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 نويسی به شيوه تاريخ
  وزارت اطالعات جمھوری اسالمی

  
ديده منقسم گرديد، سراسر تاريخ بشريت آکنده از  گر و ستم از ھنگامی که بشريت به طبقات ستم

ای  اين مبارزه، وقفه. گران است  ستمديدگان برای رھايی از يوغ اسارت ی قھرمانانه ستم مبارزه
ديده، چنان  نخواھد يافت و تاريخ روی آرامش به خود نخواھد ديد، مگر آن ھنگام که بشريت ستم

ديده، بر  گر و ستم گران را به گورستان تاريخ بسپارد که ديگر نام و نشانی از طبقات، ستم ستم
گر، در ھر گام از سير صعودی تاريخ،  ت ستمھای طبقا لذا به رغم تمام سالخی. جای نمانده باشد

ديدگان در ابعادی پيش از آن ناشناخته، سر برآورده است، تا جايی که ھيچ گاه در  مبارزات ستم
دار و کارگر بر پھنه تاريخ ظاھر شدند، جنگ  تاريخ بشريت ھمچون دورانی که طبقات سرمايه

تر از بورژوازی، کشتار و  رحمانه  بیای طبقات، چنين پردامنه و آشکار نبوده و ھيچ طبقه
 .سرکوب نکرده است

 

داری حاکميت خود را بر جھان پی افکنده است، بورژوازی  در سراسر دورانی که نظام سرمايه
صدھا جنبش و قيام کارگری را به خاک و خون کشيده است و تنھا در طول قرن بيستم، 

ست که ھيچ گاه   ھمه، کمونيسم، چونان کابوسیبا اين. ھا کمونيست را قتل عام کرده است ميليون
. تس انتھاوحشتی که بورژوازی از کمونيسم دارد، بی حد و . طبقات مرتجع را رھا نکرده است

تواند خصلت  ست، نمی بورژوازی که خود برآمده از يک سير تحول تاريخی. دليل ھم دارد
تواند دشمنی را که  نمی.  داردمشروط و گذرای نظمی را که پاسدار آن است، از خودش پنھان

تر کردن  لذا برای طوالنی. کند، نبيند اش را تھديد می رو در رويش قرار گرفته و تمام موجوديت
بيند که ھر روز ماشين   اش، راھی جز اين در مقابل خود نمی دوران احتضار خود و نظام

تخطی و سوء قصد به نظم ترين وسايل تجھيز نمايد و توسعه دھد و ھر  سرکوب اش را با مدرن
اما تنھا به سرکوب مادی بسنده نکرده، . ترين وجه ممکن سرکوب کند رحمانه موجود را به بی
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بلکه تمام وسايل و امکانات تبليغاتی و شکل دادن به افکار عمومی را به کار گرفته، 
سيسم و کمونيسم اند تا به خيال خودشان ابطال مارک پردازانش خروارھا کاغذ را سياه کرده نظريه

مکمل آن نيز . داری را آخرين ملجا و پناھگاه تاريخ معرفی نمايند را اعالم کنند و نظام سرمايه
ھای  ھا، دروغ و افترائات ساخته و پرداخته دستگاه ترين دشنام ترين و رذيالنه سيلی از پست

  .استھای کمونيست و انقالبيون کمونيست بوده  امنيتی و اطالعاتی عليه سازمان
پردازش عجز و ناتوانی خود را در برابر نظرات مارکس  وقتی که بورژوازی و لشکر نظريه

وقتی که نتوانستند در يک . ترين اتھامات به جنگ مارکس برخاستند نشان دادند، با سيلی از کثيف
ای نظير لنين را از پای درآورند، اتھام کثيف جاسوس  جدال نظری و سياسی، کمونيست برجسته

ھا  حقيقت بر ميليون. ھای رذيالنه با شکست روبرو گرديد اما تمام اين تالش. لمان را به او زدندآ
مارکس به آموزگار بزرگ کارگران سراسر جھان تبديل شد و . کارگر و کمونيست پوشيده نماند

ن شناسد که آتش رھايی انسا ای می امروز ھر کس که بويی از انسانيت برده باشد، او را پرومته
ترين  ترين و بزرگ لنين نيز مقام خود را به عنوان برجسته. را به ارمغان آورده است

جنبش . ست که قرن بيستم به خود ديده است، در تاريخ بشريت ثبت کرده است  کمونيستی
ھا کشتار  لذا جای تعجب نيست که پس از سال. ھا فراوان دارد کمونيستی و کارگری از اين نمونه

ھای کثيف طبقه حاکم عليه سازمان ما، از ھمان نخستين  يان در ايران و تمام شيوهو سرکوب فدائ
اش را در سياھکل اعالم نمود، تا به امروز، تازه دستگاه شکنجه و کشتار  روزی که موجوديت

نويس ظاھر  جمھوری اسالمی که گويا تمام جناياتش ھنوز کارساز نبوده است، در نقش تاريخ
  .عليات به مصاف يک دوران از تاريخ سازمان ما برخاسته استشده و با يک مشت ج

  وابسته به وزارت اطالعات جمھوری اسالمی" ھای سياسی مؤسسه مطالعات و پژوھش"اخيراً 
بر ". ١٣۵٧ھای فدايی از نخستين کنش تا بھمن  چريک"کتابی انتشار داده است، تحت عنوان 

نبوده است که ھوس نوشتن کتابی در مورد کسی پوشيده نيست که وزارت اطالعات، بيکار 
 صفحه به سرش زده باشد، بلکه ھدف معينی در اين ٩٠٠ھای فدايی خلق در متجاوز از  چريک

داند که وقتی دستگاه جاسوسی، شکنجه و  ھر انسانی با کمی آگاھی نيز می. کار داشته و دارد
ر مورد يک سازمان کمونيست ای د داری، نوشته کشتار يک رژيم مرتجع پاسدار نظام سرمايه

  . کند دھد، ھدفی را دنبال می انتشار می
از آنجائی که پرداختن به تک تک مواردی که وزارت اطالعات در اين کتاب مطرح کرده 
است، در يک مقاله نشريه ممکن نيست، لذا در اينجا صرفا به اھداف وزارت اطالعات از 

  .پردازيم انتشار اين کتاب می
بيند که در سطر، سطر اين  شته وزارت اطالعات را از اول تا به آخر بخواند، میھر کس که نو

اند، بر يک دوران از مبارزات قھرمانانه  يسندگان وزارت اطالعات تالش کردهنوشته، نو
ھای زحمتکش و  ھای ايران که يکی از صفحات برجسته در تاريخ مبارزات توده کمونيست

  .بطالن بکشندديده مردم ايران است، خط  ستم
ھای فدايی خلق ايران، آغازگر آن بودند، به رغم ھر اشتباه نظری و  ای که چريک مبارزه 

کننده سنت  اين مبارزه احيا. عملی، از چند جھت در جنبش کمونيستی ايران، نقش ايفا نمود
در نتيجه گر در ايران بود که  ناپذير عليه نظم مستقر و طبقه حاکم و ستم کمونيستی مبارزه آشتی

ھای  مبارزه چريک. سلطه سوسياليسم اپورتونيستی حزب توده به طاق نسيان سپرده شده بود
عملی خط بطالن کشيد و  فدايی که با مرزبندی نظری و عملی با رويزيونيسم آغاز گرديد، بر بی

انتھای  ھای بی به يک دوران از رکود و شکست که ماحصل سوسياليسم بورژوايی و خيانت
ھايی  ھای کارگر و زحمتکش، با کمونيست با آغاز اين مبارزه، توده. وده بود، پايان بخشيدحزب ت

ھای  شان با گفتارشان انطباق داشت و برای رسيدن به اھداف و آرمان روبرو شده بودند که عمل
ی ھا ھا به توده ھا، سيمای نوينی از کمونيست آن. کردند شان نيز دريغ نمی کمونيستی خود، از جان

گری ساواک رژيم شاه و  لذا بدون دليل نبود که به رغم تمام وحشی. زحمتکش مردم نشان دادند
سيلی از اراجيف و اتھامات دستگاه تبليغاتی و امنيتی نظير خرابکار، تروريست، عامل بيگانه 
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ترين مردم از ميان روشنفکران و کارگران به صفوف  روترين و آگاه گروه گروه از پيش... و
لذا پر واضح است که جمھوری اسالمی، اين . دانستند پيوستند و يا خود را ھوادار می مان میساز

ھا  اش کار نيمه تمام رژيم شاه و سازمان امنيتی آن در کشتار کمونيست رژيم مرتجعی که رسالت
 ھای فدايی از ا شايد بتواند سيمايی را که چريککار گيرد، تبوده است، تمام تالش خود را به 

يکی از اھداف اصلی . کمونيستھا  در ايران ارائه دادند، از بين ببرد
از . وزارت اطالعات از انتشار اين کتاب ھمين مسئله است

روست که صفحات متعددی از نوشته وزارت اطالعات و  اين
ای آن از نمونه شھبازی و پرتوی، با استناد به نقل  ھمکاران توده

يانوری و بيگوند، به اين مسئله ھای متعدد از حزب توده، ک قول
اختصاص يافته است که کمونيسم و مارکسيسم آن چيزی نبود که 

ھای فدايی به آن باور داشتند، بلکه آن چيزی است که  چريک
. اند مارکسيسم و لنينيسم، امثال کيانوری، ارائه داده" نظران صاحب"

ای در  هکند، اصالً مبارز رود و ادعا می وزارت اطالعات فراتر می
، چند ۵٧ھای فدايی از سياھکل تا سال  کار نبود، تمام کار چريک

وزارت اطالعات بھتر از اين ". کانگستريسم"ترور بود و 
  . اش را جار بزند توانست رسوايی خود و کتاب نمی

در حالی که ھنوز انقالب ايران آغاز نشده بود، در تمام نيمه اول دھه پنجاه، جامعه ايران عرصه 
کننده را در آن، سازمان  دی سياسی و نظامی، عليه رژيم شاه بود که نقش اصلی و رھبرینبر

اين مبارزه در آن حد وسعت گرفته بود که تنھا . ھای فدايی خلق ايران بر عھده داشت چريک
ھای سازمان، در جريان اين مبارزه به اسارت رژيم درآمدند،  ھزاران تن از اعضا و سمپات

ھا در حمايت و پشتيبانی از سازمان و مبارزات  اھرات از سوی دانشجويان دانشگاهھا تظ الاقل ده
دستگاه رسوای . يافت آن صورت گرفت و گرايش به سازمان در صفوف کارگران مدام افزايش 

نھد و بر اين پندار  می" کانگستريسم" جاسوسی و کشتار جمھوری اسالمی، براين مبارزه نام 
تواند، به ھدف خود برسد و يک دوران از مبارزات درخشنده جنبش   میاست که با اين اراجيف

  .اعتبار سازد کمونيستی را به خيال خودش بی
خواھد راه حلی نيز برای نجات رژيم  وزارت اطالعات اما، در اين تالش نافرجام خود، می 

می جمھوری اسال. جمھوری اسالمی از معضلی که امروز با آن روبروست، دست و پا کند
بيند که  با اين وجود بار ديگر می. ھای ايران را به قتل رساند ھزاران تن از کمونيست

ھا قرار  در پيشاپيش جنبش کارگری، کمونيست. اند ھا از ھمه جا سر بلند کرده کمونيست
در ھر کجا . ھا مايه افتخار و سربلندی جنبش دانشجويی ھستند ھا کمونيست در دانشگاه. اند گرفته
اما مسئله به ھمين جا ختم . ھا حضور دارند گيرد، در آن جا کمونيست بشی راديکال پا میکه جن

ھای فدائی به جوھر انقالبی مارکسيسم،  ھای ايران، ھمچون چريک نسل نوين کمونيست. شود نمی
بنابراين . به انقالب اجتماعی، سرنگونی قھرآميز طبقه حاکم و ديکتاتوری پرولتاريا، باور دارد

وم است که چرا وزارت اطالعات در نوشته خود عليه سازمان ما، تالش کرده است، حزب مفھ
اما تالش وزارت اطالعات در . توده را داور صحت و سقم مارکسيسم و سوسياليسم قرار دھد

سوسياليسم حزب توده که تئوريسين سرشناس آن . فرجام خواھد بود اين عرصه نيز عبث و بی
دانست،  ھای متعددش آن را بی کم و کاست با اسالم ناب محمدی يکی می احسان طبری در نوشته

حزب توده، نه از آن . رسواتر از آن است که کسی پيدا شود و آن را به عنوان سوسياليسم بپذيرد
اش چنان  ھنگام که پس از اتحادش با ارتجاع مذھبی به چنان الشه متعفنی تبديل شده که بوی تعفن

دھد، بلکه در سراسر دوران  ی حتا اجازه نزديک شدن به آن را نمیزننده است که به کس
اش، حتا برای يک لحظه نيز حزبی مارکسيست و سوسياليست نبوده است تا کسی از  موجوديت

  .آن چيزی بياموزد
وزارت اطالعات جمھوری اسالمی در نوشته خود تالش کرده است که با رد مبارزات سازمان  
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  .فايده است ه قھرآميز عليه طبقه حاکم و برای برانداختن نظم موجود بیما، اثبات کند، مبارز
اش، اين سنت مبارزاتی را در ايران  ھای فدايی خلق ايران، از آغاز موجوديت سازمان چريک

گران جنگيد، ھيچ گاه نبايد در مقابل مرتجعين  مستحکم ساخت که تحت ھر شرايطی بايد عليه ستم
توان از  رام گرفت و سر انجام اين که مرتجعين را تنھا با قھر انقالبی میسر تسليم فرود آورد و آ

سازمان، البته اشتباھات متعددی در عرصه نظری وعملی و کاربرد . اريکه قدرت به زير کشيد
تاکتيک مسلحانه نيز داشت که در مقاطع مختلف حيات سازمان، مورد بازبينی و نقد قرار 

. ی به ادعاھای وزارت اطالعات در نفی مبارزه قھرآميز ندارداما اين اشتباھات ربط. گرفت
ھا بعد وزارت اطالعات جمھوری اسالمی، به خود زحمت دھد و در نفی  الزم نبود که سال

ھا استناد  نه بيژن جزنی و نه لنين که وزارت اطالعات سعی کرده به آن. سرايی کند ترور ياوه
ھا مردود اعالم  آن چه که آن. ده که ترور را نفی کندکند، و نه ھيچ مارکسيست ديگری پيدا نش

خواھند يک  ھا از طريق آن می ای است که تروريست اند تروريسم يا ترور سيستم شده کرده
ھای سازمان،  بحث رفيق جزنی يا رفقای ديگر در انتقاد به تاکتيک. حکومت را سرنگون کنند

ای از  ھا در ھر مرحله تقدم ھر يک از آننقش و اھميت ھريک از مبارزات سياسی و نظامی و 
حتا بعدھا اين نظر رفيق جزنی که مبارزه مسلحانه نقش محوری در مبارزات . تکامل جنبش بود

چرا که پس از تثبيت سازمان در سال . سازمان دارد، اين ھم مورد انتقاد قرار گرفت و رد شد
ن، تاکتيک مسلحانه فقط آوری گسترده انقالبيون کمونيست به سوی سازما  و روی۵٣
توانست، نقشی فرعی داشته باشد و تمام فعاليت متمرکز در درون کارگران و مبارزه صنفی  می

اما به رغم تمام اشتباھات يک چيز در مبارزات سازمان آموزنده و زنده . ھا باشد و سياسی آن
ت حاکم را جز با سالح طبقا. قھر ضد انقالبی را بايد با قھر انقالبی سرنگون کرد. بوده و ھست

چنان بر  روست که سازمان ما امروز نيزھم از اين. توان از اريکه قدرت به زير کشيد نمی
فشارد که جمھوری  سرنگونی قھرآميز جمھوری اسالمی تأکيد دارد و بر اين حقيقت پای می

. و برانداختتوان سرنگون کرد  ھای کارگر و زحمتکش، می اسالمی را تنھا با قيام مسلحانه توده
وزارت اطالعات جمھوری اسالمی اگر ھزاران صفحه نيز در رد مبارزه مسلحانه سياه کند، 

ھای مردم  تواند در ميان انقالبيون کمونيست ترديد ايجاد نمايد که تنھا راه رھايی توده ای نمی ذره
يست از ست که ھر انسان انقالبی و کمون اين درسی. گران، قيام مسلحانه است از شر ستم

  .ھای مردم در جريان سرنگونی رژيم شاه آموخته است مبارزات سازمان ما و تجربيات توده
وزارت اطالعات جمھوری اسالمی در نگارش کتاب خود، ھدف ديگری را نيز دنبال کرده 
است و آن تالش برای مخدوش کردن چھره مبارزينی است که به عنوان سمبل مبارزه، ايستادگی 

  .اند ھای کارگر و زحمتکش جای گرفته گر در قلب توده  نبرد عليه مرتجعين ستمو قھرمانی در
وزارت اطالعات که تاريخ را به روش مختص خودش به عنوان يک سازمان جاسوسی، شکنجه 

ھای  ای از بازجويی ھای گزين شده و کشتار نوشته است، يکی از منابع مورد استنادش تکه پاره
اما اين، از . ھا استفاده کند ش از آن توانسته در خدمت مقاصد  میگران ساواک است که شکنجه

  .داری در جعل حقايق است ھای سرمايه ھای اطالعاتی رژيم ھای سازمان نمونه رسواترين شيوه
ھاست که زير شکنجه تخت و شالق،  نويسی وزارت اطالعات، مبتنی بر بازجويی اوالً، تاريخ

ثانياً، اين شيوه رسوای . ی اخذ شده و پشيزی اعتبار نداردآپولو، سنگ آسياب و شوک الکتريک
ھا و اسناد ساواک و  ھايی از بازجويی ست که بريده مختص وزارت اطالعات جمھوری اسالمی

گران  گران آن را به عنوان مدرک و مأخذ عليه سازمان و رفقای ما که به اسارت شکنجه شکنجه
ست که در   کم و کاست، عين سند باشد، جعل تمام حقيقيتیبنابراين حتا اگر بی. درآمدند، ذکر کند

با اين شيوه رسواست که قھرمانان حماسی نبرد سياھکل کسانی معرفی .  دارددوجويک پرونده 
روند  در حين مبارزه در می. خواھند خود را تسليم نيروی سرکوب رژيم شاه کنند شوند که می می

عود احمدزاده که سمبل مقاومت در زير مس. و دست آخر ھم چند سطری دفاع حقوقی
ھای ساواک بود، عليه او ھم بايد چيزی گفته شود که ديگر سمبل مقاومت  ترين شکنجه وحشيانه

ھای بازجويی وی، شماره تلفنی  باالخره در ورقه. گران نباشد در زير شکنجه و در مقابل شکنجه
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ده شده و ساواک پس از مراجعت به شود که پس از تحمل يک ھفته شکنجه به بازجو دا پيدا می
وزارت اطالعات جمھوری اسالمی، اما نتيجه . گردد ای رو به رو می آن جا با خانه تخليه شده

باشد، زير وی در پنجمين  احمدزاده نيز خود خائن می"اگر لو دادن خيانت است، پس : گيرد می
 منزل چنگيز قبادی را فاش  انجام شد، شماره تلفن۵٠ / ۵ / ١٠جلسه بازجويی که در تاريخ 

کنند ولی ھيچ گونه رفت و آمدی را   ساعت مراقبت می۴٨سازد، مأموران از اين محل حدود  می
گران  وزارت اطالعات چه مفتضحانه سمبل مقاومت در زير شکنجه شکنجه." کنند مشاھده نمی

ای ولو کوتاه  ارهوزارت اطالعات حتا برای حفظ ظاھر قضيه ھم که شده، اش! را افشا کرده است
ھای  به دادگاه و دفاعيات رفيق مسعود احمدزاده و رفقای ديگری که رژيم شاه را در دادگاه

از . ھای آن روزھا ھم خبرش منعکس گرديد، ندارد خودش به محاکمه کشيدند و در روزنامه
ھا   روشترين ھا از کثيف آن. توان انتظار داشت نويسان وزارت اطالعات جز اين ھم نمی تاريخ

کشی در خدمت  شان آدم ھا حرفه آن. کنند برای کسب و کار اطالعاتی و جاسوسی خود استفاده می
شوند، تا به خيال  ھا متوسل می ترين شيوه رژيم ارتجاعی حاکم بر ايران است، لذا به کثيف

پس چه جای تعجب است که رفيق حسن . ھا را خراب کنند ھای مبارزات توده خودشان سمبل
عناصر فاشيستی و دژخيمانه و "وزی را که سمبل يک کارگر پيشرو و آگاه است، واجد نور

ھا را با قرارھای  ھا ساواکی رفيق اعظم روحی آھنگران که مدت. بنامند" خشونت گانگستری
ھمه . غير واقعی سرگرم کرده بود، کسی معرفی کنند که ھمه اطالعاتش را به ساواک داده است

اند و  شان را لو دادهير شدند، چنان تصوير کند که اطالعات و قرارھایرفقايی را که دستگ
گران نيافتادند، ھر يک با سيلی از اراجيف و اکاذيب متھم  ھايی ھم که زنده به چنگ شکنجه آن

در اين ميان وزارت اطالعات کينه نامحدودی نسبت به رفيق حميد اشرف از خود نشان . شوند
کند که  ترين احساسات ناسيوناليستی، ادعا می رای برانگيختن کثيفوزارت اطالعات ب. دھد می

حميد اشرف از آن رو رضايت داد که خليج، جايگزين خليج فارس شود که از ليبی، يمن، جبھه 
کرد  خلق برای آزادی فلسطين، جبھه خلق برای آزادی عمان، کمک مالی و تسھيالتی دريافت می

  . بود"بھانه"و انترناسيوناليست بودن 
برغم ياوه سرائی و ادعای مضحک وزارت اطالعات مسئله کمک، ھيچ ارتباطی به موضع 

ھای  ترين خصلت اتفاقاً اين يکی از برجسته. سازمان در مورد خليج نداشت و ندارد
ھای مرتجع حاکم بر ايران و کشورھای عربی را  انترناسيوناليستی سازمان بود که دعوای رژيم

سی بودن خليج، مسئله طبقات حاکمه اين کشورھا اعالم نمود که ربطی به بر سر عربی يا فار
اند کارگران ميھن  ھا به صدای بلند اعالم کرده کمونيست. يک سازمان کمونيست انقالبی ندارد

ھا برای برچيدن تمام مرزھای  کمونيست. دار مرتجع است ميھن در دست طبقات سرمايه. ندارند
ھای آزاد و رھا شده از قيد نظام طبقاتی ھستند،  علق به ھمه انسانجغرافيايی و جھانی که مت

داند، دعوا بر سر  لذا ھر سازمانی که خود را کمونيست و انترناسيوناليست می. کنند مبارزه می
العرب، يا اروند رود، خليج فارس، يا خليج عربی را مسئله بورژوازی در ايران و   نام شط

  .ھای کارگر و زحمتکش ندارد بطی به منافع تودهداند که ر کشورھای عربی می
ھا، به  وزارت اطالعات آن چه را که در چنته داشته عليه حميد اشرف، اين قھرمان ماندگار توده

اش ته  در جايی ھم که ديگر چيزی برای گفتن نداشته است و اسناد و مدارک. خدمت گرفته است
گران  کوشد کتشاری را که شکنجه خيزد و می کشيده است، به ياری ھمکاران ساواکی خود برمی

ساواک در يکی از حمالت خود به محل زندگی رفقا به راه انداختند و حتا به کودکان کم سن و 
اما . سال، ناصر و ارژنگ شايگان شام اسبی نيز رحم نکردند، آن را به حميد اشرف نسبت دھد

کرد،  د اھداف وزارت اطالعات کفايت نمیھا برای پيشبر ھايی از بازجويی اگر تاکنون تکه پاره
ھای اين و آن بود، اکنون ديگر به ھمين نيز نيازی  استناد تاريخ نويسان وزارت اطالعات به گفته

  :نويسد کند و می يکسره داستان جعل می. نيست
او در آخرين لحظات، پيش از . در ھمين خانه بود که رفتار ھولناکی از حميد اشرف سر زد"

ھايی به سرشان کشت، تا مبادا زنده  اسبی را با شليک گلوله رژنگ و ناصر شاگان شامفرار، ا
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 ساله، اطالعاتی به دست ساواک و کميته ١٣ و ١٢گرفتار شوند و از طريق آن دو کودک 
شايد ھم آن گونه که بعداً اعتراف کرد، نگران آينده زندگی آنان در واپسين . مشترک بيفتد

خانه شکنجه و کشتاری که تنھا در طول  برای وزارت." فقای خود بودروزھای جنگ و گريز ر
.  ماه، ھزاران زندانی سياسی را قتل عام کرد، البته جعلياتی از اين دست عجيب نيست٢تر از  کم

خواند، اوج  اطالع از مسايل سياسی، وقتی که اين جمالت را می اما حتا يک آدم به کلی بی
وزارت اطالعات از کجا چنين . بيند کش آن را می  و سازمان آدمرسوايی رژيم جمھوری اسالمی

معلوم " بعداً اعتراف کرد"حميد اشرف چگونه، کی و کجا . چيزی را شنيده است؟ معلوم نيست
شنويم که حميد اشرف اعترافی  نيست و تازه در آخر داستان جعلی وزارت اطالعات متوجه می

شجاعت آن را نداشت که با روايت صادقانه اين واقعه "نداشته، چون به ادعای وزارت اطالعات 
و ." اين جنايت را به نام خود ثبت کند" ای از تجربيات جنگ چريکی در ايران پاره"در جزوه 

امروز وقت آن است که : "گويد بعد ھم برای اين که جعليات خود را عين واقعيات نشان دھد، می
نامند،  اند و ھم چنان حميد اشرف را رفيق کبير می ھمه کسانی که به نقد گذشته خود پرداخته

  ."موضع خود را در اين باره روشن سازند
گران  کند، جنايت شکنجه نويسی به شيوه وزارت اطالعات را؟ دادستانی جعل می بينيد، تاريخ می

دھد و بعدھم برای اين که جعليات خود را خيلی جدی و  ساواک را به حميد اشرف نسبت می
موضع خود را "خواھد  می" اند از ھمه کسانی که به نقد گذشته خود پرداخته"شان دھد، واقعی ن

  ." در اين باره روشن سازند
نويسان وزارت اطالعات، در نوشته خود از اين جعليات فراوان دارند، اما اين، از نمونه  تاريخ

  .ھاست رسواترين آن
 تفصيلی از نفوذ يکی از عوامل ساواک وزارت اطالعات در پايان کتاب خود داستان پر طول و

گيرد که  کند، و نتيجه می ھای ھوادار که ارتباطی ھم با سازمان نداشت، نقل می در يکی از گروه
ست که  جای شکرش باقی. چيزی نمانده بود، ساواک رھبری سازمان را ھم به دست بگيرد

 قرار گرفته و يا يکی را وزارت اطالعات ادعا نکرده است، عوامل ساواک در رھبری سازمان
کند، ضربات  اما با اين وجود به اشکال مختلف تالش می. به درون سازمان نفوذ داده باشد

اين نيز از نمونه جعليات ديگر وزارت .  به نفوذ ساواک نسبت دھد۵۵ و ۵۴سازمان را در سال 
راتی بود که در شکل ھا به سازمان وارد آمد، نتيجه تغيي ضرباتی که در اين سال. اطالعات است

اشکاالت در شيوه کار و نحوه . ای سازمان پيش آمد ھای کارگری و توده سازماندھی و فعاليت
ھای پليسی  ھای تلفنی و تعقيب دھی باعث گرديد که ساواک بتواند از طريق ردگيری سازمان

از اين بابت . برساندھا بودند، به قتل  خود، چند خانه را شناسايی کند و رفقايی را که در اين خانه
  .شود ی عايد وزارت اطالعات نمیھم چيز

در خاتمه نيز ھيچ چيز بھتر از آخرين پاراگراف کتاب، ھدف دستگاه امنيتی رژيم و 
چرا که در اين جا شھود حی . دھد نويسی به شيوه وزارت اطالعات را به ھمگان نشان نمی تاريخ

 بھمن در ٢١ران انسانی ھستند که در صبح روز ھا و صدھا، بلکه ھزا و حاضر و ناظر، نه ده
ھمين که خبر رسيد . مراسم سازمان به مناسبت بزرگداشت سالروز نبرد سياھکل گرد آمده بودند

اند، چندين ھزار انسانی که برای شرکت در اين مراسم  نيروھای گارد به ھمافران حمله کرده
آسا  سيل" به ياری ھمافران بشتابيم" "کنيم میيران را سراسر سياھکل ا"گرد آمده بودند، با شعار 

در حالی که اين جمعيت عظيم تمام مناطق اطراف را به . به سمت نيروی ھوايی ھجوم بردند
ھای طرفدار خمينی، تا  بوس اول قيام شد، مينی ھای مردم سنگربندی کرد و پيشقر ھمراه توده

ھای خود  به خانه"  جھاد نداده استامام حکم: "زدند ھا فرياد می شب ھمان روز در خيابان
چون بھشتی و بازرگان و ديگر سران ھيئت حاکمه جديد در . دليل آن ھم روشن بود. برگرديد

آميز قدرت بودند و قيام قرار و مدارھا و محاسبات آنھا را بر ھم  حال تحويل گرفتن مسالمت
ھای مردم،  ن به ھمراه تودهاما قيام آغاز شده بود و ھزاران تن از نيروھای سازما.  زد می

ھای آنھا را پيش از آنکه به ھدف برسند، با کوکتل به  واحدھای گارد را در ھم شکسته و تانک
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  !گويد حاال گوش کنيد و ببينيد وزارت اطالعات چه می. آتش کشيدند 
 بھمن، در حالی که زد و خورد بين مردم و ھمافران از يک سو و افراد گارد ٢١روز شنبه "

ھای شب گذشته آغاز شده بود و مردم به سرعت مسلح  ھنشاھی از سوی ديگر، از نيمهشا
ھا را بر رژيم شاھنشاھی وارد آورند و کشور در آستانه تحولی بزرگ  شدند تا آخرين ضربت می

ھای فدايی خلق در تنھايی مطلق، در  اين بار چريک. قرار گرفته بود، يعنی در ھنگامه انقالب
چمن دانشگاه تھران، در حالی که تمامی درھای ارتباط خود را با مردم قفل زده کنجی از زمين 
  ."کنيم ايران را سراسر سياھکل می"داند  بودند، شعار می

ست تا ھر کس مستثنا از اين که چه کسی و چه نھادی ناشر اين  ھمين پاراگراف به تنھايی کافی
  .نويسی به شيوه وزارت اطالعات اريخاين است ت. کتاب است، در مورد کليت آن قضاوت کند

   
  ٨٧نيمه اول شھريور  -۵٣٢کار 
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 را انتشار "چريکھای فدائی خلق"اخيرا سازمان اطالعات رژيم جمھوری اسالمی جلد دوم کتاب 
ه از نظر نشريه کار در مورد اين کتاب مصاحبه ای با رفيق توکل انجام داده است ک. داده است

 .شما می گذرد
 

دانيد وزارت اطالعات جمھوری اسالمی، جلد دوم کتاب   ھمان گونه که می-نشريه کار
گردد که  با خواندن اين کتاب روشن می. را انتشار داده است" ھای فدايی خلق  چريک"

نويسنده، .  ست کنار گذاشته شده است ظاھرسازی جلد اول، با اين ادعا که کاری تحقيقاتی
وابسته به وزارت اطالعات " ھای سياسی مؤسسه مطالعات و پژوھش"محمود نادری که ھمان 

تر از جلد اول کتاب به دفاع از جمھوری اسالمی برخاسته و از جايگاه مقامات و  حيباشد، صر
اين . ھای ديگر شده است  ما و برخی سازمان ھای حکومت وارد پلميک عليه سازمان ارگان

. تر از جلد اول از جمله در مورد اسناد است سد که دست وزارت اطالعات تھیر طور به نظر می
 نظر شما دراين مورد چيست؟

اند   در اين فاصله کوتاھی که اين کتاب انتشار يافته، با افراد مختلفی که آن را خوانده-رفيق توکل
 مطبوعاتی حتا کسانی که عضو ھيچ سازمان سياسی نيستند و صرفاً کارھای. ام صحبت کرده

سره کنار نھاده شده و  ھا يک ھا ھم دقيقاً اين نظر را داشتند که در جلد دوم کتاب، پرده دارند، آن
ھای سياسی  به ظاھر نويسنده، از موضع حکومت و دفاع از آن به مقابله با سازمان ما و سازمان

  .ديگر برخاسته است
ارتباط با مبارزه سازمان ما عليه رژيم جلد اول مربوط به گذشته و در . به نظر من دليل دارد

ھای فدايی خلق و جمھوری اسالمی نبودند  جا، دو طرف نزاع، سازمان چريک در آن. شاه بود
که وزارت اطالعات و عوامل آن ناگزير شوند، آشکارا در دفاع از جمھوری اسالمی عليه 

 که بگويد سازمان در آن کتاب، ھدف وزارت اطالعات اين بود. سازمان وارد صحنه شوند
چند نفری بودند که به . ھای فدايی خلق ايران، نقشی در مبارزه عليه رژيم شاه نداشت چريک

. ھمديگر را لو دادند. دستگير شدند. تقليد از کشورھای ديگر خواستند مبارزه مسلحانه کنند
د و مردم ھم بالعکس اين خمينی بود که عليه رژيم شاه مبارزه کر. شکست خوردند و تمام شدند

  .طرفدار او بودند
ست و طرف ديگر  يک طرف قضيه جمھوری اسالمی. در جلد دوم مسئله به کلی متفاوت است

جنگند، يا به  ھای سياسی ديگر که با جمھوری اسالمی جنگيده و می آن، سازمان ما يا سازمان
  .شکلی مخالف آن ھستند

  . که در چھره واقعی خود ظاھر شودبنابراين وزارت اطالعات راه ديگری نداشت، جز اين
گويانی از قماش فرخ نگھدارھا و ماشاءهللا فتاپور و ديگرانی که  با انتشار اين جلد، دھان ياوه

خواستند چنين وانمود کنند گويا اين محمود نادری چيزی جدا از وزارت اطالعات است، بسته  می
ن اکثريت که زمانی در خدمت جمھوری چرا که حاال ديگر حتا اين جريان موسوم به فدائيا. شد

" محقق"ھای مردم وارد آورد، از ديدگاه  ترين ضربات را به جنبش توده اسالمی بزرگ
" شان از جمھوری اسالمی بر پايه نيرنگ بوده است حمايت"است که  متھم شده" شان طرف بی"
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 اخالقی سازمان را به انحطاط"و باالخره ." ھای آن بر دروغ و فريب استوار شده بود ھمه داده"
  ."نمايش گذارد

ھا اين برخورد را داشته باشد، در مورد فدائيان اقليت که  وقتی که وزارت اطالعات با اکثريتی
. اند، تکليف روشن است از ھمان آغاز دشمن سرسخت جمھوری اسالمی بوده و با آن جنگيده

، خودستايی، بی دانشی، سودجويی، طلبی، بی پرنسيبی جاه"اش را به کار گرفته تا  تمام جعليات
  .و اراجيفی از اين دست را به فدائيان اقليت نسبت دھد" نگری گويی، سطحی رحمی، دروغ بی

ھا ھزار انسان را در  کش، شکنجه و کشتار رژيمی که ده کنيد که دستگاه آدم مالحظه می
دستگاه . تل رسانداش به بند کشيده و ھزاران انسان را به ق ھای قرون وسطايی گاه شکنجه

ترين و  رحم اش در ايران، مظھر بی اطالعاتی رژيمی که از ھمان نخستين روز موجوديت
سازمان شکنجه و کشتار رژيمی که تمام . ترين پاسدار نظم طبقاتی و ارتجاعی بوده است کثيف

اند  هت قرون وسطايی، جھل و کودنی بودترين خرافا مانده سران و مقامات آن ھمواره مظھر عقب
کنند؟ چه مواقعی  شان اين است که اجنه در کجا زندگی می ترين بحث و در ھمين روزھا، داغ

آيند و از کی رئيس جمھورشان در طلسم جادوگران افتاده است، چه اراجيفی  ھا می سراغ انسان
  !دھد را به فدائيان اقليت نسبت می

ر مورد مبارزه سازمان ما پس از بررسی تمام ادعاھا، تحريفات و جعليات وزارت اطالعات د
ھای تحت ستم عليه رژيم سر تا پا  ھای کارگر و زحمتکش، مردم مليت قيام، نقش مبارزه توده

ھای سياسی، بحث  گری رژيم جمھوری اسالمی عليه مردم ايران و سازمان ارتجاعی و وحشی
  .پردازم دارد، میطلبد، اما در اين جا به اسنادی که سؤال به آن اشاره  تری را می وسيع

ھا  به آن" ھای فدايی خلق چريک"در مورد منابع و اسنادی که وزارت اطالعات در جلد دوم 
استناد کرده است، بايد بگويم، وقتی که وزارت اطالعات يک رژيم فوق ارتجاعی عليه 

 ھا را محکوم کند، اصل اين کتاب بی دھد تا آن ھای مخالف خود کتابی را انتشار می سازمان
  .اعتبار است و منابع و اسناد آن نيز غير قابل اعتماد

خواھد راجع به يک  ما در اين جا با يک مؤسسه تحقيقاتی علمی، يک فرد محقق و مطلعی که می
ھای سياسی مخالف  مسئله معين تحقيق کند، نظر بدھد و يا تاريخ بنويسد، حتا احزاب و سازمان

اين کتاب را انتشار داده است وزارت اطالعات و امنيت سازمانی که . يکديگر، سر و کار نداريم
ھای  وزارت اطالعات جمھوری اسالمی مثل سازمان. اما ای کاش فقط اين بود. يک کشور است

دھند و محققين  اطالعاتی و امنيتی خيلی از کشورھای جھان نيست که گاه اسنادی را انتشار می
خانه در ايران، مقدم  اين وزارت. کنند ھا استفاده می نھم در کار تحقيقاتی خود با قيد احتياط از آ

ست که ھزاران تن از  اين سازمانی. ست که وظيفه آن شکنجه و کشتار است بر ھر چيز سازمانی
ھا کتاب انتشار داده به قتل  ھايی را که اکنون عليه آن اعضا و فعالين و ھواداران ھمين سازمان

اين . باشد عی ھزاران زندانی سياسی در طی چند روز میجم مجری قتل عام دسته. رسانده است
ی  چه که دار و دسته ای سوای آن ست که مردم ايران را صرفاً به جرم داشتن عقيده سازمانی

دھد، به زندان و اعدام محکوم  کند، شکنجه می مرتجع حاکم به آن باور دارند، دستگير می
اش به دروغ  دارد که در شوھای تلويزيونی میافراد دستگير شده را زير شکنجه وا. نمايد می

رسوايی اين دستگاه جاسوسی، شکنجه و کشتار تا به آن حد است . اند اعتراف کنند که جاسوس
ريزند و اعتراض  ھا می اند به خيابان گرانه حاکم ھا انسانی که مخالف نظم ستم که حتا وقتی ميليون

روشن . دھد يس، اسرائيل و صھيونيسم نسبت میکنند، اين اعتراض را ھم به آمريکا، انگل می
نويسد، حتا وقتی  کش در يک کتاب عليه مخالفين رژيم می چه که اين سازمان آدم است که تمام آن

ھا افتاده است،  که مثالً به يک نوشته از نشريه کار يا اسناد درونی سازمان ما که به دست آن
  .کند، کامالً جعل و تحريف است استناد می

اما در مقايسه با جلد . ھاست  جلد دوم، يک بخش از به اصطالح اسنادش، استناد به بازجويیدر
توانسته در خدمت مقاصدش استفاده  ست که می ھايی تر شده است و آن ھم فقط بازجويی اول کم

علت آن ھم اين است که جرأت آن را نداشته که به بازجويی ھزاران فدايی که فقط در . کند
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چون خود اين مسئله اعتراف به جنايات بی انتھای .  اقليت دستگير شدند، استناد کندارتباط با
شود که  ھم نام برده می" بدون تاريخ"از ھمين رو اين بار از تعدادی بازجويی . رژيم خواھد بود

گويد که سرنوشت اين  اما در ھمين حد نيز کالمی نمی.  استهرسوا کنندبه تمام معنا مضحک و 
ھا استناد کرده چه شد؟ آزاد شدند؟ به حبس محکوم شدند و يا  که به بازجويی از آنافرادی 

ھا به عنوان سند استفاده شده است، فاقد  در ھر حال تا جايی که از اين بازجويی. تيرباران شدند
ھا مطلقاً  ھر سندی که زير شکنجه ساخته شده باشد، از جمله ھمين بازجويی. ھر گونه اعتبارند

  .تبارنداع بی
بخش ديگری از منابع اين کتاب، نشريات علنی سازمان ما، قبل از انشعاب يا بعد از آن در سال 

 ذکر شده است تا گويا نشان دھد که نقش و موضع سازمان در کردستان، ترکمن صحرا، ۵٩
گيری بر سر ماھيت جمھوری اسالمی چه  ھای ايران و عراق يا موضع جنگ ارتجاعی دولت

چه که مورد استناد قرار گرفته، گزينشی، تحريف شده و قطعاتی به ھم وصل   تمام آن.بوده است
 . کتاب برآورده سازدننوشتبايستی ھدف وزارت اطالعات را از  شده از اينجا و آنجاست که می

سری اسناد درون سازمانی ما نيز در اين کتاب نام برده شده است که اين اسناد واقعی  از يک
من به سه مورد از اين اسناد . اند ات سازمان به دست وزارت اطالعات افتادهھست و در ضرب

يک مورد آن مباحث تئوريک و سياسی درونی پيش از کنگره اول سازمان است . کنم اشاره می
خانه مخفی که محل امنی بود،  ھا و مصوبات کنگره به چاپ که پس از کنگره به ھمراه بحث

مورد دوم، . خانه، اسناد ھم به دست مأموران امنيتی رژيم افتاد  چاپبا لو رفتن اين. منتقل شدند
دھد و  ست که کميته مرکزی سازمان به طور معمول از عملکرد تشکيالت ارائه می گزارشاتی

ھا و  شود که ارگان در اين گزارشات گفته می.  است۶٢ و ۶١ھای  اين اسناد مربوط به سال
اند و  اند يا نبوده اند، موفق بوده  خود را پيش بردهھای تشکيالت ھر يک چگونه کار بخش

اشکاالت کارشان در کجاست و يا اگر اختالفاتی در يک بخش تشکيالت وجود دارد، بقيه 
اين . شدند ھا از بين برده می اين اسناد ھم پس از مطالعه در حوزه. ھا نيز از آن مطلع باشند بخش

تواند به اين شکل  اند، فقط می  اطالعاتی رژيم افتادهھای که چگونه اين گزارشات به دست ارگان
حدس من اين است که اين . ھا را به جای نابود کردن نزد خود نگه داشته است باشد که فردی آن

دليل .  به دست وزارت اطالعات افتاده باشند۶۴اسناد بعد از دستگيری محمود محمودی در سال 
قبالً ھم تھديد کرده بود که اسناد درونی سازمان را . ودآن ھم در اين است که فرد بی انضباطی ب

توانست يک نسخه از آن نزد مرکزيت سازمان باشد، حاال  ھايی که فقط می نامه. علنی خواھد کرد
رد و ) مستوره احمدزاده(ھا را نديده بوديم و گويا بين او و اعظم  ھايی که حتا ما آن به ھمراه نامه

در يک مورد ھم رابط کردستان و تھران . رت اطالعات افتاده استبدل شده است، به دست وزا
ای برای اعظم  در بين راه دستگير شد که احتماالً بايد ھمان موردی باشد که مھدی سامع نامه

  .فرستاده و در اين کتاب از آن نقل شده است
. ست ای علنیھ ، رسواتر از نوشتهعات از اين اسناد در نوشتن کتابنحوه استفاده وزارت اطال

 ۶٠توانست پيدا کند تا بگويد فدائيان اقليت فعاليتی نداشته و در ھمان سال  چه را که می تمام آن
 ماھی که از ٨ی  در فاصله. نابود شدند و بقيه آن فقط اختالف بود، مورد استفاده قرارگرفته است

سته بودند در مناطق گذشت، رفقای ما توان  می۶١ تا پلنوم دی ماه ۶٠ضربات اسفند ماه سال 
.  بخش و ارگان تشکيالت به پلنوم ارائه شد١١مختلف، تشکيالت را بازسازی کنند و گزارشات 

ست که در يک چنين اجالسی نقاط ضعف و کمبودھای ھر بخش تشکيالت مورد بررسی  طبيعی
ت ای به تشکيالت، فقط آن چيزی به کار وزارت اطالعا  صفحه۴٢از اين گزارش . قرار گيرد

اما برای رسيدن به ھدف خود . آمد که بگويد کاری پيش نرفت و انتقاد از اين يا آن بخش بود می
دھد، بخشی از گزارش را که با  آورد و در گيومه قرار می جايی که نقل قول مستقيم می حتا در آن

 حتا فعل گذارد و چين می کند، يا نقطه خواند يا به کلی حذف می اش در نوشتن اين کتاب نمی ھدف
من به عنوان نمونه به يک نقل قول چند سطری در مورد کميته کارگری . دھد جمله را تغيير می

  . آمده است٢٨٩کنم که در صفحه  تھران اشاره می
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آورد که ارتباط دارد با دشواری سازماندھی  وزارت اطالعات وقتی که اين نقل قول را می
ھا و قلع و قمع نمودن  يورش رژيم به کارخانه "کارگران در شرايط سرکوب، ھمين که به جمله

در ھمين نقل قول . گذارد رسد، جمله را حذف و به جای آن چند نقطه می می" کارگران آگاه
گذاری بخش ديگری حذف  مستقيم چند سطری داخل گيومه، در جای ديگری حتا بدون نقطه

اقليت ھيچ فعاليتی نداشتند، چون وزارت اطالعات تصميم گرفته که بگويد، فدائيان . شود می
تنھا کار تبليغی که در اين مدت داشتيم . ضربات پی در پی ما را فلج کرده بود"کند  چنين نقل می

ضربات : "اما اصل اين جمله در گزارش چنين است.". يک اعالميه کارگران پيشرو بوده است
اشتيم، عالوه بر تکثير و توزيع تنھا کار تبليغی که در اين مدت د. پی در پی ما را فلج کرده بود

در ھمين نقل قول مستقيم فعل جمله را ." مرتب نشريه، يک اعالميه کارگران پيشرو بوده است
کار تبليغی تنھا در چند کارخانه : "جايی که در اصل گزارش آمده است دھد و در آن تغيير می

ھايی بود که  ارخانهی ما از بخش کارگری، آن ک و منظور رفيق گزارش دھنده" پيش نرفت
" پيش رفت"را به " پيش نرفت"ھا فعال بودند، وزارت اطالعات فعل  ھای سازمانی در آن حوزه

حاال اگر بخواھم به مواردی که وزارت اطالعات به زبان خودش از اين . دھد تغيير می
رو  آناين نمونه را از . کشد گزارشات نقل و تحريف کرده است، حرف بزنم، بحث به درازا می

آوردم که بگويم چرا حتا اسنادی که واقعاً ھم وجود داشته و به دست وزارت اطالعات افتاده  
  .ھا ھم جعلی و غير قابل اعتماد است است، استناد به آن

رسيم به اسنادی که در آخر اين کتاب به زبان عربی و فارسی آورده است، تا گويا نشان  سپس می
اما . ھا نداشته است ست و وزارت اطالعات دخل و تصرفی در آن دھد، اين اسناد، اصل و واقعی

شود، ھمين اسناد  رسواترين بخش اسناد وزارت اطالعات تا جايی که به سازمان ما مربوط می
مسئله بايد . اند يعنی اسنادی به کلی جعلی. اند سره جعل شده است که توسط وزارت اطالعات يک

جا خبرھايی شنيده و يا در  جا و آن ارت اطالعات از ايناحتماالً از اين قرار باشد که وز
ھا، سند  لذا تالش کرده که بر اساس ھمين خبرھا و بازجويی. ھا چيزی عايدش شده است بازجويی

دھم تا ھر کس به سادگی ببيند که اين اسناد چقدر مضحک و  اين را توضيح می. بسازد
  .ست جعلی

تاريخ اين . بی و ترجمه فارسی آن ارائه شده است سندی به زبان عر۵۵١ و ۵۵٠در صفحات 
 است که در آن نوشته شده است فردی ١٣۵٩ آبان ماه سال ٢٣ برابر با ١٩٨٠ نوامبر ١۴سند 

 ھزار ٩٠ست، مبلغ  حسين زھری) بھرام(به نام بھرام محمد که گويا بر طبق اسناد بعدی ھمان 
سازمان ما که .  آن را امضا کرده استدالر از سفارت عراق در پاريس تحويل گرفته و رسيد

ه تشکيالتی در خارج از کشور گذرد در اين تاريخ، ھنوز ن  چند ماھی از انشعاب آن می تازه
ھم در اين تاريخ ) بھرام(حسين زھری . ای با عراق المللی و نه رابطه ، نه بخش روابط بينداشت

ی که بتواند به عنوان نماينده نه عضو مرکزيت است و نه در جايگاھ. در داخل ايران است
بنابراين بھرام محمدی که در اين سند به . سازمان پول از سفارت عراق در پاريس گرفته باشد

ھای فدايی  سازمان چريک"شود، ھيچ ربطی به فدائيان اقليت که در آن زمان به نام  آن اشاره می
 به ۵۴٣در سند ديگری، صفحه . ست اين سند به کلی جعلی. کرد ندارد فعاليت می" خلق ايران

 يعنی نزديک به يک سال و نيم پس از آن ۶١ فرودين سال ٢۵ برابر با ١٩٨٢ / ۴ / ١٢تاريخ 
 ھزار دالر گرفته بود و ديگر در اين فاصله ردش در اسناد  ٩٠که بھرام محمد نامی در پاريس 

يران، ھيئتی را به ھای فدائی خلق ا شويم که سازمان چريک شود، تازه متوجه می ديده نمی
تقاضای "سرپرستی حماد شيبانی به عراق فرستاده است که ھدف از حضور ھيئت در عراق 

ايجاد تسھيالت برای سفر تعدادی از اعضای سازمان به فرانسه و ھمچنين تأسيس دفتر سازمان 
 فھمد که ھای وزارت اطالعات، ھر فردی با کمی آگاھی می خوب، کودن". در عراق را دارند

 ھزار دالر، آن ھم دالر آن ٩٠اگر مناسبات يک سازمان با يک دولت در آن حد است که 
شود، ديگر نيازی نبود که يک ھيئت به عراق  اش در پاريس تحويل داده می ھا، به نماينده سال

برود و با مقامات اين کشور گفتگو کند که آيا اجازه رفت و آمد از عراق و تأسيس دفتر سازمان 
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 / ١٠ / ٩شويم در تاريخ  ، متوجه می۵۴۶بر طبق سند ديگری، صفحه . دھند يا نه ما میرا به 
که در پرانتز نوشته شده است، ) بھرام محمد(  باشد، اين آقای ابوالمجد١٣۶١ که تير ماه ١٩٨٢

 ھزار دالر از سفارت عراق در پاريس تحويل گرفته است و امضا ۶٠فدايی خلق، مجدداً يک 
است، ) بھرام(ن بھرام محمد که گويا از نظر وزارت اطالعات ھمان حسين زھری اي. داده است

، پس از آن که ھاشم رفت و من در تھران در حال گفتگو و نظرخواھی از ۶١در ھمين تير ماه 
تازه پس . ام تشکيالت برای ترميم مرکزيت بودم، در تھران است و من دو قرار با او اجرا کرده

آيد، در جلسه مرداد ماه مرکزيت به  ه او به عضويت کميته مرکزی در میاز اين ترميم است ک
 به فرانسه ۶١عنوان مسئول تشکيالت خارج کشور تعيين می شود و در مرداد يا شھريور سال 

 ھزار دالر دريافت ٩٠، ۵٩جاست که ھمان بھرام محمدی که در سال  اما جالب اين. رود می
 ھزار دالر گويا ۴٠٠ھای بعد، مبلغی بر طبق اين اسناد حدودا  کرده بود، با ھمان امضا در سال

جايی که امضای تمام  بنابراين از آن. کند به عنوان نماينده سازمان ما از دولت عراق دريافت می
وزارت اطالعات، اما يک سند جعلی ھم در مورد توکل . اند ست، ھمه جعلی اين اسناد يکی

با ) حسين زھری( يک جلسه با بھرام۶۶گويا توکل در سال انتشار داده و ادعا کرده است که 
من از تاريخ اول . اين يک دروغ و جعل رسوای ديگر است. ھا داشته است حضور عراقی

ھای فدايی خلق ايران استعفا دادم و با رفقای ديگر،   که از مرکزيت سازمان چريک۶۶فروردين 
ای با او  ام و نه ھرگز جلسه ام، نه بھرام را ديده دهادامه دا) اقليت(فعاليتم را در سازمان فدائيان 

  .ام داشته
ھا را جعل کرده و به سازمان ما نسبت داده  اين ھم ماجرای اسنادی که جمھوری اسالمی آن

خواھم بگويم که جمھوری اسالمی با اين  اما پس از نشان دادن جعلی بودن اين اسناد، می. است
کند  خواھد ثابت کند؟ چرا جرأت نمی دد؟ چه چيزی را میگر اش دنبال چه می اسناد رسوای

ھا را  اش را صريح بزند؟ چيزی در چنته ندارد که بخواھد در ھمان حدی که اکثريتی حرف
فدائيان اقليت . کند، در مورد فدائيان اقليت بگويد وابسته به شوروی و ک گ ب معرفی می

کند که اين  مطلقاً تفاوتی ھم نمی. اند داری بوده ھای سرمايه ناپذير تمام دولت ھمواره دشمن آشتی
ست که در اوج احساسات کور  اقليت ھمان جريانی. دولت کشوری خودی باشد يا دولتی بيگانه

ھای ايران و عراق، با شجاعت تمام اعالم کرد،  ناسيوناليستی در ايران در جريان جنگ دولت
گ بر اين جنگ ارتجاعی، کارگران ايران مر. ست ميھن مال بورژوازی. کارگران ميھن ندارند

  .ھای ايران و عراق را سرنگون کنيد اين جنگ را به جنگ داخلی تبديل کنيد و دولت! و عراق
ھائی که خمينی، از رژيم  خواھم با اشاره به کمک می.حاال اسناد جعلی وزارت اطالعات به کنار

ھا مجاز بوده است يا   از اين کمکعراق گرفت، وارد اين بحث شوم که آيا اصوال استفاده وی
  نه؟ 

ی آغاز  ھای ايران و عراق است که تا مرحله ھای رژيم اشاره من به دوران رژيم شاه و درگيری
  .جنگ پيش رفت

بنابراين شروع کردند به پناه دادن . در آن زمان، اين ھر دو رژيم قصدشان تضعيف يکديگر بود
به ويژه برای دولت عراق اصالً . خواستند  کمکی که میبه مخالفين طرف مقابل و ارائه ھر گونه

مطرح نبود که اين جريانی که با رژيم شاه مخالف است، راست است يا چپ، بختيار، رئيس 
ای،  ست، يا توده معزول سازمان امنيت رژيم شاه است يا خمينی مخالف آن، جناحی از جبھه ملی

ای رسمی با رژيم عراق   جريانات که رابطهيکی از اين. ست، يا راست مذھبی چپ غير مذھبی
داشت، خمينی بود و از امکاناتی که عراق در اختيار او و طرفدارانش قرار داده بود، استفاده 

مناسبات . نماينده و سخنگوی او ھم در عراق ھمين آقای دعايی بود که ھنوز زنده است. کرد می
اديوی بغداد ھم در اختيار او قرار گرفته بود خمينی با رژيم عراق در آن حد بود که ساعاتی از ر

ھای اين  ھايش را از ھمين راديو پخش کند و دعايی ھم اجراکننده برنامه ھا و پيام که سخنرانی
کرد و از  برداری می آيا اشکالی داشت که خمينی از تضاد دولت عراق و رژيم شاه بھره. راديو
انات، چيزی ھم به عراق ی خمينی از اين امک تفادهمند بود؟ آيا در ازای اس ھای عراق بھره کمک
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دانم نه مخالفين رژيم شاه و نه مردم ايران ھرگز چيزی مبنی بر  ؟ تا جائی که من میبدھکار شد
پس چه نفعی برای رژيم عراق . ھا احتماالً چيزھايی نھفته است نگفتند اين که پشت اين کمک

ود که در آستانه جنگ با رژيم شاه، موقعيت رژيم اش برای رژيم عراق فقط در اين ب داشت؟ نفع
درست ھمان کاری که رژيم شاه با کردھای . شاه را تضعيف کند و ثبات داخلی آن را بر ھم بزند

برای آدم ھای کله پوکی که روی ميلياردھا دالر نفتی دراز . کرد عراق عليه رژيم عراق می
، ھر که باشد، حسن البکر و صدام يا شاه و کنند اند و بر اين کشورھا فرمانروايی می کشيده

گذارند  ای که در اختيار مخالفين دولت رقيب خود می خمينی، اصالً مطرح نيست که حاال اسلحه
کنند و ميلياردھا دالر  ھا جنگی را برپا می چون آن. و يا پول و راديو، ارزشی دارد يا ندارد

کشند که نشان دھند کدام يک  ر انسان را میدھند و صدھا ھزا ثروت اين کشورھا را بر باد می
ماجرا ھمين . تر به اين تعلق بگيرد يا به ديگری ترند و رودخانه مرزی چند متر بيش گردن کلفت

. کنيم وقتی ھم به اصطالح صلح کردند، به مخالفين دو طرف گفتند ديگر کمک نمی. بود
اش در عراق   اما او و دار و دستهراديوی خمينی ھم تعطيل شد،. خواھيد بمانيد يا برويد می

عراق، صدام و  پوک حاکم بر ايران و ھمان ماجرا يک بار ديگر تکرار شد و دو کله. ماندند
خمينی يکی ھوس ژاندارم شدن منطقه به سرش زد و ديگری فتح کربال و برقراری حکومت 

 قيام و جمھوری اسالمی از ھمان فردای. ماجرای گذشته تکرار شد. اسالمی در عراق
ھای کرد را متھم کرد که از  ھای سياسی و شخصيت لشکرکشی به کردستان برخی سازمان

اما اگر خمينی مجاز بود که از . ندارم من به درستی يا نادرستی آن کار. گيرند عراق کمک می
ھای عراق استفاده کند و منعی ھم نداشت، چرا حاال اقدامی زشت بود؟ پاسخی به آن  کمک

اند، وزارت اطالعات جمھوری  بنابراين تا وقتی که به اين سؤال پاسخ نداده.  ندادندنداشتند و
  .اش را ببندد ست و بھتر است دھن اش خالی اسالمی ھم چنته

ھای ايران و عراق در طول  رسيم به اين مسئله که وقتی موردی نظير ھمين درگيری اکنون می
ھای انقالبی، خواه عراقی  آيد، آيا اصوال سازمان یايم پيش م چندين دھه گذشته با آن روبرو بوده

باشند يا ايرانی، مجازند از اين تضاد بين دو دولت به نفع اھداف انقالبی خود استفاده نمايند و حتا 
  ھا عليه دولت خودی کمک بگيرند؟ از آن

د بيھوده دنبال جعل اسنا. خيلی صريح اين را بگويم و خيال وزارت اطالعات را راحت کنم
داری و  من به عنوان عضو يک سازمان کمونيست راديکال، که دشمن تمام نظم سرمايه. نرود

ام که يک سازمان کمونيست، انقالبی و راديکال،  ست، بر اين عقيده داری ھای سرمايه ھمه دولت
ھا عليه  ھای آن ھای ارتجاعی منطقه استفاده کند و حتا از کمک مجاز است، از تضادھای دولت

.  خودی و برای سرنگونی آن استفاده نمايد، به شرطی که اين کمک بی قيد و شرط باشددولت
ھای مردم دو کشور  عليه توده. ای بر مواضع سازمان انقالبی ايرانی يا عراقی تأثير نگذارد ذره

ھا را در اختيار مخالفين ھمان دولتی نيز  به کار گرفته نشود و تا جايی که ممکن است، اين کمک
ھا، اين مجاز بودن  اين را ھم بيافزايم که مثل مورد تاکتيک. اند ر دھند که از آن کمک گرفتهقرا

به معنای استفاده عملی از آن تحت ھر شرايطی نيست، بلکه بايد شرايط ويژه سياسی کاربرد آن 
  . مد نظر قرار گيرد

  
 در جلد دوم، ھنوز يک  در رابطه با منابع و اسناد مورد استفاده وزارت اطالعات- نشريه کار 

آوری سند عليه اقليت و  اش در جمع وزارت اطالعات برای پيشبرد ھدف. ست سؤال ديگر باقی
ھا و اظھار نظرھای جعلی و دروغ کسانی که  به اصطالح محکوم کردن سازمان، حتا به حرف

طرح کرده که گاه چنان اراجيفی را م. اند نيز متوسل شده است با اقليت اختالف يا دشمنی داشته
ست که به اين اظھار  سازی عليه اقليت، آنقدر خالی رسد چنته رژيم برای پرونده به نظر می

  نظرھا و ادعاھای جعلی افراد ھم متوسل شده است، در اين مورد نظرتان چيست؟
ھا و  اگر کسی فرصت آن را داشته باشد و چند روزی به تعدادی از صفحات سايت -رفيق توکل

بينيد  ھای عمومی را روزانه مالحظه کند، می  ميل- فارسی زبان نگاھی بياندازد يا ایھای  وبالگ
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ھايی وجود دارد که افراد بی نام و  ست، انبوھی از نوشته چه مثبت و خواندنی که عالوه بر آن
ھا و  نوشته. کنند نويسند و پخش می ھای سياسی يا افراد شناخته شده می نشان عليه سازمان

ماند که اين افراد که عموماً  واقعاً انسان می. افراد ھم عليه يکديگر که جای خود دارداتھامات 
  !اند يا نه شان نيز معلوم نيست وابسته به وزارت اطالعات ھويت

کنم، با چنين مواردی برخورد  ميل را فعال می-من که در اغلب موارد وقتی که برنامه ای
ھر چه . کنم اش می يا آن فرد، اين يا آن سازمان است، حذفبينم عليه اين  کنم، و ھمين که می می

به نظر من جای . گويند، بدون اين که استداللی، سندی، چيزی داشته باشند ھم که بخواھند، می
گاه گاه عليه سازمان ما و يا اعضای آن ھم چيزی .  ميل است-دانی ای ھا در ھمان آشغال ھمه آن

ھا از نمونه چگونه  دانند، اين جايی که ديگر ھمه می  از آنکنند، منتھا نويسند و پخش می می
ست که از اين آشغال  وزارت اطالعات طبيعی. ريزند  ست، مثل خود ما به دور می ھايی نوشته
به يک نمونه اشاره کنم که چند سال پيش يک آدم غير . ھا استفاده کند ھا عليه سازمان نوشته

ود، منتھا از نظر سياسی سقوط کرد و رفت و اکنون از سياسی که زمانی ھم در سازمان ما ب
توکل ! ای داد که بله ھای سياسی و حتا افراد سياسی بايکوت است، اطالعيه سوی تمام سازمان

شناسی جعل کرده و اين فرد درآمدش را به  برای يک آدم نيمه ديوانه مدرک دکترای روان
يق يک جاسوسه از امپرياليسم کمک دھد و خزعبالتی از اين دست که از طر سازمان می

تواند چيزی بنويسد و در  امروزه ھر کس می. دليل و مدرکی ھم الزم نيست! خوب. گيرد می
ھای سياسی باشد، تبديل به سندی  حاال اگر اين اراجيف در مورد سازمان. اينترنت پخش کند

  .شود ھا می برای وزارت اطالعات جمھوری اسالمی عليه اين سازمان
اين نمونه به اصطالح اسناد و اظھار نظرھا عليه سازمان ما که در کتاب وزارت اطالعات از 

رسيم به  می. گذرم بنابراين می. ھا ارزش قائل نيست به وفور وجود دارد و کسی ھم برای آن
اند و حاال يا افکار و  ای که اغلب در گذشته عضو سازمان ما بوده اظھار نظر افراد شناخته شده

کنند و  گويی می اند و گاھی خاطره شان عوض شده، يا به کلی از فعاليت سياسی کنار کشيدهعقايد
ھای شناخته شده و  اند که با نشريات و ديگر رسانه افرادی ھم ھستند که ھم اکنون فعال سياسی

مثالً اگر نشريه آرش، يک مسئله مربوط به . نويسند کنند و يا مقاالتی می معتبر مصاحبه می
خواھد که نظرشان را در اين مورد  گذارد و از افراد مختلفی می ی سازمان را به بحث می هگذشت

تواند چيزی بگويد و بنويسد  که ممکن است  جا ھر کس می بگويند، روشن است که در اين
سرايی  ھا ھم به کلی ياوه کند بعضی اظھار نظراست و چيزی را اثبات نمی. درست باشد يا غلط

 ھمين اظھار نظرھا تا جايی که بتواند در خدمت اھداف و مقاصد اين دستگاه شکنجه کنند، اما می
  .شوند و کشتار عليه سازمان قرار گيرد، به اسناد معتبر تبديل می

ھای بی  خواھم فقط به يک نمونه آن اشاره کنم و آن تھمت می
ما، رفيق احمد غالميان ی  باخته ست که به رفيق جان اساسی

اند و وزارت اطالعات از اين کتاب تا  زده) دیھا(لنگرودی 
کند و عليه سازمان به کار  به آن کتاب مدام آنھا را تکرار می

  .گيرد  می
دو جلد . دشمنی وزارت اطالعات با سازمان ما پوشيده نيست

ھای فدايی انتشار داده است، بيانگر  کتابی که در مورد چريک
 کشتار و شکنجه فقط بخشی از تالش اين تشکيالت جاسوسی،

در اين ھر دو کتاب به ويژه تالش کرده . عليه سازمان است
ھای درخشان رفقای ما را که ھر يک در مقاطعی  است، چھره

ترين اتھامات به خيال  ای داشته باشند با رذيالنه نقش برجسته
ھای  ھا و تھمت در جلد اول ديديم که چه دروغ. خودش کدر کند

يکی ديگر از رفقايی که وزارت . ق حميد اشرف، سر ھم بندی کرده بودای را عليه رفي رذيالنه
ست که  ترين دشمنی را با او نشان داده است، رفيق ھادی اطالعات در ھر دو جلد بيش
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در جلد .  بر عھده داشت۵۵ترين نقش را در بازسازی سازمان پس از ضربات سال  اصلی
اند و بعداً   افرادی که سابقاً عضو اين سازمان بوده سرايی ھا و ياوه نخست با ياری گرفتن از دروغ

ھا تالش نمود که اين چھره انسانی،  شان رفتند، يا افرادی از ميان اکثريتی پی زندگی شخصی
اش را به خاطر عالقه به يک رفيق دختر به قتل رسانده  برجسته و درخشان را متھم کند که رفيق
  .سازداست، و از آن يک واقعيت انجام گرفته ب

برداری وزارت  ھای اين و آن مورد بھره ببينيد به چه شکل رسوايی، اين اتھام با استناد به شنيده
با يک نويسنده ضد کمونيست، )  ر-الف (فردی به نام عليرضا محفوظی . اطالعات قرار گرفت

اما اين . شاھی را به قتل رسانده است گويد که ھادی، عبداله پنجه کند و در آن می ای می مصاحبه
ی قبل از قيام عضو سازمان نبود و از مسايل درونی سازمان بی اطالع بوده  فرد که در دوره

. شود که از ھاشم شنيده است بعداً معلوم می. است، از کجا اين اطالعات را کسب کرده است
گويد از رضا  ھاشم از کجا اين اطالعات را به دست آورده است؟ در مصاحبه با آرش می

ھاشم کی اين خبر را از منصور شنيده است، قبل از . اکثريتی شنيده است) منصور(يی غبرا
کند، اگر ھاشم از اين مسئله  اما در ھر حال تفاوتی نمی. انشعاب يا بعد از آن؟ معلوم نيست

گاه در جلسات کميته  چرا ھيچ. اطالع پيدا کرده بود، چرا آن را در تشکيالت اقليت مطرح نکرد
من ھم عضو آن بودم مطرح نشد؟ چرا در اوج اختالفات، در کنگره سازمان که ھر مرکزی که 

خواست گفت، ھاشم کالمی در اين باره نگفت؟ چرا در جلسات کميته  کس ھر چه دلش می
قدر اعضای  مرکزی پس از کنگره که شديدترين برخوردھا را رفيق ھادی با ھاشم داشت و آن

تند که ھر حرف و انتقادی نسبت به يکديگر داشتند بی پروا کميته مرکزی صراحت در گفتار داش
امکان نداشت که ھاشم از اين مسئله آگاه باشد، . کردند، ھاشم کالمی از اين بابت نگفت مطرح می

داشت،  چون اگر اطالع می. از آن اطالعی نداشته باشد) کاظم(اما رفيق محمد رضا بھکيش 
 آن را مطرح کند و از رفقا ھادی و اسکندر جواب قدر صراحت، جرأت و شجاعت داشت که آن

برادر ) خشايار(شاھی  ممکن نبود که کاظم از اين مسئله آگاه باشد، اما رفيق جعفر پنجه. بخواھد
خود من . عبدهللا را در جريان مسئله قرار نداده باشد و او مسئله را از ھادی سؤال نکرده باشد

شم در اوج اختالفات، دو ھفته پس از آن که رفيق ھادی به اين اتھام را برای نخستين بار از ھا
به او گفتم جز يک تھمت بی . دست جالدان جمھوری اسالمی به قتل رسيد و جان باخت، شنيدم

چه شد که اين اتھام اکنون که ديگر ھادی در ميان ما نيست مطرح . اساس چيز ديگری نيست
ھادی، اسکندر، کاظم، . ون آن از او سؤال کرداکنون ديگر کسی نبود که بتوان پيرام. شود می

. برد اند و غبرايی ھم که گويا منبع خبر بوده است، در زندان به سر می خشايار، جان باخته
توانستند  ، نشريه آرش از کسانی که می" خواه شورشيان آرمان"گذرد و پس از انتشار  ھا می سال

اند و ھاشم ھم از  ما ھمه گويا از ھاشم شنيدها. کند به روشن شدن ماجرا کمک کنند ، سؤال می
اکثريتی ھم که گويا قرار است، اطالعاتی داشته باشد، ) مجيد(قربانعلی عبدالرحيم پور . غبرايی

تبديل ! ام شنيده! ام شنيده! ام شنيده. او ھم از غبرايی که  حاال ديگر وجود ندارد، شنيده است
ھای درون سازمانی  ارت اطالعات و به اصطالح قتلشود به يک اتھام اثبات شده برای وز می

بينيد که چگونه به ھمين سادگی رفيق ھادی را بدون اين که کسی دليل و مدرکی  می. قبل از قيام
ھا از فردی که خود او ھم زنده نيست که بشود صحت و سقم مسئله را  ارائه دھد، بر اساس شنيده

باالخره اين سازمان بوده است و يک . ست وغ و جعلیاما اين اتھام، در. جويا شد، متھم کردند
داشت،  اگر منصور خبر می. ھا داشت که يکی ھم مجيد اکثريتی بود مرکزيت سه نفره در آن سال

توانست  گاه نمی از اين گذشته رفيق ھادی ھيچ. بايستی از آن اطالع داشته باشد البد مجيد ھم می
از ھمه اين مسايل که بگذريم، در اين سازمان . بگيردای تصميم  به تنھايی بر سر چنين مسئله

ضوابطی که وجود داشت برای . شوند اولين بار نبود که دو رفيق زن و مرد به ھم عالقمند می
  .ای برای ديگران پيش نيامد چرا چنين مسئله. ھمه يکسان بود

آيا واقعيت . دارم) دمجي(پور  من بدون اين که بخواھم کسی را متھم کنم، يک سؤال از عبدالرحيم
   ماه عضويت شما تعليق شد و به کارخانه فرستاده شديد؟ اگر آری چرا؟۶دارد که 
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باز ھم برای نشان دادن اين که تا چه حد اين اظھار نظرھای افراد که مورد استناد وزارت 
ه دو اطالعات در جلد دوم عليه رفيق ھادی و سازمان ما قرار گرفته بی ارزش و بی اعتبارند، ب

ھايش عليه سازمان، عليه  سرايی وزارت اطالعات برای تأييد ياوه. کنم مورد ديگر آن اشاره می
به " داد اسلحه ھمه ھويت و ايدئولوژی آنان را تشکيل می"رفيق ھادی و رفقای ديگری که گويا 

ز ھادی غالميان لنگرودی يکی ا: "گويد کند و می ھای نقی حميديان استناد می پردازی دروغ
اين ." شد کرد در جلسات حاضر می رھبران سازمان در حالی که چند اسلحه با خود حمل می

آقای حميديان که عضو مرکزيت سازمان پيش از قيام نبود که ببيند رفيق ھادی با چند اسلحه در 
در مورد جلسات مرکزيت پس از قيام ھم در جلساتی که ھادی به . جلسه حضور پيدا کرده است

شايد ھم بيش از حميديان که . اور مرکزيت حضور داشت، من ھم در آن جلسات بودمعنوان مش
در شھرستان بود، در اين جلسات شرکت داشتم، اما ھرگز نديدم که رفيق ھادی با چند اسلحه در 

  .جلسات شرکت کند
کند چند اسلحه برای چه؟ فقط يک آدم مغرض و  کسی که عقل داشته باشد، از خودش سؤال می

ھادی ھم مثل ديگران يک سالح سازمانی . تواند چنين اراجيفی را مطرح کند ده از مبارزه میبري
. بستند حتا دوستان عزيز اين آقای حميديان، فرخ نگھدار و فتاپور ھم در اوايل اسلحه می. داشت

 اين فرخ نگھدار حتا پس از قيام، ھنوز ھم قيام و سرنگونی شاه را باور نداشت و پشت به مردم
  .در تلويزيون مصاحبه کرد

اش عليه رفيق ھادی با استناد به ھمين  در جای ديگری وزارت اطالعات برای تکرار اراجيف
) ھادی(گفته شده است احمد غالميان لنگرودی : "نويسد اظھار نظرھای سخيف نقی حميديان می

نگامی که دو تن در شب انقالب، ھ... رفت که در آن زمان يکی از رھبران سازمان به شمار می
ای را به انجام  دويدند و ھر يک وظيفه اش در ميان مردم به ھر سو می از افراد تحت مسئوليت

اين ديگر ." ھای تيمی بازگردند آميز از آنان خواست که به خانه رسانيدند، آمرانه و تحکم می
بر عھده داشت و ھای عملياتی سازمان را در آن روز  رفيق ھادی فرماندھی تيم. ست نھايت پستی

  .خود به ھمراه چند رفيق ديگر در حال تسخير مرکز راديو ايران بود
تمام دشمنی جريان راست درون سازمان و تمام جعليات و اتھامات رسوای وزارت اطالعات 

بند  ھای کمونيستی سازمان پای روست که او سرسختانه به اھداف و آرمان عليه رفيق ھادی از آن
. ھا به مبارزه برخاست طلبان راست را شناخت و با آن تر از ديگران، فرصت خيلی سريع. بود

سريعاً ماھيت ارتجاعی قدرت حاکم . ديد سياسی درستی نسبت به تحوالت سياسی جامعه داشت
روست که  از ھمين. اش با اين رژيم ارتجاعی جنگيد ت جديد را دريافت و تا آخرين لحظات حيا

ترين حمالت را به رفيق ھادی  اش بيش از صفحات جلد دوم کتابوزارت اطالعات در بسياری 
نويسی و اظھار نظرھای کذب، عناصر اکثريتی  دھنده وزارت اطالعات ھم خاطره دارد و ياری

  .گوست و ياوه
اين ھم بخش ديگری بود از منابع و اسناد بی ارزش وزارت اطالعات عليه اقليت با استناد به 

و دروغ افرادی که دشمن يا مخالف سازمان ما و اعضا و رھبران آن ھا و اظھارات جعلی  حرف
 .اين اسناد و منابع وزارت اطالعات ھم مثل بقيه فاقد ارزش و اعتباراند. بوده و ھستند

  
. ست  سؤال بعدی ما در مورد مبارزات مردم ايران بعد از سرنگونی رژيم سلطنتی-نشريه کار

ن وانمود کند که پس از به قدرت رسيدن خمينی به غير از خواھد چني نويسنده در اين کتاب می
فدائيان . ای در کار نبود و اوضاع آرام بود کردستان و گنبد، در شھرھا و مناطق ديگر، مبارزه

ی  ادعا شده است که در اين مناطق ھم توده.شد ھم نفوذشان به گنبد و کردستان محدود می
شان بودند که  ھای سياسی و ھواداران ه سازمانمردم درگير مبارزه با رژيم نبودند، بلک

کردند و با حمله به مراکز نظامی و کشتن پاسداران باعث  طلبانه را دنبال می ھای جنگ سياست
بالعکس خمينی و دولت موقت، خواھان صلح، آرامش و . درگيری مسلحانه و جنگ شدند

خالصه اين که در . کردند ش میھا تال پرھيز از خشونت بودند و برای خاتمه دادن به درگيری
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ھای فدايی خلق ايران و در کردستان حزب دمکرات،  گنبد و ترکمن صحرا، سازمان چريک
 .ھای مسلحانه بودند ھای فدايی خلق، باعث و مقصر درگيری له و سازمان چريک کومه

اع در دو بخش اين کتاب که به جنگ گنبد و کردستان اختصاص يافته، تحريف رويدادھا و دف
توان حتا يک مورد از جنايات رژيم را که در  ست که نمی نويسنده از جمھوری اسالمی به حدی

ھا رخ داد و در مطبوعات ھم به چاپ رسيد و يا در مورد ربودن و کشتن رھبران خلق  آن سال
ھای  ترکمن، رفقا توماج، واحدی، مختوم، جرجانی که به مناظره تلويزيونی ھم کشيد، يا اعدام

. جمعی خلخالی در کردستان، کشتار قارنا، بمباران شھرھا و روستاھا و غيره، پيدا کرد هدست
  توضيح دھيد که حقيقت چه بود؟

  
اش را مأمور نوشتن دو   معلوم است، وقتی که وزارت اطالعات، عوامل و ھمکاران-رفيق توکل

ع از جمھوری اسالمی جلد کتاب در مورد سازمان ما کرده است، بايد ھمه چيز را در خدمت دفا
. ھای رژيم و جنايات بی انتھای آن سرپوش بگذارد گری تحريف کند تا به خيال خودش بر وحشی

ھای اين  گری ی تمام جنايات و سرکوب شود در برابر مردمی که روزمره شاھد زنده اما مگر می
  .کردھا را به ھمين سادگی با نوشتن کتابی الپوشانی  رژيم بوده و ھستند، واقعيت
ھای  ی استقرار جمھوری اسالمی در ايران، تماماً کيفرخواست توده تاريخ متجاوز از سه دھه

  .اش را بر سرکوب و کشتار بنا نھاد ست که موجوديت مردم ايران عليه رژيمی
اين يک . اصالً بحث بر سر اين مسئله نيست که چه کسی مقصر است و چه کسی نيست

چه که پس از  آن. يک آدم عامی و ناآگاه را خواب و گمراه کندتواند  ست که می سازی افسانه
سرنگونی رژيم شاه در ايران رخ داد، حماسه بزرگ مقاومت و ايستادگی بر حق مردم ايران در 

ھای مردم ايران  برابر ارتجاع ھار و بيرحم و در مقابل آن، جنايت بزرگ طبقه حاکم عليه توده
  .ظه نيز ادامه داردجنايتی که تا ھمين لح. بوده است

ھای کارگر و زحمتکش مردم ايران، پس از يک دوران  تمام ماجرا از اين قرار است که توده 
دانست، در  برداری از ديکتاتوری که مردم را بندگان خود می طوالنی رخوت سياسی و فرمان

ه دور اندازند و گيرند يوغ اسارت و بندگی را ب شوند و تصميم می ی پنجاه بيدار می نيمه دوم دھه
اين . خيزند که خود را از قيد ستم و استبداد رھا سازند ھا به پا می  آن. تبديل به مردمی آزاد شوند
قدر جسارت و جرأت پيدا  برداری بودند، اکنون آن ھای مطيع و فرمان مردمی که سابق بر اين آدم

ت جمھوری اسالمی اين بود که تمام وظيفه و رسال.  بودند که به قيام مسلحانه روی آورند کرده
گر و نافرمان را سر جای خود بنشاند و دوباره طوق اسارت و بندگی را به  ی طغيان اين توده
  ببينيم چگونه؟. ھا بياندازد گردن آن

اش تمام  ھای مردم ايران به انقالب روی آوردند، رژيم شاه و اربابان امپرياليست وقتی که توده
ھا گرفته تا وعده اصالحات و حکومت نظامی به کار  جا به جايی مھرهھای ممکن را از  تاکتيک

ی تالش  اما بيداری مردم و قدرت انقالب، ھمه. ھايشان بازگردانند گرفتند تا مردم را به خانه
المللی به اين  جنبش به اين مرحله که رسيد، تمام ارتجاع داخلی و بين. ھا را نقش بر آب کرد آن

ھا راه سرکوب انقالب، توسل به خمينی و دستگاه روحانيت است که در ميان نتيجه رسيدند که تن
اند و در ھمان حال  مانده و مذھبی مردم نفوذ دارند، تا حدودی سازمان يافته ھای عقب بخش

خمينی . ھا ھستند ترين دشمنان انقالب، آزادی مردم و مطالبات انقالبی و مترقی آن سرسخت
دانستند که افکار  ھا به خوبی می آن. المللی، کامالً شناخته شده بود نبرای بورژوازی داخلی و بي

 -بند اقتصادی  ھای نيم و عقايد قرون وسطائی و ارتجاعی او چنان عميق است که حتا رفرم
ھای  بنابراين قدرت. اش با شاه از ھمين جا شروع شد اجتماعی رژيم شاه را برنتافت و مخالفت

ادولوپ، تصميم گرفتند که برای سرکوب انقالب مردم ايران، بزرگ جھان در کنفرانس گو
البد فکرشان ھم اين بود . آميز به دار و دسته خمينی و متحدين او واگذار کنند قدرت را مسالمت

ھا  اندازيم و پس از آن که اين خوتر از دوران شاه را به جان مردم ايران می که حيواناتی درنده
د و انقالب را خفه کردند، چون وظيفه و رسالتی برای حکومت شان نشاندن مردم را سر جای
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ھا را سياستمداران و کادرھای تربيت شده و مناسب نظم موجود خواھد  کردن ندارند، جای آن
 سياسی و مالی بورژوازی داخلی -به زودی تمام امکانات تبليغی . گرفت اوضاع آرام خواھد شد

خمينی ھم . را به رھبر جنبش و آلترناتيو رژيم شاه تبديل کنندالمللی به کار افتاد تا خمينی  و بين
ماندگی بود، حاال در نقش کسی ظاھر شده بود که وعده آزادی،  که تاکنون سمبل ارتجاع و عقب

ھای طوالنی سرکوب  رژيم شاه با سال. داد رفاه و امکانات اجتماعی مجانی را به مردم ايران می
ھا  از ھمين رو، الاقل بخش بزرگی از آن. ناآگاھی نگه داشته بودو اختناق، مردم ايران را در 

خوار است که در لباس  رحم، وحشی و آدم نتوانستند تشخيص دھند که خمينی يک گرگ بی
به او اعتماد کردند و خمينی شد رھبر . ھايش دروغ و فريب است گوسفند ظاھر شده و تمام وعده

  .جنبش
خواستند و نقشه آن را کشيده بودند، در حال اجرا  انقالب می م وگونه که دشمنان مرد کارھا ھمان

نمايندگان امپرياليسم آمريکا، ھويزر و سفير آمريکا در ايران، سران ارتش و دستگاه امنيتی . بود
خمينی، . رژيم شاه را متقاعد کرده بودند که از اين پس بايد تابع قدرت حاکمه جديد باشند

آميز قدرت و دست نخورده  کابينه کرده بود و نقل و انتقال مسالمتبازرگان را مأمور تشکيل 
خمينی برای پيشگيری از روی آوردن مردم . رفت ھای سرکوب به خوبی پيش می ماندن ارگان

خواھند به ارتش  ھا که می کرد که ارتش برادر ماست و آن به قيام، پی در پی اطالعيه صادر می
  .ران شاه ھستندو مراکز نظامی حمله کنند، طرفدا

توانست مردمی را که برای دگرگونی تمام نظم موجود به انقالب روی آورده  اين اراجيف نمی
از نظر دار و دسته . دارد بودند، از اقدام به قيام برای در ھم کوبيدن مراکز سرکوب و ستم باز

طنتی و انقالب پايان وابسته به خمينی، با رفتن شاه از ايران و نقل و انتقال آرام قدرت، رژيم سل
 مرداد و سرکوب و اختناق دوران پس از اين ٢٨اما برای مردمی که تجربه کودتای . يافته بود

. کودتا را فراموش نکرده بودند، انقالب ھنوز در پيش بود و قيام مسلحانه ضرورت فوری آن
ھای کارگر و  ای زده شود تا توده ی گارد سلطنتی به ھمافران، جرقه کافی بود که با حمله

ھای فدايی خلق ايران، نقشی بسيار مھم  سازمان چريک. زحمتکش به قيام مسلحانه متوسل گردند
 بھمن در گردھمايی ٢١ھا ھزار مبارزی که در  ده. و برجسته در برافروختن اين قيام ايفا نمود

 حمله بزرگداشت سالروز نبرد حماسی فداييان در سياھکل گرد آمده بودند و با شنيدن خبر
ھا، به ياری ھمافران شتافتند و سراسر منطقه را سنگربندی کردند، گردان پيشتاز قيام  گاردی

. آخرين تالش خود را برای متوقف ساختن قيام به کار گرفت. خمينی به مخمصه افتاده بود. شدند
: ردم بگويندھا فرستاد تا به م ھا بلندگو نصب شده بود به خيابان ھايی را که بر روی آن بوس مينی

بالعکس . نگذاشت" امام"اما کسی وقعی به فرمان و دستور ." امام ھنوز فرمان جھاد نداده است"
  .غلط کرده است" امام: "دادند بودند کسانی که در ھمان جا پاسخ می

قيام آغاز شده بود و در حال . ھای انقالبی مردم دريافت کرده بود خمينی سيلی محکمی از توده
ھا تن از مردم تھران به تمام مراکز سرکوب نظامی، پليسی   بھمن، ميليون٢٢روز . پيشروی بود

صد سال گذشته، تھران ھمواره مرکزيت  در طول يک. و امنيتی يورش بردند و مسلح شدند
لذا الگوی قيام از . سياسی خود را در مبارزات مردم ايران و تحوالت سياسی حفظ کرده است

مناطق ديگر بسط يافت و مردم در تعداد ديگری از شھرھا به مراکز ھا و  تھران به شھرستان
ی انتقال آرام  ھمه چيز در ھم ريخته بود و نقشه. نظامی و سرکوب يورش بردند و مسلح شدند

  .قدرت به دار و دسته مرتجع جديد بر ھم خورده بود
ھای سرکوب، ضربه  حاال که ارگان. لرزيد اکنون ارتجاع طبقاتی و مذھبی از خشم بر خود می

توان توده مسلحی را که خواھان دگرگونی و زير و رو  اند، چگونه می خورده و از ھم گسيخته
کارگران با برپايی . آورند وار از ھمه جا سر برمی کردن ھمه چيز است مھار کرد؟ شوراھا قارچ

ران تحميل شده از مدي. اند داری را زير ضرب قرار داده ھا، مناسبات سرمايه شوراھا در کارخانه
ھا و  خواھان ملی شدن کارخانه. کنند گير میتکارفرمايان را دس. پذيرند باال توسط دولت را نمی

دھقانان . خواستار اجرای بی درنگ مطالبات فوری خود ھستند. اند مؤسسات توليدی و خدماتی
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ی دھقانان، خواھان ھا که تازه پس از قيام به حرکت درآمده بودند، با تشکيل شوراھا و اتحاديه
ھای تحت  مردم مليت. ھا بودند مصادره اراضی زمينداران بزرگ و حتا دستگيری و محاکمه آن

در ارتش، شوراھای سربازان و پرسنل انقالبی . ای شده بودند ستم، خواستار خودمختاری منطقه
وق دادن ترين آزادی را با قدرت خود برقرار کرده و برای س مردم، وسيع. تشکيل شده بود

تمام اين اقدامات در تقابل آشکار با دار و دسته ارتجاعی و ضد . کردند انقالب به پيش تالش می
به رغم . انقالبی حاکم و در رأس آن خمينی بود که قدرت سياسی را در دست گرفته بودند

ی  که خمين۵٨گرانه و ايذايی ارتجاع، ھيئت حاکمه الاقل تا مرداد ماه سال  اقدامات سرکوب
ھای سياسی را صادر کرد، در حالت  ھا و سازمان فرمان جھاد عليه خلق کرد، يورش به آزادی

اما در . تدافعی قرار داشت و قدرت ايستادگی در برابر مردم و توقف پيشروی انقالب را نداشت
ھای  اين فاصله در حال بازسازی ارتش، پليس و دستگاه امنيتی رژيم شاه و ايجاد و تقويت ارگان

بازوی سرکوب رژيم در اين چند ماه به استثنای برخی مناطق،عمدتاً . سرکوب جديد بود
  .اللھی بودند ھای شبه نظامی حزب ھا، سپاه و گروه کميته

ھای سياسی مردم بالفاصله پس از قيام در دستور کار ارتجاع حاکم قرار گرفت  يورش به آزادی
ه اصطالح شورای انقالب اسالمی در محدود و سوای اقدامات مستقيم و رسمی دولت موقت و ب

. ھا قرار داشت چی ھا، اين وظيفه بر عھده شبه نظاميان حزب اللھی و کميته کردن آزادی
ھای حزب اللھی که پيش از قيام توسط طرفداران خمينی در مساجد سازماندھی شده بودند،  گروه

ھنوز چند . ی تبديل شده بودندھای ضد انقالب اسالم اکنون تقويت شده و به جزئی از کميته
ھا را سازمان  ھا و حتا به آتش کشيدن کتاب روزی از قيام نگذشته بود که حمله به کتابفروشی

دادند، با چماق و چاقو به صفوف مرم يورش  در ھر کجا که مردم تجمعی تشکيل می. دادند
راض به حجاب اجباری، با  و تجمعات زنان را در اسفند ماه در اعت پيمايی ھا راه آن. بردند می

ھا و  اللھی تجمعات کارگران بيکار، مورد يورش حزب. گری تمام مورد حمله قرار دادند وحشی
به ترور فعالين . اعتراضات صيادان انزلی را قھراً سرکوب کردند. ھا قرار گرفت چی کميته

.  اصفھان بودھا در اکباتان و  کارگری روی آرودند که دو نمونه آن در ھمان نخستين ماه
ھا يورش بردند و تنھا  داران، به دفعات به کارخانه ھا در دفاع از سرمايه مزدوران مسلح کميته

 کارگر مورد ٧در يک مورد با به گلوله بستن کارگران متحصن پيمانکاری تأسيسات چاه بھار، 
اه که عمدتاً تصفيه و اخراج رھبران اعتصابات عمومی عليه رژيم ش. اصابت گلوله قرار گرفتند

در خوزستان . ی اجرا درآمد ھای مختلف به مرحله کارگران آگاه و کمونيست بودند، به بھانه
ھای دمکراتيک خلق  ی ھمکاری با سازمان تعدادی از رھبران اعتصاب کارگران نفت به بھانه

ی فاشيستی، رھبر ده ھزار  در کرمان با يک توطئه. عرب خوزستان دستگير و اخراج شدند
برای نشان دادن اين مسئله که جمھوری . ارگر معادن زغال سنگ را وادار به استعفا کردندک

اسالمی در سرکوب مردم و اقدامات ارتجاعی و ضد نقالبی خود از ھيچ اقدام ضد انسانی دريغ 
چيان زغال سنگ  کشتکار، سازمانده و رھبر معدن. کرد، ھمين مورد را کمی توضيح دھم نمی

او توانست اقداماتی به نفع . ان اعتصابات عمومی کارگران عليه رژيم شاه بودکرمان در جري
پس از سرنگونی رژيم شاه، . کارگران انجام دھد و از اين رو در ميان کارگران محبوبيت داشت

حتا فراخوان . اما نتوانست. ھای مختلف تالش نمود که او را برکنار کند جمھوری اسالمی از راه
کارگران معادن را دادند و يک آخوند به نمايندگی از طرف دولت و خمينی جلسه وسعيی از 

برای کارگران سخنرانی کرد و اعالم نمود که اين نماينده شما کمونيست است، او را برکنار کنيد 
ی  صدا از رھبر و نماينده اما در ھمان جلسه، کارگران يک. و نماينده ديگری را انتخاب نماييد

ترين شيوه  جمھوری اسالمی به کثيف. کردند و در حمايت از او شعار سر دادندواقعی خود دفاع 
او را شبانه دستگير کرد و فردای آن روز در اخبار راديو و تلويزيون . فاشيستی متوسل گرديد

گذاری شده است و عامل آن دستگير و در زندان  اعالم نمود، در تأسيسات ذوب آھن کرمان بمب
خبر را در زندان برای وی پخش کردند و سپس گفتند، انتخاب کن يا کالً اين . برد به سر می
با اين شيوه کثيف او را وادار به استعفا و اخراج . شوی روی يا اعدام می دھی و می استعفا می
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ھای متعددی برای اخراج کارگران فعال به ويژه  ھا و توطئه جمھوری اسالمی به روش. کردند
اما . وراھا نقش داشتند متوسل گرديد، تا بتواند شوراھا را نابود کندھايی که در برپايی ش آن

ھايش  چنان ادامه يافت، تا جايی که خمينی در يکی از سخنرانی ی کارگران با حدت ھم مبارزه
ی  رسماً ممنوعيت اعتصابات و اعتراضات کارگری را اعالم نمود و در ھمان جا جمله

  .را به بر زبان آورد" و خربزه نبود و اقتصاد مال خر استانقالب برای نان "اش را که  مسخره
ھای کمونيست و چپ،  ھای سياسی، به ويژه سازمان ی رژيم عليه سازمان گرانه اقدامات سرکوب

چی و  اللھی و کميته حمالت مسلحانه مزدوران حزب. سياست رژيم از ھمان فردای قيام بود
 از جمله در تبريز آغاز ۵٧ھا در اسفند ماه  ھرستانسپاھی به دفاتر و ستادھای سازمان ما از ش

در اواخر فروردين، ستاد سازمان در آبادان مورد يورش مسلحانه مزدوران رژيم قرار . شد
.  نفر دستگير و به زندان فرستاده شدند۴۵گرفت که در جريان آن تعدادی مجروح و متجاوز از 

 ۵٨ مرداد ٢٢خره به تھران ھم رسيد و در اين حمالت در شھرھای مختلف ادامه يافت، تا باال
  .ستاد سازمان در تھران مورد يورش قرار گرفت و تعطيل شد

ھای مردم با مزدوران حکومت و دفاع از دستاوردھای انقالبی خود در  مبارزات و درگيری
ھای گسترده در  گرانه رژيم به درگيری در خوزستان اقدامات سرکوب. سراسر ايران ادامه داشت

دستگيری تعدادی از اعضای سازمان سياسی خلق عرب خوزستان .  انجاميد۵٨رداد ماه سال خ
وسعت اعتراض مردم به حدی بود که . به درگيری کارگران بندر با نيروھای سرکوب انجاميد

رژيم برای کنترل اوضاع، نيروھای نظامی خود را از شھرھای اطراف به خرمشھر گسيل 
 خرداد که به چھارشنبه سياه معروف شد به کشته و زخمی ٩م در ھای رژي گری سرکوب. نمود

در آذربايجان نيز . ھا تن از مردم و حمله معترضين به مراکز دولتی منجر گرديد شدن ده
  .ھای حتا مسلحانه نيز رخ داد درگيری

 ماه نخست به قدرت رسيدن جمھوری ۵ تا ۴ای از اعتراضات مردم در طول  اشاره من به گوشه
ھای اين رژيم عليه مردم در سراسر ايران، ضروری بود تا بگويم  گری می و سرکوباسال

ھای  خواھد در اين کتاب وانمود کند، درگيری ميان توده چه که وزارت اطالعات می برخالف آن
آوردھای انقالبی خود و تالش برای تداوم انقالب،  با ضد انقالبی که  مردم ايران برای حفظ دست

آن، دار و دسته خمينی و جمھوری اسالمی بودند، محدود به کردستان و گنبد نبود، تجسم عينی 
ی مردم کردستان  در اين ميان، مبارزه و مقاومت قھرمانانه. بلکه در سراسر ايران جريان داشت

اند که دستگاه جاسوسی و کشتار جمھوری اسالمی، ھرگز  و ترکمن ھم آنقدر برجسته و درخشان
  .ھا کتاب آن را تحريف کند حتا با نوشتن دهنخواھد توانست 

ھای کارگر و زحمتکش مردم ايران ھرگز فراموش نخواھند  توده
ای به   ھمان آغاز، در مقياسی توده کرد که مردم کردستان از

ماھيت ارتجاعی و ضد مردمی خمينی و جمھوری اسالمی پی 
ت بردند و با ايستادگی در مقابل ارتجاع خواستار تحقق مطالبا

اين جمھوری اسالمی بود که با گسيل ارتش و . برحق خود شدند
بمباران شھرھا و روستاھا ، اعدام و کشتار، تالش نمود مقاومت 

با اين ھمه اقدامات نظامی اواخر اسفند . اين مردم را در ھم بشکند
ی مردم کردستان کارساز نيافتاد و  و اوايل فرودين در برابر اراده

اما نه . ايی را برای گفتگو به کردستان بفرستدھ ناگزير شد، ھيئت
ھای  ی خودمختاری مردم و آزادی واقعاً برای پذيرش مطالبه

تر  سياسی، بلکه برای کسب فرصت به منظور سازماندھی منسجم
 مرداد ٢٨تری که خمينی جالد در  نيروھای مسلح و يورش گسترده

ی  نيز يورش رژيم با مقاومت قھرمانانهبه رغم اين که اين بار .  فرمان آن را صادر کرد۵٨
مردم و پيشمرگان کرد در ھم شکست و پيام آبان ماه خمينی بازتاب ھمين شکست بود، اما در 

آميز  طلبانه و مسالمت ماھيت رژيم ارتجاعی جمھوری اسالمی نبود که در برابر تالش صلح
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لذا . ارائه شد، بپذيرد" مختاریطرح خود "ھا را که در  مردم کردستان  تمکين کند و مطالبات آن
جمھوری اسالمی مکرر .  به طول انجاميد۶٠جنگی را به مردم تحميل کرد که تا نيمه دوم دھه 

ھای گروھی  خلخالی اعدام. در قارنا قتل عام به راه انداخت. شھرھا و روستاھا را بمباران کرد
 ھزاران تن از مردم شھرھا و ی اجرا درآورد و نيروھای مسلح رژيم را در کردستان به مرحله

بعد ھم ترور رھبران حزب دمکرات را . روستاھای کردستان و پيشمرگان کرد را به قتل رساند
بايد چيزی از اين جنايات  روشن است که در کتاب وزارت اطالعات نمی. به مرحله اجرا درآورد

  .جمھوری اسالمی يافت شود
ند وزارت اطالعات در مبحث جنگ گنبد نيز ھمان

است تصويری کردستان، به شکلی کامالً رسوا تالش کرده 
وارونه از واقعيت جنگ، نقش رژيم در برافروختن آن، 
مبارزات قھرمانانه مردم ترکمن و نقش سازمان 

خلق ترکمن نيز . ھای فدايی خلق ايران ارائه دھد چريک
ھمانند مردم کردستان و مردم مناطق ديگر برای تحقق 

خلق ترکمن خواھان پايان . پا خاسته بودندمطالبات خود به 
اين مردم . ھای دوران رژيم شاه بود گری دادن به ستم

ھای غصب شده خود و  خواھان باز پس گرفتن زمين
خواستند از  آنھا می. سازماندھی کشت شورايی بودند

طريق شوراھايی که سازماندھی کرده بودند، زندگی 
ا ھم مانند مردم ھ آن. آزادانه و مرفھی داشته باشند

شان  خواستند که بتوانند سرنوشت کردستان خودمختاری می
به زبان . را در منطقه در دست خودشان داشته باشند

خودشان حرف بزنند، تحصيل کنند و زندگی عمومی خود 
جمھوری اسالمی، . را با زبان خودشان رتق و فتق کنند

پيمايی  ھا ھزار ترکمن با برپايی يک راه ، ده۵٧ اسفند ١٩روز . دشمن تمام اين مطالبات بود
خواستار تحقق مطالبات خود از جمله سپرده شدن امور مردم منطقه به دست شوراھای منتخب 

ھای غصب شده، آموزش و  ھای سياسی، بازگرداندن زمين ای، آزادی مردم، خودمختاری منطقه
جريان آن سه نفر کشته و تعدادی باران مردم بود که در  پاسخ رژيم گلوله. بھداشت رايگان شدند

گری رژيم ادامه يافت و با فراخوان کانون  اعتراضات مردم به اين وحشی. مجروح شدند
 ھزار تن در گنبد تظاھرات کردند و ۶٠فرھنگی و سياسی خلق ترکمن، جمعيتی متجاوز از 

اما . ز بودآمي مبارزات مردم ترکمن مسالمت. گرانه رژيم را محکوم نمودند اقدامات سرکوب
 فروردين بار ديگر اعتراض ۵روز . ھای رژيم به سرکوب و کشتار خود ادامه دادند چی کميته

. شود پور کشته می آراز دردی. شود مردم به دستگيری يک جوان سيگارفروش به گلوله بسته می
و کنند  مردم خشمگين روز بعد به شير و خورشيد حمله می. دھند جسد را به مردم تحويل نمی

. چنان در حال اجرای سياست سرکوب رژيم اند مزدوران حکومت ھم. گيرند جسد را تحويل می
ميتينگ کانون شوراھای ترکمن صحرا در اعتراض به اين کشتارھا و رفراندوم قالبی رژيم، 

ارتش و پاسداران به کتابخانه . گيرد بار ديگر ھدف تيراندازی نيروھای مسلح رژيم قرار می
کنند و تعدادی از فعالين سازمان و مردم ترکمن را  ون مرکزی شوراھا حمله میکانون و کان
شود و مردم مسلحانه به مقابله با  جاست که خشم مردم منفجر می در اين. کنند دستگير می

اللھی برای  چی و حزب ھای کميته خيزند و با وجود اين که گله ھای رژيم برمی گری سرکوب
نشينی  ھا را به عقب شوند، اما مردم ترکمن آن  به گنبد اعزام میتقويت نيروھای مسلح رژيم

کشد، متجاوز از صد تن   فروردين به درازا می١٣گرچه در جريان اين جنگ که تا . دارند وامی
شوند، اما مقاومت ارتجاع را در ھم  دھند و مجروح می از مردم ترکمن جان خود را از دست می

شود، به  اين جا نيز ھمانند کردستان، رژيم با شکست روبرو میجايی که در  از آن. شکنند می
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  .پذيرد، تا خود را برای حمالت ديگری سازماندھی کند بس را می ناگزير آتش
گونه که در  کند و ھمان ھا را تحريف و انکار می وزارت اطالعات در اين کتاب، تمام اين واقعيت

ی ذاتی ارتجاع حاکم را منکر شود و گر طلبی و سرکوب مورد کردستان تالش نمود جنگ
طلب و مسئول تشکيالت سازمان در سنندج را  ھای سياسی مردم کردستان را جنگ سازمان

در "کند که نقش مسئول سازمان در گنبد  جا نيز ادعا می معرفی نمايد، در اين" طلب آشوب"
اين مزدوران مسلح و در گردھمايی پارک ملی گنبد ھم " برافروخته شدن جنگ بسيار مؤثر بود

در حين انجام سخنرانی ناگھان از دو سو "رژيم نبودند که به سوی مردم شليک کردند، بلکه 
ناگھان از "به ھمين سادگی ! بله. و در نتيجه تعدادی کشته و مجروح شدند" تيراندازی درگرفت

اھداف رو که نتوانست  رژيم اما در جنگ اول گنبد، از آن". دو سو تيراندازی در گرفت
تر و با توپ و تانک  نشينی کرد تا بار ديگر سازمان يافته ارتجاعی خود را عملی سازد، عقب

 بھمن، رھبران ١٩پيمايی  يک روز قبل از راه.  به جنگ با مردم برخيزد۵٨ارتش در بھمن ماه 
خلق ترکمن، رفقا توماج، جرجانی، مختوم، واحدی را پس از جلسه به اصطالح مذاکرات 

ھا را در جاده بين بجنور و گنبد رھا  کنند و چند روز بعد پيکر تيرباران شده آن  میدستگير
برند، مردم را کشتار و   بھمن نيز با توپ و تانک به مردم ترکمن يورش می١٩از روز . کنند می

شان در سرکوب مردم ترکمن و برچيدن  کنند، تا به ھدف ارتجاعی  را ويران میھا حتا خانه
  .کمن صحرا دست يابندشوراھای تر

گرانه خود ناگزير بود در برابر  رژيم که تا اواخر مرداد ماه، به رغم اقدامات ايذايی و سرکوب
نشينی کند، با بازسازی نيروھای مسلح  ھای کارگر و زحمتکش عقب تعرضات انقالبی توده

ھای شبه نظامی،  ھا، سپاه و گروه دوران رژيم شاه و سازماندھی نيروھای مسلح جديد، کميته
کند، بر  دھد، اکنون ديگر گام به گام پيشروی می عرضات ضد انقالبی خود را گسترش میدامنه ت

ھا را  کند، دانشگاه افزايد، حتا دانشجويان را کشتار می گری خود می ھا و وحشی ی سرکوب دامنه
شود که يورش  نمايد و برای تعرض ھمه جانبه و شکست قطعی انقالب، آماده می تعطيل می

ھم که  گری و کشتارھای بعدی آن وحشی.  و کشتار ھزاران تن را سازمان دھد۶٠سراسری سال 
ای نويسندگان و فعاالن سياسی،  ھای زنجيره جمعی زندانيان سياسی، قتل نمونه آن قتل عام دسته
ھای اخير در  گری و کشتار سال يابد تا به وحشی ست ادامه می ھای سياسی ترور رھبران سازمان

گويم سراسر تاريخ سی و چند  از اين روست که می.  و پس از آن٨٨سال جريان اعتراضات 
ست در مورد جنايات و  سالی که جمھوری اسالمی بر ايران حاکم شده است، تماماً کيفرخواستی

اش در ايران سرکوب  ھای بی انتھای جمھوری اسالمی، که تنھا وظيفه و رسالت گری وحشی
  .ھا ھزار تن از مردم ايران بود رحمانه ده انقالب مردم و کشتار وحشيانه و بی

ھای سياسی حتا در شکل  گری، تمام مقاومت و مبارزه مردم و سازمان در برابر اين وحشی
  .مسلحانه آن حقانيت داشت

ھای پس  ای ھم در مورد نقش و جايگاه سازمان ما در نخستين ماه جا اگر بخواھم چند کلمه در اين
است که به رغم وجود گرايش راستی که در مرکزيت سازمان شکل از قيام بگويم، نظرم اين 

ای فدايی خلق ايران، در اين  کرد، اما سازمان چريک گرفته بود و مدام داشت خود را تقويت می
ھای کارگر و زحمتکش مردم ايران، سازماندھی و  ای در مبارزات توده مقطع، نقش برجسته

  .گرانه و ارتجاعی جمھوری اسالمی ايفا نمود کوبھای سر ھا و مقابله با سياست آگاھی آن
وزارت اطالعات در جلد دوم کتاب تالش کرده است که حيطه نفوذ و تأثيرگذاری سازمان را به 

در واقعيت اما به رغم نقشی که . مبارزات مردم در ترکمن صحرا و کردستان محدود جلوه دھد
ده آن نه در اين مناطق، بلکه در ميان سازمان در اين ھر دو مورد داشت، پايگاه مھم و عم

تر کارخانه و حتا کارگاه   کم۵٨تا ھمين مقطع يعنی تا اواسط سال . کارگران سراسر ايران بود
شد پيدا کرد که کارگران آگاه طرفدار سازمان در آن حضور نداشته باشند و  کوچکی را می

ھا از نمونه تبريز و خوزستان، در برخی مناطق و شھر. ھا نباشد رھبری مبارزات بر عھده آن
ھا و مؤسسات توليدی و خدماتی عمدتاً يا مستقيماً در صفوف سازمان قرار  کارگران کارخانه
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ھايی نظير نفت،  در رشته. دانستند داشتند و يا خود را ھوادار و جانبدار سازمان می
سياری از صنايع ھا، معادن مس و زغال سنگ کرمان، ذوب آھن، صنايع دفاع، و ب سازی ماشين

. ھای سازمانی متعددی وجود داشتند و مؤسساتی که نقشی استراتژيک در اقتصاد دارند، حوزه
ھای  عالوه بر اين که سازمان در تمام شھرھا و حتا تعداد زيادی از روستاھا تشکيالت يا حوزه

پيمايی  ی به راهکانون قدرت و نفوذ سازمان نيز در تھران بود که با ھر فراخوان. تشکيالتی داشت
ھای  نقش اصلی را در دانشگاه. ھا بکشد توانست صدھا ھزار نفر را به خيابان و گردھمايی، می

اين نفوذ و تأثيرگذاری در . سراسر کشور نيز دانشجويان پيشگام وابسته به سازمان داشتند
  .ھای دمکراتيک معلمان، زنان، کارمندان، محصلين و غيره نيز گسترده بود تشکل

بديل شدن سازمان به يک قدرت سياسی مھم در جامعه ايران گرچه بخشاً به اعتبار مبارزات ت
شد، اما مواضع راديکال سازمان تا  گذشته سازمان و نقش آن در جريان قيام مسلحانه مربوط می

ھای  به رغم اين که سازمان فاقد برنامه و تاکتيک. تر در آن داشت کننده اين مقطع، نقشی تعيين
مالً روشن و مدون بود و حتا درک درستی از خودويژگی وضعيت سياسی جامعه در پی قيام کا

ست و در ھر کجا که  نداشت، اما بر اين عقيده بود که جمھوری اسالمی يک رژيم ارتجاعی
ھای کارگر و زحمتکش در مبارزه برای تحقق مطالبات انقالبی خود ھستند، در ھر شکل  توده

روی از جنبش و  درست است که اين نوعی دنباله. ھا خواھيم بود  ھمدوش آنای، ھمراه و مبارزه
سير خود به خودی حوادث بود، اما به حسب اتفاق، سازمان را در جھت درست مبارزه ياری 

يعنی، توده کارگر و زحمتکش که مسير صحيحی را در مبارزه در پيش گرفته بودند و .  داد می
اسی پس از قيام را دريافته بودند، سازمان را که رابطه زنده و بھتر از ھر سازمانی اوضاع سي

من به دو مورد . کردند ھای زحمتکش داشت، در جھت درست راھنمائی می نزديکی با توده
ھای  ی زنده و فعال يک سازمان کمونيست با توده کنم که روشن شود چگونه رابطه اشاره می

  .تباھات و جلوگيری از انحرافات کمک نمايدتواند حتا به تصحيح اش کارگر و زحمتکش می
 ١٩ی نشريه کار در انتشار نخستين شماره پيش از

  اسفند ماه، ما شعار ايجاد سنديکاھا را مطرح
يک ھفته نگذشت که موج انتقادات و . کرديم

ھای انتقادی کارگران رسيد که خواستار طرح  نامه
ھا را  شعار ايجاد شوراھا شده بودند که خودشان آن

ما شعار را . ايجاد کرده يا در حال ايجاد آنھا بودند
نخست به اين شکل اصالح کرديم که سنديکاھا را 

. ايجاد کنيم اما خود را به ايجاد سنديکا محدود نکنيم
بعد ھم شعار شوراھا به شعار اصلی سازمان تبديل 

چرا که اوضاع سياسی اين شعار را . گرديد
ی کارگر بودند که ھا در واقع خود توده. طلبيد می

مورد ديگر، . اشتباه ما را تصحيح کردند
گيری پيرامون ماھيت ھيئت حاکمه جديد  موضع

در سرمقاله اولين شماره نشريه کار که خود . بود
اوالً، گفته . من آن را نوشتم، بر سه نکته تأکيد شد

شد، به رغم اين که رژيم شاه سرنگونی شده، اما 
ثانياً، کارگران نتوانستند . نده است و بايد برای برچيدن آن تالش کردسيستم دست نخورده باقی ما

قدرت را قبضه کنند و برای رفع اين اشکال بايد تمام نيرو را به سازماندھی کارگران اختصاص 
ی سياسی را در دستور کار خود قرار خواھد  ھای گسترده ثالثاً، نشريه کار وظيفه افشاگری. داد

ای  چه که در ھر گوشه ھای جامعه، عملکرد حاکميت و آن ان از تمام واقعيتداد، تا عموم کارگر
  .گذرد، آگاه شوند از ايران می

در شماره بعد، نامه . ھای ھوادار سازمان بود اين سرمقاله بازتاب نظر عمومی سازمان و توده
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عتراض به موج ا. سرگشاده به بازرگان در نشريه کار درج شد که نويسنده آن فرخ نگھدار بود
نشينی  ويژه از خارج از سازمان چنان گسترده بود که اين گرايش راست، عجالتاً ناگزير به عقب

در ھمان حال اين امکان را به ما در نشريه کار داد که مشی راديکالی را در مبارزه عليه . شد
نزديک و ی  رابطه. ھای کارگر و زحمتکش پيش ببريم ھيئت حاکمه جديد و تقويت مبارزات توده

ھای مردم برقرار کرده بود، باعث گرديد که سازمان نقش مھمی  ای که نشريه کار با توده زنده
اما ضعف اصلی . ٣۵دھی مبارازت راديکال بر عھده بگيرد و ادامه پيدا کند تا شماره  در جھت

اعث ھای مدون و منسجم بود به قوت خود باقی ماند و ب که ھمانا فقدان يک برنامه و تاکتيک
ھای  برداری کند، موقعيت خود را در ارگان گرديد که جريان راست از ھمين ضعف بھره

ی دوم  تشکيالتی تقويت نمايد و سازمان را به مسيری سوق دھد که اکثريت آن به حزب توده
  .طرفدار جمھوری اسالمی تبديل گردد

  
آمد صحبتی ھم در  خوب است در ھمين جا که صحبت از جنايات رژيم به ميان -نشريه کار

نويسند،ه چندين صفحه از اين کتاب را به موضع . ھای ايران و عراق شود مورد جنگ دولت
فدائيان اقليت در قبال جنگ اختصاص داده، وارد پلميک شده، شرکت در اين جنگ را 

چرا . گويد شرافتمندانه دانسته، اما در مورد عواقب اين جنگ و خسارات آن چيزی نمی
ای به نابودی صدھا ھزار انسان  ترين اشاره شود و حتا کم جا به کلی الل می  ايننويسنده در

  کند؟ نمی
سازی  ھای ايران و عراق ھم يک افسانه  جمھوری اسالمی در مورد جنگ دولت-رفيق توکل

  .اش را تبرئه کند ديگر کرده و آن را تحويل مردم ايران داده است، تا خودش و جنايات
نه که جمھوری اسالمی داستان آن را سر ھم بندی کرده است، از اين قرار گو ماجرای جنگ آن

 شھريور، رژيم صدام بی مقدمه و ٣١، يعنی  در ٥٩است که روزی از روزھای سال 
ارتش عراق مناطقی از خوزستان را به تصرف خود درآورد و .  آغاز کردغافلگيرانه جنگ را

  .فاع از ميھن ادامه داد سال جنگ را به خاطر د٨جمھوری اسالمی ھم 
ھای  ھا را دولت مقدمات جنگ. شود واقعيت اما اين است که ھيچ جنگی بی مقدمه آغاز نمی

حتا اقدامات . شوند ھای سياسی با يکديگر می وارد درگيری. بينند ارتجاعی از قبل تدارک می
 که وارد جنگ دھند و پس از اين مقدمات است ايذايی و نظامی محدود عليه يکديگر انجام می

  .شوند رسمی و علنی با يکديگر می
ماجرای جنگ ايران و عراق ھم از اين قرار است که با سرنگونی رژيم شاه، صدام مترصد 

نامه الجزاير بر سر مناطق مرزی به شاه ايران  فرصتی بود که بتواند امتيازاتی را که در توافق
، رژيم عراق را به جای رژيم شاه در جايگاه ھا را باز پس بگيرد و عالوه بر اين داده بود، آن

  .ژاندارم منطقه قرار دھد
اش با صدام تيره شده بود، شروع کرد به  خمينی ھم که پس از اخراج از عراق، رابطه

ھا و آغاز درگيری در مناطق  گرايان عراقی مخالف صدام، مسلح کردن آن سازماندھی اسالم
 کردھای قياده موقت که از دوران رژيم شاه در از طرف ديگر با مسلح کردن گروه. مرزی

صدام ھم که . ی کردستان گشود ايران اسکان داده شده بودند، جبھه ديگری عليه عراق در منطقه
. باران مناطق مرزی کرمانشاه را آغاز کرد گشت، از فرصت استفاده نمود و توپ دنبال بھانه می

ای رسيد  ديدتر شد و تشديد تضادھا به نقطهھای نظامی روز به روز ش حمالت لفظی و درگيری
که صدام قرارداد الجزاير را پاره کرد و دست به يک حمله سراسری زد و جنگ رسماً آغاز 

  .شد
بنابراين تا اين جا روشن است که جنگ را دو دولت ارتجاعی حاکم بر ايران و عراق به خاطر 

  .طلبانه خود برافروختند طلبانه و جاه مقاصد توسعه
ھای ايران و  ھای تبليغاتی رژيم بايستی مستثنا از جنجال ازمان ما، سازمان فدائيان اقليت، میس

عراق که ھر يک در پی تحريک و تھييج احساسات ناسيوناليستی برای کشاندن مردم به جنگی 
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بودند که ھيچ نقش و نفعی در برافزوختن آن نداشتند، موضعی کمونيستی و انترناسيوناليستی در 
ما خطاب به کارگران ايران و عراق گفتيم که اين جنگی ارتجاعی از . ال اين جنگ اتخاذ کندقب

فريب شعارھای ناسيوناليستی و ميھن . جانب ھر دو دولت بورژوايی ايران و عراق است
ھا از آن  ھای پاسدار منافع آن داران و رژيم اين ميھنی که سرمايه. ھا را نخوريد ی آن پرستانه

ھا بر شما  ست که سال ميھن کسانی. ويند، ميھن شما کارگران و زحمتکشان نيستگ سخن می
ست که  کارانی ميھن ستم. اند حکومت کرده و جز ظلم، ستم ، استثمار و جنايت، کاری نکرده

فريب اين شيادان را . اند ھای خود سالخی کرده ھزاران کودک، پير و جوان را در زندان
کنند و اين  ھا فردا صلح می آن. د و به گوشت دم توپ تبديل نشويددر جنگ شرکت نکني. نخوريد

اين جنگی غير عادالنه، ارتجاعی و تجاوزکارانه از . شود تان تباه می شما مردم ھستيد که زندگی
ھای ايران و عراق را  جنگ را به جنگ داخلی تبديل کنيد، انقالب کنيد و دولت. ھر دو سوست

  .سرنگون سازيد
.  ميليون انسان به قتل رسيدند١ / ۵.  سال  جنگيدند٨. ازمان ما گفت، حقيقت بودچه که س آن

. ھا تن آواره شدند و خانه و کاشانه خود را از دست دادند ميليون. ھا تن معلول شدند ميليون
دست آخر ھم . ميلياردھا دالر ثروت اين دو کشور بر باد رفت و شھرھا به ويرانه تبديل گرديد

  .بازی تمام شد و برد و باختی نداشت. بس گفتند آتش
يک سال و چند ماه پس از آغاز جنگ، وقتی که نيروھای .  سال ادامه يافت٨چرا حاال اين جنگ 

ی پايان دادن به جنگ  ھای منطقه، واسطه عراقی به مرزھای قبل از جنگ عقب نشستند و دولت
تح کربال و برقراری حکومت شدند، تازه خمينی دست خود را برای ھمه رو کرد و شعار ف

ھای  طلبی  سال بعدی جنگ به خاطر جاه٧صدھا ھزار تن در طول . اسالمی را در عراق داد
کودکان کم سن و سال . خمينی کشته شدند، صدھا ھزار تن ديگر به جمع معلوالن افزوده گرديد

ر از اين ممکن نيست ت جنايتی بزرگ. روب به کار گرفتند تا کربال را فتح کنند را به عنوان مين
طلب رژيم  خمينی جالد و ديگر سران جنگ. که اين ھمه خسارت برای يک ملت به بار آورند

بس شدند که نارضايتی و رشد اعتراضات مردم ايران به  فقط ھنگامی ناگزير به پذيرش آتش
شان مردمی که آگاه شده بودند، به نام ميھن کاله سر. تھديدی جدی برای رژيم تبديل گرديد

ھای  ھای جنگ ھم جز شکست در جبھه. ھا نبودند اند، ديگر حاضر به رفتن به سوی جبھه گذاشته
جاست که خمينی از سر ناگزيری جام زھر را  در اين. شد پی در پی چيزی عايد رژيم نمی

تواند بگويد؟ ھرچه  با اين اوصاف وزارت اطالعات چه می. پذيرد بس را می نوشد و آتش می
ست بر جنايکارانه بودن اين جنگ و درستی موضع سازمان ما عليه اين  ويد، تاييدیبخواھد بگ

 روشن است که بايد الل شود، تا چه رسد به بيان خسارات اين جنگ به مردم نبنابراي. جنگ
  .  ايران

ھای مردم ايران از اين جنايت بزرگ  اما توده. خمينی پس از نوش جان کردن جام زھر مرد
باالخره روزی ھم فرا خواھد رسيد که تمام . گذرند ی و سران آن ھرگز نمیجمھوری اسالم

 ١ / ۵سران و دست اندرکاران جمھوری اسالمی که در برافروختن و ادامه جنگی که به کشتار 
ميليون انسان انجاميد و خسارات سنگينی به مردم ايران وارد آورد، به جرم اين جنايت بزرگ به 

  . شوندپای ميز محاکمه کشيده
شرکت در اين جنگ ارتجاعی نه افتخاری داشت و نه آن گونه که وزارت اطالعات ادعا 

ھای جنگ  ھای مردمی که از روی ناآگاھی يا اجبار به جبھه توده. بود" شرافتمندانه"کند،  می
ھای جنگ فرستادند و  جنايتکار کسانی ھستند که آگاھانه مردم را به جبھه. رفتند، مقصر نيستند

کند که مردم ايران ھنوز در  وزارت اطالعات تصور می. ترين جنايت را به بار آوردند يعفج
برند و با  ھای ارتجاعی ايران و عراق به سر می دوران ناآگاھی از ماھيت و خصلت جنگ دولت

تواند مردم را فريب  ھای کارگر و زحمتکش تبديل شده است، می گاه توده واژه ميھنی که به قتل
  .ه زعم خودش در مورد موضع سازمان ما در قبال جنگ افشاگری کنددھد و ب

کند که در قبال اين جنگ ارتجاعی موضعی کمونيستی و  سازمان فدائيان اقليت، اما افتخار می
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حقيقت را به مردم ايران گفت و اين حقيقت اکنون بر ھمگان آشکار . انترناسيوناليستی اتخاذ نمود
  .شده است

ات جمھوری اسالمی بايد بداند که جنايت بزرگ کشتار فجيع مردم ايران در لذا وزارت اطالع
ھای کارگر و زحمتکش مردم ايران در  جريان اين جنگ، بخش ديگری از کيفرخواست توده

  .محکوميت رژيم و سران آن بوده، ھست و خواھد بود
 

انشعاب در "ت که  در اين کتاب،بر سر اختالفات اقليت با اکثريت، ادعا شده اس- نشريه کار
ترديد نقش محوری  در ميان علل انشعاب، بی. بستر اختالفات ديرپای درون سازمان شکل گرفت

  ."آيد ھا به حساب می ترين آن مبارزه مسلحانه مھم
با وجود اين که مسايل مربوط به اختالف اقليت و اکثريت، الاقل پس از انشعاب به خوبی 

تشار علنی پيدا کرده است، چون اين کتاب در تيراژ وسيعی توضيح داده شده و اسناد آن ھم ان
ھا ممکن است از اين مسايل اطالعی نداشته باشند، برای افشای اين  پخش شده و خيلی

  تحريفات مختصر ھم که شده، توضيح دھيد که اختالفات چه بود و از چه زمانی آغاز شد؟
رت اطالعات، در ھر موردی پرداخته   اگر قرار باشد به تحريفات و جعليات وزا- رفيق توکل

قبالً اشاره کردم که اين کتاب تا جايی که به قبل از انشعاب و . شود، واقعاً بايد يک کتاب نوشت
کند، تماماً جعل، تحريف و  ارتباط پيدا می" اقليت"پس از آن در مورد جناح انقالبی سازمان 

  .ست پردازی دروغ
يشين اشاره کردم که اختالف از ھمان فردای قيام آشکار شد اما در مورد اختالفات، در سؤاالت پ

، بلکه در "نقش محوری مبارزه مسلحانه"ی مشی چريکی و  و اين اختالف نه بر سر ادامه
سرنگونی رژيم شاه، وضعيت . رابطه با ماھيت قدرت حاکم جديد و نحوه برخورد با آن بود

ھای وسيع کارگر و  نست در شرايطی که تودهتوا سياسی جديدی را پديد آورده بود و اصالً نمی
ھا بود، يک  زحمتکش به سوی سازمان روی آورده بودند و عمده وظيفه ما سازماندھی توده

  .چنين بحثی مطرح باشد
يکی . مدت کوتاھی پی از قيام، عمالً، دو ارگان رھبری موازی در سازمان شکل گرفته بود

 رفرميست و سازشکار بود و ديگری تحريريه کميته مرکزی که اکثريت آن، گرايش راست،
نشريه کار که رھبری سياسی سازمان را داشت و يک خط سياسی انقالبی راديکال را تبليغ و 

کميته مرکزی ھم ھنوز قدرت آن را نداشت که اين دو گانگی را به نفع خودش . کرد ترويج می
ع تحريريه و نشريه کار را از بين ببرد، چون در آن مقطع، اکثريت اعضای سازمان، مواض

ھا را تکرار  برخالف ادعاھای بعدی کميته مرکزی که حاال وزارت اطالعات آن. کردند تأييد می
ھای نشريه کار در تمام مدتی که جريان مارکسيست و راديکال  کرده است، اگر به شماره

 از مشی سازمان مسئوليت انتشار آن را بر عھده داشت رجوع شود، چيزی در مورد دفاع
بالعکس تمرکز نشريه روی . چريکی، محوری يا عمده بودن مبارزه مسلحانه نخواھيد يافت

  .ای و افشای ماھيت بورژوايی و ضد انقالبی حاکميت بود سازماندھی توده
پيش آمد، مقدم بر ھر " پاسخ به مصاحبه با رفيق اشرف دھقانی"اختالفی ھم که بر سر جزوه 

کميته مرکزی مجاز نبود به نام سازمان بر سر . اليسم دمکراتيک بودچيز از زاويه نقض سانتر
در . گيری نشده بود گيری کند که در درون سازمان پيرامون آن بحث و تصميم ای موضع مسئله

کشيد، کمی آن را تعديل  حالی که اين نوشته خط بطالنی بر تمام مبارزات گذشته سازمان می
  .تبديل شد به يکی ديگر از اختالفاتکردند و انتشار دادند و اين ھم 

تحريريه نشريه کار، ارزيابی درستی از اوضاع سياسی جامعه و روند تحوالت پس از قيام 
ھيئت حاکمه پس از بازسازی نيروھای مسلح و سر و سامان دادن به اوضاع داخلی خود، . داشت

در ھمين حال .  بود آماده تعرض به دستاوردھای انقالبی مردم۵٨از اوايل تابستان سال 
ھای زحمتکش از جمھوری اسالمی سرعت گرفته بود و اعتصابات و  گردانی توده روی

اين شرايط، نيازمند يک خط سياسی شفاف برای . اعتراضات کارگری مدام اعتال می يافت
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م دانستي ما می. ھا، مقاومت و مقابله با رژيم و جلوگيری از تثبيت آن بود سازماندھی گسترده توده
اما اقدامی جدی از . که اگر اين رژيم خود را تثبيت کند، روزگار مردم ايران را سياه خواھد کرد

ای به  ، تحريريه نامه۵٨در تير ماه سال . گرفت سوی گرايش راست در مرکزيت صورت نمی
کميته مرکزی نوشت و در آن ھشدار داد که اگر اقدامات عاجلی برای سازماندھی و مقابله انجام 

  .گيرد، به منزله ھموار کردن راه برای تثبيت حاکميت و استيالی ضد انقالب خواھد بودن
نشينی و  اما جريان راست که موقعيت خود را تحکيم کرده بود، نه برای مقابله بلکه برای عقب

 مرداد که ٢٢نشينی به وضوح در  اين عقب. رفت گام نھادن در مسير سازش طبقاتی پيش می
اللھی را برای حمله به ستاد سازمان در تھران بسيج کرده بود، خود را  ن حزبرژيم چماقدارا

نشينی در برابر رژيم نه فقط به معنای برچيده  ی حساس بود که عقب اين يک نقطه. نشان داد
در . ھای بعدی بود نشينی ای برای عقب شد، بلکه مقدمه شدن امکانات علنی سازمان محسوب می

شد ھزاران تن  نيروھای سازمان در مقابل ستاد، آماده مقاومت بودند و میحالی که صدھا تن از 
ھا فرا خواند، مرکزيت جبون و بزدل،  اللھی ديگر را برای اين دفاع و به عقب راندن حزب

در مالقاتی که ھمان روز چند نفری از مرکزيت با . ھا واگذار کرد صاف و ساده، ستاد را به آن
ھا رفته  وزير بود، و من ھم با آن کنم آن وقت معاون نخست فکر میصادق طباطبايی داشتند، 

گری  او توجيه. ردشان بر سر اين مسئله از موضعی بسيار ضعيف و پايين بودبودم، برخو
خواستند  ھا ھم از دولت می خواست وانمود کند که دولت موافق نيست و آن کرد و ظاھراً می می

جا گفتم که به ھر حال در  يک جمله ھم من در آن. ستاد شودھا به  اللھی که مانع از حمله حزب
اش با ما  ھا به دفتر سازمان حمله کنند، ھر اتفاقی که بيفتد، مسئوليت نظر داشته باشيد که اگر آن

چون مدت کوتاھی پس از بازگشت خبردار شديم که . اين ھم تھديدی توخالی از کار درآمد. نيست
ما . نشينی مفتضحانه بود اين يک عقب.  و واگذاری آن گرفته استمرکزيت تصميم به تخليه ستاد

. توانستيم محکم در برابر اين تالش رژيم بايستيم و اين تالش را با شکست روبرو سازيم می
در واقعيت اما جمھوری . نشينی، اجتناب از درگيری مسلحانه بود توجيه مرکزيت برای عقب

اھد بر سر اين مسئله، کار را به درگيری مسلحانه با اسالمی ھنوز در موقعيتی نبود که بخو
آمد، ما با مقاومت، يک سنگر را از  اما به فرض، اگر اين درگيری ھم پيش می. سازمان بکشد

اين يک . گری چيز ديگری نبود ادعای مرکزيت جز يک توجيه. داديم و نه با فرار دست می
جا ديگر  در اين. ز آن نوبت به کردستان رسيدچون پس ا. ھا بود نشينی در تمام جبھه سياست عقب

جريان . نشينی وجود نداشت ای برای عقب توده مردم يکپارچه در برابر رژيم قرار داشتند و بھانه
. بايستی بی پرده ماھيت تمام خط مشی و سياست خود را برمال کند راست، اکنون  ديگر می

اما برای اين که مخالفت جناح . ی مبارزه در کردستان، سياست مرکزيت بود ترک صحنه
مارکسيست و راديکال سازمان را خنثا کنند و به آن شکل يک تصميم سازمانی بدھند، پلنومی را 

در حالی . چين شده بود، برپا کردند که اکثريت آن از ميان عناصر راست طرفدار مرکزيت دست
 مرکزيت در تمام جلسات و من، به عنوان مشاورين) احمد غالميان لنگرودی(که رفيق ھادی 

پس از . وسيع مرکزيت حضور داشتيم، اکنون ديگر ما دو نفر را ھم به پلنوم دعوت نکردند
اعتراضاتی که صورت گرفت، باالخره پذيرفتند که من ھم در اين پلنوم شرکت کنم، منتھا بدون 

زمان در ی حضور و مبارزه سا در برابر جناح انقالبی و راديکال که از ادامه. حق رأی
کرد، جناح راست برای اين که شکلی به اصطالح آبرومندانه به فرار بدھد،  کردستان دفاع می

ی بدون نام سازمان را در کردستان طرح و تصويب کرد و چون اين صرفاً يک پوشش  مبارزه
  .برای فرار بود، عمالً به ترک مبارزه در کردستان انجاميد

سر بحران در سازمان و اختالف پيرامون ماھيت اين موضوع ديگر مورد اختالف، بحث بر 
اکثريت رفرميست که خواھان پاک کردن خود از ھر گونه . بحران و شيوه راه حل آن بود

زار  مبارزه انقالبی و راديکال برای پناه بردن به آغوش رژيم ارتجاعی جمھوری اسالمی و لجن
کرد و بر اين  شته و نوين ارزيابی میحزب توده بود، ريشه بحران را در تضاد ميان بينش گذ

ھای فدايی خلق ايران در گذشته يک سازمان خرده بورژوايی بوده  عقيده بود که سازمان چريک
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اش نه فقط در خدمت جنبش نبوده بلکه به آن ضربه زده است و در يک کالم خط  است و مبارزه
يز ھمان خط رفرميستی و منظورش از بينش نوين ن. بطالنی بر تمام مبارزات گذشته کشيد

اش ھم برای غلبه  راه حل. شد سازشکارانه مرکزيت بود که به عنوان خط پرولتری جا زده می
ھای در بسته، به بازشناسی اصول  بر بحران، از اين قرار بود که اعضای سازمان ابتدا در اطاق

م اصول، مبارزه و انحرافات گذشته بپردازند و با سيستم ايدئولوژيک گذشته بر محور تحکي
  .ايدئولوژيک و برخورد شود

مبارزه . نگرش جناح مارکسيست سازمان به کلی متمايز از جناح اپورتونيست و رفرميست بود
تحريريه نشريه کار، پيش از برگزاری . ايدئولوژيک جدا از مبارزه طبقاتی حرفی بی پايه بود

از ديدگاه ما ريشه بحران، در .  دادپلنوم در يک نوشته مفصل، نظر خود را به تشکيالت ارائه
 سياسی، غيبت سياست مشخص پرولتاريايی، و فقدان برنامه و - اختالفات عميق ايدئولوژيک 

راه حل بحران نيز نه در مبارزه ايدئولوژيک . ھای روشن و منسجم در سازمان بود تاکتيک
، بلکه بر سر تجريدی بر سر اصول، آن ھم در شرايطی که جامعه در بحران قرار داشت

برخورد با . ھای مشخص در قبال وضعيت موجود و تدوين برنامه بود ھا و تاکتيک سياست
مان را ارائه  چرا که وقتی ما تحليل طبقاتی. گرفت گذشته سازمان نيز از اين کانال صورت می

ص مان را در قبال طبقه حاکم و قدرت سياسی آن مشخ ھای داديم، وقتی که وظايف و تاکتيک می
وقتی که . کرديم ھا را تعيين می ھای سازمانی و بسيج توده ھا و شکل کرديم، وقتی که تاکتيک می

کرديم، نه فقط گامی اساسی در جھت حل  مان را تدوين می برنامه و اھداف فوری و دراز مدت
ل شد که در قبا بحران و بازگرداندن وحدت به صفوف سازمان برداشته بوديم، بلکه نشان داده می

  .ھای گذشته سازمان چه نظر و نقدی داريم مبارزات، مواضع و تاکتيک
در اين پلنوم، مواضع جناح انقالبی و مارکسيست سازمان در اقليت قرار گرفت و مواضع جناح 

  .راست و رفرميست، در اکثريت قرار گرفت
ان انقالبی سازمان با اين پلنوم، کميته مرکزی به ھدفی که از برپايی آن داشت و اساساً عليه جري

ھای تشکيالت آغاز شد و تعدادی از رفقای ما از  تجديد سازماندھی ارگان. بود، دست يافته بود
. تحريريه نشريه کار نيز با ترکيب جديدی آغاز به کار نمود. ھای خود برکنار شدند مسئوليت

ه مرکزی گيری مشخص به سوی حزب توده و طرفداری از حاکميت به وظيفه فوری کميت جھت
در . در چنين شرايطی، ديگر بودن يا نبودن ما در مرکزيت تأثيری نداشت. تبديل گرديد

که عضو کميته مرکزی بود و ) دبيری فرد(اعتراض به تمام اقدامات کميته مرکزی، رفيق حيدر 
در عين . رفيق ھادی و من که مشاور مرکزيت بوديم، از عضويت در اين ارگان استعفا داديم

جايی که قرار بود ھر يک از دو جناح اقليت و اکثريت بر طبق تصميم پلنوم نظرات   آنحال از
خود را ارائه دھند و ما فرصت محدودی در اختيار داشتيم، حيدر و من از تحريريه نيز کنار 

رژيم . کرد مراحل نھائی ارتداد را طی می" اکثريت. "يافت اختالفات مدام افزايش می. کشيديم
 و ارتجاعی حاکم تبديل شد به حاکميت انقالبی و مترقی خرده بورژوايی؛ ارتجاع ضد انقالبی

مذھبی موسوم به خط امام، تبديل شد به متحد سازمان؛ سپاه پاسداران ارتجاع اسالمی، تبديل شد 
ھای  به بازوی مسلح انقالب؛ خمينی مرتجع ھم رھبر مبارزات انقالبی و ضد امپرياليستی توده

 در حالی که جمھوری اسالمی برای فريب مردم و بنا به اعترافات بعدی .زحمتکش مردم
دانشجويان طرفدار خمينی به منظور مقابله با جريانات کمونيست و چپ، اشغال سفارت آمريکا 

ترين اقدام مترقی و ضد  ی رژيم ھم به عنوان بزرگ را سازماندھی نمود، اين اقدام فريبکارانه
شان را به  ھای بی سر و صدا از ترکمن صحرا فرار کردند و سالح. امپرياليستی معرفی گرديد

ی رژيم را به  مقاومت قھرمانانه دانشجويان در برابر يورش وحشيانه. رژيم تحويل دادند
خط . ھا محکوم کردند و به دانشجويان پيشگام دستور دادند به مقاومت خود پايان دھند دانشگاه

از اين پس، . ه خط سياسی حاکم بر سازمان تبديل گرديدسياسی حزب توده، بی کم و کاست ب
سازمانی که زمانی . کرد کميته مرکزی صرفاً در نقش پادوی گوش به فرمان حزب توده عمل می

ای در   سياسی آن بود، اکنون به بازيچه- ناپذير حزب توده و مواضع ايدئولوژيک  دشمن آشتی
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صاف، ديگر نشست و برخاست با سران مرتجع با اين او. دست اين حزب رسوا تبديل شده بود
آور نبود، بلکه به امری عادی و متداول ميان کميته مرکزی  حزب توده ھم کاری قبيح و شرم
با اين ھمه تا وقتی که ما ھنوز در يک تشکيالت بوديم، تالش . سازمان و حزب توده تبديل گرديد

ريان فداييان اقليت به شدت عليه حزب چرا که ج. کردند که اين رابطه را مخفی نگه دارند می
در ھمين جا به يکی . توده، مواضع و نقش ضد انقالبی و خائنانه آن در جنبش موضع داشت

ای ادعا  ديگر از ادعاھای پوشالی وزارت اطالعات در اين کتاب اشاره کنم که از قول يک توده
اين .  کيانوری را داشته استکند که گويا رھبری اقليت، پس از انشعاب تقاضای مالقات با می

رھبری اقليت و تقاضای . ادعای جعلی وزارت اطالعات ھم ديگر به تمام معنا مضحک است
گفت که کسی آن را باور  بايستی چيزی را می وزارت اطالعات، الاقل می! مالقات با کيانوری

ھای  منان تودهدانست و يکی از دش اقليت، حزب توده را يک جريان ضد انقالبی رسوا می. کند
توانست خواستار مالقات با اين عنصر مرتجع و  چگونه می. کارگر و زحمتکش مردم و انقالب

ای بوده و ھست که حتا اگر  به درجه" اقليت"نفرت از حزب توده در درون ! ضد انقالبی باشد
اين توانست حتا يک روز در درون  داشت، مشکل می شد که چنين تمايالتی می يک نفر پيدا می

به ادامه سؤال . ادعای وزارت اطالعات يک جعل رسوای ديگر است. سازمان باقی بماند
  .بازگردم

، مواضع راست و ضد انقالبی اکثريت تا جايی پيشرفت کرده بود که ما ۵٨تا اواخر سال 
اکنون ما دو مجموعه از مواضع جناح اقليت را آماده . سره کنيم ھا يک بايستی تکليف را با آن می

يک نوشته مفصل در مورد تحليل ازماھيت ضد انقالبی و ارتجاعی جمھوری . کرده بوديم
ديکتاتوری و "نوشته ديگر تحت عنوان . انداز آن اسالمی و بحران اقتصادی و سياسی و چشم

در اين . ای بود از مواضع و مبارزات گذشته سازمان جانبه که تحليل و نقد ھمه" تبليغ مسلحانه
ھای جريان راست و مرکزيت موسوم به اکثريت،  سرايی اديم که برخالف ياوهنوشته نشان د

. ترين جريان کمونيست در ايران بوده است اش، راديکال گيری سازمان ما از ھمان آغاز شکل
چه  پذيرفتيم که آن. قھرمانانه در شرايط ديکتاتوری مخوف رژيم شاه به مبارزه ادامه داده است

ھا ارج نھاد و انحرافات را بيرحمانه نقد  مان مثبت بوده است، بايد بر آندر مبارزات گذشته ساز
ای  گفتيم که اين سازمان به رغم تمام اين مبارزات قھرمانانه، در تئوری و عمل دچار پاره. کرد

ھا در جريان پيشرفت مبارزه اصالح شده است،  برخی از آن. اشتباھات و انحرافات بوده است
به حيات خود ادامه دادند، به صورت موانعی بر سر راه تکامل و پيشرفت اما برخی ديگر که 

در اين نوشته برخی از مواضع رفقا احمدزاده و بيژن جزنی که ھر . تر سازمان عمل کردند بيش
يک در مقطعی بر سازمان حاکم بودند، از جمله نه فقط عمده يا محوری بودن تاکتيک مسلحانه 

 عنوان موانع و انحرافات به نقد کشيده شد، بلکه برخی ديگر از ، به۵٣در دوره پس از سال 
ای شدن مبارزه در کوه و روستا، پای سياسی و نظامی  نظرات و مواضع در مورد روند توده

ای در  در اين نقد، کم بھا دادن به فعاليت سياسی و کار توده. جنبش و غيره مردود اعالم شدند
گيری سازمان به سوی  ی قرار گرفت، در ھمان حال بر جھتميان طبقه کارگر مورد انتقاد جد

در يک کالم در .  به عنوان نقطه مثبت تأکيد گرديد۵۴ھا به ويژه از سال  فعاليت در کارخانه
حالی که برخورد جريان راست با گذشته سازمان، نفی نھيليستی آن بود، برخورد ما نفی 

ی که اين نوشته را امروز بخواند، به وضوح حاال کس. ھای مثبت بود ديالکتيکی و حفظ جنبه
ھای فدائی خلق، در  بيند که برخالف ادعای جناح راست در آن ايام و ادعاھای کتاب چريک می

ترين نبوده، بلکه  ، نه فقط مھم"نقش محوری مبارزه مسلحانه"اختالفات ميان اکثريت و اقليت 
تمام رفقا از جمله رفيق ھادی و اسکندر اين نوشته نيز مورد تأييد . اصالً نقشی نداشته است

  .سرايی کرده است ھا ياوه قرار داشت که وزارت اطالعات عليه آن) سيامک اسديان(
گونه که گفتم، چيز ديگری بود،   در حالی که نظر ما در مورد پيشبرد مبارزه ايدئولوژيک ھمان

ريان اکثريت ھمين مصوبه را با اين وجود خود را موظف به اجرای مصوبه پلنوم دانستيم، اما ج
شان را تدوين کنند، بازی درآوردند و  نيز اجرا نکرد و پس از گذشت مدتی که قرار بود نظرات
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اعالم نمودند، مصوبه پلنوم اشتباه بوده است و اکثريت در ھمان پلنوم، تسلط بينش نوين را 
 سازمان توسط اکثريت آشکار و مسجل ساخت و عمالً بحران را حل کرد و راه را برای ھدايت

حاال .  سياسی را گرفته بود-جا ديگر شارالتانيسم سياسی، جای مبارزه ايدئولوژيک  اين. باز کرد
ما ھم بحث و نوشته . زدند که خودشان آن را عليه اقليت تصويب کرده بودند ای می زير مصوبه

ا از موضع قدرت با ھا نيمه کاره متوقف ساختيم ت ھای ديگرمان را در مورد حزب و تاکتيک
موانع بوروکراتيک را از . بند بمانند ھا خواستيم که به مصوبه پلنوم پای از آن. ھا برخورد کنيم آن

مواضع اقليت را در درون تشکيالت پخش کنند و مبارزه . سر راه مبارزه ايدئولوژيک بردارند
رفتند، يک نامه به  ه میجايی که از پاسخ صريح طفر اما از آن. ايدئولوژيک علنی را بپذيرند

مان اشاره کرديم و يک اولتيماتوم پانزده روزه به  مرکزيت نوشتيم که در آن به رئوس اختالفات
خواستيم که موضوع ماھيت حاکميت به عنوان . ھا داديم که مبارزه ايدئولوژيک را علنی کنند آن

. گيری قرار گيرد تيجهترين زمان ممکن مورد بحث و ن مسئله محوری مورد اختالف در کوتاه
گيری حضور داشته باشند و رفقايی که  ھای اجرايی و تصميم رفقای اقليت بايد در تمام ارگان

ھای خود بازگردند و از ھم اکنون تاريخ قطعی برگزاری  ھا سلب شده به مسئوليت مسئوليت آن
کند، خودمان تراشی  تھديد کرديم که اگر مرکزيت باز ھم بخواھد مانع. کنگره مشخص گردد

ست، مبارزه ايدئولوژيک  وقتی که ديدند مسئله جدی. مبارزه ايدئولوژيک را علنی خواھيم کرد
خواستيم  اما چون توزيع نبرد خلق محدود بود و ما می. علنی را در نبرد خلق مطرح کردند

نظرمان در مورد ماھيت جمھوری اسالمی و طبقه حاکم در سطح وسيعی پخش شود، پيشنھاد 
پس از چند . ھا را رد کرديم و گفتيم اين مبارزه ايدئولوژيک بايد در نشريه کار علنی شود آن

ای را برای درج  ما ھم مقاله. مان را در کار علنی کنيم روز تعلل ظاھراً پذيرفتند که ما مواضع
ی گير در نشريه فرستاديم، اما قبل از آن که انتشار يابد، متوجه شديم که بدون بحث و تصميم

ديگر . ھا به نام سازمان و نه اکثريت در برابر نوشته اقليت تيتر خورده است کنگره، نوشته آن
ھا نداشتيم که حتا ھمين خواست ما يعنی مبارزه ايدئولوژيک علنی را  ترين اعتمادی به آن کم

 در اين جا بود که تصميم گرفتيم نشريه کار ويژه مبارزه. بپذيرند و تا کنگره ادامه دھند
گيری سياسی و تشکيالتی  اما در چند شماره اول، نه موضع. ايدئولوژيک را انتشار دھيم

ای انتشار داد و  اين اکثريت بود که بيانيه. ای داشتيم و نه بحثی پيرامون انشعاب و جدايی جداگانه
ا ناپذير بود، ام انشعاب در ھر حال به خاطر مواضع راست اکثريت اجتناب. اعالم انشعاب نمود

تر مواضع ما پخش شده باشد و  خواستيم، قبل از آن که انشعاب رخ دھد، ھر چه وسيع ما می
جريان رفرميست . نيروھای تشکيالت و ھواداران سازمان با آگاھی از اختالفات تصميم بگيرند

ديد و تالش کرد با  ی اين مبارزه ايدئولوژيک را به نفع خود نمی طلب اکثريت، ادامه و فرصت
  .انشعاب رخ داد. ھای مختلف زودتر قضيه را خاتمه دھد تراشی مانع

  
 تا ۵٩ھای   نويسنده مدعی است که چپ به طور کلی و سازمان باالخص در سال-نشريه کار

. ھا نبود  ديگر پايگاھی در ميان مردم نداشتند و بعد ھم ھمه نابود شدند و ديگر اثری از آن۶٠
ر ميان کارگران و زحمتکشان، پس از انشعاب چگونه موقعيت سياسی سازمان و پايگاه آن د

  ؟بود
  اين که چرخش اکثريتی از نيروھای سازمان ما به جانب ارتجاع و پذيرش مشی - رفيق توکل

رفرميستی و ضد انقالبی حزب توده، ضربه سنگينی به نقش و موقعيت چپ در جامعه ايران 
ھای  شود چپ در کل و سازمانست که ادعا  اما حرف بی ربطی. بود، يک واقعيت است

در آن مقطع عالوه . ھای کارگر و زحمتکش مردم نداشتند کمونيست، ديگر پايگاھی در ميان توده
ترين سازمان کمونيست ايران بود،  ای ترين و توده بر سازمان ما که باز ھم پس از انشعاب بزرگ

ھای فدايی خلق، ارتش   چريکله، راه کارگر، رزمندگان، ھای ديگری نظير پيکار، کومه سازمان
ھا و غيره نيز بودند که ھر يک به درجات  ھا، اتحاديه کمونيست بخش منشعب از چريک رھايی

من اگر بخواھم تصويری از جايگاه سياسی سازمان و . مختلف در ميان توده مردم نفوذ داشتند
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وسعت اين نفوذ و پايگاه ست که به چند فاکت اشاره کنم تا  ای آن ارائه دھم، کافی پايگاه توده
  .مشخص گردد

 انشعاب به وقوع پيوست و ما به عنوان فداييان اقليت فعاليت ۵٩وقتی که در خرداد ماه سال 
معضل از اين واقعيت . مستقل خود را آغاز کرديم، بالفاصله با يک معضل جدی روبرو شديم

 سياسی فاسد شده و شد که اکثريت بزرگی از اعضا و کادرھای سازمان از نظر ناشی می
ھا نفر  تنھا تعداد کمی از اعضا که از ده. طرفدار کميته مرکزی و مشی رفرميستی شده بودند

اما در ھمين شرايط با موج وسيعی از . دادند کرد، کادرھای اقليت را تشکيل می تجاوز نمی
سازمان خواستند به  کارگران و زحمتکشان و روشنفکران انقالبی روبرو شده بوديم که می

ترين  ھای کارگری سازمان در مھم ھنوز چند ماھی از انشعاب نگذشته بود که حوزه. بپيوندند
ھا و مؤسسات، نفت، صنايع دفاع، ذوب آھن، جنرال موتورز، ماشين سازی اراک،  کارخانه

آھن، شرکت واحد اتوبوسرانی، تلفن و مخابرات،  ماشين سازی تبريز، ارج، جنرال استيل، راه
ھا  ر، نيروگاه اھواز، ايران کاوه، دخانيات، بافکار، توليدارو، کفش ملی، شوکو مارس، و دهتواني

کارخانه و مؤسسه کوچک و بزرگ ديگر در مناطق و شھرھای مختلف شکل گرفته بودند و 
سازماندھی کارگران در بنادر تا . شد ھا در نشريه کار چاپ می مرتب اخبار و گزارشات آن

ای پيش رفته بود که نمايندگان کارگران بنادر جنوب و شمال متشکل   مرحله به۵٩اواخر سال 
  .ھای سازمان، در حال گفتگو برای ايجاد اتحاديه سراسری کارگران بنادر بودند در حوزه

ھای نخستين پس از قيام که ھواداران خودجوش  تقريباً در تمام شھرھای ايران دقيقاً مثل ماه
کردند و پی در  کردند، نيروھای جانبدار اقليت تشکيالت ايجاد می  میتشکيالت سازمان را ايجاد

پی خواستار برقراری ارتباط مستقيم با سازمان بودند، در حالی که ما واقعاً از نظر کادر و 
ای اشاره  برای پی بردن به اين معضل، به نمونه. اختصاص نيرو با مشکالت جدی روبرو بوديم

 سيدباقری، مسئوليت منطقه بسيار وسيعی را که از قزوين شروع يک رفيق ما، قاسم. کنم می
برای اين . يافت، به تنھايی بر عھده گرفته بود شد و تا گيالن و مازندران و خراسان بسط می می

ھا تشکيالت سازمان و ھواداران ايجاد شده بود، سرکشی کند، اول  که به تمام شھرھايی که در آن
گشت که   آخر ماه برمیافتاد و تا ھر ماه راه می

. ھا ارائه دھد گزارشات خود را به کميته شھرستان
در تھران صدھا نفر به بخش شرق، غرب و 
جنوب کميته محالت پيوسته بودند و ما مانده بوديم 
که با اين تشکيالت عريض و طويل که مدام 
نيروھای ديگری خواھان پيوستن به آن بودند چه 

 سازمان تصميم کنيم؟ سرانجام کميته مرکزی
گرفت، مسئوليت اين بخش را بر عھده رفيق 
منصور اسکندری قرار دھد که از توانايی 
تئوريک، سياسی و تشکيالتی منحصر به فردی در 

بحث به درازا خواھد . سازمان برخوردار بود
کشيد اگر بخواھم در مورد گستره نفوذ و پايگاه 

ھای مختلف  ھا، يا بخش سازمان در شھرستان
 .بزنمزنان، تبليغ، ھنری، نظامی و غيره حرف آموزی، دانشجويی، معلمان، دمکراتيک،  نشدا

 بھمن ١٩ای بود که سازمان تصميم گرفت، مراسم بزرگداشت  با اتکا به ھمين نفوذ و پايگاه توده
ای کميته محالت و  وسعت توده.  در ميدان آزادی تھران برگزار کند١٣۵٩ بھمن ١٧را در 

چنان تبليغاتی را در سراسر تھران برای ) محمدرضا بھکيش(اندھی رفيق کاظم قدرت سازم
جايی  از آن. حضور در اين مراسم سازمان داد که حتا نمونه آن در پيش از انشعاب ديده نشده بود

چی بخواھد مانع از برگزاری  اللھی و کميته ھای حزب که احتمال قوی بود، رژيم با گسيل گله
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رفقا . گارد حفاظت از ميتينگ از نيروھای ورزيده نيز سازماندھی شده بودميتينگ شود، يک 
  .سعيد سلطانپور، ابرندی، مستوره احمدزاده نيز قرار بود در اين روز سخنرانی کنند

رژيم، نيروھای سرکوب خود را از صبح زود، قبل از ساعت برگزاری مراسم در ميدان آزادی 
ھا وارد عمل شد و آنھا  اللھی تينگ برای عقب راندن حزبگارد محافظت از مي. گرد آورده بود
آسا برای شرکت در  جمعيت سيل. ھای مسلح وارد درگيری شدند چی سپس کميته. را پراکنده کرد

ھا که قادر به کنترل اوضاع نبودند، به  چی ميتينگ به سوی ميدان آزادی در حرکت بود، کميته
قدر  شد، اما جمعيت آن نيروھای مسلح رژيم افزوده میمدام بر تعداد . تيراندازی متوسل شدند

ھای اطراف آن تا ميدان توحيد به عرصه درگيری  زياد بود که سراسر خيابان آزادی و خيابان
رفيقی که در يک خانه مشرف به ميدان آزادی . ميان مردم و مزدوران مسلح رژيم تبديل شده بود

ھای   سرکوب را با در اختيار داشتن رمز پيامھای مخابراتی نيروھای مسئوليت کنترل پيام
گيری  ھا را به دو نفر از ما که مسئوليت تصميم ھا بر عھده داشت، مرتب تحرکات آن کميته

ھای تھران برای کنترل  گسيل نيروی تمام کميته. داد دار بوديم قرار می سياسی ميتينگ را عھده
م تقاضای کمک از مناطق و شھرھای نزديک سي ھا مدام از طريق بی آن. ھا کافی نبود درگيری

برخی در اثر اصابت گلوله . ھا ادامه داشت تا عصر آن روز درگيری. برای گسيل نيرو داشتند
مجروح شدند و در جريان ھمين ميتينگ بود که کارگر کمونيست، رفيق جھانگير قلعه مياندوآب 

تھران بود، دستگير شد و از که از فعالين و رھبران جنبش اعتراضی بيکاران در ) جھان(
جايی که رژيم از او شناخت داشت، بالفاصله پس از دستگيری او را به قتل رساندند و روز  آن

  .بعد جسدش در سردخانه پزشکی قانونی پيدا شد
پس از قيام، برای اولين بار بود که جمھوری اسالمی با يک اعتراض و درگيری در اين وسعت 

ای خود را  در ميتينگ ميدان آزادی، سازمان ما ھم نفوذ و پايگاه توده. در تھران روبرو شده بود
اللھی و  ھای حزب ھای رژيم و گله گری نشان داد و ھم ايستادگی و مقاومت در برابر سرکوب

ی پس از  کردند سازمان در مدت کوتاه چند ماھه ھا ھم که تصور نمی  اکثريتی-  ای توده. چی کميته
ھا   بھمن بسيج کند، شايع کردند که اين١٩يتی به اين وسعت را برای ميتينگ انشعاب بتواند جمع

ھا با اين ادعا ورشکستگی خودشان را  آن. نيروھای مجاھدين خلق بودند و نه طرفداران اقليت
ای سازمان، جانبدار جناح انقالبی  چرا که اکنون روشن شده بود، اکثريت پايه توده. زدند جار می

  .ست قليت و مواضع آن عليه جمھوری اسالمیآن، فداييان ا
 در محاصره ٦٠ سال پس از يورش سال ۵توانست حدود  ای می فقط سازمانی با اين پايگاه توده

ھای مختلف تشکيالت در  ھا بار بخش در اين فاصله، ده. رحم بجنگد و دوام آورد دشمنی بی
اما به رغم . رژيم قرار گرفتند امنيتی و سرکوب -سراسر ايران، مورد يورش دستگاه پليسی 

ھای ضربه خورده تشکيالت  ھای وحشيانه، خيلی سريع بخش ھای گسترده و اعدام دستگيری
. ھای رژيم دوام آورد گری ھيچ سازمان سياسی قادر نبود در برابر اين وحشی. شد بازسازی می

ياليسم دفاع نمايد و از آزادی و سوس. توانست ھمچنان ايستادگی کند فقط سازمان ما بود که می
نشريه کار ھم تا . ھا را عليه نظم ارتجاعی موجود در اھتزاز نگھدارد پرچم مبارزه کمونيست

ھای سازمان در  اعالميه. يافت و تحريريه آن نيز در تھران بود در داخل ايران انتشار می ٦٤سال 
شد و ھنوز  ھا پخش می عدادی از شھرستانتکارخانجات و محالت کارگری در تھران و 

ھای موتوری  ھسته. ھا فعال بود ای از کارخانه تشکيالت کارگری سازمان در تعداد قابل مالحظه
دليل . کردند و پست سرخ، مواضع و نظرات سازمان را در ميان بخش وسيعی از مردم پخش می

د، ھای وحشيانه که حتا مجازات پخش يک اعالميه اعدام بو کاری در شرايط سرکوب اين ادامه
ای سازمان و سپس سازماندھی قوی رفقای مسئولين  ی نخست به پايگاه و حمايت توده در وھله

  .ھای تشکيالتی به رغم برخی نقاط ضعف در کار سازماندھی بود ھا و ارگان بخش
  

ترين صفحات آن به جريان فداييان اقليت  ھای فدايی خلق، بيش  در جلد دوم چريک- نشريه کار 
چه که در مورد سازمان نوشته است، گويا فقط اختالف و  اما تمام آن. تاختصاص يافته اس
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ی برای  ای و مبارزه انشعاب بوده است و نه تالش سازمان برای سازماندھی مقاومت توده
در ضمن نويسنده يا نويسندگان . آزادی و سوسياليسم که در سؤال قبلی اشاراتی به آن داشتيد

از سازمان گاه اشاراتی دارند به ضربات، اما به اين حد اکتفا در اظھار نظر در مورد مقاطعی 
. گويند که چه تعداد دستگير، شکنجه و اعدام شدند شود که ضربه خوردند، اما ھيچ گاه نمی می

اين دو مسئله را، . شود در اين جا ھم نويسنده در نقش مدافع آشکار جنايات رژيم ظاھر می
ھا و ضرباتی که به سازمان  ن تشکيالت اقليت در ھمين سالھا در درو يعنی اختالفات و جدايی
  .وارد آمد، توضيح دھيد

ای نداشتند که در  عوامل وزارت اطالعات که اين کتاب را نوشتند، وظيفه!   بله-رفيق توکل
ھای ديگر که در اين کتاب به آنھا اشاره شده،  مورد مبارزات سازمان ما و يا برخی سازمان

ھا اين بوده است که تمام  ھمه تالش آن. يا از کشتار و سرکوب حرفی بزنندچيزی بنويسند و 
ھا، و  ھا، توھين  سال عليه سازمان ما و توکل گفته شده است، فحاشی٣٠چه را که در اين  آن

سرايی ورشکستگان سياسی، دشمنان و مخالفين ما، از افراد و جريانات شناخته شده، تا  ياوه
ھا را پشت سر ھم عليه اقليت، رديف  آوری کرده و آن شناسيم، جمع حتا نمیھا را  کسانی که ما آن

در مورد انشعابات و جدايی ھم مسئله به اين شکل تصوير شده است که گويا تشکيالت . کنند
اقليت ھم مثل نظام سياسی خودشان است که يک نفر ھمه کاره بود و با ھر فرد و گروھی که 

سازی وزارت اطالعات  اين ھم افسانه. ا اخراج و تصفيه کرده استھا ر اند، آن اش بوده مخالف
  .است در مورد اختالفات و انشعابات در سازمان ما

پس از آن که انشعاب بزرگ در سازمان رخ داد، در حالی که شديداً . حاال بپردازم به اصل سؤال
بايستی  وديم، میھای مختلف تشکيالت در سراسر ايران ب ھا و بخش درگير سازماندھی ارگان

بحث بر . مانع از پيشبرد آن قبل از انشعاب شده بود ادامه دھيم" اکثريت"کاری را که جريان 
ھا، کنگره  سازی و تدوين آن ھا را آغاز کنيم و پس از آماده سر برنامه، اساسنامه و تاکتيک

ل عادی خود ھا که آغاز شد، ھنوز مشکلی وجود نداشت و به روا بحث. سازمان را فراخوانيم
، وضعيت جامعه شديداً ۵٩اختالفات از وقتی بروز کرد که در اواخر سال . يافت ادامه می

البته پيش از .  به شدت حاد شدند۶٠ی رژيم در سال  ھای گسترده بحرانی شد و با آغاز سرکوب
ھای ايران و  ما بر سر جنگ دولت ھای  اين اختالفاتی مثال بر سر ماھيت، خصلت و تاکتيک

  .عراق پيش آمد که چندان مھم و مشکل ساز نبود
توانند  آورند، اما نمی  ھا به انقالب روی می ست که وقتی در کشوری توده اين، يک قاعده عمومی

آن را به سرانجام برسانند، باالخره بسته به اوضاع، کمی زودتر يا ديرتر، طبقه حاکم سرکوب 
 انقالب نيمه کاره را در ھم بشکند و رکود را بر دھد تا ھمه جانبه را در دستور کار قرار می

ھای کمونيست و انقالبی با دو اتفاق ھم زمان  در چنين شرايطی سازمان. جنبش حاکم سازد
اوالً توده وسيعی که در دوران اعتالی مبارزه و انقالب به صحنه آمده بود، . شوند روبرو می

. يابد ھا شديداً کاھش می ران اين سازمانکند و تعداد اعضا و ھوادا صحنه سياسی را ترک می
کند که در کدام کشور  فرقی ھم نمی. گردد ای حاد می سابقه ثانياً، اختالفات درونی به شکل بی

ھای کارل مارکس و فريدريش انگلس در آلمان باشد يا تشکيالت بالنسبه  اتحاديه کمونيست. باشد
. ١٩٠۵ -  ٧اسی روسيه در جريان انقالب ھا به رھبری لنين و سوسيال دمکر  منسجم بلشويک

تواند ميزان اين  البته دامنه و شدت سرکوب، انسجام نظری و سياسی و نيز تجربه تشکيالتی می
  .تر يا محدودتر سازد آسيب به تشکيالت کمونيستی را بيش

ب در سؤال قبل اشاره کردم که ما در طول چند ماھی که از انشعا. ما از چند جھت مشکل داشتيم
گذشت ھنوز فرصت نکرده بوديم که بخش وسيعی از نيروھايی را که طرفدار تشکيالت ما  می

سازماندھی ما ھنوز از استحکام الزم برخوردار نبود و کنترل ھمه . بودند، سازماندھی کنيم
ما ھنوز فاقد يک برنامه، . ای بر تمام اجزای سازمان وجود نداشت، يا الاقل محدود بود جانبه

ھای مدون و شفاف بوديم و حاال تمام کسانی که به سازمان پيوسته بودند،  مه و تاکتيکاساسنا
. شان، تحليل اقليت از ماھيت ضد انقالبی و ارتجاعی جمھوری اسالمی بود نقطه نظر مشترک
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ترين تأثير را بر سازمان ما بگذارد  بديھی بود که در چنين شرايطی، تغيير اوضاع سياسی، بيش
  . يکی پس از ديگری سر باز کنندو اختالفات
ای ھم  ھا بود که سپس به مواد برنامه ی گرھی که بر سر آن اختالف حاد شد، تاکتيک اولين نقطه

ھای  مان بر سر اين مسئله آغاز شد که برای اتخاذ يک رشته تاکتيک در اين جا بحث. کشيد
کنيم که جامعه ايران پس از قيام ای و پايدار و نه روزمره، نخست بايد اين مسئله را روشن  دوره

ست و يا  برد، يعنی دوران رکود سياسی به لحاظ ويژگی اوضاع سياسی در چه دورانی به سر می
سرنوشت انقالب ايران مورد بحث قرار . بر سر اين مسئله ھنوز اختالفی نبود. دوران انقالبی

شکست قطعی روبرو شده است يا آيا اين انقالب، پس از انتقال قدرت به ارتجاع جديد با . گرفت
انقالبی ناتمام و نيمه کاره است، نتايج دو گانه به بار آورده و دوران پی از قيام، دوران درگيری 

تمام اين بحث را . بر سر اين نکته نيز ھنوز اختالفی نبود. ميان انقالب و ضد انقالب بوده است
بندی کردم که بعدھا  جمع" ايط کنونیانقالب ايران و خودويژگی شر"ای تحت عنوان  در نوشته

در اين .  به عنوان نظر سازمان انتشار بيرونی يافت٣ در نبرد خلق شماره ۶٠در اوايل سال 
. کننده در پيش است تواند دوام آورد، نبرد تعيين نوشته تأکيد شده بود که اوضاع کنونی ديگر نمی

 شد که گفتيم، اگر پذيرفتيم که دوران اختالف از اين جا آغاز. شکست قطعی يا پيروزی انقالب
شود، اگر پذيرفتيم که ھنوز نبرد  پس از قيام با ويژگی کشمکش انقالب و ضد انقالب مشخص می

ی عاجل ما تدارک قيام  قطعی در پيش است، احتمال وقوع يک قيام مجدد وجود دارد و وظيفه
ترين وجه  ترين و عمده  اصلیدر جريان ھمين بحث توضيح دادم که. برای پيروزی انقالب است

ست،  ای و گردآوری يک لشکر سياسی تدارک قيام، تدارک سياسی آن، سازماندھی سياسی توده
ست و از اين جھت نيز بايد برای قيامی  اما تدارک قيام وجه ديگری ھم دارد و آن تدارک نظامی

ومی سياسی و ھا ھم اعتصاب عم ترين تاکتيک اصلی. که محتمل است، تدارک نظامی ديد
ھای کارگر و زحمتکش  ھای سازماندھی، متشکل کردن توده  ترين شکل ای و مھم تظاھرات توده

برای تدارک نظامی نيز بايد . ھای اعتصاب خواھد بود ھای کارخانه و کميته در شوراھا، کميته
از  سياسی، -ھا کار تبليغی  ھای رزمی را سازماندھی کرد که فعالً وظيفه اصلی آن جوخه
ھا صرفاً يک  ھا و ديگر نشريات سازمان است و عمل نظامی آن ی پخش اطالعيه، بيانيه نمونه

ھای پارتيزانی وجود دارد، برای ايجاد  در مناطقی ھم که امکان ايجاد کانون. ست تاکتيک فرعی
  .ھايی بايد تالش کرد يک چنين کانون

رسول آذرنوش که عضو مرکزيت و اختالف بر سر تدارک نظامی باال گرفت و رفقا حيدر، و 
ھای جديدی که مورد  ھيئت سياسی بودند، تدريجاً تبديل شدند به مخالفين مشی سياسی و تاکتيک

تأييد اکثريت کميته مرکزی قرار گرفته بود و جز در موارد محدود، اعضای سازمان ھم ھمگی 
 نظر اعضای سازمان تعدادی از در اين مقطع که اختالفات باال گرفت، با. ھا موافقت داشتند با آن

چی و  محسن مدير شانه) سيامک اسديان(، اسکندر )يدهللا گل مژده(رفقا، از جمله رفيق نظام 
مھدی سامع، دقيقا يادم نيست که رفيق منصور اسکندری از ھمان آغاز عضو کميته مرکزی 

اما . ه مرکزی درآمد به عضويت کميت۶٠موقت بعد از انشعاب بود، يا  در ھمين خرداد ماه سال 
 - در ھر حال از ھمان فردای انشعاب، عضو کميته اجرائی سازمان بود که رھبری اجرائی

  .تشکيالتی را بر عھده داشت
داد،  ای خود را نشان می از اين پس اختالفات اين دو رفيق عضو ھيئت سياسی بر سر ھر مسئله

شديم و با نظر  گيری نمی موضعبه نحوی که در وضعيت بحرانی پيش آمده، اغلب قادر به 
گيری سياسی  سرانجام کميته مرکزی تصميم گرفت که تمام موضع. کرديم مرکزيت آن را حل می

  .را بر عھده من قرار دھد
توانست در درون سازمان  ھا نمی مواضع اين رفقا بر سر تحليل از اوضاع سياسی و تاکتيک

د که از يک طرف تحليل از اوضاع سياسی و چون دچار اين تناقض بودن. طرفدارانی پيدا کند
گيری تاکتيکی از اين تحليل که  پذيرفتند، اما به نتيجه ويژگی سياسی وضعيت پس از قيام را می

  .نشستند رسيدند، عقب می می
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گيری راه کارگر پس از قيام که  گشتند به موضع بنابراين برای خالص شدن از اين تناقض بر
 يعنی به اين نتيجه رسيدند که انقالب از ھمان فردای قيام شکست خورد .اعالم نمود، انقالب مرد

ھا ايجاد  اين نظر جديد وضعيت بدتری برای آن. و کشمکش انقالب و ضد انقالب را رد کردند
کسی در جايی نديده، . گرفت چون با تمام شرايط پيش آمده پس از قيام در تعارض قرار می. کرد

تازه پس از شکست يک انقالب، دوران اقدامات مستقل و ابتکارات نخوانده و نشنيده بود که 
کارگران، دھقانان و سربازان شورا تشکيل دھند، کارگران کنترل . ھا آغاز شود تاريخی توده

دھقانان . داران را به محاکمه بکشند ھا متداول کنند، سرمايه کارگری را در برخی کارخانه
. ھای تحت ستم برای استقرار خودمختاری اقدام کنند  مليتھای اربابان را مصادره کنند، زمين
ھای محلی  ھای مردم، مسلح باشند و حتا به قيام توده. ھای سياسی حاکم گردد ترين آزادی وسيع

. ای وجود داشته باشد و غيره ای پر دامنه  توده-اعتراضات و اعتصابات کارگری. روی آورند
زمان را با رويزيونيسم خروشچفی زير عالمت سؤال قرار باره مرزبندی سا عالوه بر اين به يک

بنابراين قبل از . توانست مورد پذيرش قرار گيرد چيزی که ديگر در تشکيالت اقليت نمی. دادند
گيری را به  ھا را نپذيرفت و تصميم کميته مرکزی استعفای آن. برگزاری کنگره استعفا دادند

کنندگان را نپذيرفتند و به  يافتند، اما پيشنھادات شرکتآنھا در کنگره حضور . کنگره محول نمود
  .اتفاق سه عضو ديگر سازمان، کنگره را ترک کردند

 پيش آمده بود، ۶٠واقعيت اين بود که اين رفقا با شرايط جديدی که پس از يورش رژيم در سال 
خوانی با  يچ ھمھا نيز ديگر ھ نظرات آن. تمايلی به ادامه فعاليت در صفوف سازمان را نداشتند

ھا  دليل استعفای آن. مواضع اقليت نداشت، بنابراين تصميم گرفته بودند که سازمان را ترک کنند
  .ھمين بود

ھا از موضع راست صورت  خواھم به اين نکته ھم اشاره کنم که گرچه جدايی آن جا می در اين
دند، اما شيوه برخوردشان با گرفت و بعداً ھم متأسفانه ھمين مسير را با سرعت بيشتری ادامه دا

نه ھو و . ترين گروھی بودند که از سازمان جدا شدند سازمان، سياسی بود و با پرنسيب
  .ای به سازمان زدند ھای تبليغاتی به راه انداختند و نه ضربه جنجال

گيری بود که مواضع صريح خود را  در ھمين مقطع گرايش ديگری در سازمان در حال شکل
بود که ) عليرضا محفوظی(نماينده نظری اين گرايش فردی به نام رحيم . رح نموددر کنگره مط

در حوزه چاپ که مسئوليت سياسی آن را بر عھده داشت، . نظرات ترتسکيستی پيدا کرده بود
توانسته بود نيروھای اين بخش را از نظر سياسی تحت تأثير قرار دھد و در کنگره، به سازمان 

ھای پر طمطراق  پردازی ھای او ھم چيزی نبود، جز تکرار عبارت حرف. اعالن جنگ داد
گويی، طرفدار انقالب و فوريت آن بود، اما در ھمان حال وقتی  در ظاھر، در کلی. ترتسکيستی

گفت و از راست سر  خواست حرف بزند، از موضع انفعال سخن می که به طور مشخص  می
ری در قبال مجاھدين خلق و شورای ملی مقاومت، گي به عنوان نمونه  بر سر موضع. آورد می در

بسيار خوب، به استثنای تعدادی بسيار . نظرش اين بود که سازمان نبايد وارد اين ائتالف شود
اما وقتی که بحث به اين . گذاشتند، ھمين نظر را داشتند ھائی که می اندک، ھمه با شرط و شروط

رفت  چه بايد بکند؟ تظاھر به راديکاليسم کنار میرسيد که خود سازمان در اين شرايط  مسئله می
. شد می" ھا  دمکرات- ی تنفس قانونی مابعد سرنگونی توسط ليبرال  استفاده از دوره"و خواستار 

 صدر قدرت سياسی را   بنی-شد که سازمان منتظر بماند تا ائتالف مجاھدين يعنی نظرش اين می
  . آيد،استفاده کنيم رنگونی پيش میبگيرند و ما از شرايط قانونی که بعد از س

به نظر من، ماھيت ديدگاه و گرايش فکری اين فرد حتا برای چند نفری که طرفدار مواضع او 
توانست يک روز  دانم رفيق مبارزی مثل کاظم ھرگز می بودند، روشن نبود، واال من بعيد می

اصل و نسب ديدگاه او را رو وقتی که من  از ھمين. کار و فعاليت مشترک با او داشته باشد
توضيح دادم، برخی از رفقای طرفدار موضع وی برافروخته شدند و آن را مارک و برچسب 

بعدھا ماھيت ديدگاه او بر تعداد اندکی که تحت تأثير وی بودند، روشن شد و قضيه پايان . ناميدند
دو ھفته در آذر ماه  نفر در آن حضور داشتند و به مدت ۴٧ تا ۴٣اما در کنگره که بين . يافت
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 درصد رأی داده ٣٠ ادامه داشت، در برخی موارد به پيشنھادات و قطعنامه ھای او حتا تا ۶٠
در اين کنگره، قرار ما بر اين بود که چون برای . شد و البته ھيچ يک به تصويب نرسيدند

ود که مورد شود، بايد ھمه چيز با دو سوم آرا تصويب ش نخستين بار کنگره سازمان برگزار می
اين ضابطه در مورد انتخاب کميته مرکزی ھم . تأييد اکثريت بزرگ اعضای تشکيالت باشد

جالب اين جا بود . ھايی که کميته مرکزی قبلی ارائه داده بود، تصويب شدند قطعنامه. حاکم بود
ی که وقتی نوبت به انتخاب کميته مرکزی رسيد، ھيچ يک از اعضای اين گرايش نتوانستند آرا

.  نفر به او رأی داده بودند٩ تا ٧ترين آن ھم رأی رحيم بود که بين  الزم را کسب کنند و پايين
 درصد ھم رأی داده شده بود، اما ٣٠ھای وی تا  داد که گرچه به برخی از قطعنامه اين نشان می

  نفر۵در کنگره . کسی حاضر نبود رھبری تشکيالت را به دست افرادی از نمونه وی بسپارد
، د از رفيق ھادی، نظام، مھدی سامعتوانستند آرای بيش از دو سوم را کسب کنند که عبارت بودن

برد باالتفاق  رفيق منصور اسکندری ھم که در زندان به سر می. چی و خود من محسن مدير شانه
در کتاب وزارت اطالعات گفته شده است که منصور . به عضويت کميته مرکزی انتخاب شد

اما اطالعاتی که ما داشتيم، منصور . نگام دستگيری سيانور خورد و جان باختاسکندری ھ
از ھمين رو از طريق . او برای سازمان فوق العاده با ارزش بود. دستگير شد و در زندان بود

چی پيدا کرده بود، کميته مرکزی تصميم گرفت چندين ميليون  کانالی که احتماال رفيق محسن شانه
پس از مدتی پاسخ . زمان پول کالنی بود بپردازد و او را از زندان نجات دھدتومان که در آن 

بعدا رفقای تشکيالت کردستان از کانال . داد که در اين مورد کاری از دست وی ساخته نيست
 يک يجيانی را که پيشمرگان سازمان درديگری پيشنھاد کرده بودند که تمام پاسداران و بس

از رسيد به ھمراه تعداد ديگری   نفر می٢٠و تعدادشان احتماال به د درگيری دستگير کرده بودن
توانستيم از حزب دمکرات کردستان بگيريم، با منصور معاوضه  پاسداران دستگير شده که ما می

  .شوند، که رژيم اين را نيز نپذيرفت
ان آن کنگره از جنبه سياسی و بيرونی برای سازمان ما يک دستاورد بزرگ بود و قدرت و تو

در شرايطی که جمھوری اسالمی يک قتل عام وسيع و سراسری را به راه . داد را نشان می
اش را در تھران  انداخته و اختناق و وحشت را حاکم کرده بود، سازمان توانسته بود کنگره

بر خود " سوسياليسم انقالبی"اما متأسفانه ھمين گرايش ترتسکيستی که بعداً نام . برگزار کند
  .، به يک مشکل جدی درونی تبديل شد و ضربه شديدی به تشکيالت وارد آوردنھاد

کميته مرکزی منتخب کنگره مجاز شده بود که با برگماری، تعداد اعضای کميته مرکزی را 
ما در اولين جلسه تصميم گرفتيم که برای دخالت دادن گرايش اقليت در . افزايش دھد

 کاظم و ھاشم را به عضويت کميته مرکزی درآوريم و ھا و جلوگيری از انشعاب، گيری تصميم
البدل ديگر ھم که البته وابسته به اين گرايش نبود،  يک عضو علی. البدل رحيم ھم به عنوان علی

اساسنامه مصوب کنگره ھمچنين اين حق را به اعضای . رفيق مستوره احمدزاده برگزيده شد
دو . ب، مرکزيت مشاورينی داشته باشندداد که به حسب ضرورت با تصوي کميته مرکزی می

عضو مشورتی ھم تأييد شد که يکی حسين زھری در ارتباط با بخش مالی بود و ديگری احمد 
در چند جلسه نخست، کار تجديد سازماندھی را آغاز کرديم و . عطاءاللھی در ارتباط با چاپ

ين تصميم اين بود که نشريه ھای سازمان را در تھران بر ھم بزنيم و اول قرار شد تمرکز ارگان
چنين قرار شد يک فرستنده راديويی در مناطق  ھم. ھا منتقل شود کار و تحريريه به شھرستان

آزاد شده کردستان ايجاد کنيم و تھيه آن ھم از طريق رفقای ھوادار سازمان در خارج از کشور 
  .بر عھده حماد شيبانی قرار گرفت
ھای سياسی  ه امنيتی خبر داد که رژيم، رھبری يکی از سازمانبه بھمن ماه رسيده بوديم که کميت

خبر در ھمين حد بود و معلوم . مخالف را شناسايی کرده و به زودی دست به عمل خواھد زد
قرار شد اعضای مرکزيت، تھران را ترک کنند و برای چند روزی به . نبود کدام سازمان است

اند و در جريان يورش رژيم، موسی خيابانی  ھدين خلقبعداً معلوم شد که مجا. ھا بروند شھرستان
وقتی که بازگشتيم متوجه شديم . و تعداد ديگری از رھبری مجاھدين در بھمن ماه ضربه خوردند
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دليل اين کار چه بود؟ گفتند که . که بخش چاپخانه مخفی از چاپ نشريه کار خودداری کرده است
دادند  با دو رفيقی که کار چاپ نشريه را انجام میقرار شد که من بروم و . رفقا مسئله دارند

ايم و اتفاق خاصی نيافتاده  صحبت کنم و ببينم، مشکل چيست؟ چون ما تازه از کنگره بيرون آمده
ھای اين رفقا متوجه شدم که اين گرايش ضد تشکيالتی با يک مشت دروغ و  از صحبت. است

ھا را در ھم شکسته و بی   انقالبی آناشاعه بدبينی نظری نسبت به اوضاع سياسی، روحيه
  .اند انداز شده چشم

اختالف در درون مرکزيت ھم با گرايش . ھرج و مرج بر بخش چاپ و توزيع حاکم شده بود
ای که در اوائل  قرار شد در جلسه. زدند اقليت، شديد شده بود و از گرفتن مسئوليت سر باز می

ی وضعيت اين بخش و نيز کل اين گرايش را فروردين می بايستی تشکيل شود، کميته مرکز
شان را اعالم کنند   خواھند انشعاب کنند، تصميم اگر می. خواھند بکنند روشن کند و ببينيم چه می

چون اين وضعيت راه را برای . خواھند بمانند، بايد به ھرج و مرج پايان دھند بروند و اگر می
صحنه مبارزه سياسی ھم، مانند . گيرد مان را میکند و جلوی فعاليت انقالبی ساز ضربات باز می

در شرايطی که دشمن حمالت متمرکزی را سازمان داده است، . ست صحنه يک جنگ واقعی
اين فقط تشکيالت ما نبود که . توان با ھرج و مرج و يک رھبری پر از اختالف دوام آورد نمی

 به پيکار و رزمندگان زد و آنھا ای ھم که رژيم به نظر من ضربه. خورد از اين بابت ضربه می
را متالشی کرد، نتيجه ھمين اختالفات و ھرج و مرجی بود که در اين مقطع با آن رو به رو شده 

  .  بودند
اين جلسه قرار بود . ای که قرار بود برای تعيين تکليف برگزار شود، ھرگز برگزار نشد جلسه
 حضور ٥٩اسفند  ٢٤ کاظم در جلسه اما رفقا نظام و.  تشکيل شود۶١ فروردين سال ٦در 

رفيق ھادی با تلفن مرکز . ھا خبر نداشت و معلوم نبود چه اتفاقی افتاده است کسی از آن. نيافتند
 اسفند با ھم ٢۵گيرد و در قراری که روز  ارتباطات ما که يک مکان توجيھی بود، تماس می

رود که شايد از رفقا خبری  او می. رداشتيم، گفت احمد عطاءاللھی تلفن زده و گفته بيا محل قرا
ی سه روز پس از دستگيری و  سه عضو مرکزيت در فاصله. گردد به دست آورد و بازنمی

  .بازند خيانت احمد عطاءاللھی در درگيری با مزدوران مسلح رژيم جان می
شويم که تمام بخش چاپ و توزيع، مورد يورش  کنيم، متوجه می جريان ضربه را که دنبال می

 رفيق ديگر از بخش چاپ و توزيع، رفقا ۵به غير از سه رفيق مرکزيت، . اند رژيم قرار گرفته
و  ) عباس(يعقوب شکرالھی ، )امير(محمد علی معتقد ، حميد آزادی، )خشايار(جعفرپنجه شاھی

ھرج و مرج فاجعه . شوند  نفر ھم دستگير می۶ تا ۵بازند و  جواد غفوريان، در درگيری جان می
  .ر آورده بودبه با

 اين گرايش نه فقط از ھم گسيختگی را در اين بخش تشکيالت ايجاد کرده بود، بلکه به پناھگاھی 
ھا  انداز تبديل شده بود که احمد عطاءاللھی فقط يکی از آن برای برخی افراد بی روحيه و بی چشم

  .بود
داره آگاھی شھربانی عطاءاللھی در دی ماه با يک وانت پالک جعلی دستگير شده بود و به ا

شود که وی عضو  حوزه پرسنل انقالبی سازمان در پليس آگاھی متوجه می. تحويل داده شده بود
امکان فرار وی به اين . دھد جريان دستگيری او را به کميته امنيتی اطالع می. سازمان است

 را بيرون گردد که يکی از افسران اطالعات شھربانی به ھمراه يک سرباز وی شکل فراھم می
بعد از اجرای برنامه فرار، افسر اطالعات شھربانی که وی . آورند و خودشان ھم مخفی شوند

اش را از دست  دھد که عطاءاللھی در مدتی که بازداشت بود، روحيه را فراری داد، گزارش می
ما ا. رفيق کاظم که مسئول بخش امنيتی سازمان بود، اين گزارش را به مرکزيت داد. داده بود

چرا ھيچ اقدامی برای الاقل برداشتن او از مسئوليت مھم چاپخانه مخفی سازمان که تقريباً دو 
اش اين بود که کميته مرکزی  سال برای ايجاد آن کار شده بود، صورت نگرفت؟ دليل

خواست به اختالفات دامن زده شود و جنجال به راه افتد که افراد اين گرايش را تصفيه  نمی
بايستی تکليف ھمه افراد اين گرايش  اگر قرار بود تکليف عطاءاللھی روشن شود، می. اند کرده
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بعد از ماجرای فرار، رژيم به ويژه برای گير آوردن ردی از افسر اطالعات . روشن شود
بايستی تحت  روشن است که يکی از جاھايی که می. کند شھربانی، امکانات خود را بسيج می

چرا که او نام واقعی خود را در جريان . باشد، خانواده عطاءاللھی بودکنترل مداوم قرار گرفته 
کميته امنيتی سازمان کالً قدغن کرده بود که در ايام . بازجويی در اداره آگاھی اعالم کرده بود

عطاءاللھی اما در نيمه دوم اسفند . ھای خود تماس بگيرند عيد اعضای مخفی سازمان با خانواده
کرد،  رژيم که تلفن را کنترل می. گذارد گيرد و با او قرار می تماس تلفنی میماه با مادر خود 

رسد و احتماالً  کند، به چاپخانه مخفی و مراکز پخش و توزيع می تعقيب و مراقبت را شروع می
تواند ردی در جای ديگر از افسر اطالعات شھربانی به دست آورد، روز  از آن جايی که نمی

کند و بعد ھم به مراکز  ه مخفی که محل رفت و آمد عطاءالھی بود حمله می اسفند به چاپخان٢٢
شکند و با مزدوارن رژيم  عطاءاللھی اين عنصر خائن و پست خيلی سريع می. پخش و توزيع

که برای سرکشی به يک مغازه توجيھی ) نظام (يدهللا گل مژدهروز بعد، رفيق . کند ھمکاری می
عطاءاللھی . بازد شود و جان می  جا با مزدوران رژيم درگير میرود، در آن توزيع نشريات می

کشاند   اسفند، رفقا کاظم و خشايار را که با وی تلفنی صحبت کرده بودند به چاپخانه می٢۴روز 
 اسفند ھم رفيق ھادی را بر ٢۵بازند و روز بعد،  شوند و جان می که آنھا نيز در آن جا درگير می

حض رسيدن وی از آن جايی که رژيم از ورزيدگی نظامی او مطلع کشد که به م سر قرار می
رو که يک  ای سنگين برای سازمان ما بود، نه از آن اين ضربه. بندند بوده، وی را به رگبار می

چون قبل . بخش مھم سازمان ضربه خورده است و يا تعدادی از رفقا جان باختند يا دستگير شدند
ھا و صدھا نفر ضربه خورده بودند، بلکه سنگينی اين  با دهھايی  و بعد از اين ضربه، بخش

ترين رفقای ما از دست رفته بودند  برجسته.  ضربه در اين بود که به مغز سازمان وارد آمده بود
ھا وجود نداشت و ما از اين پس ناگزير بوديم رفقائی را با تجربه و  و جايگزينی برای آن

  .ار کمتر جايگزين آنھا سازيمھای سياسی و تشکيالتی بسي توانائی
رژيم برای در ھم شکستن روحيه نيروھای سازمان در سراسر ايران، در آخرين روز اسفند ماه 

 در درگيری جان باخته بودند، رفقا ھادی، ۶٠اسامی تمام اعضای کميته مرکزی را که در سال 
چی که چند  ، رفيق شانه جان باخته بود۶٠نظام، کاظم، رفيق سيامک اسديان که درمھر ماه سال 

روز بعد از کنگره در آذر ماه، به ھنگام دستگيری سيانور خورد و جان باخت، رفيق منصور 
 دستگير شده بود، به اضافه تعداد ديگری از اعضا و کادرھای سازمان ۶٠اسکندری که در آبان 

 ھمه در اواخر  تلويزيون پخش شد، اعالم کرد و گفت-ای که از راديو  جا در اطالعيه را يک
اين ھم تأثير بسيار منفی روی تشکيالت بر جای گذاشت، به نحوی . اسفند کشته و دستگير شدند

ھای ھوادار، يکی پس از ديگری به  ھا و تشکل که پس از آن مسئولين سازمان در شھرستان
  آمدند که ببينند چه شده و چه بايد کرد؟ تھران می

ای نديد، و اکنون وظيفه از  تشکيالت در اين ميان ضربه  به غير از چاپ و توزيع، ھيچ بخش
ھای ضربه  ی حرکت سازمان با جايگزين کردن رفقای ديگر در مسئوليت بخش نظر من، ادامه

خورده بود که فقط به انتخاب مسئول کميته کارگری و تدارک امکانات چاپ و تکثير برای 
ت که از قبل بيانيه انشعاب خود را ھم اما گرايش ترتسکيس. شد انتشار نشريه کار محدود می

آماده کرده بودند، از يک طرف در حال انشعاب بود و از طرف ديگر تمام تالش خود را به کار 
خواست  اين گرايش به نظر من چيزی جز اين نمی. گرفته بود که مانع از حرکت سازمان شود

اما . رار به خارج از کشور نبودشان ھم چيزی جز ف نشينی که تشکيالت را فلج کند و ادعای عقب
ھای حزبی و   مرداد، توده٢٨ھا گفته بوديم رھبران حزب توده در جريان کودتای  ما که سال

پذيرفتيم که بعدھا در مورد فدائيان اقليت  مردم را رھا کردند و در رفتند، ھرگز اين ننگ را نمی
ر کردستان بود خواستيم به تھران ھا، از مھدی سامع که د گيری برای تصميم. چنين قضاوتی شود

ای که در نھم و دوازدھم ارديبھشت داشتيم به توافقی  در دو جلسه. بيايد تا ببينيم چه بايد بکنيم
ھای قبل از ضربات ترميم  بندی پيشنھاد من و سامع اين بود که مرکزيت بر اساس صف. نرسيديم

ک نشست تصميم گيرنده يا کنگره ضربات پس از کنگره بررسی گردد و برای برگزاری ي. شود
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اساسنامه مصوب کنگره با توجه به تجربه ضربات قبل از قيام، . اضطراری تدارک ديده شود
يک ماده داشت که در آن گفته شده بود، اگر اکثريت اعضای مرکزيت ضربه بخورند، باقيمانده 

يت مرکزيت ھيچ يک از اين گرايش اقل. توانند به ھر تعداد کميته مرکزی را ترميم کنند ھا می آن
توانيم در چارچوب مصوبات کنگره حرف بزنيم،  پيشنھادات را نپذيرفت و اعالم کرد که ما نمی

شان را ھم آوردند که در آن خواستار  در جلسه دوم، اعالميه. ھا را قبول نداريم چون آن
مات و مصوبات روشن بود، وقتی که تصمي. شده بودند" سازماندھی مستقل خود برای انقالب"

پذيرند و  پذيرند، تصميمات اکثريت مرکزيت و ترميم کميته مرکزی را نمی کنگره را نمی
. ھستند، معنای ديگری جز انشعاب ندارد" برای انقالب"گويا " سازماندھی مستقل خود"خواھان 

ت و ھای مفصل پذيرفتند که تا اول تير ماه صبر کنند تا نيروھای تشکيال باالخره پس از صحبت
در نشست تير ماه تصميم قطعی گرفته خواھد . ھوادار با آگاھی از مواضع طرفين تصميم بگيرند

ھايی که از لحاظ امنيتی  بخش. قرار شد باقيمانده اعضای مرکزيت به کردستان بروند. شد
وضعيت مناسبی دارند، به فعاليت خود ادامه دھند و برای بقيه جنبه تدارکاتی و درونی در نظر 

  .تا تير ما ه سه يا چھار شماره ارگان مبارزه ايدئولوژيک علنی نيزانتشار يافت. رفته شدگ
) نفيسه ناصری(، نسترن )اشرف(، زھرا بھکيش )اعظم(من به اتفاق رفقا مستوره احمدزاده 

کميته کارگری تھران، رفيق نسترن . برای سازمان دادن به وضعيت تشکيالت دست به کار شديم
رفيق علی جديدی، مسئوليت .  مسئول کميته به جای رفيق نظام ، انتخاب نمودرا به عنوان

رفيق . تشکيالت کارگری اصفھان و سر و سامان دادن به تشکيالت اين منطقه را بر عھده گرفت
ھای ديگر تشکيالت تا روشن شدن وضعيت  اعظم ارتباط با بخش. اشرف مسئوليت بخش محالت

د ھم که عضو تحريريه نشريه کار بود و متاسفانه نام واقعی را رفيق مسعو. در جلسه تير ماه
اين رفيق بعدا به ھنگام دستگيری . ام، تدارک انتشارات نشريه را بر عھده گرفت فراموش کرده

وقتی که به کردستان رسيدم، ديدم که . سپس عازم کردستان شدم. سيانور خورد و جان باخت
رھبر اين جريان . قضيه تمام بود. ن را انتشار علنی داده استشا ھاشم قبل از تشکيل جلسه، بيانيه

سازماندھی کند، ھمين که به " انقالب"ھم که قرار بود، خود را برای ) رحيم( آقای محفوظی
صحنه مبارزه را ترک کرد، با مارکسيسم ادعائی . خارج رفت، رسالت خود را پايان يافته ديد

بعد از آن که مھدی سامع که به منطقه ديگری در . اش وداع گفت و پی زندگی شخصی اش رفت
کردستان رفته بود، بازگشت، من ھم مجدداً به تھران بازگشتم و از اعضای تشکيالت خواستم در 

که فقط در مورد دو . مورد انتخاب چند رفيق برای مرکزيت تا تشکيل يک جلسه وسيع نظر دھند
با ھمين تعداد جلسه مرکزيت را برگزار . نفر، مستوره احمدزاده و حسين زھری نظر دادند

ارتباط با شھرستانھا برقرار . کرديم، تشکيالت سازمان روال عادی فعاليت خود را از سر گرفت
نشريه کار انتشار يافت، تشکيالت خارج از کشور نيز سازماندھی شد، تا اين که  توانستيم . شد

 ١١ يا ١٠ھای مختلف که مشتمل بر   پلنوم وسيعی را با حضور مسئوالن بخش۶١در دی ماه 
اين پلنوم ضمن تأييد دو عضو جديد مرکزيت و . بخش و ارگان تشکيالتی بود، برگزار کنيم

را به ) زينت ميرھاشمی(اقدامات انجام گرفته در اين چند ماه، رفقا نسترن، اشرف و زھره 
رفقا . ته مرکزی افزوده شوندھا بعداً بر اعضای کمي عنوان مشاور برگزيد، که با ارزيابی کار آن

در سازماندھی جديد ھرگونه . نسترن و اشرف در جريان يک مبارزه قھرمانانه جان باختند
ھا از طريق يک کميته  ارتباط اعضای بخش ھای تشکيالت با يکديگر ممنوع شد و تمام فعاليت

 تمام با. ھماھنگی، صورت می گرفت که در واقع ارگان رھبری تشکيالت در داخل بود
ھای تشکيالتی و ضربات ناشی از آن وجود داشت، سازمان  اشکاالت و نواقصی که در فعاليت

 بود که به وظايف کمونيستی و انقالبی خود عمل ۶٠تنھا نيروی فعال سياسی در نيمه اول دھه 
ھا فعال بودند و عالوه برکردستان که  ھای متعددی در تھران و تعدادی از شھرستان بخش. کرد
ور داشتيم قرار شد يک کانون پارتيزانی در  بلوچستان، ايجاد کنيم که سازماندھی آن نيز حض

راديو کار خود را آغاز کرد و تشکيالت خارج ھم در دو نوبت با اشغال . صورت گرفت
ھمزمان چندين سفارتخانه، کنسولگری و دفاتر ھواپيمائی جمھوری اسالمی در اعتراض به 
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ھای مھم جھان قرار   روز در صدر اخبار خبرگزاری٢مورد آن جنايات رژيم که در يک 
  .ای را عليه رژيم سازمان داد داشت، افشاگری گسترده

اما اين که در اين فاصله چه تعداد از رفقای عضو و ھواداران سازمان دستگير شدند، اعدام 
ايی که اعدام شدند يا تعداد رفق. توان داد ھا به حبس محکوم شدند، آمار دقيقی نمی شدند و يا سال

 تن متجاوز است و علت اين که ۵٠٠در درگيری به ھنگام دستگيری جان باختند، قطعاً از 
روست که سازمان ما يک تشکيالت علنی و قانونی  توان آمار دقيق آن را به دست آورد از آن نمی

. ھا را ثبت کرده باشد کردند، در جايی نام آن نبود که بتواند رفقايی را که با سازمان فعاليت می
در بخش محالت تھران صدھا تن در اين چند سال فعال بودند که تنھا مسئولين اين بخش در 

ھا اطالعات و آگاھی داشتند که خود اين مسئولين ھم ھمگی يا اعدام شدند يا  مقاطع مختلف از آن
ھرھا، تشکيالت عالوه بر اين، در تعدادی از ش. در درگيری به ھنگام دستگيری جان باختند

جمھوری اسالمی در . ھا نداشتيم ھواداران سازمان وجود داشت که ما حتا ارتباط تشکيالتی با آن
  . ھرکجا که آنھا را دستگير نمود، به جوخه اعدام سپرد

ھا در تھران   تعداد دستگيری۶٠تنھا در سال . اند اند، ھزاران تن بوده تعدادی که دستگير شده
 بار ۶ تا ۵، ۶٠ی  تشکيالت محالت تھران در طول نيمه اول دھه. کرد میازھزار نيز تجاوز 

باالخره ھم برای جلوگيری از ضربات . ضربه خود، از ھم پاشيد و مجدداً تجديد سازماندھی شد
چون . در اين بخش، رفقای رھبری سازمان در داخل تصميم گرفتند که اين بخش را منحل کنند

ھا تن دستگير و   ده۶١ستان تنھا در جريان ضربه فروردين سال در خوز. کنترل آن ممکن نبود
در جريان ضربه بخش . چندين بار اين بخش تشکيالت ضربه خورد. گروھی اعدام شدند

کميته کارگری تھران که کمتر از ھر .  تن دستگير شدند۴٠ الاقل ۶١کارگری اصفھان در سال 
.  متجاوز بود٥٠ھايش از  عداد دستگيری ت٦٤بخش تشکيالت ضربه خورده بود، در ضربه سال 

حاال در نظر بگيريد سراسر ايران، گيالن و مازندران، کردستان، آذربايجان، لرستان، اراک، 
ھا  ھمدان، کرمانشاه، خراسان، اصفھان، خوزستان، شيراز، بوشھر، بندرعباس، بلوچستان و ده

  . ت ضربه خورد و بازسازی شدھا نيز چندين بار تشکيال شھر ديگر که در ھر کدام از اين
ھای قرون  ترين شکنجه  وزارت اطالعات در اين کتاب اش چه می توانست بگويد؟ از وحشيانه

بنا بر اين، !  ھای گروھی و به قتل رساندن ھزاران انسان يا از تيرباران! وسطائی سخن بگويد
ای به يک مورد از اين  توان حتا اشاره جای ھيچگونه تعجبی نيست که در سراسر اين کتاب نمی

  . فجايع و کشتارھای وحشيانه و بيرحمانه پيدا کرد
. رحم برحق و قھرمانانه بود مقاومت و ايستادگی رفقای ما در برابر ارتجاع ھار و بی.  بگذريم

ھای اعدام  خواه صدھا رفيقی که با سری افراشته در دفاع از آزادی و سوسياليسم به پای جوخه
ريان درگيری با مزدوران رژيم، در يک نبرد نابرابر جان باختند و ھزاران رفتند و يا در ج

ھا به بند کشيده شدند و سمبل مقاومت در  ھا، سال ترين شکنجه رفيقی که پس از تحمل وحشيانه
بخش بزرگی از . ھر انسان مبارزی بايد به اين ايستادگی و قھرمانی درود بفرستد. ھا بودند زندان

ی سازمان  ھای بزرگ خود را در مبارزه ارگرانی بودند که تحقق اھداف و آرماناين رفقا نيز ک
بايد نه فقط قھرمانی و ايستادگی اعضا و ھواداران سازمان ما، بلکه تمام . ما يافته بودند

اين . مبارزانی را که در برابر ارتجاع ھار و وحشی ايستادند، مبارزه کردند و جان باختند، ستود
ما ھم به سھم خود افتخار می کنيم که تسليم گرايشاتی . ھای مردم ايران است ی تودهافتخار تاريخ

سرنوشت آنھائی که ما را برای . که به بھانه عقب نشينی، بر طبل شکست و فرار کوبيدند، نشديم
ھا  آنھا نه فقط در اين سال. کردند، امروز ديگر بر کسی پوشيده نيست ادامه مبارزه سرزنش می

شان برای خدمت به جنبش برنداشتند، بلکه بسياری  گام بسيار کوچک در جھت ادعاھایحتا يک 
از ادعاھای مارکسيستی و دفاع شان از طبقه . از آنھا فعاليت سياسی را ھم کنار گذاشتند

اينان مردگان . خواه شدند ترين شان تبديل به جمھوری کارگرھم چيزی باقی نماند و سياسی
ھای ستمديده  که در اين دوران سياه جان باختند، قھرمانان زنده مبارزات تودهاند و آنھائی  سياسی

  . مردم ايران
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 آخرين سؤال ھم اين است که به طور کلی ھدف از انتشار اين کتاب چيست و چه -نشريه کار 

ھا نيرويی  کنند بگويند، چپ اتفاقی رخ داده در حالی که نويسنده يا نويسندگان ھمه جا تالش می
اند،اما دو جلد کتاب در مورد  ھا نيست و نابود شده ھای آن نيستند، کسی خريدار حرف

   کنند؟ ھای فدايی خلق منتشرمی چريک
طرح يک مسئله . شان که به آن اشاره کرديد، نھفته است   پاسخ در ھمان تالش-رفيق توکل 

ای برای رژيم نبود،  ئلهاگر کمونيسم و چپ مس. کند که خود را تحميل کند وقتی ضرورت پيدا می
گويند، چپ  اما ھمين که می. اند در آن صورت ھيچ نيازی به گفتن اين نبود که نيست و نابود شده

که ھستند  شان خريداری ندارد، بيان چيز ديگری جز اين ھای ھا حرف نيرويی نيست و کمونيست
تمام . م وحشت داردبورژوازی ھمواره از کمونيس. باشد دارد، نمی" خريدار" شان و نظرات

ھا،  داند، بيان خواست چون می. برد وسايل و امکانات تبليغی خود را در جنگ عليه آن به کار می
کارگران . دھد داری را تشکيل می ست که اکثريت بزرگ جامعه سرمايه ای آمال و آرزوھای طبقه

به نفی استثمار، نفی حتا وقتی که آگاھی طبقاتی نداشته باشند، به طور غريزی به سوسياليسم، 
بنابراين در ھر حرکت خود، در ھر مرحله از پيشرفت . داری گرايش دارند نظم طبقاتی سرمايه

اگر وزارت اطالعات و اربابان . دھند مبارزه خود، اين گرايش به کمونيسم و چپ را نشان می
ين واقعيت تغييری ھا بار شکست و نابودی کمونيسم را جار بزنند، در ا المللی آنھا ميليون بين

لنينيسم يگانه تئوری صحيح و -مارکسيسم. شود که کمونيسم شکست ناپذير است ايجاد نمی
  .ست داری راھنمای عمل بشريت برای نجات از بربريت نظام سرمايه

ترين  سه دھه وحشيانه. ھا را سرکوب و کشتار کرد جمھوری اسالمی، سه دھه، کمونيست
ھا اختناق ھولناکی را حاکم  در طول تمام اين سال.  به کار گرفتھا را عليه سازمان ما سرکوب

با اين ھمه در ھر حرکت اعتراضی . کرد تا جلوی رشد آگاھی کارگران و زحمتکشان را بگيرد
ھای  به عينه ديد که جنبش. ھا دست اندرکارند جدی که رخ داد، به عينه ديد که باز ھم کمونيست

) اقليت(ه عينه ديد که باز ھم مواضع و شعارھای فداييان ب. اعتراضی به چپ گرايش دارند
اعتصاب عمومی، قيام مسلحانه، انقالب . شوند ھای اقليت مطرح می تاکتيک. شوند مطرح می

  .ھاست اجتماعی و حکومت شورايی بر سر زبان
 اگر .پس روشن است که اقليت برای رژيم به مسئله تبديل شود و ضرورتاً به مقابله با آن برخيزد

اما مسئله چيزی فراتر . ھا عليه اقليت است ترين حجم نوشته به صفحات اين کتاب دقت کنيم، بيش
عليه مارکسيسم، عليه کمونيسم است که سازمان ما، فقط يکی از مدافعان پيگير . از اقليت است

ست، تر شده ا از وقتی که اوضاع در ايران بحرانی. باشد  لنينيسم و کمونيسم می-مارکسيسم 
تا چپ و . ست که اندکی جنبش اعتال پيدا کند کافی. کند تر احساس خطر می بورژوازی بيش

دستگاه امنيتی جمھوری اسالمی اطالعات دقيقی از . کمونيسم به فوريت خود را نشان دھند
داند که اگر اوضاع بحرانی به مرحله حساسی  ھای فکری و نظری مردم دارد و می گرايش

بنابراين روشن است . شود  قشری با چه گرايشات و مطالباتی وارد صحنه میبرسد، ھر طبقه و
وزارت اطالعات به ويژه از . که ھدف وزارت اطالعات از انتشار اين دو جلد کتاب چيست

در ميان توده مردم ريشه دارند، ولو . شناسند ھا را می ھايی در ھراس است که مردم آن سازمان
کند تا شايد  رسد، تالش می حاال تا جايی که زورش می. ا نشان ندھداين که در لحظه فعلی خود ر

ھای کارگر و  ھا بر ذھنيت توده بتواند از طريق امکانات مختلف، از جمله با انتشار ھمين کتاب
تر از آن است که کسی بخواھد  اش وخيم اما جمھوری اسالمی اوضاع. زحمتکش تأثير بگذارد

  .يرداش قرار گ تحت تأثير تبليغات
اش عليه سازمان و کمونيسم  ای از اين تالش جمھوری اسالمی و وزارت اطالعات ما چه نتيجه

گيريم؟ اين نتيجه را که کمونيسم و چپ نفوذ دارند، پايگاه دارند و تا جايی که به سازمان ما  می
 ضرورت بايد بر. ھای کمونيستی خود بيافزاييم ارتباط دارد، بايد بر دامنه تبليغات و فعاليت

انقالب اجتماعی کارگری و استقرار نظمی سوسياليستی و شورايی بيش از ھميشه تأکيد کنيم و 
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سرنگونی جمھوری اسالمی مسئله . ھا استوار و پيگير به راه خود ادامه دھيم در راه تحقق آن
راھی برای نجات . فوری و روز است، نبايد گذاشت که ارتجاع ديگری به جای آن قرار گيرد

ھای مردم ايران از اسارت، استبداد و بردگی جز انقالب اجتماعی و سوسياليسم وجود  دهتو
ھای  تر از آن است که توده شرايط کنونی جامعه ايران و رشد تضادھای اين جامعه پيچيده. ندارد

ای  به باور من راه ميانه. مردم ايران بدون يک انقالب اجتماعی حتا به آزادی سياسی دست يابند
  .ھای مردم ايران نيست، يا اسارت و بردگی دائمی يا انقالب اجتماعی و سوسياليسم ای تودهبر
  

 ٩٠ نيمه دوم تير – ۶٠١ماره کار ش

  ٩٠ نيمه اول مرداد – ۶٠٢کار شماره 

 ٩٠ نيمه دوم مرداد – ۶٠٣کار شماره 
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