهیت توطئه

وقفه کوشش بی "هسته اقلیت"ها در مراکز کار و زندگی کارگران، به قدر توان خود به متشکل شدن کمونیست

 [1367ـ گزارشی از برگزاری نشست عمومی هسته اقلیت، مهر  9، شماره "سوسیالیسم"]نشریه « نمود.

گیری رسد از همان مقدمات چنین نتیجهتصویب می شود. در عوض در قطعنامه نهایی که بهاما این ماده تایید نمی

 ]همان[«]!![ طلبانه در نظر و عمل، قابل وصول است.وحدت اصولی و پایدار با نفی مشی انحالل»... شود: می

شان به بازی کردن نقش میانجی و داور در مورد اختالفات شورایعالی و و عالقه "هسته اقلیت"درباره رفقای  توکل

امروز اکثریت »نویسد: ی گاپیلون، میکمیته اجرایی سازمان، و فراموش کردن نقش خودشان در شکل گرفتن فاجعه

بوده است و در جریان  [ عضو کمیته مرکزی سازمان نیزاعظماعضاء کمیته رادیو در آن مقطع، که ضمنا یکی از آنها ]

 "هسته اقلیت"اند، یعنی رفقایی که خود را در کلیه مسایل قرار داشته و خود در زمره تصمیم گیرندگان اصلی بوده

ای که اند، نه فقط حاضر نیستند از نقش خود در این بحران و تشدید آن انتقاد کنند، بلکه طی نامهمتشکل ساخته

ی جانبه بحران سازمان و فاجعهیکی از دالیل عدم دستیابی ما به نقد همه"شوند که: میاند، مدعی اخیرا منتشر ساخته

 «چهارم بهمن ماه، عدم دسترسی به کلیه اطالعات و اقداماتی است که انجام پذیرفته است.

 

 نوارها متن پیاده شده* 

 کنیم.ما در اینجا فقط بخش کوتاهی از این نشست را نقل می

بهمن. موقعی که کاظم  4تونست همون موقع بشه بینم، میوقتی من خاطرات سوم بهمن رو می»...  :امین ـ 1نوار 

اش را کشید، گلنگدن زد، با مسلسل در مقابل من ها قرار گرفت، اسلحه( اومد جلو سالحاصغر نیکخواه درودیعلی)

زنم. اون موقع یک آنارشیست د جلو می]نفیسه ناصری[ و فالن و بهمان، که کسی بیا نسترندونم ، نمیمهری لرو 
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تونست همونجا اتفاق بیفته. فقط بهمن می 4ها حرکت کنه و به رگبار ببنده و تونست بره جلو، بره طرف اسلحهمی

نفر کشته بشن ولی همون  2نفر کشته بشن یا  10نفر  5کافی بود یک نفر از جاش بجنبه... حاال ممکن بود که به جای 

 «بود...حادثه افتاده 

اقدام به قهر رو من اعتقاد دارم که اون کمیته مرکزی باید جواب بده. اقدام به قهر کار کمیته : »... امین ـ 3نوار 

تونم بگم که دونم که توی این کمیته مرکزی،  خودشون سه نفر چی جواب دارن بدن. من فقط میمرکزیه. من نمی

است محصول سازماندهی قهرِ کمیته مرکزی. ما اقدام به قهر نکردیم.  بهمن منجر شد، اقدامی 4اقدام به قهر که به 

گم فرق است بین تحصن، کنم. من مینوشته کمیته مرکزی گفته که کسی بیاد تو، پاش رو خُرد می "راه کارگر"

ا این که کنین؟ بکنین؟ چرا کنگره را برگزار نمیبین اعتصاب، بین اعتراض به این مسئله که چرا اخراج دارین می

باید بهش جواب بده. اگر کسی  توکلمثال بشه به  این که این اقدام قهرآمیزه... من گفتم که اقدام قهرآمیز رو رفیق 

اش رسید که باید جواب بده. چرا رفیق عباس )توکل(این به ذهن اعظم باید جواب بده ایشون باید جواب بدن. رفیق

و برای جنگیدن نیامده، برای نبرد نیامده. برای قهر نیامده. برای کشتن رفقا سنگربندی کنیم؟ من حرفم اینه که این نیر

 «نیامده بود.

در تمام مقاطع، در تمام  توکل: بحث من مشخصا اینه، من معتقدم که این کمیته مرکزی به رهبری رفیق امینـ 

 توی پاریس برای هاشمفر دم خونه ن 4سازماندهی ها اقدام به سازماندهی قهر کرده و سوال کردم از رفیق آیا عرصه

[ آیا شرح کتک زدن هاشم توسط عوامل توکل در همین کتاب آمده است، سازماندهی قهر نیست؟ پس چیست؟ ]زدن هاشم

توی خارج از کشور،  مهدی سامعآوری نیرو از اکناف و اطراف برای به هم زدن سخنرانی سازماندهی و جمع

توی مقر عمومی و در مقابل همه اسلحه کشیدن سازماندهی  کاظمیا فرستادن سازماندهی قهر هست یا نیست؟... آ

[ روی گِل و خاک و شن و برف، حماد شیبانیای برای بیرون کشیدن رفیق سعید ]قهر نیست؟ آیا بسیج عده

یی دیگر در آمیز شیبانی از مقر نیز در جاشرح اخراج خشونتسازماندهی قهر هست یا نیست؟ اگه هست، مسئول این کیه؟ ]

 [ همین کتاب آمده است

صحبت کردم.  امین کنند، اتفاقا یکی از کارهایی که کردم، با رفیقهم که رفقا مطرح می سامعسر مسئله : »توکلـ 

خواستند اش... اونجا )توی کردستان( بودند کسانی که میها احتمال داره بزنن بکشنتوی اون مقطع گفتم که بچه

 [125]ص « .. مهدی سامع با اون جوّی که اونجا وجود داشت، امکان نداشت زنده بمونه.درجا سامع رو بکشند.

وقتی که من اومدم توی منطقه ]کردستان[ یکباره مواجه شدم با یک تشکیالتی که مثل یک حالت : »اعظمـ  5نوار 

کنه و خواد  میلش میی کار خودش و مسئولیت خودش، خودمختاره و هر کار دداره. هر کی تو اون حوزه قبیله

گیره و هر جور که دلش خواد میدونه، هر تصمیمی دلش میعملکرد خودش رو داره، یعنی ملک طلق خودش می

کنه.... اصال تشکیالتی من اونجا ندیدم. یک مشت روابط عجیب و غریب ها رو هم تعیین میخواد سرنوشت آدممی
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ی توصیف کنم از وضعیت افتضاحی که اون موقع بر تشکیالت دونم چه طورو محفلی خیلی ناسالم. اصال نمی

 [149ص] « حاکم بود.

ی سازمان نیست. در صورتی این نقد صادقانه بود که اعظم به نقش خودش در این گوید، انتقاد صادقانه به گذشتهآنچه اعظم می]

یکی از سه نفر عضو مرکزیت بوده، از زیر بار پرداخت. اعظم به عنوان فردی که خودش در همان مقطع سامانی و آنارشی میبی
ی ی رفتاری همهاندازد. چنین رفتاری مختص اعظم نیست، این شیوهی انحرافات را به گردن دیگران میمسئولیت فرار کرده و همه

 .[بوده است "اقلیت"رهبران 

سته به این که چه جوری باهاش [  بتوکلکرد، مثال چه جوری رفیق عباس ]هایی که میصحبت سعید: رفیق اعظمـ 

ذاره، و دوباره خودش دلش بخواد، بر خواه خودش، من رو به فالن مسئولیت میبهبرخورد کنی یا در واقع دل

کنه. اون چه رو تایید می عباسذاره، همه بسته به این است که مثال کی رفیق ذاره اونجا میداره. اینجا میمی

 [150]ص « نکنه کنار بره...مسئولیتی بگیره یا کی تایید 

در رابطه با ولی دوتا چیزی که برجسته بود و یادمه، یکی این موضوع بود، همین مسئله تصمیمی که : »... اعظمـ 

بعد از  61... سال عراق گرفته شده بود که کمک گرفته بشه ازش و ضمنا این تصمیم که به تشکیالت هم گفته نشه

ره. با این اوضاعی که داریم مون این جوری پیش نمیمطرح کرد که ما تشکیالت مهدی سامعجلسه پلنوم بود که 

آوردند تو مقر یواشکی از اون طرف رفقا مثال اسلحه میهای دیگه ما هم کمک بگیریم... باید به هر حال مثل گروه

 بهرامتر سیاست ها که این بیشدونم یک سری حرکتنمی دونم مارک رو عوض کردن.قایم کردن، دیگه بعد نمی

گیری از من و بهرام با کمک"گوید در این مقطع کمیته مرکزی سه نفره، شامل توکل، اعظم و بهرام بود. اعظم در همین نوار می« ]بود.

دهد که در صورت مخالفت دو عضو از سه عضو مرکزیت، چگونه این تصمیم تصویب شده . ولی توضیح نمی"عراق مخالف بودیم

 ![   است

جا اصال تشکیالت نیست. گفت این( داشتم که مریم میفرشته بوزچلو) مریمهایی با سری صحبتیک: »ظماعـ 

ای سری رفقای دیگهاند، یعنی یک محفل در باال شکل گرفته، باز هرکدام از این رفقا یکجا اصوال همه محفلاین

کند در همین نوار اعظم تایید می« ]ل اون طرف.گیری وجود داره در مقابرو با خودشون دارن و این طرف هم یک جبهه

 [ها به عنوان یک عضو کمیته مرکزی کامال موافق بوده است.ها و تصفیهکه با تمامی اخراج

[ شد عضو کمیته مرکزی و مسئول بنده. هیچ تردیدی حسین زهریما یه دفعه دیدیم که بهرام ]: »... سعیدـ  15نوار 

اش رو بچرخونه. اصال شکی نداشتم روی این... نیست. جز اینکه بخواد بره زندگینداشتم که این آدم هیچ چیز 

خواهیم چکار بکنیم کرد که بشینیم همفکری کنیم که می( اومده بود و صحبت این رو میمحمود محمودیبابک )

خیلی در  بابک کرده!! این رو حقیقتا تاریخ باید بدونه چون "ترمیم"با این کمیته مرکزی که خودش، خودش را 

جا رفقا! و رفت تهران، رو هوا خواست بره تهران، با مسئولیت مشخص رفت از اینموردش ظلم شده. موقعی که می

چه گذشت. جز موقعی که به عنوان خائن یا  بابک دونم که برجا به بعد من اصال نمیاش کردند. از اونآویزون
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د برای این که بتونه با من تماس بگیره و با دیگران تماس بگیره و های وسیعی کراعالم شد. تالش "کبوتر پر قیچی"

اش به دست من رسید که قطعا اش موفق بود و اون درست زمانی نامهبهشون بگه که چی سرش گذشته. یک تالش

راهایی که بر بابک قطعا در این مورد صداقت ندارد، چرا که در زمان ماج شیبانی[ ]326]ص « دونستم یا شهید شده یا زندانه.می

هایی هم از طرف بابک برایش فرستاده کند آن زمان نامهگذشت، نه نشانی از اعتراض او هست و نه از واکنش. در حالی که ادعا می
ای به مورد بابک نشده است. شیبانی برای مرکزیت نوشته، هیچ اشاره 64اعتراضی و انتقادی که در سال  شده است. همچنین در نامهمی

پشت "ها علیه دیگران، بندیی دستهکند که تا زمان پیش آمدن اختالفات شخص خودش با توکل، در همهدر ادامه، خودش اعتراف می

 ![بوده است "توکل

بودم، یکی در محفل  مهدی سامعما در کردستان وقتی اومدیم، من در دو محفل بودم. یک در محفل : »سعید ـ

دونه که ما خیلی کارهای محفلی با هم در، به معنای محفل شدم... رفیق توکل می . بابک که اومد، من در سهتوکل

مون جمع شدیم پشت اون ای برای مهدی سامع گیر آوردیم، همهچیزش اونجا کردیم. تمام اون موقعی که یه بهانه

ی که میگن از، ]توکل[، محفل شد سازمان. یعنی وحدت بر حول مسئله مهدی سامع و مسئله نه سیاسی... محافل

ها دونم مارتف و فالن و ایندونم محافل سوسیال دموکراتیک، از این چیزها نبود. یعنی محافلِ اپوزیسیونِ نمینمی

نقو. از یک طرف محافل کسانی بود که توی جریانِ خیلی محدود از نظر حجم کار و چیز، های نقنه. محافل آدم

ی ما بود و محافل نخود لوبیایی. این چیزیه که اسمش رو ی که مجموعهبریده شد. من تصویر کردم دیروز اون چیز

باشه، ما  حسین زهریاش شه گذاشت. متاسفانه ما محافل ایدئولوژیک ـ سیاسی نبودیم... اگر تشکیالت ما همهمی

مرکزی کردند.  مافیا بودیم... موقعی که من از زندان جمهوری اسالمی آزاد شدم و اومدم، شنیدم که انتخابات کمیته

تونه کمیته مرکزی ای میگفتم کار بسیار مزخرفی کردند. کمیته مرکزی فقط از دلِ کنگره درمیاد بیرون و کنگره

هاش وجود داشته باشه. به اضافه این که این اسم شورایعالی اسم مقدس بود های مادی کمیتهانتخاب بکنه که زمینه

 [330]ص « اش.ی تاریخیبرای من از لحاظ سابقه

گفتند که به اصطالح  سعید های لیبرال آنارشیستی چه بود؟ رفیقباز برای من روشن نشد که این شیوه: »... ناهیدـ 

شون از رادیو خواستند که پیام اخراجخواستند. مثال رادیو مهم بوده براشون و نمیتشکیالت رو با امکاناتش می

هایی که ی تاکتیکرایعالی از رادیو خونده بشه. منتهی گفتند که استفادهخواستن پیام شواش، میخونده بشه، و مقابل

گم هدفی که شما انتخاب کرده بودید، یک هدف قهری آمیز بود! من میهای مسالمتاستفاده کرده بودند، تاکتیک

سی قدرت رو، های اساخواستند کنگره بگذارند، و اهرمگید رفقای کمیته مرکزی نمیبود، تسخیر رادیو. شما می

خواستید بگیرید. های قدرت رو میخواستند بدن. روشنه که شما اهرمهای تشکیالتی رو که داشتید رو هم نمیاهرم

شه. این رو روشن بکنید گید سازماندهی قهر رو کرده. پس هدف، هدفِ تسخیری میدر مقابل نیروهایی که شما می

رادیو رو با امکاناتش و تشکیالت رو با امکاناتش داشته باشید. و با  خواستیدکه به اصطالح با توجه به این که می
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آمیز خواستید به صورت مسالمتخواست امکانات رو بده، شما این رو چگونه میتوجه به این که بخشِ دیگه نمی

 [     333تون مقدس بود؟ ]ص )لیبرال ـ آنارشیستی( پیش ببرید؟ حتی اگه هدف

***** 

های متفاوتی اعتقاد ندارد، بلکه فقط شود لزوما به شیوههای استالینیستی آن که اخراج میشکلبه طور کلی در ت

تری های قدرت را در دست دارد دیگری را که در موقعیت ضعیفمتفاوتی دارد.آن که اهرم "موقعیت تشکیالتی"

انه رایج در سازمان اقلیت است، و های سرکوبگرکند. به همین دلیل اگر انتقادی هست، متوجه شیوهاست، اخراج می

های یکسان، دیگر نیست. واقعیت این است که رهبران اقلیت، در موقعیت به معنای حقانیت هیچ گرایشی بر گرایش

، مستوره احمدزاده، زهری، مهدی سامع، توکلهای مشابه را در عملکرد های عمل یکسانی داشتند. این شیوهشیوه

 کنیم.های یکسان، هنگامی که در باالی هرم قدرت بودند، مشاهده میو... در موقعیت حماد شیبانی، مصطفی مدنی
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 «64بهمن  4انشعابات سچفخا بعد از »

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تر از قبل شد. آنچه از سازمان باقی مانده بود، بار دیگر به دو شاخه تقسیم بهمن اوضاع سازمان وخیم 4پس از وقایع 

خا و سچف مستوره احمدزادهو  حسین زهری، توکلشد: سچفخا )کمیته اجرایی یا کمیته مرکزی( به رهبری 

( و دوستش امین(. مصطفی مدنی )مسعود فتحی) فریدو  یدی، حماد شیبانی، مصطفی مدنی)شورایعالی( به رهبری 

به عضویت سچفخا درآمده بودند.  1360و به دنبال برگزاری کنگره در دی  "چپ اکثریت"از جناح  مسعود فتحی

 [است. "عصرنو"مدیر سایت   مسعود فتحی در حال حاضر]

وقمع یکدیگر ، فقط به قلع"غنائم"جات مختلف بر سر بود که مبارزه سیاسی تعطیل شده بود و دسته هادیگر مدت

کرد. ی سرگردان سازمان را شکار میمشغول بودند. از سوی دیگر حاکمیت نیز بیکار ننشسته و هواداران و بدنه

نداشت(، آماری از دستگیر یا مرکزیت اگر هم اطالع درستی از ضربات رژیم در دست داشت )که شاید اصال 

 کرد.    شدگان اعالم نمیکشته

فرشته ، که همراه همسرش 62، مسئول کمیته کارگری، کمیته شمال و آذربایجان در پاییز و زمستان خسرو الوندی

خودکشی کرد، ولی خوشبختانه نجات یافت، این روزهای سازمان را چنین  1365( در اواسط سال مریم)بوزچلو 

را، رادیو رژیم اعالم کرد. دال بر دستگیری  64آخرین گزارشِ ضربات به سازمان در سال »کند: می توصیف

نفر بود. کمیته مرکزی هیچ گزارش و  60جمعی آخرین بقایای سازمان در تمام ایران. آمار رژیم رقمی باالی دسته

شد. ها گزارشی داده نمیبعد از دستگیریبه  1363داد. از سال تحلیلی که ارتباط بین ضربات را روشن کند، نمی

های رفیق ترین خواستهمریم نیز هیچ واکنشی نشان ندادند. یکی از مبرم ی رفیقهای لجوجانهحتی در برابر پافشاری

خسرو الوندی ـ کتاب « ]شان بود.ها و آغاز و انجام و پیگیری ارتباطاز کمیته مرکزی، روشن شدن دستگیری مریم

 [  271ص نامۀ محمود محمودی ـ ندان، ویژهگفتگوهای ز

 

 گزارش سیاسی و تشکیالتی کمیته اجرایی به کنفرانس سازمان* 

از مرکزیت  بهرام ، تمامی اعضای کمیته مرکزی سازمان به جز66های شدید مرکزیت، با بهرام در سال در اثر تنش

به خاطر این که "ست. اعضای مستعفی، پس از مدتی ا "کمیته مرکزی"دهند. در این دوره بهرام تنها عضو استعفا می

در آن واحد در یک  "کمیته مرکزی"دهند، یعنی دو را تشکیل می "کمیته اجرایی"، "شیرازه تشکیالت از هم نپاشد

ون، و ای شد برای کشتار گاپیلاین مشابه همان کاری است که به گفته مرکزیت، اعضای شورایعالی کرده بودند و بهانهتشکیالت! ]

، اساسا جایی در اساسنامه نداشت و "کمیته اجرایی"[ چون این دهد.گی در تشکیالت فدایی را نشان میضابطهبی

کند و کند بلکه رهبری خود را نیز انتخاب میای را زیر پا گذاشته و نه تنها فراکسیون ایجاد میهای اساسنامهحداقل
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هم همه چیر را  بهرامکند، در نتیجه گیرد و شروع به فعالیت میت میحتا این رهبری ارکان تشکیالتی را هم در دس

خواند و بهرام را که دیگر در هم کنفرانس اول را به جای کنگره فرا می "کمیته اجرایی"رود. کند و میرها می

، یعنی در آن نیز اجرا شده بود مهدی سامعکند! همین شیوه در مورد تشکیالت سازمان باقی نمانده بود، اخراج می

 گیرد!شود ولی حکم اخراج از تشکیالت میمقطع مهدی سامع جدا می

به این کنفرانس  "کمیته اجرایی"، با اعالم خبر برگزاری کنفرانس سازمان، گزارشِ "کار اقلیت"نشریه  66در تیرماه 

ونی سازمان را آشکار کرد. در پی ای بحران دربا انتشار اطالعیه "کمیته اجرایی" 1366در نهم خرداد »را منتشر کرد: 

، کمیته 1366در فروردین  بهروزو  اعظم، توکلسازمان، از جمله رفقا  "کمیته مرکزی"استعفای اعضاء و مشاورین 

های مختلف تشکیالت به منظور ایجاد یک ارگان موقت و مرکزی منحل شد. پیشنهادات متعدد از سوی بخش

طلبانه پیوند خود رو گردید... این کمیته در حرکتی انحاللرج از کشور روبهبرگزاری کنگره، با مخالفت کمیته خا

(، که عالوه بر مسئولیت کمیته خارج حسین زهریهای تشکیالت قطع نمود. مسئول این کمیته بهرام )را با تمام بخش

از موقعیت خود بودجه از کشور، مسئولیت امور مالی و روابط خارجی سازمان را نیز برعهده داشت، با سوءاستفاده 

ـ  211]نشریه کار، شماره « های دیگر تشکیالت، از جمله کردستان و مقر رادیو را قطع نمود...مالی و ارتباطات بخش

 [1366تیر 

، انحالل آن را اعالم "کمیته خارج از کشور"و  بهرام ای ضمن برشمردن انحرافاتهمچنین این کنفرانس در قطعنامه

های ها و گروهاین که کمیته مذکور طی چند سال اخیر با اتخاذ برخوردهای فیزیکی با سازمان ـ نظر به»کند: می

ترین جناح دولتِ بورژوا ـ امپریالیست فرانسه، در جریان اخراج مجاهدین از این کشور، سویی با راستسیاسی، هم

المللی، سازمان در عرصه بینمشی سیاسی شرکت در کنگره حزب بورژوا ـ امپریالیست انگلیس، عدول از خط

دار ساخته و موجب تیره شدن روابط سازمان با دیگر نیروهای سیاسی حیثیت سازمان را در اذهان عمومی خدشه

در خصومت  "باز هم اپورتونیست راست"، ارتداد مسلکی خود را در نوشته "کمیته"گردید. ـ نظر به این که این 

 "کمیته خارج از کشور"تی به نمایش گذارد. ـ نظر به این که بهرام مسئول آشکار با اردوگاه کشورهای سوسیالیس

طلبانه خود، با سوءاستفاده از مسئولیت خود در زمینه مالی و روابط سابق، در راستای اهداف ضدتشکیالتی و انحالل

وجب قطع های مختلف تشکیالت و استمداد از عوامل خارج از سازمان، مخارجی، با قطع بودجه مالی بخش

در  "کمیته"ی این گرایانهطلبانه و انشعابهای رادیویی سازمان گردید. ـ نظر به اینکه کلیه اقدامات انحاللبرنامه

کمیته "جهت تضعیف سازمان در راستای خدمت به دشمنان سازمان قرار گرفت. لذا، کنفرانس اقدام انقالبی 

طلب مورد تایید اخراج بهرام را از سازمان، به عنوان عنصری انحاللبر انحالل کمیته خارج از کشور و  مبنی "اجرایی

 [1366ـ تیر  211]نشریه کار، شماره « دهد.قرار می
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خود را نشان داد. توکل با  65در مورد اردوگاه سوسیالیسم، در مهرماه سال  بهرام و توکلیکی از اختالف نظرات 

اردوگاه سوسیالیستی را اردوگاه  "المللیولتاریای ایران در عرصه بینالمللی پرمتحدین بین"ای با نام نوشتن مقاله

بهرام موجودیت اردوگاه سوسیالیستی  دانست و به نوعی اعالم همکاری با این اردوگاه کرد. ولیمبارزه با امپریالیسم 

 از انحرافات اپورتونیستی ـ رفرمیستی اردوگاه سخن گفت.  65کرد و در اسفند را رد می

باز هم اپورتونیست "ی صریح و آشکار ارتداد مسلکی خود را با نوشته 65بهرام در اسفند »کند: اعالم می لتوک

به نمایش گذاشت. موجودیت اردوگاه سوسیالیسم را انکار نمود و برای این که پوششی به افکار و اعتقادات  "راست

 ]همان[« ط اپورتونیستی ـ رفرمیستی سخن گفت.بورژوایی خود بدهد از تبدیل شدن انحرافاتِ اردوگاه به یک خ

، سطح "های سازمان موسوم به فداییان اقلیترسوایی"ذیل عنوان  85دی ماه  22ای به تاریخ با انتشار اطالعیه بهرام

پس از اخراج از سازمان، ابتدا با  1366در خرداد ماه  توکل»کند: دیگری از اختالفات در آن مقطع را آشکار می

اردوگاه "وار به سوی کیشوتای ـ اکثریتی، دنو گرفتن رهبری طیف توده "حزب توده"ی پیوستن به هاندیش

مشی و گذشته اش زدند، بدون هیچگونه اعتقاد به خطها دست رد به سینهشتافت. هنگامی که آن "سوسیالیسم

 «را بر پا ساخت. "فداییان اقلیت"انقالبی سچفخا، به سوءاستفاده از نام و اتوریته اقلیت دست زد و سازمان 

سازمان فداییان »دهد: بهرام در همین اطالعیه، اتهام سنگین دیگری نیز به سازمان فداییان اقلیت و توکل نسبت می

توکل آوری روی آورده است... اش به اقدامات غیرانقالبی و شرممالی های گذشته برای تامین بودجهخلق در سال

در هلند موفق شده است مبلغی پول از منایع مالی امپریالیستی هلند و  مینا سعدادیای به نام اسوسهبا استفاده از یک ج

به طور مفصل  مینا سعداویدر پایان کتاب در قسمت تصاویر و ماجرای  "بهرام"]اطالعیه ...« وپا کندآمریکا دست

 ها آمده است.[ در بخش پیوست

 

 سازمان فداییان اقلیت* 

سازمان در گذشته،  "سبک کار"گفته، به انتقاد از طی گزارش به کنفرانس پیش" ه مرکزی سچفخاکمیت"جناح 

پردازد. اما علیرغم این ها میدر ایجاد بحران "کمیته مرکزی"و نقش  "سانترالیسم دموکراتیک"برداشت دفرمه از 

های مصوب کنفرانس، باز هم عنامهمشی کلی سازمان و عملکرد غیردموکراتیک کمیته مرکزی، در قطانتقاد به خط

 توکلکند. همین امر ناظران را در صداقت دریغ نمی "اخراجیون"اساس به انشعابیون و از انتساب اتهامات بعضاً بی

کار کند. تردیدی که با مرور زمان و ادامه همان سبکی خود، دچار تردید می)اقلیت( در انتقاد از عملکرد گذشته

 گردد. ، تبدیل به یقین میتوکلفل غیردموکراتیکِ مح

آخرین بخش »نویسد: شود. نشریه کار میپس از نام سازمان تصویب می "اقلیت"در همین کنفرانس افزودن لفظ 

جایی که کنفرانس انتخاب یک کمیته مرکزی جدید را کار کنفرانس، انتخاب یک کمیته اجرائیه جدید بود... از آن
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نمود، لذا یک کمیته اجرایی جدید انتخاب نمود که تا دومین کنگره سازمان، از به کنگره دوم سازمان محول 

 ]همان[« وظایف و اختیارات کمیته مرکزی در زمینه پیشبرد امور و هدایت تشکیالت برخوردار باشد.

کمیته برد. همان را بار دیگر به صحنه می 60همان سناریوی آذر  "سازمان اقلیت"شود رهبری چنانچه مالحظه می

 ی سرخرمن برای کنگره دوم! موقت و وعده

، به فعالیت خود "های فدایی خلق ایرانسازمان چریک"با همان نام قبلی، یعنی  حسین زهریکه ترتیب درحالیبدین

و با شعار  "سچفخا )اقلیت("به همراه تعدادی از هواداران خارج از کشور، تحت عنوان  عباس توکلدهد، ادامه می

کند. سازمان در سال اعالم موجودیت می "برقراری جمهوری دمکراتیک خلق"جمهوری اسالمی و  سرنگونی

تغییر نام داد و  سازمان فداییان اقلیتی چریک، خلق و ایران رسما به و طی کنفرانس ششم با حذف سه واژه 1375

ی مجازی و اینترنتی پیوست. پس ی متقدین مشی چریکی و طرفداران کار آرام سیاسی در دنیابرای همیشه به جرگه

ی ایران از آرم سازمان و برگزیدن یک آرم جدید، با حذف اسلحه و نقشه "سازمان فداییان اقلیت"از مدتی 

را اعالم نمود. چند سال بعد از این تغییر و  "مبارزه مسلحانه، هم استراتژی هم تاکتیک"تعلق خود به مشی عدم

برقراری جمهوری "را جایگزین شعار  "برقراری حکومت شورایی"شعار اقلیت  سازمان فداییان تحوالت،

کند و را به عنوان ارگان مرکزی خود منتشر می "کار"نمود. در حال حاضر این سازمان، نشریه  "دمکراتیک خلق

 پردازد.  به تبلیغ مواضع خود می "دموکراسی شورایی"عالوه بر آن از طریق تلویزیون 

 

 هسته اقلیت* 

حسین تر طول نکشید که نفرات دیگری به دلیل رفتارهای ناهنجار از جدایی توکل از زهری، چند ماه بیشبعد 

ی مقیم سوئد و نروژ و آلمان، گروهی موسوم به از وی جدا شدند و در خارج کشور به همراه چند نفر پناهنده زهری

ی های گذشتهوسیالیسم شوروی سابق و سیاست( را به وجود آوردند تا با نقد سمستوره احمدزاده) "هسته اقلیت"

های فدایی، مسیری نوین در مقابل پای معدود هواداران سرخورده و عاصی سازمان و تالش برای وحدت سازمان

، به عنوان ارگان مرکزی، در "سوسیالیسم"بعد از سعی و تالش فراوان و انتشار نشریه  "ی اقلیتهسته"بگذارند. 

 "سوسیالیسم"ند اطالعیه تسلیت و تبریک، نتوانست موفقیتی کسب کند. )نخستین شماره نشریه نهایت به جز دادن چ

 منتشر شد.( 1366در تیر ماه 

( یکی از رهبران این تشکیالت، به دنبال به راه افتادن پروژه دوم خرداد و سرِ کار آمدن اعظم)مستوره احمدزاده 

پیوست، و در  "ایران برای ایرانیان"لب و دوم خردادی با شعار ط، به جریانات اصالح1376در سال  محمد خاتمی

 طرد شد.  "هسته اقلیت"همان زمان از سوی 
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هسته اقلیت دارای هیچ مرکزیت و رهبری نیست، زیرا هسته در حال حاضر شامل تعدادی افراد منفرد است که هر »

 [سیامک دهقانی] «کنند. همین!گیری میموضع رسند و درباره مسائل سیاسیشان خواست با هم به توافق میوقت دل

 

  اتحاد فداییان کمونیست* 

)خسرو نوری( به عنوان یکی از اعضای مرکزیت شورایعالی، به جای همراهی و  یدی شیشوانی 1375در سال 

ایعالی در ، صالح را در این دید که با ایجاد ارتباط و تماس با چند نفر از هواداران شورشیبانیو  مدنیهمکاری با 

؛ اقدام به تأسیس یک تشکیالت جدید نماید. بدینعباس توکلگان از جریان اروپای باختری و بعضی جداشده

به مثابه ارگان  "کار کمونیستی"به وجود آمد. نخستین شماره نشریه  "سازمان اتحاد فداییان کمونیست"، ترتیب

 منتشر شد.  1375مرکزی این سازمان بهمن 

فعالیت خود را آغاز کرد. این جریان  "سازمان وحدت کمونیستی"مشی تحت تاثیر خط "ن کمونیستاتحاد فداییا"

اتحاد "سازمان "باشد. می "جمهوری فدراتیو شورایی"خواهان سرنگونی جمهوری اسالمی و جایگزینی آن با یک 

داند که هیچ ربطی به ورژوایی میرا یک جریان پوپولیستی با برنامه ب "سازمان فداییان اقلیت"، "فداییان کمونیست

 "حزب کمونیست ـ کومله"گرایش شدیدی به نزدیکیِ تشکیالتی با  "اتحاد فداییان کمونیست"طبقه کارگر ندارد. 

 دارد. ابراهیم علیزادهبه رهبری 

م از کدااتحاد فداییان کمونیست، از هیچ»گوید: می "اتحاد فداییان کمونیست"در معرفی سازمان  یدی شیشوانی

ای از اعضا و کادرهای گی اقلیت به وجود آمدند، منشعب نشد... عدههایی که در پروسه انشعابات و پاشیدهگروه

کمونیست سازمان به این نتیجه رسیدند که برای بازسازی تشکیالت خود و در پاسخ منطقی به نیازهای مبارزاتی 

، گذشته را مورد بررسی و نقد قرار دهند... از اواخر های نظری و تشکیالتیپیشِ روی، ضروری است که چهارچوب

نشست عمومی برگزار گردید و  9در مجموع  75شد. تا سال منتشر می "به پیش "ای تحت عنوان دهه شصت نشریه

در نشست نهم بود که تصمیم گرفته در راه وحدت جنبش کمونیستی منتشر گردید.  "به پیش"مباحث علنی آن، در 

به فعالیت خود تداوم بخشیم. نشریه کار نیز تحت  "اتحاد فداییان کمونیست"پس تحت نام سازمان شد تا از آن 

]سیامند ـ « .منعکس کننده نظرات و مباحثات تئوریک باشد. "به پیش"منتشر شود و نشریه  "کار کمونیستی"عنوان 

 [108نشریه آرش 

 "جهان کمونیستی"بار ، هر دو هفته یک"به پیش"و  "یکارکمونیست"بر هم اکنون عالوه "اتحاد فداییان کمونیست"

 کند. به زبان کردی است را منتشر می  ، که نشریه کمیته کردستان سازمان"لریگای گه"و نشریه 
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 اتحاد فداییان خلق ایران*

صدای "تعدادی نیرو تحت عنوان کمیته رادیو، در کردستان عراق داشت که  1991تا سال  "سچفخا )شورایعالی("

کردند. این عده در همان سال رادیو را تعطیل کردند و راهی کشورهای غربی شدند. تشکیالت را پخش می "فدایی

عمال خود را متالشی و منحل کرد و از تالشی و انحالل آن چند سِکت و فرقه  1992در سال  "سچفخا )شورایعالی("

از مرکزیت شورایعالی شکل گرفت،  مسعود فتحیو  بانیحماد شی، مصطفی مدنیها حول زاده شد. یکی از این فرقه

را به وجود  "سازمان اتحاد فداییان خلق ایران"ملحق شدند و به اتفاق هم  "سازمان فدایی"به  1371که در سال 

به  خاتمیباشد. این جریان نیز در نهایت با روی کار آمدن می "اتحاد کار"آوردند. ارگان این تشکیالت نشریه 

 طلبان حکومتی و غیرحکومتی تبدیل گشت.غیررسمی اصالح سخنگوی

 

 اتحاد چپ کارگری* 

( و تراب ثالث) "گروه پروژه"، "رنجبران"، "هسته اقلیت"، "راه کارگر"دست آخر، از به هم پیوستن سازمان 

 ، به وجود آمد. "راه کارگر"تحت هژمونی  "اتحاد چپ کارگری"، "اتحاد فداییان کمونیست"

 

 پ ایرانحزب چ* 

، برخی "سازمان فداییان اکثریت"، با "اتحاد فداییان خلق"ترین جریانات اقلیت، از جمله راست 1397در سال 

حزب چپ ایران "طلبان، تحت هژمونی سازمان فداییان اکثریت، های طرفدار اصالحکنشگران مستقل چپ، و چپ

خالص شدند! از اعضای شناخته  "اکثریت"منحوس  ترتیب از شّر لفظرا تاسیس کردند. و بدین ")فداییان خلق(

مهرداد ، شیدان وثیق، پورمجید عبدالرحیم، بهزاد کریمی، مصطفی مدنی، حماد شیبانیتوان به ی این حزب میشده

  اشاره کرد. رضا جاسکیو  پوردرویش
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 (64)انشعابات بعد از بهمن  2نمودار 
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 «64بهمن  4سرنوشت تلخ اعضاء سچفخا پس از »

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4ی ، پس از فاجعههای رهبری سچفخا جان سالم به در برده بودندتوزیها و کینتصفیهها، اعضایی که از اخراج

و برخی رفقای  اردشیر، فواد، لُر حسن، نویدتوان به تر دچار شدند. از میان آنان میبه سرنوشتی تلخ 1364بهمن 

ها پس از می فرار کرده و مدتگی از زندان رژیم اسالنیز، که به تازه جمالدیگر اشاره کرد. کارگر کمونیست 

از پیشمرگان فدایی  اردشیرو  نویدها پیدا کرد. رفقا پیوسته بود، سرنوشتی مشابه آن "شورایعالی"درگیری، به جناح 

بهمن، از پیوستن به دو جناح عامل درگیری خودداری نموده بودند، تالش کردند تا از عراق  4که پس از درگیری 

 "حزب دموکرات کردستان عراق"در مناطق کوهستانی شمال عراق، از سوی افراد مسلح خارج شوند. ولی هر دو 

شوند. این دو رفیق پس ( بازداشت و در اقدامی غیرانسانی به مأمورین رژیم اسالمی تحویل داده میمسعود بارزانی)

ج به جوخه اعدام سپرده در شهر سنند 1366و یا اوائل سال  1365فرسا، در اواخر سال های طاقتاز تحمل شکنجه

 شدند.

اتحادیه میهنی کردستان "بهمن، برای ادامه مبارزه به  4، پس از واقعه حسن لراز میان رفقای فوق، پیشمرگه فدایی 

سازمان "( پیوست. او پس از نزدیک به یک سال، از این حزب خارج شد و به جالل طالبانیتی، که)یه "عراق

و همزمان با فروپاشی  1366ملحق شد. مدت کوتاهی پس از آن، در سال  "کومله(کردستان حزب کمونیست ایران )

گیِ ناشی از ، در مقر کومله و در فضایی به شدت غیردوستانه و ضد فدایی، در نهایتِ تنهایی و سرخورده"اقلیت"

 فروپاشی سازمان، با شلیک گلوله به زندگی خود خاتمه داد.

بهمن، در حالی که به جناح  4، مدت کوتاهی پس از درگیری "گالله"ر مقر از پیشمرگان سازمان د فوادرفیق 

گی از تشکیالت و مقر این گروه اخراج و به حال خود ای پوچ و مسخره، به سادهشورایعالی ملحق شده بود، به بهانه

مأیوسانه برای  ، از پیشمرگان فدایی در مقر رادیو صدای فدایی، در جریان تالشیجمالشود. او و رفیق رها می

، در مناطق شمالی "حزب دموکرات کردستان عراق"، در درگیری با عناصر مسلح 1365خروج از عراق در سال 

 عراق جان باختند.

و در پی تالش برای یافتن  1366، در اواسط سال "شورایعالی "از اعضاء کمیته کردستانِ جناح  مصطفیو  انور رفقا

 گروه، مورد حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفته، جان باختند! محلی به منظور انتقال مقر این

گی ، بخشی از نیروهای سازمان فدایی را به سوی یأس و سرخورده64بهمن سال  4انشعاب مهلک و غیرمنتظره در 

یت فعال "شورایعالی"که در جنب جناح  نیوشا فرهیسوق داد. این شرایط در خارج از کشور نیز بازتاب یافت. رفیق 

، در 1366( در سال ایخامنهجمهور وقت رژیم اسالمی در سازمان ملل )کرد، در اعتراض به سخنرانی رئیسمی
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تالش  "شورایعالی"مالءعام و در مقابل دفتر این سازمان در نیویورک، دست به خودسوزی زد و جان سپرد. جناح 

)که خود در  توکلتلقی کرده، از آن در مقابل جناح کرد، این اقدام نیوشا فرهی را صرفاً اعتراض به رژیم اسالمی 

گروه تجزیه شده بود( برای خود سرمایه سیاسی بسازد. اما این حقیقتی است که شکل مبارزه  3آن مقطع به 

را باید در کنار نیوشا فرهی گشت. اقدام خودسوزی در جنبش کمونیستی ایران سابقه نداشت و هرگز تشویق نمی

بهمن و تأثیر سرنوشت تلخ سازمان بر روحیات او نیز  4اسالمی، در عین حال بر زمینه بروز واقعه  اعتراض علیه رژیم

گی در صفوف سازمان، و تأثیر به حساب آورد. انتخاب این روش اعتراض قبل از هر چیز، به شرایط گسیخته

 مربوط است. 64بهمن  4سرخوردگی بزرگ ناشی از رویداد 

ی سازمان در این بحران در جناح توکل ـ زهری )کمیته مرکزی( برای فعالین گرفتار شده بهمن، با تشدید 4پس از 

که به نابودی قطعی سازمان سوگند خورده بودند،  حسین زهریو  عباس توکلگردد. بخش نیز، شرایط دشوارتر می

ساده و بحث پیرامون ای که جنبش چپ ایران را تکان داد، حتی حاضر به برگزاری یک نشست پس از چنین حادثه

بهمن بود، دیگر به طور کامل  4ی منجر به درگیری فجایع رخ داده نبودند. برگزاری کنگره که موضوع مشاجره

برای این جناح حل شده و به فراموشی سپرده شده بود. در اعتراض به وضعیت حاکم بر جناح کمیته مرکزی و عدم 

( از اعضاء سازمان در مقر رادیو صدای فدایی، که به فرشته بوزچلو) مریمفراخوان کنگره، رفیق صمیمی و پرتالش 

، 1365( پیوسته بود، در یکی از شهرهای کردستان عراق در اواخر ، احمدزاده)توکل، زهری "کمیته مرکزی"جناح 

سر فرشته زنده هم[ به زندگی خودش پایان داد. ]و به روایتی با خوردن سیانوربه همراه همسر خود، با شلیک یک گلوله ]

 [ ماند.

را به سردخانه شهر تحویل داده، با الابالیگری محض به مقر خود در شهر  مریمافراد وابسته به جناح فوق، جنازه رفیق 

گردند. مأمور بعثی سردخانه شهر، در دیدار با فرد دیگری از جریان فدایی، از برخورد ضدانسانی افراد جناح برمی

ی رفیق خود مراجعه چند روز هنوز کسی برای تحویل گرفتن و به خاکسپاری جنازه و از این که پس ازتوکل 

 نماید.ننموده، ابراز تعجب می

خبری از خودکشی و مرگ یکی دیگر از رفقای قدیمیِ طیف فدایی، در مجله آرش در پاریس منتشر  2002در سال 

تأثیر سختی بر روحیات و  59، که انشعاب سال از فعالین اولیه سازمان در خارج از کشور حسین جامعیشد. رفیق 

زندگی او باقی گذارده بود، و شاهد انشعابات دردناک بعدی نیز در این طیف گشته بود، در دوره اخیر در تنهایی 

گذاران از فعالین تأثیرگذار در کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در انگلستان، از پایه جامعیکرد. کامل زندگی می

  25در این نشریه بود. او در روز  بیژن جزنیهای رفیق بهمن در شرایط پیش از انقالب و از مروجین دیدگاه 19نشریه 

سال  60آویز کرد و بر در اتاقک محقر خود، در شهر کوچکی در شمال انگلستان، خود را حلق 2002ژانویه سال 

 زندگی مبارزاتی خود، نقطه پایان گذاشت.
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، برادر یک از اعضای این کامران فرماندهای، خبر از خودکشی و مرگ انتشار اطالعیه نیز طی 2002در نوامبر 

رسد. کامران فرمانده پس از چندین سال تحمل شرایط دشوار زندگی در ترکیه، تحت شرایط سازمان در خارج، می

 کند.با استفاده از مواد سمی خودکشی می  2002نوامبر  18ای، در روز روحی تخریب شده

)کاک خلیل( نیز به شیوه تأثرانگیزی، به زندگی خود خاتمه داد. خودکشی خلیل خبری بسیار  خلیل رحمتیرفیق 

از فعالین سابق سازمان  کاک خلیلانگیز و دردناک بود که همه همراهان سابق او را در شوک فرو برد. غم

یدی سیاسی در شهری در شمال آلمان، زندگی به عنوان تبع 90های فدایی خلق ایران )اقلیت( و از اوایل دهه چریک

زیر فشار مناسبات محفلی حاکم، از سازمان فاصله گرفته بود. اما تماس خود را با  1364کرد. کاک خلیل از سال می

مسئول نظامی کمیته  مسعود رحمتیمسائل کشور و مبارزه سیاسی، همچون گذشته حفظ کرده بود. برادر او رفیق 

در جاده بوکان ـ  1361بهمن سال  19یز، در جریان یک درگیری مسلحانه با پاسداران رژیم در کردستان سازمان ن

رفیق دیگر از پیشمرگان فدایی، جان باخته بود. مسعود رحمتی به جناح پیشرو و فعال در سازمان  9سقز، به همراه 

مهدی سامع و  عباس توکله از سوی طلبانه، که در این دورتعلق داشت و همواره علیه مشی غیرانقالبی و انحالل

شد، برخورد نموده و خواهان تغییرات جدی در مناسبات درونی و شیوه )مسئول وقت کمیته کردستان( نمایندگی می

 فعالیت سیاسی سازمان بود.

ها و معضالت نه تنها واکنشی به دشواری 84اسفند سال  27مرگ کاک خلیل رحمتی به شیوه خودسوزی در روز 

های روزمره، بلکه غیرمستقیم همچنین، به عالمت نوعی اعتراض سیاسی علیه مسئولین تجزیه سازمان چریک زندگی

تعبیر است. سازمان فدایی، هم تشکیالت مبارزه، هم مأمن آمال و آرزوها، و هم فدایی خلق ایران )اقلیت( نیز، قابل

ترین سازمان چپ سراسری را با ه بزرگطلب کمحیط زندگی انسانی و شخصی برای او بود. باندهای قدرت

رحمی یک قاضی شرع رژیم اسالمی، به سوی نابودی سوق دادند، محیط کار و زندگی و آرزوهای انسانی بی

 را هم بر سر او آوار ساختند. کاک خلیل 

 

  داستان فرشته و داوود* 

اش را در کوچه و دوران نوجوانی و جوانیآباد تهران به دنیا آمد در محله نظام 1332در هفتم مهر  داوود مدائن»

ای پرجمعیت بود. داوود های افسریه که آن روزها خارج از محدوده بود، گذراند. او فرزند بزرگ خانوادهکوچهپس

به مخالفت با رژیم شاهنشاهی برخاست و به فعالیت سیاسی روی آورد. در مردادماه  50های پُرتالطم دهه در سال

ی تجسس ماموران از گذراند توسط ساواک دستگیر شد. در نتیجهه سال آخر دبیرستان را میدر حالی ک 1352

نویس، اعالمیه و کتاب پیدا شد که همین باعث محکومیت سه ساله او شد. داوود ها مقدار زیادی دستی آنخانه

استقیال مردم محروم افسریه  در زندان ماند. پس از آزادی 56پس از گذراندن دوران محکومیت آزاد نشد و تا سال 
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، دانشجوی مبارزی که در آمریکا فرشته بوزچلوبا  1358بهمن  19از داوود غیرقابل تصور بود. داوود در شب 

مشغول تحصیل بود و مقارن انقالب به ایران بازگشته بود، پیوند ازدواج بست. اما بهار آزادی دیری نپایید و داوود 

به شکلی  60مرداد  24مخفی شد. داوود در اسیِ شناخته شده مجبور به زندگی نیمهمانند بسیاری از نیروهای سی

ای تصادف کرده بود و او را برای مداوا به بیمارستان رسانده بود. تصادفی دستگیر شد. داوود هنگام رانندگی با بچه

پاسداران از آنجایی که در شود. پاسداران گرفتار می های بازرسیوی پس از ترک بیمارستان در یکی از ایست

در ابتدا خود را سارق  داوود کنند.کنند، دستگیرش میماشین وی، پالک اضافی غیر از پالک خود ماشین پیدا می

شود. اما دیری شود و سپس از آنجا به اوین منتقل میزند و به همین خاطر به کمیته پل رومی برده میجا می

ی سازمان فداییان خلق اقلیت( و در )مسئول چاپخانه احمد عطااللهیز دستگیری پس ا 60گذرد که اواخر اسفند نمی

دهد که صاحب مادر به او خبر می 61رود. در اوایل تابستان اثر همکاری او، موضع تشکیالتی داوود نیز لو می

پس از تحمل  داوود مدائناش را با خود به زیر خاک برد. سرانجام دختری شده است، دختری که آرزوی دیدن

 ، جاودانه شد."اقلیت"از هواداران  حسین ذاکری، فریدون اعظمی بیرانوندبه همراه  1361های بسیار در آبان شکنجه

ای متمول در شهر نقده چشم به دنیا گشود. فرشته پس از اعدام در خانواده 1334)مریم( در سال  فرشته بوزچلو

علنی بود، پیوست و به مدت یک سال و اندی مان که تشکیالتی نیمهبه کمیته کردستانِ ساز 1363همسرش، در سال 

 ، از همرزمانش، ازدواج کرد.خسرو الوندیجا حضور داشت. بعدها با در آن

ای متروک )در کردستان عراق( بود که تنها با حضور در دره 1363ـ  1364محل استقرار کمیته کردستان در سال 

ای به خود گرفته بود. در آن زمان بخشی دیگر از نیروهای کردستان جان تازهنیروهای پیشمرگ ایرانی و کمیته 

 "گاپیلون")صدای فدایی( بودند در کنار روستای  رادیوییِ سازمان هایپخش برنامه سازی وسازمان که مشغول برنامه

مرکزیت وقت سازمان، به دلیل همسویی نظری با  فرشته بوزچلو، 1364بهمن  4مستقر بودند. پس از درگیری درونی 

 همچنان در کمیته کردستان عضو مسئول باقی ماند. 

اش پیدا گفت مشکل گردن دارد. لهجه آذریبند طبی سفید. میفرشته قدی بلند و هیکلی پُر داشت با یک گردن»

ا شروع گی و شیطنت کودکانه فرشته اما به زودی که با هم کار تشکیالتی ردندهبود و طبع شوخی هم داشت. یک

آن را قائل وار داد که برای خودش رسالت ساختن تشکیالت و اداره گیِ اتوریتهدندهکردیم، جای خودش را به یک

اش برای در عین دلسوزی فرشتهی تشکیالتی اِعمال کند. رفتار کرد به طور مکانیکی اتوریتهبود. مدام سعی می

 (  108کیالتی فرشته ـ نشریه آرش )نادر ساده ـ از دوستان تش« تشکیالت، زمخت بود.

به دلیل  1365در سال  فرشته»کند: فضا و شرایطی را که به خودکشی او انجامید چنین توصیف می نادر ساده

گیری و به درخواست تشکیالت در شهر سلیمانیه اختالفاتی که با مرکزیت پیدا کرده بود، از کمیته کردستان کناره

ها، فرشته به همراه همسرش در اقدامی مشترک، تصمیم به اختالفات و کشمکش سریاقامت یافت. بعد از یک
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از مرگی حتمی نجات یافت.  خسروجان باخت و همسرش  فرشته بوزچلوی زندگی گرفتند که در این فاجعه خاتمه

بود و ما روزهای آخر در فضای سنگینی گذشته بود. مناسبات فرشته و همسرش با مرکزیت به مرحله بحرانی رسیده 

اطالع بودیم... این که فرشته چرا تصمیم به خودکشی گرفت و این که ها بیهای درونی آننگاریاز محتوای نامه

چه مسلم است این که این عمل حاصل چرا تشکیالت وقت، در مقابل مرگ او سکوت کرد، بر ما دانسته نیست. آن

 [ 257]همان ـ ص « الت هم بود.جا فضای تشکیتاثیر مناسبات و محیط اطراف و در این

تحت نظارت  "اقلیت" در حالی که افراد باقیمانده 1365بعد از واقعه گاپیلون، فرشته و همسرش در اواسط سال »

اتحادیه میهنی کردستان عراق، در ساختمانی در سلیمانیه عراق اسکان داده شده بودند، در اقدامی اعتراضی تصمیم 

سیانورش را  فرشتهکند اما شان شلیک کنند. خسرو شلیک میقرار بود هر دو به قلب به خودکشی گرفتند. ابتدا

از مقر  68دهد. یکی از دوستانم که در سال برد ولی فرشته در راه بیمارستان جان میجان به در می خسروخورد. می

های فرشته را که خطاب به کرد که ساعت و نامهبازدید کرده بود، با حسرت و اندوه برایم تعریف می "اقلیت"

نیت و صداقت به عنوان نوشته بود، در انباری یافته و به همراه اسناد و مدارک زیادی از روی حسن "اقلیت"رهبران 

دهد. حسین زهری به سرعت به منجالب ، مسئول خارج از کشور سازمان میحسین زهریمدرک سازمانی تحویل 

]ایرج مصداقی « پیچد.شویی او برای رژیم در پاریس میای مختلف و پولهکند و آوازه بزهکاریخیانت سقوط می

 [ 108ـ نشریه آرش 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «سرنوشت تراژیک یک انقالبی»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

های خود را های مختلف سازمان، گزارش فعالیتپلنومی برگزار کرد. در این کنگره کمیته "اقلیت" 61در زمستان 

( و تشکیالت شمال )به مسئولیت خسرو نوریارائه کردند: کمیته کارگری، کمیته تشکیالت آذربایجان )به مسئولیت 

، توکلی رهبری )( که از معترضین به عملکرد خودمحورانهبابک(. در این پلنوم محمود محمودی )محمودی محمود

بود، تحت فشار مرکزیت به انتقاد از خود پرداخت. محمود از گذشته خود و  هاشم( و اخراج احمدزاده، زهری

 ده و توزیع شده بود انتقاد کرد. نزدیکی به هاشم ابراز ندامت کرد! همچنین از جزواتی که توسط او نوشته ش

زانو "شود، که بود؟ کسی که اینچنین مجبور به اما محمود محمودی که بیشتر با نام مستعارش )بابک( شناخته می

 اش چه بود؟ای داشت و تاریخچه و سابقه مبارزاتیدر مقابل بوروکراتیسم حاکم بر سازمان شد، چه گذشته"زدن

هه چهل شمسی تا نیمه اول دهه شصت، به عنوان یک انسان آزادِ آرمانخواه و یک )بابک( از د محمود محمودی

در الهیجان به دنیا  1324فعال سیاسی چپ، زندگی خود را وقف مبارزه با دو نظام ضدانسانی کرد. بابک در خرداد 

آشنایی و رفاقت تا  شود و این، از اعضای موثر و علنی جنبش سیاهکل، آشنا میپورغفور حسنآمد. در جوانی با 

در دوران دانشجویی در دانشگاه تهران با معرفی  46ـ  47های یابد. محمود در سالادامه می "فداییان"پیوستن به 

جا التحصیلی در رشته حسابداری به خدمت سربازی رفت. در آنپیوست. پس از فارغ ظریفیـ جزنی غفور به گروه 

ریزد. این طرح با مخالفت حمید را می "شورش افسران پادگان"طرح  1347یود. در سال دوره هم حمید اشرفبا 

گردد. در پی شود ولی منجر به دادگاهی شدن محمود و سپس تبعیدش به عنوان سرباز صفر میاشرف اجرایی نمی

ه گرو"، محمود محمودی نیز در ارتباط با "گروه شهر"پور و دیگر اعضای ضربات ساواک و دستگیری غفور حسن

 ظریفیحسن ضیاو  کاظم سالحی، آبادیاحمد خرمبه همراه  1350شود. محمود در بهار دستگیر می "جنگل

، )بعدها از هاشمیابد. اش به ده سال تقلیل میشود ولی در دادگاه تجدیدنظر حکممحاکمه و به اعدام محکوم می

از زندان  1357بیند. محمود در آبان شهد میاعضای کمیته مرکزی اقلیت( برای نخستین بار محمود را در زندان م

گیری با فعالین بیرون از زندان در زندان اهواز نقش فعالی در ارتباط 57و  56های شود. او که طی سالاهواز آزاد می

روزی برای برپایی ستادهای سچفخا در آبادان و مسجد سلیمان به تالشی شبانه "پیروزی انقالب"داشت، پس از 

 د. پردازمی

به دلیل اعتراض علیه سیاست  58کند. در اردیبهشت ازدواج می مهری سالحیمحمود با  57بهمن  19در 

اش )فرخ ، توسط مخالفین سرسختبازرگانبه فرخ نگهدار ی مرکزیت وقت، و مشخصاً انتقاد از نامه روانهراست

 گیرد. مورد تصفیه قرار می فرج کاظمی(نگهدار و 



 

71 

، ابتدا به عنوان "اقلیت"اش را در چارچوب فعالیت دوبارهمحمود محمودی ـ اقلیت در سچفخا، با انشعاب اکثریت 

شرکت داشت و پس  "اقلیت"ی شمال و سپس مسئول کمیته دموکراتیک، آغاز کرد. در کنگره نخست عضو شاخه

مشتی "التقاطی آن، با عنوان نقدی بر کنگره و مصوبات  ایاقابوالفضل قزل)هاشم( و  حسن میرزائیان از آن به همراه

برای  1361نوشت. محمود در این زمان مسئول شاخه شمال )گیالن و مازندران( بود. در آذر  "کاسه کنگرهبر نیم

شرکت در پلنوم به کردستان رفت. بعد از این پلنوم، مرکزیت وقت او را از مسئولیت شاخه شمال برکنار و برای 

 توکلدارد. مضحک آن که مسئول عملیات پاالیش، ازمان در کردستان نگه می، در مقر س"پاالیش ایدئولوژیک"

و قبل از عملیات  پورغفور حسنسال که توسط  13بعد از  1362ی تنبیهی، ]به روایتی[ در سال بود!! پس از این دوره

 شود! عضوگیری می اعظم و بهرام سیاهکل، در سازمان عضوگیری شده بود، این بار توسط توکل،

کند. این بار مسئولیت شاخه شیراز به او سپرده شده بود. اما به دلیل پس از عضوگیری، مجددا کردستان را ترک می

کمیته "ماند. بعد از ضربه به وصل نیروها از سوی تشکیالت به محمود، مدتی در تهران سرگردان باقی میعدم

ته مقاومت به فعالیت خود ادامه داد. پس از ضربه ، محمود به عنوان مسئول کمیاشرف بهکیشو دستگیری  "محالت

تحریریه در پاییز آن سال، اختالفات محمود و مرکزیت وقت شدت گرفت. برگزاری چند جلسه و نرسیدن به توافق، 

 شود. منجر به قطع ارتباط محمود می

های کشور، دچار سختیهای مورد نیازش برای زندگی و ادامه مبارزه در داخل برای حفظ حداقل محمود محمودی

و دو فرزندشان )یکی چهار ساله و دیگری دو ساله( نیز  مهری سالحیها او تنها نبود، فراوانی شد. در این سختی

خوابیدند. تدارک امکانات مجدد، آن هم در شرایط های اطراف تهران میبایستی همراه او در زیر وانت یا در بیابان

آورد و حتی میسر نشد. سرانجام پس از چند ماه، امکانات مخفی مجددی را فراهم میجانبه پلیسی، به راکنترل همه

 "کار ویژه محالت"گیرد. محمود فعالیت مجددش را با انتشار نشریه مبارزه با رژیم دیکتاتوری اسالمی را از سر می

به مناسبت سالگرد تولد  1362بهمن  19آن در  فکرش دوباره سازمان داد که اولین شمارهبه همراه سایر رفقای هم

 سچفخا منتشر شد. 

شود در سال از سوی دیگر باعث می "کار محالت"انتقادات مستمر محمود به مرکزیت از سویی و انتشار نشریه 

 ،1363نامیده شود. نیمه دوم سال  "کبوتر پَرقیچی"ای تیر( توسط مرکزیت وقت اخراج و طی اعالمیه 25) 1363

برای خارج کردن  ابراهیم آوخکند. در خارج از کشور، تماس برقرار می "سازمان راه کارگر"با رهبری  محمود

، "صدای فدایی"از رادیو  1364زند ولی در هفتم فروردین محمود از کشور و نجات جان او، دست به اقداماتی می

فراهم کردن مقدمات خروج  برای محمودفروردین  19شود. در پخش می "راه کارگر"بیانیه تهدیدآمیزی خطاب به 

 گردد. ای به ناچار به تهران باز میشود ولی بدون کسب نتیجهاش از کشور عازم جنوب میخود و خانواده
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به دام نیروهای  1364های محمود برای خروج از کشور، سرانجام در هفتم اردیبهشت ثمر ماندن تالشپس از بی

)دختران  سالحو  صفاو  مقدمسیاوش حدادیبه همراه  ری سالحیمهافتد. به دنبال آن، جمهوری اسالمی می

افتند. در ی دیگری به دام مینیز در خانه مقدمجالل حدادیو  مقدمسعید حدادیشوند. همچنین محمود( دستگیر می

 محمود محمودیبندانش( های فراوان و مقاومتی دلیرانه )به تایید همپس از تحمل شکنجه 1365هجدهم اسفند 

ی محمود محمودی )بابک( ـ نامهویژه"در  محمود خلیلیی د. ]بر اساس نوشتهشو( به جوخه اعدام سپرده میبابک)

 انتشارات گفتگوهای زندان[

 

 کبوتر پَر قیچی* 

صورت که ابتدا کبوتری را گرفته، پَرش را قیچی است، بدین "کفتربازی"های کبوتر پر قیچی یکی از تکنیک»

شود و در کنند. با این کار اعتماد کبوترهای دیگر جلب میآن را در محل پرواز کبوترها رها میکنند. سپس می

اندازد. این کبوتر پرقیچی کند و کبوترهای زیادی را به دام مینشینند. آنگاه شکارچی تور را جمع میکنار طعمه می

کنند. این انداختن دیگر کبوترها استفاده می ماند و از آن برای به دامها، اسیر باقی میهمیشه در دست شکارچی

 ـ همانجا[ یدیصادق بود نه در مورد بابک! ] عثمانصفت در مورد 

ها قبل از صدور اطالعیه کمیته مرکزی علیه شود که بدانیم مدت، زمانی مضحک میبابکاما چنین ادعایی علیه 

کند. اگر به راستی مسئله لیس امنیتی همکاری میبابک، معلوم شده بود که عثمان عامل اصلی ضربات است و با پ

را که کبوتر پر قیچی  عثمان ها پس از آن، ایناصلی، هشدار به هواداران و رفقا بود، پس چرا قبل از آن و حتی مدت

توانست خود بابک و واقعی بود، افشا نکردند. گزارش مستندی از همکاری او با پلیس امنیت موجود بود که می

 یاد دیگری را زیرضرب ببرد.رفقای ز

کرد. حمایت می "گرایش سوسیالیسم انقالبی"رفیق بابک در کنگره اول در اکثر قریب به اتفاق موارد، از نظرات »

رفیق بابک در   61که این جریان از سازمان جدا شد، رفیق بابک در سازمان ماند... در پلنوم زمستان  61اما در تیرماه 

[ آن را تایید کرده بودم، شدیدا مخالفت کرد... سامعتوسط توکل صورت گرفت، و من هم ]که  هاشممورد اخراج 

توجهی کمیته مرکزی به رفقایی که زیر ضرب پلیس بودند، انتقاد فراوان داشت... بابک در همچنین نسبت به بی

ی برخورد شخصی ، یک برخورد سیستماتیک نداشت و در مواردتوکلمقابل برخوردهای هیستریک و سکتاریستی 

( مخالف بود. بهرام و اعظم طی کنگره اول )اضافه شدن "ترمیم کمیته مرکزی"به شدت با  بابککرد. رفیق می

کار "شنیدم که بابک در تهران  63معتقد بود من و توکل حق نداشتیم و نداریم که این کار را بکنیم... در سال 

 توکل ، توسطبابک بودن "کبوتر پَر قیچی"بر یِ رذیالنه مبنیگیررا منتشر کرده است. بعد از آن موضع "محالت

   [5ـ  7نامه محمود محمودی )بابک( ـ انتشارات گفتگوهای زندان ]مهدی سامع ـ ویژه صورت گرفت.
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( از اعضای وقت کمیته مرکزی شده است. اعظم در این مستوره احمدزادهای با اعظم )نامه مصاحبهدر همین ویژه

دارد. او به عنوان یک عضو میکند، که آدم را به تعجب واچنان غیرمسئوالنه و متناقض صحبت میمصاحبه آن

کند در کند. ادعا میاطالعی میاظهار بی محمودیکمیته مرکزی در مورد تصمیمات و ماجراهای مربوط به رفیق 

کل صحبت اعظم در تکرار یک  دخالتی نداشته است.بهرام و  توکل هایگریها و توطئهمورد نوشتن اطالعیه

پذیر ی جادویی که البته حقیقت هم داشته، توجیهشود، و همه چیز با همین واژهخالصه می "بوروکراتیسم"اصطالح 

ی بوروکراتیسم بود، چینی برای دیگر رفقا، نتیجهطلبی و دسیسهی بوروکراتیسم بود، جاهشود. محفلیسم، نتیجهمی

به هیچ نوع مسئولیت شخصی در زمینه اراده و  اعظمی بوروکراتیسم بود و.... ظاهرا جهفروشی نتیجنایت و رفیق

 اش باور ندارد. هایفرد و انتخاب اختیارات

بوده است. در حالی که در  "دستی دو تن بر علیه نفر سومهم"های رهبری اقلیت در اکثر مقاطع، گییکی از ویژه

ها، زیر ضرب قرار دادن رفقای معترض و... اعظم و بهرام و توکل چینیسیسهها، دها، اخراجگیریتمامی تصمیم

شکسته  بهرامها بر سر ی کاسه کوزهاند. امروز در یک هماهنگی میان توکل و اعظم همهرای بودهداستان و همهم

ه بدون رفرنس اش کدر کتاب محمود نادریشود. در طول این نوشته سعی شده است که به هیچیک از ادعاهای می

در این مصاحبه  مستوره احمدزادهپذیر نشده است، استناد نشود. ولی متاسفانه بوده و یا دسترسی به آن رفرنس امکان

 مهدی سامعسازد آن بخشی از کتاب نادری که نظر گذارد که مجبورمان میچنان کاراکتری از خود به نمایش می

 را در اینجا نقل کنیم: درباره باند توکل و اعظم آورده شده است 

داند. می "اقلیت"های رهبریِ سکتاریست ی سیاسترا نتیجه "ی گاپیلونواقعه"ای مهدی سامع نیز با انتشار اطالعیه»

( اعظم )مستوره احمدزاده( ـ مردد، سطحی، فاقد 3پردازد: ....)سامع در این اطالعیه به معرفی افراد این باند می

 های فدایی خلق )جلد دوم([]محمود نادری ـ چریک« رو.و دنبالههرگونه ایمان تئوریک 

و وضعیت تشکیالت داخل، رونق کار این طرف قضیه بود. مقر تشکیالت در  بابک خبری ازنقطه مقابلِ بی»...

ها و دفترهای هواپیمایی، خبرهای از اشغال سفارتخانه "جهان" های نشریهکردستان بروبیایی داشت... گزارش

های آذوقه و مهمات های مالی هواداران از سراسر کشورهای دنیا، و بستههای بلندباالی کمکپالس، لیستتهسی

ها رفته خواستند باور کنند که در روابط دیپلماتیک، سازمان پای دریافت کمک عراقیدست دوم )رفقایی نمی

های با کهنه عوض کنند.( تا کفش و کالههای نو را است. به همین خاطر مسئولین مربوطه مجبور بودند سالح

شد و از طریق کار ای و خبرهای مهیج جنجالی... صحبت از هزاران هوادار سازمان در خارج از کشور میمصادره

با کنترل و اتکا به منابع مالی روشن  بهرامرفت. رو به ایران روی آنتن می "صدای فدایی"روزی رفقای رادیو شبانه

کرد. باالخره حساب تواند بزند. ولی خب کمیته مرکزی پرستیژ خودش را حفظ میرا نیز می بود که حرف آخر

پرده باب کردند که بابک خائن است و خائنین هم در سازمان )مثل ها بیشان برای خودشان روشن بود. آنکتاب
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به  1363تیر  25ی ی در اطالعیهسایر خائنین(  دیر یا زود به مجازات خواهند رسید... کالم اتمام حجت کمیته مرکز

شان ها و همسرایانبیاورند که هیچکس هم نتواند از آن بابکنوشته شد... و توانستند کاری به روز  توکلقلم 

های تشکیالتی و کارزار تبلیغی بر علیه بابک تازیتوضیحی بخواهد... من هم جزء آنانی بودم که در مقابل ترک

ت انقالبیِ تحت پیگرد پلیسیِ جالدان، سکوت کردیم و حتی جا هم زدیم... و ایشان کم به عنوان یک کمونیسدست

خبران چه غافل بودیم از این که سرمنشاء تحرک )کمیته مرکزی سه نفره( چه استاد ایز گُم کردن بودند. ما بی

 "عثمان"ارد دستکم از ای است که از هرسو متمرکز کرده و دضربات وزارت اطالعات با اتکا به اطالعات چندجانبه

کند... یکی از کادرهای مورد اعتماد کمیته مرکزی در تهران، به عنوان حفاظ امنیتی و پوشش عملیاتی استفاده می

را کتف بسته در دادگاه تشکیالتی  بابکشان چگونه های ذهنیها که نکردند، در کشمکشپرانیچه کسانی چه الف

ی میدانِ در میانه "کار ویژه محالت". و این همه وقتی بود که بابک با انتشار اش پرداختندنشاندند و به محاکمه

گرانه نخواهد های تصفیهای ایستاده بود تا نشان دهد مرعوب شرایط نیست و منکوب دسیسهیِ تازهیِ مبارزهگشوده

را زیر و رو  لنین زدند، آثارشد... و همین، خشم کمیته مرکزی را برانگیخته و به اوج رساند. نشستند و بارها گپ 

را عَلم کنند. حتی این اصطالح را وارد ترمینولوژی مارکسیستی  "کبوتر پرقیچی"کردند، تا باالخره توانستند تئوری 

 کردند. گفتند و تشریح کردند ککه بوتر پرقیچی یعنی چه؟

گه نمیتونه پرواز کنه. باقی کبوترها اش را بچینی دیجوری که چندتا پر اصلی... این قیچی است، این کبوتر، این"

[ "اقلیت"]ساختار قدرت در تشکیالت  ."گیرهکنه و همه را مینشینند و شکارچی تور را جمع میمیان کنارش می

نیز باید انتخاب  بابکگذاشت: یا حذف شدن یا خضوع کردن. دو راهی که جز دو راه بیشتر در مقابل باقی نمی

ی محدود انتخاب، به موقع قبل ی بستهفدایی اصیل بود و به جای تسلیم شدن در دایره کرد. بابک یکخودش را می

اش تا به آخر از این که دیر شده باشد، از سطح شرایط ممکن فراتر رفت و برای دفاع از حقوق فردی و اجتماعی

 [5ـ  7نامه محمود محمودی )بابک( ـ انتشارات گفتگوهای زندان ـ ویژه ]نادر« جنگید.

مدت زیادی بود که از بابک خبر نداشتم تا این که »نویسد: از اعضاء شاخه شمال می علی جهانگیریدر همین رابطه 

ام مطرح شد. در آن موقع چیزی جز پلیس بودن رفیق بابک در ذهن "کبوتر پر قیچی"ناگهان در نشریه کار موضوع 

ه، نوشته کوتاهی به تشکیالت فرستادم با این مضمون نقش نبست. نگران از خطر بزرگی که برای سازمان پیش آمد

که بابک از محل زندگی خیلی از رفقا با خبر است که ممکن است ضربه بخورند... در مورد این نوشته هیچ جوابی 

 [352]همان ـ ص « نگرفتم!

 گوید: نیز درباره بابک می هاشم

کنند. ی سیاهکل را عضوگیری نمیحرف بود! بازماندهاش من عضو کمیته مرکزی بودم و او هنوز بر سر عضویت»...

ها هم از استقالل شخصیت و صراحتی که در برای بابک زدند اما این طرفی نگهداردار است! گرچه ابتدا باند خنده
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های آمد. ما تقریبا نظرات مشابهی داشتیم و در کنگره قطعنامهشان نمیانتقاد و مبارزه با باندبازی داشت، از او خوش

حتی طیف چپ انقالبی را از  بابک بودیم. ما رفیق بودیم و هر دوی ما طرفدار وحدت چپ انقالبی! مشترک داده

ای؟... مثل دید و در این مورد افق بازتری داشت... به او گفتم بابک جان، نوشته درونی مرا خواندهتر میمن هم وسیع

 رسد وگرنه ابائی ندارند.القتل. زورشان نمییعنی واجب استالین یشای. تروتسکیسم در کها را نشناختهاین که این

اش رهبران نبودند. مخاطب و امیدش توده تشکیالت بود که صدایش را اما بابک همانطور که نشان داد مسئله

به مسلخ  اما با فرستادن بابک توکلخواهند شنید و در مبارزه ایدئولوژیک، استالینیزم را افشاء خواهند کرد. باند 

ها باشد و برای هر گام به پیش قربانی باید شود! شاید حق با آننشان دادند که افشاء استالینیزم به چه قیمت تمام می

ها بعد از ضربات رفقای تحریریه، حتی از امکانات اولیه محروم شدیم... در بیابان»... گفت: داد!؟ بابک می

ابگویی هرچه زودتر کنگره را و یا کنفرانس و یا پلنومی تشکیل دهند که خوابیدیم... خواستم برای بررسی و جومی

ها به مقابله با ما برخاستند.... ترین حربهرا در بر داشت البته... با کثیف توکلها، یعنی دارودسته قطعا محاکمه آن

به اطالع من رساند  ( خبر اخراج مرا توسط یک فرد عادی به صورت شفاهیزهریعضو کمیته مرکزی مقیم فرانسه )

( طعمه پلیس شده است و در جواب این که اگر چنین است به چه بابکآور توضیح داده بود که فالنی )و برای پیغام

. جوک سال است! نه؟ امروز معلوم "یکبار تماس گرفتن اشکال ندارد"دهد: فرستی؟ پاسخ میدلیل من را نزد او می

اند که فالنی اخراج شده و طعمه پلیس شده است، تا مانع واداران اطالع دادهشده است که کتبا هم به تشکیالت و ه

 [302، ص  5ـ  7نامه محمود محمودی )بابک( ـ انتشارات گفتگوهای زندان ـ ویژه ]هاشم« ها گردند.ارتباط ما با آن

 درباره بابک:  سیاوش محمودی

شد با منتشر می "کار ویژه"ی گروه که با نام کردم. نشریه کارم را با بابک مستقیما در ارتباط با چاپ نشریه آغاز»

اش را نیز در ابتدای کار، بحث و بررسی اتفاقات کارش را آغاز کرد و اهداف اصلی 62اش در بهمن اولین شماره

 چند سال گذشته و به خصوص اتفاقاتی که در سازمان افتاده بود، متمرکز کرده بود.... تا آن زمان نشریه توسط

شد که بابک نیز بر آن نظارت بندی و چاپ میآوری، تایپ، صفحهجمع سیاوش حدادی مقدمو  مهری سالحی

چاپ شد. من  "کار ویژه"، دوازده شماره از نشریه 64داشت. تا زمان دستگیریِ ما یعنی تا اردیبهشت سال 

شد. گروهی که نسخه چاپ می 200تا  150 نشریه آغاز کرده بودم. نشریه به تعداد 9ام را در واقع با شماره همکاری

... گروه در عین حال که خود را سعیدو  عباس، سیاوش، مهری، بابک کردند عبارت بودند از:حول نشریه فعالیت می

کرد اما خود را جایگزین کل سازمان نکرده بود. اش دفاع میدانست و از مواضعدر مجموع جزء سازمان اقلیت می

کردن یا انشعاب  "سازمان"رهبری تشکیالت منتخب کل سازمان نبود... جدایی یک طرفه و یا اعالم به اعتقاد گروه، 

وجه موضوعاتی نبودند که ما را به خود مشغول کند. انتشار نشریه نیز صرفا از این زاویه و مسایلی از این قبیل به هیچ

مان را طرح کنیم.... اعتقاد یق بحث و مسایلمان وجود نداشت تا از آن طرگرفت که امکان دیگری برایصورت می
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های تشکیالت داشتیم که تشکیالت اقلیت باید توسط کلیه اعضا و هواداران سازمان ابقاء شود نه این که تمام اهرم

نامه محمود محمودی )بابک( ـ انتشارات ]سیاوش محمودی ـ ویژه.« توسط عده معدود و مشخصی قبضه شود

 [309، ص  5ـ  7گفتگوهای زندان 

جلوه دادند... و  62های اواخر سال را مقصر ضربات تحریریه و بخشی از دستگیری بابکاتهامات به جایی رسید که 

کردند یا این که به راحتی از آن های دیگری بود، یا نفی میهای دیگری را که دال بر احتمال ضربه از کانالنشانه

غیرمستقیم سعی کرده بودند تا تمامی ارتباطات او را قطع کنند. بابک کردند. در عین حال به طور پوشی میچشم

خواهد بر سر تشکیالت شان میو دیگران هر بالیی که دل مهدی سامعو  اعظم و توکلگفت نباید اجازه داد تا می

در  61همن ب 19های دیگر را به خاطر وقایع کردستان به خصوص عملیات اگر نتوانم مهدی سامع و خیلی»بیاورند: 

تن از پیشمرگان سازمان شده بود را به میز محاکمه بکشانم، از  13ی سقز ـ بوکان که منجر به کشته شدن محور جاده

 ]همان[« گیرم.انقالبی بودن کناره می

را به رسمیت نشناخت و از فردای ضربه خوردنِ مرکزیت سازمان که  "خودرهبر شده"هیچگاه این افراد  بابک

گفت: او ی قابلیت کمّی خود را از دست داده بود، خواهان برگزاری کنگره مجدد بود. بابک همیشه میکمیته مرکز

 کرد و حتی از من وحشت داشت. ]همان[( بر سر قرارهایم سکوت میمستوره)

در تور پلیس قرار دارد، قرار از طرف  بابکرفت ها، یعنی درست در زمانی که تصور میآخرین قرار مالقات آن

شود، اما در تمام مدتی که به استناد آنان گونه اطالعی نیز به بابک داده نمیشود و هیچیک طرفه اجرا نمی اعظم

شود و یا اینکه او نیز رد شد. چطور مستوره دستگیر نمیبر سر قرار حاضر می اعظمبابک در تور پلیس قرار داشت، 

 توانسته از تور خارج شده و به کردستان برود؟ ]همان[ کند و چطورپلیس را با خود به جاهای دیگر حمل نمی

 مهدی سامعو  توکل، عضو کمیته مرکزی منتخب کنگره اول، توسط دو عضو دیگر یعنی هاشم 1361در تابستان 

اساسنامه  20، بند 17کند. ماده توکل، مهدی سامع را اخراج می 1362شود. یک سال بعد در تابستان اخراج می

در صورتی که اکثریت اعضا کمیته مرکزی بازداشت یا شهید شوند، »کند: ول تصریح میمصوب کنگره ا

البدل کافی نبود، البدل و چنانچه عضو علیاند در وهله اول، نخست از اعضای علیبازماندگان کمیته مرکزی موظف

زمان را حداکثر ظرف مدت های مناطق، کمیته مرکزی را ترمیم نموده و کنگره اضطراری سااز میان دبیران کمیته

 «شش ماه برگزار نمایند.

. نظام ، وکاظم، هادی، چیشانهرسند. چهار عضو موثر کمیته مرکزیِ هفت نفره به قتل می 60در ضربات اسفند 

 20بایست بند شود. پس با کشته شدن نصف به عالوه یک اعضای کمیته مرکزی مینیز دستگیر می احمد عطاالهی

و  توکل العاده، تالشگرفت. اما به جای تالش برای بازسازی کمیته در این وضعیت فوقرار میدر دستور کار ق

کنند. البدل کمیته مرکزی را هم اخراج می، عضو علیرحیم شود.( میهاشممعطوف به اخراج عضو دیگر ) سامع
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رگماری، دو نفر از نزدیکان و مانند. این دو نفر نیز در ترمیم کمیته مرکزی با شگرد بمی توکلو  مهدی پس فقط

کنند. هرچند این روش ترمیم مورد توافق همه را انتخاب می زهری و مستورهمنش تشکیالتی خود همفکران و هم

شود. اما به عوض کنگره، نیروهای سازمان نبود، ولی بنابه شرطِ برگزاری کنگره در حداکثر شش ماه قابل تحمل می

 بابک سازی دو چهره بارز منتقدین یعنیشود و طی آن سعی در مرعوبرگزار میدر کردستان ب 61نشست شهریور 

شود. پس از برخوردهای تحقیرکننده با بیژن و بابک، بیژن با می بیژن تحریریه( معروف به فرهاد سروشیان) مسعودو 

هنگام دستگیر و با خوردن ای نابهکند. مسعود در فاصله کوتاهی با ضربهحالی پریشان و آشفته کردستان را ترک می

تنها منتقد خواستار برگزاری کنگره اضطراری و اجرای اساسنامه باقی  بابک ترتیبشود. بدینسیانور کشته می

 ی اضطراری نه طی شش ماه بلکه هیچگاه برگزار نشد.ماند. کنگرهمی

عاد سوءاستفاده مالی با توجه به اب»کند: های کمیته مرکزی را افشاء میابعاد دیگری از خیانت همایون ایوانی

های بعد به دست آمد، آنچنان وسیع است که اعتماد نیروها و هواداران سچفخا را از تمامی اطالعاتی که در سال

از اولین و شاید معدود کسانی است که به سوءاستفاده  بابککند... ادعاهای سیاسی کمیته مرکزی منتصب سلب می

]همان ص « کند.بر این موضوع تاکید می 1361ی دارد. او در نشست شهریور و پلنوم مالی در سازمان برخورد جد

396] 

، وصل نکردن رفقای کمیته دموکراتیک به سازمان، پس از انحالل کمیته دموکراتیک محمودی یکی از اتهامات

موکراتیک و سرنوشت آن با آیا رفقا اصال از کمیته د»...نویسد: هایش میبود. در این رابطه بابک در یکی از نامه

ی ارتباطی شهید و صدها نفر دستگیر و عدهها نفر از رفقای کمیته دموکراتیک به خاطر بیاطالع هستند؟ تاکنون ده

زیادی فراری هستند. در نشست اولیه کمیته مرکزی بعد از کنگره، بدون نظرخواهی از مسئولین تصمیم به انحالل 

بود )که توکل قرار شد نیروهای آن به کمیته محالت منتقل شوند. تحویل گیرنده کمیته دموکراتیک گرفته شد و 

گیری که البته نسبت به صالحیت او کتبا و شفاها انتقاد کردم(. رفقای دموکراتیک سرگردان و در تالش برای ارتباط

کردم و قرار شد که اقدام میه میها و قرارهایی بود که توسط... و شما )توکل(، برایم فرستادها، نامهطبق معمول پیام

ای از متالشی شدن کمیته محالت گذاشتم، اما از اجرای قرار و ارتباط خبری نبود. متاسفانه رفقای مرکزیت کلمهمی

در پلنوم مطرح نکردند و تصمیمی درباره او گرفته نشد. در صورتی که گزارش از سوءاستفاده  توکلبه مسئولیت 

جواب ماند... اما امروز متاسفانه باز هم مورد انتقاد قرار یته مرکزی داده بودم که طبق معمول بیمالی او )توکل( به کم

ای ام. نکند خودم سازمان یا حزب جداگانهدارم که گویا نیروهای کمیته دموکراتیک را به سازمان وصل نکرده

ام! رفقا حداقل از مشخصی به بیگاری گرفته اطالع هستم! یا نیروها را برای درآمدام که خود از آن بیتشکیل داده

 [408ام؟! ]همان ـ ص کار کردهها چهام، با آنخودتان سوال کنید اگر نیروها را به شما تحویل نداده
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شد، مبلغ قابل توجهی بود. آوری میتوضیح این که پولی که از هواداران به خصوص در خارج از کشور جمع

کردند. ، پول و اسلحه دریافت میصدامه مرکزی( با ارتباط برقرار کردن با دولت همچنین از طرف سازمان )کمیت

ها نیز رفت، و تعدادی از آنها به شهادت بسیاری از فعالین حاضر در مقر کردستان، در بازار به فروش میاین اسلحه

ح به دلیل پنهان نگه داشتن برخی نیز بر این اعتقادند که این تعویض سالشد. های دست چندم تعویض میبا اسلحه

. با این توضیحات شاید بتوان به علت درگیری و رقابت شدیدی که و دولت عراق بوده استصدام رابطه سازمان با 

دلیلِ هر مخالف و معترضی پی برد. های متعدد و بیهمیشه جریان داشت و همینطور اخراج" اقلیت"در سطح رهبران 

شود گیر این فساد مالی بودند. فرهاد در وضعیتی نامتعادل به شهر فرستاده میرضین پیاز معتفرهاد سروشیان و  بابک

 گردد!!شود. بابک هم تبدیل به کبوتر پر قیچی میکه بالفاصله دستگیر و کشته می

، به خاطر قطع ارتباط با اعظم عضو کمیته مرکزی در تهران یعنی»نویسد: بابک درباره شاخه شمال و تحریریه می

ماه خواست که دوباره شاخه را تحویل او بدهم، دستور تشکیالتی را قبول کردم. بعد از سه ماه تمام  6شمال، بعد از 

ها و از ترس، فرار را برقرار ترجیح داد. کاریتشکیالت را قربانی کرد. به محض وارد شدن ضربه، به خاطر اهمال

( مسئول قبلی شاخه، توسط او )یعنی عثمانیعنی همسرِ م )بدون آن که به تشکیالت اطالع دهد که جاسوس رژیم 

 ]همان[« کمیته مرکزی( به شاخه فرستاده شده و به عنوان عامل رژیم در شاخه نفوذ کرده است...

های فعال سازمان در داخل، از ابتدا و ترین شاخهبرخالف تبلیغات کذب مرکزیت سازمان، شاخه شمال یکی از قوی

گرایانه آن مشکل داشت. وجود مبارزان های فرقهبه این شاخه، با مرکزیت و سیاست بکباپیش از پیوستن 

ای خود وزنه مقدمسیاوش حدادیو  مقدمسعید حدادی، مقدمجالل حدادی، ایاقابوالفضل قزلداری چون استخوان

زیت بود. این مبارزان گیری این شاخه، خار چشم باند مرکآمد که از همان ابتدای شکلدر سازمان به حساب می

 !"دور خود جمع کند"بتواند آنها را  بابک کودکان صغیری نبودند که

اختالفات نظری و تشکیالتی شاخه شمال و مرکزیت به اوج خود رسیده بود و  60از پاییز سال واقعیت این است که 

کمیته مرکزی تمام تالش  62سال اعتماد شده بودند. تا بسیاری از اعضای این شاخه نسبت به مرکزیتِ سازمان بی

خود را کرده بود تا با گرفتن اختیارات مسئولین شاخه شمال و اخراج بسیاری از اعضا و هواداران آن، عمال شاخه 

 شمال را منحل کند، و در نهایت نیز به هدف خودشان رسیدند.

حضور »دهد: ا چنین توضیح میگیری علیه شاخه شمال ری بابک، دلیل این جبههنامهدر ویژه سیاوش محمودی

شان خارج کرده بود. سیاوش خود شاخه را از کنترلو دیگران، خودبه مصطفی و سعید ،سیاوشافرادی مثل بابک، 

 ]همان[« شود....ای برای او ارسال شود، از تشکیالت کنار گذشته میبدون اینکه ابالغیه

شوند تا برای رساندن صدای ران دست به کار می، و سعید و دیگمهری سالحیترتیب بابک و همسرش بدین

 ای منتشر کنند... شان نشریهاعتراض خود و همچنین نظرات و مسائل
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هایی را که با آن استفاده کردند... تمام حربه "حربه کثیفی"از هر بابک  به قول خود" بابک"برای حل معضلی به نام 

، بر بابک آزمودند. ضربه امنیتی هم که بخشی از منتقدین را مثل سایر نیروهای منتقد قبلی را ایزوله کرده بودند

از میدان به در کرده بود، هنوز  61( در سال بیژن تحریریهو یا فرهاد سروشیان ) 60رفقای چاپ و توزیع در سال 

 آید: بهتان ونکرده بود. پس سالح قدیمی حزب توده ـ اکثریت به کمک مزکزیت منتصب می "ناکار"بابک را 

لذا چنانچه رفقای هوادار با چنین فردی برخورد »قرار دادنش:  "تعقیب تشکیالتی"اعالم خائن بودن بابک و تحت 

 « کردند از هرگونه تماس با وی خودداری کنند و اطالعات خود را در مورد وی فورا در اختیار تشکیالت بگذارند.

 182بعد از انتشار اطالعیه کار »گوید: می توکل والیت درباره تراژدی بابک و چماقداران ذوب شده در ناصر مهاجر

شکل نگرفت.  بابکو کبوتر پَر قیچی خواندن بابک... چیزی که بشود نام حرکت بر آن گذاشت، در حمایت از 

ها بدون این که بود. این "راه کارگر"پرداخت،  بابکاگر اشتباه نکنم تنها سازمانی که در آن مقطع به حمایت از 

)نشریه هواداران  "جهان"کردند. در بشوند، نادرستی و زشتی این بهتان را برمال می "اقلیت"جوّسازی  مرعوب

کشیدند. خواندند و برایش خط و نشان میسازمان اقلیت در خارج از کشور( راه کارگر را مرتد و سازشکار می

پاییدند. همه جا در ارتباط هستند، می پنداشتند با بابکفضای غریبی ساخته بودند. شماری از کسانی را که می

زدند. چند نفر را هم به باد کتک گرفتند. یعنی روز روشن به شان دستیرد میکردند و به صندوق پستیشان میتعقیب

 خلق و به کردند و مشت و لگد که: سزای کسانی که از خائنینرفتند، فحش و فضیحت نثارشان میی آنها میخانه

های آن زمان درج ها و اطالعیهعملیات در برخی از اعالمیه جز این نیست! این است و همین ع کنند،دفا طبقه کارگر

 [444]همان ـ ص « شده است.

، تنها "سوسیالیسم"( در نشریه حمادو  مدنیمتشکل شدند ) "شورایعالی"افرادی که بعدها در توکل، یاران پیشین 

 د که خود مورد غضب توکل واقع شده بودند!برخواستن بابک ی حیثیت اززمانی به اعاده

ها های آننامه، در مورد کسانی که حاضر نشدند به پرسشکنندگان این ویژه، تهیهبابکنامه ی ویژهاما در حاشیه

، و چند تن از توکلو  بهرام، بهروزهای جداگانه با نامه برای مصاحبهطرح پرسش»دهند: پاسخ دهند، توضیح می

پاسخ ماند. فقط پاسخی کوتاه از توکل رسید که در ( اساسا بی66تا  61های ی سچفخا )به ویژه در سالکادرهای باال

 [2003]همان ـ تاریخ « آوریم.ادامه آن را می

 نامه:گران ویژههای تدوینبه پرسش توکل پاسخ

افت کردم. پاسخ به این حجم از دوستان گرامی سالم... نامه شما را به همراه سواالتی که ارسال کرده بودید، دری»

سواالت... خود کتاب مفصلی خواهد شد که متاسفانه فرصت این کار را ندارم. اما حقیقت امر این است که من 

ام که بخشی از تمایلی ندارم در مورد کسی چیزی بگویم که زنده نیست تا از خود دفاع کند. چون من بر این عقیده

توان به حساب جا را میتوسط پلیس صورت گرفت، اما تا این بابکتعقیب  یضربات تشکیالت ما در نتیجه
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در این بود که وقتی تشکیالت ما بر مبنای  بابکاشتباهات یک تشکیالت یا یک فرد گذاشت. خطای غیرقابلِ جبرانِ 

طات خود را بندی دقیق به این نتیجه رسید که وی در تور پلیس است و از او خواست تمام ارتباگزارشات و جمع

قطع کند و از تهران خارج شود، نه تنها آن را نپذیرفت بلکه با برقراری روابط فراتشکیالتی باعث ضرباتی دیگر شد. 

به هرحال باز کردن این مسئله و مسایل دیگری که تشکیالت سازمان ما دقیقا از همان وقتی که چند ماهی پس از 

نمود با وی داشت، در شرایطی که زنده نیست تا از خود دفاع کند، از انشعاب، بابک تقاضای همکاری با اقلیت را 

 ]همان[« نظر من اصولی نیست. لذا از پاسخ به سواالت شما معذورم. توکل

کند. سازمان یعنی توکل! خود را با سازمان و تشکیالت یکی فرض می توکلشود اوال چنان که به وضوح دیده می

هایی که مستقیما در آن شرکت داشته است، با این های خود و جنایتپاسخ به خیانتاز طرف دیگر مزورانه از دادن 

و با فرو کاهش یک موضوع و معضل جنبش چپ به یک  "پشت سر مُرده نباید حرف زد»ی مذهبی که بهانه

اتهامات  رود. با این وجود در بیشتر از دو پاراگراف همان چرندیات وموضوع اخالقی و مذهبی و شخصی، طفره می

توان کند! ظاهرا فقط در غیابِ مبارزی که دیگر نیست، تنها نمیتکرار می "پشت سر مُرده"را  182ی کار اطالعیه

 گوی رذائل خود بود! پاسخ

باید به اطالع شما برسانیم که تمام اسناد »... پاسخ رسمیِ روابط عمومی سازمان فداییان )اقلیت( نیز چنین بوده است: 

در دست  66، در جریان انشعاب سال بابک ا، از جمله اسناد مربوط به کنگره اول سازمان و اسناد مربوط بهسازمان م

ای ندارند که در اختیار شما قرار دهند. در ضمن در نشریات سازمان چیزی باقی ماند و رفقای ما اطالعات ویژه بهرام

 ]همان[« زمان فداییان اقلیتـ روابط عمومی سا 2002اوت  20پیدا نشد. ـ  بابک در مورد

پیدا  بابکچیزی در مورد "ها ( در مورد نشریات سازمان و این که در آنتوکل روابط عمومی اقلیت )یعنی همان

ها را برای رسوا شدن تشکیالت اقلیت )توکل( در اینجا به گوید. چند نمونه از آنبا وقاحت تمام دروغ می "نشد

 آوریم:یادشان می

 ، برگزاری پلنوم و دستاوردهای آن.1361اسفند  14، 164ر، شماره ــ نشریه کا

 ، اطالعیه سازمان سچفخا خطاب به کارگران، اعضا و هواداران سازمان.1363تیر  30، 182ــ  نشریه کار، شماره 

 ، همان اطالعیه پیش گفته در باال.1363، تیرماه 19ــ نشریه ریگای گل )سچفخا شاخه کردستان(، شماره 

 .1363، شهریور 23ـ نشریه جهان )نشریه دانشجویان هوادار سچفخا در خارج از کشور(، شماره ـ

 ، اطالعیه هشدار به راه کارگر و......1364ــ کمیته مرکزی سچفخا، فروردین 

    

 

 



 

81 

 محمود نادری، به سبک توکل های فدایی خلق نوشتهنقد کتاب چریک *
و در ضربات  این اسناد واقعی استنیز در این کتاب نام برده شده است که از یک سری اسناد درون سازمانی ما »

کنم. یک مورد آن مباحث اند. من به سه مورد از این اسناد اشاره میسازمان به دست وزارت اطالعات افتاده

گره به ها و مصوبات کنتئوریک و سیاسی درونی پیش از کنگره اول سازمان است که پس از کنگره به همراه بحث

چاپخانه مخفی که محل امنی بود، منتقل شدند. با لو رفتن این چاپخانه، اسناد هم به دست مأموران امنیتی رژیم افتاد. 

کمیته مرکزی سازمان به طور معمول از عملکرد تشکیالت ارائه می دهد و این اسناد مورد دوم، گزارشاتی است که 

 های تشکیالت هر یکها و بخششود که ارگانارشات گفته میاست. در این گز 62و  61های سال مربوط به

اختالفاتی در  اند و اشکاالت کارشان در کجاست و یا اگراند یا نبودهچگونه کار خود را پیش برده اند، موفق بوده

از بین  هااز مطالعه در حوزه ها نیز از آن مطلع باشند. این اسناد هم پسیک بخش تشکیالت وجود دارد، بقیه بخش

تواند به این شکل اند، فقط میطالعاتی رژیم افتادها هایشدند. اینکه چگونه این گزارشات به دست ارگانبُرده می

خود نگه داشته است. حدس من این است که این اسناد بعد از  ها را به جای نابود کردن نزدباشد که فردی آن

طالعات افتاده باشند. دلیل آن هم در این است که فرد به دست وزارت ا 64در سال محمود محمودیدستگیری 

توانست هایی که فقط میتهدید کرده بود که اسناد درونی سازمان را علنی خواهد کرد. نامهانضباطی بود. قبالً هم بی

ا بین او و ها را ندیده بودیم و گویهایی که حتا ما آننامهنسخه از آن نزد مرکزیت سازمان باشد، حاال به همراه  یک

در یک مورد هم رابط  .( رد و بدل شده است، به دست وزارت اطالعات افتاده استمستوره احمدزاده) اعظم

ای برای اعظم نامه مهدی سامعکردستان و تهران در بین راه دستگیر شد که احتماالً باید همان موردی باشد که 

 ( 1390ـ سال   603،  602،  601های ر شمارهنشریه کا« ]فرستاده و در این کتاب از آن نقل شده است.

پردازد که و پاسخ به ادعاهای او، به این می نادری توکل، در عوضِ نقد کتاب "رفیق"شود چنان که مالحظه می

کند! ترتیب به شکل غیرمستقیم ادعاهای نادری را تایید میچگونه این اسناد به دست دستگاه امنیتی افتاده است. بدین

ها محمودی ضمن خائن است، که در آنتوکل  واعظم  و بابکهای مبادله شده بین تر از همه تایید نامههندهتکان د

 اند. دهد که چگونه اعظم و توکل برای زیر ضرب فرستادن او توطئه کردهخواندن مستوره احمدزاده، نشان می

»... نویسد: و نداشتن امکانات ناراضی است، می ها اعظم در پاسخ به بابک که از سرگردانی خوددر یکی از این نامه

تواند برای تمام اعضایش جا تهیه کند. اگر عضوی قادر نباشد امکان صریحا بگویم مرکزیت با شرایط موجود نمی

/  29]اعظم ـ اسناد درون گروهی ـ « کند، وای به حال تشکیالت. آن هم عضوی با آن همه سوابق و تجربه.فراهم می

4  /64] 

نالد، که همان زمان رهبران سازمان در کردستان، بر سر تقسیم می "های مرکزیتمحدودیت"زمانی از  اعظم

 و هواداران خارج ازکشور با یکدیگر درگیر بودند!  صدامدالرهای 
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روراند! پام را در سر میامروزه یقین دارم که اعظم توطئه به دام انداختن»... نویسد: می توکلای به بابک در نامه

چرا؟... تا این لحظه سر قرار روز شنبه و یکشنبه و دوشنبه رفتم اما سر قرار نیامدند. روز چهارشنبه پیغام دادند سر قرار 

محرز است، شاخه شمال را متالشی کرده، باعث قتل حداقل دو نفر  اعظمبیا، باز هم نیامدند... امروزه خیانت  بهروز

دهد(... اما خوشبختانه تعداد زیادی از رفقای تشکیالتی پی به ماهیت کثیف او یجا که مدارک نشان مشده )تا آن

داند ها و مدارک و شواهد زیادند )که حتما به کمیسیون تحقیق ارائه خواهم داد(. به خاطر اینکه میاند. فاکتبرده

]اسناد درون « 62/ 9/ 11بابک  ام شود...زند که باعث دستگیری و قتلآرشیو خیانت او نزد من است، به هر دری می

 گروهی[

 

 "راه کارگر"ماجرای بابک، کتک خوردن هاشم و هشدار به * 

های چماقداری رهبران آن ی تهدیدآمیز سازمان اقلیت و درباره شیوهدر پاسخ به اطالعیه "راه کارگر"نشریه 

 نویسد: می" های چماقداریدر افشاء و طرد شیوه"ای تحت عنوان سازمان، در مقاله

بر تصمیم خود را مبنی "هشدار به راه کارگر"طی یک اعالمیه با عنوان  7/1/64کمیته مرکزی سچفخا در تاریخ »

داریم که همچنان به قطع هرگونه مناسبات با سازمان ما اعالم نمود. ما علیرغم این تصمیم غیرمسئوالنه، اعالم می

های اخیر از طرف سچفخا در پیش گرفته شده ادامه داری که در ماههای چماقمبارزه قاطع و پیگیر خود علیه شیوه

های چماقداریِ به کار گرفته شده از جانب خواهیم داد... ما قصد آن نداشتیم که فعال مبارزه خود را علیه شیوه

ات ها را از اثرهای گذشته به طرق گوناگون و در سطوح مختلف آنسچفخا علنی سازیم، و از این رو طی ماه

های سیاسی شدیم )نامه کمیته مرکزی سازمان ما بار این شیوه آگاه کرده و خواهان طرد آن و به کارگیری شیوهزیان

توزی و ها گواه این امر است(. اما زمانی که هشدارهای ما مثمر ثمر واقع نشد و در مقابل، آنان به کینهبه آن

این اعمال زشت خود را جار زدند، به ناچار کمیته خارج از  "افتخار"پراکنی علیه سازمان ما ادامه داده و با شایعه

طی یک اعالمیه به افشاء رسمی و علنی اعمال زشت آنان دست زد...  64کشور سازمان ما در تاریخ اول فروردین 

به یکی از  ها ضمن ناسزاگویی و فحاشیاند که سه نفر از افراد وابسته به آنها از گفتن این حقیقت سر باز زدهآن

این اعمال  "قهرمانان"اند... این در حالی است که اش زدهاعضای سازمان ما، به روی او تُف انداخته و به زیر چانه

های خود برگشته بودند، با افتخار و با سرعت اعمال )!( سالم به پایگاه"عملیات سازمانی"زشت، که پس از انجام 

های خود آن را بنویسند، پارهندند. لکن به خود جرات ندادند که در ورقچماقداری خود را به اطالع دیگران رسا

چنان که در متن اطالعیه آمده است، اگر اساسا ما را بر این اعتقاد بود یا آن»بلکه به دروغ آن را تکذیب نمودند: 

 «ها بود.تخت بیمارستانداند که این فرد االن بر روی محکم به زیر چانه وی زده شده بود، راه کارگر به خوبی می
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بنابه ادعای سچفخا آنچه باعث شده که هواداران این سازمان در فرانسه علیه سازمان ما به چماق متوسل شوند، اوال 

توسط رفقای وابسته به سازمان ما انجام  بابکمربوط به جعل این نکته است که گویا تکثیر و توزیع نشریات رفیق 

و بابک، وقعی  "ھ"دانستن رفقا  "خائن"سچفخا در مورد  "فتوای"زمان ما به اجرای گرفته است و ثانیا اینکه سا

تن از آنان در زمره  2تن از هواداران کمیته خارج کشور سچفخا که حداقل  3ننهاده است!... در اواخر هفته گذشته 

که یکی از رفقای عضو سازمان ای را مسئولین هواداران این سازمان در پاریس هستند، با برنامه قبلی زنگ در خانه

کنند و به آورند و به محض باز شدن در خانه، خود را نماینده سچفخا معرفی میدر آنجا میهمان بود به صدا درمی

گرفت، به نمایند.آنها با حالتی عصبی که مدام اوج میطرز هیستریک و وقیحانه شروع به فحاشی نسبت به رفیق ما می

 [25ـ ص  1364ـ اردیبهشت  14شماره  "راه کارگر"]نشریه «  کنند...ائن خطاب میطور مکرر رفیق ما را خ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «انقالبی یا سرقت از بانکمصادره »

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «انگیز نیست!ها، دیگر هیچ چیز تعجببا فرو ریختن پرنسیب»

کنیم. زهری مرور می "های فدایی خلق ایرانسازمان چریک")بهرام( و سایت  حسین زهری ابتدا داستان را از زبان

پردازد، ولی صحبتی از ماجرای سرقت دوازده می دایت اشتریهدر این نوشته، در حالی که به افشای شخصی به نام 

 کند:نمی 1995میلیون و چهارصد هزار دالریِ بانک سپه شعبه پاریس در سال 

یکی از مزدوران شناخته شده اطالعات است که تاکنون اسناد زیادی از سوی سازمان  هدایت اشتری لرکی»

فدائیان "های گذشته با کمک سازمان شر شده است. اشتری در سالدر مورد وی منت "های فدایی خلق ایرانچریک"

و عده دیگری ازعناصر مشکوک و خبرچین رژیم جمهوری اسالمی ایران توانسته است خزعبالتی را در  "اکثریت

منتشر کند. یکی از افرادی که در پوشش  "های فدایی خلق ایرانسازمان چریک"چند سایت وابسته به رژیم برعلیه 

 هدایت اشتری لرکیهای گذشته نقش مهمی در کارهای جاسوسی و اطالعاتی رژیم ایفا کرد رمند بانک در سالکا

های های گذشته رفقای سازمان ما توانستند بخشی از اسناد مربوط به فعالیتباشد. طی سالبه عنوان رئیس بانک می

 «ین و عامالن این رژیم را برمال سازند.جاسوسی و اطالعاتی جمهوری اسالمی را افشاء کنند و نقش مسئول

 "در پاریس اتفاق افتاد 1995حوادث خاصی نظیر آنچه در سال "در جایی دیگر با اشاره به  حسین زهریسایت 

 "سربازان گمنام امام زمان"نظیری توانستند یکی از درآن واقعه رفقای سازمان ما با شجاعت و مهارت بی»نویسد: می

هدایت اشتری لرکی ظاهرا رئیس بانک سپه شعبه پاریس  1995را به خدمت درآورند... در سال  یاشتری لرکبه نام 

هنگامی که در جایی صحبت از مدارک و اسناد است، ، رئیس ساواما در فرانسه بود. ]عبدالمجید مجیریولی در اصل معاون 

یک اصطالح متداول در کالم عامه است، نه  "ساواما"ضی است. دقتی غیرقابل اغمااستفاده از عناوینی که در واقعیت وجود ندارند، بی
ساواما هم  "معاون"، ریاست کدام وزارتخانه، سازمان یا نهاد امنیتی را به عهده دارد؟! از مورد "رئیس ساواما"نام سازمانی مشخص. 

طرف رژیم ایران پنج  گرفت. ازدرآن هنگام اکثر خریدهای تسلیحاتی رژیم از طریق فرانسه صورت می .[گذریممی

مینا همسر اشتری لرکی به نام  بود. اشتری لرکیها کردند که یکی از آندر جلسات شرکت می "عالیرتبه"نفر مأمور 

 «دار بود...نماز در سفارت رژیم در پاریس را عهدهنیز سمت پیش عباسی

ه همین ترتیب اسامی بسیاری را پشت در ادامه این مقاله ب حسین زهرییا همان  "های فدایی خلقسازمان چریک"

شان مثل همان رئیس و هایهای محل تولدشان و پستها و شهرستانهای فامیلی آنکند، به نسبتهم ردیف می

واقعه "آنکه این همه روشن کننده موضوع بحث باشند. هیچ توضیحی درباره اصل پردازد، بیمی "معاون ساواما"

ی معشوقه"هم با موضوعاتی مثل  دهد آنادامه می هدایت اشتریشاگری درباره دهد. در عوض به افنمی "1995
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و نداشتن مدرک تحصیلی مرتبط با بانکداری  "سوادیبی"ها به یکدیگر، های عاشقانه آنو افشای متن نامه "اشتری

 و... 

ما متوجه شدیم که از یک  این جرسومه فساد اسارت هنگام»ی افشاگرانه را بخوانیم: قسمت دیگری از این مقاله

باالخره روزی دردش را با یکی از رفقای ما در  کشید.خاطر بود و آه میهمیشه پریشان برد.موضوعی بسیار رنج می

تر از قبل شد. وی به دروغ به رفقای ما گفته بود، میان گذاشت و کنجکاوی ما از آن هنگام پیرامون وی بیش

ا خانمی ارتباط داشته که این خانم عالقه زیادی داشته فعالیت سیاسی کند... پس از هنگامی که در فرانسه بوده است ب

با کمال تعجب متوجه شدیم که این ارتباط  هایی پیرامون قضیه، از طریق مکاتبات این دو آغاز شد.آن بررسی

ه که از شوهرش طالق سالعالوه بر داشتن همسر، با یک خانم جوان سی "فرزند گمنام امام زمان" عاشقانه است و

  «گرفته بود در ارتباط است...

رفقای "اشتری نزد  "هنگام اسارت"، حاال هم از "1995ی واقعه"کند. اول زهری مدام معماهای بیشتری طراحی می

 آنکه ما از اصل داستان خبر داشته باشیم! کند بیصحبت می "ما

گان به از وابسته هدایت اشتریکند تا اثبات کند که ی میرونمای "دوازده سند"از  حسین زهریدر انتهای مقاله 

داند که رئیس یک بانک آن هم در پاریس، در باشد!! هرکس میو... می نژاداحمدی اللهی، حامیرژیم، حزب

یا  "کمونیست"کجا ادعای اش تردید نیست. هدایت اشتری لرکی هم هیچ"مزدوری"اش به رژیم یا در وابستگی

دن نکرده است. پس برای روشن شدن ماجرا، و آگاهی از آنچه زهری پسِ پشت اسامی بسیار و جزئیات انقالبی بو

 کشاند، به ناچار باید به منابع دیگری مراجعه کنیم.ربط به ابهام میبی

 

 نقش حسین زهری در سرقت از بانک * 

علی یا همان  حسین زهریره کریه رئیس سابق بانک سپه پاریس هستم. برای افشای چه هدایت اشتری لرکی من»»

های فدایی خلق ایران است، این مقاله افشاگرانه را تقدیم ، صراف پاریسی، که مدعی رهبری سازمان چریکصدیقی

توسط  1995کنم. بانک سپه شعبه پاریس در سال ملت شریف ایران به خصوص مبارزان راه آزادی و انسانیت می

گروه اقلیت در کردستان و باند صرافی وی و نظارت و پوشش  1364شعاب سال یکی از بازماندگان ان حسین زهری

سفیر وقت ایران در فرانسه، مورد سرقت واقع و مبلغ دوازده میلیون و چهارصدهزار دالر  حمیدرضا آصفیسیاسی 

 «سرقت کردند.

فشرده بیان شده است. )متن  است که در آن اصل ماجرا به شکلی هدایت اشتریی ی افشاگرانهاین بند اول از مقاله

 های مختلف موجود است.( کامل این نامه یا مقاله در سایت
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چپِ داخل کشور  در میان محافل "مصادره انقالبی"و  "چریکی"خبر عملیات فوق که ابتدا به مثابه یک اقدام 

دستی و پوشش امنیتی مو با ه "صرافی صدیقی"انعکاس یافت، بعدها به اختالس از بانک سپه شعبه پاریس، توسط 

 )سفیر وقت ایران در پاریس( معروف شد.  حمیدرضا آصفی

اش را های مالی و شرکای تجاریو فعالیت حسین زهریاطالعات خود در مورد  هدایت اشتری، ی مقالهدر ادامه

اره مجوز بانک با آدرس و شم "هاصرافی"کند. الزم به ذکر است که در اصل مقاله، اطالعات مربوط به بیان می

 ایم:ها را حذف کردهمرکزی و دیگر جزئیات آمده است که ما برای پرهیز از طوالنی شدن مطلب، آن

علی عبدو پس از مسائلی که در کردستان ایجاد کرد به پاریس آمد و تحت نام  1364در سال  حسین زهری»

دو شرکت را در فرانسه  ایداراب خامنهای پناهندگی در فرانسه گرفت. وی با به کارگیری آق امیرخانی هارموشی

در پاریس. صرافی  "صرافی آذربوم"ثبت شده در پاریس و دیگری نمایندگی  "صرافی صدیقی"فعال کرد. یکی 

لی نام جعتحت  حسین زهریای در تهران فعال بود. پدر داراب خامنه ایاصغر خامنهعلیآذربوم در ایران به نام آقای 

س به خریدوفروش ارز و حواله به ایران از طریق صرافی آذربوم مشغول بود. حسین زهری در پاری علی صدیقی

خسرو ای و و داراب خامنهدارای پناهندگی در اسپانیا نیز بود. او  لی امیدیعنام ، تحت در فرانسهگی هندعالوه بر پنا

: نسرین کریمی ـ خواهر نسرین به نام شهناز نام اصلی] مریم هاشمی[ و نام اصلی: عبداهلل هاشمی] محسن ابراهیمی، فهیمی

ام در سالو چهار فرزند خردبیمار من و همسر  اسارتی [ میزبان دوران دو سالهکریمی، همسر محسن ابراهیمی است.

 بودند. مادرید اسپانیا 

به تومان ، در تهراننان آهای و فرانسه را به خانوادهآلمان در دیپلماتیک ای مقامات ارزهای حوالهحسین زهری قای آ

قشقایی مستقر در یسیون از اپوزیکی  لهیداود عبدای دهیک میلیون دالر سپرزهری مبلغ سین حکرد. میپرداخت 

به همراه پانزده میلیون دالر متعلق به سفارت ایران و دو بانک دولتی سپه و ملی در اختیار داشت و از آن فرانسه را 

دوازده میلیون دزدی کرد... پس از هیزات پیشرفته الکترونیکی به ایران استفاده میطریق به فعالیت ارزی و ارسال تج

سفیر  صفیرضا آحمیدو سفارتی سه صراف این توسط  1995در سال پاریس بانک سپه از و چهارصدهزار دالر 

ضدانسانی و باند ین دوسال گروگان اام به مدت یس، به همراه خانوادهایران در پارمی وقت دولت جمهوری اسال

ام، به دنبال تسلیم گیری من وخانوادهیافته از بانک وگروگانپس از دزدیِ سازمان زهریسین حم. بودخودفروخته 

و خودش افشاگری به قول یکسری اسناد انتشار مبادرت به شکایت سفیر ایران از من به مقامات دادگستری فرانسه، 

کننده همکاری مستمر آقای ییدتا، اسنادرژیم را کرد. وجود همین  هایاعالم نفوذ در رژیم ایران و مصادره پول

تحت مشخصات مختلفی که در که ایشان کنم میجهت استحضار عرض با اداره پنجم ساواما است.  زهریسین ح

و ربایی سازمان یافته است. جرم ایشان مشارکت در آدمها دارد، تحت تعقیب اینترپل و یوروپلیس ادارات پناهندگی

های جمهوری اسالمی ایران در پاریس و مادرید است. گی برای خدمت در سفارتسوءاستفاده از کارت پناهند
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و از  فرهاد نوریایشان از طریق بانک سپه پاریس در ارتباط با من بود و از طریق بانک سپه فرانکفورت با آقای 

های خود برای توجه از طریق رابطجوه قابل. حسین زهری با اخذ وکاظم کاکاوندطریق بانک سپه لندن با آقای 

هندگی با کارت پنااخذ تشکیل پرونده برای در فرانسه گرفت. متقاضیان پناهندگی، در کشورهای اروپایی اقامت می

 محسن ابراهیمیو ای بود. مقدمات اخذ پناهندگی من در فرانسه و اسپانیا از سوی داراب خامنه اییداراب خامنه

که اصفهان بودم ب و برق آکارمند سازمان در سناریوی تنظیمی این باند صراف، من شد. می( انجام )عبداهلل هاش

. ما مدت دو سال عدام شدو در زندان دستگرد اصفهان است رژیم به دهمسرم از سازمان چریک های فدایی بود که 

تشکیالت که باند نی هستم. زمااسی سیبودم نه سیاسی بودیم... من نه مادرید در هیمی آقای محسن ابرای در خانه

فرانسه پلیس جلو ، طعمهبه عنوان را ام خانوادهمن و ها ، آنشناسایی شدپلیس ویوردر اروپا توسط فی صدیقی صرا

هم پوشش  حمیدرضا آصفیتا خودشان در دزدی از بانک سپه پاریس مطرح نشوند و به این طریق به آقای انداختند 

به اتهام دزدی دوازده میلیون و چهارصدهزار دالر از بانک سپه دستگیر کرد در حالی که  دادند. پلیس فرانسه مرا

مدعی مصادره این پول از رژیم جمهوری اسالمی ایران شد. نکته مهم این است که سفیر جمهوری  حسین زهری

ن شکایت فقط من اسالمی در پاریس یعنی حمیدرضا آصفی شکایت از من را تقدیم دادگستری فرانسه کرد. در ای

اساس و دروغ متهم بودم. به این دلیل مصادره انقالبی وجوه بانک سپه که مورد ادعای حسین زهری است، بی

 «محض است.

)رئیس وقت بانک(، هدایت اشتری لرکی اند از: بوده تاکنون متوجه شدیم که عوامل و بازیگران ماجرا عبارت

 "صرافی صدیقی"صاحب  علی صدیقی)با نام جعلیِ  حسین زهریس(، )سفیر سابق ایران در پاری حمیدرضا آصفی

های فدایی خلق(، )از اعضای سازمان چریک احمد فهیمیو  ایدارا خامنههای فدایی خلق(، و رهبر سازمان چریک

یو نگار و مجری سابق راد)روزنامه علیرضا میبدیچاپ لندن( و  "روزنامه نیمروز"موسس و سردبیر  پرویز اصفهانی

 آنجلس(. در لس "صدای ایران"

من یکی از این »داند: دیگر می "بازیگران"خود را قربانی یک طرح و توطئه کثیف از طرف  اشتریاز این میان 

از  علیرضا میبدیو  پرویز اصفهانیقربانیان این پلیدان مکار و کذاب بودم که چگونه ابتدا با عوامل خودفروشی مانند 

فروش از من، به آن باند جانی و ت مرا از بین برده و با ساختن چهره یک دزد و یک وطنها شخصیطریق رسانه

فروشانی که طراح اصلی خونخوار کمک کردند که ملت ایران و ایرانیان باشرف، سر از راز دزدان و سارقان و وطن

 «آور از بانک سپه پاریس در فرانسه بودند در نیاورند.و واقعی این دزدی شرم

حسین زهری که پس از کشتن شش نفر از رفقای خود در کردستان به »نویسد: می حسین زهریری در معرفی اشت

ای هم در صرافی صدیقی شعبه( یک دفتر صرافی در پاریس ]ایدارا خامنه)پدر ای اصغر خامنهعلیفرانسه آمد و با مدد 

یافته خود را برای شناسایی ایرانیان مبارز و و سازمان، گروه تروریستی احمد فهیمی[ ایجاد و با آوردن اسپانیا دارد
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وکار تجار ایرانی جای گرفت که تمام امور دوست تأسیس کرد. گروه سه نفره صراف چنان در بازار کسبوطن

دادند. این صرافی در طبقه دوم خریدوفروش ارزی و انتقاالت ارزی را از طریق صرافی صدیقی در پاریس انجام می

های خود به امور خریدوفروش ارز به ایرانیان عادی مشغول بود و در طبقه سوم همان ساختمان دستگاهمحل کار 

ها را به پیشرفته رادیویی اعم از فرستنده و یا گیرنده ویژه عملیات ضدجاسوسی و غیرنظامی و نظامی انبار کرده و آن

و  حسین زهریکه مسئول صرافی صدیقی همان هیچگاه به من نگفت  حمیدرضا آصفیکردند. آقای ایران صادر می

علی گی پناهنده سیاسی است. آقای حمیدرضا آصفی به من نگفت که حسین زهری تحت نام جعلی و ساخته

گی دارد. چون آقای حمیدرضا آصفی دنبال این بود که به یاری این در فرانسه کارت پناهنده امیرخانی هارموشی

ک سپه را بدزدند و با نقشه و توطئه مرا به مراجع قضایی به عنوان دزد و خائن معرفی اراذل و خائنین وجوه دالری بان

 « کنند.

 

 اطالعیه هدایت اشتری لرکی در افشای زهری* 

با سالم خدمت شما فداییان خلق، مبارزان راه آزادی، مبارزان شناخته شده برای مردم ایران که سابقه شما و مرام »

که از سایت کوچک من در اینجا نام  نصرتد احترام همه است. ضمن تشکر از جناب شما و ایستادگی شما مور

ها یا مستند به نوشتارها یا آنچه که خودم در طول دو سال بردند. باید اضافه کنم که در این سایت کوچک نوشته

تهران تجربه کردم.  اداره پنجم ساواما در های صرافیسازمان شش نفره چریکتماس نزدیک با افراد تشکیل دهنده 

اهلل مقتدایی دادستان انقالب پسر آیت محمدرضا مقتداییشویی مهندس افرادی که در صرافی خود در پاریس به پول

زندانبان سابق زندان  عارض محمودرضا بدیعامام جمعه و نماینده ولی فقیه در اصفهان و  اهلل طاهریآیتوقت و پسر 

های سفارت ایران در پاریس و دو و نگهداری پانزده میلیون دالر سپرده یمهدی هاشمی رفسنجانحصار و سرخه

کردند از ، تالش میخانه ایران در پاریسبانک دولتی ملی و سپه اشتغال داشتند. شش نفری که با دادن امکانات به 

شش نفری که شد. گی آن جلوگیری کنند چون خانه ایران برای سفارت ایران آبرو و حیثیثت تلقی میورشکسته

ای بودند. باز هم از همه شما که علیرغم تالش عده حمیدرضا آصفیدربست در خدمت سفارت ایران در زمان 

تان آرزوی پیروزی دهید تشکر و برایتان را ادامه میآبرو برای بدنام کردن جریان فدایی، همچنان صادقانه راهبی

 «دارم.

 

 کمیته خارج از کشور تشکیالت فدایی* 

های بعد از ضربه حسین زهریمخالف بوده، کامال اشتباه هست.  توکلشود بهرام شدیدا از ابتدا با ین که گفته میا»

درپی به تشکیالت و بعد از این که به غیر از دو نفر از کمیته مرکزیِ منتخبِ کنگره اول سازمان، همه کشته پی
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مد و پس از یک دوره کوتاه هم به خارج از مرزهای شدند، به پیشنهاد خودِ توکل به عضویت کمیته مرکزی درآ

یا بهرام  حسین زهری 64ایران رفت. اتفاقا در مورد  فاجعه چهارم بهمن و مسئله شورایعالی در کردستان در سال 

 "جهان"در نشریه  توکلها را در خارج از کشور سازمان داد و برای اولین بار، ها و افشاگریترین مخالفتبیش

 های تشکیالتی مطرح شد و مصاحبه گشت. میته خارج از کشور، با عنوانارگان ک

ها و کارهای حسین زهری فقط از طرف خودش بوده است و سوم این که برعکس آنچه گفته می شود که فعالیت

 ها شد، بازکمیته مرکزی هیچ اطالعی نداشته و کمیته مرکزی زمانی که به خارج از کشور آمد، متوجه این حرکت

هم صحیح نیست. کمیته مرکزی به طور مرتب گزارش داشته، ولی از آن جایی که این تشکیالت همیشه 

کند، این مسئله را رو می "همه چیز"کند تا این که گندِ کار درآید و بعد در صورت لزوم و فشار، می "پوشیچشم"

 هم پیش آمد.  بهرامدر مورد 

ی بهرام، حذف مخالفین و غیره، تماما سیستم تشکیالتی بود که در ایران چهارم این که سکتاریسم بهرام، کدخدامنش

و یا  مهدی سامع، "گرایش سوسیالیستی"شد و نمودارهای فراوانی در مورد مثال گونه رفتار میهم به همین

ری از شود؛ به یکباره جوتوان دید. ولی چون منش این است که اگر یکی بد شود، همه چیزش بد میشورایعالی می

شود که گویا این فرد، فرهنگ و روابطی را در تشکیالت خارج از کشور جا انداخت که هیچگاه بهرام صحبت می

درجه با ایران متفاوت بوده است. ولی در مورد مسئله  180در تشکیالت داخل سابقه نداشته و این فرهنگ و روابط، 

های فدایی مختلف از جمله که هنوز هم در تشکیالتاصلی یعنی خارج از کشور باید بگویم من و حتا کسانی  

به  بهرامالقول هستند که تشکیالت سازمان فدایی کمتر کسی را همانند کنند، در این نکته متفقفعالیت می "اقلیت"

کنم هیچ گر و در عین حال خود محوربین. من فکر نمیخود دیده است. فردی بسیار با هوش، با ذکاوت و سازمان

توانست به این سرعت برای سازمان در خارج، امکانات ایجاد کند و به این می حسین زهریری جز کس دیگ

به زبان انگلیسی به  "المللیکار بین"و نشریه  "جهان"سرعت هوادران سازمان را در خارج سازماندهی نماید. نشریه 

ته این همه کارها با یک شیوه نظامی و از باال ترین نشریه در خارج از کشور تبدیل شدند و... البسرعت به پُرخواننده

به پایین با منش فرماندهی بهرام همراه بود. من بسیاری مواقع صدای حتا داد کشیدن و برخورد باال به پایین مسئولین 

انی انگیز و غیرانسهای بسیار غمام و بعدها که به اروپا آمدم داستانمختلف تشکیالت خارج به دیگران را شاهد بوده

ها، در زندگی ها، توهین کردندر مورد هواداران از طرف بهرام و یا فرماندهانی محلی را شنیدم، از جمله اخراج

های آن را شخصی افراد دخالت کردن و حتا طرز لباس پوشیدن زنان که البته نماد درستی از آن چیزی بود که نمونه

ها در چندین کشور را گیریای اعتراضی سراسری و یا سفارتهدر ایران نیز شاهد بودیم. در همین دوره،آکسیون

هم فروخته  صدامکند. داخل پرانتز این که، البته بخشی از این اطالعات به دست آمده به رژیم سازماندهی می

های دیگری است نیز بخش زد و بندهای بهرام با جمهوری اسالمی و تجارت با عوامل جمهوری اسالمیشود و می
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ها برعلیه کشیهای مختلف فدایی افشاء شده است. البته در همین دوره هم، چماقط خود وی و یا تشکیالتکه توس

نیروهای سیاسی دیگر را نیز داریم. در برخی از کشورها مثال نسبت به مجاهدین و یا حتا رفقای شورایعالی پس از 

شود که کند. در همین رابطه گفته میندهی میای را سازماقضیه چهارم بهمن، برخوردهای بسیار شدید و خصمانه

کس گویا بهرام بدون اطالع کلیه اعضای دیگر کمیته مرکزی، چنین حمالتی را شروع کرده بود و در حقیقت هیچ

از آن خبر نداشته است. این مسئله اصال درست نیست. واقعیت این است که اطالع بوده است و اعضای کمیته 

های اند ولی این مخالفت یک مخالفت فعال نبوده است. کال مشکل سازمان چریکهمرکزی، مخالفت هم داشت

کند و کارش برای تشکیالت عموما این چنین بوده است. یعنی تا زمانی که کسی کار می 57فدایی خلق پس از سال 

شود، مگر این گرفته میهایی بکند که جایز نیست، در حقیقت نادیده الی این کارها، فعالیتمفید است، اگر در البه

 شود آن را کتمان کرد. مثل کوهی باشد که دیگر نمی "خرابکاری"که در مرحله جدایی باشد و یا این که 

های جاری کمیته هم همین بود. در دوره مسئولیت وی، مخالفت جدی و ایستادگی در مقابل سیاست بهرامدر مورد 

گذاشت و رفت، با  حسین زهریجه صورت نگرفت. پس از این هم که های قید شده باال، به هیچ وخارج، در نمونه

پاریس و ضرب و حمله به میز کتاب سیتههای کمیته خارج مثال در مورد فرانسه )اخراج و محکوم کردن سیاست

دستی کمیته خارج از کشور با دولت فرانسه در جهت اخراج مجاهدین از فرانسه و رفتن شتم مخالفین و همچنین هم

شویم و از آن دوره به بعد، هر کاری در خارج از کشور صورت گرفته بود، به حساب  ( مواجه مینان به عراقآ

گیری فردی بهرام و بدون اطالع تشکیالت گذاشته شد و گویا همه تشکیالت مخالف سرسخت وی و همه تصمیم

 ه است. گونه نبودکامال جلوی بهرام ایستاده بودند! در صورتی که اصل قضیه این

با تشکیالت اقلیت در مورد نظرش درباره   حسین زهریشود اختالف یکی دیگر از مسائل این است که گفته می

مسائل جهانی یعنی اردوگاه سوسیالیسم و تعیین تضاد اصلی در جامعه ایران بوده است. این هم علت اساسی 

به عنوان تنها عضو سازمان و کمیته  66بهرام تا سال  جستجو کرد. 66تا  64های اختالفات نبود. علت را باید در سال

مرکزی، تمامی امور تشکیالت در خارج از کشور را در دست داشت و از طریق امکانات مالی و تدارکاتی، حتا 

زمانی شروع شد که، اعضا  بهرامکرد. مشکل های دیگر در منطقه کردستان را به شکلی کنترل میعملکردهای بخش

مجبور به ترک منطقه و کشورهای جوار ایران شدند و بنابر این با حضور  65وهای سازمان پس از سال و کاندید عض

 توانست کارها را مثل سابق به پیش برد. فیزیکی در خارج از کشور،  بهرام دیگر نمی

شکیالتی، بنابراین مشکل بدانجا کشید که دیدیم. ولی از آنجایی که بسیاری از اسناد تشکیالتی، گزارشات ت

های کالن تشکیالت را در دست خود نگاه بود، زمانی که سرمایه بهرامهای تشکیالتی و غیره در دست شناسنامه

داشت و از طرف دیگر توسط عضو منتخب کنگره در کمیته مرکزی، به رهبری تشکیالت وارد شد، تشکیالت به 
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بار ن وی، وی را اخراج نمود تا پرستیژ سازمانی یککرد و صرفا پس از رفتدار و مریزی  با وی رفتار میشکل کج

 « ای به خود گیرد!ای، چهره ضابطهدیگر، در مقابل سیستم رابطه

 [1385آذر  29های فدایی ـ ]علی فرمانده ـ از جنبش فدایی تا تشکیالت
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «مینا سعدادی و شهرزادنیوز»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقعیت تشکیالتی ، نویس این بخش از کتاب، ما را به انجام کار پلیسی ـ امنیتی و لو دادن مپس از خواندن پیش "دوستانی"از آنجا که ]

کنیم و اند، در همین ابتدا پرسشی را مطرح میگی یکی از اعضاء سازمان فداییان اقلیت، متهم نمودهنام واقعی و ارتباطات خانواده
 یک فعال کمونیست فقط برای پنهان نگه داشتن هویت واقعی "نام مستعار"پردازیم. پرسش: آیا موضوع را رها و به ادامه کار خود می

های امپریالیستی و فرد از دیگر مبارزان است، و نه از نهادهای حکومتی؟! آیا برای یک تشکیالت کارگری، نهادهای امنیتی و دولت

 ؟![ و کارگران و دیگر مبارزان نه اند"خودی"های رژیم استبدادی مَحرم و وزارتخانه

کشور موظف شد  جا آغاز شد که دولت هلند با تصویب پارلمان اینماجرا از آن

های ایرانی در جهت تقویت میلیون یورویی را در جهت ایجاد رسانه 15ای بودجه

دموکراسی، به نهادهای غیردولتی اختصاص دهد. یکی از شروط دریافت این بودجه، 

طلب بود. های انقالبی )و برانداز( و نزدیکی به جریانات اصالحدوری از سازمان

شده که به  طور تصمیم گرفتهاین»کند: لند نیز اعالم میسخنگوی وزارت امورخارجه ه

ها اعالن نشود. ولی خود موسسات مورد نظر کنند، نام آنجهت حفظ امنیت موسساتی که کمک مالی دریافت می

 « اعالم این موضوع مختارند.در اعالم یا عدم

است. هشتاد درصد  "بنیاد خانه آزادی آمریکا"، یکی از این نهادهای غیردولتی که دریافت پول از هلند را تایید کرد

آمریکا  "دولت"، رئیس پیشین سازمان سیا است، توسط جیمز ولسیکه مدیر آن،  "غیردولتی"از بودجه این نهاد 

های وظیفه انجام فعالیتهای امنیتی ایاالت متحده شود! این موسسه به مثابه بخشی از اتاق فکر دستگاهتامین می

ترین وظایف و اختیارات این موسسه، حمایت از زمینی در داخل ایران را به عهده دارد. یکی از مهممخفی و زیر

ایرانیان طرفدار دموکراسی و فعاالن حقوق بشری است. این موسسه با دریافت کمک مالی از دولت هلند، بخش 

طلبان و جنبش حمایت از اصالح در 88اندازی کرد و توانست در جریان حوادث سال را راه "خانه آزادی"فارسی 

ای ایرانی و نگاران و فعاالن رسانهدر چنین وضعیتی طبیعی بود که برخی از روزنامه سبز نقش بسیار فعالی ایفا کند.

و  "اوجیان"الوقت، دست به کار تاسیس طبانِ ابنی فرصتاپوزیسیون خارج کشور نیز، برای عقب نماندن از قافله

  به همین ترتیب با هزینه دولت هلند متولد شد. "دیو زمانهرا"رسانه شوند. 

نیز از خواب زمستانی خود بیدار  "سازمان فداییان اقلیت"ای شد تا میلیون یورو انگیزه 15در سویی دیگر، همین 

 گیری از فعالیت تشکیالتی، ناگهان به صحنه بیاید و با طرح تبدیلپس از هجده سال کنارهتوکل شده، و رفیق 

 ای از یوروهای امپریالیستی دندان تیز کند. ای، برای تکّهساختار تشکیالتی به ساختار رسانه
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ی هشتاد خورشیدی به تغییر ، از اواسط دهه"حزب کمونیست کارگری"سازمان فداییان اقلیت با الگو قرار دادن 

بود، در کنگره دهم  توکلپیشنهاد ای همت گماشت. این طرح که ساختار تشکیالتی سازمان، به یک ساختار رسانه

تصویب شد. از همان زمان دور از چشم اعضاء و کادرها و حتی برخی از مسئولین، تالش  1389سازمان، در خرداد 

تاسیس  "زنبورک"با مدیریت  "دخترک"برای تدارک مقدمات ضروری این تغییر ساختار آغاز شد. ابتدا سایت 

هر دو با استفاده از  "دخترک"و  "شهرزادنیوز"بنیاد و سایت اینترنتی د خورد. کلی "شهرزادنیوز"شد، و سپس پروژه 

در واقع یک سازمان خبری ایرانی بود که حوزه زنان را محور  "دخترک". کمک مالی دولت هلند تاسیس شدند

کرد. از ش میهای خود قرار داده و در جهت برقراری ارتباط با خبرنگاران در ایران و خارج از ایران تالفعالیت

درباره  "سی فارسیبیبی"میلیون امضاء بود. های این رسانه و سردبیر آن شرکت در کمپین یکدیگر فعالیت

سایت شهرزاد نیوز از ژوئیه گذشته و پس از آن که کمک مالی مصوب مجلس »نویسد: های شهرزادنیوز میفعالیت

المللی اطالعات و آرشیو مرکز بین ،المللی هلندوزشیِ رادیو بینهلند به آن تعلق گرفت، آغاز به کار کرد و مرکز آم

گوید: هدف سرویس سردبیر این سایت می مینا سعدادی کنند.از آن پشتیبانی می "دخترک"جنبش زنان و بنیاد 

تر ها کمخبررسانی شهرزاد نیوز آن است که در زمینه اخبار و اطالعات مربوط به زنان فعالیت کند که در سایر رسانه

 [ 1385بهمن  17سی فارسی ـ بی]سایت بی..« شود.دیده می

ها با سازمان فداییان و همچنین ارتباط آن "شهرزادنیوز"و  "زنبورک"جای کار، نام اصلی مدیر یا مدیران تا این

 هاینام اقلیت )حتی از برخی اعضای کمیته اجرایی فداییان هم(، مخفی نگه داشته شده بود. در این مدت فقط

در رابطه با این دو موسسه مطرح بود. اما زمانی که موضوع شرکت در سمینارهای جهانی  مژده فرهیو  زنبورک

ی این موسسات نیز به میان آمد. برای روشن به عنوان نماینده مینا سعدادی ارتباطات جمعی و دولتی پیش آمد، نام

ها )سمینار جهانی کنندگان در یکی از آنبه فهرست شرکت است نگاهی شدن ماهیت و اهداف این سمینارها کافی

های ی جمهوری اسالمی از ایران، و از سازمانوزارتخانههفت گان در این سمینار، نماینده های پیشرو( بیندازیم.رسانه

رها شرکت در این سمینا "دخترک"ای که از طرف شرکت داشتند. نام نماینده اعظم طالقانیاو( جیغیرانتفاعی )ان

 بود. مینا سعدادیکرد، می

کرد. در مراسم سراسری برای سالگرد سیاهکل با همین گی سیاسی خود را پنهان نمیمواضع و وابسته مژده فرهی

 کرد. کار، مصاحبه می اسم مستعار، به عنوان نماینده اقلیت سخنرانی داشت و یا به عنوان عضو هیئت تحریریه نشریه

 [1381ـ اسفند  400ر با رفیق مژده فرهی، عضو تحریریه ـ کار شماره ]گفتگوی نشریه کا

سازمان اقلیت و تحریریه نشریه کار، فردی شناخته  "کمیته اجرایی"نزد اپوزیسیون چپ، به عضو  مژده فرهیپس 

منیتی های امپریالیستی و در حضور نمایندگان دولتی و اشده بود. اما زمانی که همین فرد در سمینارهای دولت

 کرد!شرکت می مینا سعدادیجمهوری اسالمی، با نام حقیقی خود یعنی 
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خسرو های های خانم سعدادی به عنوان سردبیر شهرزادنیوز، شرکت در نمایشگاهی از نقاشییک نمونه از فعالیت

های اش جبههبود و نوشتن گزارشی از این نمایشگاه.  خسرو حسن زاده هنرمند عاشورایی و مشهور به نق زادهحسن

آمیزی تابلوها به برگزارکنندگان ضمن تمجید از رنگ»در گزارش خود  مینا سعدادیجنگ ایران و عراق است. 

کند که چرا سالن نمایش در جایی برقرار است که کارگران ساختمانی در نزدیکی آن مشغول به نمایشگاه انتقاد می

 «  کار هستند!

یک نفر و وابسته به تشکیالت فداییان اقلیت  مینا سعدادیو  مژده فرهی، بورکزنبعد از آن که سرانجام آشکار شد 

اند، در میان اپوزیسیون سواالت و ها را عَلَم کردههستند، و با کمک یوروهای امپریالیستی این موسسات یا رسانه

است؟ دوم: آیا ، با هماهنگی تشکیالت دریافت شده های مالی دولت هلندابهاماتی پیش آمد. یک: آیا کمک

های چپ دیگر است؟ سوم: چگونه است کارکرد اسامی مستعار، حفظ امنیت فعاالن چپ در مقابل فعاالن سازمان

که عضو کمیته اجرایی فداییان اقلیت، برای نیروهای چپ و اپوزیسیون مژده فرهی است )نام مستعار( ولی برای 

های انقالبی چپ و )نام حقیقی(؟! چهارم: آیا سازمانسعدادی  مینانیروهای دولتی و امنیتی رژیم جمهوری اسالمی، 

 های امپریالیستی هستند؟    گی طبقه کارگر، مجاز به دریافت کمک مالی از کشورها و دولتمدعی نماینده

د در برابر موج انتقادات ابتدا رهبری فداییان اعالم کرد که خانم سعدادی کارمند نهادی هستند که از جانب آن نها

بر اساس »باشد! و با اشاره به مصوبات سازمانی خود اعالم کردند که: ناگزیر به شرکت در چنین سمینارهایی می

های کار در تشکیالت کمونیستی، اعضاء باید از آزادی خالقیت و ابتکار در راستای اهداف انقالبی پرنسیب

ت حق مداخله در امور شخصی و خصوصی برخوردار باشند و اعضاء دیگر تشکیالت و به خصوص رهبری تشکیال

 «!! اعضاء را ندارند.

که خواهان توضیح این رسوایی شده  "میز کتاب آمستردام"سازمان همین پاسخ را به طور رسمی در برابر مسئوالن 

باشد و ربطی به می مینا سعدادیتمام موارد مطرح شده، مسائل شخصی یکی از اعضاء، یعنی »بودند، عنوان کرد: 

 «گویی به هیچکدام از این مسایل نیست.موظف به پاسخ "اقلیت"خاطر هم ازمان اقلیت ندارد و به همینس

دریافت  "کمیته میز کتاب آمستردام"گویی ندانست ولی پاسخ قاطعی از سوی هرچند اقلیت خود را موظف به پاسخ

 « اخراج»کرد: 

های شهرزادنیوز و شرکت سازمان فداییان اقلیت در طرح"ی میز کتاب آمستردام در رابطه با در بخشی از بیانیه

ناپذیر بر پیکر ای جبرانهایی، صدمهاز آنجا که شرکت نیروهای انقالبی در چنین طرح»، آمده است: "امپریالیستی

وسیله ضمن محکوم کردن شرکت کند، بدینی ایران وارد میدیدهمبارزات انقالبی کارگران و زحمتکشان ستم

های ما با ها و اتحادعملکنیم که تداوم همکاری، اعالم می"شهرزادنیوز"در طرح امپریالیستی  "اقلیت" رفقای
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 "شهرزادنیوز"ی میزکتاب آمستردام و خارج از آن، منوط به خروج این رفقا از طرح ، در کمیته"اقلیت"رفقای 

 «2006باشد. ـ دسامبر می

 ی میزکتاب آمستردام:کمیته امضای اعضای

 انقالبیون کمونیست

 بهمن 19سازمان 

 های فدایی خلق ایران ـ هلندفعالین چریک

 کانون زندانیان سیاسی ایران )در تبعید( ـ هلند

 ـ هلند هواداران حزب کار ایران )توفان(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «بندیجمع»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

های فدایی خلق )اقلیت( است. خوانیم که مربوط به سازمان چریک]در اینجا فقط بخشی از این مقاله مفصل را می

تایید مشی و نظرات سازمان وحدت کمونیستی نیست. ما به درستی  ناگفته مسلم است که آوردن این مقاله به معنای

ی انتقادی توجه داشتیم و اینکه چه بسا همین نقد شامل عملکرد خود سازمان وحدت نسبی جوهر این مقاله

 کمونیستی در آن دوران نیز بشود.[

ها برد. کارگری که ن کارخانهای خود را به دروچپِ مشتت، سردرگم و غیرمتحد، مسایل فرقه 57پس از انقالب »

کرد. مسابقه برای گیری میخواست از بند توهمات گذشته رها شود، باید بین هفتادودو گروه چپ تصمیمتازه می

توانست هیچ شد که نمیهایی همراه میپراکنییافت و با چنان لجنبار میجلب کارگران آگاه ابعادی چنان خفت

لین تظاهرات یازده اردیبهشت، زمانی که کارگران هنوز بر مبنای غرایز خود حرکت کارگری را مشمئز نکند. در او

ترین تظاهرات چپ در تاریخ ایران را های سیاسی، چندصدهزار نفر باشکوهکردند و نه تحت سازماندهیِ سازمانمی

را تظاهرات نامید ـ نمایشی  برگزار کردند. و باز هم به یاد داریم که تظاهرات در اردیبهشت سال بعد ـ اگر بشود آن

های چپ حتی های چپ، و باالخره در سال شصت سازمانگرایی سازمانآلود از تشتت، حقارت و فرقهبود نکبت

نتوانستند یک محل را برای خود انتخاب کنند، حتی نتوانستند شعارهای واحدی در مقابل دیو ارتجاعی که اکنون 

های چپ، شرح یدا کنند.. و دو رویی در مقابل این خفت! صفحات روزنامهها بود، پهایش روی گوشت آندندان

 هایی بود که در بزرگداشت یازده اردیبهشت آفریده بودند!       حماسه

بورژوایی، بورژوایی و... های چپ شنیدند که حکومت ملی، غیرملی، خردهپس از انقالب کارگران ایران از سازمان

ی ضدامپریالیستی ترین مبارزهشد، بزرگمی نامیده "خط امام"جناح مترقی که اکنون  که شدها گفته است. بعد به آن

ترین یورش رژیم علیه چپ آغاز را آغاز کرده است و باید مورد دفاع قرار گیرد، و این البته در زمانی بود که جدی

انشجویان خط امام تظاهرات برگزار و ازخودگذشته علیرغم آن، برای دفاع از اقدام د "ایثارگر"شده بود و چپِ 

 ها پذیرایی شد.  ها ملحق شود که متاسفانه با چوب و لگد از آنرفت که به صفوف آنکرد و میمی

، بجنگد "ارتجاع منطقه که به رهبری صدام به ایران حمله کرده بود"باالخره رژیم ضدامپریالیست تصمیم گرفت با 

 زیر پرچم سبز محمدی رفت. قسمت ناچیزی از چپ که تا آن زمان طبقه کنان بهو بخشی از چپ ایران هلهله

کارگر با آن آشنایی نداشت، ناگهان به کفاره گناهان گذشته، تصمیم گرفت علیه رژیمِ تا دیروز ضدامپریالیست 

دانستند زیر نمیاین بود که باالخره  "مند به چپعالقه"ایران، جنگ داخلی به راه بیندازد!... تنها اشکال کارگرانِ 
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طور که بجنگند، صف مشترکی تشکیل دهند، و یا آن "پرچم"پرچم اسالم در مرزها بجنگند، در داخل مرزها علیه 

 گفتند بگویند این جنگ، جنگ ما نیست!   دیگران می

ز اسیر کرده و هنو "انقالب سیاسی"بورژوایی، ی کارگری که تحت رهبری خردهو شما اکنون خود را به جای توده

 توهماتی است که گویا دستاوردهای بزرگی داشته، بگذارید و ببینید که به این چپ چه چیزی نخواهید گفت!

ها های چپ و متالشی شدن آنبه هرحال آنچه مسلم است این است که طبقه کارگر ایران برای یورش به سازمان

ی گراست، در حرکت روزمرهد، غیرمتحد و فرقهپیونپایه، بیاشکی نریخت... طبیعی است چپی که تا این حد بی

شود که به دنبال سایر نیروهای اپوزیسیون بدود. وقتی هویت و شود و یا مجبور میخود، یا دچار انزوای کامل می

کرد و یا آن که باید به  "جنگ داخلی"صف مستقلی وجود نداشته باشد، یا باید ادای استقالل را درآورد و اعالم 

اش با طبقه کارگر مقارن ارتباطیرو سایر نیروهای اپوزیسیون شد!... به هرحال وضع چپ ایران و بیالهناچار دنب

 شدت سرکوب به وضعی بود که ذکر کردیم...

سازمان کردند. تر چپ فعالیت میهای کوچکتر ـ اقلیت و پیکار ـ و تعدادی سازماندر این زمان دو سازمان بزرگ

ای ناهمگون بودند که بر شد به معنای واقعی کلمه، سازمان دانست. رفقای اقلیت مجموعهنمیاقلیت را در حقیقت 

جدا شده بودند. همان زمان پیدا  "اکثریت"گیری بر سر حاکمیت بود، از شان موضعای مسایل که مهمترینسر پاره

ی این امر تاثیرات خود را در نحوه های مختلفی در میان این رفقا از نظر ایدئولوژیک وجود داشت وبود که گرایش

گرا بودند که این گذاشت. اعضای این سازمان برخی به همان اندازه سنتسازماندهی و مسایل تشکیالتی به جای می

های بارز اند. در مقابل رفقایی بودند که نشانهبریده "اکثریت"آوردند که چرا اساسا از سوال را در اذهان به وجود می

دادند. نه تنها گرایانه استالینیستی سنتی ایران را نشان میهای سادهر، رشد کیفی و بریدن از جزمتجدید تفک

داد. شاید آنان بلکه مقاالت مختلف یک نشریه هم وجود یک طیف نامتجانس را نشان میهای مختلف نشریهشماره

توانست به رشد کلی آن و کل موعه میی درونی ایدئولوژیک در این مجاگر شرایط اجتماعی مناسب بود، مبارزه

شود! اقلیت زمانی مجبور به یک آمادگی ما متوقف نمیچپ کمک کند. اما متاسفانه حرکت اجتماعی به خاطر عدم

این بود که باید در  "اقلیت"اش چنین قابلیتی نداشت. تحلیل سیاسی حرکت سریع، یکپارچه و قاطع شد که سازمان

ها روی دادند اما به علت وضع تشکیالتی، تصمیم آنآنان نیز امکان سرنگونی رژیم را می مقابل رژیم مقاومت کرد.

 کاغذ ماند.

ها جبراً از استراتژی مجاهدین اگر در این زمینه )زمینه سیاسی( ایرادی به اقلیت هست، نه در این نکته است که آن

کردند، تاز عرصه اپوزیسیون قلمداد میرا یکهطور که مجاهدین خود تبعیت کردند، ایراد در این است که همان

 گرایی شد.ی تشکیل صف مستقل چپ، قربانی فرقهتاز عرصه چپ دانستند. باز هم مسئلهاینان نیز خود را یکه

 [1361، اسفند  2]نشریه رهایی ـ ارگان سازمان وحدت کمونیستی ـ شماره 
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 تصاویر و اسناد
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ت از این کمیته
ب آمستردام و اخراج فداییان اقلی

بیانیه کمیته میز کتا
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 اطالعیه اقلیت در مورد بابک و کبوتر پر قیچی خواندن او
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 پاسخ مجاهدین به نامه مهدی سامع
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 های اقلیتائت حسین زهری از رسواییاعالم بر
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 های موسوم به فداییجدول کامل مشخصات تشکل
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 فهرست منابع** 

 های آرزو ـ نقی حمیدیانــ سفر بر بال

 ــ کالغ و گل سرخ ـ مهدی اصالنی

 ا بنابها ـ پارســ تاریخ صدساله احزاب و سازمان

 ــ سیر تحول جنبش چپ و عوامل بحران مداوم آن ـ حسن ماسالی

 ـ به کوشش حبیب الجوردی 16ــ پروژه تاریخ شفاهی ایران، جلد 

 ــ شورشیان آرمانخواه ـ مازیار بهروز

 ـ محمود نادری 2های فدایی خلق، جلد ــ کتاب چریک

 ــ اقلیت در تدارک قیام ـ اشرف دهقان

 های چپ تبعیدی ـ سیامند زندیمانــ مروری بر ساز

 نامه محمود محمودی ـ گفتگوهای زندانــ کتاب ویژه

 ــ کتاب تداوم ـ مهدی سامع

 بهمن ـ سچفخا )اقلیت( 4ــ اسناد کمیسیون تحقیق و بررسی در مورد 

 انداز ـ رحیمــ ترزنامه و چشم

 های درونی اقلیت ـ ر.شیواــ درگیری

 فدایی )اقلیت( ـ سازمان رزمندگانگی سانتریسم ــ ورشکسته

 ،  "به پیش"،   "سوسیالیسم و انقالب"،  "سوسیالیسم"،  "نبرد خلق"،  "اتحاد کار"،  "کار"ــ آرشیو نشریات 

 آرش ، نقطه و....

 های مباحثات درونی ــ آرشیو بولتن

 

 

 
 


