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  تعرض به تاریخ
حزب «و »   ،جلد اول١٣٥٧ از نخستين کنش ها تا بهمن -چریک های فدایی خلق «، کتاِب ١٣٨٧در بهار سال 
های  مؤسسه مطالعات و پژوهش«در نمایشگاه کتاِب تهران، توسط » گيری تا فروپاشی توده از شكل

این دو کتاب از جمله .  بازار نشر عرضه شدوابسته به وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران، به» سياسی
 . عنوان محصوالِت فرهنگی این مؤسسه اطالعاتی در ساليان اخير است۵٠

های دیکتاتوری، با توسل به جعل و دوروغ، اسناِد تاریخی را به دلخواه خود بازسازی  در طول تاریخ، تمامی نظام
  .ندکنند تا تاریخ دلخواه خود را تدوین کن و دستکاری می

اشان،  کاربدستاِن حکومِت اهللا نيز برای تدوین تاریِخ دروغيِن خود، در نمایشگاه کتاب تهران از خورجيِن فرهنگی
و صد البته که هدف این تهاجم، نسِل . اند  و به تقابِل فکری با مخالفان برخاسته محصول جدیدی بيرون کشيده

  .ی دانستن در داخل کشور است جوان و تشنه
. های بازمانده از ساواک شاه است ی این محصوِل به ظاهر فرهنگی، اوراق بازجویی و مکاتبات و پرونده پایه کار

بازجویی از فدایيان، حقيقِت مطلق انگاشته شده است؛ در حالی که اگر  در این کتاب، تمامی اعترافاِت زیر
ها، هرگز در مورِد  به ویژه چریککسی تنها یک برگ بازجویی پس داده باشد متوجه است که عموِم زندانيان 

ها بيشتر بوده است،  و چه بسا، هر مقدار دروِغ در بازجویی از جانِب چریک. نوشتند رفقای خود حقيقت را نمی
استناد به اعترافاِت زیِر شکنجه و بازجویی، افزون بر آن . ی پایبندی به آرمان را نتيجه گرفت توان از آن درجه می

 مالِک -هایی از نوِع حکومت اسالمی  جز حکومت-باشد، در هيچ نظاِم فکری  ی میکه عملی غيِر اخالق
  . حقيقت نبوده است

ای است که قبل از دستگيری به کسوِت  ی مخفی کتاب، به ظاهر خود از آن دسته زندانياِن بریده نویسنده
 خوانندگان را در کتاب به منابعی نویسنده). مهدی پرتوی؟ عبداهللا شهبازی؟ یا ؟؟! (آمد است سربازاِن گمنام در

در بسياری از . چون نویسنده مجهول، بدان دسترسی کامل دارند دهد که تنها سربازانی گمنام هم ارجاع می
 سال پس از سپری شدِن عمِر اسناِد محرمانه، آن اسناد به معرِض قضاوت و بازبينی ٣٠نقاِط جهان معموآل 
ی یک کاِر به  ای با عنواِن جمهوری اسالمی که حتی ناِم نویسنده خانه نيتاما در ام. گيرد عالقمندان قرار می

  .ظاهر تحقيقی نيز مخفی است، سخن از حِق دانستِن عمومی، بيشتر به شوخی شباهت دارد
اند که اهم آن چنين  ی چِپ آن در پی اثباِت چندین اتهام به فدایيان خلق بر آمده آورندگاِن بریده کتاب و پدید

  :است
  ، اند   فدایيانی که عليه دیکتاتوری سالح برداشتند فاقِد عقالنيت بوده-
  ، اند  اکثریِت فدایيان پس از دستگيری با پليِس امنيتی همکاری کرده-

  اند، گاِن فدایی در خارج از زندان به رهبری حميد اشرف به گانگستریسم روی آورده مانده  زنده-
  ، است يگانه بوده جنبِش فدایياِن خلق وابسته به ب-
  ،  اند همه مخدوش بوده) زاده، حميد اشرف بيژن جزنی، مسعود احمد( رهبراِن نامی فدایی -
  .              نفوذ پليس امنيتی در تشکيالت فدایيان-

چنين کسانی  خواهی از تنی چند از کارشناسان، و هم مجله آرش به سهِم بضاعِت اندِک خود، با مراجعه و نظر
سازی، اختصاص  ای را به مقابله با این تاریخ اند ویژه نامه آمده و درگيِر آن جنبش بوده بطِن جنبِش فدایی برکه از 

  .داده است
                                                                           آرش
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  تاریخ به روایت جمهوری اسالمی
  
  
  
  
  

                  اسد سيف
  
  

 
١  

مؤسسه مطالعات و "ای به نام  طی بيست سال اخير، هر از گاه، کتابی حجيم در عرصه تاریخ از سوی مؤسسه
ها،  با توجه به عنوان. تعداد این آثار به بيش از پنجاه عنوان می رسد. در ایران منتشر شده است" پژوهشهای سياسی

ارت اطالعات جمهوری اسالمی صاحب اصلی این بنياد ها، هيچ شکی نمی توان داشت که وز موضوع و محتوای کتاب
عبداهللا شهبازی، ) ١.(نيز به همين مؤسسه تعلق دارند" نشریه الکترونيکی دوران"و " فصلنامه مطالعات تاریخی. "است

، به تئوریسين ١٣۶١شخصی که پس از انقالب از مسئولين حزب توده ایران بود و پس از یورش به حزب توده در سال 
های منتشر شده نيز در  کتاب. ترین افراد این مؤسسه است مان اطالعات جمهوری اسالمی بدل شد، از فعالساز

  . اکثریت خویش، به شکلی نام او را به عنوان نویسنده و یا ویراستار، بر پيشانی خویش دارند
حزب رستاخيز؛ اشتباه بزرگ "ازی، اثر عبداهللا شهب)" صعود سلطنت پهلوي و تاريخ نگاري جديد در ايران(نظريه توطئه "

ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، خاطرات "در دو جلد، نویسنده مظفر شاهدی، ) شناسی يك ناآامی بزرگ آسيب (
-١٣٨۴( پيدايي تا فرجام - سازمان مجاهدين خلق "در دو جلد، ویراستار عبداهللا شهبازی، " ارتشبد حسين فردوست

، نویسنده مظفر )احزاب مردم، مليون، ايران نوين(سه حزب "وهشگران،  جلد، به آوشش جمعی از پژ٣   )١٣۴۴
، ١٣٥٧ها تا بهمن  از نخستين کنش" چریکهای فدایی خلق "،، مصاحبه با نورالدین کيانوری"گفتگو با تاريخ"شاهدی، 

جمله این آثار از ...به کوشش جمعی از پژوهشگران، و" گيری تا فروپاشی حزب توده از شكل"نویسنده محمود نادری، 
  . هستند

اند که سالهای  ها می توان به راحتی پی برد که در کليت خویش به موضوعاتی نظر داشته با نگاهی به عناوین کتاب
به دیگر سخن، تاریخ سرکوب شدگان هستند به روایت . اند ساز بوده سال برای جمهوری اسالمی مسأله و مسأله

، یا مصاحبه با اسيراِن دربنِد جمهوری اسالمی هستند و یا اسناد ساواک و ها که بنگری به کتاب. جمهوری اسالمی
شدگان و سخنان از حلقوم  یعنی اقاریر شکنجه. های به بند کشيده شدگان در دو رژیم شاه و جمهوری اسالمی بازجویی

 پِس هر نقل قول در می توان درهنوز هم که سالخی شده هستند، ترس و دلهره و وحشت را  با این. برون کشيده شده
  .این آثار، به خوبی احساس کرد

هایی که متهم در شرایط خاص آنها را نگاشته است، اعتماد  آیا می توان به اسناد اطالعاتی، خصوصًا به بازجویی"
پاسخ : "خود می نویسد.  پژوهشگران این مؤسسه از خود و یا خواننده کرده است یکی ازاین سئوالی است که" نمود؟

نيز به کار گرفته " سازمان مجاهدین خلق، از پيدایی تا فرجام" همين روش در کتاب )٢(..."به این پرسش مثبت استما 
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 نقر را در ٥٥٠٠شکل گرفت تا " ای پنج نفره کميته"در مقدمه آن به صراحت اعالم شده که در تدوین آن . شده است
که اکثریت این افراد در شمار قربانيان دستگاه جهنمی  در این شکی نيست )٣(.های گوناگون، به کار گيرند عرصه

در " تواب"ها و در زیر تازیانه، به عنوان  گاه سازمان اطالعات، از جمله توابينی هستند که در ازای رهایی جسم در شکنجه
  .اند های تحقيقاتی رژیم به خدمت گرفته شده سازمان

 

٢ 
  مچرا می توانم لبخند بزنم و لبخندزنان آدم بکش

  .و به آنچه که دلم را غمگين می سازد نهيب زنم که آرام گير
  هایم را با اشگ دروغين، تر می کنم گونه

  .و بنا به موقعيت رنگ عوض می کنم
  .، دریانوردان را در دریا غرق خواهم کرد)mermaid(من بيش از پریان دریا 

  .من بيش از اژدهای باسيليسک بينندگان خود را خواهم کشت
  .تنه بر عهده خواهم گرفت  سخنران و نستور را یکمن نقش

  در تردستی، دست اوليس را از پشت خواهم بست
  .و مانند سينون، تروای دیگری را تسخير خواهم کرد

  تر از بوقلمونم صفت بوقلمون
  در تغيير صورت از پروتئوس گوی سبقت را می ربایم

  )۴.(و ماکياولی جنایتکار را به مدرسه می فرستم
تاریخ هویت انسان . تاریخ سرچشمه جوشاِن زندگی انسان است. ه تاریخ را اندیشيدن در باره تاریخ می دانندفلسف

ای است که نه تنها آن را به یاد داریم و  تاریخ برای ما خاطره. "است در جهان تا خود را در آیينه آن ببيند و بهتر بشناسد
ور  که از انسان بودن بهره م، و اگر بخواهيم در خالء محو نشویم، بلای است که بر آن قرار داری پایه...می شناسيم،

  )۴."(گردیم، ناچاریم پيوند خود را با آن نگاه داریم
دورادور . "وقوف بر آن که خودآگاهی باشد، ذاِت تاریخ است. ست که اتفاق افتاده و به وقوع پيوسته تاریخ آن چيزی

  )۶."(ها بيفتند، دیگر تاریخ نمی تواند بود ر تاریخ دوباره در این مغاکاست و اگهایی فرا گرفته  تاریخ را مغاک
سنت آگوستين را که بعدها خود به نوعی از ادبيات تبدیل " اعترافات"ژان ژاک روسو را داریم و یا " اعترافات"در تاریخ 

نه بيرونی کنند، به سير اندیشه اند تا تحول درون خویش را به ميل خویش و آزادانویسندگان این دو اثر کوشيده. شدند
اعتراف می تواند آرامش جان برای . ها آشوبگر درونشان بود، به دیگران انتقال دهند چه را که سال خود نقادانه بنگرند و آن

درمانگر، آنگاه که سفره   پِس برخاستن از تخت رواندرپریش  اعترافگر به همراه داشته باشد، درست به آن سان که روان
ویژگی این گونه از اعترافات در این است که اعترافگر در آزادی لب به سخن می . شاده، احساس سبکی می کنددل گ
داوطلبانه زبان در کام می چرخاند، . که سخن دل بر زبان می راند، خاطر آسوده می دارد و تحت فشار نيست آن. گشاید

  . نقش بر بوم می زند و قلم بر کاغذ می دواند
. اعترافاتی که قرار است سند باشند در تحریر نوعی از تاریخ. کلی دیگر از اعترافات نيز دیده می شوددر تاریخ ش

بوی زور از آن به مشام می . اعترافاتی که در شرایطی آزاد بر زبان جاری نشده، اعترافاتی که آغشته به تهدید است
  .رسد و رنگ خون دارد

. بلند است و از اعترافات نوع دوم، چهره خشِن سرکوب دیده می شودنوع نخست بوی خوش آزادی " اعترافات"از 
اولی در شرایطی آزاد فریاد رهایی است . دومی سر در بند و زنجير دارد. اولی گام به رهایی دارد، به آزادی نظر می کند

خنانی که در هر دو اما اعتراف هستند، س. ست دردکشيده و مستأصل آور، ضجه انسانی و دومی در محيطی خفقان
  .شرایط مختلف، دو هدف کامًال متفاوت را پيش می برند و در برابر هم قرار دارند

در قرون وسطا خادمان کليسا از فرقه دمنيکن به محله و یا روستایی وارد می شدند، اهالی را جمع می کردند تا از 
آن کس که مشکوک . ز دیگران گزارش ارایه دارددر این نمایش مذهبی هر فرد می بایست از خود و ا. آنان اعتراف بگيرند

. ها به بند کشيده می شد تا توبه کند و به اعتراف گردن نهد چال گاه می شد، در سياه و معترض بود، راهی شکنجه
خادمان کليسا از اعترافات سندی می ساختند تا با تکيه . شکنجه در خفا انجام می پذیرفت و اقرار به گناه در حضور همه

متهم با اعتراف، در آیين توليِد حقيقت "در اعترافات قرون وسطایی، .  آن، خلق بفریبند و اقتدار خویش قوت بخشندبر
  )٧."(نسبت به آیين دادرسی متعهد می شود؛ او حقيقِت تحقيق را امضاء می کند...کيفری شرکت می کند

  

٣  
ریِب حافظه ذهنی و تاریخی ملت را هدف خویش قرار  نظامی که اسناد تاریخی را به دلخواه بازسازی می کند، تخ آن

حقيقتی مطلق که باید . می خواهد بر شعور جمعی، آن واقعيتی را جایگزین کند که خود حقيقت می پندارد. داده است
اذهان را باید به هر . جعل و تحریف ابزار نخستين هستند" تاریخ نوین"در تدوین . متناسب با موقعيت حال مکتوب گردد

جعِل . ها تسخير نگردد، جایگزین نمودن فکر و فرهنگ و رفتار جدید ناممکن است تا ذهن توده. شکِل ممکن تسخير کرد
تحریر " تاریخ نوین"تاریخی باید به فراموشی سپرده شود تا . های توتاليتر، مستبد و ایدئولوژیک است تاریخ ذات نظام

های حيات و قدرت بالمنازع یک ایدئولوژی تصنعی و فرعی بر  عرصهتوتاليتاریسم مستلزم کنترل دولتی همه . "گردد
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اذهان مردم است، تنها زمانی به کمال می رسد که مقاومت واقعيت طبيعی و ذهنی را از ميان بردارد، یا به زبان دیگر، 
  ) ٨."(واقعيت را نيست کند

ای را نتواند نابود کند، صاحب اندیشه را می  اگر اندیشه. ای تاب نمی آورد خودکامه هيچ دگراندیشی را در هيچ عرصه
قدرت نه با مرجعيت یکی "در شرایطی طبيعی . خودکامه به راه تغيير فکر جامعه از هيچ جنایتی رویگردان نيست. کشد

در حکومت خودکامه اما، رهبر خود قدرت است و ) ٩."(قدرت مشروع باید از مردم منشأ بگيرد...است و نه با خشونت
  . از او صادر می شودمشروعيت

هایی که چون رهبر بيندیشند، همفکر باشند و  انسان. است" انسان نوین"های ایدئولوژیک تربيت  هدف در نظام
انسان جدید را چنان تربيت می کنند که مصلحت عمومی را تنها معيار رفتار "در چنين نظامی . رفتاری واحد پيش گيرند

  .زی نيست جز اراده حکومتو مصلحت عمومی چي) ١٠."(خود بداند
که از رهبران آن  نخستين قربانيان نه فرزندان انقالب، بل. را هيچگاه از یاد نخواهد برد" محاکمات مسکو"تاریخ معاصر 

بسياری از آنان آنگاه که استالين بر اریکه قدرت تکيه . را پی ریختند" جمهوری شوراها"آنانی که در کنار لنين  هم. بودند
اند  ها، به زیر تازیانه اعتراف کردند که جاسوس بيگانه گاه اکثریت آنان در شکنجه. اعدام شدند" دشمن خلق"وان زد، به عن

اند و تروتسکی به دستور استالين در خارج از   از آن جمله...بوخارین، زینوویف، کامنوف، . و با عوامل دشمن در ارتباط
که صف ميليونی مخالفين بازداشت می شوند، تيرباران می گردند و یا ست  هایی به دنبال چنين تصفيه. کشور ترور شد

شونده هر دو  گر و شکنجه در نظام استالينی، شکنجه) "١١.(از سرما و گرسنگی می ميرند" الجزایر گوالک مجمع"در 
د؛ زیرا با این کار ها پافشاری می کردن اند، ولی آنها بر این دروغ خوب می دانستند که اطالعات و اقرارها همه دروغين

ی حقيقت  گير در جامه همگی به ساختن یک جهان ایدئولوژیک غيرواقعی کمک می کردند؛ جهانی که در آن دروغی همه
  )١٢."(ظاهر می شد

ها  ها از کتاب نام. آثارشان ممنوع شد. به دنبال کشتار مخالفين زمان زدودن فکر و یاد آنان از ذهن جامعه فراررسيد
و سرانجام زمانی فرارسيد . ها پاک شد  این راه حتا تصویرشان در کنار لنين و یا در مجامع حزبی از عکسحذف شد و در

تيراژ . "را بنویسند" تاریخ مختصر حزب کمونيست"گروهی فراخوانده شدند تا زیر نظر رهبر . تا تاریخ دگرگونه نوشته شود
وقفه کتاب را منتشر  جا بی همه. ژ کتاب مقدس در غرب مقایسه کردهای این کتاب را تنها می توان با تيرا هر یکی از چاپ

. اکثر مردم مؤظف بودند که بارها و بارها کتاب را بخوانند...غذای فکری عمده شهروند شوروی بود...و تدریس می کردند
هایی که  ميان کتابدر . تاریخ مختصر رکورد جهانی دارد...مبلغان و سخنرانان حزبی کتاب را کم و بيش از بر داشتند

تاریخ مختصر نه تنها ...نگاری دارند، احتماًال هيچ کتابی وجود ندارد که تا این حد ُپر از دروغ و تحریف باشد دعوی تاریخ
که مناسک و آداب خاصی را نيز با جزئيات  های بلشویکی را گرد کيش لنين و استالين پدید آورد، بل ای از افسانه شبکه

یکی از مهمترین . که یک نهاد اجتماعی نيرومند نيز بود تاریخ مختصر صرفًا یک تحریف تاریخ نبود بل...کردفراوان تجویز می 
  )  ١٣."(ی نقاد و خاطره جامعه از گذشته خویش بود ای برای نابودی اندیشه ابزار حزب برای کنترل ذهنی؛ وسيله

در چکسلواکی " کاله کلمنتيس"داستان . ی پيش گرفتندنگار نيز همين روش را در تاریخ...هيتلر، موسولينی، خمينی و
 کلمنتس، وزیر امور خارجه، به هنگام ١٩۴٨در سال ) ١۴.(را ميالن کوندرا در داستانی به همين نام نوشته است

تصویر این . سخنرانی کلمنت کوتوالد، رهبر حزب کمونيست، از آنجا که هوا سرد بود، کاله خویش بر سر رهبر می گذارد
همه آثار او از تاریخ . چند سال بعد کلمنتس به جرم خيانت کشته شد. ها می شود ها و کتاب بخش روزنامه نه آذینصح

کلمنتس را حذف کردند، اما کاله او . حذف شد، حتا تصویر او از عکسی که در آن روز برفی کاله بر سر رهبر می گذاشت
  .را نتوانستند از سر کوتوالد حذف کنند

گروه "حذف تصویرهای همسر مائو و دیگر رهبران حزب که به . ا در چين، پس از مرگ مائو شاهدیمهمين روش ر
آلبانی، کره شمالی، لهستان و . ها و اخبار تاریخی کشور، تنها یک نمونه است مشهور بودند، از عکس" چهارنفره

  .نگاری همين راه را طی کردند بسياری از کشورهای آسيا و آفریقا، در تاریخ
. ایم ها و تصاویر همه مخالفان و منتقدین به رژیم، حتا آنان که به شکلی با آن بودند، بوده در ایران نيز شاهد حذف نام

زاده، بازرگان،  صدر، قطب اهللا خمينی در کنار افرادی چون بنی هاست که نمی توان متن و یا تصویری از آیت دیگر سال
  .دید... اهللا منتظری و آیت

  

۴  
 و زندان به خاطر دگراندیشی، و شکنجه و آزار برای اقرار، طبق منشور جهانی حقوق بشر ممنوع است، بازداشت

ها اعترافاتی که می  دستيابی تاریخی به این مصوبه یعنی پشِت سر گذاشتن سال. امری که اروپای مدرن آن را پذیرفته
این بند، سراسر درد است و شکنجه، خون است و در پِس پنهاِن . بایست به نفع قدرِت حاکم بر زبان رانده می شد

های از حدقه  شده، چشم آجين های شمع های دریده، تن شده، شالق، بدن مرگ، فریادهای فروخفته و در بغض خفه
این مصوبه یعنی پذیرش پایان ...های چهارشقه شده، شالق، اضطراب، ترس و های بریده و بدن بيرون کشيده شده، زبان

  . آغازی دیگر، دنيایی نوبربریت، یعنی
اعترافات جهان بربر در آغوش قدرت . اعترافات جهان بربر را فقط جهان بربر می پذیرد و انسان بربر آن را باور می کند

در جهان با تاریخ روشنگری و مدرنيته گره خورده " اعترافات"تاریخ . زور و ترس نشان آن است. مستبد رشد می کند
  .شتن اعترافات قرون وسطایی و آغاز آزادانه بر زبان راندن تجربه شخصی هستییعنی پشت سر گذا. است
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ای  دنيای مدرن هنوز در فرهنگ ما جایگاه ویژه" اعترافات. "ست تاریخ کشور ما تاریخ اعترافات به شيوه قرون وسطایی
" اعترافات"از حدیِث نفس و در کشوری که زور بر آن فرمان می راند و فردیت انسان در بند است، سخن گفتن . ندارد

ست که باید به خدمِت قدرِت حاکم به کار  اعترافاِت دنيای ما هنوز نشان از بربریت دارد، سخنانی. امری بيهوده است
ای از هستی تاریخی ما نيست، همان است که در  تاریخ اعترافات در نظام جمهوری اسالمی، برگ تازه. گرفته شود

. ها بود و اعترافات "نامه نفرت" مرداد جوالنگاه ٢٨صفحاِت تاریخ پس از کودتای آمریکایی .  شدتر اعمال می های پيش سال
. آنگاه که ساواک شاه بنيان گرفت، اعترافات نيز شکل دیگری به خود گرفتند. در این اسناد هدف نمایِش تسليم است

ون بودیم و می دیدیم چه عاجزانه، گذشته خویش پریده و مضطرب قربانيان بر صفحه تلویزی های رنگ هرازگاه شاهد چهره
های جمهوری اسالمی  نادم در زندان. را انکار می کنند و شرمنده از رفتار خویش، عفو ملوکانه را خواستار می شدند

  .ست که با ابراز تنفر از گذشته خویش به آغوش اسالم بازگشته و سرسپرده رژیم شده است تواب نام دارد و او کسی
می گویند شخص اعتراف کننده . ف بر آن زبانی جاری شده که در بند است و قدرِت چرخِش آزاد در کام ندارداعترا

ها، شکنجه و  ها، بازجویی از بازداشت. های رسيدن به درجه تحول اما بر ما آشکار است راه. دچار تحول شده است
کننده احساس همدردی می  شيم با شخِص اعترافاگر بربر نبا. می دانيم صحت ندارد. محاکمه و حبس اطالع داریم

شخصيت زندانی، او را وادار به کنيم و او را قربانی می دانيم، قربانی نظامی ستمگر، دستگاهی که با خرد کردن 
  .نفی خویش می کند تا بر عليه خود شهادت دهد

به عنوان " حق سکوت. "شددر اروپای مدرن، شهادت عليه خود، در پی یک سری مبارزات سرانجام غيرقانونی 
طبق این اصل وظيفه دادستان است که جرم را ثابت کند و در این راه دنبال . دستاوردی ارزشمند به جای آن نشست

  . متهم حق دارد لب به سخن نگشاید و هيچ حرفی بر زبان نراند. اسناد و مدارک الزم باشد
آن را که در اتاق شکنجه دهان باز نکند و . رمان می جویدپرور قه ذهن اسطوره. جهان سنت به اسطوره دل خوش دارد
که توان تن بداند و یا  آن را که وا دهد و یا بشکند و تاِب شکنجه نياورد، بی آن. حرفی بر زبان نياورد، تقدیس می کند

توان برانگيز است، می  در این شکی نيست که مقاومت زیباست، ستایش. که بخواهد که بداند، طرد می کند این
ها هستند، اما نمی توان با همين معيار درهم شکسته شدن قربانی را  گاه گر کسانی بود که فاتح شکنجه تحسين

از ستایش تا همدردی راهی است که باید آن را شناخت، به . نادیده گرفت و چشم بر موقعيت جسمی و روانی او بست
راهه خواهيم رفت و  های خود به بی  آن را نشناسيم، در داوریاگر. آن سان که باید فاصله بين مقاومت تا تسليم دانست

  . را نادیده خواهيم گرفت" حقوق بشر"و " حق شهروندی"موضوعی به نام 
  

  

۵  
سسه مطالعات و پژوهش" ها درباره علل وقوع   به منظور پاسخ گویی به انبوه پرسش١٣٦٧های سياسی در سال  م

سسه بر این باور بود آه مؤ.  معاصر، توسط جمعی از عالقه مندان بنيان نهاده شدانقالب اسالمی و زوایای پنهان تاریخ
 بر رویداد ها فرو نشيند و آن را از ذهن و ضمير تاریخ بزداید به ثبت و ضبط آن همت »غبار زمانه«باید پيش از آن آه 

مان اطالعات رژیم در تاریخ معاصر ساز" پژوهشگران" در پی دستيابی به چنين هدفی، )١۵(."گماشت و به آیندگان سپرد
گرا و مردمی، که به طور عمده در نهضت  جریان اصالت: "اند که عبارتند از  فرهنگی کشف کرده- ایران سه جریان سياسی

بود، جریان غربگرایانه راست و ميانه، که به دست ...روحانيت تبلور یافت و انقالب شکوهمند اسالمی ایران ثمره آن
در شئونات سياسی و فرهنگی ایران ...خبگان وابسته به دستگاه حکومتی و با حمایت استکبار غرب روشنفکران و ن

 لنينيسم -و مارکسيسم...که متأثر از سوسيال دمکراسی روسيه بود...نقش مؤثر یافت، و باالخره جریان غربگرایانه چپ 
  )١۶(."را به عنوان ایدئولوژی و مکتب سياسی خود ترویج نمود

باطل بودن نظام شاهنشاهی را ثابت کرد و همين " انقالب اسالمی"حکومتی بر این باورند که پيروزی " گرانپژوهش"
تمامی این . های سياسی دارند، باید حقانيت جمهوری اسالمی را ثابت کنند ها که در اصل نشان از شکسِت  گروه کتاب

های ریز و درشت تحقيقاتی  ران مزدور را در مؤسسهجمهوری اسالمی هزا. اند آثار نيز در همين راستا نوشته شده
سالخی . خویش بسيج کرده تا به هر طریق ممکن جمهوری اسالمی را در ترازوی دادگاه تاریخ بر کفه حقيقت بنشانند

های  های تاریخی، جعل سند، حذف شخصيت تاریح، حذف حوادث تاریخی، سانسور، نابودی اسناد، جرح و تعدیِل داده
هدف . ست از جمله کار و ابزار کار پژوهشگران حکومتی...به انحصار خویش درآوردن تمامی اسناد تاریخی وتاریخی، 

نابودی حافظه تاریخی ملت است، یعنی همان کاری که هر سلسله و دودمانی که در این کشور به قدرت رسيد، با 
  . ست چون ذهِن ما خالی مکه آرشيوهای تاریخی ما نيز ه و نتيجه آن. خاندان و رژیم مغلوب کرد

ای چون فردیت بيگانه است، در نفی فردیت دیگران، می کوشد تا ابتدا آن را نابود  گرا از آنجا که با مقوله ذهن سنت
ست که حافظه  در فقدان ذهنيت تاریخی. این واقعيت تاریخی ماست.  آن فردیت خویش اثبات کند کرده و آنگاه بر جنازه

یاد . ایم که در حذف آن دیگر، خود را ثابت کنيم ما آموخته." دو پادشاه در اقليمی نگنجند. " رسدبست می تاریخی به بن
در . ها نيز در ایران چنين بوده است رفتار حکومت. ایم وجود و حضور آن دیگر را در کنار خویش به رسميت بشناسيم نگرفته

هدف این . می اعضای خانواده حکومت پيشين می دهدعمق همين فاجعه است که حتا قدرت جدید فرمان به کشتار تما
  .است که در حکومت تازه هيچ اثری از قدرت پيشين بر جای نماند

ها تن  ای فراوان بکشت، ميليون عده. و چنين است رفتار جمهوری اسالمی، آنگاه که همه رقيبان از سر راه برداشت
چه را که باید نسل  انجام فرصتی یافت تا به تاریح بنگرد و آنو سر. از کشور تاراند، خيِل عظيمی را به خموشی کشاند
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جهت این کار، کارشناسان خویش به کار . امت شهيدپرور را حافظه تاریخی جدیدی الزم آمد. جدید به حافظه بسپارند
تا تاریخی دگر ای کالن به کار انداخت  ای دیگر اجير نمود، سرمایه ای از مخالفان را به خدمت گرفت، عده واداشت، عده

ها حک کند و بر  نوشته شود، تاریخی که حقانيت تاریخی جمهوری اسالمی را بی هيچ خدشه و شکی بر اذهان توده
  .حافظه آنان بنشيند

با . های تاریخی که سازمان اطالعات جمهوری اسالمی توليد می کند، هيچ گره تاریخی گشوده نمی شود  در کتاب
ی اسناد ساواک را هم در اختيار دارد، از اسناد به آن شکل استفاده می کند که وی را به که جمهوری اسالمی تمام این

ها به خدمت  گاه ها قربانی دیگر شکنجه برای نمونه نمی نویسد که چگونه شهریاری و سيروس نهاوندی و ده. کار آید
چند و چون لو رفتن . ه عمل می کردندهای تيمی چگون ساواک درآمدند و این افراد در لو دادن فعالين سياسی و خانه

 های سياسی ، چگونگی لو رفتن خسرو روزبه و یا سازمان نظامی حزب توده، نفوذ ساواما در سازمانگروه حميد اشرف
پژوهشگران حکومتی دوست ندارد تا از روحانيت و نقش . ها مورد دیگر همچنان مسکوت گذاشته می شود و یا ده

جعل تاریخ به نفع این گروه هدف نظام . ان چيزی بگویند و در این راه اسناد ساواک را منتشر کنندارتجاعی آن در تاریخ ایر
  . است

های تاریخی که سازمان اطالعات جمهوری اسالمی توليد می کند، این نکته مهم است که تأکيد گردد، آغاز  در کتاب
که همه افراد و  و این. ی پانزدهم خرداد استکه جریان ارتجاع دوران روشنگری در ایران نه جنبش مشروطيت، بل

می شوند و به دامان اسالم باز می گردند و " متحول"چون احسان طبری  های مخالف اگر صداقت داشته باشند، هم گروه
ها با عاقبت خوِش تأیيد   تقریبًا همه کتاب)١٧(.یا به کمک نيروی الهی، به آتِش فنا دچار می گردند و نابود می شوند

  .قانيت رژیم پایان می یابندح
  

٦  
های جمهوری اسالمی بدون برخورداری از کوچکترین   در دادگاه١٣۵٧نمی دانم نخستين کس که پس از انقالب سال 

حقوق قضایی، با ترسی نشسته بر چهره حاضر شد تا حکم از پيش صادر شده خود را بشنود، چه کسی بود، اما می 
 . ن، بی هيچ تردید، تأیيدگر چنين روشی بودیمدانم که ما مخالفان حکومت پيشي

نمی دانم نخستين کس از وابستگان به رژیم سابق که در دادگاهی فرمایشی جمهوری نوبنياِد اسالمی محکوم به 
اعدام شد، که بود، اما می دانم که عده مخالفان چنين دادگاه و چنان حکمی که اعدام باشد، در سراسر ایران، از تعداد 

ما، مخالفان حکومت  "جشن ملی"ها به  با کمال شرمساری باید گفته شود که این اعدام. ن دست افزون نبودانگشتا
 .پيشين بدل شد

 آشفته و پریشان بر صفحه تلویزیون ظاهر شد تا خود و ١٣٥٧نمی دانم نخستين کس که در پی انقالب سال 
  . ما به اعتراض برنخاستاما می دانم که هيچ کس از . اش را نفی کند، که بود گذشته

ها را  گاه نمی دانم نخستين کس از ميان ما، که از مخالفان و یا منتقدان به رژیم بودیم، سخنان قربانيان شکنجه
اما . ای حقيرانه نمود، که بود دانسته و یا ناآگاهانه سند کرد و برای مقاصد گروهی خویش در مقاله و کتاب از آن استفاده

ها  کم به سنت بدل گشت تا آن اندازه که امروزه صدها مقاله و کتاب می توان برشمرد که در آن مر کممی دانم که این ا
  . از سخنان قربانيان به عنوان سند محکوميت آنان استفاده شده است

و به راستی که؛ فرق ما در این کار با جمهوری اسالمی در چيست؟ ما و او، هر دو در اثبات نظرات خویش از ...
 در این شکی نيست )١٨(.چنان به این رفتار ادامه می دهيم و داریم هم. ایم ترین سند استفاده همسان کرده بشرینا

 ولی ما در کجای فلسفه تاریخ )١٩(."بخِت هر کتابی به ظرفيِت خوانندگانش وابسته است"چون  که بخِت این کتاب، هم
  یم؟ ایستاده

 در عمل، صاحب شعور الزم، آگاهی و شناخت کافی خواهيم شد تا خرد که آیا ما سرانجام روزی، نه در حرف، بل
خویش به کار گيریم، از حقوق شهروندی انسان، بی هيچ اما و اگر، دفاع کنيم؟ آیا سرانجام جسارت مدنی الزم را در 

، لباس انسان دفاع از شرافت انسانی کسب خواهيم کرد؟ اگر آن روز فرا برسد، ما از بربریِت خویش در خواهيم آمد
: معاصر به تن خواهيم کرد، فریاد در فریاد همه آنانی خواهيم افکند که انسان را آزاد می خواهند و بر این باورند که

گاه از دهان قربانی خارج گردد، بدون هر اما و  هر سخنی که در شکنجه. ست شکنجه عملی وحشيانه و غير انسانی
  .ست که در آزادی بر زبان جاری گردد سند آن سخنی. که ضِد تاریخ است ریخ، بلنه تا. اگری، هيچ گونه سندیتی ندارد

همه آن آثاری که جمهوری اسالمی به : ست که به سان یک شهروند جهان متمدن خواهيم گفت در چنين شرایطی
 به مثابه امری ای که کاربرد هر گونه سند مشابه ست، بل عنوان تاریخ منتشر می کند، نه تنها فاقد هرگونه سندیتی

  .خالف حقوق شهروندی انسان، از پيش محکوم است
  

٧  
گری خاموش  که امروز نظاره آن. هاست به ذهن بسپاریم که جمهوری اسالمی سرگرم نوشتن تاریخ برای همه گروه

 .است، فردا نوبت او خواهد بود
  

 : پانوشت
 www.ir-psri.com: آدرس اینترنتی مؤسسه چنين است -١
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  ٢٠، ص ١٣٨٧، جلد اول، بهار ١٣٥٧ها تا بهمن  نادری، چریکهای فدایی خلق، از نخستين کنشمحمود  -٢
هر سه جلد این کتاب در سایت مؤسسه برای استفاده . ١١مجاهدین خلق، از آغاز تا فرجام، پيشگفتار، ص  -٣

  .عمومی موجود است
اسطوره " از یداهللا موقن است در کتاب ترجمه باال. ویليام شکسپير، نمایشنامه شاه هانری ششم، بخش سوم -۴
  ٢٠٤، ص ١٣٧٧ارنست کاسيرر، انتشارات هرمس، تهران " دولت
  ٣٠٩، ص ١٣٧٤کارل یاسپرس، آغاز و انجام تاریخ، ترجمه محمدحسن لطفی، شرکت انتشارات خوارزمی، تهران  -۵
  ٣١٣کارل یاسپرس، پيشين، ص  -۶
، ص ١٣٧٨، ترجمه نيکو سرخوش و افشين جهاندیده، نشر نی، تهران  تولد زندان- ميشل فوکو، مراقبت و تنبيه -٧
  .جهت اطالع از چگونگی و گستره این عمل به این اثر درخشان ميشل فوکو رجوع شود. ٥٢

لچک کوالکوفسکی، توتاليتاریسم و فضيلت دروغ، مباحثی در باب توتاليتاریسم، ترجمه عباس ميالنی، آمریکا  -٨
  ١٨٨، ص ١٩٨٨
  ٢٥٨، ص ١٣٨١اهللا فوالدوند، انتشارات خوارزمی، تهران   آرنت، انقالب، ترجمه عزتهانا -٩
، ترجمه عباس ميالنی، آمریکا، پارس پرس "مباحثی در باب توتاليتاریسم"چسالو ميلوش، ذهن دربند، از کتاب  -١٠
  ١٤٤، ص ١٩٨٨
در دو (وشنفکران و عاليجنابان خاکستری ویتالی شنتالينسکی، ر: برای اطالع بيشتر در این مورد رجوع شود به -١١
اثر مدیدوف، ترجمه " در دادگاه تاریخ" و یا کتاب ١٣٧٨، ترجمه غالمحسين ميرزاصالح، انتشارات مازیار، تهران )جلد

 .های مکرر در داخل و خارج از کشور منوچهر هزارخانی، چاپ
 عباس ميالنی، تهران، انتشارات خاوران، های اصلی مارکسيسم، جلد سوم، ترجمه لشک کوالکوفسکی، جریان -١٢

  ١١١ص 
  ١١٨- ١١٩لشک کوالکوفسکی، پيشين، صص  -١٣
  ميالن کوندرا، کاله کلمنتس، ترجمه احمد ميرعالیی -١۴
   به نقل از سایت اینترنتی مؤسسه-١۵
 گيری تا فروپاشی، به کوشش جمعی از پژوهشگران، مؤسسه مطعالعات و پژوهشهای حزب توده از شکل -١۶

  ، مقدمه١٣٨٧سياسی، تهران، بهار 
به مسأله احسان طبری و مسلمان شدن او اختصاص " گيری تا فروپاشی حزب توده از شکل"فصل پایانی کتاِب  -١٧
  .دارد

آقای نگهدار هيچ . دید" چریکهای فدایی"آخرین نمونه چنين رفتاری را می توان در نقد آقای فرخ نگهدار بر کتاب  -١٨
ایشان چند مورد اشتباه کتاب را به آدرس . ن نکته ندارند که سخن زیر شکنجه نمی تواند سند باشداعتراضی بر ای

چون سازمان اطالعات جمهوری  آقای نگهدار در اصل، هم. نویسنده می فرستد تا در چاپ بعدی مورد تجدید نظر قرار گيرد
نقاط قوت و "آقای نگهدار از . اریخی قرار گيرندگاه می تواند مورد استفاده ت اسالمی، می پذیرند که سخنان شکنجه

با ." دسترسی به اسناد محرمانه حکومت قبلی هنوز در انحصار دولت است"که چرا  صحبت می کند و این" ضعف کتاب
این مقاله در چند سایت اینترنتی . همه او نمی خواهد بپذیرد که مؤسسه ناشر وابسته به وزارت اطالعات رژیم است این
  . منتشر شده است١٣٨٧در پانزدهم مهرماه " امرروز ایران" ملهاز ج

 -  اجرایی سازمان فدائيان خلق ایران- هيأت سياسی"بدتر از مورد باال بيانيه مشترکی است که با امضای دو سازمان 
ی برای خود ا وظيفه"دو سازمان مذکور که . منتشر شده است" اکثریت و کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ایران

احساس " قبال دمکراسی امروز ایران "هستند و در " در جلوگيری از تحریف و تخریب تاریخ چپ و جنبش فدایی قایل
برعکس، . گاه سند نيست و نباید باشد مسئوليت می کنند، هيچ اعتراضی نمی کنند که حرف زیر شکنجه و شکنجه

" های وزارت اطالعات بارها بهتر از مدفون ماندن اسناد تاریخی در بایگانیهای تاریخ را   بر تاریکی- ولو کج- تابيده شدن نور"
دو سازمان در این بيانيه نمی ." یابی و روشنگری ارزیابی می کنند ای به سوی حقيقت همين حد را روزنه"و . می دانند

اسالمی شهروندان ایران را جمهوری "گویند که شکنجه ممنوع است و خارج از مدار حقوق بشر، اما اعالم می دارند که 
این بيانيه در چند ." مانند بسياری از موارد دیگر حقوق بشر، از این حق دسترسی به اطالعات هم محروم کرده است

  .el/unicode/message/org.ifada.www://http٠٣٠٦٨٧htm: سایت اینترنتی، از جمله سایت زیر منتشر شده است
به نقل از کتاب اسطوره دولت، ترجمه . اثر ماکياولی" شهریار"ست از ارنست کاسيرردر رابطه با کتاب  ای جمله -١٩

 ، ص١٣٧٧یداهللا موقن، نشر هرمس، تهران 
* 
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  ! پژوهش یا تحريِف تاريخ جنبش فدائی؟
  
 
  

   
  

      زینت ميرهاشمی 
  
  
  

توسط شخصی به نام محمود » ، جلد اول١٣۵٧ها تا بهمن  چریکهای فدایی خلق از نخستين کنش«ا عنوان کتابی ب
این موسسه .  آنرا منتشر کرده است١٣٨٧در بهار سال " موسسه مطالعات و پژوهشهای سياسی"نادری گردآوری و 
  .هایی در مورد سایر نيروهای سياسی منتشر کرده است در گذشته نيز کتاب

رسانه های «های سياسی یک پایگاه اینترنتی با همين نام دارد و در دومين جشنواره  سه مطالعات و پژوهشموس
دبير این جشنواره نقش سایت این موسسه را . سال جاری، نيز شرکت کرده است)  آبان١٠از اول تا (» دیجيتال

  . می داند» و عکستاثيرگذار در تبيين تاریخ معاصر ایران از طریق انتشار مقاله، سند «
بنا به . های سياسی نقش زیادی داشته است ، عبداله شهبازی در تاسيس موسسه مطالعات و پژوهش١٣٧١از سال 

، در تجدید سازمان مرکز اسناد بنياد مستضعفان و جانبازان به ١٣٧۴عبداهللا شهبازی در سال «: نوشته همين سایت
  » .ان نقش فعال ایفا نموده استعنوان موسسه تخصصی مطالعات تاریخ معاصر ایر

. »دوران، مجله الکتریکی تاریخ معاصر«های سياسی یک پایگاه اینترنتی دیگر نيز دارد به نام  موسسه مطالعات و پژوهش
سخن «در ستون » دوران«مطلبی با عنوان تاریخ نگاری انقالب اسالمی به قلم مسعود رضایی شریف آبادی در سایت 

اگر بپذیریم «:  نوشته شده و در آن آمده است که١٣٨۶در زمستان » سخن نخست «.درج شده است» نخست
ها بر اساس تصویری که از  ، قبل از هر مساله دیگری، باید به این بيندیشيم که ملت»گذشته چراغ راه آینده است«
معنای . سير می زنندبه آنها منتقل شده است، به تجزیه و تحليل مسائل می پردازند و دست به انتخاب م» گذشته«

دیگر این سخن، آن است که برای رهنمون ساختن جامعه به سمت و سویی خاص، می توان چنان تصویری از گذشته 
این اصل، زیر بنای . در پيش رویش قرار داد که احتمال برگزیدن آن راه و رسم خاص به شدت در آن جامعه افزایش یابد

  » .ی به شمار می آیدحرکتهای گسترده ای در عرصه تاریخنگار
 مذهبی حاکم بر ایران همانگونه که می خواهد انسانها را در قالب الگوهای خود تعریف کند، با تاریخ - رژیم استبدادی 

  ی  این پدیده. مردم هم چنين رفتاری می کند
نی که برای به همين دليل دیکتاتورها و ُمستبدها، برای منحرف ساختن و مخدوش کردن ذهن جوانا. عجيبی نيست

شناختن و دست یازی به راهکارهای مبارزه، به دنبال شناخت نسلهای پيش از خود هستند تا بتوانند هویت خود را در 
  . مبارزه امروز عينيت ببخشند، دست به تحریف تاریخ می زنند

تاریخ «شد و آن نباید از یک مساله حياتی غافل «سایت دوران در ادامه تاکيد می کند که » سخن نخست«نویسنده 
از آن جایی که ساختار والیت فقيه، رژیمی توتاليتر است، همه چيز را در انحصار خود می . است» نگاری انقالب اسالمی

به همين دليل . حتا مبارزه با رژیم پهلوی که دستاورد آن انقالب ضد سلطنتی  بود را در انحصار خود می داند. خواهد
 بنویسد و آنچنان ثبت کند که انگار کس دیگری وجود نداشته و اگر هم بوده،  عده ای تالش می کند تاریخ را آن طور

ی  وارونه جلوه دادن آرمانها و تالشهای قهرمانانه» تاریخ نگاری انقالب اسالمی«. گر بوده اند گانگستر، وابسته و توطئه
جانشان را فدا »  حوریان بهشتی«و » بهشت«کسانی است که برای تغيير شرایط و رهایی مردم، بدون اعتقاد به 

پس باید ارزشهایی که این نسل از خود بر جای گذاشت را از تاریخ مبارزه حذف کرد تا دیگر کسی این راه را . کردند
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جریانهایی وابسته به «: می نویسد» تاریخ نگاری«برای تشویق به این گونه » سخن نخست«نویسنده . »برنگزیند«
و ادامه . » باستان گرایی، قوميت گرایی و غرب گرایی نيز در عرصه تاریخنگاری کامال فعالندتفکرات چپ مارکسيستی،

به عنوان نمونه انبوهی  از خاطرات شخصيتهای مختلف در داخل و خارج از کشور تهيه، تدوین و منتشر شده «: می دهد
  ».واقعی در ذهن مخاطبان گردداست که نگاه غير نقادانه به آنها، می تواند موجب شکل گيری تصاویر غير 
عبداهللا شهبازی، هدایت اهللا بهبودی کلهری، : نویسندگان این موسسه آن طور که در پایگاه اینترنتی آن آمده است

اسم . محمد نقی تقی پور، مظفر شاهدی، سيد مصطفی تقوی مقدم، مهدی صالح و سيد علی علوی معرفی شده اند
در جستجوی اینترنتی هم هيچ . وسسه مطالعات و پژوهشهای سياسی نيستمحمود نادری در بين نویسندگان م

بنابراین محمود نادری یا یک اسم مستعار است و یا این . مطلبی که نویسنده آن محمود نادری باشد، پيدا نمی شود
  . کتاب اولين نوشته اوست که دومی بسيار بعيد است
نشان می دهد که تعداد دیگری از این » تاریخ نگاری«عات در رابطه با بررسی پایگاههای اینترنتی وابسته به وزارت اطال

  . گونه موسسات وجود دارند که به تحریف تاریخ سازمانهای سياسی فعال در رژیم گذشته می پردازند
» نهضت امام خمينی«بر کتاب )  جلد اول-١٣۵٧چریکهای فدایی خلق از نخستين کنشها تا بهمن «سنگ پایه کتاب 

  . استوار است... نوشته مازیار بهروز و » شورشيان آرمانخواه«، )زیارتی(ه سيد حميد روحانی نوشت
اگر به مجموعه کتابها و نوع مطالب موسسه مطالعات و پژوهشهای سياسی دقت کنيم به این نتيجه می رسيم که 

شيدن به اهداف جمهوری اسالمی تحریف تاریخ به سبک وزارت اطالعات برای تحقق بخ.... کتاب چریکهای فدایی خلق 
حتا جان باختن رفقا . از همين منظر در این کتاب به زحمت می توان از فضای شکنجه گاههای آن زمان مطلع شد. است

حالشان بد شد و به بيمارستان برده شدند اما درمان موثر واقع نشد و :  "در زیر شکنجه را اینگونه گزارش می دهد
  ."مردند

 روزمره درگير با سيستم سرکوبگری هستند و اگر پایشان به بيدادگاههای رژیم بيفتد برای آنها پرونده برای مردمی که
چریکهای فدایی خلق از نخستين کنشها تا بهمن «از کشوهای وزارت اطالعات بيرون می آید، کتاب » اخالقی«های 
العات در زندانهایش که با ساواک متفاوت یکی از شيوه های وزارت اط. است» پرونده سازیها«از نوع همين » ١٣۵٧

بلکه همراه با شکنجه برای گرفتن . است، این است که فرد دستگير شده فقط برای دادن اطالعات شکنجه نمی شود
یعنی می خواهند او را از هویت خود جدا کنند و . اطالعات، روح او را به زنجير می کشند تا از او فرد دیگری بسازند

که بسا جنایتبارتر از شکنجه کردن برای اطالعات است » سيستم تواب سازی«به همين دليل . ه او بدهندهویتی دیگر ب
نویسنده این کتاب چون به رفقای رزمنده ما که طی آن سالها مبارزه کردند . توسط رژیم حاکم به کار رفته است

  .دسترسی ندارد با تاریخ جنبش فدایی چنين رفتاری می کند
طبق شيوه هميشگی وزارت اطالعات با بازی ميان . ب، بازماندگان جنبش فدایی را به جدال می کشاندنویسنده کتا

.  به وجود آمده، آنها را به رو کردن ناگفته ها تشویق می کند١٣۵٧شکافی که در بين فعاالن سياسی پس از قيام بهمن 
  . لوه دهدتا بتواند ناگفته هایی که  خود ساخته و پرداخته است را واقعی ج

 کتاب در رابطه با نسبت دادن قتل فرزندان مادر شایگان در حمله ساواک به یکی از پایگاههای چریکهای ۶۴۶در صفحه 
پاره ای از «حميد اشرف شجاعت آن را نداشت که با روایت صادقانه ی این واقعه در جزوه «: فدایی خلق می نویسد

می دانند » رفيق کبير« به نام خود ثبت کند؛ اما اینک همه کسانی که او را این جنایت را» تجربيات جنگ چریکی در ایران
باید شهامت آن را داشته باشند تا بدون الپوشانی و توجيه، به نقد این روش بپردازند و از نهادینه شدن چنين جنایتهایی 

) مادر شایگان(را رفيق فاطمه سعيدی با توجه به این که پاسخ به این دروغ آشکار » .به نام انقالبی گری جلوگيری کنند
به زیبایی بيان کرده است ، نيازی »  )٢٠٠٨ نوامبر ١( ١٣٨٧آبان ١١ های ایران به تاریخ نامه سرگشاده به خلق«در یک 

کند که گویا وی در  تواند ببيند که نویسنده طوری در این مورد صحبت می هر کسی می. به پرداختن بيشتر به آن نيست
  .  داشته و شاهد ماجرای درگيری بوده استآنجا حضور

در این جمله می . کند شدن صحبت می» نهادینه«او از . جمله نویسنده در رابطه با این موضوع پر معنا و هدفدار است
توان چشم انداز حرکت جمهوری اسالمی را برای این گونه تاریخ نگاری به تصویر کشيد و خاطر نشان ساخت که پس 

  . نشدن این شيوه تاریخ سازی است که پاسخ به این کتاب، اهميت پيدا می کند» هنهادین«برای 
همه کسانی که ارزشها و . پاسخ به این کتاب فقط  وظيفه کسانی نيست که روزی دستی در آتش داشتند

ای در این کتاب  به خصوص موارد برجسته. دستاوردهای این جنبش را دیده اند باید این تحریف آشکار تاریخ را محکوم کنند
شوند برخورد به آن به یکی از وظایف مهم همه وجدانهای بيدار و مدافعان حقوق بشر  تبدیل  وجود دارند که باعث می

  .توان برشمرد بعضی از این موارد را می. شود
ندانی گرفته  استفاده از برگه های بازجویی، که در شرایط شکنجه و به کاربردن شيوه های مختلف غير انسانی از ز-١

  .   شده،  غير قابل قبول اعالم شود
 در این کتاب به شيوه مبتذل برای برخی از فعاالن جنبش بازجوئيهایی ساخته شده که مربوط به زندگی خصوصی آنان -٢

  .دخالت وزارت اطالعات و ساواک در امور خصوصی مردم باید محکوم شود. است
عضی از زندانيان عليه دیگری استفاده شده است و این افراد زنده نيستند تا از  از آنجایی که از برگه های بازجویی ب-٣

حقوق خود دفاع کنند؛ و نيز این موارد ربطی به تاریخ جنبش ندارد، ضروری است که مدافعان حقوق بشر این شيوه را 
  .  محکوم کنند

ندانی همه حرفهایش را زده و همه چيز را لو نویسنده کتاب، تاریخ را طوری سر هم بندی می کند که ابتدا نشان دهد ز
اما در صفحات بعد سناریو نویس نتوانسته همه چيز را به هم بچسباند و لذا گوشه هایی از آن پرده کنار می . داده است
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وقتی زندانی قرارهای سوخته یا اطالعات سوخته را می گوید، نویسنده مذبوحانه با ساختن سناریوهای بی پایه  . رود
نمونه کامل این شيوه مبتذل در مورد رفقا مسعود احمد زاده، عباس . به رفقا می چسباند» لو دادن اطالعات«رک ما

  . به کار رفته است.... مفتاحی، اعظم روحی آهنگران، بهروز دهقانی و 
ه یک چریک فدایی اما به این سوال جواب نداده است ک. می داند» یافتن حقيقت«محمود نادری در نهایت، کار ساواک را 

که در هنگام دستگيری به هيچ دنيای دیگری جز همين دنيا اعتقاد ندارد و قرص سيانورش را می خورد تا زیر شکنجه 
را در » حقيقت«اطالعات ندهد، یعنی جانش را آگاهانه فدا می کند، چگونه می تواند داوطلبانه و بدون فشار و شکنجه 

 می نویسد ٢٠ طبيعی چگونه می شود به این بازجوئيها آن گونه که نویسنده در صفحه اختيار بازجویانش بگذارد؟ به طور
  داد؟» روانشناختی«جنبه 

انسان در حرکت به طور طبيعی می تواند اشتباهاتی مرتکب شود و خطا ناپذیر بودن، فقط در مورد  کسانی صادق است 
اه با تغيير و تحوالت زمان و مکان، نقد رویدادهای گذشته برای رهيافت شيوه های موثرتر همر. که هيچ حرکتی نمی کنند

اما شيوه وزارت اطالعات و . امری الزم است تا بتوان با تکيه به دستاوردها و تجارب آن به ساختن امروز و آینده پرداخت
  . اکمان استهرکس که بدین شيوه صحه بگذارد نقد نيست بلکه تحریف و ساختن یک تاریخ جعلی مبنی بر نياز امروز ح

اما در . می داند.. از انقالب الجزایر و » تقليد«مبارزه مسلحانه در ایران را ) ٢١ و ٢٠صفحه (نویسنده کتاب، در پيشگفتار، 
این مبارزات از سوی جوانانی هدایت و رهبری می شد که نظم «: مورد جنبش جهانی در آن زمان می نویسد

های فدائی  کينه ورزی نویسنده نسبت به چریک. ».طرحی نو در اندازند«واستند امپریاليستی را بر نمی تابيدند و می خ
خلق به حدی است که او دیدگاه خود نسبت به شرایط جهانی آن زمان را در مورد چریکهای فدایی خلق تعميم نمی 

رزه مسلحانه در ایران مبا«: دهد و وقتی نوبت ایران می رسد آن را تقليد و وابسته بودن ارزیابی می کند و می نویسد
نوع و شيوه مبارزه مسلحانه را از «و این گروهها » .نيز با الهام و یا به عبارت صحيح تر با تقليد از این مبارزات آغاز شد

  » .آنان وام می گرفتند
مبارزان زیرا شاه هم تالش می کرد که این . در اینجا نویسنده به صراحت از رژیم شاه و سيستم ساواک دفاع کرده است

شرایط ایران در آن زمان با دیکتاتوری . کمونيست که اساس کارشان عدم وابستگی به قطبها بود را وابسته، جلوه دهد
اتفاقا .  »طرحی نو دراندازند«عنان گسيخته چيز جدایی از شرایط کشورهای دیگر نبود که جوانان آن می خواستند 

کتهایی که مبارزان و دانشجویان دیگر کشورها به صورت علنی می توانستند شرایط دیکتاتوری ایران، فضا را حتا برای حر
  . انجام بدهند به جوانان ایران نمی داد

،  از تمامی گزاره های مردساالرانه و ارتجاعی رژیم ١٣۵٧ کتاب چریکهای فدایی خلق از نخستين کنشها تا بهمن 
  .استفاده کرده استجمهوری اسالمی برای ارائه تصویر منفی از زنان فدایی 

معلوم . محمود نادری  با آوردن بخشهایی از برگه بازجویی در البالی حرفهای خود، دروغهایی پشت هم ردیف می کند
نيست در مورد اسامی که به کار می برد و به آن رفرانس می دهد، نوشته ساواک مبنا است یا نوشته زندانی و یا 

  .ياری حرفهای خود را به حساب برگه های بازجویی می گذاردحرفهای نویسنده کتاب که در موارد بس
نویسنده نقش زنان را توجيه خانه . در کتاب وزارت اطالعات به ویژه  در مورد نقش زنان از این شيوه استفاده شده است

چرا او . ستاین نظر دقيقًا ناشی از دیدگاه مردساالرانه نویسنده ا. های تيمی، کار تایپ و پلی کپی بر شمرده است
با چنين . گوید برای شکل دادن به یک خانه تيمی، مردی که همراه رفيق زن است نقشی برای توجيه خانه ندارد نمی

گوید که  اگر دنباله روی بوده چرا نمی. داند دیدگاه مردساالرانه است که پيوستن آنها به مبارزه را دنباله روی از دیگری می
  .د هم صورت گرفته استهمه این کارها توسط رفقای مر

اگر خود را در . اکثریت مطلق زنانی که به سازمان چریکهای فدایی خلق پيوستند افرادی تحصيل کرده و یا دانشجو بودند
 دهه پيش قرار دهيم ورود زنان به جنبش چریکی و در کنار مردان در سنگر مبارزه عيله دیکتاتوری قرار گرفتن ۴شرایط 

این زنان افرادی بودند که می توانستند زندگی راحت داشته باشند و با بستن . بقه در ایران بودپدیده ای مهم و بی سا
  . چشمهای خود به حوادث و رویدادها، زندگی کنند

به » عشق«مردان با . کتاب می خواهد وانمود کند که زنان به شمول مردان فدایی از دانش تئوریک برخوردار نبودند
هر کسی اگر شالقی به بدنش . ن موجوداتی درجه دوم و به دنبال مردان، وارد این جنبش شدنداسلحه و زنان به عنوا

خورده باشد و یا رعب و وحشتی که ماموران ساواک برای شکار مردان و زنان مبارز راه انداخته بودند را دیده باشد، 
ردیف کسانی قرار می داد که با دیگران فرق در آن دوره مطالعه و داشتن کتاب، فرد را در . پوچی این حرف را می فهمد

اگر گفته . ترین افراد جامعه خود بودند ترین و آگاه رزمندگان فدائی با دانش. شناخت و دانش امری نسبی است. داشت
های بزرگ آن ساختار دیکتاتوری حاکم بود و  در نتيجه ایراد این امر  شود که دانش جامعه در کل محدود بود، یکی از علت

البته انتخاب . در آن زمان زنان فدایی از جمله آگاه ترین زنان بودند. گردد به حافظان دیکتاتوری و  استبداد در ایران بر می
بر عکس، کشيدن زنان و مردان از اقشار متفاوت و نيز در سطحهای متفاوت به . مبارزه در انحصار افراد تئوریسين نيست
اگر . بودن مادران در این سازمان نشان دهنده تاثيرگذاری این جنبش بوده است. مبارزه هنر یک سازمان انقالبی است

قبول کنيم که مبارزه با وضع موجود یک انتخاب است و این انتخاب از عهده هر کسی بر نمی آید پس وجود افراد گوناگون 
  .و در سطوح گوناگون خود دليلی بر وجود پایگاه اجتماعی فدائيان بوده است

در حالی که همين کارها را رفقای مرد هم انجام می دادند و . ه نویسنده کتاب کارهای انتشاراتی اهميت ندارداز نگا
  . رفقای زن و مرد بستگی به توانایی خود مسئوليتهای مشترکی به عهده می گرفتند

ندانی دیگر او را معرفی می کند و از قول یک ز» دست و پا چلفتی« کتاب، افسرالسادات حسينی را ٧٠٣در صفحه 
  » .تقریبا آگاهی تئوریک او نزدیک به صفر بود«فردی معرفی می کند که 
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در «:  به نقل از بازجویی مرتضی ماهرویان نوشته شده است که۴٩٢در مورد نزهت االسادات روحی آهنگران در صفحه 
او در اعتصابات .  اصغر روحی آهنگران بود چندین بار او را در دانشگاه دیدم که اکثر اوقات نيز به اتفاق برادرش۴۵سال 

 به همراه ۴۵چندین بار که او را در سال . دانشگاه شرکت می کرد و تقریبا در دانشگاه او را به این عنوان می شناختند
می » .برادرش در دانشگاه دیدم نظریات چپ او مشخص می شد و بهمن نيز از نظر روانی تحت تاثير شخصيت او بود

از . خود این کتاب نيز اذعان می کند که شخصيت نزهت دیگران و منجمله برادرش را تحت تاثير قرار می دهدبينيم که 
  .این رو نویسنده کتاب تالش می کند تا شخصيت این رفيق برجسته را تخریب کند

 که هم در چرا. نزهت السادات روحی آهنگران چهره ای دوگانه است«:  در مورد این رفيق می نویسد۵٨٧در صفحه 
  » .ازدواجهای تاکتيکی برای دیگران نقش داشته است و هم زندگی خود او، قربانی گسيختگی سازمانی شده است

نفوذ انکارناپذیر نزهت السادات روحی آهنگران که دبير ریاضی بود بر شاگردانش، برای مثال رفقا زهرا آقانبی قلهکی و 
رفتار نزهت روحی آهنگران «:   مجبور شده به آن اعتراف کند و بنویسدزهره مدیر شانه چی آن چنان بود که نویسنده

  » .موجب شيفتگی دانش آموزان مدرسه به آموزگارشان شده بود
پس از این اعتراف مرحله تخریب را شروع می کند و داستان را به گونه ای سرهم بندی می کند گویا  عالقه این دو به 

گویا سازمان با همه ریسکهایش و منجمله ریسک جانی، . وادگی بوده استنزهت، محروميت از محبت، مشکل خان
در مورد رفيق زهرا آقانبی قلهکی اظهار . آژانس همسر یابی تاکتيکی و سازمان خيریه ای برای تزریق محبت بوده است

  » از کمبود محبت و توجه در خانواده رنج می برد«نظر می کند که 
ست و پاگير شریعت امروزی در کار نبود، راههای آسان تری برای این زنان برای رهایی از آیا در آن شرایط که قوانين د

مشکالتشان وجود نداشت که مجبور شوند سالح گرفتن را انتخاب کنند و جانشان را در رویارویی با دشمن از دست 
  بدهند؟

 و مرضيه احمدی اسکویی که در محمود نادری تالش می کند تا منطبق با نگرش زن ستيزی خود از شيرین معاضد
  . درگيری خيابانی در برابر چشم مردم با ماموران جنگيدند، تصویری به عنوان زنان معمولی نشان دهد

در مورد مرضيه احمدی اسکویی که به عنوان یک چریک فدایی و یک روشنفکر برجسته شناخته شده است، او را انزوا 
رضيه ای که در دانشگاه از عناصر فعال اعتصابهای دانشجویی دانشسرای م. طلب و بدبين به همه، معرفی می کند

 ۵٠بعد از تعطيلی دانشسرای عالی  در خرداد سال .  نقش رهبری داشت۴٩او در اعتصابات اسفند ماه سال . عالی بود
  .به اسکو تبعيد شدوی سپس . در همين رابطه دستگير شده و زیر فشار قرار گرفت و بعد از آزادی زیر کنترل مداوم بود

من نمی خواهم با نویسندگی زندگی کنم بلکه می خواهم قصه هایم را با «: مرضيه احمدی اسکویی می نویسد
وی با پيوستن به سازمان، عالوه بر نوشتن، در فعاليتهای سازمان به عنوان یک کادر شرکت فعال » .زندگيم بنویسم

  . و نيز اشعار زیادی بر جای مانده است» نخستين مرگ» «دختران کولی«از وی داستانهایی مانند . داشت
زحمت تایپ نوشته های مرا «: در مورد شيرین معاضد می نویسد» حماسه مقاومت«رفيق اشرف دهقانی در کتاب 

انجام این کار با . همچنان که آثار دیگری از سازمان در آن مقطع اغلب توسط او تایپ می شد. رفيق شيرین معاضد کشيد
برای این که صدای تایپ به بيرون نرود شيرین با . جه به امکانات موجود و لزوم شدید مخفی کاری واقعا دشوار بودتو

و ) روی زمين(استفاده از لحاف و تشک، در گوشه ای از اتاق، اتاقکی درست کرده بود که تنها جا برای نشستن خودش 
رفيق شيرین . کار را پایين آورده و ذره ای از ارزش آن بکاهدوزارت اطالعات نمی تواند سطح این » .تایپش را داشت

 در ارتباط با رفيق حميد اشرف وارد کار مخفی شد و زندگی پربارش او را به ١٣۴٩معاضد رفيقی بود که اسفند سال 
  . یکی از ارزنده ترین رزمندگان فدایی تبدیل کرد

. یدادها و فعاليتهای سازمان، کار مهم و قابل ارزش استهمين حد هم که در مورد شيرین نوشته شده، یعنی ثبت رو
مالحظه می شود که در انتشارات . اشرف دهقانی به تکثير این کتاب توسط ابراهيم پوررضای خليق اشاره می کند

  سازمان هم زنان و هم مردان بستگی به توانایی آنان نقش داشته اند و تایپ کردن فقط کار زنان نبوده است
سرعت عمل قلهکی در «: ، برای مخدوش کردن چهره اعظم روحی آهنگران می نویسد٥٩٥کتاب در صفحه نویسنده 

  » .تخليه و ترک خانه چنان بود که حسادت اعظم روحی آهنگران را برانگيخت
نقش زنان در گروه کامال «: ، همه عقده های زن ستيزانه اش را یک جا خالی می کند و می نویسد٨٢٢وی در صفحه 

. ریف شده و مشخص بود؛ در آغاز توجيه خانه تيمی و سپس در صورت داشتن صالحيت، مشارکت در عملياتتع
دلدادگی خصوصا اگر به رابطه جنسی بينجامد امری مذموم و در حکم خيانت به گروه بود و خاطی مستحق مجازات 

  » .مرگ
 برگه های بازجویی، که صحت آن هم مورد تایيد تمام تالش نویسنده در داستان سرایی اش این است که با استفاده از

فراموش نکرده ایم . مایگی تحقير کندوهيچ منبع مستقلی نيست، تایيدی بر گزاره ضد زن خود بياورد و زنان فدایی را با فر
 که در آن زمان، وقتی به پایگاههای سازمانهای انقالبی حمله می شد، ماموران ساواک در ردیف مدارکی که به دروغ

در این کتاب در جایی رابطه عاطفی بين . بود» قرصهای ضد حاملگی«در پایگاه به دست آورده اند، اعالم می کردند که 
  .دو نفر را چنان موشکافانه می آورد و در جایی دیگر فقدان این رابطه را برجسته می کند

ه دليل انتخاب مبارزه و قبول عواقب مبارزه از بلکه ب» توجيه خانه«جذب زنان به جنبش فدایی نه به خاطر زن بودنشان یا 
این اصلی است که نویسنده در برخورد به زنان نادیده می گيرد و بر عکس با وارونه جلوه دادن واقعيت . جانب آنان بود

  .مبارزه سترگ زنان فدایی را مخدوش می کند
رکت وسيع زنان در جنبش مسلحانه، مداخله فعاالنه دستاورد ش. زنان فدایی مبارزانی بودند که مرگ را به لرزه در آوردند

طبيعی است وزارت اطالعات . بی شمار زنان در دوران انقالب و جذب آنها در سازمانهای سياسی بعد از انقالب بود
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آخوندها، کسانی را که دوشادوش مرگ و پيشاپيش مرگ، در لباس زنانه خود یا به عبارتی رساتر با هویت زنانه خویش 
  . را تحقير کندننابی شرمانه آ تغيير شرایط به پا خاستند را بر نتابد و چنين برای

از شرکت در عمليات مسلحانه، عضویت در . ای داشتند های جاودانه  نقش،زنان فدایی در جنبش چریکی فدایی خلق
هایی که هيچ انگاره  قش ن؛های مستقيم با ساواک، تحمل شکنجه و قرار گرفتن بر تيرک اعدام کميته مرکزی، رویاروئی

  .  نمی تواند آن را از تاریخ پاک کندای مردساالرانه
، نزهت السادات روحی ) فظيلت کالم(یاد رفقا مهرنوش ابراهيمی، پوران يدالهی،  مرضيه احمدی اسکويی ، معاضد 

فدرنيا، الدن آل آقا، نهان، فاطمه ا) شمسی(آهنگران، رفيق پروين فاطمی، پری ثابت، فاطمه حسن پور اصيل، فاطمه 
مهوش حاتمی، عزت غروی ، فريده غروی، زهره مديرشانه چی، ميترا بلبل صفت، مريم شاهی، مينا طالب زاده، 
نسترن آل آقا، رفيق گلرخ مهدوی،  فاطمه حسينی ابرده، طاهره خرم، افسرالسادات حسينی، نادره احمد هاشمی، 

را آقانبی قلهکی، فردوس آقا ابراهيميان، رفيق صبا بيژن زاده، غزال سيمين توکلی، اعظم روحی آهنگران ، رفيق زه
 آيتی، سيمين پنجه شاهی، رفيق نسرين پنجه شاهی،رفيق رفعت معماران بناب،که با نقش خود در مبارزه  )پریدخت(

هميشه  نم های مهمی به ما آموختند را گرامی می دارم و برای ،درس١٣٥٧ تا بهمن ١٣٤٩های  مسلحانه طی سال
  .آنان نمونه انسانيت، فداکاری، عشق و انتخاب آگاهانه خواهند بود

  . نادیده گرفتن شرایط بازجویی و تحفيف شرایط فشار و شکنجه از شگردهای نویسنده کتاب است
: می نویسد٥٩٢برای نمونه در مورد شهاب رضوی که یک روز بعد از دستگيری زیر شکنجه جان می بازد در صفحه 

او را برای درمان به بيمارستان شهربانی . ضوی از ضرباتی که به او وارد شده بود؛ اظهار ناراحتی و درد می کندشهاب ر«
  .  فوت کرد٢٦/٣/٥٣اما معالجات موثر واقع نگردید و در . بردند

. استدر مورد بهمن روحی آهنگران نوشته است که اعتراف وی باعث دستگيری و ضربه زدن به خانه های تيمی شده 
عيت کميته مشترک به هنگام سُب«:  مجبور می شود به شکنجه اعتراف کند و می نویسد٦٣٣در حالی که در صفحه 

به همين . ی وی در مراحل مختلف بازجویی چنان بود که پاهای او سياه شد دستگيری بهمن روحی آهنگران و شکنجه
معلوم نيست چطور این رفيق با تنی تکه تکه » .جراحی رفت ارتش منتقل کردند و زیر عمل ٥٠٢علت او را به بيمارستان 

   ؟شده همراه اکيپهای گشتی برای شناسایی خانه های تيمی می رفته است
مردم همه دست در کار «کسانی که روزهای پر شور انقالب بهمن را به یاد دارند، دروغ محمود نادری که مدعی است 

  .،  کامال آشکار است»اقدامات چریکها آشکارا فرقه ای و انزواجویانه بودانقالب و برچيدن بساط دیکتاتوری بودند، 
نویسنده کتاب بی شرمانه جنایاتی که توسط ساواک صورت گرفته است از شانه ساواک برداشته و به پای مبارزانی 

عات مسئوليت رژیم طبيعی است اگر وزارت اطال.  جانشان را فدا کردند خویشگذاشته که برای آرمانهای عدالت خواهانه
  .پهلوی در کشتار فرزندان کشورمان را قبول کند، نمی تواند این گونه بی محابا سيمای جنبش فدایی را مخدوش کند

بنابراین، سالح تقدیس گردید و این همان ضعف بنيادین چریکها بود که بر پایه آن «:  می نویسد٨٣٠نادری در صفحه 
  » . ساختن یک نسل مرتکب شدندخطاهای بی شماری را به قيمت نابود

در  .  ناعادالنه فقط از دستگاه یک دیکتاتوری مذهبی بر می آیدیبه شکلنسبت دادن آن این اتهام بزرگی است که 
در یک طرف قرار دارد و در ) های دیکتاتوری شاه و جمهوری اسالمی رژیم( منافع مشترک دیکتاتورها ،گرانيگاه این برخورد
  . بارزان و مظلومان قرار دارندطرف مقابل آنها م

گذارد، اعضای خانواده زیر فشار و سرکوبگری  های دیکتاتوری وقتی عضوی از خانواده پا به ميدان سياست می در رژیم
که چه طور یک خانواده از . ه استدر جمهوری اسالمی به خوبی دیده شدچيزی که . گيرند  قرار مییدستگاه اطالعات

نگارنده این کتاب به جای محکوم کردن . شوند های سرکوب می زندان کوچک همگی گرفتار پنجهمادر سالخورده تا فر
ها و خانواده هایشان  رد را هم به پای ضعف چریکاعامالن این نوع برخورد، برای سرکوب زنان و مردان مبارز، این مو

  . گذارد می
ترین افراد به اعضای  انه سهل است؛ بلکه نزدیک با مبارزه مسلح"توده"عدم همراهی « می نویسد که ٧١٦در صفحه 

شمار  وی برای نمونه در ميان این بی» .کردند متواری گروه بنا به هر دليلی با ساواک و عليه فرد متواری همکاری می
بودند به دو مورد اشاره می کند بدون آن که شرایط این های فدایی خلق فعال  رزمندگان فدایی که در صفوف چریک

   .د را تشریح کندموار
ها بر اثر فشار فاميلی و دوستی  کند که گویا این عضو گيری ها به شکلی تاریخ نگاری می نویسنده در مورد عضوگيری

برای وصل به سازمان و مثًال من خودم در آن زمان یک دانش آموز بودم . در حالی که این طور نبود. صورت گرفته است
به .  با خشایار سنجری تماس بگيریم، این خود من بودم که مصرانه از او قرار خواستمروزی که توانستم.  کردم میتالش

کند، مثل زندان،  یاد دارم که رفقا خشایار سنجری و اعظم روحی آهنگران از تمام خطراتی که یک مبارز را تهدید می
بعد از حماسه . هی را انتخاب کنمخواستند که من چشم بسته را چرا که آنها نمی. شکنجه و اعدام برایم صحبت کردند

های آن زمان که  بر خالف تيتر روزنامه.  در مدارس بين دانش آموزان وجود داشت بسياریسياهکل، شور و شوق
های فدایی به   در بين دانش آموزانی که من با آنان در تماس بودم چریک،ناميدند می» خرابکاران«رزمندگان فدایی را 

  . داسطوره تبدیل شده بودن
 کتاب، از قول بازجوئی من به رفيق خشایار ٥٦٢جا الزم است به افشای دروغی نيز  بپردازم که در صفحه  ندر همي

جائی که فاتح را کشته بودند "ام که خشایار  گفته شده است که گویا من در بازجوئی خود گفته. اند سنجری نسبت داده
ای  باشند و خود نمونه این سخنان دروغ محض می". ودند نشان دادجائی را که نيک طبع را کشته ب"و یا " نشان داد

  . کند های مورد استناد نویسنده را کامًال آشکار می است که جعلی بودن باز جوئی
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های جمهوری اسالمی  ، جنبش فدایی را به دادگاه برده و همچون بيدادگاه٧٢١کتاب نویس وزارت اطالعات در صفحه 
بدون کسب موفقيتی درخور، چنان که تبليغ می شد و یا « و حکم کرده که جنبش مسلحانه نها جرم تراشيدهآبرای 

دریافت کرده » نبرد با دیکتاتوری شاه«انتظار می رفت به خاموشی گرایيد و پرونده آن بدون آن که نمره قبولی در جهت 
  » .باشد، بسته شد

یی بسته شده، چرا دستگاه عریض و طویل وزارت اطالعات سوال از محمود نادری این است که اگر آن پرونده جنبش فدا
ها را در  ها و با تحریف حقایق این پرونده ها و با دست بردن در بازجوئی با صرف بودجه های کالن و با زیر و رو کردن پرونده

  کند؟  باز میآنرا یک کتاب قطور، که جلدهای بعدی آن هم در راه است، دو باره 
های بسيار برای آموختن  دهنده این نيست که از نگاه مبارزان نسل کنونی، پرونده جنبش فدایی درسآیا این خود نشان 

 برای این که بگوئيم یدارد؟ و آیا تالش وزارت اطالعات برای مخدوش کردن سيمای یک جنبش اصيل، دليل روشن
 گر در آن دوران بودند نيست؟  های فدایی خلق نيروی موثر و مداخله چریک

  ١٣٨٧ ماه آذر
fr.yahoo@mirhashemi_Zinat 

 
 
  
  

  سند محكوميت استبداد» چریك های فدائی خلق«آتاب 
 

  
  

     هایده مغيثی
  
 
  

موسسه مطالعات و پژوهشهای "را که  توسط " ١٣٥٧ از نخستين کنش ها تا بهمن - چریک های فدایی خلق " آتاب 
 دوران جوانی و ۵٠ و ٤٠ن جهت آه مرا به فضای دهه های اول از ای: انتشار یافته، با توجه خاصی خواندم" سياسی

حسن ضيا ظریفی را درصحن دانشكده حقوق دانشگاه تهران بيادم آورد آه هميشه با . دانشجوئی و پس از آن باز گرداند
ار آن تنها بعدها بود آه دانستم اتوریته آشك.  لباس مرتب  با همراهان هميشگی در گوشه ای مشغول بحث و گفتگو بود

این دورانی . جوان آراسته در ميان دانشجویان آه به نظر ما سال اولی ها بخاطرارشدیت او بود از چه نشآت می گرفت
بود آه دست یافتن به نظام سياسی انسانی ترآزادترو عادالنه تربا اتكا به مدل های آن سوی مرزها چه آسان به نظر 

روایت هر درگيری و جان باختگی یا دستگيری هریك از فدائيان مرا به فضای خواندن گزارش هرپيكارانقالبی و . می رسيد 
آن دوران می برد وذهن خود را ميكاویدم تا به یاد آورم درفالن تاریخ بخصوص چه می آردم، فالن خبر را در چه حالتی 

لودی بود از آن همه جان های خواندن آتاب نيزمرورحزن آ. گرفتم و بازتاب این رویدادها بر من ودوستان همفكرم چه بود
ارزشمندی آه در دو دهه در راه سرنگونی یك نظام سياسی خود آامه به خاك افتاد تا رژیم خودآامه دیگری خشن تر و 

 . حق بجانب تر از نظام پيشين جایگزین آن شود
نين بررسی در توان چ. هدف من از این مختصر  بررسی درستی یا نادرستی اطالعات ارائه شده در این آتاب نيست 

آسانی است آه بعنوان عضو یا هوادار فعال و نزدیك به جنبش چریكی آن دوران اطالعات دقيق و صالحيت الزم برای 
ارزیابی سياسی این جنبش نيز آاری است آه دیگران از جمله . تشخيص سره از ناسره و تحليل روایات این آتاب را دارند

این مختصرصرفا عكس العمل یك . انجام داده اند)هرچند نه بطور شایسته و بایسته (ی معدود بازماندگان جنبش تا حدود
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خواننده است آه  با آتاب وتحقيق تاریخی و اتيكت تحقيق  چندان بيگانه نيست و در دوران اوج مبارزات فدائيان در ایران 
نبش مسلحانه باشد، با عالقه واعجاب  زندگی آرده و مانند هزاران هزار عدالت جوی دیگر، بدون آنكه معتقد  به ج

   .مبارزات چریكهای فدائئ را دنبال ميكرده
اولين عكس العمل خواننده در مورد این آتاب این است آه هدف از نوشتن آن  چه بوده و آیا نویسند گان در این هزار 

باز نویسی مغرضانه .  صفحه تاریخ نگاری به هدف خودرسيده اند ؟ پاسخ پرسش اول روشن تر و آسان تر است 
رویدادهای سياسی و روایات یك جانبه، خارج از متن تاریخی و تحریف ایده ها وآردارسياسی و رفتار اخالقی شخصيت 
های سياسی ای آه در خاطره جمعی حرمت ویژه ای دارند شيوه متداول حكومت های خودآامه وابزارمطلوب دستگاه 

اهل آتاب اهداف تاریخ نگاری دولتی را خوب می شناسند وبهمين جهت . استهای امنيتی در آشورهای استبداد زده 
چون ولو اطالعات نو و پنهان مانده ای را رو آند یا . تاریخ نگاری دولتی هيچگاه دررسيدن به هدف مورد نظرموفق نيست 

و از آنجا آه  اسناد ارائه . یك سر دروغ و تحریف تلقی می شود و یا حد اقل با تردید وسوء ظن خواننده روبرو می شود 
  . استفاده محققين جدی قرار نمی گيرد، تاثير ماندنی نيز ندارد شده در تاریخ نگاری فرمایشی بعنوان مرجع قابل

پرسش آليدی دیگری را نيز مطرح ميكند، اینكه آیا می توان برای شناخت و درك » چریك های فدائی خلق«آتاب 
ات و اخالقيات انقالبيون یك دوره به  تاریخ نویسی ای اعتماد آرد آه بر مبنای اوراق واقعيات تاریخی یا شناخت روحي

بازجوئی زیر شكنجه،  و یا با استفاده از آيفر خواست ها ، گزارشات ماموران و جاسوسان مراآز اطالعاتی و نظامی 
ده؟ آیا می توان  با استناد به شاهنشاهی و اعترافات بازجوو شكنجه گر ساواك در دادگاه پس از انقالب تنظيم ش

مطالبی آه بازجو شوندگان درباره همرزمان خود در تشكيالت، تبعٌا برای بی اهميت جلوه دادن نقش افراد دستگير شده 
گفته اند یا با تكيه بر جزئيات طوالنی و بی اهميتی آه آنان برای گریز از افشا ی مطالب مهم و مورد عالقه بازجویان ذآر 

ای آه پس از طی مدت توافق شده در زیر شكنجه بيان داشته اند، به » سوخته«د، و یا اطالعات به اصطالح آرده ان
تحليل روانی و رفتاری چریك ها و نتيجه گيری های سياسی پرداخت ؟ و باآنكه نمی توان از نویسند گان دستگاههای 

و اتيكت تحقيق را داشت معهذا حيرت آور است آه در امنيتی انتظاراستفاده از روش تحقيق علمی و توجه به اخالقيات 
سرتاسر آتاب آوچكترین نشانه ای از تردید در درستی این اسناد برای تنطيم آنندگان این مجموعه به چشم نمی خورد 

                                                                           .  
هدف مشخص دستگاه امنيتی حكومت از انتشار چنين آتابی . تاب موفقی نيست، آ»چریك های فدائی خلق«آتاب 

مقابله و ضدیت با چپ سوسياليتی است آه هميشه آنرا رقيب سرسختی برای خود دیده و حتی در شرائط آنونی آه  
حقير شخصيت ها و و ت» افشاء«با تمام قوا چپ را سرآوب و پراآنده آرده، آماآان از آن وحشت دارد و به تصور خود با 

اما آتاب نه تنها به این هدف آمك نمی . سازمانهای آن قصد دارد از نفوذ افكار ترقی خواهانه چپ در ميان جوانان بكاهد
آند،آه درواقع به ضد خود تبدیل می شود چون به جوانانی آه در دوران حكومت اسالمی بزرگ شده و تنها ذآر مصيبت 

رانده شده، توجه می دهد آه جوانانی با اندیشه ها و ارزشهای چپ سكولر در راه های شهدای اسالمی به آنها خو
اوال همانطور آه اشاره . با این حال آتاب ارزش خواندن دارد . آزادی این مملكت مبارزه آرده و دراین راه آشته شده اند

،  آوانتوریسم »ری آنان از سر تفننانقالبيگ«شد با آنكه  هدف نویسندگان  بی اعتبار آردن چریكها ی فدائی خلق ، 
بوده، آتاب  ناخواسته تصویر دیگری »  عشق به سالح و دست زدن آنان  به خشونت«، » عضو گيری عجوالنه«فدائيان ، 

. و از پی آمدهای ناگزیر حكومت استبدادی ارائه می دهد) و آمونيست ها و سوسياليست ها بطور عام(از چریكها 
نسور رژیم مانع از شناخت تاریخ آشورش شده، می بيند آه چریك ها  تقریبا همگی دانشجو یا خواننده جوانی آه سا

دانش آموخته دانشگاههای آشور در رشته های پزشكی، ریاضيات، مهندسی، حقوق ، فلسفه و علوم  و چند نفری 
او از خود می ). ان سه پلهعباس مفتاحی ، مصطفی شعاعيان ، عبدالكریم حاجي(شاگرد اول رشته های خود بوده اند 

پرسد چرا این جوانان روشنفكرو تحصيل آرده  برای آزادی ميهن شان و بهبود شرائط مردم محروم دست به اسلحه برده 
دهد بسياری از آسانی  اند؟  اوراق بازجوئی ها و گزارشات تجسس و دستگيری مبارزان در این آتاب بوضوح نشان می

دند ابتدا درمبارزات صنفی دانشجوئی و در هسته های مطالعاتی برای افزایش دانش آه بعدا به چریكها می پيون
سياسی و تاریخی خود و آشنائی با استراتژی ملت های دیگر برای آزادی از بندهای استعمارو استثمار گرد هم می 

راده گرائی بودند آه اميد داشتند آنها آرمان گرایان ا. بسياری از آنان صرفا بخاطر داشتن  آتاب بازداشت می شوند. آمدند
با فدا آردن جان خود بر نوميدی حاآم بر فضای سياسی آشور غلبه آنند وحمایت تعداد نسبتا قابل توجهی ازجوانان را 

آه در صفحات این آتاب منعكس است، ....نيز در تهران ، تبریز ، مشهد ، قزوین ، شيراز، در شهرهای شمالی و لرستان 
    .بدست آوردند

بعضی از اطالعات گرداوری  شده ویا ابراز .  را نمی توان  سراسر دروغ دانست » چریك های فدائی خلق«آتاب  
اما هرچند جنبه هائی از آن درست .نظرهای نویسندگان امنيتی صرفنظر از نيت آشكار ان ها عاری از حقيقت نيست 

مكانی و با الگو برداری از جنبش های امریكای التين توهم باشد از جمله آنكه چریك ها بی توجه به واقعيات زمانی و 
سرنگون آردن یك رژیم قهار را از طریق مبارزه مسلحانه داشته اند، اما بی اعتباری مورخ امنيتی حتی این واقعيت  را 

ود آامه فرا خالصه انكه آتاب بيشتر خواننده را  به  تامل درباره عوارض فاجعه بار حكومت های خ.  بی ارزش می آند
  . آتاب نبوده ) گان(تبعا چنين استنتاجی مورد نظر نویسنده. می خواند تا درستی یا نادرستی راه فدائی و اندیشه چپ 

اینكه نادانی حكومت گران نسبت به نتایج مخرب خودآامگی تا چه : بهمين سبب آتاب بيانگر واقعيت  مهم تری است
 اینكه حكومت استبدادی و خفقان سياسی چه هزینه مرگباری برای یك ملت . حد برای بقای خودشان زیان بار است 

دارد، اینكه وقتی راه هر فعاليت اعتراضی قانونی و مسالمت آميز مسدود باشد، وقتی یك حكومت حتی حق آنرا به 
سی و مستوجب افراد ندهد آه چه نوع آتابی را بخوانند و صرف مطالعه آتابی آه اوآنرا غيرمجازمی داند  جرم سيا
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در خدمت عناصر «مجازات باشد، وقتی مخالفت خصومت تلقی  شود  و برای مقابله با آزادی خواهان و مخالفين ازتهمت 
استفاده شود امكان مبارزه مسالمت آميز از بين می رود، و » توطئه برای بر هم زدن اساس حكومت«:بودن و » بيگانه 

البته حكومت های خودآامه توان درس گرفتن . عهده رژیم استبدادی استواضح است آه مسئوليت تشدید خشونت بر 
روشنفكران اما توان با زنگری خطاها و دست آوردها ی گذ شته و . ازتاریخ وآموختن از تجارب  اسالف خود را ندارند

  . آموختن از تاریخ را دارند
اسی غير خودی یكی پس از دیگری منتشر می نكته آخر اینكه حال آه اسناد ساواك در باره سازمانها و احزاب سي

شود، باید دید آیا نوبت افشای اسناد مربوط به سازمانها و شخصيت های مذهبی و روحانيون در قدرت نيز می رسد، و یا 
                                       ! منتشر سازد) اگر آنها را بكلی نابود نكرده باشند(باید در انتظار رژیم بعدی بود تا این اسناد را 

*  

  
 

 
 

  "سربازان گمنام امام زمان"پرده ای دیگر از چشم بندی های 
  

  محمد رضا شالگونی
  
  
  هرگز نميرد آن که دلش زنده شد به عشق" 

  "  ثبت است بر جریده عالم دوام ما 
  )حافظ                                         ( 

  
  
  

های مترقی مردم ایران به عنوان یکی از  شرایطی در حافظه الیهچهرۀ تاریخی چریک فدایی خلق در 
نمادهای ایستادگی در مقابل استبداد و نابرابری ثبت شده، که اوًال مردم با تمام وجود از بيداد و خفقان 

ی ستودند و ثالثًا از زنان و مردان  ثانيًا هر مقاومت مردمی را دربرابر آن می بردند؛ رژیم شاهنشاهی رنج می
بر خود نهاده بودند، جز فداکاری بی ریا و سر سپردگی به انبوه لگدمال شدگان چيزی " فدایی خلق"که نام 
اسطوره "بينند و آن را  آنهایی که اکنون این نام نيک در حافظۀ مردم را خطری برای خود می. دیدند نمی

در آیينه افکار عمومی وحشت دارند و نامند، قبل از هر چيز از دیدن چهرۀ خود  می" سازی دروغين و بيهوده
  .کوشند نسل جوان مبارزان آزادی و برابری را از شناختن نسب نامه شان محروم سازند می

  

چریک های فدایی خلق، از نخستين "کتابی که دستگاه اطالعاتی جمهوری اسالمی تحت عنوان 
زیرا این کتاِب حجيم . جيب و سؤال برانگيزی استمنتشر کرده، به یک لحاظ، کار تبليغاتی ع " ١٣٥٧کنش ها تا بهمن 

ظاهرًا . عمًال چيزی نيست جز معرفی چریک های فدایی خلق به روایت بازجویی ها و گزارشات ساواک شاهنشاهی
اند که خود عمًال به راوی امانت دار ساواک  ی ساواک فرو رفتهها پروندهنویسنده یا نویسندگان کتاب چنان در البالی 

اند و از  های ساواک چيزی نخوانده گاهی به نظر می رسد آنها حتی برای نوشتن این کتاب جز پرونده. اند شدهتبدیل 
  : مثًال به این تکه نگاه کنيد. دانند های چهل و پنجاه چيزی نمی دنيای فکری و اجتماعی مارکسيست های ایرانی دهه
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دهه" اوایل از١٩٦٠در شوروی چين و بيرون افتادميالدی  اختالفات ایدئولوژیک. رده وجهی ظاهرًا این اختالفات
می. داشت متهم خود نيز متقابًال و خواند می نظر طلب تجدید را شوروی وقت حزب کمونيست رهبر ، استالين مائو

مارکسيسم طریق اصول عام این از آورده و مارکسيستی در اس به ل را چينی که ناسيوناليزم را–شد موردلنينيسم
است قرار داده    )٥٨ص  ( ."حمله

      ،      پ  
                ، 

ب                
  

خسن و خسين دختران معاویه بودند که آنها را در " این جمالت آدم را به یاد حکایت آن مردی می اندازد که گفته بود 
کسی که فقط از درشت ترین تيترهای تاریخ قرن بيستم خبر داشته باشد می داند که استالين ". مدینه گرگ خورد 
مرده بود و مائو با استالين دعوا نداشت ؛ ) ١٩٥٣در سال (آن که اختالفات چين و شوروی علنی بشود ، سال ها پيش از 

به استالين زدایی در شوروی دوره خروشچف معترض بود و آن را یکی از ) الاقل در سطح بحث های ایدئولوژیک(بلکه 
  .مظاهر تجدید نظر طلبی رهبران شوروی می ناميد

کتاب با این سؤال ناگزیر روبرو می شود که این تکيه یک جانبه بر منابع ساواک برای چيست؟ آیا بنابراین خواننده 
حکومِت امام زمان با انبوه تاریخ نویسان و تاریخ پردازانش که از برکت پول نفت، شمارشان هم دائمًا در حال افزایش 

به . ق ندارد؟ چنين چيزی بسيار بعيد می نمایداست، جز منابع ساواک چيزی برای گفتن در باره چریک های فدایی خل
را به عهده دارد که مواضع دشمن را می کوبد تا بعدًا تاریخ پردازان جيره خور با " آتش تهيه"نظر من ، این کتاب نقش 

اميد است این اثر که قطعًا : "می گوید) ٢٣در ص (تصادفی نيست که پيشگفتار کتاب . خيال راحت وارد عمل شوند
  ." اند، تکميل گردد ای از این جریان نقش ایفا نموده ن روایت نخواهد بود، با توضيحات دیگرانی که خود در گوشهآخری

همه جا و حتی در دموکراسی های ليبرالی، ) و نه فقط تاریخ نویسی سياسی(فراموش نباید کرد که تاریخ نویسی 
های ليبرالی، در مقابل  منتهی در دموکراسی. اسی استترین محورهای پيکارهای سي یکی از مهم ترین و ایدئولوژیک

مثًال کسی که در امریکا . بوق و کرنای دستگاه های ایدئولوژیک حاکم ، الاقل امکان تاریخ نویسی آلترناتيو هم وجود دارد
نوشته " (دهتاریخ مردم ایاالت متح"مجال و توان جستجوی حقيقت را داشته باشد ، آزادانه می تواند به کتابی مانند 

چه خبری " دموکراسی گستری"مراجعه کند تا دریابد پشت صحنه پيکار تعطيل ناپذیرطبقه حاکم امریکا برای ) هاورد زین
اشاره بکند، " ترکان جوان"اما در کشوری مانند ترکيه اگر کسی جرأت کند مثًال به قتل عام ارمنی ها توسط . بوده است

و ما در ایران گرفتار حکومتی . ی اگر تنها برنده جایزه نوبل کشور در ادبيات باشدکنند جالی وطن کند، حت مجبورش می
در جمهوری اسالمی کافی . کند هستيم که در مقایسه با آن، حتی کماليسم ترکيه چشم اندازی رویایی جلوه می

ه جنایات شيخ فضل اهللا ای ب است کسی مثًال زندگی نامه رسمی خمينی یا خامنه ای را زیر سؤال ببرد یا حتی اشاره
نوری در سرکوب آزادی خواهان جنبش مشروطيت بکند ، تا به طور کامًال رسمی و قانونی ، به اتهام توهين به مراجع ، 

چنين حکومتی نه می تواند از تاریخ پردازی در باره بزرگ ترین و با نفوذ ترین . به شالق و حبس طوالنی محکوم شود
 اجتناب کند و نه می ١٣٤٧ – ٥٧حساس ترین دوره های تاریخ معاصر ایران ، یعنی دهۀ جریان مارکسيستی یکی از 

درز گيری تاریخ یکی از مهمترین وظایفی است که هر . تواند به روایت ساواک شاهنشاهی در باره آن اکتفا نماید
تواند به خالء تبليغاتی ، مخصوصًا در بنابراین جمهوری اسالمی ، نمی . دیکتاتوریِ  ایدئولوژیک در برابر خود قرار می دهد

  .حوزه تاریخ معاصر ایران تن در بدهد
اما برسر تاریخ پردازی دلخواِه جمهوری اسالمی در باره چریک های فدایی خلق فعًال مانعی وجود دارد که باید از ميان 

 به این حقيقت باید توجه کنيم دهۀ پيش از انقالب داشته باشيم ،" مشی مسلحانه"هر نظری که درباره . برداشته شود
که چریک های فدایی خلق و سایر گروه های مارکسيست هم سو با آن ، عمومًا جمع انسان های جان برکفی بودند که 
بی آن که چشمی به مقام و قدرت یا حتی پيروزی سریع داشته باشند ، عليه دیکتاتوری خفه کنندۀ شاهنشاهی 

چيزی که آنها را به مبارزه .  که عمر چریک قاعدتًا نمی تواند طوالنی باشدبرخاسته بودند و همه می دانستند
و با . کشاند، پيش از هر چيز نفرت از دیکتاتوری و امپریاليسم بود و سرسپردگی به عدالت خواهی و برابری طلبی می

ه بخش بزرگی از کسانی که بعالو. همين هویت بود که آنها در ميان الیه های مترقی مردم شناخته شدند و ارج یافتند
اند و صرف نظر از عقيده امروزی شان در باره شيوه مبارزه آنها، هم چنان  خاطره جانفشانی آنها را به یاد دارند، هنوز زنده

ها نيز، علی رغم این که هنوز نتوانسته بودند خود را از  به نظر من، مجاهدین خلق آن سال. دارند یاد آنها را عزیز می
برای از بين بردن . گرفتند های مترقی در همان رده قرار می ی تعصبات مذهبی برهانند، در ذهنيت همان الیهچنگ بعض

. این حقيقت است که دستگاه اطالعاتی جمهوری اسالمی ناگزیر شده به اسناد ساواک شاهنشاهی متوسل شود
ان اسناد تاریخی معتبر جا بزنند؛ ثانيًا به آنها می کوشند اوًال بازجویی ها و گزارشات ساواک شاهنشاهی را به عنو

کمک آنها نام و خاطره پرُحرمت چریک های فدایی خلق و البته همه مبارزان کمونيست کشور ما عليه دیکتاتوری 
شاهنشاهی را در ذهن مردم خراب کنند و باالخره، ثالثًا هر نوع اندیشۀ براندازی انقالبی و حتی تشکيالت انقالبی 

  .   اعتبار و بی حاصل نشان بدهندمخفی را بی
 دو کلمه در باره اسناد ساواک و صاحبان کنونی آنها

اند که اعتراض به اعتبار اسناد ساواک نخستين چالشی است که با  کرده نویسنده یا نویسندگان کتاب پيش بينی می
نگاه کنيد به پيشگفتار کتاب ( اند  قرار دادهبنابراین دفاع از اعتبار این اسناد را نخستين وظيفه خود . آن روبرو خواهند شد

 و چکيدۀ دفاعيه شان این است که هر چند مراحل اوليه هر بازجویی ممکن است گمراه کننده باشد ، . )٢٠ – ٢١، ص 
روحيات بازجویی شونده و یا ... حاوی اطالعات دقيق و قابل اعتنایی است "های تکميلی و تفصيلی بعدی  ولی بازجویی

افراد گروه و همچنين مناسبات بين آنها نيز در آنها بازتاب می یابد که به لحاظ روان شناختی بسيار حائز اهميت دیگر 
  ". است
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، قبل از هر چيز باید یک نظر اخالقی و  شود گفت؟ هر نظری در بارۀ نتيجه کار شکنجه گران در باره این دفاعيه چه می
، خواه نا  ، با هر توجيهی که باشد زیرا بی طرفی در باره شکنجه. رانه استانسانی باشد و گرنه ضرورتًا یک نظر شری

توانند در بارۀ کار اسالف خودشان موضعی  نمی" سربازان گمنام امام زمان"اما . خواه همدستی با شکنجه گران است
ت کار و کارکرد خودشان هم اخالقی بگيرند و آن را محکوم کنند، زیرا چنين موضعی به طور گریزناپذیر به معنای محکومي

تصادفی نيست که در تمام کتاب از توحش شکنجه گران ساواک و حتی از شکنجه تقریبًا، سخنی به ميان . خواهد بود
بعالوه آنها می دانند که هر سخنی در باره شکنجه، الاقل تا حدی، اوًال اعتبار اطالعات موجود در اسناد ساواک . نمی آید

و . برد؛ ثانيًا مقاومت و نيز حال و روز انسان های زیر شکنجه را در ذهن خواننده تداعی خواهد کردرا زیر سؤال خواهد 
این هر دو دقيقًا چيزهایی هستند که نویسندگان کتاب می خواهند از ذهن خواننده پاک کنند تا بتوانند به هدف های 

اهند در بارۀ ارزش اطالعاتی اسناد بازجویی ها ، در عوض آنها وانمود می کنند که می خو. تبليغاتی شان دست یابند
است که مخصوصًا تأکيد دارند " کارشناسی"و با این نظر . و ارزیابی تحليلی ارائه بدهند" کارشناسی"نظرِ  به  اصطالح 

الزم نيست آدم تجربه ای از بازجویی و ". به لحاظ روان شناختی بسيار حائز اهميت است"که اسناد بازجویی ها 
عمومًا هر انسان زیر فشار . کنجه داشته باشد تا بداند که روان شناسی انسان زیر شکنجه نمی تواند قابل اتکا باشدش

حتی انسان هایی که در . و سرکوب نقابی به چهره دارد که به دقت می کوشد خویشتن خویش را پشت آن پنهان کند
بعد از . ی دهند ، بلکه فقط نقاب شان را عوض می کنندزیر شکنجه می شکنند ، معموًال خویشتن خویش را بروز نم

مرحله ای آنها ممکن است خویشتن خویش را حتی از خود نيز بپوشانند و یا برای هميشه آن را گم بکنند، اما آن را بروز 
همچنين شکنجه گران و . هایی درهم شکسته اند ، جرأت نمی کنند آن را بروز بدهند دهند؛ یا دقيقًا چون انسان نمی

هایی نقابدار هستند و مکنونات شان را بروز  ها انسان دانند که حتی شکسته ترین انسان آنها نيز می) یا اربابان(ارباب 
در دنيای سرکوب شده، . توانند آرامش پيدا کنند اما ناگزیرند آنها را با همان نقاب شان بپذیرند و گرنه نمی. دهند نمی

ولی (در غالب موارد .  دارند، نقابی که پشت آن نگرانی و ناتوانی شان را پنهان می کنندسرکوب گران نيز نقاب به چهره
توان اطالعات مشخصی را از فرد زیر شکنجه بيرون  با شکنجه می) تأکيد دارم" نه هميشه"البته نه هميشه، و روی این 

شکنجه، دنيای ُنه توی روان شناسی قربانی زیرا با افزایش . کشيد ، ولی هرگز نمی توان به دنيای درونی او راه یافت
اگر جز این بود ، کشورهایی که مبارزات مردم توانسته است شکنجه را در آنها .  توتر می شود-  در- تر و تو شکنجه پر پيچ

بایست از نظر اطالعاتی آسيب  می) الاقل در سطح رسمی به عنوان جنایت معرفی کند(از حالت روتين خارج سازد و 
شکنجه فقط به لحاظ . اما می دانيم که چنين نيست.  از کشورهایی بودند که شکنجه در آنها یک قاعده استپذیرتر

  .اخالقی محکوم نيست ، به لحاظ عملی نيز ناکارآمد است
در حال . اما مسألۀ مهم تر نه ارزش اطالعات موجود در اسناد ساواک ، بلکه استفادۀ گزینشی از این اسناد است

یعنی . العات موجود در این اسناد فقط و فقط برای دستگاه اطالعاتی جمهوری اسالمی قابل استفاده استحاضر ، اط
است و آنها هستند که تصميم می گيرند چه چيزی را منتشر یا مخفی " سربازان گمنام امام زمان"کليد آنها در دسِت 

و تا جمهوری اسالمی پا برجاست اميدی به نجات این . یندکنند یا حتی چه چيزی را از بين ببرند یا به اسناد موجود بيفزا
تصادفی نيست که آنها از ميان انبوه عظيم اوراق بازجویی های . اسناد از دست این کليد داران بهشت وجود ندارد

 حقيقت تاریخی از نظر اینها تا حدی. ساواک چيزهایی را منتشر می کنند و طوری منتشر می کنند که به کارشان آید
با این معيار ، طبيعی است که آنها به خود . را به مخاطره نيندازد ، بلکه حتمًا تقویت کند" مصلحت نظام "اعتبار دارد که 

فراموش نکرده ایم که آنها با اسناد . حق می دهند که همه اسناد تاریخی ، واز جمله اسناد ساواک را دستکاری کنند
 مدارک و شاهدان رشتۀ پایان ناپذیر قتل های زنجيره ای و غير زنجيره ای چه چه کردند ؛ یا با انبوه" النۀ جاسوسی"

پرونده های ساواک نيز هميشه در دست آنها نشان دهندۀ ضعف ، فساد و بيرحمی عالج ناپذیر کمونيست ها ، . کردند
ادت ، مظلوميت و شهادت خواهد بود و گواه رش" آقا"مجاهدین ، ملی گراها ، ليبرال ها و حتی مسلمانان غير مقلدِ  

مصلحت "حقيقت این است که . تا بوده چنين بوده و تا هست چنين خواهد بود" نظام"این ". روحانيت مبارز"طلبی پيروان 
حتی نماز و روزه را موقتًا ) به قول خمينی ( می شود " مصلحت نظام"اگر بنا به . معيار بسيار کشداری است" نظام 

دستکاری در اسناد ساواک که چيزی نيست ، . قيقت های زمينی را برای هميشه نادیده گرفتتعطيل کرد ، چرا نشود ح
باشد ، تعطيل " جریان آن مخالف مصالح اسالم " می شود حتی قانون اساسی خود جمهوری اسالمی را در صورتی که 

شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب هر گونه : " مثًال اصل سی و هشتم این قانون می گوید. یا به طور کامل وارونه کرد
اطالع ممنوع است ، اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندی فاقد 

دانيم که شکنجه در زندان های  اما همه می."شود متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می. ارزش و اعتبار است
ام دوره موجودیت این رژیم یک قاعده جا افتاده بوده است؟ تردیدی نمی توان داشت سياسی جمهوری اسالمی در تم

مصلحت "ولی با معيار طالیی . که عمل جمهوری اسالمی درست وارونۀ اصل یاد شدۀ قانون اساسی خوِد آن است
ی انقالب داغ اصل سی وهشتم قانون اساسی هنگامی نوشته شد که هنوز فضا: این تناقض نيز قابل حل است" نظام

ایجاب می کرد که  به مردم تضمين داده شود که برخالف رژیم شاهنشاهی ، در حکومت امام زمان از " مصلحت"بود و 
شکنجه خبری نخواهد بود ؛ اما وقتی خر والیت از پل گذشت و مخصوصًا مردم متوجه شدند که چه کاله گشادی 

ایجاب می کرد که چنان شکنجه و کشتاری راه " صلحت نظامم"سرشان رفته ، شرایط عوض شده بود ، و این بار 
از نظر جمهوری . کنند" روی ساواک شاه را سفيد) "به قول منتظری در نامۀ معروف اش به خمينی ( بيندازند که 

باشد ، " مصلحت نظام"اسالمی هيچ قانون مدون و حتی فراتر از آن ، هيچ آیه و حدیثی که راهنمای مردم به تشخيص 
تشخيص می دهد و وقتی او " ولی فقيه"هر آن چيزی است که در نهایت یک نفر ، یعنی " مصلحت نظام. "ود نداردوج

تصميم گرفت " ولی فقيه "١٣٦٧مثًال در تابستان ". مصالح اسالم"می شود عينِ  " مصلحت نظام"تصميم اش را گرفت ، 
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اینها همه قبًال با حکم قطعی محکوم به حبس شده . ندکه در عرض چند هفته چند هزار زندانی سياسی را قتل عام کن
بودند و سال ها در زندان بودند و بنابراین نمی توانستند اقدامی عليه رژیم انجام بدهند ؛ بعالوه مصاحبه های بسيار 

ردی آنها ربطی کوتاهی که سرنوشت اینها را رقم ميزد ، غالبًا در باره اعتقادات اینها بود و معموًال به پرونده سياسی ف
چرا آنها را کشتند؟ از رهبران رژیم تاکنون کسی جوابی نداده است ، اما از حرفی که یک بار خمينی در باره . نداشت

جمهوری اسالمی حتی یک " او گفت . اعدام شدگان به دست جمهوری اسالمی زده ، می شود جواب آنها را حدس زد
کسی که مخالف : معنای این حرف بسيار روشن است". مه سُبع بودندانسان نکشته است ، آنهایی که کشته شدند ه

" مصلحت نظام"تشخيص بدهد که او مخالف جمهوری اسالمی است یا " ولی فقيه"جمهوری اسالمی باشد ، یعنی 
 ایجاب کند که او این کاره است ، خود به خود از جرگۀ بشریت خارج ميشود و به ردۀ جانوران درنده سقوط می کند ،

که نویسندگان کتاب مورد بحث ما هستند " سربازان گمنام امام زمان"وظيفۀ ! حتی اگر دندانی برای دریدن نداشته باشد
در " مصحلت"این . خودشان بدانند" مصلحت"را عين " مصلحت نظام"، این است که از رعایای ولی فقيه بخواهند که 

/ خالف رأی سلطان رأی ُجستن: "پيش سعدی در بارۀ آن گفته استقرن ها . کشور استبداد زدۀ ما تاریخی طوالنی دارد
  ".بباید گفتن اینک ماه و پروین/ اگر خود روز را گوید شب است این. به خون خویش باشد دست ُشستن

  
 انسان گرفتار در دست شکنجه گران معموًال چه می کند؟

که قاعدتًا نظر هر خواننده ای ..." های فدایی خلق  چریک"یکی از چشم گيرترین محورهای مورد تأکيد نویسندگان کتاب 
اسطوره سازی های دروغين و بيهوده را که اتفاقًا بيماری ) "به قول خودشان(را به خود جلب می کند، این است که 

کوشد به کمک اسناد ساواک ، چهرۀ چریک فدایی خلق را به  به عبارت دیگر، کتاب می. بشکنند" رایجی نيز هست
که خود به طور ضمنی (یکی از شاخص ترین سمُبل های ایستادگی و فداکاری در مقابل دیکتاتوری شاهنشاهی عنوان 

  .بی اعتبار سازد) می پذیرد که در ميان مردم سمُبل بسيار جا افتاده ای هم هست
ردمی و توضيح به نظر من هم ، تاریخ نویسی علمی باید از اسطوره سازی بپرهيزد ، اما بازشناختن اسطوره های م

 مردم ممکن است در شناخت افراد و  .منشاء و دليل شکل گيری آنها خود یکی از وظایف هر تاریخ نویسی علمی است
اسطوره های مردمی تحت . ستایند ها اشتباه کنند ، اما بی دليل قهرمان نمی سازند و هر کسی را بی دليل نمی جریان

چهرۀ تاریخی  .می بيان آرزوهای مردم و نماد کمال طلبی آنها هستندقهرمانان مرد. شرایط خاصی شکل می گيرند
چریک فدایی خلق در شرایطی در حافظه الیه های مترقی مردم ایران به عنوان یکی از نمادهای ایستادگی در مقابل 

 بردند؛ ثانيًا هر استبداد و نابرابری ثبت شده، که اوًال مردم با تمام وجود از بيداد و خفقان رژیم شاهنشاهی رنج می
بر خود نهاده بودند، جز فداکاری " فدایی خلق "مقاومت مردمی را در برابر آن می ستودند و ثالثًا از زنان و مردانی که نام 

آنهایی که اکنون این نام نيک در حافظۀ مردم را خطری . بی ریا و سر سپردگی به انبوه لگدمال شدگان چيزی نمی دیدند
می نامند ، قبل از هر چيز از دیدن چهرۀ خود در آیينه افکار " اسطوره سازی دروغين و بيهوده"د و آن را برای خود می بينن

  . شان محروم سازند عمومی وحشت دارند و می کوشند نسل جوان مبارزان آزادی و برابری را از شناختن نسب نامه
که باب ( ت؟ نخست آنها تصوری خيالی از مقاومت چيس" اسطوره سازی دروغين"اما ببينيم منظور نویسندگان کتاب از 

می پردازند ، تا با شکستن آن نشان بدهند که چریک های فدایی ) طبع انقالبی گری سانتی مانتال هم می تواند باشد 
: چنين است ) ٢١در پيشگفتار کتاب ، ص ( مقدمه چينی آنها . دادند خلق همه به محض دستگيری ، یک دیگر را لو می

د برای این پرسش ، پاسخی شایسته بيابيم که چرا پس از هر دستگيری ، خانه های امن به سرعت تخليه می بای"
منظور حضرات این است که اگر چریک ها در بازجویی مقاومت می " شدند و یا ضربه ای دیگر به گروه وارد می گردید؟ 

در این جا آنها عمدًا تصوری از مقاومت القاء می . ندکردند ، خانه های امن بعد از هر دستگيری تخليه یا کشف نمی شد
برای روشن شدن مسأله باید تصوری واقعی از رفتار انسان مبارز گرفتار در دست . کنند که ربطی به زندگی واقعی ندارد

  .شکنجه گران داشته باشيم
و ندهد و در عين حال تا می تواند از ترین مسألۀ هر مبارز گرفتار در زیر شکنجه این است که هيچ اطالعاتی به بازج مهم

رود، بلکه او  این کار صرفًا با سکوت در مقابل سؤاالت بازجو پيش نمی. شکنجه بگریزد یا الاقل از شدت و تمرکز آن بکاهد
بازجویی جایی برای بيان . ناگزیر است برای متقاعد یا خسته کردن بازجو، جواب های انحرافی زیادی را سرهم کند

فرد زیر بازجویی نه تنها می کوشد اطالعاتی به بازجو ندهد، بلکه غالبًا سعی می کند هویت . ياسی نيستمواضع س
اما . و برای این منظور گاهی مجبور می شود خود را حتی طرفدار رژیم جا بزند. سياسی و اعتقادات خود را نيز پنهان کند

 از فرِد زیر بازجویی دارد که با تکيه بر آنها می خواهد اطالعات بازجویی غالبًا از صفر شروع نمی شود و بازجو اطالعاتی
اطالعات موجود در دست بازجو ، در کنار شکنجه، اهرم دیگری است برای فشار بر فرد زیر . بيشتری به دست بياورد

زیرا بازجویی . دبازجویی و هر چه ميزان این اطالعات بيشتر باشد، کور کردن جریان بازجویی برای فرد دشوارتر می گرد
مشکل اصلی فرِد مقاوم . روی سؤاالت مشخص تری کانونی می شود و بنابراین شدت و تمرکز شکنجه افزایش می یابد
ها بسيار دشوارتر از اولی  سؤاالت کلی بازجو نيست، بلکه سؤاالت مشخص اوست ، زیرا طفره رفتن از پاسخ به دومی

  .  نيز در مقابل سؤاالت مشخص بسيار دشوارتر استسرهم بندی کردن جواب های انحرافی. هاست
حتی در مواردی که بازجو . در بازجویی افراد مرتبط با مبارزه مسلحانه فضای بازجویی و شکنجه آشکارا خشن تر است

اطالعات مشخصی در باره فرد زیر بازجویی ندارد ، از او اطالعات مشخصی می خواهد ، زیرا فرض بر این گذاشته می 
و از آنجا که قرارهای اعضای تيم های مسلح کوتاه .  که او قراری با رفقای خود دارد و در خانه امنی زندگی می کندشود

مدت هستند، هر فرد مرتبط با مبارزه مسلحانه، از همان ساعات و حتی لحظات اول بازجویی با دو سؤال مشخصِ  زمان 
 ساعت اول ، قرار و آدرس خانۀ ٤٨ یا ٢٤کوشد در همان  ۀ ممکن میدار روبرو می شود و بازجو با استفاده از هر شکنج
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و تالش اصلی مبارز زیر بازجویی سوزاندن این اطالعات حياتی است ، زیرا از این طریق است . امن را از او بيرون بکشد
 یک یا دو سؤال در مقاومت در زیر شکنجۀ بی امان متمرکز روی. که او می تواند رفقای خود را از خطر آنی نجات بدهد

چند روز اول بازجویی واقعًا طاقت فرساست ، بنابراین فرد زیربازجویی غالبًا تالش می کند با سرهم کردن قرارهای من 
  . در آوردی، تداوم و تمرکز شکنجه را بشکند

  با توجه به نکات ساده ای که یادآوری کردم ،
  : ناگزیر به چند نتيجه می رسيم

 بسياری از افراد دستگير شده در یک نظام دیکتاتوری می تواند حاوی بخش های غلط اندازی باشد  اوراق بازجویی– ١
در این بخش ها خواهيد دید که فرد زیر بازجویی . که ظاهرًا نشان دهندۀ ضعف یا سازشکاری فرد زیر بازجویی است

 یا حتی با لحن تأئيد آميزی از رهبر یا آدرس خانه ای ، تاریخ قراری یا اسم و مشخصات رفيقی را به بازجو می دهد
برای . این بخش ها ممکن است تصویر کامًال واژگونه ای از فرد زیر بازجویی به دست بدهند. رهبران رژیم سخن می گوید

با دست یابی به . به دست آوردن تصویر درستی از بازجویی فرد مورد نظر ، باید به همه اوراق بازجویی او دست یافت
راق بازجویی ممکن است دریابيد که هيچ یک از آن اطالعات در آن تاریخ معين هيچ ارزشی نداشته اند ، یا هویت همه او

سياسی او در آغاز برای بازجو ناشناخته بوده و او برای گریز از دست دشمن حتی خود را طرفدار رژیم جا زده اما بعدًا با 
مثًال نویسندگان کتاب مورد بحث ما، .  انگيزی انجام داده استمعلوم شدن هویت سياسی واقعی اش، مقاومت تحسين

که انصافًا یکی از درخشان ترین چهره های مقاومت در زندان های رژیم (ظاهرًا برای خراب کردن نام عباس سورکی 
اند ، که آورده  )  ٦٤در ص ( را " تيمسار معظم ریاست سازمان امنيت" تکه ای از سپاسگزاری او از ) ستم شاهی بود

تردیدی نباید کرد !  نوشته است١٣٣٩اش  در سال  گویا سورکی هنگام آزادی از زندان در یکی از دستگيری های قبلی
ای که می شناسيم ،  اش و ادامه مبارزۀ فداکارانه که عباس سورکی آن نامه سپاس را برای پوشاندن هویت واقعی

یک پارچه آتش بود و کنار )  های دیگر که می توانند شهادت بدهندو خيلی(عباسی را که من می شناختم . نوشته بوده
  .تصور ناپذیر بود) حتی فکر می کنم(آمدن با دشمن برایش ناممکن و 

 در اوراق بازجویی ها هر اطالعات داده شده توسط فرد زیر بازجویی ، ضرورتًا به معنای اطالعات تازه برای بازجو ، در – ٢
ممکن است فرد زیر بازجویی صرفًا دارد اطالعاتی را تأئيد می کند که می داند . مربوطه نيستتاریخ نوشته شدن ورقه 

به دست بازجو افتاده است و انکار آنها را بی فایده می ) از طریق اعترافات دیگران یا اسناد کشف شده توسط رژیم( قبًال 
یی و حتی گاهی به اوراق بازجویی سایر افراد هم پرونده برای پی بردن به واقعيت ماجرا ، باید به کل اوراق بازجو. داند

در اوراق آخرین جلسات بازجویی هر . دست یافت و تاریخ نوشته شدن هر ورقه بازجویی را به دقت مورد توجه قرار داد
اریخچۀ ها در بارۀ افراد مختلف، یا ت"تک نویسی"فردی ممکن است با کروکی روابط افراد مختلف ، فهرستی از نام ها، 

شکل گيری گروه  روبرو بشویم؛ ولی از هيچ یک از اینها نمی شود نتيجه گرفت که فرد مورد نظر در تاریخ نوشتن این 
فقط با دسترسی به کل اوراق بازجویی هر فرد و . داده است اوراق داشته اطالعات تازه یا با ارزشی به بازجو می

  . او می توان به تصور درستی از بازجویی او دست یافتمقایسه آنها با بازجویی های افراد هم پرونده
را ) به ویژه در پروندۀ افراد مرتبط با گروه های مسلح( قرارها ، آدرس ها یا اسامی نوشته شده در اوراق بازجویی – ٣

رای ممکن است آنها جواب های انحرافی باشند که فرد زیر شکنجه ب. ضرورتًا نباید اطالعات واقعی به حساب آورد
  .سوزاندن تاریخ قرارها و اطالعات واقعی اش به بازجو داده است

توانستند بعد از سوزاندن زمان معينی، آدرس خانۀ تيمی  را   اعضای گروه های درگير در مبارزه مسلحانه معموًال می– ٤
بنابراین توجه به . يه خواهند کردبگویند، زیرا فرض بر این بود که اعضای تيم در فاصلۀ زمانی مقرر حتمًا خانه مزبور را تخل

  . تاریخ یا آدرس قرارِ داده شده در اوراق بازجویی اهميت بسيار زیادی دارد
 نظر منفی یا انتقادی بيان شده در اوراق بازجویی در باره افراد مختلف ، ضرورتًا نظر واقعی فرد زیر بازجویی در باره – ٥

ف کردن ذهن بازجو و پنهان کردن اهميت واقعی فرد مورد نظر بيان شده آن افراد نيست ، بلکه ممکن است برای منحر
  . باشد
 نباید انتظار داشت که اوراق بازجویی یا گزارشات بازجویان به مقامات باال، فضای بازجویی و شکنجه را منعکس – ٦
چریک های "لب در همين کتاب مثًال نمونۀ جا. گذارند شکنجه گران معموًال سند کتبی از کارهای خود به جا نمی. کنند

در اول . یکی از اوراق بازجویی علی اکبر صفائی فراهانی است که عکس آن را نيز در آخر کتاب آورده اند..." فدایی خلق
خود در" : صفحه سؤالی که از او می شود چنين است وضعيت دوستان صفائی فراهانی لطفًا آخرین اکبر آقای علی

قرار) جنگلکوهستان رسيمو با دارید مسير این افراد مورد در که دیگری اطالعات و هر گونه آنها به بعدی الحاق
مسير مرقوم فرمائيد مشخص کردن و  آیا فضای بازجویی از فرمانده عمليات سياهکل این قدر مؤدبانه بوده ".کروکی

  !است؟

     
             ت   ( 

   

  
  "سربازان گمنام امام زمان"نمونه هایی از تاریخ نویسی رسوای 

ازی دستگاه امنيتی جمهوری اسالمی برای خراب کردن چهره چریک های فدایی خلق چنان رذیالنه و در عين سند س
من در اینجا فقط . حال ناشيانه است که پرداختن به تک تک موارد آن ، یقينًا خواننده این یادداشت را فرسوده خواهد کرد

  .به چند نمونه اشاره می کنم
 یکی از چشم گير ترین تالش های نویسندگان کتاب این .نشان دادن جنبش فدایی تالش برای بی اهميت –الف 

است که جنبش فدایی را یک جریان سياسی بی اهميت و بی ریشه در جامعه ایران نشان بدهند که در مبارزه با 
  :  نيدفقط به دو نمونه زیر از آغاز و پایان کتاب توجه ک. دیکتاتوری شاهنشاهی اصًال به حساب نمی آمد
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  :  پيشگفتار کتاب با این جمالت که ظاهرًا تز تئوریک پایه ای نویسندگان کتاب را بيان می کنند ، شروع می شود– ١
ری"  ک خرا ضد مشترک کميته و مامورین ساواک بين که ای مسلحانه های درگيری و یا ظامی عمليات چند توان اگر

در که مخفی را و های مسلح مان سا اعضاء هایبا سال مسلحانه١٣٤٩ – ١٣٥٧خالل جنبش داد ید" روی ب ميد 
ور مستبد و دیکت یا حاکمان و اشغالگران عليه کشورها، در برخی مردم مبارزات متن در را این جنبش پيدایش چرایی

کرد جستجو ملکی که. خود خليل به منسوب سخن از این دیگری ترجمان توان می دیگر عبارت مار"به راما سم کس
کرد انتخاب را ما مارکسيم نکردیم بلکه داد" انتخاب یا. به دست و یگانه وان به ع مشی مسلحانه انتخاب یعنی

کامًال رفتاری باشد  از سر ناگزیری و آگاهانه انتخابی که از آن دیکتاتوری شاه پيش بر آمدن ئق برای ف اه مؤثرترین 
این تق آن های جاذبه بود که دی داشتق هان نگاه   ."يد را پ

ا  ب  ب   ن             
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ي                  

ن    ،            
   ، ا           ر 

لي      ن ت ل

،    و  ر           
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ا              و 
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         ،      ،   

     

اوًال جریانی را که در یکی از خشن ترین دوره های سرکوب و اختناقِ  یکی از خشن ترین دیکتاتوری های جهان ، 
توانست به مدت یک دهه تداوم تشکيالتی و عملياتی خود را حفظ کند و در ميان بخش بزرگی از الیه های مترقی 

 دو سال اول بعداز – ، جاذبۀ انکار ناپذیری داشته باشد و در گرماگرم انقالب و یکی کشور، به ویژه جوانان تحصيل کرده
قيام ، به بزرگ ترین جریان سياسی غير مذهبی کشور تبدیل شود ، نمی شود جریانی بی اهميت و وارداتی قلمداد 

سوگلی روحانيت حاکم برای روشن شدن مسأله کافی است جنبش فدایی را با دو جریان مسلحانۀ مذهبی که . کرد
فدائيان "منظورم . محسوب می شوند و تاریخ پردازان جيره خور رژیم در ستایش شان کتاب ها پرداخته اند ، مقایسه کرد

هردو گروه از چتر حمایتی بخشی از دستگاه مذهب و از کمک های . هستند" هيأت های مؤتلفه اسالمی"و " اسالم
یعنی دوره فعاليت چریک ( ی برخوردار بودند و در مقایسه با دهه پيش از انقالب مالی شبکه های سنتی بازاریان مذهب

در شرایط سياسی به مراتب بازتری فعاليت می کردند و البته که هر دو پدیده های غير وارداتی ) های فدایی خلق 
. به سرعت متالشی شدنداما می دانيم که هر دو . بودند و در ارتباط با سنتی ترین الیه های اجتماعی زمان خود

که باقی مانده هایش هنوز به تاریخ مبارزۀ مسلحانه گروه شان می نازند و از " هيأت های مؤتلفه اسالمی"مخصوصًا 
برکِت آن در نظام والئی به امتيازات بی حسابی دست یافته اند ، گروهی بود که فقط توانست به یک اقدام مسلحانه 

  . ور حسنعلی منصور ، دهها نفرشان دستگير شدند و تمام شبکه شان از هم پاشيدواحد دست بزند و در فردای تر
ثانيًا معلوم نيست دليل نویسندگان کتاب در وارداتی و تقليدی معرفی کردن مبارزه مسلحانه چریک های فدایی خلق ، 

 را علی رغم ریشه های اگر مارکسيسم. مارکسيسم آنهاست یا نامناسب بودن مبارزه مسلحانه با شرایط خاص ایران
عميق اش در تاریخ یک صد سال اخير ایران و نفوذ غير قابل انکار آن در مهم ترین جنبش های زحمتکشان این کشور ، 

آیا می شود اتوموبيل های بنز ضدگلولۀ صد . وارداتی بدانيد ، با همان معيار باید خيلی چيزهای دیگر را هم وارداتی بدانيد
را به کمک تکنولوژی الکترونيک صد در صد وارداتی " حوزه های علميه"ر شد؛ مطالب عهد بوقی در صد وارداتی سوا

آموزش داد و برای رخنه کردن به خصوصی ترین بخش زندگی مردم از وسائل جاسوسی الکترونيک صد در صد وارداتی 
اما اگر دليل ! ه ای وارداتی قلمداد کرد؟استفاده کرد ؛ و در همان حال جهانی ترین اندیشه انقالبی دوران معاصر را پدید

نویسندگان کتاب ، در تقليدی خواندن مبارزه مسلحانۀ چریک های فدایی خلق ، ناسازگاری این شيوۀ مبارزه با شرایط 
هيأت "و " فدائيان اسالم"خاص ایران باشد ، باید دید معيار آنها برای این ارزیابی چيست؟ آیا می شود مبارزۀ مسلحانۀ 

را با َبه َبه و َچه َچه ، مبارزۀ اصيل برآمده از دل مردم معرفی کرد و در همان حال مبارزۀ چریک " ی مؤتلفه اسالمیها
های فدایی خلق را تقليدی و وارداتی دانست؟ بحث در بارۀ شرایط زمانی متفاوت نيز تز تئوریک حضرات را بی اعتبارتر 

به  دوره ای تعلق دارد که فضای سياسی نسبتًا بازی وجود داشت و "  اسالمفدائيان"مثًال مبارزۀ مسلحانۀ . خواهد کرد
راه مبارزۀ سياسی به ویژه برای جریان های مذهبی نه تنها باز بود ، بلکه دربار پهلوی از ترس جنبش توده گير چپ و 

اما چيزی که در آن .  بودمبارزات دکتر مصدق برای ملی کردن صنعت نفت ، با دستگاه روحانيت در ائتالفی همه جانبه
و حاميان روحانی شان را به وحشت می انداخت ، چشم انداز گسترش جنبش طبقاتی " فدائيان اسالم"شرایط ، 

ترس از باختن در ميدان . کارگران و دهقانان و تقویت جنبش عمومی آزادی خواهانه و ضد امپریاليستی مردم ایران بود
و درست به همين دليل ، اقدامات آنها . ها را به سوی اقدامات مسلحانه می کشاندمبارزات سياسی توده ای بود که آن

  .  بود" تروریستی"به دقيق ترین معنای کلمه 
  :و در پایان کتاب ، خواننده با این پاراگراف روبرو می شود – ٢
ف" می خود پای های خواست بر آنان کودکانه رژیم پهلوی پایانی وزهای حتی ها ماه بهمن  در١٩روز . شردنددر

دادند، چریک های ای انجام رده راهپيمایی گس ن ازرگ دولت مهندس حمایت و تأئيد در جامعه همه اقشار که حالی
بدارند گرامی هکل را سي اقعه تا گردهم آمده بودند تهران چمن دانشگاه زمين ای از گوشه شنبه. فدایی در ٢١روز

دو خور که  حالی در ، هایبهمن نيمه دیگر  از سوی شاهنشاهی از گارد و افراد سو یک از همافران و مردم بين د
شدند  می مسلح سرعت به مردم شده بود و آغاز گذشته تنهایی مطلق در.. شب در خلق فدایی های چریک

مردم قفل با را خود ارتباط درهای تمامی که در حالی تهران دانشگاه زمين چمن از دادندکنجی بودند شعار می : زده
کنيم" می سياهکل سراسر را   " ! .."ایران

 هنوز آن قدر زیادند و ١٣٥٧خوشبختانه شاهدان عينی آن روزهای حساس بهمن . اما این یک دروغ گوبلزی است
 آن روزها، مستندات صوتی و تصویری آن حوادث چنان انبوه است که هر تالشی برای وارونه نشان دادن حقایق مربوط به

حقيقت این است که شعار سياهکل . را به نمایش می گذارد" سربازان گمنام امام زمان"قبل از همه چهره رسوای خوِد 
ای بود ، چيزی که انبوه مردم آن را می خواستند و روحانيت از  در آن روزها ، قبل از هر چيز دعوت به قيام مسلحانه توده

درگيری مسلحانه ميان همافران و گارد شاهنشاهی حادثه .  با آن مخالفت می کردترس افتادن سالح به دست مردم ،
ای بود که کامًال خارج از کنترل طرفداران خمينی صورت گرفت و انصافًا نقش سازمان فدایی و سایر نيروهای چپ در 
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که علی رغم (قبل از قيام و خمينی و نزدیکان او نه تنها .  بهمن بسيار چشم گير بود٢٢تبدیل آن درگيری به قيام 
بلکه حتی بعد از آن نيز ناراحتی خود را از افتادن سالح به دست مردم به هيچ وجه ) مخالفت آنها ، از پائين مشتعل شد

،   سه شب بعد از قيام ، هاشمی رفسنجانی ضمن سخنانی در تلویزیون سراسری- کردند ، تاجایی که  دو  پنهان نمی
  .م را توطئه امریکا قلمداد کردافتادن سالح به دست مرد

   
 نویسندگان کتاب برای سند سازی عليه چریک های فدایی خلق از هيچ تقلبی روی گردان . ادعاهای بی سند–ب 
،  اند اند که رِد تقلب حتی در کتابی که خود سرهم بندی کرده اما گاهی این کار را چنان ناشيانه انجام داده. اند نبوده

  : نمونه فقط به چند مورد زیر توجه کنيدبه عنوان. پيداست
   
که حميد اشرف وقتی در زیر آتش نيروهای امنيتی می خواسته از خانه تيمی در  ) ٦٤٥در ص (  ادعا می شود – ١

در آخرین لحظات پيش از فرار، ارژنگ و ناصر شایگان شام اسبی را با شليک گلوله هایی به " تهران نو فرار کند ، 
 ساله ، اطالعاتی به دست ساواک و ١٣ و ١٢گرفتار شوند و از طریق آن دو کودک " زنده"ا مبادا سرشان کشت ؛ ت
  ".کميته مشترک بيفتد

حتی در روایت خودشان آمده است که حميد اشرف تنها . اما آنها در باره راوی و شاهد این ماجرا چيزی نمی گویند
حميد اشرف شجاعت آن را " می گویند که  ) ٦٤٦در ص (  خوِد آنها و باز. فردی بوده که از آن خانه جان به در می برد

، این جنایت را به نام خود ثبت " پاره ای از تجربيات جنگ چریکی در ایران"نداشت که با روایت صادقانۀ این واقعه در جزوۀ 
م که اگر هاتف غيبی حقيقت ناچار باید بپذیری. ؛ یعنی می پذیرند که حميد اشرف منکر قتل آن دو کودک بوده است" کند

خبر نداده باشد ، آنها به استناد گزارش ماموران ساواک چنين جنایتی را به حميد " سربازان گمنام امام زمان"ماجرا را به 
اما همه قراین حاکی از آن است خوِد ماموران ساواک نيز ندیده اند که حميد اشرف آن دو . اشرف نسبت می دهند
چون ظاهرًا آنها هنگامی بر سر جنازه آن دو کودک رسيده اند که حميد اشرف فرار کرده .  استکودک معصوم را کشته

حدس ) حتی اگر با هالوگری تمام فرض کنيم که منافعی در تحریف ماجرا نداشته اند ، باید الاقل بپذیریم که(بوده و آنها 
شاهد عينی نداشته ، بلکه تنها مبنای روایت ، یعنی روشن است که صحنۀ قتل . زده اند که او قاتل آنها بوده است

حدس و ارزیابی ماموران امنيتی رژیم شاهنشاهی است، یعنی دقيقًا همان کسانی که خانه را زیر آتش گرفته و الاقل 
ند؟ آیا آنها دليلی داشتند که ارژنگ و ناصر شایگان زیر رگبار گلوله های خود آنها کشته نشده ا. چهار نفر را کشته بودند

حافظان "زیرا اعالم این که دو کودک معصوم با آتش . نه ، دليل فنی نداشتند ، اما انگيزه نيرومند برای دروغ پردازی ، چرا
به قتل رسيده اند ، ) در رژیم شاهنشاهی داده می شد" سربازان گمنام امام زمان"عنوانی که به همتایان " (جزیره ثبات

کمونيست " بسيار مخربی بود؛ و برعکس نسبت دادن قتل آن دو کودک معصوم به برای چهره بزک کرده رژیم ، ضربه
حافظان جزیرۀ "شد ، دست  که در آن هنگام شاخص ترین چهرۀ شورش عليه رژیم شاهنشاهی محسوب می" بيرحمی

اجرا نگاه کنيم ، پس می بينيم که حتی اگر از نظر حقوقی نيز به م. را در قلع و قمع مخالفان رژیم بازتر می کرد" ثبات
. اما برای نویسندگان کتاب همه این ها بی معناست. قاعدتًا بار اتهام باید بر دوش ماموران ساواک باشد نه حميد اشرف

زیرا اگر اصل برائت ماموران امنيتی زیر . دارند" حميت رسته ای"چرا؟ به خاطر این که نسبت به ماموران ساواک احساس 
پرونده قتل های زنجيره ای و مشابهات بی پایان آن را به یاد بياورید . دشان نيز خالی می شودسؤال برود ، زیر پای خو

  . والیت می خوابد" ستون خيمۀ"که اگر اعتبار روایت خوِد حضرات زیر سؤال برود ، 
کرده ، بعداز که سی و چند سال این ادعای ساواک را افشاء ) فاطمه سعيدی ( ضمنًا به یاد بياورید که مادر شایگان 

انتشار این کتاب رسوا ، بار دیگر با دقت و صراحت تمام ،عوض شدن روایت های مختلف ساواک در باره شهادت 
کشته " درگيری متقابل" بنا به شهادِت مادر ، ساواکی ها قبًال می گفته اند که بچه ها در . فرزندانش را بازگو می کند

باید توضيح بدهند که " سربازان گمنام امام زمان. "ه آن روایت رسوا را جعل کردندشده اند و چند روز بعد از ماجرا بود ک
چرا روایت ساواک را بر روایت زن مبارزی که چهار فرزندش را در مبارزه با رژیم شاهنشاهی از دست داده و خود در آن 

  رژیم ماه ها زیر شکنجه بوده و سال ها زندان کشيده ، ترجيح می دهند؟
طوری گزارشات را چيده اند که گویی او بعد از دستگيری کامًال  ) ٦١٤ – ٦٢٠د ر ص ( اره اعظم روحی آهنگران  در ب– ٢

با بازجویان همکاری کرده ، همه قرارهای اش را گفته وحتی در مواردی داوطلبانه پيشنهاداتی برای دستگيری رفقایش 
ننده در می ماند که اگر او همه چيز را گفته ، چرا هيچ کس اما بعد از خواندن همه مطالب ، خوا. به آنها داده است

به گزارش مندرج در اسناد ، اعظم روحی همچنين در روزهای چهارم : " دستگير نشده؟ نویسندگان کتاب خود می گویند
از ، پنجم و ششم مرداد ماه ، طی ساعات مختلف به محل های قرار در جاهای مختلف برده شد که ظاهرًا هيچ کدام 

آیا این نشان نمی دهد که همه قرارهایی که اعظم روحی آهنگران ". آنها برای کميته مشترک نتيجه ای در بر نداشت
می داده ، قرارهای انحرافی برای سوزاندن اطالعاتش بوده است؟ اما حقيقت این است که نویسندگان کتاب می دانند 

 گذراندن چهارده ماه در زیر شکنجه و بازجویی ، تيرباران شده است ، که اگر دو کلمه صریح در باره مقاومت زنی که بعداز
  .بنویسند ، بسياری از رشته های شان در باره چریک های فدایی خلق پنبه خواهد شد

 در باره دستگيری حبيب مومنی با نقل گزارش ساواک گفته می شود که او در حين دستگيری زخمی شده و بعدًا – ٣
مومنی پيش از مرگ ، در حالی که دوره نقاهت خود را " و بعد یادآوری می کنند که . ذشته استدر بيمارستان در گ

 که به اتفاق دو نفر دیگر اجاره کرده بود ، در ٢٦٧سپری می کرد ؛ آدرس خانه تيمی خود را در قلعه حسن خان ، پالک 
خواننده این سطور می ". ا راتخليه شده یافتندوقتی مامورین به آن خانه مراجعه کردند ؛ آنج. اختيار مامورین گذاشت

در حالی "ماند که آیا حبيب مومنی داوطلبانه آدرس خانه را به ماموران داده یا زیر شکنجه؟ نویسندگان کتاب با آوردن قيد 
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اما آیا . ، اصرار دارند نشان بدهند که او داوطلبانه اطالعات خود را داده است" که دوره نقاهت خود را سپری می کرد
عجيب نيست کسی که در حين دستگيری دست به اسلحه برده و با ساواکی ها جنگيده ، داوطلبانه اطالعاتش را به 

و خالی بودن خانه نشان . آنها بدهد؟ قراین نشان می دهد که او زیر شکنجه آدرس خانه تيمی را به بازجویان داده است
رس را داده ، و بنابراین به احتمال زیاد با تن زخمی زیر شکنجه قرار داشته می دهد که او بعد از سوزاندن زمان کافی ، آد

اما . و شاید هم زیر شکنجه جان داده یا الاقل در نتيجه شکنجه حالش خراب شده وبعدًا در بيمارستان جان باخته است
ا معلوم نشود چریک فدایی های گزارش ساواک را صاف کنند ت  چوله–مجبورند حتی چاله " سربازان گمنام امام زمان"

  .خلق با تن زخمی در زیر شکنجه ساواک دليرانه مقاومت کرده و اطالعاتش را سوزانده است
کنند که او تلفن خانه چنگيز  نویسندگان کتاب ادعا می ) ٣٩٦ – ٤٠٠در ص (  در باره دستگيری مسعود احمدزاده – ٤

داشتند در همان بازجویی های اوليه فاش می ... عباس مفتاحی چنين دو منزل دیگر را که مشترکًا با  هم"قبادی و 
علی رغم این ، با پيش کشيدن بحثی در باره مفهوم . ها تخليه شده بودند کنند که همه خانه اما خود اعتراف می". سازد

گویند  ت، میبه مسعود احمدزاده اس" خيانت"، که وظيفه آن صرفًا ایجاد فضایی مناسب برای چسباندن عنوان "خيانت"
در این صورت احمدزاده نيز خود خائن می باشد ؛ زیرا وی در پنجمين جلسه "،  اگر لو دادن خانه و قرار خيانت باشد

صرف نظر از هر نظری ". سازد ؛ شماره تلفن منزل چنگيز قبادی را فاش می  انجام شد٥٠ / ٥ / ١٠بازجویی که در تاریخ 
که من خودم به تجربۀ شناخت از بسياری از افراد در ( زیر شکنجه داشته باشيم ناميدن ضعف در" خيانت"که در باره 

، از همين گزارش نویسندگان ) اشتباه می دانم" خيانت"در زیر شکنجه را با " ضعف"، مترادف دانستن  چهل سال گذشته
یرا هيچ کس از طریق کشف ز. کتاب ، با قطعيت می توان دریافت که مسعود احمدزاده همه اطالعاتش را سوزانده بود

همين تاریخ بازجویی یاد شده گواه روشنی است که او یک هفته تمام زیر . خانه های یاد شده دستگير نمی شود
اما . ، آدرس خانه قبادی را بدهد  ساعت بعد٤٨ترین انواع شکنجه چيزی نگفته ، در حالی که احتماًال می توانسته  خشن

ترین  ، یعنی یکی از درخشان ی دانند که اگر نتوانند چهرۀ مبارزی مانند مسعود احمدزادهم" سربازان گمنام امام زمان"
 صفحه ای برباد رفته ٩٠٠، تمام پروژۀ شان در سرهم بندی کردن این کتاب  افراد چریک های فدایی خلق را خراب کنند

  . است
 که خود ١٣٥٠نده مانده از دستگير شدگان سال همين جا باید یادآوری کنم که تا آنجا که من می دانم همه فدائيان ز

ای کرده بودند ، مقاومت مسعود احمدزاده در زیر شکنجه را نه خوب ، بلکه درخشان توصيف می  های دليرانه نيز مقاومت
ئيان غالب فدا) اند با هر طرحی که در نظر داشته(، بازجویان  بعد از تمام شدن بازجویی ها و پيش از شروع دادگاه. کردند

نهاد  در آنجا مسعود احمدزاده پيش.  را برای مدتی در اوین به یک اتاق واحد فرستاده بودند٥٠دستگير شده در تابستان 
و خود قبل از . کرده بود که همه بازجویی های شان را بی کم و کاست ، در جمع بازگو کنند و به ارزیابی جمعی بگذارند

، با چنين جرأتی  آیا کسی که کوچک ترین ضعفی در بازجویی داشته باشد. ده بودهمه ، جریان بازجویی اش را بازگو کر
ای هایش بازجویی خود را بازگو کند؟ شهرت مسعود احمدزاده در ميان چریک های  پرونده می تواند در مقابل همه هم

درخشان او در زیر فدایی خلق فقط به خاطرنقش برجسته اش در پرداختن تئوری مبارزه مسلحانه نبود ، مقاومت 
  .  شکنجه بود که آن را تکميل کرد و از او چهره ای حماسی ساخت

بهروز دهقانی هنگام .  گزارش نویسندگان کتاب در باره بهروز دهقانی نيز یکی از سند سازی های رذیالنه آنهاست– ٥
اما بيان . هادت می رسد، مسلحانه مقاومت می کند و در زیر شکنجه بی آن که اطالعاتی بدهد، به ش دستگيری

سرراست چنين حقيقتی می تواند پروژه نویسندگان کتاب را خراب کند ، بنابراین آنها سعی می کنند به خواننده القاء 
، می گویند او اعتراف می کند که رابط  )٣٥٣ص ( با نقل گزارش ساواک . کنند که حتی او نيز کسانی را لو داده است

اما در مراجعه به خانه معلوم می شود که خانه تخليه . ه و آدرس خانه امن خود را نيز می دهدشبکه تبریز با تهران بود
ای مشترک با اصغر عرب هریسی نيز اقرار می کند ، ولی آن خانه نيز  و نيز می گویند که او به داشتن خانه. شده است

 آدرس دو خانه امنی را که می دانسته به گویند بهروز دهقانی به این ترتيب، نویسندگان کتاب می. تخليه می شود
اما تخليه شدن . بازجویان می دهد، بی آن که در باره تاریخِ  دادن این آدرس ، یعنی مهم ترین نکته ، چيزی گفته باشند

و شکنجه چنان وحشيانه . هردو خانه نشان می دهد که بهروز دهقانی در زیر شکنجه قرار های خود را سوزانده است
و گزارش پزشکی قانونی از معاینه جسد ، .... چند روز بعد بهروز دهقانی در بيمارستان زندان فوت ميکند "بوده که

چيزی که در ( نيز یاد می کنند " قساوت ساواک"آنها حتی از ! بينيد می". قساوت ساواک را اندکی نمایان می سازد
ها توسط بهروز دهقانی چيزی نمی  یخِ  دادن آدرس خانه، اما از تار)  صفحه ای بسيار نادر است ٩٠٠سراسر این کتاب 

در خانه اول ، در ميان چيزهای به جا مانده ، ماموران امنيتی نامه رمزی پيدا می کنند که از طریق آن به سر قرار . گویند
ریسی ، تحت تأثير حميد توکلی می روند و او را دستگير می کنند و در مورد خانه دوم ، بعد از تخليه خانه ، اصغر عرب ه

در واقع . توصيه غير عاقالنه دو تن از رفقایش برای گرفتن ودیعه به بنگاه معامالتی مراجعه می کند و دستگير می شود
. گزارش طوری چيده شده که دستگيری حميد توکلی و اصغر عرب هریسی نتيجه اعتراف بهروز دهقانی قلمداد شود

ا بپذیریم ، بی هيچ تردید می توان گفت که هر دو دستگيری ، در نتيجه اشتباه و حتی اگر روایت خوِد کتاب از ماجرا ر
  .افتد که قرار بوده خانه را تخليه کنند و رد پایی از خود بر جای نگذارند سهل انگاری رفقایی اتفاق می

ص ( و در پایان کتاب نام حبيب برادران خسروشاهی به ميان می آید  ) ٦٧٦ و ٥٤٠در ص (  در کل کتاب فقط دوبار – ٦
بنابراین خواننده . و در هر دو بار از اطالعاتی صحبت می شود که گویا او به بازجویان داده است. نيز عکسی از او ) ٨٥٩

کتاب اگر اطالعی در باره حبيب برداران خسروشاهی نداشته باشد ، قاعدتًا گمان می کند که او کسی بوده که جز 
اما می دانيم که حبيب برادران خسروشاهی . اده ، چيز قابل ذکری در باره اش وجود ندارداطالعاتی که در بازجویی د

برای سوزاندن اطالعاتش، بازجویان را سر یک قرار انحرافی برد و در آنجا با استفاده از فرص ، دالورانه خودش را زیر 
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ثبت است و " بر جریده عالم" بود که نام شان بی تردید او یکی از عاشقان پاکباخته ای. اتوموبيلی انداخت و جان باخت
اما نویسندگان کتاب نياز داشته اند تصویر فوری وارونه . در تاریخ پيکارهای آزادی زحمتکشان این کشور باقی خواهد ماند

و جالب این است که علی رغم همه . ای از او بپردازند ، زیرا گفتن حقيقت در بارۀ او به طرح شان آسيب می زده
داده شده از طرف او چيز به دردخوری عاید " اطالعات"تکاری ها باز هم از متن خوِد کتاب روشن است که از طریق دس

  ساواک نشده است
   

 یکی از مشخصات بارز چریک های فدایی خلق . تالش برای وابسته نشان دادن چریک های فدایی خلق–ج 
.  ضمنًا یکی از دالیل محبوبيت آنها در بين مردم نيز همين بوداستقالل نظری و سياسی آنها از قطب های جهانی بود و

آنها . بنابراین طبيعی است که دستگاه اطالعاتی جمهوری اسالمی نمی تواند از سند سازی در این زمينه خود داری کند
مک های که چریک های فدایی از دولت ها و سازمان های سياسی کشورهای دیگر ک ) ٦٤٢ – ٦٤٤ص ( ادعا می کنند 

این دولت ها و سازمان ها عبارت بودنداز ليبی ، یمن جنوبی ، جبهه خلق برای "مالی و تدارکاتی دریافت می کردند که 
و باز ادعا می کنند که گویا حميد اشرف در نامه ای ". ، جبهه خلق برای آزادی عمان) جناح جرج حبش(آزادی فلسطين 

اوًال باید دید منابع این ادعاها چقدر قابل اتکاء است و واقعيت .اشاره کرده استبه رابطه با اتحاد شوروی و کمک های آن 
ماجرا چه بوده است ؛ ثانيًا گرفتن کمک از سازمان های انقالبی و مردمی همرزم در کشورهای دیگر نه تنها کار بدی 

محکوم کردن پشتيبانی . بی استنيست ، بلکه گاهی از لوازم اجتناب ناپذیر هر نوع مبارزه مردمی ، مترقی و انقال
جنبش های مترقی کشورهای مختلف از هم دیگر ، جز محکوم کردن همبستگی بين المللی زحمتکشان معنای دیگری 

و حتی محکوم کردن هر نوع رابطه ای با هر دولتی و تحت هر شرایطی نيز می تواند به امکان بقا و گسترش . ندارد
هر رابطه ای با هر دولتی و تحت هر شرایطی ضرورتًا به وابستگی نمی . ندجنبش های انقالبی مردمی آسيب بز

نگاهی به تاریخ همين دو سدۀ اخير جهان جایی برای تردید باقی نمی گذارد که بسياری از جنبش های رهایی . انجامد
. انستند به نتيجه برسندبخش مردم در مناطق مختلف جهان بدون بهره برداری از اختالفات و تضاد منافع دولت ها نمی تو

ثالثًا با توجه به سياست ها و موضع گيری های چریک های فدایی خلق که علنًا اعالم شده اند و قابل بررسی هم 
هستند ، با قاطعيت می توانيم بگوئيم که آنها هرگز به هيچ قدرتی امتياز ندادند و هميشه از استقالل نظری و سياسی 

با قاطعيت می توان گفت که دقيقًا کنار گذاشته شدن این خط استقالل چریک های فدایی و باز . خود پاسداری کردند
سازمان فدایی در دوره بعداز انقالب بود که به فاجعۀ پيروی آنها از سياست " اکثریت"خلق از قدرت های دیگر توسط 

خلق را صرفًا به خاطر تماس با بعضی رابعًا اگر چریک های فدایی . اتحاد شوروی در حمایت از جمهوری اسالمی انجاميد
. آشکارا از آنها وابسته تر بود" حضرت امام خمينی"سازمان های سياسی و دولت ها ، وابسته بدانيم ، باید بپذیریم که 

همه آنهایی که حوادث آن سال ها را به خاطر دارند ، می دانند که در آن سال ها سيد محمود دعایی در رادیو بغداد 
و با توجه به رابطۀ دعایی با خمينی ، مسلم است که آن ". تاریخ مبارزات روحانيت در ایران"ی داشت به نام برنامه ا

برنامه در رادیوی رسمی رژیم بعثی ، حتی اگر با راهنمایی خمينی صورت نگرفته باشد ، بدون اطالع و تأئيد او نمی 
ر رادیو بغداد می داشتند ، آیا اکنون آوازه گران جمهوری اگر چریک های فدایی خلق چنان برنامه ای د. توانست باشد

  !  اسالمی آن را به عنوان سندی متقن برای وابستگی آنها َعلم نمی کردند؟
نویسندگان کتاب که برای خراب کردن چریک های فدایی خلق به هر خس و خاشاکی متوسل : و یک سند خنده دار

آنها از ميان انبوه گزارشات ساواک در باره .  جزنی به اسرائيل پيدا کرده اندشده اند ، سندی هم در مورد وابستگی بيژن
اخيرًا با یک تکنيسين اسرائيلی که مدتی " بيژن جزنی ، عمدًا سندی را بيرون کشيده اند که می گوید مادر بيژن جزنی 

 ٢٠ پسر شوهر این خانم که جوانی قبل به ایران آمده و مدتها در زندان سازمان امنيت بود ازدواج کرده است و اخيرًا
می بينيد که ). ٣٠ص "(ساله به نام رونالد است چند روزی است از اسرائيل به ایران آمده تا در ایران مشغول کار شود

زندانی بوده ) البد به اتهام جاسوسی برای اسرائيل(شوهر مادر جزنی چنان پدیده عجيبی بوده که حتی در رژیم شاه 
ندگان کتاب که فکر می کنند ممکن است خواننده کامًال متوجه اتهام جاسوسی ناپدری بيژن جزنی اما نویس. است

گيرنده این گزارش که فاقد تاریخ و شماره می باشد ، : " نشده باشد ، در زیر نویس همان صفحه چنين اضافه می کنند
می بينيد؟ آنها حتی در "! جاسوسی بودوظایف این اداره فعاليت در زمينه ضد . است" ریاست اداره مستقل هشتم"

" سند"کشف این . جایی که نمی خواهند باصراحت ادعایی را مطرح کنند ، سندی علم می کنند که القای ُشبه کنند
  "! حتی یک مو هم که از خرس بکنی غنيمت است" آدم را به یاد آن مثل معروف می اندازد که 

نویسندگان کتاب با .  های درون سازمانی چریک های فدایی خلق بهره برداری تبليغاتی در باره تصفيه–د 
بهره برداری از بعضی شایعات و روایات ، به مواردی از تصفيه های خونين درون سازمانی در ميان چریک های فدایی 

این که آمران و اوًال اگر چنين جنایاتی واقعًا اتفاق افتاده باشد ، صرف نظر از . اشاره می کنند) ٥٣٢ – ٥٤١در ص (خلق 
ثانيًا . عامالن آنها چه کسانی بوده اند و توجيه شان برای ارتکاب چنين جنایاتی  هر چه بوده ، مسلمًا باید محکوم شود

ثالثًا این شایعات را قبًال . در انتساب چنين اتهاماتی، حتی به بد نام ترین افراد، باید با دقت و مسؤوليت اخالقی حرف زد
و به همين . لی در باره هيچ یک از آنها تاکنون خبر، شاهد یا مدرک قابل اتکایی به دست نيامده استهم شنيده ایم ،و

یکی از افرادی را که ادعا می شود تصفيه شده ، . بنامم" شایعات"دليل است که من هم چنان ترجيح می دهم آنها را 
يراز آشنا شدم ، هر چند مدت زیادی با هم نبودیم، با احمد افشار نيا من درزندان عادل آباد ش. من شخصًا می شناختم

" اوزون احمد"جوان آذری بلندقدی بود وبچه ها به شوخی لقب . ولی خاطره های خوشی از او دارم ؛ رفيق نازنينی بود
رفقای یکی از ) بازجوی معروف ساواک" تهرانی"یا (بعداز قيام و ظاهرًا بعد از حرف های بهمن نادری . به او داده بودند

من که ضمنًا هم پرونده ای او هم بود ، به من گفت چنين حرف هایی در باره احمد زده می شود و مدتی هم دنبال 
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حتی نویسندگان کتاب نيز علی رغم تالش برای بهره . اما تا آنجا که به یاد دارم ، به نتيجه ای نرسيد. ماجرا را گرفت
این تردیِد آنها را حتی در مورد . کنند ا و همه موارد دیگر با تردید صحبت میبرداری از ماجرا ،  در مورد احمد افشار ني

ادعای مهدی فتاپور در باره قتل عبداهللا پنجه شاهی که گویا توسط احمد غالميان لنگرودی و سيامک اسدیان به اتهام 
مجموعه همين . ده کردمشاه) ٨٢٠ – ٨١٧در ص (داشتن رابطه جنسی با ادنا ثابت ، صورت گرفته ، نيز می شود 

آشفتگی ها در روایت های مختلف و نبود قراین و مدارک قابل اتکاء نشان می دهد که حتی اگر مواردی از این نوع تبه 
کاری ها صورت گرفته باشد ، با تصميم فرد یا افراد بسيار محدودی بوده  وفعاالن سازمان از آنها بی خبر بوده اند ، و گرنه 

  .مًا در بازجویی ها و روابط سازمانی درز می کردچنين خبرهایی حت
  کالم آخر

این نوشته طوالنی تر از آن شد که می خواستم ، بی آن که توانسته باشم به بسياری از آن چه در نظر داشتم در باره 
موارد حقيقت این است که اشاره ای کوتاه حتی به مهم ترین . سند سازی های رذیالنه نویسندگان کتاب اشاره کنم

اما شاید بهترین معرف کتاب همان مؤسسه رسوایی است . تحریفات اینها به نوشته ای حجيم تر از خود کتاب نياز دارد
دستگاه والیت، بنا به تعریف، کشتن حقيقت " مطالعات و پژوهش های سياسی "هدف . که آن را منتشر کرده است

شان مثًال از "مطالعات"در " سربازان گمنام امام زمان"ط راهنمای خ. است؛ نه تنها در این مورد، بلکه هميشه و همه جا
او علنًا از منبر نماز جمعه گفت . به آنها داد" ای قتل های زنجيره"ای در ماجرای  جنس همان رهنمودی است که خامنه

در این قضيه پيدا این کار جمهوری اسالمی نيست، بلکه حتمًا دست عناصر نفوذی بيگانه و مخصوصًا اسرائيل را باید 
ی نشاندند که با  "محفل نفوذی خودسر"در راستای آن رهنمود بود که با چيز خور کردن سعيد امامی، او را در رأس . کرد

ها،  اسرائيل در ارتباط بوده ، و بعد با دادن یک پيچ صد و هشتاد درجه ای به مسأله، به جای عامالن و آمران آن قتل
مطالعات و پژوهش های "بنابراین تردیدی نباید داشت که وظيفه  .ان آنها را به زندان فرستادندافشاء کنندگان و دادخواه

نه تنها کشتن حقيقت است، بلکه در بسياری از موارد ، حقيقت درست وارونه آن چيزی است که آنها تبليغ " سياسی
افته اند و هرچيزی را که مورد تأکيد دستگاه و فکر می کنم اکثریت قاطع مردم ایران نيز به تجربه این را دری. می کنند

انتشارات دستگاه های اطالعاتی حکومت امام . های تبليغاتی جمهوری اسالمی باشد ، با تردید و سوء ظن می نگرند
زمان همان نقش و وظيفه ای را در فضای سياسی ایران امروز دارند که انتشارات دستگاه های اطالعاتی رژیم 

همان گونه رسوا خواهد بود که ..." چریک های فدایی خلق " داشت و کتاب ١٣٣٢ مرداد ٢٨ کودتای شاهنشاهی بعد از
  . در آن روزهای تاریک تاریخ ایران..." کتاب سياه در باره سازمان نظامی " و " سير کمونيسم در ایران"کتاب هایی مانند 

ارزه با دیکتاتوری شاهنشاهی ، با قطعيت می توان در باره نقش فعاالن مذهبی طرفدار روحانيت و فعاالن چپ در مب
مثًال اگر مبارزات . گفت که حقيقت درست وارونه آن چيزی است که تاریخ پردازان جمهوری اسالمی تصویر می کنند

 که نخستين حرکت ١٣٥٥ تا ١٣٢٠ ساله ، یعنی از ٣٥سياسی سازمان یافته عليه سلطان دوم پهلوی را در یک دورۀ 
، در نظر بگيریم ، به جرأت می توان گفت که ميانگين نسبِت فعاالن )  آغاز گردید١٣٥٧ای منتهی به انقالب  های توده

مذهبی طرفدار روحانيت به فعاالن چپ در تشکل های سياسی مخفی وعلنی و مخصوصًا در زندان های سياسی به 
های هم سوی آنها با فعاالن مذهبی طرفدار و اگر مقایسه ای ميان چریک های فدایی خلق و گروه . مراتب کمتر بود

حقيقت این است که چریک های فدایی . روحانيت در دهۀ پيش از انقالب صورت بگيرد ، نتيجه آشکارا گویاتر خواهد بود
جسورانه ترین مبارزه عليه دیکتاتوری را در دهۀ پيش از انقالب سازمان ) و نيز مجاهدین خلق(خلق و هم سویان آنها 

. ها و زندان های دیکتاتوری نيز محکم ترین و پی گيرترین ایستادگی ها متعلق به همين ها بود  در شکنجه گاه.دادند
درافتادن دستگاه اطالعاتی جمهوری اسالمی با این حقيقت ، خود جنایت دیگری است که رسوایی بيشتری برای رژیم 

بياورم که در اشاره به بساط ریاکاری همين دین ساالران می بگذارید طنز زیبای حافظ را به یادتان . به بار خواهد آورد
  :گوید

   
  ترسم که بهره ای نَبَرد روز بازخواست" 

  ".نان حالل شيخ زآب حرام ما
  ١٣٨٧آذر 

*****  
  :پس نوشت

 در باره آن ) ١٣٨٧ آبان ٦به تاریخ ( نقدی است که فرخ نگهدار ..." چریک های فدایی خلق "عجيب تر از خوِد کتاب 
از چند انتقاد بی خاصيت آن چنانی و چند یادآوری ظاهرًا دانشمندانه در بارۀ ضعف های فنی و تحقيقی . نوشته است

مثًال به این عبارات . کتاب که بگذریم ، او آب تطهيری بر سر آن ریخته و با صراحت شگفت آوری آن را تأئيد کرده است
  :نگاه کنيد

اب"« خلق چریکک دائی الشمحصو" های انبوهی از يز و مطلب و سند صفحه دهها هزار واشکافی و مطالعه ها ل
تجسس تحليل و و بازیافت حلقه ها برای شده ها گم رویدادهاست های که. ی آنست پژوهشگر کار در مالحظه قابل نکته

را م خود ذهن ساختار ارزشی پرداخت، به آنها خواهم پائين تر مورد معين که چند در جز قراراو، رویدادها بازنگاری بنای
وی . نداده است که شخص شدم قانع با خواندن کتاب می به انگيزهمن وع وی  مط وزارت یاپردازم های رد انگيزه به

رده است قلم به دست ليبرالی، فکر اندیشه مارکسيستی، یا طرز يت حق یا اسالمی، ایدئولوژی صحت ات مجاب. اث
رویدا او که بستگینيستم منشور عبور از از پس را چيده دها هم ار ک کرده و گزین خود، سی س و حزبی تعلقات و ها

".است

           ن  ت ف "ت 
                

               
ن -      ب    -     

ان       نب  ب     
ن             يا          
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  :یا 
شيب" و یا شاهد فراز شریک نزدیک و انقالب از دور از قبل در دهساله خود که شوق کسانی چون من شور ها  و ها،
سازمان رنج داشتن نگاه زنده ان برای دائ جرهای و بودهها یادمانده خود و خاطره ایم، ایام ها شيرین تلخ و های

نيست جوانی ناهمساز دری ن آقای ات گزارش. مان با اکثر روا از آن بسياری هد من خود ش که وایاتی با  های کتاب،
زندان بوده در سرکوب گاه دس و ان با ساواک فدائ ردهای از ن که تی با روا نيز و نقل می م، تط ها داردشد . ابق

زیربازجویی گزارش در شدگان دستگير قوت و ضعف به مربوط شکنجه های جریان در همان ها و با ما در ها تقر که هاست
می سال انقالب از   ."دانستيم های قبل

   و             ن
ي               ز ف

ا   ا    ی   ر    
ت    ي   ب  یا      ا   

   ی             
   

 :
                 

ا         ب ت         
    ن         آن  ب

  یا
چریک" عملکرد پيرامون داوری رویدادها و تفسير و تحليل از نادری است آقای کرده اجتناب عمدتا مواد. ها خامکتاب

می که فراهم آورده و فراوان عمومی فراز علل و زی کرد ازس را  حرکت فدائيان عمومی تصویر از جهاتی آن درون از وان
از شناخت را ان آورده. فرود گرد گذاران آینده ارزش و تحليل گران و ظران برای صاحب فراوان نادری اطالعات کتاب آقای

  ."است
  

گان کتاب کامًال قابل فهم است ؛ اما باید اعتراف کنم که انگيزه فرخ نگهدار را در برای من انگيزه نویسند
در " خط امام"آیا تالش او برای توجيه پادویی هایش در تقویت . این همراهی با آنها به درستی نمی فهمم

ه که حتی یکی از سرنوشت سازترین و خونين ترین دوره های تاریخ معاصر ایران ، او را به آنجا کشاند
 !نسبت به دوستان ورفقای پيشين خودش نيز که برخاک افتاده اند ، احساس کينه و دشمنی می کند؟

 
 
 

 
  

  
 
 

  موتور آوچكي آه موتور بزرگ را به حرآت درآورد
  

           خسرو پارسا
  
  

فدايي خلق چريککتاب  اي از اسناد  رهبا انتشار پا» هاي سياسي ي مطالعات و پژوهش مؤسسه« از انتشارات هاي
اين کتاب نه تنها اخبار و . دهد که برخي از نکات آن براي مبارزان ايراني آموزنده است اي را به دست مي ساواک مجموعه

تر  شد کم اگر اين کتاب مستقيمًا توسط ساواک منتشر مي. کند هاي ساواک را منعکس مي ها بلکه تحليل گزارش
ي کامل همه نوع مبارزه و مبارزين و تجليل از ساواک  تقيم و آشكار آن تخطئهشد به آن ايراد گرفت چون هدف مس مي
ي  جاست که کتاب را مؤسسه نکته اما اين. دانستند چگونه آن را تحليل کنند خواندند مي بود و کساني که آن را مي مي

ي کامل مبارزه و مبارزين، و   سال بررسي منتشر آرده است اما دقيقًا همان اهداف دوگانه ــ تخطئه٣٠يادشده پس از 
 سال پيش نوشته شده ٣٠توانيم فرض کنيم که کتاب  اين تنها ايراد نيست چون مي. کند تجليل از ساواک ــ را دنبال مي
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 ٣٠چه در طول اين  اما اشکال اين است که کتاب واقعًا در زمان حال نوشته شده و گويي آن. و اآنون انتشار يافته است
ها به دست نداده  ها و نه در تجزيه و تحليل ي بررسي گزارش ن شده است هيچ تغييري، نه در نحوهسال گذشته روش

ي  النه«ها را مانند اسناد  شد اسناد و گزارش مگر نمي.  ساله براي چيست؟٣٠در اين صورت اين تأخير . است
 بقيه را در بايگاني نگاه داشت تا هر چين کرد و هرچه را مناسب بود به چاپ رساند و ها دست زودتر از اين» جاسوسي

» محرمانه«ها ــ اسناد ساواک ــ نيز از نظر مردم ايران  مگر اين. کرد» رو«ها را  زمان بر حسب اقتضاي موقعيت يکي از آن
  هستند؟ چرا؟

ار تاريخ، برخي از اسناد گذشته را در دسترس همگان قر» شدن روشن«طورادواري براي  وزارت خارجه انگليس به
 برخي از اسناد گذشته با سانسورهاي آشکار علني Freedom of Information Actدر آمريکا نيز مطابق قانون . دهد مي
ها کل مدارک  کنند که اين باوران تصور مي ولي تنها خوش. اي از موارد مفيد بوده است انتشار اين اسناد در پاره. شوند مي

اي اسناد به   ادعائي ندارند و در بسياري از موارد به خودداري از انتشار پارهخود انتشاردهندگان نيز چنين. موجودند
اما آيا مؤسسه که اسناد دشمنان يعني ساواک و يا . ي مغايرت با منافع ملي و يا حفظ هويِت منابع معترف هستند بهانه

در اين صورت بايد ديد . کند تچين ميها را دس را در اختيار دارد نيز به خاطر منافع ملي است که آن» ي جاسوسي النه«
  .منافع ملي به چه چيزي اشاره دارد

هاي درون جناحي و حتي در  در بحث. نيست که چنين روش انتخابي را دارد» ي مطالعات مؤسسه«البته اين تنها 
» سندي«هان ها ناگ بر حسب نوع بحث. طلبانه را شاهديم چکاني فرصت هاي اپوزيسيون خودي نيز اين روِش قطره بحث

چه . بودن آن ضروري نيست؟ حال کجا بود؟ چرا مخفي بود؟ و چرا اآنون مخفي اين سند تابه. شود رو مي» اي نامه«يا 
اگر . است» تهديد به افشاء اسناد«تر  از اين جالب. توانند جواب بدهند طلبان مي گيرد؟ فقط فرصت کسي تصميم مي

اگر تو . ي رايجي شده است براي پيشبرد اهداف  مذبذبانه اين شيوه!  کردچنين و چنان نشود اسنادي را فاش خواهيم
  !سندي بر عليه رو کني من هم اسنادي عليه تو فاش خواهم کرد

 سال پيش را ۴٠- ٣٠را واداشته است تا در اين مقطع زماني اسناد » ي مطالعات مؤسسه«بنابراين بايد ديد چه نيازي 
ها پيش که  ي دهه طبان آن چه کساني و چه نسلي هستند؟ هواداران مبارزه مسلحانهمخا. کند طورانتخابي منتشر  به

  اند، يا ديگران؟ خطر شده هرحال به عنوان نقادان گذشته عمدتًا بي ها که به دانند، يا آن آن را مربوط به گذشته مي
ت در مورد يکي از مبارزين ي مثب شود حتي يک نکته ي يک پژوهش ارائه مي در سراسر کتابي که به عنوان نتيجه

هاي مختلف مبارزه که در پيش بوده است  هيچ بحثي در مورد شرايط آن زماني ايران و جهان و راه! صديق هم وجود ندارد
رغم  هم نرفته بودند ناگهان به» آکادمي علوم مارکسيستي«يک به  تجربه که هيچ اي جوان بي عده. آيد به ميان نمي

  .شوند کشند و خود کشته مي اي را مي گيرند، عده دست ميخواست مردم اسلحه به 
. اندازد دهي همه را به دام مي اي، صرفًا با هوشياري و مراقبت و سازمان ساواک مبرا از هر بدرفتاري و اعمال شکنجه

  .ثابتي، اگر زنده باشد، از اين تجليل قطعًا شاد خواهد شد
 تلقي -؟!کدام شکنجه- شکنجه  ي افراد، بلکه ميزان مقاومت در زندان بيمعيار مبارزبودن يا اعتقاد، نه تماميت زندگ

  .شود و الي آخر هاي حماسي ماجراجويي تلقي مي ها و کوشش فشاني جان. شود مي
 - تر به آن پرداخته شده است   آاري آه پيش-ي پنجاه نيست  ي دهه ي مسلحانه ي حاضر دفاع از مبارزه هدف نوشته

اين انتقادات نيز در جاهاي ديگر و در . بودن مبارزات و مبارزين آن روزگار در ميان نيست نقص  از بي سخني طور هيچ همين
است که ايجاد انفعال را نشانه رفته است و در » پژوهشي«هدف بر مالکردن انگيزه و ماهيت . اند زمان خود مطرح شده

ي  ي انواع مبارزه، همه درجمع، همه. آند لوث ميهر نوع مبارزه را نفي و » مؤسسه«آهنگي با ساير انتشارات  هم
ها  مبارزه انسان. اند، آه طبعًا مصداق آن فقط گذشته نيست آار بوده  نادرست و نابه- ژه مبارزان مسلح وي  البته به- مبارزان 

  .آند به فكر آار و آاسبي خود باشيد را منحرف مي
شايد . ها مؤثر بوده است تي است که در جريان دستگيريشدن برخي از حوادث و اتفاقا ي اين کتاب مشخص فايده

توان اعتماد   ولي حتي به همين نکات هم چقدر مي- برخي از نکات ناروشن گذشته را توضيحات کتاب روشن کند، شايد 
هاي » اعتراف«اند يا  کرده نمائي مي آوردهاي خود را ضرورتًا بزرگ هاي مزدوري که دست هاي ساواکي کرد؟ گزارش

ها را کساني که در  اين. تواند مورد اتکاء باشد قدر مي شوند چه طورگزينشي مطرح مي شده در زير شكنجه آه به رفتهگ
خواند که  ها مي جوان امروزي که، بدون اطالع از گذشته، در اين گزارش. توانند روشن کنند اند مي کوران وقايع روزمره بوده

کردند بايد به اين نتيجه برسد که يا مردم از رژيم شاه و وضع موجود راضي  ير ميها را دستگ مردم به مبارزين حمله و آن
و بنابراين به اين نتيجه . گفت  يعني دقيقًا همان چيزي که هر ساواکي مي-اي شرور بودند  بودند و مبارزين ضرورتًا عده

کردند عوامل خارجي   طريقي مبارزه ميها که عليه شاه به هر ي آن برسد که نه تنها مبارزين مسلح بلکه اساسًا همه
ي اين نوع  که به اين نتيجه برسد آه عمده يا اين. گفت  يعني باز همان چيزي که هر ساواکي مي-ضدمردمي بودند 

 مرداد ٢٨کنند مبارزات از کودتاي  ي کساني که فکر نمي کنم همه فکر مي! حال انتخابي است ها دروغين و درعين گزارش
رغم خواست مردم بوده است به اين نتيجه برسند که ِشق  ي مسلحانه به احل مختلف و نيز در جريان مبارزهبه بعد در مر

  .ترتيب ضد خود و ضد اهداف خود شده است بدين» پژوهش«. دوم درست است
ولي . هاي مبارز نفوذ کند گفت ولي نتوانست در سازمان نفري سخن مي»  ميليون۵«آقاي ثابتي به طعنه از ساواک 

طور غير مستقيم راهي پيدا کرده بود که از خالل برخي از  گويد که ساواک به از مورد خاصي سخن مي» پژوهش«
گويد که ساواک  انگيز مي توانست يک مورد خاص از حرآت يك گروه را رديايي کند و سپس با ذوقي شگفت تحوالت مي

قدر  اين! قدر حقارت  اين! د رهبري سازمان را به دست گيردزودي ممکن بو کرده بود و به» نفوذ«بدين طريق در سازمان 
ها هنگام مديريت ساواک آرزوي نفوذ را به گور بردند ولي اآنون متوجه  ها و مقدم کردن براي ساواک چرا؟ نصيريان ذوق
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  !پس چه خوب شد ادامه  نيافت. گرفت يافت ساواك رهبري آن را به دست مي شويم اگر مبارزه ادامه مي مي
هاي پس از   مثل سال- توان يافت که پس از يک دوران افول چندساله تر دوراني را در تاريخ ايران مي به نظر من کم

هاي متمادي عليه رژيم ديکتاتوري حاکم به اين شدت و با تمام وجود صادقانه مبارزه کرده   مردم ايران طي سال-کودتا
هاي متفاوت، و هر  هاي مختلف و با باورها و ايدئولوژي يراني به شکلي سي، مبارزين ا هاي پاياني دهه از سال. باشند

گرايانه، مذهبي يا  جويانه يا قهرآميز و با باورهاي ملي هاي مسالمت به روش. هاي فراوان کردند بخش در حد خود، تالش
ن جوي فراگير عليه رژيم شاه وجودآورد ها در به ي اين همه. اند ي اين مبارزات تأثيرات خود را داشته همه. سوسياليستي

طور آگاهانه و نيز ناخودآگاه به تالطم و حرکت درآورد  چه وجدان عمومي را درنهايت به اما به باور من آن. اند مؤثر بوده
اثر مبارزات . توانست هم بشود گير نشد و نمي طور مستقيم همه ي مسلحانه خود به مبارزه. مبارزات مسلحانه بود

ها را  توانست هم بکند ولي آن ي مردم را وادار به برگرفتن سالح نکرد و نمي همه.  غير مستقيم بود تصور مسلحانه به
دگرگون کرد، زير و رو کرد، آمك آرد تا مردم به ماهيت رژيم شاه آگاه شوند، آماده کرد تا هنگامي که شرايط ديگر در 

ه شرايط جهاني مساعد شود، ناگهان مبارزه عمومي و کشور، از لحاظ سياسي و اقتصادي ملتهب شود، و تا هنگامي ک
آمدن  خواستند، در فراهم آمدن شرايطي بود که مردم ديگر رژيم حاکم را نمي اين نه يک معجزه بلکه فراهم. اي شود توده

ي قهرآميز  دهي مبارزين مسلح نبودند، مبارزات قهرمانانه و برانگيزانن اين شرايط، حتي به باور مبارزيني آه خود در جرگه
اين موتور کوچکي بود که نقش اساسي را در . سازي و بيداري وجدان عمومي داشت ترين نقش را در آماده اساسي

شدن مبارزه  اي توده  طريق  به نظر من اين اثباِت غيرمستقيم اين تئوري، نه به. حرکت موتور بزرگ بازي کرده بود
  .بارزه بودشدن نفِس م اي مسلحانه، بلکه از طريق توده

ديگر  نحوي ي مسلحانه پس از يك دوران حماسي از نفس افتاده بود، مبارزه به  ، درست زماني که مبارزه۵۶در سال 
شمارند وجود خارجي قابل اعتنايي  چيز را به نام خود مي در آن زمان هنوز آساني که امروز همه. گير شد آغاز و همه
توانست ادعا کند که آساني که بعدًا به حرکت پيوستند و رهبري آن  ين زمان نميکس در آن زمان و نه در ا هيچ. نداشتند

روشنفکران و دانشگاهيان در يک جو سوسياليستي، عمدتًا . را به دست گرفتند، در ايجاد آن نقش چنداني داشتند
 که حرکت را آغاز هاي مجاهديني و شريعتي بودند مارآسيستي و چپي و نيز تا حد قابل مالحظه تحت تأثير گرايش

 اگر حمايت جهاني از شاه هم دچار نوسان شد، -  و به نظر من قطعًا- و شايد. شدن بود اي حرکتي که رو به توده. کردند
موتور کوچک هنگامي داشت از نفس . ها بود و براي انحراف آن اي به همين دليل و از ترس همين گرايش تا اندازه

انگيز شد و بساط  راستي اعجاب ي خود به حرکتي که در رشد و ادامه. حرکت کرده بودافتاد که موتور بزرگ آغاز به  مي
  .سلطنت را برچيد

  :ي احمد شاملو به گفته
  نگاه آن
  وارانه در پاي تو سر نهاد چه بزرگ

  زاده بود اش ميالد ُپرهياهاي هزار شه آن آه مرگ
  نگاه آن

  
به آساني . توان ايراد گرفت ها نمي ي الهي بود در قالب تفکر آن عجزهانگيز يک م ها که معتقدند اين حرکت اعجاب به َان

به . توان ايراد گرفت  نمي- ها  باز در قالب تفکر آن- ها بوده است هم  ي ارشادات آن که معتقدند اين حرکت در نتيجه
 ولي توضيحي - نندک  و مي- کردند طلباني هم که از کشته و اسير شدن مبارزين مسلح ذوق مي ها و سلطنت  ساواکي

هايي  روي سخن اما با آن. بود به حرکت درآمد نيز ايرادي نيست» طرفدار رژيم«ندارند که چه شد که ناگهان ملتي آه 
هاي کوچک  ي آن با حرکاِت قبلي ضرورتًا محدود گروه است که با ديدن حرکت ميليوني مردم در جريان انقالب، و مقايسه

شان چه نقش اساسي و عظيمي در ايجاد آن داشته،  گامان حال باشند که خود و هم  و خوشکه بدانند مبارز، به جاي اين
  !ايم کرده چه ما مي ي واقعي اين است و نه آن طلبانه مرعوب شدند و به اين نتيجه رسيدند که مبارزه ناگهان شکست 

هنگام اوج مبارزات . رض هم ببينندتوانند مسائل را در ع گراياني نيست که نمي تر از تفکر مطلق چيز دردناک هيچ
تنها بايد مبارزات مسلحانه را  ها همه نه  به نظر آن. کردند ي ديگر را کًال نفي مي گرايان هر نوع مبارزه مسلحانه، مطلق

و حال که حرکت . کردند  تلقي مي-  و حتي خائن-گر، ناچيز و ناتوان کردند بلکه هر مبارز غيرمسلحي را مماشات تأئيد مي
چه  رسيدند که مبارزه اين است و نه آن گرايانه، به اين نتيجه مي اي ميليوني آغاز شده بود با همان طرز تفکر مطلق ودهت

گرائي، که بيان عمومي حزب فقط حزب اهللا و نظائر آن است، هم در گذشته از  اين مسئله، مطلق! کرديم ما مي
. توان گرفت هايي از آن مي توان تغيير داد، الاقل درس ته را نمياگر گذش. هاي جامعه ما بوده است و هم اکنون مصيبت

و اگر اين عيب را در . دانم ترين نقيصه مي آموزي به چشم بخورد ولي من هنوز آن را بزرگ امروز شايد شواهدي از درس
يشه را برخاسته از ها، کساني که قاعدتًا اند کنم که در ميان سوسياليست قدر تعجب نمي بينم آن ها مي ي گرايش همه

طبقه  ي بي دانند آه حتي در جامعه دانند، به وجود طبقات و قشرهاي مختلف باور دارند، ولي مي شرايط اجتماعي مي
  .نگري نه محقق شدني است و نه مطلوب سان يک

*  *  *  
چه بايد آرد؟ وجه چه در گذشته رخ داد  با آن: اما با تمامي اين احوال، پرسش مهمي هنوز به قوت خود باقي است

ناپذير ايشان بگذاريم آه در شرايط سختي پيكار  ها را به حساب خطاهاي اجتناب انقالبي مبارزان را برجسته آنيم و آن
توانسته  چه آه مي ناپذير بوده از آن چه را آه تاريخًا اجتناب آدام از اين خطاها را فراموش نكنيم و آن آردند؟ يا نه، هيچ مي

رو بوده و  در هر بزنگاه تاريخي با اين موضوع روبه. گمان جديد نيست يي بيگيری سازيم؟ چنين موضعرخ ندهد جدا 
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آوشد با فراموشِي  گرايشي آه مي: آنند و همواره هم در اين مورد دو گرايش عمده با هم جدال مي. خواهيم بود
داند ولي  ها را وارث شرايط تاريخي مي ه انسانتاريخِي خود ديگران را نيز به فراموشي بكشاند و گرايش ديگري آه گرچ

. آند دهد و هرگز نقش او را در آفرينش امر نو فراموش نمي گر اهميت مي حال به انسان به عنوان عامل مداخله درعين
اي آه  هيچ ترديدي، شرايط تاريخي و اجتماعي جامعه بي. ناپذير است ها نيز از اين امر جدايي تاريخ سازمان فدايي

از مناسبات دروني . داييان در آن باليده و به پيكار روي آوردند ُمهر خود را بر شكل مبارزه و خصوصيات مبارزان آوبيده بودف
هاي تيمي تا نگرش سانتراليستي حاآم بر تشكيالت، همه و همه بار آن شرايط تاريخي و  و اخالقيات حاآم بر خانه

دانستند آه اين رسوبات  ي خود مي ها وظيفه سال ن قليلي از انقالبيوِن آنچندا ي نه عده. اجتماعي را بر دوش داشتند
ي موفقيت آنان در اين امر  اما طبعًا  گستره. فشردند  مي ديرپا را از ذهن خود بزدايند و با خودآگاهي در اين امر پاي

  .شده بودند رو   روبه ملي با آنهاي شخصي و ظرف تاريخي بود آه چه از لحاظ نظري و چه از لحاظ ع محصور به محدوديت
هايي ناهنجار شده بود آه نه تنها مطلقًا قابل دفاع نيست بلکه کامًال  ي مخفي در شرايط پليسي موجب رفتار مبارزه

گيري يا ايجاد ارعاب براي  ي انتقام رسد برخي جنبه سازماني که به نظر مي اتفاقاتي مانند ترورهاي درون. محکوم است
اين حکم نه تنها . ها را داشتند هاي حکامي است که انقالبيون قصد مبارزه با آن  داشته است يادآور روشتنبه ديگران

يي  ها از طرف عده ي کمبود فاکت هايي صادق است بلکه در همان زمان گذشته هم با همه ترشدن نکته امروز با روشن
يابي مطرح شده بود امروز نيز بايد گفت تنها در صورتي  درتخواستند و نه ق که انقالب را براي استقرار آزادي و عدالت مي

ي افراد، يا الاقل در افراد مؤثرتر، به رعايت  اي در همه شد از بروز چنين رفتارهايي جلوگيري آرد آه آگاهي پيشرفته مي
ست و آثار اين آمبود ي ايران در گذشته اين آگاهي فراگير نبوده ا متأسفانه در جامعه. داشت موازين دمكراتيك وجود مي

توان اميدوار بود که افزايش اين آگاهي هم در شمار  آيا مي. بينيم هاي مبارز آن دوران هم مي را در سازمان
 .آوردهاي مبارزات گذشته درآمده باشد؟ اميدوارم جواب آينده مثبت باشد دست

 
 
  

  

 
 
  
  

  مشخصه بارز جريان فدائی: عدم وابستگی
  بهروز خليق

 
تحت عنوان تاريخ نگاری، در " ١٣۵٧چريکهای فدائی خلق، از نخستين کنشها تا بهمن "ری نويسنده کتاب محمود ناد

از جمله پرونده هائی که برای . آنهم از روی اسناد ساواک. موارد عديده ای برای جنبش فدائی پرونده ساخته است
بارز و برجسته جريان فدائی عدم در حاليکه يکی از مشخصه های . جنبش فدائی ساخته است، وابستگی است

  . وابستگی آن بوده است
اگر چه دوران حميد اشرف صرفنظر از گستردگی : "نوشته است که" مشی مسلحانه در بوته نقد"محمود نادری در فصل 

عمليات نظامی با پديده هائی چون حاکميت استالينيسم بر سازمان همراه گرديد؛ اما، بسيار نکوهيده تر از 
اين وابستگی در دوران حميد اشرف شکل گرفت و . نيسم، وابستگی مالی چريکها به دولتهای بيگانه بوداستالي

دليل اصلی ادعای نويسنده در وابستگی جريان فدائی نامه ای است که به گفته محمود نادری از ." مشروعيت يافت
صد هزار آفيش امپرياليستی رسيد : " در اين نامه آمده است. جانب حميد اشرف به اشرف دهقانی نوشته شده است

دليل ديگر او اين است که اشرف دهقانی و محمد حرمتی پور در تماس با رابط اتحاد شوروی با ". و به موقع هم رسيد
درخواست اطالعاتی از ارتش ايران روبرو می شودند و آن را به حميد اشرف منتقل می کنند و او به اشرف دهقانی می 

آنها می توانند در حد خودشان . فعال چند نفر از افسران وظيفه را در اختيار داريم: " ط اطالع دهند کهگويد که به راب
ما هرگز به آنان نخواهيم گفت که اين اطالعات را برای چه . اطالعاتی به ما بدهند و بدون آنکه خودشان بدانند مشغوليم
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تلقی کنند و کار خراب شود ولی فعال مطمئن هستند مرجعی می خواهيم چون ممکن است آنها خودشان را جاسوس 
منتها به بگوئيد چه چيزهای . که اين اطالعات را برای خودمان می خواهيم و ما هم آن را برای شما خواهيم فرستاد

  ."خاصی مورد احتياج شما است تا روی آن اقدام کنيم
 در روزنامه کيهان و اطالعات چاپ ١٣۵۵ ماه سال ای است که بعد از ضربات ارديبهشت مستندات نويسنده کتاب، نامه

  .  شده و در پرونده ساواک موجود است
آنزمان ساواک با انتشار . محمود نادری اولين کسی نيست که بر پايه آن نامه انگ وابستگی را به جريان فدائی می زند

جانب افراد جمهوری اسالمی از جمله حميد نامه ها، جريان فدائی را وابسته اعالم کرد و بعد از انقالب هم بارها از 
  .بر پايه آن نامه ها اتهام وابستگی به جريان فدائی زده اند") نهضت امام خمينی"نويسنده کتاب (روحانی

کارگزاران جمهوری اسالمی بازجوئی ها و نامه هائی را که در پرونده های ساواک است، حقيقت محض پنداشته و حتی 
در حاليکه ابتدا بايد صحت و سقم نامه ها مورد برسی قرار گيرد و . ه منابع ديگر را ندادندبه خود زحمت مراجعه ب

مشخص شود که نامه ها تا چه حد واقعی است و تا چه اندازه ای ساختگی؟ جالب اين جا است زمانی که پای افرادی 
 قدرت قرار گرفتند، پرونده های ساواک بی اعتبار به ميان می آيد که قبال از انقالب در زندان بودند و بعد از انقالب در راس

  .قلمداد می شود ولی در مورد نيروهای اپوزيسيون با اعتبار
  

  مناسبات با اتحاد شوروی
تنها اطالع موجود در کتاب . در زمينه ارتباط سازمان با اتحاد شوروی در آن دوره اطالعات چندانی در دسترس نيست

. است که در آن آقای ماسالی جريان تماس با اتحاد شوروی را توضيح داده است" دارانهسوسياليسم و انقالب ساده پن"
. به گفته او رهبران سازمان به رابطين سازمان در خارج از کشور دستور داده بودند که محرمانه با شوروی تماس بگيرند

 بهانه های مختلف از کمک های مالی و تا آنجائی که من در جريان اين تماس بودم، شوروی به: "آقای ماسالی می گويد
تسليحاتی و پشتيبانی سياسی و غيره امتناع می کرد، ولی در عين حال سعی می کردند روابط را با وعده های مبهم 

تاکتيک آنها اين بود که در اين سازمان نفوذ کنند و اطالعات همه جانبه ای از سياستها و ترکيب رهبری و . حفظ کنند
هم چنين می خواستند که از طريق سازمان از ارتش و اوضاع سياسی و . تی سازمان بدست آورندساختار تشکيال

و برای اينکه سازمان را در عمل انجام شده ای قرار بدهند، پيشنهاد کرده بودند . اجتماعی ايران اطالعاتی بدست آورند
مرکزی حزب کمونيست شوروی مخابره کند تا به که مرکزيت سازمان تلگرام تبريکی به مناسبت انقالب اکتبر به کميته 

آقای ماسالی برخورد رفيق حميد ." اصطالح زمينه مالقات در مسکو و دريافت کمکهای مختلف مورد بررسی قرار گيرد
ما ضمن امتناع از ابتکار، نگرانی خود را از : "اشرف را نسبت به درخواستهای اتحاد شوروی چنين توضيح می دهد

در پاسخی که حميد اشرف به ما نوشته بود از اين رفتار و . تماس برای رهبری سازمان گزارش کرديماستمرار اين 
کتاب سوسياليسم و ...."(به آنها بگوئيد ما جاسوس نيستيم : مطالبات شوروی سخت براشفته شده بود و نوشت

  ).نوشته منوچهر صالحی ـ حسن ماسالی" انقالب ساده پندارانه
سالی نشان می دهد پاسخ حميد اشرف نسبت به درخواستهای اتحادشوروی منفی بوده و ادعاهای توضيحات آقای ما

  . محمود نادری، اتهامی بيش نيست
  جريان مستقل 

جنبشی بود که می خواست طرح نو . جريان فدائی برآمده از متن جريان روشنفکری و جنبش دانشجوئی جامعه ما بود
هر دو جريان تشکيل دهنده جنبش فدائی از چنين خصيصه ای .  يا آن قطب دنباله روی کنددر بياندازند نه اينکه از اين و

  . برخوردار بودند
 اختالف شوروی و چين اوج گرفته و با تشديد اختالفات بين آندو، جنبش کمونيستی جهانی دو پاره  ۵٠ و ۴٠در دهه 
طيف . طرفداران شوروی و مدافعين چين: يان تقسيم شدچپ ايران نيز از اين شکاف تاثير پذيرفت و به دو جر. شده بود

بودند ) پروچينی ها(طيف دوم طرفداران چين. گفته می شد عمدتا توده ايها را در بر می گرفت" خط يک"اول که به عنوان 
  .می گفتند" خط سه"که به آنها 

کت کرد و بر استقالل خود از آنها پای جريان فدائی از ابتدا مستقل از دو طيف چپ ايران و دو قطب جهانی کمونيست حر
ما در آن سالها شاهد اين تفکيک هم . می گفتند" خط دو"فشرد و  خط جديدی را در درون چپ ايران شکل داد که به آن 

فدائيان نه . اين استقالل هم در حوزه نظری و هم در قلمرو عمل وجود داشت. در زندانها و هم در سطح جامعه بوديم
  .سه را در مورد ايران و جهان قبول داشتند و نه نگاه حزب توده ايران راتحليهای خط 

بر همين پايه هم از ابتدا . برای جريان فدائی استقالل از قطبهای جهانی يک ارزش بود و همواره آن را پاس می داشت
  .  آوردروی پای خود ايستاد و امکانات ضرور برای تداوم مبارزه را با جانفشانی و فداکاری فراهم

محمود نادری به عبث با يک نقل قول از نامه ای که در پرونده های ساواک موجود است، می خواهد جريان فدائی را 
اين . در حاليکه وابستگی يک جريان به يک قطب، يک شبه و با برقراری يک ارتباط به وجود نمی آيد. وابسته قلمداد کند

نحوه شکل گيری جريان فدائی و . دگاهها و برنامه های آن بستگی داردامر به چگونگی شکل گيری جريان سياسی، دي
تنها . لذا ادعای وابستگی اتهامی بيش نيست. ديدگاههای آن تماما در مغايرت با وابستگی به اين و يا آن قطب بود

همتی را به جريان ارگانها و عناصر امنيتی به جهت کينه و خصومتی که نسبت به اپوزيسيون  دارند، می توانند چنين ت
  .فدائی بزنند

*  
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   سياهکل، کابوسی برای ارتجاعیحماسه 
  

         مهدی سامع
  

های ماموران وزارت اطالعات در مورد رفقایی که با غرور اخالقی و سودای  هتاکی و هرزه گوئی
سير که تغير دهند، استقالل، آزادی و برابری، هشيارانه و آگاهانه به ميدان آمدند تا شرایط را نه تف

 .بدون حد و مرز است
  

  مقدمه
که نویسنده آن محمود ) جلد اول (١٣٥٧ها تا بهمن   کتابی با عنوان چريکهاي فدايي خلق از نخستين کنش١٣٨٧در بهار 

های دیگری نيز  این موسسه کتاب. هاي سياسي انتشار یافت نادري معرفی شده  توسط موسسه مطالعات و پژوهش
. های سياسی فعال طی دوران پيش و پس از به قدرت رسيدن خمينی منتشر کرده است یر جریاندر مورد سا

های زندانيان سياسی در دوران رژیم  و بازجوئی» مرکز اسناد انقالب اسالمی«دسترسی این موسسه به بایگانی 
 است که از یک طرف با وزارت  امنيتی رژیم ابرانیکی از نهادهایگذارد که این موسسه  گذشته جای تردیدی باقی نمی

ای  های امنيتی رسمی و موازی زیر نظر دفتر حامنه ی نهادها و ارگان اطالعات در ارتباط بوده و از طرف دیگر همچون همه
محمود نادری هر فردی که باشد و هر . در مورد محمود نادری که یک اسم مستعار است حدس و گمان زیاد است. است

اشد، در این حقيقت که نویسنده و یا نویسندگان کتاب از مزدبگيران نهادهای امنيتی و در خدمت ای که داشته ب گذشته
  .یک موسسه امنيتی وابسته به وزارت اطالعات و زیر کنترل و نظارت دفتر ولی فقيه است، تردیدی باقی نمی گذارد

عات با گزافه گویی  جمعي از آارآنان وزارت اطالن و  چندی پس از انتشار این کتاب ولی فقيه نظام در دیدار وزیر، مسئوال
عاتي  ف بيم و هراس همراه با نفرت مردم از دستگاه اطال عات برخال ذهنيت بسيار خوب مردم از مجموعه وزارت اطال«از 

) ٢(»افزاري افزاري و سخت هاي نرم هاي نوين در زمينه از فن آوري«:صحبت کرد و توصيه کرد که) ١(»رژيم طاغوت
ای این نيست که در مورد وزارت اطالعات والیتش که یکی از منفورترین  های خامنه نکته جالب در حرف. گيري کنند رهبه

های امنيتی جمهوری اسالمی وقتی  نکته جالب در این است که موسسه. گوید نهادها در تاریخ بشر است دروغ می
عاتي به  کنند که در دستگاه اطال ند به اسنادی تکيه مطلق میخواهند به شيوه نرم افزاری با مخالفان خود مقابله کن می

  . تهيه شده است» رژیم طاغوت«ای  قول خامنه
در مورد روش نرم افزاری و یا » شيوه ضد انسانی اعتراف عليه خود« من در یاداشتی با عنوان ١٣٨٦در مرداد سال 

از پخش اعتراف عليه خود زندانيان سياسی و هدف اصلی دستگاه امنيتی « :گفتمانسازی وزارت اطالعات نوشتم
 استفاده از اعترافات در مناسبات و دومٌا» عدم امکان مقاومت«و رواج گفتمان » شکست پذیری«عقيدتی اوال  تبليغ 

کنند  وقتی بازجویان وزارت اطالعات زندانيان سياسی را شکنجه می«:در همان مقاله نوشتم) ٣(».دیپلماتيک است
رود و وقتی با آزار و اذیت موفق به درهم شکستن  شود، ایمانش بر باد می هرکس وارد سرازیری اوین میگویند که  می

و در مورد ) ٤(».است» فکر کردن«برای » فرصت«گویند زندان  شوند می یک زندانی و آوردن او پشت صفحه تلویزیون می
های گوناگون در مورد تاریخ جنبش و  منيتی رژیم کتابهای ا دستگاه« :های تلویزیونی تاکيد کردم که ها و برنامه کتاب

های تلویزیونی با هدف مخدوش کردن چهره  های مختلف منتشر کرده و یا سریال زندگی فعاالن سياسی تحت پوشش
عليه » ها گرگ«سریالی تحت عنوان » به اسم دمکراسی«چند روز قبل از پخش برنامه . اند مخالفان نظام پخش کرده

در ایران منتشر شده که در آن » شکنجه گران« کتابی به نام اخيرٌا. اهدین خلق در چند نوبت پخش شدسازمان مج
های امنيتی رژیم گذشته پرداخته  ضمن چاپ اعترافات دو تن از بازجویان ساواک شاه در آن به بررسی عملکرد دستگاه

مخدوش و گزینشی از اسناد ساواک، از زندانيان ها با تحریف، دروغ پردازی و استفاده  در این گونه کتاب. شده است
ها یا سکوت شده و یا چهره منفی  های طرفدار خمينی چهره مثبت و در مورد زندانيان سياسی دیگر گروه سياسی گروه

  )٥(».از آنان ارایه می شود
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ا گفتمانسازی وزارت های نرم افزاری و ی  یکی از تالش١٣٥٧ها تا بهمن  هاي فدايي خلق از نخستين کنش کتاب چريک
اطالعات است که با در دست داشتن انحصاری اسناد و مدارک و بنابرین جعل سند و سند سازی به تحریف تاریخ می 
پردازد تا این گفتمان را رایج کند که مبارزه در دوران حکومت گذشته در انحصار خمينی و طرفداران او بوده و دیگر نيروهای 

قبل از  نظر خمينی این دقيقٌا. بوده اند» واداده و دور از مردم«و یا » وابسته به بيگانه«یا و » توطئه بيگانه«سياسی 
سرکوب، (های نرم افزاری وزارت اطالعات همزمان با استفاده از روش سخت افزاری  به قدرت بود و همه ی تالشرسيدن

بدیهی . مذهبی است- ت استبدادیبه کرسی نشاندن حرف خمينی در جهت ادامه حاکمي) زندان، شکنجه و اعدام
است که این شيوه نهادهای امنيتی رژیم برای نيروهای مترقی و آزادیخواه که یا خود مورد شيوه سخت افزاری و نرم 
افزاری رژیم و دستگاههای سرکوبگر امنيتی قرار گرفته و یا از طریق مطالعه خاطرات زندانيان سياسی در جمهوری 

های شکنجه گران بدنام در کيهان حسين  و یا  نوشته» اعتراف عليه خود«های مشمئزکننده  هاسالمی یا مشاهده برنام
  .شريعتمداری به این طرز کار آشنایی دارند، کاربردی نداشته و ندارد و نتيجه معکوس به دنبال خواهد داشت

 کوتاه به سابقه ضدیت خمينی و قبل از این که به افشای هدف وزارت اطالعات در مورد کتاب مورد بحث بپردازم مروری
  .  های فدایی خلق را الزم می دانم دارودسته او با چریک

  
  سابقه 

 ١٣٥٠ اردیبهشت ٦ خمينی که در آن زمان در اپوزسيون بود در پاسخ به نامه ل، سياهکحماسه و رستاخيزپس از 
ها و شایعه  باید حادثه سازی«:شت نو١٣٥٠ اردیبهشت ٢٨های اسالمی در اروپا در تاریخ  مسئول اتحادیه انجمن

نظير حوادث . هایی را که در ممالک اسالمی برای تحکيم اساس حکومت استعماری است بررسی دقيق کنيد پردازی
  )٦(»...ترکيه و حادثه سياهکل

انجمنهای ارگان اتحادیه » اسالم مکتب مبارز«موضع خمينی آن قدر ننگين بود که وقتی این پيام در همان زمان در نشریه 
  )٧.(حذف شد» نظير حوادث ترکيه و حادثه سياهکل«اسالمی در اروپا با به چاپ رسيد جمله 

نوشته و توسط ) زیارتی(به وسيله سيد حميد روحانی» نهضت امام خمينی«سالها پيش کتابی در سه جلد با عنوان 
ی نيروها و  در این کتاب همه. شر شدانتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی به ریاست  سيد روح اهللا حسنيان منت

در . اند مورد تهمت و افتراهای گوناگون قرار گرفته اند های سياسی که وابسته به جریان خاص خمينی نبوده شخصيت
» چریکهای فدایی خلق« صفحه به ١٠٠ بيش از ١٣٥٧بخش مربوط به جنبش مسلحانه طی سالهای قبل از بهمن 

د نامه جعلی که به فدایی شهيد رفيق حميد اشرف نسبت داده شده در کتاب نهضت در مور. اختصاص داده شده است
به جز مواردی »  نهضت امام خمينی«تمامی مطالب این بخش از کتاب . امام خمينی به تفصيل قلمفرسایی شده است

  . درج شده است» ....هاي فدايي چريک«محدود در کتاب 
های جهانخواران غرب و شرق برای رویارویی با  از شگردها و تاکتيک« :نوشته شده» نهضت امام خمينی«در کتاب 
های اصيل و  های ساختگی و وابسته به ابرقدرتها و یا رخنه در جنبش ها و حرکت های اسالمی، پدیدآوردن جنبش جنبش

ن نا آگاه و فریب چنان که در ایران نيز شماری جوا« :گيرد که نویسنده سپس نتيجه می) ٨(».به بيراهه کشاندن آن بود
خورده را در سياهکل قربانی کردند تا انگليس و شوروی بتوانند با بهره گيری از آن به آمریکا هشدار دهند که اگر سهم 

ها و رویدادهای گوناگونی در گوشه و کنار ایران بر  توانند گرفتاری آنان را از منافع سرشار خليج فارس نادیده بگيرند، می
  )٩(».ورندضد آمریکا پدید آ

در یکی از « :کند و می نویسد برای آن که حرف خود را ثابت کند یک دروغ را سرهمبندی می) زیارتی(سيد حميد روحانی
  )١٠(».ها، که اعضای بلند پایه در آن می زیستند عکس برژنف را به دیوار زده بودند خانه های تيمی چریک

پيام «ن، اعضا و هواداران نيروهای سياسی مخالف حکومت، نشریه  و در اوج کشتار و اسارت رهبرا٦٠در سالهای دهه 
بررسی انقالب اسالمی «طی یک سلسله مقاالت متوالی تحت عنوان » انقالب، ارگان سپاه پاسداران انقالب اسالمی

گر کند که به نظر تئوری پردازان این نهاد سرکوب تعریف می» نقطه ضعف، نه نقطه قوت«حماسه سياهکل را » ایران
ما «:گيرند که نویسندگان مقاله نتيجه می) ١١.(بوده است» مبارزه مسلحانه، نه استراتژی، نه تاکتيک، تقليد جاهالنه«

سرقت بانکها، ترور اشخاص و انفجار اماکن که . معتقدیم که این سازمان مبتکر ترور مسلحانه بوده و نه مبارزه مسلحانه
کند، مصادیق عينی تروریسم و خرایکاری است که سارقين مسلح و اشخاص  میاین سازمان به موارد متعدد آن افتخار 
های فدایی بارها بر آن تاکيد نموده است  آیند و الزم نيست آن گونه که سازمان چریک بزهکار نيز از عهده انجام آن بر می

گری  ترویج فرهنگ مادی« در جهت و این که فعاليت سازمان) ١٢(».صورت پذیرد...با مطالعه طوالنی آثار مارکس، لنين و 
و نتيجه دیگر ) ١٣(».مارکسيسم که جز انحراف سياسی، اجتماعی و اخالقی برای جوانان ما، فایده دیگری نداشت

ایجاد سدهای انحرافی در مقابل نهضت اسالمی مردم ایران که خود ناشی از تشدید جو خفقان، به هدردادن نيروها و «
  )  ١٤(»د و در پایان مبارزه مسلحانه جز نابودی مدعيان آن چه نتيجه دیگری به بار آورد؟گری بو ترویج فرهنگ مادی

جنبش تبدیل به توده « نویسند  می١٣٥٧ بهمن ٢١ و ٢١پاسداران استبداد در تحليل رابطه جنبش فدایی با قيام روزهای 
پایه های قدرت ضد . خشم خلق تجلی یاقتشد ولی نه لزوما با نيرد مسلحانه، بلکه با قذرت خدا که در ) مردمی( ای

کرد، نبرد مسلحانه مردمی آن هم به  البته بدیهی است که اگر طاغوت بيش از آن سخت جانی می. خدا را فرو ریخت
  )١٥(».رهبری امام خمينی، نه به رهبری سازمان چریکهای فدایی خلق، کار رژیم را یکسره می کرد

چریکهای «در مورد » چپ در ایران به روایت اسناد ساواک«هایی به نام  موعه کتاب کتاب هشتم از مج١٣٨٠در بهار سال 
» پوچ بودن«در این کتاب نيز گفتمان . منتشر شد» مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات«از سوی » فدایی خلق
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بی پایه بودن بسياری از . شود و بی ایمانی برجسته ترین مبارزان آن زمان ترویج می) ١٦(های فدایی خلق  مبارزه چریک
 که در آن در مورد شهادت رفيق کبير حميد اشرف با استناد به اسناد ٨١اسناد مندرج در این کتاب با مراجعه به صفحه 

آنان در »  پس از نفوذ اطالعاتی ساواک در سازمان و شناسایی خانه امن١٣٥٣در مردادماه سال « :ساواک نوشته شده
 تير ٨این سند سازی توسط وزارت اطالعات در حالی صورت گرفته که روز . مال روشن می شوددرگيری کشته شد، کا

شهادت رسيد، روزنامه های عصر تهران به خاطر نشر گزارش درگيری در مهرآباد  که رفيق حميد اشرف به ١٣٥٥سال 
  . بار تجدید چاپ شدند٩جنوبی 
نویسنده کتاب در توضيح . منشر شد) ١٧(»موزه عبرت« توسط »شکنجه گران می گویند« کتابی با عنوان ١٣٨٦درسال 

در این کتاب اعترافات تهرانی و آرش، مندرج در روزنامه ها محور کار قرار گرفته و از آن روی «:روش تحقيق خود می نویسد
ی مانده که گستردگی اظهارات موجب عدم ثبت و صبط تمامی مطالب توسط گزارشگران گردیده، بخشی از موارد به جا

از ميان اعترافات مکتوب آنان و بخشی دیگر با مساعدت آقای بلوریان، از ميان مصاحبه های بلویزیونی شان موجود در 
 این کتاب هر آن چه در مورد شکنجه گفته شده مربوط به ١٠٤تا صفحه ) ١٨(».ارشيو صدا و سيما تامين گردیده است
های کمونيستی در این   سال با گروه١٢من «:می گوید) تهرانی(ری پوربهمن ناد. جریان مذهبی مرتبط با خمينی است

  ) ١٩(».هایشان اطالع دارم ها و خيانت خواهم بگویم مقابله کردم ولی از کارهایشان اطالع دارم، از خدمت مملکت نمی
.  چاپ شده است گزارش دومين جلسه دادگاه١٦٧از صفحه . خورد توسط تهرانی استارت می» خيانت«از این جا مساله 

اما نویسنده کتاب بر اساس . بسياری از مطالب این بخش در روزنامه های آن زمان و یا تلویزیون منعکس نشده است
از آن جا « :نویسد کند و می  کنه نظر خود را برمال می١٧٦ و ١٧٥اظهارات تهرانی در مورد سياهکل، در زیرنویس صفحات 

هی نداشت و حساب خود را از مردم جدا کرده بود، در هر نقطه که با مردم روبرو می که گروه سياهکل در بين مردم پایگا
زیرا مردم به آنها حمله کرده و آنان را دستگير و پس از ضرب و شتم به نيروهای . شد چند عضو خود را از دست می داد

نسجم و عدم امادگی الزم برای یک از طرفی اعضای این گروه به علت نداشتن یک برنامه م. دادنند انتظامی تحویل می
مبارزه چریکی، تعدادی از اعضای آن در برخورد با اولين موانع از گروه بریده و در موقعيت مناسب فرار را بر قرار ترجيح می 

ی آن دادند و آن عده که ماندند با اولين برخوردها خود را تسليم نيروی رژیم نمودند و هر آن چه را که در باره گروه و اعضا
دانستند به مامورین منتقل کردند و تعدادی هم پس از دستگيری منفعل گردیده و با اعالم انزجار از گروه و اعالم  می

و در . نامه و قول همکاری با ساواک مورد عفو ملوکانه قرار گرفتند وفاداری به سلطنت و شخص شاه، با تنظيم ندامت
ها و اعمال   نظر گرفتن روحيه مذهبی مردم و خاطرات تلخ خيانتخاتمه باید گفت مساله کمونيست بودن با در

ها در نهضت جنگل به ميرزا کوچک خان و مردم آن نواحی و سایر علل، گروه سياهکل را با شکست مواجه  کمونيست
  )٢٠(».ساخت

جلد سوم کتاب کند که به  ، برای تائيد ادعاهایش به خوانندگان توصيه می»شکنجه گران می گویند«نویسنده کتاب 
  . نهضت امام خمينی مراجعه کنند

این گروه برای به دست آوردن سالح نمایندگانی را به عراق « :نویسد او برای وابسته دانستن جنبش فدایی می
  )٢١(».های رژیم بعث که به ظاهر اندیشه براندازی رژیم در سر داشت برخوردار گردد فرستادند تا از کمک

سازمان چریکی به عنوان تصفيه اعضای خود را « گزارش سومين و چهارمين جلسه دادگاه با تيتر  این کتاب١٨٥از صفحه 
  .های تهرانی در زمان برگزاری دادگاه منتشر نشده است ، به چاپ رسيده که این بحش  از  حرف»نابود می کرد

برای ..... انقالبيون پاک باخته باید مواردی وجود دارد که به نظر من این« :های فدایی می گوید تهرانی در مورد چریک
  .ملت ایران روشن نمایند

جناح جرج حبش که مورد (  سازمان چریکهای فدایی خلق با ليبی، یمن جنوبی، جبهه خلق برای آزادی فلسطين-١
 ارتباط داشته است و امکاناتی از طریق این کشورها و جبهه.....، جبهه خلق برای آزادی عمان)حمایت شوروی است

فراهم می شده است که باید این سازمان در صورتی که ملت ایران را مجاز به دانستن ..........های مذکور برای سازمان
  .این روابط می داند نسبت به تعيين ارتباط خود با هر یک از آنان و سایر مسایل اشاره کند

های تيمی که به علت   انفجارات خانههای ظفار، فلسطين و همچنين  تعدادی از اعضای سازمان در جریان جنگ-٢
های امن به شهادت  اشتباهات تاکتيکی خود اعضا روی می داده و یا شليک اشتباهی اعضا به یکدیگر در خانه

اگر وضع این گونه افراد تا کنون به خانواده هایشان اطالع داده نشده، بهتر است هرچه زودتر در این مورد . اند رسيده
  .اقدام کنند

 از طریق کادر رهبری گروه از داخل کشور، برای کادرهای خارج از کشور فرستاده شده و ٥٤ نامه ای که در سال  در-٣
  .صرف نظر از مسایل مختلف درون گروهی دو نکته حائز اهميت دارد. این نامه در سوابق ساواک موجود می باشد

 امن و یا به اتهام خيانت به سازمان، مورد تصفيه گروهی های تعدادی از اعضای سازمان در ارتباط با ترک کردن خانه: الف
منجمله دو نفر که به وسيله یکی از اعضای سازمان به نام مستعار خسرو از بين رفته و یک نفر . اند واقع و کشته شده

وه بر عال.  کشته شده استو در شهرستانی به کار عادی پرداخته بود، ولی به همين علتهم که سازمان را ترک کرده 
 در سازمان به عمل آمده که از نظر احترام به خانواده های این افراد ٥٥های دیگری نيز به دنبال ضربت سال  این، تصفيه

  .کند که وضع و مشخصات این افراد اعالم شود که هم اکنون نيز چشم به راه فرزاندانشان هستند، انسانيت حکم می
ج از کشور از آنها خواسته راز او اسم برده شده، در ارتباط با کادرهای خا) تیکش(کشوری که در نامه به نام مستعار  :ب

تا آنجا که به . بود که اطالعاتی در مورد نيروی هوایی ایران به وسيله اعضای سازمان داخل کشور برای آنان تهيه شود
تصميم می کردند در رابطه با این خاطر دارم جوابی که به وسيله شورای سازمان و یا افرادی که در این زمينه اتخاذ 

به دوستان کشتی بگویيد که ما افسری در نيروی هوایی نداریم، ولی عده ای از درجه داران « :خواسته چنين بوده است
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و به طور کلی پرسنل این نيرو با سازمان در ارتباط  می باشندکه این افراد جاسوس نيستند، ولی حاضرند در رابطه با 
  ».ر را انجام دهند، شما موارد مورد نياز آنها را به ما اطالع دهيد تا اقدام نمائيمسازمان این کا

صرف نظر از این که اصوال ميهن مقدم است یا سازمانی که انسان عضو آن است و یا این که اعضای سازمان جاسوس 
کشور دارد و همه شاید  کنند، چه فرقی بين جاسوسی و خيانت به خاطر سازمان جاسوسینيستند ولی حاضرند به 

چيست؟ و چه ارتباطی با ) کشتی( نيز عالقمند باشند که بفهمند فکر می کنم ملت ایرانمن . بازی با لغات باشد
  داشته و این .....سازمان

مهم .......ارتباط اطالعاتی در مورد دادن خبر از وضع نيروی هوایی و سایر مسایل مورد نظر اکنون در چه مرحله ای است؟
  )٢٢(».يست این کشور چه نامی دارد، نفس عمل در رابطه با مسایل ملی قبيح استن

های جمهوری اسالمی انتشار بيرونی پيدا نکرده و اصوال به  البته این ادعاها در زمان محاکمه تهرانی در بيدادگاه
 است، نمی توان کند و همزمان خود تحت فشار و شکنجه های کسی که خود به شکنجه و سرکوب اعتراف می حرف

هایش پاسخ داده  عليه دیگران استناد کرد، با این حال اگر این اعترافات در همان زمان انتشار علنی پيدا می کرد، به دروغ
  .می شد

در این .  ترکيبی از منابعی است که در باال بدان پرداختم١٣٥٧ها تا بهمن  هاي فدايي خلق از نخستين کنش کتاب چريک
های کوچک رنگ آميزی شده تا نظر خمينی که مبارزه در دوران حکومت  بزرگ به وسيله بعضی از واقعيتهای  کتاب دروغ

و یا » وابسته به بيگانه«و یا » توطئه بيگانه«گذشته در انحصار خمينی و طرفداران او بوده و دیگر نيروهای سياسی 
  .ندبه خوانندگان کتاب حقنه کن اند را بوده» واداده و دور از مردم«
  

  ؟آیا این کتاب یک تحقيق است
یک اثر تحقيقی در مورد یک جریان سياسی باید شرایط عينی و ذهنی داخلی و بين المللی در به وجود آمدن آن جریان 

در این بررسی منابع خود آن . سياسی و تاثير آن بر رویدادهای جامعه را با توجه به منابع متعدد مورد بررسی قرار دهد
تاثير جریان . های رقبای آن جریان و سپس منابع دشمن مورد استفاده قرار گيرد  و پس از آن واکنشجریان سياسی

های مشخص و مستند مورد توجه قرار گيرد و باالخره باید از آن جریان سياسی در  سياسی بر پيرامون خود باید با فاکت
از آن جا که هر ارگانيسم زنده و به خصوص یک جریان . دکليت خود به مثابه یک ارگانيسم زنده یک ارزیابی جامع ارایه دا

رین یک تحقيق باست، بنا.... سياسی که در شکل و محتوا جدید باشد دارای سوخت و ساز، جذب و دفع، قوت و ضعف و
ی جنبه های حيات آن را مورد بررسی قرار داده و سرانجام نقشی که آن جریان در  علمی پيرامون آن جریان باید همه

در کتاب مورد بحث به هيچ یک از موارد . تعين شود) پيشرو یا ارتجاعی(تحوالت سياسی ایفا کرده دوران مورد بررسی در 
  همچنين باید برای هرکسی که بخواهد این اثر را .توان عنوان تحقيق به آن داد برشمرده فوق عمل نشده و الجرم نمی

ورد استناد وجود داشته باشد و باالخره هر فرد حقيقی یا حقوقی که در نقد کند، امکان مساوی در دستيابی به مدارک م
بدیهی است که . یک اثر تحقيقی مورد تهمت و افترا قرار گرفته باید امکان مراجعه به یک دادگاه بی طرف را داشته باشد

 به کار می برند وجود در جمهوری اسالمی نه امکان دسترسی آزاد به مدارکی که ماموران امنيتی عليه مخالفان خود
ای که  توان نتيجه گرفت که نوشته دارد و نه دادگاه بی طرفی وجود دارد که بتوان به آن مراجعه کرد و از همين منظر می

  .از جانب رژیم ایران عليه نيروهای مخالف نظام منتشر می شود فاقد اعتبار است
هائی که متهم در شرایط خاص آنها  عاتی، خصوصًا به بازجوئیآیا می توان به اسناد اطال« :در ابتدای کتاب نوشته شده

در این کتاب تالش «: و در ادامه نوشته شده) ٢٣(».را نگاشته است اعتماد نمود؟ پاسخ ما به این پرسش مثبت است
ی ها ها مبتنی است، نقشی از سيمای چریک  بر بازجوئیای که عمومٌا شده است تا از ميان مجموعه اسناد پراکنده

  )٢٤(».فدایی تصویر گردد
، یعنی شرایط شکنجه که »شرایط خاص«صرف نظر از این که  کوشش نویسندگان کتاب این است که تصویر روشنی از 

اسناد مورد استفاده آنان در آن شرایط توليد شده ارایه ندهند، تاریخ نگاری با تکيه بر اسنادی که محصول کار بازجویان 
اند و یا جعل   بردهمهوری اسالمی نيز بسته به نياز برای تحریف تاریخ در همان اسناد دستاست و ماموران امنيتی ج

  . ی مردم معرقی کند اش را تاریخ همه خواهد تاریخ خود ساخته  می کهآید سند کرده اند، فقط از عهده رژیمی بر می
آن هم اسناد » عه اسناد پراکندهمجمو «داند که تکيه صرف به هر دانشجوی کم اطالع رشته تاریخ نگاری هم می

  .کند، نه تاریخ نگاری که تحریف تاریخ است طرفی نظارت نمی بازجویی که در استفاده از آن هيچ نهاد بی
داشتند باید حداقل تعادل را در استناد به مدارک   بی طرف را میای شرافت یک محقق نسبتٌا گان کتاب ذرهداگر نویسن
برخی از این اسناد . پرداختند نه در مورد ادعاهای خود به اسناد جنبش پيشتاز فدایی هم میکردند و برای نمو رعایت می

  :به قرار زیر است
» مبارزه مسلحانه هم استراتژی، هم تاکتيک«اش،   رفيق مسعود احمدزاده در مقدمه اثر ارزنده١٣٥٠در خرداد سال 

 رفيق حميد اشرف مقاله ١٣٥٠ از ضربات سال پس. کند حماسه سياهکل را تاجایی که اطالع داشت بررسی می
 فدایی شهيد رفيق بيژن جزنی طی دو ١٣٥١در سال . نویسد را می» تحليل یک سال مبارزه چریکی در شهر و کوه«

رفيق حميد اشرف در مقاله دیگری .  تاریخچه گروه یک و گروه دو را به ميزانی که اطالع داشت به ثبت می رساند،نوشته
های فدایی خلق را در اختيار   منتشر شد، تاریخچه مختصری از چریک١٣٥٤که در سال » معبندی سه سالهج«با عنوان 

زیادی نشریات داخلی، تعداد زیادی  شماره نشریه نبرد خلق، تعداد ٧ ،ها طی آن سالها عالوه بر این. دهد عموم قرار می
هيچ یک از . ياری از حقایق مربوط به این جنبش استاعالميه و کتاب از جانب جنبش فدایی منتشر شده که روشنگر بس
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ها و جریان  های حماسی چریک اسناد فوق مورد توجه نویسنده کتاب قرار نگرفته و تنها از دهها گزارش از درگيری
ارک  وزارت اطالعات در این کتاب در مواردی از  این مدهای دولتی انعکاس پيدا کرده نویسندگان ها که در روزنامه محاکمه

نویسندگان کتاب که به شکل بسيار رذیالنه .  که بتوانند آن را عليه رزمندگان فدایی به کار گيرنداند استفاده کرده
رزمندگان دلير سياهکل و به ویژه فدایی شهيد رفيق علی اکبر صفایی فراهانی را به خاطر این که حاضر نشد به سوی 

کنند، حتی از چاپ کامل گزارش ارتش در مورد درگيریهای  عرفی میطلب م» تسليم«افراد غير نظامی شليک کند را 
کنند و تنها در چند مورد که به سود هدفشان است، به گزارش ارتش اشاره  مربوط به حماسه سياهکل خودداری می

  .  می شود
های بسيار  بانی اشارههای خيا ها و درگيری ها، محاکمه ها، اعدام کتاب به رسانه های دولتی آن زمان در مورد دستگيری

های دشمن نپرداخته  اند به جایگاه واقعی جنبش فدایی در رفتار و واکنش نویسندگان کتاب تا آن جا که نوانسته. کم دارد
  .اند و یا آن را ناچيز جلوه داده

ر شد و برای مثال گزارش درگيری حماسی فدایی شهيد رفيق احمد زیبرم که در همان زمان در روزنامه کيهان منتش
 با جعل ٤٦١ و ٣٠٢ نادیده گرفته شده و در مقابل در صفحه نشان دهنده اوج جانبازی، عشق به مردم بود، اساسٌا

  .ها به تحقير رفيق ارزنده احمد زیبرم می پردازد بازجویی
ه مورد در کتاب به شکل بسيار سخيفانه این رفيق برجست. نمونه دیگر در مورد فدایی شهيد رفيق حسن نوروزي است

نویسندگان کتاب حتی برای آن که به نوشته خود به طور . گيرد ها قرار می ها، آن هم با استناد به بازجوئی بدترین دشنام
 نبرد خلق که در  مرداد ماه ۴سطحی هم رنگ و لعاب تحقيق بزنند به اعالميه سازمان در مورد این رفيق که در شماره 

  .کنند ن هست هيچ اشاره نمی انتشار یافت و در دسترس همگا١٣۵٣
 آشکار است که آن چه جرنی بنابرین کامٌال« :نویسند  بازجویی است  و برای همين می،برای وزارت اطالعات سند معتبر

  ) ٢٥(».نویسد، با آن چه در بازجویی گفته است، نمی خواند در مورد سابقه گروه در تاریخ سی ساله می
دانند و البد از این که فدایی شهيد رفيق بيژن جزنی در بازجویی  بر بازجویی میدر اینجا ماموران امنيتی اصل را 

  .نشان نداده بسيار آشفته خاطر شده اند» صداقت«
چرا که رفيق بيژن جزنی در مورد تاریخچه گروه . شود اما در همين جمله بی مایه بودن کتاب از نظر تحقيقی روشن می

شود، مقاله  گروه یک یا گروه جنگل و یا گروه سياهکل هم ناميده می١٣٥٠ل ظریفی که تا قبل از بهار سا - جزنی
  . ای دارد که با تاریخ سی ساله متفاوت است جداگانه

های حسن پور  بازجوئی«:پور نوشته شده که های فدایی شهيد رفيق غفور حسن از همين قماش در مورد بازجوئی
ولی به هر جهت تنها ماخذ در . تاریخ رویدادها و ذکر اسامی استبسيار مغشوش، پراکنده و خالی از دقت در بيان 

گردد و با بازگشت صفایی  روشن ساختن دوره فترتی است که با دستگيری افراد موثر و خروج صفایی و صفاری آغاز می
  )٢٦(».یابد از اردن پایان می

تر  اما نکته مهم. اری قابل استفاده نيستوجه برای تاریخ نگ هد که اسناد بازجویی به هيچ خود همين جمله نشان می
خواهند در مورد همين دوره از تاریخ گروه سياهکل به اسناد چنبش  در این مورد این است که نویسندگان کتاب نمی

  . فدایی مراجعه کند
که در مورد گيری رفقا مشعوف کالنتری، محمد چوپانزاده و مجيد کيانزاد است که با وجود آن  نمونه دیگر در مورد دست

چگونگی لو رفتن و نحوه دستگيری آنان بارها و منجمله رفيق جزنی در تاریخچه گروه یک به آن پرداخته و در زیر نویس 
چگونگی لو رفتن این «: کتاب هم به نوشته رفيق جزنی اشاره شده، با این حال در کتاب نوشته شده که١٣٢صفحه 

» پيچيده«پراکنی به ویژه از نوع » ابهام«این ) ٢٧(». ابهام پيچيده شده استای از سه تن و نحوه دستگيری آنان در هاله
ها و اسنادی که از طرف جنبش پيشتاز فدایی  خواهند اعتبار نوشته ورزانه می نویسندگان کتاب غرض. آن بی دليل نيست

  . بی اعتبار کند» ابهام«و یا فعاالن آن منتشر  شده را با زدن مارک 
نویسندگان کتاب از این که فدایی شهيد رفيق نزهت السادات روحی آهنگران در اولين باری که دستگير در همين زمينه 

طلبکارانه برخورد ) ٢٨(»زیرکانه کوشيده است تا اطالعات مربوط به روابط تشکيالتی خود را به محاق براند«شود  می
ق شهيد مصطفی شعاعيان، آن جا که اظهار نظر این  از نوشته های رفي،کنند و عليرغم سو استفاده و یکجانبه نگری می

نویسندگان کتاب با استناد و یا بدون . کنند ارزیابی می) ٢٩(»خالف گویی«رفيق را خالف هدف خود می بينند آن را 
 در ها به زنانی که ترین دروغ بار و زن ستيز خود را با بی شرمانه ها به شکل بيمارگونه سيمای نکبت استناد به بازجوئی

توان گفت این کتاب نمونه کاملی برای  اند به شکلی که می اند به نمایش گذاشته صفوف جنبش فدایی فعاليت کرده
گری زنان در دورانی که مربوط به حاکميت آنان نيست را  شناحت یک نظام  زن ستيز است که حتی قدرت تحمل مداخله

ها را  ترین زنان کشور ما در طی آن سال ا پژواک پيکارهای برجستهاند ت نویسندگان کتاب با پلشتی تالش کرده. هم ندارد
  . در این کتاب حتی یک نمونه از داوری مثبت در مورد زنان فدایی وجود ندارد. محو کنند

صحبت شده ولی در مورد این ) ٣٠(»ها مشگل داشت و مردود شد در تمامی درس« در این کتاب از این که یکی از رفقا 
های فدایی خلق، برای مثال رفقا حسن پور، فاضلی، مسعود احمدزاده، عباس مفتاحی، عبدالکريم  ز چریککه بسياری ا

ترین  در دوران تحصيل دانشگاهی از برجسته..... حاجيان سه پله، اسداهللا مفتاحی، چنگيز قبادی، مهرنوش ابراهيمی و
 این که رفيق مسعود احمدزاده مترجم یکی از در باره. شود اند حرفی زده نمی دانشجویان در زمينه درسی بوده

در مورد این که رفقا اسکندر صادقی نژاد .  سکوت می شود،ترین آثار فردیک انگلس به فارسی بوده مشگلترین و پيچيده
و جليل انفرادی از نمایندگان محبوب سندیکای فلزکار مکانيک بوده اند سکوت می شود و یا از این که در صفوف جنبش 

چون رفقا امير پرویز پویان، بهروز دهقانی، مرضيه احمدی اسکویی،  ای هم ی روشنفکران و نوبسندگان برجستهفدای
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 صحبتی نمی شود و حتی برای تاثير گذاری در ذهن خوانندگان کتاب که گویا نيروهای بوده اند، اصٌال...   عليرضا نابدل و
. های منتسب به رفقا در پرانتز تصحيح شده است ی از بازجوئیهای امالیی بعض اند، غلط جنبش فدایی بی سواد بوده

های فدایی خلق باید آمار درستی از موقعيت  یک اثر تحقيقی به طور نسبی بی طرف در مورد ترکيب نيروهای چریک
نيست، در اما از آن جا که هدف این کتاب ارایه یک تصویر واقعی از جنبش پيشتاز فدایی . اجتماعی فعاالن آن ارایه دهد

  .   این مورد هم سکوت شده است
 ١٣٥٠از رستاخيز سياهکل تا زمستان سال . دهند  ارایه نمی١٣٥٠های سال  کتاب اطالعات درستی از نحوه دستگيری

بسياری از دستگيریهای سال . کردند ساواک و اطالعات شهربانی به طور جداگانه و در مواردی در رقابت با هم عمل می
نویسندگان کتاب این نکته بسيار . العات شهربانی صورت گرفت که در کتاب کار ساواک اعالم شده است توسط اط١٣٥٠

های فدایی خلق به طور خاص را  گيرند تا موقعيت واقعی جنبش مسلحانه به طور عام و چریک مهم را آگاهانه نادیده می
کی از عالیم تثبيت موقعيت جنبش پيشتاز فدایی  ی١٣٥٠در اواخر سال » کميته مشترک«در حقيقت ایجاد . نشان ندهند

دشمن در » نفوذ«در مقابل نویسندگان کتاب طی یک داستانسرایی بی سر و ته به . و ناتوانی دشمن در نابودی آن بود
دور نبود که اعضای رهبری یکسر از منابع ساواک تعين «صفوف جنبش فدایی می پردازند تا نتيجه بگيرند که 

ین اظهار نظر اوج فرومایگی وزارت اطالعات یک نظام منفور و فرتوتی است که در دوران حيات خود همواره ا) ٣١(».گردند
  . با حقيقت در ستيز بوده است

به همانگونه . در این که هر دشمنی می کوشد که در صفوف نيروهای مخالف نفوذ کند جای هيچ گونه تردیدی نيست
این یک قانون عام و خدشه . کنند که در صفوف نيروهای دشمن نفوذ کنند  میشدیکتاتوری هم تالکه مخالفان یک رژیم 

نفوذ همراه با تعقيب و مرافبت و کنترل تلفن ابزارهایی هستند که برای ضربه زدن به جنبش به کار می . ناپذیر است
ی پيشتاز و نخبگان جامعه در شرایطی که جنبش پيشتاز فدایی عليرغم فضای اختناق و سرکوب با استقبال نيروها. روند

نویسندگان کتاب که . قرار گرفته بود، طبيعی بود که ساواک کوشش کند تعدادی از عوامل خود را وارد صفوف جنبش کند
اند تنها یک مورد پيدا  های مربوط به تعقيب و مراقبت دسترسی داشته ها و گزارش ی اسناد ساواک و بازجویی به همه
اگر آن چه در .  با یکی از هواداران علنی جنبش فدایی در ارتباط بوده است١٣٥٤واک در سال اند که یک منبع سا کرده

ای در جامعه  کتاب نوشته شده را واقعی بدانيم، این سطح از نفوذ، آن هم در شرایطی که جنبش فدایی نفوذ گسترده
 که این سطح از نفوذ احتمالی را بدین اما رذالت نویسندگان کتاب آن جا بروز می کند. داشت مساله غير طبيعی نيست

در حالی که خصلت . کنند که گویا این امکان وجود داشت که منابع ساواک در رهبری سازمان قرار گيرند گونه ارزیابی می
مبارزه و شکل سازماندهی جنبش که مسلتزم پرداخت حداکثر هزینه بود، چنين امکانی را برای نفوذ به عمق جنبش 

 تا بهمن ١٣٥٥های فدایی خلق توانستند از دوران سخت سالهای  د و مهمتر این که در واقعيت نيز چریککر فراهم نمی
های ممتد عبور کرده و دشمن را برای نابودی جنبش فدایی ناکام   عليرغم تور پليسی گسترده و تعقيب و مراقبت١٣٥٧
  .  کنند

 شهریور ١١د در مورد ترکيب شرکت کنندگان در جلسه دهد این کتاب ارزش تحقيقی ندار نمونه دیگری که نشان می
  . است١٣٤٩

هر تحقيق به طور نسبی علمی و بی طرفانه در مورد یک جریان سياسی باید در مورد جلسات مهم آن جریان، ترکيب 
  .شرکت کنندگان و تصميمات آن با دقت برخورد کند

صفایی « در هفت حوض  درکه از رفقای شهيد ١٣٤٩ شهریور ١١کتاب مورد بحث در مورد شرکت کنندگان در جلسه 
فراهانی، جليل انفرادی، رحيم سمایی، مهدی اسحاقی، هادی بنده خدا لنگرودی، عباس دانش بهزادی، حميد اشرف و 

دانسته نيست مالقات آخر حسن پور با صفایی «:نام می برد و در ادامه نوشته شده که) ١٥٩ص (»اسکندر صادقی نژاد
هفت حوض درکه، چه زمانی روی داده است؟ آیا منظور او همان نشست روز یازدهم شهریور ماه فراهانی در 

  )٣٢(»است؟
غفور حسن پور، محمد صفاری اشتيانی، علی اکبر صفایی «در کتاب نهضت امام خمينی در این مورد از رفقای شهيد 

نام می » ی نژاد و محمد رحيم سماییفراهانی، حميد اشرف، محمد صادق فاضلی، سيف دليل صفایی، اسکندر صادق
  )٣٣.(برد

هایی بر پایه  وقتی کتاب. ها نوشته شده و در این مورد دو ترکيب مختلف اعالم می شود هر دو کتاب بر اساس بازجوئی
گویی و سند سازی نوشته شود، وقتی هدف  انکار یک جریان نيرومند سياسی باشد، طبيعی است که در  تحریف، دروغ

  .ن نکاتی با ولنگاری در شکل و حقه بازی در محتوا برخورد شودمورد چني
نویسندگان کتاب در موارد بسيار و برای پيشبرد اهداف خود، سند سازی می کنند و در اسناد ساواک دست می برند و 

ها  د سازیدر این گونه سن. یا از اسنادی استفاده می کنند که ساواک برای پيشبر امر مشخصی آن را توليد کرده است
ها  اما در این سند سازی. های مورد نظر گنجانده شود سعی شده تا با دقت و بر اساس بعضی از نکات واقعی، نکته

  .  سازد باالخره دم خروس از جایی بيرون می زند و توليد کنندگان سند را رسوا می
به این . رف  نسبت داده می شودهای جعلی است که به فدایی شهيد رفيق حميد اش برای نمونه استناد به نامه

توان  هم تاکيد خاصی شده به شکلی که می» گویند شکنجه گران می«و » نهضت امام خمينی«ها در کتابهای  نامه
این نامه ها قبل از شهادت رفيق حميد اشرف در . ستاها  ها از نظر سياسی همين نامه گفت موضوع محوری این کتاب

در خرداد .  به همراه کليشه دستخط چاپ شد١٣٥٥ اردیبهشت و اول خرداد ٢٩ریخهای های صبح و عصر به تا روزنامه
 در زندان کميته مشترک متن چاپ شده این نامه ها را به تعدادی از زندانيان وابسته به جنبش فدایی و منجمله به ١٣٥٥

های فدایی  سازمان چریک. برد  سوال میبه یاد دارم که هرکسی که نامه را خوانده بود اعتبار آن را زیر. من نشان دادند

 
37



 

 
"تاريخ چريکهای فدائی به روايت شکنجه گران"     

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com  http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran 

 نبرد ٧متن این اعالميه در شماره . ها را جعلی اعالم کرد  این نامه١٣٥٥ خرداد ٢ای به تاریخ  خلق ایران طی اعالميه
کارشناسان سازمان امنيت برای سرپوش گذاشتن بر شکست برنامه «:در این اعالميه گفته شده. خلق به چاپ رسيد

ژیم و همچنين به منظور تحریف حقایق، چند نامه جعلی را در جراید عصر تهران به نام اسناد سازمان ما عریض و طویل ر
اینها که تا پارسال ما را به عراق وابسته می کردند، . اند و به اصطالح پرده از اسرار ما برداشته اند به چاپ رسانده

ی دیگر معرفی می کنند و می کوشند با جعل سند و دروغ امسال که روابطشان با عراق خوب شده ما را وابسته به جا
البته آنهائی که تا حدی به کار سياسی و رموز روابط تشکيالتی آگاهند، جعلی بودن . بافی افکار عمومی را فریب دهند

! تر شدن بيشتر موضوع ما فقط به یک خطای کوچک ولی برای روشن. شوند ها را در نگاه اول متوجه می این نامه
آنها که با ادبيات . .... کارشناسان سازمان امنيت که مشت آنها را باز کرده و رسوایشان ساخته است، اشاره می کنيم

دوست شهيد "چرا که در یک جای نامه عبارت . اند اند، در این کار خود موفق نبوده ها بيگانه و فرهنگ ما کمونيست
دانند که ما یاران خود  های ایران آشنائی دارند به خوبی می  ما کمونيستکسانی که با فرهنگ. اند را به کار برده" نوروزی

مورد خطاب قرار " دوست"کنيم و هر گز رفقایمان را با واژه  خطاب می" رفيق"را هميشه و به طور مطلق با واژه 
! د دچار اشتباهی کوچکدانن ولی مأموران تبليغاتی و تنظيم کنندگان نامه جعلی که فرق ميان این دو را نمی. دهيم نمی

  ».شده و خود را رسوا ساخته اند
بنابرین آن . های واهی زد توان با استناد به آن سند به جنبش اتهام وقتی یک سند ساختگی باشد به طور طبيعی نمی

نوشته شده فاقد اعتبار ) منظور اتحاد شوروی سابق است( »کشتی«چه در این سند تحت عنوان وابستگی به کشور 
برای جنبشی که در موارد بسيار . ها روشن و اعالم شده بود آن سالمناسبات بين المللی جنبش فدایی در . است
زدند و در مواردی با مشکل تهيه غذای روزانه  ترین رهبران و کادرهایش برای تهيه چند هزار تومان به آب و آتش می ارزنده

های آزادیبخش، برای مثال  های اندک دیگر جنبش کمک.  وابستگی حرفی پوچ بيش نيستمواجه بودند، صحبت از
  .     جنبش آزادیبخش فلسطين دليلی برای وابستگی نخواهد بود

. فراوان وجود دارد...های فدایی خلق شوند، در کتاب چریک که سازندگان اسناد مرتکب می» های کوچک اشتباه«از این 
اند به خوبی می دانند که تا  ند و یا در این جنبش سهمی داشتها گيری کرده همه کسانی که تاریخ جنبش فدایی را پی

تر این که قبل از فروردین  از این مهم. های فدایی خلق وجود نداشت  کلمه سازمان در ابتدای نام چریک١٣٥٣قبل از سال 
این جریان به هيچ ی فعاالن  اعالم موجودیت کرد، در ادبيات همه» های فدایی خلق چریک« که جنبش فدایی با نام ١٣٥٠

ی نوشته هایی که در مورد رویدادهای قبل از رستاخيز سياهکل  به کار برده نمی شد و در همه» سازمان«وجه کلمه 
اما توليد کنندگان سندهای جعلی در . انتشار بيرونی پيدا کرده کلمه سازمان وجود ندارد و از گروه صحبت شده است

در قسمتی از . بازجویی فدایی شهيد رفيق غفور حسن پور نسبت می دهند کتاب سندی دستنویس را به ٨٩٤صفحه 
 سامع سازمانی به این شرح به وجود های مهدی به کمک« نوشته شده ١٣٤٧این سند جعلی در مورد تابستان سال 

گروه شرایطی که تعدادی محدود به بازسازی  و در ١٣٤٧در این سند آن هم در سال » سازمان«وجود کلمه » .آوردیم
 ١٣٤٨واقعيت این بود که تا پائيز سال . کند  است که مشت سند سازان را باز می»اشتباه کوچک«مشغول بودند همان 

که من ارتباط تسکيالتی داشتم هنوز نمی شد در مورد روابط آن زمان حتی به طور دقيق روابط گروهی گفت، چه رسد 
 و چاپ این به اصطالح سند در مورد رفيق ارزنده غفور حسن پور که توليد. در ميان باشد» سازمان«به این که صحبت از 

نقش بی بدیل و تاریخی در بازسازی گروه سياهکل داشت نه فقط به جایگاه ارزشمند این رفيق خللی وارد نمی کند، 
و نيروی ای از انسانيت واقعی  بلکه سند رسوای نظام منفوریست که برای بقای خود، نياز به ویرانگری هر نشانه

  .گر دارد آفرینش
ها که گویا  نویسندگان کتاب به بخشی از بازجویی.  دید١٨٤ها را می توان در صفحه  نمونه دیگر از این نوع سند سازی

دو هفته بعد در اصفهان سر «: نوشته ام استناد می کنند و می نویسند١٣٤٩ بهمن ٨در تاریخ ) مهدی سامع(من
هدف این جعل در بازجویی این است که گویا من که در روز » .لی، آقای حميد اشرف آمدبه جای آقای فاض.......مالقات

 نام حميد اشرف را برای ١٣٤٩ بهمن ٨ زندان دوباره دستگير شدم در تاریخ  پس از سه ماه آزادی از١٣٤٩ آذر ٢٣
در این صفحه .  مراجعه کنيم کتاب١٨٩ و ١٨٨شود که به صفحه  اما این دروغ وقتی روشن می. ام بازجویان افشا کرده

 برای اداره کل سوم ساواک نوشته شده ١٣٤٩ بهمن ١٥ای از شيخ االسالمی، رئيس ساواک رشت که در تاریخ  نامه
از مهدی سامع در باره مشخصات رابط سياهکل رود تحقيق و با « : این نامه نوشته شده٥در ماده . چاپ شده است

 بهمن هنوز ١٥بنابرین در تاریخ » .ه امروز دستگير شده در ظرف روز جاری ابالغ فرمایندنتایج تحقيقات از ردیف چهار چنانچ
اما نکته مهم این است که نامه شيخ . ساواک اطالعی از مشخصات رابط شهر با کوه که رفيق حميد اشرف بود نداشت

 از آن نشده اما در کتاب نهضت صحبتی....های فدایی خلق  ای تنظيم شده که در کتاب چریک االسالمی بر اساس نامه
 کتاب ٤٤٩ و ٤٤٨در صفحه .  گراور نامه آورده شده است١٢٠٦ این نامه چاپ و در صفحه ٤٤٨امام خمينی در صفحه 

 از رشت برای اداره کل سوم که مسئول بازجویی بوده ارسال ١٣٤٩ بهمن ١٥نهضت امام خمينی دو گزارش به تاریخ 
  . شده است

نویسنده نامه سر بازجوی . است» اظهارات آقای عطارپور از رشت«ه کتاب نهضت امام خمينی گزارش اول به نوشت
از مهدی سامع مشخصات، اسم مستعار، عالئم مشخصه « : این اظهارات می نویسد٧پرونده سياهکل است و در ماده 

می بينيم که در تاریخ » .اید بدهدنامبرده در این مورد اطالعاتی دارد ب. و عالئم شناسایی رابط سياهکل رود سوال شود
رفيق حميد اشرف » مشخصات، اسم مستعار، عالئم مشخصه و عالئم شناسایی« ساواک هنوز از ١٣٤٩ بهمن ١٥

است که سند سازان را » اشتباه کوچک« از قول من همان ١٨٤در صفحه » حميد اشرف«اطالعی نداشت و ذکر نام 
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نامبرده در این مورد «جمهوری اسالمی بهتر از هر کس می دانند که معنی و البته ماموران امنيتی . کند رسوا می
  .  ، چيست»اطالعاتی دارد باید بدهد

فاقد اعتبار به مثابه یک اثر نمونه های فراوانی در کتاب وجود دارد که می توان با استناد به آن نشان داد که کتاب 
اما در حال حاضر هدف من از استناد به مواردی که در باال . تهای دیگر بدان خواهم پرداخ من در فرصت. تحقيقی است

های فدائی  ذکر کردم آشکار ساختن این واقعيت است که نویسنده یا نویسندگان کتاب مزبور برای تحریف تاریخ چریک
گری دغدغه اصلی و هميشگی من و تعداد دی. اند اند و هم خود سند جعل نموده خلق هم در اسناد ساواک دست برده

 همانگونه که به طور ١٣٥٧از فعاالن در جنبش فدایی، طی چند دهه گذشته این بوده که تاریخ جنبش فدایی تا بهمن 
های  عينی وجود داشت، به عنوان بخشی از جنبش رهایی بخش ميهن ما و بخشی سراسر افتخار آميز از تالش

  . آزادیخواهانه مردم ایران به طور واقعی به ثبت برسد
  .آن که مقاله بيش از این طوالنی نشود به پایان کتاب می رویمبرای 

 بهمن، در حالی که ١٩روز «:در صفحه ماقبل آخر متن اصلی کتاب کنه نظر طراحان کتاب به این شکل بيان می شود
 فدایی های همه اقشار جامعه در تائيد و حمایت دولت مهندس مهدی بازرگان راهپيمایی گسترده ای انجام دادند، چریک

 بهمن، در ٢١روز شنبه . ای از زمين چمن دانشگاه تهران گردهم آمده بودند تا واقعه سياهکل را گرامی بدارند در گوشه
های شب گذشته  حالی که زد و خورد بين مردم و همافران از یک سو و افراد گارد شاهنشاهی از سوی دیگر، از نيمه

ها را بر رژیم شاهنشاهی وارد آورند و کشور در آستانه  د تا آخرین ضربتشدن آغاز شده بود و مردم به سرعت مسلح می
های فدایی خلق در تنهایی مطلق، در کنجی از زمين  تحولی بزرگ قرار گرفته بود، یعنی در هنگامه انقالب، این بار چریک

ایران را سراسر : داند عار میچمن دانشگاه تهران، در حالی که تمامی درهای ارتباط خود را با مردم قفل زده بودند، ش
ای از زمين چمن دانشگاه تهران  نویسندگان کتاب در مورد این دروغ که گویا فقط در گوشه) ٣٤(» .کنيم سياهکل می

ای از چمن   بهمن نه در گوشه١٩در روز . دهند ای جمع شده بودند به هيچ گزارش و سندی خوانندگان را ارجاع نمی عده
 ،ز صد هزار تن از زنان و مردان کشور در تمام زمين چمن دانشگاه تهران و خيابانهای اطراف زميندانشگاه، بلکه بيش ا

از آن . های فدایی خلق ایران اولين حضور علنی و گسترده خود را به نمایش گذاشت تجمع کردند و سازمان چریک
های   جمهوری اسالمی و روزنامهگردهمایی باشکوه تعدادی عکس و فيلم برجای مانده و در آرشيو صدا و سيمای

های آن   عکس،کيهان، اطالعات و آیندگان که در آن زمان هنوز به تيغ سانسور مرتجعان حاکم دچار نشده بودند
های فدای خلق  همان روز سازمان چریک. گزارش آن گردهمایی در روزنامه ها نيز انتشار یافت. گردهمایی وجود دارد

 بهمن جمعيت عظيمی در این راهپيمایی شرکت ٢١روز .  بهمن فراخواند٢١مایی برای روز ایران مردم را به یک راهپي
من که در آن دو روز مسئول صحنه بودم به خوبی بياد دارم که هنگامی که صف اول تظاهرات در ميدان فردوسی . کردند

ر تظاهرات به سمت نيروی هوایی مسي. بود، هنوز تمام جمعيت از دانشگاه که نقطه شروع حرکت بود خارج نشده بودند
در ميدان فردوسی با توجه به اوج حرکت اعتراضی همافران از طرف سازمان تظاهرات به . و در همبستگی با همافران بود

در همان روز بود که در گوشه و کنار تهران طرفداران معمم و مکالی خمينی . پایان رسيد و پيوستن به قيام اعالم شد
 ١٣٥٧ بهمن سال ٢١ بهمن و تظاهرات ١٩در مورد گردهمایی . که، امام هنوز دستور جهاد نداده استاعالم می کردند 

آن چه در این کتاب نوشته شده دليل قاطعی بر این امر است که این کناب نه یک تحقيق که یک سرهميندی مغرضانه 
  . در جهت وارون جلوه دادن تاریخ است

  
  بهتان زدنهای بی شرمانه

 با نهایت فرومایگی و با سند سازی و دروغ گویی به رهبران و ،امنيتی که این کتاب را سرهمبندی کرده اندماموران 
دهند که درخور جالدان حاکم بر کشور ما است که با گفتار  هایی نسبت می کادرهای شهيد جنبش پيشتاز فدایی صفت

  . اند  مردم و کشور ما نداشتهاند که جز ویرانگری هيچ دستاوردی برای و کردار خود نشان داده
 در بدن نهای فدایی خلق مثل خو شعر و سرود و موسيقی در زندگی چریک. رفقای ما هم عاشق بودند و هم انقالبی

ترین شاعران و هنرمندان کشور ما به ستایش از جنبش   برجسته،برای همين پس از حماسه سياهکل. جریان داشت
  .فدایی برخاستند
های ماموران وزارت اطالعات در مورد رفقایی که با غرور اخالقی و سودای استقالل، آزادی و برابری،  وئیهتاکی و هرزه گ

  .هشيارانه و آگاهانه به ميدان آمدند تا شرایط را نه تفسير که تغير دهند، بدون حد و مرز است
، »عدم اميدواری واقعی«، »سستی اعتقاد«، »خشونت کانگستری«، »عناصر فاشيستی و دژخيمانه«اتهاماتی چون 

یواشکی خود «، »عدم جسارت«، »تنبل«، »اخالق خوب نداشتن«، »اهمال کار«، »گنده دماغ و مغرور«،  »نظر عوضی«
، »مزور«، »حيله گر«، »اعضای باال دست چک تضمين شده بودند«، »سمپاتها پول خرد بودند«، »را کنار گذاشتن

، »بی معرفت«، »ناسزا گو«، »حقه باز«، »توجيهات بی مورد«، »ين بروند چه باکسمپاتها از ب«، »خصلتهای نارفيقانه«
با استناد و .... و» احمقانه تظاهر کردن«، »اهل ادا بودن«، »خرده بورژوای عاجز و حقير«، »اصرار احمقانه«، »بهانه گير«

فداکارترین جوانان کشور ما بودند نسبت داده ها به زنان و مردانی که از جمله ارزنده ترین و  یا بدون استناد به بازجوئی
  .می شود

حتی از بازجویی یک فرد معمولی که ارتباط سياسی با جریان فدایی نداشته در مورد یکی از رفقا گفته شده که او 
استناد به این گفته که ممکن است یک زندانی، بدون هرگونه ارتباط ) ٣٥(»ظاهر کثيف داشت و تنش بو می داد«
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ترین وجدان تاریخ نگاری و شرافت اخالقی  رای نجات خود در بازجویی گفته باشد نشاندهنده فقدان کوچکبسياسی 
  .    است

تقوا فروشانی که اکنون نه در خلوت، بلکه به طور علنی به هر جنایتی دست می زنند، خودکامگانی که کارنامه آنان 
 هستند، دغلبازانی که با ترور و پيگردهای ٦٠هولناک دهه مایه ننگ بشریت است، فرومایگانی که مسئول کشتارهای 

کنند  هایی لجن پراکنی می ددمنشانه و با حلق آویز کردنهای خيابانی از امنيت والیت فقيه حفاظت می کنند، به آذرخش
  . شان رهایی و سعادت مردم ایران بود و با جسارت برای تغير شرایط قيام کردند که تمام دلمشغولی

او در آخرین لحظات، . رفتار هولناکی از حميد اشرف سر زد« :گوید ب به طور مثال در مورد رفيق حميد اشرف میدر کتا
هایی به سرشان کشت، تا مبادا زنده گرفتار شوند و از  اسبی را با شليک گلوله پيش از فرار، ارژنگ و ناصر شایگان شام

  )٣٦(».اواک و کميته مشترک بيفتد ساله، اطالعاتی به دست س١٣ و ١٢طریق آن دو کودک 
خواهد از  وزارت بدنام اطالعات بعد از ذکر این دروغ کثيف که حتی برای آن نتوانسته سند سازی هم کند طلبکارانه می

امروز وقت آن است که همه کسانی « :نویسند  سو استفاده کند و برای همين می،١٣٥٧های بعد بهمن  گی هچند دست
نامند، موضع خود را در این باره روشن  اند و هم چنان حميد اشرف را رفيق کبير می د پرداختهکه به نقد گذشته خو

  ) ٣٧(».سازند
پاسخ درخور به یاوه گویان وزارت اطالعات بود و ) مادر شایگان(نامه جسورانه و هشدار آميز رفيق فاطمه سعيدی

  .وزارت اطالعات نشده استخوشبختانه در این مورد تا کنون کسی وارد این بازی رذیالنه 
 ١٣٥٧های پيش از بهمن  ترین فعاالن جنبش پيشتاز فدایی طی سال گویی برای خدشه دارکردن سيمای برجسته دروغ

دهند پدیده  ای در هر فرصتی که مناسب تشخيص می ماموران امنيتی و مزدبگيران خامنه. شود به این کتاب محدود نمی
. معرفی کنند» مقاومت«گویی رفقای ما را بی اعتبار کرده و آنان را فاقد نيروی  ا با دروغکشند ت را پيش می» ها لو دادن«

که توسط موسسه » سازمان مجاهدین خلق، پيدایی تا فرجام« از فصل هشتم کتاب ٤١٧به طور مثال در صفحه 
در مورد سازمان پيدا اولين اطالعی که ساواک « :اند مطالعات و پژوهشهاي سياسي در سه جلد منتشر شده نوشته

های دستگير شده بود که از وجود یک گروه مذهبی با مشی  کرد، در بازجویی مفتاحی و غفور حسن پور دو تن از چریک
  ».مسلحانه خبر داده بودند

دانند  های آن روشن شده و همه می خمی پيچ و  ، آن هم در مورد موضوعی که همه» اولين اطالع«در پس ذکر دروغين 
آید که   چگونه و از چه طريقی ضربه خورده است، فقط و فقط از عهده رژیمی بر می٥٠زمان مجاهدين در سال که سا

  .  بی حد و مرز از مشخصات اصلی آن استدروغگویی
ها تا انقالب بهمن به وفور وجود دارد که ذکر یک به  های فدایی خلق از نخستين کنش ها در کتاب چریک از این دروغگوئی

  . ها مقاله جداگانه دارد ا در ظرفيت این نوشته نبوده و نياز به دهیک آنه

  
  

  به چکاوک اما نتوان گفت مخوان
نکته مهم و اساسی . سوال اصلی این است که چرا این کتاب از طرف وزارت اطالعات در این شرایط منتشر شده است

 به مثابه یک جنبش کمونيستی ١٣٥٧تا  ١٣٤٩های  های فدایی خلق که به نظر من طی سال این است که چریک
باید تعریف شود، عليرغم هر کمبود، اشتباه و یا نقطه ضعف، یک جنبش اصيل، ) جنبش پيشتاز فدایی(گر  مداخله

گيری جنبش ضد دیکتاتوری به طور عام و جنبش نوین کمونيستی  مستقل و عدالت خواه بود که نقش مهمی در شکل
  . ل نقطه آغاز و تولد این جنبش بودسياهک. به طور خاص بازی کرد

های زیادی آموختند و تاریخ جنبش  های فدایی خلق از تاریخ و گذشته جنبش کمونيستی ایران و جهان درس چریک
  .های بسيار دارد های آینده درس فدایی برای نسل کنونی و نسل

م قرار دارند و به خصوص برای خواهی مرد به همين خاطر سياهکل برای همه کسانی که در مقابل جنبش آزادی
کند و برای این هرچه لجن در درون  چون یک کابوس است که رهایشان نمی   هم،های امنيتی مستبدان حاکم دستگاه

آن چه نویسنده در صفحه آخر این کتاب نوشته، این کابوس را به . ریزند خود دارند به سر و روی این حرکت تاریخی می
بدون تردید سياهکل و جنبش چریکی از نظر شکل و فرم کار نه قابل تکرار .  گذاشته استای به نمایش نحو برجسته

تر از آن است که  تر و عميق خواهی مردم ما در شرایط کنونی بسيار گسترده جنبش آزادی. است، نه ضروری و نه مفيد
اکنون به شعار » بداد، زنده باد آزادیمرگ بر است«اما از نظر محتوا از آن جا که شعار . گوی آن باشد ظرف چریکی پاسخ

ای در گوشه و کنار کشور تيدیل شده و از آن جا که اکنون نيز گذار فعاالن  های توده عمومی هر جنبش اجتماعی و خيزش
گر به  ها و محافل کوچک و جدا از هم به سمت یک جریان اجتماعی و مداخله سوسياليست و عدالت خواه، از گروه

 
40



 

 
"تاريخ چريکهای فدائی به روايت شکنجه گران"     

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com  http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran 

های فدایی خلق و درس آموزی از آن به یک  جدی نياز دارد، بنابرین داشتن یک تصویر واقعی از چریکبرخورد خالق و 
  . مساله جدی تبدیل شده است

چنان زنده است و این همان کابوسی است که  اند هم سياهکل که به درستی آن را رستاخيز و حماسه ناميده
کند و برای همين است که در هر فرصت با هياهو  به   را رها نمیهای امنيتی استبداد دینی حاکم بر کشور ما دستگاه

 حتی در اند  که این کتاب را تنظيم کردهای ماموران امنيتی. کنند آن می تازند و رذیالنه پيرامون تاریخ آن گفتمان سازی می
الميه اعالم پخش کاغذهای مشهور به اع«های فدایی خلق با گفتن  های اعالم موجودیت چریک مورد اعالميه

  .اند گذاشته، رذالت و پلشتی خود را به نمایش )٣٨(»موجودیت
در این . نگریست چون رهنمون عمل می جنبش پيشتاز فدایی به مارکسيسم نه به مثابه شریعت جامد آسمانی، که هم

 و کردار خود جنبش تناقصی اساسی بين نظر و عمل وجود نداشت و رهبران و کادرهای آن برای پرداخت هزینه گفتار
این جنبش مستقل بود چرا که استراتژی، تاکتيک و برنامه عمل خود را نه بر اساس نيازهای . آمادگی کامل داشتند

امروز که  فعاالن سياسی به دنبال .  استخراج کردخود از شرایط خاص جامعه بلکه، ،های کمونيستی آن دوران قطب
گنجينه گرانبهای از آثار . ای نهفته است های آموزنده جنبش فدایی، درس، در این اصالت راهيابی نظری و عملی هستند

 مورد توجه فعاالن سياسی قرار ، سال از حماسه سياهکل٣٨تئوریک از آن دوران وجود دارد که هنوز و پس از گذشت 
  .دارد

با تحریف تاریخ واقعی به تاریخ دانند و برای همين مجبورند  ای و ایادی او به خوبی می های امنيتی خامنه این را دستگاه
ما زن و مرد «وقتی در مهر ماه امسال دانشجویان دانشگاه شيراز برای چندمين بار شعار . نویسی تحریف شده بپردازند

های دیگر سر دادند برای بخش نرم افزاری نهادهای  چون سایر دانشجویان دانشگاه را هم) ٣٩(»جنگيم، بجنگ تا بجنگيم
ه بيش از هرکس و هر نيرویی از عمق تنفر عمومی در جامعه باخبرند، تحریف گذشته، مخدوش کردن و امنيتی رژیم  ک

  .  ی رمز و رازهایش به یک امر جدی تبدیل می شود  سيمای یک جنبش اصيل و مستقل با همهتخریب آينه توزانه
ی تاریخ  ا وجود دارد و بنابرین ارایهمساله اصلی، جنگ و نبردی است که اکنون بين مردم و حاکميت در تمامی عرصه ه

 به منظور ١٣٥٧ تا ١٣٤٩سياهکل و جنبش پيشتاز فدایی طی سالهای تحریف شده و راه انداختن جنگ روانی عليه 
  .  به یک ضرورت برای مستبدان حاکم بر ایران تبدیل شده است،ها محروم کردن فعاالن سياسی از شناخت واقعيت

 بر ایران، تراژدی تاریخ ماست در حالی تاریخ نگاری دستگاههای امنيتی این نظام کمدی وجود استبداد مذهبی حاکم
نسل آگاه و هشيار امروز چنين تاریخ نگاری را به سخره گرفته و همچنان در جستجوی آگاهی از . سطحی بيش نيست

رین بر آتش باد اگر از آف«:پس همانگونه که در رمان جان شيفته نوشته شده است. تاریخ واقعی تالش می کنند
  » .خاکسترشان، همچنان که از خاکستر ققنوس، بشریتی واالتر زاده شود

  
  :پانویسها

  ١٣٨٧ مرداد ٢٣خامنه ای، سایت دفتر ولی فقيه، روز چهار شنبه : ٢و١
  ١٣٨٦ مرداد  ١، دوشنبه ٢٦٥نبرد خلق شماره :٥ و ٤، ٣
، جلد ١٣٧٤انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ دوم پائيز : ، ناشر)زیارتی(انیسيد حميد روح:  کتاب نهضت امام خمينی، نویسنده-٦

  ٤٨٧-٤٨٦سوم، ص 
  ٤٩٠ همان جا، ص -٧
  ٤٣٠همان جا، ص -٨
   ٤٨٨ همان جا، ص -٩
  ٤٣٦ همان جا، ص -١٠
 مربوط به ٧سالمی در ایران و قسمت  بررسی انقالب ا٤٥، بخش ١٠٩ نشریه پيام انقالب، ارگان سپاه پاسداران انقالب اسالمی، شماره -١١

  .تاریخچه چریکهای فدایی خلق ایران
   ٨، قسمت ٤٦ همان جا، بخش - ١٤ و ١٣، ١٢
  ٧، قسمت ٤٥ همان جا، بخش -١٥
   مقدمه٧ چپ در ایران له روایت اسناد ساواک، کتاب هشتم، ص -١٦
  ١٣٨٦تصویری شماره ندارد، انشارات موزه عبرت  صفحه، صفحه های ٤٩٠قاسم حسن پور، :  شکنجه گران می گویند، مولف-١٧
  ١٦ همان جا، ص -١٨
  ١٤١ همان جا، ص -١٩
  ١٧٦ همان جا، زیر نویس ص -٢٠
   ١٧٥ همان جا، زیر نویس ص -٢١
  ١٩٧ تا ١٩٥ همان جا، ص -٢٢
موسسه مطالعات و : ، ناشر١٣٨٧ان  تابست:محمود نادري، تاريخ چاپ:، نویسنده١٣٥٧ چريکهاي فدايي خلق از نخستين کنشها تا بهمن -٢٤ و ٢٣

   ٢٢پژوهشهاي سياسي، ص
  ٥٧ همان جا، ص -٢٥
  ١٤٦ همان جا، ص -٢٦
  ١١٠ همان جا، ص -٢٧
  ٤٩٠ همان جا، ص -٢٨
  ٤٨٠ همان جا، ص -٢٩
  ٤٨٨ همان جا، ص -٣٠
  ٧٢٢ همان جا، ص -٣١
  ١٦٠ همان جا، ص -٣٢
  ٤٤٥ جلد سوم کتاب نهضت امام خمينی، ص -٣٣
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  ٨٣٠، ص ١٣٥٧فدايي خلق از نخستين کنشها تا بهمن  چريکهاي -٣٤
  ٢٩٤ همان جا، ص -٣٥
  ٦٤٥ همان جا، ص -٣٦
  ٦٤٦ همان جا، ص -٣٧
  ٣٣٢ همان جا، ص -٣٨
  ١٣٧٨ مهر ٢٠ گزارشي از جلسه سخنراني الريجاني در شيراز، آژانس ايران خبر -٣٩
  

* 
 
 
  

 

 
  

  و مارکسيسمعليه چپ، سوسياليسم  ادعانامه دادستانِی رژیم اسالمی
   

  ایرج واحدی پور
  
  

اگر «: شد گفت شد در رد اتهامی که به شکنجه من مربوط می تهرانی بازجوی ساواک که در اوایل انقالب محاکمه می
آری همه آنها که ما را » .ام همه اتهامات دیگر را نيز می پذیرم واحدی پور شهادت دهد که من او را شکنجه کرده

  .کنند می دانند که حتی برای انتقام از جالد هم حاضر به دروغ گویی نيستيم وم و اعدام میبندند، شکنجه و محک می
  
  

های فدایی خلق از نخستين ُکنش ها تا بهمن  چریک«ی فرخ نگهدار در اینترنت از وجود کتاب  اولين بار با خواندن مقاله
در این زمينه ! قی رسيدم که کتابی نسبتًا بی غرضانهبا توضيحی که ایشان داده بود به این نتيجه منط. اطالع یافتم» ۵٧

تدوین شده و آقای نگهدار متأسف است که چرا مانند همه کشورهای غربی، این اسناد در اختيار همگان قرار نمی 
  ! گيرد

نسه درست روز بعد از خواندن این مقاله، پرویز قليچ خانی از فرا. طبيعی است به فکر دسترسی به این منبع افتادم
تماس گرفت، و در تلفن راجع به این کتاب و کتاب مشابهی در رابطه با حزب توده ایران، صحبت کرد و پيش نهاد کرد راجع 

  . ها را نيز تسهيل نمود خود او زحمت کشيد و دست رسی من به این کتاب. به این دو کتاب مطلبی بنویسم
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جا در رابطه با دستگيری تنی چند از  به ، جا»١٣٥٧ بهمن  از نخستين کنش ها تا-چریک های فدایی خلق «در کتاب 
لذا بی مناسبت نيست . نام من هم ذکر شده است) آنچنانکه در کتاب عنوان شده( ظریفی -جزنیاعضاء گروه 

  . ای از ارتباطات خود با این دوستان را برای روشن شدن این بخش به آگاهی برسانم خالصه
 در دوران دبيرستان، به چپ و نهضت مقاومت گرایش پيدا کرده بودم، در سال ٣٢مرداد من که تحت تأثير بيست و هشت 

 در شرایط باز شدن فضای سياسِی دوران ریاست جمهوری کندی و ٣٩سال . ، وارد دانشکده پزشکی تهران شدم٣٧
گی مبارزین جناح  ه ویژهترین عناصر مبارز ک پيدا کردن جدی. های جبهه ملی دوم، به صفوف جبهه پيوستم آغاز فعاليت

  بيژن جزنی با۴۶اکثر کسانی را که در سال ,  به ویژه پس از دو بار زندانی شدن۴٠در سال . چپ بود، کار دشواری نبود
 آذر این سال، بيژن ١۶در .  آشنا شدم۴٢، در سال کيان زادبا آخرین افراد این سری یعنی . شناختم به زندان افتادند می

  . نویسی دیوارهای دانشگاه، به من معرفی کرداو را برای شعار
 برای عضوگيری جزنی و عباس شهریاری نژادهمزمان .  به تشکيالت تهران حزب توده ایران راه یافتم۴٠در سال 

  . ظریفی هم تالش کرد که ناموفق بود
مل از سازماندهی شدند، در ع  به عنوان جناح چپ شناخته می۴١ و اوایل سال ۴٠دانشجویانی که از اواخر سال 

انتخابات تشکيالتی و کنگره که در . کردند ای، به طور متشکل عمل می های جبهه مناسبی برخوردار بودند و در فعاليت
در این انتخابات با اتحاد با حزب ملت ایران و دانشجویان نهضت آزادی، . دی ماه برگزار شد، این سازماندهی را نشان داد

جزنی و ظریفی را از انتخابات .  معروف بود، باقی نماندخنجیاست جبهه که به جناح دکتر عمًال فضایی برای جناح ر
 با رأی مساوی نفر اول انتخاب شدند و این بنی صدر و ظریفیمحروم کردند ولی با این حال در دانشکده حقوق، 

  .ز شرکت در کنگره محروم ماندظریفی با این که رآی اول را داشت ا. الواقع دهن کجی به جناح راست بود انتخاب فی
.   در شانزدهم خرداد، بازداشت شدحسن ظریفی خرداد که همه ما فعاالنه در آن شرکت کردیم، ١٥ی  پس از حادثه

را در نيمه شهریور ماه » آزاد زنان و آزاد مردان«دولت نيز ضمن اعالم حکومت نظامی، تاریخ انتخابات مجلِس به اصطالح 
  .تعيين نمود
، تصميم به برگزاری ميتينگی در روز پانزدهم شهریور گرفت که رهبرِی در ٤٢ دانشجویان جبهه ملی در سال سازمان

 از گروه جزنی صفاری آشتيانیجناح چپ دانشجویی فعاالنه در آن شرکت کرد و . زنداِن جبهه ملی، با آن موافقت نمود
چهاردهم شهریور آزاد شد و با برگزاری ميتينگ، مخالفت رهبری جبهه روز . و تعدادی دیگر در آن هنگام بازداشت شدند

از همين جا زمزمه تشکيل جبهه ملی سوم آغاز شد که طبيعتًا دانشجویان چپ هم در این حرکت، فعاالنه شرکت . کرد
  . کردند

ا در خرداد از این به بعد چاپ و پخش نشریه پيام دانشجو عمًال به جناح چپ دانشجویی سپرده شد که آخرین شماره آنر
.  پس از بازداشت بيژن جزنی در آوردیم که در مقابل ساواک بيژن را از اتهام دخالت در نشر پيام دانشجو برهانيم۴٤

در . ، هميشه در کنار ما بودندکشاورز صدر و متين دفتریناگفته نگذارم که حزب ملت ایران و عناصر منفردی مثل 
خليل های  شی از حزب ایران و حزب مردم ایران و جامعه سوسياليستجریان تشکيل جبهه ملی سوم، به عالوه بخ

نيز شرکت داشتند و حداقل دو نفر از هر کدام از احزاب فوق پس از تشکيل شورای جبهه  حبيبی  وبنی صدرو ملکی 
  . سوم، بازداشت شدند

ی، بخشی از چپ و  خرداد و شکست تالش های جبهه ملی سوم، یعنی تشدید خفقان کودتای١۵پس از کودتای 
منجمله دوستان من در جناح چپ جبهه ملی به این نتيجه رسيدند که در مقابل خشونت باید راهکار مناسب آنرا بکار برد 

 نفر از ٢٠دو جلسه بحث و گفتگو با حضور بيش از . و لذا سمت و سوی مبارزه مسلحانه مورد توجه قرار گرفت
در کرج برگزار شد که حاصل آن تصميم به ادامه ارتباطات در شرایط تالشی دانشجویان دانشکده های مختلف در باغی 

کرد که رادیوی پيک ایران نيز به  بهرحال جّو سرکوب آنچنان گرایش به چپ و مسلح شدن را دیکته می. جبهه ملی بود
پخش آن بعد از چند البته . نوعی در این هم آهنگی، پخش هفتگی ترجمه کتاب جنگ های چریکی چه گوارا را آغاز کرد

هفته قطع شد ولی در همان آخرین جلسه اعالم شد که به جریانات مترقی که بخواهند اقدام مسلحانه بنمایند کمک 
 از من خواست شخصًا و نه از طریق شهریاری، برای گرفتن کمک جزنیمدتی از آن نگذشته بود که . فنی خواهد شد

اقدام برای ,  هم در جریان آن قرار گرفتحسن ظریفیوعده من به او که . تسليحاتی برای او و دوستانش اقدام کنم
از آن پس آنها هميشه یک حالت طلبکاری در این مورد . گرفتن گذرنامه برای خروج از کشور بود که با ناکامی مواجه شد

شرح وقایع آن دوران . نشان می دادند که منهم به اولين امکان خروج از کشور حواله می دادم که هيچ وقت ميسر نشد
، که توسط »١٣٥٧ از نخستين کنش ها تا بهمن - چریک های فدایی خلق «را همينجا قطع می کنم و به کتاب 

 که یکی از نهادهای وابسته به وزارت اطالعات رژیم جمهوری اسالمی –» موسسه مطالعات و پژوهشهای سياسی«
  . پردازم  انتشار یافته، می-ایران است
. هاست به ما منتقل کند ار است اطالعاتی را که مستند و بر اساس پرونده های تشکيل شده در بازجوییاین کتاب قر

قبل از رسيدن به پرونده بازجویی ها ابتدا حقایقی را که به طور مسلم و آنهم در مورد یک پرونده می شناسيم بررسی 
  . می کنيم

ها با  این مالقات. دید که دائمًا به او سر بزند  را موظف می می شناخت و خود٣٩ را از زندان سال سورکی جزنی، -١
گشت خسته و  های تمام نشدنی شناخت اجتماعی و شيوه های مبارزه همراه بود و هر وقت از مالقات او باز می بحث

 قيد ۴۵سط سال در این کتاب تاریخ آشنایی آن دو را اوا. کرد رسيد و با بد و بيراه از او یاد می شکست خورده به نظر می
  . که نادرست است) ۶۵صفحه (می کند 
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). ٧٩صفحه (شود و کالنتری از هویت او بی اطالع بود   معرفی می کالنتری با اسم مستعار به۴۶ در سال کيان زاد -٢
ن ای در خيابان شاه رو به روی خياباِن امتداد خيابا  جزنی مرا به کافه٤٢ آذر ١٦ قبل از  این در حالی است که شب

دیدیم  البته من بار اول بود که او را می.  هر دو آنجا بودند و همدیگر را می شناختندکالنتری و کيان زاددانشگاه برد که 
  .  را برای شعارنویسی داخل دانشگاه در فردای آن شب، در اختيار من گذاشتصفائی فراهانیو جزنی او و 

 اطالع می دهد که باز هم درست نيست و بيژن در تمامی سال ۴٣ از زندانی بودن جزنی در نيمه سال ۶٢ در صفحه -٣
  .  زندان نبوده است۴٣
اند؛ در حالی که از سال  ای نداشته دهد که رابطه صميمانه  خبر می۶٢ از آشنایی صورِی ظریفی و جزنی در صفحه -۴
اعضای فاميل او را در همان زمان ، رابطه دوستانه عميقی بين آنها حاکم بود و حتی ظریفی قصد ازدواج با یکی از ۴٠

  . داشت که عملی نشد
خوریم که یا ناشی از کم دقتی نویسنده بوده و  اگر بيشتر از این به جزئيات کتاب دقت کنيم، به اطالعاِت نادرستی بر می

. ده استیا واقعًا بر اساس مستندات پرونده هایی است که ما نمی بينيم ولی نویسنده به آنها دسترسی داشته و دی
وجود این همه اطالعات نادرست در فقط یک بخش از آن و آنهم در یک نظرسطحی، گویای , اگر بنا را بر بی دقتی بگيریم

  . خواهد بود! بی اعتباری این گزارش تاریخی
. ور بکنيممنطقٌا باید به آن با, ممکن است فقط بی دقتی نباشد و واقعًا آنچه که ارائه شده در پرونده ها ثبت شده باشد

  . ولی از آنجا که با زندگی واقعی مغایرت دارد باید به دنبال دالئل دیگری بود
ها  گویی باشند در جریان بازجوئی های شياد و دروغ ها بدون اینکه در زندگی واقعی آدم ممکن است همه این آدم

  اطالعات نادرستی به دروغ ارائه داده باشند؟
او در زندان بعد از کودتا خود را با هویت کاذب .  در مورد بيژن جزنی گزارش کرده استی کتاب یک مورد را خود نویسنده

از آنجا که در همان زندان بعد از کودتا در : ای را من اضافه کنم ولی نکته. قصد بدی هم نداشته است. کند معرفی می
دوران زندان خود را در قزل قلعه , بهه ملیهای دوران ج در زندان. زندان شهربانی بوده از او انگشت نگاری کرده بودند

 زمان تمدید گواهی نامه رانندگی او رسيده بود و بيم ۴٣سال . بوده است که انگشت نگاری نمی شد لذا لو نرفته بود
من از طریق آشنایی که در امور انگشت نگاری امکان . رفت که در صورت انگشت نگاری پرونده سابق او رو شود آن می

 که بازداشت شد به ۴۴البته سال . شت اقدام کردم و دیدم که واقعًا تمدید گواهی نامه مخاطره آميز استتحقيق دا
  .  ماه، گرفتاری هویتی او تصحيح شد٩زندان شهربانی منتقل شد و با محکوميت 

  . را داشت او را بازداشت کردند که اتهام عضویت در گروهی ۴٩دی ماه . برم  را نام میکاظم سالحیمورد دیگر 
یک روز صبح او را به . سالحی هم در گير بوده استکاظم اواخر بهمن ماه بعد از لو رفتن قضایای سياهکل، معلوم شد 

او را در حاليکه تمام بدنش ورم کرده و خون آلود بود به سلول , بازجوئی احضار کردند و شب، چهار سرباز با برانکار
بعد از چند روزی که کمی بهتر شده بود از سربازها خواستم اجازه . رر طول کشيد روز مک٨این وضع حدود . بازگرداندند

دهند برای بردن او به دستشویی کمک کنم، از فرصتی استفاده کرد و از من خواست امکانی برای خودکشی او تهيه 
  . کنم

دان در دوران دانشجویی، فقط از ی زن خود من با ارتباطات وسيعی که داشتم و عضویتم در تشکيالت تهران، در سه مرتبه
. ام ، را فقط در رابطه با جبهه ملی عنوان کرده۴۶ام و در دو مرتبه آخر نيز تا سال  عضویت جبهه ملی که علنی بود نوشته

 دارم روشن است که ساواک در تمام این موارد دروغ گفتن مرا ميدانسته ولی مصالح شهریاریبا شناختی که االن از 
ام به  دیده من خود را موظف می. کند با این حال چيزی تغيير نمی. کرده خود را به نفهمی بزند یجاب میخود ساواک ا

  .این کاری است که هر زندانی می کند. ساواک دروغ بگویم
 یکی از درزیکنم  فراموش نمی. های فراوانی را اطالع دارد های رژیم شاه را  تجربه کرده، نمونه هر کس که زندان

اش  ین که یک سال از محکوميت اش را تمام کرده بود موقع آزاد شدن بوسيلهی زتدانی تازه رسيده ای ارتباطاتمجاهد
  . لو رفت و به حبس ابد محکوم شد

شيوه نوشتن او روشن می . به احتمال قوی اسمی مستعار است. نویسنده کتاب چه کسی است، من نمی دانم
ای عربی قاطی مالط  اهللا چند کلمه چند جایی هم به قصد ُقربًه علی. شناستسازد که با ادبيات و سبک و سياق چپ آ

ی   کتابی که در باره٣٣کرده است، خيلی آب نکشيده است  و در این موضع تا جایی پيش رفته است که در صفحه ی 
به !! ربی   نوشته شده است از تبدیل شدن الفبای ع- »موسسه مطالعات و پژوهشهای سياسی« توسط –حزب توده 

لذا می . کند های مسلمان نشين آسيای مرکزی در دوران شوروی سابق اظهار تأسف می الفبای روسی در جمهوری
تعجب من این است که چطور از اطالعات بدیهی بی بهره . ی کتاب، از نادمين دست به قلم است توان گفت که نویسنده

کرده بود که اجازه بازگشت به او بدهند در حاليکه واقعيت این است  تقاضا ُمبّصراز : نویسد در مورد پدر جزنی می. است
ها سفارت ایران در شوروی اعالم کرده بود که هر فردی از سازمان نظامِی حزب توده، و با هر محکوميتی،  که در آن سال

به آنها گفته . شود  میاگر بخواهد برگردد باید تقاضای خود را به سفارت بدهد و بدون استثناء با بازگشت همه موافقت
البته در همين . شد که سه چهار ماهی برای بازجوئی در زندان می مانند و بعد می توانند بی دردسر زندگی کنند می

در مورد پدر جزنی که نامه های .  برگشت و آقایان قول خود را فراموش کردند و او را اعدام کردند قبادیرابطه ستوان
 به من نشان داد حاکی از آن بود که توان دوری  بيژنپسرش می نوشت و دو تا از آنها را کهپرشوری از درد هجران به 

بيشتر از وطن را ندارد، برادرش که در ساواک و دربار نفوذ داشت توانست او را بدون توقف چند ماه در زندان به خانه 
  . فتند و قطع رابطه کردندهمين که در جوار برادرش ساکن شد پسر و دخترش از او فاصله گر. بياورد
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با شرح فوق نویسنده مواردی را سهل انگاری کرده و وسواس کافی برای دقت در اطالع رسانی به خرج نداده است و 
دهد ولی اگر سوء نيت نداشته باشد باید گفت در  مواردی را با دید نادرست خود باور داشته که مثٌال با امانت گزارش می

گوید پاسخ او به این  توان به اسناد اطالعاتی اعتماد نمود و خود می پرسد آیا می  می٢٠در صفحه او . اشتباه بوده است
او خود ميپذیرد که جزنی با هویتی جعلی در زندان کودتا بوده و لذا پاسخ مثبت نویسنده چه معنی . پرسش مثبت است
ندی محکم تر از این ممکن است که خود نویسنده که مگر س, من تمام موارد دیگر را نادیده ميگيرم. ميتواند داشته باشد

لذا وقتی خود آنرا نفی می کند هر کس حق دارد دليل آن را . شاید خود زمانی بازجو نيز بوده است آنرا نقل می کند
  . مالزم می بينم به دو مورد اشاره کن, قبل از اینکه به تحليل چرائی برخورد نویسنده با این موضوع بپردازم. بخواهد

من نه آن موقع با حرکات مسلحانه موافق .  با اتهام زشتی صحبت شده استعزیز سرمدی از بازداشت ٨٧در صفحه 
این به این دليل گفتم که روشن باشد قصد تبرئه کسی . ام و نه االن از موضع آن زمانم احساس پشيمانی می کنم بوده

اند  ژن جزنی به من گفت که او و رفقایش تصميم گرفتهبي. را ندارم و نمی خواهم بر خطای کسی سرپوش بگذارم
عزیز دو نفر را اسم برد که یکی . های دیگری نشان دهند که توجه از آنها دور شود خودشان را در چشم دشمن در لباس

 شد از سرمدی بود که قرار بود در نقش یک قاچاقچی جلوه کند و در خط تهران بندرعباس تردد نماید که به موقع اگر الزم
در این . به عهده بگيرد) ٩صفحه (یعنی رفيقی با مصالح سازمانی، نقش لومپنی. همين کانال اسلحه هم عبور دهند

مورد حتی اگر به واقع جزنی در زندان هم عليه این روابط سرمدی حرفی زده باشد و در پرونده ها ثبت هم باشد، به 
گير بود بر پا کردن کيوسکی در بولوار کشاورز در  ر دیگر که خيلی چشمدر مورد نف. وضوح قصد فریب بازجو را داشته است

 قرار بود آنرا اداره احمد جليلی افشارکنم  گرفت و خيال می شب جمعه ها بود که به کيفيتی در همين مقوله جا می
  . کند

ها بچه  دا زدند و گفتند چریکمادر آنها می گوید دو روز بعد از کشتن فرزندانش او را ص. هاست مورد دیگر مورد شایگان
ام و  من که از این موضوع بی اطالع بودم ولی به عنوان زندانی که در همان روز در کميته بوده. های او را کشته اند

وقت چنين اتهام سخيفی را  هيچ, فردای آنروز مرا با دیگران به زندان قصر منتقل کردند و تا زمان انقالب نيز در زندان بودم
داد و یا اینکه قرار بود به صورت شایعه منتشر  ای به این صورت رخ می اک نشنيدم و به خصوص اگر چنين حادثهاز ساو

  . شود باید در نشریات کيهان و اطالعات منعکس ميشد و چنين چيزی در این نشریات چاپ نشد
داشتند و   حسن نيت هم میام نشان بدهم که اگر آقای نادری یا نویسندگان کتاب جای مطلب من خواسته تا این

دو موردی که در آخر . بود کردند، محتوای آنها با واقعيت خيلی متفاوت می ها را نيز ارائه می فتوکپی پرونده بازجویی
 ٣اشاره کردم به نيت نویسنده یا نویسندگان از انتشار این کتاب و کتاب حزب توده از شکل گيری تا فروپاشی و کتاب 

دربارۀ نيت آقای نادری و نویسندگان کتاب حزب توده از شکل . اشاره دارد» فرجاماز پيدایی تا «دین هزار صفحه ای مجاه
  . گيری تا فروپاشی فهرست وار به موارد زیر اشاره می کنم

 ۴٧در صفحه . کمونيسم و حتی سندیکاليسم حمله شده است, سوسياليسم, ها به مارکسيسم  در هر دو این کتاب-١
 همين ۴٢در صفحه » .محکوم به فنا و نابودی است, صرفنظر از هر پوشش و رنگ, مارکسيسم«: نویسدکتاب حزب می 

 محبت می فرمایند و ٣٧و در صفحه » .انگيزه های مادی و فزون طلبی محور حرکت سندیکایی است«کتاب می نویسد 
ر است و گرایش روزافزون نسل جوان به گي در جهان اسالم نيز افول مارکسيسم چشم«: آلترناتيو را هم ارائه می دهند

در همان . ».الگوهای مبارزاتِی ناب اسالمی و تأثيرپذیری از امواج انقالب جهانی اسالم روزافزون و کتمان ناپذیر است
حيدر عمواوغلی که برای رفع اختالف بين حزب کمونيست و نهضت جنگل تالش :  مينویسند که٦٣کتاب در صفحهی 

ها در  ی اینها نشان از کينه ای کور نسبت به چپ و چپ همه. ه سزای اعمالش رسيد و کشته شدکرد سرانجام ب می
  .هاست نویسندگان این کتاب

در توضيحات . گردد شود اسم واقعی آن شخص نيز ذکر می  در همه جای این کتاب ها وقتی اسم مستعاری آورده می-٢
 بهمناز فردی بنام مستعار کيان زاد  و چوپانزاده، کالنتریلورفتن راجع به دخالت تشکيالت تهران حزب توده ایران در 

کند که احتماًال  افتد ایجاد شبهه می برد بدون اینکه نام واقعی او را بگوید و چون در چند جا این حالت اتفاق می نام می
بهرحال متأسفانه . کند این فرد که جاسوس بوده هنوز زنده است و برای وزارت اطالعات جمهوری اسالمی کار می

این آقای بهمن که قاضی دادگستری بود در محيط کار خود به عنوان پليس . های خود را دارد شرایط کار مخفی گرفتاری
 بعدًا به من گفت که او را می شناخته است ولی متين دفتریاست و آقای کاوس صاحب شناخته شده بود و نام او 

ی این کتاب  ، خود نشان از انگيزهصاحبفاش نکردن نام . شناختيم تی او را نمیچه سود که ما در دوران ارتباط تشکيال
اول در مورد : ذکر دو نکته در این مورد بی مناسبت نيست. در حمایِت از جاسوسان و خائنين در این یا آن سازمان دارد

، خانمش به من گفت ۴۶زنی در سال ، که جا به جا نام او آمده است، در همان هفته اول بعد از بازداشت جناصر آقایان
اند و فقط چون از همکاری او با سورکی بی اطالع بودند در دام  آقایان اطالع داشته که هم او و هم بيژن از پليس بودن

 که احتماًال یکی از نویسندگان  پرتویآقای. دهد کيفيت مشابهی به نوعی دیگر در مورد حزب رخ می. پليس افتادند
 به جای این که دستور حزب در مورد قرنطينه کردن آزاد ۵٩تواند باشد، پس از آزادی از زندان سال   نيز میکتاب حزب توده

دهند و در نقش جاسوس دو جانبه، فاجعه  شدگان از زندان در مورد او رعایت شود، به او مسئوليت بيشتری هم می
  . آفرینی می کند

یم روشن است که دسترسی به اسناد اطالعاتی در اختيار همگان های دیکتاتوری دار  با شناختی که از سيستم-٣
های اطالعاتی رژیم  ها نيز همچون کتاب سياه و سير کمونيست در ایران به دستور و به فرموده ارگان نيست و این کتاب

ونيسم در ایران به البته بعدها کتاب سير کم. توانند داشته باشند ها می اند، اعتباری به اندازه همان کتاب نگاشته شده
  . رفت عنوان سند جرم عليه کسانی که آنرا در هنگام بازداشت در خانه داشتند نيز بکار می
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 منوچهر ترجمه دکتر» در دادگاه تاریخ« در حاليکه در منزل یکی از آشنایان خود مخفی شده بودم کتاب ۶٢ سال -۴
ابل شکنجه دوام مقاومت نتواند و ادامه شکنجه باالخره کس در مق در جایی گفته شده بود هيچ. را خواندمهزارخانی 

شوم که جالد را تا به  های قهرمانانی نمی من منکر مقاومت. مگر اینکه تصادفًا کشته شود, شکند مقاومت زندانی را می
ارزه تکيه ی مب من در این جا به انگيزه. شوند ی شاملو، ستاره می ها خود به مصداق سروده آن. آخر ناکام می گذارند

کنم کسی که شور مردمی و آرزوی بهروزی مردم را در سر دارد و در مقابل ارتجاع حاکم به جای  و فکر می. کنم می
ها  تسليم مبارزه را انتخاب می کند، سطح و جای خود را باالتر از آن قرار می دهد که دست نادری و امثال او به آن

ها را به مانند واالترین قهرمانان  ی شکنجه اعصابی از آهن ندارد که همهچنين شخصی ضرورتٌا پوست و گوشت و . برسد
برای این که مصداقی از این موضوع بدهم واقعه زیر را . قهرمانی او در انتخاب راه مبارزه و نه تسليم است. تحمل کند

  :نقل می کنم
 نفر ١٠ سلولی که من به اتفاق حدود  من، شبی یک زندانی را که تازه بازداشت شده بود به۵۴ بازجوی سال  رسولی

بعد از یکساعت، آن زندانی را به . دیگر در آن بودیم آورد که با ایماء و اشاره یکنفر از این جمع، هویت آن فرد را اثبات کند
فردای آن روز، برای دو هفته به . او از شدت ضربات وارده متورم، خونين و در شرف بيهوشی بود. سلول ما آوردند

. ارستان اعزام شد و بازجو متأسف بود که چرا زیاده روی کرده و اطالعات نگرفته او را به بيمارستان فرستاده استبيم
کند  او هميشه مرا و دیگران را تهدید می کرد که تلفن می. البته در آن شب مست بود و کنترل از دستش خارج شده بود

من این آقای دکتر را ندیدم ولی تخصص او این بود که هيچ . اب بچيند از اوین بياید و کف پای ما سيخ کبدکتر شادیکه 
زد  کرد با شالق از نوک انگشتان می ای از کف پا بيشتر از نقطه دیگری شالق نخورد، یعنی خيلی دقيق شروع می نقطه

ه پا آش و الش توانست قبل از آنک به این وسيله می. شد رفت و دو مرتبه همين سيکل شروع می و تا پاشنه پيش می
ها در  دانند که شکنجه همه می. شود، مدت طوالنی تری شکنجه را اعمال کند به این اميد که زندانی را بشکند

اند و روی جالداِن رژیم شاه را در همه  گران، همه مرزها را درنوردیده ترند و شکنجه جمهوری اسالمی خيلی وحشيانه
  . اند زمينه ها سفيد کرده

ای  ها بيماراِن روانی کنند که گویا این های یاد شده در کتاب صحبت می ها چنان از ضعف زندانی ن کتابنویسندگان ای
  . اند اند که کار مخفی سازمانی کرده و بعد هم داوطلبانه تسليم شده و رفقای خود را لو داده بوده

در دوران زندان . تسليم طلب بوده استزنند که گویا موجودی زبون و ترسو و   حرف میاعظم روحی آهنگرانآنچنان از 
انفرادی، شوهر خواهر من در سلول کناری او جا داشت و هر وقت همدیگر را می دیدیم از روحيه قوی و قهرمانی این 

حسن خيلی از اتهاماتی که در کتاب به . تمام کسانی که او را می شناختند همين نظر را داشتند. زد دختر حرف می
 که از زندان ابوالحسن خطيب. ام نسبت داده شده من از زبان کس دیگری به نحو دیگری شنيده سامع مهدی و پور

 در تظاهرات ۴٩ساواک جان بدر برد و به دست جالدان این حکومت کشته شد دانشجوی دانشکده فنی بود که در سال 
های کوه مربوط به  ز، از جمله پوتينپليس به خانه آنها هجوم برده بود و همه چي.  آذر در دانشگاه شرکت کرده بود١۶

های شيميایی روی آن بود  ها، یادداشتی که فرمول در درون این پوتين. کند پور را که در خانه خطيب بود، ضبط می حسن
به گمانم همکاری کنونی سامع با . شود  بدین شکل به ميان کشيده میسامع و حسن پورکشف ميشود و پای 

  . های رژیم اسالمی با او در کتاب است العاتیمجاهدین انگيزه دشمنی اط
هم به خاطر اینکه سهام دو شرکت موفق  جزنی حتا انقالبی بودن. ها حتا یک نفر هم سزاوار تعریف نيست در این کتاب

 عاليت سياسی، همفبرد که به علت  کتاب از شریک بيژن نام می. رود کرده، زیر سئوال می را داشته و آنها را مدیریت می
 را مانند جانش دوست داشت و از هيچ همکاری برای بيژناو، . بعد از کودتا و هم در جریان جبهه ملی دوم، زندانی شد

الزم به یادآوری است که بخشی از مخارج . کردند دو دایی او با دلسوزی تمام در همين شرکت کار می.. کرد او دریغ نمی
  . کرد ين ممر تأمين میفعاليت های جریان چپ دانشگاه را بيژن از هم

ها  عمده مالقات.  تا هشت قرار مالقات با آدم های متفاوت داشت۶روزانه بين , بيژن جزنی با داشتن مدیریت دو شرکت
. او هميشه در تمام تظاهرات و عمل کردهای علنی، حاضر بود. با دوستان هم خط و در رابطه با کارهای روزانه بود

 وقتی ٤٢حتی ظهر پانزدهم خرداد . همه جا حاضر بود. کاست  نمی اش از فعاليت سياسیهيچوقت به خاطر کار اداری،
حتی . ده دقيقه بعد او آنجا بود. آید  جلو دانشگاه رسيدم مطمئن بودم نيازی به تلفن نيست و بيژن می١٢حدود ساعت 

ای که انتخابات   تمام روز جمعه و در اوج جریان کار مخفی،۴۶نویسد یعنی در سال  در شرایطی که در این کتاب می
های مختلف حضور داشت که به   بعدازظهر در حوزه۶ صبح تا ٨شد، از ساعت  مجلس در دهم شهریور ماه برگزار می

گوید برآورد خود را از شرکت  کردیم تا جدا از آنچه حکومت می اتفاق هم شرکت مردم در انتخابات را مشاهده عينی می
 که در  سورکیکرد با جریانات فکری مختلف تماس و تا حد ممکن تفاهم داشته باشد با  میسعی. مردم داشته باشيم

سعيد . دید  ماه یکبار می٣ تا ٢ را هر از سپاسی.  با او تفاهم نداشت، مکررٌا مالقات می کرد۴۴ تا ۴٠سالهای 
آمد به سراغ او هم  دانشگاه میگذاشت هر وقت کوی   که او را در زندان شناخته بود و خيلی به او احترام میمحسن

را در دوران  شعاعيان  را با تناوبی بيشتر واکبری. دید   را هر دو هفته یکبار در دفترش میداریوش فروهر. رفت می
کردیم چون با متين دفتری  فروهر و سعيد محسن را با هم مالقات می. تشکيل کنگره جبهه ملی مکررٌا مالقات می کرد

 نيز از فرصت بيژنرفتم   به عيادت او می۴٣ت یکدفعه که به خاطر بيمار شدنش در زمستان آشنایی حضوری نداش
 دانش بهزادیدر فرصت مشابهی با . ای پس از آن بين آنها بوجود آمد استفاده کرد و همراه شد که روابط صميمانه

ت نمی داد و هر چه را که می  را نيز از طریق او می شناخت، بيژن هيچ فرصتی را از دسمحدث قندچیآشنا شد که 
  .گذاشت و هر کسی را که در توان داشت مایه می. کرد جست و مالقات می توانست به مبارزه یاری رساند می
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دو سفِر چهار روزه برای . ام  واقعًا انسانی بود که مانند او را ندیدهبيژن.  نویسنده کتاب حق دارد که بيژن را نشناسد
نيروی مقاومت، سازمان دهی، ابتکار، پشت کار و روشن بينی، همه در او جمع بود . رفتيمهای شمال  شناسایی جنگل

و در کنار همه اینها، بذله گویی و روح جمع گرایی از او انسانی ساخته بود که به راستی از اینکه دورانی از زندگی را با 
ها هستند که ساواک آنها را برنمی تابيد  ها همان نهمه این چيزها و خيلی بيش از ای. کنم ام، به آن مباهات می او بوده

حتی می نویسد از چگونگی تحصيالتش اطالعی در دست .  نيز با آن مشکل دارند-  یا نویسندگان کتاب- و نویسنده 
همه می دانستند شاگرد ممتاز رشته خودش در دانشگاه بود و دانشجویی او در دوره دکترای فلسفه هم به .  نيست

  . کارت دانشجویی بود که بتواند در روزهای تظاهرات به دانشگاه وارد شودخاطر کسب 
و بدتر از آن کتاب حزب توده برخالف آنچه آقای » ١٣٥٧ از نخستين کنش ها تا بهمن - چریک های فدایی خلق «کتاب 

با کيفيتی که مطرح که خود بخش مهمی از اطالعات واقعی را دارد نه تنها هيچ ربطی با واقعيت ندارد بلکه نگهدار 
مارکسيسم و , سوسياليسم, ها ادعانامه دادستانی عليه خط چپ این کتاب. شده، آگاهانه قلب واقعيت است

های سياسی مترقی را سرکوب کرده و بهترین  در شرایطی که جمهوری اسالمی همه سازمان. کمونيسم است
 دست به قتل عام زندانيان سياسی زده است، هنوز از ١٣٦٧ان فرزندان خلق را از فردای انقالب به دار آویخته و در تابست

ای جز سودای  وحشت رشد مجدد جریانات مترقی و چپ، آسودگی پيدا نکرده و می خواهد قهرمانانی را که انگيزه
داند، جنازه های  ، خود را کافی نمی١٣٦٠ی سال  جنایاِت مستقيم دهه. اند، بی حيثيت کند رهایی خلق نداشته

های ساواک و فرمانداری نظامی را نيز از خاک درمی آورد و به گمان اینکه جنایات آن رژیم عليه آنها  اناِن شکنجه گاهقهرم
تهرانی بازجوی ساواک که در اوایل انقالب . کافی نبوده، مجددًا آنها را چوب می زند و نام تاریخ نویسی بر آن می گذارد

اگر واحدی پور شهادت دهد که من اورا شکنجه «: شد گفت ه من مربوط میشد در رد اتهامی که به شکنج محاکمه می
کنند می  بندند، شکنجه و محکوم و اعدام می آری همه آنها که ما را می» .ام همه اتهامات دیگر را نيز می پذیرم کرده

  . دانند که حتی برای انتقام از جالد هم حاضر به دروغ گویی نيستيم
ها   خواستم نشان دهم علی رغم اینکه همه اسناد در اختيار تنظيم کنندگان کتابقای نگهداربرخالف آدر این نوشته 

در عين حال آنها در تحریف . ها به کار رفته است چقدر سهل انگاری و غرض ورزی و اتهام زنی در نوشتن آن, بوده است
قهرمانانی که . اند و ساواک او را سفيد کردهمان، روی رژیم شاه  حقایق و کينه توزی نسبت به جریان تکامل تاریخ ميهن

اند که موش  شان را دارند در چنان جایگاه بلندی در مبارزات تاریخی مردم ما قرار گرفته اینها قصد تخریب چهره و حيثيت
فقط نگاهی به همين . این واقعيت است, این شعار دادن نيست. کورهای دوران ظلمت تاریخی را راهی به آن نيست

  .دهد ت اینترنتی به این واقعيت گواهی میمقاال
*****  

 از - چریک های فدایی خلق «ای از اطالعات خود را در رابطه با تشکيالت تهران حزب توده ایران که در کتاب   در زیر خالصه
  . دهم به آن اشاره شده است در اختيار خوانندگان قرار می» ١٣٥٧نخستين کنش ها تا بهمن 

 که از پرویز حکمت جو مسئول ایران در هيأت دبيران حزب بود رضا رادمنش زمانی که دکتر ١٣۴٠در اواسط سال 
کرد، برای کار در داخل به ایران   فعاليت تشکيالتی می- در خارج از کشور- افسران سازمان نظامی بود و در تبعيد 

های  ن قدیمی و در حاشيه، روابطی با محيطبا سرعت ارتباطاتی با کارگرا. برگشت و مرکز کار خود را در تهران قرار داد
های  به فاصله خيلی کوتاهی درخواست پرسنل کمکی از خارج کرد که به خصوص در زمينه. روشنفکری نيز برقرار کرد
را که در حوزه خليج و جنوب فعاليت داشت به عنوان عباسعلی شهریاری نژاد دکتر رادمنش . فنی به او کمک برسانند

شروع کار آنها خيلی تعرضی بود و در فاصله خيلی کوتاهی با درصد باالیی از . کمک حکمت جو فرستادمسئول فنی به 
بعد از آمدن شهریاری اغلب . هایی که آمادگی فعاليت داشتند و یا خود در حال فعاليت بودند تماس گرفتند قدیمی

و ظریفی از شروع به کار تشکيالت اطالع ها بود که جزنی  گرفت و در همين تماس ارتباطات به وسيله او صورت می
 به تشکيالت ۴٠خود من در زمستان . یافتند و بيژن حتی نام حکمت جو را هم شنيده بود و از حضور او در تهران آگاه بود

پيوستم و در کميته دانشجویی فعال شدم که بعدًا به علت مسئوليت تشکيالتی در جبهه ملی ایران، رابطه اختصاصی 
  . تر باشد قرار شد که استقالل عمل من در جبهه آسانبرایم بر

های قدیمی هميشه موفقيت آميز نبود و در حاليکه حزب از رادیو پيک ایران به  ای جو برای تماس با توده تالش حکمت
 های هایی که از قبل موجود بودند توصيه کرد که به تشکيالت تهران به پيوندند در مواردی برعکس، گروه همه گروه

جدیدی نيز مستقل از تشکيالت موجودیت یافتند که اغلب آنها به فاصله کوتاهی به چنگ پليس افتادند و از آن جمله 
 ۴۵آخرین آنها که بياد دارم سال .   و دیگرانپيروزی، مهندس منصف، مهندس سبالنی –  اصغریبودند گروههای

 روزنامه نگار بازداشت شد و دکتر مهدی بهشتی پوره ضربه خورد و تشکيالت تهران را هم در معرض ضربه قرارداد ک
   .  با وسایلی به کشور بازگردد۵۴ مجبور به خروج از کشور شد و توانست سال منزوی

دستگاه .  ضرورت کار آن موقع بودنوعیهر از گاهی شرایط آنروز یک کاسه گی هایی را هم در جنب خود داشت و به 
کردند در اختيار جزنی قرار گرفته  ختفای مبارزه در کوه و صحرا از آن راحت استفاده میها در شرایط ا پلی کپی که یونانی

این امکان . کردیم بود و ما پيام دانشجو و اعالميه های خود را در جریان جناح چپ دانشجویی جبهه ملی با آن چاپ می
   .د منتقل شدای نشده بو من به تشکيالت تهران و به گروه تيزابی که هنوز تودهاز طریق 

بعد از پانزدهم خرداد گرایش به حرکت مسلحانه در تشکيالت تهران نيز مطرح شد و وقتی این مسئله به خارج از ایران 
مأموریت شش ماهه ) به گفته شهریاری(گویا . منعکس شد، علی خاوری را برای بررسی اوضاع به ایران فرستادند

 با گزارشی از اوضاع ایران عازم برگشت بود که در نزدیک لی خاوریعبهرصورت بر اساس اطالع تشکيالتی، . داشت
در همين . کرد  را بدرقه میخاوری، حکمت جوگفته شد .  نفر دیگر بازداشت شدند۵مرز آستارا به اتفاق حکمت جو و 
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ام قرار  مورد اتهمعتمدیانهایی صورت گرفت که یکی از همراهان کاروان بنام  جا با شگردهای پليسی صحنه سازی
بر . کشيد او در تمام دوران محکوميت در زندان بار این اتهام ناروا را به دوش می. گيرد که پليس را در جریان گذاشته است

 به ۴٢شهریاری از اواخر سال » ١٣٥٧ از نخستين کنش ها تا بهمن - چریک های فدایی خلق «اساس مطالب کتاب 
ه هویت شهریاری فاش شده بود کسانی که او را از جوانی در آبادان در  ک۴٩بعد از سال . مزدوری پليس درآمده است
 معروف سرتيپ کمالکرده و به نوچه  شناختند مدعی بودند در همان دوران کار پليسی می جریان اعتصابات کارگری می

 می گفت سکندریایرج ا نيز در جریان لو رفتن تشکيالت شيراز مورد سو ظن قرار گرفته بود و ٣٨در سال . بوده است
 در هر صورت با تشکيل سازمان تشکيالت تهران به دام انداختن رفقا. خودش از او بازجویی کرده و او را تبرئه کرده است

و از این تاریخ تمام کسانی که به علت عضویت در تشکيالت تهران دستگير .  بزرگترین شکار او بودحکمت جو و خاوری
ونيست های عراقی که برای فرار از کشتار رژیم بعثی عراق در دوران ریاست شدند و نيز دستگيری بخشی از کم

  . بردند با همکاری مستقيم شهریاری بود جمهوری حسن البکر برای رفتن به شوروی به تشکيالت تهران پناه می
آنها افسری یکی از . بعد از بازداشت حکمت جو و خاوری دو نفر از خارج برای اداره تشکيالت تهران اعزام شدند

, این دو نفر در مباحثات داخلی.  که گویا مهندس کشاورزی بودمعصوم زاده و دیگری سرگرد رزمیآذربایجانی بنام 
آنچه که در این مقطع اتفاق افتاد سخت تأسف آور و دردناک است و . خود طرفدار گذار به مرحله مبارزه مسلحانه بودند

  . افته استتابحال جایی هم به طور رسمی انتشار ني
در جلسات متعدد . بند و باری و گشادبازی خطرناک شهریاری شدیم ما که در تشکيالت تهران فعال بودیم متوجه بی

 نيز معصوم زاده و رزمیدو رفيق آخری یعنی سرگرد . مخاطره آميز بودن رفتارش را گوشزد کردیم که توجه جدی نکرد
اط خود را با شهریاری قطع کردیم و به ناگزیر از طریق خودش دالیل ناچار ارتب. بی هيچ توضيحی سر به نيست شدند

بدیهی است که با توجه به . قطع ارتباط خود را به رهبری نوشتيم و درخواست مسئول دیگری به جای شهریاری کردیم
ازمان در همان زمان شهریاری مسئوليت س. اینکه شهریاری را رهبری فرستاده بود به او سوءظن پليسی نداشتيم

نشریه , ضميمه مردم نشریه تشکيالت تهران و شعله جنوب. آذربایجان و تشکيالت جنوب را نيز به عهده داشت
 را که تحصيل کرده و مقيم چکسلواکی و پسر یکی حکيمیرهبری، فردی به نام . تشکيالت جنوب را نيز اداره می کرد

مسئول جدید از لحظه ورود بی صالحيتی خود را . ستاد بود  به جای شهریاری فرصمد حکيمیاز رهبران حزبی بنام 
های ممکن را انجام داد که او را  نشان داد و شهریاری نيز که همه امکانات تشکيالت را می شناخت تمام خرابکاری

 بازداشت آصف رزم دیده و صابر محمد زاده,  چاپخانه لو رفت و دو مسئول آن۴۶در اردیبهشت . بيشتر بی اعتبار کند
حوالی آبانماه خود حکيمی با گروهی کارگر بازداشت شدند و پس از مدت کوتاهی که آزاد شدند حکيمی در حال . دندش

رادمنش به این عنوان که کسی شایسته تر از شهریاری ندارد برای بار دیگر او را به . خروج از کشور مجددًا بازداشت شد
 با خود آورد که در جریان سرکوب سال صهبا را هم با نام مستعار بکاوس صاحاین بار او فردی به نام . ما تحميل کرد

به . بازگشت او به مسئوليت، همزمان با بازداشت جزنی و سورکی است.  تشکيالت تهران پليس بودن او محرز شد۴٩
 از کشور  و فراردادن پنج نفر از دوستانشحسن ضياء ظریفیهایی از طرف تشکيالت تهران در اختفای  دنبال آن دخالت

  . صورت گرفت که خود حادثه دردناک دیگری است و در زیر توضيح داده می شود
 ای در تهران داشتم و با جزنی  سميناری یک هفته٢٣/١٠/۴۶روز شنبه . کردم من خود در آن زمان در بوشهر کار می

د و جزنی تعهد کرده بود صبح ش قراری برای ظهر پنجشنبه بيست و یکم دی ماه داشتم که تمام آخر هفته را شامل می
به تهران که رسيدم متوجه شدم دو روز قبل از آن جزنی . شنبه مرا برای شرکت در سمينار، در محل کارم پياده کند

تالش کردم ظریفی را پيدا کنم و روز .  هم اطالع یافتمسورکیبازداشت شده و از طریق خانم او از بازداشت هم زمان 
از شرایط مشکل اختفا صحبت کرد و این که تصميم دارد زمستان را در تهران . دسترسی یافتم دی به او ٢٧چهارشنبه 

در این رابطه برای مخفی شدن . در اختفا بماند تا شاید در بهار و بهتر شدن هوا بتواند با دوستانش به کوه و جنگل بزند
ردم که چون خودم در تهران نبودم باید جای امنی در جا خانه خودم را به او وعده ک. خود و پنج نفر رفقایش کمک خواست

او از ارتباط من با تشکيالت تهران خبر . بود و برای دوستانش وعده کردم پس از صحبت با تشکيالت جا پيدا کنم می
رای برای جمعه با او قرار گذاشتم و موافقت تشکيالت را با در اختيار گذاشتن دو خانه یکی برای دو نفر و دیگری ب. داشت

لذا خواهرم پروین را به عنوان رابط به او , سه نفر به او اطالع دادم که اظهار داشت آن پنج نفر جا برای خود پيدا کرده اند
.  اگر کمکی خواست شهریاری در اختيار او باشد-  از هر نوعی-معرفی کردم و قرار شد از نظر سياسی و یا ارتباطی

 از طریق خواهرم در منزل من ساکن شد و در غياب من چندین بار با شهریاری همان روز تهران را ترک کردم و ظریفی
 را شنيدم و خواهرم گفت که او حسن ضيا ظریفیمن در بوشهر بودم که خبر بازداشت . مالقات و مذاکره کرده بود

ت که در کتاب خاطرات ظریفی آمده اس. (قصد تغيير محل اقامت را داشته و شهریاری هم همين را می گفت
  .)دانسته است شهریاری محل مالقات بعدی او را می

 پنج نفر از دوستان ظریفی قصد خروج از کشور می کنند و به امکانات فنی و راه خروج مخفی از مرز ۴٧اوایل بهار سال 
مشعوف شار در قراری که در خيابان آب. کنند که باز این بار هم به خواهر من و شهریاری مراجعه می کنند نياز پيدا می

شود و از شهریاری می پرسد که  اند، کالنتری متوجه حضور فرد سومی در حوالی قرار می و شهریاری داشتهکالنتری 
شود که کار به مجادله تا حد  گویی شهریاری محرز می دقایقی بعد دروغ. دهد آیا کسی همراه دارد و او جواب منفی می

احتماًال به دليل فشار شرایط . کند شود و صحنه را ترک می اکسی میدست به یقه شدن می کشد و کالنتری سوار ت
و بعد ) صفایی فراهانی و صفاری آشتيانی(کنند و باالخره ترتيب انتقال ابتدا دو نفر  مجددٌا به این کانال مراجعه می

دا رسيد دو نفر اول است که ابتقرار بر این بوده . شود داده می) چوپان زاده و کيان زاد, کالنتری(سه نفر دومی 
   .برسد که سه نفر دیگر با اطمينان راه بيافتند
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به دنبال آن عمل پليسی شهریاری و نفوذ پليس در تشکيالت تهران مطرح . ناگهان خبر دستگيری سه نفر دوم رسيد
لب را تکذیب دانست و شهریاری این مط کالنتری مخصوصًا حضور لندرور ساواک در منطقه را دليل لورفتن مسير می. شد
ای از آب عبور کرده خود را به آن سمت آب که مرز عراق بود  اند از باریکه کرد و مدعی بود که این سه نفر نتوانسته می

او در عين حال ادعا کرد که آنها موقع خروج . کنند برسانند و شرمنده هستند و برای پوشاندن ضعف خود او را متهم می
او مدعی . اند و چيزی برای آنها باقی نمانده است ه پول فراوانی برای تهيه مدارک خرج کردهاند ک اند و گفته پول نداشته

  . شد که چنين پولی دریافت نکرده و در ارتباطات آنها سوءاستفاده مالی نيز صورت گرفته است
ارتش از طرف سپاه کردم و بيمارستانی صحرایی در دهلران برای واحدهای مرزی  من در آن موقع در کرمانشاه کار می

یک بار که برای سرکشی این بيمارستان رفته بودم از طریق . بهداشت ایجاد شده بود مسئوليت آن به عهده من بود
متأسفانه این دوستان . خوزستان راه را کج کردم و برای تحقيق در مورد این مشکل سراغ دوستانم در آبادان رفتم

. ا شهریاری مربوط بودند و همان حرف های شهریاری را تحویل من دادندآبادانی من هم از طریق تشکيالت جنوب ب
تأسف بيشتر این که وقتی به ارتباطات کالنتری به طور غيرمستقيم مراجعه شد و امکان سوءاستفاده مالی مطرح شد 

موضوع، مجموع با وجود اهميت حياتی بررسی جدی . که موضع شهریاری تقویت شد, به کيفيتی احتمال وقوع آنرا دادند
  . شرایط اجازه موشکافی الزم را نداد

ها این دو نفر به  در جریان فعاليت. واقعه از همه دردناکتر سر به نيست شدن دو نفر مسئولين تشکيالت تهران است
بدون اطالع شهریاری، پيکی از طریق مرز شوروی به خارج از . شوند پليس بودن شهریاری ظنين و یا از آن مطمئن می

شهریاری که بنا به ماهيتش . کنند ای به رادمنش ماجرای سوءظن خود را مطرح می فرستند و در نامه شور میک
توانسته این دو را دور از کنترل بگذارد ارتباطات این دو را آلوده کرده بود و شخصی را که این دو به عنوان پيک انتخاب  نمی
شهریاری . دهد  نام داشته نامه را به شهریاری میمالیریاو که . تکنند، یکی از همکاران پليس شهریاری بوده اس می

. دهد فرستد و ترتيب سر به نيست کردن این دو رفيق را هم می کند و با همان عالیم رمز به خارج می نامه را عوض می
ها  ساواکی. دشو بردند باعث هوشياری مأمورین مرزی شوروی می یک خطای کارمندان ساواک که مالیری را به مرز می

مأمورین مرزی شوروی که . سيم زده بودند که مالیری به سالمت از مرز عبور کرده است به مرکز خود در رشت بی
کنند و او همه ماوقع را بازگو  اند به محض ورود مالیری، از او بازجویی می کنجکاو شده و منتظر ورود تازه واردی بوده

دکتر رادمنش . کند که خودش از این فرد بازجویی کند ربایجان دعوت میپليس شوروی رادمنش را به آذ. کند می
متأسفانه درگير دعواهای درون حزبی بوده و این اختالفات او را کور کرده بود و از ميان همه اعترافات مالیری یک جمله را 

رسيده عياشی  ز خارج میهای حزب که ا مالیری در جایی گفته بوده که به اتفاق شهریاری با پول. کند برجسته می
. داده آنقدر نبوده که تکافوی عياشی کسی را بدهد رادمنش معتقد بود که پولی که او به تشکيالت می. کرده اند می

رادمنش مسئوليت آنرا   عليه او و تشکيالتی است کهغالم یحيیگيرد که همه اینها ناشی از پرونده سازی  نتيجه می
مالیری را فقط محکوم به سه سال زندانی کردند از نظر او دليل دیگری  ت قضایی شورویکمی بعد وقتی که مقاما. دارد

دهد و  رادمنش گزارشی از جریان، با برداشت خودش به هيئت دبيران و کميته مرکزی می .بر جاسوس نبودن او بود
 وقتی پس گذشت از .گوید که مشغول بررسی جریان است و پس از بررسی، گزارش جامع را تسليم خواهد کرد می

اند  کند که رفقای شوروی از او سئوال کرده سه سال هيچ گزارشی ارائه نکرد، غالم یحيی در پلنوم سيزدهم مطرح می
در نتيجه پلنوم کميسيونی را مسئول بررسی جریان و ارائه گزارش . که حزب درباره مالیری و اظهارات او چه کرده است

شروع این جریان . دهد می ر رادمنش را نيز معلق و مسئوليت او را موقتًا به اسکندریکند و دکت به پلنوم چهاردهم می
 همان زمانی است که ۴۵ و بازداشت مالیری در شوروی سال  معصوم زاده و رزمییعنی سر به نيست شدن رفقا 

م و به رهبری اخطار ما با شهریاری البته نه به عنوان جاسوس بلکه به عنوان گشادباز تشکيالتی قطع رابطه کردی
  . فرستادیم

به نمایندگی از طرف پلنوم سه قضاتی و صاحب , سليمانییعنی دکتر ,  اینجانب به اتفاق سه نفر دیگر۴٩سال 
قبل از . سازمان حزبی داخلی به خارج رفتيم که به علت ممنوع الخروج بودن، گذرنامه های سليمانی و من، جعلی بود

.  دروغی گفت که نشان داد آدم سالمی نيست و کار به مجادله کشيدصاحبرلين غربی رسيدن به برلين شرقی، در ب
در حضور دو نفر دیگر امکان پليس بودن او را به او یادآور شدم که قصِد دست به یقه شدن کرد و آن دو نقر او را ساکت 

. ًا بر پليس بودن او تأکيد داشت مصرکامبخشاش از شهریاری اصرار کرد و  در برلين دکتر رادمنش بر حمایت. کردند
من هم از همين موضع استقبال کردم و تعهد .  می پذیرفت که شهریاری باید برای جوابگویی به خارج بيایداسکندری

کردم تالش کنم شهریاری را به عنوانی به خارج بفرستم و اگر تا یکماه دیگر موفق نشدم از رادیو پيک انحالل تشکيالت 
 بود تا روز اول دیماه که اعضای تشکيالت و منجمله ۴٩اليکه این مذاکرات و این تعهد در پایان مهرماه در ح. اعالم شود

  . خود من بازداشت شدیم تشکيالت منحل نشد
* 
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  ١٣٥٠اصغر ایزدی، زندان اوین سال 

  
  برتری اخالقی یا شکست اخالقی؟

  
  اصغر ایزدی

  
موسسه مطالعات و "  توسط -" ١٣٥٧ نخستين کنش ها تا بهمن  از- چریک های فدایی خلق "اخيرا کتاب 

این موسسه یکی از نهادهای وابسته به وزارت اطالعات رژیم جمهوری . انتشار یافته است" پژوهشهای سياسی
  . اسالمی ایران است

سنده آورده نشده  هرچند  اسم نویسنده کتاب با نام محمود نادری در روی جلد کتاب ذکر شده، اما کالمی درباره نوی
بنا برآنچه که در پيشگفتار کتاب ذکر شده، موضوع این کتاب تاریخچه . و پيشگفتار کتاب هم فاقد امضا نویسنده است

بازیابی رخدادی "چریک های فدایی خلق است و به زعم نگارنده آن آنچه به هنگام تدوین این کتاب اهميت داشته، 
 انداخته بود و راهی را برای سرنگونی رژیمی دیکتاتوری و وابسته نشان است که برکنش های سياسی جامعه سایه

گزارش های باز جویی، " و" عموما بر بازجویی ها"همچنين نگارنده کتاب خود معترف است که تدوین این کتاب ." می داد
عدود منابع سازمانی و م"مبتنی است وباالخره " کيفرخواست ها، گزارش ها و مکاتبات اداری مراکز اطالعاتی و نظامی

  ". خاطره ها
اما سيمای تنيده شده بر آن، . این کتاب برای خوانندگان اسکلتی از جریان چریک های فدایی خلق را ارائه می دهد

نوشته را با تامل و دقت بر پيشگفتار کتاب آغاز می کنم که حاوی نکات و . تحریف شده، مخدوش و بسيار مغرضانه است
  .را برمال می سازد" تاریخ نویسی" که انگيزه و هدف اینتناقض هایی است 

  
 پيشگفتار کتاب چه می گوید؟

از همان سطر و پارگراف های  اول در پيشگفتار، نگارنده بر آنست که جنبش چریکی فدایی را به چند عمليات نظامی 
قلمداد " زات مردم در برخی کشورهادر متن مبار"از مبارزه چریکی در سطح جهانی و " رفتاری کامال تقليدی"که آن هم 

گرچه به باور من جریان چریک های فدایی خلق بر متن شرایط سياسی  ایران متاثر از الگوبرداری . می شود، بازتاب دهد
از سایر جنبش های چریکی  بوده و اساسا یک شيوه مبارزه سياسی ناکارآمد در سرنگونی رژیم دیکتاتوری شاه و بی 

اما اگر از منظر . ه جاری مردم ایران درآن زمان بوده است، ولی در اینجا بحث ما بر سر این موضوع نيستارتباط با مبارز
اندازد، پس دیگر نمی توان آن " برکنش های سياسی جامعه سایه"بود که توانست " رخدادی"کتاب این جریان چریکی 

 ساواک و کميته مشترک ضد خرابکاری با اعضاء چند عمليات نظامی و یا درگيری های مسلحانه بين مامورین"را به 
  .تقليل داد" سازمان های مسلح و مخفی

 سياسی و اجتماعی نسلی از مبارزین چپ ایرانی به - این کتاب توضيح نمی دهد که بر بستر کدام شرایط تاریخی
زمينه پذیرش یافت و نه " الگو" این قرار دادند؟ و چرا" الگو"چرا آنان مبارزه چریکی را . این شيوه از مبارزه روی آوردند

مردم ایران در سيمای جریان چریک های فدایی کدام  آمال و آرزوها؛ کدام ارزش های انسانی را دیده . ها" الگو"دیگر
چند عمليات " و در سراسر کشور به این جریان روآوردند؟ چگونه می توان این استقبال را به تاثير ٥٧بودند که در انقالب 

  !فرو کاست"  و مسلحانهنظامی
مبتنی بر اسناد است و بنابراین " تاریخچه"در پيشگفتار کتاب، نویسنده تالش دارد به خواننده کتاب بقبوالند که این 

نویسنده اما از بيان این حقيقت که . تاریخچه جریان چریک های فدایی خلق مد نظر قرار داد" حقيقت"باید آن را همچون 
با این . نام می برد" درشرایط خاص" بازجوئی و شکنجه تهيه شده، ابا دارد وبه جای واژه بازجوئی از در زیر» اسناد«این 
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تحریف، بر فرهنگ زشت و پلشتی که هر آنچه را که در زندان و زیر شالق و شکنجه از زبان قربانيان بيرون کشيده شود، 
بازجویی ها، درهر مرحله اش، زمانی که با شکنجه های . دارای حقانيت و قابل اعتماد می داند، مهر تایيد زده می شود

جسمی و روحی توام بوده، نباید بعنوان اسنادی برای تاریخ نویسی بلکه می بایست به عنوان سند جنایت حکومتگران 
 حقيقت حتی اگر یک زندانی  کامال. مستبد و به عنوان اسنادی برای تایيد نقض حقوق بشر قربانيان مورد توجه قرار گيرد

. را بازگو کرده باشد، چون در فضای ترس وارعاب و شکنجه اظهار شده، فاقد هر گونه سندیت برای تاریخ نویسی است
همه آنها که زندان و بازجویی را در زندان های شاه و جمهوری اسالمی تجربه کرده اند، به خوبی می دانند که بازجویی 

شکنجه صورت گرفته، همچون کاغذپاره های هستند حاوی حقيقت و دروغ؛ هایی که در یک فضای ترس و ارعاب  و زیر 
مثال درهمان بازجوی ها که مورد توجه نویسنده کتاب قرار گرفته، . حاوی واقعيت و حاشا؛ حاوی اطالعات و ضد اطالعات

بکاهد و یا با نمونه شاهد آن هستيم که یک چریک تا آنجا که توانسته تالش کرده از نقش و بار اتهام های رفقای خود 
هایی هم روبرو می شویم که متهم برای رهایی از شکنجه بيشتر، اتهاماتی را پذیرفته که اصال از این اتهامات هيچگونه 

  . اطالعی نداشته است
  

نویسنده کتاب که گویا متوجه شده که چندان هم نمی تواند بربازجویی ها همچون اسناد قابل قبول تکيه کند الزم 
اما . ه است که با دو مرحله ای کردن بازجویی ها، سندیت بيشتری برای مراحل بعدی تر بازجویی ها قایل شوددانست

 بگذریم که در همه –زندان کشيده ها می دانند که اگرچه در مراحل بعدی بازجویی ها از ميزان شکنجه کاهش می یابد 
ق برسر متهم همواره در همه مراحل بازجویی و حتی در  اما تهدید وارعاب و سایه شال–موارد این چنين نبوده است 

  .دوره های گذران حبس هم پا برجا می ماند
تا زمانی که تمامی . و اما نکته دیگری که در این رابطه بسيار اهميت دارد، حق انحصاری نویسنده بر اسناد است

سترسی به آنها را داشته، برای عموم و که نویسنده امکان د" اسناد بایگانی موسسه مطالعات و پژوهشهای سياسی"
به ویژه برای دیگر پژوهشگران آزاد نباشد، نویسنده کتاب نمی تواند با چنين حق انحصاری مدعی صحت تاریخ نویسی 

اگر در کشورهای دموکراتيک، مثال در اروپا، اسناد مخفی امنيتی زمانی می توانند بيرونی شوند، این به آن . خود شود
  . هر پژوهشگر و حتی دانشجوئی می تواند به آن دسترسی داشته باشندمعناست که 

  
  القائات کتاب

چيزی که این کتاب را از یک نوشته تحقيقی متمایز می کند تالش نویسنده آن برای ارائه یک سيمای مخدوش از 
سعی می کنم .  استبلکه برقضاوت های مغرضانه استوار" اسناد"جریان چریک های فدایی خلق است که نه مبتنی بر

  :دالیلم را اینجا توضيح دهم
 
  "صوری"وحدت * 

 از همان آغاز کتاب، نویسنده تالش می کند تا نقش گروه بيژن جزنی را در شکل گيری جریان چریک های فدایی 
 برخود نام ٥٠نویسنده ادعا می کند که سخن همه کسانی که تشکيل سازمانی را که در سال . خلق کاهش دهد

چندان "می دانند، "  احمدزاده–پویان "و "  ضياء ظریفی–جزنی "های فدایی خلق نهاد، نتيجه وحدت دو گروه چریک 
دليل نویسنده برای القاء . بوده است" ادغام تشکيالتی و وحدت صوری"از منظر نویسنده کتاب آن یک ". دقيق نيست

از گروه جزنی فقط چند تن باقی مانده بودند؛ در "ه و اینک" اختالف بنيادین مشی جزنی با مشی احمدزاده است"نظرش 
آنچه در "و بنابراین ". حالی که گروه دیگر،دارای سازمانی به نسبت منسجم، مطالعاتی منظم و کادرهای قابل توجه بود

ر و جریان تشکيل سازمان رخ داد، فرآیند ادغام تشکيالتی بود نه وحدتی که به یگانگی استراتژی و تاکتيک در ساختا
  ". عمل بينجامد

حتی اطالعاتی که خود نویسنده در صفحات بعدی از وضعيت هریک از دو گروه و مباحثات و شروع همکاری ميان آن 
 ارائه می دهد، حاکی از ادغام و وحدت این دو گروه و تشکيل یک جریان واحد بنام ٥٠ تا بهار سال ٤٩دو از اواسط سال 

- پویان"بين دو گروه وجود نداشت و گروه " اختالف بنيادین مشی"ین مقطع در ا. است" چریک های فدایی خلق"
در زندان اوین و   بر طبق گفته های احمدزاده و عباس مفتاحی. ارزیابی نکرده بود" فقط چند تن"گروه دیگر را " احمدزاده

ی وجود نداشت و "ف بنيادیناختال"در جمع چریک ها، جز اختالف بر سر تقدم تاکتيکی عمليات مسلحانه در کوه یا شهر 
اختالف بين مشی جزنی با مشی احمدزاده . آنها همواره از وحدت دو گروه و تشکيل یک جریان واحد صحبت می کردند

دور " وجود یا عدم وجود شرایط عينی انقالب"و در زندان شکل گرفت که در آغاز بر سر بحث ١٣٥٣-١٣٥٢در سال های  
.  به شکاف ميان چریک های فدایی خلق و عموم طرفداران مبارزه مسلحانه در زندان  شداما پس از چندی منجر. می زد

اما تا مقطع قيام . این اختالف درسالهای بعد، از زندان به بيرون و ميان سازمان چریک های فدایی خلق ایران بازتاب یافت
  .  منجر نشد به شکاف و یا انشعاب ميان طرفداران مشی جزنی و مشی احمدزاده ٥٧بهمن 

برخود اجتناب کردند و براین باور بودند که با معرفی مشی " سازمان"چریک های فدایی خلق درآغاز از گذاشتن نام 
.  مبارزه مسلحانه به محافل و گروه های چپ، این خود آن ها هستند که با امکاناتشان این شکل از مبارزه را شروع کنند

در سال های بعد بود که آنها نام . قائل بودند" حزبی"ه یک شکل جنبشی و نه در حقيقت آنها برای مبارزه مسلحان
 .سازمان را برخود گذاشتند
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  عبدالرحيم صبوری، محمد علی پرتوی،: دادگاه نظامی، از راست

 .بهرام قبادی، جواد رحيم زاده اسکویی و اصغر ایزدی
  
ک های فدایی خلق، برغم همه اسناد تا کنون موجود،  و اصرار نویسنده کتاب برای تحریف این بخش از تاریخچه چری

را در تشکيل جریان چریک های فدایی خلق "  ضياء ظریفی- جزنی "تالش برای آن که نقش بقایای ترميم یافته گروه 
کاهش دهد، با این هدف صورت می گيرد تا از نقش بيژن جزنی به عنوان یکی از بنيان گذاران و یکی از رهبران فکری 

  . ریک های فدایی خلق و جنبش چپ و مارکسيستی ایران کاسته شودچ
  
  وابستگی به کشوربيگانه *  

شاید .  نگارنده کتاب تالش می کند تا چریک های فدایی خلق را یک سازمان وابسته به کشورهای بيگانه جلوه دهد
سرهمبندی کند و باور نداشت که چنين ی را "اسناد"این تنها اتهامی باشد که حتی رژیم شاه برای القا آن نتوانست 

و نه " خرابکار"ساواک آنها را بنام . اتهامی به چریک های فدایی خلق در ميان مردم زمينه پذیرش داشته باشد
به جرات  می توان گفت که چریک های فدایی خلق در آن . معرفی و سرکوب می کرد" خرابکاران وابسته به بيگانه"

 لنينيسم و انترناسيوناليسم پرولتری براستقالل - بود که برغم باور به ایدئولوژی مارکسيسمدوره، جریان و سازمانی 
و به . پای می فشرد" سوسياليستی" سياسی  و استقالل کامل تشکيالتی و مالی خود از قطب های جهانی - فکری

ژیم های وابسته به آن، عنوان یک جریان ضد امپریاليستی طبعا نمی توانست به دولت های امپریاليستی و یا ر
اینکه چریک های فدایی خلق با حزب توده ایران مخالف بودند، صرفا به خاطر مشی مسلحانه . وابستگی  داشته باشد

درسی تاریخی که آنها از این تجربه ننگين گرفته بودند، . نبود بلکه به خاطر بدنامی در وابستگی این حزب به شوروی یود
چریک های فدایی خلق با سازمان ها و جنبش های . ، تاریخی و اخالقی از این حزب شدباعث یک گسست کامل فکری

نویسنده کتاب که به تمامی . آزادیبخش در ارتباط بودند و کمک های مالی احتمالی را همچون وام تلقی می کردند
يمی چریک های فدایی خلق اسناد بایگانی ساواک و تمام پرونده های بازجویی و اسناد به دست آمده از خانه های ت

. دسترسی دارد قادر نشده است برای این اتهام وابستگی چریک های فدایی خلق به بيگانه سندی را ارائه دهد
نویسنده کتاب . اعالميه های چریک های فدایی خلق در همان زمان و درپاسخ به تبليغات رژیم شاه گواه این امر است

اطالعات "صرف نظر کردند و ابائی از دادن " نام خليج فارس و خوزستان"ند که ازچریک های فدایی خلق را  متهم می ک
او چنين قضاوتهائی را با ترفندهای نوشتاری و با تکيه به . در مقابل دریافت کمک مالی به بيگانگان نداشتند" از ارتش

  . می سازد" مستند"و آن هم به نقل از حسن ماسالی " شورشيان آرمانخواه"کتاب 
 
  سيمای کانگستری  *

بازیابی رخدادی است که برکنش های سياسی : "نویسنده برای نشان دادن اهميت تدوین این کتاب می نویسد
  ."جامعه سایه انداخته بود و راهی را برای سرنگونی رژیمی دیکتاتوری و وابسته نشان می داد
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ن چریک های فدایی خلق را دیگر نه یک رخداد نویسنده جریا.  اما بتدریج چنين ارزیابی و اهميتی فراموش می شود
او که . می بيند" کانگستریسم که به وضوح ردای چریکيسم و انقالبيگری برتن کرده است"سياسی بلکه با یک سيمای 

را از بازجوئی یکی از چریک ها ودر ارتباط با سرزنش اقدام اشتباهی یک چریک دیگر بعاریت " کانگستریسم" گویا کلمه 
در سال های بعد، خصلت بندی " غلبه چریکيسم"است، کل جریان را با چنين کلمه ای و با عبارات دیگری همچون گرفته 
او مغرضانه با نادیده گرفتن نظرات و اهداف و آرمان های انسانی چریک های فدایی خلق که باالجبار در طول . می کند

ن نمونه های درخشانی از توجه آن ها به صدمه نزدن به کتاب به آن ها مراجعه شده است و همچنين با نادیده گرفت
مردم در جریان عمليات چریکی و مسلحانه، بر ماهيت سياسی چریکها و بر برآمد آنها پس از سال ها کار سياسی و 
فرهنگی و جمع بندی از تاریخ مبارزات سياسی در ایران خط بطالن می کشد و یک سيمای مخدوش وکانگستری از آنها 

  .  فکر کنم این اولين باری باشد که چریک های فدایی خلق با چنين کلماتی معرفی می شوند.  می دهدجلوه
هویت چریک های فدایی خلق با همان عمليات مسلحانه به پاسگاه ژاندامری سياهکل در حافظه مردم و نيروهای 

، چریک های فدایی ٥٧ قيام بهمن در تمام سال های پيش از. سياسی کشور و همچنين در حافظه رژیم شاه ثبت شد
در تمام آن دوره چه در دوره تسلط مشی احمدزاده و چه .  نظامی باقی ماندند–خلق یک جریان و سازمان سياسی 

بعدها در تسلط مشی جزنی، چه با تشدید یا کاهش عمليات مسلحانه و چه با افزایش فعاليت تبليغی تغييری در 
آن چيزی که مرحله بندی های ذهنی چریک های فدایی خلق از روند مبارزاتی شان . ماهيت و هویت آن بوجود نيامد

می توان ناميد، نه برای رژیم و نه برای دیگر نيروهای سياسی و نه برای مردمی که با چریکها همدلی کردند اما تماشگر 
ن با اقدام مسلحانه نسلی از جوانان این جریا. منفعل و ساکت تراژدی مبارزه آنها با رژیم شاه ماندند، نقشی ایفا نکرد

در سالها و ماه . انقالبی چپ تولد یافت و با همان ماهيت و سيما تا انقالب بمثابه جریان چریکی با فرازوفرود تداوم یافت
مبارزه مردم با این سوال مواجه شد " چگونه مبارزه مسلحانه توده ای می شود؟"های آخر که آنها در این فکر بودند که 

  .این هویت و کارنامه سياسی آن ها در پایان آن دوره بود. ه مبارزه تود ه ای چگونه مسلحانه می شودک
  

  وضعف شخصيتی" لو دادن"
. دراین کتاب کمتر کسی از چریک ها که نامی از آنها به ميان آمده، از جنبه شخصيتی مورد تخریب قرار نگرفته است 

های انسانی در یک " ضعف"تواند از بازجویی ها و تا آنجا که توانسته ازکوچکترین نویسنده تالش جانکاهی بخرج داده تا ب
و اگر ورقه های بازجویی نتوانسته به او یاری . فضای ارعاب و شکنجه برای یک تصویر مغرضانه از چریک ها بهره گيرد

 بر این بوده تا به حافظه تاریخی از همه تالش. از این یا آن گفته و اظهارات آنها شده است" استنباط"رساند متوسل به 
این تخریب شخصيت . مقاومت حماسی چریک ها  در زیر شدید ترین شکنجه های جسمی و روحی خدشه وارد شود

هم در باره چریک های دستگيرشده، هم درباره آنها که در درگيری های مسلحانه جان باختند و چه آنها که جان به 
اما تخریب شخصيت رهبران چریک های فدایی خلق و مخدوش کردن چهره آن ها  . دربردند، بکار برده می شود
تخریب شخصيت بيژن جزنی؛ مسعود احمدزاده؛ عباس مفتاحی و حميد اشرف که هر . برجستگی بيشتری می یابد

 ای می کدام در یک دوره و از جنبه های متفاوتی سهمی بزرگ در رهبری چریک های فدایی خلق ایفا کردند توجه ویژه
نگارنده کتاب می خواهد القا کند که مسعود احمدزاده  با لودادن شماره تلفن خانه چنگيز قبادی و همچنين خانه . طلبد

تنها برای نشان دادن عمق . مشترکی که با عباس مفتاحی داشت بنا به معيارهای خود آنها بایستی خائن دانست
 دستگير می شود و طبق ١٣٥٠ مردادماه ٤عود احمدزاده در تاریخ رذالت نگارنده کتاب کافی است توجه کنيم که مس

 انجام شد؛ شماره ١٠/٥/١٣٥٠در پنجمين جلسه بازجویی که در تاریخ : "ورقه بازجویی که نویسنده از آن نقل می کند
نجه های توجه کنيم که مسعود احمدزاده پس از قریب یک هفته و زیر شک". تلفن منزل چنگيز قبادی را فاش می سازد

مداوم همزمان که شالق می خورد، پشت و شکمش با اجاق برقی سوزانده می شد و بر پيکر نيمه جانش شوک 
حميد اشرف متهم می شود که در آخرین لحظات پيش از فرار از . الکتریکی وصل بود، اطالعات سوخته را بر زبان می آورد

نویسنده ابایی ندارد تا با نسبت . لوله به سرشان کشته استیک خانه تيمی، دو کودک ساکن خانه تيمی را با شليک گ
کوران دوره ای که کانگستریسم ردای "دادن این جنایت به این رهبر برجسته چریک های فدایی خلق ازآن به عنوان 

  .    برتن کرده بود، یاد کند" چریکيسم و انقالبيگری
. ک برای القا چنين اتهامی به حميد اشرف به سنگ خوردنامه اخير مادر شایگان نشان می دهد که همه تالش ساوا

اکنون نویسنده کتاب که به همه اسناد دسترسی دارد از ارائه کوچکترین مدرک و سندی برای اثبات این اتهام به حميد 
  اشرف درمانده است 

  
 هدف از انتشار این کتاب؟ 

موسسه وابسته به وزارت اطالعات رژیم جمهوری انتشار این کتاب بالفاصله با این سوال همراه شد که هدف یک 
این سوال واقعی است و به این خاطر مطرح می شود که هدف نباید نگارش . اسالمی از انتشار این کتاب چه بوده است
مورد استفاده » تاریخ«فراموش نکنيم که با همين اسنادی که حاال در نگارش . تاریخچه چریک های فدایی خلق باشد

بسياری از آنها با .  زندانيان و مبارزان سابقه دار را شکار می کردند٦٠يرد، در سالهای اول انقالب و در دهه قرار می گ
چطور می توان باور کرد رژیمی  که دهها سازمان و گروه سياسی و اجتماعی را قلع . تکيه به همين اسناد اعدام شدند

اميان این نيروها را شکنجه و اعدام کرده و مخفيانه در گورهای فردی و وقمع کرده و دهها هزار نفر از اعضا و هواداران و ح
دسته جمعی در سراسر ایران در زیر خاک مدفون کرده است، بتواند نگران محو شدن تاریخچه سازمان ها وگروههای 
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 بردند از همان رژیمی که بسياری از کسانی را که از چنگ ساواک و زندان های رژیم شاه جان بدر. سياسی ایران باشد
  .چریک های فدایی خلق باشد" بازیابی رخداد"فردای قيام به جوخه های اعدام سپرد، نمی تواند درفکر

  پس هدف چيست؟
  

  جنگ برسر تاریخ
یکی از تالشهای رژیم های خودکامه برای سلطه، دادن قالب های ساختگی و دستکاری شده بنا به منافعشان، به  

 حکومتگران مستبد برای پاک کردن حافظه تاریخی مردم نياز به تاریخ سازی و تحریف تاریخ .حافظه تاریخی مردم است
. در حافظه تاریخی دستکاری کنند تا مردم گذشته را آن گونه  تصور کنند که آنها می خواهند و دیکته می کنند. دارند

. ، دست به تاریخ سازی هم می زنندخودکامگان در عرصه تاریخ نویسی تنها به تخریب و سانسور بسنده نمی کنند
  . جمهوری اسالمی در تحریف تاریخ یدی طوالنی دارد و در این راه از هيچ دروغ و ترفندی ابا نکرده است

  
هدف از نوشتن و انتشار کتاب چریک های فدایی خلق نه فقط انکار نقش آنها در مبارزه عليه دیکتاتوری رژیم شاه، 

همدلی مردم در آن دوره با مبارزه چریکها ناشی از . نيت سياسی و اخالقی مبارزه آنها استبلکه مهمتر از آن، نفی حقا
. حقانيت مبارزه، ایثار و شجاعت آنها، و صداقت ميان گفتار و کردار آنها، و اهداف آزادیخواهانه و برابری خواهانه آنها بود

 سدهاهزار ٥٧تند و بهمين خاطر با پيروزی قيام بهمن چریک های فدایی خلق با چنين ارزشهایی به حافظه مردم راه یاف
اکنون نویسنده کتاب درصدد برآمده تا این ارزش ها را ازحافظه تاریخی مردم بزداید . نفر از مردم به آنها پيوستند

از سر انقالبيگری "را جایگزین آن سازد و مبازره و مقاومت چریک ها را در برابر یک رژیم غيرانسانی " کانگستریسم"و
مهمترین دستاورد تاریخی آن  دوره از مبارزه چریک های فدایی خلق، برغم ناکامی شان در مبارزه . جا بياندازد" تفنن

عليه دیکتاتوری شاه، برتری اخالقی  نسلی از مبارزین بود که با هویت فکری چپ و مارکسيستی پا به عرصه مبارزات 
اب با توسل به القائات صورت گرفته و به ویژه تخریب شخصيت رهبران این تمام تالش نویسنده کت. سياسی کشور نهادند

جنبش برای آن است تا این برتری اخالقی را تخریب و به عنوان ضعف و شکست اخالقی چریک ها آن را در حافظه 
  .  کند" بازسازی"تاریخی مردم 

  
  برآمد جدید نيروی چپ مقابله با

نابودی نيروهای چپ و حذف تاریخی آنها از صحنه سياسی کشور بوده  هدف و سياست رژیم جمهوری اسالمی 
پس از سال ها سرکوب خونين، بار دیگر شاهد برآمد نسل جدید چپ و . این سياست شکست خورده است. است

این نسل اما درپی شناخت ریشه و تاریخ و سنت های نسل . مارکسيستی در عرصه مبارزات سياسی در ایران هستيم
من فکر می کنم که این نسل جدید ریشه ها و سنت تاریخی خود را درارزش ها و آرمان ها، . ين خود استهای پيش

بنياد های فکری و برتری اخالقی چریک های فدایی خلق و کسانی که به این ارزش ها پای بند ماندند، جستجو می 
 سياسی پدران خود است و نه رژیم -این نسل جدید نه در پی الگوی نادرست و شکست خورده مشی چریکی. کنند

انتشار این کتاب . جمهوری اسالمی نگران در پيش گرفتن این شيوه از مبارزه توسط نسل جدید چپ در ایران است
تکيه بر . نشان می دهد که حکومت برآن است تا در بين نسل جوان یک ذهنيت منفی نسبت به گذشته چپ ایجاد نماید

 از دستخط ها، بر این راستا صورت می گيرد که نتيجه مبارزه و مقاومت را در هر حال بازجویی های گزینشی و برخی
شکست و اعتراف جلوه دهد تا به این ترتيب نسل جدید مبارزین را ازهرگونه مبارزه و مقاومت در برابر رژیم ضدبشری 

  .جمهوری اسالمی بازبدارد
  

باره صحنه های دادگاه و رفتار و دفاعيات با شکوه چریک ها، به و باالخره این سوال پيش می آید که چرا این کتاب در
دادگاه هائی که مردم نمونه آن را در دادگاه گلسرخ . ویژه دفاعيات احمدزاده ها و مفتا حی ها مطلقٌا سکوت کرده است

 از دفاعيات نویسنده کتاب هم به اسناد دادگاه های ارتش و هم روزنامه ها و متن کتبی برخی. و دانشيان دیدند
دسترسی داشته است اما چرا نخواسته است حتی یک کلمه و یک عکس از این دادگاه ها را بازتاب دهد؟ اگر قرار 

 - حتی دادگاه های دربسته- است رفتار سياسی چریک های فدایی خلق مورد بازنگری قرار گيرد، دادگاه های نظامی
چریک های فدایی خلق بدون اشاره به رفتار آنها در این دادگاه ها " رخداد"هر تاریخچه ای از . منابع مهم تاریخی است

  .   نشانه ستم دیگری است که بر آنها روا داشته می شود
  

*****  
  !لکه های سياه

  سخنی با ميراث داران چریک های فدایی خلق 
قی آن ها را خدشه حقيقت آن است که درتاریخ چریک های فدایی خلق لکه های سياهی وجود دارد که برتری اخال

این . سخن برسر تصفيه های فيزیکی است که دردرون چریک های فدایی خلق صورت گرفته است. دار ساخته است
 چه به دليل روابط  عاطفی و جنسی، ،تصفيه های فيزیکی چه به دليل اختالفات فکری یا کنار کشيدن از مبارزه چریکی

  .  ازمانی صورت گرفته است، باید محکوم شودبوده باشد و به تصميم هرکس و یا هر نهاد س
من فکر می کنم همه سازمان هایی که خود را همچنان از تبار فدایی و ميراث دار چریک های فدایی خلق می دانند، 
می بایست پيشاپيش وظيفه و تعهد خود را در می یافتند و به نحوی قاطع این تصفيه ها را به مثابه جنایت محکوم می 
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 این خشونت ها هر چند ریشه در مشی چریکی داشته اند، اما هرگز الزمه نبرد .جنایت را جنایت می ناميدندکردند و 
مسئوليت پذیری و وظيفه اخالقی حکم می کند که تک تک موارد . این تاخير و تعلل نا موجه است. مسلحانه نبوده اند

ن جنایت مشخص و معرفی گردند و از تک تک قتل های درون سازمانی با مدارک مستند شناسایی شوند؛ مرتکبي
  . قربانی ها اعاده حيثيت صورت گيرد

i.asghar@ymail.com   
 

*  
 
 
 
 
 

 
 

 !های سياهکار و اطالعاتی» کتاب سياه«
 

  
 

 عباس هاشمی    
  
  
اواکی ی همکاراِن س»آوردها دست«گر شده با  نویس و تحليل و شکنجه گراِن جمهوری اسالمی، تاریخ» ها اطالعاتی«

پيش از این، از همين . تنظيم کرده و نشر داده اند» چریک های فدایی خلق«ی دیگر، این بار اما از »کتاب سياه«خود 
ی حزب توده و مجاهدین خلق  دستگاه وابسته به وزارت اطالعات و ساوامای جمهوری اسالمی کتاب های مفصلی درباره

  . انتشار یافته است
کنند تقریبأ برای عموم خوانندگان  را منتشر می» اسناد«ها و به اصطالح تگاهی این کتاباین که چه کسانی و چه دس

اهداف اما خوب است بدانيم . چنين دستگاهی برای همه اظهر من الشمس استاهداف کلی روشن است و 
  !ها از انتشار این کتاب چيست  آنمشخص

نویسان جمهوری  ی سياهکار و تاریخ»اطالعاتی ها« تحليل های و» پژوهش«  پيش از این اما باید یادآوری کرد که بنياد 
هم گوش » اسناد«به این که حتا همين ! های اسرای فدایی در دست دژخيمان ساواک است بازجوییاسالمی، 

  .و دم بریده و بدون تاریخ و نيمه جعلی اند کاری نداریم
چریک های فدایی خلق را اسالف ساواکی شان » يقتحق«نویسنده ی کتاب معتقد است که در خالل این بازجویی ها، 

از شکم واقعيت بيرون کشيده اند، ولی در هيچ کجای این کتاب قدردانی مستقيمی !) با چه زحمت و شکنجه ای البته(
شاید تعدادی از آن ها خود در تنظيم این کتاب مشارکت . به عمل نيامده است) از ساواک و یا همکاران ساواکی( 

  ؟ !کرنگی و یگانگی دیده الجرم آن را غيرضروری و ناالزم تشخيص داده اندداشته، ی
ی را که فرمانداری نظامی و یا ساواک » کتاب سياه«به هر رو نویسندگان ساواکی اطالعاتی سعی کرده اند جلد دوم 

 به طبع برسانند تا دانسته و اظهار پشيمانی بود،» غلط کردم نامه«انتشار داده بود و مملو از » حزب توده«اوليه، عليه 
دانند که از این نظرها دست  ها نمی شاید آن. شود که رژیم جمهوری اسالمی دست کمی از رژیم سفاک پهلوی ندارد

  .ها به قضاوتشان نشسته است و احتياج به سند جعلی ندارنددنيا با اعمال آن. اند را هم بسته» ب.گ.کا«و » موساد«
های ساواک و  بازجوییهای فدایی خلق را از چریک» تاریخ«و » حقيقت«است که به هر رو این کتاب مدعی 

اعترافی که به « گوید  اما عرف حقوقی و بين المللی می. ، کشف کرده استاعترافاتی که زیر شکنجه اخذ شده
  ». زور و یا در شرایط غيرمتعارفی اخذ گردد فاقد اعتبار قانونی است و سندیت ندارد
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ها خرج کرده  برآمده و از خزانه ی ساواک برای فدایی» حقيقت« به فکر کشف » اطالعاتی ها« ده است که واقعًا چه ش
  !؟»ایهناس گربه عابد شد« ! اند؟

  ؟!اما ببينيم واقعيت کدام است و حقيقت چيست
خش مواد مخدر، واقعيت این است که به رغم تالش های همه جانبه و شبانه روزی مزدوران رژیم اسالمی در توزیع و پ

  ی فحشا و القيدی سياسی و بی تفاوتی در بين جوانان، عليرغم قلع و قمع مخالفين جدی و  اشاعه
تطميع شبه مخالفين، عليرغم صرف بودجه های کالن در اشاعه فساد و تبليغ و ترویج اسالمشان به انحاء مختلف، 

  .جنبش های حق طلبانه این جا و آن جا سر برآورده اند
ت این است که اینک در پویش جنبش های دانشجویی، کارگری و کليه مطالبات برحق سياسی مردم ایران، هویت واقعي

دوباره مورد توجه و مّداقه جوانان قرار گرفته است و خواهان » چریک های فدایی خلق«سياسيـ  ایدئولوژیک و تاریخی 
  .دانستن تاریخ خویش اند

اند و به رغم این که به لحاظ  به رغم هر اشکالی و اشتباهی که داشته» ی خلقچریک های فدای«واقعيت این است که 
اند و رهبران طراز اول آن را ساواک شاه از سر راه جمهوری اسالمی برداشت و اکثریت باقيمانده   شکست خوردهمادی

گرا و پرچم دار عدالت را پوپوليسم و فرصت طلبی شبه رهبرانش نابود کرده است، این جریان، جنبشی تاریخی مردم 
این حقيقت را . (ست ی تاریخی»حقيقت«دهد و مبّين   خود ادامه میمعنویخواهی و آزادی طلبی بوده لذا به حيات 

  )باید قلب کرد
واقعيت این است که جنبش همگانی به ویژه جنبش دانشجویی و جوانان حقيقت جویند و حقيقت این است که چریک 

گرچه در انحصار آنان (اند   بدل شدهایثاری  د به سمبل رزمندگی راستی و صداقت و نمونههای فدایی خلق در عمل خو
  ).نبوده است

دانند و بيش از همه  ها بيش از همه ميزان پوشالی بودن ادعاهای رژیم اسالمی را می و، واقعيت این است که اطالعاتی
يقت روشن شود در شرایط خاص، چگونه از جرقه دانند که وقتی حق شناسند و بيش از همه می شکنندگی آن را می

  !شوند خطرناک می» نيم درصدی ها«خيزد و  حریق برمی
ی  فقط نگاهی به نوشته. ها و به ویژه جوانان است ها خاک پاشيدن در چشم توده واقعيت این است که هدف اطالعاتی

ها را افشا کرده است برای فهم ميزان  ساحهای آشکار تم به عنوان شاهدی زنده که دروغ) فاطمه سعيدی(رفيق مادر 
  .*این کتاب کفایت می کند» حقيقت«

درآميختن بخشی از واقعيت با دروغ و جعل است و این را » حقيقت«و نيز واقعيت این است که بهترین راه برای قلب 
این کتاب مشحون از اثبات ید طوالیی دارند و » حقيقت«ی مالها با کشيدن نقش مار در اثبات  دانند که طایفه همه می
  !است» حقيقت«این نوع 

های  و، واقعيت این است که گذشت سی سال از حاکميت جمهوری اسالمی، تماشا و تحّمل انواع و اقسام بازی
شان چشم و گوش مردم را برای فهم و درک حقيقت باز کرده است و  سياسی و خيمه شب بازی های مالها و اعوان

ها از سر دانستن این واقعيت   ساواکی-های دیگر باقی نگذاشته، تالش مذبوحانة اطالعاتی ازیجایی برای خيمه شب ب
آن . ی فساد حاکم را به قبرستان تاریخ خواهد برد و چونان سيالبی بنيان کن جرثومه» حقيقت متحد می کند«: است که

  .روز دیر نيست و فرا خواهد رسيد
  .در همين شماره آرش، مراجعه کنيد» مساح نریزیدبرای فرزندان من اشک ت«ی  به مقاله* 
  

 

  
 »دستور تشکيالتی«
  
ی چهل با محافل وابسته به چریک فدایی  های فدایی خلق است که از پایان دهه از بازماندگان چریک» عباس هاشمی«

 بسياری از رهبران او از نزدیک با. های فدایی خلق بوده است ی پنجاه عضو چریک خلق ارتباط داشته و از اوایل دهه
 - ی زیر یکی از قصه نوشته. فدایی ارتباِط مستقيم داشته و خاطرات زیادی از دوران زندگی مخفی به خاطر دارد

چاپ آن را در این .  نوشته و در نشریات آن زمان منتشر شده است٩١ عباس هاشمی است که در سال  های خاطره
  .شماره آرش، مناسب یافتيم
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*****  
 

ی قلبت را به روی احساسات و عواطف شخصی و خانوادگی  بایست دریچه ت و فعاليت چریکی، میبرای عضوی
بسته، آرزوهای دل » قانون«ی متمنی چشم خود را بر این  ی بسته، دو دیده بستی؛ برغم این، در پشت این دریچه می

  !کردند را جستجو می
به ) ١(ای سازمانی بود،» اتوریته«اش و شاید هم چون  یها و پختگ به خاطر وارستگی) رفيق علی اکبر جعفری(خسرو 
. اش، اگر چشمی هم هست، باز برای نشانه زدِن دشمن، سنگر گرفته است ی قلب رسيد که در پشت دریچه نظر می

 بند، چيز دیگری) ٢(»استتار«خرید و به جز  می» ميدان گمرک«هایش را عمومًا با هشت، ده تومان از  او با این که لباس
شاید به خاطر اندام ورزیده و حرکات موزون و شاید هم رفتار متين و ! اما ظاهری بس آراسته و خوشایند داشت. نبود

دانم، شاید هم به خاطر مسلسل  نمی. داد صالبتی که در کردار و گفتارش داشت، به او چنين شکل و شمایلی می
در عمليات بسياری شرکت کرده بودند و ) ٣(»شتایر«سالح اش را تنها حميد اشرف داشت و این دو  اش که مشابه کمری

  )۴!!(کنند» گل«بسيار گل کاشته بودند، بی آن که 
بهترین کادر سازمانده ما بعد از . رفيق خسرو درک و شعور باالیی داشت«: گفت می) نواز رفيق حسين حق(البته منصور 
. تعصب دارد» قرار«ست و بویژه روی  آدم دقيق و منظمیفهميدی که خسرو  جا هم می جا و آن از این. »...حميد بود

  .، گفته اوست»قرار چریک ناموس چریک است«عبارِت 
ی  ولی منصور جانشيِن او در اداره. سازمان، یعنی کادر مرکزی بودند) ۵(»شورای عالی«منصور و خسرو هر دو عضو 
فتق بسياری از کارها را در مشهد بعهده منصور به هنگام حيات خسرو نيز رتق و . شد شاخه مشهد محسوب می

های مهم ـ در  سازی ها و امکان کار خسرو بيشتر به سرکشی و برخی آموزش. اما مسئوليت شاخه با خسرو بود. داشت
و . بيشتر در حال آمد و رفت به تهران بود. شد به همين جهت، مشهد اقامتگاه او محسوب نمی. شد مشهد ـ خالصه می

  !ها و دیدارهای گاه به گاه هم عاملی بود برای آن همه دوست داشتن» ورید«ای بسا همين 
شد ـ صبح  در در مشهد محسوب می پایگاه ما«آن روزی را که قرار بود خسرو به پایگاهشان برود ـ که ) بيژن زاده(صبا 

اش گویی  ه و دلنشينهای مهربانان شمرد و در پس تبسم خواست و دقایق آنرا می زود شادتر از هر روز دیگر برمی
شد و  هایش که شاید به قدرت هوش اسب در تشخيص برخی صداها، حساس می کرد؛ و گوش ای را زمزمه می ترانه

  »!رفيق خسرو آمد«: گفت شنيد و می تر می تقریبًا صدای ماشين خسرو را از یکی دو کوچه آن طرف
توانستند از او  سایرین نمی. کرد رم از خسرو استقبال مینظير بود و چه با صفا و گ صبا شور و شوقش در این لحظات بی

کرد و به گرمی و سخت او را  کرد و اولين کسی بود که سروجاِن خسرو را غرق بوسه می در را او باز می. پيشی بگيرند
  .فشرد می

عدتًا برنامه غير قابِل تغيير کردند و قا تعيين می» نویسی هفتگی برنامه«ی غذایی معين بود و آن را در  ها برنامه در پایگاه
 - دیگران نيز در صرف چای و ميوه). ۶.(کرد جای بهترین غذای هفته را به روز آمدن خسرو منتقل کند صبا سعی می. بود

  .شد داشتند و عمًال آمدن خسرو جشن گرفته می  امساک روا نمی- چه انگور ُغژمه و یا موزهای لهيده
  »که شده رفيق خسرو را یک روز یا یک روز و شب دیگر پيِش خود نگهدارندکردند با شيطنت هم  رفقا سعی می«

شوند؟ و من  برای کی حاضر می» نبرد خلق«و » ها اعالميه«رفيق خسرو تلفنی از من پرسيد «: گفت صبا می
 بود، به او - !یهای اعانه مل  روز قرعه کشی بليط-دانستم تا دو روز دیگر حاضر نخواهد شد؛ اما آن روز که چهار شنبه می

این را ما از بهترین روزهای ! جمعه رفيق آمد و مجبور شد یک روز اضافی پيِش ما بماند(!) گفتم، جمعه حاضر است
  »....دانستيم مان می زندگی
که در آن زمان اکثرٌا در (ی سفيد رنگش حمل مهمات و نشریات سازمان را  های مدیدی خسرو با آن ژیان قراضه تا مدت

  .داد ، خودش انجام می)شد ليد و تکثير میمشهد تو
تر کم خوابيدن  نخوابيدن و یا درست) ٧(».خوابيدیم، چند بار توی نگهبانی کله زدم رفيق خسرو و البته عموم ما کم می«

ی چریکی جایی معين پيدا کرده بود، اینطور توجيه  بعدها که تجزیه و تحليل از خود زندگی روزمره. نوعی فضيلت بود
البته ) ٨(».ست شود، ضدیت با خواب امری طبيعی  ماه خالصه می۶وقتی زندگی یا عمر ما به چيزی حدود «شد که  می

بعدتر که شاید ترکيب طبقاتی اعضاء اندکی تغيير کرده بود و تعدادی کارگر یا نيمه کارگر به سازمان پيوسته بودند، دیگر 
که یکی » محروميت از نگهبانی«حداقل در یک مورد، . برد ی خوابشان مییکپارچه چنين نبود و حتا بعضًا به هنگام نگهبان

  !شد، تأثير تنبيهی نداشت و کمی هم باعث خوشحالی شده بود از حادترین تنبيهات محسوب می
، منصور را از اوایل خيابان ژالِه تهران سوار کرد و به سمت مشهد راه ١٣۵۴ عصر روز اول اردیبهشِت ۵/۴خسرو ساعت 

بود که عمومًا از طرف حميد اشرف، بهروز ارمغانی » شورای عالی«های اوليه راجع به نکات مهم اجالس  صحبت. دندافتا
  .کشيدند ها را پيش می ها بيشترین پيشنهادات و بحث و بهمن روحی آهنگران مطرح شده بود و غالب هم همين

رگان، هم چنان متأثر و ناراحت بود و با این که ی گزارش شاخه شمال و ضربه اجتناب پذیر پایگاه گ خسرو در باره
  .انتقاداتش را در جلسه طرح کرده بود، بازهم فکرش متوجه این ضربه بود

تر  ساری به ما منتقل شده و ما باید رفيق را هر چه سریع) ٩(»صفِر«کنی این ضربه از طریق آن   منصور تو فکر نمی- 
  »!اش را قطع کنيم؟ ورد ارتباطخ مخفی کنيم، یا اگر به درد مخفی شدن نمی

  » !ها را قطع کنند تر سرنخ این را که در جلسه مطرح کردی و قرار شد رفقا هر چه سریع «- 
  »!انگاری داشتيم که البته باز هم شانس آوردیم صافمان نکرد ما تا به حال چندبار در این موارد سهل «- 
  »!رحم شده گير و بی ری سختحميد هم همين چيزها رو دیده که اینقدر سر عضوگي «- 

 
57



 

 
"تاريخ چريکهای فدائی به روايت شکنجه گران"     

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com  http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran 

کند و از طرف  را مطرح می) ١٠(»پای دوم«ولی او از یک طرف . گيریش به نظرم ميشه بهش حق داد در مورد سخت «- 
  »...!بندد دیگر دست و بال ما را برای عضوگيری می

ادش آمد که در مورد اش گذراند و ی های جلسة قبل را که هفده ساعت طول کشيده بود، سریعًا از ذهن منصور صحبت
ست  ارگانيسم مستقلی" پای دوم"پای دوم، مثل پای آدم به پای دیگرش وصل نيست، «: حميد گفته بود» تناقض«این 

  »...ای اختصاص داد شود و برای آن باید نيرو و تشکيالت ویژه که تنها با یک مغز هدایت می
  .ترمز خسرو، رشته افکار منصور را بهم ریخت و متوقف کرد

منصور گرچه حميد اشرف را بيشتر از خسرو دوست داشت، یعنی جای واالتری برایش قائل بود اما گویی خسرو را زبان 
» افق«حميد اما بر بلندای . اش صعود پذیر است ی بلند باالیی کرد جای خسرو با همه دانست و یا گمان می خودش می

حرف . انگار مرید خسرو بود. اش کرده بود»گير نمک«کار مشترک و مسئوليت مستقيم خسرو، گویی !! ایستاده است
شد این سختی هم کاهش  البته بتدریج که بيشتر مرید او می. زدن روی حرف خسرو برایش ناخوشایند و سخت بود

  !یافت می
ی حوالی ساری شام را خوردند و  توی یک کافه. نی هم بزنيمجا شامی بخوریم و بنزی خسرو آهسته کرد و گفت همين

  .جا بنزین زدند و دوباره راه افتادند در همان
کرد و نه  البته نه احساس خستگی می.  ساعت خوابيده بود۵/٢ترش حدود   ساعت و شب قبل۴خسرو شب قبل تنها 

سوار ماشين شدند، خسرو قدری خودش را به فرمان و  بار وقتی که  اما این. اش گرفته بود، کالمی هم از آن نگفت خواب
. اش گرفته کرد قدری خواب احساس می. اش به صندلی نچسبد کرد پشت تر کرد و سعی می ی جلو نزدیک شيشه

ی  تر تکيه داد و بفهمی نفهمی در فاصله منتهی منصور پس از خوردن شام، راحت. منصور هم دست کمی از او نداشت
شق دیگری هم . به همين جهت خسرو دیگر به رانندگی کردن منصور فکر نکرد. خوردن، چرتی هم زدبنزین زدن و چای 

  !بودند صبح باید مشهد می. برایش وجود نداشت
نور چراغ های ماشين هم . جاده خلوت و به خاطر کمی بارندگی، کامًال سياه و تاریک بود. اش ُبرد منصور خيلی زود خواب
اما گویی تمام . ها را خوب تنظيم کرده بود تا به بهترین نحوی جاده را روشن کند بته خسرو آنال. چندان سویی نداشت

  . قيراندود کرده بودند-  نه چندان دور- جاده و آسمان را
هایش دیگر سویی ندارند،  که رسيدند انگار چشم» جنگل گلستان«های خسرو تيز و قوی بود، اما به حوالی  گرچه چشم

  .تر برود، تا مبادا  اتفاقی بيافتد واسش را جمع کند و آهستهخيلی سعی کرد ح
اش را پایين تر آورد و راه داد کاميون بگذرد، تا  سرعت. رسيد، خوشحالش کرد های کاميونی که از پشت سر می چراغ

باره از تنش  یکگویی خستگی و خواب به . اش را بگيرد و راه را دنبال کند های پشت بدنبال آن، سوسوِی قرمز رنِگ چراغ
ی شمال  دوباره ضربه. اش راحت شد که به فکر کارهای فردا و قبل از هر چيز گزارش معمول افتاد قدر خيال آن. رفت
ولی خيلی سریع . ای بدهد، قدری پکر شد توانست توضيح قانع کننده بار شاید چون نمی اش را مشغول کرد و این ذهن

  !اد که مسئول آن خودش بودشاخه مشهد افت) ۵٢سال (ی  یاِد ضربه
لياقتی خودمان را در حفظ  ما با این ضربه بی«: خسرو به خاطر این ضربه برای اولين بار از حميد اشرف شنيده بود

!) گرچه برای خسرو صقيل مينمود(معنی این حرف روشن بود » .اعضایی که حکم کيميا  را برای ما دارند، نشان دادیم
خسرو در آن . لياقتی مسئولين بود که حکم کيميا را برای سازمان و همه داشت، به معنی بی» رفيق مادر«ضربه خوردن 

» بی مسئوليت«شدم و  روزها چندبار پيش خودش گفته بود، ایکاش من هم روزی که مادر ضربه خورد کشته می
هميد، در کارهایش جدیِت ف داد و معنای انتقاد را صميمانه می اما چون به خود فریبی ميدان نمی. شدم شمرده نمی

  .داد تا مرتکب اشتباهات مشابه نشود بيشتری به خرج می
. هایش دوباره کم سو شد با یاد این ضربه و مسائل بعدی آن، انگار آب داغی بر سروجان خسرو ریخته شد و چشم
خسرو دوباره . ه ادامه داده بودکاميون هم یا به راهی دیگر رفت، یا منتظر افکار او نشده بود و با همان سرعت خود، به را

انگار نيروی . تر کرد، اما خيلی زود به پشتی چسبيد از پشتی فاصله گرفت و خودش را به فرمان و شيشه نزدیک
  !کشيد  او را بسمت خود می- در پشتی صندلی-ای جاذبه

قيقه بيدار شد و چند  ساعِت بعد از شام، تنها چند د۵، ۴شد و منصور طی این  داشت تمام می» جنگل گلستان«
ها و  ی شدید به سرو پاهایش و صدای مهيب شکستن شيشه بار دوم با ضربه. ی بی معنی گفت و دوباره خوابيد کلمه

صدای خسرو اما بدنبال این سقوط مرگبار، منصور را بيشتر . از درد فشاری که به پاهایش و گردنش آمده بود بيدار شد
  !تکان داد

از ژاندارمری ميان . َمُن بزن و خيلی سریع ماشين را ترک کن. توانم کاری بکنم هایم ُخرد شده و نمیمن پا! ...  منصور - 
نام (خان  ها را رفيق کوچک ی سيمان داریم که یکی از آن دو انبار طرف کارخانه... کمرم را باز کن و با خودت ببر... 

و یادداشت ) ١١(»مترو«سه تا . کی توی پایگاه پيدا کناش را از طریق کرو داند و دیگری می) سازمانی کاظم غبرایی
سرقرار رفقای علنی تا مدتی نرو، . به حميد سریع خبر بده. را قرار بود ببرم تهران) حميد مؤمنی(های رفيق صادق 

آلن نزدیک ما ا.... مرا بزن و ُبرو . خيلی سریع باش. مثل هميشه کارهایتان را انجام بدهيد... اوضاع را درست کنيد، بعد
  »...خودت را بموقع برسان . هستيم تا مشهد راه زیادی نيست» چمن بيد

در مقابل حرف رفيق «نه از شدت تصادف و نه از زخم پيشانی و درد پاهایش، . منصور کامٌال گيج و مبهوت مانده بود
  »!!ام نشانه بروم بایست تخم چشمم را با گلوله سالح می! خسرو مانده بودم

  »!بلند شو! کنم ترا کولم می! برم ق من ترا مینه رفي «- 
  .اما خيلی زود فهميد که خسرو پاهایش خرد و خمير است و امکان حملش نيست
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  »! ...منصور معطل نکن، بده من تا خودم بزنم «- 
  »!نه! ... نه رفيق «- 
  »...دم َمُن بزن  به تو دستور می «- 

  !!کند  او مقاومت میدستورشنيد، اکنون در مقابل   با گوِش جان میهایش را منصور که مرید خسرو بود و همواره حرف
اش سبک و  در ذهن» نامه آئين«که بارها آن را بهنگام خواندن (اش را با ضرورت  ی احساس اما طولی نکشيد که فاصله

  !با شليک دو گلوله کوتاه کرد و رفت» سنگين کرده بود و سرانجام پذیرفته بود
*****  

اش را  پرید و دست های بسياری که با صدایی کوچک از جایش می چه شب. اما منصور دیگر منصور سابق نبودبعد از این 
در این لحظه، کابوس اما از پيش چشمانش ) ١٢.(شد ی شليک می برد و آماده اش می هراسان و مضطرب به سالح

  .گریخت می
کرد و غم  اش را پر اشک می ها، چشمان باترین ترانهگاه زی. شد می» شوکران«در بيداری نيز چه شهدها که به کامش 

  )١٣(»....تفنگ حيفه که آهو بُکشی، آهو قشنگه «: ریخت اش می ی عالم را به جان همه
  ١٩٩١ژوئن 

  
  :توضيحات

  .شد  رفيق علی اکبر جعفری نفر دوم سازمان محسوب می-١
  .شد ده میاصطالحی بود برای پوشيده نگاه داشتن سالح بکار بر» استتار «-٢
  . است که نام مسلسل کمری و عملياتی رفقا حميد اشرف و علی اکبر جعفری بودStarتلفظ دیگر » شتایر «-٣
  .گفتند ی سالح می  بود که به گير کردن گلوله در لوله اصطالحی» گل کردن «-۴
یاد به خاطر انزجار از کميته به احتمال ز. ی مرکزی بود نام عاليترین مجمع سازمان و معادل کميته» شورای عالی «-۵

  .ی مرکزی وجود نداشت در اساسنامه سازمان و ساختار تشکيالتی، ارگانی به عنوان کميته» حزب توده«مرکزی 
» دوخت و دوز«را با » نظافت«گرفت، حتا اگر ساعت   معموٌال هر تغييری در برنامه، مورد سئوال و یا انتقاد قرار می-۶

  !وردی سئوال هم نميشددر چنين م! کردی عوض می
  زاده  صبا بيژن-٧
   در یک جلسه انتقادی-٨
اطالق ) نيمه علنی و علنی(شد که به پيش از عضو یا کاندیداهای عضویت   بندی محسوب می نوعی درجه» صفر «-٩

  .سطح اعضاء بود» دو صفر«شد و مثٌال  می
 صنفِی مستقل، -ضرورت ایجاد تشکيالت سياسیاصطالحی بود متعلق به رفيق بيژن جزنی، در مورد » پای دوم «-١٠

  .را آفرید» پيشگام«که بعدها 
دقتی به هنگام نگهبانی، صدایی نه چندان بلند توليد کرده بودم شاهد سالح کشيدن رفيق   یک شب که بر اثر بی-١٢

  .باال را برایم نقل کرداز منصور جویای علت این اضطراب شدم؛ منصور به اختصار داستان . شدم که قدری هم مرا ترساند
  . ترانه سرودی انقالبی فولکلوریک لری-١٣

* 
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  !" نگاری  پژوهشگرِی مجرمانه در تاریخ"
  
  
  

. کنم تقدیم می) مهرنوش(ها و از جمله به همسرم ناهيد قاجار  های فدایی خلق در آن سال  من این نوشته را به چریک
راکندگی بازماندگان آن دوره، قدمی هر چند کوتاه در راه پاسداشت مبارزات های شکست و پ اميدوارم که در این سال

دانم چه اندازه برای درج  مطلب مفصلی که نوشتم در مجله شما جا وجود دارد؟  من نمی. دریغ آنان برداشته باشم بی
این در حالی است . د کنم، برخور"کتاب مجرمانه "اما به هر حال سعی کردم که تا جایی که مقدور است به مبانی این 

های  گيری از زمان و تجارب سال منتقدی از درون همان جنبش با بهره. که من  خود منتقد مشی مبارره مسلحانه هستم
آنان . کاهد ها نمی ام در آن سال های واالی آن دوستان دیده و ندیده این انتقاد من هرگز جزیی از ارزش. طوالنی پس از آن

اميدم این است که مبارزات آنان در تاریخ سياسی معاصر . های گرانقدر ملت ایران بودند مایهدر مجموعه خود سر
       .مان جای واقعی و حقيقی خود را به دست آورد ميهن

               
  نقی حميدیان 

  
های   چریکرا که مدعی است پژوهشی در تاریخچه" ١٣۵٧ها تا  های فدایی خلق از نخستين کنش چریک"من هم کتاب 

های مختلفی انجام  های اخير در مورد تاریخ سياسی معاصر ایران، پژوهش در سال.  است، خواندم فدایی خلق 
جمهوری اسالمی »  های سياسی مؤسسه مطالعات و پژوهش«است، اما کتاب مذکور که از سلسله انتشارات  گرفته

در این کتاب . است های رژیم شاه تهيه و تحریر شده خانه جهکتاب با تکيه بر اسناد شکن. است، جزو عجایب روزگار ماست
های فدایی  گزاران و کادرهای نامدار چریک های بسياری از بنيان های بازجویی، عکس صفحات متعدد و مختلفی از برگه

 کتاب را  گی بارز این کار یکی از ویژه. است خلق و گزارشات برخی از نهادهای انتظامی و امنيتی رژیم شاه درج شده
های  ها وعکس ی این کتاب مربوط به همين اسناد بازجویی انگيزاننده جاذبه و کشش عاطفی بر. دهد تشکيل می

فروش گسترده کتاب . است هاست که حتا یک برگ از آن ها تا کنون در معرض مشاهده و مطالعه عموم قرار نگرفته چریک
. ها و کارکرد دوایر امنيتی رژیم پيشين نيست  مدارک بازجویینيز چيزی جز فروش برخی از همين بایگانی اسناد و

هایی از اسناد رژیم سابق به  های سياسی جمهوری اسالمی با چاپ و فروش قسمت مؤسسه مطالعات و پژوهش
  . است کسب  و کار پر رونقی دست زده

 با تمایالت فکری چپ  در دهه مطالعه این کتاب، بناگزیر حافظه ویادمان فعاالن و عالقمندان سياسی و اجتماعی
گان کتاب  در البالی هر برگ و سند منتشر شده در کتاب  بسياری از خواننده. دهد پایانی رژیم شاه را تحت تأثير قرار می

شرایطی که حتا  . آورند  و ماجرایی، شرایط شکست سکوت قبرستانی رژیم شاه  را به یاد می و در پس هر عکس  و نام
های  های  چریک فشانی ها و جان شرایطی که  مقاومت. اند با آن در ارتباط  بودند و یا  در آن شرکت داشتهخود به نحوی  

گرچه شرایط .  کند گان کتاب را زنده می ها، خاطره فردی و جمعی خواننده فدایی خلق و مجاهدین خلق در آن سال
 عمًال در متن کتاب بسيار کم رنگ و یا  د  قرار گرفتهوحشيانه به وجود آمدن هر برگ و سندی که در کتاب  مورد استنا

اصوًال غایب است اما  با این حال حتا با این فاصله زمانی سی چهل ساله این اسناد هنوز بوی خون، جنایت، شکنجه و 
  . دهند تجاوز و خود سری و یکه تازی ساواک و رژیم شاه می

این اسناد با فشار همه جانبه جسمی و . است های رژیم شاه  گاه ها، محصول کارخانه شکنجه کل اسناد بازجویی
ها، ماه ها  و در مواردی  مانند  های شالق  بازجویان طی هفته ها و اطاق حق و حقوقی متهمين در سلول روحی و بی

توليد "  فوت در راه بيمارستان"شده  در شرایط رسمًا اعالن" زندگی"یاد عباس جمشيدی رود باری بيش از دو سال  زنده
، چنان پی در پی "پژوهشگرانه"و بررسی " تحقيق"اما کتاب چنان ماهرانه آرایش یافته و نویسنده  زیر عنوان . اند شده

شود که  گویا مبارزان  دهد  که به ذهن بسياری از خوانندگان نسبتًا آشنا نيز القاء می ها مراجعه می به اسناد بازجویی
حتا خواننده . اند در امتحان کنکور، به سوآالت  ممتحنين به طور داوطلبانه پاسخ گفتهاسير در اوین و کميته مشترک، 

ها را مانند گزارشات مأموران اداری از کشوی ميز  های بازجویی گان کتاب نقل قول کند که نویسنده اغلب احساس می
  !. کشند خود بيرون می

گی بازماندگان مبارزات آن دوران و گذشت سه دهه،  ها، پراکند اطالعی عموم از آن تکيه بر اسناد سری و بی
 آن قدر دور و قدیم است که  نویسان مؤسسه مطالعات را دچار این توهم کرده که گمان کنند  موضوع زمانی نوشته تاریخ

نادی، آن حال آن که موضوع زمانی تهيه و آرشيو چنين اس!  ها را باز کند ای وجود ندارد تا مچ آن هيچ شاهد و گواه زنده
 امنيتی از - برداری سياسی توانند سوء استفاده و بهره قدر نزدیک است که هم اینک  هزاران تن از بازماندگان آن دوره می
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در این جا بی مناسبت نيست  تأکيد کنم که آن تعداد از بازماندگان آن دوره که . اسناد جنایت ساواک شاه  را آشکار کنند
اند، موظف بودند  برای رعایت امانت و پاسداشت حقيقت و حرمت  وند تاریخی شرکت داشتهاز نزدیک و مستقيم در آن ر

های فدایی خلق  به طور منطقی و استداللی مبتنی بر  های مبارزات چریک انسانی مبارزان آن دوران  با مسایل سال
کاری که به نظر من در . خورد کنندمدارک حقيقی و حقوقی و شهادت و گواهی مستقيم ، و صد البته با دیدی انتقادی بر

 و اینک وضعيتی به وجود آمده که مؤسسه  ای کوتاهی شده های گذشته بدون هيچ توجيه و بهانه انجام آن طی سال
ما از این . نویسد های سياسی جمهوری اسالمی براساس اسناد مجرمانه شکنجه برای ما تاریخ می مطالعات و پژوهش

واقعًا از ماست که . کنم من در این جا علنًا شرمساری خود را ابراز می.  کوبنده را پذیرا باشيمبابت باید انتقادی سخت و
های فدایی با هر استراتژی و تاکتيکی شکست خوردند و جمهوری اسالمی با  این که همه جریانات و شاخه. بر ماست

اند،   و کسب انحصاری قدرت دولتی نایل آمدهرهبری آیت اهللا خمينی و روحانيون پيرو وی ناباورانه به پيروزی سياسی
عده زیادی یا به . های فدایی، توسط جمهوری اسالمی کشته شدند ای از مجموعه شاخه عده. برای همه روشن است

های  چه آنانی که در سازمان. مهاجرت ره سپردند و یا در کشور ماندند و راه دلخواه  زندگی خود را در پيش گرفتند
شان و  مقيم خارج کشور هستند و چه انبوه عظيمی از جداشدگان، صرف نظر از هر بينش و تفکر امروزیمختلف فدایی 

 ها داشته و دارند و یا ندارند، با تمام وجود خود آن را لمس  های مبارزاتی آن سال این که چه نظر انتقادی به شيوه
ها را  های جانانه چریک ها و ایستادگی  شوق مردمی تَالشتوانند  یاد و خاطر انسانی و شور و گاه نمی کنند اما  هيچ می

اینک جمهوری اسالمی این فاتح به قدرت نشسته، شمشير به ظاهر استدالل و سند و مدرک ساواک را . فراموش کنند
های جسمی و روانی  مبارزان  ها و زجرها و شکنجه ها و جانفشانی دستمایه قرار داده تا خط بطالن برهمه آن تالش

  . ها بکشد پرشور آن سال
های بنيادی  من  تنها به کليات و اهداف و مبانی و قضاوت. در این نوشته قصد من نقد و بررسی کتاب مزبور نيست

به گمان من این کتاب از یک .  پردازم ها، که به طور فشرده در پيشگفتار آن مستتر است،  می گان  کتاب چریک نویسنده
است و از سوی دیگر هدف اصلی " مجرمانه"ناد مجرمانه شکنجه  ساواک تکيه کرده از بنياد سو به دليل این که بر اس

های فدایی خلق و به طور کلی جنبش سياسی اجتماعی فدایيان خلق و تاریخ نویسی  کردن مبارزات  چریک مال آن، لجن
بطه با موضوع و اسناد استفاده شده در در این جا در را. ورزانه عليه آنان است که از نظر من مذموم و محکوم است غرض

   :خواهم این کتاب، مصرانه  می
ها  را بدون استثناء   های ساواک و گزارشات امنيتی رژیم شاه در آن سال بایگانی کليه اسناد بازجویی
  !برای استفاده عموم آزاد کنند

***** 
 

 
 
 
  

اینک .  در اختيار نهادهای امنيتی  جمهوری اسالمی استاسنادی که مورد اتکاء نویسندگان کتاب قرار گرفته، صرفًا  
روشن است که شرایط  و عوامل به .  شوند داری می نزدیک به سی سال است که  هنوز دربسته و سر به مهر نگاه

مسئوالن و پایه گزاران . اصوًال هيچ ربطی به جمهوری اسالمی ندارند) درست و نادرست( وجود آورنده این مدارک 
جز حفظ و نگهداری و گشودن درهای (و طبعًا هيچ مسووليتی . ی اسالمی هيچ نقشی در ایجاد آن ندارندجمهور
ها  نيز در قبال آن)  گران های قربانيان و کليه عالقمندان و پژوهش ها به روی همه از جمله بازماندگان و خانواده بایگانی

را و به چه علت این اسناد در ردیف آرشيو امنيتی  نظام اما معمای بزرگ  این است که چ. نداشته و نخواهند داشت
و به طور کلی " های فدایی خلق چریک"روشن است که  برخورد امنيتی با آرشيو مربوط به . جمهوری اسالمی قرار دارد؟

عاصر را همه اسناد مربوط به امنيت داخلی به جای مانده از رژیم سابق،  کليه عالقمندان و پژوهشگران مستقل تاریخ م
دادهای زندگی سياسی در یکی دو دهه پایانی رژیم شاه، به ویژه نحوه نگرش و مواضع و فجایع  پشت  از بررسی رخ

در این ميان ما بازماندگان آن دوره نيز هيچگاه نتوانستيم به اسنادی  که بيشتر آن . پرده امنيتی آن، محروم کرده است
هاست  و یادآور خاطرات مستقيم شخصی خودمان و حتا اسنادی از   در آن سالفکران ما ترین یاران وهم ها شامل نزدیک
  .های ما زندانيان سياسی رژیم شاه است دست یابيم بازجویی و دادگاه
های  آنان برای وارونه نشان دادن مبارزات چریک. گان کتاب و مؤسسه مطالعات کذا، مأموریت دیگری دارند اما نویسنده

کنند که گویا انتشار و یا  ها یاد می دن اغيار از فکر دسترسی به آن اسناد مجرمانه، طوری از آنفدایی خلق و دور کر
گمان اگر  بی: "گویند   پيشگفتار همين کتاب می٢٢در صفحه . گردد ها موجب مالل خاطر خوانندگان می مطالعه همه آن

از این رو، سعی بر آن بوده، . گشت خواننده خارج مییافت؛ این اثر از حوصله  تمامی جزیيات مندرج در اسناد انتشار می
سه دهه !  گویم نه جانم در پاسخ می." شده در اختيار عالقمندان به تاریخ معاصر قرار گيرد تر دانسته تا آنچه که مهم

محروم   -ایم  اسنادی که امثال ما هم در توليد آن به اجبار مشارکت داشته- است که از مشاهده  و بررسی این اسناد
ای کاش کمی لطف بکنيد و این سانسور به ظاهر فروتنانه را کنار گذاشته و کل اسناد را بروی ما و .  ایم بوده

 
61



 

 
"تاريخ چريکهای فدائی به روايت شکنجه گران"     

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com  http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran 

ها  شما با این حرف!!  گشودید می" با پرنسيب و مستقل"خویشاوندان مبارزان فقيد و کليه پژوهشگران کاردان و 
شما  ببينيم؟ "  نگاه مجرمانه"اریم که حتا خودمان را هم از ای ند گویيد چون ریش و قيچی دست شماست؛ ما چاره می

بدتر از همه این که کتابی که خود بر بنياد جرم و جنایت و تحریف و قضاوت دشمنانه استوار است را مبنای تکميل این 
کنند، بر گور   می؟ ببينيد در آخرین عبارت پيشگفتار کتاب ما را دعوت!دهيم عجيب و غریب  قرار " تاریخچه نویسی"نوع 

اميد است این اثر که قطعًا آخرین روایت، در این زمينه نخواهد بود، با توضيحات دیگرانی که خود در :" خود خاک بریزیم
طرف  چون بی. شدنی نيست این کتاب تکميل! وجه بهيج! نه."  اند؛ تکميل گردد ای از این جریان تقش ایفاء نموده گوشه
ها برای کوبيدن کل   امنيتی از اسناد بازجویی-سوء استفاده سياسی.  کار این کتاب نيستدریافت حقيقت هدف. نيست

هر کس در . تواند مبنا قرار بگيرد به همين دليل نمی. جویی نيست جنبش فدایيان خلق در دهه پایانی رژیم شاه حقيقت
  !      این راه گام بردارد،  شریک جرم نویسندگان کتاب است و بس

  
  !"اسناد شکنجه نياز داریم؛ اما؟ما به "

اگر تمامی افراد موثر در یک گروه سياسی  بتوانند  خاطرات خود را به رشته "گوید  نویسنده در پيشگفتار خود می
تواند  هيچ عقل سليمی هم نمی. کامًال درست است." نياز بود توان  از اسناد اطالعاتی بی تحریر کشند، باز هم نمی

 هایهای یکی از زیر مجموعه  این اسناد کجا هستند؟  اسنادی که در گاوصندوق:اوًالاما . اده گرددمنکر این حقيقيت س
در باز آفرینی ) مهم و یا غير مهم(توانند نقشی  شوند، چگونه می داری می وزارت اطالعات رژیم جانشين شاه نگاه

یک دسته قربانيان آن .  دارند" نياز " به آن اسناد  دو گروه متخاصم در آن دوره، :ثانيًارویدادهای سياسی ایفا کنند؟  
بازماندگان آن ( ما .  ها زنان متکی بر آن اسناد هستند و دسته دیگر مجرمان و مدافعان دستگاه شکنجه و جنایت و قلم

رور کنيم تا ها را م به آن اسناد نياز داریم تا مجموعه اطالعات ساواک از حمالت و ضربات و غيره به سازمان چریک) دوره
ما به . تر دست یابيم تر و همه جانبه های پيشين خویش را بسنجيم و به حقيقت در ابعاد گسترده با اطالعات و دانسته

ها و امکانات ساواک برای رخنه به صفوف سازمان پی ببریم و  مطالعه اسناد رژیم پيشين نياز داریم تا به کيفيت و تاکتيک
ما به این اسناد نياز داریم تا بتوانيم از خودمان، از کل ساختار و کروکی .  واقف شویم قيت آنبه ميزان موفقيت یا عدم موف

ما به این . تری به دست آوریم جانبه تر و همه های مختلف، شناخت دقيق تشکيالتی  متغير و سيال سازمان در زمان
سازی نوینی عليه خودمان ترتيب   نداریم تا بتوانيم پروندهاما ما به این اسناد نياز. ها بسيار نياز داریم اسناد در این زمينه

. گانه با ملت و اوضاع کشور معرفی کنيم طلب، آدم کش، بی ما به این اسناد نياز نداریم که خودمان را خشونت. بدهيم
 جوهر و روح زنده و ما به این اسناد نياز نداریم که. درون سازمانی بسازیم" هولوکاست"ما نياز نداریم که از این اسناد  

های فدایی خلق را در مبارزه با رژیم استبدادی و وابسته به آمریکا را تقليدی و مد روز آن روزگار   ناپذیر چریک تسليم
ما حتا به آن ! ما به آن اسناد نياز نداریم تا آن را کارپایه، اساس  و بنياد شناخت از خودمان قرار بدهيم. معرفی کنيم

مان زجرها   ای به عشق خدمت به مردم و به کارگران و زحمتکشان ميهن اویه که چه حد و اندازهاسناد از این ز
پروری کنيم و  ما به اسناد نياز نداریم که زجر نامه بنویسيم و قهرمان. های ددمنشانه تحمل کردیم نياز نداریم شکنجه

ياز نداریم که ميزان سواد و معلومات  سياسی خود ما به این اسناد کذایی ن. ها شویم مبلغ مقاومت تا مرگ زیر شکنجه
ما که آن پروسه را به . مان را به یاد آوریم؛ ما نياز نداریم از این اسناد نتایج غرض ورزانه سياسی عليه خودمان بگيریم

خود های فدایی را در  اشکال مستقيم و غير مستقيم از سر گذراندیم  دست کم هنوز آن شهامت و جسارت ویژه چریک
. سراغ داریم که به خودمان انتقاد کنيم و کارنامه بد و خوب آن زمان خودمان را آشکارا در معرض قضاوت ملت قرار دهيم

این کار نقض غرض . آری مطالعه و بررسی چنين اسنادی هرگز اساس و کارپایه پژوهش برای قربانيان نيست
ًا ، عمًال و نظرًا  جوهر و روح مبارزه ما با رژیم شاه و آن هر کس حتا اگر به سهو چنين کند، ماهيت. وحشتناکی است

  . ها را به کلی هيچ و پوچ خواهد کرد کاری که کتاب مذکور کرده است فشانی  ها و جان همه مقاومت
  !اعتماد نویسنده ی کتاب  به ساواک شاه

توان به اسناد اطالعاتی،  آیا می" : کند حال ببينيم چگونه نویسنده در همين پيشگفتار خود مسير ساواک را طی می
و خود بدون هيچ  پرده پوشی "  است، اعتماد نمود؟ هایی که متهم در شرایط خاص آن ها را نگاشته خصوصًا به بازجویی

نویسنده اعتماد خود را به چنين اسناد و ! درست است! بله". پاسخ ما به این پرسش مثبت است : "دهد پاسخ می
  . است کند و به ویژه در تمام اجزاء کتاب خود نيز به آن وفادار الن میآرشيوهایی رسمًا اع

هایی که  توانيم  این نتيجه ساده را بگيریم که وقتی شما خصوصاًً به بازجویی اما در این جا به لحاظ منطقی ما  می
هایی که با آن شرایط خاص  کنيد باید به طریق اولی به آن اند  اعتماد می متهمان در زیر فشار شالق و شکنجه نگاشته

در واقعيت امر شما  بدون هيچ !   باشيد کرده اند نيز اعتماد  شالق و شکنجه این اسناد را تهيه و تنظيم و آرشيو کرده
های فدایی خلق صرفًا از زاویه دید مأموران و  نگاری جنبش چریک شما رسمًا و علنًا  به تاریخ. اید خجالتی، چنين کرده

، )ها حتا بدتر از آن( اند  های مسلحانه را با آنان داشته ها بيشترین درگيری امنيتی رژیم شاه، که چریکهای  دستگاه
 و  های خود را بر هر اظهارنظر و قضاوت و ارزیابی ها و چشم به همين دليل است که شما  گوش. اید مبادرت ورزیده
. انگاشتيد ها را غلط و نادرست  ار کردید و یا نادیده گرفتيد و یا آنیا وجود همه را انک.  های دیگران بسته اید نوشته یا کتاب

من در دنباله مطلب به این مساله خواهم !. تان رسمًا بر آن صحه گذاشتيد کاری که شما در همين پيشگفتار کتاب
  .پرداخت

های حاصل از آن  ندهجدا از مساله حقوقی غير قابل استناد بودن اسناد مجرمانه در تاریخ نویسی،  ببينيم پرو
  .  تواند مورد استفاده قرار گيرد ها می های خاص  تا چه اندازه و در کدام حوزه بازجویی
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  !ها اهميت، جایگاه و مشخصات اسناد بازجویی
تنها در کتاب . است تا کنون به جز خواص مرتبط با مؤسسات امنيتی جمهوری اسالمی، هيچ کس این اسناد را ندیده

هر کس  با مطالعه همين مقدار اسناد که . است ها چاپ شده هایی از آن است که  برای اولين بار قسمت." ..ها  چریک"
من نيز با مطالعه این کتاب و تجربه . رسد ، به نتایجی می ها استفاده کرده های خاص خود از آن نویسنده در رابطه با هدف

کوشم به طور فشرده نظرم را نسبت به کل  ها، می  آن سالشخصی و آگاهی از تجارب بازجویی بسياری از دوستان در
مقدمتًا باید تأکيد کنم که این اسناد از نظر حقوقی برای شناخت حقيقت . چنانی، در زیر بنویسم  های آن اسناد بازجویی

و قانون ها با نقض خشن و آشکار کليه موازین و مقررات حقوقی  تهيه و تنظيم آن. به کلی غيرقابل استناد هستند
صورت گرفته و طبعًا مغایر با موازین جهانی حقوق بشر ) قانون اساسی مشروطيت(ها  اساسی کشور در همان سال

  .است" مجرمانه"شدگان، اصوًال  اقدامی  نویسی صرفًا به استناد اعترافات شکنجه تکيه بر آن و ادعای تاریخ. است
ق و نيز همه کسانی که به طریق مستقيم و غير مستقيم و های فدایی خل های چریک به طور کلی اسناد بازجویی

ها و سازمان فدایی  بودند و توسط ساواک و کميته مشترک بازداشت و  در هر سطحی و به نوعی مرتبط با چریک
سوآل . تشخيص و تميز کيفيت و محتوای حقيقی و غير حقيقی آنان نيز دشوار است.  اند بازجویی شدند، بسيار متنوع

های پيدایش و ادامه یک  توان مسایل درونی و پيوندها و مناسبات، اهداف و ضرورت  این است که  اصوًال  میاساسی
 بازخوانی کرد؟ بدیهی است که محتوا و کاراکتر کلی و جزیی  جنبش سياسی را با اتکاء به اسناد و مدارک دشمنان آن

 و شرایط  ها ی از مسایل حقيقی و غير حقيقی در زمانها مخلوط آن.  این اسناد اصوًال یک دست و هماهنگ نيستند
اما در . باشند های به نسبت دقيق می های اجرایی دارای اطالعات و آگاهی در عرصه. گيرند را در بر می متفاوت 
 هایی که به مسایل مناسبات و پيوندهای درونی و به طور کلی مسایل محتوایی و ماهيت مبارزاتی فدایيان  مربوط عرصه
اند که فهم و  ها در شرایط اسارت عجين کاری ها و پنهان ها و مقاومت ها و تاکتيک شوند، این اسناد چنان با شيوه می

کنم این مساله را در دو وجه کلی زیر توضيح  در این جا من کوشش می. گردد ها نا ممکن می شناخت آنان برای خيلی
 : دهم
  

  وجوه مثبت اسناد
  : موارد زیر است وجوه مثبت اسناد شامل

خود این اسناد شاید از یک . بندی شده است های  طبقه ترین محسنات  آرشيو اسناد و مدارک، تنظيم  پرونده  مهم-١
از . جانبه است  و همه شک حاوی اطالعات گسترده و بی. بندی  متدیک برخوردار باشد منطق موزون و هماهنگ و کالسه

توان  به ویژه  می. انه و بایگانی هر اطالع  جزیی و کلی مربوط به هریک درآنهای فردی جداگ جمله  تنطيم پرونده
به یقين مجموع آن ها از آگاهی  تک تک . مشخصات اصلی روابط  ساختاری تشکيالت مخفی را  در این اسناد یافت 

ها،   و نظامی در آن سالبا توجه به شرایط عدم تمرکز مبارزه سياسی. تر است تر و گسترده بازماندگان به مراتب جامع
های متعدد و  تواند منبع جامعی برای ترسيم ساختاری و روابط  و جا به جایی ها می آرشيو اسناد ساواک از این جنبه

  .مسایلی از این دست باشد
 کليه مسایل مربوط به مشخصات حقيقی افراد مانند شغل، تحصيل و نام و نام خانوادگی و سن و جنس و نظایر -٢
تر مسایل مربوط به مکان و زمان اقداماتی که انجام شده، شمای کلی و برخی از مشخصات دقيق عمليات  بيش. ها این

، آدرس و مشخصات غالب )البته مخلوط با نظر ساواک و بازجویان(ها، ترورها و غيره   و بمب گذاری مسلحانه
اند، اسامی مستعار بسياری از  شده  که شناختهها، محل و زمان قرارهای لو رفته با افرادی های چریک گاه  سکونت

هایی که به چنگ  کاراکتر رفتاری  چریک)  تا حدودی و از زاویه خاصی(مبارزان، هویت حقيقی و  مشخصات عمومی 
شناخت نسبی از سطح و کيفيت سياسی . های افراد با یکدیگر بسياری  از ارتباطات و تماس. بودند ساواک گرفتار شده

ای از  هایی که انجام گرفته یا ناکام مانده و نيز پاره ها و نقشه آگاهی از شمای کلی طرح. دودی از متهمانو نظری مع
علل برخی از ضربات وارده به . شده در گذشته های تحليلی انجام ها در مسایل نظری و یا برخی از بحث گيری  جهت
وذ و رخنه احتمالی عناصر ساواک در شبکه ارتباطات مسایل مربوط به نف.  است ها که هنوز در ابهام مانده چریک

بودند و تا حدودی   هایی که زنده دستگير شده ها و خالصه حد توان مقاومت تک تک چریک پيرامونی سازمان چریک
  !روحيات ویژه آنان در آن شرایط دژخيمانه

های حاکم بر  توان دیدگاه می.  از محسنات دیگر اسناد، شناخت از کارکرد درونی سيستم امنيتی رژیم است-٣
های عمل ساواک و کل رژیم شاه نسبت به  ها و شيوه های نفوذی و سياست دستگاه امنيتی، کارکردها و تاکتيک

  . اش را به طور نسبی مورد شناسایی قرار داد مخالفان و مبارزان سياسی
  

  :  وجوه  مبهم، انحرافی و نادرست اسناد
مایه مناسبات درونی و پيوندها و  تواند حداقل شناخت و درک و فهمی از  روح و جان  این اسناد به هيچ وجه نمی-١

فقط یک نوشته کوتاه از عباس جمشيدی رودباری در . های متقابل و شور و شوق انقالبيون اسير را نشان دهد فداکاری
و من آنقدر داغ یکدیگر ) حسن نوروزی(ی باب:"  ... تواند روح و جان ماجرا را آشکار سازد او نوشت کتاب وجود دارد که می

شاید این تنها نمونه بيان ....". اش بياد دارم ها را با تمام شور و صميميت رفيقانه را بوسيدیم که من هنوز لذت آن بوسه
کوشيد از ورود به این مسایل پرهيز  در آن شرایط هر کس می. احساس واقعی یک مبارز فدایی خلق زیر شکنجه باشد

  .  ها شاید موارد این چنينی بسيار اندک باشد در ميان هزاران برگ از بازجویی. نماید
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ای در زد و خوردهای مسلحانه  عده.  متأسفانه عده زیادی از کادرها و رهبران بازجویی شده در قيد حيات نيستند-٢
ها  رگی از بازماندگان آن سالاما بخش بز.   و یا اعدام شدند و تعدادی جان خود را زیر شکنجه از دست دادند کشته

های متفاوت که با یکی  های با کيفيت طراز یا زیر دست و مبارزان و سمپاتيزان سنگران، کادرهای هم مخصوصًا یاران و هم
به . من هم  یکی از آن بازماندگان هستم.  دو واسطه با آنان و یا مبارزان بازمانده  مرتبط بودند، خوشبختانه در قيد حياتند

کننده،  های منحرف گویی   و جعل، اطالعات گمراه کننده، اضافه ان من بخش بزرگی از محتویات این اسناد، حاوی دروغگم
ها و صفحات آن و در  در البالی برگ.  است" ظریف و زیرکانه"های  شده و ضد و نقيض گویی سناریوهای از پيش ساخته

اکثریت بزرگی از متهمان در . گمراه کردن بازجویان صورت گرفته است برای  وقفه ها،  تالشی بی مضامين اقرار و نوشته
های  خالف واقع  آميز و تعریف های اغراق  مورد نحوه فعاليت و کشيده شدن به فعاليت سياسی و تشکيالتی،  به توصيف

اعی خود گاهی همه  داشتن احساسات و تمایالت انسانی و اجتم آنان برای فریب بازجویان با پنهان نگاه. زدند دست می
  .                                              دادند وجوه مثبت خود را وارونه نشان می

ها همچنان  با این حال این نوشته. شد نویسی می ها با اجبار توسط متهم  چند بار پاک  تقریبًا اغلب نوشته-٣
انگارانه بنویسند و یا خود را تا حد امکان کم سواد  يدند سهلکوش بيش تر ا فراد می. های انشایی یا امالیی دارند غلط

شان برای بازجویان آشکار بوده،  بقيه عمومًا از همان آغاز خود را   و کيفيت فعاليت به جز کسانی که هویت. نشان دهند
 و نظایر این ها لوح اطالع از مسایل سياسی و اجتماعی و حتا ساده  اطالع از روابط تشکيالتی، کم سواد یا بی بی

تر کسی بود که به روشنی و حتا با فشار، ميزان مطالعات سياسی و حد آگاهی و شناخت خود را  کم. کردند معرفی می
های مورد  شان آورده شده به عنوان کتاب گفتار کتاب نام تقریبًا همه متهمان، آن چند کتابی را که در پيش. بيان کند

های  تاکتيک عادی و بدیهی بود که نشان دهند تنها در مرحله اوليه مطالعه کتاباین یک . اند مطالعه خود نوشته
های جدی و  های دست به دست شده کتاب کوشيدند از فشار حلقه با این شيوه می. اند ؟ قرار داشته"غيرقانونی"
  . دهنده، پرهيز کنند رد

اعتنایی به مال و منال و مقام و ثروت و  تی، بیها، عالیق عميق مردم دوس  تقریبًا همه مبارزان وابسته به چریک-۴
چرا که . داشتند توانستند  پنهان نگاه می جنس مخالف و ميزان شناخت و مطالعات مارکسيستی خود را تا جایی که می

شد که حتا  ترین عالیم  محسوب می گمان مهم بيان حقيقی عشق به مردم و به رفقا و ميهن و زحمتکشان، بی
های  بنا براین در برگ. راد غير سياسی  را در ذهن کثيف بازجویان تبدیل به یک چریک فدایی خلق کندتوانست اف می

بازجویی اغلب متهمان، مسایل مضمونی و فکری، گرایشات واقعی و تمایالت انسانی و احساسی آنان به کلی 
های مبارزاتی آن سال ها نبودند،  گی با توجه به این مسایل برای کسانی که در بطن این ماجرا و ویژه. مخدوش است

  .  شناخت  مطالب درست از نادرست اگر نگویم نا ممکن دست کم بسيار دشواراست
 به جز مورد عباس مفتاحی که جزو جایزه صدهزار تومانی دستگاه امنيتی رژیم بود و مسعود احمدزاده  و دیگر -۵
آنان . کردند  از آغاز هرگونه فعاليتی  را کتمان میهای مسلحی چون عباس جمشيدی رودباری، همه متهمان چریک

در .  کردند از عالیق خود به زندگی، تحصيل و شغل خوب و درآمد باال و سکس و غيره حرف بزنند کوشش می
های بعدی و گمراه کردن خط سير  های اجباری همه بدون استثناء برای محدود کردن دامنه بازداشت نویسی تک
در این . نوشتند گران، عمومًا مسایل انحرافی را با مسایل واقعی به صورت مخلوط و مخدوش می های شکنجه جویی پی

و حتا در مواردی  "  خود دوستی"،  "عالیق تحصيلی یا شغلی"،  "جا زده"و  "  دلبسته به زندگی"موارد با کلماتی مانند  
  .انگيزه جلوه دهند گير و بیکوشيدند خود و یا سوژه مورد نظر را  نا پي انحرافات اخالقی می

شده را به گردن کسانی بيندازد که قبًال کشته یا اعدام   کرد اقدامات انجام  در بسياری موارد، زندانی تالش می-۶
متهمان  . اند و زنده دستگير نخواهند شد دادند  که مطمئن بودند مخفی و مسلح هایی نسبت می بودند و یا به آن شده

تر، به اجبار به مسایلی اشاره  توقف کردن فشارهای فوق بشری در مسير کشف مسایل مهمبرای کاستن و یا م
البته هميشه امکان خطا در . تری داشتند آوردند که به نظرشان اهميت کم کردند  و یا نام افرادی را بر زبان می می

تری برای کشف اسرار فراهم  تازهتر و برای بازجویان امکان  تشخيص وجود داشت چه بسا مواردی که موضوع را خراب
  .  ساختند می
هایی از گول  های زیادی وجود دارند که متهمان داستان چنانی، پرونده های آن  به یقين در ميان اسناد بازجویی-٧

در "  شاهنشاه آریامهر"دریغ  و زحمات بی" شاه و مردم"اطالعی و بی خبری از دستاوردهای انقالب  خوردگی و بی
" اعليحضرت"و آبادانی کشور و رضایت خاطر دهقانان و کارگران که حتا موجب سفيد شدن موی سر رفت  پيش
موارد نه چندان اندکی از نوشتن نامه و یا  تقاضای عفو .  اند به هم بافته... است و یا از مراحم و بخشش ملوکانه و گشته

های  سازی  و برای خالصی از تهدیدها و صحنهوجود دارند که متهم به ناچار"  ذات اقدس مولوکانه" و بخشش از
تر این متهمان در  با این همه، بيش.  است سپرده های طاقت فرسا و غيره  بدان تن  آور و یا از سرگيری شکنجه وحشت
 کردند و در موارد متعددی  صالحيت دادگاه و ها از پذیرش اتهامات خودداری و یا به لحاظ حقوقی از خود دفاع می دادگاه

  .   کشيدند رژیم شاه را به زیر سوآل  می
ها وضعيت طوری بود که هر  در آن سال. چنين  مساله سپردن تعهد هنگام آزادی  نيز وجود دارد   در این اسناد هم-٨

شد که با محتوای انکارها در  گونه سرسختی  و امتناع از امضای برگه تعهد، خود نوعی تعصب مبارزاتی محسوب می
هيچ .  مهمی بود دادن تعهد  به ویژه برای کسانی که قصد ادامه فعاليت داشتند، مساله. خوانی نداشت همها  پرونده

در این موارد نيز به هيچ وجه از رعایت  . مبارزی  حاضر نبود در این گذرگاه، ساواک را دست کم  به خود حساس کند
د که به جز برخی استثناء  افراد با امضای خود متعهد ای بودن ها چاپی و کليشه این برگه. حقوق شهروندی خبری نبود

عوامل مخالف "شدند که پس از آزادی دیگر گرد هيچ فعاليتی نگردند و در صورت مشاهده  موارد مشکوک و یا تماس  می
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ای آن نيز در واقع این تعهد هيچ اهميتی نداشت و امض. و غيره  موضوع را بالفاصله به مسووالن گزارش نمایند" یا خرابکار
  . باشد اما به هر حال باید جزو اسناد ساواک . کرد هيچ گاه مانعی برای کسی که قصد ادامه داشت ایجاد نمی

شدند ولی چندی پس از  های کوتاه مدت محکوم می  همه آنانی که بار اول و یا حتا بار دوم دستگير و به زندان-٩
اند،  هریک به فراخور موقعيت خود این  آورده های چریکی در می ر از تيمدادند و یا س آزادی، دوباره به فعاليت ادامه می

 . القاعده باید در آرشيو ساواک موجود باشد هایی علی چنين پرونده.  ها را با موفقيت به کار بستند شيوه
ع حقوقی، های نظامی،  دفا  روی دیگر بغرنجی چنين اسنادی، مسایل مربوط به مقاومت و ایستادگی در دادگاه-١٠

هایی که بر آنان روا شده، و  های فرمایشی نظامی و دفاع از افکار و عقاید سياسی، افشای شکنجه رد صالحيت دادگاه
در .  در موارد بسياری تبدیل دادگاه به امکانی برای افشاگری عليه دیکتاتوری رژیم  و سلطه آمریکا بر کشور و غيره است

های سياهکل اشارات منقطع و پراکنده  البته گزینشی مانند دادگاه نظامی چریکها به صورت پراکنده و  کتاب چریک
  . ها  خبری نيست ها در دادگاه است اما از دیگر ایستادگی شده

از سرود خوانی تا . اند های نظامی متهمان به طور کلی برخوردهای مختلفی داشته روشن است که در دادگاه
  !. های سخت خارج از تحمل  روی پشيمانی و یا به اميد رهایی از مجازاتآمدن تاکتيکی و یا واقعی از کوتاه
آميز و مخلوطی از موارد  درست و نادرست در اسناد، باید به اسناد و مدارکی که اصوًال     با توجه به محتوای ابهام-١١

شده چریکی  به ترتيب  بندی های تيمی، اسناد و امکانات طبقه در خانه.  است نيز اشاره کرد به دست ساواک نيفتاده
به هنگام شروع درگيری، وظيفه مقدم و از پيش . شدند داری می ، نگاه" دو" و " یک" های دو  صفر؛ صفر؛ و  اهميت با نام

اجرای این وظيفه به دليل معطلی در سوختن . ها را آتش بزند شده یکی از اعضای چریک این بود که بالدرنگ آن تعيين
بندی شده  اسناد و امکانات طبقه. پاچگی معموًال با مرگ حتمی همراه بود ور شدن آتش یا دست مدارک و یا شعله
  : شامل موارد زیر بود

ها بالفاصله جان افراد و یا امکانات مهم  در  آن ای بود که با لو رفتن    مربوط به کليه امکانات و قرارهای زنده-" دوصفر" 
  .  گرفت خطر قرار می

ها بتدریج مورد شناسایی  های مالی و تدارکاتی  بود که با لو رفتن آن بوط به امکانات بالقوه و منابع کمک  مر- " صفر" 
  . گرفت و ضربات ساواک قرار می

های درونی و نيز  ها و تحليل ها و مقاالت وکتاب ها، نامه ها، یادداشت نامه   مجموعه مسایل مربوط به آیين- " یک" 
گرفت که در   و وسایل نظامی موجود در خانه تيمی مانند نارنجک و اسلحه و پول را دربر میهای مواد منفجره فرمول

  .  بردند صورت امکان باید با خود می
کل .  مربوط به کليه امکانات درون خانه تيمی مانند تایپ، چاپ و صحافی، استنسيل  و فيلم و نظایر آن ها بود- " دو" 

بایست  وجه نمی این مدارک به هيچ. های تيمی چریکی وجود داشتند عمومًا در خانهبندی شده  مدارک و امکانات طبقه
بعد از (های تيمی با ساواک و کميته مشترک  های مسلحانه خانه افتاد و در واقع طی تمام درگيری به دست ساواک می

در واقع . به دست ساواک نيفتادگاه سالم  ها هيچ شده چریک بندی ، اسناد و منابع  طبقه)سر گداشتن تجارب اوليه پشت
  . است سوخته به چنگ ساواک نيفتاده اسناد مهمی  جز مشتی اشياء  و وسایل سوخته و حداکثر نيم
ها برای نابودی امکانات و مدارک و اسناد درون سازمانی،  با توجه به شرایط مبارزه و آمادگی و واکنش سریع چریک

های خاص  در موارد معدودی ساواک برای برنامه. ها به دست نياورد ونی چریکساواک عمًال آگاهی چندانی از مدارک در
بنا براین بخشی از اسناد و مدارک درونی .ها تکذیب شد خود دست به سند و مدرک سازی زد که بالفاصله توسط چریک

  . ها اصوًال  وارد آرشيو ساواک نشدند چریک
های  های بازگو شده در سلول وای نادرست با حقایق و واقعيتهای پيچيده محت گونی به اعتقاد من تنوع و گونه

شده و تهدیدها  و نمایشات دلهره آور و هراس  های مثله انفرادی و در شرایط سکوت و تنهایی طوالنی مدت با بدن
فکيک کاران تشکيالتی آنان، امکان ت است  که به جز کسان نزدیک و هم دایمی از شکنجه  و مرگ، آن چنان تنيده شده

  .سره از ناسره ميسر نيست
ها تا  توان در مقابل آن مقاومت کرد و در پراتيک واقعی مقاومت در مورد آثار و تأثيرات شکنجه و این که تا چه حد می

با . توان چيزهای زیادی یافت های ساواک می چه زمانی و تا چه حد و حدودی صورت گرفته یقينًا در البالی اسناد بازجویی
بحث در مورد حد . گردد  درهای بایگانی اسناد شکنجه ساواک و مطالعه و بررسی آن این مسایل روشن میبازگشایی

اما به نظر من هيچ ابر مردی .   دیگری است که باید جداگانه به آن پرداخت مقاومت در زیر شکنجه و مسایل آن مقوله
 سيستماتيک با کمک پزشکان و امکانات دارویی برای های جسمی و روانی وجود ندارد که بتواند در برابر انواع شکنجه

انسان از پوست و گوشت و خون و روان ساخته . گان، برای مدت طوالنی مقاومت کند شونده جلوگيری از مرگ  شکنجه
های بسيار حساب شده ناشی از شناخت نقاط بسيار حساس درد و رنج جسمی و  شده و تحمل آن در برابر شکنجه

 . د نيستروانی، نامحدو
  

  ! سازی و یا حذف پرونده پرونده
های تهيه و تنظيم  در برخورد با جایگاه و موقعيت اسناد امنيتی رژیم شاه  باید  به موارد مهمی مانند کيفيت و شيوه

 جمله ها امری جاری و جزء الزامات کار اداری و از تهيه اسناد و بایگانی  در همه ادارات و در همه دولت. اسناد اشاره کرد
ها و  ها و تملق خواری و رقابت های دیکتاتوری، این امور به درجات آلوده به فساد و رشوه درنظام. موسسات امنيتی است
 و جعل و کاغذ بازی و  سازی نهادهای امنيتی نيز هيچگاه مبرا از پرونده. های شغلی نيز هست سوء استفاده از موقعيت

کاری در اسناد و  ها حذف و یا دست در این حکومت.  ثر و سندی  نبوده و نيستندیا حذف پرونده و پاک کردن هر گونه ا
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یکی از . است ای و هميشگی حيات و مدیریت کشور ها عليه مخالفان و منتقدان، از ترفندهای پایه سازی حتا پرونده
به جز اعترافات  . ن دیگر استشده جعل یا حذف پرونده، مربوط به  ترور ظالمانه بيژن جزنی و هشت ت های شناخته نمونه

ای که به شرح حقيقی و  گر معروف ساواک در دادگاهی که پس از انقالب تشکيل شد، هيچ پرونده تهرانی شکنجه
نيز تنها به اظهارات تهرانی در ..."  ها چریک"در کتاب . واقعی این کشتار بپردازد در آرشيوهای رژیم پيشين وجود ندارد

به هر حال در ادارات اطالعاتی و امنيتی به دليل کنترلی که دیکتاتورها برای امنيت . است ناد شدهبازجویی و دادگاه است
ساواک .  تر و در واقع پنهانی تر است خواری کم و بقای خود بر این نهادها دارند پرونده سازی ناشی از فساد و رشوه

های  تر مقامات امنيتی و تيم بيش. است زان کم نداشتهعليه مخالفان رژیم و در سرکوب مبار" سازی پرونده"شاه نيز در 
نمایی و حتا خالف  هایی با بزرگ گر برای دریافت پاداش و رتبه و غيره با خود شيرینی و تملق، پرونده بازجویان شکنجه

که چنين طبيعی است . اند واقع در کشف و خنثا کردن فالن  گروه برانداز و بهمان گروه خرابکار و غيره تنظيم کرده
  .هایی در مجموعه آرشيو کم نيستند پرونده

های ميان نهادهای امنيتی و انتظامی رژیم مانند شهربانی و ساواک و رکن دو ارتش و ژاندارمری در  اختالفات و رقابت
ک  شهربانی و ساوا رقابت. ها گاه به طور مستقيم مؤثر بودند سبکی و یا سنگينی پرونده ها و یا حدت و ضعف شکنجه

یک نمونه بارز پرونده سازی ناشی از . انجاميد"کميته مشترک "پيرامون حوزه  اقتدار هر کدام  سرانجام به تشکيل 
یکی . در نيمه نخست  دهه چهل است" حزب ملل اسالمی "های شهربانی و ساواک مربوط به پرونده  اختالفات و رقابت

مامورین بی خبر از همه . افتد نگ مأموران مبارزه با مواد مخدر می اتفاقی به چ از اعضای این گروه در شهر ری به گونه
گان گروه  برای این که  ه چند تن از رهبران و تشکيل دهند. یابند جا، به جای مواد مخدر به اسناد و  مدارکی دست می

کمری نيز با خود آنان یک اسلحه . های اطراف تهران متواری می شوند ای به کوه بازداشت نشوند بدون هيچ برنامه
در این رابطه شهربانی در رقابت با ساواک، ماجرا . شوند داشتند و بعد از یکی دو روز گرسنگی و تشنگی بازداشت می

دهد که هيچ  سنگينی نيز برای این گروه تشکيل می پرونده. کند ها منعکس می را با تبليغات پر سرو صدا در روزنامه
در نتيجه کاظم بجنوردی به عنوان رهبر گروه حبس ابد و عباس . است نداشته" حزب "تناسبی با محتوا و اقدامات این 

در این . شوند تر محکوم می های پایين مظاهری و ابوالقاسم سرحدی زاده از رهبران گروه به پانزده سال و بقيه به حبس
ن خود را به رقيب خود نشان دهد شهربانی برای این که توا. پرونده رقابت ميان شهربانی و ساواک نقش زیادی داشت

  .داشت ها در زندان نگاه ای را به ناحق سال این چنين بر بار این پرونده افزود و عده
آقای . یادان خسرو گلسرخی و کرامت دانشيان است ها مربوط به پرونده  زنده سازی اما یکی از مشهورترین این پرونده

ه  در خاطرات زندان خود،  به طور مشروح به این موضوع  پرداخته و به طور عباس سماکار یکی از شاهدان زنده این پروند
سماکار .  نظامی ارتش را عيان ساخته است مشخص جزیيات و شرایط و مراحل تکوین پرونده سازی ساواک  تا دادگاه

ه با تهدید و نيرنگ و  همرا سازی  دهد که مقامات و مسووالن ساواک با یک نقشه دقيق و بزرگ نمایی و پاپوش نشان می
ای از روشنفکران و هنرمندان سرهم کردند تا با تشکيل دادگاه  ای بسيار سنگين و خالف واقع برای عده شکنجه، پرونده

برداری تبليغاتی به سود کارآیی خود و  علنی و نشان دادن عجز و ترس متهمان به اصطالح مسلح،  از یک سو بهره
ناپذیر رزمندگان چریک را مخدوش   ستيزنده و آشتی ده باشند و از سوی دیگر چهرهآیند شاه و نظام حاکم کر خوش
گيری قاطع خسرو  اما در واقع و در نهایت با ایستادگی حقوقی و سياسی و شخصيتی برخی از متهمان و موضع. سازند

دی از متهمان این پرونده به در این ميان تعدا.  نقش بر آب گردید های این ماجرا گلسرخی و کرامت دانشيان، همه هدف
ساواک شاه برای سرپوش گذاشتن بر این رسوایی، آن . های سنگين ابد و تعدادی با محکوميت سبک روبرو شدند حبس

  .دو عزیز را اعدام کرد
چنانی حتا  گویند که تو گویی اسناد آن گان آن چنان از اسناد سخن می شویم که  نویسنده حال با کتابی روبرو می

های مثبت و منفی  محمود نادری  در مقدمه کتاب  به جنبه. وانند روح و جان همه رویدادها و  روندها را توضيح دهندت می
کند اما  در تحریر مجموعه کتاب خود عامل  ها هرچند به اختصار اشاره می و شرایط اقرار گيری و حتا شکنجه در بازجویی

اسنادی که با درک و بينش و لزومًا (» اسناد«ایشان چنان به این . گيرد های جسمی و روانی را عمًال نادیده می شکنجه
) کنند جانبه و آزاد بلکه به صورت گزینشی از آن استفاده می محدودیت سياسی همان نگهبانان آرشيوها به طور نه همه

!  لق تا انقالب بهمن استگر تاریخ مبارزات فدایيان خ دهد که تو گویی تنها مأخذ و یا تنها منبع  توضيح حقانيت می
های اینترنتی،  های منتشر شده در خارج کشور و یا در سایت ها و برخی از نوشته نویسنده در موارد متعددی با مصاحبه

های  ارزش نشان دادن نوشته برای نفی و بی. کند اش برخورد می شده صرفًا از موضع اسناد و آرشيو امنيتی گزینش
  !. کشد  و قضاوتش درباره جنبش چریکی، می بر هر نظر مخالف ميلدیگران، یکسره خط بطالن 

های مبارز  استفاده کرد نه این که آن را  به هر حال از آرشيو اسناد امنيتی رژیم پيشين باید برای تکميل اطالعات گروه
 و موازین و تجاوز به ها و اقدامات خالف قانون ولی برای کشف اعمال و سياست.  مبنای شناخت و تاریخ آنان قرار داد

ادعای تاریخ نویسی از چنين اسنادی که .  توان آن را مبنا و پایه قرار داد حقوق شهروندان کشور در رژیم شاه می
سازی و غيره را  ای از راست و دروغ، حذف و جعل و خودکامگی و اعمال ضد انسانی و غير قانونی، پرونده مجموعه
های قدرت دولتی جمهوری  به کمک اسناد رژیم ساقط شده شاه  با  اهرم"  زیسا تاریخ"گيرد، چيزی جز  دربرمی

  !اسالمی، عليه مخالفان آن رژیم نيست
                                                            

  !توسط پژوهشگران امنيتی! تاریخ نویسی
که موضوع پژوهش این کتاب " های فدایی چریک "اما: "...گوید  می١٨ها در صفحه  گفتارکتاب چریک  پيش نویسنده

و در پایين همين ..." های فدایی خلق نيز که موضوع این کتاب است  چه چریک تاریخ:  "گوید   می٢٢و در صفحه ..." است

 
66



 

 
"تاريخ چريکهای فدائی به روايت شکنجه گران"     

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com  http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran 

 و ها ها، گزارش ها، کيفرخواست نگارنده برای تدوین این کتاب، اسناد بسياری را که مشتمل بر بازجویی: "گوید صفحه می
دانم که از مدیریت  است و همين جا، برخود فرض می مکاتبات اداری مراکز نظامی و اطالعاتی است، مالحظه کرده

جانب فراهم ساختند؛ صميمانه  های سياسی که این فرصت را برای این محترم مؤسسه مطالعات و پژوهش
اما وی به . است ياسی وارد ميدان شدهخوب روشن است نویسنده عمًال در جلد یک پژوهشگر س."  گزاری کنم سپاس

نویسنده یا نویسندگان در بهترین حالت . هيچ وجه واجد صفات و مشخصات اوليه یک پژوهشگر متعارف  نيست
های ساواک و تدوین کتاب  پژوهشگران امنيتی هستند که بنا بر سفارش و پروژه  معينی به کار مطالعه اسناد بازجویی

چرا که در تالش برای کشف به اصطالح حقيقت، . اند   جهت گيری خاص به دنبال حقيقت نگشتهآنان بدون. اند دست زده
. جویی است ترین اصول کار تحقيق برخورداری از روح حقيقت ای از پایه. گذارند مبانی اوليه کار پژوهش را رسمًا زیر پا می

ای به  هر پژوهشگر حرفه. گذارد  راه تحقيق میجویی است که پژوهشگر قدم در با داشتن چنين روحيه و انگيزه حقيقت
شده و به ویژه همه منابعی که دیگران در باره  ها و مقاالت نوشته ها و کتاب مانند عقاب تيزبينی، به دنبال همه متن

و چه آوری و مطالعه و بررسی و نقادی همه آنان، چه در آغاز  با جمع. گردد اند می اش گفته یا نوشته موضوع مورد پژوهش
با این شيوه است که کار . برسد کند تا به نتيجه  های اوليه خود را وارسی می ها و استنباط اش فرض در جریان پژوهش

در این جا . سد ر پرزحمت پژوهشی دنبال و با رعایت مسایل حقوقی و صحت و نادرستی منابع موجود و غيره به پایان می
های اوليه تا انقالب  اده را مطرح کرد که برای تدوین  تاریخچه فدایيان از کنشباید از پژوهشگران امنيتی ما این پرسش س

ها  های منتشر شده از بازماندگان آن سال ها، مصاحبه ها، مقاالت، کتاب بهمن، بدنبال کدام منابع نوشتاری اعم از روزنامه
گان کتاب حتا انتشارات بيرونی  ه ه نویسندرسد ک به نظر می. اند؟ و هر منبع اطالعاتی غير از اسناد ساواک شاه، گشته

های پيش از  های منتشر شده طی سال ها و بسياری از نوشته ها، یادنامه ها، بيانيه ها نظير اطالعيه سازمان چریک
به گان آن، همه منابع  نوشتاری مربوط  آید که نویسنده ها بر می گرچه از متن کتاب  چریک. اند انقالب را نيز نادیده گرفته

های فدایی را در اختيار داشتند، اما همان طور که شخصی بنام محمود نادری در پيشگفتار کتاب  به روشنی بيان  چریک
های اوليه تا  تاریخچه فدایيان خلق را از کنش.... ها و  ها و کيفرخواست کند، تنها و تنها بر اساس اسناد بازجویی می

کنند که هيچ کس تا کنون  استناد می! به منابع هنوز ٌسری! ین مبنای عجيب و غریبآنان با ا. اند انقالب بهمن تحریر کرده
 یا نویسندگانی با  توان نویسنده ناميد؟  آیا می"  پژوهش"توان چنين کاری را  آیا می. است ها دسترسی نداشته به آن

ای با ادبيات نوشتاری متفاوت از  شده گرچه  کتاب به طور حساب! ای را پژوهشگر خواند؟ مسلمًا خير چنين کارپایه
تواند خواننده آگاه را چنان مجذوب خود کند که  حتا از محتوا و روش و به ویژه  فرهنگ امنيتی حاکم  تحریر شده، اما نمی

گانی را باید  به اتهام اقدام  داشت، چنين نویسنده  طرح دعاوی وجود می اگر امکان.  مبانی مورد اتکاء آن غافل نماید
مانه از درجه شدید و سنگين، به دادگاه صالحه معرفی کرد تا روشن شود تکيه و استناد به شکنجه با هر شکل و مجر

های جسمی و روانی است استناد نماید  هيچ کس حق ندارد به اعترافاتی  که ناشی از  شکنجه. محتوایی جرم است
المللی انجام شکنجه با هر شکل  های  بين وق و ميثاقاز نظر حق!  چه رسد به اینکه مبنای کار پژوهشی خود قرار دهد

هرچند در . اند ها را پذیرفته های دیکتاتور در جهان نيز رسمًا این ميثاق همه دولت. شود و شرایطی جرم محسوب می
ها و  هها دور از چشم ناظران و منتقدان و در نهانگا اما همه آن. گيرد های جسمی و یا روانی صورت می ها شکنجه زندان

کنند خود را مبرا از  مقامات نيز با انکار و تکذیب مداوم سعی می.  گيرد های متعدد، پنهانی صورت می در پستوهای زندان
روشن است که موضوع مورد بحث ما  مربوط به دوره جمهوری اسالمی و ماجرای هميشگی . شکنجه معرفی کنند

در مورد شکنجه توسط ساواک، ميان دگراندیشانی مانند ما .   نيستهای دیرینه در این نظام هم شکنجه و اعتراف گيری
یعنی احتياج به کوششی مضاعف نيست که ثابت کنيم که در رژیم شاه . با جمهوری اسالمی اختالف جدی وجود ندارد

 اصل در این جا بحث بر سر....  و ! اتهام است! دروغ است!  شکنجه وجود داشته و پژوهشگر امنيتی ما بگوید نه
شکنجه نيست، حتا بحث بر سر بررسی نحوه شکنجه و شدت و یا ضعف آن و یا تشخيص ميزان جرایم و خالف حقوق 

کند استفاده از اسناد شکنجه برای  چه که موضوع را بکلی عجيب و غریب می آن. هم نيست" کنندگان شکنجه"بشری 
 .است" شدگان عليه شکنجه"مقاصد سياسی و یا پژوهشی و غيره 

 
 
 

 
 

 
  
   

  .شدگان جرم است تکيه به اسناد شکنجه عليه شکنجه
توهين به انقالب ملت ایران عليه ظلم و جور رژیم محمدرضاشاهی . اتکاء به اسناد شکنجه توهين به ملت ایران است

قات ظالمانه های نظامی و همه متعل ها و دادگاه ها و کيفرخواست خانه انقالب ملت ایران بساط  ساواک و شکنجه . است
از اولين ثمرات جنبش انقالبی مردم، حتا پيش از این که رژیم شاه سقوط کند، توقف کارخانه . آن را متالشی کرد
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های فدایی  ها و سپس انحالل ساواک و آزادی همه زندانيان سياسی و از جمله اعضا و هواداران سازمان چریک شکنجه
" ساواک"آری تنها با انقالب  ملت ایران بود که .  يه زندانيان سياسی بودخلق ایران و استقبال شورانگيز مردم از کل

کيفرخواست "، "ه نظامی دادگاه"، " رکن دوم" ، "مقام امنيتی"، "بازجو"ها که نامشان  منحل شد و همه آن رجاله
يح دادند و دستگاه ظلم و فرار را برقرار ترج...  های گوش به فرمان و خيل عظيم مأموران امنيتی و" دادستان"، " نویس

  . شکنجه برای مدتی تعطيل گردید
" های سياسی مؤسسه مطالعات و پژوهش"دستی  گان کتاب با هم کار مجرمانه و نه فقط  ضد اخالقی نویسنده

اما فقط  چند تن از همان . ساواک شاه منحل گردید. چنان سنگين و قبيح است که کلمات قادر به توضيح آن نيستند
با توجه با آن فضای خشم و عصبيت عمومی، بقيه شانس . ان توليد کننده اسناد به چنگ انقالبيون  گرفتار شدندبازجوی

در آن . حسينی جالد اوین هنگام دستگيری خودکشی کرد و پس از پنجاه و چند روز مرد. آوردند که به موقع گریختند
حال مؤسسه مطالعات کذا و . تقریبًا مرگشان حتمی بودشدند  های اسناد ساز، گرفتار می شرایط اگر همه آن رجاله

سيرتان، تاریخچه و هویت  فدایيان پيش از انقالب را  پخت این دیو نویسنده مجهولی به نام محمود نادری، صرفًا از دست
  !!زنند رقم می

ی فدایی خلق ها دراین جا من به چند منبع منتشر شده که مستقيم و غير مستقيم به روندهای مبارزاتی چریک
کنم تا معلوم شود که نویسنده و مؤسسه مطالعات چه تعمدی در کار مجرمانه خود  شوند  اشاره می مربوط می

اما یک پژوهشگر با پرنسيب لزومًا باید همه . ها نيست معرفی این منابع به معنای قبول و یا رد همه مطالب آن. اند داشته
ا بتواند از ميان انبوهی از مطالب متفاوت و حتا ضد و نقيض راه خود را برای را مورد بازبينی موشکافانه قرار دهد ت

  .دستيابی به حقيقت بگشاید
 نسخه در بهار ١۵٠٠مجموعه مقاالت توسط انتشارات خاوران در "  ُجنگی در باره زندگی و آثار بيژن جزنی"  کتاب - ا

و شش مقاله و مطلب  متنوع  و یادواره  که توسط این کتاب حاوی بيست .   در پاریس چاپ و منتشر شد١٣٧٨سال 
این کتاب . ها است ای  از مبارزات چریک بيست و شش تن از فعاالن با گرایشات فکری مختلف در باره بيژن جزنی و پاره

اما . شود ها محسوب می به هر حال یکی از منابع مهم  برای شناخت  سير مبارزات بيژن جزنی  و تا حدودی چریک
ای اشارات گزینشی به نوشته خانم ميهن جزنی که در یک مجله چاپ شده بود به  جز در پاره... ها نده کتاب چریکنویس

  . کند ای نمی هيچ یک از مقاالت این کتاب اشاره
اما  .  در تهران منتشر شد١٣٨٠نوشته آقای مازیار بهروز در سال "  ناکامی چپ درایران- شورشيان آرمانخواه " کتاب -٢
ها را وابسته مالی بيگانه معرفی  کوشد چریک   موقعی که می۶۴٣فقط یک جا در صفحه ... ها یسنده کتاب چریکنو

کند  کند که خود آقای بهروز از آقای ماسالی موضوعی را نقل می  کتاب آقای بهروز نقل می١٢٧نماید عبارتی از صفحه  
هرچند با (های فدایی خلق  قای بهروز را که  به مسایل چریکبه هرحال نویسنده حتا  کتاب آ. که ناقص و نامعلوم است

  .گيرد کند نادیده می برخورد می) اطالعات کم و نواقص بسيار
،  درج شده که مربوط به  )٧٩شماره  (ها در نشریه آرش   چند مصاحبه کوتاه  با برخی از بازماندگان آن سال-٣

  . استبرخورد با برخی مطالب کتاب شورشيان آرمانخواه 
در .  در تهران منتشر شد١٣٨١خاظرات زندان نوشته عباس سماکار در سال " من یک شورشی هستم"  کتاب - ۴ 

ی واقعی  شکنجه و "معنا"گان را با  هایی که خود از سر گذرانده خواننده این کتاب  سماکار با تشریح و توصيف شکنجه
 نامه کوتاه خسرو گلسرخی درج شده که  سطر اول آن با در این کتاب وصيت. کند درد طاقت فرسای شالق آشنا می

." من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز عشق به مردم چيز دیگری نيست: "شود این عبارت آغاز می
  .چنين کتابی که در همان تهران چاپ و منتشر شده به کتاب پژوهشگران امنيتی راه نيافته است

  در خارج ٢٠٠١نوشته حسن ماسالی  در سال" چپ ایران و عوامل بحران مداوم آنسير تحول جنبش "  کتاب -۵
 اردیبهشت و دو خرداد سال ٣٠ روزنامه اطالعات مورخ    این کتاب تنها کليشه٢۴٢ و ٢۴١در صفحه . کشور منتشر شد

  .است چاپ شده) ١٣۵۵ (٢۵٣۵
ویدا حاجبی  در دو جلد در خارج از کشور منتشر ، نخستين زندان سياسی زنان به کوشش " داد داد و بی" کتاب -۶
متأسفانه هر دو جلد آن اکنون نزد من نيست و نتوانستم نگاهی .  در تهران منتشر شد١٣٨٣جلد اول آن در سال . شد

 داد حاوی خاطرات زندان بيش از سی تن از زنان کتاب داد و بی. تر آن ها را قيد کنم به آن ها بيندازم تا مشخصات دقيق
های فدایی خلق جدًا به مطالعه آن ها نياز  زندانی سياسی زمان شاه است که هر پژوهشگر واقعی تاریخ مبارزات چریک

 امنيتی ما حتا نامی از آن -نگاران  اطالعاتی است اما تاریخ با وجود این که یک جلد آن در ایران چاپ و منتشر شده. دارد
  .اند نبرده
 نوشته یرواند آبراهاميان و - های علنی در ایران نوین ها و ابراز ندامت  زندان–" گانشد اعترافات شکنجه" کتاب -٧

این کتاب گرچه احتياج به تصحيح و تدقيق دارد اما یکی .  در سوید چاپ و منتشرگردید٢٠٠٣ترجمه رضا شریفيا  در سال 
ایران در ميان دو "از همين نویسنده کتاب . ست و مسایل بازجویی ا ای در مورد اعترافات زیر شکنجه از منابع تحقيقی پایه

در ضمن کتابی به . است های فدایی خلق درج شده تر منتشر شده مطالبی مربوط به مبارزات چریک که پيش" انقالب
بود که  ها پيش منتشر شده نوشته سرهنگ غالمرضا نجاتی سال"  ۵٧تاریخ بيست و پنج ساله تا انقالب بهمن " نام

های پيش مطالعه کردم که متأسفانه در  من دو کتاب اخير را سال. (ه مبارزات چریک ها اختصاص داردچندین صفحه ب
  ).   اختيار ندارم

 شکل گيری جنبش چریکی فدایيان خلق؛ انقالب بهمن و سازمان فدایيان خلق –" های آرزو سفر با بال" کتاب -٨
ها، از انتشارات خارج کشور  نویسنده کتاب چریک. منتشر شد در سوید ٢٠٠۴  نوشته نقی حميدیان در سپتامبر- اکثریت
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ها را نادرست و بدور از  کند و اغلب آن هر جا که برای اثبات نظر خود الزم ببيند به آن ها اشاره می. بی خبر نيست
ی شک نهادها های متعددی در کشور دیده شد و بی کتاب من در ایران چاپ نشد اما نسخه. کند حقيقت معرفی می

تر کپی بخش نخست آن در ایران دست به  چندین نسخه از این کتاب و بيش. اند امنيتی نيز به آن دسترسی داشته
  است دست گشته

ای که از امکان   از نویسنده. کند ای به این کتاب نمی در سراسر کتاب قطور خود هيچ اشاره... ها  نویسنده  کتاب چریک
های سياسی جمهوری اسالمی بر خور دار است و مدعی  العات و پژوهشانحصاری دسترسی به منابع مؤسسه مط

تر  های فدایی خلق است آیا پذیرفتنی است که از وجود  کتابی که بيش است که موضوع کتابش پژوهش در باره چریک
به ! اشد؟مسایل آن مربوط به مسایل پشت صحنه و مناسبات و روابط درونی مبارزان آن دوره است به کلی بی اطالع  ب

های  گزاران چریک یاد عباس مفتاحی یکی از بينان ویژه آن که بخش قابل توجهی از مطالب کتاب من، به نقل از زنده
و مناسبات ) ها همان نخستين کنش(گيری  این مطالب یکی از منابع بسيار مهم در زمينه شکل. فدایی خلق است

 طبيعی است که به دليل عدم تمرکز اطالعات، کتاب من  نه کامل .ها است درونی یکی از دو گروه تشکيل دهنده  چریک
دور این مطالب را ... ها اما متأسفانه نویسنده یا نویسندگان کتاب چریک. ام است و نه من هيچ ادعای تاریخ نویسی کرده

ها دارد حتا از  چریکخط کشيدند تا پروژه خاصی را بدون دغدغه عليه هرچه که جنبه ارزش و اعتبار انسانی و مبارزاتی 
  .های سياسی صدها هزار از مبارزان و عالقمندان آن دوران پاک کنند ضمير خاطره

های فدایی خلق ایران است که  پيش از انقالب منتشر شد و  از انتشارات سازمان چریک" حماسه مقاومت"  کتاب -٩
نوشته اشرف دهقانی " بذرهای ماندگار" اب در سال های اخير نيز توسط خود اشرف دهقانی تدقيق و منتشر شد و کت

و نيز کتاب .  پردازد   منتشر شد که به مسایل فرار از زندان و جریان پيوستن به سازمان  و غيره می٢٠٠۵که در آوریل 
  در خارج از کشور منتشر شد که روایتی است از زبان  مادر دو ٢٠٠۵خاطرات مادر سنجری در زانویه "  سرود پایداری"
  !. یک جان باخته فدایی خشاریار و کيومرث سنجریچر

  . اطالع هستم ها بی ها را من در اختيار دارم و احيانًا منابع دیگری هم وجود دارد که از آن این کتاب
های فدایی  وجود دارد  های مختلف فدایی مطالب متعددی پيرامون تاریخچه چریک های اینترنتی شاخه  در سایت-١٠

  .جویی باید آنان را مطالعه نماید   ی حقيقيتگر که هر پژوهش
  . بهمن، نيز باید مراجعه کرد١٩ به مجموعه انتشارات خارج کشور و از جمله نشریه -١١
  
 

  !تاریخ نویسی؛ عرصه دیگری از مبارزه
به گمان من روح کلی و هدف و مقصود اصلی تحریر کتابی با پشتوانه اسناد گزینشی گزارشات دوایر امنيتی و 

های مبارزان اسير، از سر بازکردن تاریخی یکی از رقبای سياسی روحانيون حاکم در یک دهه پيش از انقالب  بازجویی
  . است

های پيش از انقالب را از  گان کتاب کوشيدند در پروژه تاریخ سازی جمهوری اسالمی، فضای سياسی سال نویسنده
اهللا خمينی را به عنوان یگانه جریان هميشه فعال و مبارز  آیتهر نوع رقيبی پاک کنند و روحانيون سنتی به رهبری 

آنان پس از انقالب و کسب قدرت دولتی تمام رقبای سياسی خود مانند . آشتی ناپذیر با رژیم شاه معرفی کنند
مجاهدین خلق، جبهه ملی و نهضت ملی، حزب توده و کليه نيروهای چپ را سرکوب کرده و از صحنه فعاليت سياسی 

گيری از همه امکانات دولتی بر پروسه مبارزاتی پيش از انقالب رقبای سياسی خود نيز خط  آنان با بهره. رون راندندبي
آن هم به طور یک جانبه و با (به تخریب شخصيتی و مبارزاتی . برای هریک از آنان پرونده سازی کردند. بطالن کشيدند

اما در این . های فدایی خلق رسيد حال نوبت  به چریک. ست زدند، د)سوء استفاده از آرشيوهای امنيتی رژیم سابق
در دهه پایانی رژیم . زد خاص و عام است ها زبان های چریک جانفشانی. شان به طور جدی خالی است زمينه دست
ای سرسختانه و جسورانه و  های فدایی خلق پس از حمله به پاسگاه ژاندارمری  سياهکل، مبارزه شاه، چریک

ها در زدو خوردهای مسلحانه خيابانی و  ایستادگی و مقاومت چریک. ناپذیر با رژیم دیکتاتوری شاه  در پيش گرفتند آشتی
های نظامی، آن چنان انعکاسی در جامعه داشت  و در دادگاه" کميته مشترک ضد خرابکاری"های اوین و  گاه در شکنجه

ن گسترده بود که حتا در گفتگوهای خصوصی شاه با وزیر تأثير جنبش چریکی چنا« . که حتا به گوش شاه هم رسيد
عزم و اراده آن ها در نبرد اصًال : " گفته است١٣۵۴ دی٢٣گزارش شده که او در یک مورد در . دربارش بازتاب یافت
ین که مردها قرص سيانور در دهانشان دارند و برای ا. دهند ها تا آخرین نفس به جنگ ادامه می حتا زن. باورکردنی نيست

خواست خودش را رهبری مدرن و آزاداندیش نشان دهد،  شاه ، حتا زمانی که می." کنند دستگير نشوند خود کشی می
های زن نمونه دیگری از تأثير این جنبش  شگفتی او نسبت به رفتار چریک. آورد مشهور بود که زنان را پایين تر در نظر می

 چاپ ١٠۵-١٠۴از کتاب شورشيان آرمانخواه نوشته مازیار بهروز صفحه (» .ترین مقام رژیم شاهنشاهی بود بر عالی
های پيش خواندم  من این کتاب را سال. سخنان شاه از کتاب خاطرات علم وزیر دربار شاه است. ١٣٨٠شمشاد تهران 

  . ) اما متأسفانه در اختيار ندارم
گيرد تا اتکاء صرف به اسناد  ن را آگاهانه نادیده میاما وجود آنا. ها از منابع باال بی خبر نيست نویسنده کتاب چریک

ناگزیری از بابت تکيه بر : " ... گوید  پيشگفتار خود می٢٢وی در صفحه .  جلوه دهد های رژیم پيشين را به حق بازجویی
در جریان ای  های فدایی بنا به هر علتی، از جمله، ایفای نقش حاشيه است که بازماندگان چریک اسناد از آن رو بوده

اگر چند کتاب در این باره انتشار یافته؛ . اند اند و یا بيان کرده های دهه پنجاه گروه، کمتر خاطرات خود را نوشته فعاليت
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عمومًا در برگيرنده حوادث پس از انقالب اسالمی است که البته آن نيز برای تدوین تاریخچه این دوران، بسيار ناکافی 
  ."  است

هایی مورد نظر شما بوده که ناکافی هستند؟ آیا هيچ ضرورتی در نام بردن یکی  چه کتاب.   داردگویی هم حدی دروغ
تان را متقاعد کنيد که  دست  احساس نکردید تا دست کم خوانندگان عادی کتاب" بسيار ناکافی"های دوتا از آن کتاب

موضوع به همين ! است؟ نه بوده" ناگزیری"ز روی ها واقعًا ا خانه یازیدن  به منطق و متد مخرب و مجرمانه اسناد شکنجه
موضوع بر سر تاریخچه مبارزاتی یک . های فدایی خلق است موضوع در تخریب هویت مبارزاتی چریک. ها نيست سادگی

در این جا . هاست های فکری سياسی ميان ایدئولوژی موضوع مربوط به کشمکش. دهه پيش از سقوط رژیم شاه است
لوژی نظام حاکم با یکی از دگراندیشان سياسی پيشين ادامه دارد، آن هم نه پيرامون مسایل زمان نيز کشمکش ایدئو
در یک کالم موضوع مربوط به !. های جاری و آینده بلکه پيرامون مبارزات یکی دو دهه پيش از انقالب حاضر و نه  فعاليت

ببينيد اولين جمالت آغازین پيشگفتار کتاب . ب استکشمکش بر سر تاریخ مبارزات ملت ایران در چند دهه پيش از انقال
ای که بين مأمورین  های مسلحانه اگر بتوان چند عمليات نظامی و یا درگيری: "شود با چه لحن و مضمونی شروع می

  ١٣۴٩ - ١٣۵٧های  های مسلح و مخفی را که در خالل سال ساواک و کميته مشترک ضد خرابکاری با اعضاء سازمان
  ..."جنبش مسلحانه ناميد، باید"ا روی داد ر
من در این جا  نه مدافع مشی مسلحانه چریکی هستم و نه در این نوشته قصد دارم به دفاع از آن حتا در آن ! خوب
ها دیگر  آن شرایط و آن تالش. مبارزه مسلحانه در یک دهه پایانی رژیم شاه به موفقيت دست نيافت!  ها برخيزم سال

تواند  ها  می اما آیا ناکامی آن راه و روش مبارزاتی چریک. است  که آن دوره  به تاریخ پيوستهشود چرا تکرار نمی
های شریف و شجاعی باشد که به قصد بهروزی و  های معنوی و احساسی انسان مستمسکی برای نفی همه ارزش

  نفی هویت و موجودیت های نفتی رفتند؟ رهایی زحمتکشان کشورمان با  دست خالی به جنگ دیو سرمست از پول
مان قدم در راه مرگ گذاشته بودند، اگر نه ظالمانه بلکه  نسلی شوریده که به عشق بهروزی و رهایی زحمتکشان ميهن

  . وجدانی محض است انصافی و بی دست کم بی
  

  !جنبش مسلحانه؛ بی ریشه بود؟
کتاب .  کند ی و رفتاری کامًال تقليدی معرفی میآوری به مبارزات قهر آميز چریکی را تحت تأثير جاذبه جهان کتاب روی

علل و عوامل شورش روشنفکران انقالبی چه با گرایشات فکری مارکسيستی و چه مذهبی عليه استقرار رژیم 
ها و  رفت ها رژیم شاه عليرغم ظواهر درخشان پيش در آن سال. گيرد خودکامه محمدرضاشاه را به کلی نادیده می

همين تناقضات بودند که کل رژیم . رفت چال تناقضات ذاتی خود  فرو می  سال به سال به سياههای شاهانه، نوآوری
ها و استراتژی  ها هم با تحليل چریک. هایش به ورطه سقوط کشاند شاهنشاهی را با همه آن هيبت و زرق و برق

 آن در تعميق و عيان کردن آن سياسی  مبارزاتی خاص خود، عليه رژیم شاه مبارزه کردند و در ُبعد  کلی و عمومی
با این حال نویسنده کتاب مزبور، هيچ گونه علل داخلی و انگيزه و انرژی درونی برای . تناقضات نقش مؤثری ایفا کردند

  .شورش جوانان و دست زدن به مبارزات مسلحانه قایل نيست
چرا؟ شاید ادعا .  کلی وارداتی است مسلحانه به به بيان دیگر نویسنده کتاب مدعی است که انگيزه شروع مبارزه

ای از  آميز و غير مسلحانه بوده و هيچ پيشينه کنند مبارزات ملت ایران در چند دهه پيش از آن تاریخ، همواره مسالمت
های فکری و  شاید از نظر نویسنده  همه گونه شرایط برای تالش.  است مبارزات قهرآميز با دیکتاتوری حاکم وجود نداشته

بردن به سالح فقط  آميز در کشور وجود داشت و دست  سياسی و عملی مانند تشکيل احزاب و مبارزات مسالمتنظری و
ها نيز هيچ شناختی از  چریک. است ی مردمی ناشی شده گرانه جدا از توده و بدون هيچ پشتوانه از وسوسه شورش

و هيچ تالشی برای شناخت . ند آمریکا نداشتندگر مان های بزرگ سلطه پيوند با دولت اختناق و شرایط دیکتاتوری هم
ببينيم نویسنده  . اوضاع کشور، جامعه و سطح رشد نيروهای اقتصادی و اجتماعی و سياسی و فرهنگی صورت ندادند

کند در همان صفحه  برای این که جنبش مسلحانه چریکی را به مانند  قارچ بدون هيچ ریشه و انگيزه و اصالتی معرفی 
باید چرایی پيدایش این جنبش را در متن مبارزات مردم در برخی از :  " دهد فتار خود چگونه ادامه مینخست پيشگ

با همين حکم کلی است که خواننده باید ."  کشورها، عليه اشغالگران و یا حاکمان مستبد و دیکتاتور خود جستجو کرد
؟  نهفته است و نه در "برخی از کشورها"رزات مردم در نتيجه بگيرد  دليل  پيدایش جنبش مسلحانه در ایران در متن مبا

 پيشگفتار خود اثرات این ٢٢اما پژوهشگر محترم ما در صفحه ! متن مبارزات  پر فرار و نشيب ملت ایران عليه دیکتاتوری
دادی است که آنچه برای نگارنده به هنگام تدوین اثر اهميت داشت، بازیابی رخ: " کند گی را این چنين بيان می ریشه بی

..."  داد های سياسی جامعه سایه انداخته بود و راهی را برای سرنگونی رژیمی دیکتاتوری و وابسته نشان می بر کنش
کنيد چرا که جنبش چریکی بنا به گفته  زا بودن جنبش چریکی اعتراف می چطور شد؟ با این گفته، شما صریحًا به درون

داد پس چرا باید از بيرون از کشور و جامعه ایران  نشان می" کتاتوری و وابستهراهی برای سرنگونی رژیمی دی"خودتان 
کنند که علت پيدایی این جنبش را باید در متن مبارزات کشورهای دیگر  نشأت گرفته باشد؟  از یک طرف فتوا صادر می

 و راهی  ه سایه انداختههای سياسی جامع برند که بر کنش جست ولی از طرف دیگر از آن به عنوان رخدادی نام می
آخر چگونه است که .  نشان داد)  صرف نظر از درستی یا نادرستی آن(برای سرنگونی دیکتاتوری حاکم بر کشورمان 

ریشه و  تقليدی با چند زدو خورد مسلحانه با مأمورین ساواک آن هم با  مطالعه چند رمان انقالبی وارداتی،  جنبشی بی
انداختن بدون هيچ علت و انگيزه  سی جامعه تأثير بگذارد و حتا بر آن سایه بيندازد؟  این سایههای سيا تواند  بر کنش می

ماند که انقالب الجزایر یا جنگ  مثل این می. بکلی بی معنا است! ناشی از متن مبارزات ملت ایران عليه حکومت شاه
های متعدد در کشورهای دیگر همه  گيری وگانها و گر بخش ملت ویتنام یا حتا مثًال هواپيما ربایی فلسطينی آزادی
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شما بدون این که متوجه باشيد با این نظرتان رسمًا .  ؟!های سياسی جامعه ما سایه بيندازند توانستند بر کنش می
های اوليه و ثانویه روحانيت سنتی مبارز و غير مبارز و  پذیرید که جنبش مسلحانه دریک دهه پایانی رژیم شاه بر کنش می
ای در ميان مبارزات مردم ایران نداشته باشد؟ یعنی هر  اگر این است  پس چرا باید هيچ ریشه! گران سایه انداخته بوددی

با چنين دالیلی . یابد حتمًا دارای ریشه و انگيزه در درون کشور نيست جریانی که به کسب قدرت سياسی دست نمی
ود درگذشته و حال وارد ساخت؟ شاید بگویيد که چون چند سال های موج توان به همه دیکتاتوری دیگر چه ایرادی می

آیا با این ضد و !   در ایران انقالب اسالمی شد، از این رو همه نوع مبارزات پيشين بی ریشه و انگيزه بودند؟! بعد
  !نویسی کرد شود تاریخ گویی می نقيض

  بود؟؟" رفتار کامًال تقليدی "آیا جنبش مسلحانه؛  
یعنی : " تر توضيحات باال لطفٌا بار دیگر به ادامه همان صفحه نخست پيشگفتار بنگرید ن شدن بيشحال برای روش

انتخاب مشی مسلحانه به عنوان یگانه و یا مؤثرترین راه برای فایق آمدن بر دیکتاتوری شاه پيش از آن که انتخابی 
تأکيد با ."(  را پنهان نگاه داشتاین تقليدهای آن،  ه بود که جاذبرفتاری کامًال تقليدیآگاهانه و از سر ناگزیری باشد، 

خوب روشن است که پژوهشگر ما معتقد است که جنبش چریکی در اساس چيزی جز ). تر از من است حروف درشت
  :تر توضيح دهم دانم کمی بيش در این جا بی مناسبت نمی. باشند شاید این نظر را کسان دیگری داشته . نبود"  تقليد"

  جنبش اعتراضی کجا بود؟کانون 
برای توضيح این مساله باید نگاهی گذرا به شرایط یکی دو دهه پایانی رژیم شاه بيندازیم و ببينيم اوضاع  و شرایط  

ای از  ها در پاره ها  روندها  و تحوالتی در سطح ملی و مشابه آن درآن سال.  مبارزات سياسی و اجتماعی چگونه بود
ميان بسياری از کشورهای آمریکای التين و برخی از کشورهای  خاورميانه مانند ترکيه و . شتکشورهای جهان جریان دا

از یک طرف بين . های جدی وجود داشت های سياسی، مشابهت  اقتصادی و اجتماعی و اندیشه-ایران، از نظر سياسی
ها در  با جابجایی)  و سطوح مختلفبا درجات(این جوامع در گذار از شرایط اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ماقبل صنعتی 

های نظامی  های دیکتاتوری های بسيار وجود داشت و از طرف دیگر در همه موارد با حکومت ترکيب قدرت حاکم، شباهت
را در امور سياسی، ) به ویژه آمریکا( روبرو بودند که به درجات مختلف،  سلطه  و دخالت خارجی  یا فردی غيرمذهبی
ای کم و بيش  های توده در این کشورها بتدریج جنبش. کردند و امنيتی و غيره  کشورشان لمس  میاقتصادی و نظامی 

  . بودند ها را سرکوب کرده و از نفس انداخته دیکتاتورها به طرق مختلف این جنبش. شد مستمر اعتراضی  محدود می
ها در شرایط متناقض رونق اقتصادی و  دههای اجتماعی  تو در کشورمان مبارزات خود به خودی کارگران و دیگر الیه

کننده  گيری های خشن پيش اجتماعی  اصالحات شاه از یک سوی و تحکيم دیکتاتوری سيستماتيک فردی شاه و سرکوب
ها و  اما در مقابل، با گسترش شهرها و با افزایش سریع دانشکده. اعتراضات از سوی دیگر، دچار افت محسوسی گردید

های اعتراضی فزاینده در  ف در کشور و رشد کمی و کيفی جامعه فرهنگی  و هنری، جنبشهای مختل دانشگاه
جویی،  خواست آزادی و صدای اعتراض به  های دانش درمحيط. یافت  جویی  شدت  های روشنفکری و دانش محيط

های بسياری از  انشگاهطی چندین سال د. شد ترهم می تر و رادیکال شد بلکه همواره جدی دیکتاتوری نه تنها قطع نمی
های خودی و سلطه خارجی آمریکایی  و منبع تغذیه  کشورها، مرکز و کانون مستمر اعتراض به نظم  دیکتاتوری

 –های اجتماعی مذهبی  های فکری مدافع الیه در کشورمان، جریان. بودند  روشنفکری شده-های فعال سياسی سازمان
. بردند نشينی و انفعال به سر می بودند در وضعيت عقب  شدت سرکوب شده به۴٢سنتی، که درپی قيام پانزده خرداد 

 سياسی یعنی منابر  - ترین ابزار تبليغ مذهبی اهللا خمينی از استفاده از مهم ای، روحانيون پيرو آیت در پی سرکوب توده
وضعيت .  نيون معترض باقی نماندخوانی و دعا و ثنا به ذات ملوکانه برای روحا دیگر منبری جز برای روضه. بودند منع شده

ترو در نتيجه متالشی شدن کامل مصون  انفعال و خارج شدن از متن اصلی مبارزه عليه شاه، آنان را از هجوم بيش
در آن . عملی و حفظ نيرو، نقطه قوت آنان در مراحل بعدی مبارزه و کسب قدرت سياسی شد همين بی. داشت نگاه
اهللا مطهری و  افرادی مانند آیت. تی متوجه  کانون فعال و زنده اعتراضی دانشجویی شدند برخی از روحانيون سن ها سال

های  گاه در حسينيه ارشاد و در تریبون ها و منبرهای خود به سوی دانشگاه روی آوردند و گاه خانه برخی دیگر، از طلبه
  .پرداختند گاهی به ابراز نظر می مجاز دانش

  !  ن عليه دیکتاتوری شاهخواهی ملت ایرا صدای آزادی
  لنينيستی بر بخش - های مارکسيستی از نظر فکر سياسی طی دوران جنگ سرد و در مقياس جهانی اندیشه

تقریبًا هيچ جنبش رادیکال اجتماعی نبود که تفکرات و . بخش سيطره داشت ها و انقالبات رهایی وسيعی از جنبش
رهبران و مبارزان و ادامه دهندگان پيگير .  نقشی جدی نداشته باشدگرایشات مارکسيستی در آن اگر نه مسلط  بلکه 

در . کردند های مارکسيستی قرار داشتند و حتا از آن  تغذیه می ها، به اشکال مختلف تحت تأثير اندیشه این جنبش
های سياسی جنبش اعتراضی  نظریات مارکسيستی بر کنش.  کشورمان نيز همين وضعيت به وجود آمده بود

برای اولين بار بخش جوان و نو جوی مبارزان مذهبی، به مطالعه برخی از آثار و ادبيات . بود شنفکری سایه انداختهرو
ای از آنان در اواسط دهه چهل، با تشکيل سازمان مخفی مجاهدین خلق ایران، راه نوینی  عده. مارکسيستی روی آوردند

  . ارزه با استبداد و دیکتاتوری در پيش گرفتندمتفاوت از مبارزات جریانات مذهبی پيشين، برای مب
ای و طبقاتی، به  های توده گذشت، کانون و ثقل جنبش با توجه به اوضاع  و شرایط جدیدی که در کشور ما می

های  های سياسی آنان نيز بتدریج بر کل کنش به همين دليل  کنش. جویی منتقل شد های روشنفکری و دانش محيط
سابقه  های بی های سياسی جدید با ترکيب اجتماعی کم و بيش فعال  و شيوه جنبش. انداختسياسی جامعه سایه 

در حقيقت جنبش اعتراضی روشنفکری در . یافتند مبارزاتی و اراده و عزم آرمانی در مبارزه با دیکتاتوری شاه، تبارز می
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واهی و خشم کل ملت ایران عليه استبداد و  خ ای، به مثابه بخشی از مردم ایران، به صدای آزادی غياب اعتراضات توده
  .   دیکتاتوری فردی شاه تبدیل شد

  !  مارکسيسم انقالبی
های ایران  به مانند بسياری دیگر از کشورهای مشابه در آمریکای التين، حاوی گرایشات  نسل جدید مارکسيست

ان و فعاالن روشنفکری مارکسيستی، دهندگ رهبران و سازمان. انتقادی رادیکال نسبت به سلف نسل خویش هم بود
 و تفکر  آنان اندیشه. های جدی و محسوسی از توده زحمتکشان نداشتند تقریبًا پيوندی با جنبش طبقه کارگر و یا الیه

رهایی طبقات ستمدیده را بدون این که بتوانند پيوند مؤثری با جنبش هرچند محدود آنان داشته باشند، مستقل از خود 
های مخفی رادیکال،  مبارزات  در شکل گيری محافل و گروه. دادند ن روشنفکران و دانش جویان گسترش میآنان در ميا

هایی  چرا که چنين جنبش. ای اعتراضی عمًال جایی نداشت اقتصادی خود انگيخته کارگران و به طور کلی مبارزات توده
 اعتصابات محدود کارگری نيز عمومًا منقطع و کوتاه و آن ميزان پراکنده اعتراضات و یا. دیگر به آن معنا وجود نداشت

خواهانه   مشخصًا اکونوميستی بودند و به همين خاطر بر انرژی و حساسيت  فکری و عملی  رادیکاليسم  انقالبی آزادی
ین ا. شدند های مبارز  نيز پی در پی توسط ساواک متالشی می محافل و گروه. ضد دیکتاتوری تأثير کاهنده  داشتند
دار غفلت و سستی  مبارزاتی و انحرافات نظری  رهبران  گری، به تأثيرات ریشه وضعيت جدا از عامل بيرونی سرکوب

قضاوت مبارزان مارکسيست انقالبی نسبت به رهبران حزب توده این بود که آنان  در .  شد نسل پيشين نسبت داده می
عملی  یافته حزبی را با بی  ، توده آماده و تشکيالت سازمان٣٢ و هشت مرداد سال  های تاریخی کودتای بيست موقعيت
 لنينيستی، در دامن - های اصيل مارکسيستی طلبانه از اندیشه عنصری شخصيتی و با  درکی غلط و فرصت وسست

 از آن پس هرگز نتوانستند کاری جدی در مبارزات داخل کشور انجام. دشمن رها کرده و خود به خارج از کشور گریختند
  .دهند

  !های مستقالنه مارکسيسم انقالبی و روش
ها و رفتارهای سياسی و مبارزاتی نيروهای انقالبی خواه نا  های اقتصادی و اجتماعی، شيوه با توجه به  مشابهت
با آميز انقالب کو تجربه موفقيت. پذیرفتند گذاشتند و متقابًال تأثير می آنان بر هم تأثير می. شدند خواه به هم شبيه می

ای پيشين  های متفاوت از مبارزات توده مبارزان جوان در بسياری از کشورها را متوجه امکانات نوین مبارزاتی و شيوه
تابيدند، در  های نظامی و فردی و غيره را برنمی های روشنفکری که دیکتاتوری مبارزان برخاسته از محيط. ساخت

برای " ُبر های ميان راه" کوشش برای یافتن . زدند زه، به تالش دستهای تازه و غير سنتی مبار ها و شيوه جستجوی راه
ها قرار گرفت و این هم مستلزم رهایی از  درهم شکستن دیکتاتوری و کسب قدرت سياسی، بتدریج در سرلوحه تالش

ز سنگينی بار نظری مارکسيسم رسمی بود که با دو گرایش بلوک اتحاد شوروی از یک سو و حزب کمونيست چين ا
گرایش بلوک شوروی، بر جنبش . نظریات این دو گرایش، مبتنی بر دو شرایط متفاوت بود. شدند سوی دیگر شناخته می

های زحمتکش جامعه متکی بود که حزب پيشرو کارگری با برقراری پيوندهای نزدیک با این  خود انگيخته کارگران و توده
زحمتکشان را به سوی قيام و انقالب و کسب قدرت سياسی  و ایجاد گشت مبارزات پراکنده کارگران و  مبارزات قادر می

گرایش حزب کمونيست چين مبتنی . چنين شرایطی در کشورمان وجود نداشت. حاکميت سوسياليستی رهنمون سازد
شد که در کشورمان با اصالحات  بر تجربه صرف انقالب چين و برای کشورهای نيمه مستعمره و نيمه فئودال تجویز می

اما تجربه کوبا مدل متفاوتی . ارضی و سایر تغييرات اقتصادی و اجتماعی و سياسی و فرهنگی محلی از اعراب نداشت
شرایط سياسی و اجتماعی کوبای پيش از انقالب با شرایط کشورمان کم و بيش . از هر دو نسخه و هر دو شرایط بود

ها آغاز  یافته گروه کوچکی از انقالبيون  در کوهستان سازمانجا، انقالب با حرکت مسلحانه و  اما در آن. مشابهت داشت
به این ترتيب پيشروان . ای چشمگيری برخوردار بود این کشور نه نيمه مستعمره بود و نه از جنبش کارگری و توده. گشت

به دست آورند و شيوه ابتکاری جدیدی را بکار گرفتند و موفق شدند قدرت سياسی در کوبا را ) نه حزب کارگری(انقالبی 
تجربه انقالب کوبا در فروریزی . پس از آن حزب کمونيست را تشکيل داده کشور را به سوی سوسياليسم رهبری نمایند

ها و امکانات ویژه در هر کشوری  های مستقل برای یافتن راه از آن پس کوشش. تعصبات تئوریکی سهم بسزایی داشت
  . نينيست فزونی گرفت ل–بتدریج در ميان انقالبيون مارکسيست 

  !؟ یا ابتکارات نوین"رفتارهای کامًال تقليدی"
در اواسط دهه . های خود به تالش دست زدند تر و تکيه بر توانایی های انقالبی با اعتماد به نفس بيش مارکسيست

ها  هستانهای مستقالنه را برای شروع مبارزات مسلحانه در کو چهل شمسی گروه انقالبی  بيژن جزنی اولين گام
  .  ها متوقف نشد ولی تالش. اما در همان مراحل اوليه تدارک، بازداشت و متالشی شد. برداشت

جنبش چریک شهری در آن . ای پدیدار شدند های تازه در برخی از کشورهای آمریکای التين، ابتکارات و نوآوری
با . کوبا دیگر کهنه شده بود" رامایسترایسي"در این موقعيت حتا تجربه موفقيت آميز مردان . کشورها ظاهر گردید

و قتل وی در بوليوی، روند مبارزان چریک شهری به سرعت رو به گسترش نهاد " چه گوارا"شکست  گروه چریکی جنگل 
ها  برخی عمليات موفقيت آميز تبليغی مانند سفير ربایی، حمله به بانک. تر کشورهای آمریکای التين را فرا گرفت و بيش
های هدفمند تبليغی و غيره نظر جهانيان به ویژه نيروهای چپ انقالبی را به  گذاری های مبارزه، بمب مين هزینهبرای تأ

های فلسطينی و کشورهای  زمان جنبش مقاومت مسلحانه فلسطين در برابر اشغال سرزمين تقریباًً هم.  خود جلب کرد
مجموعه این عمليات بر روحيه و عزم انقالبيون . یی گردیدعرب توسط اسرایيل، وارد عمليات پر سروصدای هواپيما ربا

هر عمل و اقدام  و . گذاشتند ای،  تأثير مستقيمی باقی می پوشی پيگير ضد رژیم شاه و سلطه آمریکا، بدون هيچ پرده
ای  یشههر سياست مبارزاتی که در یکی از کشورها موفقيتی داشت، خواه ناخواه  حساسيت انقالبيون با هر فکر و اند

  . است برداشتن و تقليد نام دارد و نه در واقعيت چنين بوده این تأثيرات متقابل نه کپی. انگيخت را بر می
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هر شکل از مبارزه در تحليل نهایی تابع  شرایط ویژه سياسی و فرهنگی اقتصادی و اجتماعی یعنی عوامل 
ای در جهان داشت و در  ها انعکاس گسترده ی فلسطينیمثًال  هواپيماربای. کننده درونی هر کشوری بوده و هست تعيين

آمریکای التين روزی نبود که هواپيمایی ربوده و به کوبا برده نشود، با این حال در کشورمان هواپيما ربایی سياسی به جز 
های مبارزات  بهبا این که جاذ.  نشد ، اصوًال  به عنوان  یک تاکتيک مبارزاتی در پيش گرفته۴٩سه مورد جداگانه در سال 

در .  ها  بسيار زیاد بود، اصوًال  مبارزه مسلحانه شهری در کشورمان هيچ شباهتی با آنان نداشت مسلحانه فلسطينی
گيری سياسی  در حالی که گروگان. دانم، هيچ  گروگان گيری سياسی هم انجام نگرفت کشورمان، تا آن جا که من می

  . د آلمان و ایتاليا ، آن هم درسطح بسيار باالیی  صورت گرفتحتا در برخی از کشورهای اروپایی مانن
اما هيچ گاه در این . این کشور درآن  زمان وضعيتی نسبتًا مشابه کشور ما داشت. کشور کره جنوبی را در نظر بگيریم

ای   تا قيام تودهبرخوردار بودند که" پرقدرتی"ای دانشجویی   توده آنان از جنبش. کشور مبارزات چریک شهری شکل نگرفت
رها کردن آن و روی آوری به عمليات مسلحانه جدا از این جنبش،  بدون برو برگرد ماجراجویی . جویی پيش رفت دانش

توانست دیکتاتوری حاکم را به عقب  ها در مجموع می چرا که جنبش دانشجویی در این کشور با حمایت توده. صرف بود
علت . بودند و زودتر هم سرکوب  شدند های چریک شهری شکل گرفته  از ایران گروه در ترکيه یکی دو سال پيش.  بنشاند

تر ناشی از تحوالت سياسی در  ها در این کشور مربوط بود بلکه بيش نه فقط ناشی از ضربات سخت بر رهبری چریک
رو جنبش چریکی در ترکيه رو دادند از این  مداران ميانه حاکميت ترکيه بود که  حاکمان نظامی جای خود را به سياست

  . دیگر ادامه نيافت
  !آغاز و ادامه مبارزات مسلحانه در ایران

، جنبش چریکی با حمله به پاسگاه ژاندارمری سياهکل )نسبت به ترکيه و آمریکای التين( در کشورمان با کمی تأخير
سياهکل تکرار .  بالفاصله شروع شدعمليات مسلحانه در جنگل در واقع آغازگر مبارزات چریک شهری بود که. آغاز گشت

مبارزات مسلحانه شهری در . اما جنبش مسلحانه چریک شهری، تا انقالب بهمن با فراز و فرودهایش ادامه یافت. نشد
ترین مبارزات از کار در آمد  که دامنه انعکاس و تاثيرات آن از ورای مرزهای کشور بيرون  ترین وسرسخت ایران  یکی از قوی

. در پاکستان مبارزات چریک شهری هرگز  شکل نگرفت.  جه بسياری از مبارزان در کشورهای دیگر را جلب کردرفت و تو
  .مسایل این کشور همسایه ما و هندوستان و به طور کلی کشورهای آسيایی و آفریقایی از جهات مختلف متفاوت بود

این .  پشتيبان مستقيم و فعال جنبش چریکی نبودنددر ایران طبقات اجتماعی مانند کارگران و توده دهقانان، حامی و
که اعتقادات و  در حالی. کردند دردی با آن برخورد می طيف از نيروهای اجتماعی با تعجب و ناباوری توأم با سمپاتی و هم

ین که به این جنبش با ا. ها در حوزه مسایل طبقاتی جنبش کارگری قرار داشت  چریک های  تئوریکی و ایدئولوژیکی آرمان
اما در پراتيک سياسی خود به . کرد لحاظ نظری دیدگاه رهایی طبقه کارگر و شعار نهایی حاکميت این طبقه را دنبال می
های اقشار ميانه اجتماع به ویژه  طور جدی از حمایت و تغذیه انسانی و مالی  و معنوی و سياسی مستقيم الیه

های پایينی  بخش  فکران و اصحاب ادبيات و هنر و فرهنگ کشور و الیهگان، معلمان و روشن کرده دانشجویان و تحصيل
در واقع جنبش چریکی از جنبش خود انگيخته کارگری بر نخاست بلکه از ميان اقشار ميانه جدید .  خدمات  بر خوردار بود

سياسی و اجتماعی آن های فدایی خلق با عمل  به بيان دیگر نام سازمان چریک. سربلند کرده و مورد حمایت قرارگرفت
به . جامعه باقی بگذارد" عمومی "ای بود که توانست تأثيرات مستقيمی بر روان و روحيه  با چنين پشتوانه. منطبق بود

  که تا آستانه ۵۵های شدید ناشی از ضربات بسيار سنگين سال  ای که عليرغم ناتوانی تشکيالتی و محدودیت گونه
های   سنتی حاکم بر انقالب، پایگاه-ر ميان  دریایی از تفکرات  سياسی مذهبیبود، توانست د نابودی پيش رفته

آری . اجتماعی و حاميان گسترده مردمی بيابد و به اولين اپوزیسيون انقالبی عليه واپسگرایی رهبران انقالب تبدیل شود
همان اقشاری که .  پا بگيردبه پشتوانه همان اقشار اجتماعی داخل کشور بود که جنبش چریکی توانست متولد شده و

ها را تعطيل،  جمهوری اسالمی کمر به نابودی آن بست و توانست به ميران زیادی این توده کثير را سرکوب، دانشگاه
کردگان را خانه نشين و در نهایت  خيل عظيمی از  جویان را از تحصيل محروم، شاغالن را از کار اخراج و تحصيل دانش

  . گان کشور را آواره کشورهای دیگر نماید همتخصصان  و تحصيل کرد
در یکی دو سال پيش از شروع انقالب، جنبش چریکی در پی دریافت ضرباتی سهمگين چنان ناتوان شده بود که قادر 

بدین سان بود که ميدان در آن زمان از رقيب اصلی خالی ماند و . تری باقی بگذارد نبود بر روندهای انقالبی تأثير قوی
های مذهبی سنتی جامعه،   سياسٍی سنتی، با داشتن حداقل پایگاه فکری و عملی در ميان الیه- ن مذهبیمنفعال

های اجتماعی خود،  آنان در پيوند و یاری همان الیه. توانستند در یک موقعيت استثنایی به متن مبارزات مردم برگردند
 ميان توده مردم، یعنی غير سياسی بودن آنان و الجرم  ماهرانه توانستند از محصوالت هميشگی استبداد و دیکتاتوری در

های عاميانه در آن زمان نبود به   شان که چيزی جز همان آگاهی های سهل و آشنای دیرینه توسل جستن به آگاهی
  .  انحصاری رهبری جنبش و انقالب را به دست گيرند ای گونه

توانند روند چند  آنان نمی. ها خالی است می در مورد چریککنم که دست جمهوری اسال در این جا بار دیگر تکرار می
نشينی و ضعف و سستی  طلبی، خانه عملی، تسليم بی: هایی مانند سازی ساله مبارزات چریکی را با ترفند پرونده

های   اصيل مردمی  و اعتقادی و بد تراز همه با اعترافات و اقرارهای ناشی از شکنجه سياسی ناشی از نداشتن اندیشه
از این رو  چاره کار را در اتحاد و همکاری . ددمنشانه ساواک شاه، از صحنه سياسی دهه پایانی رژیم شاه حذف کنند

های آشکار و نهان  امنيتی ارثيه جنایت و شکنجه و دنائت ساواک شاه  و وزارت اطالعات جمهوری اسالمی و تحریف
ای را عيان   و گزارشات ادارات امنيتی و انتظامی رژیم شاه حقایق ویژهآنان با این ادعا که اسناد بازجویی. اند  یافته 

تر اتکاء و  آنان هر چقدر که به اسناد بيش. های فدایی خلق رفتند کنند، به جنگ تاریخ یک دهه پيش از انقالب چریک می
  .يه کنندترتک  بيش!  استناد کنند به همان نسبت باید به نقش جادویی شالق و شکنجه در کشف حقيقت
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های فدایی خلق وجود دارد،  در این جا باید بگویم که به طور کلی  صرف نظر از هر قضاوتی که در باره  چریک
 بودند که خود  نه مشکل نان داشتند و  ای باخته گان پاک های فدایی خلق اعم از زن و مرد، جزو نسلی از شوریده چریک

های  آنان عمومًا به حکم اعتقاد و آرمان!! تری در آن دنيا آوردن سهم بيشنه غم  جاه و مقامی و نه به دنبال به دست 
دوستانه خود برای رهایی و خوشبختی زحمتکشان ایران و ایجاد یک جامعه آزاد و مرفه حاضر  دوستانه و ميهن عميق نوع

  .های زندگی یعنی جان خود، را فدا کنند بهاترین ارزش بودند حتا گران شده
  !ت انقالبیمساله  ادبيا

توان در کنار همه عواملی که مبارزه  بی تردید نمی: گوید   پيشگفتار خود می١٩ها در صفحه  نویسنده کتاب چریک
های موجود و اسناد  به شهادت گزارش بازجویی. مسلحانه را بر افروخت از ادبيات انقالبی در آن روزگاران چشم پوشيد

مادر ماکسيم گورکی، « هایی چون هایی که بازجویی شدند از کتاب ق چریکاطالعاتی، مطالعات اکثریت قریب به اتفا
اثر ژان الفيت و » رزفرانس« و » چينيم گردیم گل نسترن می برمی«، اثر نيکالی استروسکی،  »چگونه فوالد آبدیده شد«
زه مسلحانه در ایران رخ نمود بر بستر چنين تصوراتی بود که نوعی از مبار. رفت اثر اتل ليليان وینيچ فراتر نمی» خرمگس«

  ».و زبانه کشيد و سپس آرام گرفت
 ظهور  جانبه نگری به پدیده کند که نویسنده با همه اند که خواننده را متقاعد می کلمات و جمالت طوری آرایش یافته

اسی خاصی گيری سي کند که از تعصب و موضع او تظاهر می! اما چنين نيست. کند های فدایی خلق برخورد می چریک
چرا که در قسمت انتهایی همين عبارات، منظور اصلی نویسنده ظاهر .  ها، مبراست جز کشف حقيقت مبارزات چریک

در کنار همه عواملی که مبارزه مسلحانه را بر افروخت "گوید  ابتدا می! دقت کنيد. شود تا ذهن خواننده را با آن پر کند می
نتيجه و حکمی که در این عبارت وجود دارد این است که " آن روزگاران چشم پوشيداز ادبيات انقالبی ]"توان نمی..." [

که نقشی کمکی و " ادبيات انقالبی"گيری مبارزه مسلحانه در ایران باید مثًال به  عالوه بر عوامل تعيين کننده در شکل
وی آن . است قضاوت غلط خود نوشتهاما نویسنده این نظر صحيح را برای غالب کردن . کننده داشت نيز توجه کرد تشویق

های فدایی خلق را از  کوشد چریک وی می. کند گفتارش تئوریزه می کاری را که در کتاب پرحجم خود انجام داده در پيش
به !. شان باقی نماند هر گونه دانش و معلوماتی تهی نشان دهد تا هرگونه ارزش و اعتبار فکری و سياسی نيز برای

  .  گيرد  بعدی وی آشکارا با جمالت پيشين در تناقض قرار میهمين منظور جمالت
اکثریت قریب به " "های موجود  شهادت گزارش بازجویی"نویسنده ضمن بر شمردن نام چند کتاب رمان، آن هم به 

بر "ه ک: گيرد نتيجه می) های اسناد انحرافی و دور از واقع است تر توضيح دادم که این بخش من پيش(مبارزان، " اتفاق
مطابق عبارت ." بستر چنين تصوراتی بود که نوعی از مبارزه مسلحانه در ایران رخ نمود و زبانه کشيد و سپس آرام گرفت

انگيزه و نيروی محرکه جوانان پرشور "  کامًال تقليدی"اخير، خواننده باید نتيجه بگيرد که فقط تصورات رومانتيک و رفتارهای 
ای حتا از سوی توده روشنفکران و  بدین ترتيب هيچ گونه انرژی و نيروی محرکه!. د و بسدادن ها را تشکيل می آن سال

ها فقط  چریک. هایی از اقشار ميانه جامعه نداشتند هنرمندان و شاعران و نویسندگان و دانشگاهيان و دانشجویان و الیه
و به زعم . شناختند اندیشه و تفکری را مینه شناختی داشتند و نه . مصرف کننده توليدات تقليدی سایر کشورها بودند
  !باشند ای با رژیم شاه کرده نویسنده کتاب، اگر بتوان گفت که آنان اصًال مبارزه

  
  !مبارزه بدون  تئوری؟

حال ببينيم که معنای ادعای نویسنده چيست؟ صرف نظر از هر تعبير و تفسيری به نظر من معنای وسيع و گسترده 
 آن را ادامه دادند  انداختند و نيز انبوهی که طی چند سال که همه کسانی که این مبارزه را راهچنين ادعایی این است 

های فوق در عين حال بدان معناست که  نام بردن از کتاب. ی مطالعاتی و شناختی نداشتند کدام هيچ پایه و مایه هيچ
ای از تاریخ کشور نداشتند و هر  يچ شناخت و مطالعهگزاران و انبوهی از کادرهای تربيت شده پيش از شروع، اصًال ه پایه

های دیگر بود چرا؟ چون  اش مربوط به کشورها و انقالب چه که خواندند همين چند رمان انقالبی و مشابه آن ها که همه
ستی  بينی و ایدئولوژی و یا مطالعات گسترده حتا در آثار و ادبيات مارکسي کس جهان پس هيچ!! گویند اسناد چنين می

خبر بودند؛ از کودتای  آنان اصًال تاریخ مشروطيت ایران را مطالعه نکردند؛ از مبارزات ملی شدن صنعت نفت  بی. نداشت
هایی که با انقالب سفيد  اطالع بودند؛ هيچ کس هم از تغييرات و دگرگونی  مرداد آمریکا و انگليس و دربار به کلی بی٢٨

دید و کاری به این مسایل  هيچ کس تغييرات را نمی. دانست گرفت هيچ نمیموسوم با انقالب شاه و ملت انجام 
شاید اصًال دیکتاتوری و خفقان . کرد هيچ کس حتا وجود دیکتاتوری و حکومت خودکامه شاه را احساس نمی. نداشت

ر الزم فراهم آميز به قد ها و شرایط فعاليت سياسی مسالمت محمد رضا شاهی وجود خارجی نداشت و اتفاقًا همه راه
مطالعه با بستر سازی ناشی  طلب، بی اطالع و بی سوادی چند تن جوان شورشی و احتماًال ماجراجو، زیاده اما بی. بود

  !   ، نوعی از مبارزه را به راه انداختند و ادامه دادند و سپس خاموش شدند"های انقالبی رمان" از خواندن همان 
مسعود » مبارزه مسلحانه هم استراتژی و هم تاکتيک«مين امروز کتاب هر کس ه. این ادعاها کذب  محض است

" گزارش"نویسنده چنان غرق . یابد احمدزاده را بخواند بدون هيچ گونه تفسيری ادعای دروغين نویسنده را درمی
 برای االمکان العموم و حتی که علی(گان  های پر شده توسط شکنجه شده های ساواک شاه است که برگ خانه شکنجه

شما کتاب . کند را حجت و شاهد قضاوت خود معرفی می) شد گر نوشته می فریب و گمراه کردن بازجویان شکنجه
شما در . ها شدند گویيد که چند رمان فالن و فالن باعث شروع مبارزه چریک گيرید بعد می مشهور احمدزاده را نادیده می

های فکری و سياسی پيش و پس از مبارزه مسلحانه اشاره  یگر تالشجاهای دیگر البته با مقاصد خود به این کتاب و د
  .زنيد گر مواضع و اهداف شماست، زیراب همه چيز را می ای خود که توضيح کنيد اما در همين پيشگفتار چند صفحه می
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 کارپایه فکری و کنم که کتاب مسعود احمدزاده و کتاب رد تئوری بقا امير پرویز پویان به خوانندگان گرامی یادآوری می
های صمد بهرنگی مخصوصًا  کتاب  نویسنده حتا  به کتاب! پشتوانه نظری آغازین مبارزه مسلحانه در آن سال ها بودند

های بعد نيز چندین بار تجدید چاپ گردید و تأثير مستقيمی در   منتشر شده و سال۴۶که در سال " ماهی سياه کوچولو"
ها  درست است که از آن سال. کند انش آموزان کشور داشت به هيچ وجه اشاره نمیبرانگيختن بسياری از جوانان و د

ها و صدها هزار  گذرد و ایرانيان هم به ضعف یا نداشتن حافظه تاریخی مشهورند اما نه آن قدر که حتا ده چند دهه می
اند و چه آن  وليه آشنایی و همکاری داشتهگزاران و مبارزان ا هایی که از نزدیک با بنيان نفر از بازماندگان آن دوران چه آن

که با شور و عالقه دل اميد به مبارزات ... انبوه کثيری از روشنفکران، هنرمندان، شاعران، نویسندگان، دانشگاهيان و
 ایستادگی و از  حتا به شمول برخی از روحانيون که در کنج وجدان انسانی و سياسی خود شيفته(ها بسته بودند  چریک
. ها را به کلی فراموش کرده باشند توانند خاطرات شکل گرفته خود در آن سال ؛ چگونه می)بودند ها  ذشتگی چریکخودگ

) متناسب با توان و امکانات( شرایط جامعه  اگر مطالعات و مباحثات  در باره مسایل مختلف سياسی و اجتماعی و تحليل
بندی فشرده همان مطالعات و  چگونه کتاب  احمدزاده که حاوی جمعشد،   مفتاحی انجام  نمی-  احمدزاده- در گروه پویان

هنمای شروع مبارزه مسلحانه گردد؟  موضوع  توانست تدوین شود و را های درون گروهی بود می ها و تحليل بررسی
عيت های فکری مجموعه گروه است که در واق ها نيست موضوع مربوط به تالش ها و تحليل درستی یا نادرستی آن بحث

  .شود تاریخی حيات گروه انجام گرفته و اینک یکسره قلم قرمز بر آن کشيده می
ها  ها خورده بود  بياد خواهند آورد که مطالعه کتاب همه بازماندگان آن نسل که نسيمی از نظریات مارکسيستی به آن

هر کس که آمادگی . ها بود انسمپاتيز" شخصيتی"های انقالبی در آن سال ها عمومًا جزو اولين مراحل رشد  و رمان
مراحل بعدی آموزشی مطالعه . های مقدماتی آموزشی دست یابد توانست  به کتاب پذیرش حداقل خطر را داشت، می

و سپس مطالعه کتاب . بود"  اصول علم اقتصاد"، "اصول مقدماتی فلسفه"های اوليه مارکسيستی مانند  کتاب
و "  دموکراسی در انقالب روسيه- دو تاکتيک سوسيال"و " چه باید کرد؟ "،"مانيفست حزب کمونيست مارکس و انگلس"

حتمًا یادمان نرفته که . گرفت های لنين و آثار مارکس و انگلس و سایر آثار مارکسيستی مورد مطالعه قرار می دیگر کتاب
 و حصول حداقل اعتماد و اطمينان -"کتاببازار آزاد " نه خرید از –ها نيز عمومًا از طریق روابط  ها و حتا همان رمان این کتاب

بحثی روشنفکرانه  باز و عمومی نبود که هر " اول حزب و سپس مبارزه"بحث مشهور !  شد  به دست می مخفيانه دست
این بحث خاص مبارزاتی مارکسيستی مربوط به کسانی بود که دیگر مراحل اوليه را پشت . کس بتواند در آن وارد شود

  . قرار داشتند) و اگر نه تشکيالتی( ایدئولوژیکی مارکسيستی لنينيستی -فعاليت سياسیسر گذاشته و در 
های  ها و نوشته آیا کتاب تاریخ سی ساله بيژن جزنی که با منابع بسيار محدود درون زندان نوشته شده و سایر کتاب

بخش  سایل جنبش ضد استعماری و آزادیشود، م ای می متعدد او مانند نبرد با دیکتاتوری، چگونه مبارزه مسلحانه توده
اجتماعی استراتژی جنبش مسلحانه، و غيره که مسایل و مباحثات تئوریک و سياسی و اقتصادی - خلق، مبانی اقتصادی

و اجتماعی  در باره  مبارزات مسلحانه را در بردارد، ناشی از همان بستر کذاست؟ حتا نویسنده که پيشگفتار خود را با 
های مختلف آراسته است چه  ها و نظریات سياسی و تئوریکی  بيژن جزنی در عرصه  متعددی از نوشتههای نقل پاره

ها  گوید که بر بستر آن  تصورات برگرفته از رمان از یک طرف می. پاسخی به این حکم سياسی تبليغات منفی خود دارد؟
های بيژن جزنی متوسل  این همه به نقل قول از کتابو از طرف دیگر ... " نوعی از مبارزه مسلحانه در ایران رخ نمود و"

 !شود می
 
 

 
  

  
  !نویسنده یا نویسندگان؟  کتاب       

اما نام یک نفر به عنوان نویسنده و . آید که این کتاب حاصل کار جمعی و گروهی است از محتوای کتاب چنين بر می
 کتاب یاد کرد و از هم نویسندگان به طور کلی؟  من به توان از نویسنده  از این رو هم می. است نویس قيد شده مقدمه

به هر حال شخصی به نام محمود نادری خود را . ام اشاره کرده"  نویسنده"و هم به » گان نویسنده"تر به  اجبار بيش
رای نوشتن اما  در هيچ جا از شغل، سابقه و عالقه و انگيزه و رابطه و یا هر دليل دیگر ب. نویسنده کتاب معرفی می کند

چنين کتاب پرحجم و پر زحمتی که مستلزم صرف هزینه بسيار و وقت فراوان برای مطالعه و زیرو رو کردن هزاران برگ 
شاید گفته شود که نام و نشان  و موقعيت نویسنده یا . کند ای نمی سند و  مدارک اطالعاتی و امنيتی است اشاره
 کار و  های ین است که ببينيم که بر چه مبنایی استوار است، شيوهپژوهشگر مهم نيست بلکه در هر تحقيقی مهم ا

با این همه نقش و پيوند و جایگاه پژوهشگر . ای و مدارک معتبر واقعی و حقيقی و حقوقی چيست های حرفه پرنسيب
 پژوهش کتاب به ویژه باید تأکيد کنم که موضوع مورد. تردید از اهميت و اعتبار جدی در امر پژوهش برخوردار است بی

های کسانی  موضوع شامل فعاليت. مربوط به ایران باستان یا قرون وسطا و یا انقالب مشروطيت نيست...  ها چریک
توان و نباید از  از این رو نمی.   شصت سالگی قرار دارد–شان در فاصله پنجاه  هست که متوسط سن) مرده یا زنده(

ها، در این مورد به عمد خطای متدیک  نویسنده و پژوهشگر کتاب چریک. دنقش و موقعيت نویسنده یا پژوهشگر غافل بو
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این قابل قبول نيست که نویسندگان کتاب امکان مراجعه یا دسترسی حتا مجازی به یکی . بزرگی مرتکب شده است
 که می تواند مورد نویسنده از موقعيتی برخوردار است!!.  باشند چند نفر از هزاران بازمانده از آن دوره را نيز نداشته

جمهوری اسالمی قرار گيرد و حاصل کارش نيز "  های سياسی مؤسسه مطالعات و پژوهش"عنایت و لطف  و اعتماد 
ای سفارشی   آیا نویسنده مجری  پروژه: شود در این جا سوآالت متعددی مطرح می. توسط همين مؤسسه منتشر شود

ه این کار زده است؟  چه کسانی کار ادیت این کتاب پر حجم را که بوده یا به ابتکار و انگيزه مستقل خود دست ب
آن (اگر در کتاب، از اسناد . اند؟ هایی از اسرار مگوی آرشيو جمهوری اسالمی را منعکس ساخته بر عهده داشته گوشه

ن مسعود احمدزاده گزارانی  چو های نظامی شاه  که  بيست و سه نفر از جمله  رهبران و پایه یکی  از دادگاه) هم ناقص
ای  سابقه شد و سرود خوانی بی  محاکمه کرد استفاده می١٣۵٠و عباس و اسد مفتاحی و دیگران را در زمستان سال 

که دادگاه دربسته نظامی را به انحالل کشاند و یا از دفاعيات مسعود احمدزاده، عباس مفتاحی، بهمن آژنگ، اسداله 
شد، چنين کتابی   ترین اسناد و مدارک همان آرشيوها هستند در کتاب درج می ممفتاحی و دیگران که بدون شک جزو مه

های مثبت  چرا؟ برای این که بيان حتا یکی از جنبه! شد؟  به نظر من نه اصوًال  توسط این مؤسسه چاپ و منتشر می
توان آن را حمل بر  یهایی که با هيچ سفسطه و توجيهی نم جنبه. ها، مغایر با اهداف کتاب است ولی اصولی چریک

  . طلبی نسبت داد ایمانی و عافيت ضعف، بی
های سياسی  یکی از نهادهای وابسته یا مرتبط و یا هر چيز دیگر نهادهای اطالعاتی  مؤسسه مطالعات و پژوهش

را رسی دارد و این امکان و اعتماد  است چرا به اسناد امنيتی رژیم سابق دست! اگر مستقل؟. جمهوری اسالمی است
این نهاد  بر روی گنج . شده باشد های تعيين است؟ اگر نا مستقل است خوب باید تابع مواضع و برنامه از کجا آورده

سياسی نشسته و تنها پس از مطمئن شدن از این که هرگونه استفاده از اسناد از چهارچوب  خودی ها فراتر نخواهد 
 توجه به مجموعه عوامل و شرایط مربوط به اسناد و سوء استفاده با!  دهد ای اذن دخول می رفت به محقق یا نویسنده

توان پذیرفت که مسووالن اجازه بدهند که حاصل کارشان چيزی بيش تر از مواضع جمهوری  جانبه تا کنونی، نمی یک
  .پایانی رژیم گذشته باشد اسالمی نسبت به رقبای سياسی دهه

  
  نویسی؟  در تاریخ"  شکنجه و جنایت"تبرئه  

، خود نوعی برخورد )که آن هم در انحصار دولت جمهوری اسالمی قرار دارد(ها  گان به اسناد بازجویی اتکای نویسنده
های مختلف اثبات کنند که چنين  نویسنده و مؤسسه مطالعات، بدون این که از جنبه. یا  قضاوتی سياسی است

خلق را مستقيمًا به سياست شناخته شده های فدایی  اسنادی انعکاس حقيقت هستند، بررسی تاریخ چریک
ادعای این که اسناد بازجویی حقيقت هستند به نوعی نعل وارونه . زنند  امنيتی جمهوری اسالمی پيوند می-سياسی

تر در همين نظام جمهوری اسالمی انجام گرفته و  تر و گسترده کارنامه شکنجه و جنایاتی است که به مراتب وحشيانه
های  های امنيتی انعکاس حقایق کارکرد سازمان اگر اسناد بازجویی و پرونده. نفر از جوانان را گرفته استجان ده ها هزار 

سياسی در نظام پيشين است پس نتيجه مستقيم چنين ادعایی این است که همه کارهای خالف شرف و حيثيت 
می به ویژه در همان ده دوازده سال های جمهوری اسال های وحشتناکی که در زندان انسانی و همه جنایات و شکنجه

های ادارات امنيتی و  ها و سایر گزارشات و ارزیابی اول ایجاد آن انجام گرفته هيچ و پوچ است چرا که  اسناد بازجویی
در این اسناد یقينًا چيزی که . عين حقيقت هستند... گاه های اوین و گوهردشت و انتظامی و کميته و زندان و بازداشت

بدین سان آن همه ظلم و ستم و .  شود گر و قصابانی به نام حکام شرع  را بگيرد یافت نمی ين شکنجهمچ مجرم
 مطابق اسناد مزبور وجود خارجی ندارند و اگر به هرحال ۶٧ و در نهایت کشتار سيستماتيک زندانيان در سال  قانونی بی

االرض و محارب با خدا و رسول خدا و ائمه  مفسد فیفشارها و تعزیراتی بوده مطابق شرع انور عليه باغی و یاغی و 
های رفع و رجوع کردن هر آن چه که در جمهوری  کاری که  کتاب مذکور انجام داده به نظر من زمينه. است بوده ... اطهار و

  . کند است را فراهم می اسالمی انجام گرفته
زان و حتا از جمله نقش آفرینان روندی که موضوع تحقيق ور خوشبختانه صدها و یا شاید هزاران  نفر از فعاالن  و تالش

اند نا توان  اند؛ آنان از بيان وقایع و حقایقی که خود به طور مستقيم دیده و گذرانده گان کتاب است هنوز زنده نویسنده
 قفله در آن چه که  کم دارند پراکندگی، عدم تمرکز اطالعات از جمله همين اسناد و مدارکی است که شش . نيستند
ای از نقش آفرینان جنبش چریکی که در  عده.  است های امنيتی جمهوری اسالمی سر به مهر نگاه داشته شده بایگانی

آنان  در بسياری موارد خود یا . اند در قيد حياتند تر یا مستقيم و غير مستقيم سهم داشته آن زمان به درجات کمتر و بيش
اطالعات و . گزاران در ارتباط بودند  دو واسطه با بسياری از رهبران و بنيانشاهد ماجراها و یا دست کم با یکی 

های دربسته نظامی  های امنيتی و انتظامی و دادگاه های دستگاه ها و گزارشات و ارزیابی های اسناد بازجویی آگاهی
 چندین سال پيش با چنين من خود.  ها و اطالعات این بازماندگان بسيار مفيد هستند برای تکميل و تدقيق دانسته

یاد اسداله مفتاحی را به دست آورم  ام تنها توانستم متن دفاعيه زنده  در نوشتن خاطرات سياسی. مشکلی مواجه بودم
کردم که مجبور به  مراجعه به  بازخوانی رسمی هم نمی. اما هيچ سند دیگری نداشتم. و آن را عينًا در کتابم چاپ کنم

ای از همان  های فدایی خلق باشم گرچه در آن زمان از دسترسی به بخش قابل توجه ان چریکانتشارات بيرونی سازم
 آرشيو اسناد  بختانه مدتی  است که این مهم با ایجاد سایت خوش(ها محروم بودم  انتشارات بيرونی به دليل پراکندگی

ها و  اما یک نسخه از اسناد بازجویی.  )  در حال مرتفع شدن استwww.iran-archive.com ایران با آدرس  اپوزیسيون
دانم تالش تعدادی از  تا جایی که من می. های آنان داده نشد های ارتش شاهنشاهی، هرگز حتا به خانواده دادگاه
گرانی مانند آقای محمود  است چرا؟  این سوآلی است که باید پاسخ آن را از پژوهش ها بکلی بی جواب مانده خانواده

  .های سياسی جمهوری اسالمی گرفت ؤسساتی مانند مؤسسه مطالعات و پژوهشنادری و از م
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های فدایی خلق و سوء استفاده  در این جا من فقط  برای نشان دادن سياست گزینشی نویسنده کتاب چریک
ر این دادن این حقيقت که از نظ های ساواک و ارتش و به ویژه برای نشان انحصاری از آرشيو در بسته اسناد بازجویی

های ددمنشانه است قابل اعتماد  های خاص اسناد و گزارشات ساواک که محصول مستقيم شکنجه کتاب تنها بخش
 در کتاب اصًال و ابدًا به آن اشاره نشده به نقل به یکی از موارد مهمی  کهخواهم   هستند،  از خوانندگان محترم می

  .             از کتابم، در زیر مطالعه فرمایند
  ٢٠٠٨سامبر د ١۵

  » دادگاه نظامي ارتش«
از اخبار جسته و گريخته و پنهاني شنيديم که . روي هم سه تا چهار ماه گذشت. چنان در اتاق عمومي اوين بودم من هم

) هاي ما باالي اتاق(مسعود و عباس و بسياري دیگر را که گويا حدود بيست تا سي نفر بودند در اتاق بزرگي در طبقه دوم 
ها، اشتباهات و دستآوردهاي تا آن زمان مبارزه  هاي مختلفي در مورد هدف ها و سوال و جواب در اين اتاق بحث. اند جمع کرده

رحيم کريميان و افرادی مانند حسن جعفري، حسن گلشاهي، اصغر ايزدي، جواد اسکوئي، فريبرز . مسلحانه صورت گرفت
تواند  اطالع از محتواي اصلي گفتگوهای مطروحه مي. ماندند  که زنده اي ديگر در اين اتاق بودند سنجري، مهدي سامع و عده

  !هاي اوليه آن ياري برساند ها و گام تري در باره پا گيري مبارزه مسلحانه و اهداف و برنامه به شناخت دقيق
. ديواري زندان بردندهاي بيرون از چهار  با چشمان بسته به يکي از اتاق. مرا خواستند) ۵٠احتماًال ديماه سال (يک روز 

قبًال شنيده بودم که . کاغذي به دستم داد و شروع به بازجوئي کرد. نشسته بود روي ميز اداري سرهنگي با لباس نظامي
ها را از نظر حقوقی بر  ها نيز به نوبه خود پرونده آن. شود ها به دادرسي ارتش محول مي هاي ساواک، پرونده بعد از بازجوئي

من نيز همان مسایلي که قبًال گفته بودم را دوباره تکرار .  تا به دادگاه احاله کنندکردند ها  تکميل می وییاساس همان بازج
ها نيز خبري نبود  گيري يا بد دهني ساواکي به کارش توجه داشت و از سخت. رسيد سرهنگ آدم بدي به نظر نمي. کردم
سرش  بعد از مدتي مأموري آمد و با خود يک زنداني را که بلوزي به. کرد شان کارمي توان گفت که بر پايه موازين قانوني مي

ديدن ! با کمال ناباوري و تعجب، دیدم اين زنداني عباس مفتاحی بود. بلوز را از سرش برداشت. کشيده شده بود به اتاق آورد
در دو متري من داشت روي صندلي اما اکنون . کردم ديگر او را نخواهم ديد او برايم واقعًا غيرمترقبه بود چون گمان مي

برای ) بند چشم(ديدم برخالف معمول مانعی . اما سرهنگ او را مرخص کرد! مأمور گفت سرت را بينداز پائين. نشست مي
 کردم من وانمود می. مان يک احوال پرسي ذوق زده کرديم ما هم از فرصت استفاده کرده با نگاه. وجود نياورد دیدن ما به

. کردم ديگر عباس را نخواهم ديد در اين لحظه گمان مي. کرد هایی مي  سرهنگ نيزاز عباس سوال. هستممشغول نوشتن 
. سرهنگ يکه خورد! خواهم او را ببوسم جناب سرهنگ مي: سرهنگ گفتم دریا زدم و به طور ناگهاني و خيلی جدی به  دل به

اش  عباس را که از صندلي. سرعت بلندشدم به. ندادماو فرصت  گرفت که به خودش مي داشت حالت اعتراض و مخالفت به
من . برخالف انتظارم واکنشی نشان نداد. کرد سرهنگ مات و مبهوت به این صحنه کوتاه نگاه. برخاسته بود در آغوش گرفتم

ته قدر اين عمل من هزينه داش گفتم هرچه در آن لحظه پيش خود می. سر جایم نشستم و ظاهرًا به نوشتن ادامه دادم
اما لحظاتي هستند که هرگز تکرار شدني . اين کار با محتواي پرونده من اصًال خوانائي نداشت. باشد، خواهم پرداخت

عباس داشتم به  اما اکنون من با تمام عالقه و صميميتي که به. با احمد فرهودی به چنين لحظاتي نرسيده بودم. نيستند
اين نازنين رفيق دوست داشتني، اين انسان به تمامي  خواستم به  نگ، ميخصوص براي يکبار هم شده، در مقابل این سره

    .!! شيفته شجاع و شرافمند نشان دهم که چقدر با ارزش است
. چند روز بعد مرا از اتاق عمومي به يک سلول که اصغر ايزدي، جواد اسکوئي و فريبرز سنجري در آن بودند منتقل کردند

من با هم سلولي هایم از پيش هيچ آشنائي . کنند  ها، در يک دادگاه جمعي محاکمه مي  فهميدم مرا نيز به همراه آن
نه ازکاغذ . چند روز نگذشته بود که گفتند فردا براي دادگاه آماده باشيم. ها از پرونده من کم و بيش باخبر بودند نداشتم اما آن

همه وکيل تسخيري داشتيم که .  پرونده خواني، خبري نبودمانند و قلم و نه ازکتاب قانون و ملزومات ضروري براي محاکمه 
دادگاه در يک سالن بزرگ تشکيل . بوس به دادستاني ارتش بردند صبح همه را در دو سه ميني. ها را نديده بوديم اصًال آن
ا در مجموع تعداد م. هاي پشت ما نشسته بودند ها با لباس شخصي به عنوان تماشاچي در صندلي اي از ساواکي عده. شد
مسعود احمد زاده، مجيد احمد زاده، : هاي جلویي نشسته بودند عبارت بودند از ترتيب در صندلي کسانی که به .  نفر بود٢٣

هاي بعدي عبارت بودند از مهدي سوالوني، بهمن  نفرات رديف. عباس مفتاحي، اسدمفتاحي، حميد توکلي، سعيد آرين
سه پله و نيز اصغر ايزدي، فريبرز سنجري، جواد اسکوئي، حميد ارض پيما، علي مظهر آژنگ، عالم رضا گلوي، کريم حاجيان 

ها همه اتهام براندازي رژيم، تشکيل دسته  اين . سرمدي، حسن گلشاهي، بهرام قبادي، رحيم صبوري، محمدعلي پرتوي
 تقديمي و بهمن راد مريخي فقط اتهام چهار نفر ديگر به اسامي رحيم کريميان، من، احمد. اشرار يا عضويت در آن را داشتند

ما چهار نفر را براي جور کردن ترکيب متهمين در اين دادگاه گنجانده . عضويت در يک گروه با مرام و مسلک اشتراکي داشتيم
  .بودند

بر به صورت پچ پچ و درگوشي به ما خ) عباس و مسعود(قبل از ورود هيأت رئيسه به دادگاه، از طریق افراد رديف جلو 
منشي دادگاه . صبح ساعت حدود ده دادگاه تشکيل شد! دادند که هيچ کس مقررات و احترامات دادگاه را رعايت نخواهد کرد

هاي  ها و ساواکي تنها منشي.  کس از جاي خود تکان نخورد اما هيچ»  !!شوند هيئت دادرسان وارد مي«: اعالم کرد
رئيس دادگاه با منظره . جايگاه خود رفتند ترتيب به  رئيس دادگاه و بقيه به.حالت خبردار ايستادند اصطالح تماشاچي به به

سرانجام شروع . توانست هضم کند کامًال هاج و واج بود و با نگاه مبهوتش اين سکوت و تحقير را نمي. عجيبي روبرو شده بود
هاي خود با  رفقا در صندلي. ه نشستندهایی که خبردار ايستاده بودند مؤدبان   زمان چيزي گفت، آن به نشستن کرد و هم

درجواب سوال رئيس دادگاه و معرفي . از نظر ما دادگاه فرمايشي هيچ رسميتي نداشت. احترامي نشسته بودند حالت بي
گر معروف و رئيس  حسيني شکنجه. بعد از مدتي تنفس دادند. داديم نام و نشاني خود همه در حالت نشسته پاسخ مي
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به عباس . خواهش و تمنا افتاد پرستي و مسئوليت انتقال ما از زندان به دادگاه را بر عهده داشت، بهزندان اوين که سر
تا شروع . بعد از تنفس به سالن رفتيم. خواست که به بقيه بگويد مقررات و احترامات را رعايت کنند کرد و از او مي مراجعه مي

در نتيجه هر يک از ما در . يد که ما چهار نفر خط خود را جدا کنيمرسمي جلسه از دوستان رديف جلو به همان طريق خبررس
علت اين تغيير نظر اين بود که ما چهار نفر با اتهامي که . حال برخاستيم ميان جمعيِت نشسته، با خجالت و به صورت بي

کرديم مسلمًا  رکت مياما اگر در حرکت بقيه ش. شديم ها به ده سال زندان محکوم مي گيرترين محاکمه داشتيم در سخت
» دسته اشرار«چه بسا که اتهام ما همانند بقيه تبديل به براندازي و عضويت در . گرفت پرونده اتهامي ما تحت تأثير قرار مي

ما نيز اصَال . رسيد که دوستان متوجه اين تندروي شده بودند به نظر مي. محکوميت داشت  سال تا اعدام١۵شد که بين  مي
داد که این تندروی را با سایرین در ميان  گي به ما اين جسارت و شهامت عقالني را نمي فضاي شوريد. زديم حرفي نمي

  . ها خود به موقع تصحيح کردند آن. بگذاريم
ها و  نظامي. آمد نمي اما کاري از دستش بر. حسيني به شدت عصباني بود. نتيجه پايان يافت روز اوِل دادگاه بي

بهانه رسمي ما اين بود که ما با يکديگر . کردند الن، علت اين نوع  برخوردها و اعتراضات را درک نميهاي حاضر در س ساواکي
مان را بخوانيم و چون اتهام ما سياسي است، بايد  هاي ايم و بايد قبل از تشکيل دادگاه با هم صحبت کنيم و پرونده هم پرونده

شناختند به  رسميت نمي از اين روي صالحيت دادگاه را به... شويم ودر يک دادگاه علني و با حضور هيأت منصفه محاکمه 
  .ديگر ديدار جمعي داشته باشند گفتند کليه دوستان بايد با يک حسيني مي

حسيني به اميد تغيير . قرار شد که همه در يک سلول جمع شوند و با هم تبادل نظر کنند. باالخره حسيني رضايت داد
درب سلول باز بود . سر شب ما را به یکی از سلول ها بردند. باس و مسعود و ديگران رضايت دادتصميم ما به اين خواست ع

  .ما چهار نفر دم در نشسته بوديم. و تقريبًا همگي بصورتي فشرده جا گرفتيم
ر هاي خود ب بعد از ساعتي همه به سلول. گيرند به طوري که من متوجه نشدم اي مي دوستان تصميم سريع و مخفيانه

اين بار منشي و هيئت رئيسه جانب احتياط را گرفتند . برند صبح روز بعد طبق برنامه ما را به دادستاني ارتش مي. گرديم مي
کار به . با اين حال رفقا از جايشان بلند نشدند. شوند خود داري کردند و از گفتن عبارت رسمي هيئت دادرسان وارد مي

از مسعود که متهم رديف اول بود و در صندلي اول . شکالي ندارد و کارش را شروع کرداما رئيس دادگاه گفت ا. تهديد کشيد
. برنخاست! گفتند بايد برخيزي. داد طور نشسته جواب مي نشسته بود خواست خودش را معرفي کند مسعود همان

. کرد شده بود اشاره مياي که  هاي وحشيانه کرد و در همان حال به شکنجه مسعود مقاومت مي. اش را گرفت حسيني يقه
حسيني . پيراهنش را باال زد و تمام شکمش را که جاي سوختگي زخمي به اندازه يک بشقاب نهارخوري داشت نشان داد

فت و با آن هيکل تنومندش  اش را گر او مجال نداد دوباره يقه اما حسيني به. مسعود بر صندلي افتاد. خسته شد او را رها کرد
درب بزرگ . کم و قدي کوتاه داشت از صندلي باال کشيد و به طور آويزان او را از سالن دادگاه بيرون بردمسعود را که وزني 

شود که چند نفر دارند او را به  مجيد که کنار مسعود نشسته بود از الي در متوجه مي. سالن در دو متري صندلي مسعود بود
همه . باره همهمه و آشفتگي و اعتراض از سوي همه برخاست يک! زنند مسعود را دارند مي: زنند، فرياد زد شدت کتک مي

. کرد به سالن برگرداندند بعد از چند لحظه مسعود را که به شدت سرفه مي. مسعود بايد به داخل سالن بيايد: زدند فرياد مي
ند، به شدت اعتراض کرد و بلند شد و با کلماتي که بيادم نما. جوش آمد عباس به! مسعود رو کرد به عباس و گفت مرا زدند

از جا ) به جز ما چهار نفر(در ميان همهمه و سرو صداهاي بسيار، با يک اشاره ظريف عباس به ناگهان همگي . شعار داد
  : برخاستند و شروع به خواندن سرود کردند

  
    !اي خلق ايران به پاي به پا به پا به پاي«
    !پگاه شب بي!... پگاه باز اين من و اين شب تيره بي«

    !درو کرد داس ما... مزرعه سبز فلک درو کرد داس ما
  !خورشيد فروزان انقالب سر بر زد از پشت کوه
    !از خورشيد پر شکوه! شام تيره آمد به ستوه از خورشيد پر شکوه
    !من چريک فدائي خلقم، جان من فداي خلقم

    ! هايم در پيکار خلق ايران پرچم دار توده
    ان وقت رزم تو شداي کنام شير ايران

    رزم است و هم نوايم خلق قهرمان ايران هم
    !اي کنام شيران وقت رزم تو شد ايران

  ) اين شعر کامل نيست(
شعر اين سرود از . اين سرودي بود که من اولين بار در اتاق عمومي اوين از عباس هوشمند شنيده و حفظ کرده بودم

اثر ريميسکي » شهرزاد«این شعر با آهنگ سمفوني . آژنگ از شاخه مشهد بودسعيد قهرمانی است که در ارتباط با بهمن 
با . بعد از اين که يکي دو خط سرود خوانده شد، رئيس دادگاه تازه فهميد داستان از چه قراراست. شد کورساکوف خوانده مي

دادگاه با خواندن سرود .  رفتعجله دفتر و دستک خود را جمع کرده و با اخم به اتفاق بقيه از درب بزرگ سالن بيرون
  . جمعي يکسره به هم خورد دسته

هر لحظه انتظار هجوم و ضرب و شتم . فضا به شدت متشنج بود. رفقا با احساس رضايت کامل آرام و ساکت نشستند
دام از ما را ما را به اوين بردند و هرک!  بعد از چندي حسيني که مثل خرس تير خورده عصباني بود گفت راه بيفتيد. رفت مي
هاي گسترده  هاي قديمي گنجايش دستگيري ها قبل سلول از ماه. هاي انفرادي قديم و جديد منتقل کردند سر به سلول يک

هاي کوچک جديدي در قسمت باالئي ساختمان قدیمی  را نداشتند از اين روي از همان تابستان شروع به ساختن سلول
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هاي مختلف سرزده بود به سلول من  دتي که حسيني با فحش و عربده به سلولبعد از م. داد محيط بوي خون مي. کردند
! ها نبودي وقتي مرا ديد، کنجکاوانه گفت آها تو جزو اين. کف کرده بود و ترکه بسيار بلند و زمختي در دست داشت. رسيد

. د را به شدت کتک زده بودندبعد شنيدم آن شب مجي. سپس در را بست و رفت. کمي مکث کرد گويا دنبال افراد خاصي بود
گفتند که حسيني با مجيد  به هرحال مي. مجيد در جريان حرکت شورشي و سرود خواني بيش از بقيه اعتراض کرده بود

اي در ماجراي مشاجره و  العاده تر سن نداشت، با شور و احساسات فوق مجيد که بيست و دو سال بيش. خيلي بد است
  . ده بودکتک خوردن مسعود اعتراض کر

تنها . بوس کردند بلوزي برسرم کشيدند و سوار ميني. صبح زود آمدند. هرحال شب را با حالت خواب و بيداري گذراندم به
براي ما دو . دادستاني ارتش بردند ما را به. بوس به راه افتاد ولي ميني. گمان کردم بقيه را خواهند آورد. من و عباس بوديم
. چند تن اوباش ساواکي کراوات زده طبق معمول در پشت سر ما با فاصله نشسته بودند. رپاکردند بای نفر دادگاه جداگانه

ها به اين نتيجه رسيدند که ما را جدا کرده دو تا دو تا  عباس به من گفت آن. تري تشکيل شده بود دادگاه در سالن کوچک
توان حداقل احترامات دادگاه  و افزود حاال مي. هم زديم  بهمحاکمه کنند ولي ما به هدفمان رسيديم و بساط دادگاه در بسته را

سپس شرح . مان، در دفاع از خود ابتدا توضيحاتي در رد صالحيت دادگاه ارائه داد عباس دردادگاه دو نفره .کرد را رعايت
او .  و کشور پرداختکوتاهي در باره آشنائي مقدماتي با مارکسيسم در دوره دوم دبيرستان داده و به مسایل مختلف جامعه

هاي تازه در جامعه و سلب کامل  وجود آمدن تضاد گرفت و به داران صورت در باره اصالحات ارضي و مراحل آن که به نفع سرمايه
ها  چنين در باره تقسيم درصد کوچکي از سود کارخانه او هم. هاي مختصري که قبًال در جامعه وجود داشت صحبت کرد آزادي

وی سرانجام به دالئل دست بردن به سالح . هاي اجتماعي و اقتصادي و غيره سخن گفت اي از ناهنجاري پارهبين کارگران و 
گفت ما با اين کار قصد براندازي رژيم را نداشتيم چرا که با تعداد اندک بيست . براي تبليغ سياسي در ميان مردم پرداخت

اي لباس پدرش را به تن  است که بچه مانند آن نين ادعائي بهاوگفت چ! توان رژيم را سرنگون ساخت سي نفري چگونه مي
اي جز  ها به روي مبارزان و منتقدان بسته است ما چاره چون همه راه. استفاده ما از سالح به منظور دفاع از خود است! کند

  . دست بردن به سالح و تبليغ سياسي نداشته ايم
هاي حساب  هايش بازنگري در دل صحبت.  سالح توسط گروه بکاهدکرد از حساسيت استفاده از البته عباس کوشش مي

پس از چند سوال و جواب . ها برسد کوشيد به نحوي منعکس کند تا شايد به گوش چريک داشت که او مي اي وجود شده
اتهام عضويت هايم توضيحاتي داده و  من نيز مطابق پرونده و مطالب بازجوئي. ميان رئيس دادگاه و عباس، نوبت به من رسيد

  .در گروه با مرام و رويه اشتراکي را رد کردم
اي چند تا  ظاهرًا از طرف روزنامه. مرا نيز به پنج سال حبس محکوم کردند. در اين دادگاه عباس محکوم به اعدام شد

پراکنده و سرو دم بعدًا شنيديم که در روزنامه عکس و خبر تشکيل دادگاه ما و دفاعيه عباس را به شکل . عکس از ما گرفتند
. ما را به اوين برگرداندند!.  دفاعيه مرا که جنبه خاصي نداشت تقريبًا به طور کامل چاپ کردند. بريده و درهم برهم درج کردند

  . هاي انفرادي قديم اوين با هم بوديم از اين زمان حدود دوهفته تا تشکيل دادگاه دوم، من و عباس در يکي از سلول
من از . هاي مختلف اين نوشته آوردم جا که به يادم مانده است در بخش ر اين مدت با هم داشتيم تا آنهایی که د  صحبت

او در اين زمينه بارها صحبت . هاي او در مورد مبارزه مسلحانه و آينده گروه جويا شدم نقطه نظرات سياسي عباس، ارزيابي
سرعت و  با اشاره به . دارند بايد کمي دست نگاه) در بيرون از زندانمنظور رفقاي چريک (کرد که رفقا  کرد و مصرانه تأکيد مي

گفت رفقا  هاي وسيع، اغلب مي شتاب نا خواسته در شروع مبارزه مسلحانه و به ويژه با اشاره به تلفات سنگين و دستگيري
. ز تلفات تازه جلوگيري کنندکنند تا بتوانند بر اوضاع مسلط شده ا بايد کمي دست نگاه دارند و از عمليات جديد اجتناب

او به کارآئي حميد اشرف براي حفظ تشکيالت خيلي . گفت رفقا مخصوصًا حميد اشرف بايد به حفظ خود بينديشند مي
ها نيز با جديت الزم به مسئله تعمق  هايم در دادگاه، به طريقي به گوش دوستان برسد و آن گفت اگر صحبت مي. اميدوار بود

اش در فکر حفظ یاران و نهضتي بود که  همه! شان بگيرد، براي بقاي تشکيالت اهميت حياتي دارد دش آنتنکنند و به قول خو
او طي چند ماه بازداشت و امکان گفتگوهاي گسترده با کسانی مانند مسعود، بهمن . گذراند از نظر او دوران طفوليتش را مي

فکري و تشکيالتي طوالني داشتند، با کسب تجربه مستقيم از  -آژنگ، عليرضا نابدل، و ديگر دوستان که فعاليت سياسي
  .کرد نحوه کار و توان و امکانات ساواک، ديد و افکار خود را تدقيق مي

ها براي رشد و تربيت و ارتقاء توان فکري و سياسي  ها و از دست رفتن بسياري که سال مشاهده آن همه دستگيري
مانند عباس و مسعود که از پايه  طبعًا براي رهبراني. کرد به فکر و تعمق ميشان وقت صرف شده بود، هرکسي را وادار 

با توجه به تلفات شديد کمي و . گزاران اصلي اين جنبش جديد و تجربه نشده بودند، اين امر از اهميت اساسي برخودار بود
  . ترين وظيفه است تشکيالت مهماو معتقد بود که بقاي . کرد کيفي، عباس مکررًا بر حفظ رفقا و تشکيالت تأکيد مي

چه  آن(طور که در دادگاه گفته بود، براي کاستن از بار تصورات افراطي در باره مبارزه مسلحانه پيشرو انقالبي  عباس همان
گفت  او مي. ، وظيفه انقالب کردن قائل نبود)صورت موجي مهار نشدني به راه افتاد و تا چند سال بر همه ما حاکم شد که به
مقصود او از ! هاي پدرش را به پا کند و يا لباس بزرگ ساالن را به تن کند اي کفش ماند که بچه  چنين تصوري مثل اين ميکه

اين مثال چيزي جز توضيح اين نکته نبود که کار پيشرو در حد توان و ظرفيتش شکستن جو اختناق و سکوت بود نه 
اين برداشت طبعًا با آن چه که مسعود احمد زاده در کتابش  البته! لقهاي وسيع خ جاي توده شدن با کليت رژيم به درگير

البته . شد جا پيشرو انقالبي با شروع مبارزه مسلحانه عمًال در نقش آغازگر انقالب ظاهر مي در آن. نوشته بود، يکسان نبود
ه مسلحانه يعني قبل از هرگونه اين کتاب محصول جمع بندي رهبري گروه از مجموعه مباحث درون گروه قبل از شروع مبارز

سال که از آغاز مبارزه مسلحانه می  حاال بعد از يک.  استراتژيک بود- تجربه و آزمون مشخص و به مثابه يک طرح نظري
بازبيني و بازنگري موشکافانه و  بايست به  هاي اين مبارزه به نحو اجتناب ناپذيري مي گذشت، کل استراتژي و تاکتيک

را  تجربه يک ساله، البته با هزينه بسيار سنگين، به قدرکافي مواد و مصالح آن. شد سئوالنه کشيده ميهاي م استنتاج
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هایی در محيطي به شدت شوريده و عاطفي درون زندان و  اما چنين تالش. توانست باشد غير از اين نمي. فراهم کرده بود
هاي تيمي با جنگ و  زمان، چندان جذب نشد و يا در خانههاي فشرده به سا ها و استنتاج عدم انتقال به موقع اين بحث

اين پراتيک و تجربيات بود که بيژن  با توجه به. گريزهاي دائمي و تلفات مکرر نيز فرصت چنداني براي شنيدن وجود نداشت
ن آغاز مبارزه هاي متمايزي نسبت به ديگران برخوردار بود، از هما مندي جزني که از تجربيات و دانش مارکسيستي و توان

اي البته در همان  مسلحانه به کار بازبيني و نقد و بررسي مشغول شد و تا حدود زيادي موفق شد اصالحات گسترده
 ]های آرزو ازکتاب سفر با بال[».چهارچوب استراتژي و مشي مبارزه مسلحانه انجام دهد
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  ها ای چریک رهبر افسانه
  
  
  

  علی ستاری
  

  
  

ی آقای  نوشته" ۵٧های فدایی خلق از نخستين کنش ها تا بهمن  چریک"انجام کتاِب  جو سر و ی جستپس از مدت
های  داد های آشنا و ُرخ به دنباِل نام. نمی توانم خودم را متمرکز کنم و کتاب را از ابتدا بخوانم! یابم محمود نادری را می

بار دیگر جانم سرشار از عطِر . خوانم  قسمت مطلبی را میزنم و از هر ناپذیر ورق می مهم، کتاب را با ولعی سيری
  !اند اند که تو گویی همين دیروز ُرخ داده قدر تازه مانده شود که آن ای می خاطراِت قدیمی

* * *  
اتوبوس-  ماه  اعتصاباِت اسفند دوم ی، شکل۴٨ر موقت شهربانی، مدنی گيری ندان اصر با  رابطه ن ، ز  ان       )١(ی   

    ،           
ت   !      ر      .

      پ 

آفتابی-  دِر شمالی۴٩خردادی  روِز می  دِم ناصر پارِک وليعهد، چهره ی با تالش می آید، انگار که مهربان لبخند ای کند
آید نظر به جدی و سرخ  "نزند می" کتاِب اختيارم ی در امني ضوابِط عایِت اهميِت  بر تأکيد   گذارد مائو را با

اعالميه-  هيأِت سرمایه) ٢(خش سفِر اصفهان مردادگ در افشاِی اهداِف خارجی، در   ،۴٩ذاراِن
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اِت -  ص قزل۴٩آذر١۶اع بود نداِن شته ک حوض اِر ک در حياِط آن، جزنی بيژن مجنونی که يِد با  مستحکمقلعه
فقای جبهه با رابطه خلق شدِن دموکراتيک   .ی

اب ت ا ، ز     ن   ب       .  ،
     ر

               
ت   .  ب     

 
ن  ي           

،  (،    (  ن    
ب،              

ر   .   ،    ت

اعالميه-  باره ای چریک صفحه۵ی اولين چگونگِی ها در انداختِن ی کار از سرکوبی نيروهای آموزِش ماشيِن رژیم، گِر
رای تبليغ اهدافشان و مبارزه"، خواندِن ۴٩اسفند...روشی و هم تاکتيک ژی استرا و مبارزه مسلحانه هم مسلحانه ی

تئوری   ،.جعفری با رضا پور"  بقارِد
شتاب-  گاِه چند  شورش، جنگل، نهضِت و شوروی به روابِط م... زده  نگاهی برایاز آثاِر شدن ان، آماده صطفی شعاع

کوه کوه به پور پيمایی اعزام رضا گين با نادر عطایی، های س و سعادتی) ٣جعفری حسن و اشتری خواندِن) ۴.تورج
چریکی" جنِگ تجربياِت از ای اره اعالميه"پخِش .با تورج" ی شهری پاره در  خلق مجاهدیِن سازماِن شعبان ی تروِر ی

نادردر غ" ُمخ بی با ان ه چریکی.رِب جنِگ و خواندِن خاطراِت با حسن بوليوی   ..ی
***  

های فشنگ پوشيده شد،  های تيرباران از پوکه های دار از شدِت کاربرد فرسوده شدند و زميِن ميدان پس از آنکه طناب
ها برای نيل به آزادی، استقالل  کاِر آننوبِت آن رسيده است که تالش کنند حيثيت و اعتباِر انقالبيون را که حاصِل رنج و پي

  !ميهنمان است، خدشه دار کنند کشاِن هم و تأميِن عدالت اجتماعی برای کارگران و زحمت
ی شصت با جنِگ روانی عليه  شماِر دهه های بی ی اپوزیسيون، اعدام های سياسی های زنجيِر سرکوِب سازمان حلقه
" های تلویزیونی مصاحبه"ها به شرکت در  ور ساختِن رهبران و کادرهای آن سازمانها با مجب ها و نيروهای پيشرِو آن توده

  !شوند با انتشاِر چنين آثاری بسته می
شان این نيست که برای آموزِش نسِل  و آقای محمود نادری، مسئله" های سياسی ی مطالعات و پژوهش مؤسسه"

ی اخير را بررسی   سياسی صد ساله های  سياسی جنبش-  اجتماعی و اقتصادی-های تاریخی جواِن ميهنمان زمينه
ی  ی امکاناِت جهنمی شان این نيست که رژیم وابسته به امپریاليسم شاهنشاهی با همه  ی ، دلمشغولی.کنند

ها  ، برای آن.های ملی ما را ادامه دهند خواست شرایِط امن و آرامی ایجاد کند تا اربابانش امِر غارِت ثروت سرکوبش می
تریِن روشنفکراِن ميهنمان به دست  ترین و آگاه بازترین، عاشق ی جزم شدِن عزِم پاک م نيست که بستِر روانشناختیمه

شان این است  که به نسِل جوانمان نشان دهند  ، مسئله.بردِن به سالح برای درهم شکستِن ماشين دولتی چه بود
پذیری  زاِت انقالبيوِن کوبا، دیگر کشورهای آمریکای التين و تأثيربرداری از مبار که شد ناشی از کپی" حاصلی مبارزات بی"

ی ذهنی را برای نشان دادِن   خواهد زمينه هایی از آثار بيژن و مسعود، می نویسنده با آوردِن نقِل قول! از انقالِب چين بود
ی روستایِی ایران  حاِت ارضی بر جامعهی تأثيراِت اصال در زمينه! ها با هم فراهم کند  ها و استنتاجاِت آن تناقِض برداشت

  :کند کتاب نظرات رفقا بيژن و مسعود را چنين خالصه می ی  نویسنده
  "بر خالف احمد زاده اعتقاد داشت که اصالحاِت ارضی از شدِت تضاد های طبقاتی کاسته است) جزنی(وی "

ی آن او شرایط  دانست که در نتيجه قاتی میهای طب زاده اصالحاِت ارضی را موجِب گسترش و تعميِق تضاد احمد"اما 
  )۵".(دید ی انقالب را فراهم می عينی

  "به راستی کدام یک از این دو نظر منطبق بر اصوِل مارکسيستی است؟: "پرسد  در این رابطه از سویی می
ن برای آقای نادری های ناشی از آ مشی گيری سياسی و خِط ها یا نتيجه گو اینکه مارکسيستی بودن یا نبودِن نظر آن

زمان دو تحليِل متضاد و هر دو  توان از یک پدیده هم چگونه می: "کند اساسأ فاقد اهميت است، اما بار دیگر سئوال می
  "مارکسيستی ارائه کرد؟

آقای نادری مایل است بدین ترتيب خواننده متقاعد شود که یا این دو نظر مارکسيستی نيستند یا تناقض در ذاِت 
ی مرجعی تبعيت  ها باید از نظر و مشی مارکسيست" تناقضاتی"ظاهرأ برای اجتناب از بروِز چنين ! م استمارکسيس

  ! درست از نادرست را انکار کنند نمایند و پراتيک به عنواِن مالِک شناخِت مشی
و به ویژه آقای کيانوری ) ۶"(تر از دیگران آموخته بودند مارکسيسم را بهتر و کامل"ی ایران که  رهبری آن زماِن حزِب توده

های فدایی خلق ایران از آقای نادری و دیگر  ی ایدئولوژیکشان با سازماِن چریک به خاطِر مبارزه) ٧"(کار مارکسيسِت کهنه"
  !اند کاراِن انتشاِر کتاب به دریافِت مداِل طال مفتخر شده اندر دست

های مفصلی از لنين در  وده از مشی چریکی و با آوردِن نقل قولهایی از نقِد رهبران حزِب ت آقای نادری با انعکاِس بخش
خود را از جریانات مارکسيستی در ایران، خطاب به " انتخاِب اصلِح"ی تئوریِک دنيا نقل شده اند  این ارتباط که از مجله

  !نمایند خوانندگاِن کتاب اعالم می
ی انقالبيوِن معتقد  هایی که ساواک پس از دستگيری شکنجهی کامل پيراموِن ابعاد و شدِت  آقای نادری عليرغِم آگاهی

هایی از اوراِق  ی آنان، به نحوی گزیده ارزش کردِن پيکاِر قهرمانانه کرد، با هدِف بی به مشی مسلحانه بر آنان اعمال می
ب القاء کند که دستگير دارش، به خوانندگاِن کتا ی مبارزیِن دربند را کناِر هم گذارده است که با تأکيداِت جهت بازجویی

رزمانشان را بدوِن تحمِل شکنجه، در  ها با هم ی امن و قرار ی خانه شدگان، عمومأ، اطالعاِت بسيار مهِم خود  در باره
آهنگران، که نویسنده به نحوی  به استثناء شهدای فدایی خلق، بهروِز دهقانی و بهمِن روحی! اختياِر بازجویان قرار دادند 

اند،  های وارده به شهادت رسيده ها هشت و شش روز پس از دستگيری بر اثِر شدِت شکنجه دهد که آن میگذرا توضيح 
بالعکس ! کند  ُبرِد شکنجه و شدِت آن برای گرفتِن اعتراف از انقالبيوِن دستگير شده اشاره نمی در هيچ موردی به کار
هم ! کند از سوی بازجو تلقی می" حقيقت"ن بازجویی را کشِف ی کتاب، اعترافاِت انقالبيون در جریا آقای نادری در مقدمه

  ! نماید ؟ از این روست که استفاده از آن را برای تدویِن کتاب امری صحيح ارزیابی می
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 ۶سوِز جالدانش باید فقط  های وحشيانه و طاقت داند که چریِک دستگير شده، عليرغِم شکنجه نسِل جواِن ما نمی
پس از آن برای همه قابِل فهم بود . شان را داشته باشند ی تيمی ی خانه ا رفقایش فرصِت تخليهکرد ت ساعت مقاومت می
  !مهم ضربه نخوردِن رفقا و در حِد ممکن، حفِظ امکاناِت تشکيالت بود! ی تيمی را بگوید که او آدرس خانه

کتاب از کار عظيمی باخبر شود که ها و اسناد منتشر شده در این  تواند از ال بالِی سطر نسِل جواِن ما اما، می
سازماِن "ِ مبارزاتِی  کاری گذاری و تضميِن ادامه ِ ما برای پایه تریِن روشنفکراِن ميهن ترین و آگاه قدم ترین، ثابت شور پر

بایست نيروی زیادی را صرِف  که سازمان می قابِل ستایش است، در حالی! "انجام دادند" های فدایی خلق ایران چریک
که سازمان در جنگی لحظه به لحظه با سازماِن امنيت شاهانه درگير بود  در حالی."  و گسترِش تشکيالِت خود نمایدحفظ

و " تقدیِس سالح" دوری گزیدن از - برخالِف استنتاِج آقای نادری–اما، جهِت اصلی سياسِت کادرهای فرماندهی آن 
این گرایِش اساسی خود را در مناسباِت درون !  آنان بودنزدیکی به کارگران و زحمتکشان و کاِر سازماندهی مياِن

آقای )  ٨!(داد  مرکزی سازمان نشان می  شورای های گيری تِر کادرها در تصميم تشکيالتی، در قالِب شرکت دادِن گسترده
ه چشماِن نسِل پاشی ب و برای خاک" های فدایی خلِق ایران سازماِن چریک"اش عليه  نادری اما، در راستاِی جنِگ روانی

تناقِض نظِر ! کند توصيف می" چریکيسم"ی  ی سازمان را غلبه ی ایران، این دوره از حياِت مبارزاتی ی آگاهی جواِن جوینده
ناشی از آن است که آقای " چریکيسم"ی  ی کتاب در باره سير تکاملی سازمان با واقعيت و کارُبرِد واژه منفِی نویسنده

های  ی چریک، قبل و بعد از انقالِب بهمن، اسِم شبِِ فتِح قلب  فراموش کرده است که واژه- هبرای انجام وظيف–نادری 
ها در ترکمن صحرا، کردستان و دیگر  ای از چریک او اقباِل توده. تریِن روشنفکران در ایران بود ترین و آگاه ترین، شجاع جو نو

  !نقاِط ميهنمان را به فراموشی سپرده است
گرایانه با شخصيِت حميد  معنای باورم به درستی جنگ چریکی شهری و نه در خدمِت برخوردی مطلقبحِث من نه به 

ی جنبش مقاومت  ی کتاب، حميد اشرف یکی از چهره های برجسته اشرف، بلکه اعتراض به آن است که نویسنده
او را متهم به کشتِن ی سندی  بدوِن ارائهنشاند و  ها را بر صندلی اتهام می جهانی عليه غارِت امپریاليستی خلق

کند که حميد اشرف موافِق دادِن اطالعاِت نظامی به  ی کتاب با آوردِن سندی ادعا می نویسنده! کند می" جوانه"و " دانه"
  !اتحاِد شوروی بوده است

 شرکت آقای ماسالی که شخصأ در مذاکراِت انجام شده با هياِت نمایندگی اتحاِد شوروی در بيروت، رم، و صوفيه
داشته است واکنش حميد اشرف را در قباِل درخواسِت اعضای هياِت شوروی در ارتباط با دادِن اطالعاِت نظامی از ارتِش 

  :ایران چنين نقل کرده است
  ) ٩"(به آن ها بگویيد که ما جاسوس نيستيم"

برای تنظيم مطالب و " اسیهای سي مؤسسه مطالعات و پژوهش"آقای نادری به خاطِر تعهدش به اجرای قرارداد با  
  !ی کاِر نویسندگی پایبندی و تعهد به دفاع از حقيقت است کند که شرِط اساسی نوشتِن این کتاب فراموش می

افزاید، اما او  کاهد و نه تأیئدش چيزی بر آن می گو اینکه نه انکاِر آقای نادری چيزی از شکوه شخصيِت حميد اشرف می
  :کند ها توصيف می چریک" ای افسانهرهبِر "خود، حميد اشرف را  

کاری به همراِه یک دهه زندگی مخفی در  باکی، قدرت سازماندهی، انظباِط تشکيالتی و پنهان خونسردی، بی" 
ها تبدیل کرده  چریک" ای رهبر افسانه"کشيد او را به  تنه بر دوش می شرایطی که بخش زیادی از باِر تشکيالتی را یک

  )١٠"(بود
  
  گيِر او  پشنگ و تيغ عالم  شوکت پوِر"

  " ها شد داستاِن انجمن در همه شهنامه
                                                 حافظ

حميد "ها، "جوانه"ها و "دانه"شأِن حضوِر  به راستی بی" ی سِر شهدا آب می خورد تاریخ از کاسه: "گفت آن یار
ها "مازیار"ها، " ستارخان"ها و "ُاغلی عمو"ها، "مرضيه"ها و "مهرنوش"ها، "یمصطف"ها و "بيژن"ها،  "روزبه"ها و " اشرف

آور  باِر موجود بودند، تاریخ حکایتی مالل ها برای تغييِر وضِع ستم ی توده ها که ترجماِن خشِم فروخورده و اراده"همایون"و 
! شد ها می ی توده حقوقی و تاراِج هستی یی ب ها و رنج نامه عام ها و قتل کشی از تولد و مرِگ شاهان، توصيِف لشگر

خواستند  ی جان و کلسيِم استخواِن رنجبران که در رویای سبزشان دنيایی می ی شيره ها مرواریدهایی بودند پرورده آن
ر و کنند، جهانی که در آن نشانی از جنگ، فق ی انسان می ی جهان را زیبنده آبادان، برای آنانی که با کارِِ بارورشان چهره
  !فرو کاستِن مقاِم آدمی، تا بردگاِن کار نباشد

  " :گل داد و مژده داد" که - چيزان و پابرهنگان گلسرِخ بی-آری، چه خوش خواند خسرو 
  روزی که خلق بداند

                       هر قطره خون تو
  !شود                                         محراب می

  
  !اهد شد خو...و! دیدیم که شد 

***  
  
  ".گروه آرمان خلق"ترین عضو شهيد   جوان-١
   !بود" ستاره سرخ"نویس بدون امضاء از انتشارات رفقای   این اعالميه دست-٢
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  ! به گلوله بسته و شهيد شد٥٢ خرداد ١٠گاه   رفيق نادر عضو جبهه دموکراتيک خلق در شام-٣
  نهای فدایی خلق ایرا  از اعضای شهيد سازمان چریک-٤
  .....های فدای  کتاب چریک٣٢٧نقل از صفحه  -٥
   کتاب٧٢٢ به نقل از صفحه -٦
   همان کتاب٧٢٤ به نقل از صفحه -٧
   کتاب٧٨٥ به نقل از ٨
   ١٩٨٥ی بحراِن جنبِش چِپ ایران در اکتبر  ی نتایج سميناِر ویسبادن در باره   جزوه٥٢- ٥٣ به نقل از صفحه – ٩
  ...های فدایی خلق  چریک کتاب ٦٦٨ به نقل از صفحه - ١٠

  
* 
 
 
  

 
  

  
   تحریف و واورنه سازی رویدادها

  
  

  )مجيد(قربانعلی عبدالرحيم پور 
  

های سوسياليستی  جریان فدائی به لحاظ فلسفه اندیشه سياسی ، یک نيروی مدرن سکوالر چپ با آرمان
های ما آغشته به  ها و روش اما آشکارا باید پذیرفت که  ساختار ذهن، زبان و افکار چپ ما، سياست. بود 

  . سنتی جامعه ایران و رادیکاليسم افراطی سياسی  بود-افکار دینی
  

زبان «، » هدف وهسته اصلی کتاب«های   قسمت  تحت عنوان١٢در » ...های فدائی خلق  چریک« نگاهی  به کتاب 
، » شر و قانون اساسی درکتابنقش حقوق ب«، » ...های جدید  نهضت پژوهش«، » روش تاریخ نگاری کتاب«، » کتاب

فدائيان «، » نمونه هائی از روش کار نویسنده«، » زاد برای شالق و شکنجه ساخته نشده است جان و جسم آدمی«
، » برای بدست آوردن آزادی های اوليه و تامين زندگی انسانی  برای همه ایرانيان  هسته های پارتيزانی  درست کردند

از منظر «، » نگاه اجمالی به سير حرکت سازمان«، » و سيمای فدائيان در کتاب» رخداد«جمع بندی  نویسنده از «
نوشته وتنظيم »  تراژدی حميد و اسد «و»    سنتی خشونت زا ، نمی توان به نقد خشونت نشست-دینی...نگرش 

ختن به همه آنها در یک ، نکات مهم و بسياری وجود دارد که پردا» ...های فدائی خلق از  چریک«درکتاب  . شده است
شاید بتوانم در فرصتی دیگر، . مطلبی که ارائه می شود ، خود به اندازه کافی  طوالنی است. مقاله مناسب نيست

  .بازهم در این زمينه مطلبی تهيه و منتشر کنم 
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                                                                  هدف وهسته اصلی کتاب                                                               - ١
های فدائی  چریک«، کتابی تحت عنوان » های سياسی موسسه مطالعات و پژوهش«ای بنام   موسسه١٣٨٧بهار سال 

  . منتشر کرد» بقلم شخصی بنام محمود نادری /  جلد اول ١٣۵٧ها تا بهمن  خلق از نخستين کنش
از " ها تاریخ سازی"البته این نوع .  کند هائی از این دست منتشر می اليان درازی است که سلسله کتاباین موسسه س

طرف دولت جمهوری اسالمی فقط منحصر به انتشار کتاب نبوده ، بلکه در تلویزیون و نشریات و دیگر امکانات و وسائل 
  .ای ادامه داشته است ارتباط جمعی در ابعاد بسيار گسترده

و مساله فقط . دولتِی جمهوری اسالمی نيست»  های پژوهش« نيروی سياسی مخالف، مصون از این قبيل هيچ
. دهند و بازخوانی  قرار می»  پژوهش«پژوهش در تاریخ جریانات سياسی مخالف نيست، اینان تمامی تاریخ ایران را مورد 

کنند انقالب مشروطيت و نهضت  مام، کوشش میها است که  با اصرار ت از جمله  پژوهندگان جمهوری اسالمی، سال
  . ملی شدن نفت را، از منظر فکر و فرهنگ و ایدئولوژی والیت فقيهانه خود بازنویسی کنند 

 نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت –در نهضت های اخير «:  در اوایل انقالب، در قانون اساسی نوشتند
 و رهبری روحانيت مبارز، سهم اصلی و اساسی را  خط فکری اسالمی-ضد استعماری ملی شدن نفت  

  » برعهده داشت
  :پژوهشگران جمهوری اسالمی البته واقف هستند که

 اصلی دوران انقالب مشروطيت  نظير آخوندزاده، ملکم خان،   نظریه پردازان، روشنفکران، سياستمداران و رهبران:اوال
  .روحانی نبودند...  خان، تقی زاده، ميرزاجهانگيرخان وعالمه قزوینی ميرزا یوسف خان مستشارالدوله، طالبوف، ميرزا آقا

های آن بخش از روحانيون نظير محالتی و سيدکاظم آخوند خراسانی که از انقالب مشروطيت و   اقدامات و حمایت:  ثانيا
  . تفاوت داشتاز قانون اساسی و مجلس مشروطه با حکومت والیت فقيه مورد نظر آیت اهللا خمينی و پيروان او

ای و دیگر  ها تا آنجا است که جناب آقای خامنه ها و خراسانی  تفاوت ميان پایه گذاران والیت مطلقه فقيه با محالتی
طرفداران والیت فقيه مطلقه حتی همين امروز نيز افکار آن بخش از اصالح طلبان طرفدار جمهوری اسالمی را که ادامه 

  .ها هستند، برنمی تابند اسانیها و خر دهندگان امروزی محالتی
 هدف و مضمون انقالب مشروطيت، سکوالر کردن عقل، مدرنيزاسيون نهادهای سياسی و اجتماعی جامعه : ثالثا 

  .بشيوه دمکراتيک بود نه جایگزینی استبداد مذهبی  بجای استبداد سنتی پادشاهی
ه رهبری دکتر مصدق انجام گرفت نه توسط  نهضت ملی شدن نفت عمدتٌا توسط نيروهای مدرن جامعه ب: رابعا 

  .روحانيون سنتی  واپس گرا
سازمان مطالعه و «این کتاب توسط . ماکس وبر را مطالعه می کردم» اقتصاد و جامعه« مدتی پيش  ترجمه کتابی بنام 

ورای ش« توسط ٧/١٢/۶٣در ) سمت(تاسيس این سازمان . منتشر شده است» ها تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه
  . ، تصویب شده بود» عالی انقالب فرهنگی

یکی از اهداف مهم انقالب فرهنگی ، «: نوشته است » سخن سمت«کتاب مطلبی تحت عنوان   در صفحه چهارم
ها بوده است و این امر، مستلزم بازنگری منابع  ایجاد دگرگونی اساسی دردروس علوم انسانی دانشگاه

های اسالمی در مبانی و  معتبر و مستند با در نظر گرفتن دیدگاهدرسی موجود وتدوین مبنایی علمی 
   .» مسائل این علوم است

های  موسسه مطالعات و پژوهش«هم که توسط » ١٣۶٨حزب توده ازشکل گيری تا فروپاشی «در مقدمه کتاب 
رده تاریخ معاصر ایران را که انقالب مشروطيت سرآغاز آن شم«: اند منتشر شده است نوشته» سياسی

 : فرهنگی مورد کاوش قرار داد –توان به عنوان عرصه تکاپو و تعارض سه جریان سياسی  شود ، می می
جریان اصالت گرا و مردمی، که بطور عمده درنهضت روحانيت تبلور یافت و انقالب شکوهمند اسالمی ایران 

، جریان غربگرایانه راست ثمره سترگ تالش آن درحفظ کيان فرهنگی و سياسی و اقتصادی  مرز و بوم بود
وابسته به دستگاه حکومتی و با حمایت استکبار غرب » نخبگان«و ميانه، که به دست  روشنفکران و

درشئونات سياسی و فرهنگی ایران نقش موثر )نخست استعمار بریتانيا و سپس امپریاليسم آمریکا(
تگاه آن در ميان روشنفکران ایرانی مقيم یافت، و باالخره جریان غربگرایانه چپ، که در دوران مشروطه خاس

  ٢ص »  ... قفقاز و متاثر از سوسيال دمکراسی روسيه بود
مثٌال مسجد (کنند  نه تنها آثار و ابنيهء قدیمی را بنام خود می» نهضت روحانيت... جریان اصالت گرا و مردمی «طرفداران 

بلکه  ) مدرسه شهيد مطهری و دهها نمونه دیگروکيل می شود مسجد امام خمينی یا مدرسه سپه ساالر می شود 
مثٌال زندگی زنده یاد شهریار را فيلم کرده و با تحریفی . کنند حتی تاریخ زندگی افراد را بنفع خود دوباره نویسی می

حقيقتٌا غير قابل تصور، دستگاه روحانيت شيعه را تنها جریان جدی موجود در عرصه مبارزات ضد سلطنتی و ضد 
  .زنند ها معرفی و شهریار را از پيروان و مبلغان این دستگاه و عاشق و ذوب شده درآن، جا می ی زمان پهلویاستبداد

 وظيفه این نهادها، اساسٌا باز نگاری تاریخ احزاب و جنبش های سياسی دوره معاصر در ایران، برای اثبات برتریت بی 
   .سته به اسالم فقاهتی استرقيب و حقانيت مطلق ایدئولوژیک و تاریخی جریانات واب

با » ... نهضت روحانيت ... جریان اصالت گرای مردمی «هسته و مضون اصلی همه این وارونه سازی ها، تقابل و مبارزه 
جریانات روشنفکری و سياسی  تجدد گرا و سکوالر چپ و راست و ميانه، به منظور خراش انداختن بر  سيمای  آنها 

  .است
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ای از همين  های فدائی خلق ایران بمثابه  یکی از نيروهای  چپ ایران نيز حلقه یخ سازمان چریکدرباره تار" پژوهش"
  .   پروژه بزرگ  واژگون سازی  حقایق تاریخی  و تخریب بيرحمانه سيمای  واقعی فدائيان است

 

   زبان کتاب - ٢
 خمينی در آستانه حمله به کردستان و دفتر اهللا خاطرم آمد که آیت» ... های فدائی خلق چریک«در پروسه مطالعه کتاب 

  .ها را آتش می زنند   به مردم گفتند که فدائيان خرمنسياسی فدائيان در تهران و شهرهای دیگر، از طریق رادیو
کنيم، با وقوف به اینکه  فکر و فرهنگ و سياست و اخالق    آیت اهللا خمينی با علم بر اینکه ما چنين نکرده بودیم و نمی

هایشان بود و با وقوف  های مردم نبود بلکه حمایت از آنها و شکفتن بيشتر خرمن ئيان خلق ایران آتش زدن به خرمنفدا
، حقایق را وارونه جلوه داد تا بتواند »زمين از آن کسی است که روی آن کار می کند«گفتند  کامل به اینکه فدائيان می

  . ان را ببنددنزد مردم سيمای مارا مخدوش و دفتر سياسی سازم
قبل از آیت اهللا خمينی، محمد رضا .  البته تخریب سيمای فدائيان خلق ایران سابقه طوالنی تر از جمهوری اسالمی دارد

  .  شاه  پهلوی  مسئوليت این کار را برعهده داشت 
فرماندهی به این موضوع اذعان دارد که ، محمد رضا شاه خطاب به اویسی، » ...چریکهای فدائی خلق « کتاب 

هدف دراسرع وقت باید قلع و قمع یا دستگيرشوند و ضمنٌا «: ژاندارمری کل کشور درباره فدائيان خلق ایران می گوید 
 ص »است ... این عناصر مخرب به زارعين تفهيم شود که منظورشان خارج نمودن اراضی ازدست آنها بوده 

  . کتاب فوق٢٢
و نویسنده کتاب،  تحریف و تخریب را گرچه بسطحی نوین ارتقا » ياسیهای س موسسه مطالعات و پژوهش«این بار 

 .داده و تکامل بخشده اند، اما وفاداری بی خدشه خود را به همان زبان و روش محمد رضا شاه به اثبات رسانده اند
ان روشنگری، زبان نویسنده کتاب زب.  زبان هرکسی نشان دهنده دنيای درونی او و دنيائی است که او طالب آن است

زبان دیالوگ و آزادی و دمکراسی نيست بلکه برگرفته از زبان رسمی جمهوری اسالمی و در جهت تخریب و وارونه 
  .  سازی سيمای مخالفين است

های فدائی خلق ایران و هزاران فدائی  نسبت می دهد موید این  نگاهی بر صفاتی که نویسنده به سازمان چریک
» خواستند با تکيه بر افراد معدود و به نحو غافلگيرانه رژیم دیکتاتوری شاه را سرنگون کنند کسانی که می«:  ادعاست

های بيگانه در دوران  ها به دولت وابستگی مالی چریک« ،»تروریسم«، » گانگستریسم در ردای چریکيسم« ، ١٣ص 
انه را با شليک گلوله بر حميد اشرف دانه و جو«، ۶۴٧ص »  کسب و کار مرگ«،  ۶۴٢ص »  رهبری حميد اشرف

زبان کتاب ، نه زبان کشف حقایق . هائی از زبان حاکم برکتاب است  اینها تنها نمونه...  و۶۶۵ص  ، » سرشان کشت
 .  بلکه زبانی  سرشار از کينه و بيرحمی است

 
 

 
 
 

    روش تاریخ نگاری  کتاب -٣
 .ش تحليلی، طبق اصول و ضوابط معاصر تاریخ نگاری نيستو رو» روش  تحقيق تاریخ«روش نگارش تاریخ  در این کتاب ، 

ای است از  ندارد، این روش ملقمه» رخداد« نویسنده، کاری به کار بررسی و تحليل شرایط  داخلی و خارجی  وزمان 
  .  ، همراه با تخریب  دیگری » ترکيبی«، نقلی و » روائی«روش تاریخ نگاری سنتی 
ای دلخواه با استناد به این یا  های فدائی خلق ایران را بگونه شش شده است، سازمان چریک از ابتدا تا انتهای کتاب کو

  . آن نقل قول این یا آن فدائی شکنجه شده زنده  و کشته شده، درکليشه های از پيش طراحی شده  قالب گيری کند
های مکرر  ر گفتار و کردار دچار تناقض اما واقعيات و رخدادها آنچنان بزرگ و آشکار هستند که  نویسندگان کتاب را د

  . وعجيب و غریب کرده اند
  تا حد یک گروه  کوچک،  منزوی و بی تاثير جلوه ١٣۵٧سو سازمان  را از بدو پيدایش تا سال  بعنوان مثال  از یک

  .ای می نویسند   صفحه١٠٠٠دهند از سوی دیگر برایش کتاب  می
فرو » چند عمليات نظامی« و دیگر جریانات  مدافع مبارزه مسلحانه را تا حد  از یکسو فعاليت هفت ساله جریان فدائی

  .» ...های سياسی جامعه سایه انداخته بودو رخدادی که برکنش«: گویند کاهند و از سوی دیگر می می
 نفوذ  سازمان توانائی هيچ کاری را نداشت و زیر١٣۵٧ تا ١٣۵۵دهند که از سال   از یک سو درکتاب طوری جلوه می
کنند  ها و عمليات نظامی سازمان اشاره می  فقط  به بخشی از اعالميه٨٣٠ تا٨٢۶ساواک بود از سوی دیگر در صفحات 

 .  
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 من هنگامی که کتاب را مطالعه می کردم، دنبال این بودم دریابم که اوٌال روش پژوهش نگارنده و یا نگارندگان کتاب  
های سياسی جامعه سایه انداخته بود و راهی را  رخدادی که برکنش«نطق مبتنی برچيست؟ از نظرنگارنده کتاب، م

  چيست ؟» برای سرنگونی رژیم دیکتاتوری و وابسته نشان می داد
ها موجب این رخداد شده است؟   از نظر او کدام علل و عوامل اجتماعی، فرهنگی، تمدنی، سياسی و کدام انگيزه

و روش بررسی  به پژوهش تاریخ فدائيان بمثابه جزئی از تاریخ معاصر ایران نویسنده از منظر کدام اندیشه ، تئوری 
  پرداخته است؟

 ایرادات و اشکاالت  اساسی، ارزشی،  فکری، تحليلی، سياسی، مبارزاتی، اشکال و روش کار فدائيان خلق ایران در 
   ساله از نظر نویسندگان کتاب کدام اند ؟٧آغاز کار و در پروسه  کار 

های فکری، فرهنگی، اجتماعی و تاریخی این رویداد و ایرادات و اشکاالت آن کجا هستند؟ وباالخره  دنبال این  ریشه 
  چيست  ؟  »  رخداد«بودم  بدانم که جمع بندی نظری  آنها  درباره این 

یک گروه کوچک  البد هر فرد بی طرف در جریان مطالعه کتاب  سئواالتی  برایش پيش می آید که  اگر جریان فدائی، 
منزوی  و کارش  فقط چند عمليات نظامی بود و فعاليتشان چندان تاثيری  هم در جامعه نداشت، چه لزومی داشت 
شخص پادشاه مملکت ، امام امت و رهبرانقالب، راجع به آنها اینقدرحساس باشند و شخصا وارد کارزار وارونه سازی و 

ای   صفحه١٠٠٠صفحه از ورقه های بازجوئی فدائيان زندانی  و نوشتن کتاب مطالعه هزاران ! تخریب سيمای آنان بشوند؟
های  درباره یک گروه  کوچک منزوی برای چيست؟  این رخداد چگونه رخ دادی بود که توانسته بود کنش) جلد اول(

فعاليت هائی بودند که تحت سایه  سياسی جامعه را تحت سایه خود قرار دهد؟ این کنش های سياسی چگونه کنش
ها، به چه دليلی توانستند  هزاران نفر از دانشگاهيان، روشنفکران، معلمان و  چند چریک  قرار گرفته بودند؟ این چریک

کارگران آگاه را جلب سازمان خود کنند ؟ اگر جریان فدائی  یک جریان منزوی بود، چگونه توانست  هزاران روشنفکر و 
دانشجو و محصل زن و مرد سکوالر و آزادیخواه و عدالت جو  را جذب کند و بالفاصله دانشگاهی و معلم وکارگر و کارمند و 

  بعداز انقالب، بزرگترین سازمان سياسی چپ ایران را در سراسر ایران تشکيل دهد ؟ 
کتاب را هرچه بيشتر خواندم و بيشتر دقت کردم ، متوجه شدم که پرداختن به این قبيل مسائل  در بازخوانی جریان 

توسط  آقای نادری  و دوستانش، جائی ندارد، جنبه هائی از تحليل و نظر در کتاب هست ولی » ...رخداد «دائی و ف
بخاطر همين به این نتيجه رسيدم که .  تحليل تاریخی و جمع بندی مبتنی بر عقالنيت  و روش انتقادی در آن نيست

» ابن خلدونی«ماقبل »  نقلی«و» روائی«است  بشيوه ، وقایع نگاری رخدادها  »... های فدائی خلق  کتاب چریک«
های فدائی خلق ایران  همراه با شاید و بایدها و ادعاها و اتهامات عجيب وغریب و ناراست  به افراد و سازمان چریک

 .ها و  وتخریب سيمای آنها  درجهت  وارونه سازی و کوچک کردن سازمان و فدائی
 
 

 
  

  نهضت پژوهش های جدید  -  ۴

     بشيوه مدرن  و مستقل از دولت  دینی 
، نهضت  پژوهشی » ابن خلدونی « های پژوهشی و وقایع نگاری ماقبل  ها و روش خوشبختانه در کنار این قبيل زبان

این . دیگری با زبان، روش و کيفيت دیگری مبتنی برعقالنيت انتقادی و اندیشه سياسی معاصر در جامعه جریان دارد
 سنتی از ساختار زبان، ذهن و –ز دولت، در جهت رفع موانع زبانی، فکری، فرهنگی وسياسی دینی نهضت  مستقل ا

 سکوالر مبتنی بر  آزادی و دمکراسی و عدالت اجتماعی -ای مدنی  فرهنگ جامعه،  بمنظور ارتقا  جامعه ایران  به جامعه
  .  ای  در جامعه ما درجریا ن است با شدت و سرعت بی سابقه

تنها از این فرایند عمومی و نيز روند نقد افکار و اعمال خود خرسند هستيم و از آن استقبال می کنيم بلکه خود ما نه 
  . دانيم و با تمام نيرو در آن جهت کوشش می کنيم جزئی از این روندیم  و خود را جزو این نهضت و روند سازنده می

هت قرار دارند و اصل انتقاد و دیالوگ و گفت و شنود را به روش های درازی است که در این ج  فدائيان خلق ایران سال
  . برخورد در بيرون و درون خود بدل کرده اند

 پذیرفتهگران سنتی و پيرو والیت فقيه   اما، این نهضت واین فرآیند پژوهشی وپيش برندگان آن،  نه تنها از طرف پژوهش
هائی که در راستای سکوالریزاسيون  چرا ؟ چون پژوهش. ر می گيرندشوند بلکه مورد حمالت تند و سرکوب  آنها قرا نمی

های فکری و ایدئولوژیک والیت   دمکراتيک جامعه و در مسير فرایند عينی و رشد یابنده در جامعه قرار دارند مستقيما پایه
  . مطلقه فقيه را زیر سوال  می برند
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ای که ميان   فرهنگی همه جانبه- ، از این نبرد فکری»سیموسسه مطالعات و پژوهشهای سيا«ما و » پژوهنده تاریخ«
 دمکرات در بطن جامعه  و زندگی روزمره مردم جریان دارد مطلع -  دینی با فکر و فرهنگ سکوالر- فکر و فرهنگ سنتی 

  .و آشکارا در جبهه والیت مطلقه فقيه قراردارد . اما در مقابل آن است. است
لمی اوال، عقل مستقل و انتقادی است، نه عقل متکی بر کتاب وسنت و وحی و نقال  ع-  الزمه بنيادین پژوهش تاریخی

آقای نادری تبارز » پژوهش«.گر است و وابسته به قدرت سياسی، و  ثانيا وجود اخالق و شهامت مدنی در نزد پژوهش
  .مکرر فقدان این پيش شرط هاست

  
     نقض قانون اساسی و حقوق بشر درکتاب    - ۵

، هرگونه »فاش کردن مکالمات تلفنی«، »بازرسی نامه ها«، »  تفتيش عقاید«افراد و »  حقوق«و » حيثيت «تعرض به
نه تنها از منظر منشور جهانی حقوق بشر بلکه از نگاه »   هتک حرمت و حيثيت بازداشت شدگان و زندانيان«، »تجسس

  .المی نيز غيرقانونی استقانون اساسی انقالب مشروطيت و حتی  در قانون اساسی جمهوری اس
بازرسی نامه «افراد ، » حقوق«و » حيثيت« قانون اساسی جمهوری اسالمی، تعرض به ٢۵ و ٢٣ و ٢٢ طبق اصول  

  .» هرگونه تجسس ممنوع است«و » فاش کردن مکالمات تلفنی«، »ها
ا کسب اطالع ممنوع است هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار وی«   قانون اساسی خود جمهوری اسالمی ٣٨ طبق اصل 

. ، اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و قرارو سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است
   .٣٩ص . » متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود 

 زندانی یا تبعيد هتک حرمت و حيثيت کسی که به حکم قانون دستگير ، بازداشت ،«  قانون اساسی  ٣٩ طبق اصل 
  ٣٩ص . » شده به هرصورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است

نویسنده کتاب ، اساس پژوهش خود را بر نقض اصول قانون اساسی و منشور جهانی حقوق بشر آغاز و 
. ظاهرا طبق قانون اساسی جمهوری اسالمی ناقضين این قوانين قابل تعقيب و مجازات هستند. به پایان برده است

  . ولی تعقيب و مجازات برای  غير خودی هاست
  

  .  جان وجسم آدمی زاد برای شالق و شکنجه ساخته نشده است-  ۶
دراین کتاب تالش شده است تا از ميان مجموعه اسناد پراکنده ای که «: گفتار نوشته است که  نویسنده کتاب در پيش

  . » های فدائی تصویر گردد عموما بر بازجوئی ها مبتنی است؛ نقشی از سيمای چریک
الزم نيست آدم زندانی شده و شخصا تحت شکنجه قرار گرفته باشد تا دریابد سيمائی که عموما مبتنی بر 

  .های زندانيان زیر شکنجه است، نمی تواند سيمای واقعی و راستين باشد بازجوئی
ت را عذاب می دهد و بدرد می آورد ، شود و جسم و جان می) زندانی(ها پی درپی وارد جسم تو  که شالق هنگامی

  .بارها آرزوی مرگ می کنی تا از شکنجه رها شوی
توکه عاشق زندگی هستی و برای شکفتن آزاد زندگی تالش می کنی، در زیر شالق و شکنجه های وحشتناک و غير 

 .رزوی مرگ بخود را می کنیانسانی، برای اینکه دهان بازنکنی و فرد دیگری را بزندان و زیر شالق  نياوری ، بارها آ
  

   آنجا
  که عشق 

             غزل نه ، حماسه است 
  هرچيز را

  صورت حال 
                باژگونه خواهد بود

  زندان
        باغ آزاده مردم است

  و
    شکنجه و تازیانه و زنجير

  نه وهنی به ساحت آدمی 
  .                   که معيار آدمی است 

 شاملو
  

 شالق بر پيکر تو  بعنوان یک انسان، برای گرفتن  اعتراف و اقرار ، ضربه بر جان وجسم تو ، ضربه به روان و هر ضربه
  . ضربه به روان و جان و پيکر جامعه است. حيثيت و کرامت و حقوق انسانی و فردی تو است

ا را خونين و زخمی و نابود ه سالهای درازی است که درميهن ما، زندان و شکنجه و شالق سياسی جان وجسم انسان
  . کرده و مانع  تحقق آزادی  و شکفتن جان و جسم ایرانيان شده است

قبل از انقالب مشروطيت چنين بوده، زمان رضا شاه چنين بوده، زمان محمد رضا شاه و خمينی و خامنه ای نيز چنين 
  .این یک مصيبت ملی است.  بوده است
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های مطالعاتی و پژوهشی وسيعی مستقل از دولت  ماری و مصيبت باید موسسه برای نجات ملت و جامعه از این بي
نظریه پردازان، روشنفکران، هنرمندان، سازمانهای سياسی اگر مخالف این اعمال وحشيانه خشن و .  تشکيل شود

زه  زا و خواهان قطع ریشه آن هستند الزم  است در تمامی زمينه های فکری وفرهنگی و سياسی به مبا خشونت
  .  برخيزند

های  اما جناب نادری و موسسه مربوطِه، نه برای رهائی جامعه از این بيماری و مصيبت ملی که برای بررسی ورقه
  . های مربوطه، تشکيل شده است  بازجوئی  شکنجه شدگان بمنظور خرد کردن  آنها و سازمان

 ٧ند که مسعود احمدزاده نيز خائن است چرا ؟ چون بعد از اش، به خواننده کتاب اینگونه القا ميکن  جناب نادری و همکاران
داند که  مسعود نه تنها  او می. کرد به پليس داده است ای راکه چنگيز قبادی در آن زندگی می روز مقاومت  آدرس خانه

رتاریخ طبق نوشته خود کتاب ، مسعوداحمدزاده د. خيانت نکرده بلکه با مقاومت خود رفقای خود را نجات داده بود
 هفت روز بعد از دستگيری و شکنجه  شماره تلفن منزل قبادی را فاش کرده بود ولی چنگيز قبادی درتاریخ ۵/۵٠/١٠
  .  درجای دیگر وبی ارتباط با این منزل درگير و کشته شد۵٠/٨/٧

لسله اعصاب و ها، مرکب از گوشت و استخوان، خون و پوست، س الزم است تاکيد شود که فدائيان، مانند همه انسان
ها، افکار و اهداف  سيستم مغزی حساس، حواس پنجگانه و ساختار ذهنی و روانی انسانی با یک سلسله ارزش

بارگاه «فدائيان نيز نظير هر انسان و شهروند دیگری نه درطبيعت و نه در جامعه و نه حتی در . باشند انسانی می
  . اند  بوده و نشدهبرای شکنجه شدن و اقرار نکردن ساخته نشده! »الهی

رفقا مسعود وحميد اشرف و نيز بسياری از ما در اوایل کار، شناخت درستی از شکنجه و ميزان و نوع  مقاومت افراد 
متفاوت در برابر آن نداشتند و در باره برخی از رفقای خود که زیر شکنجه حرف زده بودند و موجب دستگيری برخی دیگر 

  . کردیم    و از لفظ خيانت استفاده میکردیم شده بودند، اشتباه می
 ساعت ۶ ساعت وبعد به ١٢ ساعت، بعد به ٢۴ميزان مقاومت را از دو روز به . های ذهنی بعدها اصالح شد این برداشت
  .فروکاستيم

خواست   مخفی شدم، روز اول، مسئولم، زنده یاد رفيق مهدی فوقانی می١٣۵٣من هنگامی که ، سوم اسفند سال 
درصورتی که یکی از اعضای تيم، از خانه برود و «: او از جمله گفت.  ضوابط سازمانی را با من درميان بگذاردمقررات و

 ساعات مقاومت ٢۴اگر رفيقی دستگير شد باید . ميمانيم تا او برگردد. کنيم   ساعت خانه را تخليه نمی٢۴برنگردد ما 
  .های مهدی را تایيدکرد ضو دیگر تيم ما ، حرفیادش بخير رفيق گل رخ مهدوی ع. نقل به مضمون » .کند

. من چون روز اول مخفی شدنم بود ابتدا پيش خود گفتم اگر من اعتراض کنم شاید تصور غلطی در ذهن رفقا بوجود بياید
من تا آن زمان . ولی از سوی دیگر مساله آنقدر مهم بود و با سرنوشت دیگران  سروکار داشت که نتوانستم سکوت کنم

 سال کار محفلی و گروهی و علنی و ٨ار دستگير شده بودم و چندین بارمزه شالق را چشيده بودم و تجارب حداقل  دوب
  . مخفی و زندان و زندانيان را حمل می کردم

تازه روی این هم اما و .  ساعت است۶امروزها سخن از .  بود١٣۵٠ ساعت مقاومت، مال سال ٢۴ گفتم رفيق مهدی، 
من گفتم رفقا عليرغم دستور . مجددا سخن را شروع کرد و این بار بر دستور بودن موضوع، تاکيد کردمهدی . اگر است

اگر یکی . و برعکس آن هم صادق است.  ساعت برنگشتم سریعا خانه را تخليه کنيد۶سازمانی، من اگر رفتم بيرون و تا 
  . يه می کنم ساعت به خانه برنگردید من سریعٌا خانه را تخل۶از شماها بعد از 

اما مهدی انسان بسيار مهربان و فهميده و منطقی بود، گفت باشد .  این اولين تخلف من از دستور رفيق مسئولم بود
عضو )  علی اکبر جعفری(یک هفته بعد خسرو .  ساعته باشد اما این موضوع را باید با رفقا درميان بگذارم۶قرارمان 

مهدی موضوع را با علی اکبر درميان گذاشت و علی . رشت به خانه تيمی مامرکزیت سازمان مسئول شاخه ما آمد به 
  . ساعته است۶اکبر تایيد کرد که 

هائی زدند که حرف  های شاه و جمهوری اسالمی زیر فشار و شالق و شکنجه حرف   هزاران انسان زندانی در زندان
ز آزادی از زندان ها مجددا به مبارزه عليه  جهالت و جور و ها بعدا اکثر همين آدم. دلشان نبود و اعتقادی به آنها نداشتند

  .  استبداد و شکنجه در راه  آزادی و عدالت در اشکال گوناگون ادامه دادند
و جناب نویسنده ، اطالعاتشان در این زمينه بدليل امتياز دسترسی » موسسه مطالعات و پژوهش های سياسی«

  . برابر ماست انحصاری به  ورقه های بازجوئی چندین 
های   این افراد، مبارزات و مقاومت آنها در برابر دیکتاتوری و زندان و شکنجه، جزو تاریخ و فرهنگ مقاومت و جزو سرمایه

  .های معنوی و مادی مردم ایران است انسانی و  معنوی و ملی مردم ایران است و تخریب چهره های آنها تخریب  ثروت
های غيرقانونی و غير اخالقی و غير انسانی  ها بر مبنای بازجوئی از اینگونه سيما سازیتاریخ جمهوری اسالمی سرشار 

صدها نفر از زندانيان را تحت فشار وشکنجه به شبکه تلویزیونی کشاندند تا از خود و سازمان خود سيمائی ارائه .  است
  .دهند که واقعيت نداشت و ندارد

احسان طبری، آن پير مرد . اهللا شریعتمداری چهره دیگری ساختند ، از آیت)تواب سازی( سيما سازان جمهوری اسالمی 
اش کردند تا در  کرده و به حوزه نيستی پرستان هدایت» مسلمانش«فرهيخته و زندگی دوست را، در زندان بازخوانی و 

  . !!تلویزیون، سيمای  به اصطالح  واقعی خود را به نمایش بگذارد
ها بود که خطاب به مردم اعالم کرد که اگر من از تلویزیون سر درآوردم  و  ده چنين سيماسازی  مرحوم بازرگان، با مشاه

  . کنم های دیگری گفتم از االن تکذیبشان می حرف
  .ها نمونه دیگر  وده. تخریب سيمای مهندس سحابی  و افشار و فرج سرکوهی را همه می دانند
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  .  نمونه هائی از روش کار نویسنده - ٧
کند به خواننده کتاب القاء کند که او مسئوليت شکست را به گردن  سنده  در جهت تخریب حميداشرف، کوشش مینوی

ترجيح داده است که مسئوليت شکست طرح از سرگيری ) حميد اشرف( وی البته شاید«: گوید می. اندازد دیگران می
ص . »در ميان نبودند» جمع بندی سه ساله«وه مجدد فعاليت درکوه را برعهده کسانی بگذارد که در زمان نگارش جز

برای تبرئه خود از یک ...  اشرف دهقانی  اما...« : کند که کند و القاء می در باره اشرف دهقانی حکم صادر می. ٣۶٨
 اصرار بيش از حد شاید«نویسد که   در باره حيدر می. ٣۴۵ص »  تخلف تشکيالتی چنين ادعائی را مطرح می کند

ص .» ی پوشاندن هویت واقعی خود ناشی از همين سابقه دروغينی باشد  که برای خود جعل کرده استبرا» حيدر«
٧٧۶  .   

رسد آقای نادری متخصص بازجویی در احواالت خصوصی و نيات درونی در پس کله افراد و درهم و برهم کردن   بنظر می
  . د در البالی آنها به خواننده کتاب  نيز استراست و ناراست و القاء و خوراندن شاید و بایدها و اتهامات خو

ها از جمله  درهيچ یک از بازجوئی... «از نظر او چون . جالب است» محمد دبيری فرد( استدالل نویسنده در باره حيدر 
، نامی از حيدر برده ١٣۵٢حتی برادرش علی دبيری فرد در سال ... بازجوئی های پرویز نویدی، کامبيز پوررضائی و

  .  ، پس ادعای حيدر مبنی بر داشتن ارتباط با سازمان دروغ است و سابقه حيدر نيز دروغين است٧۶۶ص » شود نمی
سازمان حيدر را . با سازمان ارتباط داشته است)  حيدر(برخالف ادعا و اتهام بی بنياد نویسنده کتاب، محمد دبيری فرد 

اه دوتن از رفقا بنام یوسف و حسن، از خارج به ایران برگشتند و  همر١٣۵٧حيدر وسط تابستان . به خارج اعزام کرده بود
  .  آنها بعد از برگشت امکانات بسياری را برای ما ارسال کردند. با هم دیدارها و جلسات متعدد و مفيدی داشتيم

ز حيدر به ميان های خود اسمی ا و پرویز نویدی و کامبيز پور رضائی  در بازجوئی)  برادر حيدر(اینکه علی دبيری فرد 
  .نياوردند باید از آنها قدردانی کرد

 در آن شرایط حساس که اکثر ١٣۵۵الزم است بگویم، که او از حدود اواخر مرداد سال ) رحيم(  درباره حسن فرجودی - 
ان قرار ارتباطات قطع شده بود  و ما نمی دانستيم چند نفر زنده مانده اند و کجا هستند، در مرکز ارتباطات و رأس سازم

گویم، چند تيم و تعدادی از اعضا و  کرد، با اطمينان می گشود و ارتباطاتش را رو می او اگر لب به سخن می. گرفت
  . هواداران سازمان دستگير و کشته می شدند

رفقا از طریق یکی از  . اش را نگفت موقعيت سازمانی. حتی نامش را نيز نگفت.  روز تمام لب به سخن نگشود٣او 
داران سازمان که پزشک بود و  حسن فرجودی  را در بيمارستان مشهد در همان روزهای اول دیده بود و به سازمان هوا

حسن فرجودی، با سخن نگفتن خود زیرفشار شکنجه و شالق و داغ و . اطالع داده بود  در جریان مسائل قرار داشتند
  . ان خدمات شایانی کرددرفش و جنون، به ادامه زندگی تک تک ما و فعاليت کل سازم
 در مشهد دستگير ١۶/١٠/۵۵ حسن فرجودی در مورخه . درباره کيومرث سنجری نيز ادعای نویسنده خالف واقع است

  .شد
 یعنی نزدیک به یک ماه ۵۵ / ٩/١١او روز . بی ارتباط با حسن فرجودی دستگير و کشته شد)  علی(کيومرث سنجری اما 

با استفاده از تلفن راه دور مرکز مخابرات مشهد مورد سوء ظن مامورین قرار گرفته، و در بعد از حسن فرجودی، در رابطه 
 و بعد از آن، برقراری رابطه تلفنی از ١٣۵۵با توجه به تجربه ضربات سال . جریان دستگيری با خوردن سيانور کشته شد

  .  دهای تيمی  و امکانات طرفداران سازمان  و برعکس، غيرمجاز گشته  بو خانه
دهد تا بالخره یک   عجيب است، نویسنده نه تنها زندگان بلکه حتی کشته شدگان فدائی را نيزمورد تجسس قرار می

  .ایراد از پيش معين شده و دلخواه خود را پيدا کند
ریخ ایران ها و آزار دادن مجدد بازجوئی شدگان زنده و مرده، در تا در استفاده از بازجوئی» ...کتاب چریکهای فدائی خلق«

  . واقعٌا بی سابقه است 

اي در تاريخ  خبرنگار مهر با اشاره به اينکه هويت هر جامعه معاديخواه دبيرکل بنياد تاريخ انقالب اسالمي ايران در گفتگو با«
که  اي که تاريخ نداشته باشد مانند اين است جامعه: شناسنامه يک جامعه است، اظهار داشت آن بوده و تاريخ مانند

وي با اشاره به اينکه  .آلزايمر شده است بنابراين جامعه اي که تاريخ ندارد مانند فردي است که دچار. ناسنامه نداردش
روش شناسي تاريخ نيز يکي از : پديده آمده است تصريح کرد  چندين رشته تخصصي در ارتباط با تاريخ نگاري

  .  » .انشگاه نداريم ما چنين رشته اي در دفعٌال هاي دانشگاهي است که تخصص

این دانشگاه تحت حکومت .  شود تدریس نمی» روش شناسی تاریخ«ای بنام  متاسفم که در دانشگا ه های ایران، رشته
 است که، تاریخ نگاران مدرن معاصر واقعا موجود در جامعه ایران نمی توانند یک  والیت فقيه به چنان وضعی گرفتار آمده

دولت جمهوری اسالمی راه بر  روش تاریخ نگاری . داشته باشند» ش شناسی تاریخرو«کرسی برای تدریس رشته 
های مشابه را جایگزین آنها کرده  و دیگر موسسه» موسسه مطالعات وپژوهش های سياسی«معاصر  بسته است و 

  .  است

  . یسنده کتاب حميد اشرف را به کشتن دانه وجوانه متهم می کند نو- 
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ها   استناد به کدام سند و سخن کدام فرد باقی مانده از آن درگيری که دانه و جوانه  زیر ضرب گلولهآقای نادری ازکجا و با
های مامورین ساواک کشته شدند و حميد اشرف فرار کرد،  او را به کشتن بچه ها متهم می کند؟ او حتی  و نارنجک
 و بر پایه آنها اتهام  خود بر عليه - ترسی داشته کند عين ادعاهای ساختگی ساواک را، که او به متن آنها دس جرات نمی

 برای  معتبرکردن نسبی ادعای خود، در معرض دید و به قضاوت خوانندگان بگذارد؟ دليل این - حميد اشرف را صادر کرده 
در امر را قطعا باید در واهمه آقای نادری و رؤسای او از فاش شدن بالواسطه ماهيت جعلی این اسناد ساواک  ساخته 

ساواک در اجرای این توطئه خود بر عليه حميد و سازمان، شکست خورد؛ و حال آقای نادری . نزد خوانندگان کتاب دانست
کوشند به عنوان وارثاِن وفادار و تکامل دهندگان  اش تصميم به آزمایش بخت خود گرفته و باخلوص تمام می و همفکران

  . های ساواک، برآمد کنند راستيِن روش
چرا ؟ تحليلی در ! کنند های فدائی خلق ایران را، سازمان گانگسترها اعالم می ای نادری ویارانش ، سازمان چریک  آق- 

او به نقل از عباس جمشيدی . آنها  و موسسه مربوطِه دوست دارند سازمان را این چنين معرفی کنند.  ميان نيست
 پيروزی تاکتيکی، دست به خشونت گانگستری زده و به بمنظور) بابی(حسن نوروزی «:  می نویسد۵٣۵رودباری در ص 

  .»شليک کرد) شعبه(رئيس بانک 
دهد رفقای ما تاچه حد با گانگستریسم مخالف بوده و از آن فاصله داشتند و تا کجا خود را  خود این اظهار نظر نشان می

یگر را بوسيدیم که من هنوز لذت آن بابی و من آنقدر داغ یکد«نویسد  عباس می. دیدند موظف به نقد عمليات خود می
خواهد  اما با وجود اینهمه عالقه و مهربانی و زیبائی، او نمی. » اش بياد دارم بوسه را با تمام شور و صميميت رفيقانه

کند، خطاهایش نيز  طبيعی است سازمانی که اقدام مسلحانه می. چشم بر خطای رفيق دوست داشتنی خود، به بندد
، نمودار بارز  ، نقد عباس خواهد همه چيز را واژگونه نشان دهد برخالف نویسنده که می. افتد  اتفاق میدر همان چارچوب

من . احساس مسوليت رفقای ما نسبت به مردم و فاصله آنها از گانگستریسم مورد ادعای آقای نادری و همکاران است
قالبی، چه دولتی و چه غير دولتی، چه بنام مذهب یا امروز مخالف هرگونه کشتن انسان هستم، چه انقالبی و چه غير ان

گرایانه یک دوره مشخص، شرایط تاریخی، اجتماعی،  بينانه و عينی دمکراسی، ولی ما مجبوریم برای بررسی واقع
آقای نادری و .  بجز این روش هرادعای تحقيقی فاقد اعتبار خواهد بود. سياسی و جهانی آن دوره را در نظر بگيریم

اش، بيهوده تالش می کنند که اشتباهات انفرادی بعضی رفقای ما را مورد سوء استفاده قرار داده و رفتار  انهمکار
  .  خلق ایران را با مقوله گانگستریسم توضيح دهد های فدایی سازمان چریک

 بکار نگرفته بود، براستی اگر این واژه را رفيق عباس جمشيدی در ورقه بازجوئی خود، در انتقاد از آن عمل رفيق خود
  کردند و چه واژه و صفتی را نصيب ما می کردند؟ نویسندگان کتاب، چه می

های   عباس جمشيدی رودباری، این مبارز انسان دوست، شریف و شجاع که حتی در زندان، زیر شکنجه، لذت بوسه
های  ولی نویسنده  چونان آدم! ردی؟اش انتقاد می کند که چرا چنان کردی که نباید می ک رفيقش را بياد دارد؛ از رفيق

آرزو می کنم هيچ ملتی، دچار آفت و انگل . تفاوت از کجا تاکجا. چنان  مشغول وارونه سازی سيمای اوست آهنی، هم
  . هائی نشود گرانی و چنين پژوهش چنين پژوهش

اطالعاتی درباره «ها  ز چریک ا– اتحاد جماهير شوروی - دوست بزرگتر ... «:   کتاب  می نویسد ۶١٢ نویسنده در ص - 
کند که  دهقانی و حرمتی پور، در تماس با رابط  حسن ماسالی نقل می. درخواست می کنند » ارتش ضد خلقی ایران

اشرف دهقانی این درخواست را به حميد . شوند حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروی با این درخواست روبرو می
فعال چند نفر افسر وظيفه را در اختيار «: گوید به آنان اطالع دهند  دهقانی میاو نيز به اشرف. کند اشرف منتقل می

   .۶۴٣ص . » . ... مشغوليم ... داریم و 
را با حميد اشرف درميان گذاشت، حميد اشرف » این درخواست«اشرف دهقانی وقتيکه .  امااین هم خالف واقع است

 خارج - های جبهه ملی  سازمان«ف را برخی از رهبران و مسئولين این موضع حميد اشر. » مگر ما جاسوسيم«: گوید می
ازجمله مهدی خان بابا تهرانی که آن زمان خود جزو مدافعان جنبش . دانند کشور و کنفدراسيون دانشجوئی نيز می

تی ميداند که حميد اشرف وق. چریکی بود و نقش مهمی در پيش برد این خط  سياسی  در اروپا و کنفدراسيون داشت
خوشبختانه . »مگر ماجاسوس هستيم«: که  با درخواست  حزب کمونيست  اتحاد جماهير شوروی مواجه شد، گفت 

  .همه این ها زنده اند و زنده باشند
های   مبارزه مسلحانه به قرائت- تا کنون ١٣۵٧ از اواخر سالهای - الزم ميدانم  یادآوری کنم ساليان درازی است که من - 

اوت، از قرائت رفيق  اميرپرویز پویان تا قرائت رفيق بيژن جزنی و حتی قرائت حزب توده ایران را برای آن گوناگون و متف
  . زمان و آن شرایط و برای این زمان و شرایط کنونی جامعه، درست و مناسب نمی دانم 

. رونه سازی گذشته  وتاریخ  باشدام نباید موجب تحریف و وا  اما نگاه امروزی من و نگاه به گذشته از منظر افکار کنونی
  . تحریف و واورنه سازی رویدادهای گذشته، رفتاری غير قابل دفاع، ضد علمی  و غير اخالقی است 

 یک  چوب  خشک و بی ریشه درخاک  را نباید ابتدا جایگزین درخت جوان پرشاخ وبرگ و شکوفه، اما کج  و معوج و واجد 
  .  آنرا به جای این  بازخوانی کردبيماری از درون و برون کرد و سپس

این نگرش و روش، بفکر باغچه نيست، بفکر تداوم حيات درخت نيست، بفکر رویش و شکفتن بيشتر و بهتر آن نيست، 
روش نویسنده کتاب برای بازخوانی تاریخ . بفکر تبدیل آن به چوب خشک برای سوزاندن و خاکستر کردن آن است

  .  ه حيات ما و سوزاندن و خاکسترکردن همگی ماستفدائيان، روش  پایان بخشی ب
 شرط الزم  برای ورود به تحليل و بازخوانی جریان فدائی و آن رخداد یا هر جریان  سياسی و رخداد دیگری،  این است 

 و  رویدادها و واقعيات و سير حرکت جریانات در عرصه نظر و عمل و مجموعه شرایط فکری و فرهنگی و اقتصادیاوال: که
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اند، آنگونه که بودند معرفی و بيان و  اجتماعی و تاریخی که آن رویدادها بر بستر آنها شکل گرفته و بوقوع پيوسته
  . اخالق شهروندی و جامعه مدنی و انصاف در تاریخ نگاری رعایت شود: ثانياتصویرشوند، 

بود » و کامال تقليدی... چند عمليات نظامی «یکی دیگر از وارونه سازی های نویسنده  این است که  مبارزه مسلحانه  -
   ) . ١٣ص ( 
نبوده بلکه مبارزه ای » ... چند عمليات نظامی محدود « برخالف ادعا ی نویسنده کتاب،  مبارزه مسلحانه   

ه کارکسانی  نبود که بنا ب. ای معدود مثال نا آشنا با مارکسيسم نبود این امر کار عده. فراگير درسطح کل کشور بود
ایده مبارزه مسلحانه در ایران . و چند شعر خوانده بودند» مادر ماکسيم گورکی«ادعای واهی نویسنده چند کتاب نظير 

مبارزه مسلحانه و دفاع از آن بعنوان یک روش و فرم مبارزه . در انحصار هيچ گروه مارکسيستی و غير مارکسيستی نبود
  :در برابر دیکتاتوری شاه، بود که

 عباس مفتاحی و مسعوداحمدزاده نبود بلکه در ميان اکثر محافل -تص گروه بيژن جزنی و گروه امير پرویز پویان  مخ:  اوال
 به این سو ۴٠و گروهای  مارکسيستی کوچک و بزرگ مستقل از حزب توده  در اکثر شهرهای ایران، ازنيمه دوم دهه 

های برجسته و مشهوری  متشکل از شخصيت»  سطينگروه فل«بعنوان مثال می شود به گروه معروف به . مطرح بود
... با شرکت افرادی نظير همایون کتيرائی و» آرمان خلق«و گروه  ... نظير پاکنژاد، ناصر کاخساز ، محمد رضا شالگونی 

  . های مارکسيستی نظير ساکا نيز وجود داشت این ایده حتی در درون گروه .  اشاره کرد
های داخل کشور مطرح نبود بلکه در خارج کشور در ميان بخشی مهمی از  ميان مارکسيست این گرایش تنها در : ثانيا

محافل و گروهای مارکسيستی و بخش مهمی از رهبران و اعضای  کنفدراسيون دانشجوئی نيزطرح شده بود ومدافعين 
  .جدی داشت

هبی نظير حنيف نژادها وسعيد محسن ها ها ، توسط دیگر نيروها با گرایشات مذ  این ایده، جدا از مارکسيست:  ثالثا
  .گيری می شد بشدت پی... ها  ها و  بهزاد نبوی رضائی

هم مطرح بوده و پيگيری می »  خارج کشور- سازمانهای  جبهه ملی« درميان بخشی از نيروهای سکوالر نظير: رابعا 
عزت اهللا . گردید مایت میهای سياسی نظير مهندس سحابی و زنده یاد مهندس بازرگان ح شدو از طرف شخصيت

شد  آن موقع فکر می«: گوید می» مبارزه مسلحانه«درمورد اعتقاد مهندس بازرگان به  ) ناگفته های انقالب(سحابی در 
حنيف نژاد به  .  ٣۵۵چاپ دوم ص / پيدائی تا فرجام ا(»  ...که غير از این، روشی نيست و نظر مهندس بازرگان همين بود

 از زندان آزاد شدم با مهندس بازرگان بطور خصوصی ١٣۴٢وقتی من در سال «عریف کرده که محمد مهدی جعفری ت
این حرف را درحالی زد که . این بار که آمدی بزندان دست خالی نيا: مهندس بازرگان بمن گفت... خداحافظی کردم 

ای نيز از مبارزه  سنجانی و خامنهدر آن زمان حتی رف .  ٣۵۴ص . »دستش را مثل هفت تير کرده و به من اشاره می کرد
  .مسلحانه مجاهدین دفاع می کردند

هائی از وجود و گسترش ایده مبارزه مسلحانه در ميان نيروهای روشنفکری و سياسی سکوالر و غير   اینها نمونه
عدود مسئله فقط وجود یک ایده انتزاعی در نزد یک عده م. های ماقبل ما است سکوالر نسل دهه چهل و حتی نسل

 در اشکال گوناگون توسط محافل و گروه های گوناگون با گرایشات  فکری و ۴٩ - ١٣۴۵این ایده از حدود  سالهای . نبود
اگر مبارزه مسلحانه . سياسی  متفاوت، حتی متضاد، جنبه راهبردی، کاربردی و سازمانی و عملياتی  پيدا کرده بود

در عين حال، ایده .  جای دیگر و توسط نيروی دیگری شروع می شدتوسط رفقای ما از  سياهکل  شروع نمی شد، از
 . مبارزه مسلحانه و عمليات مسلحانه ابعاد جهانی داشت و من برای جلو گيری از اطاله کالم به این جنبه نمی پردازم

  

ته های   فدائيان برای بدست آوردن آزادی های اوليه و تامين زندگی انسانی  برای همه ایرانيان  هس- ٨  
  .  پارتيزانی  درست کردند 

  برخالف ادعاها واتهامات بی بنياد نویسنده، فدائيان بعنوان یک شهروند و بعنوان جریان فکری وسياسی چپ  مستقل 
خواستند با تکيه بر افراد معدود و به نحو غافلگيرانه رژیم دیکتاتوری را سرنگون کنند، گانگستر و تروریست  ایران، نمی

کردند، وابسته هم نبوده و برعکس، جریان مستقلی با   سالح را تقدیس نکرده و مرگ را هم ستایش نمینبودند،
  . اجتماعی ترقی خواهانه  بودند - ها و اهداف سياسی انگيزه

های فدائيان خلق ایران در برابر سؤال رئيس دادگاه،    یکی از برجسته ترین پایه گذاران و رهبران چریکعباس مفتاحی 
  :گوید ؟  میچریک چيستنکه ای
  ...  » چریک یک مبارز سياسی است که سالح برداشته است«  -
 ... ما. مرگ ونابودی امر دلپذیری نيست که مبارزان از روی ميل و به طور اختياری به استقبال آن بروند « -

  . نوشته نقی حميدیان.  کتاب سفر با بالهای آرزو ١١٢ص . » 
  :ربيدادگاه  شاه می گوید عباس در دفاعيه خود د

  
دیدیم درکشورما هيچ .  مادرمقام پيشرو توده ها شروع به تحقيق جامعه و انتخاب راه مبارزه نمودیم ...  « - 

مطبوعات درزیرسانسور . گونه امکانات دمکراتيک برای اینکه حرفهایمان را به توده بزنيم وجود ندارد
گان نظامی درآمده و امکان تشکيل سندیکاها و گروه های صنفی کارخانه ها بصورت پاد. شدیدی قرار دارد 

تشکيل اجتماعات ... و حرفه ای آزاد وجود ندارد و هرجنبشی که صورت پذیرد به شدت سرکوب می شود
  غيرممکن بوده است 
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اول بمنظور دفاع از خود بشکل مسلحانه، دوم جهت .  ما عمدتا اسلحه را بدو منظور بخدمت گرفته ایم
  .يغ مسلحانهتبل

   .ما آنقدر کم خرد نبوده ایم که فکر کنيم با تعدادی اندک بتوانيم اساس حکومت را واژگون سازیم - 
  . ... انقالب کار توده هاست - 
  .این توده ها هستند که باالخره حکومت دلخواه خود را بروی کار می آورند  - 
   .ما تنها  می خواستيم آژیتاتور مبارزه توده باشيم - 
اعدامها خوشه ...خشونت روز افزون ضدانقالبی ، خشونت انقالبی شدید تری به دنبال داشته داست  - 

دستگاه هرگز نخواهد توانست نفرت روزافزون توده . های خشم توده هارا هرچه بيشتر بارور خواهد کرد 
  / سفر با بالهای آرزو / ١١٧ص .   » .هارا از دلهایشان بزداید

  .ی ازرهبران فدائيان ، این سخنان را درپاسخ به نویسنده کتاب  ادا کرده است توگوئی عباس مفتاح
  

  : برجسته فدائيان دردادگاه نظامی می گوید  یکی دیگر از پایه گذاران ورهبرانصفائی فراهانی
ادی برای بدست آوردن آز... ما چرا به کوه رفتيم ؟ چرا به فکر ایجاد هسته های پارتيزانی بودیم ؟ ...  « :

های اوليه ، برای بدست آوردن شرایط دمکراتيک که در آن شرایط، تمامی ملت از آزادی های اوليه که 
باید صریحا بگویم که من هيچوقت ... آزادی بيان، انتقاد و مطبوعات ازابتدایی ترین آن است برخوردار شوند 

  ٢٢۴ / ٢٢٣ص .»  ... ام ودارمدارای افکار تروریستی نبوده ام و از این نوع فکر نيز تنفر داشته 
  

ها نيست  مورد قبول ما مارکسيست... اصوال هيچگونه تروری :  می گوید محمد علی محدث قندچی
گونه قتل و تعرض به جان و مال و ناموس دیگران مورد نظر این گروه  هيچ... پذیرد  وایدئولوژی ما آنرا نمی

ز کليه مواهب و امکانات اجتماعی برای فرد فرد هم نبود، برعکس آرزوی یک زندگی بهتر با استفاده ا
  ....های فدائی خلق   کتاب  چریک٢٢۶ص » ... ميهنان انگيزه آنان بود 

  
اینکه من با یک گروه همکاری کرده ام مورد قبول و تایيد من «  : گوید  دردادگاه نظامی میمحمد هادی فاضلی

 است وبه منظور تماس با مردم کوهپایه و دهقانان ، گروه دارای انگيزه سياسی و اجتماعی بوده. است 
به منظور کار کردن دربين آنها ، اشنا شدن با مسائل زندگی آنها ، کار سياسی دربين آنها ، آشنا نمودن آنها 

منظور نهائی این تالش ها این بود که ... به حقوق واقعيشان ، باال بردن آگاهی سياسی و اجتماعی آنها ، 
 های وسيع به آنها امکان دهد به دفاع از حقوق واقعی و ملی خود پرداخته ؛ ميهنی آزاد آگاهی توده

  کتاب چریکهای فدائی خلق  . ٢٣٢ص  » سازیم
کسانی که عالقه مند به مکتب مارکسيسم و یا پيرو آن باشند ترور را راه ... « : جليل انفرادی می گوید

حکوم می کنند ؛ چه ترور عملی است آنارشيستی که رسيدن به هدف خود ندانسته و آن را شدیدا م
  .  همان کتاب ٢٢٨ص  » مارکسيسم با آن به مبارزه  برمی خيزد

دهد به نقش دیکتاتوری سخت و  ما ، در پژوهش و بازخوانی خود از آن رخداد و تاریخ فدائيان، ترجيح می" پژوهنده تاریخ"
های اوليه نظير آزادی بيان و قلم و انتقاد و مطبوعات، و فقدان  یهای وحشيانه رژیم،  فقدان آزاد خشن شاه، سرکوب

چرا ؟ چون . ترین عوامل مهم در سوق دادن  نسل ما به سمت مبارزه مسلحانه نپردازد عمده شرایط دمکراتيک  بعنوان
 سنتی -ی دینیورود به این عرصه، استبداد و خشونت سياسی  والیت فقيهانه حاکم بر همه شئونات جامعه و  پایه ها

   .برد والیت فقيه را زیر ضرب می
نقد و رفع فکر و فرهنگ دینی سنتی از ساختار »  موسسه مطالعات و پژوهشهای سياسی«چون مساله نویسنده و 

فکری و فرهنگی جامعه و نقد ساختار سياسی والیت فقيهانه، از موضع فکر و فرهنگ سکوالر مبتنی بر آزادی و 
جریان اصالت گرا ی «تماعی  نيست، بلکه تخریب تاریخ و سيمای نيروهای سکوالر و  تقویت دمکراسی و عدالت اج

 . است» ...نهضت روحانيت ... مردمی 
 
 

 
  
  

  و سيمای فدائيان در کتاب » رخداد«  جمع بندی  نویسنده از -  ٩   
ن آن جنبه تحليلی و نظری دارند، یکجا جمع  من جمالت پراکنده در البالی کتاب مورد بحث را که احيانٌا از نظر نویسندگا

  . آوری کردم تا شاید بتوانم جمعبندی نویسنده را دریابم
کسانی که «: اند که  های  فدائی خلق ایران ، چنين اظهار نظر و داوری کرده اش درباره سازمان چریک   نویسنده و تيم

گانگستریسم  در  «١٣ص» ژیم دیکتاتوری را سرنگون سازندمی خواستند با تکيه بر افراد معدود و به نحو غافلگيرانه ر
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های فدائی کشتن را یگانه راه جلب هواداری و همدردی  چریک... « ، ۶۴٧ص »  کسب و کار مرگ«، »ردای چریکيسم
ها آنچه اصالت داشت انقالب بود و آنچه  هيچ اصالت نداشت انسان  ازنظر چریک... « ،۵۵۶ص » دانستند کارگران می

» های متصلبانه بود البته اگر نيک بنگریم، انقالب نيز اصالت نداشت، بلکه آنچه اصالت داشت، اوهام و اندیشه. بود
سالح تقدس گردید و این ...« ، ٨٣٠ص . »انقالب« بود نه » سالح«ها اهميت داشت  گویا آنچه که برای چریک« ، ٨٢٢ص

   . ٨٣٠ص » ...های بود  همان ضعف بنيادین چریک
ه به همه آنچه که فوقا اشاره شد و بسياری از این قبيل که درکتاب وجود دارد،  می توان  نظرات  نویسندگان کتاب باتوج

 -٣»  انقالب اصالت نداشت  «- ٢» انسان اصالت نداشت«: ١های فدائيان خلق  از نظر چریک:  را چنين جمع بندی کرد
ضعف بنيادین » تقدیس سالح  «- ۵» سالح تقدس داشت  «- ۴. » اوهام و اندیشه های متصلبانه اصالت داشت«

  . ها بود چریک
بعد از اینکه کتاب را تمام کردم و یادداشتهایم را مروری دوباره کردم،  پيش خود گفتم پس مطالعه این همه اوراق 

های   بازجوئیبازجوئی، صرف این همه وقت و انرژی و سرمایه و این همه کندو کاو غيرقابل باور و عجيب در ورقه های
ترین احواالت شخصی افراد مرده و  افراد مرده و زنده فدائی، اینهمه غوطه خوردن وحشت انگيز و دردآور و غمبار در درونی

آور آنها  زای و ترس  ای که عليرغم ميل درونی خود، زیر شکنجه و زندان و تحت بدترین فشارهای روحی وروانی مرگ زنده
   ، برای  چی بود ؟ اند را  برروی کاغذ آورده

  ؟ »  ها تقدیس سالح بود ضعف بنيادین چریک«برای این بود که آخر سر بگویند 
  
  نگرش فلسفی ومبانی اندیشه سياسی  فدائيان ،  برآمده از زندگی و،  برای زندگی آزادانه و - ١/٩

  !عادالنه و بهتربود 
، تعلق خاطر داشتند که انسان  را، ) مارکسيسم(های فدائی به آن نگرش فلسفی و اندیشه سياسی غربی    چریک

جامعه انسانی را و هر آنچه که به رابطه ميان انسان و جامعه و طبيعت مربوط بود و هست  را، پدیدهای مدام  
 . شناسد  تغييریابنده و دگرگون شونده  می

 هيچ چيز مقدس و غيرقابل تغيير  از منظر نگرش فلسفی و اندیشه سياسی  فدائيان، نه تنها سالح  و انقالب بلکه
وجود نداشت و ندارد؛ سالح و انقالب، پدیده های زمينی و انسانی و اجتماعی و در نتيجه گذرا بوده و هستند و هردو در 

ها از مناسبات ظالمانه و استثمارگرانه و ساختن زندگی آزاد و عادالنه و  ای در خدمت  رهائی انسان نزد فدائيان، وسيله
  .ها بودند و هستند  يز انسانصلح آم

 - های فدائی خلق ایران، فکر و فرهنگ دینی  ، انسان شناسی و جامعه شناسی  چریک خاستگاه هستی شناسی
زندگی آفرین بود و طرفدار فلسفه و مبانِی : گرا و موهوم پرست،  نبود؛ بلکه ، تقدس سنتِی نيستی پرست، آخرت جو

  .   بود در راستای زندگی آزاد و عادالنه، شاد و بهتر، برای همه انسانهاسياسِی زندگی محور و  انسان محور
ها و روشها،  فدائيان خلق ایران، اندیشه و روش انتقادگر مارکس را بعنوان مبانی و روش کار  از ميان مجموعه اندیشه

ود ولی ما  اندیشه و روش  او را با اینکه شناخت و فهم ما از نظریات  مارکس کم دامنه ب. تحليلی خود قرار داده بودند
  . برگزیده بودیم

فدائيان با بهره گيری از این اندیشه و روش انتقادی خالق بود که مدام در حال بررسی و تحليل و تعمق و بازبينی و 
بازخوانی و بازاندیشی اندر پراتيک سياسی و تشکيالتی و اندیشه های سياسی  خود بوده و پيوسته در صدد تغيير و 

در پرتو این اندیشه و روش  بود که،  . بازسازی خود و پراتيک و اندیشه و روش سياسی خود در بطن زندگی جوشان بودند
  .حتی، انقالب . نيست. نه تنها سالح  بلکه هيچ چيز، برای ما مقدس نبود

  
های   جریان فدائی به لحاظ فلسفه اندیشه سياسی ، یک نيروی مدرن سکوالر چپ با آرمان

های  ها و روش اما آشکارا باید پذیرفت که  ساختار ذهن، زبان و افکار چپ ما، سياست. سياليستی بود سو
  . سنتی جامعه ایران و رادیکاليسم افراطی سياسی  بود-ما آغشته به افکار دینی

ها، اشکال مبارزاتی و تشکيالتی  ها، روش  ما خطاهای کوچک و بزرگ نظری و عملی در افکار، سياست
اشتيم، از یکسو نيروی مدرن بودیم با فکر و فرهنگ چپ اروپائی  و از سوی دیگر حامل افکار و فرهنگ د

  .   دینی جامعه نبودیم -اما تقدس گرا و نيروی  سنتی. دینی سنتی
  جریان فدائيان بعنوان یک جریان چپ، عليرغم همه ایرادات فکری، سياسی و تشکيالتی، جزو آن نيروهای مدرن جامعه

 دینی تاریخٌا شکل گرفته و واقعا موجود در جامعه،  فاصله بگيرد و از آن –کرد از فکر وفرهنگ سنتی  بود که تالش می
  ..جدا شود

 اگر چه این مقاله جای پرداختن به این موضوع مهم نيست ولی جا دارد بطور مختصر بگویم که، اغلب خطاها و ایرادات 
، ریشه در همان فکر و فرهنگ سنتی و عقب مانده درجامعه و ميان )نجه شاهی نظير کشتن رفقا اسد و عبداهللا پ(

فدائيان باکی از این ندارند که وجود و .  کوشيد ما را در سمت خود خواسته روانه کند داشت که می) ما(جریان فدائی 
نقد و انتقاد از فکر و شناخت و . حضور افکار سنتی در فکر و فرهنگ و سياست مدرن خود را آشکارا به نقد بکشند

فرهنگ و برنامه و سياست خود و جامعه خود، از ارکان مبانی اندیشه فلسفی و سياسی  چپ ایران از جمله فدائيان 
 .خلق ایران است
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 سنتی متعلق به دوران کشاورزی سنتی و زندگی عشيرتی - به نظر ميرسد وجود نيرومند عناصر فکری و فرهنگ دینی 
ه در حال گذار ما،  سرمنشا مطلق گرائی، محدودیت ذهنی، خشونت و عقب ماندگی و مانع اصلی ای در جامع قبيله

  . عميق شدن و غنای عقل سکوالر و انتقادی، آزادی،  دیالوگ، دمکراسی و عدالت اجتماعی بوده است
 نسل ما، نسل جوان چپ . ای عمدتا سنتی بودیم ما تربيت شدگان  جامعه.   ما فرزندان زمان در حال گذار خود بودیم

آلهای  ایران  نتوانست  خود و جامعه را از زیر بار سنگين فکر و فرهنگ دینی سنتی تاریخٌا شکل گرفته به سمت ایده
  .انسانی زمانه، رهبری کند

های سياسی قبلی با نسل ما  وجود دیکتاتوری و سرکوب خشن، فقدان شرایط آزاد و دمکراتيک و گسست ميان نسل 
متاسفانه  . مساله این نبود که  فقط نسل ما چنين بود، نه. مل تعيين کننده در به بند کشيدن پویایی افکار ما بوداز عوا

چپ و ميانه و راست جامعه ما نيز ، آغشته به  فکر های پيشين تجدد طلب   ساختار فکری و فرهنگی نسل
  . سنتی بود –وفرهنگ دینی 

نيروی . گی مباحث  نظری و سياسی درميان نسل ما  را ازما سلب می کرد ه این عوامل ، امکان دیالوگ  و شکفت
های  مذهب و سنت از یکسو و دیکتاتوری خشن شاه از سوی دیگر، موانع مهمی در برابر باروری ذهن ما وگشایش افق

  .فکری نوین بود
نقش کليدی دین و سنت در سياست و نيروهای سکوالر چپ و ميانه و راست، از جمله پایه گذاران سازمان ما، به وزن و 

  . اقتصاد جامعه و نيروی آن در بازدارندگی رشد فکری و فرهنگ سکوالر و آزادیخواهانه پی نبردند
 سنتی از ساختارهای - کردیم اگر قدرت سياسی به شيوه انقالبی و رادیکال عوض شود، فکر و فرهنگ دینی  گمان می

پيشينيان ما و ما،  متوجه نبودیم که اقتصاد و ساختار اقتصادی یک جامعه . دبند اساسی متشکله جامعه ما رخت بر می
شود   سال نيز نمی٢٠٠ ساله، زیر و رو و دگرگون کرد ولی فرهنگ یک جامعه و یک ملت را در ۵٠و یک ملت را می توان 

  .دگرگون کرد
های حدودٌا  ها و اسلوب کوشيدند ایده ميالدی که همزمان با ما ٧٠ و ۶٠ نيروهای چپ رادیکال جوان جهان در دهه 

اشکاالت ما بيشتر .  های خود پی بگيرند، بخش مهمی از  اشکاالت و ایرادات ما را نداشتند مشابه را در تعقيب آرمان
نقد .  سنتی بومی دارد تا در فکر و فرهنگ مدرن چپ جهان- بومی بوده و بومی است و ریشه در فکر و فرهنگ  دینی

 خلق ایران بدون شناخت و نقد تاریخ و شرایط و مناسبات واقعا موجود در آنزمان درجامعه ایران، و بدون تاریخ فدائيان
  . تواند نقد خالق و انتقادی باشد نشاندادن رابطه این تاریخچه با تاریخ معاصر ایران، وتاثير متقابل آنها بر یکدیگر، نمی

های  درحال گذار  سو، مطابق مشخصه ان انقالب مشروطيت به اینموقعيت نيروهای مدرن و از جمله چپ ایران، از زم
جامعه ما از جامعه سنتی به جامعه مدرن، وضعيتی در حال گذار بوده و همه آنها بدون استثنا از تناقضات درونی محصول 

  . بردند این دوره، رنج می
فرآیند تحوالت سکوالر دمکراتيک جاری در بطن خواهند بطور فعال و پویا در  فدائيان و دیگر نيروهای چپ ایران اگر می
های خود و در  گر داشته باشند، باید این تناقضات را درون احزاب و سازمان جامعه کنونی ایران نقش موثر و هدایت

  . مناسبات فيمابين، برطرف کنند
 مسلحانه به عرصه پراتيک  دائيان با توجه به نگرش فلسفی و اندیشه انتقادی مارکسيستی خود، از بدو ورود مبارزهف

  . سياسی  و اجتماعی،  نقد و انتقاد از مشی مبارزه مسلحانه را شروع کردند
نظر صفائی فراهانی بعد از واقعه سياهکل، دفاعيه عباس مفتاحی، سخنان عباس در زندان با نقی حميدیان، نظریات 

، انتقال » جزوه  جمع بندی سه ساله  حميد اشرف«جزنی، مباحث وسيع و گسترده انتقادی در زندانها ميان فدائيان، 
های  درون زندان در  ، بحث١٣۵۵بحث های زندان به سازمان توسط زندانيان،  نامه حميد اشرف به تشکيالت در خرداد 

  ميان فدائيان، جزوات  ارسالی جمشيد طاهری پور، نقی حميدیان و مصطفی مدنی و نوشته ١٣۵۶ تا ١٣۵۵های  سال
بازهم درباره «و »  وظایف اساسی ما« و ١٣۵۶در آذر ماه سال » پيام دانشجو«دار به سازمان، جزوه های فرخ نگه

دهند همه نمونه هائی از فرایند   که صریح تر از قبل  راستای تغيير و تحول را نشان می١٣۵٧درسال » وظایف اساس ما
های اوليه با مضمون  ها و روش ها و سياست تحول  نگرشانتقادی از مبارزه مسلحانه درسمت تعدیل و اصالح  وتغيير و 

اهميت دادن  به نقش کليدی تئوری  در سياست،  تاکيد برنقش اندیشيدن و داشتن مغزهای اندیشمند در جنبش، 
  . است ... تاکيد بر کارسياسی و صنفی،  تاکيد بر ارتباطات سازمان یافته با کارگران و زحمت کشان، و

ای هم به سه جزوه آخری ندارد چراکه با ادعاهای بی پایه او  مبنی بر این که  تاب خود حتی اشارهآقای نادری در ک
  .سازمان بعداز کشته شدن حميد اشرف  توانائی خود را از دست داده بود و در چنبره ساواک  گرفتار بود در تعارض است

   
   خاستگاه اجتماعی فدائيان  –٩/ ٢

رخدادی است  آنچه برای نگارنده به هنگام تدوین اثر اهميت داشت، بازیابی«: نویسد تاب میگفتار ک آقای نادری در پيش
. های سياسی جامعه سایه انداخته بود و راهی را برای سرنگونی رژیمی دیکتاتوری و وابسته نشان می داد که برکنش

   ٢٢ص . » بنابراین تمامی تالش در این چارچوب متمرکز گردید
های  بازخوانی رخدادی که برکنش« بازخوانی این رخداد برای پژوهنده اهميت داشت، جمع بندی او از خوب اگر واقعا 

  چيست ؟ همان اتهامات ناروا و خشنی است که فوقٌا برشمرده شد؟ »  ...سياسی جامعه سایه انداخته بود و
دادی بود که از درون  هزاران که نویسنده کتاب نه به نقد آن که به تخریبش نشسته است، رخ» ...رخداد« این 

جو، زبانه کشيد و  دانشگاهی و معلم و روشنفکر و هنرمند و دانشجو و کارگِر انسان دوست و آزادیخواه و عدالت
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 سال عليرغم تحمل ضربات سنگين و کمر شکن  به یک ٧های سياسی جامعه تاثير گذاشت و در مدت  کمتر از  برکنش
  .  دار در همه جای ایران و خارج ایران فراروئيدجریان سراسری با صدهاهزار هوا

از ميان جریانات سياسی سکوالر وترقی خواه آن زمان مانند نيروهای وابسته به جبهه ملی داخل ١٣۵٧ اوایل سال 
های فدائی خلق ایران  به بزرگترین جریان  سياسی   وخارج ، حزب توده ایران و دیگر جریانات مشابه، سازمان چریک

ای  اما عليرغم آن نویسنده کتاب کوشش می کند سازمان را به نيروی منزوی و از نفس افتاده. ایران بدل شده بودکشور 
  .  که در چنگ سازمان امنيت بود فروبکاهد

سازمان .  خاستگاه فدائيان خلق ایران، دانشگاهيان، دانشجویان، روشنفکران، معلمان، کارگران باتجربه و آگاه  بود 
 فدائی خلق ایران توسط همين نيروها تشکيل شده بود و مورد حمایت و پشتيبانی معنوی و مادی و انسانی های چریک

  . همين نيروها  قرار می گرفت و تداوم می یافت
برخالف ادعا ها واتهامات آقای نادری، روشنفکران، دانشگاهيان، معلمان، دانشجویان، کارگران، زنان و مردانی که هم 

کسب وکارشان «نبودند، » گانگستر« جنبش فدائی، هم پشتيبان و هم ادامه دهندگان آن بودند، موسسان اصلی
جو و مبارزی بودند که بر عليه فکر و فرهنگ نيستی محور، و  های آگاه و و آزادی خواه و عدالت نبود بلکه انسان»  مرگ

ای مبتنی بر آزادی، برابری،   راه ساختن جامعههای استبدادِی مرگ آفرین، ستم کاران، استثمارگران و در عليه سياست
  .همبستگی اجتماعی و صلح، مبارزه می کردند 

بلکه طریقی بود برای رسيدن به امور . اش، نزد ما اصالت نداشت  آقای نادری درست می گویند انقالب باتمام اهميت
 نتواند و در ایران نتوانست زندگی آزاد و عادالنه اگر انقالب،. اصيلی نظير زندگی آزاد، عادالنه، صلح آميز، همبسته و شاد

  .   و پيشرفته و صلح آميز را برای مرم و جامعه  تامين کند، دست از انقالب نيز می شوئيم
 اما متاسفانه آقای نادری  دوست ندارد افکار و تاریخ ما آنگونه معرفی شوند که بودند بلکه از فدائيان خلق ایران 

اش  سازد که گویا  دلبستگی ای می می سازد و  ازحميد اشرف، رهبر این تغيير وتحوالت، چهره»  تقدیس کننده سالح«
  . »وابسته به کشورهای خارجی«و » چریکيسم بود«
  

  .     نگاه اجمالی به سير حرکت سازمان - ١٠
   .  گذر از پراکندگی و هسته های پارتيزانی به سمت سازمان یافتگی و حزبيت - ١/١٠

در نام کتاب  مشاهده »  هائی فدائی خلق  نقشی از سيمای چریک« نمونه برخورد نویسنده کتاب  در ارائه اولين 
. اند حذف کرده» های فدائی خلق ایران سازمان چریک«را از اول و آخر » ایران«و » سازمان«واژه ها و مفاهيم .  شود می

چرا چنين کرده اند؟ شاید گفته شود که . د نداشته است وجو» های فدائی خلق ایران سازمان چریک«گویا چيزی بنام 
این درست است ولی فقط بخشی از واقعيت و . های فدائی خلق  درآغاز کار با همين نام خود را معرفی کردند چریک

خلق سازمان چریکهای فدائی «ولی  نام . البته درمتن کتاب در برخی جاها واژه سازمان را برآن افزوده اند. حقيقت است
  .   حذف شده است» ایران

فقدان .  اضافه شد١٣۵٢بعدها در سال . نبود»  چریکهای فدائی خلق« این واقعيت دارد که  واژه سازمان  در ابتدا در نام 
 ١٣۴٠های فدائی خلق  به این معنا نبود که نسل جوان چپ ایران که در دهه  واژه و مفهوم سازمان در ابتدای نام چریک

های فدائی خلق ایران متشکل شدند،  ل و گروه متشکل شده بودند و بعدٌا بطور عمده  درسازمان چریکدر صدها محف
اما اینکه اول باید .  چپ ایران، حزب و حزبيت را قبول داشت۴٠نسل ما، نسل دهه . اعتقادی بر حزب و حزبيت  نداشتند

ومی را انتخاب کردند و منتظر تشکيل خودبخودی حزب تشکيل شود و یا مبارزه را آغاز و در پروسه حزب را ساخت، د
  . حزب نماندند

های سکوالر  اما از یکسو احزاب و جریان.   نيازمند حضور فعال و گسترده  احزاب سياسی بود۴٠جامعه ایران در دهه 
 و از سوی داد نظير جبهه ملی و حزب توده ایران حضور تشکيالتی و سياسی فعال نداشتند و شاه  به آنها ميدان نمی

دیگر سرشار از روشنفکران و نسل جوان جستجوگر و فعالی بود که مخالف دیکتاتوری، ظلم، استثمار، استعمار،  طالب  
  .  تشکيالتی در این راه  بودند- آزادی، خواهان عدالت و استقالل و خواهان فعاليت سياسی 

هه ملی و حزب توده ایران، وجود دیکتاتوری خشن و  مرداد و  شکست دولت مصدق و جب٢٨در آن شرایط، بعد از کودتای 
، این فکرکه حزب را در ۴٠سرکوبگر،  فقدان حضور سياسی و تشکيالتی  جبهه ملی و حزب توده در جامعه در دهه 

 چپ ایران، منتظر معجزه از طرف  ۴٠ از جمله نسل دهه ۴٠نسل دهه . پروسه مبارزه می توان ساخت فکر خالقی بود
  . های صنفی و سياسی نماندند  حزب توده و یا منتظر تشکيل خودبخودی و دترمينيستی تشکلجبهه ملی و

های اوليه ، برای بدست  ما برای بدست آورن آزادی: ... علی اکبر فراهانی در دادگاه نظامی شاه می گوید 
، انتقاد و مطبوعات های اوليه که آزادی بيان آوردن شرایط دمکراتيک که درآن شرایط، تمامی ملت از آزادی

  . »از بتدائی ترین آن است، به فکر ایجاد هسته های پارتيزانی بودیم
کرد، آزادی بيان  از یک سو دیکتاتوری شاه  بيداد می.  ، در شرایط  بغرنج و سختی قرار داشت١٣۴٠نسل ما نسل دهه 

شد از سوی دیگر   ژیم  سرکوب میو انتقاد و  تشکل و تحزب در جامعه وجود نداشت، هر حرکت اعتراضی  توسط ر
  .توانستند نسل ما را جذب کنند   نمی-  جبهه ملی و حزب توده ایران –بزرگان شکست خورده ما 

سو در تب جنگ سرد می سوخت، از سوی دیگر از آسيا تا آفریقا، از اروپا تا آمریکا، از ویتنام تا ایرلند، از   جهان، از یک
  .های اعتراضی، رادیکال آزادیخواهانه، عدالت جویانه و ضد امپریاليستی بود  نبشفلسطين تا بوليوی سرشار از ج
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 صدها محفل و گروه مارکسيستی و غير مارکسيستی بدون ارتباط تشکيالتی با هم و بدون ارتباط با حزب توده ۴٠ دهه 
  . و جبهه ملی  تشکيل شده بود

ای، ازجمله این ایده که  چریک خود حزب است  در ميان بخشی    در دوران شکل گيری سازمان، هنوز ایده های پراکنده
هنوز روشن نبود که مبارزه مسلحانه در چه اشکال سازمانی . از شکل دهندگان و آغازگران مبارزه مسلحانه وجود داشت

ای از  ختههای کوچک یا در شکل سازمان یافته ؟ تصور خام و ناپ پيش خواهد رفت، بصورت پراکنده توسط افراد و گروه
با رفقا حميد اشرف و ...   هنگام وحدت گروه رفقا پویان و مسعود و عباس مفتاحی و١٣۵٠تشکيل سازمان، در سال 

واژه و مفهوم . شد بوجود آمده بود که مانع کاربرد مفهوم سازمان در تعریف تشکيالت وقت می... صفائی و صفاری و
  .ه قرار گرفت مورد استفاد١٣۵٢سازمان برای اولين بار سال 

 تصميم گرفت، جریان پراکنده چپ مارکسيستی مدافع مبارزه مسلحانه را در یک ١٣۵٢ رهبری وقت سازمان در سال 
ای ترین شکل خود بار حزبيت را با خود حمل  و این گامی در جهت سازمان یافتگی بوده و در نطفه. سازمان متشکل کند

  . با رفقای سازمان در آن دوره همين موضوع بودیکی از اختالفات  مصطفی شعاعيان . کرد می
هایش، در سمت  پایان دادن به   عليرغم فراز و نشيب١٣۵٧ واقعيت این است که فرایند حرکت سازمان از آغاز تا 
  .من در پائين بطور فشرده به این موضوع خواهم پرداخت . پراکندگی و  حرکت به سمت سازمان یافتگی و حزبيت بود

را که فرایندی در حال شدن و تغيير و تحول در سمت سازمان یافتگی و » رخداد «  نده کتاب  واقعيت و حقيقت  اما نویس
ها و ادعاهای بی پشتوانه، تصميم از قبل گرفته شده  کند با دستکاری در فاکت تابد و کوشش می حزبيت بود، بر نمی

  .گرانه بدهد   ایران را قالِب پژوهشهای فدائی خلق مبنی بر تخریب تاریخ و سيمای سازمان چریک
  
   تثبيت و فراگير شدن  جریان فدائی  و سمت گيری جدید سازمان  – ٢/١٠

ای که سراپا زیر نفوذ   به یک سازمان منزوی و از نفس افتاده١٣۵٧ و١٣۵۶کند سازمان را در سال   نویسنده کوشش می
 و اواسط ١٣۵۶عای او، واقعيت این است که  سازمان در سال اما برخالف اد. و کنترل سازمان امنيت بود، فروبکاهد 

، بتدریج در مقایسه با دیگر نيروهای سياسی سکوالر و آزادی خواه جامعه، به بزرگترین جریان سياسی  ١٣۵٧سال 
  . کشور بدل شده و در یک قدمی تبدیل شدن به  یک حزب سياسی بزرگ و پر نفوذ در کشور قرار داشت 

رهبری سازمان، متشکل از حميد اشرف، حميد .  بی پيشينه فکری و سياسی و تشکيالتی نبود این پروسه ،
مومنی، بهروز ارمغانی، بهمن روحی آهنگران، رضا یثربی، نسترن آل اقا، محمد حسين حق نواز از اواخر 

تاکيد و ،  بتدریج گامهای مهمی درجهت فاصله گرفتن از عمل گرائی و اقدامات مسلحانه ، و ١٣۵٣سال 
   .توجه به نقش تتوری در سياست و پراتيک  و توجه به  فعاليت های سياسی وصنفی برداشت

 محک خوردن نظریات اوليه مبارزه مسلحانه در پراتيک  سياسی و اجتماعی،  تجربه چندین ساله سازمان، جذب شدن  
ان برجسته کشور به سازمان، حمایت بخش نيروی و سيعی در سراسر ایران به جریان فدائی، توجه بسياری از روشنفکر

با »  خارج کشور- سازمانهای جبهه ملی «مهمی از نيروهای کنفدراسيون دانشجوئی خارج کشور از سازمان، همکاری 
ها، صداقت و جسارتی که رفقای ما در  گير فدائيان در جامعه و ميان مردم بخاطر فداکاری سازمان، نفوذ معنوی چشم

های گسترده مابين فدائيان در زندان، آزادی  های رژیم شاه از خود نشان داده بودند، بحث و زور گوئیبرابر دیکتاتوری 
تعداد قابل توجهی از کادرهای سياسی  باتجربه از زندان و پيوستن به سازمان،  نفوذ فکری و سياسی رفيق جزنی در 

 ، گام بلندی ۵٣با توجه به آنها توانست، ازاواخر سال زندان و درون سازمان،  از جمله عواملی بودند که رهبری سازمان 
  .  در جهات یاد شده بردارد

... و» تقليد«و » تقدیس سالح«و » گانگستریسم در ردای چریکيسم«برخالف نویسنده که حميد اشرف و سازمان را به 
کند که  ای از مسائل اشاره می  به پاره٢٠/٣/١٣۵۵متهم می کند، رفيق حميد اشرف در نامه خود به تشکيالت درتاریخ 

  .سمت  فرایند تغيير و تحول سازمان در آن محدوده زمانی را نشان می دهد
  .گردد  سال قبل بر می٢ البته اصل نامه طبق نوشته خود حميد به 

 ما نه تنها درصدد بازسازی امکانات سازمان بلکه درصدد پایه سازی نوینی برای ...«: گوید  حميد اشرف می
ما انتظار نداریم که سازمان پس از یک دوره تجدید سازمان و امکانات به وضعيت قبل از ... ان هستيمسازم

تر و  تر، آگاه ما قصد داریم با نوسازی تشکيالتی براساس معيارهای تازه، سازمانی همگون. ضربات برگردد
ا پيش از پيش آشنا شویم و ه ما باید به وظایف خود به عنوان پيشگام توده... نيرومندتر داشته باشيم

چنين در این دوره  هم. خودمان را از لحاظ سياسی و تشکيالتی برای به عهده گرفتن وظایفمان تدارک کنيم
چنين  هم.  لنينيستی درسطح سازمان تالش کنيم-ضروری است که در رشد آگاهی عمومی مارکسيستی

  . ۶۵٩ص» درجهت تحليل مسائل تئوریک انقالب ایران کار کنيم
 کتاب ، به سمت ۶٠٨بازنگری درساختار تشکيالتی و خط مشی سياسی ، در ص «آقای نادری ، در مطلبی تحت عنوان 

  . اشاره کرده است ١٣۵٣تغيير وتحول در ساختار و مشی سياسی در سال 
  . این روند بعداز کشته شدن حميد و دیگر رهبران و کادرهای سازمان ضربه دید و لی متوقف نشد 

 که تمامی ١٣۵۵تا اسفند ١٣۵۵های فدائی خلق ایران بعد از گذر از طوفان ضربات اردیبهشت و تير  ان چریکسازم
 را با سرعت و در ١٣۵۴رهبران و بسياری از کادرهای با تجربه و اعضای خود را ازدست داد، کارهای پایه گذاری شده در 

  .کيفيت نوینی ادامه داد
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گيری حسن  و دست)  علی(و حسين چوخاجی و عباس هوشمند و کيومرث سنجری بعداز کشته شدن صبا بيژن زاده 
، محمد رضا )هادی(مرکزیت جدیدی متشکل از احمد غالميان ١٣۵۶نهاد هادی، در تاریخ حدود خرداد  فرجودی، به پيش

ی با مضمون فعاليت  سازمانده١٣۵۶از تابستان . تشکيل دادیم) مجيد(و من، قربانعلی عبدالرحيم پور )  منصور(غبرائی 
از . ای شروع کردیم سياسی و تشکيالتی را بی آنکه مبارزه مسلحانه را کنار بگذاریم با جدیت و سرعت بی سابقه

 در سازمان  ١٣۵٢ تا ١٣۵٠به بعد؛ مبارزه مسلحانه، دیگر مفهوم و معنا و نقشی که در سال ١٣۵۴مقطع  اوایل سال 
  . پيدا کرده بود ، نداشت

  
ان فدائی، نه تنها ایزوله نشده بود بلکه  در مقایسه با دیگر نيروهای سياسی سکوالر و  جری- ٣/١٠

  . آزدایخواه کشور، به بزرگترین جریان سياسی  فراروئيده بود 
های فدائی خلق ایران نبود بلکه   برخالف ادعای نویسندگان کتاب، سال ایزوله شدن سازمان چریک١٣۵۶ -  ١٣۵٧  سال 

  .سال گسترش ارتباطات و ارتقاع سازمان درجهت یادشده بوددرست برعکس،  
 واقعيت این است که جریان فدائی، هيچ وقت  منحصر به، آن تعداد محدود متشکل شده در تشکيالت  مخفی سازمان 

قبال اشارتی به این موضوع شد که جریان فدائی از دل صدها محفل وگروه کوچک وبزرگ مارکسيستی موجود در . نبود
، ده ها گروه و محفل و هزاران نفر از هواداران سازمان بدون ارتباط تشکيالتی ١٣۵۵تا  ضربات سال  . اسر ایران برآمدسر

  .   با سازمان، در اقصی نقاط کشور در محيط کار و زندگی و تحصيل حضور فعال داشته  و درصدد ارتباط با سازمان بودند
طرفداران این جنبش . که، ضمن اینکه سازمان مخفی داشت، جنبشی  بودیکی از ویژگی های جریان فدائی این بود  

افراد مستقل و خود بنياد . کردند بی ارتباط تشکيالتی با سازمان مخفی، خود در محيط کار و زندگی و تحصيل فعاليت می
از ) ثربی با مسئوليت کاظمیا ی(گروهی که من به دالیلی به نام گروه قزوین .  ماندند بودند و منتظر دستور سازمانی نمی

  . کنم تنها یک نمونه ازاین روند بود آنها یاد می
به دليل .  از طریق  بهروز ارمغانی با سازمان  تماس داشته و بعد از مدتی مخفی شده بود١٣۵٣کاظم از پائيز سال 

او به همراه تعداد .  شده بود او و رفقای پيرامونش با سازمان قطع۵۴های سازمان در سال  ضربات وارده به یکی از تيم
 در ارتباط دیگری قطع رابطه شده بود، بعد از وصل بيکدیگر ۵۴قابل توجهی از رفقای قابل و توانمند که آنها هم از سال 

افراد مخفی این گروه  .  مجددٌا به سازمان وصل گردیدند ۵۶تحت مسئوليت کاظم خود را تجدید سازمان کرده و در اواسط 
 - های صنفی ای سازمان داده و فعاليت سالی که ارتباطشان با سازمان قطع شده بود هرکدام شبکه گستردهدر مدت دو 

... ها، و محالت و بعضی کارخانجات درتهران، قزوین، زنجان، و ها ودبيرستان سياسی وتبليغاتی موثری را  دردانشگاه
بعد از برقراری مجدد ارتباط این رفقا با سازمان، امکانات .  براستی این گروه به تنهائی یک سازمان بود .تدارک دیده بودند

انرژی جدیدی . ما در عرصه کار سياسی و صنفی در کارخانجات و محالت کار و دانشگاها بطور چشم گيری وسعت یافت
  . بر تنمان دميده شد

رحيم . خفی این گروه بودند رحيم خدادادی،  قاسم همدانی، یداهللا سلسبيلی و علی ميرابيون، همگی از کادرهای م
 ۵۵  توسط بهزاد کریمی به بهروز ارمغانی و سازمان معرفی شده بود، و در یک در گيری در سال ١٣۵٣خدادادی درسال 

در یک ) مدتی بعداز وصل مجدد گروه به سازمان(١٠/١/١٣۵٧سلسبيلی  عضو دیگر گروه نيز در  رفيق یداهللا. کشته شد
علی ميرابيون نيز در اصفهان در یک درگيری با مامورین از پای  .ن شهربانی در قزوین کشته شددرگيری خيابانی با ماموری

  .او  قبل از اینکه مخفی شود به تنهایی بانکی را در زنجان مصادره و پول آنرا در اختيارسازمان گذاشته بود. درآمد
با سازمان ١٣۵۴اصفهان و ارتباطش از سال ارتباط زنده یاد مجتبی مطلع سرابی که دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه 

کاظم، کریم، رحيم،  (براستی مجتبی نيز همانند افراد گروه قزوین .  وصل شد١٣۵۶قطع شده بود در همان تابستان 
ای که او درست کرده بود، در  ما از طریق مجتبی و شبکه. ، به تنهائی یک شبکه ارتباطی بود)یداهللا و اصغر و قاسم

انشجویان دانشگاه اصفهان و کارگران اصفهان و بویژه ذوب آهن و برخی از کارگران صنعت نفت در اهواز و آبادان ارتباط با د
  .و برخی از افراد در شهرهایی نظيرخرم آباد بودیم
الزم است یادآوری کنم که زنده یاد مجتبی مطلع سرابی ، اواخر سال .  او تمام مدت  علنی بود و کار مخفی می کرد

 ، بعداز اجرای قرار در اصفهان  با یکی از اعضای سازمان و جدا شدن از او ، درحاليکه اعالميه های آرم دار سازمان  ١٣۵۶
رفيق رابط و مخفی، سه روز بعد بی آنکه . و چند کتاب به همراه داشت، توسط مامورین ساواک دستگير می شود

بعداز از تحقيق توسط رفيق طهماسب .   او سرقرار نمی آیدعالمت سالمتی را کنترل کند، سرقرار مجتبی ميرود ولی
او بعداز تحمل شکنجه های فراوان و توجيه کار خود  . روشن می شود که مجتبی دستگير شده است) عباس(وزیری 

ز تعداد قابل توجهی ا. وگول زدن مامورین ساواک، حدود سه ماه بعد آزاد شد و به فعاليت خود به شکل دیگر ادامه داد
. اما جمهوری اسالمی او را کشت. رژیم شاه نتوانست، او را از ما بگيرد. ما، زنده ماندمان را مدیون مجتبی هستيم

  .  یادش بخير
 زنده یاد صمد اسالمی دانشجوی دانشگاه علم و صنعت، فعال علنی سازمان در ارتباط با زنده یاد رحيم اسداللهی قرار 

دامنه .  ر دو عضو مرکزیت سازمان بودند و هردو بدست جمهوری اسالمی اعدام شدنداین رفقا بعداز انقالب ه. داشت
ما از طریق صمد اسالمی با تعداد قابل توجهی از کارگران . فعاليت صمد اسالمی همراه با محمود نيز بسيار گسترده بود

کار . ویان تهران و تبریز ارتباط داشتيمدانشج..... کارخانه های تبریز نظير ماشين سازی ، تراکتور سازی و سيمان سازی و
  . و فعاليت  صمداسالمی  جدا از کار و فعاليت  گروه قزوین بود
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با توجه به شناختی که از مجتبی مطلع سرابی و صمد اسالمی داشتم ، و با توجه به استعداد کم نظير آنها، و نيز نظر 
ای در   ، ما از آنها خواستيم خانه١٣۵۶ن داشتند ، پائيز سال به ارتباطات وسيعی که اینها با دانشجویان و نيز کارگرا

حدود یک ماه  طهماسب وزیری با این رفقا در باره . آنها یکدیگر را نمی شناختند. اصفهان کرایه کنند و یک ماه آنجا باشند
 من نظر به اهميت .چگونگی ارتباط با دانشجویان و کارگران و سازماندهی آنها و فعاليت صنفی و سياسی کار کرد 

های ارتباطی واقعا کم نظيری بودند  این رفقا حلقه. موضوع، چندین و چند بار با این رفقا جلسه مفصل و طوالنی داشتم
  .  که ما دنبالش بودیم

 دامنه فعاليت سياسی و صنفی  هواداران سازمان  در آذربایجان بویژه در تبریز آنچنان گسترده بود که  تعدادی از رفقای
 برای سروسامان ١٣۵۶که از زندان آزاد شده و به سازمان پيوسته بود را در اواخر سال ) بهمن(قزوین و مهدی ميرمویدی 

  . دادن کارها به تبریز اعزام کردیم
 تا  ١٣۵۶های سازمان از مرداد سال  های یکی از شاخه ها فقط بخشی از ارتباطات و فعاليت البته  این ارتباطات و فعاليت

. عابد(های رفقا رحيم اسدالهی ، هاشم ، غالم حسين بيگی  من هنوز از روابط و فعاليت.   است١٣۵٧اخر سال او
، علی ميرابيون )، گلی آبکناری  ليلی) پری(، ادنا ثابت )  غالم(، حسين سليمی ) مریم(،  مليحه سطوت )حسين

  .  سخن نگفته ام) خشایار(ی ، و  جعفر پنجه شاه)شمسی(، نادر،  مرضيه تهيدست شفيع ) حسين(
این رفقا بجز  غالم حسين بيگی و علی ميرابيون که  در تهران و در اصفهان کشته شدند، همه تا انقالب زنده بودند و 

  . پليس نتوانسته بود ردی از آنها بدست بياورد
، مرضيه تهيدست ) بهرام (، اکبر دوستدار) عباس( ، طهماسب وزیری ١٣۵٧الزم است اشاره کنم که حدود پائيز سال 

را که مقيم اصفهان بودند، جهت سروسامان دادن به کارها و ) خشایار( و جعفر پنجه شاهی  ) شمسی(شفيع 
  . سازماندهی هواداران سازمان در دانشگاها و کارخانه ها به اهواز اعزام کردیم
ترین گروه  مان قرار داشته و به عنوان متشکلگروه  تحت مسئوليت بهروز سليمانی در سنندج در ارتباط مستقيم با ساز

های قبل از انقالب، تقریبٌا در تمامی حوادث کوچک و بزرگی که در آنجا بر عليه حکومت شاه به  کردی در سنندج در ماه
  . هنوز خوشبختانه شاهدانی ازآن دوره برای گواهی درميان ما هستند. پيوست نقش داشت وقوع می
های روزمره خود   حادثه خطرناک درجریان فعاليت١١ها ی سازمان حد اقل از   فقط یکی ازتيم۵٧  تا بهمن١٣۵۵ازاواسط 

سه مورد از این حوادث بعنوان در گيری مسلحانه با مامورین شهربانی، . در شهرهای مختلف جان سالم به در بردند
در موارد دیگر رفقا بدون استفاده . اند ثبت رسيدهژاندارمری و ساواک در قزوین و بستان آباد و تبریز در خاطره سازمان  به 

خوشبختانه شاهدان این وقایع نيز هنوز زنده و با ما . از سالح توانسته بودند مامورین را ناکام و جاِن سالم بدر برند
  .هستند

های  ط یکی از تيمفق)  تا انقالب۵۵بعداز ضربات (درفاصله ای که آقای نادری کار سازمان را پایان یافته اعالم ميکند 
 ۵ فقره عمليات موفق بدون درگيری در تهران، تبریز، قزوین وزنجان به انجام ميرساندکه شامل ١٠سازمان با موفقيت 
آید که تا آنزمان بيشترین  ها بود، که در آخرین مورد آن یک ميليون و دویست هزار تومان به دست می مورد مصادره بانک

 مورد دیگر این اقدامات به اصطالح آن زمان خصلت ۵. از یک مصادره بانک حاصل کرده بودمقدار پولی بود که سازمان 
دهد برای اثبات  آقای نادری در وقایع نگاری خود صرفا بيک مورد از اقدامات اشاره و ترجيح می. تبليغی مسلحانه داشتند

  .ت کند در مورد بقيه سکو۵۵ادعای خود مبنی برتمام شدن کارسازمان بعد از سال 
                                                                                     

    در چنگ  نفوذی های ساواک نبود  ١٣۵٧ و ١٣۵۶  سازمان در سال - ١٠/۴
ق نفوذ ،  ، سازمان امنيت ، از طری١٣۵٧ و ١٣۵۶ ودر طول سالهای ١٣۵۵    این واقعيت  ندارد که از بعداز ضربات سال 

اغلب .  » پليس بر چریک تفوق یافت « ١٣۵٧ تا ١٣۵۶این نيز واقعيت ندارد که در طول سالهای . برسازمان مسلط بود
.   انجام گرفت١٣۵۶اقدامات فوق که فقط بخش کوچکی از فعاليتهای سياسی و تشکيالتی بخش ما بود  در همين سال 

زندان با سازمان  ارتباط داشت ولی زندگی علنی داشت، یکی از مراکز که  بعد از آزادی از )  مسرور(کيانوش توکلی 
سازمان .   تا انقالب بود١٣۵۶از تابستان ) منصور(و رضا غبرائی ) هادی(مهم  و کليدی ارتباط تلفنی من و حسن غالمی 

ساواک .  بدست بياورداش از این مرکز کليدی خبر نداشت و نتوانست هيچ گونه ردی از آن  امنيت با همه دم و دستگاه
  .    باز هم  در نابودی سازمان شکست خورده بود

،  از کار افتاده، ناتوان، بی ۵٧ و ۵۶های   برخالف  ادعای بی اساس  نویسنده که کوشش می کند، سازمان  را در سال
تجارب چندین ساله را ، فشرده  ١٣۵۵تجربه  و تحت  نفوذ ساواک جلوه دهد،  فدائيان باقی مانده بعد از ضربات سال 

  .داشتند
،  شاخه های رضا غبرائی و احمد غالميان  توانستند با تعدادی از کادرهای ۵۶عالوه براین اقدامات فوق، در اواسط سال 

،مهدی ) جواد(،  علی اکبر شاندیزی ) بهمن(باتجربه وتوانا که از زندان آزادشده بودند  نظير مهدی ميرمویدی 
، پرویز )همایون(، هيبت معينی ) حسن(، علی توسلی ) صادق(، فرخ نگهدار )  بهرام( دوستدار ، اکبر)خسرو(فتاپور

ارتباط بگيرند، آنها را درجریان مسائل و مشکالت سازمان قرار بدهند و آنها را برای شروع فعاليت  در . . .    نویدی و 
  . د این کار با استقبال آنها مواجه ش.  تشکيالت مخفی  فرا بخوانند

مهدی .   ارتباط با این رفقا، شبکه ارتباطی و امکانات سازمان و کيفيت کار سازمان را وسعت و کيفيت جدیدی بخشيد
مهدی .  به  تشکيالت مخفی پيوستند١٣۵۶ميرمویدی، علی اکبر شاندیزی، اکبر دوستدار و مهدی فتاپور اواخر پائيز 

کرد بلکه در  ها را ادراه می او نه تنها این شبکه. را سازمان می دادفتاپور  به تنهائی شبکه های دانشجوئی متعددی 
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)  همایون(، هيبت معينی)حسن(، صبا انصاری،  علی توسلی )صادق(فرخ نگهدار .  صدد ایجاد یک سازمان علنی نيز بود
  .  به تشکيالت پيوستند١٣۵٧حدود مهر 

پور، نقی حميدیان، مصطفی مدنی، بهزاد کریمی، حسن در ضمن  با بخش دیگر کادرهای سازمان نظير جمشيد طاهری 
که هنوز در زندان بودند بنحوی تماس  ... و امير ممبينی و) کيومرث(و اصغر سلطان آبادی ) بهروز خليق(پوررضای خليق 

  .داشتيم
شته  نوشته های تحقيقی و نظری  برخی از آنان از جمله نوشته های  مشترک نقی حميدیان و مصطفی مدنی ، نو

  . فرخ نگهدار و نوشته جمشيد طاهری پور در درون سازمان مورد مطالعه و بحث اعضای سازمان بود
این رفقا .  با رفقا اشرف دهقانی و حرمتی پور تماس تنگاتنگ داشت١٣۵۵  درعين حال سازمان  از حدود آبان سال - 

  .  کمک فراوان وموثری به سازمان کردند
، یوسف و حسن  که در خارج کشور فعاليت سازمانی داشتند به ) حيدر(ا محمد دبيری فرد  رفق١٣۵٧ حدود مرداد سال - 

بعداز دیدار و تبادل نظر مفصل با رفقا بویژه  با حيدر، این رفقا جهت  پيشبرد کارها با موفقيت به خارج . ایران آمدند 
 این رفقا امکانات وسيعی در اختيار سازمان قرار . تر و بيشتر شد بعد از  برگشت، ارتباط ما با رفقا  فشرده.  برگشتند

  . دادند
 رضا غبرائی، جهت دیدار با رفيق اشرف دهقانی و حرمتی پور و حيدر و دیگر رفقا  و هماهنگی  ١٣۵٧  فروردین سال - 

  . های داخل و خارج کشور به اروپا اعزام شد که با موفقيت بازگشت بيشتر فعاليت
  .  با موفقيت به انجام رساند۵٧ تا اواخر ۵۶ مهمی از سال  سازمان عمليات متعدد و- 

یکی از تيم های  .  و این درحالی بود که ساواک حتی در آن شرایط بحرانی،  بشدت دنبال ضربه زدن به سازمان بود
ماران در شهر کرج  ضربه خورد و رفقا سليمان پيوسته و رفعت مع٣/٣/١٣۵٧در تاریخ )  منصور(شاخه محمدرضا غبرائی 

  .  دریک درگيری کشته شد١٣۵٧رفيق یداهللا سلسلبيلی در فروردین . کشته شدند
ها و ضربه زدن به ما  ترین شرایط نيز کاری بکار آخوندها نداشت، دربدر بدنبال چریک  سازمان امنيت شاه حتی در بحرانی

نستند  این همه ارتباطات  و اقدامات  در های ساواک کجا بودند که نتوا باید به آقای نادری گفت که، این نفوذی. بود 
چرا ؟ چون .  اطالعاتی ندارد١٣۵٧ و ١٣۵۶البته آقای نادری از مسائل مربوط به سال . داخل و خارج کشو را کشف کنند

سازمان امنيت شاه  . که سازمان امنيت رژیم شاه  اطالعاتی از درون مرکزیت و درون تشکيالت مخفی سازمان نداشت
  نه تنها نتوانسته بود بر رهبری سازمان و تشکيالت سازمان نفوذ کند بلکه به هيچ ١٣۵٧ تا  بهمن سال ١٣۵۶از سال 

البته من سالها .  عنوان به هيچ یک از این اقدامات برشمرده که فقط بخشی از اقدامات سازمان بود دسترسی نداشت
سازمان اتحاد فدائيان خلق «  مصاحبه با نشریه  را در یک١٣۵۵و ١٣۵۴قبل بخشی  از مسایل مربوط به سال های  

  . توضيح داده ام»  ایران 
  
   ١٣۵٧ تا ١٣۵۴  تالش برای  اصالح و تغيير ساختار سازمان از - ١٠/ ۵

 برخالف نظر نویسنده کتاب، سازمان به لحاظ داشتن کادرهای سياسی با تجربه و به لحاظ ١٣۵٧ واوایل ١٣۵۶  سال 
اتی و سازماندهی پخش اعالميه های سياسی، ارتباط با هواداران به لحاظ کار سياسی و تبليغی امکانات مالی، انتشار

ما .  قرار داشت١٣۵٠ و  ١٣۴٩ها  و نيز داشتن سالح، در یکی از بهترین موقعيت های خود بعد از ضربات  سال درکارخانه
بزرگ  و کوچک شهرهائی نظير تهران، تبریز،  در بسياری از کارخانه های ١٣۵٧  بویژه سال ١٣۵۶در نيمه دوم  سال 

آبادان و اهواز از طریق طرفداران  سازمان،  ارتباط  و حضور سياسی فعال اصفهان، زنجان، قزوین، مشهد، 
    .داشتيم

قرار بود یک شورای سياسی و .  ما در صدد تغيير ساختار و تعداد مرکزیت سازمان بودیم١٣۵٧و بهار ١٣۵۶در اواخر سال 
شورای تشکيالتی تشکيل دهيم  و یکی از رفقای شورای سياسی، درعين حال عضو شورای تشکيالتی و رابط این یک 

درطرح مذکور، عالوه بر احمد غالميان و .. ترکيب این دو شورا، شورای مرکزی سازمان را تشکيل می داد. دو شورا باشد
، اکبر دوستدار )خسرو(، مهدی فتاپور ) جواد(کبر شاندیزی ، رفقا علی ا) مجيد عبدالرحيم پور(محمد رضا غبرائی و من 

، رحيم اسدالهی ) کاظم(، اکبر عسکرپور )کریم(، اصغر جيلو )صادق(، فرخ نگهدار )بهمن(، مهدی ميرمویدی )بهرام(
ال گوناگون قبل از اجرای این طرح و رسميت یافتن آن، اکثر رفقای یاد شده  به اشک. مد نظر ما بودند ... و) علی چریک(

  .در مباحث و سياست گذاری و تصميمات  شرکت داشتند
اگرچه در این مطلب .  شدند کادرها و اعضای سازمان با چنين دیدی به شهرهای بزرگ صنعتی و کارگرنشين اعزام می
ت نيز در زمان ها  و این اقداما نمی توان به این مسائل پرداخت ولی الزم است تاکيد کنم که نطفه های اوليه  این ایده

  .  شکل گرفت١٣۵۴حميد اشرف درسال 
فقط . رفت که خود را در زمينه ساختار سازمانی  و خط مشی سياسی بازسازی کند  می١٣۵۴سازمان از اوایل سال 

 ، تهيه و انتشار یک نشریه خبری سياسی  بنام ١٣۵۴اشاره وار بگویم که یکی از نتایج مباحث جلسات تابستان  سال 
های کارگری با وظيفه  فعاليت و سازمانگری در عرصه کار صنفی و  قرار بود تيم. بود » لق کارگران و زحمتکشاننبرد خ«

 مسئول دو تيم کارگری و آموزشی با این ١٣۵۴بعنوان نمونه ، من در پائيز  سال . ها  تشکيل شود سياسی در کارخانه
گلرخ مهدوی عضو دیگر تيم ما در یک . خانه توشيبا بودیکی از اعضای تيم ما، کارگر متخصص در کار. مضمون شدم

رفيق کارگر متخصص، آذربایجانی بود و در ضربات شاخه ما که تحت مسئوليت رفيق بهروز . کرد موسسه توليدی کار می
  .متاسفانه من نام او را نتوانستم پيدا کنم.  کشته شد١٣۵۵ارمغانی بود در اردیبهشت سال 
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گيری بهمن روحی آهنگران و تداوم  ضربات، سازمان نتوانست بيش از یک شماره از آن نشریه را   متاسفانه بدليل دست
به احتمال قوی، نسخه ای از این نشریه در ميان اسناد سازمان امنيت . منتشر و دیگر کارها در این زمينه را ادامه دهد

  .  موجود است
 مطرح بود، تغيير ساختار رهبری و مکانيزم تصميم گيری ١٣۵۴ از جمله مسائل مهمی که در زمان حميد اشرف در سال 

بحث این بود که ساختار سازمان را بگونه ای باید تغيير دهيم که  کادرها و اعضای سازمان بتوانند در مباحث و شکل . بود
  با کيفييت  این ایده ها را١٣۵٧ و ١٣۵۶ما درسال های . ها و تصميم های رهبری مشارکت داشته باشند دادن سياست

 . جدیدتری ادامه دادیم 
 
 

 
 

  
  

    سنتی خشونت زا، نمی توان به نقد خشونت نشست   - از منظر نگرش  فکری و فرهنگی دینی- ١١
روشن است که  سازمان ما و تک تک فدائيان مرده و زنده، از رهبران تا اعضای سازمان، باید از نظر فکری و سياسی و 

  .و روابط بيرونی درونی،  بازخوانی و نقد شویم تشکيالتی و پراتيکی  
  آقای نادری  و موسسه مربوطِه که فدائيان را بخاطر کاربست شيوها و اشکال خشونت آميز در بيرون و درون خود،  

دهند چرا مبانی خشونت و شکنجه در دوران شاه و مبانی فکری و فرهنگی   مورد حمالت تند و تخریبی  قرار می
  ، مورد پژوهش قرار نمی دهند؟    جمهوری اسالمی را که حتی قانون اساسی خود را آشکارا نقض می کندزای خشونت

آیا کسی یا کسانی که اوراق بازجوئی کشته شدگان زیر شکنجه و شالق و حتی  ارواح کشته شدگان زیر شالق و 
توانند  دهند،  می وئی  مجدد قرار میشکنجه را بنحو خشن و بی سابقه و بی هيچ احساس انساندوستانه  مورد بازج

های فدائيان خلق  ها و اشکال مبارزاتی آلوده به خطاهای بزرگ و کوچک  دوران  پيدایش  سازمان چریک نقاد افکار و روش
  . ایران باشند ؟ جواب من منفی است 

ه نقد کشيدن خشونت، باید از برای ب. توان خشونت را به نقد کشيد زا، نمی در جامعه ما با زبان و روش سنتی خشونت
ای انتقادی، آزادیخواه، دمکرات و  باید از بيرون و از  منظر مبانی عقالنی و  اندیشه. جغرافيای زبان خشونت آميز فراتر رفت

های فکری و فرهنگی و تاریخی و اقتصادی و اجتماعی  عدالت جو و از  منظر مبارزات مسالمت آميز و اخالق جدید، زمينه
  .  در جامعه ایران را مورد نقادی قرار دادخشونت 

کنند که در مسير مقاومت و مبارزه عليه تحجر و ظلمت و بی عدالتی و استبداد  در راه  فدائيان کتمان نکرده اند و نمی
آزادی و پيشرفت و عدالت اجتماعی  و زندگی بهتر برای همگان، خطاهای بزرگ وکوچک، کارهای خوب و بد از جمله 

 مبارزه مسلحانه، فراوان داشتند اما، گام بگام هرجا که متوجه شدند فکرشان، برنامه و سياستشان  کاربست
روششان، اشکال مبارزاتی شان و اعمالشان دچار انحراف و ایراد کوچک و یا بزرگ، اساسی یا فرعی شده است  و از 

شود، با صداقت و دقت و با تالش  شده و یا میمسير آزادی و عدالت و پيشرفت و زندگی بهتر برای مردم ایران، خارج 
  .  اشان بود به برطرف کردن آن کمر همت بسته اند شبانه روزی، همانقدرکه در وسع و توانائی عقل و اندیشه

 براستی آیا پژوهندگان جمهوری اسالمی حاضرند، در یک سلسله مناظره تلویزیونی با شرکت فدائيان، در یک شرایط 
ک و امن و با نظارت مردم و نهادهای حقوق بشری، در باره تاریخ  و سيمای فدائيان و سيما و تاریخ والیت  دمکراتي- آزاد 

فقيه  به گفتگو بنشينند؟  اگر جواب منفی است چرا ؟ مگر نه این است که آنان تاریخ فدائيان را و سيمای فدائيان را 
بيایند، چشم در چشم در برابر دیدگان شهروندان جامعه ایران، . داناند؟ بفرمایند این گوی و این مي مورد پژوهش قرار داده

هم تاریخ  و سيمای ما را با مردم ایران درميان بگذاریم، هم تاریخ و سيمای جمهوری اسالمی و والیت فقيه و زمامدران 
  .فدائيان چيزی برای پنهان کردن از مردم نداشتند و ندارند .  آنرا

چرا که اگر فراموش کنند، ممکن است، آن خطاها . موش کردن خطاهای خود را نداریم ما از مردم انتظار فرا
  .دوباره تکرار شود و این بار درشکل دیگر 
چرا ؟ چون مردم خود و ميهن خود را دوست داریم و می خواهيم  با درس .   و ما نمی خواهيم خطاهایمان تکرار شود
  . آنها  به مردم و جامعه و ميهن خود بيشتر و بهتر از قبل خدمت کنيمگرفتن ازخطاهای خود و با فاصله گرفتن از 

؟ حاضر هستند، اسناد مربوط به کشته »  موسسه مطالعات و پژوهشهای سياسی«آیا زمامداران جمهوری اسالمی و 
ان و مجریان ای و تصميم گيرندگ های زنجيره  و پرونده قتل١٣۶٧شدگان دوه دهه اول انقالب و  کشتار دسته جمعی سال

  گران مستقل و آزاد و آزادیخواه قرار بدهند؟  اصلی آنها را با مردم ایران در ميان بگذارند و در اختيار پژوهش
  ها جزو اسناد تاریخ ایران نيستند؟   ها را مورد پژوهش قرار نمی دهند؟ مگر این راستی چرا این

*****  
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 درباره آنها سخن  بسيار گفت و نوشت ولی یک نوشته برای پرداختن  نکته های فراوان در کتاب وجود دارد که می توان
شاید بتوانم در مقاله دیگر و فرصت دیگر، به این نکات مهم  بپردازم . به  این همه نکات مهم، تنگ است و مناسب نيست

 .  
  .  اما در خاتمه می خواهم نکته دیگری را که بسيار مهم است، بنویسم

  
  ! اسد تراژدی حميد و - ١٢

با چه روئی، چه اندیشه ای، چگونه می توان از این تراژدی سخن گفت و .  درباره اسد و عبداهللا چه می توان گفت
چگونه می توان  قلم راند؟ این تراژدی را حتی با قرائت های رفيق پویان  و رفيق احمد زاده و  رفيق جزنی از مبارزه 

  . مسلحانه  نمی توان توضيح و توجيه کرد
  . بان در کامم نمی چرخد و قلمم از تازش و نفس می افتد ز

  . ها بر هم می نهم   زبان درکام ، قلم در قلمدان ، عرق در پيشانی ، پلک
.  عالمت سالمتی را بر دیوار یکی از خيابانهای نزدیک ميدان فوزیه تهران نقش می کنم ،  سر قرار حميد اشرف  می روم

  . ابان خوش، سمت راست بطرف جنوب  بعداز ظهر، خي۴قرار، ساعت  
هنوز باور نمی .  اسنفند،  گلرخ را در وانت باری می بينم با لباس شاد، همراه راننده٢۴وسط راه قرار، نزدیک چهار راه  

آیا او کشته نشده است؟ آیا او هنوز زنده است؟ آیا او در چنگ . فکر می کردم،  گلرخ دیگر نيست.  کنم که گلرخ است
يست؟ مگر نه اینکه شاخه ما ضربه خورده است و اکثر افراد شاخه ما کشته شده اند؟ و ما مانده ایم، بی ارتباط  پليس ن

. سریع در چشم بهم زدنی، دوربرش را ورانداز و  چک می کنم، شاید چنگ پليس باشد، ولی خبری نيست. با سازمان
دیگر مهم نيست که . زنده باشد. زنده است.  گلرخ است.خودش است. وسط خيابان می پرم، جلو وانت بار را می گيرم

گلرخ با رخ هميشه خندانش پائين می پرد، در آغوشم می گيرد وسط خيابان، . چه اتفاقی خواهد افتاد، هرچه باداباد
پيش چشم مردم، و قطرات اشک، از چشمان هميشه نگرانش، آرام و بی صدا باریدن آغاز می کند و می گوید مهدی 

محمد رفت، بهروز ارمغانی را می گفت، بهروز، .  او اولين مسئول من بود. گوید مهدی فوقانی شوهرش را می. رفت
رفيق من ، دوست من ، مسئول گروه من، معلم زندگی من،  رابط سازمانی من، مسئول شاخه سازمانی من و رهبر 

اصغر رفت، رفيق آذر .  م من وگل رخ  بودهم تي. اسماعيل رفت ، اسماعيل عابدینی را می گفت.  سازمانی من بود
ای دیگر بخود  لحظه.  راننده نهيب می زند.  چه  زیبا و با شکوه است آن لحظه. بایجانی را می گفت که در تيم ما بود
 درحاليکه ، پلکهایم .  بعدٌا فهميدم.  او یثربی بود. راننده وانت بار،  راه می افتد. می آئيم و سوار ماشين می شویم

درهم و غرق در قطرات اشک است، زانوی غم در بغل می گيرم، به گلرخ، به یثربی می گویم، این پيام را به حميد 
تهمتن،  چرا؟ :  به او بگوئيد، مردم می گویند. ، سخن می گویم» عبداهللا« و » اسد«کدام پيام را ؟ با اشاره، از . برسانيد

  چون شد این کار زشت ؟ 
خانه او .  و خانه حسين، گيله مرد بزرگ الهيجانی ميروم. ها و قرار و مدار پياده می شوم  در خيابانبعد از چرخش فراوان

عسگر حسينی ابردهی ، او را بمن معرفی کرده .  زنده باشد. زنده است . پناهگاه من بود در آنروزهای سخت و دربدری
  . یادش گرامی باد. بود

  .ان و رخ  پژمرده، به حميد می رساند خبر را،  گلرخ، زودا زود، با چشم گری
نشيند،  خاک بر سر می ریزد،   تهمتن، برمی خيزد،  تن از یال و کوپال برمی کند، سر به پائين می اندازد،  بر زمين می

  : خروشان وناالن، به فردوسی پناه می برد و می گوید که 
  

  ان سرا چرا آمد این  پيش کامد   مرا          بکشتم جوانی  به پير
  بریدن دو دستم سزاوار هست       جز این خاک تيره مبادم نشست 

  چه گویم چو آگه شود  مادرش      چه گونه فرستم کسی را برش 
  چه گویم  چرا کشتمش بی گناه ،    چرا روز کردم بر او بر سياه 
  براین تخمه سام  نفرین  کند         همه نام من پير بی دین کند 

  
و سيامک ) هادی( حسن نوروزی ، خشایار سنجری، یوسف زرکار، احمد غالميان -راه سرداران  سر بدار  تهمتن هم

 به سوی مادران داغدیده و مردم رنج دیده ایران می روند، در برابرشان  زانو می زنند و طلب -) اسکندر(اسدیان 
  . بخشایش می کنند

کنند  در  اندیشند و پيکار می  هنوز به انسان، به آزادی انسان وعدالت میاند و  و فدائيان خلق ایران، آنان که زنده مانده
ترین حقوقشان است، زانو  برابر مادران و پدران و ایرانيان و جهانيان، دربرابر انسان که، زندگی وادامه حيات، جزو ابتدائی

  . د ما راآورند که  فراموش نکنيد خطای ما را، اما به بخشي می زنند و سر تعظيم فرو می
*  
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  !برای فرزندان من اشک تمساح نريزيد

  )های قهرمان ايران در مورد کتاب اخير دشمن نامه سرگشاده به خلق(
  )مادر شايگان(فاطمه سعيدی 

  
  !های قهرمان ایران خلق

 مردم ستمدیده ایران و چنان و مثل هميشه برای آزادی و سعادت در این دوران پيری و کهولت، در شرایطی که قلبم هم
های  تپد، کتابی به دستم رسيد که اطالعاتی ام می کشان که خود جزئی از آنها بوده برای همه کارگران و زحمت

این کتاب تحت . اند ها و جنایات ساواک، بر عليه مردم ایران منتشر کرده جمهوری اسالمی در ادامه و تکميل سرکوبگری
های  موسسه مطالعات و پژوهش"از طرف به اصطالح " ١٣۵٧ها تا بهمن  ز نخستين کنشچریکهای فدائی خلق، ا"عنوان 

ای از ساواک ضد خلقی جمهوری اسالمی است تحت نام مستعار مزدوری به نام  که در حقيقت شعبه" سياسی
 .چاپ و منتشر شده است" نادری"

های فدائی خلق و تک تک رفقای  بر عليه چریکها و افتراهائی که درسطر سطر آن  با خواندن این کتاب و دیدن تهمت
اگرساواک برای جلوگيری از . ام، ساز شده، قلبم به درد آمد فدائی که من آنها را هميشه فرزندان انقالبی خود خوانده
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ها و حفظ نظم ضد خلقی موجود در جامعه به ِاعمال انواع  ها بر عليه رژیم شاه و امپریاليست رشد مبارزات توده
های غير قابل توصيف به مبارزین توسل جست، دستگاه امنيتی رژیم  های قرون وسطائی و تحميل رنج و عذاب شکنجه

جمهوری اسالمی در این کتاب با طرح مطالب سراپا دروغ و قلب حقایق در مورد یک دوره از تاریخ درخشان مردم ایران که 
های امنيتی و در مقابل پوچ و بيهوده جلوه دادن مبارزه  تمامًا در خدمت تبرئه ساواک و قدرقدرت نشان دادن دستگاه

واقعيت این است که در این . های ما خنجر زده و شکنجه دیگری را تحميل کند نوشته شده، سعی کرده است بر دل
ی ها کتاب روح و روان همه نيروهای مبارزی که از رژیم پست و جنایتکار جمهوری اسالمی متنفرند، به زیر شالق سرکوب

های کتاب اخير را تشکيل می  از نظر من تحميل چنين شکنجه و عذابی، خود یکی از هدف. قلمی گرفته شده است
 .دهد

های فدائی خلق قرار  ، این افتخار نصيب من شد که بتوانم به همراه فرزندان خردسالم در ارتباط با چریک۵٠در دهه 
با توجه به این که یکی از .  و وابسته به امپریاليسم شاه مبارزه نمایمگرفته و در درون این سازمان برعليه رژیم دیکتاتور

موضوعات دروغ پردازی و افترا زنی های کتاب اخير، خود من، فرزندان خردسالم و رفقائی هستند که در این ارتباط قرار 
ن سن کهولت بر من داشتند، بر خود واجب می بينم عليرغم همه رنجی که یادآوری جنایات ساواک به خصوص در ای

 .تحميل می کند، حقایقی را با شما خلقهای مبارز و قهرمان ایران در ميان بگذارم
های فدائی خلق را به تحریر در آورده  اول از همه این را بگویم که ادعا شده است که گویا کتاب مورد بحث، تاریخ چریک

باشد که در زیر بدترین و  های ساواک می ای از بازجوئی موعهاما، آنچه بر مدعای این تاریخ نگاری آمده، عمدتًا مج. است
توانند بازگو کننده حقایق  هائی که هرگز نمی درست چنين بازجوئی. های قرون وسطائی اخذ شده اند ترین شکنجه کثيف

لق مورد های فدائی خ باشند، برای اثبات ایده های به غایت غير واقعی کتاب در مورد نظرات و اعمال سازمان چریک
خواهم توجه شما را به این موضوع جلب کنم که نفس کاری که تهيه کنندگان این  در اینجا می. اند استفاده قرار گرفته
اند، نه تنها غير انسانی و غير اخالقی است بلکه بطور برجسته مصداق بارز تبليغ و تشویق شکنجه و  کتاب انجام داده

 جرم و جنایتی است که باید در دادگاه های مردمی مورد بررسی قرار گرفته و این کار،. جنایت عليه بشریت می باشد
 .مرتکبين و اشاعه دهندگان آن تحت همين عنوان مورد محاکمه و مجازات قرار گيرند

، هر آنچه که در بازجوئی های زیر شکنجه ساواک ۵٠کتاب برای به اصطالح باز سازی رویدادهای سياسی در دهه 
باید دانست که در بسياری از موارد . اما، حقيقت ابدًا چنين نيست. عين حقيقت به حساب آورده استعنوان شده را 

ساواک نمی توانست و نتوانست حتی به گوشه ای از واقعيت و رویدادی که اتفاق افتاده بود، از طریق شکنجه مبارزین 
ت این سخن ناچارًا شما را به نمونه ای که در جهت اثبا. دست یابد، چه رسد به این که به کشف کل حقيقت نایل آید

فاطمه سعيدی نحوه دستگير شدن : "  نوشته اند۴٧٨در صفحه  . این کتاب در مورد خود من ادعا شده، رجوع می دهم
بلی، شکنجه گران ساواک ناچار بودند همه آنچه  ."خود را بارها در بازجوئی های مختلف بی کم و کاست تکرار می کند

اما . به آنها می گویم را بپذیرند و تصور کنند که من حقيقت را به آنها گفته ام" نحوه دستگير شدن خود"ر مورد که من د
می کردم؟ آیا آنچه من با به جان خریدن شکنجه های وحشيانه " تکرار"آیا واقعيت به همانگونه بود که من برای آنها 

ی یعنی نویسنده کتاب دشمن، بارها و بارها در بازجوئی های ساواک، به قول همين مأمور مزد بگير جمهوری اسالم
برای شکنجه گرانم گفته و تکرار کرده ام، عين حقيقت بوده است؟ و آیا ساواک با همه " بی کم و کاست" مختلف 

شکنجه های جسمی و توسل به تهدید و ارعاب و ایجاد فضای شدیدًا  خوفناک و شکنجه های روانی قادر شد به قول 
تهيه کنندگان کتاب که سنگ دفاع از ساواک جنایتکار را به . نتوانست! من پی ببرد؟ نه" ماجرای دستگيری"ینها به ا

سينه زده و سعی کرده اند آن دستگاه امنيتی را قادر به اخذ هر اطالعاتی از مبارزین جلوه دهند و گوئی هر آنچه 
: " ، عين حقيقت بوده، در ادامه مطلب خود بيشرمانه ادعا کرده اندمبارزین در زیر شکنجه و بازجوئی به ساواک گفته اند

، ۴٧٩صفحه "( برای خالف گوئی و وارونه نمودن ماجرای دستگيری خود نداشته استهيچ انگيزه ایفاطمه سعيدی 
رای خالف ب" در مقابل دژخيمان ساواک، آن دشمنان جانی مردم " هيچ انگيزه ای! "ننگ بر شما باد). تأکيد از من است

؟ شما مزدوران که زندگی حقيرتان صرفًا در کسب پول و مقام !نداشته ام" گوئی و وارونه نمودن ماجرای دستگيری خود
در " خالف گوئی"به قيمت ارتکاب به هر جنایتی عليه مردم خالصه می شود، اساسًا قادر نيستيد انگيزه انقالبيون برای 

ما توده های رنجدیده  و آگاه ایران می دانند که محروم کردن دستگاه های امنيتی ا. مقابل شکنجه گرانشان را درک کنيد
از دست یابی به اطالعات واقعی و جلوگيری از ضربه زدن آنها به نيروهای مبارز جامعه، یک وظيفه و تعهد انقالبی است 

 درک کنيد که چه انگيزه ای مرا بر آن داشت آیا هرگز می توانيد.  تا پای جان به آن وفادار می ماندند۵٠که انقالبيون دهه 
که هنگام دستگيری، شيشه سيانورم را زیر دندان خرد کرده و آن را بجوم؟ چه انگيزه ای باعث شد که شکنجه های 
وحشيانه جنایتکاران ساواک را تحمل کنم و هرگز در مقابل آنها سر تسليم فرود نياورم؟ شکنجه هائی که نه فقط در 

همه دوران زندانم د رمقاطع مختلف به انحاء و اشکال گوناگون بر من اعمال  دستگيریم بلکه در طول روزهای اول
 !شد

در این کتاب حتی به انقالبيون کبير فدائی که درست به خاطر ندادن اطالعات به دشمن، در زیر شکنجه جان سپردند؛ و 
 نيز نمی توانستند از تحسين آنان خودداری کنند، اتهام یا مقاومتشان چنان تحسين برانگيز بود که خود جالدان ساواک

با . اتفاقًا، من نيز مورد چنين اتهامی قرار گرفته ام. به ساواک زده شده" تمامی اطالعات خود"عدم مقاومت و دادن
  :ها و حاج داود هاست، ادعا شده و رذالتی که تنها شایسته همپالگی های الجوردیوقاحت 

باید بگویم که این مأموران ." ان نخستين جلسه بازجوئی، تمامی اطالعات خود را بر مال ساختفاطمه سعيدی در هم"
شان دست به قلم برده اند،  تر کردن عمر ننگين رژیم جنایت پيشه مزدور جمهوری اسالمی که تنها به خاطر طوالنی
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اما، من یک شاهد . هایشان در مورد خود برآیمتر و رسواتر از آنند که من در اینجا در صدد افشای دروغ  حقيرتر، بی ارزش
ام به دشمن، شکنجه های دستگاه جهنمی ساواک را تجربه کرده "تمامی اطالعات"ام که هم خود به خاطر ندادن  زنده

های طاقت فرسائی را  ام و هم در زندان، مبارزینی را دیده ام که آنها نيز به دليل ایستادن در مقابل جالدان، شکنجه
بينم که بر دوش من وظيفه دفاع از حقيقت، رفع اتهام از فرزندان فدائيم و در ميان گذاشتن  ل شده بودند،  پس میمتحم

 چرا که درست به -بنابراین با توجه به این که آن انقالبيون امروز در ميان ما نيستند. های مبارز ایران قرار دارد آن با خلق
ها یا در زیر شکنجه شهيد شدند و یا  به ساواکی" تمامی اطالعات خود"دن خاطر سرخم نکردن در مقابل دشمن و ندا

های  های تير بر زمين ریخته شد، الزم می بينم به عنوان مادر آن چریک خونشان توسط مزدوران رژیم شاه در ميدان
من اعمال شد، بپردازم ای از شکنجه هائی که از طرف جنایتکاران ساواک بر  فدائیِ  جان باخته به طور مختصر به گوشه

 به ۵٠ای زنده در رد اتهامات رذیالنه مزدوران وزارت اطالعات و امنيت جمهوری اسالمی بر عليه انقالبيون دهه  تا نمونه
دست داده شود؛ تا همين نمونه زنده در حد خود خط بطالن بر تالش های اطالعاتی های جمهوری اسالمی در این 

در همان " اه های امنيتی را قدرقدرت و انقالبيون را انسان های ناتوانی که گویا کوشند دستگ کتاب بکشد که می
  .بر مال می سازند، جا بزنند" نخستين جلسه بازجوئی، تمامی اطالعات خود را
ای که با ساواک همکاری  ای بود که وقتی برای گریز از دست صاحب خانه پيشاپيش بگویم که نحوه دستگيری من بگونه

در این . د، داشتم در مسيری می دویدم، ماشينی که متعلق به مأموران رژیم بود، از روبرو آمد و جلویم را گرفتکرده بو
در آن زمان با توجه به فقدان اسلحه الزم در سازمان، من تنها به یک . هنگام مرا گرفته و به زور توی آن ماشين انداختند

ه ماشين خواستم آن را منفجر کنم تا هم خودم کشته شوم و هم آن ای مسلح بودم که با سوار شدن ب نارنجک فتيله
با . اما، ناگهان چشمم به زن و بچه راننده مزدور ماشين افتاد که در ردیف جلو نشسته بودند. مزدور را به درک واصل کنم

طعی بود که از منفجر وجود آن بچه در آن ماشين دليل روشن و قا. دیدن بچه در بغل مادرش سریعًا خود را کنترل کردم
تصميم گرفتم این کار را پس از پياده شدن از ماشين به هنگام مواجه شدن با مأموران رژیم . کردن نارنجکم خودداری کنم

اما با ریختن مأموران بر . راننده در اولين کالنتری که بر سر راهش بود، توقف نمود و من از ماشين پياده شدم. انجام دهم
 استفاده از نارنجک از من سلب شد و تنها توانستم شيشه سيانورم را در دهانم شکسته و آن را سرم دیگر امکان

من تنها پس از گذشت زمانی که مدت آن برایم نامعلوم است، در . با خوردن سيانور مسلمًا به زمين افتاده بودم. بجوم
  .ی ها قرار داشتم به هوش آمدمدر حالی که در محاصره ساواک) محل دستگيریم(بيمارستانی در شهر مشهد

مشت و سيلی، چاشنی . شکنجه و بازجوئی در همان بيمارستان و از همان دقایق اول به هوش آمدنم شروع شد
( با توجه به مسموميت ناشی از خوردن سيانور. سئواالتی بود که در آن شرایط جسمی وحشتناکم، بر من فرود می آمد

، وضع جسمی ام )داشته و نتوانسته بود درست عمل کرده و موجب مرگ من شودکه بعدًا معلوم شد ترکيب ناقصی 
 چرا که آنها محتاج - تر از آن بود که بتوانند شکنجه های معمول قرون وسطائی شان را در همانجا برمن اعمال کنند وخيم

شب را در همان . بوداطالعات من بودند و دليل بردن به بيمارستان و کوشش در زنده نگاه داشتن من نيز همين 
اولين شکنجه وحشتناکی که در آنجا با آن . بيمارستان گذراندم و فردا صبح مرا به ساواک مرکزی مشهد منتقل کردند

این کار همراه با فحش های رکيک و . های یک پنجره و آویزان کردنم از آنجا بود هایم به ميله مواجه شدم، بستن دست
هایم قرار  همه وزن وسنگينی بدنم روی دست.  در تمام مدت شکنجه نيز ادامه یافتتمسخر من صورت گرفت که البته

مدتی به همان وضع ماندم ولی شکنجه گران چون از این شکنجه طرفی .  گرفته و شدیدًا روی آنها فشار می آمد
. ض و کينه تمام شالق زدندنبستند، در همان حالتی که قرار داشتم، با شالق به جانم افتادند و پيکر آویزان مرا با غي

" گران خواهان آن بودند که من به گونه ای که نویسندگان مزد بگير جمهوری اسالمی در این کتاب نوشته اند  شکنجه
آدرس خانه هم مطرح بود ولی از آنجا که موقع . را از رفقا و سازمانم در اختيار آنها قرار دهم" تمامی اطالعات خود

آگاه شدند و فرصت کافی هم داشتند که طبق قرار سازمانی پایگاه را تخليه کنند، این امر فاقد دستگيری، رفقا از آن 
در هرحال مقاومت من در مقابل شکنجه، مزدوران ساواک را بر آن داشت که شکنجه دیگری را روی من . باراطالعاتی بود
چنان فحش های رکيک   در حالی که همجالدان ساواک. در آنجا دستگاه شوک الکتریکی وجود داشت. امتحان کنند

گفتند تا روحيه ام را حسابی خرد کنند، ابتدا با مشت و لگد به جانم  دادند و هر یک به طعنه و مسخره چيزی می می
به دستگاه الکتریکی سيم های زیادی . افتادند، لباس هایم را دریده و از تنم در آوردند، حتی شورتم را پائين کشيدند

دست و پایم را گرفتند که نتوانم تکان بخورم و آنگاه سر . گيره هائی در سر هر یک از آنها تعبيه شده بودوصل بود و 
ها  سيم با گيره های رویشان را به نقاط حساس بدنم از الله گوش گرفته تا روی پلک چشمانم تا زیر گلویم، نوک پستان

های  سپس، مرا با دستبند از ميله.  ده و اززمين  بلندم کردنددر این حال به دستانم دستبند ز. وشکمم وصل کردند....و
، آتشی در جان خود احساس )در واقع با روشن کردن دستگاه شوک الکتریکی( ناگهان. ضخيم پنجره اتاق آویزان نمودند

. تم شدندبعد دستگاه شوک را قطع کردند و خواهان اطالعا. دیدم در ميان آتشی سوزان تند و سریع می چرخم.  کردم
صداهائی در . با قطع و وصل دستگاه شوک، سرم به این طرف و آن طرف تکان می خورد. دوباره دستگاه را روشن کردند
واقعًا نمی خواهم در اینجا از همه عذاب ها و شکنجه هایی که دیدم با ....چه بگویم.... گوشم و در مغزم می پيچيد و

کنجه آویزان کردن، شالق زدن با یک طناب کلفِت چند الیه و همچنين با فقط این را بگویم که ش. تفصيل صحبت کنم
مچ دستم چنان زخم . شالق سيمی، شوک الکتریکی و غيره  چندین بار در طی روزهای متوالی در مورد من اجرا شد

ن گاهی به خاطر عرقی که از تحمل شکنجه روی بدنم نشسته بود، وصل کرد. شده بود که از آن خون می چکيد
یکبار شکنجه گر جوانی که نامش . های شوک الکتریکی امکان پذیر نمی شد و شکنجه دیگری را  اعمال می کردند گيره

وقتی از گرفتن اعتراف از من نا اميد شد، به همراه فحش های رکيکی که ) چون دیگر هيچوقت او را ندیدم(را نمی دانم 
رسيد که اگر  به نظر می". ما از این شانس ها نداریم"  گفتبه من می داد و از آن محل شکنجه بيرون می رفت،
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در یکی از مراحل شکنجه نيز مرا نشانده و گفتند همه . توانست مرا به حرف در آورد، پاداش دریافت می کرد می
به آنها من هم شروع کردم نام رفقای پسر انقالبيم نادر که می دانستم مدتها پيش دستگير شده اند را . حرفهایت را بزن

عضدی، شکنجه گری که ". هایش را می زند دارد حرف: " شکنجه گر ذوق زده همپالگی هایش را صدا زد و گفت. گفتن
این فالن فالن شده دارد : "به جالدی و سفاکی معروف بود و آنموقع در مشهد بود، آمد و وقتی آنها را شنيد، گفت

به همين خاطر برای . ها در مشهد شده بود  متوجه حضور چریکدر آن زمان، ساواک تازه". اطالعات سوخته می دهد
دستگيری رفقا نيروی زیادی را در این شهر پياده کرده بود و عضدی نيز در این رابطه  در رأس اکيپی به تازگی از تهران به 

  . مشهد آمده بود
 شاه در ساواک مرکزی مشهد برای آنچه که در فوق به آنها اشاره شد، فقط چند نمونه از سفاکی های مزدوران رژیم

را تقدیم حافظين نظم ضد " تمامی اطالعات خود"از من  و طبعًا از مبارزینی بود که حاضر نمی شدند " اعتراف"گرفتن 
اما با ترک ساواک مرکزی . بعدًا مرا از مشهد به تهران منتقل کردند. خلقی حاکم در دوره شاه بر جامعه ایران بکنند

هنگامی که به زندان کميته در تهران منتقل شدم، بدنم به خاطر شکنجه های . ای من پایان نيافته مشهد، شکنجه
کردم و صدائی در  در اثر شوک الکتریکی و شکنجه های دیگر، احساس سنگينی در سرم می. وارد شده، آش و الش بود

شدن، دستهایم زخمی و به حالت فلج در گوشم شنوائی سابق را از دست داده بود و به خاطر آویزان . مغزم می پيچيد
  .آمده بودند

چریک : "در زندان کميته، اولين سئوال یکی از جالدان از من این بود که چه کاره ای؟ با سری افراشته پاسخش دادم
منظورم . این را می دانم: " او بر آشفته شد و با غضبی که در چشمانش موج می زد، با طعنه گفت". فدائی خلقم

از همان نوع (این گفتگو باعث شد که بعدًا در جریان شکنجه هائی که در آنجا بر من اعمال کردند "!... استشغلت 
، در یک مورد موقعی که مرا به )هم به آنها اضافه شده بود" آپولو"هائی که در مشهد صورت گرفت که  در اینجا  شکنجه

در آن موقع، چنان وضع آش ! گر جيغ بزنی چریک فدائی نيستیزیرزمين برده و شالق می زدند، گفتند، فالن فالن شده ا
ولی این حرف را که شنيدم زیر . ام چنان وخيم بود که اصًال نفسی نداشتم که جيغ بزنم و الشی داشتم و وضع جسمی

  .کردمبا اینحال با هر شالق، ناله ای می . شالق سعی می کردم خودم را کنترل کنم که جيغ و دادی از من بلند نشود
  

. به مدت یازده ماه، مرا در کميته شهربانی نگاه داشتند و در تمام این مدت  من مرتب با بازجوئی و شکنجه مواجه بودم
برای آنها شکستن و خرد کردن روحيه . این را هم بگویم که منظور از شکنجه و آزار و اذیت من صرفًا کسب اطالعات نبود

کشان و توده های ستمدیده  آخر من مادری بودم از ميان زحمت. یادی برخوردار بودمن و به تسليم کشاندنم از اهميت ز
. ميهنم که به همراه فرزندانم به مبارزه انقالبی جاری در جامعه بر عليه رژیم شاه و اربابان امپریاليستش پيوسته بودم

 از  مردم بوده و بر خالف منافع آنان عمل های رژیم شاه همواره مبارزین مسلح را خرابکار و تروریست که جدا چی تبليغات
در حالی که حضور یک خانواده زحمتکش در ميان آن مبارزین حتی اگر به عنوان . می کنند، به مردم معرفی می کردند

یک نمونه هم در نظر گرفته می شد، خط بطالن بر آن تبليغات می کشيد؛ همچنين، آنطور که من بعدًا متوجه شدم 
خانواده ام به مبارزه، خود سرمشقی برای دیگر خانواده های ستمدیده ایران بود تا به پشتيبانی از پيوستن من با 

ها و نوکرانشان و رسيدن به  مبارزین انقالبی در جامعه پرداخته و نيروی معنوی ومادی خود را برای نابودی امپریاليست
به همين خاطر دشمنان توده ها در حالی که . ان، قرار دهندآزادی و رفاه و یک زندگی واقعًا انسانی  برای همه مردم ایر

برای درک اهميت این . کردند که مرا به تمکين و تسليم وادار کنند از من انتقام می کشيدند، شدیدًا هم تالش می
به موضوع برای دشمن، باید بگویم که جنبش مسلحانه در ایجاد جو سياسی و مبارزاتی در جامعه و کشاندن توده ها 

ولی در سالی که من دستگير شدم هنوز توهم مردم نسبت به . نمود صحنه مبارزه ، نقش بسيار برجسته ای ایفاء می
بنابراین رژیم . قدر  قدرت بودن رژیم شاه کامًال فرو نریخته بود و آنها در مقياسی وسيع وارد صحنه مبارزه نشده بودند

های هميشگی سرکوب و فریب توده ها، بتواند با به سازش کشاندن  از روششاه هنوز اميدوار بود که عالوه بر استفاده 
زندانيان سياسی و آوردن آنها به پشت تلویزیون و از طریق آنها کوبيدن انقالبيون مسلح و جان بر کف توده های 

بهمين . من زندستمدیده، خود را همچنان قدرقدرت و شکست ناپذیر جلوه داده و جو یأس و نا اميدی را در جامعه دا
گفتند که اگر به ما کمک کنی  گرانه می حيله. خاطر بود که بازجوها همواره از من می خواستند که با آنها کنار بيایم

دادند که  توانيم بچه هایت را پيدا کنيم و آنگاه زندگی بسيارخوب و راحتی را برای تو فراهم خواهيم کرد؛ و وعده می می
در تمام طول دوران زندانم این یکی از خواست های .  به بهترین مدارس خواهند فرستادهای مرا در این صورت بچه

 که البته هيچوقت به آن دست نيافته و در نيل به -آنها بودمقامات امنيتی از من بود؛ این، در واقع یکی از آرزوهای 
  .آن ناکام ماندند

من پس از این که پسر و رفيق مبارزم، نادر . حبت کردمهای فدائی خلق ص از پيوستن خود و فرزندانم به صفوف چریک
، به همراه رفيق )١٣۵٢ خرداد ۵(شایگان طی یک درگيری قهرمانانه با نيروهای امنيتی دشمن به شهادت رسيد

امروز با گذشت چهار دهه از آن زمان ممکن است . های فدائی خلق پيوستم مصطفی شعاعيان، به سازمان چریک
کسانی ممکن است بگویند وقتی زنی صاحب فرزندانی است دیگر . در این زمينه وجود داشته باشدنظرات گوناگونی 

اما صاحبان این فکر حتی اگر خود ندانند، این نظر و فکر عقب مانده  را تبليغ می کنند که . نباید در مبارزه شرکت کند
بنابراین طبق این نظر یک زن جا . ر آن شرکت کنندگویا مبارزه فقط کار مردان است و حداکثر دختران جوان می توانند د

فکر می کنم نادرستی و عقب مانده و ارتجاعی بودن این نظر . افتاده تنها باید به کار آشپزی و بزرگ کردن بچه بپردازد
 یک این فکر و نظر هم ممکن است مطرح باشد که. آشکار تر از آن است که من بخواهم در اینجا در مورد آن توضيح دهم

شاید در شرایط ویژه ای . مادر باید بچه های خود را در جای امنی گذاشته و بعد به انجام کار مبارزاتی مشغول شود
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اما واقعيت این است که وارد شدن به کار مبارزاتی همانند رفتن به یک مهمانی و یا . واقعًا بتوان چنين کرد و باید هم کرد
بتوان با آسودگی خيال بچه را مثًال  به دست پرستارنگهدارنده کودک سپرد و بعد نيست که " پارتی"به قول امروزی ها 

طرح چنين موضوعاتی بی ارتباط با تبليغات مسموم کتاب اخير دشمن و نویسنده آن نيست که اشک . وارد پارتی شد
ی نيروهای مبارز یادآور شوم در ارتباط با این واقعيت الزم می بينم برای آگاه. تمساح هم برای بچه های من ریخته است

که بين شرایط و وضعيتی که روشنفکران یک جامعه در آن به مبارزه می پيوندند با شرایطی که توده های کارگر و 
باید به خاطر آورد که اگر دانشجویان و . آورند، تفاوت بزرگی وجود دارد کش و ستمدیده به مبارزه روی می زحمت

ها در زیر   در عين حال با آشنائی و باال بردن شناخت خود از شرایط زندگی دهشتناک تودهروشنفکران با خواندن کتاب و
های زحمتکش به مبارزه در  گذارند، گرویدن توده سيستم های طبقاتی، به ضرورت مبارزه پی برده و قدم در آن می

آنها ظلم و . ر زندگی خود مواجهندکشان با رنج و بدبختی و مصيبت های گوناگون د زحمت. گيرد پروسه دیگری صورت می
به همين خاطر . شود را با پوست و گوشت خود لمس و درک می کنند ای که بر آنها اعمال می ستم شدید و هم جانبه

تنها کافی است که نور آگاهی انقالبی بدرون زندگی آنان راه یابد؛ کافی است که آنها خود را از زیر تبليغات ریاکارانه  
 ظلم و ستم و بدبختی های موجود را مصلحت خدا و یا با هرتوجيه دیگری جاودانه و تغيير ناپذیر جلوه دشمن که مثًال

در این صورت آنان، بدون . می دهند، برهانند و در عين حال مبارزه برای تغيير وضع حاکم را ممکن و عمًال امکان پذیر ببينند
در طول . زه آمده و نيروی خود را در اختيار جنبش قرار خواهند دادهيچگونه محافظه کاری و عافيت جوئی به ميدان مبار

ای بدون شرکت  ایم و اساسًا هيچ مبارزه کش در مبارزه بوده تاریخ، ما همواره شاهد شرکت خانواده های کارگر و زحمت
 پيوستن به مبارزه طی شاید مطالعه شرایط زندگی من و خانواده ام و مسيری که تا. تواند به پيروزی برسد توده ها نمی

شرح و توصيف کامل زندگی و مبارزه من در زندان . کردم، به عنوان یک نمونه، مصداقی بر آنچه در باال مطرح کردم، باشد
البته من در . و بيرون از آن در دست تحریر است که اميدوارم هر چه زودتر تکميل شده و در اختيار خوانندگان قرار گيرد

) ارژنگ و ناصر( که در سی امين سالگرد جان باختن دو فرزند کوچک من" یاد یاران یاد باد" مراسم طی یک سخنرانی در
 درشهر هانور آلمان بر پا شده بود، تا حدودی در این مورد ٢٠٠۶ماه می ٢٠های فدائی خلق در در تاريخ  از طرف چریک
  .در اینجا نيز می خواهم خيلی مختصر به آن بپردازم. صحبت  کردم

در این شرایط من بدون .  بود که که زندگی سخت و دشوار من باالخره به جدائی و طالق از شوهر، انجاميد١٣۴٧سال 
 موقتی هم شده باشد، در - برخورداری از کمترین امکان تأمين معاش و بدون داشتن حتی سرپناهی که من و فرزندانم را

نادر . م باشد، یعنی پسرعزیزم، نادر شایگان روی آوردمخود جای دهد، به تنها کسی که می توانست پشت و پناه
مادرش را در پنج سالگی از دست داده بود و از همان آغاز که من با پدر او ازدواج کردم، او را به چشم فرزند خود 

ياری از مسایل زندگی با نادر به تدریج  مرا با بس. به همين خاطر بين ما رابطه عميق مادر و فرزندی بر قرار بود. نگریستم
شرایط مبارزاتی جامعه در آستانه آغاز جنبش مسلحانه در سياهکل از یک طرف و جو سياسی و . سياسی آشنا نمود

مبارزاتی خانه با توجه به وجود نادر و دوستان انقالبيش که به خانه ما رفت و آمد می کردند از طرف دیگر، این امکان را 
در این پروسه بود که . اهی های انقالبيم را ارتقا داده و کم کم وارد عرصه مبارزه گردمبرای من بوجود آورد که بتوانم آگ

در شرایط اختناق شدید و دیکتاتوری جنایت بار حاکم در جامعه و در . فعاليت های انقالبی نادر برای پليس شناخته شد
ه هر چه جدی تر بر عليه رژیم حاکم، با شرایط وجود شکنجه های قرون وسطائی در زندان های رژیم شاه و لزوم مبارز

. تحت تعقيب قرار گرفتن نادر از طرف ساواک، مجبور شدیم به عنوان یک خانواده به زندگی نيمه مخفی روی بياوریم
تر شدن هر چه بيشتر مبارزه در عرصه جامعه، زندگی ما نيز هر چه بيشتر با کار مبارزاتی جدی در  دراین مسير، با جدی

بود که برای مصون ماندن از دستگيری توسط پليس مجبور شدم بچه ها را از ١٣۵٢تقریبًا درعيد سال . دآميخته ش
. مدرسه بيرون آورم که در این زمان رفيق صبا بيژن زاده که با ما زندگی می کرد، مسئوليت آموزش آنها را به عهده گرفت

خانه ما  حاال دیگر یک خانه تيمی شده بود . زاتی قرار گرفتيمبه این ترتيب، من و بچه ها کامًال در مسير یک زندگی مبار
همانطور که آشکارا . که من در آن به همراه رفيق صبا به کار تایپ، تکثير جزوه با پلی کپی و استنسيل مشغول بودیم

وال دارد؟ من فکر آیا زندگی هميشه یک ر. دیده می شود برای ما امر زندگی روزمره و مبارزه الجرم درهم تنيده شده بود
می کنم که زندگی هيچوقت یک چهره نداشته است و می خواهم تأکيد کنم که زندگی مبارزاتی، خود نوعی از زندگی 

بچه های من از همان آغاز . و در این جهان مملو از ظلم و ستم و وحشت برای زحمتکشان، عالی ترین نوع آنست
ن زیسته و بزرگ می شدند و استعدادهایشان نيز در این رابطه رشد می زندگيشان با این نوع زندگی آشنا شده و با آ

هنگامی که ما با یک شناسنامه جعلی، خانه ای اجاره کرده بودیم، یک بار . بگذارید برایتان واقعه ای را تعریف کنم. یافت
اره شده باشد، به در خانه اج" خرابکاران"رئيس کالنتری برای برطرف کردن شک خود که مبادا خانه توسط به قول آنان 

رئيس کالنتری از او نام پدرش را پرسيد و . ناصر که در آن زمان هشت سال بيشتر نداشت قبل از من به دم در رفت. آمد
ناصر بدون درنگ و خيلی آرام و خونسرد، نادر را پدر خود معرفی کرد و همان نام مستعاری که در شناسنامه جعلی بود 

من تصور می کردم ناصر با مرد همسایه صحبت می کند و هنگامی . ی نادر به رئيس کالنتری گفترا به جای نام واقع
. که خود را به دم در رساندم، او با هوشمندی رئيس کالنتری را دست به سر کرده و دنبال کار خود فرستاده بود

 بسر می بردیم ناشی شده بود، چه براستی، نام این برخورد جز هشياری سياسی که از شرایط زندگی ای که ما در آن
های فدائی خلق بپيوندیم در  اسم دیگری داشت؟ خالصه بگویم، من و فرزندان خردسالم قبل از این که به سازمان چریک

ارتباط با پسر ارشدم، زنده یاد نادر شایگان و گروهی که با نام او شناخته می شود، هم، زندگی مخفی و هم ، زندگی 
  .ی را تجربه کرده و از سر گذرانده بودیمدر یک خانه تيم

به شرایط زندان برگردم و این حقيقت را با شما در ميان بگذارم که اگر انواع شکنجه های جسمی و روحی آنهم در یک 
مدت طوالنی هرگز قادر نشدند در ایمان و عزم من به مبارزه در راه آزادی و سعادت توده های زحمتکش، خللی وارد کنند 
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.  پایداری من در مقابل دشمنان توده ها بکاهند، اما یک چيز هميشه موجب دل نگرانی شدید من در زندان بودو از
ترس و واهمه از این که . ای شدید و بسيار آزار دهنده ای در وجود من رخنه کرده بود اعتراف می کنم که ترس و واهمه

رفی آنها با همه وجودم واقف بودم به جگر گوشه های من های جنایتکار که من به درجه پستی و بی ش مبادا ساواکی
حتی تصور این موضوع که آن کودکان معصوم به . دست یابند، آنها را دستگير و به زندان آورده و مورد شکنجه قرار دهند
کی ها ساوا. طاقت تحمل چنين چيزی را نداشتم. چنگال ساواکی های کثيف و حيوان صفت بيافتند، مرا دیوانه می کرد

آنقدر جالد و بی شرف و بی همه چيز بودند که بعيد نبود برای به سازش کشيدن و همراه کردن من با خود، آن کودکان 
این فکر به خصوص در تمام مدت یازده ماه که در کميته بودم، شدیدًا مرا آزار می داد و . را جلوی چشم من شکنجه کنند

با .  چندین بار در همان سلول کميته با تهيه وسایلی دست به خودکشی زدمبه همين خاطر بود که. ام می نمود منقلب
کارم به بيمارستان هم کشيد ولی باالخره از . خوردن قرص های مختلف، با خوردن شيشه خورده، با بریدن رگ دستهایم

ها بدست دژخيمان تر از تصور گرفتار شدن و شکنجه آن تصور شهيد شدن بچه ها برایم قابل تحمل. مرگ نجات یافتم
که حتی تصورش برای من چنان (خواننده ممکن است بپرسد که آیا شکنجه کودک توسط ساواکی ها . ساواک بود

ها از تبار همان حزب اللهی  ساواکی. ، غيرواقعی و ناشی از ذهنی گرائی من نبود؟ نه)سنگين و طاقت فرسا می نمود
يه کنندگان کتاب مورد بحث بودند که همانطور که در رژیم جمهور ها، همان پاسدارها و برادران هم خون همين ته

های حکومت ظالم و نکبت بارشان به هيچ کودک و پيری رحم  اسالمی آشکارا نشان داده شد و می شود برای حفظ پایه
کره تجاوز  نيز ما دیدیم که چطور به پاسداران وظيفه داده شد که به دختران کم سن و سال با۶٠در دهه . کردند نمی

دیدیم که حتی کودکان شيرخواره را در بغل مادران . کنند تا به اصطالح پس از کشته شدن توسط آنان به بهشت نروند
دیدیم که الجوردی جالد با نمایش چه قساوتی، کودک شيرخواره ای را در بغل . شکنجه شده شان به بند کشيدند

در مورد . پرداخت؛ و خيلی جنایات دیگر که زبان از بيان آنها قاصر استگرفته و بر روی جنازه مادر او به رقص شوم مرگ 
 در جریان شکنجه یک کودک که اتفاقًا هم سن و سال ١٣۵٣شکنجه کودکان توسط ساواک، من خود در اواخر سال 

شده گفته می شد که او در یک شب مذهبی در یک مسجد دستگير . ارژنگ من بود، توسط جالدان ساواک قرار گرفتم
است و ادعای ساواکی ها این بود که آن کودک، یک جعبه شيرینی پخش می کرده که در زیر آن اعالميه وجود داشته و 

های بی رحم و حيوان صفت برای دستيابی به  ساواکی. گفتند که آن جعبه را یک مجاهد به آن بچه داده است می
گد های خود گرفته و فضای رعب و وحشت زیاد برای وی بوجود این کودک، نه فقط او را زیر مشت و ل" تمامی اطالعات "

در آن سال که برای شکستن روحيه من و . آورده بودند بلکه آن کودک  معصوم را از ميله های پنجره هم آویزان کرده بودند
 هوشنگ به تسليم واداشتنم، دست به تقالهای جدیدی زده و برنامه هائی روی من پياده می کردند، مرا به اتاق

بردند و این کودک شکنجه شده را به " کميته مشترک ضد خرابکاری"فهيمی، یکی از بازجوهای ساواک در به اصطالح 
می خواستند من حساب کار خود را بکنم و بدانم که اگر ارژنگ و ناصر من را هم دستگير کنند با آنها . من نشان دادند

بلی، از من می خواستند که با آنها راه بيایم تا . تار در چنگالشان کرده اندهمان کاری را خواهند کرد که با آن کودک گرف
چنين وضع هولناکی در انتظار بچه های من نباشد؛ و با ریا و نيرنگ وعده  هميشگی خود را تکرار می کردند که در صورت 

م حال و هوای خود پس از دیدن آن نمی خواه. خواهند فرستاد"!! به بهترین مدرسه ها"همکاری با آنها، بچه های من را 
کودک شکنجه شده را در اینجا توصيف کنم، فقط این را بگویم که در آن وضعيت، این ندا از اعماق وجود من بر خاست که 

  .ای کاش بچه های من شهيد شوند ولی به دست این بی شرفان وحشی و بی همه چيز نيافتند
دشمن یکی از پایگاه های سازمان که ارژنگ و ناصر شایگان به همراه مزدوران ١٣۵۵ اردیبهشت سال ٢۶باالخره در 

باران گلوله . رفقای دیگر در آن بودند را شناسائی و سپس آن را زیر آتش گلوله مسلسل های امریکائی شان قرار دادند
ه کثرت نيروهای مسلح رفقای مستقر در آنجا به دفاع از خود برخاستند ولی با توجه ب. بر سر آن پایگاه  باریدن گرفت

پليس و محاصره آن پایگاه در شعاعی وسيع، همه رفقا که ارژنگ و ناصر هم در ميان آنها بودند به جز رفيق حميد اشرف 
). الدن آل آقا، فرهاد صدیقی پاشاکی، مهوش حاتمی، احمد رضا قنبر پور(که توانست از آن مهلکه فرار کند، شهيد شدند

ولی این را . ای کاش نه فقط خون این رفقا بلکه خون هيچ مبارزی بر زمين ریخته نمی شدای کاش چنين نمی شد؛ و 
هم می دانم که این خون پاک بهترین فرزندان انقالبی ایران، خون حميد اشرف ها، آل آقا ها، شایگان ها و دیگر 

ه دو سال بعد توده های قهرمان ایران انقالبيون جنبش مسلحانه بود که درخت انقالب ایران را آبياری کرد و  باعث شد ک
بلی، در آن سال، فرزندان کوچک من به شهادت . به طور وسيع و یکپارچه به ميدان مبارزه آمده و به جنبش بپيوندند

ولی با شهيد شدن آنان دژخيمان ساواک هم نتوانستند آنها را  . درد و اندوه بی کران این امر در دل من است. رسيدند
  .ير نموده و  تحت شکنجه های وحشيانه خود قرار دهندزنده  دستگ

با نام نادری، در ) ١٣۵٧چریکهای فدائی خلق، از نخستين کنش ها تا بهمن (امروز، به اصطالح نویسنده کتاب دشمن 
صر را حالی که ساواک را از جنایاتی که با حمله به  رفقا و کشتن آنان مرتکب شد، تبرئه می کند، جان باختن ارژنگ و نا

به گردن رفيق کبير حميد اشرف انداخته و با بيشرمی و وقاحتی که تنها از خود مزدوران وابسته به وزارت اطالعات 
به او " جنایت"جمهوری اسالمی، این هم کيشان خمينی ها، خلخالی ها و الجوردی ها ساخته است، اتهام ارتکاب به 

های حميد اشرف را  می خواهد که به اصطالح قساوت"  خود پرداخته اندبه نقد گذشته"که " دیگرانی"آنگاه از .  می زند
اش را صرف جنگيدن با جنایتکاران و  های ایران را که همه عمر مبارزاتی طوالنی حميد اشرف، این قهرمان خلق. نقد کنند

کسب و کار کسی "رگ کند که این کار باید صورت گيرد تا م نویسنده تأکيد می. دشمنان قسم خورده ستمدیدگان نمود
؟ این را مأمور رژیم دار و شکنجه جمهوری اسالمی می !درجه بی شرمی و وقاحت را می بينيد(!!) واقعًا که". نگردد
مأمور رژیمی که از بدو روی کار آمدنش خونریزی و کشتارهای بی رحمانه و قساوت آميز و ارتکاب به جنایاتی . گوید

وده است و تنها یک قلم از قساوت هایش، کشتار هزاران تن از زندانيان سياسی بی اش ب دائمی" کسب و کار"هولناک، 
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بنابراین آیا استمداد .  می باشد١٣۶٧دفاع در زندان های سراسر کشور در طی مدت کوتاه تقریبًا دو ماه در سال 
تا کنونی " کسب و کار" دادن به ، جز برای رونق "اند به نقد گذشته خود پرداخته" که " دیگرانی"نویسنده کتاب دشمن از 

باشد ؟ و آیا کسی که از حداقل شرافت انسانی برخوردار باشد،  جمهوری اسالمی و تداوم جنایات هولناکترش نمی
  شود؟ حاضر به دادن پاسخ مثبت به این خواست می
دهم   نمی گذارم و اجازه نمیام و می توانم شهادت دهم هرگز تا من زنده! نه خير، آقای نادری مزد بگير وزارت اطالعات

ام و از جمله خون رفقا ارژنگ و ناصر در دست شما دشمنان مردم به وسيله ای برای فریب  خون فرزندان چریک فدائی
شماها همان کسانی هستيد ! برای فرزندان من اشک تمساح نریزید. ستمدیدگان و سياه کردن روزگار آنان تبدیل شود

ها را با دادن کليد بهشت به دستشان فریفته و جان عزیزشان را با  های خانواده  شهکه کودکان معصوم و جگر گو
رسمی و قانونی تان " کسب و کار" سال، ١٨گرفتيد؛ و همين امروز، اعدام نوجوانان زیر  فرستادن آنها به ميادین مين می

 و خود را طرفدار سينه چاک کودکان من حاال که با ناشی گری به جلد روباهی مکار رفته!! اما، خب. را تشکيل می دهد
ی هم به همپالگی های ساواکی تان می کردید و به آنها می گفتيد شما که "انتقاد"دهيد، حداقل دراین کتاب  جلوه می

را از قبل شناسائی کرده و می دانستيد که دو کودک در آن زندگی می کنند، چرا به طریقی عمل نکردید که " منزل"آن 
، به گلوله باران کردن آنجا پرداخته و "منزل"حفظ شود؟ چرا با وجود آگاهی به حضور کودکان بی دفاع در آن جان آن دو 

بی محابا آتش مسلسل هایتان را به روی ساکنان آنجا گشودید و پيکر هر یک از آنان را با ده ها گلوله سوراخ سوراخ 
ساده ای را به همپالگی هایتان " انتقاد"آفریدید؟ چرا چنين " اکیجنایت هولن"کردید و به این ترتيب با کشتن آن کودکان، 

  نکردید؟ طرفداری از ساواک تا به کجا؟
های مبارز ایران باید  اما، از سخنان باال که آنها را بيشتر برای تمسخر آقای نادری بيان کردم، بگذریم،  برای اطالع خلق

، بهيچوجه جدید نبوده و داستان ساواک "ها خود چریک"ست بگویم که داستان کشته شدن فرزندان کوچک من به د
این داستان را در همان زمان بالفاصله پس از شهادت آن رفقای کوچک، در زندان اوین به من . ای است ساخته کهنه

خودم های فدائی خلق، با زبان  گفتند و در یک موقعيت دیگر مرا تحت فشار قرار دادند که چنان چيزی را بر عليه چریک
  .این موضوع را به طور مختصر توضيح می دهم. اعالم کنم

شرح این که من چگونه از شهادت دو فرزند دلبندم در زندان اوین با خبر شدم، این که بر من چه گذشت و چه عکس 
و بيداد رو به اما این را بگویم که در اولين فرصت به دفتر زندان رفتم و با داد . العملی نشان دادم، در اینجا نمی گنجد

شما چه وحشتی می خواهيد توی دل مردم بياندازید؟ چرا این بچه ها را : "گفتم) رئيس زندان اوین" (سروان روحی"
کشتيد؟ چه توجيهی برای کشتن این دو کودک خردسال دارید؟ جواب دنيا را چه می دهيد؟ حتمًا طبق معمول همانطور 

و با خشم وتمسخر ." کشته شدند" در درگيری متقابل"واهيد گفت که آنها که هميشه در روزنامه هایتان می نویسيد خ
چه کسی چنين چيزی را از شما !!  ساله١٢-١٣ بين مأموران ساواک و دو بچه" درگيری متقابل"بلی، : "اضافه کردم

بلی : " و گفتسروان که تا این مدت آچمز بود و چيزی نداشت بگوید ناگهان از حرفهای من ُبل گرفت" قبول می کند؟
گفتم آیا . این حرف خيلی به من گران آمد." يکی از مأمورهای ما را یکی از بچه های تو کشت. خانم، درگيری متقابل بود

اش را بکشد، تازه  تواند دستش اسلحه بگيرد و ماشه ساله داری؟ اصًال بچه ای در چنان سنی می١٢-١٣در خانه برادر 
این مأموران جانی . ها اسلحه داشتيد شما. نه خير، این یک دروغ است! اران خانهآنهم در شرایط وحشتناک گلوله ب

خالصه، در آخر من خواستم که مرا سر جسد بچه هایم ببرند که  ." ساواک بودند که بچه های مرا به مسلسل بستند
  .گفت نمی شود و مرا به بند برگرداندند

از حرفهائی که آن : " او گفت. رفتم. مأمور فرستاد که مرا به دفترش ببردفردا و یا پس فردای آن روز بود که سروان روحی 
آن مأموران به من . شما نمی دونيد جریان چيه. من با مأمورانی که در آن درگيری بودند، صحبت کردم. روز زدم ناراحتم

درگيری " گویا آن بچه ها حاال سروان روحی به این شکل حرف قبلی اش که.". گفتند که بچه های تو را چریکها کشتند
در آن : " من در جواب گفتم. کرده اند را پس می گرفت و این اتهام جدید را به جای اتهام قبلی می نشاند" متقابل

او !" خود آنها که شهيد شدند. ها بچه ها را کشتند محاصره نظامی و درگيری سنگين، شما چطوری فهميدید که چریک
در آن زمان آنها می دانستند که فراری صورت گرفته ولی فکر ." (و را کشتند و فرار کردندنه، رفقایت بچه های ت:" گفت

این را با این جمله به او . حرف سروان ساواکی برای من به هيچوجه قابل قبول نبود). می کردند که چند نفر فرار کرده اند
سروان که " ؟.نمودند، شما از کجا این را فهميدیدخب، اگر رفقای من به سوی بچه ها تير اندازی کردند و فرار : "گفتم

در این چهارچوب جدل من با او ادامه یافت و . آشکارا معلوم بود که دروغ می گوید توجيهاتی سرهم بندی کرد وتحویل داد
  ."ده اندآنها را دیگر دفن کر. نمی شود: " سروان گفت. در آخر من باز اصرار کردم که جسد بچه ها را به من نشان بدهند

هنگامی که . به شما مردم عزیز ایران بگویم که آتشی که از خيلی قبل در دل من افتاده بود، اکنون زبانه می کشيد
درکميته بودم و بازجوها به من فشار می آوردند که با آنها همکاری کنم تا بچه ها را پيدا کنند؛ در همان زمان که وعده 

ا به من می دادند ولی با جواب قاطع نه من مواجه می شدند، منوچهری، یکی از ر" به بهترین مدارس"فرستادن آنها 
جسدهاشونو برات می آرم . بچه هاتو خودم می کشم: " شکنجه گران جانی ساواک به من فحش می داد و می گفت

یم را ببينم و حال می خواستم بروم جسد بچه ها. زخم این سخن همينطور در دل من بود."  و به صورتت تف می اندازم
  .خودم به صورت همان منوچهری و هر ساواکی مزدور دم دستم، تف بياندازم

ها، ارژنگ و ناصر را کشتند، در آن زمان در همان محدوده ای که مطرح شد باقی  اتهام ساواک مبنی بر این که  چریک
چنين اتهامی را در روزنامه هایشان اعالم ها که به درجه تنفر مردم از خودشان آگاه بودند، جرأت نکردند  ساواکی. ماند
این آرزو را . اما، آرزویشان آن بود که من با آنها کنار بيایم تا بتوانند  چنين چيزی را از زبان من در جامعه پخش کنند. کنند

گسترش  در شرایطی که جو یأس و سازشکاری به ميان زندانيان نفوذ نموده و ۵۶در دل خود داشتند تا این که در سال 
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می یافت، به اميد آن که در چنان فضائی تيرشان در مورد من هم به هدف خواهد خورد، صراحتًا خواست خود را با من 
 بود که در مورد مالقات زندانيان با خانواده هایشان اندکی از ۵۶تا جائی که به خاطر دارم عيد سال . مطرح نمودند

سروان روحی، رئيس زندان اوین . سياسی راحت تر به مالقات می رفتندسختگيری معمولشان کاسته بودند و زندانيان 
مالقات حق همه : " آنها هم گفته بودند" سعيدی مالقات نمی خواهد؟: " از چند تن از هم بندی های من پرسيده بود

." ات بگيردپس به او بگوئيد بياد دفتر و مالق: " سروان روحی گفته بود!" چرا نمی خواهد. زندانيان سياسی است
گيری  حاال که در مورد مالقات سخت! مادر: "ها و سفارش رئيس زندان را به من گفتند و اصرار کردند که همبندیانم  حرف
 ١٣۵٢من در تمام طول زندانم از بهمن سال ". کنند، تو هم برو و بگو که می خواهی مالقات داشته باشی سابق را نمی

در آن سال بازرسانی از طرف صليب سرخ برای .  بود، مالقات نداشتم١٣۵۶ه سال که دستگير شده بودم تا آن زمان ک
بررسی وضع زندانيان سياسی، از زندان ها دیدار می کردند و ساواکی ها می خواستند که اگر احيانًا آنها ما را دیدند، 

پيش خود می .  راستش دلم قرص نبود.با اصرار هم بندیانم به دفتر زندان رفتم. پيش آنها از نبود مالقات شکایت نکنيم
در دفتر زندان وقتی سروان روحی . حدسم درست بود. گفتم نکند به خاطر این تقاضا آنها بخواهند امتيازی از من بگيرند

او سعی کرد نرم صحبت . مالقات می خواهی؟ گفتم اگر می خواهيد بدهيد و گرنه هيچ: چشمش به من افتاد پرسيد
به تو مالقات می دهيم ولی به شرط آنکه بيائی و بگوئی که بچه هایت را : " اصلی اش را مطرح کردکند و باالخره حرف 
من در جواب در حالی که خشمگين و عصبانی بودم به ." اعالم کنی که چریکها بچه های منو کشتند. رفقایت کشته اند
برو فکرهایت را بکن و هر وقت : " ز رو نرفت و گفتسروان ا." مرا به بند برگردانيد. مالقات نمی خواهم: " آن افسر گفتم

  ."راضی شدی مرا خبر کن
نگذشته بود که با خيزش یک پارچه مردم ایران، ) ۵۶عيد سال (همانطور که می دانيم، هنوز مدت کوتاهی از آن زمان 

و امپریاليستها توانستند ولی متاسفانه انقالب توده های ایران مالخور شد . بساط حکومت شاه از جامعه ما برچيده شد
از آن زمان تا به امروز سه دهه می گذرد و اکنون در شرایط جدیدی شاهد . خمينی را به جای شاه به مردم ما قالب کنند

آن هستيم که قصِه قدیمی ساواک که در آن زمان ساز شد، امروز توسط همپالگی های آنان، وقيحانه تر و رذیالنه تر از 
این بار، عبارت ساواکی ها مبنی بر این که ارژنگ و .  شاخ و برگ مصنوعی جدیدی، تکرار می شودقبل با اضافه کردن

، از طرف نویسنده مزد بگير جمهوری اسالمی به  حميد اشرف بچه ها "رفقایت کشتند"آنها را ". چریکها کشتند"ناصر را 
اصر را به گردن رفيق کبير حميد اشرف می اندازد و این مزدور، اول جان باختن رفقا ارژنگ و ن. را کشت، تبدیل شده است

 بدون این که حتی به گوشه ای از - بعد با به رخ کشيدن چند صفحه بازجوئی از رفقائی که اسامی آنها را ذکر کرده
شکنجه های وحشتناکی که بر آنها اعمال شده بپردازد و بگوید که مثًال برای گرفتن اطالعات از رفيق گرامی بهمن 

ی آهنگران چگونه بارها او را به دم مرگ رسانده و دوباره زنده اش کردند و باالخره او را در زیر شکنجه شهيد روح
 ساله چه اطالعاتی بيشتر از آن رفقا  داشتند که حميد اشرف آنها را ١٢- ١٣ می پرسد که مگر بچه های -ساختند

 ١٣۵٣که همپالگی های ساواکی شما در سال   کوچکیکشت؟  بگذارید در پاسخ، من از این مزدور بپرسم که آن پسر
به من نشانش دادند، چقدر اطالعات داشت که آنها او را به زیر شکنجه کشيده و آنهمه عذابش دادند؟ آیا اگر ارژنگ و 
ناصر هم زنده به دست آنها گرفتار می آمدند، همان شکنجه ها نه، مسلمًا شکنجه هائی ده بار بدتر از آنچه به آن 
کودک معصوم دادند را بر آنها اعمال نمی کردند؟ چرا این واقعيت را به خواننده کتابتان نمی گوئيد و این موضوع را از 

را به رفيق حميد اشرف نسبت دهيد، توجيهی برای " هولناکی"چشم آنها پنهان می کنيد؟ بروید قبل از این که رفتار 
. با این ترفند ها شما نمی توانيد چهره انقالبيون را خدشه دار سازید. کنيداعمال جنایتکارانه همپالگی هایتان دست و پا 

با اینحال، هنوز هم تصور . من، به خصوص این روزها خيلی دلم برای بچه هایم تنگ می شود و دلم هوای آنها را می کند
نم که برای اطالعاتی های این را هم می دا. دهشتناک افتادن بچه هایم بدست شکنجه گران ساواک مرا آزار می دهد

تبدیل شده که نه فقط وجود آن را در سياه چالهای خود از مردم " طبيعی"جمهوری اسالمی شکنجه به چنان امری 
 که حمله به زنان و خونين کردن سرو صورت - پنهان نمی کنند بلکه آن را در کوچه ها وخيابانها هم به نمایش می گذارند

تم جوانان و آفتابه انداختن به گردن آنها، نمونه ای از شکنجه های خيابانی شان می آنان در روز روشن، ضرب و ش
  .باشد

  !خلقهای مبارز ایران
این جهان سرمایه داری . ما امروز در دنيائی به سر می بریم که مملو از فقر و گرسنگی و فساد و جنگ و خونریزی است

 در مقياس ميليونی را در زیر چرخ های استثمار و ظلم و ستم  است که هر روز زندگی خانواده های کارگر و زحمتکش
چنين دنيای وحشتناک و پر رنج و عذاب برای ستمدیدگان باید . خود له و لورده می کند و آنها را به خاک و خون می کشد

 خونين و پر سنگالخ و اما برای این کار، متأسفانه و با هزار درد و افسوس، راهی. و می تواند تغيير یافته و دگرگون شود
صعب و دشوار در پيش است که مطمئنًا توده های استثمارشده، مصيبت کشيده و رنجدیده  که صدای خرد شدن 
استخوان هایشان در زیر چرح دنده های ماشين استثمار و سرکوب این جهان سرمایه داری هر روز شنيده می شود، با 

 چنين راهی گذاشتم و امروز با همه رنج و عذاب هائی که در این مسير من قدم در. عزمی قاطع آن را خواهند پيمود
کشيده و عزیزان و عزیزترین هایم را از دست داده ام، باز با سری افراشته می گویم راه زندگی و مبارزه ای که من 

این را هم با . دت بودپيمودم، راهی درست و در خدمت رشد و اعتالی مبارزات مردم ایران در راه رسيدن به آزادی و سعا
. افتخار هميشه گفته و می گویم که فرزندان کوچک من خدمت بزرگی به رشد جنبش نوین کمونيستی در ایران نمودند

اما این را هم با شما در ميان بگذارم و پنهان نکنم که از همان زمان که در زندان بودم در مورد کودکانم غمی بزرگ و فکر 
ود و آن این که آنها به خاطر کم سن و سالی شان، راهشان را در زندگی، خودشان انتخاب نکردند آزار دهنده ای با من ب

این فکر مرا بسيار آزار داده ولی امروز وقتی به فجایعی که . بلکه در سير رویدادها، خود به خود در آن مسير قرار گرفتند
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می افتد، فکر می کنم، وقتی از قربانی شدن دختران معصوم در ایران برای کودکان رها شده در خيابانها اتفاق افتاده و 
کم سن و سال در بازارهای عيش و عشرت و در تجارت سکس مطلع می شوم، وقتی جسدهای خفه شده کودکان یک 
 را خانواده کارگری را به نظر می آورم که پدرشان ناتوان از تأمين یک لقمه نان برای آنان، از فرط استيصال اول آن کودکان

کشته و بعد خودش را دار ميزند، و خيلی خيلی فجایع دیگر که هر روز در جلوی چشم همه مان اتفاق می افتد، آنگاه 
شان را خودشان انتخاب کرده بودند و می کنند؟ آیا اساسًا برای خانواده  می پرسم که آیا اين کودکان هم راه زندگی

هيچوقت امکان انتخابی برای زیستن در یک شرایط حداقل انسانی کش با کودکان رنجدیده شان  های کارگر و زحمت
وجود دارد؟ با بياد آوردن همه اینها، می بينم که اتفاقًا بچه های من حداقل این شانس را داشتند که در طول زندگی 

گرم آنها  در آغوش . کوتاهشان، در محيطی سالم که سرشار از عشق و محبت نسبت به آنان بود، زندگی کردند
های انقالبی ایران که هریک برای آنها نقش پدر، مادر، خواهر، برادر و معلم را داشتند،  ترین و آگاه ترین کمونيست صدیق

در آغوش علی اکبر جعفری ها، خشایار سنجری ها، صبا بيژن زاده ها ،اعظم روحی آهنگران ها و . بزرگ می شدند
  .و محبت مادری چون مادر غروی پناه داشتندآنها در دامان  پر مهر ! باالخره چه سعادتی

همه آنچه تا اینجا گفتم واقعياتی بوده و هستند که هيچ کس و هيچ کتابی، از جمله کتاب اخير دشمن نمی تواند آنها را 
 اميدوارم مردم ایران در بستر مبارزات خود با سرنگونی رژیم. وارونه کرده و به نام تاریخ نگاری به خورد مردم بدهد

های فدائی خلق  جمهوری اسالمی و از بين بردن همه دشمنانشان، جامعه ای آزاد و سعادتمندی را بر پا کنند که چریک
و همه انقالبيون و مبارزین صدیق توده ها برای برپائی آن مبارزه کرده، به خاطر آن رنج کشيده وحتی از ریختن خون خود 

  .نيز دریغ نکردند
  ٢٠٠٨مبر  نوا١  -   ١٣٨٧ آبان ١١

  

 
 

 
 
 

  یک نظر کوتاه
   البرز-پ
  

گاه گمانم براين نبود که بخواهم قلم بر دست گرفته و  وقتی در نمایشکاه کتاب تهران چشمم به اين آتاب افتاد،، هيچ
بر آن اي  اش، بتواند داوري عادالنه نقدي از زبان يك جوان ايراني آه شايد با توجه به شرايط زندگي. نقدي برآن بنويسم

  .داشته باشد
  :اولين نکته هایی که با ديدن سطحي  آتاب ذهنم را مشغول آرده بود سواالت زير بود

آه عمومٌا مربوط به ساواك است، ...   اسناد گروههاي سياسي و اعترافات و ۵٧ سال از بهمن ٣٠ چرا پس از گذشت -١
قان و ناشران آنها باشد؟ و چرا نباید در دسترس عموم قرار باید تنها در اختيار وزارت اطالعاِت گروه حاآم، مورخان، محق

  !گيرد؟
هاي ايران، در ميان دانشجويان و دگرانديشان، گرايش شديد به چپ صورت   چرا در اين مقطع زماني آه در دانشگاه-٢

 هاي ديگر چنين اسنادي منتشر نشده است؟ و چرا از گروه! پذيرفته اين آتاب به چاپ رسيده؟
هاي سياسي با انتشار اين آتاب گامي نو را در تاريخ نويسي برداشته و آن چيزي نيست  طالعات و پژوهشموسسه م

براساس (متدي آه تاريخ نويسي بدين صورت . هاي ساواك شاه جز تاريخ نويسي بر پايه اوراق بازجويي و پرونده
حال نويسنده پارا فراتر نهاده و در . غاير استبا نخستين اصول تاريخ نويسي، م) بازجويي هاي زير فشار روحي و شكنجه

جاهايي براين اساس به پردازش و قضاوت نشسته است؛ و اين در حاليست آه هيچ دادگاهي اعترافات زير شكنجه را 
  .آند مستند نكرده و بر آن تكيه نمي

تواند  ريست از آنچه مياي و گزينشي و نمايش تا مصداقي روشن از تاريخنگاري سليقه" چريكهاي فدايي خلق"آتاب
  .نقاط تيره از يك تشكيالت سياسي باشد
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اسنادي آه . نابرابري در نقد و نقد يكطرفه، آنهم از سوي گروهي آه اطالعات و اسناد را بصورت انحصاري در اختيار دارد
ه اهداف جمهوري  آليد سرآوب فداييان بود و اآنون ابزار سوء استفاده  فرهنگي و تاريخي در جهت نيل ب۶٠در دهه 
  .اسالمي

اي آه در نهايت به جمع آردن و ناياب شدن آتاب در بازار تهران  اي اسناد و تحليل و قضاوت يكسويه انتخاب سليقه
ها و جانباختگان  اما چرا؟ چرا و به چه دليل آتابي آه با سليقه و دستچين اسناد ساواك و تخريب برخي چهره. انجاميد

  به چاپ رسيده، پس  به خواننده" گانگستريسم"گري و  و القاء خصوصيات نظامي" حميد اشرف"چون جاودان  فدايي هم
  ؟.....گردد از زمان آوتاهي از طرف خود ناشرين جمع آوري و ناياب می

 مگر نه اينكه اسناد بايگاني شده در هر آشور، جزئی از ميراث و تاريخ مردم آن آشور است؟ چرا تنها بهره برداري از اين
  اسناد، برای سرآوب مخالفان و تخريب فرهنگي دگر انديشان است؟

جمع آوري آتاب از بازار تهران آنهم در فاصله آوتاهي از آغاز فروش آن نشان داد آه ناشر و حاميان نشر اين آتاب نه تنها 
 تالش هاي به هدف خود آه همانا نابودي آامل چپ و حذف آن از صحنه سياسي و فرهنگي است، نرسيدند بلكه

  .پيشين خودرا در جهت حذف فدايي و افكار سوسياليستي بي ثمر ديدند
اي هرچند تاريك و مبهم  تواند سايه ي انتخابي از جسم، مي اینان، به عينه مشاهده آردند آه تابش اندآي نور از زاويه

كي نمايان شود در روشنايي برد و حقيقتي آه در تاري توان به حقيقتي نسبي از جسم پي تشكيل دهد آه از آن مي
  .تواند به يك اصل تبديل گردد مي

نگاري بود اما، براي نسلي آه پس  ها و اصول نخستين تاريخ در مجموع انتشار اين آتاب هر چند ناعادالنه و بدور از ارزش
 -ر انديشيستمند به آگاهي  و دگ ها و نواقص، عالقه  و با تمام محدوديت- پا به زندگي گذاشته است۵٧از بهمن 

  .اي آوچك باشد براي تعقيب حقيقت تواند روزنه مي
 ١٣٨٧ آبانماه ٩شنبه  پنج
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