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  و هنوز 
  ها كه در آن شهرها است چه نقش

  كس ي گروه هيچ هايي از رمان شب ممكن، رمان همخونه، شش ترانه نقش
  

  بهروز شيدا
  

را كجا بايد جست؟ در » راستين ايران«گذرد؟ تصوير  امروز چه مي در ايرانِ
ي فيس بوك؟ در كدام كانال  كدام نشريه؟ در كدام وبالگ؟ در كدام صفحه

لويزيوني؟ در كدام فيلم؟ در كدام شهر؟ در كدام منطقه از كدام شهر؟ در ت
كدام شعار؟ در كدام ترانه؟ در كدام شعر؟ در كدام رمان؟ چند جهان در 

  ايران حضور دارند؟ چند نگاه؟ چند صدا؟
هايي را  شويم. گاهي نگاه هاي ما را پاياني نيست. گاهي گيج مي پرسش   

كنيم. گاهي صداي خود را تنها  صداهايي را انكار مي كنيم. گاهي برجسته مي
گيريم. گاهي  هاي گوناگون را مي پنداريم. گاهي رد نگاه صداي معتبر مي

  شنويم. صداهاي گوناگون را مي
نگريم؛ سه صدا از  در جستاري كه زير چشم داريد سه نگاه به ايران را مي    

ي  ، نوشتهب ممكنشصدا از رمان  –شنويم؛ سه نگاه  ايران را مي
ي مريم رياحي، شش ترانه از گروه  ، نوشتههمخونهمحمدحسن شهسواري، 

تمامي به جهان  به» واقعيت«پرسيم اگر  كس. در اين جستار از خود مي هيچ
و چندگونه بود؟ دقت كنيم. از   گونه هاي ما شباهت داشت چه ها و ترانه رمان

را » واقعيت«هاي ما  ترانه ها و ي رمان پرسيم آيا جهان تخيلي خود نمي
ها  انعكاسي از رمان» واقعيت«پرسيم اگر  كنند يا نه؟ از خود مي منعكس مي

پرسيم ايرانِ دو رمان  گونه بود؟ از خود مي گونه و چند هاي ما بود چه و ترانه
هاي  پرسيم تفاوت ايران گونه و چندگونه اند؟ از خود مي ي ما چه و شش ترانه

  ي ما در كجا است؟  نهدو رمان و شش ترا
  گذريم. ميشب ممكن در آغاز از    
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شب ، شب بوفشود؛ زير اين عناوين:  در پنج فصل روايت ميشبِ ممكن 
  .شب شيان، شب كوچك، شب واقعه، شروع

، مازيار شب بوفي  شود. راوي از منظر دوم شخص روايت ميشب بوف     
و  شناسي است. سي دكتراي زبانجوي  شناس، ويراستار و دانش دار، زبان جامه

چهارمين سال تولد خود را شبي در رستوراني در شمال شهر تهران در كنار 

چون هميشه شب  هاله، دوست دخترش، و سميرا جشن گرفته است. هاله هم
  آرايد. خود مي» هاي گي ديوانه«را با 
آيند. يك ماشين سواري در  پاسي از شب گذشته از رستوران بيرون مي   

كند. مرد جواني پشت فرمان نشسته است؛ مرد  توقف مي» ها آن«مقابل 
ايجاد » مزاحمت«جوان ديگري در كنار او. مردان جوان براي هاله و سميرا 

آيند. در پايان شب هر سه  ها درمي هاله و سميرا اما از خجالت آن كنند. مي
  ي تيمسار اجاللي.  روند؛ خانه ي پدر هاله مي به خانه

دار به  در قالب يك نامه روايت مي شود. نامه را مازيار جامهشروع شب    
كند  كه منتقد ادبي  نوشته است. مازيار تأكيد ميشب بوف ي  نويسنده

» ي هاي ادبي لغزش«گويد،  است، روايت خويش از آشنايي با هاله را باز مي
او را تصحيح » اطالعات غلط«شود،  را يادآور ميشب بوف ي  نويسنده

  كند. مي
 ي دو فصلِ نخست و هاله نگاري ميان نويسنده در قالب نامهشب واقعه    

كنند. هاله  گي مي شود. نويسنده و هاله، هر دو، در يك هتل زنده روايت مي
فرستد؛ البته با  هاي مازيار را براي نويسنده ميبسياري از يادداشت

يابيم كه  درمي نويسد. در اين فصل ها مي هايي كه گاه خود بر آن حاشيه
گي  ي دو فصل اول زن است و مدتي نيز با مازيار زير يك سقف زنده نويسنده

  اند. نامه نويس بوده است، مازيار و سميرا مرده كرده است، مازيار فيلم
 ي سه فصل نخست ي نويسنده وگوي حضوري در قالب گفتشب كوچك    

لي زير يك سقف شود. سميرا اكنون با تيمسار اجال و سميرا روايت مي
خواند. تيمسار اجاللي آب توبه بر  ها براي او قصه مي كند؛ شب گي مي زنده

  سر او ريخته است.
ي مرد و صاحب هتل شيان،  وگوي يك نويسنده در قالب گفتشب شيان    

دو در   ي مرد. آن شود؛ از منظر اول شخص؛ از منظرِ نويسنده علي، روايت مي
را كه در  هاي چهار فصل اول اي از شخصيت هتل شيان هستند. علي سايه

كند: دكتر  اند به نويسنده معرفي مي گوشه و كنار سالن انتظار هتل نشسته
نامه نويس؛ هاله، دختري  دار، فيلم مازيار جوانبخت، منتقد ادبي؛ بابك جامه

يابيم كه هاله نويسنده است؛  كه به سميرا شباهت دارد. در اين فصل درمي
هتل » رسپشن شيفت شب«نون در هتل حضور ندارد، مسئول سميرا كه اك

اي از سر نويسنده  پذيرد: صداي ضجه شيان. اين فصل چنين پايان مي
شود  شود؛ خُرخُري از گلوي علي بلند مي گذرد؛ چشمان علي گشاد مي مي

  )1.» (نگو كه تو هم شنيدي«كه: 
   گذرد؟   چه مي همخونهدر     
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شود؛ در هشتادويك فصل. حاج  خص روايت مياز منظر سوم شهمخونه 
ها پيش از دست داده است.  سرش گلنار را سال تاجر ثروتمند فرش، هم رضا،

مرگ گلنار اما طبيعي نبوده است. حاج رضا دور از چشم گلنار زن جواني را 
صيغه كرده است. گلنار از اندوه در بستر افتاده است و مرده است. از گلنار 

حاج رضا باقي مانده است؛ دو دختر، يك پسر. دو دختر حاج  سه فرزند براي
اند. پسر حاج رضا، شهاب، در  رضا، شراره و شهرزاد، به خارج از كشور رفته

ي عمران تحصيل كرده و پس از پايان تحصيل به  دانشگاه تهران در رشته
ن اش، كامبيز، شركتي راه انداخته است. در ميان فرزندااتفاق يكي از دوستان

كس  چون شهاب از مرگ مادر غمگين نيست؛ هيچ كس هم حاج رضا هيچ
  وسه ساله است. چون او از پدر خشمگين نيست. شهاب اكنون بيست هم
،  را به اش حاج رضا چند سالي است يلدا، دختر يكي از دوستان قديمي   

گي و پدرش را در  فرزندي پذيرفته است. يلدا كه مادرش را در شانزده ساله
جوي  وسه ساله است؛ دانش گي از دست داده است، اكنون بيست زده سالهنو

  ي ادبيات فارسي. دانشگاه تهران؛ رشته
كار  كنند؛ دو خدمت گي مي ي حاج رضا دو نفر ديگر هم زنده در خانه   

هاي حاج رضا  ي محبت سرش پروانه. يلدا در سايه زاد: حاج حسين و هم خانه
كند. حاج رضا  پروانه روزگار خوشي را تجربه ميهاي حاج حسين و  و مراقبت

كند  نهاد مي اما طرحي دارد؛ طرحي براي مهارِ شهاب. حاج رضا به يلدا پيش
اش، به مدت شش ماه به عقد شهاب درآيد. با او زير  در مقابل يك سومِ ثروت

گي كند. پس از شش ماه، آن  يك سقف، درست مثل يك خواهر و برادر زنده
اند يا نه.  سر پذيرفته ديگر را به عنوان همگيرند كه آيا يك يم ميدو خود تصم
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سر  آيدا و شهاب پس از ماجراهاي بسيار سرانجام يك ديگر را به عنوان هم
  گزينند. برمي
  ها. برگرديم؛ به عنوان رمان؛ به عنوان فصل شب ممكنبه       
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روايت  در پنج فصل شب ممكني تكراري را بگوييم:  نخست يك نكته
، شب كوچك، شب واقعه، شب شروع، شب بوفشود؛ در پنج شب:  مي

اي را  گويد؟ شايد دو واژه ي تكراري به ما چه مي . اين نكتهشب شيان
. ممكنو  شبدهند:  كند كه عنوان رمان ما را تشكيل مي برجسته مي

ي  شود؛ يعني واژه تكرار مي شبي  هاي كتاب اما تنها واژه درعنوان فصل
ي  غايب. يعني واژه ممكني  ها حاضر است؛ واژه ي فصل عنوان همهر شب د
ي  تبديل شود، واژه شيان، كوچك، واقعه، شروع، بوفتواند به  مي ممكن
اما هميشه حضور دارد؛ يعني تنها تاريكي ممكن است؛ يعني تفاوت  شب
  ممكن است. شبها تنها در حصارِ  فصل

شباهت  شبي  كند؛ واژه ن ميها را عريا تفاوت فصل ممكني  واژه   
خواهد چنين بگويد: چه تفاوت  شايد مي شبي  ها را شايد. واژه فصل
  جا كه هميشه شب است؟ گذرد آن كند بر جهان چه مي مي
  زند؟ را پوزخند مي شب ممكنآيا فورمِ  شبي  واژه   
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ي  ، روايتي مستقل است؛ روايتي متفاوت است؛ راويشب ممكنهر فصل از 
كند؛ فصل ديگر را تصحيح  تي دارد. هر فصل، فصل ديگر را نقض ميمتفاو
گويد؟ روشن است:  كند. اين فورم چه مي كند؛ فصل ديگر را تكميل مي مي

تواند  روايت معتبري نيست؛ خاستگاهي نيست؛ غايتي نيست. هر روايتي مي
توأمان خطا و معتبر باشد؛ درست مثل جهان ما كه هر خاستگاه و غايت و 

گويد: مرگ  ي ممكن جز اين نميهيت و نمودي در آن ممكن است. واژهما
ها؛  نويسنده –غيابِ راوي  -ها؛ حضور  ي روايت شأني ها؛ هم كالن روايت

خواهند معناي متن را براي هميشه به تأخير  كه مي» هايي تفاوت«حضورِ
  )2اندازند. (  

أخير افتد وتفاوت معناي ثابت متن بايد به ت شب ممكنبر مبناي فورم    
هاي دوتايي رنگ  ي تقابل تبديل به تنها معناي ممكن شود؛ يعني بايد همه

روشنايي. پس  –روز؛ تاريكي  –ي شب  ببازند؛ از آن ميان تقابل دوتايي
در عنوان  شبي  ديگر تكرار كنيم: تكرار واژه هايي پرسش خود را در عبارت

بر شباهت   فشارد؟ پاي نمي روز –ي شب  دوتاييها بر تقابل  ي فصل همه
را  شب ممكنهاي  فشارد؟ تفاوت فصل ها پاي نمي ي روايت تاريك همه
  زند؟  پوزخند نمي

ها؛ به  فصل» تفاوت«بنگريم؛ به  شب ممكنهاي  روايت» هاي تفاوت«به    
را خود  شبها را خود خواهيم نوشت؛  فصل» شباهت«ها. كمي بعد  ممكن

  خواهيم نوشت.
  .شب بوففصل نخست آغاز كنيم؛ از  بايد از   
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دار، هاله، سميرا، پدر هاله،  مازيار جامه شب بوفي  هاي اصلي شخصيت
ي هاله، فخري، در ماجراهاي بسيار درگير اند؛  تيمسار اجاللي؛ دايه

ي ماجراها اما شايد در  ماجراهايي كه به مرگ هاله نيز منجر شده است. همه
   بندند. سه صحنه نطفه مي

گذرد كه جشن تولد  در رستوراني مي شب بوفي  نخستين صحنه   
دار نيز در آن برپا است؛ جشني سه نفره با شركت مازيار،  كوچك مازيار جامه

ي  گارسون براي سومين بار پرسيد: فرموديد با كوبيده«هاله، سميرا: 
پپروني؟ تو [...] گفتي: برو به آقاي تقوي بگو خانم دكتر رضوي با 

كنم زودتر.  ر و خواهرشان سر ميز [..] هستند [...] خواهش ميهمس
امشب كشيك هستم و تا سه ربع ديگر تو بيمارستان آتيه يه عمل 

  بواسير دارم [...]
[...] گارسونِ بدبخت زير لب چشمي گفت و راهش را گرفت و رفت    

[...]  
   [...]  

اي و سبيلي  رمهوشلوار س سال با كت همراه گارسون مردي بود ميان   
هاي كتش را بسته بود،  بسيار مرتب توي صورت بسيار معمولي. دكمه

اش ديده نشود [...] تقوي كه معلوم بود در  شايد كه شكم برآمده
رستورانش اعتماد به نفس يك حاكم را دارد، با نگاهي كه به هر 

مان انداخت [...] به من گفت افتخار آشنايي با شما را ندارم  تاي سه
هايت را آرام پهن كردي روي ميز [...] و با لبخند يك خانم  [...] دست

محترم و متعجب گفتي: البد سوءتفاهم شده. متأسفانه من هم افتخار 
مان هستيم. هنوز سفارش  آشنايي با شما را ندارم. منتظر دوست

ايم [...] تقوي از خجالتي كه كشيده بود يكي دو كلمه نثار  نداده
د [...] تو رو به من كردي و بلند گفتي: دكترجان بلند كر گارسون مي

زده و بلندتر: به اين  شو! بعد رو به تقوي و با اشاره به گارسون بهت
آقاي محترم گفتم عمل بواسير مهمي توي بيمارستان ميالد دارم. 
حتماً يك روز براي خوردن پپروني با سس قارچ دوبل خدمت 

  )3.» (ام وآن شنيده رسيم. خيلي تعريفش را از اين مي
در خياباني در شمال شهر تهران  شب بوف» مهم«ي  دومين صحنه   
اند. سميرا در كنار  گذارد. مازيار، هاله، سميرا از رستوران بيرون آمده مي

خيابان ايستاده است تا سرنشين يا سرنشينان ماشيني را وسوسه كند. مازيار 
و  ام [...] تا اين كه يك بي«اند:  رو پنهان شده و هاله پشت درختي در پياده

زدي يا  شان مي هايي كه جغله صداي شاسي بلند با دو جوان از همان
مامان يا هر چيز ديگر، جلو سميرا نگه دارد. سرت كه پايين آمد،  بچه

سميرا آرام به سمت در عقب رفت. آستينم را كشيدي و تا هنوز در 
  ودت كشاندي.باز بود، پريدي عقب ماشين و مرا دنبال خ

ها، به من اشاره كردي و گفتي: از ريخت و  [...] تو رو به جوان   
  هيكلش نترسيد. كروالل است [...]

   [...]  
ديدم هر دو جوان در  رفتيم و مي در خيابان ليز از برف با سرعت مي   

شان [...] صداي  پايند كه حتماً خيره شده بودم به آينه دارند مرا مي
قدر از من دورند  ز آمد. و پيش خودم  فكر كردم چهقرم گردن شال

تان  داد از همان لحظه خودشان را صاحب شان نشان مي [...] لحن
  دانند.  مي
   [...]  
قرمز در آينه متوجه من شد و انگار تو هم فهميدي  گردن [...] شال   

كه يواشكي نيشگونم گرفتي، كمي از جا پريدم و توي آينه به جوان 
  دم [...] بالفاصله گفت: كجا برويم؟لبخند ز

تريد. اگر نه كه ما تجريش پياده  اگر اهلش هستيد هر جا راحت   
  شويم. مي
   [...]  
ي سمت راستت كشيد. دستم را از روي زانويم  دستش را روي گونه   

برداشتم و مچش را گرفتم و پيچاندم كه صداي آخش درآمد [...] 
ماالند، گفت: مجبوريد  چ دستش را ميطور كه م قرمز همان گردن شال

  اين لندهور را دنبال خود بكشانيد؟
   [...]  
تا بيايم اين بار مچ دست تو را بگيرم، از توي كيفت اسپري    
كننده را درآورده بودي و گيرانده بودي توي صورت  هوش بي

دار را گذاشته  ي تيز چاقوي ضامن قرمز و سميرا هم تيغه گردن شال
قرمز بعد از يكي دو سرفه  گردن گردن راننده [...] شالبود روي 

هوش شد و سرش خورد به شيشه. من هنوز خيره به او بودم كه  بي
سميرا از همان طرف، در را باز كرد و مثل قرقي ماشين را دور زد و 

قرمز آرام از ماشين  درِ طرف شال گردن قرمز را باز كرد. شال گردن
. تو به راننده گفتي: خواهرم كه سوار شد افتاد بيرون، كنار خيابان

  راه بيفت [...]
   [...]  
مطمئن نبودم ميان من و راننده كدام بيشتر ترسيده بوديم. اما او    

طور كه دست توي جيب عقب  انگار با وضعيت آشناتر بود [...] همان
كرد تا كيف پولش را دربياورد، زد زير گريه و باز تو  شلوارش مي
توي سرش: گريه نكن خرس گنده، كسي باهات كار محكم زدي 
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ندارد [...] رو به راننده كردي: موبايل داري خرس گنده؟ راننده هنوز 
  بغض داشت: بله!

 تان كند. زنگ بزن يكي بيايد جمع -  
  [...]  

ماشين كم كم افتاده بود توي سرازيري. ما ايستاديم و نگاه     
 ديدم كه مدلش  در نور شب مي شد. و آرام دور مي ام كرديم كه بي

X3   بود. دور گرفت و از سراشيبي تند پايين رفت. باز قلبم زد: هاله
  اگر به كسي بخورد چي؟

[...]  
رفت و چه عجيب مستقيم. مثل خرس  حاال ديگر با سرعت پايين مي

كرد و ما همچنان ايستاده بوديم  سفيد در خواب، زمين را جارو مي
ي سراشيبي به چپ متمايل شد و ديديم كه دفعه خرس انتها كه يك

طور خورد به دو ماشيني كه پارك شده بودند و خدايا چه  چه
ها  كشيدند و تو داد زدي: بچه گيرها كه جيغ مي صدايي! و دزد

    )4.» (بدويد
گذرد.  ي تيمسار اجاللي مي در خانه شب بوف» مهم«ي  سومين صحنه   

مسار اجاللي هستند. تيمسار اجاللي ي تي مازيار، هاله، سميرا در خانه
عشقي ويژه  شاهنامهگرم است. فخري هم هست. تيمسار به » اش كله«

تند برگشتي پيش من و آرام زيرگوشم گفتي: شانس «[...] دارد: 
  اش حسابي گرم است. آورديم. كله

   [...]  
ي چاپ مسكو  ي جيبي نسخه [...] يكي از جلدهاي شاهنامه   

  دستش بود [...]
   [...]  
پريد و تو هم اين را فهميدي  ي تيمسار داشت مي شايد گرمي كله   

هيچ حرفي بلند شدي و رفتي طرف آشپزخانه [...] حاال كنار  كه بي
فرمانده پير و خواب آلودي نشسته بودم كه شاهنامه دستش بود و از 
روي ميز يك بطري نوشيدني را برداشته بود و داشت دو تا گيالس 

  كرد. مي لند را با طمأنينه پر پايه ب
   [...]  
ي قتل  از سي سال خدمتم را در دايره  وپنج سال، گفت: بيست [...]   

فهميدم مجرم  ها مي گذراندم دكتر. هميشه با يك نگاه به آدم
  هستند  يا نه [...]

   [...]  
وهفت بود. دختري  [...] فقط يك بار اشتباه كردم . تابستان پنجاه   

اش يك مرد را  كرد. توي خانه گي مي رده بودند كه تنها زندرا آو
قصابي كرده بودند. خودش به پليس زنگ زده بود و گفته بود وقتي 
آمده خانه، جنازه را پيدا كرده. تا ديدمش گفتم قاتل خودش است. 

[...]  
  خب؟-   
كردم. سه روز بعد جواني خودش را معرفي كرد و  من اشتباه مي-   

كرده  گفتند نامزد دخترك بوده. تحصيل ه گردن گرفت. ميقتل را ب
  بود؛ خيلي هم مؤدب [...]

  آخرش چي شد؟ -
  اعدام شد. -

  [...] دختر چي؟
دنيا  وسه بهمن باهاش ازدواج كردم و نيم ساعت بعد از به بيست

  )5.» (آمدن هاله مرد
ي  رانيرحمي؟  وي معنايي؟ لزوم بي گويند؟ تكرار بي ها چه مي اين صحنه   

  شده دارند؟  ي تيمسارهايي كه دل با روزگار تمام خانه
  طور؟ چه شب شروعچيز ديگري هم هست؟ در    
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آيند؛ از آن ميان: سارا  هاي جديدي به ميدان مي شخصيت شب شروعدر 
دار؛ آشوبي، كارگردان تئاتر.  مازيار جامه»  نامزد«كار و  معتمدي، هم

خوانديم  شب بوفكه در » اخباري«ي  چيزهاي ديگري هم هست: همه
  حقيقت نداشته است: هاله زنده است. اين سميرا است كه مرده است.

در شمال شهر تهران، در تقاطع  شب شروع» مهم«ي  نخستين صحنه   
زند. به يك  دار ترمز مي گذرد. هاله در مقابل مازيار جامه جردن و مدرس مي

وده است با دوست پسرش به اين در لواسان دعوت دارد. قرار ب  مهماني
است. دوست پسرش امشب با   مهماني برود، اما دو روز پيش با او دعوا كرده

آيد. هاله حاال در مقابل مازيار ترمز زده است تا   دختر ديگري به مهماني مي
آيد دختري با  [...] بسيار كم پيش مي«را پيدا كند: » ترش يك دانه به«

هيچ تعارفي  سري ترمز بزند و اين طور بيماشيني آخرين مدل جلو پ
ي  تان قيافه قول همه خصوص من كه كه هميشه به سوارش كند. به

ام بتواند  اي دارم و اگر مثالً قد درازم يا باراني مشكي داده عصا قورت
ام  دختري را هر چند بدسليقه جذب خودش كند، عينك آقامعلمي

د هم اين كه مگر ترين دخترهاست. بع ي ترشيده دهنده فراري
محمدرضا گلزار يا عليرضا نيكبخت واحدي باشي كه از اين دست 

  ها زياد بهت بشود و تو حق انتخاب داشته باشي [...] تعارف
   [...]  
زد. يعني حداقل من بعد از آن روز، آن  هاله معموالً عينك نمي    

و هايش نديدم. شايد به خاطر كار غيرمعمول  عينك بزرگ را به چشم
  )6.» (كرد لحظه مي اي بود كه در آن جسورانه

، حاصلِ جمع حوادثي است كه در يك مهماني در »مهم«ي  دومين صحنه   
جويان:  آوران و نام نام ،فكران گذرد؛ يك مهماني با شركت روشن لواسان مي

محض ورود به باغ دست در بازويم انداخت و تا آن جلو [...]  هاله به«
من آمد [...] اگر نخواهم دروغ بگويم كمي نگران  آرام و چسبيده به

شان پول  شدم. نگران كه آيا براي اين جمع كه احتماالً ارزش اصلي
هاي عام چشمگيري دارم؟ فقط چند ثانيه بعد فهميدم  است جذابيت

چندان كوچكي  ام [...] نگاهم افتاد به جمع نه جوري اشتباه كرده بد
دند [...] و از آن ميان آشوبي، نفهمي به من خيره بو كه بفهمي

كارگردان تئاتري را كه چند وقت پيش نمايشش گل كرده بود [...] 
  شناختم [...] 

آشوبي آشكارا سرش گرم بود. بازويم را گرفته بود و همين طور كه    
زد من را نزديك ميز برد. وقتي كنار ميز رسيدم  و چهار  حرف مي

د [...] فهميدم عجب پنج دختر با هم گفتند: سالم استا
شناسي تصويرم  يي! هر چهار نفرشان شاگرد درس زيبايي كاري خراب

  بودند [...]
ي  هايش را در باره [...] آشوبي داشت يكي از همان تك جمله  
گفت كه  توجهي مسئوالن به مادر تمام هنرها يعني تئاتر به من مي بي

و براي رقص  سال جمع، دستش را گرفت هاي ميان يكي از معدود زن
نظرم  پروا لباس پوشيده بود. به سال مانند بقيه بيبرد [...] زن ميان

ها به جبران پوشيدگي كمابيش اجباري روزها در خيابان، در  زن
سازي مشغول  اي به جبران هاي شبانه به طرز وحشيانه مهماني

شوند [...] هر چند بگذريم، چه چيزمان مثل گذشته است كه اين  مي
ي صفات  اندازي، حسادت و همه هم جز پشت شد. البته بهيكي با
مان نداريم  وكسري نسبت به نياكان اي كه شكر ايزد هيچ كم رذيالنه

تر هم  روز به لطف ذات اين خاك اهورايي افزون كه هيچ، روزبه
  شود. مي
هاي  هاي آشوبي گوشم به جمله جمله [...] مدتي بود به جاي تك   
ي يكي از شاگردانم چسبانده  كه شانه به شانهي پسري بود  وقفه بي

داد. شاگردم با قهري ابدي با ميراث  بود و به ديگران مهلت نمي
دانم از كجا افتاده بود  دامني كوتاه پوشيده بود و نوري نمي  نياكانش

انداخت. اين هم از  اش را برق مي هاي تاپ صورتي رويش كه پولك
جوشي  ز هر چيز آش درهمها است كه ا هنر مخصوص ما ايراني

اي از  جمله ژوپ در يك شب باراني [...]  تك پزيم؛ تاپ با ميني مي
آشوبي [...] از هراسم كاست [...] گفت: به شان گفته بودم نظر آخر را 

شان  دهد [...] يك كالم بگو كدام دار مي ي شما دكتر جامه در باره
اين همه توجه، اين خواهم [...] پس  بهتر است. براي نقش اول مرد مي

همه كنارم نشستن، استاد گفتن، دكتر بلغور كردن براي گرفتن نقش 
  )7» (ي سه بود. اول يك نمايش درجه

گذرد. مازيار در  در هتل شيان مي شب شروع» مهم«ي  سومين صحنه   
اي  ي هتل شيان نشسته است؛ سميرا در گوشه اي از سالن غذاخوري گوشه
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انگار جايي ندارد. از خانه فرار كرده است؟  ديگر. سميرا سردش است.
سوي  نفس به اما آن شب سوزِ سردي كه تازه«[...] كند؟:  فروشي مي  تن

سوي ما اندك    خورده را به هاي صيقل رفت، سوزن شهر مي
كرد. درست كنار من سه پسر جوان  خورهاي سمج پرتاب مي آش

هاي فضول  ما گوشزدند، ا نشسته بودند و با اين كه بلند حرف نمي
بلعيد [...] خيلي آرام بودند و عجيب  من [...] كلمات بادآورده را مي

ها را لخت  كه مؤدب. اين روزها پيدا كردن مردي كه در هر حالتي زن
ي  خور من در باره هاي آش نبيند تقريباً حكم كيميا دارد، اما همسايه

  زدند [...] اي حرف مي دختري با دلسوزي صادقانه
سرشان پايين بود و من تازه متوجه دختري تنها شدم كه پشت    

شد  كرد. البته فقط مي روي من داشت به پسرها نگاه مي ميز روبه
كند چون عينك آفتابي بزرگي به  ها نگاه مي حدس زد دارد به آن

چشمش بود. دختر كه همان سميراي بعدهاي خودم شد، از سرما 
خورد  هم مي هايش به دندانديدم  جمع شده بود توي خودش و مي

[...]  
    [...]  
ها  ها گفت: بچه آورد. يكي از آن ها را هنوز مي [...] باد صداي جوان   

خواهد برويم بهش بدهيم. يكي  خيلي نامردي است. اگر پول مي
دانم مشكلش فقط  ديگر جوابش را داد: حرفي نيست. اما بعيد مي

شدم،  همين طور كه بلند مي كنم جا ندارد [...] پول باشد. فكر مي
كت كتانم را درآوردم [...] و رفتم پشتش ايستادم و كت را روي 

رويش ايستادم و گفتم: چاي كه  دوشش محكم كردم و برگشتم روبه
هم نزديك كرد و گفت: نه، خيلي جيش  هاي كت را به خوريد؟ لبه مي

ستشويي گويد. گفتم: خب برويم د دانستم همين را مي دارم. انگار مي
ها را ديدم كه از پشت ميز بلند شده بودند و مشفقانه من  [...] جوان
طور  كردند. آرام شده بودند و باز هم تعجب كردم كه چه را نگاه مي

  شود [...]  آدم خوب هنوز پيدا مي
آن شب تمام مدت در صندلي عقب ماشين تا به خانه برسيم،    

ام خواب بود [...]  روي شانهسميرا بازويم را سفت چسبيده بود و سر 
وارد كه شديم، يك راست بردمش توي اتاق خواب و گذاشتمش روي 
تخت. كت را ازش دور كردم. مانتوش را درآوردم. در تمام مدتي كه 

گفت صد سال است  كردم مي هاي مانتو را يكي يكي باز مي دكمه
كشيدم  نخوابيدم. يك دقيقه بخوابم چشم. و من هي خجالت نمي

  )8.» (كنم رم گريه ميدا
هاي  ي رابطه گويند؟ بحران دو جنس؟ فروپاشي ها چه مي اين صحنه   

ها؟  ها؟ حقارت آن ي آن گي فكران؟ خودشيفته ي روشن انساني؟ تباهي
ي فقر؟ رواج  دورويي و تزوير روزافزون انسان ايراني؟ غياب نيكي؟ سياهي

  فروشي؟  تن
 طور؟  هچ شب وقوعچيز ديگري هم هست؟ در    
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آيند؛ از آن ميان:   هاي جديدي به ميدان مي هم شخصيت شب وقوعدر 
جمشيد، دوست پسر سابق هاله؛ فريبرز علوي، كارگردان سينما؛ ليال، 

سر ليال. خبرهاي جديدي هم هست: هاله در  ي سينما؛ شهرام، هم هنرپيشه
رده است تا مدتي است؛ تيمسار اجاللي او را به هتل شيان آو  گي اوج افسرده

  با خود خلوت كند. مازيار هم مرده است.  
آميزند؛  هايي است كه در هم مي اي از صحنه مجموعه شب وقوعي  همه    

دانستم در  [...] مي«اي كه انگار هيچ ارتباطي با هم ندارند:  مجموعه
گنده هم هست  هاي كله كننده آن شب، آشوبي يكي از تهيه  مهماني

هايي داده. شايد  هايش قول ي فيلم براي تهيهكه به جمشيد 
دانيد، اما جمشيد در سه كار آخر فريبرز علوي دستيارش بود و  نمي
دانيد كه چه آدم با نفوذي توي سينما و تلويزيون است [...]  مي

رفت و  جمشيد مثل هميشه هول بود و خالصه داشت زيرآبي مي
هنوز نداشت اي كه  نامه كرد روي فيلم آشوبي را راضي مي

دار در حال  گذاري كند. به آشوبي گفته بود مازيار جامه سرمايه
قدر ضايع هي  اش است [...] جمشيد آن شب آن نامه نوشتن فيلم

  چاپلوسي مازيار را كرد و از هنر واالي او داد سخن داد كه به قول 

  
  

  
  

مازيار به شعورش برخورد و همه چيز را گذاشت كف دست آشوبي 
[...]  

   ...][  
ي  [...] يك سال آشنايي با جمشيد براي من يعني شناختن همه   

هايشان كه چه كسي حال كي را گرفته، كي با  بازي ها و خل سينمايي
  كي هست و آخرين تكه را كي به كي انداخته و هزار حرف مفت 

ديگر. مازيار [...] بازي ماندن در سينماي ما را خوب ياد گرفته بود. 
تازي كند،  ايد مجيز بزرگان را بگويد و اگر بخواهد يكهدانست ب مي

  كنند [...] گردنش را خرد مي
   [...]  
ها، زماني كه ليال خانم هنوز دوست دوران دبيرستان  وقت [...] و آن   

سارا بوده، او را ديده و پسنديده و حتماً چند سالي هم زندگي خوب 
يي كه  هاي آبگوشتي مهنا اند و حاال درست مثل فيلم و خوشي داشته

تواند شوهر  نويسم، خانم معروف شده  و نمي خودم مي
ها  غيرروشنفكرش را تحمل كند. آقا شهرام هم حتماً اين آخري

ها كي هستند  غول داده كه اين نره شده و گير مي غيرتي مي
  زنند [...] وقت زنگ مي وبي وقت

   [...]  
هايي كه خوانده  نامه فيلم [...] جمشيد دوباره شروع كرده از بدي   

آورد كه ضمن احترام، بد حرف زدن و يكي دو اسم معروف را هم مي
فهمم كارگردان موفقي  گويد. حاال مي ها را هم مي هاي آن متن
  ي يكديگر را با تير مي سايه  ها، همه نويس داند فيلم شود، چون مي مي

  زنند و فكر كرده االن است كه نرم شوم [..]
   .][..  
[...] شايد هم پيش خودش بگويد اين دختر چه كم ظرفيت است،    

چه خائني در حق دوستش است. اما گه خورده. پس چرا هر سه بار 
اش [...] مردها مگر غير از  وقتي سارا نيست من را كشانده خانه

    )9([...]» خواهند  ها مي خوابيدن، چيز ديگري از زن
ي  ي اهالي  فكران؟ تباهي ي روشن تباهي گويند؟ ها چه مي اين صحنه   

گاني؟  گاني؟ حسادت همه گاني؟ جنايت همه ي ايران؟ خيانت همه سينما
گاني؟  ي همه گاني؟ مجيزگويي گاني؟ ميل به قدرت همه ي همه چاپلوسي

  گاني؟  ي همه كشي ضعيف
  طور؟  چه شب كوچكچيز ديگري هم هست؟ در    
  
8  

مان اند: مازيار، هاله، سميرا. خبرهاي ه شب كوچكهاي اصلي ي  شخصيت
گي  ها است: تيمسار اجاللي و سميرا زير يك سقف زنده شنيدني نيز اين

 شب ممكني  كنند. تيمسار بر سر سميرا آب توبه ريخته است. نويسنده مي
  اند. گي كرده و مازيار نيز مدتي زير يك سقف زنده
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يي كه بيش از هر چيز ها اي است از صحنه مجموعه شب كوچكي   همه    
ساخته  ممكني رمان شب  هاي سميرا و نويسنده از خاطرات و داوري

شوند؛ از ماجراهايي كه ميان سميرا و مازيار و نويسنده و مازيار رخ  مي
كنيد كي مازيار را به كشتن داد؟ درست است خود  فكر مي«اند:   داده

با خودش برد زير  اش هم مرد، ولي مازيار را هم گورشده به اَلپر گه
اي مثل هاله به تورش خورد، پاهايش لرزيد.  خاك [...] وقتي معروفه

بازي بود، خودم سه سوت از خجالت هاله  وگرنه اگر به الت
خواهد  گفت چون خيلي دوستم دارد نمي آمدم [...] مازيار مي درمي

آن كار را با هم بكنيم [...] سه سال است از شوهر الدنگت كه 
اش در  هرت تو را ندارد جدا شدي كه جواني سروكلهظرفيت ش

شود. اين جوان بسيار باهوش اما دنيانديده و كمي ات پيدا مي زندگي
گيري  طور وقتي كنارش قرار مي بيني چه دست و پاست [...] مي بي

تواني دلي را  كني هنوز مي كني. احساس مي [...] احساس جواني مي
شوي [...] مدام بهش  تر مي با او صميميعنوان يك زن  بلرزاني. بعد به

گويي پسرجان عشق چيز مزخرفي است و همين تو كه حاال  مي
كني و او با غيظ  چرخي، به سال نكشيده رهايم مي شيداوار، دورم مي

بيني  دهد امكان ندارد [...] تا اين كه يك روز ناگهان مي جواب مي
.] جايت را حرف تو درست از آب درآمده و دخترهاي جوان [..

چي تقلبي است،  اند و با اين كه تو خودت هزاربار گفتي همه گرفته
چي تقلبي است،  چي تقلبي است، همه چي تقلبي است، همه همه
چي تقلبي است  چي تقلبي است، همه چي تقلبي است، همه همه

چي تقلبي است [...] ته دلت  فهمي واقعاً همه بار مي وقتي براي اولين
    ) 10.» (شود سوزن سوزن مي

هاي پيش  اي از چيزهايي را كه فصل گويند؟ پاره ها چه مي اين صحنه   
  هاي پيش گفتند.  گفتند؛ شب

  طور؟ چه شب شيانچيز ديگري هم هست؟ در    
     
9   

جا تنها  ايم؛ در اين را پيش از اين خوانده شب شياني  هاي اصلي شخصيت
ي  هتل شيان و يك نويسندهخورند: صاحب  ي جديد به چشم مي دو چهره

خواهد رماني بنويسد كه مرد مي  ي تنها خبر جديد اين است: نويسنده  مرد.
  ايم. هايش را پيش از اين خوانده سرگذشت شخصيت

نوشته نشده است يا رمان  شب ممكنگويد؟ رمان  چه مي شب شيان    
  در آن تكرار خواهد شد؟شب ممكن ديگري در كار است كه شبِ رمان 

  برگرديم؛ به عنوان رمان. همخونهبه    
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اند. اين  ي هم و خونه به هم چسبيده واژهدو تكهمخونه در عنوان رمان 
ي نگارش اين واژه است، اما  شيوه» ترين متداول«ي نگارش البته  شيوه

ي نگارش آيا پايان رمان  انگيزد: اين شيوه هايي را در ما برمي هررو پرسش به
چون دو  خواهد بگويد كه شهاب و يلدا سرانجام هم ند؟ آيا نميك  را فاش نمي

خواهد بگويد كه  ي هم و خانه به وصل يك ديگر خواهند رسيد؟ آيا نمي واژه
ي فرجامي مقدر  هاي رمان ما جز مقدمه ي فصل هاي همه ي جدال همه

  نيستند؟
  گويد؟ چه مي همخونهفورم رمان    
     
11  

ي ماضي، در زمان خطي  نامحدود، در صيغهاز منظر داناي كل  همخونه
ي متن را  شود. چنين فورمي از جمله دخالت خواننده در بازنويسي روايت مي

رساند، بر اعتبارِ روايت راوي مبتني است، بر لزوم  ترين حد مي به كم
كند كه در مسير  هايي ثابت را تصوير مي هاي دوتايي  اصرار دارد، منزل تقابل

شايد شش  همخونهاند. در مسير فرجام مقدر  اخته شدهفرجامي مقدر س
پدر، اختالف پسر با پدر، عشق پنهان » مشروع«منزل پيداتر است: لغزش 

ي اسالم و رفتار  گي پسر به پدر، غيرت مردانه، نجابت اسالمي، آميخته
  ، خشونت مردانه.»مدرن«

  كمي توقف كنيم. همخونهدر شش منزل     
  

12  
حاج رضا دل به زن جواني كه گاه به «پدر: » مشروع«منزل اول: لغزش 

  آمد سپرده بود [...] عنوان مشتري به سراغش مي
اند،  وقتي گلنار با خبر شد كه حاج رضا با زن جواني صيغه خوانده   

هاي  اش پيچيد و در بستر افتاد و تا لحظه تاب نياورد دردي در سينه
اي تمام عمر شرمنده كرد آخر با چشمان پر از سؤالش، حاج رضا را بر

[...]) «11 (  
شهاب [...] كه بيشتر از دو خواهرش «منزل دوم: اختالف پسر با پدر:    
ي پدر را  ي مادر بود، به همان نسبت نيز بيش از آن دو، كينه بسته دل

شق و مغرور  جايي كه بسيار خودسر، كله در دل پرورانده بود، از آن
ي پدر و  بود تا بتواند زودتر از خانه بود، مدام در صدد انجام كاري

  )12» (گي كند [...] مديريت او خالص شود و به تنهايي زنده
حاج رضا دست راستش را دور «منزل سوم: عشق پنهان پسر به پدر:    

هاي پهن شهاب انداخت و او را پيش كشيد و گفت: پسرم،  شانه
  دست ندهد [...] ي تو از اش را در خانه مواظب باش تا طراوت و تازگي

سپس او را درآغوش كشيد [...] خيلي وقت بود كه دل شهاب براي    
  آغوش پدر تنگ آمده بود [...]

قدر باعث آزارش  دارد و چه قدر او را دوست مي شهاب فكر كرد چه   
  )13.» (بوده است

ها، اون پسره كه گفتم همسايمونه و  بچه«مردانه:   منزل چهارم: غيرت   
تا دم دانشگاه راه افتاد، دمِ درشون وايستاده! فكر كنم دنبالم 

  مامانش برامون آش آورده!
   [...]  
كنان آش  ها را دوتا يكي كرد و پايين آمد و سالم و عليك يلدا پله   

  كرد [...] چنان ايستاده بود و نگاهش مي را گرفت. پسر همسايه هم
   [...]  
ها را از حس و حالشان  ر آنبعد از نيم ساعت صداي زنگ بار ديگ   

  بيرون كشيد.
   [...]  
ي آش را به سرعت شست و چادر به سر كرد و با عجله  يلدا كاسه   
  ها را به سمت پايين دويد. پله
[...] يلدا سعي كرد حالتي جدي و تقريباً عصباني  به خود بگيرد،    

نان در را باز كرد ... پسر همسايه پشت در ايستاده بود و لبخندز
  نگاهش كرد و گفت: ببخشيد، سالم [...]

   [...]  
هايش به جز  هاي يلدا كر شدند و و چشم اي گوش براي لحظه   

شد، چيزي نديدند.  اتومبيل شهاب كه جلوي در خانه متوقف مي
  شهاب جستي زد و از اتومبيل پايين پريد.

   [...]  
من قصد جسارت [...] پژمان گفت: آقا مثل اين كه سوءتفاهم شده.    

خواهي كنم كه چند روز   نداشتم و فقط اومدم از يلدا خانم معذرت
  پيش جلو دانشگاهشون باعث دعوا و درگيري شدم! 

[...] شهاب كه تازه به موضوع پي برده بود، در يك چشم به هم    
زدن روي پژمان هوار شد و آن چنان مشتي نثارش كرد كه پژمان 

را كنار جوي آب افتاده است. لبش خوني دانست چ براي دقايقي نمي
  )14.» (فت بود و سرش گيج مي

شهاب در سكوت »: «مدرن«ي اسالم و رفتار  گي منزل پنجم: آميخته  
بود. انگار از اين كه باالخره مراسم رو به پايان است، خيالش راحت 

هاي حاج رضا تمام نشده بود. به پيشنهاد او قرار  شده بود، اما برنامه
زاده صالح بروند و بعد شام را هم  ابتدا همگي به زيارت امامشد 

  ميهمان حاج رضا باشند [...]
   [...]  
  خواني؟! شهاب نگاهي به او كرد و گفت: يلدا! از كي نماز مي   
  يلدا فكري كرد و گفت: نمي دونم، از خيلي وقت پيش.   
   [...]  
ست خاصي داره، كسي [...] شهاب ادامه داد: يلدا خانم، چادر قدا   

كنه كه بهش اعتقاد داشته باشه و هميشه سرش كنه.  چادر سرش مي
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اگه هر كسي از روي تفنن چادر سرش بكنه و رفتارهايي كه در شأن 
يك خانم چادري نيست بكنه، به نظر من به افرادي كه با اعتقاد چادر 

  كنن، توهين كرده! سرشون مي
   [...] 
ي مشكي به تن داشت. او هم موها را پشت  ميترا پيراهن دكولته   

آميزش  سرش گلوله كرده بود  و طبق معمول آرايش تند و اغراق
  زد. توي ذوق مي

  يلدا گفت: آره خودشه!   
  نرگس گفت: واي خدايا! لباسش خيلي ناجوره!   
  يلدا با پوزخند گفت: آخه خيلي متمدنه!   
   [...]  
ها  صيد؟ همين طوري مثل پيرزنرق ها نمي فرناز گفت [...] بچه   
  خوايم اين جا بنشينيم و بقيه را تماشا كنيم و غيبت كنيم؟! مي
   [...]  
  يلدا گفت: خُب، پاشو برقص!  
  شي؟! گي؟! ناراحت كه نمي راست مي -  
  ) 15» (يلدا خنديد و گفت: نه چرا ناراحت بشم؟ پاشو!  
انتهاي راهرو داد.  يلدا نگاهش را به«منزل ششم: خشونت مردانه:    

اي گيج رفت، يخ كرد و دوباره لرزه به جانش افتاد.  سرش براي لحظه
كرد. هر دو براي چند ثانيه به  شهاب آن جا ايستاده بود و نگاهش مي

  هم نگاه كردند.
   [...]  
شان تقريباً زياد بود، اما به نظرش  تر نگاهش كرد. فاصله يلدا دقيق   

اش از حرص باال و پايين  ي سينه . قفسهكند آمد او ريشخندش مي
  شد[...] مي
يلدا كيفش را روي شانه جا به جا كرد و نگاهي به پشت سر    

  انداخت. راهرو تقريباً خلوت بود، نگاهي به شهاب انداخت كه همان
طور ايستاده بود و منتظر! در يك لحظه تصميمش را گرفت و به 

  .]سمت در خروجي شروع به دويدن كرد [..
كرد يلدا آن طور پا به فرار بگذارد،  شهاب غافلگير شد، فكر نمي   

حاصل ماند و ناچار از دويدن به دنبال  فرياد زد يلدا... اما فريادش بي
  او!
   [...]  
ي ژاكت او را كه از پشت آويزان  [...] شهاب چنگي انداخت و يقه   

ها غرق  نگاه آغوشي شده بود، گرفت و محكم كشيد [...] يلدا در هم
  ي شهاب، صورتش را سوزاند [...] بود كه سيلي برق آسا و كوبنده

   [...]  
ي فرناز و  زده هاي وحشت [...] شهاب جلو آمد و در مقابل چشم   

نرگس، خم شد و بازوي يلدا را گرفت و با حركتي او را از جا بلند كرد 
سوئيچت  رفت بلند گفت و در حالي كه به سوي اتومبيل كامبيز مي

  رو بده كامبيز!
  يلدا به دنبالش كشيده شد...   
  ياييم. كامبيز گفت ما هم مي   
شهاب در اتومبيل را باز كرد و يلدا را به داخل هل داد و گفت: پس    

  )16!» (ريم خونه بجنب، ما مي
گويند؟ ستايش غيرت مردانه؟ مشروعيت خشونت  ها چه مي اين صحنه    

از رفتارهاي مدرن؟ ستايش اخالق » اي پاره«اق اسالم با مردانه؟ امكان انطب
  هاي ماندگار؟  اسالمي؟ تقدس خانواده؟ لزوم حرمت پدر؟ امكان عشق

ي گروه   هايي از شش ترانه از دو رمان خويش گذشتيم. حاال تكه    
  را بخوانيم. كس هيچ
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ام كه  دي[...] من يه آدم عا«شنويم:  چنين مي رفاقت تعطيلهي  در ترانه
ات گنديده /  كنم [...] / [...] رفاقت ام/ بعضي شبا مست مي دنبال پول

  » مياد بوي بدت / تو مرد نيستي / مرد ديدي بكش روي سرت / [...]
پسر اصالً خودتو با من «شنويم:  چنين ميمنم همين طور ي  در ترانه   

 گم؟/ من با تو فرق دارم / اينو دوني چي مي مقايسه نكن/ مي

/ تورو لي لي [...] ولي تا يه حدودي/  / تو مثل من مرديفهمي؟/  مي
ت/ تو ا ت/ ميگي كه بابا پول ميده باب ميلا به الالت ميذارن والدين

قصدمه  / جيب پول داري منم همين طور/ ميخوام بگم فرق داريم
/ [...] خوام اوستا شم/  مي / همين خوب/ من پول دوست دارم

ابايي پز نده/ اين يه فرصته كه نشون بدي چي خالصه كه با پول ب
  »[...] عرضته/ تو با فخر نگاه نكن منو خوشگل پسر

  
  
    

  
  
ش ا جا اوضاع ببين اين«نويم: ش چنين ميالشخور نباش پس  ي در ترانه 
/ ...بد نده حوصله ندارم بابا فحش/   ها هپارك دايناسورا هم بد تر از

ريم/  درمي / بينيم آژير قرمز مي [...]يابون تو خ / / [...][...]  بدو بابا
 شخور درگيريمالپس الشخور نباش/ ما هميشه تو خيابون با آدماي 

منتظر  هما يه ساعت/  [...] فكر كردي هستي خيلي الت / [...]/ 
 / فت باشم تو اجتماعآ/ من عادت دارم كه  / [...] هستيم چرا نميات

خوام تنها  / مي گرد سگ ول گي كنم مثل هآره من طاقت دارم زند
  »[...] باشم نه به رنگ ملت

بابا واسه ما عشوه نيا جون «شنويم:  چنين ميمايه بده ي  در ترانه   
فقط اون مايه رو  دوني، مي/  ما خودمون ختم اين كاراييم/  مادرت

لباسات باعث ميشن ر / ت مايه بده بيش / مايه بده، بصبده من الم
ببين قبوله تو   /[...] از اون جيب خرج كن دختر/ يه كم [...] /  بگم

شي كه قابل  تو جيب جا نمي وبولي خ / جذابي[...]  نازي ،شاخي
م همين ا پول خوب / مود خف مي چرخه[...]  حمل باشي/ تريپ تو

بعد به خرج من  / / تو با پول عشق بورز به من چربه آبيش به سبز مي
/ كار من ناز خريدن و التماس ] [...ريم هر جا كه تو خواستي/  مي
  »من و امثال من پي اسكناسيم/ [...] س /ني
يعني شهري كه  / جا تهرانه اين«شنويم:  چنين مياختالف از آهنگ    

تا تو  ات / تحريك روحه بيني باعث تحريك هر چي كه توش مي
جا همه  فهمي تو هم آدم نيستي يه آشغال بودي/ اين آشغالدوني مي

بذار چشم و گوشتو من باز كنم  / خواي باشي مثه بره مي / نا  گرگ
خبري از گل و بستني  / لعنتي شوخي نيستش هجا تهران / اين يه ذره

جا نصف  اين / بخور تا خورده نشي ه /جا جنگل / اين چوبي نيستش
 / كنه داد مي جا بي / اختالف طبقاتي اين نصف وحشي ان، اي عقده
 بعد خدا ،ين روزا اول پوله/ ا [...] / كنه يزخمي و بيمار م مردموروح 

باهات  / ما خدا پاشو من يه آَشغال / [...] ارباب كدخدا ،همه رعيت /
بهت پوزخند  / خدا هسن تو سوار ماشين يكي هم / / [...] حرف دارم

عقده رو  / خوام مايه داربشم / كه منم مي كني با كينه دعا زنه مي مي
خواي بخوابي تو  / مي كنن دركش اثر نميدعا نكن بي  / كنم تركش

/ بايد  بيا باهم به اين دنيا فحش ناموس بديم / كابوس ببين /بيداري
/  هر جا كنار خيابون نبيني فقر و فحشا / كور باشي نبيني تو فخرو

نكنه تو هم به فكر ايني  / خدا بيدار شو يه آشغال باهات حرف داره
  »كه چي صرف داره/ [...]

گويند؟ پيش از پاسخ به اين پرسش خود چند  شش ترانه چه مياين     
اند. در مورد رپ  ي ما در سبك رپ خوانده شده كلمه بگوييم: شش ترانه

رپ در سبك هيپ هوپ ريشه دارد كه خود از : ايم چيزهايي خوانده
ي بردگان آفريقايي؛ آواي  گيرد؛ موسيقي اي بلوز سرچشمه مي موسيقي
شكوفا شد؛ از فرهنگ آمريكايي  1970هاي  هوپ در سال گان. هيپ فروافتاده
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چرخيدند و شعر و موسيقي و  آسا مي هايي كه در شهرهاي غول آفريقايي -
ي رپ را در زبان انگليسي شايد بتوان  ) واژه17آميختند ( رقص را در هم مي

اي از سخن گفتن باز  با سخن مترادف دانست. در سبك رپ خواننده لحظه
كشد، از  گذارد، تسلط خويش را به رخ مي موسيقي را تنها نميماند،  نمي

ماند. رپ آواز  پايان باز نمي افتد، از تكرار و باز تكرار خشمي بي نفس نمي
  ) 18است. (  نشين  گان حاشيه سينه سپركرده

اين چند كلمه را گفتيم تا بگوييم سبك رپ در همه جاي جهان كمان    
هاي رپ  اما از ياد نبايد برد كه در همه ترانه پرپيكان خشم و پرخاش است،

شود. پس يك بار ديگر  پيكان خشم و پرخاش به يك سو پرتاب نمي
رحمي؟ وسعت خشونت؟  گويند؟ گسترش بي ي ما چه مي بپرسيم: شش ترانه

ها؟ شكاف عظيم طبقاتي؟ حاكميت پول؟ ستايش قدرت بدني؟  رنج از عقده
  مرگ رفاقت؟ احتضار عشق؟

چه  شب ممكنبرگرديم. از خود بپرسيم  شب ممكنال بار ديگر به حا    
شب انعكاسي از » واقعيت«كند؟ از خود بپرسيم اگر  جهاني را تصوير مي

شب هاي  ي فصل گونه بود؟ از خود بپرسيم كدام شب همه بود، چه ممكن
  كند؟ را تاريك مي ممكن
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شاپ و بازارچه و   خانه و كافي» گروهي«هايي از شهر تهران    در گوشه
ساالران،  كرده اند؛ فن اغلب تحصيل» گروه«رستوران ساخته اند. اعضاي اين 

اندركاران سينما و تئاتر. در ميان اعضاي اين گروه رفتار،  گان، دست نويسنده
كه  يها و مانتوهاي منش، پوشش اسالمي جايي ندارد، مگر در قالبِ روسري

هاي  ها در مهماني كنند. آن را نقض مي ي خود به هزار ترفند كاركرد سنتي
نوشند، به  پوشند، مشروب مي مي» هاي ديگري لباس«مختلط شبانه 

انداز يا نگرش  رقصند. باور به يك چشم هاي غربي مي جديدترين آهنگ
دهد؛ تنها ميل به  هم پيوند نمي را به» گروه«اجتماعي اعضاي اين  -سياسي 

اند، ميل به شورش  بندها ساخته و چشم بندها هايي كه دست رهايي از سنت
ها را  ي آن گي سيستم پدرساالر، رفتار و منش و دلبسته –در مقابل خانواده 

كند. ميل به رهايي اما تنها دليل يا جهت شباهت  به يك ديگر شبيه مي
هاي مشترك ديگري هم هست:  ها و فقدان ها ميل  ها نيست. در اين گوشه آن

هر خصلت و روشي را مجاز » رفت پيش«ود از نردبان جا ميل به صع در اين
گي، تنهايي، نياز، رنج  تمامي چشم بر اندوه، خسته جا آدمي به كند. در اين مي

پلكان آيد كه به  جا ديگري تنها هنگامي به كار مي ديگري بسته است. در اين
اعتماد منتفي است، وفاي به عهد منتفي  جا صعود من تبديل شود. در اين

ت، شفقت منتفي است، خيرخواهي منتفي است. دورويي حاكم است، اس
چاپلوسي حاكم است، خشونت حاكم است، تحقير ديگري حاكم است. در 

  آفريند.  جا نيكي تنها شگفتي مي اين
جاري است تالش براي رهايي از مناسباتي  شب ممكندر شبي كه در    

بحي اما پيدا نيست؛ سازد؛ ص سركوبگرانه، رقص، تئوري، جشن، رسانه مي
توان بست؛  تصويري تمام قد از انساني كه به هيچ جاي وجودش اميد نمي

اي تاريك كه كه از گلويش جز صداي هراس  كرانه –موجودي با كارنامه 
هاي  بود، هوا از چرخش شب ممكنخيزد. اگر ايران انعكاسي از  برنمي
  تاريك بود؛ نيكي ناممكن بود.   جويانه منفعت

» واقعيت«ود بپرسيم اگر برگرديم. از خ همخونهال بار ديگر به حا   
گونه بود؟ از خود بپرسيم كدام خانه در  بود، چه همخونهاز انعكاسي 
  برپا است؟ همخونه
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خانه و مسجد و بازار و رستوران » گروهي«هايي از شهر تهران  در گوشه
كنند،  ها تحصيل مي در دانشگاه» گروه«ساخته اند. زنان و مردان جوان اين 

ها  زاده نشينند، گاهي به زيارت امام ها مي شاپ گاهي در بعضي از كافي
كنند. در  هاي عاشقانه مي زاد را زينت نامه هاي فروغ فرخ روند، گاهي شعر مي
ي اسالم ممكن  يا در چهارچوب باور به برتري» نااسالمي«جا رفتارهاي  اين

ي  ي اصلي جا خانواده هسته در ايناست يا در چهارچوب اسالمي ديگر. 
زير چشمان   روابط اجتماعي است، شأن پدر انكارناشدني است، مردان غيرتي

كرده و  پر شوق زنان، ناموس خود را در مقابل نگاه نامحرم با دهان كف
جا پرسشي نيست؛ بحراني نيست.  كنند. در اين كرده حفظ مي هاي گره مشت

ي يك قطب آن ترديدي  است كه در برتري جا جهاني دوقطبي برپا در اين
ي شرق در مقابل غرب، اسالم در مقابل غيراسالم، ازدواج  نيست: برتري

هاي  ، پوشش اسالمي در مقابل لباس»عشق نامشروع«شرعي در مقابل 
سرشتان  جا نيك پسر. در اين» ي وسوسه«پدر در مقابل » حكمت«نما،  بدن

كنند، راه بيگانه در پيش  هرگز به سنت سرزمين خويش پشت نمي
اي را كه در آن صداي غير به  گزييند؛ خانه گيرند، پدر و خانواده را بر مي نمي

  رسد. گوش نمي
بر پا است، انسان موجودي ناقص است كه  همخونهاي كه در  در خانه   

آموزد، در  جويد، درآغوش پدر عشق آسماني مي درآغوش خدا كمال مي
بود، در آن  همخونهابد. اگر ايران انعكاسي از ي عشق زميني راه خدا مي

سقف اسالم تا حد اسالمي ديگر باال رفته بود؛ تا حد انعكاس شعرهاي 
زاده صالح، از گلوي زني كه  زاد در زير سقف امام ي فروغ فرخ عاشقانه

  بر سر داشت. » حجاب برتر«
بپرسيم اگر  گرديم. از خود كس بر ي گروه هيچ حاال بار ديگر به شش ترانه   
گونه بود؟ از خود  كس بود چه ي گروه هيچ انعكاسي از شش ترانه» واقعيت«

  شوند؟ ها فرياد مي كس در كدام خيابان ي گروه هيچ بپرسيم شش ترانه
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چرخند؛ در  ها مي در خيابان» گروهي«هايي از شهر تهران  در گوشه
ها  ست و رجز. آني دود و بوق؛ پرخاش و تنهايي؛ جدال و زخم؛ شك بحبوحه

گان  زنند؛ كه بازنده كنند، از هراس خوردن مي از هراس خشونت، خشونت مي
كند،  داد مي رحمي بي جا بي ها جايي نيست. در اين  را در جهان آن

هاي پايين  فروشند، بچه فخر مي» هاي پايين شهر بچه«به » دارها پول بچه«
» تريپ» «خفن«زنان  زنند. مردان و را تيغ مي» دار زنان مايه«شهر 

كنند؛ تنها خشم  ها براي تغيير چيزي شورش نمي دارند. آن برمي» پررويي«
خواهند از  كنند؛ تنها مي ديگر هديه نمي» مرامي«نشانند.  خويش را فرو مي

توانند در مقابل ستم بايستند هم  ها هم مي كم نياورند. آن» هاي باال بچه«
زيند كه در آن نيكي و عشق ديري  مي خود فاعل ستم باشند. چه در جهاني

مي ارزي؛ جنگل » ات زر انبان«ي   است مرده است؛ جهاني كه در آن به اندازه
هاي سير هم گرسنه اند؛  هاي هميشه گرسنه؛ جنگلي كه در آن گرگ گرگ

  هاي گرسنه جز ايفاي نقش گرگ راهي ندارند.  جنگلي كه در آن بره
كس آتش خشم عظيم  وه هيچي گر هاي شش ترانه در خيابان   

هاي آخرين مدل از  هايي برپا است كه ماشين گان بر سر چهاراه تنهامانده
اي كه يك دم از نفرين جهان باز  كرده هاي كف گذرند، در دهان ها مي آن

مانند. اگر ايران   اي كه از هراس كابوس باز مي هاي پركينه مانند، در چشم نمي
هاي  ها از خون جدال كس بود، كف خيابان هيچ ي گروه انعكاسي از شش ترانه

  چشمان مملو بود. ي سرخ ناگزير مردان تنها سرخ بود؛ هوا از نفير كينه
به سه ايران نگريستيم. حاال شايد بد نباشد يك پرانتز كوچك تئوريك هم    

  باز كنيم. 
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متنيت هاي ديگر را ترا ي يك متن با متن ي انواع رابطه ) همه19ژرار ژنت (

) فرامتنيت، 21خواند. انواع ترامتنيت عبارت اند از: بينامتنيت، ( ) مي20(
  ) 25) سرمتنيت. (24) حادمتنيت، (23) پيرامتنيت، (22(

  ي يك متن در متن ديگر است.  بينامتنيت حضور پيدا، پنهان يا تلويحي   
ه با ي يك نقد، يك خوانش، يك تفسير يا يك حاشي فرامتنيت يعني رابطه   

  متني كه موضوع آن نقد، خوانش، تفسير يا حاشيه است. 
هايي كه آن را  ي متن ي يك متن با همه پيرامتنيت عبارت است از رابطه  

  ها، مقدمه، عنوان. گيرند؛ به عنوان نمونه پانوشت در بر مي
ي يك متن با نوعي كه متن خود را در  متنيت عبارت است از رابطه سر  

ي يك حماسه با تعريف  كند؛ به عنوان نمونه رابطه يف ميچهارچوب آن تعر
ي يك رمان با تعريف و بازتعريف  هاي حماسي؛ رابطه و بازتعريف ديگر متن

 ها. ديگر رمان
دهد كه در آن تولد يك متن به شكلي  اي را توضيح مي متنيت رابطه حاد  

مديون متن اي متني كه تولد خود را  مديون متن ديگر است؛ در چنين رابطه
  )26شود. ( متن خوانده مي ديگر است حاد

  تر توضيح دهيم. پرانتز را ببنديم؛ فقط دليل گشودن پرانتز را كمي بيش   
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ي  اين پرانتز كوچك تئوريك را باز كرديم تا از خود بپرسيم آيا سايه
ي ترامتنيت  در جستار ما هم پيدا است؟ پاسخ اين است: شايد. شايد  تئوري

هايي  هايي از متن ي ضمني با تكه ي بينامتني هايي از جستار ما رابطه تكهدر 
جا كه به عنوان  ي ژرار ژنت در آن گسترده است، برقرار است. آن كه انديشه

نگريستيم،  شايد در  همخونهو عنوان رمان  شب ممكنهاي  رمان و فصل
هاي  رمان جا كه به فورم چهارچوب نوعي نگرش پيرامتني قرار داشتيم. آن

» سبك رپ«اي در مورد  نگريستيم و چند كلمه همخونهو  شب ممكن
  گفتيم، شايد در چهارچوب نوعي نگرش سرمتني قرار داشتيم.

  باقي تنها سه نقش از يك شهر بود.   
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هايي كه از  سه نقش از يك شهر را ديديم؛ سه گروه را؛ سه جهان را. تكه

. حق با شما است. ما تنها در يم طوالني بودنقل كرد ي خودها ها و ترانه رمان
، پرانتزهايي باز كرديم، ها پرسيديم اي ايستاديم و از معناي صحنه زاويه
  اي نبود.  گفتند. چاره ها مي ها بايد خود سخن ها را گزارش كرديم. نقش نقش

  ها كه در آن شهرها است.  و هنوز چه نقش
  1390شهريورماه 

 
  ها: نوشت پي

 160، تهران، ص شب ممكن)، 1388، محمدحسن. (شهسواري -1
ي  كه به معناي تفاوت است، واژه  differenceي  ي فرانسوي ژاك دريدا از واژه -2

differance اند. تفاوط يعني  سازد كه در فارسي آن را تفاوط ترجمه كرده را مي
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گونه توضيح داد: هر دال به مدلولي اشاره دارد. اما مدلولِ دالِ اول، خود دال  اين
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ي پروكروستي در  شيوه«ي زير از خسرو پارسا با عنوان  چندي پيش، مقاله
  هاي مختلف منتشر شد در سايت» نگاري نوتاريخ

فضاي مجاز من تمام «خسرو پارسا در انتهاي اين مقاله اشاره كرده بود كه: 
ي ساير دعاوي اين آقايان بايد  شده است وگرنه مطالب زياد ديگري درباره

ارم درجايي ديگر به آن بپردازم. از آن جمله است داستان كه اميدو گفت
شدن  و جهاني» رسيدن تاريخ پايان  به«كه براي برخي با » اتوپيا«

تلقي » ناكجاآباد«شده و بنابراين هر جهان ديگري   دارانه محقق سرمايه
با خواندن اين مقاله برآن شديم كه از همكار خوبمان ... ». شود و  مي

با رسيدن  بنويسند. را براي اين شماره آرش» اتوپيا«تان بخواهيم داس
تصميم گرفتيم مقاله قبلي را نيز دوباره منتشر   »اميد يا اتوپيا« ي مقاله

  كنيم، تا در اختيار عالقمندان بيشتري قرار بگيرد. 
  آرش

  
  
  

  ي پروكروستي شيوه
  نگاري در نوتاريخ 
  

 خسرو پارسا
  

ي  ي رويه نوشتن مطلبي درباره ها بود كه در پي فرصت براي مدت
ويژه پس از  اخير به  ي روشنفكرها و روشنفكرنماهاي ايران در يكي دو دهه

هاي پراكنده مطلبي تنظيم  فروپاشي شوروي بودم. هنوز جز يادداشت
وگوي اخير آقاي عباس ميالني در  ام ولي چند نوشته و از جمله گفت نكرده

  كه فعالً در حد مجاز به چند نكته بپردازم.ي هم ميهن مرا وادار كرد  روزنامه
آيا فردي مجاز است يك يا چند بار تغيير تفكر و رويه بدهد؟ در اين نكته 

ي كسي يا مقامي نيست. اما  ترديدي نيست زيرا تفكر منوط به اجازه
  شود: درنگ دو پرسش مطرح مي  بي

نظري داشته ي تغييرات قطبي اين افراد  آيا ديگران هم مجازند كه درباره
كه محكوم به برخورد شخصي شوند؟ احتماالً داناترها  باشند بدون اين

مخالفتي با طرح اين پرسش و پاسخ مثبت به آن ندارند. و باالخره آيا اين 
هم جزو حقوق افراد است كه در طول هر تغييرِ فكر و رويه چنان رفتار كنند 

يا بصيرت در مكانيسمِ زنند؟ يعني آ كه گويا در آن لحظه حرف آخر را مي
تر به  تر و دورانديشانه كند كه قدري محتاط تغييرِ تفكرِ شخصي حكم نمي
تر  بيني را ماليم ي حاكي از نخوت خودراست مسائل برخورد كنيم و داعيه

  كنيم؟
معماي هويدا را منتشر كرد متحير شدم كه چگونه   زماني كه ميالني كتاب

ن حجم بنويسد تا در انتها ثابت كند هويدا تواند متني با اي يك روشنفكر مي
اي در دستگاه شاه بوده است. واقعاً  آدم خبيثي نبوده، بلكه آدم بالاراده

تر  تر و با معني قدركارهاي مبرم نظر من و ايشان آن متحير شدم. چون به 
مصرف جاي  وجود داشت و هنوز وجود دارد كه پرداختن به يك عنصر بي

ــ كه اميدوارم به آن نيز » نگاري نوتاريخ«ت. ادعاي گذاش سئوال باقي مي
كار  هايي به  اشاره كنم ــ در بهترين حالت، براي يك فعال سياسي، در زمينه

ها زماني  ي اجتماعي داشته باشد. تجديدنظر در برداشت رود كه نتيجه مي
ارزشِ گذاشتنِ وقت براي نوشتن و خواندن دارد كه به كسي چيزي بياموزد، 

ي  توان درباره گيري از خطاهاي آينده باشد. مي راهنمايي براي پيش كه
شاه، رضاشاه، تيمورتاش، داور، مصدق،  چنگيزخان، آقاخان نوري، محمدعلي
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اند تجديدنظر  ي كساني كه تاثيرات مثبت يا منفي در جامعه داشته ... و همه
و مباشر آن  كس و تفكر كرد و چه بهتر از اين. اما پرداختن به نوكرِ فالن

يي از خود  خصوص كه خود باور داشته باشيم عمال اراده ديگري ــ به
اند ــ از چيست؟ اگر برادر آقاي هويدا چنين وقت عظيمي تلف كند   نداشته

هاي ديگري  ي اجتماعي بايد انگيزه بر او حرجي نيست. اما يك مدعي مبارزه
شعبان جعفري و در مورد » نگاري نوتاريخ«داشته باشد. به نظر من 

خورد  تري داشت. آقاي ميالني غبطه مي اش معناي اجتماعي بيش دارودسته
اند ــ  هاي مختلف اجتماعي نكرده كه ديگران كارهاي جدي در زمينه

هم با ايشان موافق   مرداد، مصدق، حزب توده و... ــ (و من 28كودتاي 
ايشان به ققنوسي شوم كه دليل پرداختن  تر متحير مي هستم). ولي باز بيش

  كار آيد؟ شود زنده شدني نيست، چه كسي را به  كه معلوم مي
يي شده است براي جوالن  راحتي ملعبه هم به» نگاري نوتاريخ«اما داستان 

ي  ي عوامل تاثيرگذار در يك واقعه انتها. اگر منظور برخورد عيني با همه بي
متفكري را  تاريخي باشد نه چنين برخوردي تازگي دارد و نه هيچ

توان گفت اگر نگارش  ترين مخالفتي با آن بوده است و حتي مي كوچك
دارد. در گذشته نيز بسياري از  ها پرده برنمي تاريخ چنين نباشد، از واقعيت

ها تا حد ممكن (در زمان خود) چنين بوده است. عيني و  نگاري تاريخ
» نگاري نوتاريخ«ونيك طورآناكر ها را به توان آن گرا بوده است ولي نمي واقع

  قلمداد كرد.
ي  هم يك ذره  نگاري ــ آن هاي نوتاريخ كاوي به عنوان يكي از مؤلفه روان

هم توسط كساني كه آموزش و دانش الزم را ندارند ــ مثل   ناچيز آن و آن
هاي مفتش عقايد ــ كه  توان به اسقف دانشي سم مهلك است. مي هر پاره

كاوانه پرداخت و  طورروان اند ــ به بوده» صادق«رلين يي هم به قول ايزا ب عده
كاو متبحر  ها را هم محق دانست. يك روان آن» نگاري نوتاريخ«در يك روند 

خواهد يك پژوهش خاص را انجام دهد   به چنين كاري مجاز است چون مي
هاي رواني را توضيح دهد و مدعي فعاليت سياسي نيست. بررسي  و مكانيسم

يي در نقاط مختلف جهان نيز قطعاً الزم  هاي زنجيره ه عامالن قتلكاوان روان
كسي با چه توانايي و مايه و دانش ــ و نيز   است كه چه است. ولي نكته اين 

نشده، موضوع  ي حل به چه منظور ــ چنين كند و چرا از ميان هزاران مسأله
توان به  طلبد. مي كاوي مي خاصي را انتخاب نمايد. اين خود نيز روان

آماتوري به اشرف پهلوي و سپهبد نصيري هم »ِ كاوي روان«ي  وسيله 
  ها را هم تبرئه كرد. پرداخت و آن

يي ديگر: من نه از اين مصاحبه و نه از برخي مطالب ديگر كه از آقاي  مسئله
يي، چيزي يا موجودي به  ام، باالخره نفهميدم ايشان به مقوله ميالني ديده

هاي پرشماري كه  هستند يا خير. حداقل مطلب در تعريف نام روشنفكر قائل
شود اين است كه فرد نسبت به مسائل  كرده) مي از روشنفكر (سواي تحصيل

پيرامون خود و اجتماع تعهد، اشراف، دغدغه و يا الاقل آگاهي داشته باشد. 
اين يك تمجيد و تحسين از روشنفكر نيست بلكه بيان يك ويژگي است. 

خواهي  نشين سر در عالم مسائل خود دارد، زياده گر فردي گوشهبنابراين ا
بندي  خواهد كرد كه انتظار داشته باشد روشنفكر تلقي شود. تقسيم

نه تنها مغلوط و غيرواقعي كه » روسي و غربي«روشنفكران توسط ميالني به 
كننده است و براي فرار از معيار تعهد اجتماعي ابداع شده است.  تعمداً گمراه
از » روسي«بندي ايشان سارتر، برتراند راسل و هزاران متفكر غربي  در تقسيم
بدهيم » تز«آيند و خزعبالتي نظير آن. ما مجبور نيستيم همواره  آب درمي

گيري روشنفكر به سمت  تا تئوريسين شناخته شويم. مجبور نيستيم جهت
متحير را مخدوش كنيم و سپس » خلق«قول آقاي ميالني  حاكميت ويا به 

فر از سلك روشنفكري  اقبال آشتياني يا فروزان«بمانيم كه چرا كساني مانند 
»! كند شوند و كارهايشان اجر كافي پيدا نمي و از سلك خلقي بودن رانده مي

كرد زماني آقاي ميالني ايشان  فر فكر مي كنم اگر آقاي فروزان من تصور مي
كرد.  ديداً اعالم برائت ميشمارد، از اين اتهام ش مي» روشنفكر خلقي«را 

ي ادبيات ايران بود،  يي در حوزه فر فرد بسيار فاضل و برجسته آقاي فروزان
وجه خلقي. ضمناً در زندگي هم از  هيچ اما نه روشنفكر بود و نه به

دانم منظور ايشان از اجر  تر نبود (البته نمي» اجر بي«روشنفكران خلقي 
ايمان غلط از آب درآمد و وامانديم چيست). ما مجبور نيستيم وقتي تزه

بسياري از شاعران و «چيزي را جعل كنيم و از طرف ديگر بگوئيم 
نويسندگان مهم مثل شاملو، مثل براهني و حتي هوشنگ گلشيري ادعا 

ها اين  الخالق! البد آن جل» گرا نبوده اند كنند كه به هيچ عنوان چب مي
  اند. كردهمطلب را فقط در گوش آقاي ميالني زمزمه 

هايي مانند صمد بهرنگي و  تواند انواع چپ جا كه به نظر خود مي ايشان آن
خواند و در مقابل كساني را هم كه  مايه مي پور، احسان طبري و... را بي آريان

ها را غيرچپ  شود و آن مايه بخواند به دروغ عريان متوسل مي قادر نيست بي
  نامد! مي

ي مانند آقاي ميالني چنين نسبتي بدهم خواهد به روشنفكر من دلم نمي
يابم. اساساً به نظر ايشان از  تري نمي ي ماليم ولي صميمانه بگويم واژه

االيام تاكنون حتي يك روشنفكر چپ بامايه در ايران وجود نداشته  قديم
است. اين شيوه پروكروستي برخورد با مسائل است. هرجا مسأله به قالب 

شود و هرجا در دادن مثال كم  و غيرچپ ميشود: شامل نخورد، حذف مي
شود. اما دوست عزيز  سازيم: فروزانفر خلقي مي بياوريم چيزي را مي

تقدير براي آقاي ميالني   خواهد. مدل قابل هم مايه مي» نگاري نوتاريخ«
اهللا منصوري است. تعجب نكنيد. چون معيار براي او همين چپ نبودن  ذبيح

اگر تمام روشنفكران و «گويد:   منصوري مياهللا است. در دفاع از ذبيح
اهللا  ي ذبيح سال اخير ايران را جمع بزنيم به اندازه 10ـ15نويسندگان 

اند... من كاري به ارزش ادبي ندارم[!] ولي اين روند  منصوري كتاب نفروخته
گويد آقاي ميالني، پرفروشي يعني  درست مي» ارزش فرهنگي داشت.

گذاري با ارزش فرهنگي روشنفكران  ع ارزشاين نو». ارزش فرهنگي«
شوند،  مايه مي يي بي شود چپ كوبيده شود، عده متفاوت است. وقتي قرار مي

اند. ارزشمند  گرا نبوده هيچ عنوان چپ  شود به يي ادعا مي از زبان عده
ي  كردن همه بينيم كه مخدوش اهللا منصوري. مي شود ذبيح فرهنگي مي

» نگارانه نوتاريخ«آيد كه بنا بر نگاه  ر درميحدومرزها درخدمت اين ام
   !anything goesچيز رواست: همه

ي روشنفكر  ي آقاي ميالني به سردرگمي در مفهموم و واژه اما كاش مسأله
شود، روشنفكر  نوعي مذموم تلقي مي يافت. هروقت كه روشنفكر به خاتمه مي

ست. و از نظر شود: مشكل اصلي ايشان چپ بودن ا چپ از آن مستفاد مي
كه هميشه  ها، اين روشنفكران چپ (كه روسي هستند) با آن ايشان اين

ي  اند با اين همه مسئول همه  وقت هم در قدرت نبوده سركوب شدند و هيچ
چيزهاي بدي هستند كه تاكنون در ايران اتفاق افتاده است. ولي كسي   آن

ه) و اكنون راه بود» ابله«كه مدعي است زماني چپ بوده (به قول خودش 
ي چپ تنفر داشته باشد،  راست را تشخيص داده و مجبور است از واژه

همه خوب است اين فروتني را هم داشته باشد كه بداند در  بااين
طوركه  اشتباه كند. اما چنين نيست. ايشان همان» تواند مي«هايش  تشخيص

ست و در گفته شد هنوز هم در سوداي ارشاد و تزدادن است. هميشه محق ا
  هر مرحله بايد ديگران را راهنمايي كند.

ايشان بلكه بدين   صحبت از آقاي ميالني زياد شد و اين نه به لحاظ اهميت
جهت است كه او به عنوان يك پروتوتيپ قابل بررسي است. ما با صدها و 

ايم  رو بوده شده، ارشادشده و بريده روبه هزاران فرد تغيير تفكر داده، متحول
هاي  اند. نه تنها در دوران گر درجات مختلفي از اين دگرگوني بوده ايانكه نم

ها ناگهان  اند افرادي كه پس از سركوب پيش بلكه بعد از انقالب نيز كم نبوده
گفته است. به قول آقاي  اند كه ماركس مزخرف مي به اين آگاهي رسيده

كه در زمان اند كساني  كند. كم نبوده الجوردي سرازيري اوين معجزه مي
ترين حركت معناداري نكردند ولي بعدها در  بودن خود كوچك» چپ«

اند كساني كه با  ربايي كردند. و باز كم نبوده دادن به چپ گوي دشنام
قدرت رسيدنِ چپ را از دست دادند و  فروپاشي شوروي آخرين اميدهاي به
عا كردند سو با مرتجعين دست اول اد بنابراين به اصل خود بازگشتند و هم

ها به خطا رفت، تقصير  كه اساساً هرچه در جريان انقالب ايران و ديگر انقالب
كنند با افول  ي كساني است كه خيال مي ي زبان همه ها بود. اين لقلقه چپ

دارد و » اجر«تواند لگدي به آن بزند كه ثواب دارد.  چپ هركس و ناكسي مي
ي امريكا پيش رفت و  سيا و كنگرهتوان تا مقام مشاورت  حتماً اجر دارد. مي

  واقعي را دريافت كرد.» اجر«
گويم كه هركس از مواضع قبلي خود عدول كرد  نبايد و من نيز چنين نمي

كنم به كساني كه هنگام اوج  در اشتباه است. ابدا چنين نيست. اما شك مي
شوند كه اساساً چپ  اند و هنگام فروپاشي منكر آن مي تر از همه چپ، چپ

ي ما چه بدانيم و چه ندانيم مدام  اشعوري هرگز وجود داشته است. همهب
  كنيم و اگر چنين نكنيم  دهيم يا اصالح مي مواضع خود را تغيير مي
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شوند و اين اگر بر اساس تفكر و نه  متحجريم. بعضي نيز دچار دگرگوني مي
سلم اتفاق افتاده باشد، چه ما موافق باشيم و چه نه، حق م») اجر(«منافع 

شود. در همين ايران كنوني كساني هستند كه اين دگرگوني را  فرد تلقي مي
  خرند و عوارض آن ها مي اند، شماتت اند. آگاهانه پاي آن ايستاده  تجربه كرده
ها موافق نيستم ولي برايشان احترام قائلم.  كنند. من طبعاً با آن را تجربه مي

ها باشد  آهنگ با تغيير منافع آن زماني كه تغيير مواضع فرد يا گروهي هم
قدر بازانديش بود  بايد به كل مسأله شك كرد. با اين حال به نظر من بايد آن

طور  كه به سخنان همين افراد يا گروه اخير هم توجه كرد. اگر سخني به
دارند. من از اين گروه اخير تاكنون  صراحت اظهار مي ايجابي دارند و به

هاي اين گروه،  ام. تز عمومي يكي از تئوريسين سخني قابل تأمل نشنيده
كردن تأثير روشنفكري حزب توده با  آقاي ميالني، چنين است: مرتبط
ي چپ با حزب توده و  كردن همه دريافت پول از شوروي، مرتبط

كردن معناي روشنفكر و چپ، شكستن مرز ميان  ها، درهم خواندن آن روسي
نيست. » ارشاد«ي  ها راه شرافتمندانه و ضدخلق. اين» خلق«ي خود  به گفته

اين كارها را در بررسي و رد چپ قبالً انواع آقايان فارسي، سروش و محمد 
زده نشويد كه  اند. و شما نيز ذوق قوچاني (كه مورد تكريم شماست) كرده

شناسند. نشستن در ينگه  گويا مردم ايران اكنون هيچ روشنفكر چپي نمي
ظلم كرده است چون هم زمان و هم مكان را از ياد  دنيا ظاهراً به شما خيلي

كنم چون شما هنوز  ايد و هم مردم ايران را. ولي شايد هم من اشتباه مي  برده
تري از ما براي جوالن داريد. ولي به  هم در همين ايران مجال و فضاي بيش

  جا به همين رنگ نيست. جهان اطراف خود نگاه كنيد. آسمان همه
ي ساير  تمام شده است وگرنه مطالب زياد ديگري دربارهفضاي مجاز من 

دعاوي اين آقايان بايد گفت كه اميدوارم درجايي ديگر به آن بپردازم. از آن 
و » رسيدن تاريخ پايان  به«كه براي برخي با » اتوپيا«جمله است داستان 

شده و بنابراين هر جهان ديگري   دارانه محقق شدن سرمايه جهاني
ها، كه  در بررسي» طرفي بي«شود و نيز داستان ادعاي  تلقي مي» دناكجاآبا«

هم و وداند اين كه ت ترين دانشي از علوم داشته باشد مي اگر كسي كوچك
چه مدعي آن هستيم يعني حب و  كاري و سرپوشي است براي آن فريب
  ها و بسياري مطالب ديگر. بغض

شان خالف  لين عاطفهها حب و بغض دارند. منتها مشمو آقاي ميالني! چپ
ي مردم غيرمتنعم دنيايي بهتر از اين  ها و همه خواست شما است. چپ

خواهند. ناكجاآباد است؟ چنين باد! اين مناسبات جهانيِ مملو از كثافت  مي
  شما را ارزاني باد.

 
*  
  

  اميد يا اوتوپيا
  

  خسرو پارسا
  
  

است. هر هاي ديرينه ي بشر بوده  تن ندادن به ذلت و زشتي از خواست
هاي ديگر ناراضي بود قاعدتاً مي  انساني كه از شرايط زيست خود و يا انسان
داشت جز آنها كه آنقدر از شرايط  بايست خواست و اميد تغيير شرايط را مي

موجود متمتع بودند كه هر تغييري را به ضرر خود مي پنداشتند و يا آنها 
ن انسانها را از همان ابتدا به كه عارفانه راضي به رضاي او بودند. پس مي توا

زبان امروزي به دو گروه تغييرخواهان و محافظه كاران تقسيم كرد. اما 
كساني كه طالب تغيير شرايط بودند نيز به دو گروه بزرگ تقسيم مي شدند. 
آنهايي كه تغيير شرايط را منوط به مشيت الهي مي كردند و كساني كه خود 

در ميان گروه اخير، برخي طرح هايي براي  در پي تغيير آن بودند. و باز
تغيير در ذهن خود مي ساختند، مدل هايي در ذهن و يا حتي به مقياس 
كوچك در عمل مي ساختند و به دنبال عملي كردن آن مي رفتند. ساختن 

  جوامع آرماني از مدل افالطوني(و يا حتي قبل از آن) تا توماس مور و انواع 
اند) همه  (كه در مجموع سوسياليست تخيلي ناميده شدههايي  سوسياليست

شهر) بيان اين نوع  در مقوله ي خواستاران اتوپيا آورده شده اند. اتوپيا (آرمان
خواست است. در كنار اين نوع اتوپيست ها، كساني نيز ايجاد مدينه فاضله 

ل كردند. در طو ي الهي موكول مي ن جهان يا جهان ديگر را به ارادهدر اي
تاريخ براي بشر خواهان تغيير مدلهاي متعدد ارائه شده است كه خود همواره 

هايي داشته است، ولي اگر تحميل مدل به واقعيت ره به بيراهه برده  جذابيت
كنند چاره اي جز  است (ناكجا آباد) براي كساني كه از ايده حركت مي

پيش با  هاد يك مدل ديگر باقي نمي ماند. توماس مور چند قرن پيشن
از برجسته ترين نظريه پردازان اين طرز  "اتوپيا"نوشتن كتاب تاثيرگذار 

تفكر بود. بدين ترتيب اسامي مدلهاي مختلف در عمل مترادف درآمدند، 
آرمان شهر، مدينه فاضله و ناكجاآباد. امروز برخي بدون توجه به تفاوت ها 

ايط موجود را رفتن دانسته يا نادانسته خواست هر نوع تغيير اساسي در شر
مطالبي » ناكجاآباد«بندوار  به سوي ناكجاآباد تلقي مي كنند. اما تكرار ترجيع

توان همه را صرفاً به ناداني نسبت داد.  كند كه نمي را به ذهن متبادر مي
كند و شامل هر نوع كوشش  ويژه آنكه اين معنا تعمداً تعميم پيدا مي به

  شود. بشري براي بهبود شرايط مي
اما در قرن نوزدهم كسان ديگري هم بودند كه به ضرورت تغيير شرايط 
معتقد بودند ولي بجاي ارائه طرح هاي ذهني ضرورتاً ناكارآمد، ايجاد تغيير را 
از راه شناخت عناصر نابساماني اجتماعي پيشنهاد كردند. يعني برخورد 

ظر آنان اگر ماترياليستي جديد در مقابل رويكردهاي ايداليستي گذشته. به ن
ها را يافت و براي رفع آنها  جوامع نابسامان هستند بايد علت يا علل نابساماني

  آل ارائه داد. كوشيد و نه اينكه يك طرح ايده
ــ ضد اتوپيائي  حل ماترياليستي  ي اين راه ترين متفكرين در ارائه از برجسته

امل ايجاد ــ ماركس و انگلس بودند. آنان مهمترين ــ و نه تنها ــ ع
نابساماني اجتماعي در طول تاريخ را وجود طبقات، عملكرد و منازعات 

كردند و معتقد بودند بدون  طبقاتي (در كنار عوامل متعدد ديگر) تلقي مي
كوشش در حل اين مسئله هر نوع كوششي به سرانجام مطلوب و نهايي 

ت زخم را هايي هستند كه عفون ها صرفاً مرهم نخواهد رسيد، چه اين كوشش
  هاي موقتي را بازي خواهند كرد. به طور اساسي درمان نكرده و نقش مسكن

هاي  مانند و نيز نفي طرح هاي ترياق ماركس و انگلس براي افشاء مسكن
آليستي ديگر به همان اندازه كوشيدند كه در بسط ضرورت برخورد  ايده

هاي  د طرحتاريخي و ماترياليستي به ريشه هاي نابساماني. آنان در نق
ها در موارد متعدد روشنگري  آليستي برخي از سوسياليست اتوپيايي و ايده

را نگاشتند. به نظر » سوسياليسم تخيلي«كردند و به طور مشخص نيز كتاب
ي مصائب را شناخت و  آنها اتوپيا ــ همه انواع آن ــ سراب است. بايد ريشه

  در رفع آن كوشيد.



  نقد و بررسي

 ٢١٨  107 ي آرش شماره

ي طرحي جديد ــ حتي  طور مشخص از ارائه ماركس و انگلس آگاهانه و به
اي كه طبقات در آن از بين رفته اند ــ خودداري كردند. انگلس  براي جامعه

مشخصاً در برابر سوال چگونگي جامعه سوسياليستي، چندين خصوصيت 
سلبي را برشمرد ولي هيچگونه نظر ايجابي ارائه نداد. به نظر او و ماركس، 

طبقات رها كند خود خواهد توانست جامعه اش را  انساني كه خود را از شر
  دهي كند و نياز به پيشگويان و راهنمايان نخواهد داشت. سازمان

البته مي توان با نظريات ماترياليستي، طبقاتي و ضداتوپيايي ماركس و 
خواهد كه آنها را اتوپيايي  انگلس مخالف بود ولي چيزي بيش از ناداني مي

گويند و از نفي اتوپيا تعريض به  نين سخن ميتلقي كرد! كساني كه چ
دارند جهالت، يا عدم صداقت خود را به نمايش  ها را منظور مي ماركسيست

بايد نوعي توجيه تعويض لباس و لباده باشد. » مد روز«گذارند. باالخره مي
گويي  گويي و خالف توان با استفاده از مبهم اگر سخن درستي نتوان گفت مي

  ي نوانديشان اعالم كرد. به جرگهتعلق خود را 
ي  ترين آن ــ به معناي ايجاد جامعه از بين بردن يك عامل شر ــ ولو مهم

آل نيست. هنوز ــ حتي در صورت امحاء طبقات ــ تضادهاي گوناگون  ايده
ملي، نژادي، ديني، فرهنگي، جنسي، جغرافيايي، تاريخي و... در جامعه 

هاي متفاوت و درازمدت خود را  حل راه توانند وجود داشته باشد كه مي
شوند. شر به معناي  طور اتوماتيك و با امحاء طبقات نابود نمي طلبند و به مي

آليستي از يك رويكرد ماترياليستي است  نيست. اين برداشت ايده» شيطان«
  دهد كه متافيزيك تا كجاي ذهن افراد رسوخ كرده است. و نشان مي

  
  اميد يا اتوپيا

اي  ها را عده ي ناكجاآبادي خواندن سوسياليست اين داستان كذابانه اما چرا
ي زبان و  لقلقه» زن اشتراكي«ي  گيرند. زماني بود كه مسئله آنقدر پي مي

قلم آقايان بود تا سرانجام ادعايي مضحك از كار درآمد. زماني نفي مالكيت 
و دعاوي ها بود.  فردي (و نه خصوصي) اتهام اصلي آقايان به ماركسيست

  شد. و اين بحث بحثي كليدي است. ديگر. اما باالخره چيزي بايد آفريده مي
سوسياليست ها اميد دنياي بهتري دارند. آنها معتقدند كه روابط و اجتماع 

تواند براي خود بيافريند.  فعلي بهترين و عقالني ترين نوعي نيست كه بشرمي
ها را ناديده  توان آن نميآنها معتقدند كه با بزك كردن برخي از معايب 

انگاشت. آنها دنياي مملو از كثافت و جهالت و فقر، تبعيض و دورويي كنوني 
هايي  ها ضمن تشخيص دستاوردها و موفقيت دانند. آن را در شأن انسان نمي

ها و مسائل دروني آن  داري در ابتدا براي بشر ايجاد كرد به تناقض كه سرمايه
ين عامل در جلوگيري از پيشرفت بشريت تبديل كه در مسير خود به مهمتر

كنند و خواهان تغيير بنيادي و تكوين مناسباتي هستند كه راه  شد اشاره مي
پيشرفت را هموار كند. طبيعي است كه اين برخورد موجب خصومت 

ها عمالً آن را راه نهايي  داران باشد، چه آنها ضمن تاكيد بر پيشرفت سرمايه
د يعني عليرغم مخالفت با اتوپي در واقع اتوپي را هم دانن براي بشريت مي

جهان همين است » پايان تاريخ«دانند.  يافته و محقق شده مي اكنون تجسم
كه مي بينيد، مناسبات همين است كه موجود است. تا آخر همين خواهد 

هايي كرد اما  توان براي برخي از نواقص موجود كوشش گويند مي بود. آنها مي
اي كه ما  كنيم. در محدوده ايي كه مناسبات كنوني يعني ما تعيين ميه از راه

دهيم. مبادا كسي در انديشه در انداختن طرحي نو باشد، مبادا  اجازه مي
  كسي درخواست تغيير اساسي كند.

  
  ژانر جديد

اين سخنان البته در طول تاريخ به صور مختلف، توسط حكام و طرفداران 
ه است. اما اين بار با حفظ محتوا، شكل ارائه هاي موجود عنوان شد نظام

  تغيير كرده و گروه جديدي هم به خدمت گرفته شده است.
همين نيرو يا ژانر از دگرديسي انواعي به وجود آمده است كه شايد زماني 

اند  اند كه آنچه خود داشته اند ولي بعداً متوجه شده خود اميدهايي داشته
. برخي از آنها حتي خود را زماني چپ اميد نبوده و اتوپي بوده است

واقع  به» هاي سوسياليسم«پنداشته اند، يا عمدتاً دل در گرو  سوسياليست مي
كرده اند و با  اند، از مناسبات مستبدانه موجود دفاع مي موجود داشته

خود آمدن  يابند. به خود را بر بادرفته مي» اميد«فروپاشي آن سيستم ناگهان 

اي سابق، يا در اثر بلوغ فكري يا بنابر مصلحت پس از ه طرفداران كعبه
فروپاشي شوروي و دگرديسي چين، به هرحال قدم مثبتي است اما تاثرانگيز، 

دادن مطالب است صرفاً به منظور توجيه تغيير نظر  تخطئه و دگرگون جلوه
پرداز  خود. آموزنده است توماس مور هم كه همانطور كه اشاره شد نظريه

توانست  ود خود به يك ضداتوپيايي تبديل شد كه باز گام مثبتي مياتوپيا ب
كرد كه خود زماني اتوپيست بوده است. اين  تلقي شود اگر اعتراف مي

هاي سابق مورد استقبال جدي  دگرگوني در ژانر جديد سوسياليست
داري است. طبيعي است كه تئوريسين هاي رسمي  هاي سرمايه تئوريسين

كنند ولي استقبال آنها از ژانر  اند ابراز كرده و مي داشته خود هرچه در چنته
توانند از آنها به عنوان يك خون جديد استفاده  دهد كه مي جديد نشان مي

  كنند.
» چند ماهي«ي خود  تجربه و ناآگاه بود به گفته پوير زماني كه جواني بي

آميز  ي خود هنگامي كه تظاهرات مسالمت سوسياليست بود. و باز به گفته
ها (كه خود در آن شركت داشت) از طرف حكومت با تيراندازي  سوسياليست

ها درست نيست! توجه  مواجه شد ناگهان متوجه شد كه راه سوسياليست
اند، اين  آميز را به گلوله بسته كنيد كه نيروهاي دولتي تظاهرات مسالمت

ن هاست! اگر يك جوان در مقابل چني دليل نادرستي راه سوسياليست
شد،  شد، اگر هم الزاماً درست تلقي نمي اي به راه قهرآميز كشيده مي واقعه

الاقل مي توانست طبيعي باشد. ولي پوير برعكس به اين نتيجه رسيد كه هر 
نوع مبارزه رودررو، حتي تظاهرات خياباني مسالمت آميز، درست نيست. اگر 

شخصيت آقاي پوپر كسي بگويد او احتماالَ جا خورده و منفعل شده بود به 
تجربه توهين نكرده است. يك عكس العمل شايد هم طبيعي ــ از  جوان و بي

نوع ديگر ــ بوده است. اين واقعه مي توانست كالَ فراموش شود چون پوپر 
در آن زمان هنوز كسي نبود كه براي حركات او دنبال توجيهات مساعد يا 

ها بلكه از طرف  سوسياليستنامساعد بگرديم. اما چرا اين واقعه نه توسط 
داري مكرراً يادآوري مي شود؟  ها، از طرف طرفداران سرمايه ضدسوسياليست

واقعيت اين است كه براي آنها اصل برگشت از سوسياليسم مهم است. 
بودن ژانر جديد مهم است، مهم اين است كه نشان  ي سوسياليست سابقه

هاي كالسيك نيست،  ينداده شود دفاع از وضع موجود محدود به تئوريس
اي رسيده اند. حتي اگر اين  ها هم به چنين نتيجه بلكه حتي سوسياليست

ي خود  اي باشد كه به گفته ي هفده ساله تجربه جوان بي» سوسياليست«
  صرفاَ چند ماهي سوسياليست بوده است!

داري تا چه اندازه نيازمند اين  اين امر نشان مي دهد كه طرفداران سرمايه
تجربه براي آنها  ي يك جوان كم ي چند ماهه جديد هستند. اگر سابقه ژانر

آنقدر مهم است خود تصور كنيد كه سابقه ي چندين ساله (ابلهاني) (به 
گفته خود آنها) كه سالها سوسياليست بوده اند چقدر مهم است. و به همين 

سنگ كردن خدمات كنوني خود  دليل است كه اين ژانر جديد براي گران
كشند  بودن خود را به رخ مي ي سوسياليست مه جا ــ جا و بي جا ــ سابقهه

  ها چقدر باارزش است. تا نشان دهند كه خدمات آن
ايم ممكن است آقاي پوپر جوان جا خورده باشد  قطعاَ اين امر كه ما گفته

ي شخصي تلقي خواهد شد. اما به ياد آوريد كه ما راجع به جواني  حمله
كه هنوز آقاي كارل پوپر فيلسوف علم نشده است. ما در صحبت مي كنيم 

نظري كه به هر حال كارهاي قابل تامل و جديدي ارائه داده  مورد صاحب
اي از  گوييم . بحث ما حتي اين نيست كه ممكن است عده است سخن نمي

ي مشخص  مالحظه برسند. بحث ما در انگيزه جايگاه غيرمثبت به نتايج قابل
بحث، بحث روانكاوانه است، سخن ما در تكرار شرح اين  پوپر نيست. آن

ي  داري است. سخن ما در انگيزه موقعيت توسط مدافعين سنتي سرمايه
  استقبال آنها از ژانر جديد است، نه در انگيزه هاي شخصي خود ژانر جديد.

بيني كرد كه خواهند گفت به پوپر توهين شده  توان پيش از هم اكنون مي
ي فلسفه او (ترس) تلقي شده است. اينها همه ياوه و بيهوده  هاست. و انگيز

است. خاك در چشم پاشيدن است. آري اگر توهين است به خودنمايي ژانر 
جديد است، به پنهان شدن آنها زير شخصيت پوپر فيلسوف، و به خوش 

  آمدگويي مدافعين سرمايه داري از پيدايش مدافعين جديد است.
ايد  دآوري كنيد كه شما نيز زماني (سوسياليست) بودهالزم نيست اين همه يا

ايد كه تاريخ پايان يافته است، كه (اميد )  ولي امروز به اين نتيجه رسيده
همان اتوپي است و اتوپي نيز ناكجاآباد است و دنياي بهتر صرفاَ با بزك 

آيد. آري براي شما اتوپي محقق شده است. اما براي ما  همين دنيا بدست مي
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ايم و نه داريم، اميد به تعالي انسان و نياز به  نه به اتوپي اعتقاد داشته كه
كوشش براي دنياي بهتري كه مملو از اين همه شناعت نباشد، از ميان نرفته 

  ي عقالنيت اميد است، نه اتوپيا. است. دنيايي بر پايه
*  

  
  

  
  

  
  
  

  مالحظاتي
  در باره يك سند تاريخي! 
  

  اشرف دهقاني
  

سازمان مجاهدين خلق ايران (سازماني انتشار نوارهاي گفتگو بين  به دنبال
انديشه "كه تغيير ايدئولوژي داده بود) و سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران، 

اخيرا به انتشار نوارهاي ديگري نيز مبادرت نموده كه با عنوان  "و پيكار
ن گفتگو بين سازمان مجاهدين خلق ايران و گروه منشعب از سازما"

     .  ، عرضه شده است "چريكهاي فدائي خلق ايران
، از آنجا كه به هر حال در 50مسلم است كه نوارهاي به جا مانده از دهه 

ارتباط با جنبش مسلحانه يعني جنبشي هستند كه يك دوره درخشان از 
تاريخ معاصر مردم مبارز ايران را رقم زد، به دليل مستند بودنشان از اهميت و 

دارند. آنها به مثابه اسناد تاريخي مي توانند در خدمت  ريخي برخورارزش تا
درك هر چه واقعي تر از مسايل و رويداد هاي پيش آمده در آن دهه  قرار 
گيرند. با گوش كردن به آن نوارها و جمعبندي مسايل مطروحه مي توان 

نوني درس ها و تجربياتي آموخت و از آنها در پيشبرد امر مبارزه درشرايط ك
استفاده كرد. مثالً نوارهاي دور دوم اسنادي هستند كه يك بار ديگر نشان 
مي دهند كه مخالفين تئوري مبارزه مسلحانه كه در شرايط شبه دمكراسي 

كار آرام "در قالب سازمان هاي مدافع به اصطالح  بعد از سقوط رژيم شاه
دائي خلق فعاليت مي كردند، اساس نظراتي كه عليه چريكهاي ف "سياسي

اشاعه مي دادند را از حزب توده گرفته بودند. به طور كلي از بكار گيري روش 
در برخورد به نظرات علمي تئوريسين هاي چريكهاي فدائي خلق، تحريف 

رفقا مسعود احمدزاده و امير پرويز پويان گرفته تا نظرات تئوريكي چون 
به اصطالح يأس و نا به  50نسبت دادن راديكاليسم موجود در مبارزات دهه 

   اميدي خرده بورژوازي، همگي به حزب توده تعلق دارند.

نكته ديگر كه به نظر مي رسد كه مورد توافق همه باشد اين است كه وقتي  
پاي اسناد تاريخي در ميان است، بسيار مهم و ضروري است كه چه در نام 

ه مي شود، گذاري و چه در معرفي و توضيحاتي كه در مورد آن اسناد داد
نهايت دقت بكار برده شده و با احساس مسئوليت كامل برخورد شود تا مبادا 
توضيح نادرستي ارائه گردد، يا تاريخ اشتباهي ذكر شود كه در فهم واقعيت 
آن اسناد اخالل ايجاد كرده و  حقيقت را خدشه دار كند. مسلماً اين نكته 

ات ارائه شده در اول نوارها يا مهمي است، اما متأسفانه تا جائي كه به توضيح
فايل هاي صوتي منتشر شده برمي گردد، آن توضيحات نه تنها از دقت الزم 

  برخوردار نيستند بلكه به واقع ايرادات جدي به آنها وارد است. 
در ارتباط با نوارهاي دور اول (نوارهائي كه برخورد بسيار متين، منطقي و  

در آنها زبانزد دوست و دشمن شد)، اگر توأم با قاطعيت رفيق حميد اشرف 
تراب حق  "مغرضين را كنار بگذاريم  كسان ديگري ضمن قدرداني از اقدام 

)  در انتشار آن نوارها، تا كنون از جنبه هائي به 1("انديشه و پيكار -شناس 
كرده  و  ايرادات به جايي را وارد توضيح داده شده براي معرفي آن نوارها،

كه در جهت ياري به فهم درست واقعيات،  -را مطرح كرده اندتذكرات الزمي 
يك مورد نيز اصوالً بايد با برخوردي شايسته مورد استقبال قرار گيرند.  

وجود دارد كه برخورد به آن را به عنوان  وظيفه اي مانده بر دوش 
  خود مي بينم كه در همين نوشته به آن خواهم پرداخت.

ر اينجا نوارهاي دور دوم و  يا در واقع درمورد اما موضوع اصلي بحث من د 
توضيحي است كه با امضاي توأمان تراب حق شناس و انديشه و پيكار به 
عنوان مقدمه و معرفي آن فايل هاي صوتي منتشر شده است. دراين توضيح ، 

اينجا فقط به بعضي از  چندين نكته نادرست و انحرافي وجود دارد كه من در
را اشاره خواهم كرد و بيشتر روي  يك مورد برجسته متمركز آنها به طور گذ

خواهم شد كه مربوط به برخوردي كامالً غير مسئوالنه با سازمان چريكهاي 
فدائي خلق در دوره رفيق حميد اشرف است؛ موردي كه طي آن نويسنده يا 

)، خواسته يا ناخواسته، "توضيح"نويسندگان توضيح مورد نظر (از اين به بعد 
گاهانه يا نا آگاهانه به اشاعه ادعاهاي بي اساس و تكرار اتهامات كينه توزانه آ

حزب توده عليه سازمان ما، پرداخته اند. اين، موضوعي است كه حتماً الزم 
است نادرستي و غير واقعي بودن آن نشان داده شود تا مبادا فردا به عنوان به 

ر گرفته شود و در فهم بر عليه چريكهاي فدائي خلق بكا "سند"اصطالح 
  درست حقايق تاريخي ايجاد سردرگمي نمايد.

يك طرف گفتگو در فايل هاي مورد بحث، آن طور كه در توضيح فوق الذكر  
گفته شده، دو تن از افرادي هستند كه تاجائي كه تا االن معلوم گشته همراه 

عمالً از سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران  1355در آبانماه سال  عده اي
جدا شدند. تعدادي كه از قرار از همان آغاز در  ارتباط با حزب توده قرار 

گروه منشعب از " 1356گرفتند؛ و درست در همين رابطه در آبانماه سال 
، اعالم موجوديت كرد. تا كنون سند و مدركي "سازمان چريكهاي فدائي خلق

هنوز سازمان ما  بدست نيامده است كه نشان دهد كه حزب توده در زماني كه
نشده بود، بدرون آن رخنه كرده و با اين  55دچار ضربه هاي بزرگ سال 

افراد در درون سازمان در تماس بوده است (اگر چنين امري واقعيت داشته 
باشد، آنوقت ممكن است بتوان سرنخ آن ضربه ها را نيز بدست آورد)، اما 

ص بعد از ضربه هاي اساسي ارتباط گيري حزب توده با آن افراد در شرايط خا
تيرماه به سازمان كه طي آن رفيق حميد اشرف و رفقاي همراه وي به 
شهادت رسيدند، واقعيت دارد. در آن دوره به دليل سنگيني ضربه ها، از هر 
نظر شرايط بسيار ناگواري بوجود آمده بود. دراين ميان، بسياري از ارتباطات 

تار شدن در يك شرايط سخت، براي از هم گسسته بود و خيلي ها با گرف
حفظ خود و اجتناب از دستگير شدن، مجبور مي شدند براي دريافت كمكي 
به طور اضطراري با دوستان و آشنايان قديمي خود تماس بگيرند. در چنين 
شرايطي كامالً قابل تصور است كه كساني هم به تور حزب توده خورده و در 

كه بعضي ها نيز موفق شده بودند كه با  آن گرفتار آمده باشند، همان طور
سازمان مجاهدين خلق ارتباط برقرار كنند كه البته از آن طريق دوباره به 
سازمان چريكهاي فدائي خلق وصل شدند. در يك نوشته مركزيت سازمان 

شهريور همان سال به اين موضوع اشاره شده. در آنجا  31مجاهدين به تاريخ 
( جريان تماس هاي اضطراري با برخي از  ين جريانات...ما در هم"آمده است: 

رفقاي فدائي كه ارتباطشان قطع شده بود و يا تماس هاي ديگري كه به علت 
نفر از  10حوادث اين ماه ها با رفقاي ديگر دست داده بود) باقريب بيش از 

مسايل حاد جنبش "(رجوع كنيد به  "اعضاء سازمان شما برخورد داشتيم...
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ين نشريه بحث بين سازمان مجاهدين خلق ايران و سازمان ، دوم"ما
  )1355از انتشارات س.م.خ.ا اسفند ماه  -چريكهاي فدائي خلق ايران

هرچند به اظهارات حزب توده در اين مورد بايد با احتياط برخورد كرد و نمي 
توان آنها را بدون چون و چرا و تحقيق پذيرفت، اما الزم است آنها را هم در 

از يك توده اي  "روزگاري كه سپري شد "گرفت. در مطلبي تحت عنوان  نظر
ارتباط ما با رفقاي منشعب در تهران  "به نام علي خدائي، چنين آمده است: 

منظم شد. آنها سئواالتي داشتند كه تا گرفتن پاسخ آنها و قانع شدن حاضر 
. از سوي اين نبودند مشي مسلحانه را بكلي كنار بگذارند و به حزب بپيوندند

گروه زنده ياد فرزاد دادگر به همراه سيامك (حسين قلمبر) با نويد در ارتباط 
قرار گرفتند....... قلمبر مسئول تشكيالت اين گروه بود و فرزاد مسئول 
ايدئولوژيك و يا چيزي شبيه آن......سرانجام اين گروه پذيرفتند كه مشي 

در فايل  "توده اي را شروع كنند. مسلحانه را كنار بگذارند و زندگي عادي و
هم كامالً مي توان متوجه  "انديشه و پيكار"هاي صوتي منتشر شده از طرف 

شد كه تقي شهرام از وجود رابطه بين آن افراد جدا شده از سازمان با حزب 
توده مطلع است و سعي مي كند كه دو فردي كه با آنها به گفتگو نشسته 

بطه بكند. مثالً از حزب توده به عنوان يك است را متوجه خطرات اين را
خدا عالمه كه حزب توده حزب "جريان پليسي نام مي برد و مي گويد كه 

،  و مشخصاً به گفته دو فرد مورد گفتگوي "ساواكه يا حزب توده است اصالً 
در ارتباطند كه نشريات  "توده اي"خود اشاره مي كند كه گفته اند با يك 

به بعد). البته همه بحث و  36از دقيقه  8ها مي دهد( نوار حزب توده را به آن
نظري كه دو فرد طرف گفتگو با شهرام در اين فايل ها مطرح مي كنند خود 

ها قرار گرفته و  "توده اي"آشكارا نشان مي دهد كه آن دو تحت تعليم 
همچون شاگرداني كه تازه چيزي را ياد گرفته اند، آن تعليمات را تكرار مي 

  ند.كن
بر فايل هاي مورد بحث، يكي از موارد نادرست، نام  "توضيح"در ارتباط با 

بدون ارائه هيچ  گذاري هائي است كه روي صداي افراد طرف دوم گفتگو،
 "،  اين جمالت نوشته شده اند: "توضيح" در نشانه و سندي صورت گرفته.

ه منشعب در اين گفتگو از سوي س م خ ا، محمد تقي شهرام و از سوي گرو
از س چ ف خ ا، تورج حيدري بيگوند و احتماال، حسين قلمبر(سيامك) 

بايد گفت نامي كه براي بخش اول گفتگو عنوان شده،  "حضور داشته اند.
در يك طرف از گفتگوها، صداي تقي شهرام كامالً قابل قبول است. چرا كه 

شرف شنيده مي شود ( اين همان صداست كه طرف گفتگو با رفيق حميد ا
اما درمورد بخش ديگر اين گفتگو چه بايد گفت!؟ در نوارهاي دور اول است)، 

را بر چه  "انديشه و پيكار -تراب حق شناس"به عبارت ديگر اين ادعاي 
اساسي بايد قبول كرد كه گويا در طرف ديگر اين گفتگو تورج حيدري بيگوند 

موضوع با تاريخ ن اي !؟"حضور داشته اند. "احتماال حسين قلمبر(سيامك)"و 
  گفتگوها هم مرتبط است.

با گوش كردن دقيق به نوارهاي عرضه شده مي توان متوجه شد كه دو نفري 
كه اسامي فوق الذكر روي آنها گذاشته شده، خود را به تقي شهرام ، وابسته 
به يك گروه مستقل معرفي كرده اند و شهرام نيز درست با اين تصور با آنها 

چه در مورد  - آمده، با امر فوق  "توضيح"است. اما آنچه در  به گفتگو نشسته
  مغايرت دارد.  -يكي از نام ها و چه تاريخي كه براي گفتگوها ذكر شده

زمان و تاريخ در يك سند از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. به خصوص 
در مورد مشخص اين فايل ها هرگونه پس و پيش كردن آن، منجر به تعابير 

خي متفاوت و يا مغاير با واقعيت مي گردد. مثالً اگر تاريخي كه امضاء تاري
براي اين گفتگوها تعيين كرده اند را حقيقت بپنداريم (  "توضيح"كنندگان 

را ذكر كرده اند)، با توجه به اين كه در اين تاريخ  1355تاريخ اواخر شهريور 
رفته و گروه هيچگونه جدائي از سازمان چريكهاي فدائي خلق صورت نگ

مستقلي بوجود نيامده بود، آنوقت بايد نتيجه گرفت كه سازمان مجاهدين 
خلق در آن زمان در امور داخلي يك سازمان ديگر دخالت كرده و با افرادي از 
سازمان ما كه هنوز در درون آن بودند مخفيانه ارتباط برقرار كرده و با آنها 

يعني گويا آنها از روش هاي جلسات بحث و گفتگو ترتيب مي داده است. 
ناسالم و تاكتيك هائي استفاده مي كرده اند كه در جنبش ايران به عنوان 
روش ها و تاكتيك هاي كثيف و رسواي حزب توده خائن و ضد خلق شناخته 
مي شوند. ممكن است گفته شود كه اين تماس و گفتگوها در دوره قطع 

كه براي  1355ريخ آخر شهريور ارتباط بين دو سازمان صورت گرفته. ولي تا
اين گفتگوها ذكر شده تاريخي است كه دو سازمان مذكور با هم در ارتباط 

بودند، به طوري كه در اين تاريخ مركزيت سازمان مجاهدين براي سازمان 
مسائل حاد جنبش ما، "چريكهاي فدائي خلق نامه نوشته است (نگاه كنيد به 

س.چ.ف.خ.ا). اتفاقاً در آن نامه مشخص دومين نشريه بحث بين س.م.خ.ا و 
 - تير، دوباره  8شده كه ارتباط دو سازمان بعد از وقفه اي كوتاه پس از ضربه 

  )2(برقرار شده بود.  -1355و مدتها قبل از آخر شهريور 
عالوه بر تعابير غير واقعي كه ممكن است از تاريخ نادرست ذكر شده حاصل 

قتي از حضور تورج حيدري بيگوند در آن ، و"توضيح"شود، امضاء كنندگان 
نوارها صحبت كرده اند، متوجه معاني اي كه از اين ادعا عايد مي شود هم  

مدعي شد كه مي خواسته نبوده اند. بيگوند كسي است كه حزب توده 
از سازمان چريكهاي فدائي خلق انشعاب كند ولي قبل از آن در مهرماه است 
ته شد. نام بيگوند را در واقع حزب توده با در درگيري با ساواك كش 1355

 "توضيح")  امضاء كنندگان 3انتشار كتابي به نام او بر سر زبان ها انداخت. (
انديشه و پيكار)، صرفاً به خاطر اين كه آن به اصطالح  -(تراب حق شناس

حزب در تعقيب منافع ضد خلقي اش عليه چريكهاي فدائي خلق، بيگوند را 
فيق شهيد، رهبر گروه منشعبين معرفي كرده، نام يك طرف به عنوان يك ر

گفتگو در آن نوارها با تقي شهرام را بيگوند ذكر كرده اند. اگر غير از اين است 
آنها بايد توضيح دهند كه چه كسي به آنها گفته است كه يكي از آن صداها 

 در اين رابطه شاهدي  متعلق به بيگوند و ديگري متعلق به قلمبر است؟
معرفي نشده و يا مدركي ارائه نشده است. از طرف ديگر، اساساً تورج بيگوند 
كه هنوز از سازمان انشعاب نكرده و يك ماه قبل از اين كه كساني از آن جدا 

شوند به شهادت رسيده بود، نمي توانسته يك طرف گفتگو با تقي شهرام  
بيگوند در اواخر  بوده باشد. در واقعيت امر، طرف گفتگوي شهرام، نه تورج

بلكه افراد گروهي بودند كه حتي مدتها از شكل گيري آن  1355شهريور 
گذشته بود. مدركي در دست است كه حقيقت اين امر را ثابت مي كند و در 
خود متن گفتگوي آغازين در اين نوارها مي توان به آن دست يافت. درست 

تي كه در نوار هاي عرضه در ادامه صحب -در آغاز و اول نوار هاي منتشر شده
  جمالت زير شنيده مي شود: -شده موجود نيست

  صداي اول: ...دستور جلسه هست كه شما هم با هاش موافقيد كه؟"
تقي شهرام: مواردي نيست كه بهش اضافه بكنيد، يا به اصطالح موارد اضافي 

  نداره از نظر شما؟
  از ما ... صداي دوم: يك قسمتي هست راجع به انشعاب چند تا رفيق

  تقي شهرام :صحيح، يعني از گروه مجدد شما...!
  "صداي دوم: آره. 

 "صداي دوم"همانطور كه مالحظه مي شود تقي شهرام در ارتباط با صحبت 
 "از گروه مجدد شما؟ "، مي پرسد: "انشعاب چند تا رفيق از ما"كه مي گويد 

اد يك گروه شكل اين جمالت اوالً بيانگر آنند كه طرف گفتگوي شهرام، افر
از گروه خودشان به تقي  "انشعاب چند تا رفيق"گرفته هستند. ثانياً آنها از 

شهرام مي گويند. اين به معني آن است كه موقع ضبط نوارهاي مورد بحث، 
حتي مدتي از جدائي آنها از سازمان و شكل گيري آن گروه مستقل گذشته 

ديگه هم در طي  "د تا رفيقچن"بود، به طوري كه به قول سخن صداي دوم ، 
مدتي مجدداً از آنها انشعاب كرده بودند. همه اينها نشان مي دهند كه 

آبان گفتگوها بايد مدتي بعد از جدائي تعدادي از سازمان، يعني مدتي بعد از 
از طرف  1355صورت گرفته باشد. بر اين اساس نه ذكر تاريخ شهريور  ماه

و نه عنوان كردن تورج بيگوند به  درست است "توضيح"امضاء كنندگان 
  عنوان يكي از طرفين گفتگوها در اين نوار ها!. 

در اينجا جا دارد كه در حاشيه موضوع هم كه شده، در دفاع از تورج حيدري 
بيگوند و براي ثبت در تاريخ بگويم كه به كسي كه هنوز از سازماني انشعاب 

مان به شهادت رسيده، نمي نكرده و با هر عقيده و نظري، در درون آن ساز
توان مارك و برچسب منشعب از سازمان چريكهاي فدائي خلق را زد. در سال 

نامي بسيار محبوب و حتي مقدس  "چريك فدائي"، در شرايطي كه 1356
براي توده هاي مردم بود، حزب توده در جهت پيشبرد اميال تبهكارانه اش، به 

نام محبوب مرتبط باشد. از اين رو  شهيدي نياز داشت كه به هر صورت، با آن
ضمن علم كردن گروهي در مقابل سازمان چريكهاي فدائي خلق، شهيد مورد 
نياز خود را در تورج بيگوند پيدا كرد. حال اگر نه ادعاها و پيش بيني ها و 

با توجه به اين كه تورج  - غيره بلكه خود واقعيت مورد قضاوت قرار بگيرد
هاي فدائي خلق انشعاب نكرده و در درون آن سازمان بيگوند از سازمان چريك
بيشتر از اين نبايد اجازه داد كه حزب توده، تورج  -به شهادت رسيده است
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بيگوند را منشعب از سازمان چريكهاي فدائي خلق خوانده و با سوء استفاده از 
  شهادت او، به اشاعه انديشه هاي منحط خود بپردازد.

، عليه سازمان چريكهاي فدائي خلق "توضيح"ه دراكنون به داستان عرضه شد
بپردازم كه نمي توان باور كرد كه ابداع كنندگانش حزب توده نبوده بلكه 

  مي باشند.  "انديشه و پيكار -تراب حق شناس"
آن را  اش اصلي، با توسل به داستاني كه ابداع كنندگان "توضيح"در متن 

نشان دادن سازمان ما ( سازمان براي تمسخر و بي اعتبار كردن و بي مايه 
)، 1355چريكهاي فدائي خلق در دوره قبل از ضربه هاي سنگين تير ماه 

انشاء كرده اند، ادعاهائي شده است كه  اتهامات كذب و بي پايه اي بيش بر 
به طور كلي با عليه اين سازمان نيستند. ابتدا به اين موضوع تأكيدكنم كه 

هاي فدائي خلق در مرحله اي از رشد خود توجه به اين كه سازمان چريك
نتوانست به رهنمود هاي ارزشمند تئوريسين هاي خود يعني رفقا مسعود 
احمدزاده و امير پرويز پويان عمل نمايد و گسست از تئوري ظفر نمون 

مبارزه مسلحانه "به جاي  "تبليغ مسلحانه"(چريكهاي فدائي خلق ايجاد شد
، اين امر نتايج عملي ناگواري به بار آورد. ت)نشس "هم استراتژي، هم تاكتيك

چه با ورود افراد زيادي با نظرگاه هاي مختلف و چه به  1353از اواخر سال 
طرق ديگري، سازمان در معرض هجوم نظرات انحرافي مختلف قرار گرفت. در 
نتيجه، نظرات انحرافي و حتي ترديد در مورد صحت مشي مبارزه مسلحانه 

درون آن سازمان بوجود نيايد. اين، امري كامالً پذيرفتني نمي توانست در 
است. اما وقتي صحبت نه به طور كلي بلكه از يك مورد مشخص است و گفته 

شروع به انتقاد از مشي مبارزه  1354در اواسط سال "مي شود كه بيگوند
، مدعيان اين موضوع بايد توضيح دهند كه آنها از كجا به "مسلحانه پرداخت

وضوع پي برده! و چنين حرفي و تاريخي كه ذكر شده را از چه منبعي اين م
بدست آورده اند! و آن منبع تا چه حد داراي اعتبار است! و بر چه اساسي مي 

كه اصوالً مي  "انديشه و پيكار - تراب حق شناس"توان به آن استناد كرد!؟ 
دهند، ارائه ب مستنديهاي مستند منتشر شده، توضيح  نواربايست براي 

پاسخ مسايل فوق را بي جواب گذاشته و صرفاً ادعاي حزب توده اي ها در 
را تكرار كرده اند. براي تأكيد بگويم كه بحث در  57و سال  56اواخر سال 

 بر سر طرز برخورداينجا بر سر درستي يا نادرستي آن ادعا نيست. بحث 
ه اند مستند است كه به هيچوجه سعي نكرد "توضيح"نويسنده و نويسندگان 

  سخن بگويند و نشان دهند كه منبع معتبري اظهارات آنها را تأئيد مي كند!
اما از اين هم گذشته در ادامه، در مورد چگونگي ارتباط  سازمان چريكهاي  

كه رفيق  1354اواسط سال  "توضيح"فدائي خلق در همان زمان ( به گفته 
تورج بيگوند، مطالبي  حميد اشرف و رفقاي مسئول ديگر زنده بودند) با

اين در  "مطرح شده كه اتهاماتي بيش نيستند. ادعا شده است كه گويا 
س چ ف خ ا، وي را براي مطالعه بيشتر به يك خانه جداگانه، خارج از  زمان

( تأكيد از  "روابط مستمر سازماني، فرستاد و دو نفر رابط برايش تعيين كرد
خانه جداگانه، "اً  زندگي در يك من است). معني جمالت فوق چيست؟ اساس

را در عمل چگونه بايد براي خود تصوير  "خارج از روابط مستمر سازماني
نمود؟  واضح است كه با اين ادعا سعي شده به خواننده القاء شود كه بيگوند 
را به خاطر داشتن نظراتي مغاير با نظرات شناخته شده سازمان به خانه اي 

د با كسي در ارتباط قرار گرفته و نظراتش را به ديگران فرستاده بودند تا نتوان
منتقل بكند؟ (اتهام عدم تحمل نظرات مخالف به سازمان ما). اما اگر چنين 

دو نفر رابط  "است پس چرا گفته مي شود كه سازمان چريكهاي فدائي خلق،
سازمان  "غير جداگانه "!!؟ مگر در خانه هاي به اصطالح "برايش تعيين كرد

آن سال ها افراد با چند نفر در تماس بودند كه او با و جود ارتباط با دو در 
خارج از روابط مستمر سازماني قرار داشته!!؟ اساساً  "نفر از افراد سازمان، باز 

چه نوع خانه اي  "انديشه و پيكار -تراب حق شناس"از نظر  "خانه جداگانه"
در ايران  50قت در دهه اگر هم هيچو "توضيح "است؟ آيا امضاء كنندگان 
سازمان هاي چريكي را تجربه  خانه هاي جداگانهنبوده و عمالً زندگي در 

نكرده اند و به محدود بودن تعداد افراد در آن خانه ها وقوف ندارند، هيچوقت 
هم راجع به اين موضوع نشنيده اند كه در آن سازمان ها افراد به صورت 

 -حل بزرگ زندگي نمي كرده اند، بلكه سهقبيله اي و ايلي در يك خانه يا م
  فعاليت مي كردند!!؟   جداگانه چهار نفره در خانه هاي 

تازه هر كسي كه حداقل آشنائي به كار تشكيالتي در دوره مورد نظر داشته 
روابط مستمر "باشد مي داند كه يك فرد در تشكيالت با يك فرد رابط در 

  اين كه گفته مي شود كه تورج بيگوند قرار مي گرفت. حاال چرا با  "سازماني

  
  

  
  
( كه خود امر عجيبي است) داشته، باز در اين داستان كذائي، او  "دو رابط "
معرفي مي شود!! از اين هم گذشته، در  "خارج از روابط مستمر سازماني"

ادامه مطلب عنوان مي شود كه گويا بيگوند نه فقط با دو رابط در ارتباط بوده 
فر ديگر در آن خانه زندگي مي كرده است كه ابداع كنندگان بلكه او با يك ن

   "كردن داستان، نام  "هيجان انگيز"اين داستان كذائي، براي هرچه بيشتر 
را كنار بگذاريم و بر مبناي  "نگهبان"به او داده اند. اما اگر فعالً نام  "نگهبان

با تورج بيگوند قرار  اين داده ها پيش برويم كه سازمان سه نفر را در تماس
تا نظراتش در  -داده بوده، به خودي خود  بر ادعاي مبني بر ايزوله كردن او

  خط بطالن كشيده مي شود. -انزوا مانده و به كسي منتقل نشود
دهندگان با احساس  "توضيح"به داستان فوق،  "نگهبان"با وارد شدن 

خلق در دوره رفيق مسئوليت كامل (!!) در حقيقت سازمان چريكهاي فدائي 
حميد اشرف را متهم مي كنند كه گويا هر كسي را كه در سازمان نظري 

مي گماردند؟ يا حداقل آنها  "نگهبان "مخالف داشت، زنداني كرده و بر سر او 
تراب  "ادعا ميكنند كه در يك مورد (مورد تورج بيگوند) چنين بوده است! آيا 

را خود ابداع كرده و مسئوليت آن  اين داستان "انديشه و پيكار -حق شناس
را مي پذيرند؟ آيا حاضرند كه با سند و مدرك چنين اتهامي را ثابت كنند! تا 
ديگران حرف آنها را قبول كرده و با آنها هم آواز شوند كه گويا در سازمان 

، جو كامالً غير دموكراتيك حاكم بوده تا 1354چريكهاي فدائي خلق در سال 
فراد را خفه كرده و خود آنها را زنداني مي كرده اند!؟ يا نه، جائي كه نظرات ا

چنين چيزي در اساس يك دروغ محض است و نويسنده يا نويسندگان 
هاي صوتي فرصتي برايشان بوجود  نوارفقط به تصور اينكه  انتشار   "توضيح"

آورده كه مي توانند عليه سازمان چريكهاي فدائي خلق هر اتهامي را وارد 
، اين داستان كذائي را از دشمنان مردم به عاريه گرفته و غير مسئوالنه كنند

  تكرار كرده اند!؟
در ادامه داستان بي اعتبار فوق، اين كوشش هم صورت گرفته كه سازمان  

چريكهاي فدائي خلق به اصطالح بي مايه و پوسيده و شكست خورده نيز 
كه  -يعني ادعا شده -جلوه كند، چرا كه در ادامه داستان معلوم مي شود

عليرغم زنداني كردن بيگوند (به معني گويا قرار دادن او در يك خانه جداگانه 
خارج از روابط مستمر سازماني و گماردن نگهبان بر سر او) و به طور كلي 
عليرغم همه تالش رفيق حميد اشرف و ديگر رفقاي مسئول براي خفه كردن 

گفتگو، دو عضو رابط تشكيالت و يك  با بحث و "نظرات او در سازمان، وي 
! چه جاي شادي و شعفي! "عضو نگهبان خانه را نيز با خود همراه كرد.

نويسندگان اصلي اين مهمل، از موفقيتي كه روي كاغذ براي خود بدست 
 داده اند البته كه مسرور و شادمان شده اند!  "شكست"آورده و رفقاي ما را 

 – شناس حق تراب"گان مهمالت فوق نه واقعيت اين است كه ابداع كنند
 "اي توده"مردم يعني  دشمنان جبهه به متعلق افرادي بلكه ،"پيكار و انديشه

 مسئوليتي بي بخوان(  "پيكار و انديشه – شناس حق تراب" گناه. هستند ها
 آن در فقط ،)خلق فدائي چريكهاي سازمان عليه بر مطلبي هر انتشار در شان
 خورد قسم دشمن و رسوا توده حزب مدرك و سند بي ادعاهاي كه است
هاي ستمديده ايران را بي  توده همه و خلق فدائي چريكهاي و كارگر طبقه

 در. اند داده خواننده خورد به خود امضاي با "حقيقت "چون و چرا به عنوان 
 امضاي و مسئوليت و نام به "پيكار و انديشه – شناس حق تراب"آنچه واقع،
 توزانه كينه و شرمانه بي اتهامات جز اند، كرده منتشر "يحتوض" در خود
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اينان  "گناه"چريكهاي فدائي خلق نيست؛ و  سازمان عليه بر ها "اي توده"
فقط رونويسي كردن از روي دست آن عناصر ضد خلق و تكرار مهمالت 

 آنهاست. 
بپرسيد كه شاهد يا مدرك شما در  "انديشه و پيكار -تراب حق شناس "از 
ثبات چنان داستان كذائي چيست!؟ نه، اين پرسش هم الزم نيست چون آنها ا

تعيين كرده اند. در نتيجه بايد به  "منابع"خود  "توضيح"براي سخنان و 
آنها رفت و ديد كه در آنجا چه ها عليه سازمان  "معتبر"گويا  "منابع"سراغ 

رهاي موجود را نوا "منابع"چريكهاي فدائي خلق نوشته شده است.  يكي از 
معرفي كرده اند بدون آن كه بگويند در سخنان چه كسي يا كساني و در 
كدام قسمت از نوارها چنان اباطيلي مطرح شده اند. هر كسي كه به نوارهاي 
مورد بحث گوش كرده باشد، با روشني خواهد گفت كه در آن نوارها چيزي 

ود ندارد. بنابراين، وج "انديشه و پيكار -تراب حق شناس "توضيح "در تأئيد 
ذكر چنين آدرسي به خصوص براي كساني كه نوارهاي مورد بحث را گوش 

 نكرده اند، نمي تواند جز نقش گمراه كنندگي داشته باشد.   
كه در  "توده اي"آن هم  -ها است "توده اي"منبع ديگر، اظهارات يكي از 

ست شخصاً همكار دستگاه سركوب بود و دستش در د 60دهه خونين 
، "توضيح"جمهوري اسالمي جنايتكار قرار داشت. متأسفانه امضاء كنندكان 

حرفها و ادعاهاي چنين كسي را عليه سازمان چريكهاي فدائي خلق، 
دراينجا روي اين امر تأكيد كنم عيناً و بي و كم و كاست تكرار كرده اند. 

بع كه در اين شكي نيست كه براي پي بردن به حقيقتي مي توان از منا
دشمن هم سود جست. ولي نمي توان و درست نيست كه چشم بسته هر چه 
از زبان دشمن گفته شده است را حقيقت ناب تلقي كرده و به نام و اعتبار 
خود به خورد خواننده داد! ادعاهاي هر كسي و به خصوص دشمنان شناخته 

د با داده ها گرفته تا عوامل جمهوري اسالمي، را باي "توده اي"شده مردم، از 
ها و تجربيات عيني موجود سنجيد و با تجزيه و تحليل علت ومنافعي كه در 
پشت آن ادعاها و سخنان خوابيده است، با احتياط به آنها برخورد نموده و در 

 "انديشه و پيكار -تراب حق شناس"صورت لزوم از آنها استفاده كرد. اما 
ها كه  "توده اي"ادعاي  چنين كاري را نكرده اند، بلكه آنها هر سخن و

تبهكاري و دشمني كينه توزانه شان با توده هاي تحت ستم مردم و نيروهاي 
انقالبي، حقيقت ثابت شده اي است را دربست قبول كرده و براي خواننده 

انديشه  - تراب حق شناس"نقل كرده اند. مسلم است كه اگر به جاي امضاي 
بود، خواننده، تره هم براي  "توضيح"، امضاي حزب توده در زير آن "و پيكار

آن ادعاها خورد نمي كرد. اما آنها امضاي خود را گذاشته و گوئي كه منبع 
روزگاري كه آسان  "موثقي را معرفي مي كنند، خواننده را رجوع داده اند به: 

  !!   "سپري نشد، بخش دوم از يادمانده هاي علي خدائي
روزهاي  "نوشته اي تحت عنوان  ببينيم، علي خدائي كيست؟ اين شخص در

 " 61، خود را در پايان سال "دشواري كه فدائي ها در انتظار يورش بودند
(منظور حزب توده است) معرفي كرده و  "عضو مشاور كميته مركزي حزب

بوده است.(سازمان نويد،  "عضو رهبري سازمان نويد"افزوده است كه قبالً 
در ايران  57هاي قبل از قيام بهمنخود را بخش فعال حزب توده در سال 

معرفي كرده است). اما براي شناخت بيشتر او بايد به اين واقعيت اشاره كرد 
كه در شرايطي كه رژيم جمهوري اسالمي هجوم سراسري خود به مردم مبارز 

آغاز كرد، حزب توده و سازمان اكثريت به آستان بوسي  60ايران را در سال 
و با شركت در سركوب هاي خونين و جنايتكارانه  اين رژيم سركوبگر رفته

جمهوري اسالمي، در عمل، نوكري وسرسپردگي خود را به سردمداران اين 
رژيم نشان دادند. درست در زماني كه جمهوري اسالمي براي سركوب كامل 
انقالب دموكراتيك و ضد امپرياليستي توده هاي مبارز مردم به هر عمل 

رانه اي دست مي زد و از اين رو فضاي جامعه تماماً شنيع و كثيف و جنايتكا
خونين بود و سعي مي شد كه ترس و رعب و وحشت جامعه را فرا گيرد، 
حزب توده و سازمان اكثريت، دم و دستگاه سياسي خود را كامالً در خدمت 

 -تراب حق شناس "اي كه  "منبع"پيشبرد اهداف اين رژيم قرار دادند. در 
را به آن رجوع داده اند، فرد نامبرده  "توضيح"خواننده  "انديشه و پيكار

اعتراف مي كند كه در آن سال هاي خونين به چه صورت با دستگاه هاي 
  حكومتي در تماس بوده است. 

او از حوزه هاي حزبي و كوششي كه براي پاك كردن آن از نفوذ عوامل غير( 
ابتدا بصورت غير  "ظاهراً عوامل حكومت) به عمل مي آمده صحبت مي كند: 

منظم از حوزه هائي كه حدس زده مي شد كساني به داخل آن ها نفوذ كرده 

اند گزارش هاي دقيق خواسته مي شد. مسئوليت اين حوزه ها به افراد ورزيده 
تصميم گرفته شد كه اين  1360و اغلب زندان ديده سپرده شد. اما، از سال 

روي آنها كار اطالعاتي بشود. براي  حوزه ها دقيق تر زير نظر قرار بگيرند و
نمونه برخي از اين افراد را تيم تعقيب دنبال كرده و خانه و پايگاه و ارتباط 
هاي او كشف و گزارش شده بود. در همين رابطه طرح تهيه بولتن هيات 
سياسي تصويب شد كه مجموعه گزارش هاي مربوط به اين نوع حوزه ها و 

ولتن مي رسيد و او آن ها را تنظيم كرده و دراختيار افراد بايد به مسئول اين ب
هيات سياسي بگذارد. اين بولتن فقط در يك نسخه تهيه مي شد و درجلسات 

مسئوليت اين بولتن را به من هيات سياسي خوانده شده و بايگاني مي شد. 
وكيل حزب در  "ترابي". محل تهيه اين بولتن نيز دفتر زنده ياد سپردند

همان دفتري كه كارهاي روابط ري در نظر گرفته شد. يعني خيابان جمهو
عمومي و نامه نگاري هاي حزب با ارگان هاي حكومتي در آنجا انجام 
مي شد. از جمله انتقال نامه ها و پيام ها و نظرات رهبري حزب براي 
آيت اهللا خميني، يا نامه نگاري با رياست وقت مجلس كه هاشمي 

دان اوين و شخص اسداهللا الجوردي و رفسنجاني بود و يا با زن
  )"( تأكيد ها از نويسنده اين سطور است "ديگران.

بنابراين روشن است كه علي خدائي كه اظهارات و ادعاهاي وي بر عليه 
 "انديشه و پيكار -تراب حق شناس " سازمان چريكهاي فدائي خلق از طرف

خدمت گزار  "ه ايتود"به خواننده معرفي شده، يك  "موثق"به عنوان منبع 
جمهوري اسالمي آنهم در شرايطي است كه آن رژيم با قساوت و بي رحمي 

ساله مرتبط با سازمان هاي مخالف رژيم و از  13-12تمام حتي به بچه هاي 
جمله مرتبط با سازمان پيكار، برخورد مي كرد. فرد مذكور در چنين شرايطي 

من يادم هست  "وي مي گويد: با خود قصاب زندان اوين در ارتباط بود. خود 
كه بارها براي مالقات رفيق عموئي با اسداهللا الجوردي كه هر دو يكديگر را از 

. روشن است كه اظهارات چنين "زندان شاه مي شناختند وقت مالقات گرفتم
شخصي درمورد نيروهاي انقالبي نمي تواند به زهر كينه و خشم، از نوع همان 

سبت به مردم و نيروهاي انقالبي آلوده نباشد. كينه و خشم الجوردي ها ن
معرفي شده ادعاها و  "منبع"چنين شخصي است كه در آن به اصطالح 

اتهامات بي اساسي راعليه سازمان چريكهاي فدائي خلق مطرح كرده و نوشته 
عسگر آهنين جگر موفق شد اطالعات ديگري در باره بحث هاي  "است: 

هاي تيمي بدست آورد. در جريان همين دروني رفقاي چريك برخي خانه 
پيگيري معزز توانست جزوه حيدري بيگوند را از طريق آهنين جگر به هاتفي 

كه بيگوند بدليل نظراتي كه پيدا كرده در برساند. البته با اين اطالعات 
سازمان چريك ها منزوي شده و حتي او را در يك خانه تيمي نيمه 

ارتباط هاي او با خارج از خانه و خريد زنداني كرده اند و معزز مسئول 
نگهبان معزز در حقيقت  "در ادامه گفته شده است كه: و ديگر امور است. 

.( تأكيد ها از من است). فعالً به كل اين "بيگوند در آن خانه تيمي بود
داستان كه خود جاي تأمل دارد نمي پردازم، ولي در ارتباط با بحث فعلي، 

 ، اظهارات"انديشه و پيكار -تراب حق شناس "شود ي همانطور كه مالحظه م
چنين شخصي را براي قبوالندن آن ادعاهاي كذائي بر  بي سند و مدرك

 "موثق"عليه سازمان چريكهاي فدائي خلق به خواننده، به عنوان گويا منبع 
  خود معرفي كرده اند. 

يعني در ،  "انديشه و پيكار -تراب حق شناس " گويا موثق ديگر "منبع"در 
ع. الهي، مشي مسلحانه  "ضد خلق ديگر تحت عنوان  "توده اي"نوشته يك 

در ارتباط با تورج بيگوند  ،"جانفشاني بي حاصل يك نسل انقالبيون ايران
 ادعاها و اتهامات مشابهي مطرح شده اند. در آنجا چنين نوشته شده است :

ش را به خانه اي ديگر انتشار آثارش را در سازمان ممنوع اعالم كردند و خود"
 "توضيح"است كه در  "خانه جداگانه "اين گويا همان  "تبعيد كردند.

بعنوان نماد حزب  "نويد"ارتباط با سازمان  "در ادامه گفته شده كه  آمده.
توده ايران در آن سالها در داخل كشور، از سوي هم خانه و رابط بيگوند با 

رچه دير هنگام و پس از كشته شدن سازمان چريك ها سرانجام برقرار شد، گ
بيگوند..... هم خانه بيگوند كه نقش نگهبان او در خانه محل تبعيد او را 

. همانطور "به سازمان نويد منتقل شد  "علي"با نام مستعار  "معزز"داشت، 
 در شده ذكر "نگهبان"اكنون مي توان معلوم كرد كه كه مالحظه شد، 

 "پيكار و انديشه – شناس حق ابتر" توضيح در شده مطرح داستان
و خواننده كامالً مي تواند مطمئن شود كه  !است گرفته نشأت كجا از

  در  "نگهبان"، آن داستان كذائي و شخصيت "توضيح"نويسنده يا نويسندگان 
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را خود ابداع نكرده بلكه از جاي ديگري اقتباس كرده اند. بقيه داستان نيز  

را با  "دو عضو رابط تشكيالت و يك عضو نگهبان" مثالً آنجا كه گويا بيگوند،
ها نوشته شده. در همان  "توده اي"خود همراه مي كند نيز از روي دست 

اما اين شورشي، آسان از  "نوشته ع.الهي جمالت زير نوشته شده است: 
و در همان خانه اي كه براي انزوا عقايد و يافته هاي نوينش دست نكشيد 

د، با هم خانه و رابط سازماني اش طرح بحث بر به آن منتقل شده بو
سر همين نظرات و يافته هاي نوين را ريخت. منطق و استدالل او كه 
در همين كتاب حاضر مي خوانيد، آنچنان قوي بود كه نگهبان خانه و 

تأكيد ها از (."دو رابط سازماني اين دوران او را نيز تحت تاثير قرار داد
رجوع  "انديشه و پيكار -تراب حق شناس " "توضيح"من است). اگر به 

كنيم خواهيم ديد كه آنها همين حرفها را با گذاشتن امضاي خود به پاي آن، 
) بيگوندوي ( "صرفاً تكرار كرده اند. كپيه برداري اشان به اين صورت است: 

با بحث و گفتگو، دو عضو رابط تشكيالت و يك عضو نگهبان خانه را نيز با 
  "رد.خود همراه ك

اتفي، مقدمه كتاب تورج حيدري بيگوند، انتشارات سازمان نويد، رحمان ه"
 "انديشه و پيكار -تراب حق شناس"، منبع ذكر شده ديگري از طرف "1356

و حسين قلمبر تورج بيگوند مختصراً درمورد زندگي است كه با استفاه از آن 
هاي معرفي  "منبع"توضيح داده اند. به طور كلي، همانطور كه با نگاهي به 

 "توضيح"شده مالحظه شد، همه مطالبي كه در ارتباط با داستان فوق در 
صرفاً به پاي  "انديشه و پيكار -تراب حق شناس"آمده بيانگر آن است كه 

اتهامات كينه توزانه حزب توده نسبت به سازمان انقالبي چريكهاي فدائي 
ه حزب توده رسوا و خلق امضاي خود را گذاشته و ضمن  اعتبار دادن ب

ها، به نوبه خود خواسته يا ناخواسته كوشيده اند به اعتبار  "توده اي "تطهير
  سازمان چريكهاي فدائي خلق در دوره رفيق حميد اشرف لطمه بزنند.

گروه منشعب از سازمان چريكهاي فدائي "آنچه به نام واقعيت اين است كه 
ان افرادي كه با سازمان معروف شد، توسط حزب توده از مي "خلق ايران

چريكهاي فدائي خلق شناخته مي شدند، ساخته و پرداخته شده بود. در 
واقع، اين حزب توده بود كه با تئوري پردازي هاي خود به آن گروه هويت 

در  مثالًها هم به آن اعتراف مي كنند.  "توده اي"داد، واقعيتي كه امروز خود 
، نوشته "ح چريكي را با خود آورداين منطق خلع سال"تحت عنوان مطلبي 

بخش سوم بيانيه گروه منشعب از چريك هاي فدائي خلق را در اين  "اند: 
شماره راه توده مي خوانيد. اين بيانيه را رحمان هاتفي بر مبناي چهار صفحه 
نظراتي كه رفقاي رابط منشعبين بعنوان جمعبندي خود دراختيار وي 

اين بيانيه پايان مشي چريكي و "گفته شده: در ادامه، .  "گذاشتند نوشته 
ترور و پيوستن به مشي توده اي بود و سرانجام بحث هاي طوالني كه هاتفي 
با زنده ياد فرزاد دادگر بعنوان رابط گروه داشت. در اصل، اين بيانيه مفصل، 
خالصه آن بحث هاي طوالني است كه هاتفي با رفقاي منشعب داشت و 

ح شده و مي خوانيد، تدقيق شده و تدوين شده همان مسائلي كه در آن طر
گروه منشعب از  "در مطلب ذكر شده از ع.الهي نيز آمده است:  "بحث هاست.

چريك هاي فدائي خلق از دل اين بحث ها و ديدارهائي كه بصورت نوبتي با 
در مطلبي به . "رحمان هاتفي رهبر سازمان نويد ترتيب مي يافت بيرون آمد

وان چپ بايد بخواند تا بداند چرا نبايد گذشته را بار ديگر تكرار نسل ج"اسم 
)، در ارتباط با كتابي كه با نام تورج  28.07.2008 187(راه توده "كرد

اين  "حيدري بيگوند از طرف انتشارات حزب توده منتشر شده هم نوشته اند: 
اوضاع  همراه با همين مقدمه و يك تحليل همه جانبه از 1355كتاب در سال 

ايران به قلم رحمان هاتفي رهبر سازمان نويد منتشر شد. مقدمه را رفقاي 
  ) 4( "منشعب نوشتند كه مي خوانيد و تحليل را هاتفي نوشت

در آخر بايد به دو مطلب ديگر نيز برخورد كنم. مورد اول مربوط به موضوعي 
اند كه:  آمده. نويسنده يا نويسندگان آن توضيح نوشته "توضيح"است كه در 

بر سر يك قرار تشكيالتي لو رفت و به  1355مهرماه  12تورج بيگوند در "
، گروه وي انشعاب را اعالم كرد 1355شهادت رسيد. يك ماه بعد در آبان ماه 

و كمي بعد پيوستن به سازمان نويد (وابسته به حزب توده ايران) را اعالم 
جمالتي است كه در مقدمه ، تقريباً تكرار "كمي بعد"قسمت اول تا  "نمود.

كتابي كه حزب توده به نام بيگوند منتشر كرده آمده است. اما واقعيت به آن 
گونه نيست كه در اين جمالت بيان شده. بيگوند در درون سازمان، گروهي 

ها  "توده اي"را اعالم كند!  "انشعاب"نداشت كه يك ماه پس از شهادت وي 
، تعداد دوستان "انديشه و پيكار -ناستراب حق ش"و با رونويسي از آنها 

بيگوند را سه نفر ذكر كرده اند كه البته آنها هم يك گروه نبودند. اما با داده 
هاي موجود كه البته نمي تون آنها را كامل به حساب آورد، مي توان گفت كه 
پس از شهادت رفيق حميد اشرف و رفقاي ديگر، در شرايط پراكندگي و قطع 

ها و به طور كلي با به هم ريختن اوضاع سازمان، تعدادي كه درستي ارتباط 
مشي مسلحانه را مورد سئوال قرار داده و ترديدهايشان پس از ضربه هاي 

هم تقويت شده بود، در آبانماه آن سال حساب خود را از  1355سنگين سال 
 بقيه رفقاي سازمان جدا كردند. اين عده كه هنوز به صورت گروهي منسجم

در نيامده بودند، جدائي خود را نيز با اطالعيه اي اعالم نكردند. در طي مدتي 
بين آنها و عناصري از حزب توده ارتباطي بر قرار مي شود. اين موضوع را 

ها به اين شكل مطرح مي كنند كه آنها از طريق امير معزز، كسي  "توده اي"
د با افراد ديگري از سازمان كه قبالً با تورج بيگوند هم خانه بود، توانسته ان

چريكهاي فدائي خلق تماس بر قرار بكنند. بي ترديد، ادعاهاي حزب توده را 
بدون بررسي وتحقيق كامل نمي توان و نبايد پذيرفت، ولي به طور كلي به 
گونه اي كه واقعيت هاي بعدي بيانگرند، ارتباط حزب توده با جداشدگان از 

زي است. دو فردي هم كه در نوار هاي صوتي سازمان، يك واقعيت و امر محر
مورد بحث طرف گفتگوي تقي شهرام هستند، ارتباط خود با حزب توده را 

  انكار نمي كنند.
آنچه مسلم است اين است كه آنچه به نام گروه منشعب از سازمان چريكهاي 
فدائي خلق معروف شده نه در آبان ماه همان سالي كه سازمان چريكهاي 

، 1355مورد حمالت شديد ساواك قرار گرفت، يعني در سال  فدائي خلق
بلكه آن گروه پس از آن تاريخ و بعد از يك سال ارتباط مداوم با حزب توده 

گروه  "شكل گرفت. در واقعيت امر نيز اعالم موجوديت گروهي به نام 
بلكه در آبان ماه  1355نه در سال  "منشعب از سازمان چريكهاي فدائي خلق

نيز به  1356در سال  "گروه منشعب"بود. تازه همين به اصطالح  1356سال 
پيوستن به سازمان نويد حزب توده را  "كمي بعد"، "توضيح"رغم ادعاي 

اعالم نكرد. به هيچوجه! اگر با تعمق الزم به هدفي كه حزب توده از اعالم 
انشعاب يك گروه از سازمان چريكهاي فدائي خلق تعقيب مي نمود، توجه 

نيم، خواهيم ديد كه اتفاقاً حزب توده تا جائي كه برايش مقدور بود مي ك
كه بدست آورده بود، حداكثر استفاده را بكند  "برگي"خواست از به اصطالح 

در دنباله گروه دست ساز  "چريكهاي فدائي خلق"و به راحتي حاضر نبود نام 
نسبت به خود را از دست بدهد. اين به اصطالح حزب، با همه كينه اش 

چريكهاي فدائي خلق، به خوبي از محبوبيت عنصر فدائي در ميان مردم مطلع 
بود (و هست)؛ و همچنين به درجه نفرت توده هاي مردم از آن حزب ضد 
خلقي نيز وقوف داشته و دارد. در چنين اوضاعي براي آنها بسيار سودمند بود 

گروه  "و نام كه تا مي توانند سياست ها و نظرات خود را تحت پوشش 
پيش ببرند. خودشان اذعان مي  "منشعب از سازمان چريكهاي فدائي خلق

مي خواستند ستادي براي خود بزنند به دليل آن  57كنند كه وقتي در سال 
كه شديداً در ميان مردم منفور بودند (البته آنها از مردم به عنوان طرفداران 

انگار مشتي "رخورد مي شد كه فدائي و مجاهد نام برده اند) با آنها طوري ب
و مي نويسند كه  "جذامي مي خواهند در يك محله اعيان نشين ساكن شوند

 - به دادشان رسيده اند! ( علي خدائي "رفقاي منشعب  "درچنان شرايطي 
روزگاري كه آسان سپري نشد). روشن است كه حزب توده به هيچوجه نمي 

پيوستن به سازمان  "كمي بعد" خواست كه پس از اعالم انشعاب گروه مزبور،
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نويد اعالم شود. اما روزگار به خواست حزب توده پيش نرفت و مردم مبارز و 
را به آن حزب منفور  "گروه منشعب" "برگ"آگاه ايران اجازه بازي بيشتر با 

ندادند. دقيقاً اين توده مردم آگاه و مبارز بودند كه حزب توده را مجبور كردند 
ا به درون خويش كشيده و دو روح را در يك قالب عرضه كه زائيده خود ر

كند. از آنجا كه اين موضوع نمودار يك تجربه ارزشمند تاريخي است، در 
اينجا تا حد امكان با جزئيات، چگونگي اجبار و زمان پيوستن گروه منشعب 
به حزب توده را ذكر مي كنم. اما قبل از آن، اين نكته را ياد آوري كنم كه 

عليه  "فوق الذكر "توده اي"كه از نوشته  "انديشه و پيكار - حق شناستراب 
سازمان چريكهاي فدائي خلق جمالتي برگزيده اند، مي توانستند ببينند كه 

بعد از  57در آنجا هم تاريخ پيوستن گروه منشعب به حزب توده، سال 
گروه منشعب از چريك هاي  "ذكر شده. در آنجا آمده است :  "انقالب"
ائي خلق از دل اين بحث ها و ديدارهائي كه بصورت نوبتي با رحمان فد

در  57هاتفي رهبر سازمان نويد ترتيب مي يافت بيرون آمد و پس از انقالب 
  ."حزب توده ايران جاي گرفته

بله، اين مردم آگاه و مبارز ايران بودند كه پس از علني شدن سازمان هاي 
ادار كردند كه نام چريكهاي فدائي ، گروه منشعب را و 57مخفي در سال 

خلق را از دنباله اسم خود برداشته و بعد رسماً به حزب توده بپيوندد. اين امر 
به زماني برمي گردد كه پرسنل نيروي هوائي در دانشگاه صنعتي ميتينگي 
برگزار كرده بود. در آن ميتنيگ وقتي نماينده گروه منشعب، خواست پيام 

واند، مردمي كه در آنجا حضور داشتند، همه يك صدا اش را براي جمعيت بخ
فرياد زدند: نه، پيامش را نخواند. اينها همان هائي هستند كه در روزهاي 

سازمان "سخت، فدائي ها را تنها گذاشتند. وضع طوري شد كه نماينده 
( همان سازماني كه خود دچار اپورتونيسم گشته و "چريكهاي فدائي خلق

گرچه در آن زمان مردم، اين  -را به درون خود راه داده بود باند فرخ نگهدار 
را نمي دانستند و به آن سازمان به مثابه سازمان واقعي چريكهاي فدائي خلق 
مي نگريستند)، پا درمياني كرد تا او بتواند پيامش را بخواند. اما باز جمعيت 

شرط بخواند راضي نشد و اين فرياد در فضا طنين انداز شد كه تنها به اين 
را هم به اسم خود اضافه كند. درست پس  "وابسته به حزب توده"كه عبارت 

ها اعالم كرد كه ديگر  "توده اي"از اين فضيحت بود كه آن گروه دست ساز 
استفاده  "گروه منشعب از سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران "از اسم 

  حزب توده پيوست.رسماً به  1357در همان سال  "كمي بعد"نخواهد كرد و 
 يك موضوع در ارتباط با توضيح مبارز عزيز آخرين مطلب اين نوشته را به

تراب حق شناس در مورد نوارهاي دور اول كه يكي از طرف هاي گفتگو رفيق 
از  "حميد اشرف است، اختصاص مي دهم. در آن توضيح گفته شده است: 

كه به سازمان چ. ف. خ.  آنجا كه رفقاى فدائى در خارج كشور به دليل ضرباتى
ا. وارد شده بود اين نوارها را دريافت نكرده بودند، رفيق شهيد محمد حرمتى 

يا  1356پور كه نمايندهء سازمان چ. ف. خ. ا. در خارج بود در اواخر سال 
نسخهء ديگرى از نوارها را از ما خواست كه خودم در پاريس به  1357اوايل 

   "وى دادم.
بيان يا درست تر گفته شود ادعا روبرو شدم، واقعاً جا خوردم. من وقتي با اين 

عجبا از چه سخن گفته مي شود؟ مگر ممكن است رفيق حرمتي پور چنان 
نوارهائي را از سازمان مجاهدين دريافت كرده باشد و من از وجود آنها بي 

ه بر زماني بود ك 1357يا اوايل  1356خبر بوده باشم. اتفاقاً تاريخ اواخر سال 
عكس سال هاي قبل، من و رفيق حرمتي پور در تماس مداوم با يكديگر 
بوديم. در ابتدا به حافظه خود شك كردم، ولي در همان حال فضاي تيره و 
كدري كه درست در همان مقطع بين مجاهدين و ما بوجود آمده بود از 
ر خاطرم گذشت. در چنان فضائي چطور ممكن بود مجاهدين سخاوتمندانه نوا

گفتگوها را به رفيق حرمتي پور داده باشند. در آن مقطع سازمان مجاهدين 
درون دو سازمان مجاهدين خلق ايران و سازمان  2خلق، نشريه شماره 

چريكهاي فدائي خلق ايران را بدون موافقت و حتي اطالع سازمان ما در 
د. اين انتشار بيروني داده بو "مسايل حاد جنبش ما "كتابچه اي تحت عنوان 

كتابچه حاوي اتهامي ناروا و مملو از برخوردهاي تنگ نظرانه نسبت به 
سازمان ما بود. تا جائي كه ما در خارج از كشور در جريان بوديم، آنها در 
برخوردهاي حضوري شان با ديگران نيز به طور شفاهي به بد گوئي از سازمان 

به هشت تير و شهادت ما پرداخته و به طور كلي بر خالف سالهاي قبل از ضر
رفيق حميد اشرف، نسبت به سازمان چريكهاي فدائي خلق برخوردهاي به 
قول معروف از باال و غير دوستانه اي داشتند. امروز در جنبش، هم كتابچه 

موجود است، هم اعالميه اي كه در همان زمان از  "مسايل حاد جنبش ما"
قدام آنها و تكذيب اتهام طرف سازمان چريكهاي فدائي خلق در برخورد به ا

ناروا و بي اساس شان به سازمان ما، منتشر شد، و هم نشريه شماره اول بحث 
بين دو سازمان با مقدمه اي كه در آنهم برخورد مجاهدين مورد نقد قرار 

  گرفته و از طرف سازمان چريكهاي فدائي خلق انتشار يافت، وجود دارد. 
ها بعد از انتشار آن نوار هاي صوتي بي ارتباط نيست مطرح كنم كه خيلي 

(نوار هاي گفتگوي رفيق حميد اشرف و رفقاي ديگر)، روي ضرورتي انگشت 
گذاشتند، و آن اين كه به هنگام انتشار آن نوار ها مي بايست دو موضوع به 
روشني و با صراحت پاسخ داده مي شد. اول اين كه چرا نوارها در مدت 

م قرار داده نشده بودند و دوم و شايد مهمتر از طوالني گذشته در اختيار عمو
اولي، چرا امروز، در تاريخ كنوني منتشر مي شوند! اينها پرسش هاي كامالً 
بجائي بوده و هستند، چرا كه مسلماً تاريخ فقط يك رقم نيست بلكه معرف 
اوضاع و احوال و شرايط مخصوص به خود است و از اين رو ضرورت هر 

با شرايط خودش بايد توضيح داده شود. اما در آن توضيح،  اقدامي در ارتباط
از پاسخ به اين دو سئوال اجتناب شده و گويا براي پر كردن جاي خالي آنها 
بود كه اين موضوع مطرح شده كه نسخه اي از آن نوارها به فالني و در چند 

به نظر من سال بعد به بهماني از سازمان چريكهاي فدائي خلق داده شد. 
ها و  نوارليرغم بجا و الزم بودن پرسش انتقادي فوق الذكر، صرف انتشار آن ع

هاي ديگر از طرف تراب حق شناس ارزشمند و قابل ارج گذاري است و  نوار
تأكيد بر اين كه گويا نوارها به اين و آن هم داده شده بود، چيزي به ارج و 

اما  كم نمي كند. ارزش آن اقدام اضافه نمي كند و مسلماً چيزي هم از آن
ضرورت و نيازي براي طرح چنين تأكيداتي پرسيدني است كه اساساً چه 

وجود داشت!؟ در هر حال، واقعيت اين است كه من نيز مثل خيلي هاي ديگر 
صداي رفيق حميد اشرف و گفتگوهاي مربوطه را پس از انتشار به صورت نوار 

ر آن نوارها را در اختيار هاي صوتي در اينترنت شنيدم. اگر رفيق حرمتي پو
داشت مسلماً من بايد اولين كسي مي بودم كه آن رفيق آنها را براي گوش 
دادن ، به او داده باشد و در اين صورت مسلماً ما در مورد مطالب آن با هم 

  كه چنين نبود.  -بحث و گفتگو مي كرديم 
يا اوايل سال  56براي من در ارتباط با اين گفته كه آن نوارها در اواخر سال 

به رفيق حرمتي پور داده شده بود، اين سئوال هم مطرح است كه اگر  57
چنين نوارهائي در اختيار رفيق حرمتي پور بود حتماً آنها را در اختيار رفقاي 
ديگري هم كه در آن زمان در كنار ما بودند قرار مي داد. يا اگر در سال هاي 

آنها را در اختيار داشتند، حتماً تا به امروز بعد افراد وابسته به سازمان فدائي 
(و قبل از انتشار آن نوار هاي صوتي) كساني هم كه تخصص خود را جمع 

از گذشته و عرضه آنها به نام اطالعات دست  نادرست آوري اطالعات درست و
اول خود قرار داده اند، پيدا مي شدند تا ده ها بار در مورد آن نوارها صحبت 

كه چون اطالعي نداشته اند،  -گوش كردن به آن نوارها را بدهند كرده و پز 
ادعائي نكرده و چنين چيزي نگفته اند. همچنين تا كنون هيچ كس و در هيچ 
زماني مدعي نشده كه در مورد آن نوارها چيزي از رفيق حرمتي پور شنيده 

ي است. عالوه بر اينها، اين به هيچ وجه قابل پذيرش نيست كه رفيق حرمت
پور نوار صداي رفيق حميد اشرف را در اختيار داشته ولي با بي اعتنائي آن را 
به كناري گذاشته يا دور انداخته است! مطمئناً اگر او چنان نوارهائي در 
اختيار داشت حتي به خاطر حفظ صداي رفيق كبيرمان حميد اشرف هم 

ن كه در موردي با خود به ايران مي برد. كما اي 57شده بود، آن را در سال 
ديگر من خود چنين برخوردي داشتم. اين مورد را در زير به تفصيل توضيح 
مي دهم كه خود مي تواند گواهي دهد كه در صورت دراختيار داشتن 

  نوارهاي مورد بحث، با آنها نيز برخورد مشابهي صورت مي گرفت.
يم سال ها نوار سرودي از رفيق حميد اشرف و رفيق مرد ديگري كه برا

از آخرين  1353شناخته نشد را به همراه داشتم. اين نوار كه در اواخر سال 
ارتباط با رفقاي داخل در خاورميانه بدست ما رسيده بود، آنقدر براي من با 
اهميت و با ارزش بود كه آن را هيچوقت از خودم دور نمي كردم. در آن سال 

به يك معنا در جاي ها من مرتب به اين يا آن كشور مسافرت مي كردم و 
ثابتي به مدت طوالني مستقر نبودم. با اين حال اين نوار و همچنين يادگاري 
هائي كه از رفيق داداشي( رفيق محمد علي خسروي اردبيلي كه درسال 

در جبهه نبرد در ظفار شهيد شد) داشتم را به هر صورتي بود تا مقطع  1354
، حفظ كردم. در ايران، يادگاري تا زمان بازگشتم به ايران 1357قيام بهمن 
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نوار رفيق حميد اشرف و رفيقي ديگر كه سرودهائي در آن خوانده بودند را به 
دست زنده ياد شاعر انقالبي، سعيد سلطانپور سپردم تا تكثير و در اختيار 

  ه بيشتر سرودها را در آن نوار رفيق حميد اشرف خوانده جنبش قرار دهد. البت
سه جمله اي در وصف آن گفته بود، مثالً  -بود. او در اول هر سرود هم دو 

خوب بياد دارم كه در ابتداي سرودي كه به اسم سرود چريكهاي فدائي خلق 
را اين سرود "معروف است با حالت افتخار آميزي اين جمله را گفته بود: 

رفيق كبير ما مسعود احمدزاده و رفقاي همراه او موقع رفتن به صحنه اعدام، 
. متأسفانه در اثر اشتباه رفيق داداشي ( او مرتب با اشتياق تمام "مي خواندند

به اين سرودها گوش مي داد)، بيشتر صحبت هاي رفيق حميد اشرف در آن 
در هر حال به هنگام آماده نوار يا كامالً پاك و يا بريده بريده شده بودند. 

كردن آن نوار براي تكثير، همه اين قسمت ها و صداي رفيق ناشناخته، پاك 
و تنها صداي سرود خواندن رفيق حميد اشرف در اختيار جنبش قرار گرفت. 

گرمي  1357اين همان نواري است كه امروز در جنبش وجود دارد و در سال 
  سازمان چريكهاي فدائي خلق شد.  بخش قلب مردم و هزاران هوادار پرشور

مسلماً بحث بر سر اين نيست كه ما از همه اسناد گذشته بخوبي محافظت 
كرديم. به هيچوجه. اتفاقاً خيلي از اسناد و مدارك گذشته از ميان رفته اند يا 
در دسترس عموم نيستند. مثالً با اين كه يك نسخه از جزوه تحقيقات 

آذربايجان كه رفيق بهروز دهقاني آن را با به جان روستائي از منطقه قره داغ 
خريدن خطرات زياد و با درايت كامل تهيه كرده بود، به منطقه رسيد و ما آن 
را براي چاپ و انتشار به اروپا فرستاديم، هيچوقت چاپ نشد و معلوم هم نشد 

 هر چند به احتمال زياد امروز در جائي مخفي نگاه داشته -چه بر سر آن آمد 
  شده است.

  
  جمعبندي كنم: 

همت رفقاي منتشر كننده اسناد مورد بحث، به عنوان انجام يك وظيفه  -1
مبارزاتي، كامالً ارزشمند است. تحسين اين كار دو چندان مي شد اگر آنها در 
توضيح خود براي اين اسناد نيز مستند سخن مي گفتند و مثالً بدون تحقيق 

ين نمي كردند و يا عليرغم بي اطالعي از نام الزم، براي گفتگوها تاريخ تعي
شركت كنندگان در مباحثه با تقي شهرام، نام هاي غير واقعي روي آنها نمي 
گذاشتند، و يا...موضوعات ديگري كه چه بسا برخورد به آنها موجب 

  ترديدهائي در موارد ديگر آن توضيح گردد.
اين حزب هميشه استناد به منابع حزب توده بدون تعمق در ماهيت  -2

خائن، و تكرار ادعا ها و اتهامات پوچ و بي اساس آنها ، كاري نيست كه 
  شايسته نيروهاي انقالبي باشد. 

گروه منشعب از سازمان "بر اساس اطالعات تا كنون موجود، آنچه به نام  -3
شهرت يافته، گروهي بود كه حزب توده طي  "چريكهاي فدائي خلق ايران

فراد جدا شده از سازمان چريكهاي فدائي خلق بعد از ضربه تماس و كار روي ا
، براي اشاعه نظرات خود بوجود آورد، و بالفاصله پس 55تير  8هاي سنگنين 

از علني شدن سازمان هاي سياسي مخفي پس از سقوط رژيم شاه، بر اثر 
فشار توده هاي مبارز و آگاه ايران مجبور شد آن گروه دست ساز خويش را 

  خود جاي دهد.  در درون

در خاتمه مجبورم براي تمامي كساني كه با ديدي تاريخي و براي روشن   -4
شدن حقيقت به اين اسناد مي نگرند، يكبار ديگر تاكيد كنم كه من نوار هاي 
صحبت رفيق حميد اشرف را براي اولين بار پس از اينكه در سايت انديشه و 

 57و يا  56اين ادعا كه در سال پيكار درج شد شنيدم، و به همين دليل هم 
  رفيق حرمتي پور آنها را داشته است را با واقعيت منطبق نمي دانم.

اميد كه اين مالحظات، خدمتي باشد براي روفتن غبار از چهره حقيقت. 
  وظيفه اي كه مرا به نوشتن اين سطور واداشت. 

  2011آگوست  -1390شهريور 
  

  پاورقي ها:
را به مثابه امضائي كه در پاي  "انديشه و پيكار -ستراب حق شنا"عبارت  -1

توضيح مربوط به نوارهاي مورد بحث گذاشته شده و قاعدتاً بار مسئوليتي را 
  حمل كند، بكار مي برم.

در توضيح مربوط به نوارهاي مورد  "انديشه و پيكار -تراب حق شناس" -2
ا اين گروه سازمان چريك هاي فدايي خلق ايران ب "بحث نوشته اند كه 

. اين به نوبه خود مي تواند موضوعي مورد "منشعب ارتباط خود را حفظ كرد
برخورد باشد. اما دراينجا دليلي كه براي اين مورد ذكر شده اين ادعا است كه 

 دي ماهدور دوم گفتگوها بين رهبري مجاهدين و فدائيان كه در اوايل "گويا 
 "از س چ ف خ ا، برقرار شد.صورت گرفت، توسط همين گروه منشعب  1355

( تأكيد از نويسنده اين سطور)، بايد پرسيد كه اين ادعا بر چه پايه و اساسي 
استوار است!؟ همانطور كه در باال اشاره شد مركزيت سازمان مجاهدين در 

نامه اي براي سازمان چريكهاي فدائي خلق نوشته  1355شهريور  31تاريخ 
چاپ شده، پس از ذكر قطع  "يل حاد جنش مامسا"است. در اين نامه كه در 

رابطه كامل بين دو سازمان بعد از ضربه تير ماه به سازمان چريكهاي فدائي 
به هر صورت مدتي بعد تماس با رفقاي  "خلق، آشكارا نوشته شده است كه

فدائي حاصل گشت......رفقائي كه در اولين جلسه ي مذاكرات حضوري بعد از 
ت داشتند كه از عناصر مركزي رفقاي فدائي به شمار ضربات اين دوره شرك

. در واقعيت امر، سه تن از رفقاي فدائي كه در آن دوره "مي آمدند....
مسئوليت هاي مركزبت را به عهده گرفتند، با توجه به اطالعات خود ما، 
عبارت بودند از رفقا، صبا بيژن زاده، حسن جان فرجودي، بهنام اميري دوان. 

دوم در گفتگوي  "هم در دنباله مطلب فوق چنين آمده است:  "حتوضي "در 
بين دو سازمان، دو نفر: حسن جان فرجودي لنگرودي و يك نفر ديگر از س 
چ ف خ ا و محمد جواد قائدي و مسعود فيروزكوهي از س م خ ا حضور 

كه گويا  "انديشه و پيكار - تراب حق شناس". بنابراين، اين ادعاي "داشتند
، 1355در اوايل دي ماه تير،  8دو سازمان پس از ضربه هاي سنگين ارتباط 

 31تاريح  از طريق گروه منشعب برقرار شده را نمي توان درست تلقي كرد.
بيانگر آن است كه در نامه مركزيت سازمان مجاهدين، خود  1355شهريور 

ارتباط بين مركزيت دو سازمان قبل از شهريور برقرار گشته بود، و اين 
اريخي است كه هنوز افرادي از سازمان چريكها جدا نشده بودند و گروه ت

  منشعبي وجود نداشت.
ها پس از شهادت تورج بيگوند به نام وي  "توده اي"كتابي كه  -4و  3  

منتشر كردند را نمي توان حقيقتاً نوشته خود وي به حساب آورد. آنها مدعي 
يگوند را به حزب توده داده است. اند كه رفيق وي به نام امير معزز نوشته ب

ولي موقعي كه حزب توده به نام بيگوند كتاب منتشر كرد وي شهيد شده بود 
ها بود كه مي خواستند از شهادت او به  "توده اي "و ريش و قيچي در دست 

نفع اشاعه انديشه هاي خود استفاده كنند.  هدف حزب توده در واقع، مقابله 
اي فدائي خلق با سوء استفاده از محبوبيت نام خود با نظرات انقالبي چريكه

آنها بود. امروز هم آنها براي مقابله با نظرات چريكهاي فدائي خلق اقدام به 
تجديد چاپ آن نوشته ها  كرده  و يكي از داليل تجديد چاپ كتاب بيگوند و 

در كنار تبليغي "اعالميه توضيحي گروه منشعب را اين طور بيان كرده اند: 
ه در دوران اخير پيرامون آثار پرويز پويان و احمدزاده بعنوان دو تئوري ك

پرداز جنگ مسلحانه و ترور در ايران مي شود، از نظر ما بايد ريشه هاي اين 
(جانفشاني بي حاصل يك نسل انقالبيون "تبليغ را يافت و آن را خشك كرد.

 ع. الهي). - ايران
 

*  
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 فدائيان و مجاهدين

 
  داحمديمحمدتقي سي

  
اند شناس كه بسيارزحمت كشيدهدر ابتدا تشكر و سپاس از رفيق تراب حق

  اند.و نوارهاي گفتگو را به اين شكل تنظيم وبطور وسيع پخش كرده
را با  كه نوارها "چريكهاي فدائي خلق ايران"دوم تشكر و سپاس ازرفقاي 

  اند.زياد درپياده كردن، بصورت نوشتاري درآورده مشكالت
تشكروسپاس از رفيق پرويز قليچ خاني كه مجله وزين آرش راهم چنان  سوم
  نمايند. وارتوليد و توزيع ميآرش

را درتهران شنيدم درسال  "سازمان مجاهدين خلق ايران"اولين باري كه نام 
سازمان "مشهد گروه كه بعداً  كه من تازه از شاخه بود. زماني 1349

اري شد به تهران آمده بودم. در اين زمان نامگذ "چريكهاي فدائي خلق ايران
من با رفيق كبيرجان باخته اميرپرويز پويان ارتباط داشتم. از پويان پرسيدم 

هاي انقالبي  مجاهدين خلق چه كساني هستند، و او گفت اينها دمكرات
هاي  هستند. اين جمله ازاين نظر به خاطرم مانده است كه در طول سال

وشيراز درنظام شاهنشاهي  3اي اوين، قصرشماره ه بعدي كه من در زندان
هاي جداگانه  با اين رفقا كه گاه زندگي مشترك دريك كمون و گاه در كمون

رابطه داشتم، درمقايسه باسايرمبارزان مذهبي وغيرمذهبي، هم شاهد 
  ام.  دمكرات بودن و هم انقالبي بودن اكثريت اين رفقاي مجاهد بوده

ماه  8سيله شهرباني دستگيرشدم و پس ازتقريبا بو 1350من دراول خرداد 
به زندان اوين منتقل شدم، به اولين سلولي كه مرا بردند با رفيق ابراهيم 
آوخ، از سازمان مجاهدين خلق ايران و رفيق بيژن چهرازي ازفعالين قديمي 

ادامه  اش كنفدراسيون كه به ايران آمده و به فعاليت سياسي و مبارزاتي
هاي اوين  هاي زندانيان سياسي كه در سلول شدم. در جابجائيداد آشنا مي

گرفت بيژن چهرازي را از سلول ما بردند و رفيق  بوسيله پليس صورت مي
  تقي شهرام را به مدت بسياركوتاهي به سلول ما آوردند.

هاي اوين درآن زمان قرآن بود. تقي شهرام و  يكي ازكتابهاي مجاز در سلول
هاي قرآن داشتند. ازآنجا كه من  هرروز برنامه تفسير آيه ابراهيم آوخ تقريباً

اي كه در پروسه زندگي و مبارزات  خود قبال مذهبي بودم ولي ازتجربه
كارگري، سياسي مذهبي به دست آورده بودم و هم چنين در ارتباط با 
روشنفكران كمونيست هم چون رفقا اميرپروزپويان و حميد توكلي 

ذهب رهاشده و ماركسيست شده بودم گه گاهي مسائل قرارگرفته بودم، از م
  نفر در سلول مطرح مي شد.  3مذهبي، اجتماعي و سياسي دربين ما 

روزي ضمن قدم زدن در سلول با تقي شهرام سوالي را مطرح كردم به اين 
مضمون كه، در سازمان شما براي افراد مجرد در رابطه با نيازهاي 

شده است؟ پس از مكثي پاسخ داد: من  شان چه دستورالعملي داده جنسي
كنم در اين زمينه هيچ حرفي و يا سخني درسازمان ما مطرح  هرچه فكر مي

در اين زمينه كه يك سازمان سياسي آيا موظف است كه در  .نشده است
مسائل شخصي و فردي افرادش دخالت داشته باشد يا نه، صحبت شد كه 

است. آنچه از او در ذهن من به  متأسفانه جزئيات آن مباحث يادم نمانده

شد كه  اش باعث مي جاي مانده كنجكاوي اين رفيق بود. خصيصه كنجكاوي
  مسائل را تعقيب كند و تا آنجا كه امكان دارد به عمق مسائل راه يابد. 

در زندان اوين  1350مدتي با سعيد محسن و ناصرصادق درزمستان سال 
ن و رهبران سازمان مجاهدين بودند. هم سلول بودم كه هر دو از بنيانگزارا

يك خاطره هم از آنها بيادم مانده است و آن از اين قرار بود كه يكي ازروزها 
صحبت ما، به شغل من كه كارگر جوشكار بودم كشيده شد. برايش توضيح 

در مشهد من در مغازه در و پنجره سازي فلزي  1335هاي  دادم كه درسال
عصر و  6صبح تا  6ساعت بود  12زانه كردم،  ساعت كار رو كار مي

 12شد و تا ساعت  ها كه كار زياد بود شب كاري هم اضافه مي درتابستان
ها بيشتر از  گرفتيم. در نتيجه شب كرديم ودو برابر هم حقوق مي شب كار مي

ساعت وقت براي خوابيدن نداشتيم. واقعا خسته كننده بود، مخصوصا  5يا  4
شدم كه  بودم و بايد براي نماز صبح هم بلند مي درآن موقع كه من مذهبي

شدم، وقتي هم بعد از طلوع آفتاب بلند مي  اكثرا قبل ازطلوع آفتاب بلند نمي
  شد. خواندم كه اكثراٌ هم خوانده نمي شدم بايد نماز را به نيت قضا مي

يكي ازآنها توضيحاتي برايم داد به اين مضمون كه: سازمان مجاهدين برخي 
 ين اسالمي را مطابق با شرايط اجتماعي امروز تغييرداده است. كه ازآناز قوان

تغييرات فقط اين بيادم ماند كه در رابطه با نماز صبح اگر بعد ازطلوع آفتاب 
  هم خوانده شود لزومي به نيت قضا ندارد.

رهبران دستگير شده سازمان مجاهدين، در دادگاه اول به اعدام محكوم شده 
كردند، اما از آنجا كه اين  ادگاه دوم بايد تقاضاي تجديد نظرميبودند و براي د

رهبران، كل نظام شاهنشاهي را قبول نداشتند و با او به مبارزه مسلحانه 
شدند كه تقاضائي از دادگاهش بكنند، در  برخاسته بودند طبعا حاضر نمي

ضائي را آوردند كه از نظر قانوني بايد متهم چنين تقا مقابل بازجوها فشار مي
گفتند ما هيچ تقاضائي ازاين رژيم  كتباٌ به دادگاه ارائه دهد، اين رفقا مي

  ديكتاتورنخواهيم كرد حتي براي زنده ماندنمان.
من به اتفاق رفقا مناف فلكي، نورالدين رياحي و غالمحسين فرنود كه همه 

دگاه در ارتباط با سازمان فدائي دستگير شده بوديم به دادگاه برده شديم. دا
اول من و مناف را به اعدام، نورالدين رياحي (تا آنجائيكه بيادم مانده است) 
به ابد (غالمحسين فرنود را بياد نمي آورم) محكوم شديم. در دادگاه دوم 
اعدام مناف فلكي تأييد، من ابد، نورالدين رياحي ده سال و غالمحسين فرنود 

ازرفيق مناف فلكي كه او   به سه سال محكوم شديم. لحظه جدائي ما سه نفر
ها درنظرگرفته بودند و ما را به زندان  را به راهرو ديگري كه براي اعدامي

  39بردند، بسيارسخت و دشوار بود. هنوز بعد از موقت فلكه شهرباني مي
ام كلمات و جمالتي پيداكنم كه بتواند آن لحظه وداع را بيان  سال نتوانسته

اش در راه رهائي طبقه كارگر  يز در تداوم مبارزهكند. رفيق نورالدين رياحي ن
و آرمان سوسياليسم در جمهوري اسالمي دستگير و اعدام شد و غالم 
حسين فرنود اميدوارم هركجا است سالمت و پايدارباشد. يادشان گرامي و 
راهشان پر رهروباد. البته اين موضوع را به ويژه در رابطه با مناف فلكي در 

گزارش ديگري مفصل تر نوشتم كه دريكي ازهمين چند سال پيش در
  هاي مجله آرش به چاپ رسيد. شماره

درزندان موقت فلكه شهرباني با رفقاي ديگركه قبل از ما آورده شده بودند 
آشنا شديم و به زندگي مشترك آنها پيوستيم. تا آنجا كه به خاطرم مانده 

ا دانشجو بودند. من از ه است اكثريت اين جمع فدائي بودند و اكثريت فدائي
سازمان فدائي كارگر بوديم.  شاخه مشهد و رفيق ايوب از شاخه آذربايجان

نفر از ما را جداكردند كه از اين زندان  15تا  10پس ازچند هفته حدود 
ببرند. به مناسبت اين جدائي يك سرودخاني دسته جمعي ازطرف رفقا 

ي به طبقه هم كف رسيديم، برنامه ريزي شده بود. ما كه رفتني بوديم وقت
رفتيم وسط فلكه جمع شديم و رفقاي مانده در سه طبقه هم آمدند پشت 
نرده ها ايستادند و سرود سازمان را باصداي بلند دسته جمعي خوانديم كه 

نمود. باهمه  را بانسل گذشته نمايان مي 50تفاوت مبارزان سياسي نسل 
اي مكث و  سازمان بدون ذرهتالش پليس از جلوگيري سرود خواندن، سرود 

  شديم. 3يا كمبود تا به آخر خوانده شد و بعد راهي زندان قصرشماره 
  

  كم بودها
يك زندان سياسي ازابتداي دستگيري تا پايان محاكمه و محكوميت 

شود كه اگر آنها را از قبل بداند، دردوران بازجوئي و  بامسائلي روبرو مي
روابط سازماني كه من قرارگرفته بودم خورد. در محاكمه خيلي به دردش مي
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شد، مقاومت  شد و آموزش داده مي آنچه راجع به دوره بازجوئي صحبت مي
مبارزين درزندان و به ويژه زيرشكنجه بود كه هميشه ازمقاومت رفقا روزبه و 

آمد. واين كافي به  وارتان و...ازاعضاء حزب توده ايران صحبت به ميان مي
قوانين كشور در رابطه با اتهامي كه به زنداني  نظرنمي رسيد، دانستن

زنند، تفاوت بين دفاع حقوقي و ايدئولوژي و...مسائلي بودند كه ضرورت  مي
  دانستنش احساس مي شد.  

     
  درزندان قصر

نفره به زندان قصر برده شده  3و  2يا  1رفقايي ازسازمان فدائي به شكل 
ازمان فدائي بوديم كه تعدادمان باالي بودند، اما، ما تقريبا اولين گروه از س

برده شديم. رفقا پس از بررسي  3شد كه به زندان قصرشماره  نفر مي 10
هاي مختلف كه وجود داشت صالح را براين ديدند كه  ن اوضاع زندان و كمو

براي زندگي مشترك به كمون بزرگ برويم. پس از مدتي گروهي از رفقاي 
منتقل كردند. پيشنهاد ما به رفقاي مجاهد  مجاهدين خلق را به اين زندان

اين بود كه شما به كمون بزرگ بيائيد تا باهم زندگي مشترك داشته باشيم. 
آئيم  اين رفقا پس از چند روز مشورت اعالم كردند كه ما به كمون بزرگ مي

  . واين تاًييدي بردمكرات بودن اين رفقا بود.
سازمان چريكهاي فدائي  50سال  البته بايد توجه داشته باشيم كه درهمين

خلق ايران با سازمان مجاهدين خلق ايران در بيرون از زندان باهم ارتباط 
داشتند ودر مبارزاتشان با نظام ديكتاتوري شاهنشاهي به يكديگر كمك 

 – 2كردند. همچنان كه در نوارهاي صوتي پخش شده درفايل شماره (  مي
C  130گويد كه مقدار  ه حميداشرف ميباخت دقيقه ششم ) رفيق كبير جان 

ها را به سازمان  كيلو ديناميت به سازمان فدائي ميرسد و رفقا نصف ديناميت
نيروي  2دهند. يك همچنين رابطه حسنه  و اصولي بين  مجاهدين مي

درحال مبارزه، طبيعي است كه برنيروهاي زنداني شده اين دوسازمان تاًثير 
  داشته است.

  
  زندان شيراز 

نفر از زندانيان سياسي زندانهاي تهران به  120تا  100حدود  1351ل سا
نوبت تبعيد شديم. تركيب تبعيديان بسيارمتنوع  2آباد شيراز در  زندان عادل

اي، حزب دمكرات كردستان و از  بود، فدائي، مجاهد، ستاره سرخ، ساكا، توده
متفرقه. درآنجا نيز هاي كوچكتركه اسامي آنها بيادم نمانده است و افراد  گروه

نيروي عمده فدائيان و مجاهدين برقرار بود  2اي بين اين  رابطه كامال حسنه
تا اينكه مسئله ماركسيست شدن بخشي ازمجاهدين درزندان مطرح شد. 

آميزصورت  درزندان، برخالف بيرون، اين جدائي بصورت منطقي و مسالمت
اطالع بودم، ولي شاهد  بيهاي دروني آنها درزندان  گرفت. البته من ازبحث

  هيچ گونه تنش محسوسي نبودم. 
هاي صوتي شنيده  اما بنابر اخباري كه بعدا شنيديم و بنابه روايتي كه درفايل

شود كه مورد انتقاد و اعتراض رفقا حميداشرف و بهروزارمغاني قرارگرفته  مي
رف است، باكمال تاَسف اين جدائي دربيرون از زندان باخشونت تمام از ط

گيرد كه منجربه تصفيه فيزيكي  رهبراني كه ماركسيست شده اند صورت مي
 شده است.

ها اختالفات سياسي، ايدئولوژي، وسبك كاري، سازماندهي  دراحزاب وسازمان
آيد كه بايد به شكل اصولي و منطقي حل و فصل شده و اگر به  و... پيش مي

د. هم چنان كه جدائي و انشعاب رسيد، به شكل مسالمت ازهم جداشون
درسازمان چريكهاي فدائي خلق ايران، در دوران ستم شاهي اختالفات 
ايدئولوژيك، سياسي، خط مشي، سبك كاري و... بوده است كه برخي از آنها 

ها با  به انشعاب و جدائي هم رسيده است اما درآن دوره هيچگاه اين جدائي
د وهم فكرانش، كه خشونت اعمال نشده است، مثل جدائي گروه رفقا بيگون

به خط مشي غيرمسلحانه گرايش پيدا كردند و ازسازمان جداشدند و هيج 
  خشونتي هم به وجود نيامد. 

ناگفته نماند كه سازمان مجاهدين بعد از انشعاب به دو بخش تقسيم شد. 
ها و بخشي كه همچنان مذهبي ماند. اين بخش مذهبي   بخش ماركسيست

كرد و خصلت دمكرات بودن و انقالبي بودن به به مرور زمان استحاله پيدا
ابتدا با جمهوري اسالمي  1357نفع توده مردم را ازدست داد. پس ازقيام 

خميني همگام شد و بعد با نظام ديكتاتوري صدام حسين درعراق همكاري 
داري جهاني به سركردگي  كرد و پس از آن، سلطه نيروهاي اشغالگر سرمايه

مشي بنيانگزاران  عراق راپذيرفت كه با ايدئولوژي و خطامپرياليسم آمريكا در
  هاي ماهوي و بنيادي دارد. و رهبران اوليه اين سازمان تفاوت

مشي بنيانگزاران و رهبران اوليه اين سازمان ضد  ايدئولوژي و خط
از طرف  1350هاي  داري و ضدامپرياليسم بوده است. درهمان سال سرمايه

به قلم يكي ازجانباختگان  "اقتصاد به زبان ساده  "اي بنام  اين سازمان جزوه
زاده انتشار پيداكرد. دراين جزوه نشان  اين سازمان به نام محمود عسگري

داد كه اين سازمان براي برقراري يك جامعه عادالنه، اقتصاد  مي
سوسياليستي را پذيرفته است، ودرفعاليت هاي عملي چند مستشارآمريكائي 

  انقالبي نمود.   درايران را اعدام 
  

  فايل هاي صوتي
ها برسر رابطه دو  جدا ازتمام مسائل بسيارمتنوع وگوناگون كه دراين فايل

شود، مسئله اتحاد چه دربه وجودآوردن يك تشكيالت  سازمان مطرح مي
بزرگ و چه به شكل جبهه، شاهكاري است كه درآن شرايط خفقان و 

نان جلساتي درچنان شرايطي شود، البته تشكيل چ يخطرناك ارزشگذاري م
توانسته صورت بگيرد كه همكاري، همگرائي، كمك به يكديگر  بخاطر اين مي

از بدو اعالم موجوديت اين دو سازمان وجود داشته است و تا قبل از اين 
جلسه نيزكم و بيش ادامه داشته است. با پشت سرگذاشتن آن پروسه چند 

  جبهه ميتوانسته برگزارشود. ساله همكاري، اينك نشست بر سراتحاد يا
دهد كه امر همكاري، همگرائي، همگامي و اتحاد تا چه  اين مسئله نشان مي

  مقدار ضروري و واجب بوده، هست، وخواهد بود.
داري ايران دراقليت بوده و  واقعيت اين است كه كمونيستها درجامعه سرمايه

نه بوده و نه هست. هستند. به عبارت ديگر توازن طبقاتي به نفع كمونيستها 
براي اينكه توازن طبقاتي درجامعه به نفع كمونيستها رقم بخورد، راه و 
روشهاي گوناگوني وجود دارد كه بايد درزمان و مكان خودش بررسي و 
ارزيابي شود. اما همگامي، همگرائي هم زيستي و در نهايت اتحاد بين 

مترقي و آگاه كه  هاي كمونيستي وهمچنين بين كمونيستها ونيروهاي تشكل
داري رنج ميبرند وبا تز جامعه سوسياليستي هم سرستيز  از نظام سرمايه

ندارند امري است كه هميشه بايد دردستور كار و فعاليت كمونيستها 
  قرارگرفته و درجهت رفع موانعي كه سرراه آن وجود دارد كوشا باشند.

ه ايران در تقابل با راه اصلي و اساسي ديگري كه كمونيستها بتوانند درجامع
داري توازن طبقاتي را به نفع خودشان به وجود بياورند طماس با  سرمايه

دانيم كه تالش  باشد. اما مي طبقه كارگر و كليه زحمتكشان و توده مردم مي
داري ايران درجهت قطع رابطه بين روشنفكران و توده  حاكمان نظام سرمايه

زند و ما  ه به هر جنايتي دست ميمردم زحمتكش بوده و هست. دراين زمين
در نظام شاهنشاهي شاهد دستگيري، زندان، شكنجه و اعدام بهترين جوانان 

  خود بوديم.
تري ازشرايط جامعه ايران در نظام شاهنشاهي به  براي اينكه تصوير دقيق

جوانان امروز داده باشم متن كوتاهي ازكتاب رفيق كبيراميرپرويزپويان كه 
  كنم:  شار يافته است را نقل ميانت 1349دربهار

 "ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوري بقاء  "درصفحه اول و يا دوم كتاب 
تحت شرايطي كه روشنفكران انقالبي خلق فاقد  "نويسد  رفيق پويان مي

هرگونه رابطه مستقيم و استوار با توده خويشند، ما نه همچون ماهي در 
يهاي كوچك و پراكنده درمحاصره درياي حمايت مردم، بلكه همچون ماه

بريم. وحشت و خفقان، فقدان هرنوع  ها و مرغان ماهيخوار به سرمي تمساح
شرايط دمكراتيك، رابطه ما را با مردم خويش بسيار دشوارساخته است. حتي 

هاي ارتباط نيز  ترين و در نتيجه كم ثمرترين شيوه استفاده ازغيرمستقيم
اي حفظ همين وضع است. تا با توده آسان نيست. همه كوشش دشمن بر

ارتباطيم، كشف و سركوبي ما آسان است. براي اينكه پايداربمانيم،  خويش بي
رشد كنيم و سازمان سياسي طبقه كارگر را به وجود آوريم، بايد طلسم 

اي مستقيم و استوار به  ضعف خود را بشكنيم، بايد با توده خويش رابطه
  "وجود بياوريم. 

مبارزه مسلحانه هم  "رفيق كبير مسعود احمد زاده كتاب  وپس ازاين  
نويسد. رفيق بيژن جزني هم كه آثارفراواني  را مي "استراتژي، هم تاكتيك 

را نوشته  "اي مي شود  مبارزه مسلحانه چگونه توده "دراين زمينه ازجمله 
  است.
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هاي مختلف آثاري  و همچنين رفقاي ديگر با همفكري و مشورت درزمينه
شناسي درشهر و روستاهاي  كنند، رفقائي تحقيقات جامعه لق ميخ

دهند. رفيق مناف فلكي گزارش تقريبا  آذربايجان، گيالن، مازندران انجام مي
نمايد، رفيق  بافي آستان آذربايجان تهيه مي كاملي ازكارگران صنعت قالي

عزالدين صبوري در مسير تهران مشهد ازشهرهاي بين راه مثل سمنان، 
مغان، سبزوارگزارشاتي جامعه شناسانه  تهيه مي نمايد، كه بخاطرجمع دا

شود، كه پس از چند  آوري همين اطالعات در سبزوار دستگير و زنداني مي
  شود.  ش آزاد ميا روز با وساطت يكي ازاستادان دانشگاهي

جانبه درحد توانائي افراد گروه ازشرايط جامعه ايران  هاي همه پس ازكوشش
شود. من اينك به برخي از اين  تئوري مبارزه مسلحانه تدوين مياست كه 

ها درآثار رفقا  پردازم، همان طور كه قبال گفته شد اين تئوري ها مي تئوري
  برخي از آنها را بازگوئي و جمعبندي نمائيم.  موجودند. ما درزندان توانستيم

  
  برخي ازتئوريهاي تدوين شده سازمان فدائي درنظام ستم شاهي

ايم هميشه  داري شاهنشاهي هم چنان كه شاهد بوده درايران درنظام سرمايه
كارگران، زحمتكشان شهر و روستا، كمونيستها، زنان، نويسندگان، 
روشنفكران و نيروهاي مترقي و... كه خواهان آزادي، دمكراسي، عدالت 
اجتماعي بودند سركوب، تحت پيگرد، دستگير، زندان، شكنجه و اعدام 

  اند.  شده مي
درنتيجه چنين جو ناامن و ديكتاتوري عريان حاكم برجامعه ايران، ارتباط 

ترين شكل يعني ارتباط  روشنفكران انقالبي با توده هاي ايران به محدود
فردي رسيده بود. باهمه تالش روشنفكران انقالبي و كارگران آگاه و پيش 

آمد برسد نتوانسته رو، هيچ نوع ارتباطي كه بتواند به تشكل سازمانيي كار
  بود به وجود بيايد.

سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران پس از چند سال مطالعه شرايط عيني 
به اين نتيجه ميرسد كه براي تشكيل حزب طبقه   ويژه جامعه ايران باالخره

كارگر، مبارزه سياسي به سبك و شيوه گذشته ديگركارائي الزم را ندارد لذا 
ي خود ازاشكال ديگر مبارزه هم استفاده كنيم بايد درمبارزات سياس

ومشكالتي كه امروز حاكميت سرمايه برسرراه مبارزات سياسي مردم درايران 
  به وجود آورده است را بتوانيم با كمك خود مردم از سر راه برداريم. 

يكي ازآن مشكالت مسئله ضعف مطلق عموم مردم ايران به ويژه  – 1
طلق رژيم ستم شاهي است، اينكه درذهن مردم كارگران دربرابر نيروي م

ايران به ويژه كارگران و زحمتكشان شهر و روستا اينگونه تصورمي شود كه 
درايران رژيم شاه، داراي نيروي مطلق است، و مردم در ناتواني مطلق به 

برند وهر قدمي كه كارگران، روستائيان، روشنفكران، دانشجويان،  سرمي
دارند،  اير اقشار جامعه براي خواستهاي خود برميهاي تحت ستم و س خلق

شوند. طبق آماري كه  فوري ازطريق ساواك شناسائي و در نطفه خاموش مي
 1347تا سال  1337در قبل از رستاخيز سياهكل بدست آمده بود، ازسال 

نفره  5تا  3خواني در حد  يعني به مدت ده سال بيش از ده محفل كتاب
شوند. اين قدرقدرتي نظام  شناسائي و دستگير مي درتهران بوسيله ساواك

هاي گوناگونش  هاي رژيم دربرنامه شاهنشاهي هر روز و هر شب ازرسانه
  شود.  تبليغ مي

توان اوال شيوه مبارزه با رژيم را تغييرداد. ودوم اين محاسبه  اينك چگونه مي
ي برتر نادرست قدرت را كه بر ذهن مردم نشسته آشكاركرد تا مردم به نيرو

  خود آگاهي پيدا كنند؟ 
براي رفع اين مانع يعني ايجاد ارتباط با توده كارگران و آگاه ساختن  - 2

هاي ايران به نيرو و قدرت خودشان و همچنين موانع ديگري كه در  خلق
پائين خواهند آمد، درمبارزات سياسي درشرايط فعلي الزاما از تاكتيك تبليغ 

توان  كنيم. با اين شيوه مبارزه مي تفاده ميمسلحانه و دفاع مسلحانه اس
  درشرايط فعلي ارتباط معنوي با توده برقرارنمود. 

انتخاب استفاده از اسلحه درمبارزات  همين جا بهتراست گفته شود كه
سياسي درآن دوره مخصوص سازمان فدائي نبوده بلكه ديگرسازمانها و 

يكديگر خبرداشته  هاي مستقل بزرگ و كوچك نيز بدون اينكه از گروه
باشند درمبارزات سياسي خود استفاده از اسلحه را در دستور فعاليت هاي 
خود قرارداده بودند، مثل سازمان مجاهدين خلق ايران، سازمان ستاره سرخ، 
گروه آرمان خلق، گروه فلسطين، سازمان رهائي بخش خلق هاي ايران، 

 26تاَسيس ودر  1341-  42وقبل از اينها حزب ملل اسالمي كه درسال 

در كوههاي داراب ( شاآباد ) اولين گلوله را به طرف نيروهاي  1344مهرماه 
دهد كه در  داري نظام شاهنشاهي شليك كردند. اين نشان مي رژيم سرمايه

ايرانف اين رژيم شاهنشاهي است كه خشونت را بركل جامعه اعمال كرده و 
كند مسدود كرده  راه پيدا مي تمام روزنه هائي را كه به آزادي و دمكراسي

است و براي اقشارمختلف مردم بجز پناه بردن به اسلحه براي بيان 
شان راه ديگري نگذاشته است. زماني كه سرلشگر ضياء فرسيو  هاي خواسته

از طرف  1350فروردين  18دادستان و رئيس دادرسي ارتش شاه درصبح 
ان اعدام ميشود، بايد هاي سازمان چريكهاي فدائي خلق اير يكي از تيم

هاي آگاه جامعه ايران كه دانشگاه و دانشجويان  ببينيم واكنش يكي ازبخش
فرسيو مرگت  "دهند  مي  باشند چه بوده است؟ دانشجويان دردانشگاه شعار

را  "رهبران ما را مسلح كنيد  "و در ادامه شعارديگري  "مبارك 
گرخفقان و تحكم ظلم و دهند. آيا اين واكنش قشرآگاه جامعه بيان سرمي

  ستم برجامعه نمي باشد. 
عالوه برهمه اينها، درآن زمان دربرخي ازكشورهاي جهان بعضي از نيروهاي 
مبارز كمونيست و غيركمونيست چه درشهر و چه درروستا درمبارزاتشان از 

  كردند.  اسلحه استفاده مي
شود  ميد كه ميبا اين شيوه مبارزه پيشاهنگان و مردم مبارز خواهند فه – 3

نفر به رژيم ضرباتي وارد  5تا  3هاي كوچك  ها و تيم با جمع شدن درگروه
توان  شد كه يك نفره هم نيز مي اي رهنمود داده مي آورد. حتي طي اطالعيه

دراين مبارزه شركت كرد. به اين صورت كه مثال به پليس تلفن شود و گفته 
پخش شده است را  هايشان چريكي كه عكس 9شود كه من يكي ازآن 

درفالن خيابان ديدم كه به خانه پالك شماره فالن وارد شد. و به اين وسيله 
  نيروي پليس را بازي داد. 

يابيم  به احزاب وسازمانهاي موجود چپ درمي دقيق با نگاهي درآن زمان – 4
كه اكثراً مستقل نيستند يا وابسته به شوروي ويا وابسته به چين و... هستند، 

سال سابقه دارد و ازهمان بدو تأسيس  20حزب توده كه بيش از  بويژه
وابسته به حزب كمونيست شوروي بوده و هميشه منافع حزبي و منافع 

هاي  كشور شوروي برايش در الويت قرار داشته و به همين دليل با تشكل
سر  1332تا  1320مستقل ايراني چه حزبي و چه كارگري به ويژه دردهه 

كرده مانع مبارزات آنها بشود ويا اينكه آنها را  اشته وسعي ميِناسازگاري د
  وابسطه به خودش بكند.

هاي ايراني به شوروي و  لذا مبارزات عملي ما بايد اين وابستگي كمونيست 
  چين و هرجاي ديگر را از ذهن مردم ايران پاك نمايد.

يسه اگرچه گروه كوچك ما به لحاظ كمي و قدرت تسليحاتي قابل مقا – 5
با رژيم شاهنشاهي تا بنِ دندان مسلح و وابسته به امپرياليستها به سركردگي 

دانيم اگربتوانيم درشرايط  امپرياليست آمريكا نيست، اما به لحاظ كيفي مي
فعلي خط مشي مبارزه سياسي با استفاده از تاكتيك نظامي را درست به 

گران كمونيست جامعه منتقل كنيم، جنبش مورد حمايت روشنفكران و كار
وتوده مردم قرارخواهد گرفت. درمراحل اوليه كه مردم از ما شناختي ندارند 

ها چندان مورد استقبال قرار نخواهدگرفت، اما  جذب نيرو ازجانب توده
ازجانب روشنفكران، كارگران وزنان آگاه كمونيست اين روش مبارزه پذيرفته 

افتد،  رمبارزه به خاك ميخواهد شد و خواهيم ديد بعد از هر چريكي كه د
تفنگ او روي زمين نخواهد ماند و نيروي ديگري به جنبش پيوسته وآن 

داشت. ودرمراحل بعدي كه جنبش تثبيت شود و شرايط  تفنگ را برخواهد
هاي سياسي در جهت تشكيل حزب  براي تماس با توده سهلترگردد، فعاليت

مبارزه كه طوالني هم طرازنوين طبقه كارگرفراهم خواهد شد و اين روند 
خواهد بود ادامه پيداخواهد كرد. بويژه رفيق مسعود احمدزاده برطوالني 

  نمايد.   بودن اين مبارزه تاكيد مي
براي رعايت دمكراسي درون تشكيالت، هيچ تفاوتي بين مركزيت  – 6

سازمان و اعضاء نخواهد بود. همه با پذيرش اين خط مشي و آگاه به شيوه 
مقدم جبهه، خواهند جنگيد. همان طور كه قبال گفته شد  مبارزه درخط

توازن قوا به لحاظ كمي و تجربي به نفع ما نيست ميانگين عمر يك چريك 
مبارز شش ماه خواهد بود، ازآنجا كه مركزيت سازمان آغازگر مبارزه ودرخط 
مقدم جبهه خواهد جنگيد تلفات مركزيت امري بديهي خواهد بود، لذا براي 

ها،  ني و تأمين نفرات درمركزيت، بنا بردرك اهداف سازمان، خالقيتجايگزي
 فداكاري، هشياري و صداقت انقالبي مركزيت ترميم خواهد شد. و اصوال هر 
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اش با سازمان قطع شود،  عضو بايد يك سلول زنده باشد، درصورتي كه رابطه
  ين راه ادامه دهد.بايد بتواند خود به تنهائي و يا با ديگر مبارزان به ا

طبق سنت مبارزاتي كه درگذشته بوده است، ساواك و شهرباني هم با آن 
شيوه مبارزه آشنائي كامل دارند، و آن به اين قراراست كه وقتي گروه، 
سازمان و ياحزبي درجريان مبارزه رهبريتش را ازدست بدهد، اغلب متالشي 

افتند، به همين دليل  ميروند ويا از كارآمدي و فعاليت  شده و ازبين مي
وقتي خانه تيمي كه رفيق پويان درآنجا زندگي ميكرده است به محاصره 

اهللا  آيد وپس ازدرگيري چند ساعته رفقا اميرپرويزپويان و رحمت پليس درمي
زنند. وقتي پليس به داخل خانه  پيرونذيري آخرين گلوله را به خودشان مي

شوند و صدري رئيس  تي شناسائي ميميرود با دو جنازه روبرو مي شود، وق
ها متعلق به اميرپرويز پويان  فهمد كه يكي ازجنازه شهرباني كل كشور مي

باشد، بسيار خوشحال شده وبه  يكي ازبنيانگزاران و رهبران اين سازمان مي
حضورشاه رفته و اين خبر مهم را خودش به شاه مي دهد، و شاه به عنوان 

بوسد و خوشحال كه ماجرا پايان يافته  را مي تشكر بلند شده پيشاني صدري
  و بزودي تشكيالت چريكها متالشي خواهد شد. 

اما غافل ازشيوه و سبك كار بنيانگزاران سازمان كه طوري مبارزه پايه گزاري 
شود كه راه مبارزه و شيوه مبارزه درالويت قرارگرفته  شده و به جامعه ارئه مي

شيوه مبارزه تا سرنگوني نظام شاهنشاهي است، و بعد مي بينيم كه راه و 
  كند.   ادامه پيدا مي

مابايد آنچنان علني وبه توده ها نزديك باشيم كه آنها ما را " – 7
حس كنند. و آنچنان مخفي و دوراز دسترس پليس باشيم كه پليس 

اين نقل به معني است كه ازقول رفيق  ."نااميد ازبدام انداختن ما گردد
  است. اينك ببينيم اين شعارچگونه درعمل متحقق شد.پويان نقل شده 

اگر يك فعال سياسي ويا يك تشكيالت سياسي بخواهد براي مردم علني  
باشد و مردم او را حس كنند بايد به ميان مردم برود با آنها ازطريق تماس 
مستقيم يا نشريه و روزنامه علني، سخنراني و يا امكانات بسيار زيادي كه 

كراتيك وجود دارد استفاده نموده و درتماس مستقيم دائم درجوامع دم
توان از پليس و نيروهاي  بامردم قرارگيرد. درچنين شرايطي نمي

گررژيم مخفي بود. اگرفعاليت براي مردم علني باشد نيروهاي پليس  سركوب
هم جزئي ازمردم و درميان مردم هستند و هيچگونه تفكيكي وجود ندارد. و 

ها را شناسائي،  هاي پليس اراده كنند، اين افراد و يا گروههرلحظه كه نيرو
  كنند.  دستگير و زنداني مي

ها بخواهند دور از دسترس پليس، فعاليت مخفي  واگراين افراد و يا گروه
نمايند، دراين صورت از ديد مردم هم مخفي خواهند بود. فعاليت مخفي هم 

ابتداي كارتجربه اش را ندارند. گي هاي خودش را دارد كه افراد مبارز در ويژه
دوستانه است، دوم  اما امتيازي كه اين افراد مبارز دارند يكي اهداف انسان

بودن اين فعاليت است، سوم آگاهي و پذيرش خطراتي كه دراين  داوطلبانه
مبارزه وجود دارد و چهارم .... درمقابل اين مبارزين، مزدوران پليس وجود 

كه سركوب نمايند، حقوق و امتيازاتي ازطرف رژيم  گيرند دارند كه حقوق مي
شود كه از نظام موجود دفاع نمايند، حقوق و امتيازات اين  به آنها داده مي

    كند.  مزدوران بستگي به حفظ  نظام پيدا مي
دركوران اين مبارزه هر دو طرف يعني هم مبارزين و هم پليس تجربه كسب 

دهند.  اي جديدي مورد استفاده قرار ميه ها وشيوه كنند، هرروز تاكتيك مي

هاي مخفي مبارزين روزبروز بخاطر كسب تجربه درحين مبارزه  فعاليت
نمايد. اگراين  تر مي گسترش پيداكرده و حضورش را دركنارمردم ملموس

مبارزات و فعاليتها مورد تأييد مردم قرارگيرد، و ازطرف مردم كمك شود، 
تا تغيير و يا سرنگوني رژيم ادامه پيدا  برتري و پيشروي و گسترش مبارزه

  كند.  مي
شرايط جامعه ايران چگونه بوده  1332اينك ببينيم در دوران پس ازكودتاي 

است كه تشكل هاي صنفي و سياسي و سازمان ها و احزاب، اقشار و طبقات 
هاي مستقل بورژوازي مثل جبهه ملي  مختلف جامعه و حتي تشكل

ل علني و نه به شكل مخفي درمقابل يورش نيروهاي اند، نه به شك نتوانسته
سركوبگر مقاومت نموده و ماندگارشوند. با همه تالش و مبارزاتي كه طبقه 

دهد باز به تشكلي مستقل دست پيدا  كارگر در درون كارخانه انجام مي
  كند ودرجامعه هيچ نوع حضورمرئي ندارند.  نمي

ه مبارزاتي بين نيروهاي مبارز و يكي ازاساسي ترين مسائل، عدم توازن تجرب
  باشد. نيروهاي رژيم مي
  تاَسيس ساواك
آمريكا  "اي -آي- سي "به كمك سازمان   - 1336 -  37ساواك درسال 

ها و تجارب اينتليجنت سرويس  شود و هم چنين از كمك تأسيس مي
كند. تجارب  انگليس و سازمان مخفي موساد اسرائيل كمال استفاده را مي

روهاي سركوبگر اين سه كشور در زمينه سركوب مخالفان به دريغ ني بي
شود، ساواك به غولي وحشتناك  ساواك، شهرباني و ژاندارمري منتقل مي

تبديل ميشود كه نه تنها كشور ايران بلكه كل خاورميانه زيرچتر ساواك 
  قرارميگيرد. 

قدر گيري ساواك ارتش شاه با كمك دولت و ارتش آمريكا آن به موازات قدرت
هاي مختلف ايران را  قوي شد كه نه تنها مخالفين داخلي از جمله مليت

سركوب نمود بلكه به ژاندارم منطقه تبديل شد وبه ظفار رفت و جنبش 
  بخش ظفار را نيزسركوب نمود. رهائي

هاي  درچنين شرايط خفقاني كارگران، زنان، روشنفكران، دانشجويان، مليت
هاي صنفي، سياسي و يا  رتباط با يكديگر تشكلتوانستند درا مختلف و... نمي

سازمانها و احزاب مستقل خود را بشكل علني به وجود بياورند. تنها راه 
ها برقرارشود تا درادامه و  باقيمانده اين بود كه ابتدا رابطه معنوي با توده

تداوم مبارزه به تماس مستقيم ارتقاء پيدا كند، و براي رابطه معنوي بايد از 
يغ مسلحانه و دفاع مسلحانه استفاده كرد تا رژيم مجبورشود حتي از تبل

ها را پخش  هاي مبارزاتي گروه رسانه هاي خودش اخبار مربوط به فعاليت
نمايد. مردم نيزكنجكاوشده تالش خواهند كرد كه اخبار مربوط به مبارزين 

وآنها را را دنبال كنند وحقايق را از البالي تبليغات دروغين رژيم درآورده 
سينه به سينه منتقل نمايند و زمينه براي پخش اخبار بوسيله مبارزين در 

تر شود. در تداوم اين مبارزات مردم و مبارزين به هم  ميان مردم آماده
هاي معنوي و مادي مردم برخوردارشده  شوند و مبارزين ازكمك نزديك مي

ي و قاطعيت وخود را به لحاظ كيفي و كمي تقويت نموده و با پشتگرم
  دهند. بيشتري به مبارزه ادامه مي

  
  واكنش مردم به تبليغات رژيم

اعتمادي مطلق سه اصولي هستند كه  هشياري مطلق، تحرك مطلق و بي
  براي مرحله شروع عمليات درسازمان پذيرفته شده اند. 

اعتمادي مطلق از اين جهت پذيرفته شده كه درابتداي شروع عمليات از  بي
شناسند، به هيج عنوان نبايد به مردم  دم سازمان فدائي را نميآنجا كه مر

باشد.  اعتمادي مطلق يكي از اصول شروع عمليات مي اعتماد كرد. لذا بي
طبيعي است كه اين ضابطه براي مردم آگاه و ناآگاه به مسائل سياسي و 

 كند. اين تفاوت را ها و افراد مختلف تفاوت مي ها و مكان مبارزاتي درزمان
گيرد بايد تشخيص داده و  شخص چريك كه درآن شرايط مشخص قرارمي

عمل نمايد. در اين رابطه به ويژه افراد ناآگاه درمراحل اوليه مبارزه كه 
كنند بلكه تحت  شناختي از مبارزين ندارند نه تنها كمكي به مبارزين نمي

گرفته و تأثيراخبار و تبليغات دروغين و شعارهاي كذب رسانه هاي رژيم قرار
اي كه چند روز بعد از  كنند، مانند واقعه به نيروهاي سركوبگر رژيم كمك مي

آميز به پاسگاه سياهكل اتفاق افتاد. متأسفانه چند نفر از  حمله موفقيت
رفقاي جنگل به روستائي رفته و به روستائيان اعتماد كرده و از آنها كمك 

ترس ازعوامل رژيم و شايد  خواهند، آنها درعوض كمك، از روي ناآگاهي و مي
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هم منافع مادي و شخصي به نيروهاي رژيم اطالع داده و به اين وسيله رفقا 
  شوند. دستگيرمي

اما چند ماه بعد ازاين واقعه، رفيق مهرنوش ابراهيمي درشمال بين جاده 
ساري به رشت جلو يك كاميون را گرفته و به عزم رفتن به رشت سوار 

ان كاميون عبارت بودند از راننده كاميون، كمك شود، سرنشين كاميون مي
شود،  راننده و يك خانم، پس ازموافقت راننده رفيق مهرنوش سواركاميون مي

برد، هرسه نفر  مي نفر پي 3پس از ارزيابي ازسرنشينان به كنجكاوي اين 
خواهند بفهمند كه يك خانم، صبح به اين زودي در كنار جاده چه  مي
دهد كه بهتر است خودش را  مهرنوش تشخيص مي كند و...؟ رفيق مي

گويد من يك چريك فدائي خلق  معرفي كند لذا خطاب به راننده كاميون مي
هستم و دراين منطقه نيروهاي رژيم به دنبال دستگيري من هستند 
حاضري مرا به رشت ببري يانه؟ راننده كاميون درمجموع با توجه به 

ته است باميل مي پذيرد. ابتداء چادر زن شناختي كه ازاين افراد مبارز داش
دهد، و به اين  مسافري كه از قبل سواركرده بوده را گرفته و به مهرنوش مي

شوند، از  وسيله او را دربين راه با توجه به اينكه تمام وسائل نقليه كنترل مي
رساند و ازپول خودش براي  كند، به رشت مي جلو پاسگاه پليس رد مي

  نمايد. و يك بليط اتوبوس خريده و او را روانه تهران مي مهرنوش يك چادر
درادامه مبارزه شاهد بوديم كه هرچه مردم با مبارزات چريكي آشناتر  

شوند، به آنها نزديكترشده و جواناني كه آمادگي بيشتري دارند به جنبش  مي
  كند.  پيوندند و مبارزه تا سرنگوني رژيم ادامه پيدا مي چريكي مي

  
  با ظلم و ستم  مبارزه

مبارزه با ظلم و بيدادگري، براي استقرار دمكراسي و عدالت اجتماعي 
هميشه درجامعه ايران بوده است. گاه پيشروي كرده و درسطح جامعه 
خودش را بوسيله تشكل هاي مستقل، روزنامه، كتاب، شعر و سايرامكانات و 

ه سالهاي تقريبا رسانده است، مانند وسائل مطرح و به گوش افراد جامعه مي
شمسي ( يعني قبل از اينكه رضا خان ميرپنج با يك كودتا  1300تا  1290

 1320و به كمك انگليسيها به قدرت پادشاهي دست پيداكند ) و يا سالهاي 
كه جنبش هاي كارگري، كمونيستي، ملي، مذهبي و... در سطح  1332تا 

  جامعه حضورفعال داشته اند. 
نشيني كرده و متأسفانه  ه و به عمق جامعه عقبشد ها سركوب گاهي جنبش

شده است،  مبارزاتش بسيار محدود، كه درسطح جامعه شنيده و ديده نمي
ماننده سالهاي بعد از كودتاي رضاخان به كمك دولت انگليس تا سال 

و هم چنين بعد ازكودتاي دربار محمدرضا پهلوي به كمك آمريكا و  1320
. البته دراين سالهاي خفقان، گاه به گاه 1349تا  1332انگليس درسال 

و يا حركت جنبش  1342خرداد  15اند مثل  وار به صحنه آمده مردم جرقه
كردن بليط  واري كه ازطرف مردم به ويژه دانشجويان درمخالفت با گران

انجام گرفت كه درسطح جامعه شنيده  1346اتوبوس شركت واحد درسال 
ها و دانشگاهها بودند  در كارخانه ها اعتصابشد، اما بسياري از اعتراضات و 

داري شاهنشاهي در نطفه سركوب شدند  كه بوسيله ديكتاتوري نظام سرمايه
  وانعكاسي درجامعه نداشتند. 

  
  نسل مصمم

هائي كه از انقالب مشروطه به بعد  اما تاريخ ايران پس از فراز و نشيب
معه تقديم كرد كه اين نسلي را تربيت و به جا 40ازسرگذرانده بود، دردهه

نسل با روحيه مصمم، قاطع، استوار و صادق براي دمكراسي و عدالت 
هاي كارگران و زحمتكشان شهر و روستا پا به  اجتماعي و دفاع ازخواسته

ميدان مبارزه گذاشت. گرچه ديكتاتوري حاكم بر ايران هميشه تالش كرده 
نتقال تجربه مبارزاتي انجام ها را با يكديگر قطع كند كه مبادا ا ارتباط نسل

پذيرد و دراين زمينه تا حدودي موفق هم بوده است، اما نسل جديد بنا به 
شرايط جديد توانست راه خودش را پيداكرده و رسالت تاريخي خودش را به 

ناپذير  صداقت، خالقيت و پيگيري وصف انجام برساند. ديديم همين نسل با
هاي عملي خود ديده بود در روز  ركتتوانست پس از تداركاتي كه براي ح

با حمله به پاسگاه سياهكل و مصادره تمام سالح هاي  1349بهمن  19
موجود در پاسگاه اعالم موجوديت نموده كه اين حركت به رستاخيزسياهكل 

  معروف شد. 

رستاخيز سياهكل يكي از حركاتي بود كه درچهارچوب تبليغ مسلحانه 
ربط به حمله به پاسگاه سياهكل درهمان چند تدارك ديده شده بود. اخبارم

روز پس ازحمله نه تنها درسراسرايران بلكه دركل منطقه خاورميانه سريع 
م شاه ازترس تكرار چنين انعكاس يافت و به بخشهائي از اروپا نيز رسيد. رژي

هاي شمال اعزام نمود و  عملياتي درجنگل آن چنان نيروي عظيمي به جنگل
ا را به نفع خودش تغيير داد كه تيم دومي كه براي عمليات آنچنان توازن قو

شوند اما  درجنگل درحال تدارك بود درجنگل ضربه خورده و دستگير مي
شوند،  زمان انتقال اين رفقا از ساري به رشت، دربين راه رفقا موفق به فرارمي

ولي رفيق محمد علي پرتوي و بهرام قبادي پس از جنگ و گريزهر دو 
شوند و رفيق چنگيزقبادي از راه كوه با پاي پياده موفق  دستگير ميزخمي و 

مي شود خودش را به تهران برساند و مهرنوش ابراهيمي همسرچنگيزقبادي 
نيزهمانطوركه در سطور باال توضيح داده شد، با كمك يك راننده كاميون تا 

ير تواند بوسيله اتوبوس و با يك روز تأخ شود، و مي شهر رشت حمايت مي
  خودش را به تهران برساند.

به اهميتي كه درآن زمان و درآن مكان داشته، درتاريخ  رستاخيز سياهكل بنا
ايران ثبت شده است. و هرسال مراسم آن روز    برگزارشده و ياد و خاطره 

  آن رفقاي دالورگرامي داشته مي شود. 
   

  توازن قوا درجنگل و شهر
)  1ز دو گروه معروف به جنگل ( گروه سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران ا

هاي شمال  اعتقاد داشت كه جنگل 1) تشكيل شدند، گروه  2و شهر ( گروه 
گفت توازن قوا  باشد، و گروه شهر مي بهترين مكان براي تبليغ مسلحانه مي

درجنگل به نفع ما نيست. خلع سالح پاسگاه سياهكل و برد تبليغاتي پس از 
دررابطه با انجام عملياتي دررابطه با تبليغات  1ي گروه آن نشان داد كه ارزياب

 1هاي شمال ايران درست بوده است. اما ضرباتي كه گروه  مسلحانه درجنگل
نفراز رفقاي مستقردر جنگل و  9درجنگل خورد كه منجربه دستگيري تمام 

نفر از رفقاي ديگر شد، و عدم توانائي عمليات ديگر در جنگل صحت  6
ها باالخره دوگروه يكي  را تأييد كرد. درارزيابي و جمعبندي 2ه ارزيابي گرو

شدند و سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران را با پذيرش جنگ چريكي 
باخته درواقعه  رفيق جان 15درشهر به پيش بردند. براي پاسخ به اعدام 

اعدام  سرلشگرضياء فرسيو دادستان و رئيس دادرسي ارتش شاه جنگل
ها و ديگر پايگاههاي رژيم  ها، پاسگاه حمله به كالنتري انقالبي شد و
هاي سياسي، پخش اعالميه، اطالعيه، جزوات و ساير آثار ديگر،  دركنارفعاليت

ها و محالت زيست  ها، دبيرستان ها، دانشگاه در درون و بيرون كارخانه
  زحمتكشان و.....ادامه پيدا كرد.  

  
  عملياتي كه نتوانست انجام گيرد

از منافع كارگران همچنان بحث روزانه و درالويت كارها قرارداشت. لذا  دفاع
براي ارتباط با طبقه كارگر و معرفي سازمان به كارگران و پاسخ به تبليغات 

كرد،  هايش مبارزين را خرابكار معرفي مي رژيم شاه كه شب و روز از رسانه
ازي فيات دو كارخانه، يكي ماشين س1350درفروردين و ارديبهشت ماه 

درجاده آبعلي و ديگري پارس آمريكن درجاده كرج شناسائي شده بودند و 
قرار بود درخردادماه اين كارصورت پذيرد. برنامه به اين شكل تنظيم شده 
بود كه يك تا دو نفر به عنوان ارباب رجوع به دفتركارخانه بروند، يك تيم 

به درون كارخانه برود، ورزيده كارخانه را محاصره كند، هم زمان تيم ديگر 
رفيقي كه در دفتركارخانه به عنوان ارباب رجوع رفته مسئول قطع زنگي بود 
كه از دفتركارخانه به پاسگاه ژاندارمري وصل بود، هم چنين مسئول قطع 
تلفنها. يك نفر از تيمي كه وارد كارخانه شده بود پشت بلندگو رفته همه 

نمايد. وقتي كارگران  خوري دعوت ميكارگران را به سالن سخنراني يا نهار
درسالن مورد نظرجمع شدند، يك نفر ضمن معرفي سازمان دررابطه با 

پردازد. چند نفر ديگر به ميان كارگران رفته  اهداف آن به سخنراني مي
توماني را كه مهر سازمان روي آنها خورده بود را به دست  2هاي  اسكناس

ها كارخانه را ترك كرده و به  ات، تيمدهند. پس ازپايان عملي كارگران مي
گردند، مدت زمان اين عمليات هم محاسبه و تعيين شده  پايگاه خود برمي

بيني  بود. هم چنين فاصله هركارخانه با پاسگاه حساب شده بود. پيش
درگيري با نيروهاي سركوبگر رژيم و راههاي فرار نيز همه درنظرگرفته شده 

تأسفانه من يادم رفته است. اما به دليل ضربه بودند. محاسبات ديگري كه م
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اهللا  خوردن خانه تيمي كه به جان باختن رفقا اميرپرويزپويان و رحمت
  پيرونذيري انجاميد اين عمليات نتوانست صورت پذيرد.

اما مبارزه همچنان درابعاد و اشكال ديگر به شدت ادامه پيدا كرد.  
هاي فدائي خلق ايران دوش به رزمندگان سياسي و نظامي در سازمان چريك

دوش هم با نظام شاهنشاهي جنگيدند و توانستند از تاكتيك تبليغ مسلحانه 
و دفاع مسلحانه خيلي خوب استفاده نموده و به مبارزه ادامه دهند وسازمان 

  اي از ثبات رسانده و تثبيت نمايند. را به درجه
  

  52 -  51تثبيت سازمان درسال  
كننده درجنگ برآورد و محاسبه كيفيت و كميت  عيينيكي ازاصول اصلي و ت

نيرو و توازن طبقاتي است. بنيانگزاران سازمان فدائي ازجمله رفيق 
كبيرعباس مفتاحي يكي ازبنيانگزاران سازمان و يكي ازاعضاء كميته مركزي 

درسلولهاي اوين به من  50سازمان چريك هاي فدائي خلق، درزمستان سال 
يعني حدوداَ يك سال ديگر  51حانه تا اواخرسال اگرجنبش مسل«گفت، 

تواند اين جنبش را ازبين ببرد. در نتيجه جنبش  دوام بياورد، رژيم ديگر نمي
هاي  ارتباط با توده و فعاليت دارد، وشرايط براي شدن گام برمي رو به تثبيت

  ترخواهدشد. سياسي در درون طبقه كارگر و ساير اقشار جامعه آماده
از نيروي خود و  51طبق برآوردي كه ساواك در اوائل سال هم چنين  

نيروي جنبش مسلحانه درجامعه ايران كرده بود به اين نتيجه رسيده بود كه 
بطور يقين جنبش مسلحانه را تا آخر امسال مهاركرده و آن را ازبين 

نمايند چنانچه اين امرصورت نگيرد اين پديده با ما  خواهدبرد و تأكيد مي
  ماند. خواهد 

براي آشنائي خوانندگان به روحيه بازجوهاي اوين درآن زمان اين خاطره را 
مي نويسم. رفيق جان باخته اسداهللا مفتاحي دانشجوي پزشكي بود، پس 

به سلولهاي اوين برده شده بود. روزي به بهداري  50ازدستگيري درسال 
وهاي زندان بيند كه حسين زاده يكي از سربازج رود، درآنجا مي زندان مي

اند ازبهداري بگيرد. رفيق  اوين آمده تا بسته داروئي را كه برايش آورده
گويد، تنها راه معالجه مريضي  زاده مي اسداهللا آن دارو را شناخته و به حسين

گويد: تا حميد اشرف را  شما عمل جراحي است. او با عصبانيت و غيظ مي
ز يكطرف نشاندهنده دستگيرنكنم جراحي نخواهم كرد. اين برخورد ا

اي است كه تا سال ديگرمسئله مبارزه مسلحانه را حل شده و ازبين  فرضيه
آلودش نشاندهنده عجز و ناتواني  كند. از طرف ديگرپاسخ غيظ رفته تلقي مي

  او درمقابل جنبش مسلحانه است. 
  

  تبليغات رژيم شاهنشاهي
اهيت نظام سرمايه، بنابر م 50درمقابل اين مبارزات، رژيم شاه ازهمان سال 

كرد. بگيروببند و زندان وشكنجه و  خشونتش را بيشتر از قبل اعمال مي
ها و ارگانهاي  اعدامها را تداوم مي داد. عالوه براينها هميشه از رسانه

كه كم هم نبودند، دروغهائي را نثار احزاب وسازمانها و  اش تبليغاتي
زمان چريكهاي فدائي خلق كرد. ازجمله اينكه در سا هاي مبارز مي شخصيت

ايران برسر اختالفات ايدئولوژيكي، سياسي، خط مشي وسبك كاري، و ... 
شوند. بويژه درمورد رفيق  افراد تصفيه و حتي تصفيه فيزيكي مي

  كبيرجانباخته حميداشرف.
ها گوش كنند تا  توانند به اين مناظره اينك با پخش اين نوارها همگان مي 

حميد اشرف آشناشوند و قضاوت نمايند كه اين  با شخصيت رفيق كبير
با آرامش، متين و موقر چنين شخصيتي با اين خوي و خصلت كه با كمال 

همرزم غيرسازماني خودش برخورد ميكند، پس در روابط دروني سازمانِ 
كشي  كرده است. اگر از خط مشي چريكي رفيق خود چگونه برخورد مي

هروز ارمغاني از دو نماينده سازمان آيد، پس چرا حميد اشرف و ب درمي
مجاهدين كه جزوه رهبران اين سازمان بوده اند، تقي شهرام و جواد قائدي 

كنند كه چرا دردرون سازمان شما تصفيه ايدئولوژيكي صورت  انتقاد مي
  گرفته است.

اي كه درسازمان چريكهاي فدائي خلق ايران در زمان زنده  اينك يك واقعه
ويزپويان دراين زمينه اتفاق افتاده را براي خوانندگان اين ياد رفيق اميرپر
كنم كه بدانند رفقاي بنيانگزار از بدو تشكيل اين سازمان اين  سطور بيان مي

  كرده اند. مسائل را چگونه حل وفصل مي
  

  

  
  

رفيق جانباخته گلوي دانشجوي دانشگاه مشهد كه جزو اعضاء اوليه شاخه 
دار در ارتباط بوده است، بطورمعمول اعضاء از مشهد بود، با يك رفيق هوا

هاي رفقاي سمپادهاي خود، كم و بيش با خبر هستند. اما رفتار اين  برنامه
رفيق سمپاد خيلي معمولي نبوده است، تا اينكه گلوي با قطار از مشهد عازم 

بيند، تا آنجا  شود، دربين راه در قطارسمپاد خود را، داخل قطار مي تهران مي
رجريان فعاليت و كارهاي او بوده قرارنبوده كه او به مسافرت برود. اين كه د

مسافرت او كه هم زمان با مسافرت خودش به تهران بوده، به اضافه بقيه 
شود كه او شك كند. مسئله را با رفقاي  مشهد درميان  رفتار او باعث مي

رفيق دهند. از تهران  گذارد و اين رفقا فوري به تهران اطالع مي مي
آيد. رفقا گلوي، حميد توكلي،  اميرپرويزپويان فوري به مشهد مي

رفيق سمپاد به عنواني به خارج از شهر مشهد به باغي  اميرپرويزپويان و آن
نفري دور ميزي  4روند. دراطاق آن باغ  كه قبال تدارك ديده شده است مي

د و رو به گذار نشينند. پويان اسلحه كمريش را درآورده و روي ميز مي مي
گويد اين جلسه محاكمه شماست، ما دالئلي ازشما داريم كه  سمپاد كرده مي

دهد عامل نفوذي هستيد. پس از توضيح داليل، فرد سمپاد وقتي  نشان مي
ماند،  اند و جائي براي دفاع نمي شود كه اينها موضوع را فهميده متوجه مي
ساكا از رابطه من با كند كه عضو سازمان ساكا هستم، سازمان  اعتراف مي

اند هرچه ازسازمان شما  رفيق گلوي با اطالع است و آنها از من خواسته
ام  كنم به سازمان ساكا گزارش كنم. تا به حال اين كار را كرده اطالع پيدامي

ولي من عامل ساواك نيستم. پس از بحث و بررسي و مشورت رفقا بنابه 
گويد. از آنجا  ند كه او راست ميرس دالئلي كه مطرح شده به اين نتيجه مي

رسند كه بهتراست ارتباط  شناختند به اين نتيجه مي كه سازمان ساكا را مي
او با گلوي قطع شود و او برود با همان سازمان ساكا فعاليت نمايد. اين 

  شوند.  تصميم را سمپادي مورد نظر هم پذيرفته و از يكديگرجدا مي
ويژه  كهاي فدائي خلق دردوران شاه بههاي ديگرسازمان چري شايد دربخش

درزمان زنده ياد حميد اشرف از اين نمونه برخوردها چه مثبت و چه منفي 
  بوده باشد كه اميدوارم رفقائي كه اطالعاتي دراين زمينه دارند بيان نمايند.

  
   c – 2درفايل صوتي شماره  

مان دو ساز "عمليات"در دقايق ششم، بحث برسر دراين فايل حدوداً 
زند، طوري انتخاب مي  شود، ضرباتي كه سازمان مجاهدين به رژيم مي يم

  كند.  شود كه خرده بورژوازي آنرا حس مي
زند طوري انتخاب مي شوند كه  اما ضرباتي كه سازمان فدائي به رژيم مي

  پرولتاريا آنرا حس كند.
ود، ش دراين جا تفاوت و پايگاه طبقاتي دو سازمان به طور عيني روشن مي

باتوجه به اينكه چند سال از مبارزه مسلحانه گذشته است، راديكاليسم 
اي موشكافي  سازمان فدائي كه از بدو تأسيس، مسائل را عميق و ريشه

كرده و هميشه ازمنافع طبقه كارگر و زحمتكشان شهر و روستا دفاع  مي
خدشه هاي  كرده است همچنان حفظ شده است. يكي ازمشخصه مي

ان كمونيستي هم چون سازمان فدائي ماندن دركنار كارگران و ناپذيرسازم
داري است. اين  ها و منافع آنها در مقابل سرمايه زحمتكشان و دفاع ازخواسته

  جزئي ازخصلت، ماهيت و ذاتي سازمان فدائي در هرشرايطي بوده است.
جنبش مسلحانه دركنارمبارزات طبقه كارگر و ساير  1355اينك درسال 

عه، سالهاي سخت تثبيت خود را پشت سرگذاشته، و به لحاظ اقشارجام
نسبي مورد حمايت معنوي و فرهنگي جامعه قرارگرفته است. و هم چنان 

دهد. از اين طريق و به  مثل گذشته، پايدار و استوار به مبارزه خود ادامه مي
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لحاظ نسبي آگاهي الزم را به كليه اقشار جامعه به ويژه كارگران و ساير 
بودن  تكشان رسانده و مردم باز هم به لحاظ نسبي از يكطرف به پوشاليزحم

آگاهي  قدرت نظام شاهنشاهي پي برده و از طرف ديگربه نيروي بالقوه خود
با تداوم اين مبارزه، تمامي اقشار جامعه بخصوص  اند. ديديم كه پيداكرده
ي به اين آگاهي تر، تحت تأثير قرارگرفته و به ويژه پيشروان كارگر افراد آگاه

 57نسبي رسيدند، جرئت پيداكردند، بپاخاستند و در نيمه دوم سال
دركارخانه و مؤسساتي كه به دليل شرايط انقالبي مديريت فراركرده و يا 

هاي مستقل شورائي خود  نشين شده بود، كارگران با ساختن تشكل خانه
توليد و توزيع  قدرت توليد و توزيع را به دست گرفته و خود مديريتي را بر

  اعمال نمودند.
  

 1356ورود روحانيت به مبارزه جاري دراواخر سال 
سال قمري  1500دررابطه با سابقه تاريخي مذهب اسالم در ايران، به اندازه 

( كه عمرآمدن اين مذهب به ايران مي باشد) كتابها، مطالب و..... نگاشته 
ه روحانيت بايد گفت اين شده است، و آنچه ازانقالب مشروطه درمورد دستگا

هاي كارگري، كمونيستي و ملي از انقالب  است كه اينها همانند جنبش
مشروطه در صحنه سياست جامعه ايران بوده وعليرغم اختالفاتي جزئي و 

اند هميشه با دربار پادشاهان ازروابط  گاهاً كلي كه با حكومت وقت داشته
برده اند. اينها  هم خودرا ميداري درايران در چپاول حقوق مردم س سرمايه

گرد  ها و علما و چه ازطريق آخوندهاي دوره اهللا چه از باال از طريق آيت
اند. روحانيت چه درباال و چه در  خان بيشترين ارتباط را با مردم داشته روضه

گريانده و بابت اين گريه پول هم  پائين هميشه اكثريت مردم ايران را مي
  م مردم هم بوده است.گرفته و مورد احترا مي

ها در ايران مانع بزرگي براي آزادي و دمكراسي،  اگرديكتاتوري دربار پهلوي 
مستقل كارگري، احزاب و  هاي ايجاد نهادهاي مدني، شوراها و اتحاديه

هاي مستقل زنان، دانشجويان، نويسندگان، شعرا،  سازمانهاي سياسي، تشكل
داشتند و....بود، روحانيت مانع و اقشاري كه در زمينه مطبوعات فعاليت 

آورد. آخوندها  مانع كسب آگاهي، دانش  بزرگتري درذهن تودها به وجود مي
ها  ها بودند. ازاحترام توده و ضرورتهاي الزم روز جامعه ايران براي ذهن توده

هاي عقب افتاده  ترين پديده به خودشان سوءاستفاده كرده، خرافاتي
ته اسالم دركشورعربستان سعودي را در ذهن هزاروپانصد ساله تاريخ گذش

  كاشتند كه هيچ ربطي به ايران و تاريخ ايران نداشته وندارد. مردم مي
درتاريخ ايران شاه و شيخ هميشه الزم و ملزوم هم براي سركوب، غارت و 

هاي  ها براي كسب آگاهي چپاول مردم ايران و مانعي بزرگ برسرراه توده
  گري درسرنوشت خود و كشورشان بوده اند.سياسي، اجتماعي و دخالت

ثمره اتحاد اين دو نيروي وابسته و ارتجاعي در كسب قدرت سياسي دولتي، 
سال حكومت سلسله پهلوي بود كه از طرف مردم انتخاب نشده بود،  53

 بلكه هر دو با كودتاي نظامي و به كمك كشورهاي خارجي توانستند قدرت
ها سهم خود را از اين  ست بياورند. اگر پهلويسياسي دولتي در ايران را به د

اتحاد شاه و شيخ در مقوله كسب قدرت سياسي دولتي بردند، پس چرا 
هاي  روحانيت به دنبال سهم خودش از قدرت نباشد، لذا ثمره كار و فعاليت

بدست آورد، روحانيت  1357چند صدساله خودش را برروي مردم درانقالب 
بودن مردم سوءاستفاده كرد، به مردم دروغ گفت، به ويژه خميني از مذهبي 

به مردم باغ درسبز زندگي آينده را نشان داد و..... ازطرف ديگر براي رضايت 
اش به نوفل لوشاتوي فرانسه رفت، درآنجا توانست  المللي هاي بين همپالكي

موافقت كشورهاي امپرياليستي را به دست آورده ودررأس انقالب مردم 
  روز قبل از پيروزي مردم بر نظام شاهنشاهي به ايران بيايد.  12 قرارگيرد، و

  
  قرارگرفتن خميني در رأس جنبش 

اي كه مجموعا سازمان  سال مبارزه 8همانطوركه قبال گفته شد، درطول 
چريكهاي فدائي خلق ايران، سازمان مجاهدين خلق، كارگران، زنان، 

نجر به سرنگوني آن شد. دانشجويان و... با نظام شاهنشاهي كردند كه م
المللي خود نيز بيكارنبودند، به  داري ايران با متحدين داخلي و بين سرمايه

ديدند روز به روز  قول معروف چهارچشمي اوضاع را زيرنظرداشتند، و مي
جنبش مسلحانه باتمام نقايص و كمبودهايش در تمام زواياي عمقي و 

روز  به ايران تأثيرگذاشته و روزفرهنگي جامعه و بر روي تمامي اقشارجامعه 
رود تا با حمايت مادي و  شود و مي اين تأثيرگسترش يافته و ژرفتر مي

معنوي مردم برتري قدرت طبقاتي و نظامي خود را درآينده بر قدرت نظام 
داري زماني كه از عدم  شاهنشاهي به اثبات برساند. لذا تمام گرايشات سرمايه

ركوبگر رژيم شاهنشاهي نااميد شدند بنا سركوب جنبش بدست نيروهاي س
ترين گرايش مذهبي  به منافع خود به فكر چاره افتادند و به تقويت ارتجاعي

طلبانه وارد  بطورجدي و فرصت 1356هم چون خميني كه تازه از او اخرسال 
  ميدان مبارزه درخارج از كشورشده بود پرداختند.

وجه مردم به مذهب به براي گرم كردن تنور مبارزات خميني وجلب ت
داري  المللي، دولت سرمايه هاي داخلي و بين و منافع سرمايه ,رهبري خميني

عراق ازخميني خواست كه عراق را ترك كرده به كشور ديگري برود. او 
خواست به كويت برود راه داده نشد و بعد به نوفل لوشاتوي پاريس برده  مي

د. درپاريس از خميني پرسيده شد و هم زمان كنفرانس گوادالوپ تشكيل ش
دهيد چه نوع جمهوري را براي ايران  شود شما كه شعار جمهوري مي مي

دهد مثل همين جمهوري كه درفرانسه است. ودر  ايد.؟ پاسخ مي درنظرگرفته
اهللا بهشتي،  اي بعد ژنرال هويزر آمريكائي به ايران آمده و با آيت فاصله

با تبليغات گسترده داخلي و خارجي و با  نشيند. اردبيلي و... به مذاكره مي
نشان دادن روزگاري بهتر از نظام شاهنشاهي در زمينه آزادي، دمكراسي 
وعدالت اجتماعي باالخره روحانيت به رهبري خميني توانست از توهم 

  ها به مذهب استفاده كرده و به مركز ثقل جنبش مردمي تبديل گردد.  توده
شد  هرچه نظام ديكتاتوري شاه تضعيف مي 1357تقريبا ازنيمه دوم سال 

نشيني  شد. هر روز شاهد پيشروي جنبش و عقب جنبش مردمي تقويت مي
درجامعه ايران بود كه  40ها كه دردهه  گاه رژيم شاه بوديم. بسياري ازآن گره

شد. مردم به  به خاطرش مبارزه مسلحانه آغاز شده بود داشت برطرف مي
شده بودند. ارتباط بين روشنفكران و كارگران  قدرت خود و ضعف رژيم آگاه

ها درهاي  به همت توده 57برقرارشده بود. در اواخر ديماه و اوائل بهمن ماه 
هاي  هاي سياسي گشوده شد و زندانيان سياسي آزاد شدند. تشكل زندان

ها ايجاد شد. در  مستقل كارگري كه بيشتر شكل شورائي داشتند دركارخانه
كه كارگران پيشرو حضورداشتند به كمك سايركارگران،  واحدهاي كارگري

اي درمحالت  خود مديريتي برتوليد و توزيع اعمال كرده بودند. تشكالت توده
به وجود آمدند. درمناطقي كه مشكل توزيع كاال ازجمله نفت با مشكل 

هاي مستقل محل زيست كه اكثرا از جوانان  كمبود روبرو شده بود تشكل
بود، خود جوانان توزيع كاالرا به دست گرفته و عادالنه  محل تشكيل شده

و  ها ها، سازمان كردند. تمام گروه ها تقسيم مي آنها را بين مردم و خانواده
احزاب چپ، راست، مذهبي، ملي و...آزادانه شروع به افتتاح دفتر و پايگاه 

  هاي مستقل خود را به وجود آوردند. خود نمودند. زنان تشكل
  

  زيسيون هاي انقالبي سهم اپو
ها واحزاب  ها، سازمان توان گفت كه سهم هركدام از افراد، گروه دقيقا نمي

مبارز در پيروزي انقالب چقدر است. سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران و 
تئوري خود را تدوين  40سازمان مجاهدين خلق ايران كه از نيمه دوم دهه 

 19ديدند و سازمان فدائي در يهاي عملي خود را م كرده و تدارك حركت
با رستاخيزسياهكل رسماً آغازگر مبارزه مسلحانه  شده بود،  1349بهمن 

داري شاهنشاهي،  ماه ) جنگيدن با نظام سرمايه 96سال (  8تقريبا مدت 
اينك اين سئوال پيش آمده بود كه آيا اين سازمان همان قدر در پيروزي 

ري خميني كه تقريبا از پائيز و يا انقالب سهم دارد كه روحانيت به رهب
 1وارد گود مبارزه عملي شده بودند؟ يعني تقريبا به مدت  1356زمستان 
روزقبل از  10تازه خود خميني در ايران نبوده، او  ماه ). 15ماه (  3سال و 

  بهمن به ايران آمده بود. 12بهمن، يعني روز 22پيروزي انقالب 
يك روحاني شده است رهبرانقالب و اگر ولي به هرحال خميني به عنوان  

ها،  ها، سازمان بخواهد رهبركل انقالب بشود، بايد سهم تمام افراد، گروه
احزاب وهركسي كه سهمي در به ثمررساندن انقالب داشته است را رعايت 
نمايد. وقتي او از طرف اكثريت مردم به عنوان رهبرپذيرفته شده است، بايد 

و تشخيص دهد كه در اين انقالب فقط رهبر  اينقدر شعورداشته باشد
روحانيت و مردم مذهبي مسلمان شيعه نيست بلكه رهبر افراد غيرروحاني و 

هائي هم هست كه مجموعاً نظام شاه را سرنگون و او را به رهبري  غيرمذهبي
  اند.  رسانده و به عنوان رهبر هم قبولش كرده

ائل، نديدن دنياي مدرن منافع قشري روحانيت، نگاه نوك دماغي به مس
شمول  تر از شاه، جهان افتاده امروزجهان، فكرغيرانسانگرائي، شعوري عقب
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گذارد چشم انداز دمكراسي وعدالت  شمردن اسالم ناب محمدي و....  نمي
هاي موجود در اپوزيسيون ايران است و  اجتماعي كه خواست همه گرايش

اشد و اكثريت قاطع مردم ب ضرورت اين مرحله از تكامل جامعه ايران مي
  اند را ببيند.  برايش مبارزه كرده

كه مبارزه مسلحانه با نظام شاهنشاهي اعالم موجوديت كرد، و  1349ازسال 
كردند، به اين  مردم با اين پديده آشناشدند، به عناوين مختلف سعي مي

ها كمك مالي بود. در پروسه كمك مالي  جريان كمك نمايند. يكي ازكمك
آمد كه آيا  زمان فدائي براي برخي از مردم مذهبي اين مشكل پيش ميبه سا

ما بنا به قوانين اسالمي مجاز هستيم به سازمانهاي كمونيستي كمك كنيم؟ 
ها، برخي از آنها براي مقلدين خود حكم صادر  اهللا درمراجعه به آيت

اه توانيد به همه مبارزيني كه عليه ش نمايند كه از پول سهم ذكات مي مي
كنند پول پرداخت نماييد. اينك كه آن مبارزان جان بركف كه  مبارزه مي

شايسته كمك بودند، بعد از پيروزي انقالب مورد غضب قرار گرفته و 
  سركوب مي شدند.

  
  ضعف سازمان درجذب نيروي توده اي

همين جا بايد اشاره نمايم كه عليرغم محبوبيتي كه اين سازمان درقبل از 
مردم داشت، بعد از انقالب با تمام تالشي كه كرد نتوانست  انقالب درميان

منسجم، ارگانيك و پايدار با هواداران به ويژه با طبقه كارگر  ي رابطه
وزحمتكشان شهر و روستا برقرارنمايد. همزمان با سقوط نظام شاهنشاهي 
اين سازمان ابتدا ستادي در دانشگاه صنعتي ايجاد كرد. بعد اين ستاد را به 

يابان ميكده انتقال داد. دراين زمان هزاران انسان از اقشار مختلف مردم به خ
كردند. دراين زمان اين سازمان با بيش از هزار واحد  اين ستادها مراجعه مي

بزرگ و كوچك كارگري ارتباط داشت، ازهنرمندان، زنان، دانشجويان و ساير 
ن سازمان هيچ برنامه كردند، اما اي اقشارجامعه به اين ستادها مراجعه مي

مدوني براي آنها نداشت. درست است كه حاكميت جمهوري اسالمي فرصتي 
هاي دروني اين  به آن نداد كه دست به سازماندهي حزبي بزند، اما ضعف

كننده راه و روش و انشعابات دراين سازمان شد. شايد  سازمان بود كه تعيين
ه فعاليت درميان توده ها و ها ناشي ازكم كاري باشد كه در زمين اين ضعف

  – 1351طبقه كارگر در زمان شاه به ويژه بعد از تثبيت سازمان ازسالهاي 
  به بعد انجام گرفت.    52
  
  برخي از صف بندي هاي جديد 

هاي جديد  بندي بهرحال نظام ديكتاتوري شاهنشاهي سقوط كرده و صف
با دو سه سال بعد طبقاتي درجامعه ايران به وجود آمد و در دمكراسي تقري

ها و احزاب جايگاه طبقاتي خود را پيدا مي  ها، سازمان از انقالب افراد، گروه
  كردند. 

بورژوا كه در زمان شاه به خاطر  دراين رابطه برخي ازروشنفكران خورده
نداشتن تشكل مستقل خود ناصادقانه به صفوف سازمان چريكهاي فدائي 

كردند،  ت و يار و ياوركارگران معرفي ميخلق ايران پيوسته و خود را كمونيس
ازجنبش فدائي جداشده و سازماني بنام سازمان  1357اينك پس از قيام 

فدائي( اكثريت) را تشكيل دادند. اين بار در شرايط دمكراسي كوتاه مدت 
  بعد از انقالب، صادقانه به جايگاه و پايگاه طبقاتي خود برگشتند.

حزب توده قرارگرفته و خود را متحد جمهوري  رهبران اينها دركنار رهبران 
ها و سپاه پاسداران درتثبيت رژيم  دوش كميته اسالمي معرفي ودوش به

ها وهمرزمان سابق خود و  جمهوري اسالمي و سركوب احزاب وسازمان
بطوركلي مخالفان جمهوري اسالمي شركت فعال داشتند. شعار اين جماعت 

درتاريخ ثبت  " سنگين مجهز نمائيدسپاه پاسداران را به سالح  "كه 
شده است. اين شعار زماني بردر و ديوار ايران به دست افراد اين تشكيالت 

ها  شد كه از يكطرف كارگران در برخي از كارخانه نوشته و تبليغ مي
وكشاورزان در برخي ازصنايع كشاورزي ايران درحال مبارزه براي نظارت بر 

خي از واحدهاي كارگري و كشاورزي موفق هم توليد و توزيع بودند كه دربر
شده بودند كه خود مديريتي را اعمال كنند. ازطرف ديگر همين سپاه 
پاسداران كه بايد به سالح سنگين مجهز شود، با خواست كارفرماها داشت 

  كرد . ها و مزارع سركوب مي كارگران و كشاورزان را دركارخانه
بورژائي خود صادقانه به دنبال جمهوري  اينها به لحاظ منافع طبقاتي خورده 

اسالمي رفتند. ولي به لحاظ خط مشي و آرمان فدائي يعني دفاع ازمنافع 

داري با چشم اندازجامعه  كارگران، زحمتكشان و مبارزه با نظام سرمايه
سوسياليستي درست درجهت مخالف و ضديت با آرمان و اهداف جنبش 

ربه را نه تنها به جنبش فدائي بلكه به فدائي فعاليت كردند، و بزرگترين ض
جنبش كارگري وكمونيستي، آن هم نه تنها درايران بلكه دركل خاورميانه 
وارد نمودند. كلمه خيانت را هم چون رهبران حزب توده ايران به تمام و 
كمال برپيشاني خود نصب كردند، و هنوز تعدادي از رهبران اينها اميد به 

اصالحاتي درچهارچوب منافع طبقاتي خورده  جمهوري اسالم دارند كه
  بورژوازي شان صورت پذيرد. 

درمبارزات سياسي اين حق هرانسان و يا گروهي است كه بنا به منافعش 
متحد خود را انتخاب نمايد. اما آنچه دراين ميان ناصادقانه و خيانت محسوب 

اف گويند كه گويا همان اهد ميشود آن چيزي است كه امروز اينها مي
سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران در زمان زمامداري شاهنشاهي است كه 

كنند، همان  اند. يعني آنچه امروز اينها مي كرده به خاطرش مبارزه مي
ها  ها، حميداشرف ها، مسعود احمدزاده ها، اميرپرويزپويان خواست بيژن جزني

كليه زحمتكشان وهزاران جان باخته فدائي است كه در راه منافع كارگران و 
داري  شهر و روستا با چشم اندازسوسياليسم و برعليه نظام ظالمانه سرمايه

 ايران و امپرياليست هاي جهان قد علم كردند.
كنندگان خط مشي سازمان  براي اينكه روشن شود كه بنيانگزاران و تدوين

 40گفتند و چگونه آغازكردند بايد به دهه  چريكهاي فدائي خلق چه مي
عه كرد و شرايط آن زمان را بررسي نمود. دراين زمينه آثار فراواني از مراج

رزمندگان آن دوره به ويژه از بنيانگزاران سازمان فدائيان و مجاهدين باقي 
مانده است. همچنين برخي از رفقا و دوستاني كه درآن زمان دوش به دوش 

ساني وفادارمانده كردند، و هنوز به همان آرمانهاي ان آن رزمندگان مبارزه مي
اند، اما هنوز هستند رفقا و دوستان  اند، خاطراتشان را از آن دوره نوشته

بسياري از آن دوره كه در زمينه تدوين تاريخ آن زمان نه به صورت خاطره و 
نه به صورت ديگري تا به حال چيزي نگفته و ننوشته اند. يكي از وظايف 

تجربه گذشته به نسل آينده است. نسل گذشته بيان تاريخ گذشته و انتقال 
بيان تاريخ گذشته كمكي است كه به نسل امروز مي شود تا درجهت تكامل 
تاريخ ايران تكامل تاريخ كمونيسم، سوسياليسم و تاريخ كارگري در ايران 

اش  بهتر بتواند مسائل را تجزيه و تحليل نموده و راه و روش مبارزاتي آينده
 را تدوين كند. 

دوين تاريخ جنبش فدائي به ويژه از زمان قبل و بعد از اعالم درزمينه ت
موجوديت كه با رستاخيزسياهكل آغازشد، آنچه وظيفه ما است اگردرحد 

ايم دشمني ما بنابر منافع خودش  مان انجام ندهيم، چنانكه شاهد بوده توانائي
  دهد.  يك جانبه و از يك زاويه خاص انجام مي

  اه آزادي و سوسياليسم!به ياد همه جانباختگان ر
  

*  
  

  
  ام خاك نشسته گيرم كه در باورتان به

  هاي تبرهايتان زخم دار است هاي جوانم از ضربه و ساقه
  كنيد؟ با ريشه چه مي

  ايد گيرم كه بر سر اين باغ بنشسته در كمين پرنده
  زنيد پرواز را عالمت ممنوع مي

  كنيد؟ ان چه ميهاي نشسته در آشي با جوجه
  كشيد گيرم كه مي
  بريد گيرم كه مي
  زنيد گيرم كه مي

  كنيد؟! ها چه مي با رويش ناگزير جوانه
  شهريار دادور                                                       
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  نگاهي به :

 پادشاه زندان ها 
  

 رضا اغنمي
  

  خاطرات زندان كاوه داداش زاده
  1384نشر نارنجستان. لس آنجلس. چاپ نخست بهار

  
ده، از اوضاع سياسي زمانه آغاز خاطرات زندان نويسنده، با پيشگفتاري فشر

ميشود.  ازهمان نخست نگاه تند و انتقادي او درذهن خواننده سايه مي 
افكند. درك و بينش درست وقدرت تحليل اش آرام آرام زيرپوست مخاطب 
جان ميگيرد و با احساسي مطبوع بين ماهيگيران و شاليزارهاي آستارا پاي 

  صحبت راوي مي نشيند. 
سياسي در جوامع عقب مانده، نشانگر شكاف عميق بين  پديدة زندانيِ

حكومت ديكتاتوري و شهروندان است. هر ديكتاتور به بهانة تحول،  آرامش 
وحفظ نظم عموم، سركوب مخالفين را دررأس برنامه هايش قرار ميدهد.  
چارچشمي مواظب حركت هاي مردم كوچه وبازار، به ويژه آگاهان و بيداران 

ديكتاتور، هر صاحب  فكر تازه كه حرفي براي گفتن داشته  زمانه است. 
باشد و بخواهد خود و همنوعانش ازحقوق طبيعي و انساني بطوريكسان سود 

ببرند را برنميتابد . واز آنجائيكه آزاديخواهان و پيشگامان فكري هرجامعه  
 موظفند  كه  نا آگاهان و انبوه خوابرفتگان معتاد به عادت و سنت را از
گرانخوابي برهانند؛  با مقاومت سركوبگرانة حكومت روبرو ميشوند. جدال 
دوطرف براي ازبين بردن حريف،  شكاف اجتماعي سياسي را عميقتر ميكند. 
ازميان برداشتن تبعيض و ناعدالتيها وكسب حقوق برابري واجراي قانون، را 

شوم چنين هيچ ديكتاتور حاكم تحمل  نمي كند.  زنداني سياسي، ارمغان 
تضاد اجتماعي سياسي ست  كه بذر ويرانگرآن درمبارزه با ديكتاتوري به 

  منظوركسب آزادي، دراجتماعات سرخورده نطفه ميبندند .
دراين شهر كوچك مرزي [آستارا] سالهاست سازمان هاي سركوبگر با «

درندگان بيمارگونه خودبارها به جان مردم بيگناه افتاده  به جرم 
اجتماعي وآزادي طلبي حتي به جرم عضويت درگروه تĤتر و عدالتخواهي 

گروه فوتبال آنان را زجر وشكنجه كرده ازخانه و كاشانه شان دربدر كرده 
  » زندان ويا اعدام كرده اند

نويسنده، آماري از زنداني ها و اعدامي هاي آن سال ها را ذكر كرده، با 
) 1310تا  1300شاه از  نگاهي به: (ازفعاليت هاي كمونيستي در دوره رضا

اثر كاوه بيات، سياهه اي از اسامي و شغل آن ها را آورده است كه بيشتر از 
  طبقات گوناگون و بيشتر دست پائين جامعه هستند.

فريدون ابراهيمي [دادستان حكومت ملي آذربايجان در دوران سيد «
ند. جعفرپيشه وري] و شاپور شرقي را به جرم عدالتخواهي به دار آويخت

ميرايوب شكيبا را به وضع  فجيعي به گاري بستند دور شهر چرخاندند. و 
سالگي به دار آويختند. ...  18بدنش را تكه پاره كردند. منوچهر فيروزي را در

...  صدها نفررا زنداني، تبعيد و تعدادي را هم زير شكنجه كشتند. يادشان به 
   11ص» خير

ده محكوم به زندان بوده و پس از نويسنده، كه به جرم عضويت درحزب تو
گذراندن دوران محكوميت تازه از قزل قلعه آزاد شده، براي ديدن 

  شهرزادگاهش عازم آستارا ميشود. 
ه سرم زد. خاطره هاي گذشته حال و هواي كناردريا ب 1335تيرماه «

با تنها چمداني كه » ام كرد براي مدت كوتاهي سري به زادگاهم بزنم. وسوسه
وارد آستارا ميشود. تا به خانه برسد اوضاع خفقان شهر را درچشم داشته 

  هاي نگران عابرين حس ميكند. 
به خانة برادرم رسيدم. درآستانة  در زن برادرم ازديدن من يكه خورد و «

عجب موقعي آمده اي خدا  "ددم واي"خوشامد گويي را فراموش كرد گفت 
فرهنگي سرميرسد او هم نگران  برادركاوه معلم است و» به دادت برسد...

آمدن اوست. نويسنده همه چيز را دريافته و درانتظارمأمورجلب و بازداشت 
  است كه بيايد سراغش . چند شبي را با دلهره وبيم وهراس ميگذراند . 

جناب گروهبان هاشمي معروف با دوسرباز مسلح به سراغم آمد. به آهنگ «
دست بند به دستم زدند و با فحش هاي   صداي او از قبل آشنايي داشتم.  ...

ركيك با  دو سرباز مسلح سوار برجيپ نظامي روانه فرماندار نظامي شدم.  
هيچ سئوالي ازمن نشد.    ...   با چند تن از همشهريانم سواركاميون سربسته 

نفربوديم. دستهايمان را دستبند زدند. سپس هردو نفر را باهم طناب  6كردند
   16ص »ه سوي مقصد نامعلوم حركت كرديم.سرباز مسلح ب 2 پيچ كردند  با

نويسنده، احتياج به توالت زنداني هارا، به طرز بسيارشوخ و شيرين روايت 
كرده كه بارغم و اندوه سياهي هاي خفقان و سركوب را بسي كاهش ميدهد.  

  از زبان خودش بياورم :
بعداز كلي چانه زدن،  بين راه زنداني ها احتياج به توالت پيدا ميكنند و«

جناب سرگرد اجازه ميدهد كه زنداني ها را ازكاميون پائين آورده كارشان را 
به هر زحمتي بود از كاميون پياده شديم كنار علفزار به رديف « انجام دهند. 

صف كشيديم. منتظر شديم جناب گروهبان دستهايمان را كه ازپشت بسته 
كمي فاصله مواظب ما بودند.    ...    جناب بودند باز كند. نگهبانان مسلح با 

سرگرد چند قدم آنطرفتر ايستاده بودند با خشم رو كرد به گروهبان گفت 
اين چندمين باراست بهت گفتم ما اجازه بازكردن دستهاي اين مادر جنده 
هارا نداريم. زيب شلوارشان را بكش پائين تا كارشان را بكنند. گروهبان جا 

ا دستپاچگي بالفاصله دست به كارشد.  يكي از زندانيان خورد حرفي نزد ب
طرف راست دراول صف ايستاده بود. قد بلند و چاق ...  آدم شوخ طبع و 
بذله گوهم بود.  گروهبان نمايش كمدي را از او شروع كرد. زيب شلوارش را 
پائين كشيد. با حالت عصبي به جستجو پرداخت هرچه تالش كرد چيزي 

ازاو پرسيد سركار دنبال چي مي گردي؟ دنبال زهرمارت  نيافت. زنداني
ميگردم. او گفت بيخود دنبالش نگرديد چيزي دستگيرت نميشه ازترس 
جناب سرگرد قبضه روح شده رفته توي شكمم قايم شده...  ابراهيم اجازه 
نداد گروهبان ماس ماسكش را دست بزند ...  زنداني بغل دستس اش گفت 

او كه نمي خواهد بخورد بگذار باز   "وي آچسوندا باالماوكي يه ميه جك گ "
كند بچه! ...  مرد مسني بود كه  گروهبان شلوار پيژامه  مانندش را پائين 
كشيد. يكه خورد درحالي كه چشمهايش رابا تعجب به آلت تناسلي پيرمرد 

  »  دوخته بود پرسيد اين چيه؟ اين كه مال آدميزاد نيست؟ ... 
راست كه منِ نگارنده اين سطور،  دربررسي خاطرة  يك براي نخستين با

زنداني سياسي، از فضاي سياه و رعب و وحشت، به ناگهان در دنياي لطيف 
خنده و مزاح ميغلتم و نميتوانم جلودار خنده وشادي ناگهاني ام باشم. اين 

  روحية شاد  نويسنده را بايد ستود .
ري ست كه كاوه بارها با گشودن افق هاي شاد دراين نوع روايتها، هن

  طنزهاي زيبا به نمايش گذاشته كه در آينده  بازهم به آن اشاره خواهم كرد.
از زندان رشت به قزل قلعه تهران منتقل ميشود. در يك سلول انفرادي  

افسري كه باالسرم ايستاده بود « ... بدون بازجوئي زيرشكنجه قرار ميگيرد. 
را. بزنيداين وطن فروش بي شرف را. سپس فرمان داد بزنيد اين مادرقحبه 

خودش هيجان زده با خشم دست به چوب هاي خيس برد و به طرف من 
حمله ورشد. درحالي كه  به سرو صورتم مي كوبيد فحش هاي ركيك 
چندش آور به زبان مي آورد ... ... من بتمام  نيروئي كه درتوان  داشتم فرياد 
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هنده اشتباه كرده من جاسوس نيستم. مي زدم شما اشتباه ميكنيد گزارش د
او بيشتر عصبي مي شد ... ... برنامه شكنجه همچنان ادامه داشت. نيمه هاي 
شب به شكنجه گاه مي بردند و نرديكيهاي صبح به سلولم بر مي گرداندند. 
بعدها فهميدم سايردستگيرشدگان نيزوضع وحال مرا داشتند وچند نفري 

جه جان سپرده اند. بهرروي اعتراف به درهمان روزهاي اول درزيرشكن
  26 - 24صص» جاسوسي به جز اعدام چيزديگري نميتواند باشد.

نويسنده درباره زندان رشت خبري را منتشركرده كه شايد خيلي ها ازآن 
حمله و كشتار وحشيانه بي خبربوده  اند. درخاطرات زندانيان آن سال ها نيز 

  كمتر به اين موضوع اشاره شده است. 
شايع بود كه حمله به زندان رشت به دستور تيمسار قره ني صورت گرفته « 

ارديبهشت وقتي كه همگي درخواب بوديم  23است. ...  يورش درنيمه شب 
انجام گرفت. تقريبا اكثرزندانيان سياسي به وسيلة مشت و لگد و چماق و 
د باطوم وگلوله زخمي شدند و تعدادي نيزبه هالكت رسيدند.  حمله حدو

يك ساعت به طول كشيد. پنج تن ازبهترين ياران دربند را كه قبال شناسائي 
 –هرمز نيكزاد  –علي بلندي  –كرده بودند ازجمله شادروان اقدام دوست 

سبزعلي را به ضرب گلوله ... ... ازپاي درآوردند. ... نعش  –محمد نيكخواه 
  » نداختند و رفتند.آنها را از اتاقهايشان بيرون كشيدند و درحياط زندان ا

  دراثر اين حادثه سرهنگ داودي رئيس زندان رشت خودكشي ميكند. 
به نقل از كتاب ماجراي كودتاي  173درجربان زندان رشت درصفحه 

 23قرني درنيمه شب «سرلشكر قرني، نوشته غالمرضا نجاتي آمده است: 
 5ي و فاجعة زندان رشت را به وجود آورد. دهها زخم 1333ارديبهشت سال 

كشته بجاي گذاشت. به دنبال اين فاجعه يازده صبح همان روز، رئيس 
  »زندان، سرهنگ داودي با اسلجة كمري خود كشي كرد.

ه به اتهام ترورشاه دستگيرش دربازجوئي براي زنداني روشن ميشود ك
اند. حال آنكه بنا به قول خودش روحش ازاين توطئه بيخبر بوده است .  كرده

به نام بهمن شربياني نام ميبرد كه رگ خود را زده و در نامه  از يك قرباني
  اي به خانواده اش نوشته است: 

بيش ازاين طاقت شكنجه هاي بيرحمانه اين جالدان را ندارم. آن چيزهايي «
كه به من وسايرزندانيهاي همراهم مي گويند نمي توانم قبول كنم مرا 

  35ببخشيد. بهمن شربياني. ص
ئي سرگرد شاهنده پي، از اويس كياني كه گاريچي است و ماجراي بازجو 

مردي زحمتكش درآستارا، بازهم فضاي زندان را تغيير ميدهد. گفتگوي 
جدي بازجو و پاسخ به ظاهرعوامانة ولي رندانة اويس گاريچي، خنده را برلب 
هاي خواننده مي نشاند. گاريچي با تن لت و پار وسرو صورت خون آلود، 

تش ورم كرده و سياه شده بود چشم راستش غرق درخون يك طرف صور«
  بازجو ميپرسد : » بود...

بي سيم را ازكجا وازچه كسي گرفتي وبه چه كسي دادي؟ او درحاليكه «
اشك ميريخت و ازته دل ناله مي كرد گفت از مرزكشفي (كشفي دهكده 

برم ايست مرزي درنزديكي هاي آستارا) . ازروسها گرفتم. مأموريت داشتم ب
بدهم به خانلر. بي سيم را با زحمت زياد با كمك روسها توي گاري گذاشتم. 
چون خيلي سنگين بود. اسبهاي گاري ام زورش نرسيد تا آن را ببرم به 
خانلر بدهم. همانجا ماندم تاخانلر آمد و ازمن گرفت برد و ديگر نفهميدم 

  چگونه برد و به چه كسي داد.
مرا دست انداخته اي يا خودت را   ...   اين بازجو گفت: گاريچي پدر سگ  

مزخرفات را چه كسي به شما يادداده؟ كه تحويل من بدهيد.  بالفاصله 
شروع كرد به لت و پاره كردن اويس ...  او با حالت گريان مي گفت جناب 
سرگرد من كه درعمرم بي سيم نديده ام شايد توي آن صندوق چيزهاي 

  ...»ه بوده نگاه نكردم ديگري بود من كه نميدانم چ
بازهم تكرار صحنه هاي گذشته، درتبيين »  ماجراي كون االغ علي باال«در 

بالهت مطلق گردانندگان دادگاهها وسازمان هاي اطالعاتي ست. موضوع 
مبادله نامه و دريافت دستور ازمأموران روس دنبال ميشود وگل كردن ذوق 

  .نويسنده. خيمه شب بازي هنوز ادامه دارد 
مجيد و علي باال كه كشاورز است، درمقابل بازجو رودرروي هم قرار ميگيرند. 

رابط من «در حضوربازجو علي باال كه جاي سالمي دربدنش نبود مي گويد 
آن آقاست. ومجبد صفري رانشان ميدهد ازاو دستور ميگرفتم. نامه ها را با 

وسها.بازجو دوچرخه ي باباش مي آور ميداد به من من هم مي دادم به ر
ميپرسد نامه را چگونه و به چه طريق به روسها مي دادي ؟ او خيلي جدي 

به زبان آذري جواب داد: نامه هارا بانح ميبستم فرو مي كردم به كون االغ. 
نصف نخ بيرون ميماند. االغ را هن مي كردم مي رفت آن طرف رودخانه. 

ميپرسد مادرجنده اگراالغ روسها نامه را ازكون االغ بيرون ميكشيدند. بازجو 
وسط راه بريند به گور پدر پدرسگت آيا نامه ازكون االغ بيرون نمي افتد؟ 
علي باالكه فكر اينجايش را نكرده غافلگير ميشود ...  بازجو سيلي آبداري به 

  49ص » گوش علي باال خواباند و پيرمرد چرخي زد و نقش زمين شد.
در حضوربازجو، زندانيها بي اساس بودن  و جالب اينكه در مكالمه بين آن ها 

  و ساختگي بودن اعتراف هارا آشكارا برزبان ميĤورند.  همان صفحه
در حين بازجوئي، فرصتي پيش ميĤيد كه كاوه با خانلر خلوت كرده و خانلر 
ساختگي بودن سناريوي ترور شاه را براي او تعرف ميكند. درضمن تعليمات 

ميشود كه درحال حاضر اقرار به جاسوسي تنها راه الزم براي بازجوئي، يادآور 
نجات او و سايرين خواهد بود. خانلر، براي آماده سازي كاوه به اقرار، درچند 

  ديدار صريح و روراست با او مقابله ميكند.  
احمق تياتير "»پرزور خود گردنم را گرفت و گفتاو بادستهاي قوي و «

نجه كشته ميشوي.  سه نفرتا حاال (احمق تأتر درنيار) زير شك "چيخارتما
زير شكنجه كشته شده اند . من دلم برات ميسوزه مي خوام به تو كمك كنم 
كه نفله نشي  تازه اززندان درآمدي  اين پرونده ها همه ساختگي است توچه 

شد. جاسوسي براي شوروي و  كني چه اعتراف نكني كشته خواهي فاعترا
ماني. ازقديم  وزي زنده مياعتراف كني چند ر شاه.  يعني تيرباران. اگرترور 

  42ص...»  كه ازاين ستون به آن ستون فرجي است خريت نكن.  اند هم گفته
كاوه، درحضور بازجو، با پيرمردي به نام صمد مقابله ميشود. به روايت 

كاوه در زندان بوده است  "شونداچوال"پيرمرد زمان مالقات آن دو دردهكده 
  نان پيرمرد را تأييد ميكند. درمقابل پرسش بارجو  ولي نميگويد و سخ

پيرمرد بيچاه درحالي كه دانه هاي درشت عرق روي پيشاني اش نشسته «
بود چشمهايش را به پائين دوخت وگفت خودشه.  خودشه آقا كاوه همينه 
چندبار بگم. بابا دست از سرم برداريد. اين خودشه مطمئنم كه اين آقا همان 

انه ما آمد راحتم بگذاريد. خواستم بگم كه پيرمرد سال خودشه كه به خ
گذشته من درزندان قزل قلعه سلول انفرادي زنداني بودم ...  ... جناب جاناوار 

گفت جاسوس بيشرف حاال چي ميگي؟...  .. آرام و خونسرد  جواب  دادم ...     
م براي روسها جاسوسي مي كرد بله به اين ترتيب من اعتراف مي كنم كه

  53 -54صص»  ....
نويسنده، از سرگرد محمد آهني به نيكي ياد ميكند كه درهمان پرونده 
ساختگي جزو متهمان بوده . درزندان زيرفشار و شكنجه هاي وحشيانه 

  ازمقام وموقعيت خود دفاع ميكرد. 
ساله او بيژن آهني را ازراه  12با اين وجود افسرضداطالعات رشت پسر «

ود به ستاد برده وادارش كرده بودند ازطرف پدرش به مدرسه دزديده با خ
  ...» افرادي نامه بنويسد و دستور انجام اعمال جاسوسي را بدهد 
آمده  223 -238گوشه هائي ازشرح حال اين افسروظيفه شناس، درصفحات 

است كه خواننده از رذالت هاي  خصمانه و بيشرمانة مأموران نظامي غرق 
آوازه شهرت شاهپرستي وعشق «اشتن چنين سابقه حيرت ميشود. آنهم با د

بي پايان او به شاه زبانزد همه بود اطالع داشتم كه بدون سالم نظامي به 
. كار به جائي 233ص» تمثال مبارك همايوني سرميز غذا نمي نشيند.

احساس «ميرسد كه اين مرد درستكار شريف و وفادار به سلطنت ميگويد: 
بوي تعفن و لجن به مشام ميرسد. اولين تخم كردم كه ازهمه جاي ارتش 

 ص» كينه ونفرت نسبت به دستگاه ارتش شاهنشاهي درقلبم آبياري شد.
237  

دزديدن بيژن آهني پسردوازده ساله سرگرد آهني سرراه مدرسه دردادستاني 
ارتش مطرح ميشود. و پرده از نامه هاي جعلي با مباشرت التفات و اداره 

او مي گفت درآنجا به من گفتند «برداشته ميشود.  ضداطالعات نوشته شده
اگر اين حرفهارا كه به شما ميگوييم آن ها را بنويسيد و به ما بدهيد پدرتان 

  240...» را آزاد مي كنيم و گرنه اورا درزندان مي كشيم. 
سرگرد «فيروزابراهيمي وكيل دادگستري، كه جزو متهمان است مينويسند: 

گد با تمام قدرت كتك ميزد. پيراهنم را پاره كرد و [شاهنده پي] مرا زيرل
عينك و ساعتم به گوشه اي افتاد. فرياد زدم .چرا ميزنيد؟ مملكت قانون 
دارد. من قانون خوانده ام تواگر ازمن بازجوئي ميكني طبق مقرراتي كه 
درقانون به آن اشاره شده بايد ازمن بازجوئي كني. وقتي ازقانون حرف زدم 
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ين سرگرد شدت يافت ...  ...  شلوارش را پائين زد و با اشاره به وحشيگري ا
  117ص .» "اين است قانون "آلت تناسلي اش به من گفت 

كاوه، از قول فيروز ابراهيمي كه با بادكوبه اي همواليتي وسابقة قوم و 
هيبت اهللا بادكوبه اي آنقدرازمعركه پرت بود  كه «خويشي دارند مينويسد: 

يرشدگان را گناهكار مي دانست. او نميتوانست باوركند كه ما همه ما دستگ
جاسوس نيستيم. او ازمسائل و اتفاقات سياسي و اجتماعي كشورمان كامال 

   167ص » بي خبربود.
 –مأمور مخفي ادارة ضداطالعات  –با چنين سابقه اوتوسط التفات مشكيني، 

  با طرح توطئه اي دستگيرميشود
ي دريافت كمك مالي سرآغاز آشنائي ست كه در رفتن التفات نزد اوبرا

آمده است. التفات با دزديدن يادداشت هاي ماركدار  180و179صفحات 
  ازروي ميز و نمونه برداري از دستخط بادكوبه اي، آن را به دام مي اندازد.

كاوه، همراه چهارنفر از زندان قزل قلعه به زندان دژبان در خيابان سوم 
د. و پس ازچندماه باز به زندان قزل قلعه برميگردانند و اسفند منتقل ميشون

در سلول هاي تنگ و تاريك سيماني جاي ميگيرند  و اين بار بازجويان 
ساواك مأموربازجويي از زندانيان ميشوند. التفات مشكيني مأمور 
ضداطالعات، بعنوان زنداني ولي درباطن براي جاسوسي به آنها مي پيوندد. 

و اندك بهبودي دروضع آنها مشاهده ميشود. پرونده ها به  مالقات ها آزاد
بعداز «دادستاني ارتش فرستاده شده و مورد مطالعه و بازبيني قرار ميگيرد. 

»  نفر باقي مانده ايم. 6يك ماه مطلع شديم كه در همة بازداشتگاه ها جمعا  
  246ص 

دگاه تيپ نفر ازآن عده مرخص ميشوند جز كاوه. كه دا 5پس از جند روزي 
گيالن طي نامه اي رسمي  براي محاكمه احضارش كرده است.  با جيپ 
ژاندارمري، با دستبند همراه دو ژاندارم مسلح به گيالن برده ميشود  و در 
نخستين دادگاه تبرئه شده و الخالص . و جاسوس شوروي  ساخته و 

را پي پرداختة اداره ضداطالعات ارتش، پس از آزادي، طرح كتاب خاطراتش 
  ميريزد.

از زندان قزل قلعه آزاد شده. علت محكوميت  1335نويسنده، درسال 
وزنداني شدنش عضويت درحزب توده بوده است.  چندي نميگذرد كه در 
زادگاه خود آستارا، و اين بار به اتهام جاسوسي براي شوروي دستگيرميشود 

 1384رسال آزاد شده و د1338و پس از سه سال زنداني درتهران و رشت در
خاطرات خود را درآمريكا منتشرميكند. دركتاب اشاره به تبرئه يا بيگناهي 
متهمان نيست. با پايان يافتن مطالعه، اين پرسش برلب هاي خواننده نقش 

 ميبندد كه :
اگر دشمنان رژيم پهلوي، با آتش زدن سينما ركس آبادان، سوزاندن 

راطراحي و اجرا كردند، وجزغاله كردن نزديك به ششصد انسان بيگناه 
هدفشان بدنامي دولت و رسيدن به قدرت بود كه به آن توحش كم سابقه 
دست زدند. اما نظام شاهنشاهي كه در زمان رخدادهاي كتاب، مسلط به 
اوضاع بود و درقدرت و سواركار؛ به چه دليل ومنطق در تضعيف وبي آبروئي 

افسران ارتش و  خود توسط ادارة ضداطالعات ارتش آن هم به دست 
چنين خيمه شب بازي راه انداختند واينهمه فاجعه "التفات مشكيني"

آفريدند؟ يا به گواهي كتاب، با اتهام واهي با بي آبروكردن عده اي 
سرگرد آستاراچي و ...)  –ازشريفترين افسران ارتش (سرگرد آهني 

مانند  وتاجرخوشنامي مانند هيبت اهللا بادكوبه اي و وكيل خوش سابقه اي
فيروز ابراهيمي و سايرين به  چه منظوري بوده و چه هدفي را دنبال مي 

  كرده است؟! 
پنداري عده اي درمقام ولباس رسمي دردام بالهتي كه خود تعبيه كرده اند 
گيركرده و عده اي را درهچل انداخته اند و دادستاني ارتش به دادشان 

  رسيده ازمخمصه ها نجاتشان داده است!
  ه اين پرسش ها اساسي ترين مطلبي ست كه ناگفته مانده است .پاسخ ب

عقل نقاد، با شكافتن رخدادها و برخوردها در پي كشف مجهوالت و 
  ناگفتنيهاي حادثه دور ميزند كه دراين اثر مسكوت مانده است .

*  
  

  

  
  
  

، نقد زير از طرف خانمي به نام مرضيه توانگر 106، 105پس از انتشار آرش 
 آقاي اسد سيف تحريريه همكار  رسيد. مطلب نقدي بود به مقاله بدست ما

شده  منتشر -با زندگي يكي از اعضاي حزب توده در رابطه - 97كه در آرش 
به خاطر گذشت زمان، مقاله را در اختيار همكارمان اسد سيف قرار  بود.
رغم گذشت زمان، تصميم گرفتيم ضمن  . عليميم و نظرش را جويا شديداد

 ،بر نقد ايشان نيز اسد سيف همكارمان نظر ،اله ايشان، هم زمانچاپ مق
  منتشر شود.

  آرش                                                                       
  

  
  

  اي همين نيست  توده
  مرضيه توانگر 

  
ي شـود، بايـد   راي همين است ديگر. نجس است. نـامش بـه زبانـت جـا     توده

كشي. درست همان طور كه در كميتة مشـترك وقتـي بـازجو    دهانت را آب ب
خواست او را ببرد تا شالقش بزند، براي آن كه نجس نشـود يـا سـر يـك      مي

گرفـت تـا او را    داد يا گوشة لباس زندانش را مي لولة كاغذي را به دستش مي
  بند داشت به سمت اتاق تمشيت هدايت كند. كه چشم

تـوان   باشي. نه، اما دهان مردم را كه نمينه اين كه تو به خودت شك داشته 
خواهـد   اي، حـاال مـي   اي گفتـه  بست. اگر شبهه رود كالمي به سود يك توده

ها را  هايي كرده باشد كه تو خودت هم همان هايي زده و فعاليت ها حرف سال
ها با شرافت در زندان جمهوري اسـالمي   خواهد سال كردي، مي زدي و مي مي

خواهد  توسط جمهوري اسالمي اعدام شده باشد، هر كه ميبه سر برده باشد، 
كننـد، آن   وقت همه يك جور ديگر به تو نگاه مي شود. آن باشد، خيلي بد مي

كنند تا حيا كني، تا به رفع شبهه بپردازي، تا از او برائت بجويي.  قدر نگاه مي
ي به تو دانند. اگر خودت هم ندان راه رفع شبهه و برائت جستن را نيز همه مي

  دهند. همان طور كه به آقاي اسد سيف ياد دادند. ياد مي
ماجرا اين است كه آقاي اسد سيف ظـاهراً دلـش بـه حـال مظلوميـت يـك       

سوزد كه توسط جمهوري اسالمي به شهادت رسيده، امـا   فكر سابقش مي هم
كنـد و حـزبش حتـي اسـم او را نيـز جـزو شـهدا         هيچ كس از او يادي نمـي 

گويد  داند. خب، وجدانش مي اسم او را به طور كامل نيز نمي آورد و حتي نمي
تواند شـهيد شـود.    اي كه نمي بايد اين اشتباه را اصالح كرد. اما چگونه؟ توده

اي بايد يا از پشت بام بيفتد و بميرد يا به مـرگ طبيعـي و در حضـيض     توده
آفرين تسليم كند. امـا افخمـي توسـط جمهـوري اسـالمي       ذلت جان به جان

اعدام شده است. براي آن كه ذكر  67زنداني شده و در همان زندان در سال 
داند از خود با  اين واقعيت گردي به دامان آقاي سيف ننشاند، ايشان الزم مي

  ذكر برخي توضيحات تكميلي دربارة افخم رفع اتهام كند:
دانست. براي دستيابي بـه يـك    افخم اما جز شكم هيچ چيزي را مقدس نمي

لذيذ حاضر بود به هر خفتي تن دهد. كم و بـيش از خـود و بعـدها از     غذاي
مشـروب   خواري قهار بوده و هـيچ روزش بـي   ديگران {!} شنيدم كه مشروب

با احترام به حقوق انساني يك » ، اسد سيف104، »آرش(«گذشته است.  نمي
  »)نگار روزنامه

انـدازد تـا    ه كار ميبيند، تخيل خود را ب بعد هم چون ظاهراً اين را كافي نمي
  اي را تكميل كند: نقاط ضعف اين برائت از توده



  نقد و بررسي

 ٢٣٧  107 ي آرش شماره

اين ظاهر زندگي افخم بود. اين كه جز اين به كارهاي ديگر مشـغول بـود را   
دانم {آخر} بسياري از مهاجرين بازگشته از شـوروي، از جملـه رهبـران     نمي

  اند. (همانجا) اي در ايران داشته حزب توده، زندگي دوگانه
سازي از پشت بسـتن. ايـن    يعني دست جمهوري اسالمي را در پرونده و اين
خواهد به آشي كه آقاي سـيف پختـه اسـت،     ها يعني هر چه دلتان مي حرف

ها كه جملگي  اضافه كنيد. خب، آقاي سيف، رهبران حزب توده (يعني همان
ق اي داشتند؟ مثالً قاچـا  از پشت بام افتادند و مردند!) چه نوع زندگي دوگانه

كردنـد؟ يـا خيلـي كارهـاي زشـت       كردند؟ مواد مخدر خريد و فروش مي مي
شود همـة حقـايق را در مـورد رهبـران حـزب تـوده        ديگر؟ چرا رويتان نمي

  بگوييد تا همگان بدانند و بيش از اين در گمراهي نمانند؟
اما هنوز كافي نيست. بايد دهانت را هفت بار با هفـت آب بشـويي تـا شـايد     

ها اگر هم تصـادفاً بـه دسـت جمهـوري اسـالمي       اي الً اين تودهپاك شود. اص
كشته شده باشند، حقشان بوده است. جمهوري اسالمي كه اصالً الكي كسي 

  كشد: را نمي
زنم (!) با اطالعاتي كه رژيم از او داشت (!)، پـس از بازداشـت، بـا     حدس مي

گر آشـكار  شكنجه و نخستين تهديدها، سفرة دل باز شده باشد و حقايقي دي
  و همين باعث شده (!) تا اعدام گردد (همانجا).

پـاي امثـال    تـا  حاال شما بگوييد چرا نبايد مسئوالن جمهوري اسالمي از سر
آقاي سيف را غرق بوسه كنند. اصالً مگـر ممكـن اسـت جمهـوري اسـالمي      

اش كشـته باشـد. ايـن     اي را، بـه خـاطر عقيـده    كسي را، آن هـم يـك تـوده   
كـه كشـته شـدند، همگـي يـا زنـدگي دوگانـه داشـتند يـا           هايي هم اي توده

پرست بودند يا با اطالعاتي كه از آنها در دست جمهـوري   خوار يا شكم شراب
  اسالمي بود، حقشان اين بود كه كشته شوند.

  كند؟! اي است كه خورشيد را خر مي هيافآخر اين چه ق
» آرش«درج در  بامزه آن است كه آقاي سيف يا ويراستار مقالة ايشان بـراي 

داند و از آن جايي كه باالخره هرچه قسـم بخـوري    ها را هم كافي نمي همين
كه بابا يارو اصالً مردني و كشتني بود، اصالً آن قدر مشروب خورده بـود كـه   

پرسـت   مرد يا بگويند آن قـدر شـكم   كردند، خودش مي اگر هم اعدامش نمي
كنـد، در   ديگرش كلكش را مـي تركيد يا اصالً آن زندگي  بود كه به زودي مي

آن زندگي كارهايي كرده بود كه اصالً سياسي نبود... باز هم اين تصور ممكن 
اي سخن بـه ميـان آوردي كـه جمهـوري      است باقي باشد كه تو از يك توده

رسد كه ديگر كـار را   اسالمي اعدامش كرده، ابتكاري به ذهن آقاي سيف مي
(همانجـا)  » زدايـي  ايـدئولوژي «و افخـم  كند و آن اين است كه از عم تمام مي

بكند. باور كنيد! عين همين كلمه و همـين كـار را در انتهـاي مقالـة ايشـان      
كنـد، يعنـي    مـي » ايـدئولوژي زدايـي  «كنيد. ايشان از عمو افخم  مشاهده مي

آورد و بـه دور   اي را از پيكـر ايشـان بيـرون مـي     لباس نجس و چركين تـوده 
كه ديگر هويتي ندارد، » به افتخار او«ه راحت شد اندازد و آنگاه خيالش ك مي

بـديل بـه    دارد. باور كنيد اين ابتكار بي خيزد و ياد او را گرامي مي از جا برمي
  رسيد. عقل جن هم نمي

ها يك طرف، اين كه هويت  ها و لجن پراكني سازي ها و پرونده همة آن دشنام
و وجـدان راحـت بـراي     سياسي فرد را از او بگيرند تا خود با آرامـش كامـل  

توانـد بشـود و پيكـان     كسي كه ديگر كسي نيست و موجب رنج آنها هم نمي
هـا كـه    اتهام را متوجة آنها بسازد، كف بزنند. طرف ديگر، جالب است همـين 

شان تالششان مصروف تبرئة جمهوري اسالمي از قتل امثـال   در تمامي مقاله
آورند و دشنامي نيز نثار  ب ميعمو افخم شده است، در انتهاي مقاله كف بر ل

  گويند ديگر! كنند. گرية مرتضي علي به همين مي همين رژيم مي
نقـل كـرديم، بـه    » آرش«هايي كه از آقاي سيف و گردانندگان نشـرية   حرف

اندازة كافي گويا هستند و شرح و تفسير بيشتري بر آنها الزم نيسـت. كسـي   
اي در كشور ما ايران برپا كنند  ازهخواهند جامعة ت داند اين آقايان كه مي نمي

كه اين بار ديگر واقعاً بنيادي دمكراتيك داشته باشد و بـراي دفـاع از آزادي   
اي به ميـان   كنند، چرا وقتي نام يك توده بيان و دفاع از حقيقت گلو پاره مي

افتد، زبان انصافشان  افتند، لرزه به اندامشان مي آيد، ناگهان به تته پته مي مي
مانـدگي   هـايي كـه دچـار عقـب     زنند كـه آدم  شود و جوري حرف مي ميالل 

  گويند. ذهني هستند، سخن مي
ها را در مقالة آقاي اسد سيف كنار بزنيد و با استفاده از  ها و لجن اما اگر زباله

مطالب اين مقاله و نيـز گوگـل و گفـت و گـوي كوتـاهي بـا حتـي يكـي از         
  فتن آنها در خارج از ايران و طرح كه يا 20هاي جان به در بردة بند  بچه

  
  

  
  

توان مطلب زير را دربارة ميروهاب  اي است، مي پرسش از آنها كار بسيار ساده
هاي زندان به عمو افخم معروف بود)، نوشـت و حـداقل    افخمي (كه بين بچه

انصاف و شهامت سياسي را نيز دربارة يك زنداني سياسي كه جان بر سر باور 
  ت كرد:خود نهاد، رعاي

ميروهاب افخمي (عمو افخم) از جمله افراد بسيار بسيار معدود فرقة دمكرات 
آذربايجان بود كه با فراخوان حزب توده ايران و پس از انقالب بـراي فعاليـت   

، »آذربايجـان «در كشور به ايران آمد. او براي مشاركت در گردانـدن روزنامـة   
تي حــزب تـودة ايــران در  ارگـان فرقـة دمكــرات آذربايجـان ـ ســازمان ايـال     

آذربايجان ـ به ايران آمد. او زندگي مرفهي در آذربايجان شوروي داشت و به  
نويس درآمدش بسيار باال بود. اما در شرايطي كه به عنوان  عنوان يك روزنامه

گرفت كـه بـه    كرد، حقوق اندكي مي اي حزب در ايران فعاليت مي كادر حرفه
افخـم بـه   » آذربايجـان «توقيـف روزنامـة    كـرد. پـس از   زور شكم را سير مي

مـردم بـه زبـان    «آذربايجان رفت، اما دوباره برگشت تا ايـن بـار در روزنامـة    
افخم نيز در عمل بيكار شد، » مردم«كار كند. با توقيف روزنامة » آذربايجاني

اما به دليل توقيف گذرنامـه، نتوانسـت بـه آذربايجـان، نـزد زن و فرزنـدانش       
گامي كه افخم نتوانست از كشور خارج شود، او را به تهران بازگردد. حزب هن

اي در تهران كه طبقـة بـاالي آن را صـفرخان در     آورد و او در زيرزمين خانه
جا او خاطرات صفرخان را بـر نـوار ضـبط     اختيار داشت، مسكن گزيد. در آن

كرد و بعد آنها را در اختيار يكي از دوستان جهت انتشار در خـارج از كشـور   
، آنگاه كه نوبت سركوب نيروهاي مخالف و معتـرض بـه   1361قرار داد. سال 

اي نيـز از   ها بازداشت شـدند. عـده   اي حزب توده ايران رسيد، بسياري از توده
كشور گريختند. افخم نيز قصد خروج از كشور و بازگشـت بـه شـوروي را در    

بار دوم قصد  سر داشت. يك بار تا اردبيل به همراه كسي آمد، اما موفق نشد.
  عبور از مرز را داشت كه از قرار معلوم در مرز آستارا دستگير شد.

هـا را بـه    افخم قلمي زيبا و با احساس و سبكي روان داشت. انگار آبشـار واژه 
جمعيــت نويســندگان و شــاعران «بينــي. ايــن را كســاني كــه در  چشــم مــي
جلسات آن شركت  (آذربايجان يازيچيالر جمعيتي) بودند و يا در» آذربايجان

دانند. افخم خود در شمار بانيان و فعالين اين جمعيـت   داشتند، به خوبي مي
  بود.

داد كـه تقريبـاً    گوهردشت را تشـكيل مـي   20عمو افخم يكي از اعضاي بند 
اي بودند و رژيم آنها را از ميان زندانيان چپ گلچين كرده بود تا  همگي توده

دانسـتند كـه    هايش مي بندي او و ديگر همدر اولين موج تصفيه كشتار شوند. 
رژيم قصد كشتار آنهـا را دارد، امـا از باورهايشـان دسـت نكشـيدند و كوتـاه       

هايش آن را به ياد دارند:  بندي اي داشت كه همة هم نيامدند. عمو افخم جمله
اي طـوالني سـروده بـود موسـوم بـه       او قصيده». شاعر در اين زيندان شدم«
يافـت،   شـد و ادامـه مـي    ه از ارانـي و روزبـه شـروع مـي    ك» قصيدة اعداميه«

  اي كه آخرين بندش را خودش تشكيل داد. قصيده
نـد، عمـو افخـم يكـي از     دهـاي كشـتار بر   را بـراي دادگـاه   20روزي كه بند 

تـر بـه    نخستين افرادي بود كه به دادگاه رفت، دادگاهي كه چند ثانيه بـيش 
هـايش   و افخـم باافتخـار از آرمـان   ها ترديد نداشتند كه عم طول نكشيد. بچه

دفاع كرده است و مرگ زانوهاي او را بـه لـرزه در نخواهـد آورد. عمـو افخـم      
در  1367شهريور  5هاي چپ در  هاي بچه يكي از افراد نخستين صف اعدامي

  هاي استوار به سوي قتلگاه حسينيه رفت. ها ديدند با قدم گوهردشت بود كه بچه
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قية مطلب عين نوشتة مقالة آقاي اسـد سـيف اسـت.    بجز دو پاراگراف آخر، ب
كنم راه و رسم ياد كردن از يك زنداني سياسي كه جان بر سر دفـاع   فكر مي

شجاعانه از باورهاي خود گذاشت، يك جورهايي در اين قالـب باشـد، گيـرم    
برخالف آقاي سيف و پرويزخـان، بـه مشـروب و غـذاي خوشـمزه و زنـدگي       

  داشته باشد!اي  راحت هم مختصر عالقه
*  

  

  
  

  اي همين است، توده
  همين كه مي بينيد

  اسد سيف
با احترام به حقوق انساني "با نام  اي از من خانم مرضيه توانگر در نقد نوشته

) منتشر 104(نه  97در آرش شماره كه شش سال پيش  "نگار يك روزنامه
ه از سوي اين نوشت اند. ، براي چاپ در آرش ارسال داشته مطلبي نوشتهشده، 

قصد ابتدا  در اختيار من قرار گرفت تا نظرم را در باره آن بيان دارم. "آرش"
چه  م، زيرا سراسر خيال است و دروغ و اتهام. آنشتپاسخگويي به آن ندا

تر شدن موضوع  اينجا مي خوانيد، به صرف آگاهي ذهن خواننده و روشن
  است. شده نوشته

كه چرا پس از شش سال اين  و اين گذرم هاي خانم توانگر مي خواري از خيال
دفاع از  ست كه من در . اين واقعيتيموضوع برايشان داراي اهميت شده

 "ايدئولوژي"رفيق اسبق خويش، ميروهاب افخمي (افخم)،  "حقوق انساني"
 "حقوق بشر"ام. اين رفتار را درست مي دانم. در دفاع از  او به كناري نهاده

ي آناني كه چون خانم توانگر ايدئولوژيك  اين را همهايدئولوژي جايي ندارد. 
ها را به سطح  فكر مي كنند، نمي توانند درك كنند. اگر حقوق انسان

هايي كه جهان را از دريچه ايدئولوژي خويش مي  ها، احزاب و گرو سازمان
نگرند، محدود كنيم، آنگاه دگرانديشان در آن جايي نخواهند داشت و در 

  صدا نخواهد بود.  دنيا بيش از يك
ها يا خوب هستند و يا  بر جهان سنت نيز چنين بينشي حاكم است. انسان

ها هيچگاه  اند. خوب ها قهرمانانند و هميشه عليه بدها در مبارزه بد. خوب
ضعف نشان نمي دهند. صفتي زشت ندارند. نمونه اين بينش را مي توان در 

را هيچ عيبي نيست. در زندگي  اي هاي خانم توانگر نيز ديد. توده يادداشت
ها هيچ ضعفي نمي بيني. پايشان كه به زندان برسد، قهرمانانه  اي توده

  شكنجه تاب مي آورند و سرمشق همگانند. 
ها در روند زندگي  من دنيا را چنين نمي بينم. در دنياي كوچك من، انسان

ز ست ا اي نام انسان به خود مي گيرند و تاريخ هستي هركس مجموعه
افخم، نه  "ايدئولوژي"گوناگون. براي همين من نه از  هاي زندگي در شرايط

كه حق انساني او دفاع  اش و نه از خصوصيات ديگر او، بل"بارگي شكم"از 
كردم، زيرا كشتن انسان را به هر علتي خالف انسانيت مي دانم. خانم توانگر! 

ي ندارد. شما چنين چيزي متأسفانه در قاموس فكري شما و حزبتان جاي
تمامي خصوصيات فردي يك شخص را از وي مي گيريد تا از او انساني 

بعدي بسازيد، براي همين، فرديت در تفكر شما جايي ندارد، بايد در  يك

بورژوايي به  ي مي دانيد خرده"مرض"جمع تحليل رود. توجه به فرديت را 
ند. اگر باور نداريد كه بايد هر عضو حزب با آن مبارزه ك "آنديويدوآليسم"نام 
آئين، زير همين واژه، رجوع  نوشته اميرنيك "نامه سياسي و اجتماعي واژه"به 

  كنيد كه حزبتان اخيراً آن را در خارج از كشور بازچاپ نموده است.
اي  به واقعيت تاريخي بازگرديم؛ من به عنوان كسي كه چند سالي توده

م شرم رفتار خويش در اين ام و يكي از مسئولين آن حزب، هنوز ه بوده
حزب، با خود دارم. ننگ خود مي دانم كه از خونخوارترين و بربرترين رژيم 

كه در صفوف حزب توده  ام. شرم دارم از اين موجود جهان طرفداري كرده
براي اعدام نخستين گروه از مخالفانِ رژيم هورا كشيدم. آنان اگرچه فاسد و 

د، ولي به عنوان انسان حق حيات داشتند و از وابستگان به رژيم سابق بودن
زمان با آن بينش، نمي ديدم. من شرمسار تاريخم كه عضو  من اين را آن

به نهادهاي  "ضدانقالب"ام كه مخالفان اين نظام را به عنوان  حزبي بوده
را به ياد دارند  "هاي پوك تربچه"دولتي معرفي مي كرد. خانم توانگر حتماً 

 "ضدانقالب"و  "هاي پوك تربچه"ار هم بر تعداد همين ولي شك دارم يك ب
كه از طريق حزب توده لو رفتند و اعدام شدند، فكر كرده باشند. 

صدتا صدتا  "مجاهدين"عام شدند و ما هورا كشيديم،  ها قتل" پيكاري"
ها اعدام "راه كارگري"جلوي جوخه اعدام قرار گرفتند، ما هورا كشيديم، 

ها را به رگبار بستند، ما هورا كشيديم، "اقليتي"م، شدند، ما هورا كشيدي
و... را اعدام  "ها اتحاديه كمونيست"، "كومله"، "حزب دمكرات"اعضاي 

كردند، ما هورا كشيديم. خودمان بس نبوديم، يك سازمان نظامي را نيز در 
زاده را حتماً به ياد داريد و داستان لو  اين راه به خدمت گرفتيم. گروه قطب

ها دبير اول  آنان را توسط حزب توده مي دانيد. در پي هر سري از اعدام دادن
حزب ما در معيت آقاي عمويي شتابان به بارگاه هاشمي رفسنجاني مي 

تر ثابت كند. اگر به كتاب  شتافت تا خوشخدمتي خويش را با گزارشاتي تازه
  هايي از آن را خواهيد ديد.   خاطرات رفسنجاني رجوع كنيد، نمونه

ايد به خاطرات  خانم توانگر مرگ يك انسان مي دانيد يعني چه؟ اگر نديده
كه مثالً جواني در آغاز زندگي و  زندانيان رجوع كنيد، خواهيد ديد. يعني اين

هنگام صدايش  يا شايد هنوز كودك، با هزاران آرزو در كنارت نشسته، شب
آيا يك لحظه  مي كنند و تو ساعتي بعد صداي تيري خواهي شنيد و تمام.

ها مسئول مرگ  اي ايد؟ من نمي دانم ما توده به خانواده اين جوان فكر كرده
ها و يا پدران و مادران آنان هستيم. آيا فكر بر اين  چه تعداد از همين جوان

  موضوع خواب شما را آشفته نمي كند؟ 
ام. در ميان صدها نفري از ميان  مدتي در زندان بوده 60من خود سال 

ام نيز  ها دوست دوران دانشجويي زمان اعدام شدند، ده دانم كه آنهمبن
هاي سياسي مختلف فعال بودند.  حضور داشتند كه پس از انقالب در گروه

هاي خويش  زمان، حاال نيز در كابوس اي، نه تنها آنجا و آن من به عنوان توده
  نگاه آنان با خود دارم.

بار بر  مخالفان اين نظام نخستين خانم توانگر! يادتان مي آيد چه كسي از
ست به  صفحه تلويزيون ظاهر شد و عليه سازمان خويش حرف زد؟ طبيعي

ياد نداشته باشيد ولي مي دانيد كه وقتي افرادي از مجاهدين كه بر صفحه 
هاي حزب مبني بر  تلويزيون ظاهر شدند، آن را نشاني از  درستي تحليل

ارزيابي كرديم. همين نظر را در  از كردار خويش "ضدانقالب"شرمساري 
ها، سربداران،  مورد تني چند از اعضاي سازمان فدائيان خلق (اقليت)، پيكاري

راه كارگر و... نيز اعالم داشتيم. ما آگاهانه نمي خواستيم به واقعيت شالق و 
هاي رژيم اعتراف كنيم. حزب مي خواست به مردم و  شكنجه در زندان

ند كه با شالق و شكنجه نمي توان انسان را به زانو هواداران خويش القاء ك
پريده بر صفحه تلويزيون  هاي رنگ چه بر زبان افرادي كه با چهره درآورد و آن

كه تعمق بر ماهيت انقالب است. آنگاه  مي بينيم، نه اثر شالق و شكنجه، بل
هه زباني آغاز كردند، باز نيز بيرا كه نوبت به ما رسيد و رهبران حزب بلبل

رفتيم، چون نمي توانستيم از شكنجه نام ببريم، داروهاي روانگردان و 
بازكن را اختراع كرديم تا افكار عمومي بفريبيم. يادمان باشد  هاي زبان آمپول

باره تغيير ماهيت داد و از  ها از همين زمان به يك اي كه رژيم در نگاه توده
  انقالبي به ارتجاعي بدل شد.

هاي رژيم در  ها در زندان اي ارم شرم را در سيماي تودهخانم توانگر! شك د
ام.  ها ديده باشيد. من خود آن را تجربه كرده مقابله با اعضاي ديگر گروه

نمونه آن را مي توانيد فراوان در خاطرات زندانيان ببينيد. من شكي ندارم 
ده و ها، آنان كه در زندان بودند، در اكثريت خويش نه از حزب تو اي كه توده
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كه در دفاع از شخصيت خويش زندان تاب آوردند و به جوخه  مشي آن، بل
برداري سياسي كردن جز شيادي نمي تواند  اعدام رفتند. از خون آنان بهره

  چيزي ديگر باشد. 
اي به زندان  ها در زندان خبر داريد؟ از هر توده اي آيا از رنج مضاعف توده

اي هم رنج زندان  كه يك توده عني اينرفته اگر بپرسي از آن خواهد گفت. ي
و شكنجه را از سوي رژيمي كه حامي آن بود، تحمل مي كرد و هم رنج 

گام و  بند هم بار همبندان كه حاضر نبودند وجود اين هم هاي شماتت نگاه
كه براي نمونه چرا مهدي  همراه پيشينِ رژيم را در كنار خود ببينند. اين

كالغ و گل "طرات مهدي اصالني در كتاب حسني پاك، با توجه به خا
، ديگر حوصله زنده بودن ندارد و مي خواهد اعدام شود، در همين "سرخ

  رابطه قابل بررسي است.
ايد كه به  خانم توانگر آيا يك سند حزبي در اين سي سال از حزبتان ديده

ز ايد كه چرا يادي ا توجه كرده باشد؟ شما از من ايراد گرفته ها اين جنايت
ام. كاش به جاي من از حزبتان مي پرسيديد كه چرا نام او از  افخم كرده

ام كه علت  ام گفته حذف كرده است. من در نوشته "شهداي حزب"اسامي 
كه؛ حتا حزبش نيز نام او نمي برد.  نوشتن اين موضوع نيز همين است، اين

از شوروي نوشته بودم كه يكي از مسئوالن حزبي فعال در ايران كه آن زمان 
به داخل كشور اعزام شده بود، مرگ او به حزب گزارش داده است. با 

همه هيچ نامي از او در جايي نبود. بعد از چاپ نوشته من در آرش، اخيراً  اين
ديدم كه نام  "اسامي شهداي فاجعه ملي"در سايت حزب توده در زير 

است. مي درج شده  "افخم، عبدالوهاب، حزب توده ايران"مين نفر -111
بينيد؟ حزبتان حتا بعد از آن نوشته نيز آدرس عوضي مي دهد و او را با 

هنوز هم اصالً  "يادنامه شهيدان حزب"اسمي مخدوش معرفي مي كند. در 
  نامي از او نيست. چرا؟ كاش اين را از حزبتان مي پرسيديد.

حزب بسياري از مهاجران بازگشته از شوروي، از جمله رهبران "ام كه  نوشته
چه نوع زندگي "ايد:  پرسيده "اند. توده به كارهايي ديگر نيز مشغول بوده

اند؟ مواد مخدر خريد و فروش مي  اي داشتند؟ مثالً قاچاق مي كرده دوگانه
كردند؟...چرا رويتان نمي شود همه حقايق را در مورد رهبران حزب توده 

  "بگوئيد تا همگان بدانند.
به زير برف نكنيد. من رويم مي شود كه  خانم عزيز لطفاً چون كبك سر

اعالم دارم؛ جاسوسي مي كردند. اين را با صدايي بلند هم اعالم مي دارم. 
تر از خلق ايران و جان توده حزبي بود. از  برايشان منافع دولت شوروي مهم

من نخواهيد اطالعات خويش در اين مورد بيان دارم. اگر شما شهامت داريد، 
و اين برايتان مهم است، از حزبتان بخواهيد تا علت را  رويتان مي شود،

بار  اند. از ايشان بخواهيد تا يك برايتان توضيح دهيد. آقاي خاوري هنوز زنده
هم كه شده در زندگي صداقت به خرج دهند، زبان به كام بچرخانند و در 

  چه را كه به درد تاريخ مي خورد.  هاي پاياني عمر بگويند آن اين سال
ته بودم كه او زندگي مرفهي در آذربايجان شوروي داشت. آنجا نيز در گف

كار مي كرد. بعيد مي دانم كه ندانيد، روزنامه مذكور تا  "آذربايجان"روزنامه 
پيش از انقالب در دو تا چهار صفحه به شكل ماهانه چندين دهه در 

ن هاي اي آذربايجان شوروي سابق چاپ مي شد. اگر به آرشيو كل شماره
ها كه در كل به صد صفحه هم نمي رسد و افخم به  نشريه در اين سال

در آن مطلب مي نوشت، نگاه كنيد،  "معلم"همين نام و يا با نام مستعار 
تعداد مقاالت او بسيار اندك است. دو تا سه مقاله كوتاه در يك سال. ايشان 

اي همين در نشريه ديگري نيز تا آنجا كه من مي دانم قلم نمي زدند. بر
از دولت  "نشريه آذربايجان"چند مقاله كوتاه در سال به عنوان كارمند 

شوروي، نه از حزب توده، حقوقي عالي دريافت مي داشتند. افخم و دو نفر 
ديگر كه از مهاجرت به عنوان كادر نشريه به ايران آمده بودند، خالف ما 

ر و نمير دريافت اعضاي تحريريه روزنامه در پس از انقالب كه حقوقي بخو
مي داشتيم، در تمامي مدتي كه در ايران بودند، همان حقوقي را كه در 
زمان اقامت در آذربايجان شوروي دريافت مي داشتند، به حسابشان واريز 

شان از مزاياي ديگري نيز بهرمند بودند. درستي  مي شد. اين افراد و خانواده
هاجري كه پس از انقالب در اي و يا اكثريتي م اين ادعا را از هر توده

  آذربايجان شوري زيسته باشد، مي تواند تأييد كند.
تان  طور كه شما به شيوه حزب خانم توانگر من براي نوشتن مطلبي، آن

ام را براي درج در آرش كسي  ايد، از جايي دستور نمي گيرم تا مقاله نوشته
ا اين فرهنگ ويرايش كند و يا كسي به من ياد دهد كه چه بنويسم. من ب

سان كه شما  ها در نشريات حزب توده آن شما و حزبتان آشنا هستم. سال
كه مجله آرش  ايد نه تنها براي من، بل ام. شما خواسته ايد، نوشته عنوان كرده

  سازي كنيد.   خاني نيز پرونده و مدير مسئول آن، پرويز قليچ
شت كه نام خويش بند افخم بود شهامت اين مي دا كاش آن رفيقتان كه هم

كنيد، در  سرايي مي به نقل از آنان افسانه بر زبان راند. از اين قهرمانان كه
حزب شما فراوان است. قهرماناني كه در اتاق شكنجه نيز  "يادنامه شهداي"

تهمتن در "ها  اي جا هستند تا از توده اي ندارند. همه حاضرند ولي نام و چهره
هاي  ر نخستين جلد خاطرات خويش از زندانبسازند. ايرج مصداقي د "زنجير

اي اشاره  نويسي توده جمهوري اسالمي به چند مورد از اين نوع خاطره
اي متأسفانه مانع از اين  اند. مي توانيد به آن نيز رجوع كنيد. تفكر توده كرده

هاي جمهوري  است كه شما واقعيت شالق را در رابطه با توان تن در زندان
داشتند  مانده از حزبتان اين شهامت را ميكاش رهبران باقيببيند.  اسالمي

هاي زندان بنويسند. نورالدين كيانوري جسارت به خرج داد و با  تا از واقعيت
هايي كه بر وي و رفقايش در زندان اعمال شده بود، سخن  شهامت از شكنجه

در گوئيد  پردازي هستند. مي م مشغول افسانهگفت. ديگران متأسفانه هنوز ه
ولي جناب محمدعلي عمويي، تنها بازمانده هيأت  !توانند ايران هستند و نمي

هاي تلويزيوني سران حزب توده در  دبيران حزب، هماني كه گرداننده بحث
بود، همين چند ماه پيش در آلمان تشريف  "سيماي جمهوري اسالمي"

  داشتند. آيا اينجا نيز دهانش را بسته بودند؟  
افخم كه به سخنان او  "بند هم"داشتم از اين  ار دوست ميگذشته از آن بسي

افخم به چه زباني بود. من از  "قصيديه اعداميه"ايد، بپرسم،  استناد كرده
افخم در زماني كه همكار در تحريريه روزنام بوديم، نوشتن به زبان 

آموختم. برايم جالب است كه بدانم او نوشتن به فارسي را  ي را ميآذربايجان
  چه كسي آموخته بود. از

كه مي بينيد. اما مي تواند چنين  اي همين است. همين خانم توانگر! توده
كنيد كه مردم چشم و گوش و  چون حزبتان فكر مي شما نيز هم نباشد.

چراگاه برده شوند. مرا  هايي هستند كه بايد توسط شما به هوش ندارند، بره
رانم بي  سالمي بر زبان ميوشĤيند جمهوري اكنيد كه سخنان خ تهديد مي

كنده بگويم؛  كه اندكي به رفتار پلشت خود بينديشيد. بگذار رك و پوست آن
چنان  گنداب متعفني به نام حزب توده ايران با عطرهاي تمامي جهان نيز هم

كه صادقانه به انتقاد از خويش برخيزد و به  گنداب خواهد ماند، مگر اين
كند، كه البته آنگاه حزب توده ايران نخواهد هاي خويش اقرار  تمامي خيانت

  بود، حزبي خواهد بود دگر.
اند،  ام را كه خانم توانگر به آن استناد كرده در پايان، بخش پاياني نوشته

  دگربار تكرار مي كنم. حرفي جز اين ندارم.
 
است.  رژيم جمهوري اسالمي فخم هركه باشد، در گام نخست، يك قرباني ا"

باشد،   اش مد نظر كه، مرام، رفتار و وابستگي سياسي آن يش از در اين راه پ
 نسبت به او اصل است. و پيش از عمل ددمنشانه نظام جمهوري اسالمي 

 گيرد، بايد و رفتار حزب توده در اين امر مورد پرسش قرار  كه، سياست  آن
 گآفريده و در اين راه، جنايتكار بزر بپذيريم كه؛ جمهوري اسالمي جنايت 

 قربانيان اين رژيم، قابل معاصر است. نام افخم نيز به عنوان يكي از  تاريخ 
قرار است سياست ضد بشري جمهوري اسالمي  احترام و ارزش است. اگر 

زدايي از قربانيان است. من از  ايدئولوژي گام نخست در اين راه،  محكوم شود، 
 (افخم) و به افتخار او از  زاويه، به نوبه خويش، به ياد مير وهاب افخمي   اين

افخم را  برابر رژيم ضد بشري جمهوري اسالمي، ياد  جا بر مي خيزم و در 
  مي دارم. گرامي

مطبوعاتي، نه  سابق و يا همكار ياد من از افخم نه به عنوان يك رفيق همرزم 
قرباني گمنام   نگار و مبارزي كه اعدام شد، بلكه يك روزنامه به عنوان يك 

اسناد  نيز حاضر نيست نامي از او در يك قرباني كه حتا حزبش است. 
سكوت  اين رژيم، در يك از قربانيان  بياورد. من اما نمي خواهم هيچ اش  حزبي

فراموشي  حذف شوند. از ياد بردن هر قرباني، به ما، اندك اندك از يادها 
  ند.همچنان جنايت مي آفري اي از جنايات رژيمي است كه  سپردن گوشه 
   "چنين مباد.  

*  
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