
 iراھی بھ رھایی مانده در نیمھ راھی  
 

   گشودن پرونده بازگشوده
 

 نقدھا را بود آنگھ کھ عیاری گیرند 
 تا ھمھ صومعھ داران پی کاری گیرند  

 
مقالھ در رابطھ با تاریخچھ جنبش سیاسی چپ بھ  صدھا جلد کتاب وھزارانگذشتھ بالغ بر ل در پنجاه سا

ی نازک  تاریخ نگارجعل بھ رشتھ تحریر درآمده است کھ اگر و خواستگاه ھایش خصوص دھھ پنجاه  
در مجموع کتابی کھ بتواند در یک   ،را بھ کناری بگذاریمروشنفکران فقط ناقد قدرت  اندیشان رژیم و

مبارزات بھ بررسی نقادانھ با معیارھای آن دوره بپردازد را  کلیت و جامع بھ تمامی زوایای درخور آن 
اگر تاریخ سازی و بھ بیراه کشاندن مبارزه از طرف مرکز اسناد وزارت اطالعات را  نمی توان یافت.

می توان دریافت برای ھر پاراگراف نوشتھ ھای این مرکز حتی برای عمیقتر دقت کنیم ،  بخوانیم 
- دھھا،  نجاه از زبان مبارزان بجای مانده آن دھھ در زندانھای دھھ شصت خراب کردن مبارزات دھھ پ

ود را نمایان میکند و آن را  مبارزان در پشت آن خکردن انفرادی و قپونی  ، مضرب و شت  ،شالق صدھا
دھد. و در بسیاری از نوشتجات این دوره ھم بھ این اسناد جعلی دوره   میدرمقابل چشمان خواننده قرار

استفاده می شود. تاریخ نگاری ھای   ،علیھ مبارزات آن دوره ساواک و امنیت رژیم بعنوان مدرک بر
تاریخچھ خود را نوشتھ اند و  نات سیاسی ھم کمتر فردی ھم تنھا نگاه نویسنده را مطرح می کند و جریا 

وھھای منشعب نیست کھ نمونھ آن را می توان بھ گرشان ھم چندان مورد توافق خودشان حتی نوشتھ ھای
از  کتاب در درون جریانات چپ اشاره کرد کھ دھھا نگاه متفاوت تشکیالتی بھ یک واقعھ وجود دارد. 

برای بازنگری تاریخ خودش ثبت شده است و این گذشتھ   ٬یستیگروه ستاره تا سازمان وحدت کمون
بھ  ھ. در این کتاب بخاطر پشت جبھھ بودن سازمان فدایی بالطبع بخش وسیعی از نوشتھ را در برگرفت

در حد خودمان است  این کتاب  نقد  بررسی و تا آنجا کھ مربوط بھو مطالب گوناگونی برخورد می شود 
 .  کنیممی بھ گوشھ ھای ناروشن این نوشتھ اشاره ای 

 
 یک- نقد نظری 

 
 دھد. کتاب راھی بھ رھایی در مجموع چند سوال اساسی در مقابل ھر خواننده ای قرار می  -أوال

این کتاب کھ مرتبط با جریان شاخھ جبھھ ملی در خاورمیانھ در سالھای   آیا اولین سوال این است کھ :
از اعضاء روابط برون مرزی سازمان   نوشتھ  "حیدر تبریزی "  مرداد است ، ۲۸پس از کودتای 

نشست شده در چریکھای فدایی خلق را منبع مناسبی برای جوابگویی در باره  پرونده گشوده 
بادن آلمان تشکیل  س یباقی مانده  این گروه در شھر وأعضاء از  ۱۳۶۵ر سال د ( نشستی کھ  -"ویسبادن"

 و مبنای نظرات خود را کتاب حیدر تبریزی قرار داده است ؟  شد ) گروه رھائی  میداند 
 

بخش خارج   را نقد دارد و خود  در نظر بھ سازمان فدایی چھجریان ستاره (رھائی ) اگردر این کتاب 
ولی در عمل تفاوت اش در ھمکاری  با سازمان مجاھدین و سازمان  مطرح می کند  سازمان فدایی

بخش خاورمیانھ امکانات تایپ و چاپ و پخش  - فدایی در چھ بوده است؟ مگر " فعاالن جبھھ ملی
) و تراب حق ۴۲سازمان مجاھدین خلق قرار ندادند" (ص اعالمیھ را در بیروت در اختیار مبارزان  

روابط نزدیکی با رفقای گروه ستاره   و دیگر اعضای سازمان مجاھدین و در ادامھ بخش منشعب  شناس
ربایندگان ھواپیمای تاکسی   زندانی مجاھد ، ۹برای آزادی   گروه ستاره) پیدا نکرده بود؟ مگر۴۲(ص 

) اقدام نکردند ؟ مگر ھمان دستگاھھای شنودی کھ در ۴۱توسط مجاھدین ( ص  ۴۹درسال  ایر ایران
 کرد  در کتاب چھ نباید  .)۱۱۲اختیار فداییان قرار گرفتھ بود در اختیار مجاھدین نیز قرار ندادند (ص 

در جزوه پیرامون تغییر   ٬" چند ماه پس از قطع پروسھ تجانساست  آمده سازمان وحدت کمونیستی
ولوژیک سازمان مجاھدین خلق ایران این مسئلھ بطور صریح در عبارت زیر بیان شد:  ئمواضع اید 



فعالیت ھای خود را لنینیستی کھ بخشی از -بررسی کنونی تحلیلی است کھ توسط یک گروه مارکسیست 
[جبھھ ملی] قرار داده شده است ( چھ  در درون سازمان ھای جبھھ ملی انجام می دھد در اختیار ما 

نباید  کرد ص ۳۴) و در کتاب رھایی ن وشتھ اند " سازمان مجاھدین، سازمانی است کھ بر پایھ اعتقاد  
بھ احیای سنن انقالبی اسالم و بھره گیری از علوم جدید تشکیل شد ه است  ... . ھم پایھ گذاران و ھم  

ادامھ دھندگان و اعضای بعدی سازمان در این اعتقاد خود تا مرحلھ جانفشانی بھ پیش رفتند و نھ تنھا 
در سالھای سیاه آریامھری خدمات ارزنده ای بھ جنبش ایران کردند بلکھ احترام ھمھ کسانیکھ بھ  

انسانھای مومن و معتقد و فداکار بدیده تحسین می نگرند را جلب نمود ند. " (سخنی با مجاھدین خلق  
 ii. )۱۴ ، ۱۳،  ۱۲ایران رھایی  

 
 ،نویسندگان کتاب کھ تا حدود زیادی در جای جای کتاب بھ تحلیل ھای زیادی پرداختھ اند آیا نویسنده یا 
منتقد و تولید   ،" مستقل فکر می کردند : خودشان ھستند کھ معتقد بوده اند  عاھای دھھ پنجاهامانت دار اد 

کال دھھ ی تشکیل دھنده گان اولیھ ی گروه ستاره نھ تنھا در جنبش رادی. "  )۷۳کننده بوده اند (ص 
بل کھ با بسیاری از جریان ھا و نظریھ پردازان چپ غیر   ،در اروپا و آمریکا فعال بودند  ۱۹۶۰

اردوگاھی در امریکا و اروپا در تماس بودند و برخوردار از تبادل نظر نزدیک با آنان. آن ھا از نشریھ 
کنکرت (آلمان)  ٬رن (فرانسھ) ل تام مد  ٬نیولفت رویو (انگلستان) ٬ھایی مانند مانتلی رویو (امریکا)

گروه  ستاره  ؟ھمکاری داشتند   )۷۴فرزند سیاست بوده اند و نھ ایدئولوژی" (ص  ) ۲۷بھره می بردند ( 
(بت وارگی   سازمانی" فتیشیسم آفت بزرگ یا ھمان رھائی بعدی  منتقد تشکیالت بوده و سازمان را " 

ظر و عمل بوده است کھ "برخی رفقا حتی ) میدانستھ اند  و این دوگانگی در ن ۸۷تشکیالت) (ص 
"جبھھ ملی بخش خاور میانھ بھ عنوان   در درون ) و۱۰۲دارای دو نام مستعار سازمانی بودند" (ص 

آنھا  در زمینھ عملی خود را با سازمان   . )۱۰۱چریک ھای فدایی خلق نیز فعالیت می کردند" (ص 
) بوده اند در حالی کھ ۱۰۲"یک روح در دو بدن"(ص   ، اعالم می کنند  ئی تداعی می کنند وفدا

رشد  ۵۳و   ۵۲سازمان در سال ھای بخاطر اینکھ واقعیات نشان از جدائی آنان از صحنھ عمل دارد .  
سازمان فدایی یک روح در دو بدن باشد تا سازمان   جبھھ ملی ترجیح می داده با) ۹۵(ص داشتھ

ر خارج فعالیت داشتھ و اتوریتھ جبھھ ملی را نمی پذیرفتھ ولی نیروی فدایی مجاھدین کھ نیروی اش د 
بخاطر نوع فعالیت اش و مخالفت اش با فرستادن نیرو بھ خارج حتی زمانی کھ از سازمان فدایی بھ  

 . خارج نیرو فرستاده می شده با فرھنگ خارج بسیار سخت خود را تطبیق می داده است 
 

کھ سازمان فدایی دربرابر نقد گروه ستاره سکوت کرد و دلیل اش این بود کھ  بنظر ما آوردن بحث این
"می خواستند با توجھ بھ امکانات زیاد گروه ستاره و با برجستھ نکردن اختالف ھا باعث دوری زود 

) اگر نگوییم یک توھم بیش نبوده بلکھ از خامی نگرشی است کھ بعد از  ۱۱۸ھنگام آن نشود" (ص 
درک کند و این سازمان را  بر أساس مدارک موجود وانستھ است کھ آن جریان تاریخی را پنجاه سال نت 

" استحالھ فداییان بھ سازمان ده می پردازیم) و نوشتن اینکھ دربشناسد.(در زیر بھ کمک ھای مطرح ش
شاید   حمید  مومنی در چنبره تفکر مائوئیستی و استالینستی گرفتار مانده بود و ، )۷۱(ص   استالینیستی

) را اگر دردھھ پنجاه نوشتھ می ۷۹دانست" (ص بتوان او را اولین معمار انحرافات تئوریک فداییان 
توان فھمید ولی پنجاه سال بعد نشان از یک در جا زدگی سیاسی ھست کھ بسیاری در خارج  شد را می

 کشور در ھمان مسیر مانده اند .  
 

منابع اشان  کتاب ھمانطوری کھ در جای جای این کتاب نشان میدھد کھ )گانه (ضروری بود کھ نویسند 
شده و جدا کردن اسناد و مدارک این کتاب از کتاب ھای  استفاده ھای حسن ماسالی کتاب  جلد  سھدر 

از مقالھ ایشان تحت عنوان " واپس گرائی سازمان  کاش در بخش ضمیمھ ھا اما ، ماسالی امکان ندارد 
یسندگان مخالف حسن ماسالی نیستند بلکھ منتقد وحدت کمونیستی" را ھم ضمیمھ می کردند. چرا کھ نو 

. ما ھر چھ  گشتیم از حسن ماسالی بجز ادعا چیزی  و اسنادش را مورد استفاده قرار داده اند  او ھستند 
" در زیر نویس اش از کتاب  ۲۸۷نیافتیم و بی راه نیست کھ کتاب پرویز ثابتی "در دامگھ حادثھ ص 

استقاده شده است و کتاب شورشیان آرمان   ۱۵۹و  ۱۵۸ سیر تحول جنبش چپ ایران ماسالی  ص 

http://www.iranomid.de/IranOmid/pe/Massali/Left-in-Iran.pdf
http://www.iranomid.de/wp-content/uploads/2015/05/vol3.pdf
http://www.iranomid.de/wp-content/uploads/2015/05/vol1.pdf


ماسالی کھ در مقالھ واپس گرایی   ۱۳۵۸نیز باز بھ ماسالی رجوع داده می شود. یادداشت سال  iiiخواه 
ئلھ ی اعدام دو نفر در داخل سازمان چریکھای فدائی خلق  " درباره مس ، نوشتھ بود بسیار گویا است 

مقالھ ادعا کرده اند کھ تا بھ امروز از کم و کیف این مسائل اطالعی   برخالف آنچھ کھ نویسندگان، نیز
جلسھ ای   ۵۸جریانی کھ در سال کھ در ھمان   ماسالی، )" ۱۲۱نداریم (منبع چھ نباید کرد ص 

مشارکتی با قریب سی الی چھل نفر مسئولین و کادرھای سازمان اش برگزار می کند می گوید تنھا دو  
خبر  ، ؟! از چھار نفر کمیتھ ھماھنگی بعضی از نامھ بھ سازمان چریکھای فدایی نفر ماسک نداشتھ اند 

 نداشتھ اند. 
 

را کسی نمی تواند منکر   هاینکھ زبان سیاسی دھھ چھل و پنجاه شمسی بسیار متاثر از مائوئیست بود 
شود. اکثر فعالین آن دھھ بخاطر سیاست حزب توده و مخالفت با شوروی بھ کتب مائو روی آورده 

بودند و زبان سیاست آن روزگار ھمان بود ولی فقط کافی است بھ کتاب حمید مومنی تحت عنوان پاسخ  
م و عملکرد سخنگوی مائوئیز  بھ فرصت طلبان رجوع کرد و نقدش بھ سازمان انقالبی حزب توده کھ

یکبار دیگر بررسی کرد تا دید کھ نویسندگان حتی برای نوشتن این کتاب یکبار دیگر   را ٬بودهئوئیسم ما
بھ گذشتھ رجوع نکرده اند و با درک امروزه اشان گذشتھ را راستی آزمایی کنند. حمید مومنی مینویسد:  

مسعودھا نیست کھ خالق مبارزه مسلحانھ است. بلکھ   " بیچارگان نمیتواستند بفھمند کھ این ھوش شخص 
) و در ۱۰این حرکت جامعھ است کھ مسعودھا را برای انجام وظیفھ معین تاریخی می آفریند" (ص 

لنینیست ھای  -" این شیوه اتھام زنی است کھ از طرف یکی دیگر از مارکسیست :  ادامھ می نویسد 
در  و و روشنفکران تئوری ساز مانند او معلمان ما نسیتند"   رژی دبره، ایرانی مقیم خارج انجام گرفتھ 

جمعیت کشور را تشکیل می   )درصد  ۲۵( ۱/ ۴بقات اجتماعی ما یعنی طبقھ کارگر" ط، ادامھ می آورد 
  ۲میلیون خانوار روستایی بیش از  ۴میلیون نفر می شوند و از  ۸دھد. این افراد با خانواده ھایشان 

یعنی روستاییان بدون زمین ھستند. الزم بھ یادآوری است کھ اینان با دھقانان بدون میلیون خوش نشین  
درصد جامعھ دھقانی می باشد متفاوت   ۸۰تا   ۷۰درصد جامعھ و ویتنامی کھ بین   ۷۵زمین چین کھ  

ند... اما مخالفان نظریات رفیق در ا اینان جزو نیروھای دمکراتیک نوین انقالب ایران . ... ھستند 
لھ انقالب چون در خارج نشستھ اند میخواھند صرفا با خواندن کتاب درباره دمکراسی نوین رفیق مرح

  ھمان منبع). اینکھ نویسنده یا نویسندگان ۵۲تا  ۴۸مائو ھمھ مسایل انقالب ایران را حل کنند" ( ص 
رچھ ملھم از  " تاکید باختر امروز بر جنگ چریک شھری گ :بدون استداللی قانع کننده  ادعا میکنند 

کتاب راھنکای جنگ چریکی شھری کارلوس ماریگال بود" و آن را   در این کتاب می آورند جالب 
پخش شده است   ،چاپ کتاب ماریگال ترجمھ و دو سال قبل از  پویان امیر پرویز کتاب چرا کھ  ،است 

لت منطقھ ی  در حال جمعبندی بوده است و آوردن "خص ۴۹تا  ۴۷یعنی این نظرات در بین سال ھای 
انقالب ایران" موضوع امروز است و نھ دھھ چھل و پنجاه کھ مبارزین سیاسی کشورھای منطقھ  

نیروی خارجی پیش کش. این   ،د نندار  کھ چھ عرض کنیم داخلیی ھا اعتمادی بھ نیرو، بخاطر سرکوب 
ری از تضاد میان  را خود نویسندگان ھم اعالم می کنند کھ " ارزیابی رفقای گروه این بود کھ بھره بردا

عملی و نظری جمع و ایجاد پایگاھی در عراق   ،دولت ھای ایران و عراق در عین حفظ استقالل سیاسی 
این درک ). ۳۵و ھم کاری با جریان ھای سیاسی در منطقھ بھ سود مبارزات مردم ایران است" (ص 

ایران   خارج از انات سیاسیدولت ھا بعد از پنج دھھ ھنوز ھم پاشنھ آشیل جری گونھ در ارتباط باتضاد 
ه یا نویسندگان این کتاب تنھا  ین کتاب بیانگر آن است کھ نویسند ادر مجموع این بخش از نوشتھ  ivاست.

نھ بیان میکنند ودرک مشخصی از جنبش مسلحانھ  ا ات جنبش مسلحرداشت ھای خود شان را بجای نظبر
 بدان گونھ کھ در واقع جریان داشت ، ندارند.  

 
 کمک ھای مالی  -دو

 
) این فعاالن گروه ستاره   ۱۳۵۵تا   ۱۳۵۲مدعی شده اند کھ "در سراسر سال ھای پروسھ تجانس (

برای ارسال بھ رفقایی فدایی در بودند کھ تمامی تجھیزات نظامی و تکنیکی و کمک ھای وسیع مالی را 
ول رابطھ با لیبی بوده می  ئ ایران جمع آوری می کرده اند و بھ گزارش حسن ماسالی کھ در آن زمان مس



در کل ھشت صد ھزار دالر کمک مالی گرفتیم کھ برای چریک ھای فدائی خلق بھ داخل  : "آورند 
مرد سخاوتمند (قذافی) بگویید کھ کمک ھای  حمید اشرف طی نامھ یی نوشت بھ آن  ... کشور فرستادیم

. جریانی کھ بقول خودش منتقد ماسالی است واو را " )۳۹۳ص  ۱۳۹۲بیش تری بکند. (خاطرات 
استناد  می کنند. در  بھ گفتھ ھای او ولی در جای کھ می خواھند مدال بگیرند ، نادرست معرفی می کنند 

عیت  تدارکات خوب نبود. رفقا با سالح ھای خوبی  " وض :حمید اشرف می نویسد  ، جمعبندی سھ سالھ
ھزار تومان از  ٤۰۰مسلح نبودند. طرحی برای حفظ امکانات بدست آمده وجود نداشت. کما این کھ 

می شد کھ اصال الزم نبود و می  یوجود مصادره شدۀ بانک آیزنھاور در تیم رفیق اسکندر نگھدار
می شد. رفقائی کھ با پلیس درگیر می شدند از  یگھداربایست سریعَا وجوه اضافی در اماکن امنی ن

سالح ھای خوبی برخوردار نبودند و بعضی ھا حتی مسلح نبودند و فقط از دشنھ استفاده می کردند. بھ  
ھرحال امکانات تدارکاتی بسیار محدود بود و کانالی برای تھیۀ لوازمات نظامی وجود نداشت. با 

ھت تھیھ سالح ھای مستعمل و دست ساز و فشنگ ھای سوزن  قاچاقچی ھا ارتباطات خطرناکی ج
خورده و قد یمی صورت می گرفت کھ با خرج مبلغ گزاف سالح ھای نامطمئنی بھ دست می آمد.  

رفقایی کھ می توانستند در پشت جبھھ سازماندھی شوند بھ خط اول جبھھ احضار شده بودند و ھمگی در  
درصد  ٥۰کی شھری بودند، در حالی کھ می بایستی اقال حال آمادگی برای شرکت در تیم ھای چری

 کادر ھا در پشت جبھھ سازمان داده می شدند." 
نھاور داشتھ اند را ھزار تومانی کھ از بانک آیز  ۴۰۰تشکیالتی کھ طبق گزارش حمید اشرف برای 

از  میلیون تومان)(حدود شش ھشتصد ھزار دالر دلیل اش چھ بوده کھ ، داند  برای  خودش ناالزم می
قذافی بگیرد و تازه بیشتر ھم بخواھد؟ تازه ادعا ھم می کند کمک عراق ھم بوده است. البتھ در فردای  

را نسبت بھ جریانات مشابھ ائی   ھای ھر نوع تحولی دیگر در جامعھ ایران کم گروھھای نیستند کھ ادعا
 ی عمیقترمک کرده ایم ولی وقتی تحقیق کھ ما میلیاردھا بھ جنبش کارگری ک .می کنند  و افراد و ...

با    ھیچ وجھ ھ این کمک ھا باما  شاید کمک ھای مالی کرده اند  کھ ، مشخص خواھد شد  صورت گیرد 
  . و ندارد وجود نداشتھ  د نھ جنبھ تشکیالتی داشتھ و نھ گروھی آن را تایید کنخیالی  و روایتی   این ارقام

این ادعاھای   تھمت می زنند. رفیقان تاریخ خود بھ   یم قرنآنھم پس از ن در بدترین حالت فقط عده ای
کتاب راھی بھ رھایی در ھمین حد می تواند صورت گیرد. چون تا زمانی کھ بر طبق اسناد خود گروه 
ستاره بخوانیم ھیچگونھ اثری از چگونگی انتقال این پول ھا بھ ایران وجود ندارد. چون حتی براساس  

، ھزار دالر بھ راحتی نمی توانستھ بھ تومان تبدیل شود  ۸۰۰آن زمان  منطق می توان فھمید کھ در
. برای درک شرایط امکان تبدیل پول نبوده بخصوص برای جریانی کھ اکثر افراد آن جوان بوده اند 

یک شاھی پول از خارج    ۱۳۵۷تا    ۱۳۵۴بھتر بھ شھادت تعدادی از فدایی ھا آن دوران یعنی سال ھای  
شھرکرد و طبس و سیل ھای   ،بروجن ،نکرده اند و در جریان زلزلھ ھای ناقونفت یااز کشور در

بازار و کمک مالی ھواداران جمع آوری شمھ کمک ھای مالی فراوانی از مردم ، کرمان و مس سرچ
کشیده شده بود و   سوی کار کارگریبیشتر بھ  فدایی سازمان،  ۵۳  ھای . بخصوص بعد از سالهمی شد 

سازمان فدایی توانستھ بود ، ھزار دانشجو در دانشگاه  ۱۸۰و با وجود  ند جذب مسایل کارگری بود 
روی نیروی دانشجویی و حمایت آنھا حساب کند و در این عرصھ بود کھ چاپخانھ ھای زیادی در 

 بسیاری از شھرھا بوجود آمده بود. 
 

 شوروی ارتباط با  -۳
 

روشن می شود کھ نویسنده اصلی کتاب  ۱۷۰تا   ۱۵۰با   ۱۲۲تا   ۱تناقض اساسی کتاب ما بین صفحات 
در بخش ارتباط با شوروی از صفحات  آن چیزی کھ نمی خواھد کسی بھ آن پی ببرد را نشان می دھد. 

لبی برخورد مناسبی با بازنگری آن دوران نیست و بحث منیپوالسیون و فرصت ط  ۱۷۰تا   ۱۶۷
ماسالی و زیر اتوریتھ رفتن ایشان بھ سازمان فدایی را مطرح می کنند و " مخالف شریک جرم  

  ٬دروغ گفتند  هی نمایندگان فدایی را " نابخردانھ و ناشیانھ ...بھ گروه ستارتراشیدن" ھستند و حرکت ھا
نیاز نداشتند  نظریات توده ایستی... نعل وارانھ زدند ووووفرصت طلبی در خواست کمک کردند کھ  

..ذلت بار حتی پس از فروپاشی شوروی دلبستگی بھ روسیھ در بسیاری از بازماندگان فدایی ادامھ  

http://roshangari.info/?p=44942


داشت " البتھ می توان تشخیص داد کھ ماسالی بھ چھ کسی دروغ گفتھ است و می توان فھمید این دو  
ماسالی در  چرا: ٬لی کند فرد در سازمان چھ کسانی ھستند. اما نقش ماسالی را کسی نمی تواند ماستما

المللی و مسائل مربوط بھ روابط خارجی  اکثر امور بین"  :کتاب پنجاه سال مبارزه اش می نویسد 
ی  گروه، بھ من واگذار شده بود، چون قبالً در ارتباط با کنفدراسیون و جبھھ ملی ایران دراروپا، تجربھ

لنی کھ داشــتم، درمیان رسانھ ھا، سازمانھای  الزم را کســب کرده بودم. ھمچنین در اثر فعالیتھای ع
المللی، شناختھ شده، بودم. بھ ھمین علت با رھبران الفتح ارتباط  سیاسی و برخی شخصیتھای بین

وقتی گروه ستاره بھ او انتقاد می کند کھ مھمترین اش  اما ھمین ماسالی .)"۳۰۷ای داشتم (ص  صمیمانھ
می   ۵۸در مقالھ واپس گرایی وحدت کمونیستی در سال  )۱۷۰دیدار با عباس شھریاری است (ص 

برقراری تماس با  شوروی بھ نحوی دخالت داشتھ است...برای " در ارتباط گیری اولیھ با نویسد: 
ار شد کھ اقدام کنیم. طریقھ ی کھ من (ماسالی) پیشنھاد کردم شوروی ابتدا من (ماسالی) و رفیق حمید قر

ی نماینده ی سازمان  ور بود. حمید نیز نامھ یی بھ ابو و او (حمید) ھم اطالع داشت بوسیلھ ویکت
ی از دوستان  م کند تا یکی بھ نتیجھ برسد. ابو آزادیبخش فلسطین در یوگسالوی نوشت تا او نیز اقدا

تونس   د. چندی قبل ضمن تماس تلفنی با دفتر سازمان آزادیبخش فلسطین درنزدیک حمید در بیروت بو
ی زنده است. بنابر این مشتاقان کشف حقیقت می توانند با او تماس بگیرند. مطلع شدم کھ خوشبختانھ ابو

بعدھا برخی عناصر موثر فلسطینی مثل ا.ج بھ یکی از رفقای گروه (محمود) پیشنھاد کرده بود کھ اگر 
یم آنھا می توانند برای تربیت کادرھای نظامی در سطح عالی و دریافت تسلیحات از شوروی  بخواھ

ئلھ موقعی بود کھ رفتھ رفتھ رابطھ ی ما با چریکھای فدائی سست شده بود و  برای ما اقدام کنند. این مس
ای مقیم  ما مشترکا می گفتیم کھ ارتباط با شوروی غیر قابل دفاع می باشد. ابتدا در میان کادرھ

سپس یا طنز و بھ عنوان اسرار تکان دھنده دیگر بمرور در میان کادرھای اروپا و امریکا  ، خاورمیانھ
 ( کتاب پنجاه سال مبارزه حسن ماسالی) "مطرح گردید.

 
دومین نشریھ بحث بین سازمان مجاھدین خلق ایران و سازمان چریکھای فدایی خلق ایران چاپ اسفند  

یک مبارز ایرانی برای انحراف تالش می کند"  "در حاشیھ نقد مصاحبھ    ۸و  ۷در فصل  ۱۳۵۵ماه 
و   یکتئور نھ تاکنون دارای ھیچگونھ موضع مشخص  ،آمده است: " می دانیم کھ جبھھ ملی خارج

بلکھ با تبلیغات   ،طبیعتا عملی علیھ رویزیونیسم جھانی و در راس آن رویزیونیسم شوروی نبوده است 
...ترھات رویزیونیستی دارودستھ خروشچفی حاکم بر   ،یستی خود ئوئصطالح ضد ماپنھان و آشکار بھ ا

اگر تا مدتی پیش زمینھ ھای عملی این  )...۱۰۸شوروی از طرف دیگر صورت گرفتھ است (ص 
ھمراھی و آن رشتھ ھای تشکیالتی کھ منافع جبھھ ملی خارج را بھ منافع رویزیونیست پیوند می زند 

امروز از یک طرف بھ دلیل مرزبندی ھای قاطع تری کھ اعتالی جنبش انقالبی ایران  دقیقا روشن نبود 
می توان سیمای واضح تری از این   ،موجد آنست و از طرف دیگر در پرتو اطالعات و اخبار واصلھ

پایگاھھا و روابط و پیوندھا را ترسیم کرد..( در زیر نویس ھمین نوشتھ آمده است: مطابق آخرین  
جبھھ ملی خارج وارد یکسری روابط نزدیک و گسترده تشکیالتی با حزب توده شده و تحت   ،اطالعات 

عنوان نمایندگی از طرف جنبش انقالبی داخل کھ مسلما تنھا می تواند بھ نمایندگی از طرف سازمان  
باشد طالب برخی ھمکاریھا و کمک ھای مالی تدارکاتی   ]منظور سازمان چریکھای فدایی خلق [شما 
اتفاقا سازمان مجاھدین برخالف  )." ۱۱۰و متقابال تضمین ھایی در قبال این ھمکاری داده است ٌ شده 

خیلی   سازمان مجاھدین سازمان فدایی نمایندگان با تجربھ ای در خارج داشتھ است و مچ ماسالی را
 خوب می گیرند موضوعی کھ این کتاب می خواھد آنرا بپوشاند.  

 
   در خارج کشور تصمیم بگیرد با شوروی ارتباط بگیرد  ھای فدایی خلقسازمان چریک  این مسئلھ کھ

ھم قابل  ماسالی  ھم بیشتر نقد نظری است تا سند و سندھای و در مدرک اشان ھاآنھم از طریق فلسطینی
  از طرف سازمان چریک ھای فدایی خلق شورویبا ھمکاری  برای درخواست  طرح این  !استناد نیست 

جدا از اسناد سازمان مجاھدین کھ باید بعد از پنجاه سال یکی از متحیرترین بخش ھای این کتاب است. 
حتی چھار دھھ بعد از لحاظ اعتباری و اعتماد  ل -م منطقا درست باشد چون نمایندگان سازمان مجاھدین



ماسالی ر ماستمالی کردن خاطرات اش بسیار مھارت دارد و بسیار موجھ تر ھستند تا آقای ماسالی کھ د 
 ھمان درک پنجاه سال پیش خود را دارد.   بجای شرق غرب  ھنوز ھم در کمک گرفتن از

 
گرفتن  و   ھای سیاسی ھر کسی در غرب زندگی کرده باشد و یک نگاھی بھ ھمکاری ھای تشکیالت 

در برخورد با  در آنزمان د کھ اوال دولت ھامی دان، در دوران جنگ سرد کرده باشد دولتی کمک ھای 
کھ در  و بخصوص حکومت شوروی ردند اینگونھ عمل نمی ک ،خواست ھای سازمانی و تشکیالتی

بسیار براساس منافع ملی اش عمل می کرده و اگر بھ حمایت انترناسیونالیستی ھم گوشھ  رابطھ با منطقھ  
بوده و بحث  بدون مشورت حزب توده حاضر بھ ھمکاری با ھیچ سازمان ایرانی ن ٬چشمی داشتھ است 

. این یکی از رسم ھای بلوک شرق است و رابطھ اشان  سازمان مجاھدین در آن زمان صحیح بوده است 
  حزب توده وابستگی بر  ھیچگاه حاضر نبود کھ سازمانی کھ بنیاد وجودش، حزب توده  ٬با احزاب برادر

بھ   هارتباطی با بلوک شرق داشتھ باشد و بلوک شرق ھم ھر رابطھ را منوط می کرد ، دهبو  بھ شوروی
این سازمان جا افتاده  ھواداران فدایی چنان در سنت استقالل فرھنگ  گرفتن چراغ سبز از حزب توده.

ھماھنگ با  بعد از قیام و  جریان مرزبندی داشتند  آن چریکی حتی کسانی کھ با گذشتھ ه است کھبود 
زمانی کھ بخشی از سازمان فداییان اکثریت کھ در اوایل سال ھای شصت شمسی   در ٬٬شدند حزب توده 

قریب بھ اتفاق آنھا در کمتر از سھ سال از بلوک شرق رفتند و این رقم   یت اکثر ٬شدند بھ شوروی پناھنده 
در تضاد است با نوشتھ ھای کتاب در  و این د می شو فدایی اکثریت  شامل صدھا کادر این سازمان

  ..۱۷۰صفحھ  
 

، در دانشگاه سنت اندرو انگلیس بمناسبت ھشتادمین سالگرد حزب توده  ۲۰۲۱در اول آوریل 
دان روس بود کھ بھ زبان فارسی   دنیس ولکاف تاریخ ، ان آنانکنفرانسی برگزار شد کھ یکی از سخنر

ھم مسلط بود و موضوع سخنرانی اش روابط حزب توده و شوروی بود. در این سخنرانی کھ بخش  
ط حزب توده  اد کھ اوال ارتباعمده آن برمبنای  تحقیقات انجام شده با اسناد و مدارک بود نشان می د 

مستقیم با ک جی بی و حزب کمونیست شوروی بوده است و حزب توده از این طریق با پنج نھاد بطور
کمیسیون   ،بخش ایران شناسی ، وزارت اطالعات  : بطور پیوستھ در این ارتباطات درگیر بوده است 

ریق سازمان  . در یکی از اسالیدھا کھ از ط وزارت امور خارجھ و حزب کمونیست شوروی ، ایران
نامھ کیانوری و در خواست کمک نظامی را نشان می داد کھ جواب ، امنیت آلمان شرقی گرفتھ شده بود 

  ، شوروی ھا این بود کھ ما در روابط دیگر کشورھای ھمسایھ دخالت نمی کنیم. این تاریخچھ کوتاه
وع دیپلماسی آشنا نیستند شاید  شمایی از واقعیتی را عیان می کند کھ برای بسیاری از کسانی کھ با این ن

 درک اش سخت است.  
 

نادری کتاب نویس نیروھای امنیتی ھم از ھمین نظرات ماسالی استفاده می کند کھ عبدالرحیم پور در 
ی نویسد: «... کتاب م  ۶۱۲نویسنده در ص تاریخ اش می نویسد "  تحریف و وارنھ نویسینوشتھ 

از چریکھا «اطالعاتی درباره ارتش ضد خلقی ایران»   –اتحاد جماھیر شوروی  -دوست بزرگتر 
درخواست می کنند . حسن ماسالی نقل میکند کھ دھقانی و حرمتی پور، در تماس با رابط حزب  

ت را بھ  کمونیست اتحاد جماھیر شوروی با این درخواست روبرو میشوند. اشرف دھقانی این درخواس
حمید اشرف منتقل میکند. او نیز بھ اشرف دھقانی میگوید بھ آنان اطالع دھند: «فعال چند نفر افسر 

. اما این ھم خالف واقع است. اشرف دھقانی  ۶۴۳وظیفھ را در اختیار داریم و... مشغولیم... » ص 
  «مگر ما  ذاشت، حمید اشرف میگوید:وقتیکھ «این درخواست» را با حمید اشرف در میان گ

خارج  -جاسوسیم». این موضع حمید اشرف را برخی از رھبران و مسئولین «سازمانھای جبھھ ملی 
کشور و کنفدراسیون دانشجوئی نیز میدانند. از جملھ مھدی خان بابا تھرانی کھ آن زمان خود جزو 

او  ،سیون داشت مدافعان جنبش چریکی بود و نقش مھمی در پیش برد این خط سیاسی در اروپا و کنفدرا
میداند کھ حمید اشرف وقتی کھ با درخواست حزب کمونیست اتحاد جماھیر شوروی مواجھ شد، گفت:  

مشخص است کھ اساسا این .  جاسوس ھستیم». خوشبختانھ ھمھ این ھا زنده اند و زنده باشند." «مگر ما
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باشد تنھا اقدامات شخصی و ارتباطات فردی بوده است کھ ھیچ   صحیح ھم با فرض محالتماس ھا اگر 
 ارتباطی بھ جنبش مسلحانھ ندارد.  

  
 ترورھای درون سازمانی -۴
 

در بخشی کھ بھ اعدامھای درونی فدائیان اختصاص داده شده، نویسندگان مدعی «مطالعھ ی  
)  ۱۳۷تا  ۱۳۰ی» آنھا» (ص صورتجلسھ» یی میشوند کھ در غیاب «متھمین» درباره ی «اعدام انقالب 

تھیھ شدھاسًت. او (ماسالی) تلویحا میگوید کھ این مطلب بخشی از نامھ ھای میکروفیلم شده ای بود کھ  
آن اسناد  آنھابھ دست پلیس افتاده و،۱۹۷۶ژانویھ   ۱۳آلمان در تاریخ  نی درھنگام دستگیری اشرف دھقا

مورد دلیل او کھ خواندنی است حمید اشرف در را در اختیار ساواک قرار دادند . صرفنظر از ادعای 
ادعا میکنند . در این نامھ   ، واقعیت غیر از آنی است کھ این ھالکرد بعدی سازمان نشان میدھد کھ عم ،

گرفتند دوتن بودند. اولی   «رفقائی کھ در اختیار رفیق جمشیدی قرار ادعائی چنین آمده است :
ناگھان  ، صادق و بسیار خوبی بود ولی دومی کھ پس از آمدن بھ خانھ ی خریداری شده رفیق ِ

تصورش از مبارزه چریکی فرو ریخت ....بھ ھرحال فردی کھ تحویل رفیق جمشیدی داده شده بود  
داشت کھ من معتقد بھ کار  وقتی با این مسئلھ مواجھ میشود کھ در واحد کوھستانی قرار گرفتھ اظھار

شھری ھستم و این حرکات را درست نمیدانم. خالصھ چند بار رفیق مفتاحی او را دید و توضیح داد  
ولی او بھ اصطالح قانع نشد. البتھ دالیل این فرد برای مخالفت اصولی نبود چون او قضیھ را نھ از  

یکرد و این مسائل مدتھا قبل حل شده ملحاظ تاکتیکی و تشکیالتی بلکھ از لحاظ استراتژیک مطرح
بود. بھ ھرحال نتیجھ ی صداقت وی وقتی عیان شد کھ او خانھ ی تیمی را بی خبر ترک کرد.... پس 

از این جریان از طرف رفیق قاسم {حمیداشرف؟} پیشنھاد شد کھ تیمی برای اعدام این فرد تشکیل  
م را در موردش اجرا کند. ولی رفیق مسعود با  شود و بھ تبریز برود ویقھ ی این خائن را بگیرد و حک 

این پیشنھاد مخالفت کرد. البتھ مخالفت رفیق مسعود یک مخالفت اصولی نبود....".  این ھمان نامھ  
آن را بازنشر کرد و ماسالی نیز درنوشتھ ھای  ۱۳۵۵اردیبھشت  ۳۰ایست کھ روزنامھ ی اطالعات 

پ رسانده است. نادری این نامھ را جزو اسناد یافت شده خود بھ نقل از اطالعات کلیشھ کرده و بھ چا
ا  ). آی۵۳۲نزد اشرف دھقانی در آلمان و نویسنده ی این نامھ را حمید اشرف میخواند (ص 

نویسنده ی این نامھ و نامھ بھ«رفیق   ،ماسالی در نوشتھ یی دیگر منظورماسالی این متن است؟ حسن
چپ   ی اکبر جعفری (فریدون) میداند (سیر تحول جنبشنگار» (نام تشکیالتی اشرف دھقانی) را عل

 )  ۲۹۹تا ۲۹۸، ص  ۱۷و  ۱۶ایران و عوامل بحران مداوم آن، بی تاریخ، اسناد شماره 
یعنی چند ماه قبل از تاریخ   ۱۳۵۴اشتباه میکند. علی اکبر جعفری در تاریخ دوم اردیبھشت  ماسالی

این متن ، «گزارش کامل» از منظور حیدر تبریزیآیا . نامھ ی خطاب بھ «رفیق نگار» کشتھ شده بود 
است؟ آیا از نظر او این واکنش اعضای گروه در  مسئلھ ی اعدامھا در آغاز بھت و ناباوری و کوشش  

جمعی برای تسلّی دادن بھ رفقای فدائی، بھ ویژه چنگیز و داداشی و آرام کردن حرمتی پور بود کھ 
 ا روشن شدن دالیل کشتھ شدن اسد پافشاری می کرد. "ابتدا بر بلوکھ کردن امکانات موجود ت

 
نقل قول باال از کتاب گروه ستاره بیانگر آن است کھ نویسنده یا نویسندگان این کتاب تالش فراوانی  

در  ،تا مسئلھ کشتن مخالفین نظری را در جنبش مسلحانھ امری عادی جلوه دھد «می کنند» میکند 
در کتاب حیدر تبریزی باز شده و بھ جعلی بودن نامھ اشاره شده  حالی کھ بی اعتبار بودن سندشان

جا کھ تالش فراوان   نآمیکنند و از گان کتاب چند بارموضوع را تکراراما نویسنده یا نویسند  . است 
این سند یا اسناد بقول خودشان  ، تا جنبش مسلحانھ را بھ کشتن مخالفان نظری متھم کنند «دارند» دارد 

علیھ این جنبش قرار داده و از باز ماندگان در مقام دادستان میخواھند  نامعتبر را وسیلھ قلم فرسا ئی بر
آنکھ اگر بیان نکنند  کھ حتما نظرشان را در برابر این اسناد بقول خودشان نامعتبر بیان کنند و تھدید بھ 

... . این دشمنی آشکار با مشی مسلحانھ از ھمانجا آغاز میشود کھ جنبش مسلحانھ را بھ پیروی از  
مشی چریکی مینامند. در صورتی کھ حمید اشرف در جمعبندی سھ سالھ بھ دو نفر ھمراه   ،گروه پیکار

" منتقل  یت در نواحی روستاھارفیق جمشیدی " بھ واحد بررسی آغاز فعالجمشیدی اشاره می کند " 



ھمراه رفقا حسن سرکاری و منوچھر بھائی پور خانھ ای تھیھ کرده و  شد. قرار شد رفیق جمشیدی 
دستۀ حرکت بھ نواحی کوھستانی باشند در این خانھ نگھداری   افرادی را کھ می بایست جزو اولین

ه سازی برای آن ھا قبل از حرکت و اجرای یک دوره آماد  کنند. چون مخفی کردن رفقای افراد علنی
 الزم بود." ھر دو این افراد در ھمان سال ھای اوایل پنجاه اعدام شده اند. 

رویدادھا مجید عبدالرحیم پور نیز ھمین ادعاھا را بھ نوعی مطرح  تحریف و واورنھ سازیدر مقالھ 
" بطور مختصر بگویم کھ، اغلب خطاھا و ایرادات (نظیر کشتن رفقا اسد و   می کند و می نویسد 

عبدهللا پنجھ شاھی )، ریشھ در ھمان فکر و فرھنگ سنتی و عقب مانده درجامعھ و میان جریان فدائی 
 (ما) داشت کھ میکوشید ما را در سمت خود خواستھ روانھ کند." 

 
این نوع اتھامات را نمی توان براساس گفتھ ھا و شنیده ھای چند فرد بر روی یک سازمان و افرادش  

آدامز دادگاه ایرلند شمالی جری  ۲۰۱۲بکار برد و نیاز بھ دادگاه دارد. بطور مثال در اول ماه مھ سال 
بودن، قتل و دفن  رھبر ارتش آزادیبخش ایرلند را دستگیر کرد و دلیل این دستگیری در رابطھ با ر 

بود  کھ  زنی   Jean McConville"  جین مک کونویلبھ نام " مخفیانھ یکی از اعضای این سازمان
توسط افراد ارتش جمھوریخواه ایرلند انجام شد،  ۱۹۷۲کودک بوده و در سال  ۱۰سالھ و مادر  ۳۸

بھ جاسوسی برای دولت بریتانیا متھم   طرف آی آر ایاست. این زن در آن دوران از  بودهاشتھ دست د 
ماجرایی این دستگیری براساس در خواست دادگاھی در امریکا صورت گرفتھ بود کھ بھ   .شده بود 

ار صوتی دو تن از اعضای شین فین با نام پروژه بلفاست در کالج بوستون در امریکا دست یافتھ  نو
اشاره می شود. ۱۹۷۲بودند . کھ در میان صحبتھای این دو فرد بھ کشتن جین مک کونویل در سال 

بر ھمین اساس خواھان دسترسی بھ کلیھ نوارھا می شوند. مھمتر اینکھ خانواده  مک کونویلخانواده 
اعاده حیثیت می کنند کھ مادرشان جاسوس نبوده است. این دادگاه کھ چند سال طول کشید و کلیھ جلسات  

 ه ثبت شده است. دادگا
 

مشخص شد کھ مک کونویل جاسوس نبوده و قتل بھ جری آدامز مستقیما ربط نداشتھ   پروسھ دادگاهدر 
دیگر  است و ھمانند کلیھ جریانات چریکی کھ ھستھ ھا مستقل عمل می کنند و گاھا براساس شک بھ ھم

و بازخواست صورت می گیرد بھ جری آدامز تنھا مرتبط نبوده و کلیت تشکیالتی اینگونھ است و ارتش 
آزادیبخش قبول کرده است کھ قتل درون تشکیالتی وجود داشتھ ولی مرکزیتی برای این نوع تصمیم 

فعالیت ھای   ھمچنین  برای شناخت بھتر از گیری ھا وجود نداشتھ کھ در مجموع  شانزده مورد است.
  ۱۳۴۱ن جنبش در آن سالھا  می توان بھ دادگاھھای نلسون مندال در سال آمسلحانھ  و افراد شاخص 

 بعنوان یک رھبر چریکی کھ در و خود نلسون مندال مسلحانھ افریقاشمسی رجوع کرد و نقش جنبش 
پروسھ زمان خود را از جنبش مسلحانھ  نمی دانست ولی بھیچوجھ پای نقد جنبش مسلحانھ دوران 

ھمین نحوه نگرش از بازماندگان جنبش فدایی در داخل کھ از سنت فدایی می آیند و با   خودش نرفت.
 و مجیز گویی قدرت نشدند  نیز مشاھده می شود.  یستند ثریت نرفتھ اند و در کنار قدرت نسازمان اک

 
این نوع دادخواھی ھم انجام خواھد شد و   ٬احتماال در زمانی کھ ایرانی آزاد و دمکراتیک شکل بگیرد 

خواھد شد. ولی تا آن زمان یا افرادی مثل قربانعلی  ادعای حیثیت برای بسیاری از جان باختگان
 جعلیات  در این نوع حذف ھا نقش داشتھ اند و یا از تکرارخودشان بپذیرند کھ  عبدالرحیم پور

پرویز قلیچ با حیدر تبریزی   مصاحبھباید دوری کنند. در  ،بخصوص کھ از طرف رژیم مطرح می شود 
ای كھ روند(اشرف و حرمتی پور) در خانھ اگر اشتباه نكنم بارآخری كھ بھ ایران می ھم کھ آمده است " "

. آن رفیق را رفیق چنگیز  ن رفیق را ترور كردیم گوید فالھا می بودند رفیق علی اكبر جعفری بھ آن 
این مسئلھ را با رفقای خارج و رفقای  ،. پس از بازگشت بھ خارجشود شناختھ و بھ شدت ناراحت میمی

، رفقای گروه ستاره و  ھا بھ بحثی جدی بین رفقای خارج . و مسئلھ تصفیھ كند گروه ستاره مطرح می 
، بحثی حول استالین و استالینیزم  جا كھ بین گروه ستاره و سازمان . از آنشود می ل تبدیل خرفقای دا

. ولی  كردند ھا را نشان استالینیزم و تصفیھ نظری در سازمان قلمداد میھا این تصفیھ ، آنجریان داشت 
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. بلكھ در ھا ارتباطی بھ مسایل نظری نداشت و اساساً تصفیھ نظری نبود واقعیت این است كھ این تصفیھ 
نظری  این بحث ھم در رابطھ با   اکثر قریب بھ اتفاق زندگان آن دوران"  رابطھ با مسائل امنیتی بود 

و نمی توان بعنوان یک سند سازمانی بھ آن اشاره کرد و بیان   وجود ندارد  کامل یتحقیق  ھنوزو ند نداده ا
تحقیقات ذبیح هللا منصور می توان دید.  کنندگان این مسایل حتی آکادمیسین ھای آن ھم مطالباشان در حد 

آوردن اسناد ساختگی ساواک مشکل گشا نیست. سازمان فدایی ھم حتما مانند ارتش آزادیبخش ایرلند و  
 بسیاری از جریانات چریکی جھانی و امریکای التین بی ایراد نبوده است. 

را بھ استالینیست و یا  موضوعی  ھر  ٬زند در جا می و مان است یچپ مذھبی کھ از گذشتھ اش پش
و بھترین دفاع را حملھ می داند سریع دیگری را بھ انواع ایسم متھم می کند غافل  پولپوت ربط می دھد 

در نقدشان بھ عملکرد گذشتھ اشان   کتاب حتی نویسنده [گان] این  است کھ از نقش فرد در این پروسھ
از اینکھ در مبارزه ای کھ ھدف   فارغ ٬داشتھ اند ھمین برخورد را با خودشان در کتاب چھ نباید کرد 

ولی تشیکالت   می توان وجود داشتھ باشد افراد بطور فردی در لیزم وسیلھ را توجیھ می کند و ماکیاو
تا جای کھ نظم   ی انحراف و جنایت را می گیرند جلوی این ماکیاولیزم می ایستد و با آموزش جلو 

 . دمکراتیک وجود داشتھ باشد 
 

قتل ھای درونی سازمان  ، جنبش سیاسی ایران مطرح است  کھ بسیار ھم در  قتل درون تشکیالتینمونھ 
زنده یاد شریف واقفی زنده دستگیر   ،اگر بجای صمدیھ ی لباف  ما است. بنظر ۵۴در سال  مجاھدین
ا می دیدیم. بد نیست ھم حتمرا ما ماجرا را طور دیگری ،  و صمدیھ ی لباف کشتھ شده بود  شده بود 

ی لباف را بھ  گونھ دیگری ھم بررسی کنیم تا نشان دھیم حتی درگیری درون گروھی    ماجرای صمدیھ
در ساعت شش بعد از  : چطور بوده است ان مبارز عکس العملافراد جریانات سیاسی در آن دوران  

مرتضی صمدیھ ی لباف با وحید افراختھ مالقات می کند. موضوع   ۱۳۵۴اردیبھشت ماه  ۱۶ظھر 
بعد از طی مسافت ای بھ اطراف   ی لباف بوده است.  صمدیھ ات ھم در رابطھ با انبار سالح و...مالق

اظھار می کند افراختھ نجا را ترک کنیم. وحید ید زودتر ای افراختھ می گووحید ود شک می کند و بھ خ
وحید افراختھ اسلحھ را می کشد و بھ سوی   ، وقتی صمدیھ ی لباف می خواھد برود  !شکاک شدی

مرتضی صمدیھ ی لباف شلیک می کند و مرتضی صمدیھ ی لباف با اینکھ دو گلولھ بھ فک و صورت 
افراختھ می زند و او را وادار بھ وحید راف اسلحھ می کشد و چند تیر بھ اط، اش خورده بوده است 

بھ خانھ برادرش می رود و برادرش او را جلوی بیمارستان سینا رھا می  لباف فرار می کند. صمدیھ ی
بیمارستان ھا باید این نوع جراحات را بھ پلیس خبر می دادند کھ   ، کند کھ مطابق دستور ساواک

نیروھای امنیتی صمدیھ ی لباف را سریعا دستگیر می کنند. صمدیھ ی حتی در زیر بازجویی سر بستھ  
بھ تغییر ایدیولوژی و درگیرھا اشاره دارد ولی باز نمی کند. حتی بازجو از صمدیھ ی می پرسد تو کھ  

بودی چرا وحید را نکشتی کھ او می گویید ما نامرد نیستیم. (تقی شھرام بھ روایت   تیرانداز معروفی
 ). ۱۳۵اسناد ساواک ص 

  
در رابطھ با صمدیھ ی لباف با یکی از کسانیکھ با او در زمان بازجوی ھایش با ھمدیگر روبرو می  

را با او  صمدیھ ی لباف  شصحبت کردم و براساس صحبت ایشان در زمان بازجوی ھای، شوند 
ساواک چون اطالعاتی   ،ھر دو بدن اشان زخمی بوده بر اثر شکنجھ ھای بسیار ،روبروی ھم می آورند 

ئولوژیی از این دو شخص نداشتھ و رابطھ اشان را نمی دانستھ و مھم بوده کھ بداند این فرد تغییر اید 
ھمد کھ آیا صمدیھ ی لباف  یا نھ و تنھا بازجو با یک تیر دو نشان می خواستھ بزند ھم بف داده است 

نظرش در مورد گروه مارکسیست چھ ھست و آیا می توان از آن استفاده کرد و اگر جابجا کند و بگویی  
شما جای آنھا بودید چھ کاری انجام می دادید. اوال صمدیھ ی لباف منکر شناخت این شخص می شود و  

د حاال  ی کند و بھ صمدیھ ی لباف می گویمولوژی و کشتار صحبت ئوقتی بازجو با اشاره بھ تغییر اید 
ید صمدیھ ی گفت "ما ھم مارکسیست می شدیم ولی با  چکار می کردید کھ این شخص می گو شما بودید 

 کسی برخورد فیزیکی نمی کنیم. 
 



این ماجرا و مقایسھ یک شخص کشتھ شده و کسی کھ زنده مانده است از این زاویھ ھست کھ برای  
حتی ترور شدن و برخورد نامناسب از  ٬ھل و پنجاه مبارزه ھمھ چیز بوده است نیروھای مبارز دھھ چ

و درگیری ھای شخصی بسیار در این نوع اعمال   نمی گذاشتند   سازمان سوی فردی یا افرادی را بھ پای
دستگیر شده بودند حتی برای سازمانی کھ آنھا را  پنجاهدر دھھ  و بسیاری از کسانی کھنقش دارد 

حرفی نمی زدند   ه بودند ارتباط تشکیالتی نداشتھ اند و حتی سازمان اشان را رد کرده بودند دستگیر کرد 
. اگر شریف واقفی ھم زنده مانده بود بھ شھادت دوستان اش ھمین  حتی در شرایط مرگ و زندگی

ر  در دادگاه تقی شھرام نھ شھرام حاضر شد بما دیدیم کھ برخورد صمدیھ ی لباف را می کردند چھ بسا 
 داشتند.  بر علیھ تقی شھرام علیھ مجاھدین حرف بزند و نھ مجاھدین ادعای

 
عبدالرسول مشکین فام کسی بوده کھ وقتی حنیف نژاد در کمون زندان از او می خواھد در  -نمونھ دیگر

مشکین فام می گوید نمی خواھم نماز بخوانم چون مذھب را رد کرده ام و  ،نماز جمعی شرکت کند 
 زمانی کھ حنیف نژاد از او می خواھد برای حفظ مبارزه شرکت کن در صف نماز می ایستد. 

 
و کشتن  نشان دھند سازمان مجاھدین ئولوژی بسیاری می خواھند تقی شھرام را نماینده تغییر اید 

در صورتی کھ قبل از او  باقر عباسی     ٬در ذات جریانات چریکی نشان دھند مخالفین نظری و عملی را 
ه و بسیاری دیگر تغییر ایدئولوژی داده بودند و براساس شھادت کسانی کھ در آن دوران فعالیت می کرد 

نیروھای امنیتی    ی می کشانند ودراسناد ساواک کھبھ تغییر ایدئولوژاند خود تقی شھرام را دیگران 
 .vمی دانند  .....، تئوریسین تغییر ایدئولوژی را ، ز آن استفاده می کنند رژیم ا

 
 در مقابل دیگر متفاوت سیاسی در جامعھ ایران می داند بسیاری وحدت کمونیستی را یک جریان 

بھ نقد می اینطور  مبارزه مسلحانھ را . جریان ستاره و بعد وحدت کمونیستی کھ ھای سیاسی تشکیالت 
خودشان حاضر می شوند مسئول یکی از بزرگترین فجایع درون سازمانی را فراری بدھند. اینکھ  ، کشد 

درست ولی فراری دادن تقی  ، این رژیم از بنیادش صالحیت ھیچ بررسی حقوقی را نداشتھ است 
 اقدام بھ و viبودند مانند قطب زادهروزگار بسیاری خواھان محاکمھ اش شھرام آن ھم کسی کھ در ھمان 

بسیار ارزشمند است. این نشان از حتی برای یادآوری وحدت   اعضای فراری دادن تقی شھرام توسط
حسادت و نفرت  ٬کھ مبارزان آن دھھ با کینھ  سال گذشتھ بوده ۱۰۰فرھنگ واالی چپ ھا در تاریخ  

وکیل  محکمھ قانونی با دسترسی بھ  یا درمرزبندی داشتھ اند و بررسی عملکرد ھر فرد و جریانی را 
با تمامی تاریخ سازی  در تضاد است  و یا در وجدان مردم. ابتکار فراری دادن تقی شھرام می دانستھ اند 

و بسیاری از کسانی کھ امروز جنبش چریکی آن دوران را   شیخ-ھای دروغین حاکمیت ھای شاه 
ریکی می  را متاثر از جنبش چ آمدن این شرایط در ایران بوجود  و شرایط حاضر و محکوم می کند 

 . دانند 
 

 ۱۳۵۸داستان ماجرای تقی شھرام از خانھ امن در سال 
 

می نویسد   تقی شھرام ٬ت آمده اس ۱۱۲تا   ۱۰۹تقی شھرام در صفحات   ،براساس کتاب دفترھای زندان
. " چیزی کھ مدتی بعد کشف کردم ویژگی  است کھ قبل از انتقال بھ اوین در یک خانھ امن محبوس بوده 

قفل پنجره و ھمین طور قفل درب بود. اول درب ھای اینجا از چوب گردو و الک الکل زده شده و بھ 
بوده باشد. چون  اصطالح خیلی لوکس است. عمارت ھم از قرار باید نسبت بھ ساختش خیلی لوکس  

تجھیزات زیرزمینش کھ بعدا یکی دوبار برای دستشویی و یکبار برای بازجویی چشم بستھ رفتم کامال 
روشویی مدرن داشت". یادداشت زیر را یکی از فعالین وحدت   ٬لوکس ساختھ شده ...مستراح فرنگی

 (زیر نویس شھرام) نوشت و فرستاد.  مکمونیستی کھ خودش تقی شھرام را در آن خانھ دیده برای
 

ماجراء امکان فراری دادن تقی شھرام در زمان دستگیری اش از خانھ امن از زبان یکی از فعالین  
 viiوحدت کمونیستی 



آشنا شدم .او بعد از اخذ دیپلم  ۴۸ر در سال -ف اھل اندیمشک توسط دوست مشترکمان ا -با ف
دبیرستان بھ نیروی ھوایی رفت تا دوره خلبانی ببیند ، بعد از پایان دوره خلبانی در ایران برای مرحلھ  

آموزش عالی  بھ آمریکا اعزام شد. ظاھراً در آزمایشات نھایی پرواز در آمریکا رد میشود و تصمیم  
ا بماند. در زمان انقالب بھ اتفاق دکتر یزدی بھ ایران  میگیرد بھ ایران برنگردد و در ھمان آمریک

ر در تھران  ھمدیگر را دیدیم و رابطھ   -در ھمان روز ھای اول انقالب در منزل خواھر ا بازمیگردد.
دوستیمان مجدداً شکل گرفت . او از طرف دولت موقت بھ عنوان مسئول امنیت فرودگاه مھرآباد تعیین 

ر کانادایی اش در یکی از خانھ ھای مصادره شده در شمال تھران زندگی  شده بود . و با دوست دخت
ش در گیشا بھ ما اه بھ خانھ خودش بھ خانھ مادری امیکرد .با این حال بیشتر شب ھا در مسیر فرودگ

سر میزد و من را در جریان خبرھای مربوط بھ مسایل داخلی رژیم و وضیعت فرودگاه قرار میداد.  
زیادی داشت کھ در دو مورد ھمراه با اسناد، آن ھا را در نشریھ رھایی منتشر  اطالعات دست اول 

کردیم. از جملھ رشوه گیری مصطفی چمران برای فراری دادن یکی از عناصر وابستھ بھ رژیم گذشتھ  
از فرودگاه مھرآباد. در یکی از شب ھابی کھ ھمدیگر را در خانھ گیشا مالقات کردیم. خبری غیر 

او مسئول نگھداری تقی شھرام در یکی از خانھ ھای امن  ا با من در میان گذاشت.منتظره ای ر
حکومت در یکی از خیابان ھای فرعی در منطقھ جردن شده بود. آن شب تا صبح خوابم نبرد، فردای 

ام رساندم، داشتن این خبر در آن روزھا از جھات   آن روز این خبر را بھ یکی از دوستان سازمانی 
یار مھم بود چرا کھ خبر نباید فاش میشد، چون بالفاصلھ رژیم محل نگھداری شھرام را تغییر  مختلف بس

میداد و در آن صورت احتمال دست یافتن بھ او بھ سادگی امکان پذیر نمی شد. حدس من و بسیاری  
ی صورت دیگر این بود کھ رژیم قصد اعدام تقی شھرام را دارد، بنابراین باید برای نجات جان او اقدام

ن و  امیگرفت و این  در شرایطی بود کھ سازمان ما با تالش زیاد در پی سازماندھی خود و ھوادار
اعضا خود و ایجاد امکانات لجستیکی برای فعالیت خود نیز بود. موضوع چگونگی برخورد بھ این  

نجات مسلھ در بین اعضا اصلی سازمان مطرح شد و تقریبا ھمگی اعضا اصلی با طرح کمک برای 
شھرام موافقت داشتند. قرار شد برای انجام این فکر، یعنی نجات تقی شھرام با چند گروه چپ دیگر 
وارد مشورت و تصمیم گیری بشویم . در نتیجھ در اولین فرصت این موضوع را با فداییان اقلیت ، 

د ... و سازمان رزمندگان ، پیکار و گروه نبرد درمیان گذاشتیم .تنھا پاسخ رسمی از طریق زنده یا 
پیکار با توجیھ این کھ سازمان ما سیاست تھاجم بھ رژیم را ندارد داده شد و بقیھ چند گروه دیگر جوابی  
بھ پیام ما بھ آنان برای تشکیل یک تیم ده نفره مشترک  برای نجات شھرام داده نشد. روز ھا و شب ھا  

دو تن دیگر موافق بودند کھ سازمان ما   بھ سرعت میگذشت. در بین رفقای آن زمان سازمان بھ جز من
بھ تنھایی مسئولیت عملیات نجات را بھ عھده بگیرد و این کار در آن شرایط کار ساده ای نبود و بھ  
خصوص آن کھ ما نمی دانستیم در صورت انجام چنین عملیاتی بھ تنھایی از سوی ما با چھ واکنش  

گروه ھای مختلف و مردم  روبرو خواھد شد. در آن ھابی از سوی رژیم تازه بھ قدرت رسیده و سایر 
ف مسئول خانھ امنی کھ  تقی شھرام در آنجا نگھداری میشد   -شرایط تقریبا من ھفتھ ای دو تا سھ بار ف

را میدیدم .ف ھر روز یک بار تقی را در خانھ محل باز داشت اش در جردن میدید و رابطھ آن ھا بھ  
ی کھ بھ  یرا با ھم میخوردن . با سفارش ھا  و یا شب ھا یک وعده غذاحدی رسیده بود کھ اغلب روز ھا 

او از بیرون از بھترین رستوران ھا برایش غذا و میوه و شیرینی میگرفت و ساعاتی   کرده بودم ، - ف
را با او با گفتگو در مورد مسایل سیاسی گذشتھ و آن روز میگذراندند. و حاال ف  بود کھ از من  

ریعتر با داشتن آدرس و کروکی خانھ امن و داشتن اطالعات کافی در مورد تعداد  میخواست ھر چھ س
نگھبانان محل ، عملیات فرار را شروع کنیم ، چون بھ او اطالع داده بودند کھ بھ زودی زندان اوین باز  

یم خواھد شد و شھرام را بھ آنجا انتقال خواھند داد. او حتا در یکی از روزھای مالقاتش با تقی تصم 
میگیرد با صحنھ سازی امکان فرار را برای او آماده کند و تقی شھرام تصور میکند کھ این طرح  

سر انجام تقی شھرام بھ اوین منتقل شد و ھمان شب ف  ساختھ رژیم است کھ در ھنگام فرار او را بزنند.
واست شھرام دست نوشتھ  بھ خانھ گیشا آمد و از من خواست بھ اتفاق او بھ آن خانھ امن برویم و بنا بھ خ



ھای او را تحویل بگیرم. در آن  زمان ف عالوه بر من با یکی از اعضا سازمان مجاھدین در ارتباطی 
دوستانھ بود .از شھرام پرسیده بود دست نوشتھ ھایت را بھ کدام یک از دوستانم  بسپارم و او من را کھ 

 نتخاب کرده بود . میدانست در ارتباط با سازمان وحدت کمونیستی ھستم ، ا

برای ما بھ خوبی روشن است کھ گروه مجاھدین م ل ( پیکار ) پس از انکھ نتوانستند اعمال مفتضحانھ  
اعدام مجید شریف واقفی و علی میرزا جعفر عالف و محمد یقینی را توضیح دھند واین اعمال موجب 

پی و بی وجھ محکومیت مشی   رسوائی دست اندر کاران این اعمال قرار گرفتھ بود بھ حمالت پی در
مسلحانھ روی آوردند و تمامی آن اعمال زشت را بھ گردن مشی مسلحانھ انداختند کھ اساسا کسی  

 تقصیر نداشتھ است و تمامی این ترورھا و قتل ھا بھ گردن مشی مسلحانھ بوده است. 

 نتیجھ گیری یا چھ نباید کرد 
 

ز، یمرغ شباو ختھیبھ شب آو  
دن ی افزاست، چرخرنج  کار مدامش  

چرخد یسود م یگر ب و  
فانوس نفس مرده،  چو  
در او،  کھ  

چرخد  یدود م یاز قفا ییروشنا  
ند یگو یدر باغ م یول  
زیمرغ شباو ختھیشب آو بھ   
ماندن، ختھیپا، زآو بھ  
چرخد یبام کبود اندوه م نیا بر  

 

  ٬بر این اصل بود کھ بر موضوعات نظری احاطھ داشت  احترام وحدت کمونیستی در دوران بعد از قیام 
در جوامعی کھ زندگی کرده بودند آزادی عمل داشتند و بدون پیش فرض تحقیق می کردند  عناصرش 

و   و سیاست را مذھبی نمی دیدند و فجایعی کھ در اروپای شرقی رخ داده بود را دنبال می کردند 
ساختارشکن بودند و ھر نظری کھ مذھب می شد را بھ نقد می کشیدند و توانستھ بودند یک اصالت  

را نی کسا مانند نشریات مانتلی ریویو ھو در حد جامعھ ایرانی  سیاسی متفاوت را در خود حفظ کنند 
 متاسفانھ اسی کھاتشان را عملی کنند آنھا در جامعھ ای سینظر ند نتوانست  اما ھ بنویسند مقالداشتند کھ 

مماشات و قربون    اگر در چھارچوب فرھنگ سیاسی  مخالف تاریخ خودش را دارد. تخریب  فرھنگ
و نھ  کادرھای در سطح سازمان فدایی تولید کند توانست وحدت کمونیستی ن . جامعھ نباشی صدقھ

چون در آن دوران افراد را براساس عمل  خودشان می توانستد کادرھای مانند سازمان فدایی بشوند 
 اشان می سنجیدند و نیروی کھ از خارج آمده بوده نمی توانستھ شانھ بھ شانھ نیروی کھ از زندان بیرون 

را بعد از پنج دھھ عقب گرد  چ ،سازمانی با چنین شناسنامھ ای کھ اشاره شد آمده بود خود را نشان دھد.  
اگر نخواھیم این فعالیت را  viii؟  می کند  اویلت را کرده است و ھمانند منصور حکمت جنبش مسلحانھ 

در کنار دیگر فعالیت ھای تخریبی بر علیھ دھھ پنجاه در این دوران بگذاریم این نظر را بوجود می  
دھھ پنجاه ھستند کھ رژیم خواھان آن است  آورد کھ دوستان نگران بازگشت جنبش سیاسی ما بھ شرایط 

ببعد دیگر  ۵۳؟ مگر در کتاب چھ نباید کرد سازمان وحدت کمونیستی ادعا نکرده است " کھ از پاییز 
)؟ در ھمان کتاب نوشت "جبھھ ملی(جبھھ) اضداد است.  ۴۰تشکیالتی در گروه وجود نداشت" (ص 

را بر مبنای اعتقادات خود انجام دھد. چھ در ) "نھ میتواند فعالیت ھای خود ۳۶شتر مرغ است" (ص 
این صورت حق دیگران ممکن است ضایع شود و نھ میخواھد کھ مخالف أصول خود اقدام کند. ھم 

بنابر اعتقاد خود ضروری میبنید کھ وجود خود را مخفی بدارد و ھم نمیتواند بخاطر رعایت حق  
در جزوه اش کھ پخش   ۱۹۸۵سبادن در سال ). مگر در خود سمینار وی۳۷دیگران مخفی بماند" (ص  

 ٬اش نیامده است " ما از نظر تئوریک "استالینیسم" و مائوئیسم" را نفی می کردیم ۶۲شد در صفحھ 
 ولی در مناسبات داخلی و در روابط دوروبر خودمان نقش استالین ھای کوچکی را ایفا می کردیم"؟ 

 



است کھ تالش میکنند ھمھ خوبی ھا را متعلق بھ  مشکل تاریخ نگاری در مورد گروه ھای قدیمی آن 
مسلحانھ بخشی گرایش بھ حزب توده  جنبشدر کھ خودشان بدانند و بدی ھا را متعلق بھ دیگران. این امر 

ھمانند   ، انھ پیوستھ بودند شی از حزب توده بھ جنبش مسلحشکار است زیرا کھ اساسا بخ، امری آ داشت 
سازمان انقالبی حزب توده و یا بخشی از سازمان جوانان این حزب و یا بخشی از حزب طوفان کھ از  

حزب توده جدا شده بودند کھ تمامی این بخش ھا حزب توده را فقط نقد عملی کرده بودند و عملکرد این  
رخورد با مصدق مورد مرداد و یا حتی قبل از آن درمسئلھ ملی شدن نفت و ب ۲۸حزب را در کودتای 

سوال قرار داده بودند . اما مسئلھ جنبش مسلحانھ فراتر از این امر نقد عملی حزب توده بود . سازمان  
بھ مبارزه مسلحانھ پیوستھ بودند و  ۱۳۵۰انقالبی حزب توده در وجود گروه ھای مختلف در سال ھای  

  ۵۳در یک مقاومت چند ساعتھ در سال نھا بھ رھبری پرویز واعظ زاده و مینا رفیعی آیک گروه از 
تی شاه  درقسمت نیروی ھوائی تھران با مامورا ن حکومتی در گیر شده و تعداد زیادی از ماموران حکوم

نھا از  ان خود را ازدست دادند و بقایای آو تعداد زیادی از مبارزان نیز ج در این درگیری ھا کشتھ شدند 
اما این گروه ھا بھ لحاظ   ، ای در زیر شکنجھ ھا داشتند  قھرمانانھ مت جملھ دکتر علی صادقی مقاو

 نظری حزب توده را نقد نکرده بودند.
 

بھ بعد شکل گرفت آنچنان گسترده بود کھ نوشتھ ھا و ادبیاتش از   ۱۳۴۰انھ ای کھ از دھھ حمبارزه مسل
دیگران ادامھ  صمد بھرنگی و بھروز دھقانی شروع شده و تا نمایشنامھ ھای ساعدی و اشعار شاملو و 

می یافت و بھ ادبیات امیر پرویز پویان و نوشتھ ھای احمد زاده و دیگران می رسید کھ خود بحثی مفصل  
 دارد. 

 
نویسندگانی ھمانند حمید مومنی و مصطفی شعاعیان و مبارزانی ھمانند بیژن جزنی و خیل عظیم  

د کرد . شک نیست کھ در چنین  روشنفکرانی کھ بھ مبارزه پیوستند یک موج سراسری در جامعھ ایجا
موجی بھ این گستردگی مشکالتی نیز وجود دارد و در ھیچکدام از نوشتھ ھای رسمی وآثار نظریھ 

پردازان این جنبش نیامده است کھ مخالف نظری را بایستی حذف کرد حال اگر در یک ھستھ کوچک بین  
وج عظیم جنبش ندارد . این کوتھ نظری  دو نفر اختالف بھ زد و خورد کشید این دیگر ارتباطی بھ آن م 

مخصوص آن روشنفکرانی است کھ با دیدن کوچکترین لغزش افراد بالفاصلھ از آن تئوری ھا میسازند  
تا بی عملی خودشان را توجیھ کنند . شکی جود ندارد کھ قتل و ادمکشی امری زشت و پلید است و 

داشت ھمانند فرسیو و ژنرال پرایس و نیک   جنبش مسلحانھ تنھا در موارد معدودی کھ خصلت تبلیغی
طبع (بازجوی تجاوزکننده بھ زنان مبارز) دست بھ ترور زده بود و اساس اعمال مسلحانھ را حوزه دفاع  

 برای ایجاد سازمان ھای مسلح تشکیل میداد.
  

خالفان  این مسئلھ کھ مخالفان نظری در جنبش مسلحانھ ترور میشدند حرفی کامال عبث است. زیرا کھ م
نظری جنبش ھمواره در این جنبش حضور داشتند. اساسا بخشی از جریان حزب توده کھ مخالف نظری  

جنبش مسلحانھ بود با تفسیر خاص خودشان با عنوان "دفاع از خود مسلح " در درون مبارزه مسلحانھ  
ی اسلحھ را تنھا  حضور داشتند و آنھا دفاع از خود مسلح را در برابر یورش پلیس مطرح میکردند. یعن

برای دفاع از خود بکار میبردند. ھمانند گروه نادر شایگان شام اسبی کھ با سایر گروه ھای مبارز آن 
دوره در تماسی نزدیک بودند اما جنبش مسلحانھ را تایید نمیکردند. و یا گروه تورج حیدری بیگوند سال 

ائی کشتھ شده و برخی اعضاء باقی مانده پس ھا در درون سازمان فدائی بودند و خود او بھ عنوان یک فد 
 از سرنگونی شاه با عنوان فدائی بھ حزب توده پیوستند.

  
جنبش مسلحانھ مخالفان نطری خود را ترور نمیکرد و این امر را بھ کسانی نسبت میدھند کھ یا با  

ممکن است در دیگران مسئلھ شخصی داشتھ اند و یا بھ نوعی بھ آنان شک پلیسی داشتھ اند. سوءظن 
مواردی اشتباه عمل کند و منجر بھ قتلی شود کھ ناشی از بد گمانی است. در این زمینھ نگرانی از  
نیروھای کھ از خارج کشور بھ ایران می رفتند در دھھ پنجاه وجود داشت کھ در رابطھ با یکی از 

ھ شدن اش در زیر شکنجھ دانشجویانی کھ از انگلیس بھ منطقھ رفتھ بود و شک محسن فاضل بھ او و کشت



ھمچنان کھ حسن ظن بیمورد در باره امثال سیروس نھاوندی و احمدرضا کریمی نیز ixگفتھ شده است. 
 باعث دستگیری نزدیک بھ چھارصد نفر از نیروھای مبارز و کشتھ شدن تعدادی در این روابط شد.

 
در برخی تحلیل ھای مطرح در آن دوره مبارزه مسلحانھ را حرکت چپی تعریف کرده بود کھ  آنتی تز 

نتی تزی بود کھ مبارزه صحیح و مبتنی بر بستر  آجریان راست حزب توده بوده است و در جستجوی 
ت واقعی باشد. ھر چند کھ این تجلیل ھا مربوط بھ بحث ھای درونی بود اما از این جھت کھ حرک

ینده مبارزاتی را ت  توان آن را داشت تا حرکت ھای آ مبارزاتی را یک امر عینی و پیشروانھ میدانس
مده این مجال را فراھم نکرد اما مطلب از ان جھت  آبدرستی سازمان دھد . ھر چند کھ حوادث پیش 

کید داشت . و بحث میتواند مورد بحث باشد کھ اساسا مبارزه مسلحانھ ھمواره بھ گسترش بستر نظری تا 
ریک در خانھ ھای  ل میکرد . مطالعات و بحث ھای تئوھای نظری بیشتر وقت  خانھ ھای تیمی را اشغا

ونھ میشود این چنین فضائی را بھ تصمیمات  زمان را بھ خود اختصاص میداد. چگتیمی ھمواره بیشتری 
  .ومت خاصی در میان باشد نکھ بی اطالعی و یا خص آنابخردانھ حذف تفکرات مخالف متھم کرد مگر 

 
اما بحث مھم دیگری کھ در این کتاب مطرح میشود و ارتباط چندانی با بحث اول ندارد ، مسئلھ گرایش  

بھ بعد با فراگیر شدن نظرات زنده   ۵۲بھ ارتباط با شوروی در بخشی از سازمان فدائی است کھ از سال 
را  باید برای این افراد روشن کرد کھ ھیچکدام از یاد جزنی بھ تدریج رشد کرد . در این جا این مسئلھ 

موضع   ین زمان کادر مرکزی انتخابی نداشتند بلکھ تصمیم گیری ھا درموارد آسازمانھای مسلح در 
ر بر عھده مرکز طبیعی گروه بود. یعنی قدیمی ترین افرادی کھ باقی مانده بودند و این کھ  تگیری ھا بیش

نده تحت تاثیر مناسبات و روابط و نظراتی خاص قرار بگیرند وتصمیمات این قدیمی ترین افراد باقی ما
یتواند با تغییر افراد متغیر خاصی را در شرائطی خاص اتخاذ کنند امری طبیعی است . تصمیماتی کھ م

و این خاصیت مبارزه نظامی است . زیرا کھ ممکن است یک ھستھ از اعمال ھستھ دیگر بی اطالع   باشد 
ض بگیریم کھ این ادعا صحیح باشد ھر چند اسناد  ومدارک ارائھ شده در این رابطھ اما  اگر فر. باشد 

گرایشی   ه یا ھستھ ایواما بھ روشنی میتوان شاھد بود کھ  در ھمان زمان کھ گر ،واگر ھای بسیار دارد 
گروه   ث ھائی در این مورد داشتھ است،حبھ ارتباط با شوروی برای تھیھ امکانات داشتھ و یا حتی ب

در این مسیر   دیگری از مبارزان چپ در پی تھیھ امکانات در منطقھ بھ صورت مستقالنھ بر آمدند و
ضربھ ھای دیگری از جملھ قطع ارتباط با   و  رفیق برجستھ ای بھ نام جواد چایچی را از دست دادند 

د . (جواد چایچی  ھستھ ای درشرق با ھمیاری حسین اسالمی کھ مسئولیت این ھستھ را داشت مواجھ شدن
دانشجوی مدرسھ عالی پارس بھ طرف غرب کشور فرستاده شد و حسین اسالمی کارگر اداره پست بھ 

فت تا امکانان محلی را در جھت تدارکات بکارگیرد . اولی در درگیری کشتھ شد و دومی رشرق کشور 
رایش نھ چندان کوچک در بھ زندگی مخفی ادامھ داد) . در نتیجھ کامال روشن است کھ یگ گ ۵۷تا سال 

درون جنبش مسلحانھ ھمواره وجود داشتھ است کھ خواھان استقالل در مبارزه و اتکائ بھ منابع  
مستقالنھ بوده است و وظیفھ مبارزین ھمواره باید بر این باشد کھ گرایش ھای مستقالنھ و غیر وابستھ را 

این حق را  دیگر مقصر خود آنان ھستند و ،تقویت کنند واگر ھمراه گرایشات غیر مستقالنھ قرار گیرند 
ندارند کھ پس از سالھا دیگران را مورد سوال قرار دھند . اساسا بنیان جنبش مسلحانھ بر حرکت 

یا   و امکان تداوم داشت. از ھمان ابتدا رفتن بھ فلسطین و کمک گرفتن و است  مستقالنھ پایھ گذاری شده
شدن رھبران جنبش یمن در ایران (سالم ربیع علی در دوران کمک دادن بھ جنبش ظفار و یمن وزندانی 

بر ھیچ پایھ   بود کھ جنبش مستقل در منطقھ بر روی پاھا ی خود ایستاده است و مبارزه یمن ) بیانگر آن 
ن زمان فلسطین کھ از جانب ھیچ  آن بھ مبارزان مستقل منطقھ (ودر ، بلکھ تکیھ آقدرتی تکیھ ندارد 

در میان توده ھای مبارز کھ از شریف زاده و مال  و تمامی امکانات در دسترس قدرتی حمایت نمیشد)
این امر جریان داشت و با تکیھ بر سالح ھا و بی سیمی کھ از پایگاه ھای  ،واره گرفتھ تا بھمن قشقائی آ

این منطقھ  حکومت (از جملھ زندان ساری و کالنتری قلھک ) ربوده میشد . این سنت مستقالنھ جنبش در
ورد بزرگی است کھ ھمچنان جریان دارد و مبارزین در دوره ھای بعدی نیز تمامی تالش خود را دست آ

تادن بر روی پا ھا و امکانات خود تا بھ امروز بکار برده و میبرند و از ھمین رو است کھ حتی برای ایس 
در جنبش چپ و کارگری ھنوز ھم نتوانستھ اند  استقاللشان را مورد سوال قرار دھند و با ھمھ تالشی کھ  



موفقیتی  ، اند  جی کردهرخا "وابستگی ھای فراوان خارج نشینان برای وابستھ کردن این مبارزات بھ"  
  .نداشتھ اند 

 
این دوگانگی داخل و خارج از کشور در تمامی زمینھ ھا قابل بررسی است. اکثر نیروھای خارج ھنوز  

گروه ستاره یک شعار کلیدی دارند  "جایی کھ اتوریتھ باشد آزادی نیست" و اگر در خارج از ھم ھمانند 
و باز انتشار فعالیت ھای جنبش مبارزاتی مطرح بود    نوشتھ یا ترجمھکشور در دھھ پنجاه مقاالت تحقیقی  

در این دوره بسیار محدود است و بیشتر در حد فتیشیسم فردی و بت کردن افراد در داخل کشور صورت 
می گیرد و سد راھی شده برای ھمکاری مشترک حتی با جریانات مذھبی و غیر مذھبی. کتاب" 

" در یک زمینھ نمونھ منحصر بفرد در ثابت ماندن بر  بازاندیشی یک تجربھ در درون جنبش مسلحانھ 
یک موضوع کھ بھ ادعای سازمان وحدت کمونیستی اولویت آرمان بر سازمان و بر تشکیالت صد  

موضوعی کھ   را بر روی میز می گذارد. )۱۱۸ص   ۱۳۶۵اسفند   ۶رھایی شماره چندان است (اندیشھ 
مبارزه می کنیم و در کنار زندگی  ) با آرامش(  ریلکسجریاناتی معتقد ھستند کھ ما ، ھنوز وجود دارد 

و برده داری و استثمار ھیوالی استبداد  روزمره امان بھ امر مبارزه مجازی مشغول ھستیم در صورتیکھ
وجوه  بسیاری از و بھ ضعف و فقر و فالکت کشاندن اکثریت جامعھ،  تحریمبا تحمیل  معاصر در ایران 
کھ   است و بجای نقد بھ دوره ای کھ ھنوز بسیار زود است انداختھ  فروپاشیتنگنای  درزندگی انسانی را 

برای شناخت اش راھی باید یافت کھ اگر بھ رھایی نمی رسد ولی   بھ ھمھ جوانب آن آگاھانھ پرداخت و
 . نده تکامل آن نباشد رو بازدا زمین اش را آماده کند 

 
کتاب با نوع مبارزه دھھ پنجاه درگیر نیستند. ادعای حیثیتی   ]گانه[د گفت کھ نویسند شو در یک کلیت می

است برای عشقی کھ بھ معشوق خود نرسیده است. این نوستالژی و بازنگری جدالی است درونی بھ  
گذشتھ ای کھ دیگر در حال نمایان نیست. مشکل این کتاب مشکل بخش عمده مدعیان سیاسی در خارج  

ضد سرمایھ  نیستند .  خواھان تغییرات بنیادی در جامعھ بدانند ولی از کشور است کھ شاید خود را چپ 
ضد استالین و   کتاب می خواھد نشان دھد تاریخش چھداری نیستند. حتی ضد امپریالیست ھم نیستند. گر

گروه  .ھمانطوری کھ ضد امریکا ھم نبودند  ،ضد مائو بودند ولی ضد شوروی و یا ضد چین نبودند 
در دوران بعد از قیام ھم سعی کرد ساختاری بگیرد کھ نمی توانست   حدت کمونیستیستاره و در ادامھ و

 ٬گفت باید  است کھ  در کتاب چھ نباید کرد  در چھار چوب تشکالت داخل کشوری جا بیافتد و دلیل اش ھم
 می کردند باید تکلیف خود را با آن روشن  بود کھ  این دوستان شاید نقطھ کلیدی است آخر آن پاراگراف 

"وظیفھ عناصر کمونیست ایجاد تشکلھای ایدئولوژیک خود و کوشش جھت ایجاد و گسترش پیوند با  
قبل از داشتن تشکیالت کمونیستی  ، مبارزات طبقھ کارگر است. درگیری در کارھای عام جبھھ ای 

 ایدئولوژی. گرچھ امروز )۴۶ص  چھ نباید کرد ائتالف وقت و نیروست و بھ سردرگمی می انجامد" ( 
بھ معنی سابق مفھوم ندارد  نھ آگاھی کاذب) ٬ر امر رھایی (نظردر تلفیق با عمل در انضباط تشکیالتی

"  نیست کھ گفت عطار معروف  اما چیزی کھ باقی مانده است و بیان می شود چیزی فراتر از آن جملھ
 " آن بود مفھوم تو  د یھرچھ در فھم تو آ 

 
 مھدی کوھستانی 

 ۱۴۰۰اسفند 
 
 

 
i  

۱۴۰۰دی ماه  -راھی بھ رھایی انتشارات کتاب رھا  -کتاب از گروه ستاره تا سازمان وحدت کمونیستی  
ii  
محسن نجات حسینی نام کتاب آخر خود را گذاشتھ "سازمان دینمداری کھ مارکسیست شد" کھ می شود گفت سازمانی کھ جنبش آزادیبخش و چپ  

 را لباس مذھبی پوشاند. 
iii  

تحقیقات اش را  جالب است در خود ایران کلی افراد فعال و درگیر دھھ پنجاه زندگی می کنند ولی نشریات جریانات امنیتی مازیار بھروز و 
 برجستھ می کنند کھ نمونھ آخر آن در تیرماه سال گذشتھ توسط سایت دیدار صورت گرفتھ است. 



 
گفتوگوی اختصاصی «دیدار» با مازیار بھروز در باره تاریخ تحوالت جریان چپ در ایران: در ایران، ولی میبینیم کھ جریان مبارزان  

ھای  کند، ولی ما در جریانات چپ، چھ در مجاھدین خلق و چھ در سازمان چریکمسلمان تحت ھدایت نواب صفوی سھ نخست وزیر ترور می
بینیم کھ این نوع  ھای پایین، نمیھای ردهھای درون سازمانی و یک سری قتلجز یک سری تصفیھ بینیم و بھھا را نمیفدایی خلق این دستاورد

دانید یا نھ؟ مبارزه بتواند منجر بھ حذف اشخاص بلند پایھ در حکومت بشود. شما در مجموع این نوع مبارزه را موفق می  
د! ھا بواگر موفق بود کھ اآلن حکومت دست آن  

مرکزی در طول تاریخ و در موارد دیگر ھم حکم اعدام داشتھ است؟  تخطی از نظر سازمان  
اندازند، ھادی غالمیان لنگرودی.  افتاده و بھ گردن یک نفر میگویند کھ این کار غلطی بوده است و نباید این اتفاق میھا مینھ دیگر! ھمھ این

قل ممکن است کھ قتل را او انجام داده است، ولی دستور آن کار گروه  تری بوده است، الامن معتقدم کھ فقط کار این نبوده است و کار جمعی
ام کھ  تری بوده است، یعنی کار یک ھیئت سھ نفره کھ رھبری سازمان را داشتند. اگر شما آن مقالھ را کھ من در کتاب تأمالت نوشتھبزرگ

ام و چند بار ھم صحبت  کھ من آن را نوشتھبینم کھ با اینیشود. من متر میبخشیش ھم این است بخوانید، برای شما خیلی از مسائل مشخص
آورم کھ این را  ای از سکوت گیر کرده است و من ھرچھ فشار میام، کسی در خارج از کشور پیگیری نکرده و این جریان زیر یک ھالھکرده

اند و حق دارند کھ بدانند.  خره خانواده پنجھ شاھی ھم آدمگوید. باال بیاورید بیرون و بگویید کھ چھ کسی این کار را کرده است، کسی چیزی نمی
کنم کھ فشار بیاورم تا حاال نشده است. این فرصت را گیر آوردم تا یک بار دیگر ھم این را  ام. ھرچھ سعی میمن طرفدار عدالت اجتماعی

. کنیدمطرح کنم و بھ این دلیل بھ شما گفتم کھ چرا این را از من سؤال نمی  
 
iv  

اھد ھمان عملکرد سیاسی ھستیم. در انشعاب اخیر حزب کمونیست و  شما تھ پنجاه سال بعد از این تئوری ھنوز در رفتار جریانات سیاسی الب
کوملھ٬ نیروی خارج از کشور کوملھ  با تمام فحش دادن ھای علنی بھ رفقا سابق خود ٬ نوسیونالیسم و بورژاوزی کردستان عراق  ھنوز از اقلیم  

کردستان اجازه فعالیت می خواھند و بقول ابراھیم علیزاده در این منطقھ پر از دره است و یکی از این دره ھا ھم مال آنھا. (البتھ علیزاده  
. )واھد بگویید مخالفین اش در حال سقوط بھ تھ دره سیاست ھستندخ یمنظورش از دره فقط منطقھ نیست بلکھ م  

v  
  ما این بخش از نوشتھ را برای کسی کھ بر اساس اسناد ساواک در تغییر ایدیولوژی آمده بود فرستادیم کھ آیا حاضر است کھ نامش آورده شود

  حد انتشارحتی بھ شھادت دوستانش در آن دوران کھ متاسفانھ رابط گفت کھ بخاطر بیماری ھنوز جوابی نداده و ما نمی خواستیم بیش از این 
طلب را بھ عقب بیاندازیم.  این م  

vi  
 خاطرات مجتبی طالقانی 

آل این بود کھ سازمان بھ دو بخش تقسیم  برای ما ایده مسلم است کھ بھ مکانیسم این حرکت تردید کردم. این شیوه عمل قطعا تردیدآور بود.
ی  کردیم. حتی اوایل چنین تصویرآل ھم زندگی میشود. آن بخشی کھ مارکسیست است، جدا شود و بخشی کھ مذھبی مانده، بماند و با این ایده

ھا بعدھا و بھ تدریج بھ ما  شد کھ سازمان بھ این شکل درخواھد آمد، ولی بعدا بھ تدریج، این وضعیت عوض شد. اخبار کشتنبھ ما داده می
 رسید. 

  ھای نظامی بودم. ھا بودم و تا حدی از جریانات داخلی دور و در حال آموزشدرست موقعی کھ این مسائل پیش آمد، من در اردوگاه فلسطینی
آورد. تردیدھای من  ھایی را برای آموزش نظامی میدیدم و بچھآمد و او را میتنھا ارتباط ما با سازمان، از طریق فردی بود کھ گاھی می

یافتم کھ فرآیند آنطور کھ از طرف رھبری سازمان ادعا  شد و درمینسبت بھ کل برخوردھا و جریانات سازمانی، لحظھ بھ لحظھ بیشتر می
ھا. بھ نظر من حتی اگر کسی  و این جور حرف اند با ساواک ھمکاری کنند!خواستھشدگان یک مشت خائن بوده و مینیست کھ تصفیھشود، می
ھ مسالھ سر اختالف ایدئولوژیک است و آن دوستان چون  کبعدا معلوم شد  خواست برود و با ساواک ھم ھمکاری کند، مجازاتش اعدام نبود.می

رده بودند، اعدام شدند. اینجا بود کھ من در اولین کنفرانسی کھ سازمان منشعب گذاشت، خیلی واضح مواضع خودم را  روی خود پافشاری ک
ھا را انجام داده، اعدام است! بھ  نظر تو چیست؟ گفتم: از نظر من حکم کسی کھ این تصفیھ اعالم کردم. وقتی تقی شھرام از من پرسید:

گفتم: این سیاست نیست، جنایت است. این کار سازمان برای من شوک   و آن ھم بھ بدترین شکل.  خصوص کسی کھ رفیقش را اعدام کند 
بزرگی بود و در ھمان کنفرانس ھم گفتم کھ وظیفھ اصلی ما این است کھ وضعیت پیش آمده را بھ ھر نحو ممکن جبران کنیم و اگر بخش  

ده، جبران کند.ای را کھ بھ سازمان خورضربھن  منشعب صداقت دارد، باید ای  
ھا موج شدید ضدیت با این مجموعھ شروع شد و ساواک ھم بھ  پس از این حرکت سازمان، چھ در داخل و چھ در خارج از زندان ۵۴در سال 

بھ ھر نحو    ھا بھ وجود آمده بود، حداکثر استفاده را کرد. تاکید من این بود کھ باید این قضیھھا و مارکسیستخوبی از این شکافی کھ بین مذھبی
 ممکن، جبران شود و ھمین بحث را ھم در اولین مالقاتی کھ با پدرم داشتم، مطرح کردم.

 
 

vii  
ایی  با اینکھ خود نویسنده مشکلی برای بیان اسم اش نداشت و برای اینکھ کسانی کھ نام اشان در این نوشتھ آمده زنده نیستند و طبق راست آزم

ولی بچھ ھای پیکار موضوع کتاب را تایید  با یکی از دوستان نویسنده کتاب کھ معتقد است وحدت کمونیستی در آن زمان در جریان نبوده است 
 بدون آوردن نام ھا این بخش را می آوریم و باطبع کسانی کھ نیاز بیشتری بھ این موضوع داشتھ باشند جداگانھ خواھیم پرداخت. دند و کر

 
viii  

حکمت در جلسھ مبانى کمونیسم کارگرى (سمینار دوم) - سخنرانى در انجمن مارکس لندن گفت: تاریخ جنبش چر یکی ایران را بخوان ید. کتاب  
آن   دین یبب دیداستان چھ بوده، برو د ینیبب  د یدو انقالب". برو نیب رانی "ا  ،ییدارد فقط راجع بھ مجاھد و فدا  یفصل کردم، یرا کھ نگاه م انی آبراھام

و   یچقدر با جنبش کارگر  رانیا  یستی کمون کالیجنبش راد  دی نیبب دیدادند. برو  دئولوژىیا رییخلق از کجا آمدند و چطور تغ نیشش نفر مجاھد
  سمیدانشگاه تھران. و چقدر کمون  یو فن اتیھاى ادبدانشکده یناراض یمحل و دانشجوھا یطبقھ ربط داشتھ و چقدر با انجمن اسالم  یستیال یسوس

  یبھ پدرش (مجتب یطالقان ی و بعد از شش سال نامھ مجتب کندیدرست م یبوده است! طرف انجمن اسالم تیّ جنبش ضد بھائ ونیمد رانیا
  یبعد از انقالب وقت -کاربودیسازمان پ  یدیکل  یتھای از شخص یکی و  کاریسازمان پ یدئولوژیا رییو از سران تغ یهللا طالقان تی پسر آ  یطالقان

کھ من چقدر بھ شما احترام   سد ینوی پدرش م  یجھان سوختھ، برا  نیمحروم یالبتھ دلش برااست مسلمان کھ   یآدم کی شد).  سیتأس  کاریپ
بودند کھ قبالً فکر   ییرھا  کی دنبال  شانیجھان است. ا ییعلم رھا سمیکھ مارکس  میدی رس جھینت  نیبھ ا  م،یکھ ما دار ییبا آرمانھا یول گذارمیم
  ورا خراب کند  یکیچر انیخواست جر  یاست!" حکمت م ییعلم آن رھا سمیاست، حاال متوجھ شده کھ نھ! مارکس   ییقرآن علم آن رھا کردهیم

بررسی کل جریان در میان یک سخنرانی از سطحی بودن چپ دھھ پنجاه حرف می زند. بدون   
 . برای نمونھ مصاحبھ مجتبی طالقانی را در رابطھ با ھمان نامھ می آوریم.  خاطراتی از مجتبی طالقانی پس از ۳۰ سال سکوت 

https://www.didarnews.ir/fa/amp/news/64419
https://radiopayam.ca/%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D9%88-%D9%85%D9%87-%D9%84%D9%87/
https://radiopayam.ca/%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4/
https://www.khaterenegari.com/main/%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d8%b3%da%a9%d9%88%d8%aa-%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa-%d9%86%d8%a7%da%af%d9%81%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c/
https://www.khaterenegari.com/main/%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d8%b3%da%a9%d9%88%d8%aa-%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa-%d9%86%d8%a7%da%af%d9%81%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c/
https://www.khaterenegari.com/main/%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d8%b3%da%a9%d9%88%d8%aa-%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa-%d9%86%d8%a7%da%af%d9%81%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c/
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 اشاره کردید بھ این کھ نوشتن آن نامھ بھ پدرتان، یک تصمیم گروھی بود  و صرفا ملول اراده شخص شما نبود. در واقع سازمان میخواست  

گویید کھ از تمام آثار تغییر ایدئولوژیک ھم اطالع نداشتید، از  ھای خود با مرحوم طالقانی را از زبان فرزندش بزند. از طرف دیگر میرفح
اند و حتی پدرتان را  آدمھای پاکباختھ گروه را تھدید کرده و کشتھھا. بعدھا کھ خبردار شدید کھ اینھا نھ تنھا بسیاری از ھمرزمان و جملھ تصفیھ

اندازیم! این رفتارھا برای شما در آن سمت و سویی کھ ایستاده  کشیم و بھ گردن رژیم مینیز بھ بیرون شھر برد و بھ او گفتھ بودند تو را می
. بودید، تردیدی بھ وجود نیاورد  

ix  
 مصاحبھ پرویز قلیچ خانی با تراب حق شناس 

.  حسینی برای اولین بار از قتل دیگری در سازمان صحبت میشود كھ خیلی از افراد قدیمی سازمان ھم در جریان نبودندس : در كتاب نجات 
ی آموزش نظامی از طریق لندن بھ عراق میآید . در  ماجرا از این قرار است :  جوانی بھ نام حمید توسط تشكیالت داخل برای دیدن دوره

بھ او مشكوك میشود و این شك او بھ   –ی از مسئولین داخل كھ بھ تازگی از ایران بھ خارج اعزام شده بود یك –ای تیمی، محسن فاضل  خانھ
حمید بھ عنوان مامور ساواك تا جایی پیش میرود كھ با توافق حسین روحانی مسئول خارج كشور سازمان در آن موقع، و كمك محمد یقینی،  

. گویا شما ھم  در بیروت قرار بوده كھ با تشكیالت داخل تماس بگیرید و چند و  او را كتك میزنند. در واقع حمید را زیر فشار قرار میدھند
؟ و شما امروز  . آیا این قضیھ صحت دارد، حمید در زیر شكنجھ كشتھ می شود. ولی قبل از این كھ خبر شما برسدچون قضیھ را روشن كنید

؟میكنیدپس از گذشت زمان نسبت بھ این اتفاق چھ فكر   
: در آن زمان برخی اعضا و ھواداران چھ از ایران و چھ از  !! بگذارید مسئلھ را اینطور بگویمشناس: آری درست است و ھمینطور بودهحق

ن  . یكی از كسانی كھ آمد ھمیی آموزشی بھ ایران بر میگشتندھای فلسطینی میآمدند و پس از دیدن دورهخارج برای دیدن آموزش بھ پایگاه
ھای جا  ای داشت كھ برای بچھبود. او متأسفانھ رفتار ناشیانھ ۵۳. سال  جا آمدجوان بود كھ از ایران فرستاده بودند و از طریق انگلستان بھ آن

پاسی  . ولی بھ نظرم این خطای بزرگی برای سازمان بود و حتا وقتی س. ھمین موضوع شك و تردید ایجاد می كردی سازمان غریبھ بودافتاده
. ھیچ كس بر این قصد نبود  چند ماه بعد بھ خارج رسید و مسؤولیت بخش خارج را بھ عھده گرفت، این را بھ عنوان یك خطای پایگاھی نامید

  . باید بگویم كھ محسن فاضل از نظر روحی آدمی بود كھ در اینطوركھ این  فاجعھ ی ناخواستھ اتفاق بیفتد ولی او زیر فشارھا كشتھ شده بود
موارد بسیار شكاك بود و ھمین شك كردن و دستپاچگی بود كھ نقطھ ضعف او بود و بھ ھمین دلیل ھم او را بھ خارج فرستاده بودند كھ در  

معرض تعقیب و پیگرد نباشد. چون بھ ھمھ چیز می توانست شك كند و پای بدترین احتماالت برود.. این رفیق البتھ كارایی ھا و صالحیت ھای  
داشت و مثل ھر كس دیگر نقطھ ضعف ھم داشت. او كھ شدیداٌ تحت تأثیر و ترس از سركوب پلیسی قرار داشت در این مورد  خودش را 

و بقیھ را با خود در تشكیك    آوردپیشقدم شد كھ از این فرد بیگناه و مظلوم (بھ قول بھرام آرام) سئواالتی بكند و از او موارد شبھھ ناك بیرون 
. من میگویم كھ این یك خطای عظیم بوده و من ھمیشھ شرمنده آن  كرد. باالخره كار بھ كتك زدن او میرسد و او از بین میرودبھ او ھمداستان 

؟ متأسفانھ آن شب نتوانستم  جا بھ بیروت رفتم برای این كھ تلفنی از ایران بپرسم كھ آیا بھ او اطمینان دارند و او كیست، با این كھ از آنھستم
. وقتی از بغداد تلفن زدند و بھ  ، فردای آن روز جواب تلگراف رسید كھ این آدم مطمئن است ولی دیر شده بودماس بگیرم و تلگراف زدمتلفنی ت

رخ داد.ـ  ۱۳۵۳. این فاجعھ ی شرم آور در سال ، من واقعاً منقلب شدمصورتی رمزی گفتند كھ طرف از كف رفت  
ی امكان ارتكاب خطائی كھ بھ فاجعھ بینجامد ھست. این در كار سیاسی ھم پیش میآید و این را از این  در ھر كار سترگ زندگی فردی و اجتماع

، بھ دیده میگیرند ولی در كنار كشیدن از سیاست ھر چھ پیش  ھا یا اشتباھاتی را كھ در كار سیاسی پیش میآیدنظر میگویم كھ خیلیھا ضعف
،  ام و حتا سر خودم می آید، سرجامعھامدستم پاك است، ھر بالیی كھ سر ھمسایھ رد كار سیاسی نشوم، بھ ھیچ میشمارند. گویا من اگر وابیاید

. .من مسئولیتی ندارم  
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