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  سياهكل چهلمين سالگرد ويژه                                                    

  تنها صداست كه مي ماند
  پرواز را به خاطر بسپار

  پرنده مردني است!
 (فروغ فرخزاد)                       

صداي صالبت حميد اشرف، صداي شور تقي شهرام در 
هاي دور به  ز زمانديدن، از پشت پرده كه ا ديداري بي

يافتني   مان نيستند؛ اما صدايشان همواره يادآور پرواز است. پرواز براي آرماني كه از منظرِ آنان دست امروزِ ما رسيد، در حالي كه هر دو پرنده ديگر در ميان
هايي بودند كه باكشان نبود، نه از سياهي و نه از  اينان پرنده گذشت و از پرواز در آسماني سياه از ابر. اما هاي خوف مي نمود؛ اگرچه راهيابي به آن از دره مي

 اي در پي داشت.  شان مژده شان براي خلق و مردم كوبيدند كه به گمان اي پاي مي دوريِ راه، چرا كه بر خواسته
ي جوامع باور دارند نيز مي توانند و  برابري در همه - زاديآها كه بر لزوم برقراري  و همه آنپژوهان نيست  ي تاريخ كارها در نگاه ما تنها به عهده تحليل از راه

پاي در راهان است. در همين راستا  ي ها نيز ياورِ همه گيري از تجربه كارها بكنند. هم چنين درس اي مجدانه بر اين راه بايد در حد توان خود نگاهي و انديشه
كردن اين ديالوگ كه بعد از گذشت سي و پنج سال و امروز چه بسا  ب حق شناس مبني بر عموميبود كه با استقبال از ابتكار دوست و همكار ارجمندمان ترا

اند را به اين  آموزي دارد، بر آن شديم تا برخورد تني چند از شاهدان و پاي در راهان آن دوران كه از سختيِ راه جان به در برده بيش از ديروز براي ما درس
دست شفيع (شمسي)، اصغر ايزدي، گروهي از كنشگران چپ، مجيد  تقي روزبه، مرضيه تهي شناس، جار، تراب حقم: ناهيد قاديالوگ، منعكس كني

   پور، نقي حميديان، ناصر جوهري، ناصر پايدار، توكل، فريبرز سنجري ، روبن ماركاريان و .... عبدالرحيم
  ي اين رويداد مهم چپ ايران. در باره اين پرونده هم چنان باز است و چشم آرش در انتظار روشنگري هاي بيشتر

تحريريه آرش

  ها! نوارها و خاطره
  هاي فدائي خلق در سازمان چريك تحمل  عقايد و آراي ديگران

  
  ناهيد قاجار

  
هاي فدائي خلق  سال از ضبط نوارهاي گفتگو ميان سازمان چريك 35

  وسازمان مجاهدين خلق ماركسيست گذشت!  
هاي قار قاري قديم، بلكه از جعبه  ضبط صوتبار صداها را نه از  اين

كرد كه رنگارنگي دنيا  شنويم. چه كسي تصور مي جادوئي كامپيوتر مي
كپي، كه ذره ذره  چنان تغييري بيابد كه به جاي چرخاندن دسته پلي

داد تا كلمات را جان  هاي سفيد مي مركب استنسيل تايپ شده را به ورق
اسكرين و رنگ قرمز آن روي  ه سيلكآرم سازمان را با دستگا 0ببخشد
ها برسد و در اين  ها بگذرد تا شايد به آن سوي آب اي بچكاند كه ماه اعالميه

هاي اعالميه  سو، با پذيرش خطر دستگيري، شكنجه، زندان از طريق بمب
ها، تا مردم را از انديشه و  ها و پخش در خيابان كن، ريختن در خانه پخش

اي از طريق اينترنت، به  اينك با فشار بر دكمه 0معمل مبارزان آگاه سازي
 توان راه ياقت. هاي موجود در جهان مي تمام خانه

  

  
  
  
  

هاي ايدئولوژيك،  هاي نزاع هاي اعتقادات راسخ، سال ها، سال درآن سال
 هاي  ، بحثها و مبارزات انقالبي ها، سازمان ها و اطالعيه هاي بيانيه سال
مبارزه مسلحانه  برحق بودن هاي قه كارگر، سالحزب طب در مورد انتها بي

مائوئيسم، بورژوازي، خرده بورژوازي، اپورتونيسم، رويزيونيسم و  پيشتاز،
هائي كه آزادي، دموكراسي، عدالت اجتماعي، حقوق بشر، برابر  ...،سال

حقوقي زنان، حقوق برابر اقوام و مذاهب  همه و همه از چهار چوب بينش 
كرد  فشاني و عمل گذشت و صداقت انقالبي در جان مبارزه طبقاتي مي
  شد. مبارزاتي جستجو مي

سالي را هم پشت سر  ها كه اينك ميان ساله آن سال 30-20جوانان 
گذاشته و در آستانه سالمندي هستند، با تغيير و تحوالت جهان و پذيرش 

قالبي اند. مبارزان ان هاي جديد، وقايع تاريخي بسياري را ناظر بوده انديشه
كشند. سطح  آن زمان، حاال خود گفتگوهاي اين نوارها را به چالش مي

يابند. جوانان ديروز متأسفانه فراموش  بحث آن را نازل و پيش پا افتاده مي
كنند كه حتا شرايط ضبط اين نوارها را هم بياد بياورند!  مگر با تغيير  مي

گفتگو، با اسلحه و توان فراموش كرد كه طرفين  فكري جوانان آن نسل، مي
  باش جنگي در پشت پرده مشغول مذاكره بودند!! نارنجك و سيانور با آماده

، موضوع اتحادها، وحدت و جبهه در درون و 1354در بهار سال 
هاي فدائي   خلق به بحث عمومي  هاي ارتباطي سازمان چريك شبكه
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حدت و وگذاشته شده بود. محور بحث پيرامون نظرات بيژن جزني در باره 
ها  بود. مسائل مهم اين بحثهاي فدائي خلق  نقش استراتژيك چريك

   .بودوحدت عام و وحدت خاص در مبارزه عليه ديكتاتوري شاه 
خواهي كه در راه  در بر گيرنده اتحاد كليه نيروهاي ترقي وحدت عام

رهائي ايران از سلطه امپرياليسم و پايگاه داخلي متحد آنان، مشي انقالبي 
، در باره اتحاد و وحدت خاصكنند.  يرفته و به آن عمل ميرا پذ

لنينيست معتقد به  -ها و عناصر ماركسيست يكپارچگي كليه نيروها، جريان
نقش  گي استراتژي و تاكتيك انقالبي واحدي هستند با تعيين كننده

  هاي فدائي خلق به عنوان پيشتاز جنبش مسلحانه بود. سازمان چريك
وني سازمان، نسبت به سازمان مجاهدين خلق ايران در كل مباحثات در 

در آن زمان اين باور وجود داشت كه اين سازمان ايدئولوژي التقاطي دارد و 
شد كه  تواند به همين صورت در دراز مدت باقي بماند. پيش بيني مي نمي

اين سازمان در نهايت به دو بخش ماركسيستي و خرده بورژوائي تفكيك 
  خواهد شد. 

كه بيانيه اعالم مواضع ايدئولوژيكي سازمان مجاهدين ماركسيست،  وقتي
به دست ما رسيد، از اين كه پيش بيني سازمان ما درست در آمد خشنود 

هاي خونين دروني اين  بوديم. اما نحوه گذار اين تحول و شيوه تصفيه
سازمان به هيچ وجه مورد تأييد ما نبود. به دليل اهميت موضوع، مركزيت 

ان تغيير مواضع سازمان مجاهدين را به طور مشخص مورد بحث سازم
هاي تشكيالتي سازمان، عموماً  دروني گذاشت. در بررسي اين موضوع، توده

بر اين باور بودند كه سازمان مجاهدين خلق، نماينده خرده بورژوازي سنتي 
اين در مبارزه عليه ديكتاتوري شاه و امپرياليسم آمريكا است. و تا زماني كه 

سازمان به مبارزه انقالبي و مسلحانه خود عليه رژيم شاه و امپرياليسم ادامه 
دهد، در جبهه متحد قرار دارد. لذا آن بخش از اعضاي مجاهدين كه  مي

اند، بايد خود را از سازمان تفكيك   تغيير ايدئولوژي داده و ماركسيست شده
. اين نظر اعضاي كردند كرده و با تشكيالت مستقل خود اعالم وجود مي

هاي فدائي خلق، توسط حميد اشرف و بهروز ارمغاتي در  سازمان چريك
   نوارها عيناً مطرح شده است.

براي من اين مساله مطرح شد حال كه يك سازمان  54در پائيز سال 
ديگر ماركسيستي با مشي مسلحانه (منظور مجاهدين ماركسيست) وجود 

كند؟  يا چرا سازمان  ا آنان دنبال نميدارد، چرا سازمان مساله وحدت را ب
كند؟  اين  ل، به آنان كمك نمي -ما براي سازماندهي مستقل مجاهدين م

سوآل را با بهمن روحي اهنگران كه در آن زمان مسئوول من بود در ميان 
گذاشتم. وي در پاسخ گفت: اوالً سازمان به خود حق دخالت در امور 

دهد. ثانياً رفقاي سازمان در  يگر را نميهاي د ها و سازمان داخلي جريان
اند. بايد بگذاريم زمان  ها و گفتگوها، از آنان صداقت انقالبي نديده نشست

  بگذرد تا در جريان مبارزه، صداقت خود را نشان دهند.
بيش از سه دهه از كشته شدن حميد اشرف گذشته است. براستي 

الع و دشمنان اط حميد اشرف كه بود كه بسياري از مخالفان بي
هاي  اش به حيله آگاه، براي شكستن خصوصيات ويژه انساني

تير كش ماهر و  او را خشك و متعصب، هفت اند؟. بسياري متوسل شده
اند؟ اگر بخواهم بر پايه تجارب و شناخت فردي كه از  حتا گانگستر ناميده

و  ها و صفات ظاهري گي حميد اشرف به خاطر دارم او را چه به لحاظ ويژه
يا شخصيت سياسي و مبارزاتي ترسيم كنم اين تصوير به ذهنم نقش 

  بندد.  مي
كرد  مردي متوسط اندام با موهائي نسبتاً بلند كه به سمت پشت شانه مي

نگر و چاالك و  اش. صبور و با تحمل، همه جانبه با تغييراتي الزم در چهره
مسئوليت كش، با احساس  هاي زحمت سازمانگر، عاشق و شيفته انسان

برجسته به رفقايش و به سازمان و به جنبش كه به طور مستقيم توجه را 
مردي كه  داد. و اطرافيان را تحت تأثير قرار مي كرد به خود جلب مي

نزديك به شش سال در ميان مرگ و زندگي با جسارت و شجاعت زيست؛ 
سان انگيخت. ان مردي كه با رفتار و كردار خود احترام ديگران را بر مي

هاي انساني، عدالت و آزادي  اي كه جان شيرين خود را در راه آرمان شيفته
  ميهنان خود فدا كرد.  و برابري و خوشبختي و سعادت هم

اما اين تصوير و برداشتي كه از حميد اشرف ارائه دادم نتيجه و حاصل 
اي است؟ در ادامه سعي خواهم كرد تا با ارائه چند نمونه از  چه تجربه

هاي مياني دهه پنجاه  به طور مستقيم با  اي كه در سال اط يا تجربهارتب

حميد داشتم و يا شاهد تماس و گفتگوهاي او با ديگر رفقاي تشكيالتي 
گان نيز در  گيري اين تصورات را با خواننده هاي واقعي شكل بودم، زمينه
  ميان بگذارم.

دون) براي اكبر جعفري (فري ، قراري توسط علي53در اواخر زمستان 
آباد به من  اي از سوآالت به رفيقي در تهران در خيابان يوسف توضيح پاره

داده شد. پس از اجراي دوبار قرار و چك كردن عالمت سالمتي، كسي 
نيامد. با نا اميدي تصميم گرفتم بار سوم هم آن قرار را اجرا كنم اگر 

م. ناگهان، مرد ارتباطي برقرار نشد ديگر به شهرستان و محل كارم بر گرد
جواني با در دست داشتن مجله زن روز كه عالمت آشنائي بود، از پشت سر 

هاي او  ها و پرسش مرا صدا كرد. بدين ترتيب ارتباط بر قرار شد. صحبت
پيرامون موارد متعددي بود. يك بخش مربوط به انگيزه پيوستن من به 

و وضع و روحيه جنبش و سازمان؛ بخشي ديگر مربوط به زندانيان سياسي 
 50 – 49آنان؛ بخشي مربوط به وسايلي بود كه حدس ميزد از سالهاي 

احمدزاده) باقي مانده باشد. بخش ديگر  -مفتاحي –(گروه پويان 2گروه 
گيري با داخل زندان و نيز ارتباطات  نيز مربوط به چگونگي و شيوه ارتباط

پرسيد  با كنجكاوي ميهاي زندانيان سياسي فدائي و مجاهد بود. او  خانواده
دادم. وقتي كه از من پرسيد از چه طريقي با رفقاي داخل  و من پاسخ مي

گيري؟ نگاهي به او كرده و سكوت كردم. با كمي مكث  زندان تماس مي
گفتم اين به من و رفقاي زندان بستگي دارد. آنان در چنگال دشمن 

حميد اشرف اسيرند و من حاضر به دادن اطالعات نيستم حتا اگر تو 
  باشي!! خنده كوتاهي كرد و گفت كه اين طور!!

برخوردهايش هيچ تمايزي نسبت به ديگر رفقائي كه من تا آن زمان  
ديده بودم نداشت تا توجه خاصي در من به وجود آيد. هيچ نامي از كسي 

داد. به نظر من  آورد. با آرامش وتأمل به سخنانم گوش مي به ميان نمي
امور توجه و احاطه دارد. عكس حميد اشرف جزو مردان رسيد كه به همه 

بود كه در سراسر كشور پخش شده بود. من  1350صدهزار توماني سال 
هاي مختصر او با آن عكس، حدس زدم كه او ممكن است  درشباهت

  بعد از اين كه مخفي شدم شنيدم كه او حميد اشرف بود. باشد. شخود
هاي ديگري از  ن دراز، خاطرهشنيدن صداي حميد اشرف پس از ساليا

ام بيرون آورد. كلمات شمرده با صدائي آرام در گوشم  خانه حافظه نهان
  اندازد انگار همين ديروز بود.  طنين مي

، خانه تيمي واقع در خيابان تهران در شهر مشهد! 1354زمستان 
اي  نواز بود. هفته مسئوول تشكيالت سازمان در خراسان محمد حسيني حق

نواز  زد و با حق رفيقي به نام محمود از تهران به خانه تيمي زنگ مي دوبار
دانستيم كه او حميد اشرف است ولي  كرد. ما مي خيلي كوتاه گفتگو مي

كرديم. در آن  آورديم. او را فقط رفيق محمود صدا مي گاه به زبان نمي هيچ
رتباط با خانه تيمي دختر جواني به نام ويدا گلي آبكناري (ليال) كه در ا

مرضيه احمدي اسكوئي به سازمان پيوسته بود، از پركاري غده تيروئيد رنج 
هاي تلفني  مي برد. ولي حاضر نبود به دكتر مراجعه كند. در يكي از تماس

رفيق محمود به خانه ما، من راجع به بيماري ليال توضيح دادم. او گفت در 
ا خودم او را نزد مختصص اسرع وقت بليط اتوبوس بگيرد و به تهران بيايد ت

ببرم. ليال به تهران رفت. پس از دو هفته اقامت در تهران به مشهد برگشت 
  و شرح سفر و معالجه را چينن توضيح داد. 

در ايستگاه اتوبوس حميد اشرف خود به ديدار او آمد. او را به خانه 
اي برد كه حميد مومني، حميد اشرف، مادر عزت غروي (مادر خرم  تيمي

اسبي)  هاي مادر فاطمه سعيدي(ارژنگ و ناصر شايگان شام بادي)، بچهآ
بودند. ليال در مورد رفتن به دكتر به حميد اشرف اعتراض كرد كه چرا 

كند!. حميد در  وقت پر ارزش سازمان و خودش را صرف دكتر بردن او مي
جواب گفت وقت گذاشتن براي سالمتي رفقا جزو كارهاي سازماني است. 

گفت براي من جالب بود كه با  ر مورد برخوردهاي حميد از جمله ميليال د
سواري بازي مي كرد. حميد  كرد و با ناصر اسب ارژنگ شطرنج بازي مي

ها مدرسه  بچه توانستند مادر خود را ببينند. ها مي بچه گفت كاش مي
رفتند حميد مومني وظيفه معلمي آنان را به عهده داشت (در همان  نمي

ها به خارج  رفقا براي فرستادن بچهكه هائي بود  ت از تالشزمان صحب
  ، مهلت نداد).1355اما ضربات ارديبهشت كشور انجام داده بودند 

ليال با در دست داشتن دارو و دستورالعمل غذائي كه حميد اشرف بر 
حسب توصيه دكتر نوشته بود به مشهد برگشت. همان شب حميد به خانه 
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ه كرد كه مهرنوش! مواظب سالمتي اين دختر جوان زنگ زد و موكداً توصي
ما باش او بايد تا دو ماه ديگر مجدداً به دكتر مراجعه كند. ليال طي اقامت 

اي در تهران، شيفته خصوصيات انساني و صميمانه حميد اشرف  دو هفته
گفت اين رفيق با ديگر رفقاي مسول خيلي متفاوت است. به  شده بود مي

اشرف مخالف اين نظر رايج بود كه عمر چريك شش ماه گفته ليال، حميد 
اي  ها به سالمتي خود چندان توجه بيشتر نيست. بر حسب اين نظر چريك

او معتقد بود كه براي حفظ سازمان و خدمت به جنبش بايد كردند.  نمي
  ها سالم و تندرست باشند.  چريك

يعني  نظامي بود. -هاي فدائي خلق يك سازمان سياسي سازمان چريك
لنينيستي را در خود داشت و  - هم قواعد يك سازمان سياسي ماركسيستي

هم مقررات و قواعد نظامي بر آن حاكم بود. بخش سياسي سازمان عليرغم 
شرايط سخت و جنگ و گريز دائمي و تلفات پي در پي و سازماندهي 

وجود داشت. اعضاء ، عناصر قابل توجهي از رعايت حقوق دموكراتيك مداوم
ه عنوان مثال حميد اشرف كه يك شخصيت شناخته شده و يك رهبر ب

ها بود و همه ما او را دوست  توانمند و با تجربه و سمبل همه چريك
كرديم در زندگي درون سازمان از حقوق  داشتيم و به وجود او افتخار مي

متمايز از ديگر اعضاي رهبري سازمان برخوردار نبود. حتا در اجراي 
كرد. در حفظ حميد مومني نيز  ناك اغلب خودش شركت ميقرارهاي خطر

مستقيماً نظارت داشت. تنها تمايز او بر حسب تصميم مركزيت اين بود كه 
او يك مسلسل يوزي در كمربند نظامي خود داشت. تا آن جا كه من 

دانم، او حتا در امور نظامي نيز از همان يك رأي ديگر اعضاي  فهميدم و مي
  ر بود. مركزيت برخوردا
گرفت اما واحدهاي  ها توسط مركزيت سازمان انجام مي سياست گزاري

مختلف سازمان در مناطق گوناگون از استقالل نسبي برخوردار بودند و هر 
واحدي برحسب توانائي و امكانات و تشخيص مسووالن خود آن را به اجرا 

 گذاشتند. حميد اشرف به مانند ديگر اعضاي مركزيت از حق رأي مي
مساوي برخوردار بود. به عنوان نمونه به ترور ناهيدي سر بازجوي 

گر ساواك مشهد كه هاشم باباعلي و افراد ديگري از مبارزان را به  شكنجه
توان اشاره كرد. حق نواز پيشنهاد اين عمل را به  قتل رسانده بود، مي

ا مركزيت داد. حميد اشرف مخالف اين حركت بود. يكبار در تماس تلفني ب
حق نواز در نادرستي چنين عملي گفتگو كرد. در تماس تلفني مجدد كه 
من گوشي را برداشتم حميد گفت به منصور (حق نواز) بگو كه اين كار را 
انجام ندهد و با تأكيد گفت من كامالً مخالف هستم. اين اولين بار بود كه 

له شنيدم. پس از طرح اين مسا من نوعي تندي در صداي حميد اشرف مي
ديگر موافق هستيم و عليرغم اين كه بينهايت من و رفيق حق نواز گفت 

گذارم و دوستش دارم! من اين عمل را انجام  به رفيق محمود احترام مي
  دهم. نويسم و به سازمان پاسخ مي دهم و بعد انتقاد از خود مي مي
نمونه ديگر انفجار بمب در اداره كار مشهد بود كه با تصميم و  

به  1355دهي حق نواز  توسط مريم شاهي (فاطي) در ارديبهشت سازمان
اجرا در آمد. حميد اشرف مخالف اين عمل بود و حق نواز در جلسه تيمي 

  ما گفت رفيق محمود(حميد اشرف) مخالف اين عمل بود. 
شنيدن نوار گفتگوها، عالوه بر ياد آوري برخي از خاطرات ديرين، تالش 

دهد. سازمان وجود ساير جريانات  نشان مي را "جبهه"سازمان به امر 
سو در جنبش انقالبي را به روشني مورد تأكيد  سياسي مبارز و به ويژه هم

داد. بر همين پايه بود كه حميد اشرف و بهروز ارمغاني متالشي  قرار مي
كردن سازمان مجاهدين خلق توسط بخش ماركسيستي آن را مورد انتقاد 

ا سازمان به هيچ وجه خواهان حذف هيچ نيروي دهند. در گفتگوه قرار مي
سياسي ديگر نيست. به همين دليل پيشنهاد بحث و گفتگو با جريانات 

نمايد. اين مواضع به خوبي بيانگر سطح  ديگر را به طرف مقابل ارائه مي
هاي فدائي  نسبتاًً باالي تحمل  عقايد و آراي ديگران در سازمان چريك

نظامي با مشي مسلحانه و در  -ان سياسيخلق بود كه براي يك سازم
  فضاي پليسي و سخت دهه پنجاه قابل توجه و تأمل برانگيز است.

 - هاي ماركسيستي مساله وحدت براي سازمان و براي همه سازمان
متفاوت بود. براي وحدت با  اي هاي بعد مساله لنينيستي در آن زمان و سال

هاي بسيار دقيقي مورد توجه جهان بيني ماركسيستي، پارامترها و فاكتور
قرار داشت. پيشنهاد صريح و فوري تقي شهرام براي وحدت دو سازمان 

هاي اصلي فعاليت فكري، سياسي  مستلزم شناخت مشخص در تمامي حوزه
  و تشكيالتي دو سازمان بود كه مورد پذيرش سازمان قرار نگرفت.

و عدالت بايد خاطر نشان كنم كه سازمان از موضع مبارزه طبقاتي 
نگريست. از نظر سازمان، تحقق عدالت  اجتماعي به امر دموكراسي مي

اجتماعي، تĤمين كننده حقوق دموكراتيك در جامعه بود. دموكراسي 
گاه جدا از مبارزه طبقاتي و نتايج آن مورد توجه نبود. عليرغم اين،  هيچ

عناصر قوي رعايت حقوق دموكراتيك اعضاي سازمان در گفتگوها به 
گان سازمان  شني شنيده مي شود. نشانه بارز آن برخورد مذاكره كنندهرو

و يا  "سازمان"در گفتگوهاست. حميد اشرف و بهروز ارمغاني اغلب از كلمه 
كردند. آنان در بيان مواضع سازمان، دقيق و كامالً  استفاده مي "ما "

  مسووالنه ما اعضاي آن وقت سازمان را نمايندگي كردند. 
  

  استكهلم 2011ژانويه                          
*  

 
  

  آن گم شده اي 
  بحث برانگيخته است همه كه اين

  
 تراب حق شناس

  
خود را نسبت به » احساسات و عواطف«وقتي آرش از من خواست كه 

اين نوارهاي تاريخي بنويسم، به نظرم رسيد كه سطح كار را پايين گرفته و 
ل است، زيرا مي توان دربارهء اين يك خواست بسيار ساده و حد اق

موضوعات مورد گفتگو و جايگاه تاريخي آن تصورات و تفكرات و اقدامات، و 
نيز دربارهء بررسي انتقادي آنها پرسيد و از كساني اظهار نظر خواست. اما 
بعد متوجه شدم كه تا همين احساس و عاطفه كه آرش پيش كشيده 

بي مايه فطير «ود كه مي گويد وجود نداشته باشد، مصداق آن مثلي مي ش
براي كساني كه با سالها سر در زير برف فروبردن و پشت كردن به ». است

تعهداتشان مي پندارند كه گذشته را دفن كرده اند و دل خوش دارند كه 
دست يافته » درك دموكراتيك و مدرنيته و عدم خشونت«به مدارجي از 

توان با پوزخند از كنار آنها رد شد، اند، البته اين اسناد اهميتي ندارد، مي 
مي توان بدون نزديك شدن به محتواي تاريخي آنها، بر سر تقدم و تأخر 
انتشار آنها، بر سر چيزهايي كه اصالً ربطي به آن اسناد ندارد و يادآور 
دعواهاي بيهودهء حيدري ـ نعمتي ست وقت تلف كرد و كساني را به 

تغاري بشكنه، ماستي «وف شد؛ چرا كه فحش و ناسزاي ارزان نواخت و معر
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كساني هم مغرضانه با تأكيد بر »! بريزه، جهان گردد به كام كاسه ليسان
بيهوده دست و پا زده اند تا صداقت ما را خدشه » سال تأخير؟ 35چرا «

دار سازند، اما قبل از هرچيز درك كاسبكارانه و كوته نظرانهء خود را در 
نوار گفتگوهاي دو سازمان تخم دو زرده «ويي سياست نشان داده اند تو گ

اي بوده كه اينهمه سال روي آن خوابيده بوديم تا بلكه طال شود و آن را به 
قيمت خوبي به دول امپرياليستي بفروشيم يا در فرصتي طالئي به توده 

  ».هاي ستمديده قالب كنيم!
رج و اما راستي چرا اينقدر اين نوارهاي صوتي توجه كساني را در خا

داخل ايران به خود جلب كرد؟ چرا هيچيك از فيل هايي كه جناح هاي 
سال تبعيد، به  30براي جلب توجه مخاطبان، طي » اپوزيسيون«مختلف 

هوا كرده بودند اينقدر اهتمام (چه به ستايش و تحسين و چه به فحاشي و 
ژيم توهين) به همراه نياورد؟ در واقع، كمتر كسي از مبارزان درگير با ر

هاي شاه و خميني توانست در اين باره بي طرف بماند. ممكن است حرف 
نزده باشد ولي در همان سكوت يك دنيا تأمل، تأسف يا احساس شرمندگي 

زمانهء دشوار «و بدهكاري و نيز تعظيم دربرابر آن جان هاي پاك كه در آن 
» ندكوشيدند سقف طبقاتي زمانهء خويش را بشكافند و طرحي نو درانداز

  نهفته است.
اهتمام هاي گاه مبالغه آميز و حتي عاميانه هم ديده شده كه گويا 

اين اسناد راه حل بحران كنوني را به دست مي دهد و اي كاش اين آب «
حيات زودتر به لب تشنگان مي رسيد! و حاال كه نرسيده تقصير كيست؟ 

» رآوريم.فالني؟ پس درازش كنيم تا خود پيروز و بي تقصير سر از آب د
حال آنكه محتواي اين اسناد و بسيار اسناد ديگر را از ده سال پيش به 
تدريج منتشر كرده ايم و روي اينترنت هست و حضرات زحمت مطلع 
شدن از آن را هم به خود نداده اند. همين نوارها و نيز اسناد فراوان ديگر 

ا نبوده و در دست گروه هاي گوناگون بوده و هست و حاضر به انتشار آنه
نيستند زيرا بايد به حد معيني از تكامل فكري فردي و جمعي رسيد تا 
بتوان گذشتهء خود را خوب يا بد بر عهده گرفت و اين امر ساده اي نيست. 
كليهء گروه هاي فعال در دورهء شاه و دورهء خميني، در داخل و خارج، 

ارند كه اگر سال تبعيد، از چپ و ملي و راست و مجاهد اسنادي د 30طي 
بخواهند و صالح بدانند مي توانند منتشر كنند؛ نه براي اينكه دستور 
العملي پيش پاي نسل امروز بگذارند بلكه راه طي شده را بازگويند و باز 
نمايند تا شايد نسل جوان اگر خواست از آن راه ـ توشه اي به نفي يا به 

شته انتقاد كرد چون هم اثبات برگيرد. مي گويند بايد از شيوه هاي كار گذ
اكنون نيز آن شيوه ها ادامه دارد. درست است. بايد از آنها انتقاد كرد اما 
انتقاد و تحليل از وضع كنوني ست كه شهامت مي خواهد و گرنه نفس 
انتقاد از گذشته اي كه پشت سر گذاشته ايم، جسارتي نمي طلبد و هيچ 

  تأثيري ندارد.
تشار آرشيو جنبش انقالبي معاصر نبود، هدف ما در آغاز، چيزي جز ان

ريخت و آن را به » آب در خوابگه مورچگان«اما انتشار اين اسناد صوتي 
درستي به يك اكت (اقدام) سياسي بدل كرد و از آنجا كه محتواي اين 
اسناد كنفورميسم رايج سال هاي اخير را نقش بر آب مي كند، مخالفان و 

داد. وقتي گامي به جلو برميداري، البته با  موافقان را رو در روي هم قرار
موافقت و مخالفت روبرو مي شوي و اين طبيعي ست. حقيقت اين است كه 

گروه هايي كه  كسي كه مقبوليت عامه دارد يا رياكار است يا بي اثر.
هويت خود را با نفي ديگران تعريف مي كنند و همچون مگس بر زخم هاي 

را محق جلوه دهند و با ديدي غير تاريخي، كهنهء ما مي نشينند تا خود 
مي بافند و از وقيح » اگر چنان نشده بود ما چنان شده بوديم«افسانهء 

ترين دشنام ها رويگردان نيستند بد نيست كارنامه تهي سي سالهء خود را 
با كارنامه چند ساله اي كه در نوارها مورد بحث است مقايسه كنند! آنها با 

قاتي بر مرده و زندهء ما مي تازند كه خود نشان خشم و كينه اي طب
دهندهء تأثير كار ما ست. اين نوارها نمي توانند بي اثر باشند. چون درست 
روي خال زده اند و دست حضرات را رو كرده اند. مي دانيد چرا اينهمه به 

؟ زيرا از آن نجواي راديكاليسم، نقد گذشته و اين سند توجه كردند
نه و صادقانهء تئوريك و پراتيك براي شكستنِ بن حال، تالش مجدا

اين است آن گم شدهء سالهاي اخير.  بست به گوش مي رسد.
راديكاليسم يعني به گفتهء ماركس، دست به ريشه ها بردن. كساني كه 
صرف نظر از حقانيت و عدم حقانيت مطالب نوارها، صرف نظر از داوري 

ز شنيدن صداي حميد اشرف و دربارهء آنچه در آن زمانه گفته شده، ا
شهرام و رفقاي ديگر به وجد آمدند، بوي آن آشناي ضروري گم شده را 

كه  راديكاليسمِ سازش ناپذيري. راديكاليسم و ملزوماتششنيدند: 
سال است از هر طرف با آن مي جنگند، تحقيرش مي كنند و تي پا  30

كه هر برخورد جدي، مي زنند. مي دانيد چقدر كاغذ سياه كرده اند براي اين
انقالبي و طبقاتي ستمديدگان و كارد به استخوان رسيده ها را موذيانه 
فرهنگ شهادت طلبي و مرگ پرستي جلوه دهند؟ مي دانيد چقدر براي 
علني گري تالش كردند تا اين تصور در ذهن هاي خام شكل بگيرد كه 

ارزان ضد گويا مخفي كاري هيچ ضرورت مبارزاتي نداشته و ندارد؟ و مب
سرمايه داري بايد لخت و عريان دربرابر دوربين هاي پليس قرار گيرند؟ 

ما «كساني هم كه به رفسنجاني نامهء قربانت گردم مي نوشتند كه 
حاضريم در ايران سازمان شيشه اي درست كنيم به ما اذن دخول دهيد 

زنند؟ چگونه مي توانند خود را ادامهء حميد اشرف جا ب» برگرديم به ايران
تو به پيغمبر چه مي ماني  \شير را بچه همي ماند بدو «به گفتهء مولوي: 

  »!بگو
بلند است. همان كه  زمزمهء انتقاد و انتقاد از خوداز اين نوارها 

ده كه ديگر سالها ست يادمان رفته و سازشكاري چنان در ما ريشه دوان
ه چيز مواج گيري ديگر نمي شود تشخيص داد. هم هيچ موضعي را از موضع

آزاديخواهي كه با التماس از » اپوزيسيون«است، مايع است و آبكي. 
كه در بوق » كمونيستي«ايران را گدايي مي كند! » آزادي«امپرياليستها 

برخي خواست هاي ابتدائي دموكراتيك آنهم در چارچوب نهادهاي معلوم 
ش مي ا» كمونيستي«الحال بين المللي مي دمد و اين را دليل فعاليت 

داند. كساني كه تمام ژست راديكالشان در اين خالصه مي شود كه هيچ 
كاري انجام ندهند، نمي توانند از اين نوارها ناراحت نشوند. آنان كه اين 
طورآرام به بحث نشسته بوده اند، الي دندان هاي نهنگ ساواك، موساد و 

وترهاي سيا مي زيستند و جسورانه خروش بر مي داشتند، نه پشت كامپي
  صدتا يك غاز!» افتخارات«امن در اروپا و آمريكا و 

» رهبري و سخنگويي«متأسفانه، سطح جنبش (يعني سطح مدعيان 
به اين اسناد جز به » گروه ها«آن) چنان نزول كرده است كه معدودي از 

قصد يافتن وصله اي براي رفوي قباي ژندهء خويش نينديشيدند و پرسش 
د مطرح كردند كه اگر ما هم به انحطاطي كه آنان هايي عبث در خيال خو

در آن غرق اند مبتال بوديم، اين اسناد هرگز منتشر نمي شد و همان 
سرنوشتي پيدا مي كرد كه نسخه هاي پيشين آنها! اين اسناد بايد بدون 
سانسور و با احترام به هر دو طرف گفتگو در اختيار جنبش مردمي قرار 

ي توانند چنين برخوردي، بدون حب و بغض و در مي گرفت. تنها كساني م
كمال فروتني، با اسناد جنبش انقالبي داشته باشند كه شهامت انتقاد از 
خود داشته، گذشتهء خود و جنبش را بتوانند با همهء زير و بم هايش بر 

  عهده بگيرند.
مي توان خود را در جايگاه تاريخي زمانه اي كه گفتگوها در آن صورت 

رض كرد و صميمانه به نقد و بررسي افكار و اعمال آن سازمانها گرفته ف
پرداخت، با آنان موافق بود يا نبود. در عرصه هاي مختلف يعني مشي 
مسلحانه، تغيير مواضع ايدئولوژيك، جايگاه و نقش طبقات مختلف 
اجتماعي و نقش طبقهء كارگر، پيشنهاد وحدت دو سازمان، سياست در 

، در برخورد به نيروهايي كه مشي مسلحانه را قبول قبال مبارزان مذهبي
نداشتند، دربرخورد به گروه هاي خارج از كشور يا موضعگيري در قبال 
دولت هاي موافق يا مخالف سياست رژيم شاه، مي توان بحث كرد و در 

اما پرتو تجارب بيشتري كه كسب شده نظري موافق يا مخالف آنان داشت. 
مهم است و تشنه هاي فراوان را به سوي اين آنچه از نظر من بسيار 

نوارها كشانده همانا جوهر مبارزاتي و رك بودن و جديت و جسارت 
اين روحيه  آنان در مبارزهء طبقاتي و شور زندگي شرافتمندانه است.

است كه مرا نيز به سوي خود مي كشاند و در مقدمهء نوارها، از جمله، به 
با بزرگداشت و احترام به رفقاي عزيز «: ستنگارش اين دو سطر واداشته ا

هر دو سازمان كه از جايگاه و مقدورات خويش، به جان مي كوشيدند در 
آن زمانهء دشوار، سقف سياه طبقاتي، تاريخي و فرهنگي آن روز ايران را 

  »بشكافند و طرحي نو در اندازند و حكايت همچنان باقي...
   2011دوم ژانويه  

*  
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  يناگفته هائ
 درباره حميد اشرف  
  

  پور (مجيد) قربانعلي عبدالرحيم
  

چندي پيش كه نوارهاي بحث و گفتگو ميان حميداشرف و بهروز ارمغاني 
دادم، دنبال مضامين گفتگوها  با مجاهدين ماركسيست شده را گوش مي

، در انتظار شنيدن صداي گُم شدگان خود بودم. البته بعداٌ نوارها را  نبودم
  ش دادم.دوباره گو

ي حركت نوارها، در جستجوي درهاي گم شده  اما بار اول، در لحظه لحظه
ها از نزديك زندگي كرده بودم  با حميد اّما بي  خود بودم. با بهروز سال

كه نوارها را گوش  آنكه او را ديده باشم، زندگي كرده  بودم . هنگامي
ديگر هيچ . هنوز  دادم ، تنها صداي آنان بود كه در جانم جاري بود و مي

  هم هست . 
بهروز ارمغاني، ارمغان عشق «قبل از آن، درباره بهروز، مطلبي تحت عنوان 

منتشر كرده بودم. با اين كه نوشتن درباره بهروز برايم خيلي » واميد 
خواست درباره  سخت بود، ولي بالخره نوشتم. باشنيدن نوارها دلم مي

نوشتن درباره نقش حميد اشرف در دانستم كه  حميد نيز بنويسم. ولي مي
هاي فدائي خاق ايران، كار سنگين و بزرگي است كه اوالٌ  سازمان چريك

هاي فدائي خلق ايران انجام گيرد،  بايد، بربستر بررسي تاريخ سازمان چريك
وقت نديده و  گنجد و سوماٌ، من حميد را هيچ دوماٌ در يك مقاله كوتاه نمي

  نم برگرفته از ديگر رفقا ودوستان است . دا هرچه درباره شخص او مي
ترسيدم. بالخره  ها ذهنم مشغول اين موضوع بود. از بزرگي كار مي مدت

ها  بخود گفتم، چقدر وسواس پيداكردي، قلم بردار و بخشي از ناگفته
كن. كوتاه نوشتن بهتر از سكوت  هائي درباره حميد اشرف را قلمي ونانوشته

  و ننوشتن است. 
اي نيست، فقط بخشي از  من درباره حميد، نوشته همه جانبه پس نوشته

ناگفته هائي است در باره نقش او در تغيير وتحوالت درون سازماني از اواخر 
كه يا تاكنون مطرح و منتشر نشده ويا بطور  1355تا تيرماه  1353

  جا منتشر شده است.  جا وآن پراكنده اين

فري (خسرو)، بهروز ارمغاني از رفقاي رهبري سازمان، علي اكبر جع
(محمد)، محمد حسين حق نواز (منصور) و نسترن آال آقا را ديده بودم. 

ها با بهروز كار كرده بودم. او قبل از پيوستن به سازمان نيز مسئول من  سال
بود. اولين قرارم با يك چريك، در خيابان ثريا در تهران با خسرو (علي اكبر 

چند قرار، او عضويت من در سازمان را اعالم جعفري) بود. بعداز اجراي 
هاي فراواني درباره  كرد. علي اكبر بعدها مسئول شاخه  ما شد. با او بحث

 28 - مسائل مختلف داشتم. بعداز ضربه خوردن شاخه بهروز ارمغاني 
و قطع شدن رابطه ما، نسترن را در تهران مالقات كردم.  -1355اردبهشت 

ن قرار در تهران با او داشتم. منصور (محمد ها، چندي در اوج درگيري
حسين حق نواز) مسئول شاخه مشهد را در تهران ديدم. او فاطمه و فرهاد 
و مرا با خود به مشهد برد، به خانه تيمي مشهد كه ليلي (گلي آب كناري) 

خان (كاظم غبرائي) و رحيم (حسن  مهرنوش (ناهيد قاجار)، كوچك
روز،  10با مسئوليت رحيم.  بمدت حدود  فرجودي) عضو آن  تيم بودند؛

با منصور بوديم. اما حميد را هيچوقت نديدم.   1355تير  8قبل از ضربات 
و قطع ارتباطات، من با حميد اشرف  1355ارديبهشت  28بعداز ضربات 

قرار داشتم، كه  قبل از رسيدن به محل قرار، بطور تصادفي  درمسير قرار، 
يدم و ارتباطم وصل شد. شوق ديدار حميد براي گلرخ مهدوي و يثريي را د

  هميشه در دلم ماند. 
*****  

  
) و مخفي شدم (اسفند 1353من زماني با سازمان تماس گرفتم (تابستان  

گير و مداوم، نفوذ معنوي  ) كه  سازمان  بخاطر چند سال فعاليت پي1353
ي، اي در ميان دانشجويان و جنبش دانشجوئ و سياسي وسيع و گسترده

بخش بزرگي از روشنفكران و هنرمندان و شعراي نامدار، معلمان، بخش 
مهمي از جوانان و برخي از كارگران با تجربه، كنفدراسيون دانشجوئي 

خارج كشور و برخي از نيروهاي چپ  –خارج كشور، بخشي از جبهه ملي 
  خارج كشور  پيدا كرده بود. 

گروه كوچك مخفي و  يك  1349فدائي كه درسال هاي  چريكجريان   
پر نفوذ در ميان  به يك جريان بزرگ و سراسريِ 1353درسال ، مسلح بود

  .جوانان و روشنفكران و معلمان و بخشي از مردم فراروئيده بود
ها عضو و هزاران هوادار سازمان بود،  رسيدن به اين فراز بخاطر فعاليت ده 

ايران و جنبش فدائي  هاي فدائي خلق اما بايد بياد داشت كه رهبري چريك
برعهده حميد اشرف بود. او تنها كادر باقي مانده از دو  1353تا  1350از 

  گروه فدائي در رهبري سازمان بود .  
  

هاي فدائي خلق ايران،  در زمان رهبري حميد اشرف بود كه جريان چريك
هاي فدائي خلق ايران به  به يك سازمان فراروئيد و نام خودرا از چريك

  ) . 1352هاي فدائي خلق ايران تغييرداد (سال  ان چريكسازم
اي از مخالفان و حتي دوستان سازمان عليه حميد  برخالف تبليغات عده 

اشرف كه گويا او صرفاٌ يك تيپ عملي و نظامي بود و توانائي سياسي 
خواهم بگويم كه اين ادعاها مبتني بر واقعيت نيست و چنين  نداشت، مي

  نبود. 
،  سازمان از درون و بيرون با 1353رهبري حميد اشرف، درسال درزمان  

،  »بوجودشرايط عيني انقال«انبوهي از سواالت و ترديدهائي درباره 
ساختار نظامي واقعاً «، »صحت مبارزه مسلحانه هم استراتژي وهم تاكتيك«

و بي توجهي به تئوري  و نقش آن  عمل گرائي«  ،»موجود و سربازگيري
 مواجه بود.  »شيوه تصميم گيري و رهبري سازمان«، »در  سياست

مسلح و هزاران و نفر عضو مخفي  100سازمان نزديك به 1354 سال 
  ، جامعه داشت. هاي گوناگون طرفدار از طيف
 تعداد زيادي تيم تشكيل شد 1354 – 1353 هايسالطول  بعداز اينكه در

يكي از هاي فوق، عالوه بر سؤاالت وترديدو سازمان گسترش پيدا كرد، 
سؤاالت اصلي در رهبري سازمان اين شد كه با اين همه نيرو كه به سازمان 

گيري و  توان و بايد همه آنها را عضو چه بايد كرد؟ آيا مي ،اند روي آورده
  شود ؟ اي مي مسلح كرد ؟ مبارزه مسلحانه چگونه توده

  ر داشت.ترين مرحله تكويني خود قرا سازمان دراين سال در بحراني 
پاسخ درست يا اشتباه به اين سؤاالت و ترديدها، براي سازمان سرنوشت 

 ساز بود. 
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مركزيت سازمان به رهبري حميد اشرف، در آن زمان و در آن شرايط، 
اي در جهت اصالح وتغيير و تكوين سازمان با  هاي مثبت وسازنده گام

ت سياسي مضمون توجه به تئوري، كارسياسي، ساختار تشكيالتي، كيفي
  اعضا،  شيوه رهبري  برداشت. 

تغيير و  درجهت، نقطه عطفي در تاريخ  سازمان 1353از نظر من، سال  
  تكوين سازمان  به سازمان سياسي بود.  

، رهبري سازمان  54سال تا آنجا كه من در جريان بودم و مطلع هستم، 
ياسي و در راستاي رفع اشكاالت فكري، س كه حميد اشرف در رأس آن بود،

  زير را برداشت . هاي عملي  گامسازمان، ساختاري واقعاً موجود 
لينينيستي دردستور  - بويژه مطالعه آثار ماركسيتي ،قرار گرفتن مطالعه - 

 .   كار رهبري
  .ها قرارگرفتن مطالعه كتاب در برنامه روزانه اعضاي تيم -
 شتند. وريك داي كه استعداد و توانائي كار تئيتوجه بيشتر به كادرها -
 .تشكيل تيم ويژه مطالعه توسط حميد اشرف، حميد مومني، پاشائي -
  .فعال كردن نشريه تئوريك درون سازماني -
 در ،هاي كار هاي سازماني در جهت تشكيل تيم تغييرساختار شاخه -   

ائي در ه كارخانه ها با هدف كار سياسي ميان آنان و تشكيل چنين تيم
  زمينه هاي مختلف. 

   . مخفي –هاي علني  تشكيل تيم -
  ا.ه اقدام براي گسترش ارتباط با كارگران با تجربه و پرنفوذ در كارخانه -
زحمت  و گارگران خلق نبرد نام تحت  سياسي –انتشار نشريه تبليغي  -

  .شد) كشان (اين نشريه متفاوت از نبرد خلقي بود كه منتشر مي
ها بمثابه حلقه رابط  ولين تيمئسولين مركب از مئتشكيل هسته مس -   

مباحث مهم مربوط به مشي  طرح مسائل وو  اعضا و رهبري سازمان
ها و برگشت  ها جهت انتقال به تيم هاي سازمان در اين هسته وسياست

  .نتيجه مباحث به مركزيت سازمان
ازجمله مسائلي كه در دستور قرار گرفت توجه به كيفيت سياسي افراد  -

 .ي بودبراي عضو گير
  
اقدامات برشمرده، بخشي از مجموعه اقدامات وسمت گيرهائي است كه در  

  زمان حميد اشرف و تحت رهبري او انجام گرفت  . 
نطفه هاي اصلي اصالح و تغيير سازمان از يك سازمان نظامي / سياسي به  

  ، زمان حميد اشرف بسته شد.1357يك سازمان سياسي در سال 
                           

                                                                
  يادش گرامي باد 

*  
 
 
  

  ات را ما ياد زنده
  هاي گُل چون گرده

  با دست بادها
 پراكنيم. در چهار سوي جهان مي

  
  حسين صدرايي (اقدامي)                                     

  

  

 
  در راه آرمان رهاييِ مردم

  
  ناصر جوهري     

  
هاي فدايي خلق و سازمان مجاهدين خلق،  نوار مباحثات سازمان چريك

كه پس از تحوالت ايدئولوژيك درون سازمان مجاهدين انجام گرفته، از اين 
نظر كه به طور زنده برخي از مواضع و نگرش كادرهاي موثر اين دوسازمان 

دهد، هم  دوره بازتاب مي هاي مبارزاتي آن را درباره مسايل جامعه و روش
براي نسل ما كه بازماندگان آن دوره رونق مشي مسلحانه هسيتم،  و هم 
براي نسل جوان كنوني كه به دنبال يك انقالب شكست خورده، در 
جستجوي راه هاي تازه  مبارزه براي آزادي و سوسياليسم است، آموزنده و 

اي از اين  كه در دوره مفيد است. البته براي نسل ما و از جمله خود من،
مبارزه حضور داشتيم و اكنون صداي زنده چهار تن از رزمندگان آن دوره: 
حميد اشرف، تقي شهرام، بهروز ارمغاني، جواد قائدي  را مي شنويم،  كه 
ازجان خود  در راه آرمان رهايي مردم از سلطه استبداد و سرمايه با 

ها عواطف را به شدت بر  آنجسارت شورانگيز مايه گذاشتند، طنين آواي 
انگيزد، و خاطرات بسياري از ياران ديده يا نديده را كه توسط دژخيمان  مي

كند. ايمان  شاه و سپس خميني  به شهادت رسيدند، بار ديگر زنده مي
تزلزل ناپذير آنان به مشي مسلحانه پيش آهنگ، براي رهايي كارگران و 

براي جنگ و گريز با دشمن تا  لگدمال شدگان جامعه،  و عزم راسخ آنان
هاي  دندان مسلح، يادآور مردان و زناني است كه هم در صفوف چريك

فدايي خلق و هم در صفوف مجاهدين خلق، در دوره خفقان ستم شاهي 
عليه استبداد و فالكت و استثمار انسان از انسان، جنگيدند و جان خود را 

  شان فدا كردند.   در راه آرمان انساني
چنين  براي ما كه به طور آشكارو زنده، پيدايي يك موقعيت  هماما 

نظاره كرديم، و در آن شرايط، ناباورانه پايگاه محدود  57انقالبي را در سال 
آهنگ را، در برابر عروج بي همتاي خميني  داران مشي مسلحانه  پيش طرف

بعد هاي وسيع مردم تجربه كرديم و كمي  فاشيست،  با اتكا به توهم توده
نظاره گر تراژدي دخيل بستن اكثريت سازمان فدايي در معيت حزب توده 
به مبارزه به اصطالح ضد امپرياليستي خميني بوديم، در عين حال گوش 
فرا دادن به اين نوارها،  فرجام تراژيك مشي مسلحانه جدا از توده را به نحو 

  كند. دردناكي زنده مي
ها كه جدا از سطح  انه آن سالاما به اعتفاد من نادرستي مشي مسلح

خواهي  كشان جاري شده بود، نبايد آرمان واقعي  مبارزه كارگران و زحمت
نسل جوان كشور ما را در آن دوره تاريخي، كه مبارزه مردم ويتنام، جنبش 
فلسطين، مبارزه مردم كوبا، آمريكاي التين و حماسه چه گوارا، شور و 
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الشعاع قرار دهد. آنچه در اين نوارها از  تانگيخت، تح رزمندگي آنان را برمي
اين  چهارتن و يارانشان  بايد برگزيد، پايداري در رزم تا به آخر، براي 
دنيايي است كه در آن نابرابري طبقاتي رخت بربندد و آزادي و 
سوسياليسم چهره جهان را دگرگون سازد. اما درخشش آرمان خواهي آنان 

كتيك مبارزاتي آنان و حتي تصور كج و در عين حال نبايد نادرستي تا
معوجي كه آنها و بسياري از ما از راه رسيدن به سوسياليسم در ذهن 

ام  كنم در حدي كه حافظه داشتيم  را بپوشاند. من در اين نوشته سعي مي
هاي  هايي كه از آن دوره و فعاليت دهد و با توجه  به جمع بندي ياري مي

، برخي نكات را در رابطه با اين  زندان دارمبعدي خود در زندان و بيرون 
مذاكرات طرح كنم، تا  شايد به ويژه  به نسل جوان كنوني، براي ارزيابي 
دقيق تر از مسايل آن دوره، كمك كند. اما از آنجا كه  در مقدمه اين 
نوشته از عواطف خود صحبت كردم، بايد در همين جا از تاثير كالم تقي 

  و شيرين كه در من برمي انگيزد، ياد كنم.  شهرام و خاطرات تلخ 
من وتقي شهرام از كالس يازده  دبيرستان همكالس و دوست صميمي 
بوديم. وبه عنوان  بهترين دوست به طور مرتب به خانه يكديگر رفت و آمد 

كه هر دو دانشجو بوديم به  فاصله  48ــ  47داشتيم. در سال تحصيلي 
اوت به عضويت سازمان مجاهدين در آمديم و كوتاهي از هم از دوكانال متف

در يك شب و در يك خانه  تيمي همراه با هم  1350در شهريور سال  
توسط ساواك دستگير شديم . من پس از يك سال زندان، آزاد شدم. 

سال زندان محكوم شده بود يكسال و نه ماه پس از  10شهرام  نيز كه به 
مكاري شجاعانه ستوان يكم امير و با ه عزتي، دستگيري همراه با حسين

حسين احمديان افسر مسئول زندان، از زندان ساري فرار كرد. ما در اين 
دوره نيز چند ديدار با هم داشتيم اما چون دردو شاخه جداگانه سازمان  

كرديم، به دليل شرايط امنيتي آن دوران، ارتباط مستقيم كمتر  فعاليت مي
دستگير شدم و به  53ر اواخر مرداد كه من مجدداٌ د داشتيم. تا اين

توانم خاطرات دوستي دوره جواني و  ابد محكوم شدم. طبعاٌ من نمي حبس
تالش نسبتاٌ طوالني مبارزاتي مشترك  با تقي شهرام  را، كه تا زمان 

با صميميت بسيار ادامه داشت، به ياد   53دستگيري مجدد من در سال 
نشوم. بويژه آنزمان كه دستگيري آورم و آكنده از  احساسات گوناگون 

شهرام را پس از انقالب توسط نيروي اطالعاتي رژيم اسالمي، به ياد مي 
آورم كه چگونه در شرايطي كه از سازمان پيكار مجبور به استعفا شده بود، 
و تا حد زيادي به دليل اشتباهات بزرگش منزوي بود، هشيارانه با توطئه 

اسالمي، مقابله كرد و بي تزلزل  و بر پايه گري سازمان اطالعاتي جمهوري 
اعتقاد عميق و  پايدارش به سوسياليسم در برابر جوخه اعدام قرار گرفت. 
اما همزمان اشتباه بزرگ او در جريان تحوالت ايدئولوژيك سازمان 

و اقدام  -نويسم تر درباره آن مي كه در ادامه بطور مشخص -مجاهدين خلق
چنان بر ايدئولوژي مذهبي مجاهدين اصرار داشتند،  به تصفيه ياراني كه هم

و بزرگتر از همه، اقدام به ترور بيرحمانه مجيد شريف واقفي و مرتضي 
روي ديگر و  -شود كه بي ترديد يك جنايت محسوب مي -صمديه لباف

جنبه منفي  احساس  مرا نسبت به اين تصميم جنايتكارانه او تشكيل 
ها، هر چند بزرگ باشد،  هاي خوب آدم دهد. به اعتقاد من  آرمان مي
تواند ماهيت اقدامات نادرست آنها را بپوشاند. اصوالٌ اگر آرمان  نمي

خواهانه و برابري طلبانه يك فرد يا سازمان در روش  و راه  رسيدن  آزادي
هاي تاريك  ترديد در درك از آن آرمان، حفره به هدف منعكس نباشد، بي

  وجود دارد.
ان اين فضاي عاطفي كه با شنيدن اين نوارها هر يك از ما اما جدا از بي
كنم كه نكاتي را كه درباره اين  گيريم، در ادامه  سعي مي در آن قرار مي

رسد، حتي االمكان  خالصه وار بنويسم. ترجيحاٌ از  نوارها  به نظرم مي
  مساله تحول ايدئولوژيك سازمان مجاهدين، و ابتدا از تجربه شخصي خودم. 

انيكه من و شهرام در سازمان مجاهدين خلق  عضوگيري شديم، با زم
اينكه نسبت به مبارزه مردم ويتنام  و بويژه كوبا و شخصيت چه گوارا 

دانستيم. پس از  سمپاتي داشتيم، اما هنوز از ماركسيسم چيزي نمي
كه  عضوگيري نيز مسئول من وشهرام كه علي ميهن دوست بود، قبل از اين

مبارزه "صحبت كند، ابتدا جزواتي از خود مجاهدين ازقبيل:  از ماركسيسم
  ، و... را  در اختيار "اقتصاد به زبان ساده"، "در باره  شناحت "، "چيست ؟

ما گذاشت و سپس به تدريج توسط او و مسئولين بعدي، برخي نوشته هاي 
ماركس و انگلس و مائو و لنين واستالين در اختيار ما گذاشته و آموزش 

شد. جلسات علي ميهن دوست كه در گروه ايدئولوژيك سازمان  ده ميدا
مجاهدين نيز عضويت داشت، و در تدوين ايدئو لوژي التقاطي مجاهدين 

اي از مذهب و سياست، با  نقش فعال، براي من و شهرام كه با درك تازه
شديم، بسيار جذابيت داشت. (علي  كتب ماركسيستي  آشنا مي

ميته مركزي سازمان مجاهدين خلق بود، همان دوست كه عضو ك ميهن
كسي است كه در اولين  دادگاه علني گروهي از مجاهدين در زمان شاه،  از 
ماركسيسم به عنوان علم انقالب نام برد.). هرچند درك سطحي مجاهدين 
از ماركسيسم موجبات التقاط نظرات ماركس و مذهب را در اين سازمان 

رحال  وارد كردن مكانيكي مقوالتي از ماركسيسم، پديد آورده بود، اما به ه
نظير منطق ديالكتيك و مبارزه طبقاتي، توضيح منطق تحوالت در 

هاي اوليه تا برده داري،  مناسبات توليدي، وسير تغييرات از كمون
فئوداليسم و سرمايه داري، توضيح ماركس در باره ارزش و ارزش اضافي 

ضرورت مبارزه براي نفي نظام سرمايه (طبعاٌ با درك سطحي از آن )، و 
هاي لنين و  داري و نفي جامعه مبتني بر اختالف طبقاتي، و مطالعه  نوشته

مائو در باره مسايل تاكتيكي مبتني بر تحليل  طبقاتي، همه و همه براي 
گرفتند،  جلب جوانان عمدتاٌ ديپلم يا دانشجو كه با مجاهدين  تماس مي

كردند كه هم   ود مجاهدين تصور مينقش موثري داشت. هرچند خ
ماركسيسم را تكامل داده اند و هم مفسرين نوين  و برحق قرآن هستند؛ 
اما همانطور كه بعدها در مورد سازمان مجاهدين خلق اتفاق افتاد، اين 
التقاط شكننده بود و تعداد قابل توجهي از اعضاي مجاهدين در جريان 

رد با جريانات ماركسيستي، مذهب را مطالعات بيشتر و بويژه پس از برخو
كه اولين تعرض  50كنار گذاشتند. البته الزم به ذكر است كه تا سال 

ساواك به مجاهدين روي داد، مجاهدين كه در شرايط  پليسي آن زمان 
يك تشكيالت سفت امنيتي و در واقع  يك فرقه در خود بودند، و از عناصر 

كسي هنوز  -ايد جز يكي دونفرش - كردند  مذهبي مبارز عضو گيري مي
مذهب را كنار نزده بود. اما پس از ضربه ساواك به سازمان  مجاهدين، كه 
در حال تدارك آغاز مبارزه مسلحانه بود و به اين منظور تعدادي از اعضا را 
براي آموزش نظامي به فلسطين فرستاده بود، بخش عمده اعضاي سازمان 

هاي فدايي خلق  ندان روبرو شدن با چريكدستگيرو به زندان افتادند. در ز
يك تكان بزرگ براي مجاهدين بود. چرا كه اين سازمان كه خود را 

هايي  ديد، با كمونيست ترين محصول تكامل مبارزات مردم ايران مي عالي
روبرو شد كه قبل از آن مبارزه مسلحانه را شروع كرده، و با مقاومت 

درباره مبارزه مسلحانه، اين فرض  درخشان در زندان، و جزوات تئوريك 
كرد، كه گويا ايدئولوژي و  خيالي مجاهدين را به طور عيني باطل مي

تاكتيك سازمان مجاهدين خلق است كه در نوك پيكان تكامل مبارزاتي 
در زندان، با اعالم كنار  50ايران قرار دارد. از اين رو در همان سال 
ضو كميته مركزي سازمان گذاشتن مذهب توسط بهمن بازرگاني كه ع

مجاهدين بود، اولين ُشك به سازمان مجاهدين وارد آمد. (بهمن بازرگاني تا 
حدود سه سال به درخواست مسعود رجوي اين موضوع را علنا اعالم نكرد). 
ايدئولوژي التقاطي مجاهدين و اعتقاد مشترك مجاهدين خلق و 

يكي نيروهاي آنها  هاي فدايي خلق به مشي مسلحانه،  موجب  نزد چريك
ها  در زندان شد. من فكر  وتشكيل كمون واحد مجاهدين با  ماركسيست

كنم كه در آغاز، برجسته بودن مسايل مربوط به جمع بندي تجارب  مي
اي سازمان، از  مبارزه مسلحانه و همچنين  وابستگي تنيده در بافت  فرقه

چه در درون تجزيه زودرس سازمان مجاهدين چه در بيرون  زندان و 
زندان، ممانعت كرد. البته در بيرون از زندان، مسايل امنيتي و كارهاي 
تكنيكي و شناسايي براي اقدامات نظامي نيز، در تعويق اين مساله  تاثير 

  مضاعف داشت. 
از زندان آزاد شدم و پس از دوسه ماه  از  51من در تابستان سال  

مبارز و جسور مجاهدين خلق طريق مادر تقي شهرام كه در زمره مادران 
بود، در سر قرار مجاهدين حاضر شدم. بهرام آرام سر قرار آمد و قرار شد 
كه من به شاخه مشهد سازمان منتقل شوم . در آن زمان سازمان 
مجاهدين پس از يك سري عمليات نظامي و نيز ضرباتي كه متحمل شده 

سياسي و پرداختن  بود ، در صدد كاهش دامنه عمليات نظامي وارتقا دانش
به جمع بندي براي روشن كردن خطوط تاكتيكي سازمان بود. اين جهت 

، پس از آمدن  محمود شامخي از خارج به ايران، 51گيري در اوايل سال 
اتخاذ شده بود. بهرام آرام يك بار در صحبت در باره محمود شامخي با من 
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اي مهم به  او را ضربههاي او در اين زمينه تاكيد، و دستگيري  بر توانايي
، قبل از 51گيري در اواخر سال  كرد. در ادامه اين جهت سازمان ارزيابي مي

تر  شهادت رضا رضايي،  دو جلسه با شركت مركزيت و كادرهاي با تجربه
سازمان برگزار شد. اين جلسات پس از شهادت رضا رضايي نيز ادامه يافت 

وجود آمد، و سازمان به سه ، سازماندهي  جديدي ب52و  در اواسط سال 
شاخه تقسيم شد. در سازماندهي جديد، كميته مركزي شامل تقي شهرام، 
بهرام آرام و مجيد شريف واقفي بود. مركزيت شاخه بهرام، شامل بهرام 
آرام، لطف اهللا ميثمي و من بود.  مركزيت شاخه شهرام تا آنجا كه من خبر 

كنم  هللا زرين كفش بود. فكر ميداشتم، شامل  شهرام،عليرضا سپاسي، عبدا
جواد ربيعي نيز كه در اصفهان بود، عضو مركزيت اين شاخه بود، اما 
مطمئن نيستم. از شاخه مجيد شريف واقفي، من تنها  از حضور محمد 
يزدانيان خبر داشتم، و با اعضاي ديگرمركزيت اين شاخه در آنزمان آشنايي 

اختيار ماست، وحيد افراخته نداشتم. اما طبق اطالعاتي كه اكنون در 
نيزعضو سوم مركزيت اين شاخه بود. اين تعدادي كه با مشخصات  ذكر 
كردم، همگي  در جلسات  بررسي و جمع بندي كه در دوره رضا رضايي و 

شد، حضور داشتند. (به جز لطف اهللا ميثمي كه در  پس از او برگزار مي
فراخته). نكته قابل توجه اين آنزمان هنوز از زندان آزاد نشده بود و وحيد ا

در  زمان ايجاد  اين سازماندهي جديد، همه اعضاي  52است كه، درسال 
كميته مركزي  وهمه اعضاي مركزيت سه شاخه سازمان، به همان 
ايدئولوژي سابق معتقد بودند. پس از تجديد سازمان و تمركز روي كار 

قبال  برشمردم،  هايي كه مطالعاتي و جمع بندي، به دليل همان زمينه
مباحث از عرصه شفاف كردن خطوط تاكتيكي به عرصه مسايل فلسفي و 
ايدئولوژيك كشيده شد، و بخشي از اعضا به تدريج مذهب را كنار گذاشتند 
و ماركسيست شدند. البته اين تحول ايدئولوژيك مجاهدين، هم در بيرون 

د. يك روال ها، واساساٌ جدا ازهم پيش آم زندان و هم دردرون زندان
طبيعي، كه خاص مجاهدين هم نبود. خيلي از افراد اهل مطالعه در جامعه 
كه مذهبي بودند، قبال طي كرده و بعدها نيز طي خواهند كرد. اما پديده 
قابل تامل اين است كه، چگونه اين قضيه در يك سازمان سياسي، به يك 

اين تحول تقي شود. در بيرون زندان پيشگام  سرانجام تراژيك منتهي مي
شهرام بود. من اطالع ندارم  زماني كه اين موضوع در مركزيت مطرح شد، 
عكس العمل بهرام آرام و مجيد شريف واقفي چه بود! اما زماني كه بهرام 
آرام اين موضوع را در مركزيت شاخه ما مطرح كرد، هنوز مذهبي بود و من 

و من  تغيير كرد. اما ها، مواضع بهرام  طور. اما در جريان بحث هم همين
كرد. تا زمان دستگيري من و  چنان از ديدگاه مذهبي دفاع مي ميثمي هم

، در خانه تيمي، بهرام آرام و من و 53مرداد  27ميثمي وسيمين صالحي در
چنان بر  سيمين صالحي مذهب را كنار گذاشته بوديم و تنها ميثمي هم

هرام هم، به جز جواد مواضع مذهبي خود پايداربود. از مركزيت شاخه ش
ربيعي كه  در اصفهان شهيد شد  و با اين مساله هنوز روبرو نشده بود، 
شهرام و سپاسي و زرين كفش مذهب را كنار گذاشته بودند. در شاخه 
مجيد، من از موضع مذهبي مجيد خبر داشتم اما درباره محمد يزدانيان به 

ه بود يا كمي بعد كنار آورم كه در آن زمان مذهب را كنار گذاشت ياد نمي
گذاشت. از مواضع بقيه مركزيت شاخه مجيد نيز در آن زمان من مطلع 
نبودم. نكته مهم اين كه در آنزمان رابطه ما با ميثمي بسيار صميمانه بود و 
هرسه با توافق كميته مركزي و مركزيت شاخه خودمان، بحث ها را با 

ه مركزيت شاخه گزارش هاي زير رابطه خود، طرح  و نتايج را ب هسته
، من و ميثمي يك دوره كوتاه با 54كرديم. در زندان نيز در اوايل سال  مي

چنان رابطه صميمانه مان  هم در سلول انفرادي اوين، هم سلول بوديم و هم
به طور كامل برقرار بود. البته تا آنجا كه بياد دارم در آن زمان هنوز مسايل 

كرده بود و ساواك هم خبري از تحوالت دروني مجاهدين به بيرون درز ن
و  زمانيكه  54ايدئولوژيك سازمان مجاهدين نداشت. خود من در تابستان 

از سلول انفرادي  به عمومي زندان اوين منتقل شدم، از جريان ترور مجيد 
شريف واقفي و صمديه لباف با خبر شدم. پخش اين خبر در ميان زندانيان 

ها و هم  لشعاع قرار داده بود. هم ماركسيستسياسي همه اخبار را تحت ا
ها، از اين خبر شوكه شده بودند. در آغاز با ناباوري به اخبار مربوط  مذهبي

  شد، گوش  به ترور شريف واقفي، كه  طبعاٌ از كانال ساواك پخش مي
  
  

  
  

  
  

  
داديم. اما بتدريج روشن شد كه اين فاجعه حقيقت دارد. من و  مي

ر سازمان مجاهدين در زندان اوين، اقدام مجاهدين هاي ديگ ماركسيست
ماركسيست در ترور مجيد شريف واقفي و صمديه لباف را محكوم كرديم، و 

ها بايد نام سازمان خود را تغيير  چنين  اعالم كرديم كه ماركسيست هم
دهند، و استفاده از نام و آرم سازمان مجاهدين خلق، حق مجاهدين 

گر ماركسيست داخل زندان نيز، تا آنجا كه من مذهبي است. جريانات دي
هاي مجاهد  چنين ما ماركسيست دانم، عمدتاٌ اين موضع را داشتند. هم مي

در زندان، رهبري مجاهدين ماركسيست و قبل از همه تقي شهرام را، 
كرديم  مسئول درجه اول اين  خط انحرافي دانسته، و ابراز اميد واري مي

درون سازمان عليه اين انحراف بوجود آيد. ما اين  كه يك جريان انتقادي از
كرديم . ازجمله خود من در صحبت با  موضع را در زندان، به همه اعالم مي

مسعود رجوي و موسي خياباني، و افراد ديگري از مجاهدين مذهبي در 
  .    زندان اوين، اين موضع را اعالم كردم 

ر رابطه با تحوالت پس از اين گزارش مختصر از مشاهدات خودم د 
دروني مجاهدين، چند نكته را در رابطه با مباحثه رفقاي فدايي ومجاهد در 

  دانم : اين نوارها قابل ذكر مي
همانطور كه در مقدمه توضيح دادم، جريان مبارزه ايدئولوژيك در   -1

سازمان مجاهدين خلق، يك جريان اجتناب  ناپذير بود كه هم در بيرون 
زندان اتفاق افتاد، و ناشي از نفوذ نيروهاي ماركسيست از زندان و هم در 

بيرون سازمان نبود. البته منظور اين نيست كه تاثير آثار جريانات 
ماركسيستي و بويژه سازمان فدايي ـ ونه مداخله مستقيم  آنان ــ  در اين 

چنين بطور مشخص  در بيرون زندان، تقي  روند ناديده گرفته شود. هم
ين عرصه پيشگام بود، و تحليلي كه از تاريخچه سازمان شهرام در ا

مجاهدين خلق و شكل گيري ايدئولوژي التقاطي، و  ساختار آموزشي  اين 
كند، حاكي از كار فشرده  سازمان، در بخشي از بيانيه اعالم مواضع ارايه مي

و جدي او در اين عرصه است. جاري شدن اين بحث در سازمان نيز يك 
د، و در واقع زمينه دروني آن بطور طبيعي وجود داشت.  اما امر طبيعي بو

  اشكال كار در روش پيشبرد اين مبارزه ايدئولوژيك بود. 
كند كه  به نظر من، زماني كه تقي شهرام  در مركزيت اعالم مي

شود و بعد از آن به  ماركسيست شده، و بحث در مركزيت شروع مي
تر، يك  ين موقع هرچه سريعرسد، مي بايد در ا مركزيت سه شاخه مي

ي  در سازمان جاري، و همه ها نشريه دروني سازمان داده مي شد، تا بحث
  صداها براي همه، منعكس شود.  

ضمناٌ،  در شرايطي كه اكثريت مركزيت و مركزيت سه شاخه سازمان 
مجاهدين خلق، مذهب را كنار گذاشته بودند، و روشن بود كه در سطوح 

گيرد، بايد اين سئوال مهم كه  رابطه  يم بندي صورت ميديگر نيز اين تقس
آيد، طرح و در همان نشريه دروني و  اين دو فراكسيون به چه صورت در مي

شد. به اين  همزمان با ادامه مباحثات ايدئولوژيك، به بحث گذاشته مي
ترتيب در پايان اين مباحثات يا با توافق كامل  دو طرف، و برمبناي حقوق 
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هر دو بخش ماركسيستي ومذهبي در يك سازمان واحد فعاليت برابر، 
كردند، يا در صورت عدم توافق، به صورت دو سازمان جداگانه، ادامه كار  مي
دادند. تصور من اين است كه اگر سلطه طلبي بخش ماركسيستي  مي

شد، حداقل  سازمان نبود، به شرط آنكه حقوق برابر دو بخش رعايت مي
ان فعاليت مشترك وجود داشت. مثالٌ به اين شكل كه براي يك دوره امك

اي ازجمله حتا همان آرم، اما بدون آيه را،  ها آرم جداگانه ماركسيست
ها باقي ميماند، و در اعالميه  كردند و آرم با آيه نيز براي مذهبي انتخاب مي

كردند و در انتشارات يا عمليات  هاي مشترك، هر دو آرم را چاپ مي
زدند. اين روال را در سطح جامعه نيز به  دام آرم خود را ميمستقل هر ك

دادند. به نظر من حداقل براي يك دور،  صورت علني مطرح و توضيح مي
زا بود.  سپس در مرحله بعدي بخش  اين راه حل شايد  كمتر تنش

هاي فدايي  توانست با  چشم انداز وحدت، بحث با چريك ماركسيست مي
گر مباحثات به نتيجه مثبت رسيد،  كه مشكل نام  و خلق  را شروع كند و ا

شد و اگر نه  در مرحله  آرم سازمان  مجاهدين خلق  بطور طبيعي حل مي
هاي سنجيده، دو بخش ماركسيست و مذهبي سازمان مجاهدين  بعد  با گام

خلق از هم جدا شده و بخش ماركسيست با نام و آرم جديد، به فعاليت 
ان كاري كه بعدها، پس از به اصطالح مرگ سهراب، داد. هم خود ادامه مي

  سازمان پيكار انجام داد.
اما متاسفانه همانطور كه در بيانيه اعالم مواضع تشريح شده، و در اين  

نوارها نيز شهرام توضيح ميدهد،  از نظر او سازمان مجاهدين خلق جام 
دهاي جمي بود كه در گذشته التقاط آن  با ماركسيسم، داراي دستĤور

مثبت بود واكنون در اين مرحله ماركسيست شدن آن  به معناي ضربه 
قاطع به خرده بورژواري در حال تجزيه،  و اعالن حقانيت ماركسيسم در 
سطح جامعه، و يك دستاورد تاريخي براي پرولتارياست !!. عالوه براين  بنا 

يك بر تحليل شهرام، ايدئولوژي التقاطي مجاهدين در آن شرايط، به 
جريان انحرافي و مزاحم تبديل شده بود. البته  همانطور كه من قبال 

كه من هنوز دستگير نشده و شاهد  53توضيح دادم، حداقل تا شهريور 
قضايا بودم، با اين كه اكثريت كميته مركزي و اكثريت مركزيت سه شاخه 

گونه  طرحي براي تصفيه  سازمان ماركسيست شده بودند، هنوز هيچ
ها وجود نداشت. بالعكس، مناسبات آنها، حداقل در شاخه ما كامال  مذهبي

صميمانه بود و خوش خيالي چنان حاكم بود كه  حتي  اين سئوال كه  
سرانجام مناسبات اين دو گرايش در سازمان چه خواهد شد، براي ما مطرح 
نشده بود. اما بر طبق  اظهارات صريح شهرام در اين نوارها، معلوم است كه 

ها چون اكثريت شده بودند، سازمان را متعلق به  دتي بعد  ماركسيستم
دانستند و با توجه به تحليل شهرام در اين نوار، كه ايدئولوژي  خودشان مي

كند، طبعاٌ به هر طريق از  التقاطي را يك جريان انحرافي معرفي مي
متشكل شدن آن بخش سازمان  كه بر مذهب خود پاي بند بودند، ممانعت 

هاي تشكيالتي را در دست داشتند، هر طور كه  كردند. و از آنجا كه اهرم يم
كرد، خلع  خواستند، اعضا را جا به جا كرده، هركه را كه مقاومت مي مي

فرستادند. از اين رو، وقتي مجيد شريف  مسئوليت  و به كار كارگري مي
ن هايي  بدو واقفي باالجبار براي متشكل كردن مجاهدين مذهبي تماس

ها به جاي آنكه  با آشكار  گيرد، آن اطالع رهبري ماركسيست سازمان  مي
شدن تمايل مجاهدين مذهبي، به ايجاد تشكل جداگانه، اين حق را 

نامند، و تصميم به  برسميت بشناسند، با كمال تعجب اقدام او را خيانت مي
در بخش گيرند. تقي شهرام در بيانيه اعالم مواضع ايدئولوژيك  اعدام او مي

،  در سه پاراگراف، به 6صفحه  "مبارزه ايدئولوژيك و مراحل مختلف آن "
اصطالح  موارد  جرم مجيد شريف واقفي  را برشمرده است. هسته اين 

او كه تا  "چنين بيان شده است:  2كيفر خواست عليه مجيد  در پاراگراف
ژيك هاي شمشير تيز مبارزه ايدئولو ديروز چون ماري افسرده از زخم

ها انتقاد از خود و .....پنهان  هاي مسموم و زهر آگين خود را در پس ده نيش
كرده بود، يكباره به تكاپو افتاد. با چند تن از عناصر متزلزل و كساني كه 
در همان مراحل اول مبارزه ايدئولوژيك تصفيه شده بودند، تماس برقرار 

. هر آدم " ببيند ....... يهبراي خود دار و دسته اي  ته كرد و در صدد بر آمد
منصفي از اين گزارش صريح خود شهرام  به روشني مي فهمد، كه از نگاه 
رهبري بخش ماركسيست سازمان،  گناه بزرگ مجيد شريف واقفي و برخي 

چنان بر ايدئولوژي مذهبي  ديگر از مجاهدين مذهبي، اين بود كه هم
مستقل خودشان را داشته خواستند  سازمان  مجاهدين پاي بند بوده و  مي

باشند. طبعاٌ مجاهدين ماركسيست كه هم در اين نوارها  و هم در بيانيه 
اعالم مواضع، مدعي هستند كه به نيروهاي مبارز مذهبي كمك هم 

كنند، وقتي اين گرايش را در مجيد  و ياران قديمي ديگر خود  مي
هاي مجاهد امكان  بينند، اگر دراين گفتار صادق بودند، بايد به مذهبي مي
دادند كه صداي خود را به همه اعضاي تشكيالت برسانند و ديگران نيز  مي

  خواهد، در كنار آنها قرار گيرد.  از وجود آنها مطلع شده وهر كس كه مي
شود كه چشمان آنها در برابرديدن اين حقيقت  اما چه چيز باعث مي

مذهبي براي تشكل  ساده نابينا شود، و حق بديهي و دموكراتيك مجاهدين
 : مصادره به نظر من، پاسخ روشن است مستقل ناديده گرفته شود؟

ها در باره تحول تاريخي سازمان  همه آن داستان سرايي  سازمان!
مجاهدين خلق، با هر اهميتي كه براي خود اين ماركسيست ها داشته 

ري باشد، تجربه محدودي است كه تنها در قامت واقعي آن بايد اندازه گي
شود، نه اين كه حجابي براي پوشاندن انگيزه غير دموكراتيك و غير 
كمونيستي  مصادره سازمان مجاهدين خلق باشد.  اما از آنجا كه شهرام 

كند مرتب به  يعني مصادره سازمان ــ  را پنهان مي اين انگيزه اصلي ــ
اع سو سازمان را از مجموعه اعضاي آن انتز افتد. از يك تناقض گويي مي

يا  -در صد اعضاي آن را  كه عمدتاٌ به دليل مذهبي ماندن  50كند، و مي
درصد  50گيرد و به اعتبار اند، ناديده مي تصفيه كرده -به هر دليل ديگر

اند براي سازمان، ماهيت ماركسيستي قايل  ديگر كه ماركسيست شده
بلكه   درصد  50شود. در اين باره از شهرام بايد پرسيد، اگر نه حتي   مي

درصد در اين سازمان، هنوز مذهبي مانده باشند، در  50اقليتي كمتر از 
كجاي اين ماهيت به اصطالح  ماركسيستي، حق  احراز هويت  دارند؟ يا 

گويد كه ما به نيروهاي  باز تناقض ديگر: شهرام در اين نوارها از يكسو مي
آنها كار  گويد، كه كنيم، اما از سوي ديگر مي مبارز مذهبي كمك مي

درستي كردند كه  با ماركسيست كردن سازمان مجاهدين، به حيات اين 
آورد كه چگونه نيروهاي  ايدئولوژي التقاطي انحرافي پايان دادند. و مثال مي

جديد مذهبي، مثل گروه مهدويون، ديگر دنبال ايدئولوژي التقاطي نيستند 
ه بايد از امثال و خالص مذهبي هستند. اجراي عملي اين سخن اين است ك

مجيد شريف واقفي كه طبق همان ايدئولوژي التقاطي، معتقد به همكاري 
ها هستند، حق تشكل ــ و باالتر از آن حق حيات ــ را  با ماركسيست

هاي مذهبي خالص نظير مهدويون، كه دنباله طبيعي  گرفت اما به گروه
ژيم شاه،  و صرف جرياناتي نظير فدائيان اسالم هستند، به صرف مبارزه با ر

نظر از اهداف ارتجاعي آنها، كمك كرد. اين درحالي است كه در واقع  هيچ 
اي براي همكاري با اين نيروهاي مذهبي ضد كمونيست،  وجود ندارد  زمينه

و خود شهرام هم چنين قصدي ندارد. پس در عمل، نيروهاي مذهبي كه 
كند، چه  ها كمك ميكند كه سازمانش به آن شهرام در اين نوار اظهار مي

كساني هستند؟ اكنون روشن است كه آنها  عناصري از مجاهدين مذهبي 
سازمان مجاهدين خلق  50نظير محمد اكبري بودند كه در ضربه سال

از زندان آزاد شده، و با آنكه به همان ايدئولوژي  53دستگير، و در اواخر 
ها را  اركسيستالتقاطي باور داشتند، ولي ساده دالنه گزارش نادرست م

درباره خيانت مجيد شريف واقفي پذيرفته و ادعايي هم در باره نام سازمان 
ها كه ايدئولوژي  نداشتند. پس از نظر شهرام كمك به اين دسته از مذهبي

التقاطي دارند اما مدعي  نام مجاهدين نيستند، خطري ندارد. به اين ترتيب 
دئولوژي التقاطي مجاهدين، هاي قبلي درباره خطر اي در عمل همه بافته

شود. بنابراين كامال روشن است كه همه آن كراماتي كه شهرام  فراموش مي
ها، براي ماركسيست كردن سازمان مجاهدين بر  با همه تناقض گوئي

شمارد، براي پوشاندن اقدام غير كمونيستي مصادره  سازمان مجاهدين  مي
 سازمان بت واره گيشه در است. انگيزه اين مصادره غير انساني نيز، ري

هاي ايدئولوژيك، چه  دارد. يك بيماري پايدار و خطرناك كه در فرقه
مذهبي، چه مدعي ماركسيست، موجود است و در شرايط مساعد، فاجعه 

ايم، اگر درك  تشكيالتي آن  مي آفريند. همه ما كه كار سازماني كرده
يم كه در درك نادرست دان مان را جدا نقد كرده باشيم، به روشني مي دوره

  از كار جمعي كه در آن بر فراز مناسبات انساني، و در برابر اعضا و مقدم 
كند، چگونه دستور سازماني يا  برآن، طلسم بت واره گي سازمان خدايي مي

شود. فرد، جدا از آنكه چه  چون آيه آسماني، جلوه گر مي دستور حزبي هم
ر است بگويم، بنده وار، نظر سازمان را اعتقادي دارد، بايد طوطي وار، يا بهت

بپذيرد و حتي آنچه را كه قبول ندارد، تبليغ و اجرا كند. ما بعدها شكل 
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تر اين پديده را، در سازمان مجاهدين خلق مذهبي در  افراطي و تراژيك
دوره پس از انقالب، و به رهبري مسعود رجوي در زماني كه به اصطالح 

عراق مستقر بود، در انقالب ايدئولوژيك  ارتش آزادي بخش مجاهدين در
مجاهدين، كه  با ازدواج مسعود رجوي با مريم عضدانلو، همسر مهدي 

چي آغاز شد، ديديم كه چگونه همه اعضا يا بايد اين به اصطالح  ابريشم
كردند، يا  خلع  انقالب ايدئولوژك را تاييد و در برابر نبوغ رهبركرنش مي

طور درانقالب ايدئولوژيك بعدي مسعود  همينشدند. و باز  مسئوليت مي
رجوي، كه همه اعضا، وادار به طالق همسرانشان شدند. به اين ترتيب در  
فرقه مجاهدين رجوي، ديگر حتا ازدواج وطالق نيز، در رديف مناسك 

بت وارگي تشكيالتي در آمده بود.  و باز نمونه ديگري از قدرت مخرب اين 
در سازمان اقليت در 1364بهمن سال  4عه در رويداد فاج راسازمان 

منطقه كردستان عراق شاهد بوديم، كه چگونه دو بخش سازمان اقليت كه 
اي از  دانستند، به دليل پاره به ايدئولوژي واحدي نيز خود را پاي بند مي

اختالفات كه در يك سازمان حقيقتاٌ  كمونيستي كامال طبيعي است، براي 
كنند و  مان سخن گويند، به سوي هم  شليك ميآنكه تنها خود بنام ساز

  شوند.  نفر كشته و زخمي مي 11در اين فاجعه خونين 
  
  

  
  

   
هروز ارمغاني در اين رابطه كه آيا بهتر موضع رفقا حميد اشرف و ب -2 

اند نام سازمان را به مجاهدين  نبود رفقاي مجاهد كه ماركسيست شده
گزيدند، موضع  درستي  گري بر ميكردند وخود نام دي مذهبي واگذار مي

گذرند. و  بود . اما متاسفانه رفقاي فدايي به سادگي از كنار اين مساله مي
كه رفقا حميد اشرف و بهروز ارمغاني  كه دراين نوار با اين تر اين نكته مهم

ها را به قول خودشان با توجه به مواضع خرده  مقاومت ايدئولوژيك مذهبي
دانند و بطور غير مستقيم تصفيه آنان را نادرست  مي بورژوايي آنان طبيعي

كنند، روشن نيست كه چرا هيچ مكثي روي  ترور مجيد شريف  ارزيابي مي
كه چرا در شرايطي كه اين  تر اين كنند. و مهم واقفي و صمديه لباف نمي

گيرند كه در باره اين  جريان در سطح جامعه منعكس است، تصميم نمي
شبرد مبارزه ايدئولوژيك و هم تصفيه خونين دو تن از جريان، هم نحوه پي

گيري كنند. البته من لزوم  مجاهدين مذهبي، اعالميه صادر كرده و موضع
هاي فدايي خلق در اين باره را از زاويه خوش  گيري سازمان چريك موضع

گويم، بلكه به لحاظ محكوم كردن يك  آمد اقشار خرده بورژوايي نمي
تر از  يك براي مصادره حقوق مجاهدين مذهبي و مهمپروسه غير دموكرات

كارانه دو تن از مجاهدين مذهبي در انظار عمومي همه  آن  ترورجنايت
نگري  هاي فدايي با اين سادگي و سطحي گويم . شايد اگر چريك مردم مي

گذشتند، جريان انتقادي در مجاهدين ماركسيست  از كنار اين مساله نمي
گرديد. متاسفانه به دليل  انجام شد، تسريع مي كه بعدها توسط پيكار

ديكتاتوري و خفقان، صداي مخالفت مجاهدين ماركسيست داخل زندان و 
توانست به بيرون انتقال يابد و مبارزه  هاي زندان نيز نمي ساير ماركسيست

  با اين انحراف زودتر به نتيجه رسد.

  
م مطرح يك نكته كه در جريان بحث حميد اشرف و تقي شهرا -3

شده، بحث درباره خرده بورژازي سنتي است. حميد اشرف در نوار سوم 
  گويد : قسمت اول در جايي چنين مي

خرده بورژوازي به اصطالح جديد كه بر اساس بورژوازي كمپرادور و  "
منافع وابستگي به امپرياليسم به وجود مي آيد، كه اصال مبارز نيست. خرده 

رده بورژوازي سنتيه، و اينها هم طبعاٌ بورژوازي مبارز در ايران خ
پيشگاماشون با توجه به اوضاع و احوال جهاني، نمي تونن دربست نظرات 
به اصطالح مخالف و علم مخالفت با ماركسيسم بلند كنند. طبعاٌ به شكلي 

هاي عيني طبقه شون هم هست. چون  پذيرند و حتي اين يه مقدار پايه مي
اش به پرولتاريا نزديك ميشه و  اي پائينيه خرده بورژوازي سنتي، بخش

   "هاي اجتماعي هم داره .... زمينه
هرچند اين توضيح حميد اشرف حتي  به لحاظ نظري هم نادرست 
است كه مبارزه يك بخش از خرده بورژوازي را با دشمن مشترك طبقه 
كارگر، جدا از شعارها و جهت گيري آن خود بخود مترقي ارزيابي كرده  و 

ا متحد بالفعل طبقه كارگر مي بيند، اما، عالوه براين، اكنون كه پس از آن ر
كنيم و  در كشور خودمان، استفاده واليت  سال به اين نظرات رجوع مي 35

هاي از خرده بورژوازي و ايجاد يك جنبش  فقيه را از سنت گرايي بخش
وازي و اي ارتجاعي را با تكيه  بر سازماندهي اين بخش از خرده بورژ توده
آوريم،  هاي حاشيه توليد جامعه را به ياد مي اي از نيرو هاي گسترده بخش
انگاري جنبش چريكي را در اين باره نظاره كنيم.  توانيم ساده تر مي آسان
انگاري كه، در زمانِ روبرو شدن با جنبش ارتجاعي خميني، مورد بهره  ساده

اش به بخش بزرگي از  نهبرداري حزب توده  در تزريق استراتژي تسليم طلبا
طور در اين بخش از سخنان حميد اشرف  سازمان فدايي قرار گرفت.  همين

هر چند كه به طور مشخص از اقشار خرده بورژوازي جديد كه مورد نظر 
كه در نظررايج آن موقع ميان  شود، اما با توجه به اين است، صحبت نمي

كارگر كه در بخش  هاي كشور ما، بخش گسترده اي از طبقه ماركسيست
هاي رو  خدمات مشغول به كار بود، نظير معلمان، پرستاران، كاركنان بخش

به گسترش خدمات شهري و روستايي، كه با گسترش مناسبات 
يافت، به غلط در رديف خرده بورژوازي  داري به سرعت افزايش مي سرمايه

ه خرده بورژوازي ب"جديد رده بندي ميشد. اين حكم حميد اشرف كه 
اصطالح جديد كه بر اساس بورژوازي كمپرادور و منافع وابستگي به 

دهد كه چگونه  ، نشان مي"امپرياليسم به وجود مياد كه  اصالٌ مبارز نيست
گرانه در ميان  هردو سازمان چريكي نه تنها از درك كار كمونيستي سازمان

ند، بلكه هاي خودانگيخته آنان دور بود اي بر اساس جنبش كارگران كارخانه
هاي جديد طبقه كارگر كه در بيرون از  از توجه به مبارزات  بخش

  ها رو به گسترش بود نيز غافل بودند. كارخانه
ــ موضوع وحدت دو سازمان و در كنار آن مقوله جبهه، موضوع  مهم  4

ديگري است كه در بحث دو سازمان مطرح است و به يك لحاظ  هدف 
برد بحث وحدت دو  نظر من روش پيشبه  مركزي اين مباحثات است.

هاي خوبي براي ما دارد. نكته اول  سازمان و درك آنها از وحدت، درس
اينكه  متاسفانه پس از حدود چهار سال و نيم  بعد از آغاز مبارزه مسلحانه، 
در اين نوارها، هيچ نقدي از اين تاكتيك و صحبتي از مبارزه خود كارگران  

مبارزه واقعي كارگران ديده نميشود.  نكته دوم  و ارتباط اين تاكتيك با
كنند. در  اينكه دو سازمان، بحث وحدت را به شكل دروني دنبال مي

توانست در سطح  هاي امنيتي، وجه سياسي وحدت، مي حاليكه  جدا ازجنبه
علني مطرح شود و مشاركت نيروهاي ديگر را نيز در اين بحث جلب كند. 

زمان سازمان فدايي با گروه اتحاد كمونيستي  كه گويا در همان جالب اين
كه بعدها به سازمان وحدت كمونيستي تبديل شد نيز درحال مباحثه بود 
تا در صورت توافق، اين گروه در سازمان فدايي ادغام شود. اما اين مذاكره 
نيز نه تنها علني نيست بلكه حتي با سازمان مجاهدين هم در اين نوارها 

ها حميد اشرف در آنجا كه در باره نيروهاي خارج كشور شود. تن مطرح نمي
شود نقد خود را درباره گروه اتحاد كمونيستي كه در جبهه ملي  بحث مي

كرد ،به اختصار در رابطه با نظرات اين گروه  بخش خاورميانه فعاليت مي
 درباره نقد از استالين، نقد انديشه مائوتسه تونگ، و تحليل از تاريخ ايران

كند و البته بدون آنكه به مذاكرات جدي دو طرف اشاره  وار ذكر مي خالصه
  كند. 
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اما درباره جوهر بحث وحدت، گره اصلي كه در اين مذاكرات موجود 
گرايانه از وحدت است كه پايه وحدت را بر سه  است اين درك عميقاٌ فرقه

پايه: طبقه، نظريه پيش آهنگ و يك سازمان پيش آهنگ، قرار ميدهد. 
چون  كشورهاي سوسياليستي واقعاٌ موجود  به  اي كه در نهايت هم ديشهان

شكل حزب واحد طبقه كارگر، مخالف پلورآليزم  و مبتني بر تك صدايي 
كند. جالب اين جاست كه در هر دو سازمان نيز، اوال در  بروز پيدا مي

رهبري هر يك از آنها تنها يك نظر وجود دارد، ثانيا در سطوح بعدي دو 
شكيالت نيز گويا همه داراي نظري واحدند. با اين درك از وحدت قابل ت

پيش بيني است كه يا بايد يكي از دو سازمان نظر ديگري را بپذيرد و 
دوباره سازمان تك صدايي احيا شود و يا اينكه دو سازمان از هم فاصله 

كه در  گيرند و به مبارزه ايدئولوژيك غير رفيقانه با يكديگر مي پردازند. مي
كه در درون   57رابطه با اين دو سازمان چنين شد و در مهر ماه سال 

مجاهدين ماركسيست، جريان انتقادي درباره مشي مسلحانه و نيز نقد 
برخورد نادرست با مجاهدين مذهبي و تصميم به تغيير نام سازمان غالب 
شد، در اطالعيه بخش ماركسيستي سازمان مجاهدين خلق با اشاره به 

  وضوع مناسبات با سازمان فدايي چنين آمده است  :  م
ما مسئوليت تيرگي، به بن بست رسيدن و بحراني شدن روابط دو  " 

، بطور  55 بعد از ضربات وارد بر رفقاي فدائي در سال سازمان را، بخصوص
در عين حال كه تاثير انحرافات سكتاريستي ناشي  عمده بعهده مي گيريم ،

رفقا را هم مشخصا در پروسه روابط دو  ري خود ايناز مشي غير پرولت
بيشتر اين مساله را وظيفه هر دو  سازمان در نظر گرفته و بررسي تحليلي و

  ."دانيم سازمان مي
تر در جريان مباحثه سازمان فدايي با  همين پديده اما به شكل خفيف

بست رسيد  گروه اتحاديه كمونيستي پيش آمد كه پروسه ادغام به بن
  سناد آن در سايت وحدت كمونيستي موجود است.وا

سال از اين  35حال كه به همت سردبير نشريه آرش، پس از گذشت 
مذاكرات، كه به دليل شرايط ديكتاتوري شاهانه، در پشت پرده و تحت 

گرفت، جمعي متنوع از كساني كه به  پيگردهاي شديد ساواك انجام مي
ه مشاركت داشتند به يادآوري ها در مبارزات آن دور شكلي در آن سال

مبارزه دشوار اين رزمندگان راه آزادي و سوسياليسم مي پردازند، مفيد مي 
دانم كه بر اين نكته تاكيد كنم: اوالٌ وحدت نيروهاي  چپ بدون بستر 
جنبش خودانگيخته  نيروي كار و زحمت و پاسخ گويي به الزامات سياسي 

كند و طبعاٌ با مشاركت جمعي  ميو تئوريك كه اين مبارزه واقعي مطرح 
گيرد، معنايي ندارد. پراتيك پيش آهنگ جدا و  همين نيرو پاسخ مي

برد و ميدان  ها را به بيراهه مي هاي اجتماعي، كمونيست مستفل از جنبش
گذارد. همانطور كه  هاي غير سوسياليستي باز مي را براي پيروزي گفتمان

هاي مسلح چپ كه خود را  پيش در انقالب بهمن شاهد بوديم، سازمان 
آهنگ خلق مي پنداشتند، در درياي جنبش ميليوني خلق كه زير پرچم 
خميني گرد آمده بودند، تنها  از ارتباطي ناچيز و شكننده با كارگران و 

  زحمتكشان جامعه برخوردار شدند.
خالق اشكال مبارزه و تشكل، جنبش واقعي، خود كارگران و  

ها با مشاركت در اين جنبش است كه  يستزحمتكشان است و كمون
توانند و بايد نقش خود را در همبستگي با فعالين جنبش براي تقويت  مي

همبستگي، تقويت آگاهي، تقويت تشكل وگسترش مشاركت توده فعال در 
جنبش، ايفا كنند. پذيرش تنوع و پلوراليزم در مسير مبارزه براي آزادي و 

ي و وحدت در اين مبارزه گسترده سوسياليسم، شرط تقويت همبستگ
  است.         

  2011ژانويه  
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 دست شفيع (شمسي) مرضيه تهي

 
سال، با گوش كردن به نوارهاي صحبت سازمان با مجاهدين،   35بعد از 

شرف را دوباره شناختم و اين نوارها و صداي گرم و متين رفيق حميد ا
سال پيش برد.  چهره آرام و پر صالبتش  35صداي حميد اشرف مرا به 

جلوي چشمانم مجسم شد و غرق در خاطرات گذشته آن دوران شدم. 
ترين و پرتحرك ترين زندگي  اش، طوالني دوراني كه براي به تصوير كشيدن
 كافي نيست.  اش، ها هم براي به پايان رساندنِ روايت

انسان براي اينكه به سمت آينده حركت كند الزم است كه گذشته را 
بررسي كند. من در اين نوشته قصد بررسي و تجزيه و تحليل گذشته و 
روشن كردن نقاط مثبت ومنفي آنرا ندارم. اين كار خطير در حوصله اين 

جزيي كنم كه خود  اي را مرور مي نوشته نمي كنجد. من بخشي از گذشته
هاي   از آن بوده و هستم. اين مرور برگذشته  البته با نگاه مثبت به ارزش

واالي انساني  است نه نگاه كسي كه با نفرت و كينه و طعن و نفزين، 
 گذشته جنبش فدائيان را مورد نفي قرار مي دهد.

نام حميد اشرف را قبل از مخفي شدنم توسط رفقاي متعددي شنيده بودم.  
اش عليه سركوب مردم توسط  ها و مبارزه متهورانه دالوري حميد بخاطر

رژبم، زبان زد بود.  هميشه از او بعنوان  انسان شجاع ، صادق وتزلزل ناپذير 
 در مبارزه براي عدالت و آزادي ياد مي شد.

جواناني نظير من آروز داشتند او را ببينند؛ با او زندگي كنند و از او ياد  
سالگي با  17/ 16دختر جوان و پرشوري كه در سن بگيرند . من بعنوان 

آرمانهاي انسان دوستانه وعدالت خواهانه آشنا شده بودم، با تمام شور و 
خواست حميد  خواستم خود را وقف جنبش كنم. دلم مي هيجان جواني، مي

 را ببينم و افتخار كار كردن با او را داشته باشم.
عدالتي و استبداد شكل  بستر فقر و بي هاي انقالبي ما در آنزمان بر  آرمان 
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كش بودم و فقر و بيعدالتي  گرفته بود. چون خود من از يك خانواده زحمت
ها را برايم تعريف  كردم، ديگر الزم نبود كسي آن را با تمام وجود لمس مي

 كند .  
وقتي كه با رفيق نزهت السادات روحي آهنگران كه از طريق همكالسي ام  

ها،  كردم، او از چريك قانبي با او آشنا شده بودم صحبت ميزهرا قلهكي آ
ها برايم تعريف  هاي آن ها و جانفشاني مبارزات چريكي، اهداف انساني آن

كردم روزي چريكي را ببينم و يا  ها شده و آرزو مي كرد.  من شيفته آن مي
ا اليق ها مر به هنگام فرار به او كمك كنم و يا به او پناه بدهم و اگر هم آن

ها عليه ديكتاتوري شاه  ها بپيوندم و مانند آن و شايسته دانستند به آن
 مبارزه كنم .

شاهي كه مثل بختك بر سر ملت افتاده بود و به هيچ قيمت حاضر  
شد از قدرت بازيافته ا دست بردارد و براي حفط جاه و جالل و قدرتش  نمي

پيوستن به مبارزه  زد. با رؤياي ديدن چريك و دست به هر جنايتي مي
 چريكي بعضي شبها بخواب مي رفتم..

از طرفي عليرغم اينكه خيلي جوان و بي تجربه بودم ، عقلم به من هشدار 
اي سترگ  داد كه هنوز براي پا به ميدان گذاشتن در راه چنين مبارزه مي

خيلي بي تجربه هستم و نمي بايست با چراخ هاي خاموش در مسير مبارزه 
م بردارم ، هنوز بايد مطالعه كنم و خودم رابه سالح تئوري اي قد حرفه

مجهز كنم. سؤاالت متعددي داشتم. واقعيت اين بود كه شناخت از وضعيت 
اي با زبانها فرهنگها قومها و مليتهاي مختلف و  اجتماعي جامعه آنهم جامعه

ها و روانشناسي مختلف، نه تنها از عهده من  بلكه از عهده كهنه  خواسته
كارترين و باتجربه ترين سياسيون هم خارج بود.  اين يك كار عظيمي بود 
كه به سالها وقت و مطالعه و شناخت و تجربه نياز داشت كه من جوان و 

ها بودم . باوجود اين من از يك اعتماد بنفس انقالبي  بي تجربه فاقد آن
يت برخوردار بودم كه حاضر بود براي خوشبختي مردمش با تمام خلوص ن

و توان و بدون محافظه كاري دست به مبارزه سخت و فداكاري بزند. . من 
عزم كردم كه بپا خيزم. رفقا ضمن اينكه برايم كتاب مي آوردند و مابطور 

فردي و جمعي مطالعه ميكرديم و در رابطه با مسايل جامعه وجنبش بحث  
پاسخ  ميكرديم و به سؤاالت متعددي كه ذهن جوان ما را فراگرفته بود

 دادند. درخور مي
سال بطور سمپات در كنار گروه حميد مؤمني ، نزهت و بهمن  2مدت 

روحي آهنگران كار كردم.  آنگاه كه رفيق نزهت طي جلسات متعدد بحث 
و گفتگو و قانع كردن من براي پبوستن به مبارزه مسلحانه ، ساده و بي 

حانه بدهم و پيرايه از من خواست كه نظرم را در مورد مبارزه مسل
بعدازاينكه  من با داليل منطقي او قانع شدم ، بي هيچ  اكراه و پروا قبول 

كنم . قانع  كردم و بعد احساس كردم كه چقدر احساس خوشبختي مي
شده بودم كه با پذيرفتن اين راه ديگر راه برگشت نيست. من رها و 

ه آن پايبند كردم و نزد وجدان خود پذيرفتم كه تا آخر ب احساس آزادي مي
 بمانم و ماندم.

كردم  ديگر انرژيم آزاد شده بود و شور و اشتياقي وافر در خود احساس مي
 و حاال اين من بودم كه   

گفتم رفقا مرا مخفي كنيد تا با تمام توان و انرژي بي پايانم خودم را  مي  
 وقف جنبش و مبارزه كنم .

ن بلكه وضعيت دهها و در آن ايام شرايط چنين بود . اين نه وضعيت م
صدها جوان پرشور و جان بر كف و قاطع بود كه براي بوجود آوردن 

خواستند دست به تغييري اساسي بزنند. اين وضعيت از نظر  حركتي نو مي
داخلي بر ما حاكم بود. از نطر جهاني هم در سراسر جهان جنبشهاي 

جهان به دو رهايي بخش و آزاديخواهانه و عدالتخواهانه ادامه داشت و 
 جبهه متخاصم تقسيم شده بود و و ضعيت اجتناب نا پذيري بود.

بقول  لنين اگر تو در سياست دخالت نكني  سياست در زندگي تو دخالت 
 مي كند.

دادم  اكنون نه تنها به مبارزه خود ايمان داشتم بلكه در راهش جان مي
ي اجتماعي بود ها هيجكس جلودارم نبود از هر آنجه كه نمايانگر نابرابري

 خواستم اين نارضايتي را ابراز كنم. نفرت داشتم و مي
دانستم كه تنها عمل  قاطع در مقابل حكومتي خشن و قلدر  به يقين مي 

 كار ساز است.
ديگر سياسي كاري از اهميت و قدر و منزلتش كاسته شده و در نطرم 

اگر مباززه كردم  عملي به حساب مي آمد. با خود فكر مي يكنوع فحش و بي
سياسي نتواند كار ساز باشد  اگر نتواند جريان خون را در رگها شتاب 

اي نگشايد كه ملت از زير يوغ ديكتاتوري رهايي يابد  بخشد  و اگر چاره
آيد ؟  و تجربه نشان داده بود كه راههاي مسالمت آميز  پس  به چه كار مي

ريع بساطش تخته دهد ، سياسي كاري ادامه كاري ندارد و س نتيچه نمي
 خواهد شد

بود يك سال و نيم از مخفي شدنم ميگذشت از شهرستان به  54سال 
رفيق با  3تهران آمده و در تيمي مستقر شدم. در اين خانه تيمي مجموعاً 

كرديم ، من، رفقا محمد رضا يثربي و عبدله پنجه  همديگر زندگي مي
شته بود كه يك شب شاهي.  تقريباً يك ماه از آمدن من به اين تيم گذ

خواهد  رفيق يثربي به ما گفت فردا شب يكي از رفقاي مسيول سازمان مي
نزد ما بيايد و در برنامه نويسي ما شركت كند. او طوري اين خبر را به ما 
داد كه خوشحالي از صورتش پيدا بود. من و رفيق عبداله بهم نگاهي 

اين رفيق بايد حميد  كرديم و خنديديم. انگار هر دو حدس زده بوديم كه
بعدازظهر كه  7اشرف باشد. ما هم خوشحال شديم. فردا شب حدود ساعت 

هوا تاريك شد رفيق مسيول ما بيرون رفت و بعد از نيم ساعت با رفيقي 
برگشت. ما رفيقي را ديديم با قد متوسط  كت و شلوار و كاله شابكاه به سر 

شباهت به حاجي و ته ريشي گذاشته و تسبيحي در دست داشت كه 
داد،  بازاري هاي جوان داشت . لبخند محبت آميزي چهره اش را صفا مي

صميمي و گرم با ما دست داد و از اوضاع و احوال ما پرسيد كه از تيم 
 جديد و زندگي با همديگر راضي هستيم؟

ما از همان  اولين برخورد فهميديم كه او حميد اشرف است . ما او را رفيق 
 كرديم . ميمحمود صدا 

آن شب ورزش كرديم، شام خورديم ، كمي راجع به اخبار و اوضاع و احوال 
كشور صحبت كرديم و رفيق در برنامه نويسي ما شركت كرد. ما هر شب 
بنوبت نگهباني مي داديم . رفيق حميد هم جزو نگهبانها بود . فرداي آنروز 

ون رفت . قرار بر رفيق حميد بعد از ورزش صبحگاهي و صبحانه از خانه بير
اين شده بود كه او بعنوان دايي من نزد همسايه ها معرفي شود . بعد از آن 

اي يكبار او به تنهايي و گاهي اوقات بهمراه رفيق نسترن ـĤل آقا به  هفته
آمد و برايمان كتاب و نشريات جديد  و اخبار و وسايل الزم را  تيم ما مي

كردو در  كرد، با ما مطالعه مي شركت مي آورد.  در كارهاي روزانه تيم ما مي
كرد .در استداللها و تحليل هايش ما احساس  بحث و فحصها شركت مي

 كرديم كه او از يك پختگي سياسي برخوردار است .   مي
داد ضمن آگاه بودن به امر نگهباني و رعايت  وقتي رفيق حميد نگهباني مي 

كرد و بعد به  را آماده مي زد، صبحانه سرو صدا ، كفش رفقا را واكس مي
كرد كه ما خود را براي ورزش صبحگاهي  آرامي همه را از خواب بيدار مي

 آماده مي كرديم.
يكي از خصلتهاي رفيق حميد اين بود كه با حوصله و دقت تمام، به نطرات 

خواهد چيزي بياموزد سراپا گوش  داد و مانند كسي كه مي رفقا گوش مي
 شد. مي
شكاف بود، به نظرات رفقا احترام مي گذاشت .   خيلي گنجكاو و مو  

شد باحميد اشرف بحث كرد.  همين خصايل برجسته اش باعث  راحت مي
شده بود كه هم خوب رشد كندو هم مورد عالقه واحترام ديگران قرار گيرد 

توان چيزي آموخت اگر چه جوان و بي  . او معتقد بود كه از هر كسي مي
شد از دل و جان مايه مي گذاشت  اري به او محول ميتجربه باشد. وقتي ك

گفت  خبر ميشد. خودش مي شد كه از اطرافش بي و آنقدر غرق كارش مي
كنم آنقدر غرق  يكي از ضعفهاي من اين است كه وقتي كاري را شروع مي

شوم كه هيچ چيز ديگر را نميبينم  و نمي شنوم و اين براي يك  آن كار مي
 ك بايد بتواند هميشه هشيار و گوش بزنگ باشد.چريك خوب نيست ،چري

 خاطره بياد ماندني از رفيق حميد دارم كه شايد جالب باشد
كرديم  روزي رفيق حميد نزد ما آمده بود و ما با همديگر مطالعه مي

صحبت از كتاب و فيلم و موسيقي شد. يكي از رفقاخطاب به حميداشرف 
اها فيلم تنگسير را آورده است. مطرح كرد كه رفيق محمود،  يكي از سينم

ام اين فيلم  گويا اين فيلم خوبي است. رفيق حميد گفت من هم شنيده
ريزي كنيد و دوتا دوتا به ديدن اين  خوبي است . شماها با همديگر برنامه

فيلم برويد. ناگهان ما به همديگر نگاه كرديم كه عجب،  مگر چريك 
ا كند. اين كار براي ما كاري غير عملي تواند به سينما برود و فيلم تماش مي
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و شايد از نظر خودمان غير مجاز بود. ولي او گفت كه نه خيلي هم خو ب 
است با همديگر اين فيلم را ببينيد و راجع به آن با همديگر صجبت كنيد. 
من در آنجا متوجه شدم كه حميد چه انسان روشن بين و پر ظرفيتي 

 ي دارد.است، ديدگاه باز و قابل تغيير
او ظرفيتهاي زيادي براي رشد و تغيير خود و سازمان داشت . او انساني  

كرد از هر امكاني براي رشد سازمان و  دگم و خشك معز نبود و تالش مي
رفقايش استفاده كند. رفيق حميد كه عمدتا انساني صبور خوش فكرو اهل 

 آيد. مطالعه بود مشخص بود كه از يك خانواده با فرهنگ مي
كرد اين تحرك را به ما هم ياد  او بسيار چابك و پر تحرك بود . سعي مي  

گفت همه بايد كفش فرار بپوشيم كه به هنگام حمله بتوانيم  بدهد. مي
العمل  هاي متعدد توانسته بود با عكس سريع فرار كنيم .خودش در درگيري

ن  بموقع فرار كند. او احساس مسئوليت عميقي نسبت به جنبش و سازما
داشت.  حميد وقتي احساس كرد كه در پاسخگويي به يكسري مسايل و 
مشكالت سازمان و جنبش، دچار ضعف و نارسايي است و احتياج به ديد و 

هاي  نقطه نظرات وسيعتر و عميقتري دارد شروع به مطالعه كرد.  او برنامه
ينه فشرده مطالعاتي با دو تا از رفقا، رفيق پاشايي و حميد مؤمني در زم

مسايل تئوريك گذاشته بود كه روزها و ساعتهاي متوالي به كار تئوريك 
 مي پرداختند. مدتها بود كه او حركت نمي كرد/.

به راستي زندگي در كنار اين رفقا با همه نقاط ضعف و قوت ، پر از 
صميميت و صفا بود. اين نوع زندگي با همه تنگي و بسته بودنش ، با همه 

ش، به من خيلي چيز ها آموخت كه اگر دهها سال يك بعدي و مشكالت
ها نمي رسيدم. من هر چه دارم از آن  زندگي معمولي داشتم هرگز به آن

سالها دارم و خيلي چيزها از رفقاي متعدد آموختم . من خوشبخت بوده و 
هستم كه اين افتخار را داشتم كه در كنار چنين انسانهاي واال و باارزشي 

برم ارزشها و شرف واالي انساني اين جان  ز از ياد نميزندگي كردم و هرگ
 باختگان شريف را

 
 آغاز شد 55ضربات سال 

من در اين زمان به خانه بزرگي آمده بودم. من را رفيق نسترن آل آقا بطور 
چشم بسته و بطور موقتي به اين خانه آورده بود كه در آنجا بمانم تا 

 هاي  بعدي به من اعالم شود. برنامه
بست قرار داشت با درب هاي آهني  اين خانه در انتهاي يك  كوچه بن

دانستم كه  بزرگ و ماشين رو . خانه دو طبقه بزرگ و اعياني بود و من نمي
اين خانه در كجاي تهران قرار دارد. بعد كه چشم باز شدم فهميدم كه در 

 منطقه نارمك تهران بود.
د كه تخليه شده و موقتاً تعدادي هاي چاپ سازمان بو اين خانه يكي از خانه

 رفيق بطور چشم بسته در اطاقهاي آنجا زندگي مي كردند.
مدت  يكي دو ماهي بو دكه آنجا بودم. رفيق نسترن رفقاي متعددي را به  

برد ما همه نسبت به همديگر چشم بسته بوديم. نسترن  آورد و مي آنجا مي
آورد و من در يكي  ي من ميرا برا 7آل آقا مطالب نشريه نبرد خلق شماره 

 از اطاقها طبقه پايين آنرا تايپ مي كردم.
در يكي از شبها، نزديك غروب رفيقي به اين خانه  آمد كه قبالً در اين 

آمد. او آمده بود كه  كرد و بعنوان مرد خانه به حساب مي خانه زندگي مي
اغذ شب را آنجا بماند و صبح زود به همراه يك رفيق ديگر چندگوني ك

گفتيم را ببرند و در بيابان بسوزانند.  ها كاعذهاي ضاله مي باطله كه ما به آن
گفتيم و رفيق ديگر بهزاد اميري دوان بود  او شب  ما به او رفيق مجتبي مي

نفر بود از خواب بيدار شديم كه  4را نزد ما ماند. صبح زود ما كه تعدادمان 
صبح هوا روشن  5و ساعت بهشت ماه بود  ورزش صبحگاهي كنيم . اردي

مي شد. ما آماده ورزش شديم . تازه شروع به ورزش كرده بوديم كه ناگهان 
صداي رگبار مسلسل و بدنبال آن صداي انفجار مهيبي را شنيديم . همه به 
همديگر نگاه كرديم گفتيم حتماً جايي درگيري شده و احتماالً مجاهدين 

. ما ورزش كرديم و صبحانه هستند. صداي انفجار و درگيري زياد بود
 خواستند گوني كاغذهاي ضاله را ببرند رفيقي كه مي 2خورديم. من به 

ها  و بسوزانند گفتم امروز از اين برنامه صرفنطر كنيد و بيرون نرويد آن
كنيم و چند گوني را  قبول نكردند و گفتند كه مسايل امنيتي را رعايت مي

  . من هم طبق معمول به اتاق كارم  ها رفتند بريم و مي سوزانيم. آن مي
  

  
  

  
  
  

رفتم و مشغول تايپ و اديت مطالب شدم. رفيق جوان ديگر هم مشغول كار 
صبح بود كه تلفن زنگ زد . من  9و برنامه خودش بود. حدود ساعت 

زده و لرزان نسترن آل آقا را شنيدم  دويدم گوشي را برداشتم صداي هيجان
غذهاي مهم را  بسوزانيد و سريع از خانه كه به من گفت  شمسي  همه كا

خارج شويد. من فهميدم كه مساله مهمي اتفاق افتاده . دويدم به آشپزخانه 
افتاد را  سطل حلبي را كه مدارك درون آن نبايد بدست ساواك مي

برداشتم به رفيق جوان گفتم( اين رفيق يكي از برادرهاي رفقا يوسف 
ه او هم موقتاً به آنجا آمده بود) كه بايد زركاري و غالمعباس زركاري بود ك

سريع مطالب را بسوزانيم و از خانه خارج شويم . هنوز چند ورقي نسوزانده 
بودم كه دوباره نسترن زنگ زد گفت شمسي همانجا بمانيد من آالن 

آيم . آماده باشيد براي بيرون رفتن از خانه. من مطالب قابل تايپ و  مي
يل مهم ديگر را آماده كردم و منتظر رفيق نسترن خود دستگاه تايپ و وسا

شديم. چند دقيقه بعد نسترن هيچان زده وارد شد و گفت كه همه رفقا 
رفتند. حميد هم رفت. ما پرسيديم كه چه اتفاقي افتاده ؟ او گفت كه صبج 

خواستم به منزل رفقا به تهران نو بروم ديدم تمام منطقه در محاصره  مي
انتظامي قرار دارد و درگيري شديدي بر پاست . در اين نيروهاي ساواك و 

خانه رفقا حميد اشرف ، برادران شام اسبي ، مهوش حاتمي، حميد مؤمني 
كردند . همه شهيد شدند . نسترن گفت كه به خانه  و پاشايي زندگي مي

ديگري در كوي كن تلفن زدم آنجا هم همزمان مورد محاصره و حمله قرار 
در محاصره هستند و درگيري شديدي در جريان است.  او گرفته همه رفقا 

گفت من به خانه كوي كن تلفن زدم ، غالمعباس زركاري در تلفن گفت 
كه رفيق به اينجا نياييد كه كشته مي شويد. نسترن روي پله نشست رنگ 

كنم اين حمله همزمان، بايد  و رويش سفيد شده بود . او گفت من فكر مي
هايي كه تلفن داشتند حتماً  گرفته باشد. تمام خانه از طريق تلفن صورت

گيرند و ما بايد هر چه سريعتر از اينجا  مورد حمله ساواك قرار گرفته و مي
بيرون برويم. من چادر به سر كردم وسايل را زير چادر گرفتم مقداري را 
هم نسترن برداشت همراه رفيق پسر از خانه خارج شديم. وقتي به خيابان 

سيديم ديديم وضعيت غير عادي است و افراد با لباسهاي شخصي اصلي ر
تمام منطقه را پر كرده اند.چون من با چادر بودم و حالت عادي داشتم 

 توانستيم  از منطقه خارج شويم.
نسترن ما را سر چهار راهي گذاشت و با ما قرار گذاشت كه نيم ساعت 

فيقي كه گوني ضاله را برده ر 2ديگر ما را بگيرد . نيم ساعت ديگر او همراه 
اي  ها ما را چشم بسته به خانه بودند بسوزانند با ماشين وانت بار آمدند. آن

 بردند كه بعد ها فهميديم خانه تهران پارس بود.
ما را در اين خانه سازماندهي كردند من به زير زمين خانه منتقل شدم . 

صر همان زوز نسترن خبر بوديم . ع رفيق نسترن رفت و ما از همه چيز بي
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 9را ساعت  برگشت و براي ما تعريف كرد كه مدت كمي بعدازاينكه ما خانه
صبح ترك كرده بوديم . ساواك به آنجا حمله كرد  و دستور داد همه افراد 
خانه تسليم شوند ولي او با خانه خالي مواجه شد . در اين خانه او نتوانست 

گناه بود برسد. ما جان سالم بدر  بيبه اهداف پليد خود كه كشتن انسانهاي 
ساله كه به آنهااعتراض كرده  19برديم  نسترن گفت در آنجا يك جوان 

 بود به قنداق تفنگ ساواكي كشته شد.
در اين خانه جديد كه ما آمديم تعدادي از رفقا بطور موقتي و چشم بسته 

 كردند. رفيق كيومرث سنجري هم آنجا بود. زندگي مي
روزنامه ها خبر درگيري و شهادت تعداد زيادي از رفقا را عصر همانروز 

اعالم كردند . عصر كه نسترن به خانه آمد اخبار جديد تري از درگيري و 
فرار حميد اشرف را براي ما تعريف كرد. او تعريف كرد وقتي ساواك به 
خانه تهران نو حمله كرد همه رفقاي ما كشته شدند ولي رفيق حميد موفق 

شد او با اينكه زخمي شده بود توانست فرار كند .از آنجا به سوي به فرار 
خانه كوي كن رفت در آنجا هم درگيري و كشت و كشتار جريان داشت . 

شوند، به او ايست  گويا هنگام فرار، مامورين  به حميد مشكوك مي
كند و بعد از جنگ و گريز موفق به فرار  دهند و او به مامورين حمله مي مي

اي در قاسم آباد تهران كه رفقا صبا بيژن زاده و  . از آنجا به خانهمي شود
رود . دراين خانه رفقا  كردند مي خواهران پنجه شاهي در آن زندگي مي

مشغول بستن زخمهاي  رفيق حميد بودند كه ساواكيها  به درون خانه 
ده كنند و رفقا از راه فراري كه قبالً به همين منظور آما نارنجك پرتاب مي

شوندو همگي فرار مي كنند. رفيق حميد از  كرده بودند موفق به فرار مي
آيد . خانه تهران پارس تلفن نداشت و ظاهراً  آنجا به خانه تهران پارس مي

دهند  امن تر از جاهاي ديگر بود . حميد را در يكي از اطاقهاي خانه جا مي
 و از زحمهايش مراقبت مي كنند.

كرد و  يان درگيري و فرار حميد را تعريف ميهنگاميكه نسترن اين جر
 12اينكه حميد زنده است ما بسيار خوشحال شديم .ما با اينكه در يك روز 

رفيق را از دست داده بوديم ولي همينكه شنيديم حميد زنده است و   13و
حالش خوب است روحيه جديدي گرفتيم..اين وضعيت بنظر من از نظر 

 است كه احتياج به بررسي دارد. روانشناسي پديده جالب توجه
ها خبر درگيري و  آن سال تابستان بسيار سختي بود. هر روز روزنامه

شهادت رفيقي را از اقصي نقاط ايران خبر مي دادند. دشمن تصميم گرفته 
كرد ما نابود شدني نبوديم. او  بود ما را نابود كند. ولي او اشتباه مي

سم ما را به گلوله ببندد ولي توانست تعداد ما را كم كند ، ج مي
توانست افكارمان را و خواسته هايمان را كه عدالتخواهانه و  نمي

آزاديخواهانه بود را گلوله باران كند. براي او ديگر خيلي دير شده بود كه 
فريادمان را خاموش كند . اين صدا صداي دادو آزادي  عليه بيدادو 

ز كوهها و جنگلهاي شمال تا به ديكتاتوري بود كه در اقصي نقاط ايران ا
سواحل جنوب ،از شرق تا غرب، از كردستان تا تركمن صحرا ،از شهرتا 

 روستاهاي دور
 افتاده را در بر گرفته بود. اين صدا خاموش شدني نبود.

گفتم در اين خانه تهران پارس رفيق حميد در يكي از اطاقهاي خانه 
نسترن آل آقا و يكي دو رفيق  ديد. فقط كس او را نمي كرد. هيچ زندگي مي

ديگر او را مي ديدند. او وقتي كه حالش كمي بهتر شد شروع به نوشتن 
كرد . بخشي از آنراكه من هنگام ترك خانه  7مطالب نبرد خلق شماره 

قبلي سوزانده بودم او بازنويسي كرد. مطالب جديد را توسط نسترن به من 
كردم  سنچري زندگي مي كه در زير زمين خانه همراه رفيق كيومرث

فرستاد. من و كيومرث مطالب را براي تايپ و چاپ و صحافي آماده  مي
خواهد ما را نابود كند ما بايد  كرديم . ما معتقد بوديم حاال كه رزيم مي مي

اين نشريه را چاپ كنيم تا دانشجوها و هواداران و مردم بدانند كه ما نابود 
 دهيم. بارزين شهيد را ادامه ميشدني نيستيم و بيش از پيش راه م

امكانات ما براي چاپ نشريه بسيار ساده و ابتدايي بود . روزي كه چاپ 
ها را براي توزيع و پخش با خود برد. ما  نشريه به پايان رسيد نسترن آن

العمل دانشجويان و هواداران سازمان  زده و بي صبرانه منتظر عكس هيجان
ما را هم خوشحال مي كرد. هر روز ها  بوديم كه طبعا خوشحالي آن

ها خبر درگيري و دستگيري و كشته شدن  رفيقي را خيابانها  روزنامه
نوشتند. ما اصالً احساس امنيت نمي كرديم. وضعيت عجيبي بود هر  مي

لحظه انتظار حمله و درگيري را داشتيم . نگهباني در شبها عذاب آور بود . 

مدتا به دوش چند رفيق كه مي فضا فضاي خوف ووحشت بود . كارها ع
كردند ورفقا  ها قرارها را اجرا مي توانستند حركت كنند خالصه شده بود. آن

كردند و براي حفظ ديگران از جان مايه مي گذاشتند. در اين  را جابجا مي
ميان نقش رفيق فداكار نسترن آل آقا اين زن قهرمان كه ما به او جميله 

بيش از همه برجسته بود . او  - پاشا بود اوما نند جمله بو-گفتيم  مي
گذاشت كه رفيق حميد حركت كند. همه قرارها و كارها را با از جان  نمي

رفت و شبها  گرفت .او از صبح زود از خانه بيرون مي گذشتگي بعهده مي
آورد و از اوضاع و  خسته و هالك بر ميگشت، برايمان خبر مي 11ساعت 

تا اينكه  اين رفيق هم در يك درگيري در كرد .  احوال ما را مطلع مي
ها خبر شهادت او را نوشتند  كشته  خيابان قزوين  كشته شد و روزنامه

داشتم  شدن نسترن خود ضربه سنگين ديگري بود.  كاش اين توان را  مي
توانستم آن سال را به تصوير بكشم .  گفتم كه نسترن  . نقش بسي  و مي

كرد  .روزهايي بود كه خودش تعريف ميخطير و سنگيني بر دوش داشت 
كرده چون رفيق حميد اجازه بيرون رفتن نداشت و  تعداد  قرار اجرا مي 11

زيادي هم بطور چشم بسته بودند كه ارتباطشان قطع شده بود . بنا بر اين 
فشار كار روي تعداد بسيار محدودي از رفقا  قرار داشت .  زندگي بسته 

شد   باعث حد اقل اطالع ار وضعيت همديگر مي تيمي و ارتباطات تيغه اي
.بعد از مدت كوتاهي قرارشد رفقا جلسه مركزيت را برگزار كنند.  رفيقي 
بعداً تعريف كرد كه به حميد اشرف تذكر داده بود كه در اين شرايط ناامن 
بهتر است جلسه را به بعد موكول كنند ولي گويا رفيق حميد قبول 

ايت مسايل اميني به جلسه مركزيت ( ما آنزمان كند وبا قول به رع نمي
 بجاي كميته مركزي ، مركزيت مي گفتيم) در نيروي هوايي  مي رود. .

من در آنروزبه يكي از اطاقهاي باالي خانه آمده بودم البته هنوز با اكثر 
راديو را با صداي بلند  2افراد خانه چشم بسته بودم. ما معموالً سا عت 

شد را گوش  كه معموالً مفصل گفته مي 2ه اخبار ساعت كرديم ك روشن مي
كنيم . وقتي گوينده رادبو با صداي بلند سر تيتر اخبار را خواند در اولين 
خبر اعالم كرد، امروز در يك درگيري شديد در ناحيه مهرآباد جنوبي 
/خيابان نيروي هوائي ، حميد اشرف رهبر چريكهاي فدايي خلق كشته شد 

تي سنگين خانه را فرا گرفت . خبر مانند بتكي سنگين بر سر . ناگهان سكو
آمد با صدايي كه ديگر صدا  افراد خانه فرود آمد. نفسم به زخمت باال مي

آمد گفتم حميد هم رفت . هرگز نمي توانم  نبود و با زور از گلويم بيرون مي
 آن لحظه را به تصوير بكشم.

 
 ياران ناشناخته ام

 چون اختران سوخته
 دان به خاك تيره فرو ريختند سردچن

........... 
 ها به خيابان نظر كنيد از پشت شيشه

 آن خون را به سنگفرش ببينيد
.......... 
 آهاي

 اين خون صبحگاه است كه گويي به سنگفرش
 تپد دل خورشيد كاينگونه مي

........ 
 (احمد شاملو)

  
كشته  1355ه  حميد اشرف و بسياري از يارانش از ارديبهشت تا تيرما

 شدند  
ها ، رؤياي دگرگوني اجتماعي اقتصادي و سياسي براي تامين  با رفتن آن

 عدالت و آزادي، اگر چه به شكوفه ننشست ولي از بين نرفت.
 

 !آنگاه
 ياران حميد،دوباره بپاخاستند سرشار از اميد،

 چنگ زهم گسيخته را ، زه بستند و
  نغمه زندگي داد و آزادي را خواندند.

 
هاي خودساخته، دوباره روي پاي خود  فدائيان خلق ايران، اين انسان 
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ايستادندو با تمام توان وچنگ ودندان شروع به حركت كردند. ارتباط با 
رفقاي تك افتاده،  سازماندهي، جمع و جور كردن تيم ها و تشكيل 

 ها و نقاطي كه ضربه نخورده بودند آغاز شد . هاي جديد در شهرستان تيم
تالشي خستگي ناپذير اعضاي باقي مانده، سازمان دوبار جان تازه گرفت.  با

با پيوستن تعدادي از كادرهاي زنداني آزاد شده، سازمان تقويت شد. ما كه 
سال تالش  2بارها و بارها افتاديم ولي دو باره برخاستيم سازمان، طي 

ي گوناگون ها خود را در عرصه 57تا  55شبانه روزي، يعني از  اواسط سال 
بازسازي كرد، فعاليت خود را گسترش داد، همراه مردم در مبارزات و 
انقالب شركت كرد. سازمان طي هفت سال مبارزه بي امان و مداوم از يك 
جريان كوچك مخفي تبديل به يك جريان سياسي سراسري شده بود كه 

م براي تواند نقش و تأثير پايدار آنرا در مبارزات سراسري مرد كس نمي هيچ
  سرنگوني رزيم شاه منكر شود.

 
اذعان به تأثير گذاري جنبش چريكي و بازتاب آن در سراسر ايران در  

همان آغاز مبارزه، چنان گسترده بود كه حتي در گفتگوهاي خصوصي  
 شاه با وزير دربارش بازتاب يافت.

 ها در نبرد اصالً ، عزم و اراده آن 54در سال او در يك مورد گفته بود: 
دهند  كردني نيست. حتي زنها تا آخرين نفس به جنگ ادامه مي باور

مردها قرص سيانور در دهانشان دارند و براي اينكه دستگير نشوند 
  خودكشي مي كنند.

 
فداكاريها و از جان گدشتگي هاي فدائيان به زدودن خاطرات شكست هاي 

 گذشته و به بازگرداندن اعتماد از دست رفته جنبش كمك كرد.
اگر ما در تحليل و بررسي گذشته ، نقش ديكتاتوري شاه را درنظر بگيريم 
كه چگونه سرمايه هاي  جنبش را تار و مار كرد و رهبران و افراد مؤثر آنرا 
به شديدترين شكل ممكن به قتل رساند، شايد در قضاوتها يمان در ناكامي 

نجا قصدم تر قضاوت كنيم . من در اي جنبش، كمي عادالنه تر و منطقي
ها  تجزيه و تحليل  خط مشي سازمان و جنبش نيست.  در اين مورد كتاب

و مقاالت متعددي نوشته شده است . قصدم فقط تذكر به آناني است كه 
كنند .  گيرند و از نگاه امروزقضاوت مي صرفاً بخشي از واقعيت را در نطر مي

انكار  گيرد تا آنرا تماماً آنكه بخشي از حقيقت را ناديده مي
  كند كندخودرا انكار مي

 
ما يعني  تمام مبارزين جنبش فدايي به همان اندازه كه ره توشه فكري و 

داد دست به عمل زديم. طبعا اين انديشه وعمل ما از  تجريي امان اجازه مي
نقد وانتقاد مبرا نيست . اما از نظر من درمجموع افتخار آميز و يكي از نقطه 

 ت مردم ما است. .هاي تاريخ مبارزا عطف
اند و در  امروز همه كساني كه دراين سالها دل در راه آزادي وعدالت داشته

كس اجازه  ترسيم راهي كه رفته شده وباز ادامه دارد شريك هستند. هيچ
ندارد ديگري را به دليل اشتباه درگذشته ازدخالت در سرنوشت جامعه 

  بازدارد.
 
تو كردن بيائيم انديشه و فرهنگ  بجاي آلوده كردن فضاي سياسي و من و 

 انتقاد و مدارا را گسترش دهيم.
گذارند و نخواهند  من شك ندارم كه انسانهاي بيدار و وجدانهاي آگاه نمي

گذاشت نام حميداشرف بعنوان سمبل مبارزه و صدها و هزاران انسان آزاده 
 شود. كه جان خود را در راه مبارزه داد عليه بيداد از دست دادند فراموش

خاطره شان هميشه بشارتي است از تولد زندگي و شادي و انسان دوستي   
 و صلح  و عدالت و آزادي.

 2010دسامبر   
 

*  
  

  

  
  

  نقدي برتجربه گذشته: 
  پيرامون نوارمذاكرات دوسازمان

  

  
  
  

 تقي روزبه 
  
  
  
  

  
   

 -انتشار نوار مذاكرات سازمان چريكهاي فدائي خلق و مجاهدين خلق( م
 50ز اين نظركه بخشي از اسناد تاريخي چپ بخصوص دردهه ل)، ا

محسوب مي شود، بويژه براي عالقمندان نسل جديد وپژوهشگران در اين 
هاي  حوزه جهت آشنائي ملموس تر با مواضع وعملكرد بخش مهمي ازچپ

آن دوره واجد اهميت است. چراكه آنها، چه خوب و چه بد، در هرحال 
ك و واقعيت وجودي نيروهاي چپ هستند. بي بخشي از تاريخچه، پراتي

شك بازخواني تاريخ اگر با نقد ريشه ها همراه باشد، براي امروز هم حاوي 
نكات و درسهاي مفيدي خواهد بود. از قضا صرفنظر از مصاديق و اشكال 

هاي امروزي  خود ويژه اي كه رويدادها به خود مي گيرند، بخشي از نارسائي
ميراث  گذشته دارد. فقط كافي است ازپديده ها  چپ ريشه در باورها و

بااشكال وشمايل معين فاصله گرفت، ازسطح به رژفا وماهيت مشترك 
پديده ها رفت، تا معلوم شود بازخواني تاريخ گذشته نه فقط بازخواني 
ديروز ما بلكه هم چنين بازخواني امروزمان نيز هست. پويائي امروز مي 

ه تجربه شده استوار باشد وگرنه جز حاكميت تواند برنقد گذشته و آن چ
گذشته بر ذهن زندگان نخواهد بود. ما از بيرون به نقد نمي نشينيم بلكه با 

دهيم، براي  نقد گذشته خودمان را نيز نقد مي كنيم و مورد انتقاد قرار مي
فراتر رفتن از آنچه كه بوده ايم و هستيم. از اين منظر هر نقد واقعي به 

هاي تاريخي روبه  شي براي تغيير و بهنگام كردن خود با واقعيتمعناي تال
جلو و درحال تحول است. سنت ما را تعريف نمي كند بلكه اين ما هستيم، 
يعني زندگي، گرايش ها و واقعيت هاي نوين كه سنت را نقد مي كند براي 

  گشودن راهي به جلو.  
در بستر نگاهي به موضوع اخص اين نوشته ارزيابي از محتواي نوار است 

ام از  وضعيت عمومي چپ در آن دوره  و در حاشيه آن بيان تجربه شخصي
رويدادهاي فوق. باين ترتيب مجموعا شامل دو بخش است: بخش اصلي به 
نقدوبررسي برخي از مواضع و رويكرد هاي چپ مدافع مشي مبارزه 

تر به  اختصاص دارد، و بخش فرعي 57مسلحانه دردهه قبل ازانقالب بهمن
گوشه هائي از مشاهدات و تجربه هاي شخصي خودم مربوط مي شود 
دربرخورد با تحوالت يكي ازاين دو جريان در آن مقطع معين (تحوالت 

  مجاهدين م.ل).
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  بخش اول:

محتواي نوارهاي انتشار يافته شامل حوزه ها وزواياي گوناگوني از مسائل 
ز چپ در آن دوره زماني مبتال به  ريز و درشت مربوط به بخش مهمي ا

توان به چالش هاي مربوط به همكاري دو  است. از جمله مهم ترين آنها مي
سازمان و مناسبات كمابيش آميخته با رقابت و كسب هژموني، جبهه متحد 

ضد امپرياليستي و رويكرد طرفين به آن، مشي -توده اي ضد استبدادي
خورد درون تشكيالتي چريكي و نقش و وزن مبارزه مسلحانه، چگونگي بر

ايدئولوژيك و -با مخالفان اتوريته و مواضع حاكم وبويژه تصفيه هاي سياسي
خشونت آميز مجاهدين خلق ماركسيست شده، جايگاه موازين دموكراسي 
در مناسبات دروني اين سازمانها، نظر سازمان فدائي نسبت به تحول 

، و هم چنين ايدئولوژيك و پي آمدهاي آن در درون سازمان مجاهدين
درك خود مجاهدين چپ نسبت به اين تحوالت، درك از طبقه و 
نمايندگي آن وجايگاه مبارزه طبقاتي در نگرش آنها، نگاه جبرباورانه نسبت 
به تاريخ و تحوالت آن، و مهمتر از همه درك آنها از سمت و سوي تحوالت 

نكه كدام هاي در حال عروج جامعه و از ماهيت اين تحوالت (اي و واقعيت
گفتمان و پايگاه اجتماعي متعلق به آن در حال عروج بود و داراي چه 
ماهيتي بود و چه تاكتيك و سياستي در برابر آن  وجود داشت). شايد 
بتوان به اين ليست  نكات  ديگري را هم اضافه كرد. اما بديهي است كه 

تنها  برخورد به همه آنها در يك نوشته بهر حال محدود ممكن  نيست و
گاه هاي مهم آن مكث كرد. ناگفته  مي توان حول پاره اي از مسائل و گره

نماند كه نوارها داراي اشكاالت فني نيز هستند و كيفيت صدا و فهم دقيق 
آن در مواردي دشوار مي گردد و گفتگوها نيز داراي روال طبيعي نيست و 

بطور فشرده تداخل هاي بيش از حد دارد. با اين همه تالش مي كنم كه 
  نگاهي به مهمترين مسائل مطرح شده درآن داشته باشم:

عليرغم آنكه هر دو جريان در حال مبارزه جانفشانانه عليه استبداد حاكم 
بودند، و عليرغم آنكه هردوي آنها به استراتژيك بودن مبارزه مسلحانه 
تأكيد داشتند، و هر دو زير فشار شديد دشمن مشترك قرارداشتند و 

ت سنگيني هم در مقاطع گوناگون خورده بودند، و بيش از پيش نياز ضربا
به همكاري مؤثرتر با يكديگر داشتند، و حتي عليرغم آنكه هر دو (دراين 

لنينيسم بودند، با اين  -زمان) خود را چپ مي دانستند و مدافع ماركسيسم
همه بدليل برخي سوء تفاهمات انباشته شده و حل نشده، كه موارد 

دي از اين گونه سوء تفاهمات تقريبا در سرتاسر نوارها مشهود است، متعد
وجود برخي اختالفات و نيز رقابت پيرامون نقش و هژموني هركدام از آنها 

رفته همكاري دو جريان  درپيشتاز بودن و در مناسبات في مابين، روي هم
زم در سطح مطلوبي نبود. انتقاد و شكايت طرفين نسبت به عدم همكاري ال

نظير مبادله نظر و يا مبادله كتب و اسناد مورد نياز و يا تنظيم يك جانبه 
اطالعيه هاي عملياتي و يا بعضاٌ سر قرار نيامدن ها و.... عليرغم وجود برخي 
همكاري هاي موردي، از جمله آنهاست. در اين مورد تقي شهرام سازمان 

ته است سمت وسوي فدائيان را مورد انتقاد قرار مي دهد كه چرا نتوانس
تحوالت دروني سازمان مجاهدين بسوي چپ و ماركسيست شدن را 

ها در چندوچون تحوالت  درجريان قرارداشتن فدائي - به ادعاي او -عليرغم
دريابند و اينكه چرا نتوانسته اند نقش مثبتي از موضع ماركسيستي در 

كلي تقويت چنين روندي  داشته باشند. در حالي كه حميد اشرف بطور
چنين ادعائي را رد مي كند و پاسخ به برخي موارد مشخص از اين نوع 

هاي مشخص، موكول مي كند. اين مسأله  انتقادها را به مراجعه به فاكت
درمورد طرف ديگرهم نسبت به برخي انتقادهاي متقابل نيز صادق است. 
بي اعتمادي و اختالف در اين حوزه ها چنان است كه حتي تقي شهرام 

گويد كه ما با مشاهده چنين نمونه هائي نسبت به شما (حسن نيت  مي
شودكه گويا سازمان فدائي  شما) دچار بي اعتمادي شده بوديم و مدعي مي

از سمت وسوي تحوالت دروني ما به سمت چپ، چندان هم خشنود 
نيست. حميد اشرف و فدائيان نيز متقابال مدعي هستندكه در جريان 

اند و عالوه براين نسبت به شيوه  برخورد مجاهدين  چندوچون وقايع نبوده
ل با مجاهدين مذهبي (چنانكه در سطور بعدي خواهد آمد) انتقاد  -م

داشته و بر اين نظربوده اند كه به مناسبات (طبيعي) چپ ها وخرده 
بورژوازي ضربه زده است. البته اين نيز واقعيت دارد كه تحوالت سازمان 

چپ شدن آنها، صرفنظر از انتقاداتي كه به مجاهدين و سمت و سوي 

چگونگي آن وارد است، رابطه  كالسيك بين خرده بورژوازي و طبقه كارگر 
و نگاه جاافتاده فدائيان خلق پيرامون مناسبات دروني صفوف خلق را بهم 
ريخته بود. طبق اين نگاه سازمان مجاهدين در سيماي مذهبي خود 

محسوب مي شد كه البته چنين رويكردي  نماينده خرده بورژوازي (سنتي)
هيچگاه مورد قبول مجاهدين مذهبي نبود و چه بسا موجب حساسيت آنها 
نيز مي گرديد. چرا كه آنها كمتر از فدائيان خلق خود را نماينده طبقه 
كارگر به عنوان بخشي از خلق نمي دانستند. حميد اشرف براي اثبات اين 

الوه برخود جهان بيني آنها، به شواهدي ادعاي خود در مورد مجاهدين، ع
هم چون وابستگي مادي آنها به خرده بورژوازي سنتي و بازار و 
عضوگيريشان از آنها وحتي نوع عمليات نظامي آنها نظاير حمله به بانكها 
(ازجمله بانك عمران) و ترور طاهري و شعبان بي مخ و... اشاره مي كند. 

با روانشناسي و خوش آيند طبع خرده اواين نوع عمليات را درانطباق 
بورژوازي سنتي مي داند و درعين حال مدعي مي شود كه عمليات چريك 
هاي فدائي عليه سرمايه بزرگ و كمپرادور، به گونه اي است كه  طبقه 

  كارگر آن را حس كند و در انطباق با روانشناسي آن است.
دراين مذاكرات ل - جبهه متحدتوده اي ازجمله  پيشنهادات مجاهدين م

است كه  توسط تقي شهرام مطرح مي شود كه به نوبه خود چالش 
برانگيزاست: اوال ادعاهاي مطرح شده درآن كه شامل نيروهاي دموكرات و 
نيروهاي مذهبي و.. هم است، دوگانگي داشته و با عمل و شيوه برخورد 
 شان با مذهبي هاي درون سازمان خوانائي نداشته است. ثانيا شامل
نيروهاي باصطالح سياسي كار نيز بود كه مورد قبول طرف فدائي نبود. از 
نظرفدائي ها جبهه ضداستبدادي و ديكتاتوري بايد شامل نيروهاي موافق و 
حامي مبارزه مسلحانه و در افشاء حزب توده مي بود. بي جهت نيست كه 
ه در نوار شاهديم كه از يكسو مجاهدين را مورد پرسش قرار مي دهد ك

مگر در مورد مشي مسلحانه ترديد داريد؟و از سوي ديگرآنها را تشويق مي 
كندكه عليه حزب توده كه نسبت به تغييرايدئولوژي مجاهدين نظر مثبت 
ابراز داشته و در مورد مشي چريكي نيز ابراز اميدواري كرده اند كه چنين 

ني بر تحولي صورت پذيرد، موضع قاطعي بگيرند. توضيحات تقي شهرام مب
اينكه آنها در بيانيه خود با حزب توده مرزبندي كرده اند، براي آنها كافي 

  نبود.
بنظر من عليرغم چنين رويكردي به حزب توده، بخشي از پيش زمينه 
ها و دالئل گيج سري و آچمز شدن اكثريت بزرگي از سازمان فدائي و 

يير شرايط بطوركلي بخش مهمي ازچپ ها پس از انقالب بهمن را كه با تغ
سياسي و صف آرائي هاي پيشين صحنه سياسي همراه بود، مي توان در 

  اين گفتگوها بخوبي مشاهده كرد كه عبارتنداز:
حميد اشرف در ارزيابي از مجاهدين آنها را نماينده خرده بورژوازي 
سنتي مي داند. ازنظر او در ايران برخالف خرده بورژوازي جديد كه گويا 

دن به بورژوازي كمپرادور، اصال مبارز (وانقالبي) نيست، اين بدليل وابسته بو
خرده بورژوازي سنتي است كه انقالبي است (حميداشرف:خرده بورژواي 
انقالبي درايران خرده بورژوازي سنتي است. خرده بورژوازي جديد وابسته 
است و اصال مبارز نيست). واقعيت آن است كه ايده انقالبي بودن خرده 

سنتي بي توجه به اينكه آنها از موضع ارتجاعي عليه امپرياليسم و  بورژوازي
يا سرمايه داري [كمپرادور] و دست آوردهاي جوامع نوين مبارزه مي كنند، 
مورد بي اعتنائي چپ آن زمان بود. بديهي است كه با توجه به برآمد 
نيروهاي سنتي در جامعه و غفلت از خطر عروج آنها، اين نگرش تاچه 

زه مي توانست و چنانكه ديديم توانست، چپ را در برابر اين جريان اندا
مافوق ارتجاعي آن زمان كه در حال تدارك براي كسب هژموني جنبش و 
كنترل آن درچهارچوب بينش و منافع واپسگرايانه خود بود خلع سالح 

، خطر بروز يك "بورژوازي كمپرادور"كند. درمبارزه يك وجهي عليه 
بجاي استبداد سلطنتي بسيار دست كم گرفته مي شد.  استبداد مذهبي

درواقع در اين جا معيار و مالك اتحاد و خلقي دانستن، صرفا ضديت 
و همخواني بيشتر با تاكتيك يا  "امپرياليسم وسرمايه بزرگ"ظاهري با 

استراتژي مبارزه مسلحانه است، بي توجه به آنكه چنين چالشي از كدام 
گيرد. بديهي است كه با چنين رويكرد و ذهنيتي، منظر تاريخي صورت مي 

كه همراه بود با فرادستي و  "پيروزي انقالب"پس از سرنگوني رژيم شاه و 
تسلط روحانيت و حمايت فعال خرده بورژوازي و سايراليه هاي سنتي از 
آن، و با توجه به تداوم ستيز آنها با استكبار (امپرياليسم) و ليبرالها از همان 
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واپسگرايانه، و با عنايت به اين كه مبارزه مسلحانه در شرايط جديد مواضع 
ديگر آن نقش گذشته خود را هم از دست داده بود، عمال آن شاخصه ها و 
مرزبندي هاي گذشته در برابرن ظام استبدادي سلطنتي كه با صف آرائي 
هاي جديد مترادف با حاكميت استبداد مذهبي بود،كامال بي خاصيت شده 

. بديهي است كه برپايه آن مقوالت و مفاهيم شالوده، ممكن نبود تا بود
لحظه سرنگوني همراه و همسو با جرياني واپسگرا وسنتي به عنوان يك 
جريان خلقي و متحدكارگران قرارگرفت و پس از پيروزي بالفاصله عليه آن 
به مبارزه قاطع پرداخت. شتر بحران هويت كه سالها بود پشت در خوابيده 
بود، با پيروزي قيام به پاخواست و امكان كنشگري دقيق و به موقع را سلب 
كرد. درحقيقت الزم بود كه پيش از انقالب مبارزه عليه استبداد و 
امپرياليسم بطور تنگاتنگي با مبارزه طبقاتي و مبارزه براي آزادي بي قيد و 

حاكم  شرط گره مي خورد، و با حفظ تمركز اصلي مبارزه عليه استبداد
(سلطنت)، همزمان عليه آن جنبه هاي ارتجاعي و نيرومند اقشار و اليه 
هاي سنتي و مذهبي موجود در صف اپوزيسيون و عليه مصاديق ارتجاعي 
مشخص آن (ازجمله تلفيق دين و دولت و مدينه فاضله آن) به سياست 
افشاگري و منزوي كردن پرداخته مي شد و از نظر پايگاه اجتماعي هم به 
سازمان يابي وگسترش آگاهي طبقه كارگر و زحمتكشان اهميت الزم داده 

ها و جريانات و  مي شد، و در كنار آن توجه الزم را به همكاري با ساير اليه
دموكرات هاي مبارز حول اشتراكات در عرصه هاي سياسي و اجتماعي (كه 

به همان الاقل مستلزم مطلق نكردن مبارزه مسلحانه بود) مي داد. و گرنه 
اندازه شاهد رسوخ هژموني گفتمان اليه هاي سنتي در سپهر جامعه و 
حتي صفوف انقالبيون چپ و راديكال مي بوديم (مثل انقالبي و... معرفي 
كردن آن). در عين حال چنين رويكردي به معني بذل توجه به اقشار 
ر موسوم به خرده بورژوازي جديد بود (كه البته مفهومي است كشدار و د

نگاه سنتي شامل مزدبگيران و كارگران غير يدي و باصطالح يقه سفيد و 
باصطالح طبقه متوسط نيز مي شد). همانطوركه مالحظه مي شود اين يك 
استراتژي و جهت گيري كامال متفاوتي مي بود با نتايج متفاوت از آنچه كه 
 صورت گرفت. بنظر من نطفه ها و عناصر رويكرد درست در آن دوره هم

(چه درالبالي مواضع خود اين جريانات و چه در بيرون از آنها) وجود 
داشت كه تحت الشعاع فضاي دوقطبي خلق و امپرياليسم و يك وجهي 

  شدن مبارزه عليه استبداد حاكم قرارگرفت.
ناگفته نماند كه در انتقاد به نقد از گذشته، گاهي ايرادگرفته مي شودكه 

ر گرفت. چنين ايرادي نادرست است.چرا كه بايد شرايط آن زمان را در نظ
اوال نقد اساسا با به پرسش گرفتن واقعيت هاي تجربه شده شروع مي شود 
و در پرتو تجارب و نتايج حاصل از پراتيك، از آنچه كه هست فراتر مي رود 
و گرنه نه نقد كه توصيف وقايع خواهد بود (كه البته توصيف هم جاي خود 

ورت حاصلش نيز جز حقيقت پنداشتن واقعيت و را دارد) و در اين ص
اجتناب ناپذيري آن چه كه اتفاق افتاده نخواهد بود. و ثانيا به معني ناديده 
گرفتن همه جنبه هاي واقعيت و ازجمله برخي گرايشهاي ديگري است كه 
گرچه وجه غالب نبودند، اما بهرحال وجود داشتند و باتوجه به پي آمدهاي 

حانه مي توانستند نيرومندتر بشوند. گرايش هائي كه پراتيك جنبش مسل
ضمن مرزبندي قاطع بامواضع و عملكرد سازشكارانه حزب توده و وابستگي 
آن، يعني در اشتراك با دو نقطه قوت جنبش چپ مسلحانه، درعين حال 
پاي بندي خود را به مبارزه و سازمان يابي جنبش طبقاتي واهميت آزادي 

  نمايش مي گذاشتند. هاي كامل سياسي به 
(ومن آن را مسامحتا  "خرده بورژوازي جديد"نكته ديگرآن كه عالئق 

بكارمي گيرم) وكشش آن به مدرنيسم و جامعه مدني و دموكراسي و... به 
معني مبارز نبودن آن نبود. بلكه حداكثر به معني زاويه داشتن با نوع 

ده بورژوازي و بورژوازي معيني ازمبارزه (مسلحانه) و در تمايز با عالئق خر
سنتي در مقابله با استبداد سلطنتي و دورنماي ناكجاآباد آن بود. هم چنان 
كه عالئق بخش هاي پيشرفته تر پرولتاريا نيز در همين راستا بود. بگذريم  
از اينكه چنين تصوري حتي قادربه تبيين واقعيت وجودي اين گروه ها و 

وجود داشت) نبود: از قضا پايگاه پايگاه اجتماعي آنها (در حدي كه 
اجتماعي بالفعل سازمانهاي چپ چريكي و بطور مشخص سازمان فدائي 

هاي باصطالح جديد و غيرسنتي (موسوم به خرده  اكثرا در همان اليه
بورژوازي جديد) ريشه داشتند. تعبير پايگاه اجتماعي سازمان مجاهدين 

چندان دقيق  نيست. چرا مذهبي آن زمان به خرده بورژوازي سنتي، نيز 

كه  اين جريان چه بداليل خاستگاه و ريشه هاي پيدائي خود كه از درون 
جنبش ملي و نهضت آزادي  نشأت مي گرفت و چه به لحاظ بافت 

شان از قران و ساير متون  ايدئولوژيك و جهان بيني التقاطي و قرائت
ه بورژوازي مذهبي، چندان قرابتي با ايدئولوژي بسته و واپسگراي خرد

سنتي نداشت و از نظر عضوگيري هم اساسا از آنها تغذيه نمي كرد. گرچه 
در آن زمان بدليل فضاي سركوب و ضعف گردش اطالعات، نفس رنگ و 
بوي مذهبي مجاهدين، تصورات و توهماتي را  در ميان اقشار سنتي و 

ي برخي روحانيون برانگيخت، اما ميدانيم كه  حتي در همان زمان خمين
حاضر نشد از آنها حمايت رسمي بكند و بدبيني خود را نسبت به آنها ابراز 

مذهبي  -داشت. پديده مجاهدين مذهبي همواره براي اليه ها و اقشارسنتي
مسأله برانگيز بود و به محض برخورد و آشنائي بيشتر جاذبه خود را از 

ي با عناصر دست مي داد.گرچه بحران و تغيير ايدئولوژيك و برخورد آنچنان
مذهبي در آن مقطع به اين حساسيت ها و فاصله گيري ها شتاب بخشيد، 
اما تنها عامل آن نبود. خالصه آنكه اساسا بين مذهب به روايت  سنتي و 
مذهب به روايت مجاهدين (كه رژيم سلطنتي آنها را ماركسيسم اسالمي 

سنتي با مي ناميد) تفاوت اشكاري وجود داشت كه اقشارخرده بورژوازي 
مشاهده آن روي ترش مي كردند. بگذريم از اين نكته نيز كه نفس اين 
گونه گذار از يك سازمان مذهبي به سازمان ماركسيستي خود بي اشكال 
نبود. چرا كه بيشتر مبين حركت در سپهر ايدئولوژي توسط يك سازمان 

ك طبقاتي با برنامه و تاكتي -است بجاي آنكه به مثابه يك جنبش سياسي
داريم و  و سازمان يابي طبقاتي متولد شود.گوئي ايدئولوژي مذهبي را بر مي

جايش ايدئولوژي ماركسيستي را مي گذاريم. اما كمونيسم در ماهيت خود 
سياسي است. بسياري از  -ايدئولوژي نيست بلكه يك جنبش طبقاتي

ل و از جمله تالش براي تسخير و  -عملكردهاي نادرست مجاهدين م
كامل سازماني با پيشينه مذهبي و تصفيه ها و نظاير آن، ريشه در كنترل 

  همين نوع دگرديسي دارد.  
تري نسبت به خرده  گرچه حميد اشرف در اين گفتگوها بطور مشخص

كند، اما واقعيت آن است  بورژوازي سنتي وانقالبي بودن آن موضعگيري مي
دوگانگي است. او از كه مواضع تقي شهرام نيز در اين مورد دچار تناقض و 

يكسو خرده بورژوازي و از جمله نيروهاي مذهبي را مترقي و انقالبي و 
خلقي عنوان كرده و مدعي است كه بايد با آنها در يك جبهه استراتژيك 

باور  -اسالم سياسي -همكاري كرد و تقويتشان نمود (اساسا مذهب مبارز
سنن مذهبي از باورهاي  به تشيع انقالبي و عنصر ترقي خواهانه و مراسم و

آن دوره اين جريان است)، و از جانب ديگر در همين گفتگوها او تحول 
ايدئولوژيك سازمان را نشانه تجزيه و تالشي آن مي شمردكه كمر خرده 
بورژوازي را شكسته و ديگر آينده اي برايش متصور نيست! خرده بورژوازي 

عيني است كه بتواند  چنان ضعيف و پراكنده شده كه ديگر فاقد شرايط
خودش را تحميل كند (دراين رويكرد هردوجريان اشتراك نظردارند.چنانكه 
حميد اشرف هم مي گويد: خرده بورژوازي در حال تجزيه و اضمحالل 
است و شرايط عيني كه مبارزه را رهبري كند ندارد.)، كه مبين قراردادن 

  يل مشخص است. اصول ومواضع  تئوريك عمومي بجاي واقعيت ها و تحل
صرفنظر از نادرستي چنين نظري در برابر واقعيت عروج گفتمان 
واپسگرايانه و ارتجاعي متعلق به اين اليه هاي سنتي (كه ريشه درشيوه 
آمرانه و سركوبگرانه پيش برد سرمايه داري از يكسو و خالء حضور 

ي اجتماعي چپ از سوي ديگر داشت)، و امروزه بانگاه به پشت سر ترديد
در مورد ماهيت ارتجاعي گفتمان آن نمانده، چنين رويكردي بازتاب دهنده 
نوعي نگاه جبرباورانه  نسبت به تاريخ و روند خطي آن نيزهست. بينشي كه 
خود را در برقراري رابطه خطي بين طبقه (خلق) و سازمان و اين كه گويا 

فداكردن حامل اراده تاريخي آن است و مبعوث شده تا با جان فشاني و 
خود، طبقه وخلق را بيدار كند و اراده تاريخي آنها را متحقق كند، نيز 
نمايان مي شود. در اين رويكرد خود طبقه به مثابه كنشگر اصلي وجود 
ندارد، بلكه اين اراده تاريخي و حلول كرده در اين يا آن سازمان و اين يا 

يد، و در شناخت آن رهبر رسالت زده است كه به نيابت از آن سخن مي گو
به جاي تحليل مشخص از  "اصول واحكام"شناسي نيز متناظر با نشاندن 

واقعيت هاي مشخص است.ريشه بسياري از برخوردهاي تماميت گرايانه و 
  آمرانه را  بايد در همين نوع رسالت زدگي ها دانست. 
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اين واقعيت دارد و نوارها نيز مؤيد آنست كه تا چه حد مبارزه ضد 
ضد امپرياليستي صرفنظر از تفاسير مختلف، درون مايه و وجه  -ياستبدا

مشترك نيروها و سازمانهاي رزمنده  آن زمان، برغم ايدئولوژي هاي 
مختلف را تشكيل مي داده است وآنها اساسا با اين مشخصات قابل تعريف 
بوده اند.تضاد كاروسرمايه تحت الشعاع سرمايه وابسته به 

پرادور) قرارداشت ودرقالب تضادبين خلق ونئو امپرياليسم(سرمايه كم
كلونياليزم درنظرگرفته مي شد ونه درمناسبات فراگير سرمايه داري. گوئي 
كه سرمايه  ملي وناوابسته هم وجود داشت.گسست بين مبارزه 
ضداستبدادي ازمبارزه طبقاتي  ومعطوف به سوسياليسم وگسست بين نان 

ليدي درهردوجريان كمابيش وآزادي،آشكارا وجود داشت.مقوله ك
بود ونه طبقات ومبارزه طبقاتي.امپرياليسم واستبداد بيش  "خلق"كلمه

ازآنكه تبلورسرمايه باشند، فراطبقاتي تصورمي شدند. البته  تأكيد به مبارزه 
طبقاتي ومطالبات مشخص،جداناپذيري نان وآزادي، به معني نفي همسوئي 

هاي مشترك ومشخص معطوف  وحتي همكاري هاي ممكن و الزم درحوزه
به مطالبات آزادي خواهانه ومطالبات معيشتي دربرابردشمن مشترك 
نيست.اما اين مرزيندي ها ويا همكاري هاي مشخص با چك سفيددادن 
تحت عنوان خلقي بودن و اتحاد خلق ها ونيروهاي انقالبي بالكل متفاوت 

تضاد) را است.رويكردي است كه هويت ها واهداف متفاوت(ويا حتي م
درسايه نمي بردوجهت گيري هاي استراتژيك و متفاوت را درتبليغ وترويج 
مستمر كمرنگ نمي كند و مچ نيروهاي ضددموكراتيك را درعمل  وتجربه 
مشخص براي آزادي وعليه سرمايه داري وامپرياليسم بازمي كند.اماخلقي 
ه گرائي مانع شفاف شدن سيماي واقعي درسپهرسياست مي شود.بيهود

نبود هردوسازمان پسوند خلق را درعناوين خود داشتند كه حاكي از 
نبايد بدست  "خلق"فداشدن ويا مجاهدت آنها براي خلق بود.گوئي كه 

خود و با مبارزه وآگاهي خود، رهائي خويش را بدست بياورد و اينكه 
سازمان ها نمي توانند ونبايد جايگزين آن بشوند، چه با فداكردن خود  

تصميم گيري به نيابت از آن ها. وحال آنكه نقش سازمان ها و وچه در
نيروهاي پيشرووآگاه ترمي توانست(ومي تواند) در دامن زدن به بيداري 
ويافتن افق هاي روشن وتقويت توان سازمان يابي وخود رهائي آنها 
باشد.واكنون خوب مي دانيم درشرايطي كه تئوري مافوق ارتجاعي واليت 

گاري مردم درحال تكوين براي خيزش آتي بود،چنين فقيه و صغيران
رويكردي  درمقابله با فاجعه درحال تكوين، براي تقويت روح خودباوري 
وخوداتكائي وتوهم زدائي درجامعه تاچه حد داراي اهميت بود.چنان 
رويكردي حتي اگربراي نسلي كه درگيرآزمون وخطاي خودهستند قابل 

ين تجارب به گذشته مي نگرنداصال قابل درك باشد،براي آنها كه پس ازا
درك نيست. بهرحال باچنان ذهنيت وپراتيكي عجيب نيست كه  

با فرادستي  "ضدامپرياليستي"باسرنگوني استبداد سلطنتي وتداوم مبارزه 
عليرغم داشتن حضورونفوذدرميان جوانان - روحانيت وبنيادگرايان، اين چپ

چيزي براي گفتن نداشت وحتي   واليه هاي ازجامعه عمال مات شده بود و
نمي توانست، دادگاه هاي فرمايشي واعدام ها را قاطعانه محكوم كند ويا 
ازمقاومت زنان عليه حجاب تحميلي وحق پوشش آزاد و... حمايت فعال 
نمايد. الجرم بخشي ازچپ وسازمان فدائي دنباله روي ارتجاع حاكم و 

ده تنها به مدد احساسات حزب توده شدند و بخش ديگرآن درصفوف پراكن
وسرشت انقالبي وباالهام ازسنت رزمندگي دربرابروضعيت جديد پايداري 
كردند،اما بدون داشتن افق وتاكتيك واستراتژي متناسب با وضعيت.ودراين 
ميان مبارزات ماجراجويانه وسكتاريستي مجاهدين خلق مذهبي پس 

يرو رويكردسكتاريستي، ازانقالب از جمله بدليل ارزيابي نادرست ازتوازن ن
بامبادرت به نبرد مسلحانه(آنهم ازبدترين نوع آن)،بيش ازپيش زمينه يكه 
تازي حاكميت ضدانقالبي جديد را هموارساخ.بگذريم ازاين كه خودنيز 
دركوران اين تنازع بقاء بيش ازپيش مسخ شد وتبديل به المثناي حاكميت 

 گرديد.
  

   50درك نادرست ازتحوالت دهه 
  چه كه درزيرپوست جامعه مي گذشتوازآن

درك جبرگرايانه وخطي ازتاريخ به شكل گريزناپذيرجائي براي 
درنظرگرفتن خطرصعود نيروهاي نابهنگام وغيرتاريخي،كه مي تواندتحت 

  شرايط معيني صورت پذيرد، باقي نمي گذاشت. بطوركلي  چپ 

  
  

  
  

دادي كه به (رخ42خرداد  15وسايرنيروهاي مترقي عليرغم رخداد شورش 
روشني مي شد درآن نقش ووزن روحانيون واقشارسنتي را كه ناديده 
گرفتنش توسط نيروهاي بالنده تاريخي،نقش مهمي در فاجعه شكست 

را درپي داشت،رديابي كرد)،نتوانست برانگيختگي اليه  57انقالب بهمن 
حزب  سراسري "هاي سنتي بورژوازي وخرده بورژوازي و نقش مراجع و

كه برخالف سايرگروه هاي -وعمق مواضع ارتجاعي  آن را "تروحاني
 - اپوزيسيون ازقضا ازسركوب گزنده استبدادسلطنتي كمابيش درامان بودند

دريابد وسؤال تاريخي و راهگشاي مبارزه ضداستبدادي(وضدامپرياليستي) 
ازكدام سو را براي خود ودرسطح جامعه مطرح نمايد.نتوانست بدليل 

انبه اش عليه استبدادحاكم افشاگري هاي الزم عليه تمركزمطلق ويك ج
گفتمان وماهيت اين نيروهاي واپسگرا وحاضردرصفوف جنبش وهژموني 

بي ترديد نديدن چنين طلب وتماميت خواه را دردستوركارخود قراردهد. 
آنچه هم  كه  روندي يك خطاي مهم و استراتژيكي محسوب شود.

ي وتصفيه هاي دروني انجام ل درجريان تغييرايدئولوژ- مجاهدين م
دادند،صرفنظرازتوجيه وتفساسير خود آنان، عمال جزريختن نفت به روي 

  آتش وتقويت مواضع ارتجاعي موجود درصفوف جنبش  نبود.
درنگاه حاكم برهردوجريان، پيرامون نقش استراتژيك وتعيين كننده  -

 مبارزه مسلحانه دررهائي وآگاهي وگشودن راه ورود خلق به متن
مبارزه،اشتراك نظر وحتي فراترازآن رقابت وجود داشت. مبارزه مسلحانه 
درتئوري به عنوان يك استراتژي براساس داده ها وتجارب تاريخي، 
وبدورازارزش گذاري هاي ذات گرايانه اعم از مثبت ومنفي، تنها يك شكل 
از مبارزه بوده است  كه تحت شرايطي  كه راه هاي ديگربسته مي شد و 

هي و تجربه  ملموس كارگران وزحمتكشان و(يادهقانان) زمينه توده اي آگا
شدن آن را فراهم مي ساخت وتعادل قوا اجازه مي داد،دردستوركارجنبش 
هاي رهائي بخش قرارمي گرفت.ازهمين روهيچگاه نمي توانست جايگزين 
نقش بي بديل كارگران وزحمتكشان، اشكال سياسي مبارزه وبطريق اولي 

طبقاتي بشود،گرچه مي توانست تحت شرايط معيني(وبه گمان من مبارزه 
باهدف دفع خشونت حاكم ونهادي شده وبدورازكيش تقديس 
خشونت)درپيوند ارگانيك باسايراشكال قرارگرفته وبخشي ازمبارزه طبقاتي 
باشد.چرا كه مبارزه طبقاتي اساسا يك مبارزه چندوجهي درهمه سطوح 

تني برآگاهي طبقاتي وسازمان يابي طبقاتي اقتصادي،سياسي وفرهنگي ومب
است واشكال گوناگون مبارزاتي نيزدرخدمت باليدن آن است.نفس مشي 
مسلحانه توسط شماري ازروشنفكران انقالبي، صرفنظرازبرانگيختن احساس 
همدردي و تحسين ازخود گذشتگي، نميتوانست برسازمان يابي وآگاهي 

اين سالهاي  آكنده از جانفشاني  طبقاتي كارگران وجنبش انقالبي درطي
(اگراز تأثيرمنفي آن برتشديد فضاي خفقان و سركوب سخن 
نگوئيم)تأثيرشتاب دهنده بگذارد.ودرمقابل موجب ازدست دادن شمار 
كثيري از نيروهاي ارزنده وانقالبي وباتجربه وآگاه درمصافي نابرابرمي 
ه گشت(همان عمرشش ماهه اي كه براي يك چريك درنظرگرفت

ميشد!).اين سخن حميد اشرف درنوار كه مدعي است جنبش مسلحانه 
تثبيت شده است،چندان سخن دقيقي نيست.چراكه شواهدي ازتوده اي 
شدن آن درميان صفوف كارگران وزحمتكشان(ونه عناصري منفك ازآنها) 



  سالگرد سياهكلي چهلمين  ويژه
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وجود نداشت. مشكل آن بودكه  براي مدافعان دوآتشه، مشي مسلحانه في 
- ك ارزش انقالبي شده بود واستراتژي مبارزه سياسينفسه تبديل به ي

طبقاتي مترادف با تسليم طلبي وهم سنخ شدن با حزب توده بود وهمين 
مسأله راه نقد راديكال آن حتي پي آمدهاي تجربه مستقيم خود را 

ل -مسدودمي ساخت(گرچه درسخنان تقي شهرام واسناد مجاهدين م
شدن به وجوده ديگرمبارزه نيزوجود كورسوها و نشانه هائي دراهميت قائل 

داشت، اما روح عملكرد عمومي براي مدت طوالني همان بود).البته عجيب 
هم نبودكه اين چپ پس ازسرنگوني استبداد سلطنتي ودربرابرتغيير  
اساسي شرايط سياسي وصف آرائي ها كه درآن اشكال مبارزه بالكل 

. بخش مهمي ازسرگشتگي تغييرپيداكرده بود،غافلگيرگشت و ازنفس افتاد
وآشفتگي سازمان فدائيان به مثابه مهمترين نيروي چپ و غلبه اپورتونيسم 
راست برآن، ازاين سرگشتگي تغذيه مي كرد. بذرهائي كه طي يك دهه با 
آنهمه جانفشاني وفداكاري پاشيده شده بود،محصول الزم ومورد نظررا 

وحضورقابل توجه چپ وسازمان ببارنياورده بود.البته اين ارزيابي نافي رشد 
فدائي(ونيزمجاهدين) درجامعه آن روز وبخصوص پس از پيروزي انقالب 
نبود.بي شك چنين نفوذي وجود داشت،اما شكننده بود.سخن ازيك چپ 

طبقاتي وسنگرگرفته درپايگاه اجتماعي معين وداراي استراتژي -اجتماعي
  وجهت گيري مشخص است.

قالبي ايران واستراتژي( وياتاكتيك) مبارزه البته بررسي عملكرد چپ ان -
مسلحانه درآن زمان رانمي توان صرفا براساس شرايط  داخلي وبه عنوان 

وازجمله به   32مرداد 28واكنشي نسبت به فضا وشرايط پس ازكودتاي 
عملكرد حزب توده به عنوان مهمترين نيروي چپ وحتي نيرومندترين 

كه درعين حال درمقياس بين المللي حزب كشوردرآن دوره تبيين كرد. بل
استراتژي مبارزه مسلحانه بويژه  "پارادايم"ودردوره جنگ سرد متأثراز 

دركشورهاي آمريكاي التين نيزبود كه ورود به اين خرده پارادايم ازحوصله 
  اين نوشته خارج است. 

  
  برقراري رابطه خطي بين سازمان با تحوالت جامعه

عه بي ارتباط باهم  نيستند، اما برقراري بي شك سازمان وتحوالت جام
يك رابطه مستقيم وخطي جزدرك مكانيكي ميان طبقه وسازمان ويا 
سياست واقتصاد نيست.اين رويكرد بدرجات متفاوتي درديدگاه رفقاي 
هردوطرف موجوداست اما بويژه درمواضع تقي شهرام ملموس تراست.او 

وه رفتار با مخالفين را(كه دربخشي  ازنوارها،تحوالت دروني خودشان وشي
درصدي همراه  50به تصديق خودش ونيزسندبيانيه تغييرايدلوژي با تصفيه 

بود) عينا بازتاب غليان جامعه و برآمد پرولتاريا،اضمحالل وشقه شقه شدن 
خرده بورژوازي مي بيند.حتي درجائي اسب توهم را تازانده ودرپاسخ انتقاد 

مكانات خرده بورژوازي مي گويد،ما خرده حميد اشرف نسبت به استفاده ازا
بورژازي را خلع مالكيت مي كنيم، پول و خونه را... مي گيريم و(آنها) راالت 

منافع خرده "وآش وپاس مي كنيم.درجائي ديگردرهمين رابطه مي گويد
بورژوازي را خدشه داركرديم. رفيق!پدرخرده بورژوازي درآمده، ضربه 

د!مشخصا ازنظرايدئولوژيك داغون شده خورده كمرنمي تواند راست كن
وطرف اآلن نمي تونه متشكل بشه ازنظرايدئولوژيك، (تا)بخواهد ازموضع 

.واقعيت اين است كه همه اين فلسفه بافي "انحرافي درجنبش ادامه بدهد
ها درتوجيه ودفاع ازتصفيه  ايدئولوژيكي،توجيه ترورو خذف فيزيكي و 

ادستي صورت مي گيرد.آنچه هم كه اساسا حفظ منافع فرقه اي وكسب فر
درحال پوست اندازي بود،تولد فرقه جديدي بود بدون درنظرگرفتن منافع 
عمومي جنبش.او درپاسخ به انتقادات حميد اشرف نسبت به آن مي افزايد 

ميخواستيم نشان بدهيم كه ماركسيسم حقانيت دارد ودرجريان انقالبي "
. بي "شان را خدشه داركرديم.خودش را تحميل مي كند.مامنافع طبقه ا

-ترديد بيرون كشيدن حقانيت تاريخي ماركسيسم ازدل چنين پراتيكي
متأسفانه چيزي جزآسيب زدن به همان  -اگربتوان اسمش را پراتيك نهاد

حقانيت و تجلي تنگ ترين منافع فرقه اي كه مي كوشد لباس اصول 
  ورسالت تاريخي برتن كند نيست.

رين پروبلماتيك هاي  آن زمان كه به نام چپ بنظرمن يكي از مهمت -
ل با جريان مذهبي - هم صورت گرفت، همانا نحوه برخورد جريان م

ومبادرت به تصفيه هاي ايدئولوژيكي وفيزيكي بود كه بايد دركانون توجه 
ونقد همه نيروهاي چپ وهمه دموكراتها قرارمي گرفت كه آنچنان كه بايد 

فاجعه اي بايد بيش ازاين ها، برجسته مي  قرار نگرفت. انتقاد به  چنين
شدوبشدت محكوم مي گرديد،ريشه يابي مي شد وحتي به بحث 
ايدئولوژيك علني گذاشته مي شد.بي شك اگرچنين ميشد چپ را درنقد 
منش هاي  تماميت خواهانه وآمرانه  يك گام مهم  به جلومي برد. اي 

اهمه كاستي ها يش كاش مباحثات دروني سازمان فدائي دراين رابطه ب
علني مي شد. البته دربرخورد با اين فاجعه ازحق نبايد گذشت كه فدائيان 
وحميد اشرف، همانطوركه درهمين نوارگفتگوها نيزديده مي شود، موضعي 
كمابيش انتقادي(اما دروني) دارند. چنانكه مطرح مي كند كه رفقاي آنها 

دارند واين سؤال دربحث درون سازماني پيرامون آن موضع انتقادي 
برايشان مطرح است كه آيا اين حركت جديد، بنيادا اصولي است  وآيا طرق 
بهتري براي اعالم مواضع وجود نداشت؟ودرپاسخ پرسش تقي شهرام كه 

ل، سازمان جديدي را اعالم مي داشت و به -چطور؟، مي گويد كه جناح م
ه قطع پيوند خويش با گذشته غيرماركسيستي اش مي پرداخت ك

انتقادهاي بسياري بهش وارد بود.تقي شهرام درپاسخ مي گويد حفظ همان 
اسم حقانيتي مي شود براي نقطه نظر ماركسيستي كه بجزاين، مطلوب 
همان عناصرخرده بورژوائي مي شد كه منكرنارسائي وتناقضات تاريخي 
خودش است.بزعم وي  تأثيرتاريخي تغييرمواضع ،بدون نشان دادن پوست 

خوداين سازمان به سمت گيري ماركسيستي ناممكن بود.ومهم هم اندازي 
% 50نبودكه اين تحول چه گونه وبه چه قيمتي صورت مي گيرد واينكه

ويابيش ازآن با مخالفند(اودرجائي ازنوارمي گويد:تصفيه ها عمدتا روي 
خصلت هاي ابدئولوژيكشان بود،روي خصلت هاي منفي اشان، يعني 

شوند.همين دليل براي تصفيه ونيزصدورحكم اعدام نتوانستند ماركسيست ب
دوتن  دربيانيه آنها نيزآمده است). باچنين باوري براي  نشان دادن حقانيت 
تاريخي ماركسيسم است كه او،باشنيدن نظر فدائيان برانگيخته شده و آن 
را  لوث شدن حقانيت ماركسسيم مي داند ومي گويد شماهمان حرفي را 

رده بورژوازي بازارمي زنند. پاسخ  حميد به وي كه آنها مي زنيد كه عاصرخ
  حق دارند رفيق!قاعدتا بايد او را شوكه كرده باشد.

دراينجا ماشاهد اين نگرش هستيم كه چگونه يك جريان كوچك 
بطورخود خوانده،عملكرد خود را معادل پراتيك طبقه كارگروبازتاب اراده 

ن مي پندارد وبخود اجازه مي دهد تاريخي و نماينده مطلق(وتام االختيار)آ
درمتن يك بينش جبرگرايانه،آئيني وايدئولوژيك ازسوسياليسم، حقانيت 
ماركسيسم را باثبات برساند وكمرخرده بورژوازي رادرهم بشكند.درچنين 
نگرشي اگرهركس ايدئولوژي ماركسيستي، آن هم به روايت وي را نپذيرفت 

ورو تعلق اش به طبقه اي بخاطر ضعف هاي خصلتي است(ونه حتي با
ديگر) والجرم ضدانقالبي وخائن است.واين درحالي است كه براساس همان 
پيش فرضهاي خوداين چپ، خرده بورژوازي جزو نيروهاي خلق محسوب 
مي شد وتضادهاي دروني خلق را نمي توان ونبايد به شيوه قهرآميزحل 

به نحو ديگري  وفصل كرد.اما دروراء اين حجاب ايدئولوژيك واقعيت ها
درجريان بود: نه فقط  كمرخرده بورژوازي نشكسته بودبلكه موجب تقويت 
آن هم شده بود. دراينجا ما با نمونه برجسته اي ازعملكرد بينشي مواجهيم 
كه گرايش تماميت خواهانه خود را بنام ماركسيسم ودرلفافه آن بيان مي 

البته نشان دادن كند وآزادي نظروآزادي گرايش را تحمل نمي كند. و
حقانيت ماركسيسم با توسل به شيوه هاي استالينيستي، سترون و ناممكن 
بود. تصورش دشوارنيست كه پي آمدهاي اين رويكرد درصورت وجود آب 
بيشتربراي شناكردن،فاجعه بارترمي شد وچه خوب كه چنين آبي نصيب 

  امان نشد!
مان فدائي نسبت گرچه همانطوركه اشاره كردم مواضع حميد اشرف وساز

به فاجعه صورت گرفته، انتقادآميزوتاحدي محكوم كننده است،اما متاسفانه 
آنگونه كه الزمه برخورد با چنين فاجعه اي بود نيست.داليل آن را بشرح 

  زيرمي توان برشمرد:
اوال صرفنظراز پي آمدهاي اجتناب ناپذيراستراتژي مسلحانه وپيش 

ان هاي بسته كه اعمال خشونت و بردآن توسط گروه هاي كوچك وسازم
انضباط سربازخانه اي واطاعت آميزرا بناگزيرتحميل مي كرد و خارج 

تئوريك توجيه كننده - ازبحث اين نوشته است،ووجود برخي مواضع نظري
آن، بطورمشخص تصفيه فيزيكي،اگرنه الزاما بخاطر نظرمخالف بلكه به 

مري فراگيرترازيك سازمان داليلي همچون خطرلودادن ويانفوذ پليسي و... ا
بود و متأسفانه خود جريان فدائي هم  به درجاتي آغشته به آن بوده است. 
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وثانيا اين انتقاد نه ازمنظردفاع ازدمكراسي و سوسياليسمي كه دموكراسي 
ازعناصر ذاتي آن است، ودرآن حق گرايش وآزادي نظروبيان سركوب نمي 

موازين دموكراتيك مبناي جدائي شود ودرصورت بروزاختالفات پايه اي هم 
متمدنانه قرارمي گيرد، صورت نمي گيرد. بلكه اساسا خدشه دارنشدن 
مناسبات في ما بين خرده بورژوازي  وپرولتاريا درمدنظراست وسؤال حميد 
اشرف هم برهمين اساس مطرح مي شود(چنانكه او درنوارمي 

برعليه دشمن گويد:همكاري خرده بورژوازي بانيروهاي ماركسيستي را 
مشترك دچار اختالل مي كند).وسومين دليل هم كه حتي دامن  چپ 
هاي ديگر وچپ هاي زندان را هم دربرمي گرفت، بيم از سوء استفاده رژيم 
درصورت انتقاد علني وقاطع به اين تصفيه ها بود.درهرحال گفتن ندارد كه 

نائي به موازين هيچ كدام ازاين داليل  نمي توانستند توجيه كننده  بي اعت
ونه فقط آن -پايه اي دموكراسي باشند.موازيني كه درسازمانهاي آن دوره

جايگاه الزم را نداشته است. گرچه انكارنمي توان كردكه انتقاد به  -دوره
ل -اين گونه تصفيه ها وبطوراخص تصفيه هاي دروني مجاهدين خلق م

ها درداخل توسط چپها ويا برخي نيروهاي غيرچپ درخارج كشور وبعد
كشورتوسط برخي افراد و گروه ها وازجمله پس ازتبديل سازمان مجاهدين 
به سازمان پيكارتوسط خود اين جريان صورت گرفت،اما بهرحال به موقع  و 
درتناسب باعمق فاجعه وآنگونه كه الزمه برخورد با تك تك همه موارد آن 

  و ريشه هاي آن باشد، نبوده وهنوزهم نيست.
رف(درنوار)مبني براينكه سازمان مجاهدين مذهبي چون نظرحميد اش

نماينده خرده بورژوازي (سنتي) است،نمي تواند به يك سازمان پرولتري 
تبديل شود نيزچندان دقيق ودرست نيست وآن روي سكه اي است كه 

(آنهم سازمان هاي كوچك "سازمان"باكشيدن خط مستقيم بين طبقه و
يط سركوب و...وبااستناد مثال به چند ومحدود بابافت روشنفكري ودرشرا

 "سازمان"سمپات وياعضو بازاري ) نافي استقالل نسبي ورابطه پيچيده
وطبقه است.واين آنسوي سكه ومنطقي است كه  تقي شهرام برهمان 
اساس خود وهمراهانش  را نماينده تاريخي طبقه كارگرومبين حقانيت آن 

تحوالت كل است. به نظر من ميداند، گوئي كه تحوالت يك جزعينا همان 
مسأله اصلي  نه ساده سازي رابطه طبقه وسازمان و نه انكارامكان تحوالت 

لنينيسم  ويا -دروني اين نوع  سازمانها ازمذهب بقول نوار به ماركسيسم
هرايسم  ديگري، كه درموردمجاهدين آن زمان احتمال وقوعش به دليل 

نقد مناسبات دروني و فقدان التقاط نظري وجود داشت،بلكه نكته اصلي 
مناسبات مبتني  برموازين دموكراتيك وعدم برسميت شناختن حق 
گرايش ونظروحق تشكل بود. كسي نمي تواند ازتحول فكري و ايدئولوژيك 
دردرون اين يا آن سازمان جلوگيري كند. ناف يك سازمان را براي هميشه 

باشد وبخصوص با يك طبقه پيوند نزده اند بخصوص اگرالتقاطي هم 
اگركوچك ودرفضاي سركوب هم باشد وهيچ قرابتي با يك سازمان 
جايگيردرطبقه نداشته باشد وصرفا با استناد به مواضع ايدئولوژيك خود را 
تعريف نمايد. بجاي نقد وانتقاد به تصفيه ها بااستناد تعلق سازمان به اين يا 

زين دموكراتيك آن طبقه، درست ترآن بود كه اين نقد براساس نقض موا
وبكارگيري شيوه هاي متمدنانه وقتي كه انشعاب بهردليل اجتناب 
ناپذيرگردد،وتقسيم امكانات وتوافق مشترك حول نام ونظايرآن صورت مي 
گرفت.درعين حال كه پيشنهاد مشخص حميد اشرف مبني بر ترك 
سازماني كه با پيشينه مذهبي شناخته مي شد وايجاد سازماني جداگانه 

  د نيز امرنادرستي نبود. وجدي
گرچه من درسطورباال ازويژگي روحيه رزمنده وانقالبي چپ درمبارزه 
بااستبداد وامپرياليسم سخن گفتم، اما نبايد پنداشت كه بين چپ انقالبي 
پيش ازانقالب بهمن وسازش بخش مهي ازآن پس ازسرنگوني سلطنت 

ركه اشاره شد گسل وپيروزي قيام، ديوارچيني وجود داشت. درواقع همانطو
سوسياليسم "ها وحفره ها درانديشه ورويكرد(ازجمله درمورد ماهيت 

ومواضع شوروي وماهيت مرزبندي با آن كه درهمين نوارهم مطرح  "موجود
شده ) همواره وجود داشتند.اما در فضاي دوقطبي واستبدادي قبل 

ب وتوهم ازانقالب، گسل هاي مزبورفعال نبودند.باتغييرشرايط پس ازانقال
سنگيني كه نسبت به خميني وروحانيت وماهيت نظام جديد وجود داشت 
زمينه مناسبي براي فعال شدن آن فراهم گشت. دراين زمان اين چپ 
  بجاي ايفاي نقش روشنگرانه،اسيرامواج توهم توده اي وسلطه مقوالتي چون 

  

  
  

  
  

وافسون تضاد خلق و امپرياليسم  وكم بها دادن به دموكراسي و آزادي 
حزب توده گرديد.الجرم  خلقي گرائي و پوپوليسم انقالبي پس ازانقالب 

، به  پيروي ازتوهم خلقي رنگ باخت وتدريجا سرگشته و شقه 57بهمن 
  شقه شد وازرمق افتاد.

خصوصيت ها ضعف ها واحيانا خيانت هاي افراد نيزبايد دربسترچنان  
  فرايندي موردتوجه قرارگيرد.

نمي توان  -چه پيش ازانقالب وچه پس ازآن -م را تحليل تحوالت مه
صرفا به خصوصيات مثبت ومنفي افراد نسبت داد. گرچه نمي توان 
انكاركرد كه اين خصلت ها و رويكردها نيزبسهم خود مهم اند وبويژه 
درشرايط فقدان دموكراسي درجامعه و در درون سازمان ها وفقدان 

اشي ازسركوب وجابحائي هائي كه ابزارهاي نظارتي ويا بدليل خألهاي ن
صورت  - درمقطع استبداد-بطوراجتناب ناپذير دررهبري اين گونه جريانات

مي گرفت،تأثيرات وپي آمدهاي ناشي از ويژگي ها ويا ضعف هاي فردي 
بازهم بيشترمي شد. بنابراين بدون آنكه نقش مثبت يا منفي هركس را 

هميشه اين سؤال مطرح است متناسب با جايگاه ومسؤليتش ناديده بگيريم،
كه پس نقش ديگران چه؟ وچه عوامل سيستمي موجب مي شودكه 
مشخصات ورويكرد يك فرد(كه درهرحال هموارچنين افرادي وجود 
خواهند داشت)تااين حد تعيين كننده شود؟ براي يافتن ريشه نهائي بايد 

راديك ازافراد فراتررفت وبه مشخصات شرايط تاريخي و مناسبات حاكم براف
سازمان ونقش سيستم پرداخت كه  چه بسا يكديگررا بازتوليد مي كنند. 
ازاين رو درنقد  عملكرد چپ (ازجمله دراين دوره مشخص)،هم بايد شرايط 
داخلي وبين المللي گفتمان آن دوره را درمدنظرداشت وهم گسست هاي 

تئوريكي، وهم مختصات سيستم و مناسبات درون - موجوددرمواضع نظري
ستمي را و هم البته دراين بسترنقش افراد وخصلت هاي مثبت ومنفي سي

آنها را درتناسب با مسؤليت ها يشان درنظرگرفت. به عنوان مثال 
اگرسيستمي براطاعت محض بدنه وتشكيالت ازرهبري استوارباشد(نظم 
سربازخانه اي)،وچنين اطاعتي را ارزش بداند وتقديس كند، آنهم 

كنترل نظارتي و مجامع عمومي تصميم گيري  درشرايطي كه ابزارهاي
بهردليل وجود نداشته باشند،طبعا نقش آفريني ويژگي هاي  فردي رهبران 
بيشترمي گردد.دراين گونه سيستم ها رهبري وتبعيت كردن مكمل 
وبازتوليد كننده يكديگرهستند. اما ازآنجاكه رهبران خطاناپذيروجود 

ان وبسياري اميدهاي بيرون خارجي ندارند،درعمل سرنوشت يك سازم
ازسازمان به آن گره مي خورد.آنها كه ازتبعيت بدنه ازرهبري سخن مي 
گويند، درواقع پيشفرض خود را برامرموهومي بنام رهبران خطاناپذير و ذاتا 
انقالبي مي گذارند.بديهي است درچنين سيستمي، سازمان هم چون 

ونه عكس آن.سازمان ماشيني خواهد بودكه برسرنشينان خودمسلط است 
خود به هدف تبديل مي گردد وطبعاهركسي ولو انسانهاي شريف وخوب 
وقتي  بررأس چنين ماشيني  قرارگيرند به تدريج به همان رهبران 
خطاناپذير تبديل مي گردند.فقط فرياد اعتراض است كه مي تواند آنها را 

قاطبه نيروهاي بخود بياورد و اين كه درآن زمان فريادبلند اعتراض ازسوي 
چپ صورت نگرفت،وآن مقدارهم كه صورت گرفت بازتاب وسيعي 

  پيدانكرد،مسأله درخورتأملي است.
به گمان من يكي ازدرسهاي مهم  دربررسي گذشته آن است كه 
ماهمواره به دنبال نوعي ازروابط جمعي وهمكاري باشيم كه تحت هيچ 
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د وسازمان هم چون نيرو شرايطي كنش آزاد و آگاهانه را ازاعضاء خود نگير
و اراده اي بيرون ازآنها وبرفرازآنها عمل نكند.تبعيت واطاعت آگاهانه 
مفهومي متناقض است.اگرآگاهانه باشد ديگراطاعت نيست وممكن است 

باشد.مهم آن است كه به جستجوي مناسباتي باشيم كه  "نه اطاعت"حتي 
نين اراده اي واقعا درآن هيچ كس نتواند به نام اراده جمع،بدون آنكه چ

 بيان شده باشد،سخن بگويد.
  

  بخش دوم
  سابقه آشنائي من با تقي شهرام

آشنائي من باوي ازطريق قرارگرفتن دريك حوزه مشترك -فازاول
مجاهدين بوديم.هم چنين  گاهي دركوه 1348بود.هردوازعضوهاي سال 

 پيمائي هاي هفتگي باهم همراه مي شديم. اودرهمان موج اول ضربات 
انتقال 3دستگيرشد و به اوين وسپس به زندان قصرشماره  50سال 

پس ازيك بازجوئي  51يافت.من درموج بعدي دستگيرشده ودرسال 
ازكميته مشترك به زندان قصرمنتقل شدم كه تقي شهرام هم 
درآنجابود.درآن زمان تقرييا اكثريت بسياربزرگي ازاعضاء باقي مانده 

ز كميته مركزي وكادرها واعضاء وسمپات هردوسازمان فدائي ومجاهدين ا
ها ومحافل نرديك به آنها درزندان قصرجمع شده بودند و زندان ازكثرت 
جمعيت درحال تركيدن بود.البته اين وضع پايدارنماند و پس ازمدتي آنها 
را عمدتا درزندان شيرازومشهد ودرسطح محدودتري در شهرهاي كوچكتر 

ان ساري منتقل شد وتعدادي هم درتهران تقسيم كردند. تقي شهرام به زند
ماندگارشدند. تازماني كه درقصربوديم درادامه همان آشنائي قبلي باهم 
حشرونشرداشتيم. دركل تقي شهرام فردي بود عالقمند به بحث وگفتگو 

واهل ورق زدن كتاب (درآن زمان ورق زدن هم خود نعمتي بود،چون درآن  
صله خواندن كامل ودقيق يك كتاب فضاي  پرهيجان ومتراكم،مجال وحو

كمترنصيب كسي مي شد).تبيين ضربات وعلل ناكامي سازمان ها 
وبروزبرخي ضعف ها دربازجوئي ها وگسترش ضربات(باتوجه به جمع شدن 
دريك جا وامكان مبادله بيشتراطالعات ونظرات) مسأله روزبود وذهن همه 

تفاوت بودند.دراين را بخودمشغول مي كرد.بديهي است كه تبيين ها نيزم
ميان تقي شهرام تالش مي كرد كه درعلت يابي ضربات وارده به سازمان 
ونارسائي هايش،ريشه وعلت اصلي را درنفوذ ايدئولوژي وبافت خرده 
بورژوائي آن توضيح دهد وتبيين هاي ديگر را نيزبهمين دليل مورد انتقاد 

ن موردانتقاد قراردهد(البته نفس مذهبي بودن سازمان  را درآن زما
قرارنمي داد). او درمحيط خانوادگي غيرمذهبي بزرگ شده بودودرنتيجه 
مذهب دروي چندان ريشه عميقي نداشت وازاين حيث با تيپ هائي كه 
ازسنين كوچكي مذهبي بارآمده بودند تفاوت داشت. البته اين تيپ اعضاء 

تي درمجاهدين كم نبودند.مي توان گفت كه درنزد او وزن عنصرطبقا
واژه كليدي آن -(صرفنظرازدرك وي ازطبقه وسازمان)نسبت به عنصر خلق

وزن بيشتري داشت. اينكه چرا چنين افرادي مجذوب يك سازمان  -دوره
مذهبي مي شدند را بايد درشرايط عمومي آن زمان جستجوكرد.درواقع 
تقي شهرام مثل بسياري ازفعالين آن زمان ضمن داشتن انگيزه هاي قوي 

ي، بهنگام عضوگيري فاقدآگاهي واطالعات تئوريك اوليه مبارزات
بود.فقرآگاهي وتئوريك درنسل تازه به ميدان آمده (منظور نسل مبارزه 
است ونه الزاما نسل سني) وسيع بود.درشرايط سركوب وديكتاتوري بين 
نسل پيشين مبارزان(وازجمله چپ) ونسل جديد  گسست وجود 

كمتر امكان انتخاب وجود  داشت.درآن فضاي سركوب واختناق،
نداشت.ازسوي ديگرسازمان مجاهدين درآن زمان يك سازمان مذهبي 
سنتي وفاناتيك وباآموزه هاي يك جانبه مذهبي نبود.بلكه بيش ازآن به 
لحاظ عملي ونظري ازمطالب وادبيات ماركسيستي وتجربه مبارزاتي آنها 

أويل وتفسيروتأليف تغذيه مي كرد ومتون مذهبي را نيز درهمان راستاها ت
مي نمود وطبعا خواندن همين كتب ماركسيستي وپيوند باتجارب پيشين 
درشرايطي كه امكان دسترسي آسان به آنها وجود نداشت، براي بسياري 
جذاب و ارضاء كننده بود.مي توان گفت براي اين تيپ ها،دليل اصلي جذب 

  شدن بيشترانگيزه هاي  مبارزاتي وسياسي  بود تامذهبي.
درهرحال ازنظرمن تقي شهرام فردي بود پويا و خوش استعداد و 
عالقمند به مباحث نظري و البته مثل بسياري از اعضاء جوانتر مجاهدين از 

نظرآگاهي مبتدي بود و داراي انگيزه قوي مبارزاتي و عالقمند به تحليل 
رويدادها از منظرطبقاتي و يا بهتراست بگوئيم از وجه ايدئولوژيك تا 

هائي از درك خطي از مبارزه طبقاتي و رابطه فرد و طبقه، و  بقاتي. رگهط
سازمان وطبقه (بزعم من رويكرد مكانيكي به آن) از همان زمان در وي 

توان به لحاظي هم نقطه قوت و هم  وجود داشت. اين رويكرد وي را مي
نقطه ضعفش دانست. تأكيد نسبي برعنصر طبقاتي در مقابل عنصر تمام 

مثبت بود، اما در همان حال برقراري رابطه خطي و مكانيكي مي  خلقي
هاي نادرست منجر شود. مثال گاهي تالش  توانست به بيراهه و نتيجه گيري

ها را نيز براساس  مي كرد كه كيفيت و ميزان مقاومت افراد در بازجوئي
د پايگاه و يا ايدئولوژي طبقاتي توضيح دهد، اما توضيح و تبيين وي در مور

اينكه چرا فالني بهتر مقاومت كرده است و بهماني نه (عليرغم آنكه ممكن 
بود پايگاه طبقاتيشان يك سان باشد و يا حتي پايگاه بهماني كارگري تر 
باشد)، نمي توانست قانع كننده باشد. با اين وجود بايد اضافه كنم كه بين 

تاريخي ، وجود يك گرايش نظري، و تصور پيش برد يك اراده و رسالت 
فاصله بلندي  وجود دارد كه قاعدتا بايد با حلقات ديگري پرشود وگرنه 

  بخودي خود هرنظري به توهم داشتن رسالت تاريخي تبديل نمي شود.
در بار اول دستگيري، من به سه سال زندان محكوم شدم كه  درقياس با 

مثل  معيارهاي آن زمان كم بود. البته كابوس برمالشدن اطالعات رونشده
اي همواره با من بود. بهر حال بدون اين كه اين بمب  بمب منفجرنشده

 از زندان آزاد شدم. 53منفجرشده باشد در پايانه سال 
  

  فازدوم
  پس از رهائي اززندان:

اين مقطع چنانكه اشاره خواهم يكي از دشوارترين لحظات زندگي من 
الي كه زمان بود. چرا كه مي بايست در شرايطي سخت و پيچيده، در ح

تنگ مي شد، بايد تصميم مهم و نهائي خود را نسبت به پيوستن يا نه 
گرفتم. اين درحالي بودكه  روند  پيوستن به سازمان و مخفي شدن مي

رويدادها براساس تصورات قبلي پيش نرفته بود و در اين فاصله رويدادهاي 
ميان رفقاي  مهمي در سازمان اتفاق افتاده بود. تصور بديهي و اوليه در

زندان آن بود كه من با كوله باري از تجربه تماس با صدها عضو و كادر 
ها و آشنا به چم وخم بازجوئي و چند سال كار درون تشكيالتي در  سازمان

زندان و با سابقه آشنائي با رفقاي بيرون، از جهت پيوستن  مشكلي در 
صورش مي رفت و پيش نخواهم داشت. تشكيالت بيرون هم زودتر از آنچه ت

با عجله  تماسش را بامن برقرار كرد و خواهان مخفي شدن سريعم شد. 
چرا كه خطر لورفتن  و دستگيري مجدد را در فضاي آن موقع جدي 

دانست. آنچه كه اين روند طبيعي را مختل كرد چه بود؟ البته درآن  مي
نبود، چرا اي  زمان تغيير مواضع ابدئولوژيكي ديگر في نفسه براي من مسأله

كه درزندان هم كمابيش محتواي چنين روندي ولو با شكل و آهنگي 
متفاوت، درجريان بود. در مورد مشي مسلحانه هم گرچه سؤاالت و ابهامات 
و انتقاداتي جدي مطرح بودند، اما مي شد آن ها را به بحث وگفتگوي پس 

مي شد و  از پيوستن موكول كرد. اما آنچه عامل اصلي و بازدارنده محسوب
ها و  حكم پيش شرط را پيدامي كرد، همراه شدن تغييرايدئولوژي با تصفيه

هاي دروني و در آن زمان بطور مشخص ترور شريف واقفي و  خشونت
صمديه لباف بود كه از قضا درست در همان مقطع، يعني پس از بيرون 
ر آمدن من از زندان و برقراري تماس هاي اوليه، بوقوع پيوسته بود و د

روزنامه ها و رسانه هاي  آن زمان هم  با آب وتاب منعكس گشته بود. 
واقعه اي كه بسياري و ازج مله مرا كه داراي پيوند هائي با اين جريان بودم 
بهت زده و خشمگين ساخت. برآن شدم كه قبل ازهرگونه قضاوت نهائي 

طالع چندوچون واقعه را اززبان خود رفقا بشنوم.رابط اصلي بهرام بود.ا
ازنظرمحمد اكبري آهنگران هم باتوجه به اينكه تپپ مذهبي بود و 
زودترازمن ،ازهمان زندان شيراز آزادشدبودوباآنها ارتباط داشت وضمنا 
روابط نزديك وصميمي باهم داشتيم، وفردي بسيارپرشور وخالص بود،نيز 
برايم مهم بود.توضيحات مستقيم ومبسوطي كه دراين رابطه بويژه توسط 

هرام آرام داده شد،وقوع حادثه را(وبزعم من فاجعه را) مورد تأييد قرارمي ب
داد.والبته مي كوشيد كه با ارائه توضيحات وذكرداليل اجتناب ناپذيرشدن 
آن، به سؤاالت وانتقادهاي من جواب بدهد ومرا اقناع نمايد. بارها وساعت 

ط برايم قانع هاي طوالني به گفتگو نشستيم.اما آنچه كه گفته شد نه فق
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كننده نبود،بلكه حتي برانتقاداتم هم افزود.دراين گفتگوها بهرام تالش مي 
كردكه علت اصلي را فعاليت تؤطئه گرانه آنها (سازماندهي روابط ودرواقع 
ايجاد يك سازمان مخفي ازچشم آنها،مصادره امكانات وسالح و...) و ضعف 

يرفتن ماركسيسم.اومدعي هاي خصلتي آنهاعنوان كند ونه داليلي چون نپذ
بودكه مسأله اصلي شريف واقفي تغييرايدئولوژي سازمان نبوده وانگيزه هاي 
ديگري دركاراست وحتي به ادعاي او دراوائل با اين تحوالت همراهي 

نيزكرده است. او حتي برقراري رابطه ومناسبات حسنه با محمد آهنگران  
متشكل كردن به عنوان يك فردمذهبي كه مشغول جمع آوري و

افرادمذهبي باهمكاري خود سازمان( م.ل) است وسازمان ازهرنوع كمك به 
آنها دريغ نمي ورزد را مورد استناد قرار مي داد. تصورشان اين بود كه 
شكل گيري  يك جريان مذهبي توسط مجيد وصمديه لباف و...  باچنان 

ه مورد انگيزه هائي،درضديت ودشمني با بخش چپ مجاهدين خواهد بود ك
سوء استفاده رژيم قرارگرفته وداراي عواقب پليسي وامنيتي وخيمي 
نظيردرزاطالعات ونظايرآن خواهد بود. آنها به موازات اين تصفيه ها،درعين 

  حال درتالش براي ايجاد يك جريان مذهبي وهمسو باخودشان نيز بودند.     
رائه توضيحات ناگفته نماند كه قبل ازشروع گفتگوها،تمايل داشتند كه ا

خود را به پس از مخفي شدن من موكول نمايند.اما با امتناع من واينكه 
قبل ازپيوستن خود نيازبه تصميم گيري و حل وفصل اين موضوع دارم،اين 
گفتگوها (وبديهي است بادرنظرگرفتن يك سري ضوابط امنيتي) ادامه 

ديدار با تقي  يافت. درخالل آن بهرام بارها به تلويح ويا تصريح پيشنهاد
شهرام را نيزمطرح ساخت.من كه بطوركامل درجريان ماوقع قرارگرفته 
وابهامي درمورد آن ها نداشتم،اين ديدار وهم چنين پيوستن خود 

  راغيرضروري دانسته ومشروط به پذيرش انتقاد ازخود سازمان كردم.
اما ازسوي ديگربايد مخفي مي شدم! در آن فضاي سركوب و بگيرو به 

، شمارش معكوس براي دستگيري من و برخي زندانيان آزاد شده، بند
شروع شده بود. زمان به سرعت درحال سپري شدن بود و روشن بود كه 
آزادي من (و امثال من) ديگر مدت درازي نمي پايد. شاه حتي تحمل 
احزاب فرمايشي خودساخته را نداشت و آنها را منحل اعالم كرد و درن 

بت به مخالفان و مبارزان، ايجاد حزب واحد رستاخيز طقي تهديد آميز نس
را اعالم داشت. معلوم بودكه دوره اي يخ بندان و سرشار از سركوب درپيش 

نفر از زندانيان قديمي و جديد را به  9رو داريم. در فروردين همان سال 
جرم فرار از زندان تيرباران كردند. با بسياري ازآنها درزندان شيرازآشنا بودم 
وبابيژن جزني هم ازنزديك،به هنگام احضارم اززندان شيرازبه كميته 
مشترك در تهران واقامت نسبتاكوتاهي كه درزندان قصر پيش ازبازگشت 
به شيراز داشتم،آشناشده بودم. پيرامون كشمكش ها وبعضا درگيري نيروي 
رژيم با زندانيان قصر كه آن موقع جريان داشت، وهم چنين درباره 

گفتگو داشتيم  -تاحدي كه درجريان آن بودم- معروف زندان شيرازدرگيري 
ودربازگشت هم بيژن نوشته ريزشده وجاسازي شده اي براي  رفقاي فدائي 

تن ازمجاهدين بودند.كاظم ذواالنوار  9در شيراز را به من داد. دونفرازآن 
ومصطفي خوشدل.مصطفي ازدوستان ديرين،هم دانشكده اي وبسيارنزديك 

وديم وتا هنگام دستگيري هم ارتباط داشتيم و او بخانه امن من بهم  ب
نيزرفت وآمدداشت(ودرواقع اتاق سكونت من ازامكانات وي بود). خبرهائي 
ازآزادنشدن برخي از زندانياني كه زندانشان تمام شده بود به گوش مي 

مطرح شده بود.هم چنين جسته گريخته  "ملي كشي"رسيد وپديده 
يري وبازداشت مجدد زندانيان آزادشده شنيده مي خبرهائي ازدستگ

شد.خطرروشدن اطالعات برمالنشده من هرلحظه مي رفت(هم چنانكه 
درمورد كاظم ذواالنوار و مصطفي خوشدل چنين شد).روشن بودكه 
خطردستگيري مجدد باالست ورفقا نيزدايما آن را گوشزد مي كردند.بايد 

ش شرط انتقاد ازخود ومخفي هرچه زودترمخفي مي شدم. ولي تناقض پي
شدن چگونه بايد حل مي شد؟.البته درحوزه تجريد بين مخفي شدن 
وپيوستن مي شد تفاوت گذاشت. اما آنقدرتجربه داشتم كه بدانم پيوستن 
به يك سازمان زيرزميني مورد انتقاد بامحدوديتها وتنگناها والزامات 

ت وديدارها وده ها واجبارهاي شاخته شده آن،بابسته بودن گردش اطالعا
عوامل محدودكننده ديگر،عمال به معني مسدود شدن گزينه انتخاب بود 
وچه بساموجب انطباق فرد با جريان حاكم وحل شدن تدريجي درسيستم 
مي گرديد.سرانجام باطرح اين معضل(ضرورت مخفي شدن وپيش شرط 

مع او انتقاد ازخود) با محمدآهنگران،ضمن آنكه اومي دانست با گرايش وج

هم نظرنيستم، راهي يافته شد.او باطيب خاطر(وحتما پس ازصحبت با 
تا هر  - بهرام) پذيرفت كه امكانات مخفي شدنم را درارتباط فردي خودش

برايم فراهم كند. باين ترتيب ولو براي مدتي تناقض  -زماني كه مايل باشم
د و بين مخفي شدن و پيوستن حل شده بود، تا من بتوانم درشرايط جدي
و  -آسوده ازدستگيري به ادامه گفتگو وطرح انتقادات وتصميم  گيري نهائي

  ادامه دهم. -نه شتاب زده
  

  دستگيري مجدد
گرچه مدتي پس از مخفي شدنم، مأموران ساواك با تدارك گسترده اي 
براي دستگيري به در منزل خانوادگي  به سراغم رفتند و من از اينكه به 

بودم مسرور بودم، اما بدبختانه ديري نپائيد  موقع ازچنگشان در رفته
درحالي كه گفتگوهاي انتقادي بهمراه اسنادكتبي و مطالعه آنها توسط من 
ادامه داشت، محل امن من كه در واقع يك اتاق كوچك، يك آلونك واقعي 
دريكي ازگودهاي جنوب شهرآن زمان تهران بود، بداليلي كه دقيقا روشن 

ر شدم و خوشبختانه بخاطر وجود عالمت سالمتي نشد لورفت و من دستگي
فرد ديگري ديگر لونرفت.گرچه گريز و تيراندازي در حول وحوش آن 

  صورت گرفت كه كسي دستگيرنشد.
اما آنچه كه اين بار در كميته مشترك رژيم در انتظارم بود بك جهنم 

را كه واقعي بود كه بازجوئي هاي دفعه  قبل در برابرآن شاهانه بود. آن چه 
كرد، اينك به واقعيت پيوسته بود. آنچه  سالها چون كابوسي مرا همراهي مي

ناگفتني بود تماماٌ توسط وحيد افراخته و در خالل بازجوئي افرادي كه در 
همين بازه زماني صورت گرفته بود، برمال شدند. و باحتمال قوي ريختن به 

بازجوئي ها بوده منزل خانوادگي باچنان تدارك وسيعي هم بخاطر همين 
باشد. اين بار بازجويان (كه شماري آز آنها همان بازجويان پيشين بودند) 
به كمتر از آدرس شهرام و بهرام و... و كروكي تشكيالت راضي نبودند و 

گفتند دوتا بازجوئي بايد پس  گوششان هم به هيچ چيزي بدهكار نبود. مي
،كه بايد آن را هم ازنو اش باطل شده است بدهي. بازجوئي دفعه قبل همه

پس بدهي!.كينه ها وخشم وجنون درزدن وكشتن در بيرون وشكنجه در 
زندان دراوج بود.وحيد افراخته هم(كه من حضورا او را نمي شناختم) سعي 
مي كرد ازطريق مورس به من پيام بدهدكه همه چيزروشده ومقاومت بي 

كه ربط مستقيمي به  فايده است! ازاينجا به بعد خود داستان درازي دارد
تغييرايدئولوژي وتصفيه ها، به جز برخ كشيدن دايمي آنها براي درهم 

گفتند همه چيز را  شكستن روحيه، ندارد. درخالصه ترين كالم آنكه، مي
تن،  9دانيم ولي خودت بايد اقراركني و با برخ كشيدن سرنوشت آن  مي

را از مغزت بيرون كن. كردند اين بار فكر زنده رفتن از اين جا  تكرار مي
تاكتيك اين دفعه فشار فرسايشي و درازمدت بود، برخالف فشار فشرده  

  دفعه قبل.
درآن زمان رژيم و ساواك، در سوداي تهيه ليست ترورهاي تازه اي 
ازميان زندانيان به خيال بيمه كردن عمر استبداد بودند و اين را بارها من 

 "موش كور"م. اما غافل از آن كه بهمراه برخي از اسامي آنها مي شنيد
تاريخ دور از چشم شكنجه گران و مستبدين حاكم، ريشه هاي پوسيده 
استبداد را مي جويد و نقب مي زد. بقيه داستان راهمه مي دانيم. مسأله 
حقوق بشر و گشوده شدن درِ زندان ها به روي بازرسان صليب سرخ جهاني 

هائي زندانيان باقي مانده  و قيام و و سرانجام، رعدي كه درآسمان غريد و ر
بهار كوتاه و خاطره فراموش نشدني ياراني كه چه در استبداد سلطنتي در 
زندانها و شكنجه گاه ها و در نبردهاي نابرابرخياباني از جان شيفته و عزيز 
خود گذشتند و چه پس از سرنگوني آن كه با داسِ مرگ هيوالي استبداد 

نقالب شكست خورده، از تقي شهرام و آن صدها و مذهبي برآمده از يك ا
هزاران رزمنده اي كه دليرانه يك به يك درو شدند. آشتي ناپذيري و 

كنيم و با نقد تجربيات، خطاهايشان و  مقاومت اشان را ستايش مي
  هاي مشتركمان را زنده نگه مي داريم. خطاهايمان آرمان

قب زدن است؟! از كجا، تاريخ هم چنان مشغول ن "موش كور"راستي آيا 
  چگونه و تا كجا؟، و ما كجاي كاريم؟!  
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 هشياري سياسي
  

  اصغر ايزدي
  

فايل هاي صوتي گفت وگوهاي ميان رهبران سازمان چريك هاي فدائي 
سال انتشار يافته،  35خلق ايران و سازمان مجاهدين خلق ايران كه پس از 

نمايي است از ظرفيت فكري سياسي و نحوه مباحثه ميان  آئينه تمام
انتشار اين گفت وگوها از  رهبران اين دو سازمان در آن مقطع زماني معين.

طرف سايت انديشه و پيكار قدم مثبتي است و به نقد و بررسي ما از 
گذشته كمك بزرگي مي كند. هر چند كه انتظار مي رفت چنين سند 

سال ضمن اظهار نظر  35با يك فاصله زماني  يافت. مهمي زودتر انتشار مي
 .و نقدي درباره مضمون اين فايل ها آئينه را جلوي خودم هم قرار مي دهم

، كه در زندان قصر تقي شهرام را شناختم، با 50در تابستان  سال 
شخصيت و شيوه خود محوربين او در بحث هم آشنا شدم. با اين همه 

در مقابل متانت حميد اشرف در اين فايل شيوه صحبت پرخاشگرانه او 
هاي صوتي برايم آزاردهنده بود. و امروز از خودم مي پرسم كه تا چه اندازه 
برخورد هاي تقي شهرام در درون سازمان خودش و از جايگاه يك رهبر 

  بالمنازع مي توانست ارعاب انگيز و سركوبگرانه باشد؟
ز آن، پاسخ روشني براي و جمهوري اسالمي برآمده ا 57انقالب سال 

نادرستي درك رهبران هر دو سازمان از تحليل طبقات اجتماعي ايران و 
جايگاه سياسي آنها داد. كافي است يك لحظه به ارتجاع نهفته در انقالب 

كه حميد اشرف آن را انقالبي مي دانست، » خرده بورژوازي سنتي«و  57
ال خرده بورژوازي سنتي و يا هر دريابيم كه مبارزه راديكنگاهي بياندازيم تا 

طبقه اجتماعي ديگر با ايدئولوژي تاريك انديشانه، كه از منظر تحول 
تاريخي، ارتجاعي محسوب مي شود، بر عليه ديكتاتوري شاه و سلطه 

   امپرياليستي نمي بايست مورد پشتيباني قرار مي گرفت.
وازي حميد اشرف هرگز به فكرش خطور نمي كرد كه همين خرده بورژ

سنتي هم مي تواند سهمي در هژموني انقالب داشته باشد و تقي شهرام بر 
اين باور بود كه كمر آن شكسته است. با تعمق بر اين نظرات در مي يابيم 
كه تحليل عمومي تئوريك و تاريخي از طبقات اجتماعي را به جاي تحليل 

مد. در نگاه مشخص از شرايط معين نشاندن، مي تواند به چه نتايجي بيانجا
يافت و ما در نيافتيم كه از درون يك انقالب توده  "تقدس"نسل ما انقالب 

اي هم مي تواند يك ارتجاع ناب زاده شود و به قدرت برسد؛ و در نيافتيم 
  كه تنها مبارزه براي آزادي و برابري شايسته تقدس است. 

  آشفتگي در بحث نمايندگي طبقاتي 
ديگري هستند كه نظر من را بخود جلب كرده  در اين گفتگوها اما، مسائل

اند. مسائل جان سختي كه همچنان پابرجا هستند و هنوز پاسخ نگرفته اند. 
هر دو رهبر، سازمان خود را نماينده پرولتاريا و طبقه كارگر ايران مي 
دانستند. يكي از محورهاي اصلي اين گفت و گوها تحوالت ايدئولوژيك 

لق است، كه مستقيما و بالواسطه به تحوالت درون سازمان مجاهدين خ
طبقاتي و سرنوشت تاريخي خرده بورژوازي سنتي ايران گره زده مي شود. 

زمان اين گفت و گوها ما با دو سازمان  54اين در حالي است كه در سال 
نظامي و كامال مخفي و كوچك با تعداد چند ده كادر و عضو  -سياسي

فكري و درگيري هاي تشكيالتي و سازماني  وهوادار مواجه هستيم. تحوالت
را به منافع خرده بورژوازي و پرولتاريا و بورژوازي نسبت دادن همان 

  سال گذشته نسل ما از آن رهائي نيافته است.  40بختكي است كه در 
و در زندان، چريك هاي فدائي خلق خود را نماينده پرولتاريا و  50در سال 

ده بورژوازي سنتي مي دانستند و البته مجاهدين خلق را نماينده خر
مجاهدين خلق اين نگاه چريك ها را توهين بخود تلقي مي كردند. آنها هم 
خود را نماينده پرولتاريا دانسته و براي اثبات نظر خود از جمله به عضو 

 54-53خود عباس داوري كه خياط بود استناد مي كردند. در سال هاي 
مجاهدين خلق به ماركسيسم روآوردند و  كه عده اي از اعضاي سازمان

عقيده و ايمان خود را به خدا و مذهب از دست دادند، دچار اين توهم 
گشتند كه سازمان مجاهدين خلق را از نماينده خرده بورژوازي سنتي به  

كشيده اند. پس از اين تغيير ايدئولوژي تقي شهرام  "باال"نماينده پرولتاريا 
د را نماينده پرولتاريا و رسالت تاريخي دفاع  از و ديگر همفكران او خو

منافع اين طبقه را براي خويش قائل بودند. با چنين تفكري بود كه اقدام 
شريف واقفي و كسان ديگري را كه در صدد بازسازي سازمان مجاهدين 
خلق بر مبناي ايدئولوژي اسالمي بودند، حمله خرده بورژوازي به پرولتاريا 

با قتل او و چند نفر ديگر مرتكب جنايت شدند. اين كج تلقي كردند و 
انديشي تنها به شهرام و رفقايش محدود نبود. در چهل سال گذشته در 
ايران تمامي انشعاباتي كه در سازمانهاي بزرگ و كوچك چپ و 
ماركسيستي اتفاق افتاده، عمدتا با انگ اختالف ميان بورژوازي و پرولتاريا 

اني هم كه مساله از بعد فكري فراتر رفته و به مشخص شده است.  و زم
امكانات مالي و تداركاتي و نظير اينها مربوط مي شده، به جنگ ميان 
بورژوازي و پرولتاريا تعبيرشده است. يادمان باشد كه درگيري مسلحانه در 
درون سازمان چريك هاي فدائي خلق(اقليت) در روستاي گاپيلون 

حمله بورژوازي براي تصاحب راديوي "نوان با ع 1364كردستان در بهمن 
توجيه شد. در اين درگيري چند فدائي خلق جان باختند. و  "پرولتاريا

جنگ ميان كومله و حزب دمكرات كردستان، كه در آن ده ها كرد 
پيشمرگه كشته شدند، به عنوان جنگ ميان بورژوازي و پرولتارياي كرد 

كه همواره انشعابات فرقه گرايانه  مورد تبليغ قرار گرفت. و فراموش نكنيم
درون سازمان هاي ماركسيستي به عنوان جنگ ايدئولوژي ميان پرولتاريا و 

  بورژوازي جار زده شده است.
اگر نسل ما در سازمان هاي چپ و ماركسيستي دچار اين كژانديشي نمي 
شد كه سازمان هاي خود را نماينده پرولتاريا و تحوالت فكري دروني خود 

بازتاب مستقيم  تحوالت و منافع طبقات اجتماعي بداند، شايد تحوالت را 
  نيروي چپ و ماركسيستي ايران جز اين مي بود كه هست؟

  
  بي اعتمادي قابل فهم

تغييرات تشكيالتي، افزون م ل به سازمان مجاهدين خلق و سر انجام  
ديگر و از طرف  "سازمان پيكار در راه آزادي طبقه كارگر"تغيير نام به 

بازسازي سازمان مجاهدين خلق به رهبري مسعود رجوي مهر تائيدي است 
بر موضع گيري به موقع و اصولي حميد اشرف و سازمان چريك هاي فدائي 
خلق در قبال آن تحوالت. حميد اشرف حق داشت نسبت به تحول 
ايدئولوژيك يك سازمان مذهبي به يك سازمان ماركسيستي به آن گونه 

ن مجاهدين خلق صورت گرفت، بي اعتماد باشد. او نمي كه در سازما
پذيرفت كه سازمان مجاهدين خلق در كليت خود به يك سازمان 
ماركسيستي تحول يافته باشد و از اثرات زيانبار نحوه اين تحول بر نگاه 
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جامعه بر مناسبات ميان نيروهاي سياسي مذهبي و ماركسيستي نگران 
را به عنوان يك سازمان ماركسيستي به بود. او سازمان مجاهدين خلق 

رسميت نشناخت و با كنكاش در حوادثي كه در سازمان مجاهدين خلق 
رخ داده بود و نيز با كنكاش در صحبت ها و استدالالت تقي شهرام به 
كالبد شكافي سازماني كه اكنون خود را ماركسيست اعالم كرده بود، 

  را باز نماياند.  پرداخت و شيوه هاي توطئه گرانه اين تحول
درصد اعضا و  50حميد اشرف حق داشت نسبت به آن تحول كه با تصفيه 

جابجايي كادرها و تصفيه هاي خونين صورت گرفت، به ديده ترديد 
بنگردد. براي حميد اشرف حفظ نام مجاهدين خلق براي سازماني كه خود 

كه او را ماركسيست مي دانست، نمي توانست صرفا حفظ يك نام باشد بل
آن را همچون منشوري مي دانست كه در پرتو آن همه آنچه را كه در 

جان كالم آن است كه اين حركت جديد يك  "سوال آغازين او نهفته بود، 
بازتاب مي يافت. بنظر مي رسد براي  "حركت بنيادين اصولي بوده يا نه؟

ها حميد اشرف نام مجاهدين خلق نشانه هويت تاريخي و در هم تنيدگي آن
با ايدئولوژي اسالمي بود و بنابراين حفظ اين نام براي سازماني كه خود را 

  ماركسيست مي دانست نشانه يك اپورتونيسم بود.
حميد اشرف بدرستي دريافته بود كه حفظ نام هم سرپوشي است بر شيوه 
هاي توطئه گرانه، سركوب و حذف فيزيكي و هم حربه اي مهم براي حفظ 

كه پشتوانه نيازهاي مالي و انساني اين سازمان بودند. اين  امكانات و منابعي
هوشياري سياسي حميد اشرف بود كه با انتقاد از حفظ نام مجاهدين خلق 
به مثابه حلقه كليدي در اشتباهات تقي شهرام و هم فكرانش از يك سو و 
قائل شدن حق اين نام براي كساني كه همچنان سازمان مجاهدين را با 

اسالمي اش نمايندگي مي كردند از سوي ديگر، يك موضع  ايدئولوژي
گيري سياسي درست و يك برتري اخالقي براي ماركسيستها از خود بجا 
گذاشت. با اين هوشياري سياسي او به طرح هاي سياسي تقي شهرام مبني 

با بي اعتمادي مي  "جبهه واحد توده اي"بر ضرورت و تشكيل 
  )1نگريست.(

  
  مايندگي طبقه اجتماعيسازمان سياسي و ن

اما حميد اشرف در نگاه به رابطه بين يك سازمان سياسي با طبقات 
اجتماعي دچار يك آشفتگي فكري بود. او در اين گفتگوها يك موضوع 

مي دهد. در نگاه او  صرفا سازماني را بي واسطه به مسئله طبقاتي گسترش
را به عنوان ايدئولوژي يك سازمان سياسي به او حق مي دهد كه خود 

  نماينده يك طبقه اجتماعي تلقي كند.
يك سازمان مذهبي مي تواند ماركسيست شود ولي يك  "مي گويد:  

. براي حميد اشرف "سازمان خرده بورژوازي نمي تواند ماركسيست شود
سازمان مجاهدين خلق تنها يك سازمان سياسي با ايدئولوژي مذهبي نبود، 

اينده مستقيم و بالواسطه خرده بورژوازي بلكه در عين حال او آن را نم
سنتي ايران مي دانست. همانطور كه سازمان چريك هاي فدائي خلق را 
نماينده پرولتاريا مي فهميد. او فكر مي كرد كه صفوف مجاهدين خلق را 

  خرده بورژواهاي سنتي و بازاري ها تشكيل مي دهند. 
هردو سازمان  "طبقاتي"واقعيت آن است كه در تمام دوره چريكي تركيب  

عمدتا از دانشجويان و فارغ التحصيالن دانشگاهي و از خانواده هاي متوسط 
شهري بوده است. با اين تفاوت كه چريك هاي فدائي عمدتا از خانواده 

مي آمدند و مجاهدين خلق عمدتا و عموما از خانواده  "غير مذهبي"هاي
مان با شيوه مبارزه هاي مذهبي و سنتي بر خاسته بودند. هر دو ساز

مسلحانه خود را به جامعه شناسانده بودند يكي با رنگي از مذهب و ديگري 
خرده  "طبقاتي"با ماركسيسم. بنابراين وقتي كه حميد اشرف به تركيب 

بورژوازي سنتي و بازاري ها در سازمان مجاهدين خلق اشاره مي كند با 
گذارد به تركيب اعتراض تقي شهرام مواجه مي شود. او انگشت مي 

تقريبا يكسان هردو سازمان، كه عموما از دانشجوها و  "طبقاتي"
حميد اشرف پاسخي به اين اعتراض ندارد. روشنفكران تشكيل مي يافت. 

اما امروز كه به گذشته مي نگريم، متوجه مي شويم كه مهم نبود كه 
چريك ها و مجاهدين چه تصوري از خود داشتند بلكه مهم آن بود كه 
تلقي جامعه از هويت سازمان مجاهدين خلق چه بود؟ فرزندان مسلمان در 

  نظامي اسالمي. –يك سازمان سياسي 
  

  يا جنايت؟ "اصالح و آموزش "
، يعني زماني كه طبق گفته 53حميد اشرف با اشاره به تاريخ زمستان 

شهرام و قائدي جريان ماركسيستي در درون سازمان تثبيت شده بود، 
كند كه چرا آنها سازمان چريك هاي فدائي خلق را از تحوالت انتقاد مي 

ايدئولوژيكي كه در درون سازمان مجاهدين خلق جريان داشته، مطلع 
تقي شهرام در پاسخ مي گويد كه آنها نسبت به چريك ها بي نكرده اند. 

اعتماد بوده و مطمئن نبودند كه چريك ها از ماركسيست شدن مجاهدين 
با اشاره به شريف واقفي و ديگراني كه به   ميد اشرفاستقبال كنند. ح

گفته آنها با تغييرات ايدئولوژيكي بطور كامل همراه نشده و به كارخانه ها 
شده بودند، مي پرسد كه ديگر نگراني آنها از مطلع نكردن چريك  "تبعيد"

هاي فدائي از چه بود. تقي شهرام مي گويد: تبعيد نه؛ تنبيه. و جواد قائدي: 
  تنبيه هم نه، براي آموزش سازماني. 

براي رهبران ماركسيست شده مجاهدين كافي نبود كه افراد ماركسيسم را 
بپذيرند. ادعاي آنها بايد ثابت مي شد، بايد امتحان پس مي دادند و پروسه 

را از سرمي گذراندند. در واقعيت اين پروسه چيزي نبود » اصالح و آموزش«
رهبري. و ناگفته نماند كه در سوي ديگر  جز تائيد بي چون و چراي

ممتحن قرار دارد. ممتحن كسي است كه تنها تفسير خود را » امتحان«
  مالك حقيقت قرار مي دهد.

و اما نكته اي كه براي من در اين گفتگوها مبهم مانده، اين است كه چرا 
 باقي مي ماند و به قتل شريف واقفي اشاره» تبعيد«و » تنبيه«بحث در حد 

بوده است، يعني  54نمي شود. زمان اين گفت و گوها در نيمه دوم سال 
زماني كه بيانيه تغيير مواضع ايدئولوژيك سازمان مجاهدين خلق در مهر 

انتشار يافته بود و درآن به اعدام شريف واقفي و ديگران اشاره شده  54ماه 
ل فقيه ساواك با پخش مصاحبه تلويزيوني خلي 54بود. و ضمنا در مرداد 

دزفولي، كه از چگونگي قتل شريف واقفي پرده برمي داشت، اين حادثه را 
مورد تبليغات وسيع قرار داده بود. حال اين سوال پيش مي آيد كه آيا 
حميد اشرف در گفت وگوها به اين جنايت اشاره كرده و بهر دليلي اين 

  مده است؟صحبت ها ضبط نشده اند. يا اينكه اين موضوع اصال به ميان نيا
متاسفانه ما از موضع حميد اشرف و رهبري سازمان چريك هاي فدائي  

خلق درباره اين جنايت و اصوال نظر آنها نسبت به حذف فيزيكي اعضا در 
يك سازمان بي اطالع مي مانيم. و نيز نمي دانيم كه زمان تصفيه هاي 

هادت فيزيكي درون سازمان چريكهاي فدائي خلق صرفا محدود به بعداز ش
 حميد اشرف بوده است؟ 

  2011ژانويه  12
*****  

نظر درباره  3در زندان اوين  55-54تا آنجا كه بخاطر مي آورم در سال  -1
همه نيروهاي  تحول ايدئولوژيك در سازمان مجاهدين خلق بوجود آمد.

چپ بر اين باور بودند كه ايدئولوژي التقاطي مجاهدين نمي تواند دوام 
زود شاهد پيدايش و شكل گيري يك جريان ماركسيستي  بياورد و دير يا

در درون اين سازمان خواهيم بود اما نحوه و دامنه اين تحول براي كسي 
روشن نبود. بر طبق اخباري كه به زندان مي رسيد تقريبا هيچ كس باور 
نمي كرد كه كه اين تحول با تصفيه هاي فيزيكي همراه بوده باشد.  آن چه 

به هاي تلويزيوني عنوان مي شد، غيرقابل قبول و بيشتر هم كه در مصاح
به تبليغات ساواك نسبت داده مي شد. اما نسبت به خود تحول ايدئولوژيك 
يك نظر شبيه استدالل تقي شهرام بود؛ نظر ديگر به استدالل حميد اشرف 
نزديك بود و نظر سوم، در مجموع اين تحول را منفي ارزيابي مي كرد و 

ين عقيده بود كه كساني هم كه ماركسيست مي شدند، بهتر مي بيشتر بر ا
   بود كه آن را اعالم و علني نكنند.

  
   را ...! ري
   كالغ چشمِ كوري به

 ميرن نمي هرگز ها عقاب
  (سيد علي صالي)
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  بيه و تنبهتن
  برخي از فعاالن گذشته

 
ي خلق و هاي فداي  انتشار اخير نوار مذاكرات رهبران سابق سازمان چريك 

ـ لنينيست) به خودي خود اقدام مناسبي بود.   مجاهدين خلق (ماركسيست
سال طول كشيده  35هايي به ذهن مي آيد كه چرا  البته بالفاصله سوال

ها را منتشر كند. چرا زودتر هنگامي كه  است تا يك طرف مذاكره آن
نشدند.  توانست مفيدتر واقع شود، منتشر مسائل حاد بود و اين اطالعات مي

آيا دليلي بر كتمان وجود داشته كه اكنون رفع شده است و يا برعكس اآلن 
ضرورت خاصي بوجود آمده است. آيا طرف ديگر مذاكره چرا تاكنون چنين 

  گويد.  اقدامي نكرده بود و اكنون چه مي
تر  اند ولي خوشحال ما البته و به هر حال خوشحاليم كه نوارها منتشر شده

اي را  دانستيم و در اذهان دغدغه  مي هاي فوق را  ر جواب سوالبوديم اگ مي 
  ديديم.  نمي

توان به محتويات اين نوارها برخورد مشروح و جزء به جزء كرد ولي   مي 
اكنون كه صورت بسياري از مسائل عوض شده است اين اقدام جزء 

دي اي تحليل گذشته به خو ترين كارها نخواهد بود. شايد براي عده ضروري
ها بيشتر  رسد كه فايده آن  مي خود اهميت فراواني داشته باشد ولي به نظر 

تواند براي آينده مفيد باشد. به   مي هايي است كه  به خاطر آموختن درس
  توان گفت:  مي هر حال چند مسئله را 

ي مبارز ضرورت  الف ــ  اين امر كه چند نفر از رهبران دو سازمان عمده
ر را آن قدر مبرم بدانند كه در آن شرايط واقعا دشوار و مذاكره با يكديگ

پرخطر چندين جلسه مشترك داشته باشند به خودي خود قابل تحسين 
خواهد كه از هيچ يك از   مي ريزي و شهامت  قدر برنامه است. اين كار آن

  ها كمتر نبوده است. اقدامات مسلحانه و انقالبي آن
ها همكاري و اتحاد آن  مبرم اين مالقات رسد كه مسئله  مي ب ــ  به نظر 

دو سازمان بوده باشد كه به خودي خود مهم است ولي اين مسئله در لواي 
طرح مسائل ايدئولوژيك (كه در حقيقت چندان هم ايدئولوژيك و نظري) 

رود و به مباحث و گله   مي شود و گاه در اين قالب از بين   مي نيستند رقيق 
ها. و باز جواب دو  شود براي اجتناب از بيان واقعيت  مي هايي منجر  مندي

شود و آن اين است كه در   شود داده نمي  مي سوال اساسي با آن كه تكرار 
طول زمان چرا افرادي از سازمان مجاهدين كه به تدريج تغيير ايدئولوژي 

پيوسته و يا سازمان مستقل خود را تشكيل  دادند به فداييان نمي  مي 
د. چرا آنان اصرار داشتند كه  ديگران را طوعا و كرها به همين دادن نمي

(كه  "انتقاد از خود"كنند. و اين مراد اگر با بحث ووادار تغيير ايدئولوژي 
(به  "كار كارگري"خود داستان مفصلي دارد) حاصل نشود، به اعزام به 

هايي حل ن عنوان اجبار و تنبيه) كشانده شود و باالخره در مواردي به راه

. اين اصرار براي چه بوده است. اين را نه تنها در همان زمان "اعدام"يعني 
نمايندگان اين سازمان در خارج از كشور توضيح ندادند، نه تنها ادبيات 

شود كه رهبران  بعدي سازمان پيكار توضيح نداد بلكه اكنون مشاهده مي
اند. به  داشتهاين تغيير ايدئولوژي در زمان خود هم براي آن توضيحي ن

شود  شنويد. آنچه گفته مي دهيد هيچ توضيحي نمي نوارها كه گوش فرا مي
سال براي  35است. و اين چيزي نيست كه بايستي  شرح ماوقعتظاهر به 

شد در همان زمان هم ايراد را ديد. در  كرديم، مي شنيدن آن تامل مي
بيانيه تغيير " همان زمان جبهه ملي ايران در خاورميانه جزوه اي در نقد

مجاهدين منتشر كرد. در آن جزوه با وجودي كه هيچ  "مواضع  ايدئولوژيك
ها  مجاهدين به اعضاء خود، و طبيعتاً مسئله شكنجهاجبار اطالعي از ميزان 

هاي درون سازماني در دست نبود، ضمن رد و محكوم كردن تصرف  و اعدام
ان تشكيل شده بود از سازماني كه با سرمايه مادي و معنوي افراد مسلم

مجاهدين دو سوال ساده شده بود. چرا افرادي كه تغيير ايدئولوژي دادند به 
فداييان نپيوستند و يا سازمان جديدي تشكيل ندادند. دو سوال ساده. دو 

بي امان  "هجمه !"سوالي كه نه تنها جوابي نداشت بلكه موجب هجوم و 
تنها بودند. تا آن جا كه مي  مجاهدين شد. و كاش مجاهدين در اين مساله

دانستند،  هايي كه خود را به نحوي از انحاء ماركسيست مي دانيم همه گروه
انگيزي زدند. گوئي از  و طبعاً هواداران فداييان، دست به حمالت حيرت

شدن افراد مذهبي به نحو مقتضي استقبال نشده است!  ماركسيست
هايي كه در  و نيز عكس العملمتاسفانه كسي به زشتي و نادرستي اصل كار 

  جامعه ايجاد مي كرد توجه نداشت.
  دهد. هيچكس به آن سواالت ساده جواب نداد و هنوز هم جوابي نمي

ل اين سواالت جواب نداشت چون  –چرا ؟ زيرا براي مجاهدين م 
طلبي و بت بودن سازمان ،  توانستند بگويند كه خودخواهي، سلطه نمي

دهد. و ديگران چرا ؟ ما  جازه چنين كاري نميما ا فيتيشيسم سازماني
بهترين ايم جز آن كه تصور كنيم در  نه آن روز و نه امروز جوابي نديده

، اگر عوام فريبي برخي را كنار بگذاريم، هيستري استقبال از   شرايط
برداري از آن، موجب چنين  و هول شدن براي بهره "ماركسيسم"

  هايي شد.  العمل عكس
ها بود امروز حتي ارزش پرداختن در  ين امر صرفاً مربوط به گذشتهاما اگر ا

رسد كه اين منش و  حد چند پاراگراف فوق را هم نداشت. ولي به نظر مي
انگيز رهبران برخي  رفتار هنوز هم باقي است. تغيير جهات سياسي حيرت

هاي سازماني  هاي موجود هنوز هم با تائيد بالفاصله اكثريت توده سازمان
همراه است. به نظر مي رسد باور و آرمان تابعي است از منافع سازماني. ما 

ايم كه حتي يكي از گروه هائي كه به خيل مدافعين تغيير  هنوز نديده
ايدئولوژي مجاهدين پيوسته بودند از گذشته خود انتقاد كند. انتقادات 

ين انتقاد را اند و ا اند كه به كلي از مبارزه بريده پراكنده را كساني كرده
جويي و يا پيوستن  گيري از هر گونه مبارزه اند براي كناره مستمسكي كرده

توان صادقانه  به اردوهاي راست و مخالف. و اين نوع انتقاد را به سختي مي
و بنابراين اكنون  "مان بد بود ما چنان كرديم، بد كرديم، چون راه"دانست. 

را محكوم كنيم و به اردوي توانيم راه چپ گذشته  با خيال راحت مي
وار بريدن و "نون و القلم"ها بپيونديم، و يا اساسا  طلبان و غربي سلطنت

و از  "بريدن"رسد آن چه از  انفعال را توجيه كنيم. با اين همه به نظر مي
بدتر است پند نگرفتن از اين فجايع و ادامه  "پيوستن به اردوي مخالف"

  جويي و فيتيشيسم سازماني جديد است.ايرادات گذشته در پوشش مبارزه 
هايي كه همان  ها و مخالفين نبايد آن قدر هراسيد كه از خودي از بريده

دهند. اميدواريم اين حداقل  جويي ادامه مي نقش سابق را در قالب مبارزه
آموزش از گذشته پراشتباه و نيز از انتشار ديرهنگام اين نوارها باشد. ما را 

 به فكر وادارد .
ج ــ  هنگامي كه در نوارها مباحثات به مسائل ايدئولوژيك و يا تحليل 

رسد افت واضح و رقت  المللي مي هاي بين هاي سياسي قدرت گيري جهت
آيد. البته اين عمدتا ناشي از شرايط  وجود مي انگيزي  در بيان مطالب به

د موجود تحميلي به كساني است كه زندگي خود را وقف مبارزه كرده بودن
  ه كمبود ناگزير دانش خود.در كنار عدم وقوف آنان ب

تواند از كساني كه شب و روز در مبارزه مسلحانه با رژيم شاه  هيچ كس نمي
اند توقع اشراف به مسائل ايدئولوژيك و سياست جهاني را داشته باشد.  بوده

حميد مومني در حال فرار و زندگي مخفي و پرمخاطره مدتي روزها در 
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نوشت. اگر در زمان خود  ها مي كرد و شب فروشي مي بان جورابكنار خيا
هاي او را مربوط به  گيري خوانديم برخي از مطالب و موضع مطالب او را مي

كننده بود با همه احترامي  يافتيم. برخي واقعاً عصبي ده ها سال پيش مي
  شد به او داشت. ولي چاره چه بوده است و اكنون چيست؟ كه مي

زه مشكالت خود را دارد. برخي از منتقدين مبارزه مسلحانه در نفس مبار 
زمان شاه، نه تنها مبارزه مسلحانه بلكه در حقيقت هر نوع مبارزه غيرعلني 
را نفي مي كردند. البته تشكيل هر نوع گروه، خطر لو رفتن، و در برخي 
 موارد اجبار به زندگي مخفي، فرار و در بدري . . . محظوراتي را ايجاد

كند كه در يك زندگي مرفه با برخورداري از امكانات مختلف وجود  مي
توان به تمام ادبيات چپ و به  ندارد. در اين نوع اخير از زندگي البته مي

همه متون ماركسيستي دسترسي داشت و آن ها را بهانه لفاظي براي 
ما  جويي كه مكالمات روشنفكرانه قرار داد. پس شايد اساساً هر نوع مبارزه

و نه لزوما  اساسي را از اين امكانات محروم كند مضر است . اين حرف
صريح بسياري از كساني بوده است كه با مبارزات گذشته مخالفت 

كردند ( و هنوز هم به مجرد مطرح شدن مساله اي از گذشته مطرح  مي
اندازند) . به  شان سفره مي كنند و مطبوعات معيني هم با آغوش باز براي مي
توان مشكالت مبارزه را  ر حال اين يك راه بوده است و هست. ميه

ها را ناديده انگاشت و  توان آن مستمسكي براي روشنفكربازي كرد و نيز مي
به مبارزين فخرفروشي كرد كه به اندازه آنان به مسائل ايدئولوژيك احاطه 

تيم. ها شدني و رفتني است و مدام هم شاهد آن هس ندارند. هر دو اين راه
  هاي خود را هم ديد. توان به حد توان آموخت ولي محدوديت اما مي

جويي  آورد. آيا مبارزه جويي تقدس مي اما آن طرف قضيه چه؟ آيا مبارزه
دارد كه به ضعف خود در پاره اي از مسائل واقف نبود و به  اين را مجاز مي

و اكنون با ايم  طريق ديگر فخرفروشي كرد. ما اين برخورد را بارها ديده
ها در چه دامي گرفتار  شويم كه رهبران گروه شنيدن نوارها متوجه مي

كه الزمه كار سياسي جدي است و آن بجا اند. آنان با اعتماد به نفس  بوده
توانستند  اند و اگر جز اين بود هرگز نمي را به حق در زندگي كسب كرده

فروشي و يك جريان سياسي موثر به وجود آورند، كار را به فخر
كشانند. و اين را به همه، حتي رفقاي  طلبي مي خواهي نابجا و كرنش تقدس

دهند. اين امر كه من يك چريك هستم، ماركسيست  خود، تعميم مي
دهد تا بگويم هر كسي كه  هستم، مجوز هر كار و هر گفتاري را به من مي

 چريك نيست گمراه است، و نيز هر كسي ماركسيست شد بري از خطا مي
شود. در نوارها گله يكي از ديگري اين است كه شما كه  شود، مقدس مي

ها را از سرشت  ماركسيست بوديد چگونه اشتباه كرديد! ديگري كمونيست
داند ( و طبعاً با حقوقي فراتر از ديگران) . دو نمونه به دست مي  ويژه مي

  دهيم:
ي سازمان چه اول ــ  تقي شهرام در جواب به اين سوال كه با اعضاء قبل

اند چنان با خشونت از دوستان سابق خود ــ حتي آنان كه تغيير  كرده
اند ولي به زعم او به مدارج عالي نرسيده اند ــ  سخن  ايدئولوژي را پذيرفته

فرستادن آنان، از خالي  "كارگري"انگيز است، از به كار  گويد كه حيرت مي
رموثر بودن افرادي (كه ما كرده بود ، از غي "باد"شان كه  كردن سازمان

شان مديون آنان بوده است) سخن  دانيم حيات بسياري از افراد سازمان مي
  گويد كه پشت انسان از اين همه نخوت و خشونت مي لرزد. مي

دوم ــ  حميد اشرف نيز كمتر دچار اين حالت نخوت نيست. با اطالعات 
ز كشور دارد در هاي خارج ا ضرورتاً كمي كه از كنفدراسيون و سازمان

دهد. تز  هاي خود كوچكترين اثري از وقوف به اين كمبود نشان نمي تحليل
دهد و راه حل ارائه مي كند. طبعاً كسي كه شبانه روز با رژيم شاه در  مي

تواند از مسائل ايدئولوژيك و  جنگد نبايد و نمي آن شرايط دشوار مي
م چيزي است كه سازماني ديگران مطلع باشد. اگر بخش اول اين حك

ها) بخش دوم يعني تظاهر به  شرايط به او تحميل كرده است (محدوديت
  كند. همه چيزداني را او به خود و ديگران تحميل مي

هاي فدايي خلق و مجاهدين  ، قبل از تشكيل سازمان چريك "ستاره"گروه 
خلق و قبل از شروع مبارزه مسلحانه در ايران، عمدتاً از ميان جناح چپ 

كرد. برخي از افراد آن  هه ملي خارج از كشور به وجود آمد و فعاليت ميجب
ها  در جستجوي راهي براي تشديد مبارزه به خاورميانه آمدند، با احمدزاده

قبل از تشكيل سازمان فداييان خلق تماس گرفت، در جريان سفر صفايي 
يگر رفقاي مبارز هاي د هاي او و بعداً با نوشته فراهاني به خاورميانه با انديشه

ها همه نيروي خود را در دفاع از آنان  داخل آشنا شد؛ پس از تشكل چريك
ها به خارج اين همكاري وسيعتر شد  گذاشت. با آمدن نمايندگاني از چريك

به حدي كه زندگي مشترك آنان آغاز شد. اعضاء گروه عمده نقطه نظرهاي 
فدايي (و سپس اعزام ايدئولوژيك و سياسي خود را از طريق نمايندگان 

اي از خود به داخل) در اختيار سازمان آنان قرار دادند. جواب  نماينده
نظر داريم و با هم در  رفقاي داخل اين بود كه جز در مسائل جزئي اتفاق

يعني دو گروه از نظر  )1(براي وحدت كامل قرار گرفتيم. "پروسه تجانس"
 "مسائل جزئي"لوژيك هم به  تشكيالتي يكي شدند و قرار شد از نظر ايدئو

مورد تفاوت پرداخته و وحدت كامل شود. الزم است در اين جا به يك نكته 
جانبي كه بعداً مساله ساز شد اشاره كنيم.  پيش از پروسه تجانس اعضاء 

كردند)   همين گروه (كه در خاورميانه تحت عنوان جبهه ملي فعاليت مي
ن خلق با افراد اين سازمان و سپس قبل از اعالم موجوديت سازمان مجاهدي
كردند و امكانات خود از جمله راديو  با خود سازمان مجاهدين همكاري مي

  سروش (بعدها راديو ميهن پرستان شد) را در اختيار آنان گذاشته بودند.
وحدت تشكيالتي گروه ستاره و فدائيان و پروسه تجانس از همه مخفي 

جاهدين هم مطرح نشده بود. طبيعي بود نگاه داشته شده بود و طبعاً با م
كه مجاهدين از ميزان همكاري اين دو گروه (و اين امر كه چرا گروه همه 
امكانات خود را در خاورميانه و اروپا و آمريكا در اختيار فدائيان گذاشته 

ويژه اين نكته را كه در جاهايي اعضاء گروه به  است) خرسند نباشند و به
يافتند و ظاهراً  كننده مي كردند نگران يان اقدام ميعنوان نماينده فداي

همين دلخوري را به دوستان خود در داخل كه آنان نيز از پروسه تجانس 
  ساختند. خبر بودند منتقل مي بي

تا اينجا مسئله مهمي جز دلخوري مجاهدين وجود نداشت. كارها به سرعت 
ر ايدئولوژي رفت. اما در طول زمان تغيي و در وسعت مناسب پيش مي

به صورتي كه به آن اشاره خواهد شد) مسائل  فدائيانمجاهدين (و 
متعددي ايجاد كرد. برخي از اعضاء اصلي مجاهدين در خارج از كشور ابتدا 
به صورت شفاهي مسئله تغيير ايدئولوژي را به صورت قسمي و مبهم در 

مواضع را  جلسه مشترك با ما و فدائيان مطرح كردند و سپس بيانيه اعالم
العمل شفاهي و سپس كتبي ما همان است كه  منتشر ساختند. عكس

منتشر كرده ايم. اين مطالب را قبل از انتشار نمايندگان فدائيان نيز ديده 
هاي درون سازماني مجاهدين (و  ها و اعدام بودند. البته ما از شكنجه

يم كه با العمل عمومي آن اشاره كرد فدائيان) اطالعي نداشتيم. به عكس
ل) عليه ما در جزوه   -انتشار مطلب تند ، موهن ، نادرست مجاهدين (م 

  جنگ مغلوبه شد. "مسائل حاد جنبش"
اي بود كه پس از  زمان در ايران اتفاق افتاد مسئله آن چه متاسفانه هم

شهادت پي در پي رهبران فدائيان در ايران به وجود آمد. رهبري جديد 
جمله رفقا حميد اشرف و حميد مومني ــ  هم به سازمان فدائيان ــ از 

، اما اعالم نشده، داده بودند. مطالبي كه در نبرد تغيير ايدئولوژينظر ما 
كرديم با گذشته  رسيد و ما آن را تكثير و توزيع مي خلق به دست ما مي

متفاوت بود. انديشه مائوتسه دون، تحليل از سياست شوروي و غيره به 
بلي اين سازمان مغايرت داشتند كه ما را ــ  و نمايندگان قدري با مطالب ق

كرد. مطالب را مفصالً به ايران نوشتيم. از  آنان را ــ  دچار پريشاني مي
نماينده خود ما كه به ايران رفته بود رفيق منوچهر حامدي خبري نداشتيم 
(و بعدها فهميديم كه شهيد شده است). جلسه مشترك وسيعي با 

دائيان گذاشته و همه مسائل را مطرح كرديم. رفقاي فدايي كه نمايندگان ف
رسيد و به علت تعلق سازماني، خود را موظف  تاثير آن چه از ايران مي تحت

دانستند نيز مشكالت در راه ادامه همكاري به صورت  به دفاع از آنان مي
ديدند. پروسه تجانس قطع شد ولي ظواهر همكاري ادامه  سابق را مي

اين مباحثات نيز ضبط شد. اين نوارها در دسترس ما نيست . داشت. 
سال ديگر براي انتشار آن طول نكشد! ولي به هر حال ما  35اميدواريم 
  ) 2ايم.( ها را در همان زمان منتشر كرده محتواي آن

ها را در  مشروح اين مطالب قبالً نوشته شده است اما آن چه تكرار سريع آن
يدخاطره براي توضيح نوارهاي مجاهدين و فدائيان اين جا ضروري كرد تجد

است. آن چه اكنون روشن مي شود اين است كه رفقاي فدايي، ال اقل 
حميد اشرف كه از همه جريانات مطلع بوده است در برخورد با مجاهدين 

 پروسه تجانساند ــ يك كالم در مورد  از ما دلخور بوده "به حق"ــ  كه 
ايم.  گويد كه آنان و ما وحدت تشكيالتي داشته گويد! نمي به آنان نمي
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گويد كه اقدامات ما به درخواست و همراه با نمايندگان آنان بوده است.  نمي
كند، بلكه اكنون كه پروسه  او نه تنها مجاهدين را از سردرگمي خارج نمي

اند با همان  تجانس متوقف شده است و ظاهراً امكانات جديدي پيدا كرده
گويد كه مجاهدين از رفقاي سابق خود!  سخن مي "جبهه ملي"نخوتي از 

انگيز است. گويي  ها و مجاهدين شگفت چه قدر اين مشابهت رفتار چريك
گيري سازماني  انتظار داشتند كه ما نيز در مقابل تغيير ايدئولوژي و جهت

  كردند.  كرنش كنيم. اشتباه مي "هاي سازماني خودشان توده"همانند 
د كه ما چون با انديشه مائوتسه دون كه يافته جديد آنان بود شو معلوم مي

موافق نبوديم زياد هم ماركسيست نيستيم، چون با استالينيسم كه ايضاً 
گيري جديد آنان بود مخالفيم (انحراف جدي داشته و تروتسكيست  موضع

دانيم ما تنها گروهي بوديم كه  هستيم) و اين نكته كه تا آنجا كه مي
ايم  (به نام تروتسكيسم، سقط  ي در رد تروتسكيسم نوشتها كتابچه

 كاهد! ديالكتيك لنيني) چيزي از بار گناهان ما نمي
ها را قرباني مي كند و هم  البته ما معتقديم كه هم شرايط است كه سازمان

اشكاالت ايدئولوژيك و شخصيتي رهبران. هنگامي كه ظرف چند سال 
رود، افراد جديدي بدون آمادگي قبلي  مي ها چند بار از بين رهبري سازمان

هاي متفاوت  نظرات ايدئولوژيك و تحليل آيند با نقطه به عرصه رهبري مي
(از پويان و احمدزاده و . . . تا حميد اشرف) و از آن طرف حنيف نژاد و 

زادگان و رضا رضائي . . . تا تقي شهرام و بهرام آرام) تداوم ايدئولوژيك  بديع
رود مگر آن كه دموكراسي درون سازماني و صاحب  بين ميو سياسي از 

نظر بودن اعضاء سازمان مانع از تغييرات شديد و عجيب گردد. متاسفانه 
اين عوامل باز به دليل شرايط اختناق جامعه و عدم آگاهي وسيع اعضاء 
سازمان و رهبري به ضرورت قطعي دموكراسي درون سازماني وجود 

شود گوئي به خود حق مي دهد كه  عوض مي نداشت. رهبر سازمان كه
سازمان را مطابق باورهاي خود عوض كند. بسياري از افراد به علت  كمبود 

روند و آنان كه  دانش، ضعف آرماني و فيتيشيسم سازماني به همين راه مي
ها  ها، اخراج شوند. تصفيه هاي شومي دچار مي كنند به سرنوشت مقاومت مي

زماني (هر دو سازمان) را با هيچ كالمي جز هاي درون سا و اعدام
  توان وصف كرد.    استالينيسم مجسم نمي

به هر حال آن چه گذشته، ظاهراً گذشته است، اين مبارزين شهيد        
شان مطلبي بگويند. ادامه  توانند در توضيح مواضع گذشته اند و نمي شده

يا كالً از آن خط و  دهندگان آنان هم يا از نظر سازماني منحل شده اند و
كردند  گو نيستند. ديگراني كه به ما حمله مي ربط گذشته خارج اند و پاسخ

اطالع تابع  پناه و بي ايم و مانند توده هاي سازماني بي كه چرا كرنش نكرده
دهند ساكت  ايم امروز اگر هم هستند (هستند؟) ترجيح مي صرف نبوده

  بمانند.
تن اين چند صفحه مطالبي را بال جواب واگر اين واقعيت نبود كه ننوش

داديم كه چيزي  ، ترجيح مي شد گذاشت و سكوت عالمت رضا تلقي نمي مي
گرايان منفعل بريزد و از اعمالي كه  نگوئيم كه آب به آسياب منفي

خواهانه ايران زد محملي  بزرگترين ضربه ممكن را به جنبش چپ و ترقي
  براي ادامه خونريزي پيدا شود. 

سال نوارهاي فوق را منتشر  35شناس كه پس از  رفيق تراب حق براي
كرده است ــ به عنوان يك فعال عمده و موثر جريانات خارج كشور ــ  
مطالب اين نوشته تازگي ندارد ولي براي كساني كه اولين بار آنها را 

نمايد، هم براي ايضاح برخي  شنوند اين توضيحات مختصر ضروري مي مي
توان  ها مي هايي كه از آن داشت به درس براي اميد و چشممطالب و هم 

  گرفت.                                                           
*****  

) مشروح اين مطالب پس از قطع پروسه تجانس از طرف گروه اتحاد كمونيستي (گروه 1
د تغيير مواضع ايدئولوژيك هايي در مور ستاره سابق) منتشر شد. اين مطالب همراه با نوشته

وجود دارد. مراجعه  )www.vahdatcommunisti.comسازمان مجاهدين در سايت (
 آموز باشد. تواند عبرت به آنها مي

  ) به همان وبسايت مراجعه شود2
*  

  

  
  

  
  

  نگاهي
  گوي ماندگار!و به يك گفت 
    

  فريبرز سنجري
 

و به خصوص صداي رفيق   50شنيدن صداي مبارزين سالهاي 
وحشي "كبيرحميد اشرف  كه در سخت ترين شرايط پليسي و در زير بال 

، سالها جان بر كف بر عليه سلطه امپرياليسم و "خفاش خون آشام
ديكتاتوري ذاتي اين سلطه جنگيد و سرانجام نيز جان بر سر تعهد انقالبي 

انگيز و خاطره بر انگيز است. به خصوص اگر به  خويش نهاد، بي شك شور
ياد آوريم كه تعهد و پيمان او به آرمانهاي طبقه كارگر و به كمونيسمي بود 
كه پرچم اش با خون چنين رهبران و رزمندگاني سرخ گشته است. از آنجا 
كه نوار هاي حاوي صداي آن مبارزين بخشي از اسناد جنبش انقالبي 

بازگو كننده برگهائي از تاريخ پر افتخار سازمان  خلقهاي ما و همچنين
مي باشد، بايد از خارج شدن آنها از  50چريكهاي فداني خلق ايران در دهه 

ي(نوار "زواياي انبار ها"پستوي انبار ها و يا به قول رفيق حميد اشرف از 
)  دور از دسترس عموم، خوشحال بود؛ و به هر حال 3قسمت  2شماره 

  چنين كاري صورت گرفته است. متشكر بود كه
اما همانقدر كه هر رزمنده صف آزادي و سوسياليسم، ازدسترسي پيدا 
كردن به اين نوار ها و شنيدن صداي مبارزين آن دوران و مطلع شدن از 
زواياي گوناگون انديشه هاي آنها و موضوعات مباحثات في مابين دو 

ي پر تحرك انقالبي سازمان فعال در عرصه عمل مبارزاتي درآن سالها
خوشحال مي شود، همانقدر هم اين سوال با برجستگي بيشتري در 
مقابلش قرار مي گيرد كه  براستي چه مالحظاتي رفيق تراب حق شناس 
يعني دارنده نوار هاي مورد بحث را بر آن داشته بود كه تا كنون اين اسناد 

چ يك از كساني را از انظار عموم مخفي نگهدارد؛ آنهم در شرايطي كه هي
كه در اين نوار ها از سوي سازمانهايشان سخن مي گويند ديگر در بين ما 

آنها يا در درگيري با نيرو هاي امنيتي رژيم ددمنش شاه جان  -نيستند
باخته اند(رفقا حميد اشرف و بهروز ارمغاني) و يا در همان سالهاي اوليه 

ركوبگراعدام گرديده استقرار جمهوري اسالمي بدست جالدان اين رژيم س
و از آن مهمتر اينكه اكنون چند دهه  - اند(رفقا تقي شهرام و جواد قائدي)

است كه سازمانهائي كه نمايندگانشان در اين نوار ها از سويشان سخن مي 
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گويند در بطن سير رو به رشد مبارزه طبقاتي، تغييرات بزرگي كرده و 
  برخي اساسا ديگر موجوديت عيني ندارند. 

از اينكه از زاويه  قبليلم براين نكته نيز تاكيد كنم كه مالحظات فوق ما
انتقادي مورد نظرم باشد، از اين نظر طرح مي شوند تا توجه ديگراني كه 
اسنادي از اين دست در اختيار دارند را به ضرورت انتشار آنها جلب كنم. 

يار دارند الزم است چنين كساني نيز  پا پيش گذاشته و اسنادي كه در اخت
را حتي پس از گذشت اين سالهاي طوالني در معرض ديد جنبش انقالبي 
قرار دهند. آنها اگر چنين كنند  نه تنها به روشن شدن واقعيت ها در 
ارتباط با جنبش مردم ايران كمك خواهند كرد، بلكه باعث خواهند شد تا 

د كمتري سم پاشي هاي دشمنان مردم  بر عليه نيرو هاي مبارز جامعه بر
  پيدا كنند. 

براي آن كه هر چه بيشتر بر ضرورت در اختيار عموم قرار دادن اسناد 
جنبش تاكيد كنم الزم است در ارتباط با نوار هاي مذكور بگويم كه ماشين 
تبليغاتي وزارت اطالعات جمهوري اسالمي سالهاست كه تبليغ مي كند كه 

طالع فدائي ها بخش ماركسيست شده سازمان مجاهدين خلق بدون ا
مخفيانه مذاكرات في مابين دو سازمان را ضبط مي كرده است. در حاليكه 
كسي كه اين نوار ها را گوش بكند متوجه مي شود كه مذاكرات، با توافق 
دو طرف و علنا ضبط مي شده و طرفين بار ها در جريان صحبتهاي خود 

اين حداقل يكي از به نوارهاي ضبط شده ار گفتگو ها اشاره مي كنند. بنابر
مزاياي انتشار اسناد واقعي جنبش مردم ايران اين است كه همگان متوجه 
مي شوند كه داستان سرائي ها وزارت اطالعات كه آنها را به عنوان 

جا مي زند چقدرحقيرانه ،مغرضانه و بي ارزش مي  "گزارش ساواك"
ر شده از سوي باشند.  در رابطه با نوار هاي مذكور در جلد دوم كتاب منتش

سازمان مجاهدين "تحت عنوان  "موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي"
تحت عنوان گزارش ساواك آمده  219در صفحه "خلق پيدائي تا فرجام

نظامي گروه به  -در يكي از خانه هاي امن مكشوفه تيم سياسي " است كه:
ول اصطالح مجاهدين خلق، كه به طرزي بسيار ابتكاري  و با مراعات اص

مخفي كاري جاسازي شده بود ،چهار حلقه نوار مغناطيسي كه بر روي آن 
مطالبي ضبط شده بود، به دست آمد... كيفيت ضبط مكالمات روي نوار ها 
ي مزبور نشان مي دهد كه مكالمات از طريق ميكروفن گذاري 

) آيا همين نمونه نشان نمي دهد كه چگونه 1است .( "پنهاني،ضبط شده
راب كردن نيرو هاي مبارز، ضبط علني و بر اساس توافق دو دشمن براي خ

تبديل كرده و با ادعاي  "ميكروفن گذاري پنهاني"طرف مكالمات را به  
مي كوشد تخم نفاق و بدبيني بين نيرو هاي مبارز بپاشد.  "كشف شنود"

منتشر شده اند(به رقم ارائه  "چهار حلقه نوار مغناطيسي"واكنون كه آن 
داريم) آيا بار ديگر آشكار نمي شود كه يكي از راه هاي مبارزه شده كاري ن

با روشهاي مذبوحانه دشمن بر عليه نيرو هاي انقالبي، قرار دادن  اسناد 
واقعي جنبش كه هيچ بار امنيتي اي ندارند در معرض ديد توده ها مي 

  باشد؟ 
هم  در ارتباط با نوارهاي مورد بحث البته الزم است كه اين سئوال بجا

مطرح شود كه اگر مالحظات جان سختي، موجب مي شده اند كه  نوار 
هاي مذاكرات بين دو سازمان در اختيار عموم قرار نگيرند و هنوز هم بر 
اساس آنها تاخير طوالني در پخش آنها توجيه مي شود، حال اين پرسش 
برجستگي مي يابد كه امروز چه مالحظاتي باعث شده كه از اين اسناد 

نويسنده اين ش انقالبي مردم ما رو نمائي شود؟ به خصوص كه جنب
چند سال پيش در ديداري حضوري با تراب حق شناس از وي  سطور

خواست كه آن نوار ها را جهت بررسي تاريخ سازمان فدائي در اختيارش 
قرار دهد اما نامبرده با اين عنوان كه نوارها خراب شده اند و قابل استفاده 

ين امر سر باز زد. در حالي كه پس از گذشت چند سال از آن نيستند از ا
زمان، نوار ها منتشر شده اند و همگان به عينه مي ببينند كه  نوار هاي 

قبل از اينكه به مطلب  )،2ارائه شده خراب نبوده و قابل استفاده بوده اند(
اصلي يعني به بحث در مورد محتواي نوار ها بپردازم الزم مي دانم كه 

وجه رفقائي كه به اين نوار ها گوش فرا داده و موضوع آنها را با اشتياق ت
  دنبال مي كنند به چند نكته ضروري جلب نمايم. 

تعيين تاريخ  مشخص برگزاري اين جلسات آن گونه كه از سوي تراب 
از دقت الزم برخوردار نمي  54حق شناس اعالم شده يعني پائيز سال 

ر ها اين استنباط حاصل مي شود كه آن جلسه باشد. گرچه از يكي از نوا

باشد اما در نوار هاي ديگر مواردي وجود دارد  54مشخص بايد قبل از آبان 
كه  اتفاقا بر تاريخ هاي ديگري داللت مي كنند. براي نشان دادن اين 

  تفاوتها مي توان به موارد زير اشاه نمود.
ن امر كه مجاهدين در يكي از نوار ها تقي شهرام جهت نشان دادن اي

ماركسيست شده  به جنبش مسلحانه ترديدي ندارند مطرح مي كند كه 
بيانيه اعالم مواضع ايدئولوژيك سازمان "چون تشكيالت اش دارد 

را براي چاپ دوم آماده مي كند مي شود اين كار را متوقف  "محاهدين
د. عين اضافه نمو "بيانيه"كرده و براي رفع هر سوء تفاهمي مقدمه اي به 

در ")چنين است: Cحرفهاي تقي شهرام در نوار شماره پنج قسمت سوم(
اينجا به هيچوجه چنين مسئله اي بيرون نمياد كه ما ترديدي داريم راجع 
به جنبش مسلحانه، ببينيد اصالً قواعد، قضيه درست ضدش فهميده شد. 

اين ما مي تونيم اينو اگه شما نمونه شو نشونمون بديد حتي مشخصاً در 
چاپ دومش كه ميخوايم بذاريم متوقف كنيم توضيح مجددي در مقدمه 

اي كه در دسترس است  "بيانيه". اما چاپ اول "بديم كه از نظر ما چيه
مي باشد. بنابراين  54را داشته و چاپ دومش به تاريخ آبان  54تاريخ مهر 

در بوده باشد. در حاليكه  54منطقا اين جلسه مشخص بايد قبل از آبان 
) در جريان بحث، تقي شهرام براي اينكه Aنوار شماره يك قسمت اول(

نبوده است  "بازاري"نشان دهد زمينه هاي عضوگيري سازمانش از عناصر 
نفر از اعضاي سازمان خود و عدم اعدام فردي به نام غيوران  9به اعدام 

تقي شهرام: آخه ما، آخه "اشاره مي كند . سخن وي در نوار چنين است:
كدوم، آخه رفيق اين هايي كه اين همه افراد، بيا ده نفر افراد اآلن اين جا، 
نه نفر ده نفر بودن اين ها اعدام شدن، اين ها كدومشون بازاري بودن غير 

اما مي دانيم و بر اساس اسناد  "از غيوران كه اعدامش نكردن؟ نه نفر...
كه در دادگاهي موجود، روشن است كه مهدي غيوران يكي از افرادي است 

براي محاكمه بخش ماركسيست شده  54كه رژيم شاه درپائيزسال 
مجاهدين تشكيل داد محاكمه شد. نامبرده در  دادگاه  اول به اعدام 

محكوم شده بود كه در دادگاه دوم محكوميتش به حبس ابد تقليل يافت.  
 9ني  بقيه محكومين به اعدام اين دادگاه يع 54بهمن سال  4رژيم شاه در 

) خوب اگر اين نوار را مبنا 3نفر از هم دادگاهي هاي وي را اعدام نمود.(
تشكيل  54بهمن سال  4قرار دهيم اين حلسه مشخص  منطقا بايد بعد از 

شده باشد. اما چرا چنين است ؟ واقعيت اين است و اين واقعيت را با گوش 
في مابين دو  دادن به نوار ها به روشني مي توان متوجه شد كه مذاكرات

سازمان فدائي و بخش ماركسيست شده سازمان مجاهدين خلق، نه در يك 
جلسه بلكه در جلسات متعددي و در تاريخ هاي گوناگوني برگزارشده است 

براي اين نوار ها از دقت  54و به همين دليل هم تعيين تاريخ پائيز سال 
مذاكرات دو  برخوردار نيست. البته براي نشان دادن اين امر كه الزم

سازمان در جلسات و زمانهاي محتلفي بوده مي توان به نوار شماره چهار 
 "جلسه تابستون") هم اشاره نمود كه در آن تقي شهرام به Bقسمت دوم(

كه قبل از جلسه اي كه اين مساله در آن طرح شده برگزار شده اشاره مي 
يك نشست  كند كه خود بيانگر اين امر است كه اين جلسات منحصر به

نبوده و حداقل جلسه اي هم قبال در تابستان برگزار شده است. از سوي 
ديگر همين موارد بيانگر آن هستند كه نوار هاي ارائه شده پس و پيش 
شده و تداخل هائي در آن ها پيش آمده، همچنين يا به ترتيب تاريخ 

يستند. در انتشار نيافته اند و يا در برگيرنده همه گفتگوهاي دو سازمان ن
  ادامه مطلب تا حدي به اين موضوع خواهم پرداخت.

مورد ديگر اينكه تراب حق شناس در توضيحي كه در رابطه با اين نوار 
نوارها را سازمان مجاهدين "كه : ها ارائه نموده است مطرح كرده است

ضبط مى كرده و پس از خاتمهء نشست ها، نسخه اى از نوارها را كه جمعاً 
كاست مى شده، در اختيار رفقاى فدائى قرار مى داده  12ا ي 10حدود 

اينكه اين ادعا بر اساس چه فاكتها و قرينه اي طرح شده نا روشن  "است.
است. اما اگر كسي با كمي دقت به همين تعداد از نوار هائي كه تاكنون در 
دسترس عموم قرار گرفته اند، گوش دهد متوجه مي شود كه در نوار 

)تقي شهرام سوال مي كند كه آيا صحبتها دارد Bمت دوم (قس 5شماره 
ضبط مي شود و اين حميد اشرف است كه  پاسح مثبت داده و از ضبط 

  مذاكرات خبر مي دهد.عين اين مكالمه چنين است:
تقي شهرام: ببين، چون ما اينجا بحث كرديم. حاال، نمي دونم نوار  "

  روشنه، نيست، چه جوريه؟



  سالگرد سياهكلي چهلمين  ويژه

١٥٨  106و  105 ي آرش شماره

  روشنه. حميد اشرف: نوار 
   "تقي شهرام: روشنه؟ آها! عرضم به حضورتون كه

توجه به همين سوال و جواب، با در نظر گرفتن  اين واقعيت كه پرده 
اي، هيئت هاي مذاكره كننده دو سازمان را از هم جدا مي كرده است تا 
مذاكره كنندگان به دالئل امنيتي چهره هاي همديگر را نبينند، نشان مي 

ن جلسه ضبط صوت در كنار هيئت سازمان فدائي بوده  و نه دهد كه در اي
هيئت مجاهدين  ماركسيست شده. اين امر نشان مي دهد كه مذاكرات را 
منطقا سازماني ضبط مي كرده كه جلسه در پايگاه وي برگزار مي شده 
است و سپس نسخه اي از نوار ها را در اختيار طرف مقابل قرار مي داده 

نشانه هائي كه ثابت مي كند  اين مورد از جلسات  است. يكي ديگر از
مذاكرات در پايگاه فدائي ها برگزار شده اين امر است كه در نوار شماره پنج 

توجه به اينكه ناهار هم  با "قسمت دوم بهروز ارمغاني اعالم مي كند كه :
و اين خود نشان مي دهد كه مهماندار  "آنتراكت بديم"،" بايدبخوريم
 "بنابراين ادعاي فوق الذكر مبني بر اينكه : ي فدائي بوده اند.جلسه رفقا

در  "و سپس نسخه اي از آنرا  "نوارها را سازمان مجاهدين ضبط مى كرده 
به هيچ وجه از دقت و صحت برخوردار "اختيار رفقاى فدائى قرار مى داده 

   نمي باشد.
آنها توجه نمود اين يكي ديگر از نكاتي كه در رابطه با اين نوار ها بايد به 

) با نوار Cقسمت سوم( 2نوار شماره  به دالئل نا معلوميامر است كه 
با صحبت حميد  3) تقريبا مشابه است. نوار شماره Aقسمت اول ( 3شماره 

اشرف شروع مي شود ولي بعد شنونده متوجه مي شود كه بيشتر نوار 
انگار كه  قسمت سوم يكي است. 2قسمت اول با نوار شماره  3شماره 

جايگزين آنها شده است. در  2صحبت ها قطع شده و مطالب نوار شماره 
قسمت اول كمي  3واقع تفاوت دو نوار ياد شده در اين است كه نوار شماره 

طوالني تر است و در انتها مطالبي دارد كه در نوار شماره دو  ديده نمي 
)  Bقسمت دوم( 3 ) با نوار شمارهDقسمت چهارم( 2شود. و يا  نوارشماره 

همخواني دارد و بخش بزرگي از اين دو نوار يكي هستند. اين امر بروشني 
نشان مي دهد كه  قدمت عمر اين نوارها نه تنها بر كيفيت آنها تاثير 

  گذاشته بلكه باعث تداخل هائي هم در آن ها شده است!  
با گذشت از مالحظات فوق كه در جاي خود از اهميت زيادي 

  رند، اكنون به محتواي خود نوار هاي فعال در دسترس  بپردازيم.برخوردا
يكي از برجسته ترين موضوعات در ارتباط با محتواي اين نوار ها توجه   

به برخورد هاي حميد اشرف است . اين نوار ها شخصيت كمونيستي حميد 
سال از شهادتش با  35اشرف را يكبار ديگر و حال پس از گذشت حدود 

به شنونده نشان مي دهد. برغم تبليغات دشمن در اين سالها كه برجستگي 
براي خدشه دار كردن شخصيت واقعي اين رفيق از هيچ اتهام رذيالنه اي 
به او خوداري نكرده بود، اين نوارها به روشني شخصيت واالي اين رهبر 
خستگي ناپذير فدائي، متانت، تواضع، ،بردباري، شكيبائي و نكته بيني و 

يت وي در برخورد به مسايل را به همگان نشان مي دهد. براستي قاطع
همانطور كه برخي از شنوندگان تاكنوني اين نوار ها مطرح كرده اند، بدون 

نام برد.  از طرف  "كوهي از  متانت"هيچ تعصبي از وي بايد به عنوان 
و از جمله كتابي كه وزارت  -ديگر، در سال هاي اخير، تبليغات دشمنانه 

مي كوشيدند از حميد اشرف  تصوير  -منتشر نمود  87طالعات در بهار ا
ورزشكاري ارائه دهند كه هر چند بدن ورزيده اي داشته و در جواني 

بوده، اما از فكر و انديشه و آگاهي برخورد نبوده و بيشتر  "قهرمان شنا"
بوده است. اما كسي كه به اين نوار ها گوش مي كند فورا  "عمل"اهل 
جه مي شود كه اين رفيق فدائي عالوه بر برخورداري از خصلت هاي متو

برجسته كمونيستي، جنگجوي انقالبي اي است كه نسبت به مسائل 
سياسي دوران خود تا حد زيادي تسلط داشته و در شرايط جامعه خود از 
آگاهي و اطالعات قابل توجهي برخوردار بوده است. رفيقي كه گرچه هيچ 

بودن نداشته اما به عنوان يك كمونيست آگاه با  "ريسينتئو"گاه ادعاي 
چه با  -موضعي انقالبي بر اساس باورهايش حركت كرده است. رفيقي كه 

هرگز اجازه نمي داد  -ديدگاه هاي سياسي اش موافق باشيم و چه مخالف
كه لفاظي هاي روشنفكرانه جاي پيشبرد وظايف انقالبي روزمره اي را 

ديگر انقالبيون براي تحقق آنها در شرايط شديداً  بگيرد كه خود وي و
وحشي خفاش خون "ديكتاتوري (يا همان توصيفي كه شده در زير بال 

. البته در همين جا بايد به اين واقعيت مبارزه مي كردند دالورانه)، "آشام

هم اشاره كنم كه با انتشار اين نوار ها دشمن كه مي ببيند تيغ زهر آگين 
مونيستي و ضد فدائي اش كند شده است همچون آفتاب تبليغات ضد ك

پرست زشت خو رنگ عوض كرده و اين بار خواهد كوشيد با تحريف نظرات 
ارائه شده در اين نوارها  به تبليغات ضد كمونيستي خود  رنگ و روي 
جديدي بخشد. پس اصال غير قابل انتظار نخواهد بود كه همچون هميشه 

در گام اول بوسيله روشنفكران قلم به مزدش شاهد هجوم دشمن و البته 
در شكل و ظاهري آراسته باشيم كه مثالً با استناد نادرست به اين يا آن 
نكته از اين گفتگوها، به سم پاشي بر عليه كمونيستها و شخص حميد 
اشرف بپردازند تا راه براي حمله پياده نظام ولي فقيه يعني لشكري از 

  باز هم بيشتر باز شود. "ان سربازان گمنانم امام زم"
حول  با استناد به اين نوار ها روشن است كه مذاكرات دو سازمان عمدتا

تغيير موضع ايدئولوژيك سازمان مجاهدين و روابط في مابين دو سازمان و 
حدود و چشم انداز همكاري آنها دور مي زند. امادر حاشيه اين امر محوري، 

ي كنند كه اين مسايل، از رشد نيرو دو طرف به مسائل مختلفي اشاره م
هاي مخالف جنبش مسلحانه در داخل كشور تا ديدگاهها و فعاليتهاي 

د. بنابراين به خاطر نجريانات سياسي در خارج از كشور را شامل مي شو
تنوع و گوناگوني موضوعات مورد اشاره، و اين امر كه از نظر من بعضي 

ين گفتگوها داراي نواقص و نظرات و مواضع ارائه شده از دو طرف ا
اشكاالتي است، در اين جا تنها به  چند نكته اشاره كرده و بحث در مورد 

  بقيه موارد را به فرصت ديگري موكول مي كنم. 
نكته محوري در اين مذاكرات، موضوع  تغيير موضع ايدئولوژيك سارمان  

خصوص ، به 54تا  52مجاهدين مي باشد، واقعيتي كه در پروسه سالهاي 
با توجه به شيوه هاي اتخاذ شده از سوي رهبري اين جريان در اين رابطه، 
يكي از مهمترين مسائل جنبش انقالبي در آن سالها بود. در اين مورد با 
گوش كردن به نوار ها روشن مي شود كه موضع سازمان فدائي در اين 

و هنوز زمينه موضعي كمونيستي و منطبق با واقعيت مبارزه طبقاتي بوده 
هم پس از گذشت سالها آموزنده مي باشد. بر عكس، رهبران بخش 
ماركسيست شده مجاهدين كه مدعي بودند با تصفيه عناصر مذهبي 

حقانيت "سازمان خود و فعاليت تحت نام سازمان مجاهدين، به اصطالح 
ماركسيسم را ثابت كرده اند، تا چه حد موضع و رفتار غير  "تاريخي

ه اند.  تاريخ در حالي كه ثابت كرد كه بخش به اصطالح ماركسيستي داشت
ماركسيست شده مجاهدين چگونه با تكيه بر ايده آليستي ترين منطق ها 

پدر خرده "فكر مي كردند كه با از بين بردن سازمان مجاهدين مذهبي، 
را در آورده اند!  در همان حال مهر تأئيد بر مواضع كمونيستي "بورژوازي

ي زد كه با تكيه بر دانش ماركسيستي و تجربه مبارزاتي خود چريكهاي فدائ
اعالم مي كردند كه  درست اين بود كه عناصر ماركسيست شده سازمان 

خودشان، يك "گذشته  "با"قطع پيوندهاي خود  "مجاهدين، ضمن 
 50 "شكل مي دادند و نمي كوشيدند با تصفيه بيش از "سازمان جديدي"

مان مجاهدين، اين جريان شناخته شده مذهبي )ساز4( "در صد  كادر هاي
را تحت كنترل خود در آورده و عمال از صحنه خارج ساخته و به وحدت 
نيرو هاي ضد امپرياليست خدشه وارد سازند. درك اين موضع انقالبي و 
كمونيستي چريكهاي فدائي خلق، به خصوص با توجه به اين كه واقعيت 

مجاهدين ماركسيست را بر آن داشت  امور، بر پاكنندگان پرچم سازمان
(البته پس از ضرباتي كه روشهاي انحرافي شان به جنبش انقالبي مردم ما 
زد) كه ديگر از نام سازمان مجاهدين استفاده نكنند، منطقا امروز نبايد 
دشوار باشد. به خصوص كه طنز مسئله اين جاست كه كساني كه در سال 

پدر  "ر انقالبي خود مدعي بودند  كه در توجيه روشهاي ناسالم و غي 54
خرده بورژوازي در اومده، ضربه خورده، كمر نمي تونه راست كنه، مشخصه 

)چند سال بعد و در جريان انقالب 5( "از نظر ايدئولوژيك داغون شده!
مردم  ما ناگهان به اين نتيجه گيري مضحك و نيز غير انقالبي رسيدند كه 

با همان خرده  57-56ايران در سالهاي رهبري انقالب توده اي مردم 
بورژوازي اي مي باشد كه اينان به اصطالح كمرش را شكسته و پدرش را 

آنها در ضمن با خرده بورژوا خواندن خميني و دارو دسته  در آورده بودند!
اش كه در واقعيت امر توسط امپرياليست ها و با فريب توده ها به اريكه 

  كاري نيز دامن زدند.قدرت رسيدند، به اين فريب
مي دانيم كه مجاهدين ماركسيست شده پس از ارتكاب به روش هاي 
غير انقالبي و مفتضحانه در سازمان مجاهدين و تغيير موضع ايدئولوژيك 



  سالگرد سياهكلي چهلمين  ويژه

١٥٩  106و  105 ي آرش شماره

را برافراشتند. گوئي كه خود مي  "جبهه واحد توده اي"خود، بالفاصله علم 
ن چه لطمه اي به دانستند كه با روش ها و برخوردهاي عملي نادرستشا

آنهم با اين توجيهات كه  -وحدت نيرو هاي موجود در صحنه مبارزه زده اند
(تقي "يك چيز نو از يك كهنه بيرون مياد "اينه كه "ديالكتيك قضيه"

قسمت دوم) و به همين خاطر گويا نمي بايست  8شهرام نوار شماره 
حقانيت "سازمان جداگانه اي تشكيل دهند، بلكه گويا براي اثبات 

مي بايست سازمان مجاهدين را از بين مي بردند. حال آنها  "ماركسيسم
براي سرپوش گذاشتن به لطمه بزرگي كه به امر وحدت نيروهاي مبارز 
وارد كرده بودند، در تالش بودند تا چنين جلوه دهند كه  برعكس، نسبت 

هم، به اتحاد نيرو هاي مبارز احساس مسئوليت مي كنند! به همين خاطر 
آنها  "جبهه واحد توده اي"هر كس و هر جرياني كه با شعار ذهني 

 ،مخالفت  مي كرد را به باد تهمت و افترا مي گرفتند. در حاليكه اين شعار
درست در زماني و بوسيله جرياني مطرح مي شد كه عمال سازمان 

كه  در آن زمانمجاهدين مذهبي را به مثابه نماينده فكري خرده بورژوازي 
 "داغون"ورد حمايت قشرهائي از ميان خرده بورژوازي قرار داشت، عمالً م

كرده و به اين وسيله ضربات انكار ناپذيري بر اتحاد اقشار و طبقات مردمي 
وارد ساخته بود. مجاهدين ماركسيست شده عليرغم هر ادعاي ظاهراً 
ماركسيستي كه داشتند با چنين برخوردي نشان دادند كه تا چه حد از 
فهم اين امر كه يكي از مهمترين مسائل استرتژيك انقالب ايران تأمين 
اتحاد پرولتاريا با خرده بورژوازي مبارز ايران است فاصله دارند. آنها فكر مي 
كردند كه در حاليكه سازمان مجاهدين مذهبي را از نظر ايدئولوژيك به 

 "توده اي جبهه واحد"كرده اند با سر دادن شعار  "داغون "قول خودشان
خواهند توانست اقشار خرده بورژازي طرفدار آن سازمان را فريب داده و با 
اين فريبكاري روشهاي ناسالمي كه اتخاذ كرده بودند را تا حدي الپوشاني 

   خواهند كرد.
در نوارهاي گفتگوهاي دو سازمان، مي شنويم كه مجاهدين ماركسيست 

زلزل آنها نسبت به درستي شده در مقابل رفيق حميد اشرف كه متوجه ت
مبارزه مسلحانه شده بود، تاكيد مي كنند كه نسبت به درستي جنبش 

جبهه واحد "اما در واقعيت امر آنها تحت لواي   مسلحانه ترديدي ندارند.
ي  "سياسي كار"در نظر داشتند با نيرو هاي به قول معروف  "توده اي

ه سحر تبليغات وحدت كنند كه جنبش مسلحانه را  ورد باطل كنند
خودشان مي دانستند. آنها از جبهه و اتحاد نيروها صحبت مي كردند كه 
ظاهراً هدفش مبارزه با رژيم شاه بود بدون اين كه شكل اصلي مبارزه اين 
جبهه را معلوم نمايند. اين گفتگو ها در عين حال  بيانگر اين نكته ظريف 

بي در جامعه و در اساس نيز مي باشند كه مبارزه مسلحانه نيروهاي انقال
سازمانهاي چريكهاي فدائي خلق و مجاهدين خلق ايران، چنان زمينه 
سياسي در جامعه بوجود آورده بود كه نيروهاي سياسي كار نيز مي 

  توانستند از آن استفاده نمايند. 
در هر حال تا جائي كه به مسأله جبهه واحد توده اي بر مي گردد، 

جبهه اي براي اتحاد كارگران و دهقانان و  واقعيت اين است كه چنين
اقشار گوناگون خرده بورژوازي تشكيل مي شود، و به همين دليل بايد 
حداقل بخشي از طبقات را در خود متشكل نمايد. بنابراين نيرو هاي 
سياسي اي كه خواهان تشكيل جبهه واحد توده اي هستند،  اگر حقيقتاً 

رزه هر چه موثر تر با دشمن الزم تشخيص اين وسيله مبارزاتي را براي مبا
مي دهند ، تنها زماني حق اعالم آن را دارند كه بطور نسبي به تشكل 
بخشي از طبقات پرداخته باشند. در حالي كه عليرغم همه حمايت هاي 
توده اي از دو سازمان مجاهدين و چريكهاي فدائي خلق در آن زمان، هيچ 

  توده ها در سطح قابل مالحظه اي نشده بودند. كدام از آنها موفق به سازماندهي
من ديگر در نفي عدم صميمت مجاهدين ماركسيست در اعالم اين 
  جبهه و رياكارانه بودن پيشنهاد وحدتشان با سازمان چريكهاي فدائي خلق 

صحبت نمي كنم. فقط به اين نكته اشاره كنم كه همان كساني كه در باره 
مثالً ما و شما متحد بشيم، تمام  "گفتند كه:اتحاد با فدائي ها چنين مي 

كارايي كه ما كرديم تبديل به يك چيز مثبت ميشه، يعني همون منفي هم 
  قسمت دوم)  و به اين وسيله نشان مي دادند  8(نوار شماره"مثبت ميشه 

اي كرده اند و هم از اين  "منفي"كه هم  خود مي دانند كه چه كار هاي 
اي فدائي خلق  از حيثيت و مقبوليت بسيار زيادي  امر آگاهند  كه چريكه

در سطح جامعه برخوردار مي باشد،  بعد از ضربات بزرگ دشمن به سازمان 

، يك باره همه ادعا هاي خود را فراموش 55فدائي در بهار و تابستان سال 
كرده و با بي مسئوليتي تمام  به انتشار خود سرانه نشريه ويژه بحث دو 

پرداختند كه در آن خصومت خود با شريه اي دروني بود، ،كه نسازمان 
 سازمان فدائي را آشكار و از هيچ افترا و تهمتي  هم به اين سازمان

  خودداري نكردند.
در پايان به نكته بسيار آموزنده اي هم در اين نوارها بايد اشاره كرد كه 

بش مربوط به نگراني حميد اشرف از گسترش نظرات انحرافي در سطح جن
و به خصوص تحركات هواداران حزب توده وتبليغات مردم فريبانه اين دارو 
دسته رسوا و همچنين موضع گيري انقالبي وي در اين رابطه مي باشد. 
اين موضوع به خصوص از اين لحاظ هم حائز اهميت است كه آن ايده ها و 
 انديشه هاي انحرافي، در سازماني كه وي از سوي آن سخن مي گفت نيز

به تدريج نفوذ كرده بود به طوري كه حاملين نظرات توده اي، چند ماهي 
بعد از شهادت وي انشعابي را به سازمان فدائي تحميل نمودند.  رفيق 

نام مي  "سوسياليسم پليسي"حميد اشرف در اينحا از حزب توده به مثابه 
ومش برد. قابل توجه است كه اخيرا فرخ نگهدار كه به دليل خيانتهاي مدا

كسب مقام يكي از منفور ترين چهره هاي تاريح  "افتخار"به مردم ايران 
سياسي كشور ما در سه دهه اخير را به خود اختصاص داده است، در 
مصاحبه اي كه به تازگي به بهانه انتشار اين نوار ها و به دليل آشنائي اش 

ر زيادي با حميد اشرف انجام داده، فرصت را براي سر همبندي كردن مقادي
دروغ (كه در فرصت ديگري بايد به آنها پرداخت) مغتنم شمرده و ادعا 
كرده است كه اگر با دقت به آن نوارها گوش كنيد و در مطالب آنها: 

تحمل بكنيد و خواهيد ديد چگونه همان روحيه اي كه بعد ها به عنوان "
ته نهف روحيه اكثريتي شناخته مي شه در سخن كالم و روان اين انسان

  ، حميد اشرف است."اين انسان". و البته منظور او از "است
براستي حيرات آور است كه در وجود يك شخص چه درجه باالئي از 
وقاحت بايد وجود داشته باشد تا چريك كمونيست رزمنده اي كه سال ها 

و سرنگوني رژيم حافظ اش و براي نظام سرمايه داري ايران جهت نابودي 
و كمونيسم بي باكانه و جان بر كف جنگيد را  به داشتن رسيدن به آزادي 

كه شخص فرخ نكهدار  "روحيه اكثريتي"متهم نمايد!؟  "روحيه اكثريتي"
آن بوده، در فرهنگ سياسي جنبش انقالبي مردم ما  "بنيان گذاران"از 

معنائي جز چكمه ليسي قدرت حاكم وهمكاري با ماشين سركوب 
و ريختن خون كمونيستها و نيرو هاي جمهوري اسالمي جهت دستگيري 

انقالبي ندارد. با تكيه بر نقطه نظرات رفيق كبير حميد اشرف در مورد 
حزب توده نيز مي توان به درجه وقاحت نهفته در اين ادعا و يا در حقيقت، 

  اتهام، پي برد. 
حميد اشرف در مذاكراتش با بخش ماركسيست شده مجاهدين، ضمن 

)دچار 6( "مساله روز مره مهمي نيست "ب توده :گفتن اين نكته كه حز
خوش خيالي نشده و به طرف هاي گفتگويش با تاكيد اعالم مي كند كه 

) . او از نظرات و تحليل هاي 7("اين جريانه كامأل خطرناكي هست "اما :
سخن مي گويد كه مورد پذيرش  "حزب توده"همان جريان هميشه خائن 

ت و آنها قادر گشتند بخش بزرگي از سازمان فرخ نگهدار و باندش قرار گرف
فدائي را در آن سالهاي حساس تاريخي، به پا بوسي ارتجاع حاكم برده و 

و آنچه امروز فرخ نگهدار آنرا  "اكثريت"شكل دادن به جريان  "افتخار"
مي نامد را به دست آورند. بلي، حزب توده كه دارو  "روحيه اكثريتي"

كشيده و سينه چاك  دت و ادغام با وي كبادهدسته فرخ نگهدار براي وح
مي دادند از نظر حميد اشرف يك جريان آنقدر خطرناكي تلقي مي شود 

). نكته 8("همين حاال هم بايد نوكشو چيد "كه او تاكيد مي كند كه  :
قابل تاكيد اين است كه حميد اشرف بر اساس تجربيات انقالبيش و آنچه 

اين مي تونه "زب توده مطرح مي كند كه كه به عينه مي ديد در مورد ح
  )9.("سوسياليزم پليسي را در ايران ايجاد بكنه، كه در آينده خطرناكه

حال براي لحظه اي بيائيد و همه خيانتهاي حزب توده در دوره شاه را 
كنار بگذاريم  و صرفا بر آنچه كه اين حزب با روي كار آمدن جمهوري 

يا بررسي زندگي اين حزب با روشني حيرت اسالمي انجام داد تكيه كنيم. آ
انگيزي ارزيابي حميد اشرف را به اثبات نمي رساند؟ آيا يكي از فعاليتهاي 

جمهوري اسالمي براي مخالف روتين حزب توده خبر چيني از نيرو هاي 
نبود؟ نفوذ در صفوف نيرو هاي چپ و اين رژيم دستگاه اطالعاتي 

نها آيا يكي از كارهاي اين حزب نبود؟ آيا در فعاليتهاي انقالبي آ "اختالل"
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حزب توده با سم پاشي بر عليه نيرو هاي انقالبي و كمونيست، شرايط 
سركوب آنها را تسهيل نمي كرد؟ آيا حزب توده  رسما از نيرو هاي خود 
نمي خواست كه با سپاه پاسداران همكاري كنند ؟  و آيا همه اينها زير نام 

سوسياليسم پليسي  "نمي رفت؟ و آيا اين همان دفاع از سوسياليسم پيش
نبود كه رفيق حميد اشرف به عنوان يكي از رهبران سازمان چريكهاي  "

فرخ  و عليرغم اين نظر،فدائي خلق ايران نسبت به آن هشدار مي داد؟ 
با توده اي ها ارتباط داشت، و به خصوص از  57كه از اواخر سال  نگهدار

ليسي  كيانوري، يكي از رهبران حزب توده بهره رهنمود هاي سوسياليسم پ
مند بود كوشيد درست همان خط را در سازمان  فدائي پيش ببرد. دراين 
مسير، فرخ نگهدار حتي براي اكثريتي هائي كه مخالف وحدت با حزب 

درست كرد و آنها  "پاپوش"، آنها توده بودند، بر اساس افشاگري هاي خود
  !نمود "ترور شخصيتي"را 

سازمان اكثريت  "بنيانگذار"اقعيت اين است كه آنچه كه از سوي و
معرفي مي شود، درست در تقابل با روحيه فدائي و  "روحيه اكثريتي"

كمونيستي حميد اشرف و يارانش  قرار دارد و دره عميقي اين دو را از هم 
جدا مي كند .همان دره اي كه در طول تاريخ عصر ما  پرولتاريا و همه 

گان  را از بورژوازي و انقالب را از ضد انقالب، جدا نموده است، ستمديد
همان دره اي كه در يك سو نام فرخ نگهدار را به عنوان بد نام ترين چهره 
سياسي تاريح دهه هاي اخير،در قعر منجالب حك نموده و از طرف ديگر 
 نام حميد اشرف را بر قله رفيع رزم چريكهاي فدائي خلق، رزم كارگران و

زحمتكشان قرار داده است. بنابراين اگر اين واقعيتي انكار ناپذير است كه 
سير رو برشد مبارزه طبقاتي، ارزيابي فدائي ها و شخص حميد اشرف را 
نسبت به حزب توده به عينه به اثبات رسانده است و طشت 

حزب توده را از بام به زمين انداخته است، اما  "سوسياليسم پليسي"رسوائي
توان انكار نمود كه در بستر همين مبارزه ، بخش بزرگي از همان نمي 

سازماني كه حميد اشرف زندگي خود را وقف رشد و تعالي آن نموده بود به 
كمك و هدايت باند فرخ نگهدار به منجالب نظرات و تحليلهاي حزب توده 

اش قرار گرفت. اين چنين  "سوسياليسم پليسي"افتاد و در ورطه خطرناك 
كه از سازماني كه براي رهائي كارگران از مظالم نظام سرمايه داري  بود

شكل گرفته بود نغمه هاي شوم حمايت از جمهوري اسالمي و همكاري با 
روحيه "دژخيماني چون الجوردي ها و حاج داود ها سر داده شد و 

  شكل گرفت.  "اكثريتي
كاني براي همه به اميد اينكه  نوار هاي گفتگو بين دو سازمان مذكور، ام

دوستداران حميد اشرف و راهي كه وي با خونش مبلغ آن بود بوجود آورد 
تا در جمعه بازاري كه مخالفين حميد اشرف  و راه سرخ مسلحانه اش براه 
انداخته اند، بيكار ننشسته و به دفاع از آرمانهاي سرخ رزمندگاني برخيزند 

تشين خود، نور آگاهي كه در شبهاي سياه اين سرزمين با گلوله هاي آ
  لقب گرفتند.  "آفتابكاران جنگل"پاشيدند  و 
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، در جلد سوم لجن نامه اي به "ميكروفن گذاري پنهاني"همين سم پاشي  يعني ادعاي  - 1
) كه با نام سيد حميد روحاني منتشر شده نيز 504(صفحه   "نهضت امام خميني"نام 

  ه است.  تكرار شد
در زماني كه اين درخواست مطرح شد، اگر هم خرابي اي در نوارها وجود داشت، به  - 2

دليل پيشرفتهائي كه در برنامه هاي صوتي كامپيوتري رخ داده بود كامال امكان داشت كه با 
  توسل به آنها كيفيت صدا را ارتقاء بخشيد.   

 به اين شرح مي باشد: رحمان اعدام شدند 1354بهمن  4نفري كه در  9اسامي   - 3
مرتضي لبافي  محسن بطحايي، (وحيد) افراخته،مرتضي صمديه لباف،سيد محسن خاموشي،

نژاد،منيژه اشرف زاده كرماني، عبدالرضا منيري جاويد،ساسان صميمي بهبهاني،محمد طاهر 
  رحيمي.

 مخالفت آشكار رفقاي فدائي با روشهاي نادرستي كه رهبري ماركسيست شده  - 4
مجاهدين جهت پيشبرد خط خود در يك تشكيالت مذهبي پيش بردند هم از اختالف 
آشكار آنها با مجاهدين ماركسيست شده خبر مي داد و هم تو دهني محكمي است به 
تبليغات مغرضين ضد كمونيست كه در تمام اين سالها با تكيه بر آن روشهاي ناسالم، كارزار 

  كمونيستها سازمان داده اند. تبليغاتي مغرضانه اي را بر عليه 
  تقي شهرام در نوار شماره يك قسمت اول    - 5
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 فضائي ماالمال از باورهاي شيرين

  
  ناصر پايدار

  
، در 1354بار دوم است كه نوارها را گوش مي دهم. بار اول تابستان 

ت مذاكرات فيمابين دو سازمان بود و همان روزهاي بعد از برگزاري نشس
، چند روز پس از آنكه رفيق عزيزم، 1389سال  سال بعدتر، 35بار دوم 

مبارز نستوه، تراب حق شناس، آن ها را در سايت انديشه و پيكار در 
معرض شنود همگان قرار داد. سؤال مجله محترم آرش اين است كه با 

ست پاسخ من اين است كه در شنيدن نوارها چه احساسي دارم و جمله نخ
اين دو بار، دو احساس عميقاً متفاوت داشته ام و دارم. بار نخست عضوي از 

بودم. چند سال از شروع فعاليت من در » م. ل  -سازمان مجاهدين خلق« 
، موسوم 1354تا  1352آن تشكيالت گذشته بود. فرايند حوادث سال هاي 

را پشت سر خويش » سازمان تحوالت ايدئولوژيك و سياسي درون« به 
داشتم. وقوع اين تحوالت را رخدادي مهم در دل مبارزه طبقاتي جاري 
جامعه مي ديدم. سلسله جنبان واقعي رويداد را معجوني از خميرمايه هاي 
كارگري افراد سازمان، عروج جنبش اعتصابي توده هاي كارگر در آن سال 

جنبش كارگري مي پنداشتم. ها و پاسخ صادقانه خودمان به نيازهاي روز 
از سرمايه و نظام سرمايه داري، امپرياليسم و شرائط امپرپاليستي توليد 
سرمايه داري، اردوگاه شوروي، چين و احزاب پروروس و پروچيني، صف 
بندي هاي طبقاتي و نيروهاي مختلف درون اين صف بندي ها، همان 

طلب آن روز ايران و روايتي را داشتم كه چپ خلقي ميليتانت و سرنگوني 
دنيا داشت. مبارزه مسلحانه را محور اساسي همه اشكال مبارزه براي آگاه 
شدن، سازمانيابي، به صف شدن و به ميدان آمدن توده هاي كارگر عليه 

دو سازمان مسلح « رژيم شاه و نظام سرمايه داري تلقي مي كردم، وحدت 
سپس تشكيل جبهه  و چريك هاي فدائي خلق و» چريكي، مجاهدين م. ل

واحدي از همه نيروهاي مبارز هوادار جنبش مسلحانه را مسأله ضروري و 
مبرم كل جنبش انقالبي، به حساب مي آوردم. من در آن روزها مسائل 
مختلف مبارزه طبقاتي را چنين مي ديدم و در چنين وضعي پيداست كه 

رفقاي همه گفته هاي رفيق عضو مركزيت تشكيالت در نشست مشترك با 
كميته مركزي چريك هاي فدائي خلق را عين افكار، نظريات و دريافت 
هاي خود مي يافتم. در همين جا اين را هم اضافه كنم كه شخصاً و شايد 

در آن روز، سازمان حاصل پروسه » مجاهدين م. ل«خيلي از افراد ديگر 
چپ تحوالت دو ساله را يك سر و گردن، از راديكال ترين نيروهاي ديگر 

هم چپ تر برآورد مي كرديم. براي اين برآورد دالئلي هم داشتيم. در زمره 
معدود نيروهائي بوديم كه با همان  نوع نگاه آن روزي، بر سرمايه داري 
بودن ايران اصرار مي ورزيديم. قدرت سياسي مسلط در شوروي را يك 
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دانستيم. قدرت امپرياليستي يا به تعبير آن زمان سوسيال امپرياليستي مي 
انقالب دموكراتيك و جمهوري دموكراتيك و مانند اين ها را نفي مي 
نموديم و بر سوسياليستي بودن انقالب تأكيد مي كرديم. انقالب را نه كار 
اين يا آن نيروي پيشتاز كه محصول آمادگي و عروج طبقه كارگر مي ديدم 

ين عروج و نقش خود يا هر سازمان چريكي چپ را در هموارسازي راه ا
ارزيابي مي نموديم. كل بورژوازي را يك طبقه ارتجاعي و ضد انقالبي 
قلمداد مي كرديم و هر نوع مماشات با هر بخش آن را توهم پراكني و 
سازش طلبي مي دانستيم. مذهب را در هر شكل و قيافه و قواره اش 

بارز ايدئولوژي ارتجاع بورژوازي مي خوانديم و انفصال خود از آن را گواه 
غليان و سركشي صداقت كارگري مي ديديم. ما با اين نظرات، باورها و 
تحليل ها به خود حق مي داديم كه سازمان روز خود را پيشروترين بخش 
جنبش چپ بدانيم، نوع نگاه و نگرشي كه در تار و پود موضع گيري ها و 
پلميك هاي رفيق ما ( شهرام) در روند طوالني مذاكرات به چشم مي 

ورد و شنونده كنجكاو نوارها آن را خوب در مي يابد. بار نخست كه نوارها خ
را گوش دادم در پيچ و خم چنين تصوراتي سير مي كردم اما داستان هنوز 
كامل نيست. روزگار برگزاري نشست ها و گفتگوها، روزگار طغيان پرشكوه 
ترين فداكاري ها، سر دادن سرودها و حماسه ها، روزهاي سركشي 

ميدواري ها، احساس بيكران قدرت، يقين استوار به پيروزي بود. حالت ها، ا
تلقيات، كنش ها و ميدان داري هائي كه با همه اهميت و ارج خود،  تجلي 
آگاهي و شعور و شناخت ضد كار مزدي طبقه كارگر نبودند. اين حرف 

رد مطلقا به اين معني نيست كه جماعتي از ما، برخاستگان متن زندگي و د
و رنج و استثمار طبقه بردگان مزدي سرمايه نبوديم، بلكه فقط متضمن 
اين حقيقت است كه جنگ و ستيزهاي روز ما عمالً، خارج از شعاع از نيت 
ها و در كنه پراكسيس خود، رهائي پرولتاريا را دنبال نمي كرد و محتواي 

ه ما مي طبقاتي مبارزه، افق و اهداف اين طبقه را انعكاس نمي داد. آنچ
كرديم تبخيرات زندگي طيفي از اليه ها و نيروهاي اجتماعي روز بود كه از 
ديرباز تا آن زمان، فرايند انكشاف و سپس تسلط جامع االطراف شيوه توليد 
سرمايه داري را، آن گونه كه بخشي از بورژوازي ايران و قطب مسلط 

ع اين انكشاف، سرمايه بين المللي  مي خواست، بر نمي تابيد، براي وقو
استيال و انجام آن تحوالت، نسخه اي ديگر مي پيچيد، در همان حال كه 
اين نسخه ديگر را سوسياليسم تلقي مي كرد!! از رژيم درنده شاه و فشار 
ديكتاتوري هار  و بي مهار سكاندار تحقق توسعه امپرياليستي سرمايه داري 

اجتماعي و ابراز حيات عاصي بود و آن را سد راه دخالتگري، نسخه پيچي 
سياسي خود مي ديد. ما همگي كوله باري از اعتماد به نفس را با خود 
حمل مي كرديم، زيرا كه در فداكاري، پاكباختگي و جسارت انقالبي سنگ 
تمام مي گذاشتيم. براي خود رسالتي سترگ قائل بوديم و دليل آن را 

ي قبول هر خطر در درهم دريدن طومار تعلقات شخصي و اشتياق كافي برا
راستاي تحقق آرمان هاي اجتماعي خويش مي ديديم. سرشار از اميد 
بوديم زيرا افق انتظارمان نهايتا از استقرار يك شكل سرمايه داري به جاي 
شكل ديگر آن فراتر نمي رفت. شكلي كه در شرائط روز، با معيارهاي 

تصور مي » يسمسوسيال«عاريتي بورژوازي، آن را نه سرمايه داري بلكه 
كرديم!! مشت قدرت بر آسمان مي كوبيدم زيرا كه پيروزي جنبش هائي از 
نوع كوبا و ويتنام را الگوي واقعي اعمال قدرت پرولتاريا و حصول پيروزي 
واقعي اين طبقه مي پنداشتيم!! خيال مي كرديم كه فاتح بي چون و چراي 

سالح و سيانور و همه سنگرهاي مقاومت رفرميسم هستيم، زيرا كه صرف 
جنگيدن را نشانه هاي كافي راديكاليسم كارگري قلمداد مي نموديم. آنچه 
انجام مي داديم ما را به حقانيت راهمان متقاعد و مباهي مي ساخت و پويه 
گسست مستمر از گذشته هاي فكري و اعتقادي و سياسي خود را سند 

روز خود بر مذهب را » نقد« معتبر درستي اين باور و مباهات مي يافتيم. 
بمباران كارساز همه سنگرهاي توهم بافي، گمراهه آفريني و عوامفريبي 
ضد كارگري ارتجاع ديني بورژوازي اعالم مي نموديم زيرا به طور واقعي، 
نقد پراكسيس ماركسي، كارگري و ضد كار مزدي مذهب در ظرفيت ما يا 

آن زمان از پاره اي  هيچ نيروي ديگر چپ آن روز ايران نبود. وضع ما در
چشيدن طعم « در روزهاي پيش از » آدم ابوالبشر« جهات به افسانه 

مي مانست. هنوز هيچ غباري از معصيت عظماي كمونيسم لغو كار » سيب
مزدي، روايت درست ماترياليسم انقالبي ماركس و دنياي مصائب و 

ريائي معضالت جنبش الغاء كار مزدي طبقه كارگر بر هيچ كجاي دامن كب

ما ننشسته بود. غباري كه بعدها نيز بر دامن اكثريت غالب همراهان و 
همرزمان و همدالن آن روزي ننشست و به احتمال زياد هيچ زماني هم 

  نخواهد نشست.
شنود نخست نوارها در دل چنين فضا و اوضاعي روي مي داد، فضائي 

واقعي، افق ماالمال از باورهاي شيرين، اميدهاي بزرگ، تحليل هاي غير
پردازي هاي وارونه، نقدهاي ناقص، كمونيسم ساالري فاقد بار طبقاتي ضد 
سرمايه داري، رفرم ستيزي هاي عميقاً رفرميستي و اوضاعي كه از همه 
سو، همه اين ها را از همه لحاظ مهر فضيلت مي كوبيد و مظهر عالي عروج 

شايد الزم شود كه ايثارگري انساني و كارگري و كمونيستي اعالم مي كرد. 
بعداً به شرح اين فضا و اوضاع باز گردم اما عجالتاً به سراغ  واكنش و 
احساسي مي روم كه  بعدها، از جمله، در روزهاي اخير به گاه گوش دادن 
نوار گفتگوها براي بار دوم داشته ام و اكنون دارم. آنچه گفتم حديث فكر و 

مه نخست دهه پنجاه بود. اگر از باور و اميد و برداشت من در سال هاي ني
بيانيه اعالم مواضع «و سير رخدادهاي منتهي به صدور  54تا  50فاصله 

مجاهدين م.ل چشم پوشيم و فقط مقطع برگزاري نشست ها » ايدئولوژيك
سال و چند ماه از آن  35و ضبط مذاكرات را در نظر گيريم، باز هم حدود 

سال و ماه و روز آن ، چه در تاريخ مي گذرد. سي و پنج سالي كه هر 
جامعه ايران و چه در سطح جهاني شاهد وسيع ترين و درس آموزترين 
تحوالت اجتماعي و تاريخي بوده است. روزگار دوام تحليل ها، افكار، افق 
ها، مباني باور و راهبردهائي كه باالتر گفتم بسيار زود به سر رسيد. مبارزه 

تگوها، مالك پايه اي تشخيص انقالب مسلحانه چريكي كه در بند بند گف
از » كمونيسم« ساالري از رفرميسم!! آشتي ناپذيري از سازش طلبي!! 

« از » اصول گرائي»!! « رويزيونيسم« از » ماركسيسم« ، »!!ليبراليسم«
و در يك كالم معيار تميز تمامي سره ها از ناسره ها بود، »!! اپورتونيسم

هاي متوالي كيفرخواست و انتقاد ما شد.  كمتر از دو سال بعد، آماج موج
آنچه پيش تر و مخصوصاً در سرتاسر نوار بحث ها صف انقالب را از هر 
شكل غيرانقالبي بودن تفكيك مي كرد!! خيلي سريع مهر عصيان كور و 
خشم سردرگم اقشار واپسگراي رو به مرگ تاريخ خورد. يك بار ديگر همه 

فت و خانه تكاني راهبردها و راهكارهاي گذشته از جانب ما به زير سؤال ر
نادرست همه فكر و عمل و هوش و حواس و زندگي ما را به خود مشغول 
ساخت. نقد آوانتوريسم چريكي براي ما مهم و آن را نقطه عطف ديگري در 
سير صادقانه خود براي پاسخ كارساز كمونيستي به نيازهاي روز جنبش 

 40ن از پايان نيمه اول دهه كارگري مي ديديم. به گذشته سازما
خورشيدي و به ويژه از سال شروع مبارزه مسلحانه تا آغاز نيمه دوم دهه 
پنجاه نظر مي انداختيم. همه مدت باالخص دوره اخير را سرشار از پويائي، 
گسستن و پيوستن، نفي و اثبات، نقد و جايگزيني مي يافتيم. برش از 

براي ادغام ارگانيك در زندگي، تالش فعال »! ماركسيسم«مذهب، قبول 
كار و پيكار طبقه كارگر، بريدن از ميليتانت ساالري چريكي و كوشش براي 
گشايش دروازه هاي كار آگاهگرانه و دخالت پراتيك در مبارزات روز توده 
هاي كارگر، همه و همه رويدادهائي بودند كه ما را از كارنامه حيات سياسي 

اين رضايت بيشتر مي شد زماني كه خويش راضي مي ساخت. احساس 
تصور مي كرديم همه اين گسست ها و جايگزيني ها از آميختن هر چه 
ارگانيك تر و ژرف تر ما با زندگي و درد و رنج و مبارزه توده هاي كارگر، 
تأثيرپذيري فعال طبقاتي از انتظارات و ملزومات جنبش كارگري و پاسخ 

  گردد.  مساعد ما به اين انتظارات ناشي مي
فراموش نكنيم كه محور بحث حاضر توضيح احساسي است كه از 
شنيدن نوار مذاكرات دو سازمان دارم. احساسي كه براي خود تاريخي دارد، 
تشريح آن الجرم در گرو رجوع به اين تاريخ است و من نيز مشغول كاوش 
 اين تاريخ هستم. با نقد مشي چريكي و كشيدن شالق بر گذشته اي كه باز

هم آماج انتقاد بود، محتواي مذاكرات نشست هاي مشترك ديگر نمي 
توانست كانون پمپاژ همان احساس ها، پيام ها و شور و هيجان هائي باشد 
كه دو سال پيش از آن در دل ها و در فضاي اذهان ايجاد مي كرد. نشست 
ها و گفتگوها اگر چه جوهر گزارش انجام آن ها هنوز خشك نشده بود اما 

ه گذشته تعلق داشتند. گذشته اي كه در بخش مهمي از خود مهر ب
مردودي مي خوردند. با همه اين ها، ماجرا تازه شروع مي شد. آناتومي 
انتقادي باورها و راهبردهاي سابق و بخش قابل توجهي از آنچه در نوارها 
شاخص هويت ما بود، لحظه به لحظه، شاخ و برگ تازه مي كشيد و ما 
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از دور پيدا شد. » انقالب« يمه راه نرسيده بوديم كه گرد و خاك هنوز به ن
در نوارها سخن از آن بود كه ضربات كوبنده ما بر مذهب همراه با تثبيت 
نقش جنبش مسلحانه به عنوان يگانه راه مبارزه كارساز عليه بورژوازي و 

، شيرازه تالش اپوزيسون هاي ارتجاعي و رفرميستي براي »امپرياليسم«
ازماندهي خويش را از هم پاشانده است!! اما اينك با چشم باز مشاهده س

مي كرديم كه هيچ كاره ترين نيرو در سير حوادث روز مائيم، هارترين و 
درنده ترين بخش اپوزيسون ديني سرمايه همه كاره است و طبقه اي كه به 

ي فاجعه بارترين شكل ممكن اسير ميدان داري ارتجاع هار ديني بورژواز
است طبقه كارگر است. دو سازمان ما و رفقاي چريك هاي فدائي خلق كه 
به گاه برگزاري اجالس ها، انجام مذاكرات و پر كردن نوارها خود را مظهر 

، نيروي مهم اثرگذار و ذي نقش در سير »ماركسيستي«شعور و شناخت 
ني رخدادهاي مبارزه طبقاتي و تعيين كننده بالمعارض همه مالك ها و مبا

تشكيل صف پيكار مي ديديم، اكنون با دنيائي از تلخ ترين و زمخت ترين 
واقعيت هاي مادي رو به رو بوديم. موج انقالب ما را در خود مي پيچاند، 
بدون اينكه هيچ نشانه اي از احتمال رخداد آن را رؤيت كرده باشيم. 
 تحليل اقتصادي و اجتماعي پيش زمينه هاي عروج جنبش توده اي يا

وقوع انقالب پيشكش! رفيق سخنگوي سازمان ما در آن مذاكرات، حدود دو 
بازگشت « سال بعد، با انتشار مقاله اي مبسوط، بسيار مصر و مطمئن بر 

ساله پاي فشرده بود.  25تا  20و آغاز يك دوره ركود سياسي » موج انقالب
غاز و بر اساس آنچه او در اين نوشته مطرح مي كرد، سال هاي تدارك و آ

« توسعه و تثبيت جنبش مسلحانه چريكي دوران سركشي موج انقالب و 
و  50برآورد مي شد، رونق اقتصادي اواسط نيمه اول دهه » شرائط انقالبي

طغيان سيل انباشت سرمايه به عروج اين موج پايان مي داد. ضربات 
، 55و  54كوبنده رژيم شاه بر دو سازمان مسلح چريكي در طول سال هاي 

به سرعت بازگشت موج شتاب مي بخشيد و دوره ركود جنب و جوش ها و 
خيزش هاي انقالبي را به دنبال مي آورد!! همه چيز، هر چه جنبش بود به 
افت و خيز نخبگان پيشاهنگ و ميدان داري چريكي پيشتازان ختم مي 
گرديد. در اين تحليل نه فقط منفذي براي مشاهده احتمال وقوع خيزش 

اعتراضي و سرنگوني طلبانه وجود نداشت كه اساساً انديشيدن  هاي وسيع
به چنين انتظاري هم رد مي شد. هيچ قصد حاشيه روي در ميان نيست. 
سرنوشت گفتگوهاي روي نوارها را مي گويم. رفيق ما و درست تر بگويم 
همه ما كه در مذاكرات آن روز و در همه تار و پود حيات سياسي و 

هيچ گوشه مايندگي راستين پرولتاريا حرف مي زديم سازماني خود از ن
چشمي به طغيان بي مهار امواج جنبش اعتصابي توده هاي كارگر 

جالب اينكه حداقل نيمي از ما در قعر كارخانه  در اين سال ها نداشتيم.
ها و روابط كار و پيكار طبقه كارگر حضور داشتيم. خانه هاي تيمي ما 

مسائل كارگري و تحليل مشروح اعتصابات روز ماالمال از گزارشات پخته 
كارگران بود. مباحث جمع هاي مختلف تشكيالتي حول تدقيق، تعميق و 
تصحيح همين گزارشات چرخ مي خورد. همه اين ها وجود داشت، اما ما 
با فراغ بال و آسودگي خيال، ضمن كوبيدن شعار نيرومند نمايندگي 

راگير كارگري را هيچ مي شمرديم. پرولتاريا بر سقف آسمان، اعتصابات ف
آستان بحران اقتصادي سرمايه داري را نه فقط نمي ديديم كه آن را به 
رونق ديرپاي اقتصادي تعبير مي كرديم، چشم انداز طوفان انقالب را رؤيت 
نمي نموديم.  آسيب پذيري بسيار مهلك و عظيم جنبش كارگري روز را 

شدن اين جنبش به زانده قدرت در نظر نمي آورديم و احتمال تبديل 
هارترين و سفاك ترين بخش ارتجاع بورژوازي را به ذهن خطور نمي 
داديم. به جاي همه اين ها، طول و عرض تشكيالت و ابعاد استقبال يا عدم 
استقبال درس خواندگان دانشگاهي از سازمان را معيار واقعي اعتال و ركود 

  جامعه به حساب مي آورديم.  جنبش يا بود و نبود شرائط انقالبي در
طغيان جنبش توده اي و فروماندگي و بي نقشي ما حتي پيش از سقوط 
رژيم شاه و قيام بيست و دوم بهمن شوك بسيار نيرومندي بود كه بر كل 
دار و ندار سياسي ما و از جمله بر همه مواضع، تحليل ها، راهبردها و افق 

د مي شد. آنچه زير نام انقالب رخ پردازي هاي منعكس در نوار مذاكرات وار
داد عمالً اعتبار اجتماعي هر دو سازمان مدعي نقش سرنوشت ساز در فعل 
و انفعاالت سياسي جاري جامعه را به زير گرفت. اما آنچه ما، يا كل دو 

انجام داديم، فشار اين له شدن و » انقالب« تشكيالت، در پويه وقوع 
ر چه گفتيم، هر رويكردي كه اتخاذ فرسودگي را باز هم بيشتر كرد. ه

كرديم، هر اقدامي كه به عمل آورديم به هر چه ربط داشت به تالش براي 
كمترين كمك ممكن به سازماندهي ضد سرمايه داري طبقه كارگر، 
تشكيل صف مستقل طبقاتي توده هاي كارگر، باال بردن آگاهي و شناخت 

نبايد كردن جنبش كارگري ضد كار مزدي كارگران يا چه بايد كردن و چه 
در دل آن شرائط هيچ ربط نداشت. ما به گونه اي فاجعه بار در ال به الي 
وقوع حوادث غلت خورديم. اشتباه نشود، منظور از فاجعه، فقط شكست 
انقالب، ما و طبقه ما نيست. شكست در پاره اي شرائط مي تواند اجتناب 

ر حوادث و پيش بيني رويدادها ناپذير باشد. منظور فروماندگي از تحليل سي
هم نيست. اهميت آموزش هاي ماركس مسلماً در ظرفيت پيشگوئي آن ها 
جستجو نمي شود!! سخن از شكستي است كه ما خود نيز آتش بيار معركه 
آن بوديم، زيرا در طول چند سال غرق در رؤياها و آرمانگرائي هاي 

صف مستقل ضد  فراطبقاتي خويش، هيچ كمكي در هيچ سطح به تشكيل
سرمايه داري و طبقاتي كارگران نكرده بوديم، هيچ ضربه اساسي بر كوه 
توهم طبقه كارگر به اين يا آن بخش ارتجاع بورژوازي وارد نساخته بوديم. 
گفتگو از استيصال و عجزي است كه ابعاد نجومي فاصله ما از حداقل 

داري طبقه شناخت ماركسي مسائل مبارزه طبقاتي و جنبش ضد سرمايه 
براي طبقه ما » انقالب« كارگر را بسيار رسا حكايت مي كرد. شكست 

سرآغاز دوره اي جديد از تاريخ توحش سرمايه عليه شيرازه حيات و هر گام 
پيكارش بود اما براي ما، سواي اين و به طور خاص، زلزله اي در ساختمان 

ه و شناختي كه باورها و شعور و شناخت را مي مانست. شعور و فكر و نگا
هر چه بود نه بيان انديشوار زندگي و پيكار و انتظار و افق طبقه كارگر بلكه 
جزء ارگانيك و اليتجزائي از فرارسته هاي اعتقادي و فكري نظام سرمايه 
داري و افكار و باورهاي طبقه حاكم را تشكيل  مي داد. با وقوع انقالب، 

اندار سفينه قدرت سياسي هارترين و درنده ترين بخش بورژوازي، سك
سرمايه داري گرديد، همان بخش از طبقه سرمايه دار كه در محاسبات 
پيشين ما، از جمله در نوارها، حتي تا روزها و ماه ها بعد و براي بعضي ها 

انقالبي ارزيابي مي شد!!! » خرده بورژوازي« تا يكي دو سال بعدتر 
ست ها و گفتگوها و تعيين بزرگترين بخش يكي از دو سازمان حاضر در نش

شاخص رفرم و انقالب و صف بندي ها و مين گذار مرزهاي طبقاتي، 
يكراست با دولت جديد درنده و سفاك سرمايه همداستان شد. نيروئي كه 
در روايت نوارها بار رسالت رهائي پرولتاريا بر دوش مي كشيد!!! در حديث 

ر سفله سرمايه براي برگزاري واقعي تاريخ مبارزه طبقاتي، عمله و اكره بسيا
مراسم حمام خون توده هاي كارگر شد. جمعيت كثيري از اعضاي سابق دو 
سازمان دو سوي مذاكرات به دنبال خروج از زندان دست به كار ساختن 
تشكيالتي گرديدند كه در نهايت سربلندي و سرافرازي، جهنم گند و خون 

كمونيسم و بهشت موعود  و دهشت سرمايه داري اردوگاهي را قبله مقدس
رهائي سوسياليستي طبقه كارگر مي خواند!!! نيروها و محافل اجتماعي 
انبوهي از نوع حزب توده و سايرين كه اليه هاي اندروني و ارگانيك طبقه 
هار سرمايه دار را تشكيل مي داند در نوارها، در بدترين حالت، فقط مارك 

هائي كه با وقوع انقالب در كنار رفرميسم مي خوردند، همان احزاب و نيرو
قداره بندان دژخيم سرمايه براي قتل عام جنبش كارگري صف بستند. 
سخن كوتاه، شكست انقالب طشت رسوائي و واهي بودن همه دعاوي 
چندين ساله ما در باره حمل پرچم واقعي پيكار آگاه طبقاتي و كمونيسم و 

شان داد كه آنچه انجام رهائي طبقه  كارگر را سخت بر زمين انداخت، ن
داده ايم نه در راستاي گذاشتن سنگي بر روي سنگ براي معماري بناي 
قدرت طبقاتي توده هاي كارگر كه فقط هموارساز راه جلوس بخشي از 
بورژوازي به جاي بخشي ديگر بر اريكه نظم و برنامه ريزي و قدرت و اعمال 

  قهر سرمايه بوده است.  
ها، انجام مذاكرات و پرشدن نوارها حتي چهار از زمان برگزاري نشست 

سال هم نمي گذشت كه همه اين حوادث روي مي داد، اما اين نيز فقط 
آغاز كار را گزارش مي كرد. شرائط جديدي پيش آمده بود. شرائطي كه هر 

بايد تكليف خود را با گذشته » انقالب«نيروي چپ ميليتانت پيش از وقوع 
ن تكليف براي خيلي ها آنسان بود كه قبالً مشخص مي ساخت. اين تعيي

ديديم. اين ها محتواي مذاكرات روي نوارها را چپ روي افراطي روزگاران 
گمراهي و ايام فرار از خانه پدري حزب توده اي مي ديدند، راه جبران آن 
را نيز اعاده همخوني ارگانيك با قطب اردوگاه و ايفاي نقش ناب مزدوري 

اي قدرت سفاك ترين وحوش سرمايه مي يافتند. براي تحكيم پايه ه
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جماعتي با همان باورها، تحليل ها، شعور و شناخت پيشين به حيات 
سياسي خود ادامه دادند، حتي در شرائط فروريزي قبله سابق سوسياليستي 

» انقالبي تر« باز هم نمازگزار وفادار همان قبله باقي ماندند. گروهي 
رخي الفاظ پرداختند. عده اي بيشتر پيش گرديدند!! و به دستكاري ب

تاختند و دامنه نقد و اصالحات را پيش تر بردند. محتواي نوارها براي غالب 
اين ها شايد هنوز هم سند افتخار و يادمان انقالب ساالري ها باشد. 
سرانجام افرادي هم به هيچ كدام اين حالت ها تن ندادند و از ژرفناي 

خانه از پاي بست ويران «رياد را سر دادند كه هستي اجتماعي خود اين ف
و بايد همه چيز را از شالوده تا سقف شكافت و از نو ساخت و همه » است

اين كارها را بايد در نقش بردگان مزدي و به عنوان آحاد آگاه جنبش ضد 
كار مزدي طبقه كارگر انجام داد. من خود را از جمله اين افراد مي بينم. 

همه چيز را با سر  همه مايادمان دوره اي است كه  نوارها براي من
بورژوازي رؤيت مي كرديم. روايت ما از سرمايه داري روايتي بود كه سرمايه 
القاء مي كرد و هيچ تشابه و سنخيتي با شناخت ماركسي و مباني نقد 

بسيار جنجال مي » امپرياليسم«اقتصاد سياسي ماركس نداشت. در باره 
ير اين نام تصوير مي شد، موجودي از همه لحاظ بيگانه با كرديم اما آنچه ز

شرائط امپرياليستي توليد سرمايه داري بود. در ركاب خلق شمشير مي 
زديم و خلق مورد رجوع ما فقط نام رمزي براي بخشي از بورژوازي بود. از 
مبارزه ضد امپرياليستي سخن مي گفتيم و محتواي اين جدال سواي 

ه داري با نسخه پيچي ويژه ناسيوناليستي و اردوگاهي تضمين تسلط سرماي
هيچ چيز ديگري نداشت. گسست خود از مذهب را تجلي نقد ماركسي و 

نقد « طبقاتي مذهب مي پنداشتيم و بر اين باور بوديم كه نقد ما به راستي 
، اما چنين نبود و »واقعي جهاني است كه مذهب رايحه معنوي آن است

ا ارتجاع ديني در جايگزيني مشتي خرافه هاي صدر و ذيل جنگ ما ب
متافيزيك با پاره اي كليشه هاي اعتقادي جديد خالصه مي گرديد. آموزش 
هاي ماركس براي ما نه مشعل پرفروغ جستجوي راه مبارزه طبقاتي توده 
هاي كارگر عليه موجوديت سرمايه داري كه مذهبي به جاي مذهب 

زي ناسيوناليستي بود. كشيدن شالق پيشين و چراغ راه امپرياليسم ستي
انتقاد بر راهبرد چريكي پيكار را نقد طبقاتي و كارگري هر نوع جدائي از 
سنگر جنگ توده هاي كارگر عليه سرمايه داري مي ديدم، اما آنچه جاي 
مشي چريكي قرار مي داديم در هيچ بند خود هيچ نشاني از هيچ سطح 

مزدي طبقه كارگر بر پيشاني خود تالش براي سازمانيابي آگاه ضد كار 
نداشت. هدف واقعي پيكار خويش را سوسياليسم مي خوانديم و 
سوسياليسم ما در همه تار و پود خود همان سرمايه داري دولتي نوع 
اردوگاه بود. از پرولتاريا  حرف مي زديم و رهائي پرولتاريا را افق نهائي 

آدرس ديگري براي تداوم  جنگ و ستيز خود مي دانستيم اما اين افق فقط
فاجعه بار رابطه خريد و فروش نيروي كار را نشان مي داد و آن رهائي تنها 
ادامه بردگي مزدي به شكلي رقت بارتر را حكايت مي كرد. مي گفتيم كه 
كمونيستيم و صادق ترين كمونيست ها هستيم اما كمونيسم ما در خارج از 

ه كارگر و نه جامعه انسان هاي مدار اتوپي، نه جنبش ضد كار مزدي طبق
كه نوع » فارغ از هر قيد حتي قيد كار« آزاد از وجود رابطه سرمايه و 

ديگري از نظم و برنامه ريزي و سازماندهي كار مزدي بود. در باره اهميت 
متشكل شدن كارگران داد سخن مي داديم اما مسير بسط عيني اين حرف 

تن آنان به سازمان مسلح و مخفي ها را در شكار فعالين كارگري و پيوس
چريكي جستجو مي كرديم. ساختن حزب را شكل عالي سازمانيابي 

و » انقالبيون حرفه اي«كارگران مي خوانديم و معماري اين بنا را در سكت 
باالي سر توده هاي كارگر سراغ مي گرفتيم. شعار مي داديم كه كليد 

ست اما در عالم عمل رهائي طبقه كارگر فقط در دست جنبش كارگري ا
همه بار اين رسالت را به دوش حزب نخبگان دانشور محول مي نموديم. بر 
اهميت آگاهي كارگران پاي مي فشرديم، اما اين آگاهي را نه هستي آگاه 
ضد كار مزدي توده هاي كارگر كه بارقه هاي كشف و كرامات و دانش 

رست و بسيار درستي افاضل طبقات باال مي پنداشتيم. در اين ميان كار د
هم مي كرديم اين كه به هر حال، با رژيم شاه و با ديكتاتوري هار و درنده 

  سرمايه داري، بسيار استوار، مصمم و سرسخت مبارزه مي نموديم.
زمان برگزاري نشست ها، انجام مذاكرات و پرشدن نوارها و حتي تا چند 

  نت ترين حالت خود سال بعد آن، وضع همه ما اينسان بود، چپ در ميليتا

در اسارت همه اين باژگونه پنداري ها مي چرخيد. وضعيتي كه اكثريت 
غالب چپ هنوز هم با همه وجود خود در آن اسير است. شنود بار دوم نوار 
گفتگوها، براي من يادآور دوراني است كه همه ما و كل چپ، سرمايه داري 

يابي و راهكارهاي مبارزه را، مبارزه طبقاتي را، جنبش كارگري را، سازمان
اين جنبش را، آموزش هاي ماركس را، كمونيسم را، انقالب را، آزادي را، 
نابودي سرمايه داري، افق رهائي طبقه كارگر را، همه و همه چيز را با سر 
بورژوازي فكر مي كرديم. با نگاه زشت بورژوازي بود كه تسويه حساب كور 

را » تحوالت ايدئولوژيك« روسه فيزيكي با چند عنصر مذهبي مخالف پ
دفاع از حريم سازمان پرولتاريا و بستن راه بر تالش ارتجاع براي تشكل 
خود قلمداد مي نموديم!! با راهبردهاي بورژوائي در تدارك تغيير وضع 
موجود بوديم. درست به همين دليل روشن، آنچه كاشتيم نه توسط 

درو گرديد، ما در آن سال ها با  پرولتاريا كه كامالً بالعكس توسط بورژوازي
اسارت در اين وارونه بيني ها، هيچ راهي براي هيچ سطح پيكار آگاهانه ضد 
سرمايه داري در پيش روي كارگران باز نكرديم، به كارخانه ها و به ميان 
كارگران مي رفتيم، اما هيچ مشاركتي در هيچ شكل مبارزات توده هاي 

كار مزدي طبقه كارگر موضوع مبارزه و  كارگر نداشتيم، سازمانيابي ضد
زندگي ما نبود، براي جنبش كارگري موجودي از همه لحاظ بيگانه بوديم. 
ما با اين كمبودها و كاستي هاي اساسي خود، به هارترين و خونخوارترين 
بخش ارتجاع ديني بورژوازي فرصت داديم تا جنبش توده هاي كارگر را 

ي بخش ديگر بورژوازي و رژيم درنده شاه نردبان قدرت خود كند و بر جا
بنشيند. ما به طور واقعي در شكست انقالب سهم داشتيم و نمي توانيم 
خود را در تحميل عوارض بسيار فاجعه بار و دردناك اين شكست بر توده 
هاي كارگر در طول اين سي و يك سال سهيم ندانيم. معناي دو جمله 

تيم مانع شكست انقالب شويم و يا اخيز مطلقاً اين نيست كه مي توانس
طبقه كارگر را در آستانه تسخير قدرت قرار دهيم، نه، بحث بر سر صدور 
هيچ حكمي نيست. اما هيچ چيز هم مقدر نيست. آنچه ما در طول آن سال 
ها كرديم و بخش غالب چپ تا همين امروز مي كند، حلقه اي از زنجيره 

پ در مدت بيش از يك قرن طوالني ميدان داري رفرميسم راست و چ
است. استيالي سوسيال دموكراسي، رفرميسم اتحاديه اي، كمونيسم 
بورژوائي اردوگاهي، ناسيوناليسم چپ، امپرياليسم ستيزي خلقي و نوع اين 
ها به طور قطع سرنوشت مقدر جنبش كارگري نبوده است و ما نيز ممكن 

دهيم و در اين  بود كه به جاي آنچه مي كرديم كارهاي ديگري انجام
صورت جنبش كارگري ايران نيز در آستانه قيام بهمن شايد اين امكان را 
مي يافت كه نردبان قدرت ارتجاع هار ديني سرمايه نگردد. شنود دوم نوار 
گفتگوها يادآور ايامي است كه براي عده زيادي از همراهان آن روز مي 

شرط، مايه غرور و  تواند همچنان به صورت بي قيد و شرط يا با قيد و
مباهات باشد اما براي من موجد احساسي است كه توضيح دادم. تمامي 

به بعد اين بوده است كه گذشته باال را با ايفاي  1360تالش من از سال 
نقشي اثرگذار در كمك به بالندگي و بلوغ و سازمانيابي جنبش ضد كار 

زم. بحث بر سر مزدي و براي لغو كار مزدوري طبقه كارگر جايگزين سا
ميزان پيش رفتن يا نرفتن در اين كار نيست. سخن از شركت در مبارزه 
واقعي طبقاتي عليه اساس سرمايه داري است. يك نكته ديگر را هم اضافه 
كنم. در سال برگزاري نشست ها و سال هاي پيش و پس آن، شمار كثيري 

ئي خلق، همه از ما فعالين دو سازمان (مجاهدين م. ل) و چريك هاي فدا
اشكاالت اساسي باال را داشتيم، اما در دنياي آرمان ها و باورهاي خود به 
زندگي هر چه بهتر انسان ها و جهاني ماالمال از آزادي، رفاه، برابري و 
كرامت انساني براي همه آحاد بشر مي انديشيديم. حصول اين اهداف را در 

پي نمي گرفتيم، اما  مسير پراكسيس مبارزه ضد كار مزدي طبقه كارگر
براي تحقق آن ها، به هر كار ممكن دست مي زديم، از هر نوع خطري 
استقبال مي نموديم. هر شكل مرگ را تحقير مي كرديم. هر نفع محقر 
شخصي را به سينه ديوار مي كوبيديم. از اين لحاظ يك سر و گردن از 

زاب در طيف وسيع احزاب چپ كنوني باالتر بوديم. بخش اعظم اين اح
همان حال كه چپ ضد كار مزدي طبقه كارگر نيستند به صورت بسيار 

   رقت باري اسير دكانداري ها، سودجوئي ها و محاسبات زشت بازاري نيز هستند.
  2010هشتم دسامبر 

*  
  



  سالگرد سياهكلي چهلمين  ويژه

١٦٤  106و  105 ي آرش شماره

  

  
 حميد اشرف،

 چهره درخشان كمونيستي 
  كه همواره نام و ياد او جاودان خواهد ماند 

  
  توكل
  

روزي كه خبر جان باختن رفيق حميد اشرف و ديگر  55تيرماه سال 
ترين روزهاي  اعضاي رهبري سازمان به زندان رسيد، يكي از وحشتناك
تير، سازمان  8زندگي سياسي عموم نيروهاي سازمان بود. از سياهكل تا 

ترين كادرها در جريان  ضربات متعددي را متحمل شده بود و برجسته
ك سال پيش از آن نيز رژيم شاه رفيق جزني مبارزه از دست رفته بودند. ي

را به همراه ديگر اعضاي گروه در زندان به گلوله بست كه ضايعه بزرگي 
تير نبود. در  8تر از  براي سازمان بود. اما هيچيك از اين ضربات، سنگين

جمع رفقائي كه در اين روز جان باختند، سازمان رفيقي را از دست داده 
ي براي او وجود نداشت. حميد تنها بازمانده رفقائي بود كه ديگر جايگزين

هاي فدائي خلق ايران را بنيان گذاشتند. حميد  بود كه سازمان چريك
مظهر زنده تمام آگاهي كمونيستي، مبارزه آشتي ناپذير با نظم موجود، 

حميد سال مبارزه پيگير سازمان بود.  5تجريه، قهرماني و از خود گذشتگي 
گاه و با تجربه بود كه به دفعات سازمان را از بطن يك رهبر سياسي آ

ي پرتگاه نابودي كشاند، نجات داده  هاي سخت كه سازمان را تا لبه طوفان
بود. كسي در سازمان نبود كه جايگزيني براي حميد باشد. مشكلي در 
كمبود نيرو وجود نداشت. مي دانستيم كه آنقدر داوطلب پيوستن به 

ين بابت جاي نگراني نيست. گروه گروه هواداران سازمان هستند كه از ا
شدند، بازتاب نفوذ روز افزون سازمان  سازمان كه دستگير و روانه زندان مي

هاي  بودند. همان صداقت، مبارزه جوئي، از خودگذشتگي و تمام سنت
كمونيستي فدائيان در رفقاي باقيمانده نيز وجود داشت. گرچه مبارزه 

ته را در سازمان نداشت، اما بودند رفقائي كه مسلحاته ديگر نقش گذش
 8هاي نظامي سطح باالئي نيز داشتند. مشكل اينجا بود كه پس از  توانائي

تير، سازمان رهبري سياسي قدرتمند و با تجربه اي نداشت. رهبراني كه از 
توان باالي تئوريك، سياسي و تشكيالتي برخوردار باشند. با اين ضربه، 

كرد، اين بود كه سازمان  فكر همه را به خود مشغول ميآنچه كه ذهن و 
مشكل بتواند از اين ضربه كمر راست كند. تصويري كه از حميد ارائه شده 

هاي  كند كه همواره محاصره است، او را يك چريك ورزيده معرفي مي
جالدان ساواك را در هم شكسته بود و در يك روز چندين محاصره انبوهي 

شكند و جان  ها تن در هم مي و ساواك را با كشتن دهاز مزدوران پليس 
اش، مقدم بر هر  هاي نظامي برد. اما او به رغم تمام توانائي سالم به در مي

چيز يك رهبر سياسي و يك سازمانده تواناي سازمان ما بود. اكنون ديگر 
ها را كه براي نجات سازمان  كسي و يا ارگاني در سازمان، تمام اين توانائي

اين ضربه سنگين الزم بود، در خود جمع نداشت. همين واقعيت بود كه  از
دهد وضعيتي را كه سازمان در  كرد و توضيح مي چشم انداز را تيره و تار مي

جريان سرنگوني رژيم شاه با آن رو به رو گرديد و اپورتونيسمي كه بر 
  سازمان غلبه كرد. 

ي كسب كرد كه اما چرا حميد اشرف يك چنين نقش منحصر به فرد
اي  فقدان او مي توانست بر سرنوشت يك سازمان چنين تاثير تعيين كننده

  داشته باشد.  
حميد تنها بازمانده نسلي از فدائيان در سازمان بود كه آگاه ترين 

هاي زمانه خود بودند. آنها رفقائي بودند كه در نيمه دوم دهه  كمونيست
مطالعه و جستجوي راهي كه چهل در كوران يك تالش و مبارزه نظري، 

بتواند بر بحران در جنبش كمونيستي ايران، انفعال و بي عملي غلبه كند و 
بن بست موجود را در هم شكند، به نقطه نظرهاي جديدي دست يافته و 
سالح را به عنوان شكلي از تبليغ مسلحانه در دستور كار قرار دادند.اين 

و محافل سوال چه بايد كرد؟ قرار دوراني بود كه در برابر تمام گروه ها 
داشت. آثار كالسيك ماركسيستي به رغم ديكتاتوري حاكم فراوان دست به 

گشت و تجارب انقالبات كشورهاي مختلف مورد بحث و بررسي  دست مي
هائي بودند كه با توجه به  مداوم قرار داشت. اين رفقا عموما كمونيست
هاي باالئي برخوردار  توانائيسطح دانش و آگاهي جنبش در آن ايام، از 

هاي آن دوران بودند. گروه رفيق جزني يك  بودند. آنها سرآمد كمونيست
نمونه بود و گروه رفيق احمد زاده نمونه ديگر. اگر در آن ايام اثر رفيق 

توانست آن  مي "مبارزه مسلحانه هم استراتژي و هم تاكتيك"احمد زاده 
جاي بگذارد كه هر نيروي مبارزي را چنان تاثير بزرگي بر تمام جنبش بر

ترين نيروهاي جنبش كمونيستي  ترين و فعال تحت تاثير قرار دهد و آگاه
اي از  هاي اين اثر در پاسخگوئي به پاره تحليل او را بپذيرند، قدرت و توانائي

مسائل مهم جنبش بود. فراموش نكنيم كه در اين دوران، در عرصه جهاني 
دي نيز جريان داشت و تمام اين مبارزه در درون مبارزه ائدئولوژيك حا

جنبش كمونيستي ايران نيز انعكاس داشت. در اين شرايط به ويژه درگيري 
از حزب توده كه مواضع چين را پذيرفته   هاي منشعب نظري با سازمان
هاي مفصلي نيز از مسائل ايران و جهان ارائه مي داداند و از  بودند و تحليل

تاثيرگذاري در ميان كارگران و روشنفكران برخوردار  بيشترين نفوذ و
بودند، از هركسي ساخته نبود. اثر رفيق مسعود براي هميشه پاسخي قطعي 

هاي مبتني  به ساختار مسلط سرمايه داري حاكم بر ايران داد ، تمام تحليل
هاي  ي سازمان هاي مائوئيست و تحليل نيمه مستعمره - بر نيمه فئودال

را در هم ريخت و جنبش را از سردرگمي بر سر اين مسئله  طبقاتي آنها
بيرون آورد. به نقشي كه تمام اين سازمانها براي بورژوازي ملي قائل بودند 
خاتمه داده شد. اين اثر اعالم مي كرد كه مبارزه ضد امپرياليستي از مبارزه 

ب عليه سرمايه جدا نيست. موضعي قاطع در برابر ريويزيونيسم داشت و حز
دانست. اين مواضع، دست  توده را فقط كاريكاتوري از حزب كمونيست مي

آورد و پيشرفت بزرگي براي جنبش كمونيستي بود. اين اثر البته اشكاالتي 
جدي نيز در ارزيابي از شرايط عيني انقالب، رشد تضادها، نقش ديكتاتوري 

ت آتي ، نقش مبارزه مسلحانه و نظرات دبره داشت كه در جريان مبارزا
سازمان نقد و اصالح شدند، اما الاقل تا مرحله اي از حيات و مبارزه 
سازمان نمي توانستند نقش مثبت اين اثر را در جنبش و مبارزه سازمان 

هاي  تحت الشعاع قرار دهند. رفقاي ديگر سازمان هم عموما از چهره
شاخص و برجسته جنبش كارگري و كمونيستي بودند. حميد اشرف در 

اي كه  ي يك چنين سازماني جاي داشت. تمام اين رفقا در مبارزهرهبر
آغازگر آن بودند، جان باختند و تنها از اين نسل، رفيق حميد اشرف بود كه 
جان سالم به در برده بود. از آن رو  به گذشته نظري انداختيم تا بر اين 

رفقائي  هاي بعد، تعداد محدودي از كنيم كه متاسفانه در سال مسئله تاكيد 
كه به سازمان پيوستند، نظير رفيق حميد مومني، در اين سطح از آگاهي ، 
توان و تجربه قرار داشتند. سطح دانش تئوريك و سياسي سازمان افت كرد 

سياسي و تشكيالتي  -و اكنون فاصله بزرگي از جهات مختلف ايدئولوژيك
ق حميد ميان رفيق حميد و ديگر رفقاي تشكيالت ايجاد شده بود. رفي

آنچنان نقش منحصر به فردي يافته بود كه هيچ رفيقي در درون سازمان 
هاي عملي  جايگزين از دست رفتن او نبود. رفيق حميد عالوه بر توانائي
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خود در جمع بندي سه ساله با نقد و جمع بندي تئوري و پراتيك سازمان، 
داده بود.  توانائي هاي نظري و سياسي خود را نيز در رهبري سازمان نشان

انتشار اخير نوار گفتگوهاي سازمان با بخش ماركسيست مجاهدين خلق، 
توسط رفقاي انديشه و پيكار كه در همين جا بايد از زحمات شان در 
انتشار اين اسناد سپاسگزاري كرد، بار ديگر چهره برجسته رفيق حميد 

ظري و اشرف را با تمام خصائل برجسته كمونيستي و احاطه او بر مسائل ن
دهد. حميد در اين مذاكرات با متانت و  سياسي جنبش نشان مي -عملي

استواري مختص كمونيست ها از موضعي كامال طبقاتي در قبال مسائل 
مورد اختالف برخورد مي كند. او از موضع يك مدافع پيگير انقالب 

گويد. نخستين كالم او در برخورد  كارگري و خلوص ماركسيسم سخن مي
گويد: اگر  ي عمل آنها است. او مي  ل نقد و نفي شيوه -ين مبه مجاهد

مجاهدين به اين نتيجه رسيده بودند كه مواضع سياسي و ايدئولوژيك 
خواهند با ديدگاه  شان، عمليات و برخوردشان نا درست بوده و حاال مي

نويني به مسائل جنبش طبقاني نگاه كنند، شكل برخوردعملي شان و اعالم 
به همين شكل اشتباه بوده است. جناح ماركسيست مي مواضع شان 

بايستي با قطع پيوندهاي خودش با گذشته، سازمان جديدي را اعالم 
گيرد، نمي  كرد. سازماني كه بر اساس مواضع خرده بورژوائي قوام مي مي

تواند تبديل به يك سازمان پرولتري و ماركسيست شود. او در اين گفتگو 
ولتاريا به اتكاي قدرت سازمان يافته اش مي تواند كند كه : پر تاكيد مي

اعمال قدرت كند. ماركسيست ها در هيچ چارچوبي با عده اي از ماركسيت 
هائي كه داراي انحرافات ايدئولوژيك هستند و در حقيقت ماركسيست 

پذيرند. حميد، نفرت بيكران خود را از  خرده بورژوائي اند، وحدت را نمي
دارد، و در  ونيست و خيانت پيشه حزب توده ابراز ميحزب رفرميست، اپورت

عين حال، هشدار مي دهد كه كه  حزب توده  يك جريان خطرناك است. 
صرفا يك گربه مرده نيست . در ايدئولوژي نيروهاي معتقد به ماركسيسم 
اغتشاش و اختالل ايجاد مي كند و تبليغات آن براي جنبش كمونيستي 

ورزد و مي گويد: شيوه  ي تئوري و عمل تاكيد مي زهر آگين است. بر رابطه
لنيني قضاوت در مورد جريانات سياسي اين است كه بايد كردارآنها را 
مالك قرار داد و نه گفتارشان. حميد ديدگاه عميقا طبقاتي نسبت به خرده 
بورژوازي اتخاذ مي نمايد و تصريح مي كند كه خرده بورژوازي از آنجائي 

صلي جامعه قرار گرفته نمي تواند ايدئولوژي و سياست كه بين دو طبقه ا
مستقلي داشته باشد و رهبري جنبش را به دست گيرد. نيروي نوسان است 
و اين نوسان ميان طبقات دقيقا با تناسب قواي نيروهاي پرولتري و 
بورژوائي ارتباط دارد و تنها هنگامي به سوي پرولتاريا گرايش مي يابد كه 

ي قوي باشند. حميد فقط از نزديك شدن بخش هاي نيروهاي پرولتر
پائيني خرده بورژوازي به پرولتاريا كه مجاهدين خلق آن دوران را نماينده 
سياسي آنها مي داند، سخن مي گويد. با اين همه اما حتا در اين مورد نيز 

هاي  گرايش ضد كمونيستي سازمان مجاهدين را فراموش نمي كند و فاكت
دهد. ديدگاه نا درست مجاهدين تازه ماركسيست شده را آن را نشان مي 

ي وحدت از موضعي طبقاتي و ماركسيستي به  بر سر مسئله جبهه و مسئله
نقد مي كشد و مي گويد: جبهه نمي تواند بدون اين كه متكي به نيروي 
سازمان يافته طبقاتي باشد و بدون اين كه  نيروهاي سياسي متكي به يك 

شند، ايجاد شود. بر سر وحدت ماركسيت ها نيز اصرار نيروي اجتماعي با
ورزد كه قبل از آنكه متحد شويم بايد خط مرزهاي مان را روشن كنيم.  مي

  خطوط سياسي مشتركمان را روشن كنيم.
اكنون تمام اين مواضع سازمان و رهبري آن را مقايسه كنيد با  

نمايد و تا آنجا  مواضعي كه اكثريت رهبري سازمان پس از قيام اتخاذ مي
رفرميست توده به حزب طبقاتي پرولتاريا  - كند كه حزب بورژوا سقوط مي

مفتخر مي شود. مواضع و مبارزه گذشته سازمان تخطئه مي گردد تا 
سازش طبقاتي توجيه شود. خرده بورژوازي به يك نيروي انقالبي مسلط در 

ي تقديس مذهبي فوق ارتجاع-حاكميت تبديل مي گردد تا رژيم بورژوا
گردد  شود. پيام فدايت شوم به سركرده مرتجعين قرون وسطائي ارسال مي

و ستايش از امام، نقش امام، پيام تاريخي امام و خط امام و تمام ارتجاع در 
گيرد، تا سر انجام اين گرايش موسوم به فدائيان اكثريت به  دستور قرار مي

كوبگر رژيم تبديل رسد كه همدوش حزب توده به همدست سر اي مي نقطه
  مي گردد.

اي از افول مي رسد كه  شود كه سازمان به درجه اما چه روندي طي مي 
اكثريت بزرگ نيروهاي آن از خط مشي انقالبي و ماركسيستي سازمان و 

گسلند و به منجالب چنان اپورتونيسمي  مواضع راديكال حميد اشرف مي
زرگترين دشمن نه فقط كنند كه تبديل به حاميان و همكاران ب سقوط مي

  گردند؟ هاي مردم ايران مي كارگران و كمونيستهاي ايران، بلكه عموم توده
ترين و  مشكل سازمان فقط اين نبود كه برجسته 55در پي ضربه تير  

گروهي از  54بود، در جريان سال   توانا ترين رهبر خود را از دست داده
اكنون اما تمام كادر رهبري كادرهاي برجسته سازمان از دست رفته بودند، 

ها در اين ضربه جان باخته بودند. رفقاي باقيمانده به ويژه  و مسئولين شاخه
رفقا احمد غالميان لنگرودي(هادي) و صبا بيژن زاده، تالش و فداكاري 
فراواني به كار بردند تا سازمان دوباره بر روي پاي خود بايستد. اما با تمام 

نه ديگر از رهبري سياسي كه بتواند سازمان را به ها، متاسفا اين فداكاري
ويژه در شرايطي كه جنبش توده اي اعتال مي يافت،هدايت كند، برخوردار 
نبود. اين يك معضل جدي و حتا يك بن بست براي يك سازمان 

كند و  كمونيست بود. از درون همين معضل است كه اپورتونيسم رشد مي
شود. فرخ نگهدار گرچه  سازمان كشيده مي پاي افرادي امثال فرخ نگهدار به

به عنوان سمپات گروه رفيق جزني شناخته شده است. در واقعيت اما به 
هيچ وجه ماركسيست نبود. او از جهات مختلف طبقاتي، خصلتي و نظري 
يك بورژوا ليبرال بود. فرخ همان بود كه امروز هست و همان است كه در 

واضع اش، نامه به بازرگان را در اسفند ماه اولين فرصت براي ابراز واقعي م
نوشت. اگر در مقطعي هم او سخن گوي دفاع از مواضع حزب توده به  57

رفرميست مي شود، اين فرخ نگهدار نيست كه -عنوان يك جريان سوسيال
اند و او را به اين  زند. نيروهاي ديگري پشت سر او قرار گرفته حرف مي

قصد  56آزاد شدن از زندان در سال دهند. او پس از  سمت هول مي
پيوستن به سازمان را نداشت و اگر انقالبي در ايران رخ نمي داد او هرگز به 
سازمان نمي پيوست. اين را ماجراي پيوستن اش به سازمان توضيح مي 
دهد. همانگونه كه اشاره كردم پس از ضربات به رغم اين كه رفقاي 

ه بودند، اما سازمان شديدا دچار ضعف باقيمانده، سازمان را بازسازي كرد
نظري و سياسي بود. نظرات رفيق بيژن ديگر پاسخگو نبود. شرايط نوين، 

طلبيد و سازمان پس از آن همه  هاي جديدي را مي ها و تاكتيك تحليل
ضربات ويرانگر، توانائي الزم را براي انجام اين كار نداشت. با اعتالي 

شده بود. از فرخ نگهدار  سازمان بيشتر روزافزون جنبش، فشار سياسي بر
شود كه به سازمان بپيوندد تا گويا به بر طرف شدن  چندين بار خواسته مي

ضعف سياسي سازمان ياري رساند. فرخ با توجيهات پوشالي مبني بر اين 
زند.  كه گويا پليس به درون سازمان نفوذ كرده است از همكاري سر باز مي

ز قيام كه ديگر مسجل شده بود، رژيم شاه رفتني تنها دو، سه ماهي قبل ا
است، به رغم مخالفت رفيق هادي كه هنوز نقش مهمي در رهبري سازمان 

به سازمان  56داشت، با اصرار گرايش راست كه عموما از نيمه دوم سال 
پيوندد.  در پي تقويت موضع خود بودند، به سازمان مي و پيوسته بودند

رهبر نظري نيز يافته و حول محور فرخ  گرايش راست كه اكنون يك
فكر خود كه تازه از زندان  متشكل شده بود،  با جذب گروهي از زندانيان هم

كرد. در واقع اين گرايش عمدتا  آزاد مي شدند، موضع خود را تقويت مي
به بعد آزاد شده بودند. اما  56متشكل از زندانيان سياسي بود كه ازسال 

  شد؟ ز زندان تغذيه ميچرا اين گرايش راست ا
در كل گروهي از نيروها را دچار ياس و ترديد  55ضربه سنگين سال  

نسبت به مبارزه سازمان كرد. اين گرايش در درون سازمان ضعيف بود و 
افرادي هم كه آن را ترك كردند، محدود بود. وضع در زندان به كلي 

ازمان در متفاوت بود. ضعف سياسي و تئوريك يك واقعيت نيروهاي س
گاه نظري بخش عمده نيروهاي سازمان، رفيق جزني  درون زندان بود. تكيه

به ويژه جان باختن رفيق حميد اشرف، آنها  55بود و نظرات او. ضربه سال 
را نسبت به مشي سازمان دچار ترديد كرد. جريانات راست مخالف سازمان، 

از ديگاه آنها مشي فرصت مناسبي براي تعرض به سازمان پيدا كرده بودند.  
مسلحانه علت ضربه بود و از دست رفتن رفيق حميد اشرف به معناي پايان 

در شرايطي رخ داده بود كه  55و  54سازمان . در واقعيت، اما ضربات سال 
كمتر از هر وقت ديگر، مبارزه مسلحانه در دستور كار قرار داشت و بيش از 

عاليت كادرهاي سازمان در اي مطرح بود و ف هر زمان ديگر بسيج توده
ها. علت ضربه همانگونه كه بعدا روشن شد، يك رد گيري ساواك از  كارخانه
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اي تمام  ترين ارتباط توده طريق تلفن بود در شرايطي كه سازمان گسترده
دوران حيات خود را برقرار كرده بود.  اكنون ديگر رفيق جزني نبود كه 

نوان اتوريته مورد اعتماد طرفداران وضعيت پيش آمده را تبيين كند و به ع
سازمان، عناصر مردد زندان را از گيجي و سردرگمي نجات دهد. بخش 
بزرگي از نيروهاي سازمان قادر به مقاومت در برابر حمالت مخالفين 
سازمان نبودند. گروهي از آنها كه در زندان اوين بودند، اين تحليل را 

است. اما پذيرش اين تحليل نه  پذيرفتند كه علت ضربات، مشي مسلحانه
فقط به معناي فروريختن تمام نظرات رفيق جزني در ذهن آنها، بلكه تمام 
مبارزات گذشته سازمان بود. آنها كامال از جهت سياسي تهي شدند و 
چيزي هم براي جايگزيني آن نداشتند. متاسفانه رفيق جزني عليرغم 

اي از مسائل داشت  بر سر پارههاي اشتباهي  اش به سازمان ، ديدگاه خدمات
گذاشت و عالوه بر اين راه را بر  كه تاثير منفي بر حركت سازمان مي

در شرايطي تاكتيك مسلحانه به  -گذاشت. اوال گرايش به راست باز مي
ي  شد كه سازمان مرحله عنوان يك تاكتيك محوري از سوي وي مطرح مي

سوي كار توده اي  تثبيت را پشت سرگذارده بود و با جهت گيري به
گسترده، اين تاكتيك، موضوعيت خود را از دست داه بود و ديگر نمي 

اي باشد كه سازمان با در دست داشتن آن بتواند تمام  توانست آن حلقه
وظائف خود را در خدمت رسيدن به هدف استراتژيك انجام دهد. پاي 

سنخيتي  اي شدن مبارزه مسلحانه در كوه هم هيچ سياسي و نظامي وتوده
ي كوه و روستا عمال  با ساختار اقتصادي و طبقاتي جامعه نداشت. مسئله

در  -پس از سياهكل از دستور كار سازمان كنار گذاشته شده بود. ثانيا
نظرات رفيق جزني نبرد با ديكتاتوري به يك مرحله استراتژيك تبديل 

هاي  نديگرديد و عمال تضاد كار و سرمايه به حاشيه رانده شد. آن مرزب
بينيم، در  سفت و سخت طبقاتي كه در گفتگوهاي رفيق حميد اشرف مي

هاي رفيق جزني با  نظرات رفيق جزني الاقل رقيق بود. مرزبندي
ريويزيونيسم و حزب توده، يك مرزبندي سياسي بود و نه ايدئولوژيك . 
برخي از اين مواضع  حتا گامي به عقب در مقايسه با مواضع راديكال 

گذاشت.  شد و راه را بر گرايش به راست باز مي سازمان محسوب ميگذشته 
ترين و  بنابراين بدون زمينه نظري نبود كه نيروهاي تهي شده، در دسترس

ترين گرايش به خود را حزب توده يافتند. گروهي از آنها در همان  نزديك
منبع اي شدند و گروهي ديگر پس از آزادي از زندان. اين نيروها  زندان توده

تغذيه و يارگيري براي جرياني شدند كه در داخل سازمان در پي تقويت 
دهد كه اكثريت  موقعيت خود بود. اين را به وضوح اين واقعيت نشان مي

رهبري سازمان پس از قيام همين افرادي بودند كه از زندان آزاد شده 
د و بودند. انتخاب آنها به عضويت كميته مركزي هم دقيق و حساب شده بو

فقط براي تقويت گرايش راست. ظاهرا ادعا مي شود كه انتخاب شدند. اما 
در حقيقت انتخاباتي در كار نبود. چگونه مي توان از انتخابات صحبت كرد 
در حالي كه الاقل تعدادي زيادي از اعضاي سازمان نه فقط يكديگر را 

كه حتا شناختند و آگاهي و شناخت الزم را از يكديگر نداشتند، بل نمي
دانستند، و حاال قرار بود تك تك آنها با قرار  تعدادي نام يكديگر را نمي

شان را انتخاب كنند؟ با تمام اين اوصاف،  خياباني و تلفن، كميته مركزي
آنها حتا انتخاب  يكي از مخالفين جدي خود، رفيق هادي كه بار اصلي 

با دستكاري آرا او سازمان را پس از ضربات بر عهده داشت، تحمل نكردند و 
را حذف و فرخ نگهدار را به جاي او قرار دادند. حال به يك كميته مركزي 
شكل داده بودند كه به استثناي رفيق حيدر همه از گرايش راست بودند. 
به اين طريق بود كه آنها توانستند رهبري سازمان را قبضه كنند و 

د . اما هنوز رسالت همفكران خود را در راس شاخه هاي سازمان قرار دهن
بايستي گذشته سازماني را كه حميد اشرف  شان به پايان نرسيده بود. مي

هاي جنبش كارگري  سال رهبر آن بود، ، درخشان ترين چهره 5متجاوزاز 
هاي  و كمونيستي عضو آن بودند، صدها عضو آن در راه اهداف و آرمان

دند و جان باختند، با آزادي خواهانه و سوسياليستي اين سازمان مبارزه كر
فداكاري و قهرماني لكه ننگ حزب توده را از دامن جنبش كمونيستي پاك 
نمودند، به خاطر تمام پيگيراش در مبارزه، آشتي ناپذيري اش با نظم 
موجود، دشمني اش با اپورتونيسم ، دفاع اش از منافع و آرمانهاي طبقه 

با حضور  58ذر ماه سال كارگر، به محاكمه بكشند ومحكوم كنند. پلنوم آ
ي محاكمه  هاي جناح راست، به جلسه اكثريت بسيار بزرگي از اپورتونيست

گذشته سازماني  تبديل شد كه حميد اشرف رهبر آن بود. به نام 

كه از اپورتونيسم حزب توده به عاريت گرفته بودند، مبارزان  "اصوليتي"
اجراجو ناميدند كه نه قهرمان سازمان را مشتي ايده آليست، آنارشيست و م

تنها كمترين خدمتي به جنبش نكردند، بلكه تمام مبارزه شان ضربه زدن 
به جنبش بود. بر تمام مبارزات گذشته سازمان خط بطالن كشيدند و اصال 
موجوديت آن را محكوم كردند تا بتوانند با خيالي آسوده حزب توده را در 

پناه برند. بنا بر اين، پيش از  آغوش بگيرند و به آستان بوسي ارتجاع حاكم
ها بخواهند در تخطئه  آنكه وزارت اطالعات جمهوري اسالمي و نادري

درخشان اعضا و رهبران سازمان از   مبارزات سازمان و كدر كردن چهره
نمونه رفيق حميد اشرف كتاب انتشار دهند، اين جريان موسوم به 

ها برخاست و اكنون هم  بود، كه به جنگ سازمان و حميد اشرف "اكثريت"
در تالش عبث براي پاك كردن آن همه افتضاحات، يادشان آمده است كه 

اند. حميد اما همانگونه كه بحث هاي  روزي با حميد اشرف قراري اجرا كرده
دهد، با هيچ اپورتوتيسمي سر  وي در اين نوارها بار ديگر به همه نشان مي

هائي بود كه به كمونيسم و سازش نداشت. دشمن آشتي نا پذير تمام آن
كردند. حميد يك كمونيست پيگير، رهبر يك سازمان  طبقه كار پشت مي

كمونيست، مدافع منافع طبقه كارگر و انقالب كارگري بود. او فقط به 
جنبش كمونيستي و كارگري تعلق داشته و دارد. نام و ياد او همواره در 

و سوسياليسم، جاويد  قلب توده هاي كارگر و همه مبارزين راه آزادي
خواهد ماند و راه حميد و تمام جانباختگان سازمان را مدافعين انقالب 

  دهند.  اجتماعي كارگري ادامه مي
*  

  
  

  
  

  پس از سي و پنج سال
  به متن گفتگوهاي دو سازمان نگاهي گذرا 

  
  نقي حميديان

    
گان دو سازمان چريكي فدائيان و مجاهدين  نوار گفتگوهاي نماينده

، شنونده را با خود به فضاي مبارزاتي آن سال ها 54ماركسيست در سال 
ترين چريك فدائي خلق بود كه طي  برد. حميد اشرف يكي از پرسابقه مي

نزديك به شش سال  نقشي برجسته و اغلب تعيين كننده در اين سازمان 
داشته است. حميد اشرف در گروه بيژن جزني فعاليت سياسي و تشكيالتي 

را آغاز كرد. سپس بقاياي گروه ضربه خورده جزني را به اتفاق غفور خود 
پور و اسكندر صادقي نژاد بازسازي و گسترش داد. در سازماندهي  حسن

گروه جنگل به طور مستقيم فعال و مسووليت شبكه شهري گروه جنگل را 
چنين با مبارزاني چون مسعود احمدزاده و اميرپرويز  بر عهده داشت. او هم

يان و عباس مفتاحي به طور تنگاتنك در رهبري سازمان تازه تأسيس پو
هاي فدائي خلق فعاليت داشته است. عباس مفتاحي به كارآئي  چريك

حميد اشرف باور داشت و وجود او را براي حفظ  و بقاي سازمان، كه با 
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بسياري از كادرهاي سياسي خود را از   1350ضربات بزرگ نيمه اول سال 
  دانست. بود بسيار مهم ميدست داده 

حاال از فراز اين زمان طوالني و گذشت تحوالتي بس عميق و همه جانبه 
شوند.  ها هستند كه دوباره فعال مي در عرصه ملي و جهاني، اين خاطره

گفتگوها ميان دو سازمان چريكي حاوي مطالب و مسائل متعددي است كه 
جا كوشش  است. در اين ترين آن تغيير مواضع و چگونگي اين تغيير مهم
ها و فرازهاي اين گفتگوها اشاره  ترين بخش كنم به طور فشرده به مهم مي

  كنم.
پيش از هر چيز صدا و لحن و آرامش و طرز صحبت حميد اشرف نظر 

هاي او  كند. از وراي صحبت ها را جلب مي شنونده آشنا به مسائل آن سال
سووليت او را احساس كرد. توان اعتماد به نفس و احساس م به راحتي مي

دهد. شنونده  ترين بخش را تشكيل مي نيمه اول گفتگوها در واقع طوفاني
شود اين دو سازمان در بسياري از مسائل باهم اختالف دارند. در  متوجه مي

حالي كه با ماركسيست شدن مجاهدين بايد همه موانع اصولي در راه 
د. اما گويا قضيه برعكس شده نزديكي و وحدت ميان آنان از بين رفته باش

بود. تا پيش از تغيير ايدئولوژي مجاهدين مناسبات دو سازمان عليرغم 
مرامي، عموماً بر پايه  -هاي پنهان سياسي اختالف نظرات بنيادي و رقابت

هاي ضروري استوار بود. اما حاال حتا اين  كاري و ياري احترام متقابل و هم
ار گرفت و خالي از كدورت و حتا تنش خوش تغيير قر مناسبات نيز دست

  هم نبود.  
 44سازمان مجاهدين خلق برپايه اصول اسالمي و بنياد توحيدي در سال 

شكل گرفته بود. اما اينك پس از ده سال، اين سازمان به طور بنيادي به 
سازمان ديگري تبديل گرديد. اين تغيير ماهوي محصول روند متناقضي بود 

همان آغاز و به طور مشخص از دو سه سال پس از كه اين سازمان از 
تشكيل با آن روبرو بود. از وقتي كه ادبيات و متون ماركسيستي به اين 
سازمان راه يافت، تناقضات فكري دامن افراد را گرفت. گرچه ضربات بزرگ 

هاي غير ديني  سال پنجاه و نقش رهبراني كه موافق يا مخالف انديشه
انداخت اما در هر صورت اين تناقض  ند سايه ميبودند بر سرعت اين رو
رسيد و رسيد. سازماني كه اصول  هاي نهائي خود مي ماهوي اجباراً به نقطه

هاي ماركسيستي متفاوت  و فاقد ساختار  و قواعد آن از بنياد با سازمان
سانتراليسم دموكراتيك بود حاال در گذار از يك سازمان مذهبي مجاهدي 

توانست به طور مصنوعي و مكانيكي روند  ركسيستي نميبه يك سازمان ما
دموكراتيك تحول فكري و فلسفي را طي كند. از طرف ديگر اين سازمان 

هاي دروني حاد به خشونت كشيد، اين  مسلح بود و وقتي  كشمكش
هاي خونين در رهبري اين  توانست چيزي جز تصفيه خشونت مسلح نمي

سره  توان يك را نمي ها نقش شخصيت سازمان باشد. در اين ماجرا يقيناً
ها بر اطاعت و پيروي استوار  هائي كه اساس آن ناديده انگاشت. در سازمان

هاي  است فرهنگ فردي و خلق و خوي افراد به ويژه كساني كه در موقعيت
هاي نسبي نيز برخوردارند،  كليدي مانند رهبر و رهبري هستند و از توانائي

شان خود را بر روندها خواهند زد. تحول به طور مستقيم مهر و ن
ايدئولوژيكي سازمان مجاهدين از نظر همه كساني كه از بيرون به آن نگاه 

كردند، غير قابل قبول بود. به ويژه اين كه از نظر سياسي و اجتماعي و  مي
اخالقي ضربات بسيار بزرگي به اين سازمان وارد آمد و صداقت و سالمت 

  حوالت را به شدت زير سوآل برد.   فكري و اخالقي اين ت
  حاال برگرديم به نوارها:

فضاي گفتگوها پنهان و آشكار با نوعي بي اعتمادي و سوء ظن متقابل 
همراه است. اين امر با تالش زيادي كه طرفين براي فهم منظور و مقصود 

شود. وقتي تقي شهرام به موارد پيش  دهند، مشاهده مي ديگر انجام مي يك
از دادن آن  ها اي مانند كتاب نيكي تين كه به نظر او چريك ادهپا افت

كند و يا وقتي حميد اشرف از همكاري و  خودداري كرده بودند اشاره مي
كند، و يا وقتي كه  اعتماد متقابل ميان وي با رضا(رضا رضائي) صحبت مي

را ها به عمد و يا به سهو فالن عمليات  جواد قائدي به اعالميه اي كه چريك
كند و يا وقتي كه تقي شهرام با صراحت از  به نام خود ثبت كردند اشاره مي

اين كه فدائيان به  گويد و  اعتمادي مجاهدين به فدائيان سخن مي بي
اعتماد ندارند و بسياري از مسائل كم اهميتي كه در اصل  مجاهدين

 تواند از تفاوت فرهنگي و سوء تفاهم باشد و يا بيشتر مي تواند مي
هاي ويژه تشكيالتي باشد خالصه همه اين شواهد گواه وجود  تربيت

تواند روح تنش  ترين عبارتي كه مي عتمادي ميان طرفين است. شاخص بي
ها تقي  اعتمادي فدائيان را بيان كند اين عبارت است كه در ميان بحث و بي

 حال از اين كه ما ماركسيست شديم  شما بايد الاقل خوش گويد شهرام مي
  شده باشيد!!

در چنين فضائي سخن گفتن از ضرورت وحدت چندان جائي نداشت. با 
دانست. اما  اين حال تقي شهرام به وضوح وحدت دو سازمان را ضروري مي

فشارند. به همين دليل  فدائيان بر خالف اين نظر بر تشكيل جبهه پاي مي
ها و  و ضرورت بايد مسائل جبهه اي گفتند كه با راه اندازي نشريه ويژه مي

  ها و شرايط آن را ميان دو سازمان مورد بحث قرارداد. زمينه
طرفين پيرامون بسياري از مسائل مورد گفتگو متد واحدي نداشتند. در 
اغلب موارد به ويژه در مسائل مربوط به بيانيه اعالن مواضع ايدئولوژيكي 

دادند. آنان  يمجاهدين، فدائيان با دقت بسيار نظر سازمان خود را توضيح م
پيش از گفتگوها، موضوع تغيير مواضع ايدئولوژي مجاهدين را در سازمان 

گفتند حاصل و  خود به بحث عمومي گذاشته بودند. آن چه كه آنان مي
بندي نظرات رفقاي چريك بود. جا دارد كه  به موضوع و حدود وجود  جمع

لنينيستي  -هاي ماركسيستي يا عدم وجود دموكراتيسم تشكيالتي سازمان
هاي انقالبي غير ماركسيستي به اشاره مورد توجه  و تفاوت آن با سازمان

  قراردهيم. 
هائي كه از همان آغاز بدون تناقض  اساس مناسبات و روابط داخلي سازمان

دموكراتيك بود.  -شناختند، سانتراليسم لنينيست مي -خود را ماركسيست
سازمان چريكي  مانندها  ترين نوع سانتراليستي اين سازمان در سخت

گاه و در هيچ زماني، وجه دموكراتيكي آن رسماً زير پا  ، هيچفدائيان خلق
شد. تمامي موانع رعايت دموكراتيسم تشكيالتي جزو عوامل  گذاشته نمي

بيروني و خارج از اراده و توان و مسوليت رهبري مانند اختناق پليسي و 
يتي و ساير موانع بودند. در غير ها و اطالعات امن امكان گسترش شناسائي

قابل توجيه نبود. به همين  وجه اين صورت نقض حقوق مسلم اعضاء به هيچ
توانست  علت سوآالت اعضاء پيرامون مسائل سياسي و اجتماعي و غيره نمي

بدون پاسخ بماند و يا الاقل پس از رفع موانع امنيتي، اعضا در جريان قرار 
ها كه جزو حقوق اعضا  ها عموماً نظرخواهي گرفتند. در سازمان چريك مي

  گرفت. بود بر حسب امكان چه فردي و جمعي صورت مي
هاي انقالبي ماركسيستي دموكراسي درون  گرچه در بسياري از سازمان

شد و امكان سوء استفاده مسوولين  هاي مختلف  نقص مي سازماني به بهانه
رت روشن شدن، تخطي از و حتا رهبران وجود داشت. اما اين موارد در صو

گوئي بودند. به  شد و رهبران و مسووالن موظف به پاسخ اصول تلقي مي
هرحال ناديده گرفتن حقوق اعضا به دليل لزوم پيروي از مقام رهبر يا 
رهبري و انتساب عجيب و غريبي از كرامات توانائي و دانش و تجربه و 

لي از اعراب نداشت. صدق ايماني و غيره در اطراف آنان و غيره هيچ مح
ميل به رعايت دموكراسي درون تشكيالتي آن قدر قوي بود كه هنوز دو 

هاي فدائي  نگذشته بود كه در سازمان چريك 57سه ماه از انقالب بهمن 
خلق كه كادرهاي چريكش هنوز با خود اسلحه داشتند، انتخاباتي براي 

فس عمل انتخابي تعيين اعضاي جديد مركزيت انجام شد. مهم در اين جا ن
بودن رهبران است و گر نه آن انتخابات  با نواقص بسيار همراه بود و 

طور كه  توان آن را با انتخابات احزاب دموكراتيك مقايسه كرد. اما همان نمي
شاهد هستيم، سازمان مجاهدين خلق به رهبري مسعود رجوي با بنيادهاي 

اي تعيين رهبران و از توحيدي هرگز به سوي برگزاري هيچ انتخاباتي بر
هاي واقعي به خوبي  ماهيت تفاوت  جمله خود وي گام بر نداشت. اين مثال

 - انقالبي و نهادهاي ماركسيستي -هاي با بنياد توحيدي در سازمان
  كند. ها را روشن مي لنينيستي در آن سال

در مورد سازمان مجاهدين ماركسيست، بايد گفت كه آنان سير انفرادي 
ي فكري و فلسفي را طي كرده و در سازمان مجاهدين به تحول ماهو

گمان شرايط واقعي زندگي تشكيالتي، بستر تربيت  اكثريت رسيدند. اما بي
هائي كه به اجبار و  و آموزشي كه در اين سازمان مذهبي ديدند، و حتا سال

خواه ضوابط  مذهبي حاكم بر سازمان خود مانند نماز و روزه و  يا به دل
كردند و بسياري از مسائل تربيت سنتي و مذهبي درون  رعايت مي غيره را

سازمان مجاهدين همه و همه با تغيير صرف فكري و مطالعات كتابي دست 
ها كه به هر حال  در  كم به سرعت محو شدني نبودند. رسوبات آن آموزه
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هاي خونين  شخصيت و كاراكتر افراد موثر است، يقيناً در كيفيت كشمكش
  اند.   تهنقش داش

در گفتگوها احساس من اين بود كه  تقي شهرام به عنوان نماينده سازمان 
گويد نظر سازمان مجاهدين است و  كند بلكه هر چه كه مي صحبت نمي

  گويا در اين زمينه اختيار تام دارد. 
هاي اوليه گفتگوها كه به طرح انتقادات فدائيان به مجاهدين  در بخش

قي شهرام پي در پي به بحث و پلميك دست ماركسيست مربوط است، ت
و در مواردي روال  رود هاي حميد اشرف مي زند. مدام به ميان صحبت مي

كشاند. اين تو  دهد و به موضوعات مورد توجه خود مي گفتگوها را تغيير مي
حرف رفتن كم و بيش تا پايان گفتگوها ادامه داشت به طوري كه گاهي 

ي گفته است!ا حميد اشرف و بهروز ارمغاني توان فهميد كي چ اوقات نمي
كوشند مواضع سازمان خود را در  كنند. بلكه مي عموماً بحث پلميكي نمي

هاي عمل مجاهدين بيان كنند. مواضع انتقادي سازمان  باره مواضع و شيوه
كنند. به نظر  كاري مطرح مي را البته به شكلي بسيار نرم همراه با مالحظه

كوشند در امور داخلي مجاهدين مداخله نكنند. با  مي رسد كه فدائيان مي
اين حال محتواي موضع آنان روشن است. آنان شكل تغيير و تحوالت 
ايدئولوژيكي سازمان مجاهدين را قبول ندارند. روش برخورد فيزيكي و 

درصد اعضاي مجاهدين را نشانه تحميل تغيير ايدئولوژي  50تصفيه حدود 
سنگران  نند. آنان در واقع شيوه برخورد با رفقا و همدا به اعضا تشكيالت مي

دانند. با صراحت از حق مبارزه با افكار و  ديروز و امروزشان را غلط مي
عقايد مجاهدين مذهبي دفاع مي كنند. درست خالف نظر تقي شهرام، 

دانند بلكه حركت و فعاليت آنان را مطابق با موضع  آنان را اپورتونيست نمي
طلب نيستند. سلب حق  گويند آنان فرصت و مي دانند مي شان طبقاتي

هاي تشكيالتي را غلط  مبارزه آنان با ديكتاتوري شاه آن هم با تصفيه
گفتند وقتي در سازمان مجاهدين  دانند. نظر فدائيان روشن بود. آنان مي مي

اين تغيير فكري رخ داد، كساني كه ماركسيست شدند بايد سازمان 
و خود با نام و هويت جديد به مبارزه ادامه دهند نه اين مجاهدين را ترك 

  كه سازمان مجاهدين مذهبي را آن هم به اين شكل نابود كنند. 
تقي شهرام در دفاع از موضع سازمان خود محكم  و سرسخت است. او 

گويد كساني كه مجاهد مذهبي بودند و حاال ماركسيست شدند و  مي
حق دارند كه وارث نام و تاريخ و همه  اكثريت سازمان را تشكيل دادند،

هائي  كه حاال در اقليت  هويت سياسي و تشكيالتي سازمان خود باشند. آن
قرار گرفتند بايد براي خود تصميم بگيرند كه آيا حاضرند در اين سازمان با 
هويت ايدئولوژيكي تازه بمانند يا خير!  اگر نخواستند با يد بروند نام و 

  خود بر گزينند. هويت ديگري براي
تقي شهرام بر خالف نظر فدائيان معتقد بود كه آنان با چنين اقدامي ضربه 

اند. او مسائل را از اين  كاري بزرگي به خرده بورژوازي سنتي وارد ساخته
داد و معتقد بود كه كمر خرده بورژوازي  زاويه مورد تجزيه و تحليل قرار مي

گويد اگر حتا ما  اخته است. او ميسنتي شكسته شده و به كلي قافيه را ب
شديم و با نام ديگري تغيير ايدئولوژيكي ماركسيستي خود را اعالم  جدا مي

آمد كه آمد. پس چه بهتر كه ما اين  كرديم باز همين وضعيت پيش مي مي
ترين  ها گرفتيم. به اعتقاد شهرام، سازمان مجاهدين درست فرصت را از آن

ها، محتواي برخورد تقي  ليرغم اين استداللكار را انجام داده است.  ع
كند و  شهرام اساساً تدافعي است. حتا به حميد اشرف با تغير برخورد مي

خرده "، و "هاي مذهبي اپورتونيست"هاي او را مشابه نظرات   گفته
نامد.  با اين حال او مصرانه بر وحدت دو سازمان  مي "بورژوازي بازاري

بيند. چرا كه  ه و مانعي براي اين وحدت هم نميورزد. هيچ مسال اصرار مي
كند با ماركسيست شدن مجاهدين، ديگر مانعي براي وحدت دو  فكر مي

  سازمان چريكي باقي نمانده است.
تأكيد مكرر بر وحدت از سوي تقي شهرام در واقع ادامه همان روش 

شيوه و  اي است كه با دوستان سابق مجاهدش انجام داده بودند. گرايانه اراده
شكل برخورد براي وحدت نيز چنين بود. در صورتي كه حميد اشرف و 

دانستند. آنان مسائل  ها به كلي موضوع وحدت را خارج از دستور مي چريك
ها پيرامون يك نشريه دروني ميان دو سازمان را  دهي بحث جبهه و سازمان

دهد. در  ياي نشان نم مطرح كردند. اما تقي شهرام به اين پيشنهاد عالقه
برخوردهاي او، نوعي تعجيل و شتاب وجود دارد كه به ظاهر آراسته و 

توان به آن  بينانه و بد بينانه مي رسد. با دو حالت خوش منطقي به نظر مي

بينانه اين است كه در ظاهر مانعي جدي براي  نگريست: حالت خوش
ي و لنينيست -وحدت دو سازمان چريكي با جهان بيني واحد ماركسيستي

با خط مشي مبارزه مسلحانه با رژيم وجود ندارد. وحدت سياسي و 
تواند به سود هر دو طرف  تشكيالتي ميان اين دو سازمان به مراتب مي
ها و غيره جلوگيري كند. با  باشد. از صرف انرژي مضاعف و دوباره كاري

وحدت دو سازمان، رهبري جنبش چريكي از فرماندهي واحدي برخوردار 
 -تواند اميد به موفقيت را در صفوف نيروهاي روشنفكري ميشده و 

هاي كارگر و رحمتكشان كشور را تحت تأثير  جوئي تقويت كند و توده دانش
جويان ايراني در خارج  بيشتري قرار دهد. نيروهاي هوادار در مبارزان دانش

  گيري متحد و تقويت كند.   كشور را به نحو چشم
تواند متأثر از شرايط  يشنهاد وحدت، تا حدي مياما در حالت بد بينانه، پ

بار و خونين درون سازمان  سياسي منفي باشد كه عليه اقدام خشونت
مجاهدين در جامعه و در ميان مردم شكل گرفته بود. دستگاه تبليغات 

برداري از اين ماجرا مشغول بود و به ميزان  رژيم شاه با تمام قوا به بهره
الفان مذهبي خود و افكار عمومي به خصوص زيادي توانست توجه مخ

را از مجاهدين برگرداند و عواطف انساني و احساسي آنان را نسبت  ها سنتي
ها،  به مجاهدين ماركسيست به شدت تحريك كند. وحدت سريع با چريك

هاي خونين و  توانست تالشي براي پاك كردن صورت مساله تصفيه مي
  دين ماركسيست باشد.خروج از بحران سياسي اخالقي مجاه

هاي مجاهدين ماركسيست را از نظر سياسي و  چين تصفيه ها هم چريك
دهند. به برخوردهاي تند مجاهدين  تجربه مبارزاتي مورد نكوهش قرار مي

كنند و كشمكش با مذهب و  ماركسيست نسبت به مذهب انتقاد مي
هب امر رو ها حل مساله مذ دانند. به اعتقاد چريك مذهبيون را انحراف مي

تواند حل  بنائي است كه با تغيير زيربناي اقتصادي و اجتماعي جامعه، مي
شناسند. حق  ها سازمان مجاهدين مذهبي را به رسميت مي شود. چريك

و مذهبي   "بورژوائي سنتي خرده"دانند كه با افكار و عقايد  طبيعي آنان مي
يل جنبه ضد مذهبي خود با ديكتاتوري رژيم شاه مبارزه كنند. به همين دل
  دانستند. حذف خشن آنان را مغاير با مواضع ماركسيستي مي

هاي نظري مبارزه مسلحانه كه  اختالفات دو سازمان پيرامون بنيان
مجاهدين هرگز آن را به لحاظ تئوريكي تبيين نكرده بودند نيز وجود 
داشت. حميد اشرف  با تعجب به انفجار بانك عمران و يا انفجار در 

برد. اما بحث در اين زمينه گسترش نيافت  هاي خريد مردم نام مي شگاهفرو
  و تقي شهرام فقط  تعلق بانك عمران به شاه را دليل اين عمل عنوان كرد.  

هاي  در نيمه دوم نوارها، صحبت به مسائل خارج كشور و جبهه ملي و گروه
سائل ديگر مائوئيستي و تروتسكيستي و هواداران مبارزه مسلحانه و برخي م

اختصاص دارد. در اين مباحث حميد اشرف با دقت و احاطه كامل به 
پردازد. او و بهروز  هاي سياسي در خارج كشور مي تشريح صف بندي

ارمغاني در سراسر اين گفتگوها از برخوردهاي موهن با افراد يا نهادهاي 
اند تو كنند. شنونده به راحتي مي سياسي رقيب به نحو محسوسي پرهيز مي

  اين حالت و رفتار فرهگي را در بيشتر موارد احساس كند.  
گيرد.  رساني توسط حميد اشرف صورت مي در اين قسمت از نوارها اطالع

هاي سياسي موجود در  گيري ها و جهت ها در مورد گرايشات و نظرگاه بحث
گيري مجاهدين نسبت به  يابد. موضع جويان، ادامه مي كنفدراسيون دانش

امپرياليسم معرفي كردن اين كشور، براي  -شوروي و سوسيالاتحاد 
ها سوآل برانگيز شده بود. اتخاذ چنين موضعي تا حدي زيادي به  چريك
گاه در موقعيت  هاي دهني مجاهدين مربوط بود. اتحاد شوروي هيچ زمينه

داد. اساس روابط  امپرياليستي نبود. هيچ كشوري را مورد استثمار قرار نمي
شوروي پايا پاي بود. هم به لحاظ نظري و هم به لحاظ عملي در  اقتصادي

كشي اقتصادي نبود. اتحاد شوروي دغدغه ابرقدرتي داشت و  موقعيت بهره
زد. به همين منظور در دو نوبت  براي حفظ آن دست به هر كاري مي

لهستان و چكسلواكي را اشغال كرد. تنها در چند سال پاياني حاكميت خود 
تان لشگر كشيد كه با شكست بيرون رفت.  ذهنيت مجاهدين به افغانس

ماركسيست، ريشه در تبار سياسي اين سازمان در جنبش ملي و نهضت 
آزادي ايران داشت. نيروهاي جنبش ملي  نسبت به اتحاد شوروي و حزب 

روي از سياست جهاني اتحاد شوروي شهرت داشت،  توده كه به دنباله
ها فقط جنبه فلسفي نداشت بلكه  ساسيتهمواره حساس بودند. اين ح

ها در رابطه با پيشنهاد  و  برخوردهاي شوروي ها عالوه بر آن به سياست
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نفت شمال و ماجراي فرقه دموكرات آذربايجان و بسياري مسائل ديگر تا 
برقراري روابط نزديك اقتصادي با دولت شاه، مربوط بود. نيروهاي ملي گرا 

ها بدبين و حساس  ه اهداف و اغراض شورويو عموم ملت ايران نسبت ب
و  ها بودند. مجاهدين خلق از همان آغاز تأسيس خود حامل همين سوء ظن

ها نسبت به شوروي بودند.  با فاصله گرفتن اتحاد شوروي از  حساسيت
هاي انقالبي و در پيش گرفتن مسابقه اقتصادي با غرب و  حمايت از جنبش

قالبيون ايراني به ويژه مجاهدين خلق، اتحاد آمريكا، از چشم بسياري از ان
رساند نبود. در  هاي انقالبي ياري مي شوروي ديگر كشوري كه به جنبش

ها با شعارهاي انقالبي و حمله به شوروي و منحرف خواندن  اين ميان چيني
اين كشور از مسير سوسياليستي و در پيش گرفتن سازش با غرب، توجه 

سوي خود جلب كردند. اما چند سال طول نكشيد كه انقالبيون ايراني را به 
ها  خود نزديكي با غرب را در پيش گرفتند. اما تأثير نقطه نظرات  چيني
ها بر گرايشات مجاهدين قوي بود. مجاهدين به همان نسبتي كه به  چيني

نگريستند، سمپاتي  اتحاد شوروي سوء ظن داشتند و به آن با نظرمنفي مي
 "سه جهان "ن داشتند. گرايش آنان به نظريه بيشتري نسبت به چي

 هاي امپرياليسم، با توجه به اين زمينه -مائوتسه تنگ و شعار سوسيال
  تواند تبيين شود.  ذهني مي
امپرياليسم شوروي را قبول  -نظريه سه جهان و سوسيال ها اما چريك

دانستند كه در جهت تأمين  نداشتند. اين شعار و سياست را انحرافي مي
ها را  ها قرار دارد. معتقد بودند كه اين سياست، خلق منافع جهاني چيني

  كند. ها مي قرباني منافع قطب تازه به دوران رسيده چيني
گويد بايد سياست خارجي چين را مورد انتقاد قرارداد.  حميد اشرف مي

تقي شهرام سوآل مي كند كه نظر شما نسبت به سياست داخلي چين 
دهد كه سياست داخلي چين را درست  پاسخ ميچيست؟ حميد اشرف 

پرسد كه مگر سياست خارجي از سياست داخلي ناشي  داند. شهرام مي مي
دهد كه در داخل چين نظرات درست و  شود؟ حميد اشرف پاسخ مي نمي

نادرست در كشمكش با هم هستند و سياست خارجي چين متأثر از اين 
كه مبتكر اين سياست خود گويد  مسائل در داخل است. اما شهرام مي

رود و اين تناقض حميد  ها به مسائل ديگر مي مائوتسه تنگ است. اما بحث
  شود. اشرف روشن نمي

و اما نكته قابل توجه آخر!  روشن است كه هر دو طرف در چهار چوب 
ها همه  كنند. اصوالً در آن سال تنگ تفكر طبقاتي به همه مسائل نگاه مي

لنينيست بودند. از اين ديدگاه با مسائل مختلف و از هاي ايراني  ماركسيست
بندي  كردند. بديهي است كه هر گروه جمله با مسائل جهاني برخورد مي

سياسي ماركسيستي، بسته به اين كه تا چه اندازه و با چه متون و منابعي 
ماركسيسم را جذب كرده و چه روندهاي آموزشي و مبارزاتي را از سر 

هاي فرهنگي  نشو و  گي ت چه شرايط مادي و چه ويژهگذرانده و خود تح
نما يافته است، برداشت و تفسير خاص خود از ماركسيسم به دست 

آوردند. نقطه نظرات ايدتولوژيكي مجاهدين ماركسيست از همان آغاز به  مي
ها در مسائل جهاني بسيار نزديك بود . تبار سياسي  نقطه نظرات چيني

گزاران سازمان مجاهدين درست  ران بود. بنيانمجاهدين، نهضت آزادي اي
زماني اين سازمان را تشكيل دادند كه انقالب فرهنگي چين در اوج خود 

گرفت.  ها از راديو پكن در دسترس همه قرار مي بود. آثار و مقاالت چيني
جاذبه انقالب فرهنگي چين و تشويق به شورش و انقالب بر روح و روان 

گذاشت.  هر نظرگاه فلسفي تأثير زيادي باقي ميمبارزان نسل جوان با 
ها در مبارزه با جانشينان استالين كه بنا به نظر آنان مشغول احياء  چيني
داري در شوروي بودند و مخالفت سرسختانه با خروشچف با شعار  سرمايه

رويزيونيسم خروشچفي، عمالً  به تبليغ سنن و افتخارات جنبش 
از استالين به مثابه مشت آهنين در برابر  كمونيستي از جمله به تجليل

پرداختند. به طور كلي گرايشات رمانتيسيسم  داري مي امپرياليسم و سرمايه
انقالبي در ميان انقالبيون ايراني با چنين مسائلي مخلوط بود. كشور ما 
همسايه جنوبي اتحاد شوروي بود و طبعاً كمونيسم نوع روسي بيش از هر 

ر ماركسيستي در ايران رواج يافته بود. اما اتحاد نحله و برداشت ديگ
هائي كه تا آن زمان به دست آورده بود و با  رفت شوروي با اتكاء به پيش

ارزيابي جديد از آرايش قواي جهاني در شرايط تسليحات اتمي شرق و 
آميز را در پيش گرفت. اين سياست از  غرب، سياست همزيستي مسالمت

ل از ماركسيست و رويزيونيسم خروشچفي هاي ايراني عدو نظر چپ
  شناخته شد.

كند.  در اين نوارها حميد اشرف نسبت به استالين با سمپاتي صحبت مي
ها و انقالبيوني چون  اين عالقه در كنه ضمير بسياري از ماركسيست

مجاهدين نيز وجود داشت. علت آن بود كه ايستادگي و سرسختي استالين 
بود . اين سمپاتي بيشتر جبنه بيروني و دفاع  در مقابل غرب قابل ستايش

از منافع طبقاتي پرولتري داشت و به طور مشخص از بينش لنينيستي بر 
طور كه از  خاست. نه يك روش و شيوه اعمال قهر در ميان خود! همان مي

ها در برخورد با مخالفان فكري خود با  آيد چريك كل گفتگوها بر مي
كنند. اين در حالي است كه نسبت به  ورد ميانعطاف و بينشي بازتر برخ

استالين و مائوتسه تنگ سمپاتي آشكاري دارند. بنا بر اين اتهام 
اند به نظر من اتهامي  هاي فدائي خلق وارد كرده استالينيستي كه به چريك

  نا به جا و قصاص پيش از جنايت است.
  استكهلم  2011ژانويه       

  
*  

  

  
  نكاتي درباره نوارهاي

  مباحثات سازمان مجاهدين و فدائيان ! 
  

  روبن ماركاريان
  

نوارهاي مباحثات ميان سازمان مجاهدين و فدائي حقايق با ارزشي از 
جنبش مسلحانه و تكوين سازمان مجاهدين به صورت تاريخ شفاهي در 
اختيار عالقمندان قرار مي دهد  كه بايد از رفيق تراب حق شناش براي 

ني كرد. نوارها اگر چه كوتاه هستند اما مباحثات مطرح انتشار آن ها قدردا
شده در آنها طيف گسترده اي از موضوعات را در بر مي گيرد كه بازتاب 
نقاط قوت و ضعف بخش اصلي جنبش چپ ايران در آن دوره مي باشد.  
درك از ماركسيسم، ارزيابي از اختالفات درون جنبش كمونيستي و شكاف 

آن دوره، تحليل جامعه ايران، جريانات گوناگون بين شوروي و چين در 
سياسي ايران در داخل و بويژه خارج از كشور، نگرش جنبش آن دوره 
درباره طبقه كارگر و نحوه پيوند با آن، مسئله حزب و جبهه، نقش مبارزه 
مسلحانه و رابطه آن با تبليغات سياسي، نحوه برخورد با مذهب، درك از 

، ضوابط حاكم بر مناسبات تشكيالتي  و مجموعه دمكراسي درون سازماني
اي از مسائل ديگر در مباحثات به صورت مستقيم يا غير مستقيم بازياب 

بررسي هر كدام از عرصه ها فوق وارد شدن در ارزيابي و  يافته است.
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 "بررسي تاريخ جنبش معاصر چپ ايران در دوره ياد شده  است كه طبعا
  ه نمي گنجد.در حوصله اين يادداشت كوتا

مسئله كانوني نوارها اما تغيير ايدئولوژي سازمان مجاهدين در آن دوره  
و انتظار تقي شهرام و هم فكرانش از سازمان فدائي براي تائيد و حمايت از 
اين روند، انتقاد از عدم دخالت آنها در تسريع ماركسيست شدن سازمان 

ي (حميد اشرف و هم برخورد محتاط سازمان فدائ "مجاهدين  و متقابال
فكرانش) در باره نحوه تكوين اين تغيير ايدئولوژيك،  ابهامات و تناقضاتي 
كه آنها در خط مشي جديد سازمان مجاهدين مي ديدند، شك و ظن آنها 
نسبت به ترديد احتمالي مجاهدين نسبت به مشي مسلحانه، روش برخورد 

 ".... مي باشد. ظاهرا مجاهدين با جريانات سياسي مانند حزب توده وطوفان
تناقضي نيز در برخورد حميد اشرف به چشم مي خورد كه تقي شهرام بر 
روي آن انگشت مي گذارد. از سوئي حميد اشرف مي گويد آيا بهتر نبود 
عناصر ماركسيست از سازمان خارج شده و سازمان جديدي تشكيل مي 

ه خود براي دادند و سازمان مجاهدين را با گرايشات و سنت هاي اولي
نيروهاي مذهبي باقي مي گذاشتند. اين روش به شدت مورد مخالفت تقي 

انجام شده در  "تغييرمواضع "شهرام قرار مي گيرد كه فكر مي كند با
مجاهدين و تبديل آنها به سازمان ماركسيست تشكل خرده بورژوازي 
ضدامپرياليست تضعيف و جنبش كارگري تقويت شده است. اما از سوي 

ر حميد اشرف تاكيد مي كند كه سازمان مجاهدين با عناصر خرده ديگ
بورژوائي درون خود تصفيه حساب نكرده و آنها را در خود حفظ كرده 
است. تقي شهرام به نوبه خود در اين مورد دالئلي براي اثبات ناوارد بودن 
اين انتقاد مي آورد. به نظر مي آيد حميد اشرف و هم فكرانش معتقد بوده 

د كه حركت مجاهدين حركتي پيگير در راستاي ماركسيستي نبوده ،آنها ان
با باقي ماندن در سازمان ناچار شده اند اميتازاتي به عناصر مذهبي و بزعم 
آنها خرده بورژوايئ بدهند و ابهامات آنها در عرصه هاي گوناگون مربوط به 

حقيقت  و نيروهاي ديگر سياسي ناشي از همين ناپيگري و در "خط مشي"
القتاطي گري است. اما در عين حال حميد اشرف به خاطر شيوه برخورد 
پخته و سنجيده اش كه در طول مباحثات خود را به شكل برجسته نشان 

قضاوت از  "مي دهد اين ارزيابي را به صورت سواالت و انتقادات كلي و نه 
  مطرح مي كند.   "پيش

ش مسلحانه  گرايش به واقعيت اين است كه در ساليان آغازين جنب
ماركسيسم در سازمان مجاهدين خلق و حتي وجود فعاليني كه به 
ماركسيسم گرايش قاطع داشتند امري روشن و قابل رويت بود. مباني 
فكري مجاهدين خلق كه بنيان گذاران سازمان مجاهدين تدوين كرده 

ن دوره بودند و آميزش ايدئولوژي مذهبي با ماركسيسم  براي اكثر فعالين آ
امري شناخته شده بود. امري كه به مبارزه مجاهدين خصلت ترقي خواهانه 
بخشيده و اين امكان را به آنها مي داد كه بخشي از فعالين مذهبي با 
گرايشات قوي چپ و سوسياليستي را به صفوف خود جذب كنند. هر كدام 

دو  از ما در تماس هائي كه با فعالين سازمان مجاهدين داشتيم شاهد 
گرايشي بوديم كه به سوي تعميق ماركسيسم  و يا جدائي و نقد آن به 

  سود خلوص ايدئولوژيك مذهبي سمت گيري مي كردند.
اولين برخورد من با فعالين مجاهدين مربوط به دومين دستگيري ام در  

بر مي گردد. پس از اولين بازجوئي طلبه جواني را با لباس  1351سال 
نداختند. او نيز شكنجه شده بود. بالفاصله تشخيص طلبگي به سلول من ا

داد كه من مذهبي نيستم و حدس زد كه ماركسيست هستم. پس از 
صحبت كوتاهي فهميدم كه طرفدار مجادهدين است. آن چه كه مرا 
شگفت زده كرد عالقه او به اطالع از ماركسيسم بود. از من خواهش كرد 

يش تعريف كنم. او فردي مذهبي كه هر چه درباه ماركسيسم مي دانم برا
بود كه البته نمازش را مي خواند . من براي او تحليل ماركسيسم از جامعه 
طبقاتي و سرمايه داري و مفهوم سوسياليسم، عدالت اجتماعي و جامعه 
مطلوب و مورد نظر ماركسيسم را توضيح دادم. او با عالقه گوش داده و با 

ر زمان در سلول را فراموش مي هم چنان مشغول بحث مي شديم كه گذ
كرديم. او را بزودي از پيش من بردند وسلول مرا عوض كردند. سلول 
كناري من محمدباقر عباسي از كادرهاي مجاهدين و كسي بود كه همراه 

را ترور كرده بود.  "كميته مشترك "محمدمفيدي سرلشكر طاهري رئيس
ده وسر وصورت پراز زخم بر او را هر روز براي شكنجه برده و با پاهاي بادكر

مي گردانند. ما از درز ميان دو سلول شروع به صحبت كرديم. باقر جريان 

توضيح  "ترور طاهري، نحوه دستگيري و جريان بازجوئي را براي من مفصال
داد. به من گفت كه ماركسيست است و از دكتر غالم ابراهيم زاده از گروه 

م را نديده بودم. باقر بشدت به غالم ستاره سرخ پرسيد. من تا آن موقع غال
عالقمند بود. مي گفت با غالم مدت ها رابطه سياسي و  تبادل نظر هاي 
طوالني داشته و مباحثات انجام شده فيمابين در شكل گيري نقطه نظرات 

اعدام خواهد شد و از من مي  "او موثر بوده است. او مي دانست كه قطعا
يم نقل كرده بود به رفقايش و بويژه غالم خواست كه هر آن چه را كه برا

  ابراهيم زداه برسانم. 
در بند چهارم قصر شاهد بخش هائي از روحانيون، بازاريان و يا  "بعدا

نيروهاي مذهبي بوديم كه ضمن آن كه در دائره عمومي نفوذ مجاهدين 
قرار داشتند اما  نسبت عناصر ماركسيستي ايدئولوژي مجاهدين بشدت 

ند. وضعيت به گونه اي بود كه نمايندگان مجاهدين با رفقاي مظنون بود
قبلي قراري گذاشته بودند كه بحث ايدئولوژيك ميان دو گروه از زندانيان، 
يعني بخش فدائيان و مجاهدين صورت نگيرد. اما اين مسئله اي بود كه 

قابل رعايت نبود. از جمله يك مورد مشخص مربوط بود به زنده  "چندان
و گلسرخي. در آن زمان او را به بند ما آورده بودند و هنوز پرونده ياد خسر

شاه رو نشده  "ساواك"مربوط به ترور شاه و نقش او در آن پرونده سازي 
بود. او بشدت عالقمند بود كه در مورد مجاهدين و نقطه نظرات شان 
اطالعات دست اولي در صحبت با دست اندركاران مجاهدين كسب كند. 

نيز به نوبه خود بسيار عالقمند بودند كه ايدئولوژي شان را به مجاهدين 
شكل جذاب و مدرن به او منتقل كنند. او هر دفعه پس از صحبت با 
مسئولين مجاهدين با من به تبادل نظر پرداخته و توضحيات آنها را برايم 
بازگو مي كرد. روزي مطرح كرد  كه به او گفته شده است كه  در قرآن 

سم تاريخي ، نقش تعيين كننده زير بناي اقتصادي و رابطه آن با ماتريالي
روبنا مطرح شده است. او مي گفت كه در صحبت اشاره اي به آيه مربوطه 
نيز شده است. من از او خواستم كه به طور مشخص جاي آن آيه را بپرسد 
تا به ادعاي مطرح شده به طور مشخص برخورد كنيم. پس از مشخص 

اجعه به ترجمه اش روشن شد كه در آن جا صحبت كلي از شدن آيه و مر
اهميت معيشت براي نوع انسان است كه از آن مي توان هر نوع تفسيري را 
انجام داد مگر رابطه زيربناي اقتصادي با روبناي اجتماعي. صحبت هاي ما 
در اين حد كه الجرم به نوعي مباحثه ايدئولوژيك منجر مي شد مورد 

  گان مجاهدين قرار مي گرفت. حساسيت  نمايند
مسئله تغيير مواضع مجاهدين زماني مطرح شد كه پس از فرودرين 

و شهادت بيژن ورفقاي گروه جزني و دو نفر از مجاهدين ما را  53سال 
اوين را به   2به زندان اوين منتقل كرده بودند. ساواك طبقه پائين بند 

به مجاهدين و نيروهاي نيروهاي چپ اختصاص داده بود و طبقه باال را 
مذهبي. روزي رسولي با سروصدا وارد بند باال شد و شروع به شالق زدن 

مطلع شديم كه اين نمايش ساواك  "تعدادي از مجاهدين  كرد. ما بعدا
مجاهدين  "تغيير مواضع ايدئولوژيك"در رابطه با انتشار جزوه 

ن دوره به است.همين مسئله سرآغاز بحثي شد ميان رفقاي بند كه در آ
گرايشات مختلف چپ تعلق داشتند. تا آن جائي كه من يادم هست اكثر 
نيروهاي چپ تغيير مواضع را مثبت و گامي به پيش ارزيابي مي كردند. 

در اوين ايزوله شده بوديم،  53اما واقعيت اين بود كه ما از فروردين 
يز كمتر مالقاتي وجود نداشت و زندانياني كه تازه دستگير شده باشند ن

به بند آورده مي شدند و بنابراين اطالعات موثق و دست اول از تحوالت 
دروني سازمان مجاهدين كه بتواند مبناي يك ارزيابي دقيق باشد در 
دسترس نبود.رفقائي كه از زندان قصر به اوين منتقل مي شدند روايت 

دند. هائي متناقضي  از كساني كه از زيربازجوئي آمده بودند نقل مي كر
اطالعات دريافتي از منبع كساني كه گرايش ماركسيستي و چپ داشتند 
حاكي از آن بود كه اخبار مربوط به تصفيه ها در سازمان مجاهدين 

كساني كه گرايشات  "نادرست و ساخته و پرداخته ساواك است.  متقابال
مذهبي داشتند اخبار مربوط به تصفيه هاي دروني را تائيد مي كردند. 

ك نيز از اين واقعه بهره برداري تبليغاتي عليه سازمان مجاهدين ساوا
كرده و روحانيون و عناصر متعصب مذهبي( فاالنژها) را عليه آنها تحريك 

  مي كرد. به اين ترتيب فضاي پرتنشي در زندان به وجود آمده بود.
مسعود رجوي را به كميته بردند و پس از كميته به بند ماركسيست ها 

ق ما تبعيد كردند. مسعود با گرايشات گوناگون چپ تماس گرفته و به اطا
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و نظر آنها را پرسيده و درباره اين موضوع به بحث مي پرداخت. از جمله 
يك بار به من و غالم ابراهيم زاده  پيشنهاد كرد كه همراه با يك رفيق 
ديگر در مورد نظرمان در ارتباط با ماركسيست شدن سازمان مجاهدين 

نيم. رجوي معتقد بود كه اين حركت اشتباه است و بيانيه صحبت ك
تغيير مواضع را مورد انتقاد قرار مي داد. من و غالم مطرح مي كرديم كه 
اگر سازماني تكوين ايدئولوژيك و نظري پيدا كند و ماركسيست شود چرا 
بايد مخالف بود. ما اين تحول را به عنوان يك گام مثبت و به پيش مي 

  ديديم. 
ا در ضمن مطرح مي كرديم كه استحاله ايدئولوژيك فقط در سطح م

ما به اذاي آن در ادامه اين تحول بر   "ايدئولوژيك باقي نمانده و مسلما
روي استراتژي و تاكتيك ها نيز اثر خواهد نهاد كه مهم ترين آنها خصلت 

خواهان  "و اهداف انقالب است. ما مطرح مي كرديم كه مجاهدين صرفا
ب بورژوا دمكراتيك و ضداستبدادي هستند و مضاف بر اين كه انقال

حاكميت ناشي از آن مذهبي هم خواهد بود. در حالي كه ما خواهان 
انقالب دمكراتيك خلق به مثابه شكلي از حاكميت كارگري هستيم كه 
رهبري طبقه كارگر از الزامات آن است. مسعود مطرح مي كرد كه او نيز 

خلق درست به همان شكلي كه ما مطرح مي كنيم به انقالب دمكراتيك 
معتقد است ولي با اين مالحضه كه در جامعه اي مانند ايران كه در آن 
مردم مذهبي هستند بايد به عامل مذهب توجه كرد. اومي گفت تفاوت ما 
با شما همين است كه ما به عامل مذهب توجه داريم و شما نقش آن را 

كه چگونه مي توان حاكميت كارگري را با نمي بينيد. بحث ما اين بود 
دولت مذهبي جمع كرد . اما بحث در همين جا متوقف نشد. همين بحث 
در ادامه خود در مورد انتقال از دمكراسي توده اي به سوسياليسم و 
جامعه بي طبقه مطرح شد ....در مورد تصفيه ها نيز صحبت شد كه غالم 

ه درجنگ چريكي اسرائي را كه داراي ابراهيم زاده از چه گوارا نقل كرد ك
اطالعات حياتي هستند( كه ممكن است بود و نبود ما را رقم بزند) نبايد 
براي اطالعات شكنجه داد چه برسد به همسنگران. من و غالم مانند 
بسياري تصفيه هاي درون سازماني را تبليغات ساواك براي ضربه زدن به 

  جنبش مي دانستيم.
ركسيسم در ميان كادرهاي مجاهدين در زندان به روند گرايش به ما

شكل چشم گيري افزايش يافته و خود را به صورت جدا شدن اين رفقا از 
مجموعه مجاهدين و قرار گرفتن در ميان نيروهاي چپ نمودار مي كرد. 
با باز شدن فضاي زندان ها و انتقال زندانيان شهرهاي ديگر به زندان هاي 

ير ايدئولوژي در ميان كادرهاي باالي مجاهدين، تهران روشن شد كه تغي
كه به زندان هاي شهرستان ها تبعيد شده بودند، نيز انجام گرفته و روند 
تغيير مواضع ايدئولوژيك كادرهاي مجاهدين گرايشي عمومي چه در 
بيرون و چه در زندان است. اكثر اين رفقا نيز معتقد بودند كه ادعاي 

ته و پرداخته ساواك شاه براي ضربه زدن تصفيه هاي خشن دروني ساخ
  به جنبش است. 

به دست آمد روشن شد كه تغيير مواضع  "با اطالعاتي كه  بعدا 
ايدئولوژيك دروني سازمان مجاهدين كه تقي شهرام در راس آن قرار 
داشت همراه با فشار ها و تصفيه هاي خشونت بار، باورنكردني، غيرقابل 

عملي شده است. مخالفت با  "كومت وحشتح"توجيه و برقراري نوعي 
اين روش ها در در داخل سازمان مجاهدين آن دوره در ادامه خود به 
بركناري تقي شهرام منجر مي شود. مي توان ردپاي اين شيوه برخورد را 
در مباحثاتي كه در نوارها انجام شده و نگاه تقي شهرام و روحيه او 

آئيني و گرويدن به آئين جديد،  در دوره تحوالت  "بازشناخت. معموال
كساني كه به آئين جديد گرويده اند در دفاع از آن چه كه به آن دست 
يافته اند رسالت زده و كاتوليك تر از پاپ شده و تصور مي كنند كه 
جهاني جديدي را فتح كرده اند كه ديگران را نيز بايد به هر قيمت به آن 

كه البته  -سنتي از ماركسيسمدعوت كنند. همين نكته به اضافه درك 
در آن دوره ايدئولوژي حاكم در همه جريانات سنتي كمونيستي (عليرغم 

نقطه پاياني  "تغيير مواضع"و اين تصور كه  - اختالفاتي كه با هم داشتند)
به انقالبي گري خرده بورژوازي و پيروزي نهائي ايدئولوژي پرولتري مي 

ز تصفيه هاي دروني شده اند. حال نهد شايد عواملي باشند كه زمينه سا
كه به اين روند حركت نگاه مي كنيم مي بينيم  كه راهي را كه كادرهاي 
زندان انتخاب كردند يعني ترك مجاهدين و پيوستن به جريانات 

سوسياليستي و يا ايجاد سازمان هاي سوسياليستي راه و گزين 
ه عنوان يك راه دمكراتيك و درست تري بود. اين گزين را حميد اشرف  ب

  حل  در آغاز مباحثات مشترك مطرح مي كند.
پس از اين تحوالت جنبشي كه مجاهدين اوليه پايه گذاري كرده  

بودند در جريان تكوين نهائي دچار تجزيه شد. بخش ماركسيست در 
جريان تحوالت بعدي و بويژه با شروع انقالب ايران و سرنگوني رژيم شاه 

مانند راه كارگر و پيكار و جريانات چپ ديگر در تاسيس سازمان هائي 
شركت كرد. بخشي كه سازمان مجاهدين را ادامه داد در جريان تحوالت 
بعدي گام به گام  با همه سنت هاي دمكراتيك، ترقي خواهانه و عدالت 

تغيير  "جويانه مجاهدين اوليه وداع كرد. اين تحوالت در ادامه خود با 
مسعود رجوي نهائي  "انقالب ايدئولوژيك "ديگري تحت عنوان  "مواضع

سازمان مجاهدين امروزي است.  "انقالب ايدئولوژيك "شد . محصول اين
سازماني كه تنها تشابه آن با مجاهدين اوليه تشابه اسمي و بهره برداري 

  از سنت مترقيانه مجاهدين اوليه به مثابه سرمايه سياسي است. 
 
  

  
  

  

  
  

  
  

 سازمان نوار گفتگو هاى بين دو
  مبارزاتي آنان ي و نگاهي به زمينه هاي همكاري در تجربه

 
  

  بهروز جليليان 
 
  

قبل از هرچيز بايد توجه داشت كه نزديك شدن گروه ها و نيروهاي 
اجتماعي به يكديگر بيش از آنكه به خواست آنان مربوط باشد، حاصل فعل 

نها بنا بر نياز طبقاتي و سياسي جامعه است. آ ي وانفعاالت دروني مبارزه
مشتركي كه در ائتالف، اتحاد يا وحدت عليه دشمن مشترك دارند 
همگرايي به يكديگر نشان مي دهند. امري كه گاه خودشان نيز به همهء 

 جوانب آن آگاه نيستند.
گفتگو هاى بين رهبران دو سازمان چريك هاى فدايى خلق ايران و 

، شاخص اساسى عمل 1354مجاهدين خلق ايران [بخش م ل] در اسفند 
سياسى و مهمترين ارتباطات بين دو سازمان بوده است. در واقع اين 
گفتگو ها نتيجه و اوج همكارى هاى اين دو سازمان در جهت وحدت بود. 
پيش از اين گفتگوها و نيز پس از آنها، ارتباطات و نشست هايى صورت 

وشنايى بر گرفته است، كه در اين نوشته سعى مى شود بصورت مختصر ر
  آنها انداخته شود.

به بعد، دست به تشكيل  1342 تقريبا هر دو سازمان بصورت جداگانه از
گروه هاى متشكل خود زده بودند. اعضاى گروهى كه بعدها، سازمان 
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عمال به كار منظم  1344مجاهدين خلق ايران ناميده شد از شهريور 
زمان چريك هاى تشكيالتى پرداختند. دو گروه تشكيل دهنده اصلى سا

فدايى خلق ايران يعني گروه شهر (احمد زاده و ...) و گروه كوه (صفائي 
فراهاني و ...) نيز در همين دوران متشكل شده بودند. گروه كوه بازماندگان 

، ضربه خورده و 1346گروه جزني ـ ضياء ظريفي بودند كه در زمستان 
  برخي از آنها دستگير شده بودند.

 پس شد، ناميده ايران خلق مجاهدين سازمان بعدها كه گروهى ولينٸمس
 راه عنوان به مسلحانه مبارزه انتخاب و تبريز در  1347 زمستان نشست از

نه آمدند. مسلحا مبارزه عرصه به امپرياليسم و شاه رژيم با مبارزه ي عمده
همزمان با آنها، گروه كوه (ياد شده) براى عمليات مسلحانه در سياهكل 

بهمن  19تدارك زده بود. با حمله به پاسگاه نظامى سياهكل در دست به 
و پيش از آن، حمله به بانك ملى شعبه وزرا و مصادره اموال آن در  1349

، عمال جنبش چريكى، با پيشگامي جرياني كه س. چ. ف. 1349مهر ماه 
  خ. نام گرفت، وارد مرحله مهم و اساسى خود شد. 

به  1350و اوايل سال  1349اوخر سال  پس از دستگيرى هاى گسترده در
چريك هاى فدايى خلق و همچنين ضربه بزرگ به سازمان مجاهدين خلق 

، لطمات جبران ناپذيرى به هر دو سازمان از نظر نيرو و 1350در شهريور 
امكانات وارد آمد، اما باعث كسب تجربه، شناسانده شدن در جامعه و 

ديد. هر دو سازمان دست به همچنين بلوغ فكرى و سياسى هر دو گر
از  1351و اوايل  1350تجديد قوا زدند و پس از اعدام هاى اواخر سال 

اعضاى هر دو سازمان توسط رژيم، ضرورت فعاليت و عمليات مشترك بين 
  دو سازمان بيش از پيش درك و احساس مى شد. 

، ارتباط هفتگى و دو هفتگى منظم بين دو سازمان 1351از اوايل سال 
قرار شد، كه بيشتر در تبادل اخبار، اطالعات و يا برخى نيازهاى تكنيكي بر

و تسليحاتى در صورت امكان بود. اين ارتباطات گاه منجر به گفتگو هاى 
كوتاه مدت در خيابان و يا مكان هاى عمومى مى گرديد. كه در نوار گفتگو 

ان ترور ها نيز حميد اشرف به يكى از اين موارد اشاره مى كند. در جري
، توسط سازمان مجاهدين خلق، 1351ژنرال هارولد پرايس در خرداد ماه 

حمله به پاسگاه هاى راهنمايى و رانندگى و همچنين سلسله انفجارهايى 
در مسير ريچارد نيكسون رييس جمهور آمريكا، از دانشگاه تهران تا مقبره 

و توافق هايى رضا شاه، كه در نوارها نيز به ان اشاره شده است، همكارى 
  صورت گرفته بود.

الزم به يادآورى است كه بخاطر اعتقادات مذهبي و مبارزاتى سازمان 
 فرهنگ"مجاهدين خلق و يا به گفتهء مجاهد شهيد رضا رضايى، 

هه واحد مبارزاتى عليه رژيم و جب ايجاد ي مسئله ،"خلق مجاهدين
است. در تمام  امپرياليسم از همان اوان تشكيل اين سازمان وجود داشته

اين دوران و در بسيارى از منابع باقى مانده از آن دوران به طرح  فعاليت 
 "جبهه واحد توده اى"مجاهدين به صورت جبهه يا جنبش، و نيز طرح 

برمى خوريم. اين گونه خواسته و هدف حتى تا دوره سازمان مجاهدين 
شاهده است، كه خلق (فعلي) و سازمان پيكار در پس از انقالب نيز قابل م

  در اين مقاله جاى پرداختن به آن نيست. 
عمليات فرارى دادن سمبليك يك زن از مجاهدين و يك زن از فداييان از 
زندان قصر توسط خانواده هاي مجاهدين كه تنها منجر به فرار اشرف 

شد، از موارد قابل يادآورى  1352دهقانى از سازمان فداييان در فروردين 
رضائي ها به همين اتهام دست  ي چندين نفر از خانواده است، چنان كه

داشتن در فرار وي، مدتي زنداني بودند. مجاهدين فدائي خلق اشرف 
دهقاني را به يكي از امن ترين خانه هاي خود مي برند ولي بخاطر دشواري 

 تا فداييان سازمان به او كردن وصل امكان امنيتى ئلارتباط و رعايت مسا
 يك. برد بسر مجاهدين امن هاى خانه در مدتى او و داشتن وجود مدتى

 سازمان كادرهاي از يكى شهرام، تقى محمد فرار با آن، از بعد ماه
 امير ستوان زندان، پليس افسر همراه به ساري، زندان از خلق مجاهدين

لوييس  "سين احمديان كه به سازمان پيوست و همچنين ترور سرهنگ ح
مجاهدين از  ي و استفاده 52ى آمريكا در خرداد مستشار نظام "هاوكينز

از زندان سارى مصادره شده بود در اين عمليات، سازمان  سالح هايى كه
 گونه هر قطع و امنيتى يلمجاهدين مجبور به رعايت شديدتر مسا

  از سازمانى براى مدت كوتاهى شد. خارج ارتباطات

مان مجاهدين بسر در اين مدت اشرف دهقانى در خانه تيمى مركزيت ساز
مى برد. بايستى يادآورى كرد كه يكبار ديگر نيز با قطع ارتباط تشكيالتى 

، وى مجددا با كمك 1353وى با سازمان چريك هاى فدايى خلق در سال 
سازمان مجاهدين به سازمان خودش وصل شد. با گسترش يورش بى 

اي سابقه ساواك براى دستگيرى اعضاى سازمان مجاهدين و بويژه بر
دستگيري افسر پليس زندان ساري كه به مجاهدين پيوسته بود، هر گونه 
عمليات سياسى و نظامى موجب خطرات جبران ناپذيرى مى گشت. 
متاسفانه در پى خانه گردى هاى بسيار، فرد شاخص سازمان، رضا رضايى، 

  توسط نيروهاي امنيتي رژِيم كشته شد. 1352خرداد  25در 
در  "ن مجاهدين، اطالعيه جزوه مانندى به نام ، سازما1352در مرداد 

، در رد ادعا هاى پليس شاه، مبنى بر اين كه "پاسخ به اتهامات اخير رژيم
آنها ماركسيست اسالمى هستند، منتشر مى كند و در آن خاطره شهداى 
جنبش مسلحانه را كه در واقع شامل هر دو سازمان مى گردد گرامى مى 

  نظر مستقيم شهيد رضا رضايى تهيه شده بود. دارد. اين اعالميه زير 
بيش از دو سال از شروع جنبش مسلحانه در ميهن ما مى گذرد كه با  "

شكست ها، محروميت ها، موفقيت ها و پيشرفت هاى چشمگير در بسيج 
مردم بسوى نبرد مسلحانه توام بوده است. .... شهدايى كه جنبش در راه 

ين فرزندان خلق بوده اند. حركت سيل داده است، واالترين و فداكارتر
آساى جوانانى را كه بر راه گلگون نبرد قدم بر مى دارند و در پرتو درخشان 

شهيد قهرمان آن را روشن ساخته مصممانه، حركت مى  100بيش از 
  "28كنند، ارزنده ترين ضامن بقا و پيروزى جنبش عادالنه خلق است. ص 

ت سازمان مجاهدين خلق كه پيشتر با ورود محمد تقي شهرام به مركزي
متشكل از رضا رضايي و بهرام آرام و مجيد شريف واقفى بود، سازمان 

 سازمان مسئولينمجاهدين وارد مرحله جديدى شد. پس از نشست 
ى در كرج و تدوين راهكار نوينى بر ا خانه در 1352 پاييز در مجاهدين

 تقى محمد ئوليتساساس نتايج آن، سازمان در سه شاخه سياسى (با م
 شهيد مسئوليت با( كارگرى و) آرام بهرام مسئوليت با( نظامى ،)شهرام
 عمال سازمان شدن شاخه سه اين. شد سازماندهي) واقفى شريف مجيد
ژيم شد. در پى اين ر پليس توسط امنيتى ضربات از جلوگيرى موجب

 دستور در مجددا اي توده واحد جبهه تشكيل يا و وحدت سئلهنشست، م
  .گرفت قرار كار

از اين پس ارتباطات با سازمان چريك هاى فدايى خلق مجددا برقرارشد 
كه در متن نوارها نيز به آن اشاره مى شود. با تثبيت نسبى سازمان 
مجاهدين خلق در اين دوره، زمينه گفتگوهاى جدى تر بين دو سازمان 

بيسيم  -الح، راديوبوجود آمد. با فرار شهرام و افسر زندان، آنها عالوه بر س
مورد استفاده نيروهاى پليس كه با ساواك مشترك بود را با خود به 
سازمان آوردند و با دست يابى به طول موج هاى مورد استفاده ساواك و 

تكنيكى اين سازمان بويژه  سئولينپليس و همچنين كدهاى ويژه آنها، م
اي براي شنود  يلهاز راديوترانزيستوري ساده، وس شهيد مجيد شريف واقفى،

ارتباطات ساواكي ها كه در تعقيب انقالبيون و مخالفين بودند فراهم 
آوردند. با استفاده از اين وسيله، سازمان مجاهدين تقريبا تمام مكالمات و 
گفتگو هاى نيروهاى ساواك را شنود مى كرد. از نمونه اين راديوها به 

  چريك هاى فدايى خلق نيز داده شد. 
راد شاخص براى ايجاد وحدت و يا تشكيل جبهه بين نيروهاى يكى از اف

مخالف رژيم شاه، شهيد مصطفى شعاعيان بود، كه ارتباط نزديكى با شهيد 
 1352رضا رضايى و به تبع آن با سازمان مجاهدين داشت. در اواخر سال 

اين ارتباطات منجر به معرفى و وصل وى به سازمان چريك هاى فدايى 
وى به همراه گروهش (از جمله نادر شايگان شام اسبي)  شد كه كمى بعد

  به سازمان چريك ها پيوستند.
تا  1351 اولين گفتگو ها براى ايجاد وحدت بين دو سازمان در اواخر سال

، به همت مصطفى شعاعيان روى مى دهد. در اين گفتگو 1352اوايل سال 
فتگوها براى ها شهيد بهرام آرام و حميد اشرف حضور دارند. در اين گ

انتشار نشريه مشترك و عمليات مشترك گفتگو هاى مفصلى انجام شد. 
 بخاطر. گردد مى اشاره بدان نيز اخير هاى گفتگو نوار در نيز سئلهاين م
امكان ناپذير بودن، انتشار  عمال و ايدئولوژيك مسائل سر بر توافق عدم

 رسد نمى جايى به ديگر، جانبى مسائل و "خدا نام به "اعالميه مشترك با 
 اما. ماند مى اطالعات كردن بدل و رد و همكارى همان حد در صرفا و



  سالگرد سياهكلي چهلمين  ويژه

١٧٣  106و  105 ي آرش شماره

 جنبش استراتژيك مسائل سر بر گروه دو اختالف عامل و دليل مهمترين
ادات سازمانى خود در نبرد با اعتق اساس بر فدايى هاى چريك سازمان. بود

تشاران آمريكايى و رژيم شاه، از اين كه سازمان مجاهدين هدف را ترور مس
نه عوامل رژيم شاه قرار دهند را نقد مى كند، از سوى ديگر سازمان 
مجاهدين، بر اساس اين كه خود را يك سازمان مبارز عليه استعمار و 
امپريالسيم مى داند، معتقد است كه نبرد با عوامل امپرياليسم، مهمترين 

  مرحله مبارزه با رژيم دست نشانده شاه است.
ونه كه در نوارها، حميد اشرف به شكست آن گفتگو ها اشاره مى همان گ

كند، تقى شهرام، آن را مربوط به دوران رهبرى رضا رضايى مى داند. شهيد 
مشترك  ي رضايى در باره اين اتحاد، معتقد بود كه براى انتشار يك نشريه

. از سوى ديگر معتقد "فرهنگ مشترك داشت كه فعالً نيست"مى بايست 
كه وحدت پيشتاز با خلق مهمتر از وحدت با پيشتاز ديگر است. در هر  بود،

حال، در اين مرحله، كار جبهه اى (پيشنهادي شعاعيان) بين دو سازمان 
  بجايى نمى رسد. اين گفتگو ها ضبط نمى شد.

شنود در پي حمله به يكي از خانه هاي امن سازمان چ. ف.  - لو رفتن راديو
از دست رفتن امكانات امنيتى قابل توجهي براى  باعث 1353در اوايل سال 

هر دو سازمان شد. ساواك با تغيير طول موج راديوى خود و استفاده از 
كدهاى ويژه، تا مدتى هر دو سازمان را از شنود راديو محروم كرد. اعضاى 
تكنيكى سازمان مجاهدين خلق در اين دوران، عالوه بر شهيد مجيد شريف 

هيد عبالرضا منيرى جاويد موفق به شكستن اين كد ها واقفى با همكارى ش
هايى در اختيار  شده و مجددا از شنود استفاده مى كنند و باز هم نمونه

  همرزمان فدايى قرار مى دهند.
لوژيك سازمان مجاهدين خلق ايران دئودر همين حال سير تغيير و تحول اي

با انتشار  1353، ادامه داشت در آذر ماه 1354تا  1352كه در طى سال 
 مهمى مرحله وارد  "داريم برافراشته را ايدئولوژيك مبارزه پرچم"جزوه، 

 تغيير ماركسيسم به سازمان اعضا از برخى بعد به تاريخ اين از. شود مى
ازمان تا زمان اعالم رسمى آن در مهر س عمال و دهند مى ايدئولوژى

فدايى خلق از ، دوران گذار را طى مى كند. سازمان چريك هاى 1354
چند و چون اين تغيير و تحوالت اطالعى نداشتند و همان گونه كه يكى از 
مشاجرات اصلى در نوار گفتگو هاى بين دو سازمان است، صرفا از برخى 

رآنى در آرم در برخى اعالميه ها و غيره ق "آيه " نبود مانند بيرونى ئمعال
ن ها را در جريان قرار در اين مورد حدس مى زنند و گله مندند كه چرا آ

  نداده اند.
 ارگان ،6 شماره خلق نبرد نشريه انتشارسرمقاله با واقع در سئلهاين م

 شعارهاى " عنوان با ،1354 ارديبهشت در خلق فدايى هاى چريك سازمان
ى بر تالش مجدد سازمان مجاهدين براى ايجاد وحدت سرد آب ،"وحدت

تن گفتگو هاى مورد اشاره اين ريخته مى شود. اين سرمقاله بارها در م
  نوشتار، مورد نقد تقى شهرام قرار مى گيرد.

 طبقه آن يا اين ولوژىٸمبارزه درونى در آن ( جبهه)، براى طرد ايد "
) مشتركى است كه بتواند هاي گام( خطوات يافتن منظور به بلكه نيست،

مونى نيروهاى تمام طبقات انقالبى را به خود جذب كند و در عين حال هژ
يك طبقه مشخص را بر آنها اعمال نمايد، تحميل خصلت هاى حزب به 
جبهه چپ روى است و تحميل خصلت هاى جبهه به حزب راست روى 
است و اين هر دو انحراف اگر منجر به عواقب هالكت بار نشوند، الاقل به 

، به 6كارآيى نيروهاى انقالب آسيب مى رساند. سرمقاله نبرد خلق شماره 
    ".71ز نشريه ويژه، شماره يك، ص نقل ا

متاسفانه جستجوى من براى دستيابى به متن كامل نشريهء نبرد خلق 
به جايى نرسيد، با وجودى كه در سايت هاى متعدد، سازمان هاى  6شماره 

نشريه نبرد خلق، منتشر شده و خبر از وجود آنها  7فدايى، فهرست كامل 
ام، اقدام به انتشار اين اسناد نكرده نزد اين سايت ها مى دهد، اما هيچكد

مقاله است. يكى از نكات، كنايه ر اند. كل نوار ششم گفتگو ها درباره اين س
آميز در انتقاداتى كه به چرايى عدم انتشار اين نوارها در اين سال مى شود، 
عدم انتشار بسيارى ديگر از اسناد سازمان چريك هاى فدايى خلق توسط 

  كه نام فدايى را بر خود دارند.سازمان هايى است 
در درون زندان نيز اختالفات بين كساني كه مي توانستند در سطح رهبري 
دو سازمان باشند، يعني از يك سو مسعود رجوى و از سوى ديگر بيژن 
جزنى باال مى گيرد، كه در نهايت با نگارش و سپس انتشار بيرونى جزوه، 

توسط جزنى، شدت يافت.  "ىماركسيست اسالمى يا اسالم ماركسيست"
اين مقاله گويا باعث انتقادات سازمان مجاهدين نسبت به سازمان چريك 

گذارد. در نوار  ها شده، در همكارى سازمان مجاهدين با آنها تاثير منفى مى
  .شود مى سئلهشهرام، به اين متقي گفتگو ها اشاره كوتاهى از 

تى جريان خود را ناديده مذهبى هاى ماركسيست نمى توانند منشا طبقا "
بگيرند و صرف نظر از اين كه اين جريان نيز بخشى از خرده بورژوازى 
است، از نظر توليد سياسى نيز درون جريان سياسى بورژوازى ملى پرورش 

 سازمان. .... است نكرده قطع جريان اين با را خود جدى يقيافته و عال
 و ماركسيسم شدن گير همه بنابر اخير سال دو طى خلق مجاهدين
ناسيوناليسم و مذهبى بورژوازى ملى در ميدان  هاى ايدئولوژى شكست

هاى مهم جنبش ضد امپرياليستى جهان به ماركسيسم روى آورد، بى آن 
   باشد كرده ترك است مذهبى ناسيوناليسم كه را خود قديمى ئولوژىكه ايد

  
  

  
  
 ايدئولوژى دو ينا عملى و ريكتئو تناقضات به توجهى كه آن بى آنها و

شناخت ماركسيستى از جامعه را اساس كار  اند كرده سعى باشند، داشته
بيژن جزنى، اسالم ماركسيستى يا ماركسيسم اسالمى،  "خود قرار دهند.

  ".11ص 
 ادبيات از بسيارى در كه خلق مجاهدين سازمان طبقاتى پايگاه سئلهم

 به بارها اشرف حميد توسط ها گفتگو نوار در همچنين و ها چريك سازمان
و وابستگى آنها به بازارى ها بازگو مى شود، در  "بورژوازى خرده" عنوان

  اين مقاله آمده است.
 در مذهبى قشرهاى واقعى امكانات نگرفتن نظر در سئله... سومين م "

 و ها بازارى مثل مذهبى قشرهاى كه كنند نمى توجه ها آن. است جنبش
 و بورژوازى خرده قشرهاى ديگر از كمتر مسلحانه جنبش در شهرى كسبه
  "12ه كارگر نيروى بالفعل به حساب مى آيند. همان، ص طبق

 را سنتى بورژوازى خرده كه اشرف حميد هاى گفته سئله دراما، اين م
 اشاره نگارنده براى. افتد مى تناقض در پندارد مى مسلحانه جنبش جانبدار

 بر متقابل تاثير بويژه و بشجن در ها چريك سازمان ادبيات تاثير به
 اسفند هاى گفتگو مدت تمام در. است اهميت ئزن حامجاهدي سازمان
 و احتياط با سازمان دو هر است، پيگيرى قابل اخير نوارهاى در كه ،1354

. اند گذاشته پيش پا اتحاد براى جنبش هاى نارسايى از توجه قابل درك با
 مى مشترك راهكارهاى بررسى به ريكديگ به بسيار متقابل احترام با آنها

هاي عدم اعتماد به  تاسفانه در پايان اين گفتگو ها هنوز يخم پردازند،
  يكديگر، آب نشده است، در همان مقاله جزنى مى خوانيم:

اين تاكيد به اين خاطر است كه كساني كه به اين مقاله دست مي يابند  "
نبش انقالبي به در عمل نقض غرض نكرده ، به جاي تحكيم مباني ج

تضعيف آن نپردازند . همان طوري كه قبال نيز تذكر داده شد اين مقاله 
تماس ابتدايى با ماركسيسم و مذهب است و در شرايط حاضر به مثابه 
هشداري به كادرهاي كمونيست جنبش مسلحانه و به منزله تذكري به 

   "16مبارزان مذهبي سازمان مجاهدين خلق خواهد بود. همان، ص 
تقريبا تمام مفاد اين مقاله در نوار گفتگوهاى توسط حميد اشرف بكار برده 

، بويژه از پاييز همين سال با خانه گردى هاى 1353مى شود. در سال 
ساواك كه بصورت سيستماتيك و گسترده پيگيرى مى شد، هر دو سازمان 
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دچار افت عمليات نظامى و فعاليت سياسى مى شوند. تغيير و جابجايى 
ساواك، مجالى به هيچ كدام براى  ي انه ها براى فرار از حلقه محاصرهخ

گفتگو و نشست مشترك نمى دهد، اين مورد را تقى شهرام در متن گفتگو 
، سازمان چريك ها به ترور 1353ها اشاره مى كند. در اواخر سال 

عباسعلى شهريارى مرد هزار چهره ساواك اقدام مي كند و سازمان 
رور سرتيپ رضا زندى پور، رييس كميته مشترك ساواك ـ مجاهدين به ت

شهرباني و محافظش دست مى زند. سازمان مجاهدين اعالميه اين ترور را 
مربوط را منتشر مى كنند. در  "آيه"و آرم سازمان بدون  "بنام خدا"بدون 

، ساواك زبونانه در برنامه اى از پيش تعيين شده، 1354فروردين سال  30
و يارانش را به همراه دو مجاهد خلق در تپه هاى اوين به بهانه بيژن جزنى 

  فرار به گلوله مى بندند.
ارديبهشت، سازمان مجاهدين در پاسخ به رژيم و  21چند هفته بعد در 

انتقام از اين اعدام ها، دو سرهنگ مستشار نظامى آمريكايى در نيروى 
، را در تهران هوايى، به نام هاى سرهنگ پل شيفر و سرهنگ جك ترنر

دهند،  ترور مى كنند و طى يك اعالميه داليل اين عمليات را توضيح مى
اين مورد نيز در متن گفتگو ها توسط شهرام به آن اشاره شده است. در 
همين ماه متاسفانه برخوردهاى درون سازمانى نيز منجر به شهادت مجيد 

اعضاي سازمان  شريف واقفى مى گردد، امري كه پس از چندي مورد انتقاد
قرار مي گيرد و سرانجام همراه با انتقاداتي ديگر باعث تغيير رهبري 

  مي گردد. 57سازمان در تابستان 
، اولين نشست براى گفتگوهاى مجدد دو سازمان در يك 1354در خرداد 

. گيرد مى صورت ارمغانى بهروز و ئديخانه تيمى توسط، محمد جواد قا
 تيرماه در. است شده اشاره آن به شده منتشر هاى نوار در نيز گفتگو اين

، سازمان مجاهدين اقدام به ترور كاردار سفارت آمريكا مى كند كه 1354
، مهمترين ضربه امنيتى به سازمان وارد 1354ناموفق مى ماند. در مرداد 

مى شود و محسن سيد خاموشى و رحمان ( وحيد) افراخته در تور ساواك 
ند. باوجود بلعيدن قرص سيانور توسط اين افراد، افتاده و دستگير مى شو

كند تا آنها را زنده نگاه دارد.  ساواك دوبار خون وحيد افراخته را عوض مى
متاسفانه وحيد افراخته زير شكنجه، ضعف نشان مى دهد و به همكارى با 

 سازمان ئولوژيكساواك مى پردازد و عمال انتشار بيانيه تغيير مواضع ايد
  .افتد مى عقب به ماه چند

 "... ايدئولوژيك مواضع اعالم بيانيه"سازمان مجاهدين خلق ايران با انتشار 
 داده ايدئولوژى تغيير لنينيسم -ماركسيسم به عمال و رسما ،1354 مهر در
 طرح بيانيه، اين مقدمهء در. كند مى معرفى را خود جديدى آرم با و

 ماه آذر در. شود يم پيشنهاد كه است "اى توده واحد جبهه" تشكيل
يگر بين افراد رابط دوسازمان و همچنين د گفتگو جلسه يك سال همان

حميد اشرف انجام مى گيرد، كه باز هم در همين گفتگو ها به آن اشاره 
  بحث ويژه دو سازمان آمده است. 2شده است، همچنين در نشريه شماره 

ك نشريه ، انتشار ي1354همان طور كه گفته شد در جلسه آذر ماه "
 مورد باشد، داشته "بحث وحدت"مشترك كه در آن موقع قرار بود نام 

 تثبيت و تكميل براى واقع در و توافق اين بدنبال. گرفت قرار طرفين توافق
 را سازمان دو از مشترك جمع يك تشكيل لزوم ما آن صحيح هدايت و

 ادح لٸمسا. داديم قرار تاكيد مورد ارگان اين هدايت و رهبرى براى
  "22 ص ما، جنبش

پس از آن دو نامه براى تدارك برگزارى نشست رهبران دو سازمان بين آن  
، اين مالقات و 1354ها رد و بدل مى شود و سرانجام در اوايل اسفند ماه 

ساعت صورت مى گيرد. متن اين نامه ها در نشريه  12گفتگو در بيش از 
در اين مرحله و از همان  شماره دو ويژه بحث دو سازمان منتشر شده است.

 صرفا و آيد نمى ميان به اساسا ئولوژيك، اختالفات ايد1354نشست خرداد 
 وحدت رساندنِ سرانجام به براى سياسى اختالفات پيرامون گفتگو و بحث
 ها گفتگو اين. شود مى برقرار واحد جبهه تشكيل حداقل يا و سازمان دو

 هاى همكارى با سازمان، دو درون بحث ويژه نشريه انتشار در سرانجام
مچنين تداوم اين گفتگو ها به پايان مى رسد. درواقع اگر ه و بيشتر متقابل

اين جلسات و گفتگو ها بصورت منظم ادامه مى يافت، چشم انداز وحدت و 
يا تشكيل جبهه واحد دور از دسترس نبود، اگر چه با مطالعه ادبيات هر دو 

نان شاهد، عدم اعتماد و كدورت هاى سازمان پس از اين گفتگو ها همچ
  قابل توجه اى بين آنها مى شويم.

، توسط ى 1355اولين نشريه ويژه بحث دروني دو سازمان در فروردين 
فدايى [ابتدا به صورت دروني] منتشر مى شود كه در سايت انديشه و پيكار 
نيز موجود است. متاسفانه در ارديبهشت همان سال ضربه بزرگى به 

ن فداييان وارد مى آيد و بسيارى به شهادت مى رسند. از سوى ديگر سازما
وحدت بين سازمان فدايى از يك طرف و يك گروه  ي ادامه پروسه

و به همين نام  "جبههء ملي ايران در خاورميانه"ماركسيستي كه در درون 
  فعاليت مي كرد از طرف ديگر (كه باز هم در متن نوارها به آن پرداخته 

  
  

  
  

 ه)، به عنوان يكى از موارد اختالف دو سازمان، همچنان ادامه دارد. درشد
واقع سازمان چريك هاى فدايى خلق با نام بردن از آن ها به عنوان پاي 
سوم در اين گفتگو براى وحدت، موجب به هم خوردن روند گفتگو ها مى 
 گردد. در اين باره در نشريه اول كه كمى پس از گفتگو هاى رهبران دو

  سازمان منتشر شد، فداييان نوشته اند:
 نبرد سرمقاله در جبهه تشكيل و وحدت سئلهنظر سازمان ما درباره م "

 در كه طور همان. است آمده روشنى به ما سازمان ارگان ،6 شماره خلق
امروز وحدت نيروهاى  ما اعتقاد به شده، تشريح بخوبى سرمقاله اين

د مشروط و منوط به امر مختلف انقالبى در چارچوب جبهه واح
 اين با. است لنينيستى –وحدت بين نيروهاى مختلف ماركسيستى 

 جنبش حاضر شرايط در را اى توده واحد جبهه شعار ما توضيحات،
 مى خلق نوين جنبش كنونى شرايط با نامنطبق و رس پيش شعارى
  ".61نشريه ويژه، شماره يك، ص  .دانيم

ازمان كه سازمان مجاهدين در حجم در نشريه دوم ويژه بحث بين دو س
 سازمان كند، مى منتشر  "ما جنبش حاد لٸمسا "بيشتر با عنوان، 

 اين. نمايد مى متهم اوليه توافقات از تخطى به را خلق فدايى هاى چريك
 مى منتشر سازمان دو بين محدود سطح در ،1355 سال اواخر در نشريه
 كشور از خارج واحد در علنى بصورت ،1356 سال در نشريه اين. گردد

ار بصورت علنى منتشر مى گردد، كه در ب اين و مجددا مجاهدين سازمان
سايت انديشه و پيكار موجود است. نگارنده در اينجا براى درك بهتر وقايع 
آن دوره مجبور به آوردن نقل قول هاى طوالنى از نشريات آن دوره هستم. 

  در اين باره آنها نوشته اند:
ه مدت كوتاهى بعد از انتشار اولين شماره نشريه بحث و درست متاسفان "

در حالى كه ما خودمان را آماده مى كرديم تا دومين نشريه را در اختيار  
]، همه چيز را به 1355قرار بدهيم، ضربات ماه هاى ارديبهشت تا تير [

حال تعليق و توقف درآورد. در اين فاصله، بسيارى از رفقاى فدايى و 
از جمله  داشتند، قرار سازمان دو روابط جريان در كه سئولياى مكادره

رفقاى رابط در جلسات مذاكرات حضورى به شهادت رسيده بودند. ارتباط 
دو سازمان بالكل قطع شده بود. همه چشم ها و فكرها در جستجوى علل و 

  نتايج تاكتيكى، سياسى و سازمانى اين ضربات بود.
با رفقاى فدايى حاصل گشت. در اين تماس  به هر صورت مدتى بعد تماس

ما با كمال حيرت مشاهده كرديم كه رفقاى رابط جديد (افرادى كه در 
اولين جلسه مذاكرات حضورى بعد از ضربات اين دوره شركت داشتند) كه 
از عناصر مركزى سازمان چريكهاي فدايى به شمار مى آمدند، تقريبا هيچ 

زمان نمى دانند. اينها حتى نوار مذاكرات چيز از روابط و مذاكرات دو سا
دوازده ساعته ما بين دو سازمان را گوش نكرده بودند و از مضمون نامه 
هاى متبادله و بحث هاى گذشته بين رهبرى دو سازمان هيچ اطالعى 
نداشتند. اين وضع البته خاص رفقاي رابط جديد نبود. بلكه ما در همين 

ارى با برخى رفقاى فدايى كه ارتباطشان جريانات (جريان تماس هاى اضطر
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قطع شده بود و يا تماس هاى ديگرى كه به علت حوادث اين ماه ها با 
نفر از اعضاى سازمان شما  10رفقاى ديگر دست داده بود) با قريب بيش از 

برخورد داشتيم كه آنان نيز هيچگونه اطالعى از چگونگى اين روابط و 
در عوض ما مشاهده كرديم كه اين  به نحو مذاكرات دو سازمان نداشتند. 

واقعا تعجب آور و در عين حال اسف بارى نسبت به سازمان ما، نسبت به 
استراتژيك ما بدبين هستند. ما در برخورد با اين   - نقطه نظرهاى سياسى

شديم. جريانى كه  "ضد مجاهدى "رفقا مواجه با يك جريان سيستماتيك 
ات سازمانى ما، بر تحريف نقطه نظرها، اقوال، بر باژگونه جلوه دادن واقعي

اعتقادات و اعمال ما داللت داشت و بخوبى معلوم بود كه بطور منظمى در 
سطح سازمان شما هدايت شده است. ... باز هم ما به رفقايى از سازمان شما 
برخورد مى كرديم كه به ما مى گفتند، منظورتان از جبهه چيست؟ مگر نه 

خواهيد با حزب توده تشكيل جبهه بدهيد؟! و جالب توجه اين كه شما مى 
تر از همه، اينجا بود كه اين  درست همان موقعى، ناآگاهانه و تحت تاثير 

  همان تبليغات منظم ضد مجاهدى، چنين تهمتى را به ما مى زدند كه 
رهبرى سازمان خودشان، از طريق جنهه ملى خارج به تماس هاى گسترده 

دست زده بود و از اين طريق در صدد كسب حمايت هاى اى با حزب توده 
  )30 ص ص دوم، نشريه ما، جنبش حاد لٸمالى و تسليحاتى بود!!  ( مسا
، سازمان چريك 1355منتشره در خرداد   7در نشريه نبرد خلق شماره 

هاى فدايى خلق در خارج از كشور با انتقاد از عمليات مسلحانه سازمان 
مپرياليست ها و حمله به تاسيسات يا مراكز تجارى مجاهدين عليه منافع ا

و صنعتى آنها كه به نظرسازمان مجاهدين تحريف وقايع و رونويسى از روى 
دست ديگران در نقد سازمان مجاهدين بوده، كدورت بيشتري بين دو 
طرف فراهم مي آيد، با اين كه اين شماره از نشريه مزبور پس از مذاكرات 

  ان منتشر شده بود.بين رهبران دو سازم
الزم است خاطر نشان سازيم كه هر گاه بدون توجه به اصول و موازين  "

جنبش مسلحانه ايران دست به عمل بزنيم و يا به عبارت ديگر اگر عمليات 
مسلحانه را بدون تحليل درست از شرايط عينى و ذهنى توده ها و بدون 

 عمليات مضمون كه است وقت آن برگزينيم، ها توده سائلتوجه به م
يى مى گيرد و عمليات مسلحانه جدا ها توده مبارزات مضمون از ما نظامى

صرفا جنبه اعتراضى و يا صرفا جنبه نظامى به خود گرفته و از محتواى 
سياسى و توده اى تهى مى گردد. و يا اين كه ممكن است فقط بر اقشار 

يه به تاسيسات محدودى از نيروهاى خلق اثر بگذارد. مثال حمالت بى رو
دشمن، فقط به صرف اين كه جزو تاسيسات دشمن مى باشند يك اقدام 
صرفا نظامى مى باشد كه مفهوم سياسى نداشته و در شرايط كنونى ما كه 
عمليات بايد خصلت تبليغى داشته باشند، موثر نمى باشند. منفجر كردن 

ى كه به طور بانك ها، آتش زدن سينما ها و ايجاد انفجار در ادارات دولت
مشخص با توده ها سرو كارى ندارند و عملياتى نظير اينها طبعا در 
چارچوب عمليات تبليغى نمى گنجند و محتواى غير توده اى و 

  )1355، خرداد 7نبرد خلق، شماره  14آوانتوريستى دارند. ص 
شماره دو بحث هاى درونى چنين  مجاهدين دراين باره، در نشريه

  نويسند: مى
) كه از نظر محتوا مخالف 7ار اين مقاله ( مقاله در نبرد خلق شماره انتش "

تمام واقعيات و حقايق موجود بود و از نظر شكل و شيوه طرح، براى اولين 
 - بار به تبليغات مغرضانه اى عليه ما شكل علنى مى داد كه اين موضوع

 كه خود مخالف روح همه -حمله علنى به ما در مطبوعات خارج سازمانى
توافقات و تفاهمات موجود بين دو سازمان بود، مجموعا به ما نشان مى 
دهد كه عليرغم تمام قول و قرارها و تفاهمات رسمى و تاكيد شده از طرف 
دو سازمان در جلسات مذاكرات حضورى و غيره، شما حاضر به رعايت اين 

رد دو توافقات نيستيد يا الاقل هنوز به تصميم قاطعى درباره چگونگى برخو
  "32 ص ما جنبش حاد لٸسازمان و مضمون و محتواى روابط آنها نرسيديم. مسا

، حميد اشرف و مركزيت سازمان چريك هاى فدايى خلق 1355در تيرماه 
در خانه تيمى مهرآباد مورد حمله ساواك قرار مى گيرند و همگى شهيد 

ن مى شوند  با اين ضربه بزرگ به سازمان چريك هاى فدايى خلق، اي
سازمان از نظر رهبرى و سازماندهى عمال دچار بحران مى گردد و ادامه 
گفتگو ها نيز به تعويق مى افتد. سازمان مجاهدين خلق در انتقام اين 

، 1355ضربه، بزرگترين و آخرين عمليات نظامى خود را در شهريور سال 
مندان به ترور سه مستشار عالى رتبه آمريكايى در نيروى هوايى ايران و كار

شركت راكول اينترنشنال، دست مى زنند. عمليات نظامى براى اين ترور 
كه تيمى گسترده و سازماندهى بسيارى مى طلبيد با ترور، دونالد جى 
اسميت، رابرت ر كرونگارد و ويليام سى كوترل با موفقيت پايان مى گيرد. 

اهد ساواك در اقدامى شتابزده، فدايى شهيد اعظم روحى آهنگران و مج
شهيد محمد صفرى لنگرودى را كه پيشتر با اتهامات ديگرى زندانى بودند، 

  با انتشار آن در روزنامه ها، به عنوان عاملين اين ترورها، اعدام مى كند.
پس از اين عمليات كل سازمان مجاهدين به تغيير و تحوالت امنيتى شديد 

اين ترورها كه از  دست مى زنند تا از حمالت ديوانه وار ساواك براى تالفى
سوى دولت آمريكا نيز به رژيم شاه فشار آورده مي شد، خارج شوند. 
باوجودى كه تقريبا همه اعضا به تغيير خانه هاى خود دست مى زنند و 
حتى براى مدتى به شهرستان ها مى روند، اما باز هم تعدادي از اعضا در 

تران بودند. سازمان اين سال به شهادت مى رسند كه چند تن از آنها از دخ
، موفق به ارتباط مجدد با رفقاى 1355مجاهدين باالخره در اواخر تابستان 

  فدايى مى شود و ادامه گفتگو ها را در ميان مى گذارد:
بعد از وصل ارتباط، در اولين جلسه كه با حضور دو تن از عناصر مركزى "

شى از اين ى فدايى تشكيل شد، اين رفقا، به دليل شرايط اضطرارى نا
 هاى همكارى و ائلضربات، خواستار محدود كردن بحث صرفا به مس

 موافقت فورا شرايط، همان وجود دليل به طبيعتاٌ نيز ما. شدند تاكتيكى
 فرصت تا قضايا اين همه طرح ترتيب بدين و. كرديم اعالم را خودمان
 سبمنا فرصت اين: است آمده پانويس در. [افتاد تعويق به ديگرى مناسب

د  به انجام رسيده و  مجد سازماندهى امر كه فرصتى از بود عبارت ما نظر از
از نظر شرايط امنيتى و اوضاع سازماني به حالت استقرار رسيده باشند. 
خوشبختانه هم اكنون به نظر مى رسد كه بعد از گذشت سه ماه از آخرين 

ون هيچ تماس موج ضربات، اين نتايج حاصل شده اند.]  از آن هنگام تا كن
ديگرى (غير از ارتباط عالمتى روزانه) بين دو سازمان وجود نداشته است. 
حتى نامه هايى كه ما تا كنون براى سازمان شما نوشته ايم همگى بال 

متن كامل نامه آخر در اين  "35جواب مانده اند. ( مجموعا چهار نامه). ص 
  نشريه منتشر شده است.

 نشريه بيرونى بار اين انتشار با 1356 الس در سازمان دو وحدت سئلهم
ط سازمان چريك هاى فدايى به اضافه مقدمه اى در انتقاد توس اول شماره

به سازمان مجاهدين وارد مرحله اى شد كه وحدت دو سازمان را امكان 
ناپذير مى ساخت. در اين مقدمه سازمان چريك ها در انتقاد به انتشار 

مجاهدين، كه آنها هم در آن نشريه داليل  بيرونى نشريه شماره دو توسط
  خود را براى اين كار آورده بودند نوشتند:

 بود، شده مطرح فوق نشريه در كه شمارى بى امنيتى ئلبا توجه به مسا "
 غير و اصولى غير اقدامى نيز آن سازمانى درون انتشار حتى ما نظر به

 مى هشدار ايران خلق مجاهدين سازمان به اينجا در ما. ... بود مسئوالنه
و نسنجيده، نه تنها ضربه اساسى  اصولى غير برخوردهاى چنين كه دهيم

به حيثيت خود سازمان مجاهدين وارد مى سازد، بلكه شديدا به اعتبار 
جنبش نوين انقالبى خلق ما لطمه خواهد زد و الزم است كه سازمان 

 "خود انتقاد كند.مجاهدين خلق ايران، بطور صريح و قاطع در اين باره از 
مقدمه چاپ بيرونى نشريه شماره يك، سازمان چريك هاى فدايى خلق 

  "، خورشيدى1356ايران، ارديبهشت ماه 
با وجود عدم وحدت دو سازمان مجاهدين و چريك هاى فدايى، ارتباط دو 
سازمان و همكارى متقابل تا مقطع انقالب وجود داشت. ضربات بسيار به 

ايى خلق، به حدى بود كه انها از نظر تسليحات و سازمان چريك هاى فد
مهمات بشدت در مضيقه بودند و اگر براي مجاهدين امكان داشت البته از 

اسلحه اى به شهيد صبا بيژن  55كمك دريغ نبود. ازجمله در پايان سال 
زاده (از مركزيت سازمان فدائي) داده مى شود. بخاطر لطماتى كه در اين 

فدايى وارد آمده بود، سازمان مجاهدين خلق تا مقطع دوران به سازمان 
  انقالب چند بار براي ارتباط فدائيان با خارج از كشور كوشيد.

در پايان الزم است كه اشاره كنم، در نوارها در جايى كه به تصفيه (يعني 
تغييرات در موضع سازماني) اعضاى سازمان مجاهدين خلق در تشكيالت 

شود. شهرام با توجه به اشكاالتى كه اين تغيير و  خارج از كشور اشاره مى
تحوالت براى سازمان بوجود آورده بود، يادآورى مى كند كه در خارج از 
كشور همه چيز با نظرات سازمان اداره مى گردد. در اينجا حميد اشرف نه 

مى  "كمال "تنها مخالفتى با اين تصفيه ها ندارد، بلكه از چگونگى كنترل 
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نام مستعار حسين روحانى بود و همان طور هم كه شهرام  پرسد. كمال
اشاره مى كند وى به ايران رفته بوده و ضمن قبول مواضع سازمان به 
فعاليت خود مشغول است. در پى همين گفتگو ها حميد اشرف به رفيق 
مسنى اشاره مى كند كه ممكن است باعث دردسرهايى براى سازمان 

تى اش شود و از او در بين رد و بدل كردن بخاطر سابقه و تجربه تشكيال
 در. است شناس حق تراب منظور كه شود مى اشاره "جهرمى"حرف ها به 

 نحوه و تشكيالت كنترل لهٸمس شود، دقت اگر ها بحث قسمت همين
 وجه هيچ به مجاهدين سازمان در ولوژىٸايد تغيير لٸمسا به برخورد

  .نيست دو اين اختالف لهٸمس
جه تو با اى توده واحد جبهه تشكيل يا و وحدت سئلهارنده، مبه اعتقاد نگ

به اين همه بى اعتمادى و نگرانى بسيار از موقعيت اين دو سازمان نسبت 
به هم، نيازمند زمان بيشترى مى بود. همچنين شرايط بسيار اسفناك 
مبارزه مخفى و مسلحانه كه محدوديت هاى امنيتى بسيارى را براى اعضاى 

زمان به همراه مى آورد، با وجود نياز بيش از پيش به يكديگر، اين دو سا
آنها را در اقدام به وحدت بسيار محتاط مى كرد. متاسفانه با ضربات پليسى 
بسيارى كه به هر دو سازمان وارد آمد و رهبرى نظامى و امنيتى هر دو 
سازمان، يعنى حميد اشرف در تيرماه و بهرام آرام در آبان ماه به خاك 
افتادند، موجب زير زمينى شدن بيشتر اين دو سازمان گرديد و عمال 

 اتفاقات، اين از پس سال دو از كمتر اندكي. افتاد محاق به وحدت لهٸمس
 مسائل و داد رخ شاه رژيم سرنگونى براى مردم بزرگ خيزش و انقالب موج
 با كلي به 1357 بهمن قيام تاريخي و عظيم تحوالت پرتو در سازمان دو

  .كرد تغيير گذشته
همكاري بين دو سازمان در خارج كشور نيز در عرصه هاي مختلف وجود 
داشته كه مجال طرح آنها نيست از جمله تشكيل هيئت مشترك دو 

براي مالقات با رهبران دو كشور جمهوري  1355سازمان در سال 
  دمكراتيك يمن جنوبي و نيز ليبي، كه با موفقيت انجام شد.

نتشر شده توسط سايت انديشه و پيكار همان گونه كه در در نوارهاى م
مقدمه آن آمده است، بخاطر طول زمان و تكثير و كپى بردارى متعدد در 
طول سال ها و يا نقص در نسخه ارسالى سازمان به خارج از كشور، چند 

  اشكال تكنيكى بوجود آمده است:
 دقيقه از سوم قسمت ،2 شماره نوار همان(  اول قسمت –نوار شماره سه 

 - در نوار شماره سه 11.53 دقيقه، از سپس است، آن انتهاى تا 2.17
  قسمت اول ادامه پيدا مى كند.

 دقيقه از چهارم قسمت 2 شماره نوار همان(  دوم قسمت –نوار شماره سه 
 قسمت -سه شماره نوار در 9.52 دقيقه از سپس است، آن انتهاى تا 5.52
 .يابد مى ادامه دوم

 
  :منبع

نوار گفتگوهاى بين دو سازمان، انتشارات انديشه و پيكار:  - 1
-http://peykarandeesh.org/PeykarArchive/Mojahedin

ML/mojahed_fadaii.html  
، 1355( درون گروهى)، سچفخا، فروردين  نشريه ويژه بحث درون دو سازمان، شماره اول - 2

. متن اين نشريه نيز در سايت انديشه و پيكار 1356چاپ دوم ( انتشار بيرونى) تيرماه 
 موجود است.

) داخلى انتشار(  دو شماره سازمان، دو درون بحث ويژه نشريه ما، جنبش حاد لٸمسا - 3
 .پيكار و انديشه سايت. 1356 خرداد) بيرونى انتشار( دوم، چاپ ،1355 زمستان

 .1355، ارگان سازمان چريك هاى فدايى خلق.، خرداد 7نبرد خلق، شماره  - 4
ماركسيسم اسالمى يا اسالم ماركسيستى، بيژن جزنى، سازمان چريك هاى فدايى خلق، بر  - 5

گرفته از سايت اتحاد فداييان خلق ايران، 
-http://www.etehadefedaian.org/archive/bargiaztarikh/Bijan

eslam.pdf 
در سايت آرشيو سازمان وحدت كمونيستي كتابها و نوشته هايي هست در پاسخ به  -6

انتقاداتي كه از سوي مجاهدين به همكاري فدائيان با جبههء ملي خاورميانه مطرح شده 
   /http://www.vahdatcommunisti.comاست: 

behrouzan@gmail.com                     
  

*  
 
  

  
  ي تدفين خطابه

  غافالن
  همسازند،

  تنها طوفان
  زايد. كودكانِ ناهمگون مي          
  همساز

  ند،ا سايه سازان
  محتاط

  در مرزهاي آفتاب.          
اند. گان زندگان مرده در هيأت  

  وينان
  ند،اَ  دل به دريا افگنان

  ها ي آتش ه به پايدارند
  زندگاني

  دوشادوشِ مرگ            
  پيشاپيشِ مرگ                                

  هماره زنده از آن سپس كه با مرگ
  و همواره بدان نام

  كه زيسته بودند،                     
  كه تباهي

  شان  هراز درگاه بلند خاط
  گذرد. شرمسار و سرافكنده مي                           

  كاشفانِ چشمه
  كاشفانِ فروتنِ شوكران

  جويندگانِ شادي
  ها فشان ي آتش در مجري                   

  شعبده بازانِ لبخند
  ر شبكاله دردد                     

  تر از شادي با جاپائي ژرف
  در گذرگاه پرندگان.

           *  
  ايستند در برابرِ تندر مي
  كنند خانه را روشن مي

  ميرند. و مي
 1354ارديبهشت 
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 پوزش و توضيح
  

، يادداشتى از آقاى ناصر مهاجر 104كمى پس از انتشار آرش شماره 
  دريافت كرديم به اين مضمون:

  
  ي آرش؛ خاني، سردبير محترم  نشريه آقاي قليچ"

به قلم  اى  ) نوشته2010/ مارس 1388( اسفند آرش 104ي  شما در شماره
ايد كه در آن، نويسنده مرا به  پور به چاپ رسانده آقاي ايرج واحدى

ى زندگى و آثار بيژن  جنگى دربارهمطلبي در كتاب  "سانسور"
  است. خواهشمندم:  ه) متهم كرد1378(خاوران، پاريس، بهار جزنى

ايد، در اسرع  مدركي را كه بر مبناي آن اقدام به چاپ اين اتهام كرده -1
هايى كه خود را پايبند قواعد  وقت براي من ارسال كنيد. بديهي است رسانه

دانند، هرگز اتهامي را بدون سند و مدرك به  و قوانين اوليه مطبوعات مى
  رسانند... چاپ نمي

ي در اختيار نداريد، مطابق قواعد و قوانين پذيرفته اگر چنين مدرك -2
  تان به چاپ رسانيد: ي مطبوعات، متن زير را در مجله شده

  
اند و در آن  اي نوشته ، مقالهآرش 104ي  پور در شماره آقاي ايرج واحدى

ى زندگى و آثار  جنگى درباره اند به سانسور مطلبي در كتاب مرا متهم كرده
كنم كه  ). به اين وسيله اعالم مي1378، پاريس، بهار (خاورانبيژن جزنى

اين ادعاي ايشان كذب محض است. كتابِ پيش گفته را هيئتي مركب از 
اند: خانم ميهن جزنى، آقايان مهرداد باباعلى،  افراد زير تهيه و تنظيم كرده

  حيدر تبريزى، ناصر  مهاجر و پرويز نويدى.
زبان  با صالحيتي، بر انتشارات فارسي... از آنجا كه هيچ مرجع بي طرف و 
تواند از  بندي بر اصول... است كه مي تبعيد نظارتي ندارد، بنابراين تنها پاي

  هاي ناروا و توهين به حيثيت افراد جلوگيري كند...  تهمت
  "2010مه  18با احترام، ناصر مهاجر، پاريس، 

   
ى آقاى ناصر  ى مورد اشاره به محض دريافت يادداشت فوق، به نوشته

اى از جنبش دانشجويى) و  رجوع كرديم (گوشه 104 آرشمهاجر در 
متوجه اشتباه خود كه ناشى از سنگينى كار و كمى دقت در بازخوانى 

بندى نشريه است، شديم. با اين همه بنا بر  مقاالت در روزهاى آخر صفحه
تم و از اصول اوليه كار روزنانه نويسى با آقاى ايرج واحدى پور تماس گرف

قرار دهند. ايشان  آرش ايشان خواهش كردم كه سند مربوطه را در اختيار
كانون گردآورى و تجديد چاپ  شان براى اى از مقاله ضمن ارسال صفحه

اى بود كه به آن استناد كرده  كه  نشانگر تغيير عنوان مقالهآثار بيژن جزنى 
  د:اى خطاب به اين جانب از جمله نوشتن  بودند، در نامه

  
ام. به احترامى كه به آقاى مهاجر  متاسفم كه مزاحمت شما را فراهم كرده "

احترامى به ايشان و  ى كارهاى ايشان دارم، نه قصد بى با توجه به مجموعه
دقتى در انتخاب  ام. اتهام كمى بى نه ارائه اتهام خاصى به ايشان داشته

  پذيرم... هاى مناسب را به خود مى كلمه
اين جزوه يك سند تاريخى بود، تغيير نام مرا متغير كرد ولى از آنجا كه 

اند كه در نوشتن  متحير نشدم، چون فكر كردم احتماال اين تصور را داشته
درباره زندگى و آثار بيژن «ام... تاريخ انتشار كتابِ  عنوان جزوه اشتباه كرده

ه است... با گذشت اين مدت به واقع من فراموش كرد 1378سال » جزنى
كردم اصالً  بودم كه اسم آن جزوه تغيير داده شده بود و اشتباها فكر مى

اى به آن جزوه نشده است و به اين دليل از كلمه سانسور استفاده  اشاره
  "تواند كمى سنگين باشد... پذيرم كه مى كرده ام و مى

  
پور براى من فرستادند را در اختيار آقاى مهاجر و ساير  آنچه آقاى واحدى

كه از ابتدا در  كانون گردآورى و تجديد چاپ آثار بيژن جزنى ضاىاع
جريان امر قرار داشتند،گذاشتم. خودم هم با آقاى مهاجر، روشنفكر متعدى 

بر خوانندگان ما پنهان نيست،  آرش اش با ى همكارى صميمى كه سابقه
تماس گرفتم و ضمن ارايه پوزش از آنچه اتفاق افتاده، واقعيت را توضيح 

ادم و تصريح كردم كه سوء نيتى دركار نبوده، كالم نادرست و ناروايى د
و هم  هم آرش نسبت به ايشان به كار برده شده كه از چشم ما گريخته و 

اند كه در  آقاى ايرج واحدى پور از بابت اين اشتباه متاسف اند و مصمم
اولين فرصت و به طور علنى آنرا تصحيح كنند. خوشبختانه دوست 

مان، ناصر مهاجر نيز تفاهم و تساهل نشان دادند. در اين بين  مىگرا 
يادداشتى هم از سوى خانم ميهن جزنى و آقايان مهرداد باباعلى، حيدر 

تواند  كه مى (در زير مي خوانيد) تبريزى و پرويز نويدى به دست ما رسيد
باشد و همچنين روشنگر چند نكته پوزش و توضيح حسن ختامى بر اين 

  مهم. 
  پرويز قليچ خاني

*****  
  

  آرش آقاى پرويز قليچ خانى، مدير محترم نشريه
اى به قلم آقاى ايرج واحدى پور درج شده با  ، نوشته104شماره  آرشدر 

  كه در آن آمده است: »اي از جنبش دانشجويي گوشه« عنوان
  
جبهه ملي دوم با لغو اين ميتينگ حكم الغاء خود را نيز صادر كرد.  "

دانشجويان در تشكيل جبهه ملي سوم نهايت فعاليت و جديت را سازمان 
انجام داد. حزب ملت ايران تحت رهبري داريوش فروهر نيز در تمام دوران 
فعاليت جبهه ملي دوم و همچنين در تشكيل جبهه ملي سوم و در قالب 

جا موضع مشتركي با سازمان دانشجويان داشت. فعالين جناح  كنگره همه
توشه گذشته را «اي تحت عنوان  زمان دانشجويان] در جزوهراديكال [سا

كه عمدتاً به قلم بيژن جزني بود، از اين دوره فعاليت » زادراه آينده سازيم
ها و  بندي ارائه دادند و به تناقض در هدف ] يك جمع1339-42[ جبهه ملي

ه ها را براي ادامه را روش رهبري جبهه ملي با ذكر موارد مشخص اشاره و آن
» جنگ بيژن جزني«اند. در يادداشتي كه براي تهيه كننده  برجسته كرده

فرستاده بودم به اين جزوه نيز اشاره كرده بودم كه سانسور شده است و 
احتماالً علت آن وجود انتخابي با عنواني نزديك به عنوان اين جزوه بوده 

ق كرده است كه آقاي مهاجر را به حذف نام اين جزوه از آن نوشته تشوي
  117ص  "است.

اى در  به جزوه» شان اشاره«ى حذف و سانسور  پور درباره ادعاى آقاى واحدى
 كه  1339-42هاى  در سال» ى ملى رهبرى جبهه  ها و روش هدف«نقد

نادرست است؛ نيز اينكه ناصر مهاجر » عمدتاً به قلم بيژن جزني بود«
  كه: مسئول و مجرى آن عمل واهى بوده. واقعيت اين است

  
برآمده  كانون گردآورى و نشر آثار بيژن جزنىهاى  گيرى ى تصميم ) همه1 

يك از ما  گاه، در هيچ مورد ،هيچ از بررسى و تصميم جمعى بود و هيچ
  خودسرانه دست به عمل نزد.

  در معرض جرح و تعديل و ويراستارى قرار نگرفت. جنگهاى آن  ) نوشته2 
، »بيژنى كه من شناختم« واحدى پور در ى آقاى ) نام جزوه مورد اشاره3
ى ما در اين  ذكر شده بود. پرس وجو» راه آينده سازيم  گذشته را توشه«

زمينه، درستى عنوان مطروحه از سوى بيژن جزنى را نشان داد؛ نيز نص 
، 1355، چاپ دوم، ارديبهشت 4(شماره بهمن تئوريك  19ى  صريح نشريه

را » ى راه آينده سازيم گذشته را توشهى  تجربه«) كه 49و 48، صص لندن
شناساند.  مى» ظريفى -مقاالت و انتشارات گروه جزنى«يكى از نخستين 

  ى محترم به سهو عنوان پس با اين فرض كه نويسنده
، به خود  بر اين سند تاريخى نهاده» گذشته را توشه زادراه آينده سازيم« 

 بياوريم.» بيژنى كه من شناختم« دررا به همان گونه  آن  اجازه داديم عنوان 
، ص 1378، خاوران، فرانسه، بيژن جزنى، جنگى درباره زندگى و آثار او(

235 (  
  

ى  با انتشار اين يادداشت، هم به تدقيق يك نكته آرش اميدواريم نشريه
كانون گردآورى و نشر ى كار  ى تحريف نحوه تاريخى يارى رساند، هم زمينه

و   كننده "سانسور"ى نارواى  بين ببرد و هم پيرايه را ازآثار بيژن جزنى 
  را از همكار ارجمندمان، ناصر مهاجر، بزدايد.  "حذف كننده"

  با احترام: مهرداد باباعلى، حيدر تبريزى، ميهن جزنى و پرويز نويدى.
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 جنبش فلسطين

  در سخت ترين شرائط تاريخ شصت ساله خود 
 
  

  سعيد رهنما
  
  

در  ،كه درزير ترجمه فارسي آن آمده ،»راه حل يك و نيم دولت«نوشته 
اوپن «قبل از سفر  به فلسطين نوشته شده و در سايت  2010دسامبر سال 

در منتشر شده بود. اگر در زمان نگارش متن اصلي ترديدهائي » دموكراسي
اين سفر  بسياري از آن  ،نتيجه گيري هاي تلخ و تاسف انگيز آن داشتم

ترديد ها را از بين برد بخصوص كه دوستان فلسطيني نيز با كليات اين 
  نتيجه گيري ها توافق داشتند. 

جنبش فلسطين در سخت ترين شرائط تاريخ شصت ساله خود قرار دارد. 
ان مرتجع بنيادگراي مذهبيِ رهبري عمده جنبش از يك سو در دست سازم

حماس و از سوي ديگر تحت رهبري سازمان الفتح است كه فساد سرتاسر 
  آن را فراگرفته. 

از سياست هاي  ،مردم غزه كه در محاصره بي رحمانه اسرائيل قرار دارند
سركوبگرانه و واپسگرايانه حماس نيز رنج مي برند. اما چون نهاد يا نهادهائئ 

بيشتر و بيشتر به سازمانهاي خيريه  ،ها كمك كند وجود نداردكه بتواند به آن
تحت كنترل حماس وابسته مي شوند. يك بررسي فلسطيني نشان مي دهد 

نه  ،كه بيش از هفتاد در صد حاميان حماس را زنان تشكيل مي دهند
بخاطر آنكه آنان به تعصب مذهبي گرايش بيشتري دارند  بلكه از آن رو  كه 

تا مهد كودك و  ،از كلينيك و بيمارستان گرفته ،ماعي آنبه خدمات اجت
شيخ  ،وابسته اند : نهادهائي كه با پول عربستان سعودي ،قرض الحسنه

  نشين هاي خليج فارس و ايران تامين مي شوند. 
در كرانه غربي كه تحت كنترل كامل سازمان الفتح است اوضاع از جهاتي 

ه با كمك هاي عظيم امريكا و متفاوت است. نهاد خودگردان فلسطين ك
كشورهاي اروپائي و ژاپن اداره ميشود غرق در فساد است .  فلسطيني ها به 

و از آنجا  ،مي خوانند . مشمش بمعني زرد آلو است» مشمشيه«ظنز آنرا  
كساني كه به پست  ،كه فصل برداشت اين ميوه بسيار كوتاه و زودگذر است

در  فرصت كوتاهي كه دارند  بار و بنه  و مقامي ميرسند سعي مي كنند 
خود را ببندند يعني  تا مي توانند مي دزدند! طبقه متوسط جديد كه عمدتا 
در دولت خودگردان فلسطيني و سازمانهاي غير دولتي ان.جي.او ها كار مي 

با آنكه نظير ديگر كشورها نقش بسيار مهمي در بسط و تحول جامعه  ،كنند
  كمتر و كمتر به مقابله با اسرائيل مي پردازند.     ،دارند مدني و تحول اجتماعي

سازمانهاي چپ فلسطيني بسيار تضعيف شده و پراكنده اند و نقش آنها 
بسيار محدود شده. جبهه خلق براي آزادي فلسطين كه چه در دوران اوليه 

وچه در زمان ايجاد جبهه و » حركت قوميون عرب«رهبري جرج حبش در
هم  ،رقدرت ترين و محبوب ترين سازمانهاي فلسطيني بودتا مدتها از پ

  اكنون حضور بسيار محدودي دارد و تنها در بعضي محله هاي شهرها و در 
برخي دهات پرچم ها و پوسترهايش را مي توان ديد. در آخرين انتخابات 

  اين جريان با  ،مجلس قانونگذاري فلسطين
اني را بخود اختصاص داد. بد تر تنها سه كرسي پارلم ،حدود چهار درصد آراء

جبهه دموكراتيك براي آزادي فلسطين در ائتالفي با حزب الشعب  ،از اين
و چند شخصيت  ،و اتحاديه دموكراتيك فلسطين ،حزب كمونيست) (سابقاٌ
كمتر از سه درصد آراء و دو كرسي  ،تحت عنوان ائتالف البديل ،منفرد

  پارلماني را اخذ نمودند.  

  
  

  
  

و بسياري از آنها  ،فات دروني اين سازمانها آنها را بيشتر تضعيف كردهاختال
به حمايت مستقيم و غير مستقيم اسالم گرايان حماس كه تنها سازماني 

پرداخته اند. فرهنگ سياسي و سازماني  ،است كه با اسرائيل سرشاخ است
و هايده مغيثي  2009آنها نيزدر حال دگرگوني است. در سفر قبل در سال 

من به دعوت موسسه رزا لوگزامبورگ و پاره اي از جريانات چپ فلسطيني 
و  ،هبرون (الخليل) ،چند سخنراني عمومي در چند شهر از جمله رام اهللا

نابلس داشتيم. هايده دو سخنراني جداگانه نيز براي زنان چپ در هبرون و 
نيست و براي ما تعجب آور بود در سالن ساختمان حزب كمو ،نابلس داشت

 ،كه بر ديوارهايش عكس هاي چه گوارا و بزرگان سوسياليسم آويزان بود
قسمت اعظم زنان شركت كننده با حجاب حاضر شده بودند. با آنكه حجاب 

اما ترديدي نيست كه جو اسالمگرائي در  ،بخشا جنبه فرهنگي نيز دارد
 سراسر فلسطين بيشتر حاكم شده. در جلسه سخنراني مشتركمان در مورد

در حضور بسياري از كادر هاي جريانات مختلف  ،تجربه چپ در انقالب ايران
 ،سازمان فدا ،از جبهه خلق گرفته تا جبهه دموكراتيك ،چپ فلسطيني

ضمن آنكه بعضي  از حضار با تحليل ما در مورد  ،حزب الشعب و ديگران
ري بسياري به دفاع  از عناص ،ضرورت مقابله با اسالمگرائي توافق داشتند

چون احمدي نژاد برخاستند با اين استدالل كه او ضد امپرياليست است  و 
در مورد حماس طرفدار همان سياستي بودند كه در زمان انقالب بخشي از 

  چپ ايران در پيش گرفته بود. 
در بسياري عرصه ها سكوالريسم در حال عقب نشيني است. در محوطه هاي 

دختران با  ،در شكل و شمايل مذهبيدانشگاهي تعداد بيشتري دانشجو را 
تنها  ،مي توان مشاهده كرد. در دانشگاه القدس ،حجاب و پسران با ريش

كه ما براي برقراري روابط آكادميك رسمي  ،دانشگاه فلسطيني در اورشليم
در يك سخنراني براي  ،بين دانشگاه خود و آنها به فلسطين سفر كرده بوديم

و آشكار بسياري از حاضرين را نسبت به عكس العمل منفي  ،دانشجويان
برخورد انتقادي مان به اسالم گرايان شاهد بوديم. حماس در تمام 
دانشگاههاي غزه و اكثر دانشگاههاي كرانه غربي اكثريت انجمن هاي 
دانشجوئي را تحت كنترل دارد و دانشجويان و استادان دگرانديش را بشدت 

فرهاي اخير  بخاطر محاصره كامل تحت فشار قرار ميدهد. با آنكه در س
در آخرين سفر به غزه و قبل از  ،اسرائيل امكان سفر به نوار غزه را نيافتيم

شاهد قلدري هاي دانشجويان حماس  ،آنكه حماس قدرت را تصاحب كند
 ،كه نظير انجمن هاي اسالمي خودمان عمل مي كردند ،در دانشگاهها

  بوديم.
و دهقانان در سخت ترين شرائط كار كارگران  ،مردم زحمتكش فلسطيني

مي كنند. ديوار عظيمي كه اسرائيل بين كرانه غربي و مرز خود سرانه 
بسياري دهات فلسطين را از مزارع شان جدا كرده. اين  ،اسرائيل كشيده
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ديوار كه ظاهرا به ادعاي اسرائيل بر روي خط سبز (مرز توافق شده بعد از 
در واقع به  ،صد كيلومتر كشيده شده) به طول نزديك به هفت1948جنگ 

متر تا بيست  200تمامي در بخش فلسطيني قرار گرفته و در نقاطي بين 
در صد زمين  12و در مجموع بين هفت تا  ،كيلومتر از خط سبز جلو زده

هاي فلسطيني را (بدون محاسبه اورشليم شرقي) همراه با حدود ده هزار 
ياري موارد روستائيان اين منطقه روستائي فلسطيني تصاحب كرده. در بس

حق دسترسي به زمين هاي خود و يا فروش محصوالت توليدي خود را 
ندارند. در سوي ديگر كرانه غربي و در دره رود اردن تقريبا  تمام  زمين هاي 

و در  ،حاصلخيز كشاورزي را كشت و صنعت هاي اسرائيلي تصاحب كرده
صوالت فلسطيني صادر مي مواردي حتي محصوالت خود را بعنوان مح

در حالي كه صادرات محصوالت واقعي فلسطيني با هزاران مشكل  ،كنند
  مواجه است.

وضع كارگران فلسطيني از وضع دهقانان بد تر است. صنايع فلسطين عمدتا 
نساجي و سفالگري است. در  ،غذائي ،صابون پزي ،صنايع روغن كشي

سرمايه داران فلسطيني و  سالهاي اخير صنايع متوسط مدرن نيز از سوي
دولت خود گردان ايجاد شده. كارگران فلسطيني بعالوه در كارخانجات 

و با آنكه از حق تشكل  ،اسرائيلي و شهرك/كلني ها ي يهودي كار مي كنند
 ،بهره مندند و در كنفدراسيون عمومي كارگران فلسطيني عضويت دارند

ازمان حماس پس از روي كار س ،امكان بهبود شرائط خود را ندارند. در غزه
تمامي اتحاديه و سنديكاهائي كه عمدتا وابسته به الفتح و جبهه خلق  ،آمدن
تعطيل نمود و اتحاديه هاي اسالمي را جايگزين آنها كرد. در كرانه  ،بودند

غربي اما اين اتحاديه ها فعالند. غم انگيز ترين صحنه ها ديدن صف هاي 
ستجوي كار در پشت دروازه هاي طوالني كارگران فلسطيني در ج

شهرك/كلني هاي يهودي است كه مي روند تا در روي زمين هاي دزديده 
  شده شان براي اشغالگران خانه بسازند.    

علي رغم تمامي اين مسائل ناشي از اشغال بي رحمانه اسرائيل و تفرقه ها و 
ن روحيه ملت فلسطي ،آنچه كه عميقا قابل ستايش است ،مسائل دروني

است كه چيزي بنام ياس و نوميدي نمي شناسد. در اين سفر فرصت يافتيم 
 كه به جنين در شمال كرانه غربي و اردوگاه معروف آن نيز برويم . اردوگاه
پناهندگان در جنين  چند سال پيش در مقابله با ارتش اسرائيل آنچنان 

آنرا  16با جت جنگي اف    ،جنگيد كه اسرائيل عالوه بر حمله با تانك
بمباران و با خاك يكسان كرد و بسياري را قتل عام نمود. فلسطيني ها 
 ،دوباره همان اردوگاه را ساخته و علي رغم گسترده تر شدن گورستان اش

زندگي در آن ادامه دارد. آنچه كه بيش از شصت سال است در مقابل اشغال 
ين فلسطيني همين اراده آهن ،يكي از قوي ترين ارتش هاي جهان ايستاده

است. روحيه فلسطيني را شايد بتوان از البالي اين بخش از شعري از شاعر 
دريافت كه از آهوئي  ،وليد الشيخ ،و دوست عزيزم ،معروف معاصر فلسطيني

با رسيدن به  ،مي گويد كه در حال فرار از شيري كه در تعقيب اش است
  اي را نوش جان كند.علفزاري سبز و خرم مي ايستد تا در دم آخر علف تازه 

لتقضم عشب لحظة  تغتنم فرصة استدارة األسد كجنون غزالة طريدة( 
  )أخيرة

    
شعر و شاعري بخش جدا نا پذيري از زندگي فلسطيني است و منعكس 

و اميدهاي اين ملت  ،خشم و صبوري ،كننده رنج ها و شادي ها
ن مشاهده است.سمبوليسم را در تمامي عرصه هاي زندگي فلسطيني مي توا

او را  ،در گذشت ،محمود درويش ،كرد. هنگامي كه شاعر بزرگ فلسطيني
در بيرون شهر رام هللا دفن كردند. شب  ،بر باالي تپه اي مشرف به اورشليم
 ،وليد الشيخ ما را بر سر مزار درويش برد ،هنگام وقتي كه دوست شاعرمان

كه روزي پايتخت  ،ااز باالي قبر اين شاعر بزرگ چراغ هاي اورشليم شرقي ر
به وضوح مي ديديم. شايد انتخابِ اين نقطه براي برپا  ،فلسطين خواهد شد

سزاوار اين شاعر ملي فلسطيني كه دولت خود  ،كردن مقبره اي بزرگ
بيان سمبوليك اراده فلسطين است  ،گردان فعلي در حال ساختن آن است

محمود طين. گوئي به رها نكردن اورشليم بعنوان پايتخت دولت آينده فلس
  از آن فراز كماكان مي سرايد :  درويش

نمك  ،گندم مان ،درياي ما را ،ساحل ما را ،رها كنيد زمين ما را«
  .» مان و زخم مان را

    

  راه حل يك و نيم دولت ! 
  مسئله فلسطين» حل نهائئ«

تنها يك معجزه خواهد توانست مذاكرات كنوني بين اسرائيل و دولت خود 
مسئله » حل نهائي«كه دولت امريكا با هدف دستيابي به  ،سطين راگردان فل

به نتيجه مطلوب  برساند. حل تمامي مسائل  ،فلسطين بر آن تاكيد دارد
بينابيي سازش هاي عمده اي را از جانب هر دو طرف مي طلبد كه براي آن 
طرفين مذاكره كننده نياز به حمايت بي قيد و شرط اكثريت مردم خود 

  و اين چيزي است كه هر دو طرف فاقد آنند. ،دارند
كه بركنار از  ،بنجامين نتانياهو دولت ائتالفي متزلزلي را هدايت مي كند

حزب  ،از حزب راست افراطي ييزراييل بِي تنيو ،حزب تضعيف شده كارگر
و حزب صهيونيست  ،حزب يهوديت متحده تورات ،ارتدكس افراطي شاس

ه است. اين ائتالف آنچنان مرتجع و بطور مذهبي باهئيت يهودي متشكل شد
افراطي دست راستي است كه در مقايسه با آن احزاب دست راستي ليكود و 
كديما احزابي معتدل بنظر مي رسند. حتي اگر ساده دالنه تصور كنيم كه 

دولت ائتالفي اش از هر جهت با چنين  ،نتانياهو آماده سازشي جدي است
  سازشي مخالف است .

فلسطيني ها وضع نا بسامان تر و تفرقه و دو دسته گي سراسري در سوي 
 2009است. محمود عباس كه دوره پنج ساله رياست جمهوري  اش در 

تنها مي تواند ادعاي نمايندگي بخشي از فلسطيني ها را  ،بپايان رسيده
داشته باشد. اگر بتوانيم نتايج آخرين انتخبات شوراي قانونگذاري فلسطين 

 ،الفتح ،درصد مردم به حزب او 41تنها  ،را محك قرار دهيم 2006در سال 
و بقيه گروههاي مختلف  ،درصد 44در حاليكه حماس  ،راي دادند
در صد آراء  15ملي و منفردين  ،از جمله گروههاي مختلف چپ ،فلسطيني

  را به خود اختصاص دادند. 
ه وعده داده بود امريكا از مسائل دو طرف بخوبي آگاه است. پرزيدنت اوباما ك

پس از ورود به كاخ سفيد  ،حركت خواهد كرد» عادالنه«در جهت يك صلح 
خيلي زود  دريافت كه نمي تواند اسرائيل را به دادن امتيازاتي جدي مجبور 
سازد. اوباما با استفاده از عامل ديگري خارج از درگيري هاي فلسطين ـ 

ه شركت در دور جديد مذاكرات استفاده كرد تا نتانياهو را راضي ب ،اسرائيل
صلح شركت نمايد. آن عامل ايران بود و وعده مهار رژيم اسالمي در كشوري 
كه رئيس جمهورش هيچ فرصتي را از دست نمي دهد تا با بد دهني هاي 

براي » يك خطر حياتي«به اسرائيل فرصت دهد كه ادعا كند ايران  ،خود
  اسرائيل است. 

ـ اسرائيل در دوره هاي قبل مبتني بر يك  تمامي مذاكرات صلح فلسطين
استوار  ،يعني دو دولت مستقل فلسطين و اسرائيل ،»راه حل دو دولتي«

يعني يك  ،»راه حل يك دولتي«ايده اي كه سخت از سوي طرفداران  ،بود
 ،مورد انتقاد قرار مي گرفت. در تمام اين سالها ،دولت براي هر دو ملت

اه حل دو دولتي و راه حل يك دولتي به جدل ها همزمان با آنكه طرفداران ر
راه حل سومي كه من آنرا راه حل  ،و منازعات بي پايان خود مشغول بودند

اما  ،مستقيم و غير مستقيم ،بي سر و صدا ،يك و نيم دولتي مي نامم
اسرائيل و با توافق ضمني بخشي از فلسطيني ها در  ،پيگيرانه از سوي امريكا

  پيش گرفته شد.
اسرائيل قوي تر و  ،ر طول دو دهه اي كه از آغاز مذاكرات صلح مي گذردد

 1993قوي تر و فلسطيني ها ضعيف تر و پراكنده تر شده. در اوايل سالهاي 
حدود يكصد و ده هزار اسرائيلي در شهرك هاي غير  ،و دوران توافقنامه اسلو

ت به بيش از قانوني نوار غربي رود اردن ساكن بودند. هم اكنون اين جمعي
بعالوه پنجاه هزار نفر هم به جمعيت يهودي  ،سيصد هزار رسيده است

انتفاضه  ،اورشليم شرقي افزوده شده است. شكست پي در پي مذاكرات صلح
قدرت گيري فزاينده بنياد گرايان اسالمي فلسطيني (حماس  ،فاجعه بار دوم

ل و بقدرت روي كار آمدن دست راستي هاي افراطي در اسرائي ،و جهاد)
نقطه پايان تالش ها در جهت راه حل دو  ،رسيدن نئو كان ها در امريكا

دولتي بود. آريل شارون  بر روي مرزي كه سر خود تعيين كرده بود ديوار 
كشيد و شهرك ـ كلني هاي بيشتري را در سرزمين فلسطيني در كناره 

با فلسطيني  غربي رود اردن بنا كرد. خود سرانه و خارج از هرگونه توافقي
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شهرك هاي نوار غزه را بر چيد و ساكنانش را به اسرائئل و به شهرك  ،ها
 2006هاي كناره غربي منتقل ساخت. موفقيت سازمان حماس در انتخابات 

امكان يافتن راه حلي را كه مورد قبول  2007و تصاحب قدرت در غزه در 
كرات كمتر ايده يك بورو ،همه فلسطيني ها باشد از بين برد . سالم فياض

آليست و عمل گراي فلسطيني و اقتصاد دان بانك جهاني مورد اعتماد 
  به نخست وزيري رسيد.  ،كه قبال بعنوان وزير ماليه منصوب شده بود ،امريكا

بنظر ميرسد كه استراتژي يك و نيم دولتي دو وجه داشته باشد : از يك سو 
قبول يك معامله محدود حمايت و رضايت هر چه بيشتر فلسطيني ها را در 

و از سوي ديگر آماده مقابله و سركوب مخالفين باشد. بخش  ،جلب كند
عمده اين استراتژي مبتني بر  تضمين مرز هاي امن اسرائيل است تا آنرا 
قانع كنند كه از بخش عمده اي از كرانه غربي عقب نشيني كند. منزوي 

ي است. غزه خارج از سازي سازمان حماس نيز جنبه ديگر اين توافق ضمن
حوزه توافق باقي مي ماند به اميد آنكه روزي مجددا تحت كنترل سازمان 
خود گردان فلسطين در آيد. برداشت ضمني اين توافق اين است كه در 

سازمان خود گردان فلسطين  ،مقابل تضمين امنيت اسرائيل در كرانه غربي
ست يك نيمه دولت با حمايت بخشي از طبقه متوسط فلسطيني خواهد توان

  مستقل بوجود آورد.
سازمان خود گردان فلسطيني روي اكثريت يكصد و پنجاه هزار نفري 
كاركنان خود و دهها هزار ديگر حقوق بگيران بخش خصوصي و سازمانهاي 

چرا كه ادامه موجوديت شان به  ،نيمه دولتي (ان.جي.او) حساب مي كند
اش با اسرائيل و كشورهائئ كه  سازمان خود گردان فلسطين و ادامه رابطه

هزينه هاي اين سازمانها را تامين مي كنند وابسته است . نزديك به هزار  
ان.جي.او  كه بعد از توافقنامه اسلو با كمك هاي مالي نهادهاي اروپائي و 

ضمن  ،امريكاي شمالي در سراسر سرزمين هاي فلسطيني مثل قاچ روئيدند
 ،ه مدني فلسطيني ايفا كرده و مي كنندآنكه نقش مهمي در توسعه جامع

يك نقش ضمني در شكل گيري طبقاتي جامعه فلسطيني را نيز بازي كرده 
اند. فلسطيني هاي تحصيل كرده بشكل فزاينده اي جلب اين ان.جي.او ها 
شدند و با حقوق هاي نسبتا باال و تامين مالي مناسب به كار مشغول شدند. 

ال بيره و چند شهر ديگر فلسطيني پر از خانه  ظرف چند سال شهر رام اهللا و
ها و اپارتمانهاي سنگي گرانقيمت و هتل ها و رستوران هاي چهار ستاره شد 
تا به اين طبقه جديد و ثروتمندان فلسطيني و مشاورين خارجي سرويس 
دهد. ثروتمندان فلسطيني ـ امريكائئ ويالهاي تابستاني و خانه هاي عظيم 

ي خود بپا كردند. براي نمونه ده جلجيليا در نزديكي سنگي در دهات پدر
رام اهللا پر است از خانه هاي عظيم قصر مانند كه سراسر سال جز در چند 
هفته تابستان خالي افتاده است.  دوستي فلسطيني اين تحوالت را به طعنه 

  مي ناميد .   » اشغال پنج ستاره «
 60تا  25مختلف بين  بر اساس تخمين هاي ،از نظر حفظ نظم و امنيت

 ،پليس ،هزار پرسنل فلسطيني در سازمانهاي مختلف مربوط به تامين مرزها
كه بطور نسبي بزرگترين نيروي  ،وامنيتي اشتغال دارند  ،نيروي انتظامي

 ،حفظ نظم موجود ،پليس را در جهان تشكيل مي دهد. اولويت اصلي 
عمال و طرفداران  و دستگيري و سركوب ،تامين امنيت مرز با اسرائيل

» ميسيون امنيتي اياالت متحده«حامس در كرانه غربي است. 
(پي.ا.اس.اف) » نيروي امنيتي فلسطين«(يو.اس.اس.سي) مشغول آموزش 

و گردان هاي اين نيرو تحت نظر يك ژنرال امريكائئ در پادگانهاي  ،است
خود  و مستقيما در رابطه با همقطاران اسرائيلي ،اردن تعليم مي بينند

هستند. نيروهاي نظامي انگليسي و كانادائي نيز مشغول ارائه آموزش به 
نيروي پليس فلسطيني هستند. دولت محافظه كار كانادا اخيرا سهميه كمك 

(سازمان كمك به پناهندگان فلسطيني سازمان » اونروا«هاي دولت كانادا به 
در  ملل ـ كه مسئول تامين بهداشت و آموزش پناهندگان فلسطيني

و در عوض تنها به  ،اردوگاههاي كشور هاي مختلف است) را قطع كرده
  برنامه هاي انتظامي در كرانه غربي كمك مالي مي كند.

علي رغم موانع بسيار از جمله ادامه ساختن شهرك/كلني هاي يهودي 
هنوز امكان نوعي توافق بين دولت متعرض كنوني اسرائيل و سازمان  ،نشين

وجود دارد. البته سازمان خود گردان فلسطين اين  خودگردان فلسطين
 ،گزينه را دارد كه اسرائيل را  تهديد كند كه در صورت عدم توافق جدي

خود را منحل اعالم خواهد كرد  و با ترك مسئوليت ها و قطع سرويس ها 
يك آنارشي سراري در كرانه غربي بوجود آورد و اسرائيل را وادار كند كه بار 

چرا  ،ي اداره اين ناحيه را بعهده بگيرد. اما اين كار را نمي كندمسئوليت ها
  كه منافع شخصي بسياري  به خطر خواهد  افتاد. 

توافق احتمالي دوطرف با چند معاوضه مرزي (الحاق بخش هائئ از كرانه 
غربي به اسرائيل و واگذاري بخشهايئ از اسرائيل كنوني به فلسطين) همراه 

و يك نيمه  ،ي از شهرك/كلني ها نيز برچيده خواهند شدخواهد بود و پاره ا
دولت فلسطيني در بخشي از كرانه غربي بوجود خواهد آمد. اين به اصطالح 

عاري از بسياري خصيصه هاي يك دولت كامال مستقل خواهد بود. از  ،دولت
بر كنار از نوار غزه و ساحل دريائ اش كه تا مدتي نا معلوم  ،نظر سرزميني

دولت جديد فلسطيني ممكن   ،نه قيموميتي بر آن نخواهد داشتهيچ گو
است مرز چنداني نيز با رود اردن و بحرالميت نداشته باشد. سراسر دره 
حاصلخيز اردن در كرانه غربي پوشيده است از كشت و صنعت هاي عظيم 

مزارع و نخلستانهاي فراوان كه بخش قابل مالحظه اي از اقتصاد و  ،اسرائيلي
و اسرائيل تمامي كوشش خود را بكار  ،ت اسرائيل را تامين مي كندصادرا

مي گيرد تا اين بخش از سرزمين فلسطين را براي خود حفظ كند. 
فلسطيني ها ممكن است كه حتي كنترل بر آبهاي زيرزميني خود در كرانه 
غربي را نيز نداشته باشند. در اين كرانه سه اليه آبزا يا حوزه آبگير زيرزميني 

كه هر سه حوزه آبي كامال تحت كنترل اسرائيل است. اين سه  ،وجود دارد
دولت  ،درصد كل آب اسرائيل را تامين مي كنند. عالوه بر اين 35حوزه 

اما  ،هوائي و دريائي نيز نخواهد داشت ،فلسطيني ارتش و نيرو هاي زميني
بهره از يك نيروي عظيم پليسي/امنيني/اطالعاتي  ،همانطور كه اشاره شد

از جمله  ،مند خواهد بود! دولت جديد حتي در مورد روابط خارجي خود 
تصميم به ايجاد سفارتخانه هاي مختلف نيز با محدوديت هائي مواجه خواهد 

  بود. 
با توجه به آنكه تنها بخشي از طبقه متوسط فلسطيني از چنين دولتي 

ر و غني و با توجه به افزايش شكاف طبقاتي بين فقي ،حمايت مي كند
هيچ راهي جز  ،چنين دولتي در مقابله با نارضائئ هاي فزاينده ،فلسطيني

و به اين ترتيب  ،سركوب نارضائئ ها و حكومت از طريق زور نخواهد داشت
ديكتاتوري ديگري در خاورميانه بوجود مي آيد. از هم اكنون براي حفظ 

اعالم كرده  پيش نويس قانون اساسي فلسطين ،رضايت افراطيون مذهبي نيز
و تمامي امور  ،)4(اصل » شريعت منبع اصلي قانونگذاري خواهد بود«كه 

را به دادگاههاي اسالمي كه بر اساس شريعت » احوال شخصيه«مربوط به 
) واي بحال زنان و 101ـ1واگذار كرده است. (اصل  ،حكم صادر خواهند كرد

سكوالر و  ،لكودكان فلسطين! اينهم آخر و عاقبت روياي يك دولت مستق
دموكراتيك فلسطيني! نگراني بعضي از فعالين سياسي زن كامال قابل درك 

با اشغالگران اسرائيلي مي توان مقابله كرد و «است كه به تلخي مي گفتند 
  .» به زندگي ادامه داد اما با حماس نمي توان 

واضح است كه راه حل يك و نيم دولتي مسائل  ناشي از  دهه ها اشغال و 
گيري و كشمكش هاي اسرائيل ـ فلسطين را حل نخواهد كرد. يك صلح در

عادالنه  تنها زماني بدست خواهد آمد كه در اسرائيل يك دولت طرفدار صلح 
(با  1967بر سر كار آيد و به ايجاد يك دولت فلسطيني در قالب مرزهاي 

و اورشليم بعنوان  ،تغييرات محدود مرزي مورد توافق دوطرف) كمك كند
مقر دو پايتخت دو دولت مستقل ـ اسرائيل در غرب و » شهر باز«ك ي

فلسطين در شرق آن باشد  و حقوق پناهندگان فلسطيني بر اساس 
كنوانسيون هاي بين المللي و قطعنامه هاي سازمان ملل (حق بازگشت و 
جبران خسارات) برسميت شناخته شود. فلسطيني ها بنوبه خود اختالفات 

و در جهت استقرار يك  ،صلح با اسرائيل را بپذيرند ،ددروني را حل كنن
دولت سكوالر دموكراتيك گام بردارند. راه حل نهائي و استقرار صلح واقعي 

  تنها بر چنين پايه اي مي تواند استوار شود.    
*  
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  سال حقيقت، 

  سالي كه ماسك ها فرو افتاد
  

  تحريريه روزنامه هاآرِتزخبرنگار اسراييلي، عضو هيئت ، گيدئون له وينوشته: 
  پيمبري -نجمه موسويبرگردان: 

 
رسد سالي بود  اي به نزديكان به پايان مي سالي كه تا ساعاتي ديگر با بوسه

كه نمايش سراپا تظاهر و دو رويي اسراييل به پايان رسيد، سالي كه همه 
 هاي واقعي آشكار شد. سالي ها دريده شدند و واقعيت برمال شد. چهره ماسك

ي برابري و عدالت به پايان  كننده درباره فايده و كسل هاي بي كه باالخره بحث
رسيد، سالي كه جمالت زيبا و ساختگي در رابطه با صلح و يا مثال وجود دو 
دولت در كنار هم خاتمه يافت. امسال حقيقت از هر گوشه و كنار مملكت، 

ه و دلسردكننده كنند آن هم به طرزي روشن و واضح و در عين حال نگران
  توسط خود مردم شنيده شد.

را داخل گيومه » روند صلح«گويد. امسال حتا  ديگر كسي از صلح سخن نمي
اش بگيريم. تنها  گذاشتيم تا همان طور كه حق آن است بتوانيم به سخره

ي مخصوص آمريكا جرج ميچل است.  مانده فرستاده چيزي كه از صلح باقي
وزير و  ي از امكان وجود دو دولت در سرِ نخستاز نظر افكار عمومي چيز

ها  اكثريت مجلس وجود ندارد. در اين سال دولت اسراييل به همه خواسته
ي متوقف كردن موقتي شهرك سازي ها در  گفت حتا به خواسته» نه«

    مناطق اشغالي و مردم اسراييل در اين باره سكوت كردند.
ر جدي مدعي شود كه اسراييل تواند به طو بعد از امسال هيچ كسي نمي

خواهان صلح با فلسطينيان و يا با مردم سوريه است كه از صلح گفتند و 
تروريسم فلسطيني متوقف  –اي معتبر نيست  جواب ماند. ديگر هيچ بهانه بي

روتر  هاي ديگر ميانه مانده كه از آن شده و الاقل يك نيمچه طرف گفتگو باقي
فشاريم. حقيقيت بسيار دردآور  اضع خود پامياست.اما ما هم چنان بر سر مو

دهند. چگونگي  خواهند، زمين را ترجيح مي ها صلح نمي است: اسراييلي
اي  ي اسراييل هم ديگر روشن شده است. ظاهر جامعه كاركرد جامعه

اي شديدا ناسيوناليستي  طلب يك باره تغيير كرد و چهره دمكراتيك و برابري
ها به همراه شوهرانشان،  هاي خاخام . زنو نژادپرست جايگزين آن شد

ي كري ناهمگون اين سرود را  شهردارها و نمايندگان مجلس همگي در دسته
هاي قبل از اين سالِ حقيقت گاه پيش  سردادند: نه عرب و نه خارجي. سال

  آمد كه نژادپرستي قبيح شمرده شود. مي
ق داشت: نيمي از شرمانه اعالم شد كه مير كاهان ح در اين سال حقيقت، بي

زنند؛ نيمي از  ها سر باز مي دادن آپارتمان خود به عرب ها از اجاره اسراييلي
ها در ممنوعيت ازدواج  آنان با سوگند وفاداري به دولت موافقند؛ زنان خاخام

دختران اسراييلي با پسرهاي عرب همنوا هستند؛ يكي از اعضا كنيست 
منظور كارگران مهاجر و  –ا ه چنين اعالم كرد: كساني كه به نفوذي

اند  براي ورود به كشور مخفيانه كمك كنند اليق  -پناهندگان جنگي هستند
ها را  خالي شود؛ و يكي از همكارانش روس  يك تير در مغزشان كه

  شمرد. الخمر  هاي دائم اسراييلي
ي اخراج كساني را كه  در همان زمان قانوني را از تصويب گذراندند كه اجازه

دولت اسراييل انتقاد دارند صادر مي كند حتا كساني كه براي ديدن به 
دهد  كشور آمده باشند. يك رييس دبيرستان در يافا به شاگردانش اجازه نمي

عربي صحبت كنند؛ يك نظامي به دليل شركت در تظاهراتي با دوچرخه 
نشينان به  شود؛ و يك مدافع حقوق باديه عليه جنگ دستگير و زنداني مي

  م ساختگيِ داشتن گاراژي غيرمجاز براي مدت نامشخصي به زندان برده جر

  
  

  
  

است.  2010بار كشور اسراييل در اواخر سال ي تاسف شود. اين كارنامه مي
مان پرتاب شد. خارجي  تقريبا هر روز سال به صورت ها مشابه اين گزارش

ان دو ي يك آپارتم باعث دزدي و جنايت است؛ دانشجويان عرب با اجاره
مان محروم كنند. ما هم چنين شروع  هاي خواهند ما را از زمين خوابه مي اتاق

به تبليغ و ايجاد ترس از كسي كه متفاوت از ماست كرديم كه اين سياست 
هاي گذشته را در مقابل ما سربلند كرد. ما هم چنين تظاهراتي  بدترين رژيم

كه اين تظاهرات توسط  ها ترتيب داديم  مفتضحانه عليه پناهندگان و عرب
اي ديگر امكان  و با سكوت عده شدند ها حمايت مي بعضي احزاب و سازمان

شد:  برپايي يافتند، در اين تظاهرات يك آهنگ تشخيص داده مي
  خودپسندي و ناسيوناليسم.

امسال هم چنين سال ايگدور ليبرمن [رهبر حزب] اسراييل بيتنو [به زبان 
ما ست] بود كه ديگر گرگي در لباس گوسفند  عبري يعني اسرائيل خانهء

گذارد.  نيست بلكه فرد خشني است كه تاثيرات منفي روي همسايگان مي
اي  ي بحران با تركيه، و... شترق... ضربه كوششي كوچك براي بازكردن گره

ي صلح، وزير امور  پايان شيمون پرز درباره هاي بي روي سر. به جاي سخنراني
اش سيلي زد. نه تنها  هاي تكراري دنيا را با سخنرانيخارجه امسال تمام 

كاهان حق داشت بلكه حق با ليبرمن هم بود. او حقيقت را گفت، حقيقت 
  اسراييل را.

هيچ چيز از نور خورشيد براي ضدعفوني كردن موثرتر نيست، به اين معنا 
سال خوبي بود. شايد كه اين طوفان احساسات ناسيوناليستي كه  2010سال 

ها با ترديد عمل كرده بود باعث شود اين  ز عمق روح سربرمي آورد، و سالا
اي ديگر  ملت خوابزده تكاني بخورد. شايد بعد از اين سال، اقليتي كه گونه

كند چشمش را باز كند. شايد درست در حالي كه در ميان آتش  فكر مي
ن خواست در آ اي نيست كه دلمان مي محصوريم متوجه شويم اين جامعه

  زندگي كنيم. شايد جهان اهميت اين وضع را بفهمد.
جا سرازير شود،  امشب، شايد وقتي شامپاني فرانسوي مثل آب روان همه

وقتي مشغول بوسيدن عزيزانمان هستيم، بفهميم كه سال آينده، سالي 
است كه شايد بتوان چيزي را نجات داد. اگر  كننده است. آخرين سالي تعيين

خواهيم  يفتد و تغييري ايجاد شود از اين سال قدردانيمعجزه اي اتفاق ب
      كرد، سالي كه سال حقيقت براي اسراييل بود.
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  شديد  خشك سالي
 بحران آينده ايران ، و كمبود آب 

                               
  مهران سيراني

 
    بداند بايد  ايراني هر كه  مهمي  هشدار 

 پيش گفتار:
، كم  كه خبرهاي گوناگوني در مورد كاهش باران، خشك سالياست   مدتي

 باران نماز مثل ه كارهاييرا اينها همه از آبي و مضحك تر و تاسف بر انگيزتر
ليتر در روز براي  2 مقدار به آشاميدني آب بندي جيره تصميم اصفهان، در

ع و آب پاشي توسط هواپيما براي رف ي نزديك) هر نفر در مشهد (در آينده
هاي فارسي زبان داخل و خارج از  گوشه و كنار سايت ,در تهران  آلودگي

 و مطالعه كشور را پر كرده است. با توجه به اينكه سال گذشته تحقيق
مختصري در مورد نقش مهم آب در روند رشد و توسعه ملتها، بحران جدي 

هاي مختلف مرزي بين كشورها  كم آبي در آينده جهان و پيدايش تنش
 1/ 2 روزمره  زندگي در آن از  ناشي ريهاي بيما  و آلوده آب تاثير طر آب وبخا

از اولين   و با توجه به اينكه ايران يكي مردم جهان انجام داده بودم،
سال آينده با اين مشكل بصورت  30تا  20كشورهايي خواهد بود كه ظرف 

العات تصميم گرفتم كه بخشي ناچيزي از اين اط  ,جدي روبرو خواهد شد
شايد اين جزئيات مختصر بتواند را با همه ايران دوستان در ميان بگذارم. 

چند  بخشي از ما ايرانيان را از خواب غفلت بيدار كرده و به فكر وادار كند.
روز تعطيالت سال جديد ميالدي اين امكان را براي من فراهم كرد تا بتوانم 

آينده كشورمان ايران را  وحشتناك از  هايي به نوعي هر چند مختصر گوشه
دوست داشتم كه   خيلي در قالب اين مقاله و مقاالت ديگرم به تصوير بكشم.

در آستانه تحويل سال جديد بتوانم نكات شادي آور و دلپذيري در اين مقاله 
 را به لبان گذرا و كوتاه چند هر لبخندي حداقل بتوانم بگنجانم، تا شايد

 جاري وطنم ساله هزاران استبداد از شدهبسته و دوخته  ,خاموش ,خونين
ل مث لغاتي كشورم تاريخ اما افسوس كه اينچنين نيست.در لغت نامه ,كنم

شادي، خنده، جشن، سرور، پايكوبي، آسايش و آرامش ساليان سال است كه 
سياهترين  , فعلي شرايط در و ميشوند محسوب لغاتي بيگانه و ناشناخته

باشد. پيش از آنكه  مي تدوين حال در شورمك صفحه تاريخ چند هزار ساله
خوانندگان اين  با را  مهمي نكته كه دانم مي الزم بپردازم، مقاله اين ادامه به

  سعي من پيداست، مقاله اين تيتر مقاله در ميان بگذارم. همانطور كه از
 در  كلي صورت به آبي كم و  سالي خشك بحران مورد در كه كرد خواهم
 اين در. بگذارم ميان در شما با را  مسائلي آينده ايران اخص بصورت و جهان

ود در جهان، تقسيم بندي موج آب  كلي مقدار مثل  نكاتي اجبار به رهگذر
 بيماريها اين از آب آلوده با ذكر يك نمونه از مهلكترين  بيماريهاي ناشي  كلي

ه ملتها و نقش مهم آب در رشد و توسع فعلي، شرايط در آن از  ناشي تلفات و
 شايد. دهم توضيح مختصر صورت به را بيسوادي و آبي  بي مهم ارتباط  يا

مول متد ما ايرانيان در مطالعه كه فقط تيترها مع طبق خوانندگان از  برخي
يا زمين   كنيم، با خود بگويند كه اين مقاله يك مقاله پزشكي را مرور مي

مطالب سياسي و است و اصال چرا اين سايت كه مسئول چاپ   شناسي
 اين جواب در. است نموده اي مقاله چنين باشد اقدام به چاپ اجتماعي مي

رساني   من در بيان اين اطالعات آگاهي  دف اصليه بگويم، بايد دوستان
اي در مورد  شده  باشد. در روند اين مقاله خواننده با نكات هولناك مخفي مي

خواهد شد و اين مجموعه در  از آن آشنا  مشكل آب در جهان و تلفات ناشي
 ذهن در را شد خواهد پياده ما ايران در كه را ناگواري آينده روشني كّل به
  نده بهتر ترسيم خواهد كرد.خوان

  
 :زميندر كره  موجود مقدار آب -1 

 آب مقدار اين از. است شده پوشيده آب از زمينسطح كره  %70تقريبا 
آن آب  %3اميدن بوده و تنها آن آب شور و غير قابل آش %97 موجود،

هاي يخي و برف  آن به صورت كوه %2باقيمانده، %3باشد. از اين  شيرين مي
هاي شمال، جنوب و ارتفاعات متمركز شده است و تنها  در نواحي قطب

 ما دسترس در شيرين آشاميدني از همه اين مقدار بصورت آب %1تقريباً 
 ها چشمه و رودها ها، درياچه بصورت آن از بخشي كه باشد مي انسانها

. پس از اين باشد مي جاري  زميني زير هاي سفره در آن از بخشي و باشد مي
 الزم زمين، ◌ٔ كره در  موجود آب مقدار و ميزان توضيح مختصر در باره

مختصر   بررسي .بپردازم انسان بدن  سالمتي در آب مهم نقش به كه دانم مي
 بيان واضحتري انسانها را بصورت اين موضوع، اهميت آب در سالمت ما

  .كند مي
  
       : انسان بدن  نقش آب در سالمتي - 2 
از  %75بدن ما انسانها از آب تشكيل شده است. اين ميزان آب،  3/2تقريبا  

از ششهاي  %90ها و  از ماهيچه %75از استخوانها،  %22از خون،  %83مغز، 
 حرارت درجه هم انسانها ما بدن در موجود آب گيرد. را در بر مي  هر انساني

 ها كليه طريق از را بدن زائد مواد تخليه هم و كند مي تنظيم را ما بدن
كند. در كنار اينها پروسه هضم غذا و جذب مواد غذايي الزم از  مي تسهيل

   كند. ها را براي ما فراهم مي طريق روده
  
 تاثيرات كمبود آب در بدن انسان: -3 

 احساس: قبيل از عوارضي پيدايش موجب بدن در ودموج آب  از %2كمبود 
ه و حافظ در  اختالل روز، طول در بيحالي و ضعف احساس مضاعف، تشنگي

آب در بدن،  %5تا  4كمبود  تمركز حواس در مورد مسائل ساده ميشود.
 كمبود. ميشود  انساني هر  از توان فكري و عملي %30تا  20موجب كاهش 

انسان شده و در نهايت حد اكثر   ه سالمتيموجب خسارات جدي ب  10%
آبي منجر به مرگ انسان ميشود. توضيحات مختصر فوق   يك هفته بي

يك انسان تا چه   ، فكري و روحي جسمي بخوبي نشان ميدهند كه سالمت
 فعاليت به قادر انسان بدن تنها نه آب نبود در و است اندازه به آب وابسته

  . داشت خواهد دنبال به هم  را پذيرينا جبران خسارات بلكه نيست،
      
از كمبود كمي و كيفي آب سالم و نبود امكانات   بحران ناشي -4 

  :امروز جهان در مناسب بهداشتي (توالت)
ميليارد نفر  1،1جمعيتي به تعداد  (UN)هاي سازمان ملل متحد طبق آمار
نفر در جهان از  ميليارد 2،4ندارند و تعداد   به آب آشاميدني كافي  دسترسي

از آن   نبود ابتدايترين امكانات بهداشتي رنج ميبرند. اين گزارشات حاكي
 كمبود اثر در انسان نفر (بطور متوسط) 36،000داد تع روزانه  است كه فقط

 جهان سراسر در مناسب) توالت( بهداشتي امكانات و پاكيزه آب به دسترسي
  عظيمي بخش چشم از كه تناكوحش آمار اين. ميدهند دست از را خود جان

هواپيماي  300 سقوط با است برابر تقريبا است، مانده پنهان جهان مردم از
 WHO ،98%) (هاي سازمان بهداشت جهاني مسافر باري در روز. طبق آمار

اين قربانيان ساكنين كشورهاي آفريقايي و جنوب شرقي آسيا ميباشند كه 
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لت بيماري دياره (اسهال) جان خود را قربانيان فقط به ع %43از اين تعداد 
 نوجوانان و كودكان اين قربانيان %84 اينكه انگيزتر غم از دست ميدهند. و

 متوسط طور به كه گفت توان مي مجموع در. ميباشند ساله 14 تا صفر  بين
 بيماران به متعلق تخت يك دنيا، هاي بيمارستان در موجود تخت دو هر از

 فقط اين. دارد اختصاص نامناسب بهداشتي مكاناتا و آلوده آب از  ناشي
. باشد مي امروزي انسان بيشمار معضالت از  يكي از كوچكي گوشه

 به مناسب، بهداشتي امكانات به  دسترسي و آب مشكل حل خاطر  بهمين 
 سازمان كار دستور در اخير هزاره توسعه و رشد مهم اهداف از  يكي عنوان
تالش بين المللي "دهه  2015تا  2005 بين دهه و گرفته قرار متحد ملل

نام گرفته است. هدف اين پروژه ايجاد ابتدايترين امكانات  "آب براي زندگي
  .باشد مي جهان  كنوني جمعيت از بهداشتي و آب سالم براي نيمي

) (International Decade for Action”Water For Life”  .  اطالع جهت 
 صرف با متحد ملل سازمان آورد بر طبق كه كنم اشاره بايد خوانندگان

را براي هميشه   توان اين مشكل جهاني ميليارد دالر مي 30 مبلغ به اي هزينه
 نفر و قربانيان بعدي را از مرگ نجات داد. 36،000حل كرد و جان روزانه 

 در كوتاهي شرح كه دانم مي الزم پس از اين توضيحات مقدماتي، در اينجا
 در مناسب بهداشتي امكانات نبود و آلوده آب از  ناشي ماريهايبي انواع مورد

به ما ايرانيان   چه كمكي اطالعات اين دانستن . بگذارم خوانندگان اختيار
 انواع ترين كشنده از بارزي هاي نمونه از توضيحات اين ضمن در مينمايد؟

 اين از يا نمونه است ممكن. است شده برده نام نمونه عنوان به بيماريها اين
 در است سال ساليان كه باشد بيماري ماالريا، مثال عنوان به بيماريها

 20لفات آن كاهش پيدا كرده است ( البته تا ت ميزان يا شده كن ريشه  ايران
كه امروزه   سال پيش كه من در ايران بودم)اما با توجه به شروع خشك سالي

تاسفانه ما شاهد افزايش شاهد آن در ايران هستيم و تغيير تحوالت آينده م
اين تلفات در ايران خواهيم بود. بهمين خاطر اين توضيحات را الزم و 

  دانم.  ضروري مي
       

  از آب آلوده:   تقسيم بندي انواع بيماريهاي ناشي -5 
اي را با خوانندگان  دانم نكته پيش از آنكه اين بخش را ادامه دهم الزم مي

از آب آلوده و   انواع بيماريهاي ناشي  بطور كلياين مقاله در ميان بگذرام. 
د. در اين ميشون تقسيم گروه و دسته چهار  نبود امكانات بهداشتي مناسب به

 با اينكه اميد با  كنم، مقاله تيتر هر گروه را به زبان انگليسي قيد مي
 ابهام ايجاد خوانندگان براي و نكرده پيدا تناقض آنها فارسي معادل  ترجمه
آب هم ميتواند ناقل انگلها و ميكربهاي   بصورت كلي ).پوزش با(. نكند

  د مثل، تكثير و زندگيتولي مختلف باشد هم محيط مناسبي باشد براي رشد،
  از آب به چهار گروه تقسيم ميشوند.  آنها. بيماريهاي ناشي

  : Water-borne disease :  گروه اول
نند از مدفوع انسان يا حيوان از در اين گروه ميكربها و انگلهاي مختلف ميتوا

 بدن به نشسته دستهاي و مگس پشه، آلوده، غذاي طريق نوشيدن آب يا
توان از وبا، تيفويد،  رد شوند. از مهمترين انواع اين بيماريها ميوا انسان

تنها در   هاي سازمان بهداشت جهاني هپاتيت، و اسهال نام برد. طبق آمار
به وبا مبتال شده اند كه از اين تعداد  نفر 184،311تعداد  2001سال 

نفر جان خود را از دست داده اند. و بيماري اسهال به تنهايي  27،728
  ميليون نفر در سال ميشود.  3موجب مرگ بيش از 

  Water-Washed Disease: : گروه دوم
 و ميكنند پيدا شيوع  كافي آب بيماريهاي هستند كه در اثر كمبود

 و مهمترين از. ميكنند بروز انسان پوست يا چشم قسمتهاي در
ماري تراخم تا بي. برد نام تراخم از توان مي بيماريها اين نوع ترين خطرناك

ميليون نفر در جهان شده است و  5،6 از بيش شدن بينا نا بحال موجب
ي نزديك در معرض خطر نا بينا شدن  ميليون نفر ديگر در آينده 146تعداد 

 فراهم آنها براي الزم مداواي و پاكيزه آب به  دسترسي بزودي اگر قرار دارند،
   .نگردد

 Water-Based Disease:   : گروه سوم
در اين دسته بيماريها، انگل يا كرم ميتواند از طريق پوست به داخل بدن 
انسان نفوذ كند يا از طريق تغذيه وارد بدن شود، در اين حالت بدن بيمار 

 مختلف هاي ارگان در اختالالتي بروز موجب و شدهمحل زندگي انگل يا كرم 
 . ميشود بيمار بدن ادراري دستگاه و كليه جگر، مثل بدن

 Water-Related, Vector-Borne Disease: : گروه چهارم
اي كه در محيطهاي آبي  در اين گروه ميكرب يا انگل بيماري از طريق پشه

در اين مورد پشه با  كند به انسان منتقل ميشود. و تكثير مي  زندگي
 اين نوع معروفترين از. كند مي منتقل انسان به را بيماري اين  گزيدن،
،  هاي سازمان بهداشت جهاني توان از ماالريا نام برد. طبق آمار مي بيماري

ميليون نفر در جهان جان خود را در اثر ماالريا  7/1تا  5/1 ساالنه فقط بين
  . هستند آفريقايي كشورهاي  يان ساكنيناين قربان %90 از دست ميدهند كه
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  نكات فوق توضيحات مختصري بود در مورد اهميت وجود آب در سالمتي
 و  كمي كمبود از  ناشي بيماريهاي با همراه ، فكري و روحي انسان جسمي
 در آب مهم نقش به هم كوتاهي اشاره كه دانم مي الزم اينجا در. آب كيفي
رشد و توسعه كشورهاي جهان به  روند به  نگاهي با. دهم ارائه توسعه و رشد

به   ، دسترسي اين نكته مهم دست خواهيم يافت كه وجود آب، باران كافي
 در را   هاي قابل كشتيراني، همجواري با دريا و اقيانوس نقش مهمي رود خانه

 و ، كافي آب وجود. است ردهك بازي گوناگون ملتهاي توسعه و رشد روند
است كه اينگونه ملتها در عرصه كشاورزي  شده باعث فوق نكات به  دسترسي

و مبادالت تجاري پيشرفت بيشتر و بهتري نسبت به ديگر نقاط جهان داشته 
 .C)مثل منتسكيو  باشند. در اين مورد خاص شخصيتهاي معروفي

Montesquieu) ك. ماركس ،K. Marx)  (.گلفو ويت  ك(K. Wittfogel)   
اي نوشته اند. در اين مورد توضيح  هاي ارزنده و ديگران مقاالت و كتاب

بيشتر به اين   بيشتري نميدهم اما خوانندگان عالقمند ميتوانند جهت آگاهي
 .آثار گرانبها مراجعه كنند

دانم كه دو نكته را اينجا اضافه كنم. با  جهت رفع ابهام خوانندگان الزم مي 
رح شود مط سوال دو از خوانندگان  اين نكته ممكن است براي برخيطرح 

 هستند باراني فصل دو داراي كشورهاي قرار گرفته در خط استوا هم -1كه: 
 توسعه و رشد كشورها اين چرا. هستند همجوار اقيانوس و دريا با هم و

-2. ميروند بشمار شده داشته نگاه عقب كشورهاي جز و اند نكرده   آنچناني
دريا و اقيانوس  مثل آزاد آبهاي به اتريش و سوئيس يا بلعكس دو كشور 

ندارند اما جز كشورهاي پيشرفته دنيا بشمار ميايند. در جواب   دسترسي
 و آب سوال اول بايد اضافه كنم كه مناطق گرمسيري در خط استوا داراي:

 و گرم هواي و آب. ميباشند شديد هاي باران با همراه شرجي و گرم هوايي
هاي  افزايش آفت كشاورزي، محصوالت سريع شدن فاسد باعث زياد شرجي

  كشاورزي، افزايش انواع و اقسام بيماريهاي مختلف شده و هم توان جسمي
هاي  باران  هاي طوالني كار كاهش ميدهد. از طرفي انسانها را براي ساعت

 در. ميشود سيل شدن جاري و خاك ريزش سستي، باعث شديد و سيل آسا
د يك فصل با باش مي موجود فصل دو فقط  كلي بطور هم نقاط  بعضي
مطلق. بهمين خاطر   هاي شديد و سيل آسا و يك فصل خشك سالي باران

 به دست عوامل اين. است نداشته بخش كشاورزي در اين نقاط رشد آنچناني
 براي تجربه ها قرن  طي نقاط اين مردم كه است شده باعث و داده هم دست
 خود توان و انرژي از زيادي بخش و اند برده پناه مرتفع نقاط به  زندگي

 اين در هم نشيني شهر خاطر بهمين. اند برده بكار غذا تهيه براي صرفاً ار
 استعمار  سال 500 كه نماند ناگفته. است نگرفته را خود مدرن شكل نقاط
 به مقاله ينا در كه است كرده بازي را  مهمي نقش ماندگي عقب اين در هم

در مورد سوال دوم: كشورهاي اتريش و سوئيس به  .نميپردازم آن جزئيات
 و رشد امكان اين از اروپايي پيشرفته كشورهاي علت همجوار بودن با ديگر

. با در نظر ميايند بشمار دنيا پيشرفته كشورهاي جز و شده مند بهره توسعه
  ميپردازم. اين بحران در ايران  گرفتن مطالب فوق به بررسي

  
آبي در روند بيسوادي زنان و دختران در كشورهاي   تاثير بي -7

 جهان سوم:
بين كم   ممكن است اين تيتر براي خوانندگان عجيب باشد كه چه ارتباطي

   اين توضيح. دارد وجود دختران و زنان سواد ميزان و  آبي، خشك سالي
 اغلب  در زنان نهمتاسفا: اول نكته. كنم مي مطرح بخش دو در را نكته

ند. اين تبعيض نيست دار برخور مردان با برابر حقوق از سوم جهان كشورهاي
غير عادالنه باعث شده است كه مسئوليت حمل و آوردن آب (از چاه يا رود 

 شده تبديل سال خرد دختران و زنان   اصلي مسوليتهاي از  يكي به خانه)
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  طي را كيلومتر چند تا اييمسافته مجبورند دختران و زنان اين گاه. است
هاي تلف شده در  و ساعت زمان. دهند انجام را خود مسئوليت اين تا كرده

 متاسفانه را آموزي سواد و مدرسه به رفتن اجازه قشر اين به اين مسير
 در شده استفاده توالت نوع: دوم مهم نكته. ميدهد كاهش بشدت يا نميدهد
 مردان و پسران استفاده جهت توالتها ناي عموماً. باشد مي نقاط اين مدارس
 اين از فاده زنان و دختران رااست امكان مورد همين .است شده ساخته
 قرار ماهيانه عادت در كه  زماني مخصوصا ميدهد كاهش بهداشتي امكانات
 به را دختران و زنان آموزي سواد ميزان متاسفانه نكته همين. اند گرفته
ر مبارزات زنان و نيروهاي آزاديخواه، باالخره در اث . است داده كاهش شدت

و نتيجه   تحد بخاطر اين تبعيض جنسيم ملل سازمان ، 1979در سال 
 قابل و استفاده قابل آشاميدني آب به دستيابي زنان، به نسبت تاسف بار آن

 به و تائيد بشر حقوق  جهاني اعالميه مفاد از  يكي عنوان به را پرداخت
  . رساند تصويب
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 2025 سال تا ه توسط سازمان ملل متحدشد منتشر  بر مبناي آمار هاي
 Water)آب مضيقه مثل مشكالتي از جهان انسانهاي از نيمي تقريبا ميالدي

Stress)  آب شديد كميابي يا )Water Scarcity ( رنج خواهند برد. جهت
ان اين دو واژه را بيشتر توضيح ميدهم. واژه مضيقه آب اطالع بيشتر خوانندگ

تا  1000 بين بارندگي ميزان آنجا به مناطقي اطالق ميشود كه در
متر مكعب براي هر نفر بصورت ساالنه باشد. واژه كميابي آب به  1700

متر مكعب  1000مناطقي اطالق ميشود كه در آنجا ميزان بارندگي كمتر از 
 خطر معرض در كه كشورهايي رده در. باشد سال يك لبراي هر نفر در طو

 فارس خليج حوزه كشورهاي دارند، قرار سال آينده 30تا  20 در آب جدي
 قرار آفريقا قاره كشورهاي از بخشي و چين هند، پاكستان، ايران، منجمله

  تدريجي شدن گرم جمعيت، بيرويه رشد قبيل از  مختلفي عوامل  .دارند
 گذار تاثير گوناگون درجات به آلودگي هوا در اين بحران و زمين ◌ٔ كره هواي

هايي مثل هند و چين با برنامه ريزيهاي دراز مدت كشور. بود خواهند
 نوعي به جمعيت كنترل و سازي، سد مثل اي پايه و  اساسي كارهاي راه و

. كنند كنترل را بحران اين و كرده مقابله مشكل اين با كه اند كرده  سعي
 تصفيه با كه اند كرده  سعي آب كمبود بخاطر فارس خليج  عربي كشورهاي

اي حل كنند. اما در  آبي خود را تا اندازه  ك زدايي مشكل بينم و دريا آب
چين يا هند   مثل كشورهايي سازي سد هاي پروژه از  ايران ما نه صحبتي
از تصفيه آب دريا و نمك زدايي. نكته مضحك تر اظهار   هست و نه بحثي

از مسئولين شهر مشهد در چند روز گذشته بود كه طبق نظر   ظر يكين
 جدا هم از مشهد شهر   ر است آب آشاميدني و غير آشاميدني درقرا ايشان
ليتر در روز در نظر ) 2( دو را نفر هر براي شده تعيين مصرف ميزان و شده

شاره كنم. گرفته اند. در اينجا بايد با كمال تاسف به سه نكته غم انگيز مهم ا
به آب آشاميدني   ميالدي دسترسي 1979نكته مهم اول اينكه از سال  -1

  از مفاد اعالميه جهاني  و قابل پرداخت (از نظر مالي) به عنوان يكي  كافي
نكته  -2انس مكزيك).  كنفر حقوق بشر شناخته و تصويب شده است.(در

ف كردن هر فردي جهت برطر  هاي جهاني مهم دوم اينكه طبق آمار
ليتر آب به طور متوسط در روز نيازمند است.  50ابتدايترين نيازهاي خود به 

 15ليتر براي پختن غذا،  10ليتر براي نوشيدن،  5ها عبارتند از:  اين نياز
 و توالت مثل ليتر براي امكانات بهداشتي 20ليتر براي دوش و حمام،و 

در روز به عنوان كمترين  ليتر 50 مقدار اين كه آوريست ياد به الزم .غيره
ميزان در نظر گرفته شده است و اين مقدار در كشورهاي ديگر ميتواند 

ليتر در روز  800 به تقريبا  متغيير باشد به عنوان مثال در كانادا اين رقم
ميالدي هزينه  2005نكته مهم سوم اينكه طبق قيمتهاي سال  -3رسد.  مي

 70مك زدايي آن به قيمتي حدود ليتر مكعب آب دريا و ن 1000تصفيه هر 
 سنت هر يورو تمام ميشود.

 :نتيجه 
سال  31با توجه به توضيحات مندرج در اين مقاله و با در نظر گرفتن تجربه 

 آينده چه كه كرد تصور توان مي بخوبي اسالمي، رژيم هاي عملكرد گذشته و
 اطالعات اين مجموعه به اگر. باشد مي ايران كشورمان انتظار در خطرناكي

 20  ظرف ايران  اتمام تقريبي منابع نفتي -1: قبيل از را ديگري مهم نكات
و   از فقر فرهنگي  رويه جمعيت ناشي  رشد بي - 2آينده، سال  30تا 

ورشكسته شدن صنايع  - 4به تاراج رفتن بقيه منابع طبيعي ايران، -3مادي،
 مسائلي و رژيم، طلبي جنگ بحران سازي و -5،  و توليدات كشاورزي داخلي

ايران و نسلهاي  انتظار در كه يي فاجعه عمق به كنيم، اضافه را دست  از اين
خواهيم برد. آلودگي شديد هوا، افزايش   باشد بيشتر پي آينده ايران مي

 اين بيماريهاي گوناگون، كاهش توليدات كشاورزي، افزايش شديد قيمت
 توليدات شديد كاهش كشاورزي، بخش گسترده و عظيم بيكاري  محصوالت،

هاي درون  تنش افزايش و دختران و زنان به نسبت تبعيض افزايش صنعتي،
 ايران آينده هاي كوچكي از كشوري و بين كشوري (بخاطر آب) تنها نمونه

    . بود خواهند
 جنگهاي شاهد بشريت تاريخ هم گذشته قرن همين در كه نماند  ناگفته 

 عراق، و ايران  بين مرزي هاي تنش از بخشي. است بوده آب بخاطر متعددي
،و يا تنش بين اسرائيل، لبنان، سوريه و عراق تركيه، بين مرزي تنشهاي
در خاتمه  .است بوده آب منابع به بيشتر  دسترسي بخاطر فلسطين  و  سوريه
 رژيم سردمداران و سران با مقاله اين در من صحبت روي كه كنم اضافه بايد

 نگرش هر با كه است  كساني با من صحبت وير نيست، و نبوده اسالمي
به ايران و ساكنين اين مرز و بوم و  نسبت راست تا گرفته چپ از فكري

نسلهاي آينده آن احساس مسئوليت كرده و ميكنند. با توجه به نكات قيد 
 بيان از پيش. داريم رو پيش در حل راه چند  شده در اين مقاله ما ايرانيان

 اين بيان است ممكن. شوم متذكر را اي نكته كه دانم مي الزم كارها راه اين
 از مباحثي با ايرانيان ما عموماً چون. نباشد خوش آيند  برخي براي حلها راه

 را مسئوليت اين ميهنم حساس شرايط اما هستيم، بيگانه انتقاد و نقد قبيل
. مكن بيان را نظرم تعصب يا توهين بدون  صراحت با كه كند مي ايجاد من در
ان را اير يا اينكه براي هميشه ايران و آينده -1: از عبارتند كارها راه اين
 توضيحي هيچ تاسف كمال با مورد اين در پاسخ .بسپاريم فراموشي به

 يك اميد به  يا اينكه -2. ميشود  تلقي  شخصي انتخاب يك اين كه نميدهم
در  .ببريم بسر ظارانت در آهنگر كاوه مثل اي اسطوره قهرمان يك يا زمان امام

جواب اين  دسته از هموطنان بايد اشاره كنم كه اوالً، عصر قهرمانان 
اي كه يك نفر به تنهايي بتواند مشكل يك كشور را حل كند به سر  اسطوره

 در تنها چون. است داده  جمعي تصميم و خرد به را خود جاي آمده است و
جلوگيري  57 سال مثل هفاجع يك از توانست خواهيم  جمعي خرد اين سايه

 يا ديگر نام تحت را دوباره 57كنيم. در غير اينصورت مجددا اشتباه سال 
 و ما داد به غيب عالم از هم  زماني امام دوما، .كرد خواهيم تكرار ديگر مدل
 ندارد،  خارجي وجود اصال شبحي چنين يك چون رسيد نخواهد ما كشور
. نميكرد فرار غيب عالم به دشمنان ستر از بود توانمند خود اگر اينكه ضمن

طبقاتي در ايران امروزي به فعاليت  انقالب يك انتظار در  يا اينكه فقط -3
در  هاي فكري ديگر را به طروق گوناگون انكار كنيم. مشغول باشيم، و نگرش

با توجه به مطالب قيد  ,جواب اين  دسته از هموطنان بايد اشاره كنم كه
 31اين رژيم در   با در نظر گرفتن عملكردهاي منفيشده در اين مقاله و 

يا   (اگر دگرگوني اساسي سال آينده 30تا  20  بيني پيش سال گذشته و
. بود خواهيم ايران در طبقاتي شدن مخدوش يك شاهد ما انقالبي رخ ندهد)

  يك شاهد ما بروند پيش منوال همين به شرايط اگر كه گفت توان مي
 ناگفته .بود خواهيم ها عرصه همه در  تاريخي املك  گرد عقب و پسرفت
 بدور را اقتصادي ، فرهنگي اجتماعي، ، تاريخي لكام تخريب همين كه نماند

سال  31اي صادقانه نسبت به  با مقايسه امروزه ايران همين در تعصب از
توان ديد. اين دسته از وطن دوستان بايد به اين  گذشته  بخوبي مي

                :باشند گو پاسخ تعصب ونبد كليدي االت◌ٔ سو
 به هنوز مناسب و كيفي  در شرايطي كه طبقه كارگر ايران در مقياس كمي 

 تشكيل را خود مستقل صفوف هنوز است، نشده مسلح خود طبقاتي  آگاهي
 اعتراضي هاي جنبش ديگر با را خود  عملي و فكري پيوند هنوز است، نداده



      مقاالت

١٨٥  106و  105 ي آرش شماره

 است، نكرده برقرار ايران در كارگري هاي بخش گردي و دانشجويان زنان، مثل
هاي اعتراضي داخل  وني و تاثير خود را به جنبشهژم كه است نتوانسته هنوز

خودش را ايفا كند،در شرايطي كه   كشور القا كند و نقش مهم و تاريخي
هاي مختلف  هنوز صفبندي طبقاتي آنچناني در داخل كشور در عرصه

 كشور داخل در شده مطرح  كه شعارهاي  د و زمانياعتراضي به چشم نميخور
از قبيل استقالل، آزادي،   بلكه شعارهاي ,نيستند طبقاتي  شعارهاي تنها نه

 و  انساني هاي نياز ابتدايترين حاوي و در كّل   جمهوري ايراني  ,سكوالريسم
  با در نظر گرفتن اين شرايط فعلي توان مي چگونه باشد، مي انسان يك مادي

به انقالب طبقاتي به عنوان اولين مرحله بعد از سرنگوني اين رژيم فكر كرد؟ 
سال ديگر و بروز اين فاجعه در  20توان تا  سوال مهم اينجاست: آيا مي 

توان اين هزينه گزاف را فقط  انتظار يك انقالب طبقاتي صبر كرد؟ آيا مي
ر پرداخت هاي فكري خودمان به قيمت انحطاط كامل كشو بخاطر خواسته

 كرد؟ آيا در قبال اين ريسك بزرگ نبايد مسئول باشيم؟
باشد.  به عنوان آخرين نكته روي سخنم با اكثريت پراكنده ما ايرانيان مي -4

با   قدرت انتخاب با ماست، ميتوانيم در اين موقعيت حساس تاريخي
پراكندگي خودمان شاهد انحطاط كامل كشورمان و نسلهاي آينده آن 

 گرفته را اسفبار فاجعه اين جلوي باشد، شده دير آنكه از پيش يا باشيم،
هاي آينده  خودمان در قبال ايران و نسل  تاريخي -  ليت انسانيمسئو به و

 عمل كنيم. آري انتخاب با من و شماست.
 

               7 -1-2011 
  .پيشنهادات، نظرات و انتقادات خود را ميتوانيد به آدرس زير ارسال نماييد

sirani.m@gmail.com  
چاپ و نشر اين مقاله با ذكر نام نويسنده، فهرست منابع و به صورت كامل 
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  دردي با قدسي حجازي هم
) همسر و همراه قدسي Lutz Sikorskiدر گذشت لوتس سيكورسكي (

  حجازي، پژوهشگر و مدافع حقوق زنان ما را دستخوش اندوه فراوان كرد.
  

  
آلمان و چهرة  لوتس سيكورسكي، از سياستمداران برجستة حزب سبز در

محبوبي در شهر فرانكفورت بود. او با مسئوليت امور راه و ترابري اين شهر 
اقدامات مهم رفاهي براي مردم به ثمر رسانده بود. لوتس دوست خوب و 
گرانقدري براي ايراني ها بود و فراتر از آن انساني با روحي بزرگ و جاني 

فقط فقداني بزرگ براي سرشار از عشق به بشريت. از دست دادن او نه 
همسر و نزديكان اوست بلكه رويدادي تلخ براي آناني است كه آرزوي انساني 

  شدن جهان را در دل مي پرورانند
كنعان.  پروين اردالن. نازي آزاده. نرگس اسكندري. مهدي اصالني. بيژن آل

كوروش امجدي. مهران اميري. مهرداد اميري. شادي امين. حسين 
صغر ايزدي. منيره برادران. الدن توكلي. يوله توماس. فائزه اكراد. حقيقي. ا انور

پروين ثقفي. گلرخ جهانگيري. منوچهر رادين. انوش رستگار. ميهن روستا. 
زاده. اردوان زيبرم. محمود شفاعت. شهال شفيق. شادي صدر.  شهربانو زال

مي. خاني. شهره قنبري. بابك عظي حسن عزيزي. پرستو فروهر. پرويز قليچ
رحيم و مينا عظيمي. اكرم موسوي. فائزه منزوي. فرخ منزوي. رضا مهاجر. 
ناصر مهاجر. مهناز متين. شيرين مهربد. علي نادري. رضا ناصحي. ناهيد 
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  همدلي با محسن يلفاني

با دريغ و تأسفي عميق اطالع يافتيم كه مهرداد يلفاني، فرزند محسن يلفاني 
نمايشنامه نويس تواناي تبعيدي ما، در شب سال نوي مسيحي در پاريس به 
زندگي خود پايان داد. اين حادثة تكان دهنده كه هنوز باور آن بسختي 

وستان و اطرافيان را بشدت در اندوه دشوار است، خانوادة مهرداد، خويشان، د
خود را در اندوه خانوادة  نشرية آرش و همكاران و دوستان آنفرو برد. 

دانند و از صميم قلب به محسن يلفاني، نيلوفر رضواني و مهرداد شريك مي
  كنند. براي آنها صبر و بردباري آرزو مييلدا يلفاني تسليت گفته و 

ه ب فرهنگي ايرانيان در فرانسه، -جمن اجتماعي، ان2011ژانويه  15تاريخ در 
مهرداد يلفاني مجلس يادبودي براي بزرگداشت مهرداد  ي احترام خانواد

يلفاني برگزار كرد. اين مجلس كه با انسجام و برنامه ريزي موجز و منظمي 
انجام گرفت، دو سخنگو داشت و قطعاتي از ساخته هاي مهرداد يلفاني و 

  مي داشت پخش گرديد.آثاري كه او دوست 
جمعيت انبوهي از ايرانيان مقيم پاريس براي اداي احترام به مهرداد و 

 همدردي با خانوادة او در اين مجلس حضور داشتند.
 

  

 
 


