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تاريخنويسی به شيوه
وزارت اطالعات جمھوری اسالمی
از ھنگامی که بشريت به طبقات ستمگر و ستمديده منقسم گرديد ،سراسر تاريخ بشريت آکنده از
مبارزهی قھرمانانه ستمديدگان برای رھايی از يوغ اسارت ستمگران است .اين مبارزه ،وقفهای
نخواھد يافت و تاريخ روی آرامش به خود نخواھد ديد ،مگر آن ھنگام که بشريت ستمديده ،چنان
ستمگران را به گورستان تاريخ بسپارد که ديگر نام و نشانی از طبقات ،ستمگر و ستمديده ،بر
جای نمانده باشد .لذا به رغم تمام سالخیھای طبقات ستمگر ،در ھر گام از سير صعودی تاريخ،
مبارزات ستمديدگان در ابعادی پيش از آن ناشناخته ،سر برآورده است ،تا جايی که ھيچ گاه در
تاريخ بشريت ھمچون دورانی که طبقات سرمايهدار و کارگر بر پھنه تاريخ ظاھر شدند ،جنگ
طبقات ،چنين پردامنه و آشکار نبوده و ھيچ طبقهای بیرحمانهتر از بورژوازی ،کشتار و
سرکوب نکرده است.

در سراسر دورانی که نظام سرمايهداری حاکميت خود را بر جھان پی افکنده است ،بورژوازی
صدھا جنبش و قيام کارگری را به خاک و خون کشيده است و تنھا در طول قرن بيستم،
ميليونھا کمونيست را قتل عام کرده است .با اين ھمه ،کمونيسم ،چونان کابوسیست که ھيچ گاه
طبقات مرتجع را رھا نکرده است .وحشتی که بورژوازی از کمونيسم دارد ،بی حد و انتھاست.
دليل ھم دارد .بورژوازی که خود برآمده از يک سير تحول تاريخیست ،نمیتواند خصلت
مشروط و گذرای نظمی را که پاسدار آن است ،از خودش پنھان دارد .نمیتواند دشمنی را که
رو در رويش قرار گرفته و تمام موجوديتاش را تھديد میکند ،نبيند .لذا برای طوالنیتر کردن
دوران احتضار خود و نظاماش ،راھی جز اين در مقابل خود نمیبيند که ھر روز ماشين
سرکوب اش را با مدرنترين وسايل تجھيز نمايد و توسعه دھد و ھر تخطی و سوء قصد به نظم
موجود را به بیرحمانهترين وجه ممکن سرکوب کند .اما تنھا به سرکوب مادی بسنده نکرده،
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بلکه تمام وسايل و امکانات تبليغاتی و شکل دادن به افکار عمومی را به کار گرفته،
نظريهپردازانش خروارھا کاغذ را سياه کردهاند تا به خيال خودشان ابطال مارکسيسم و کمونيسم
را اعالم کنند و نظام سرمايهداری را آخرين ملجا و پناھگاه تاريخ معرفی نمايند .مکمل آن نيز
سيلی از پستترين و رذيالنهترين دشنامھا ،دروغ و افترائات ساخته و پرداخته دستگاهھای
امنيتی و اطالعاتی عليه سازمانھای کمونيست و انقالبيون کمونيست بوده است.
وقتی که بورژوازی و لشکر نظريهپردازش عجز و ناتوانی خود را در برابر نظرات مارکس
نشان دادند ،با سيلی از کثيفترين اتھامات به جنگ مارکس برخاستند .وقتی که نتوانستند در يک
جدال نظری و سياسی ،کمونيست برجستهای نظير لنين را از پای درآورند ،اتھام کثيف جاسوس
آلمان را به او زدند .اما تمام اين تالشھای رذيالنه با شکست روبرو گرديد .حقيقت بر ميليونھا
کارگر و کمونيست پوشيده نماند .مارکس به آموزگار بزرگ کارگران سراسر جھان تبديل شد و
امروز ھر کس که بويی از انسانيت برده باشد ،او را پرومتهای میشناسد که آتش رھايی انسان
را به ارمغان آورده است .لنين نيز مقام خود را به عنوان برجستهترين و بزرگترين
کمونيستیست که قرن بيستم به خود ديده است ،در تاريخ بشريت ثبت کرده است  .جنبش
کمونيستی و کارگری از اين نمونهھا فراوان دارد .لذا جای تعجب نيست که پس از سالھا کشتار
و سرکوب فدائيان در ايران و تمام شيوهھای کثيف طبقه حاکم عليه سازمان ما ،از ھمان نخستين
روزی که موجوديتاش را در سياھکل اعالم نمود ،تا به امروز ،تازه دستگاه شکنجه و کشتار
جمھوری اسالمی که گويا تمام جناياتش ھنوز کارساز نبوده است ،در نقش تاريخنويس ظاھر
شده و با يک مشت جعليات به مصاف يک دوران از تاريخ سازمان ما برخاسته است.
اخيراً "مؤسسه مطالعات و پژوھشھای سياسی" وابسته به وزارت اطالعات جمھوری اسالمی
کتابی انتشار داده است ،تحت عنوان "چريکھای فدايی از نخستين کنش تا بھمن  ."١٣۵٧بر
کسی پوشيده نيست که وزارت اطالعات ،بيکار نبوده است که ھوس نوشتن کتابی در مورد
چريکھای فدايی خلق در متجاوز از  ٩٠٠صفحه به سرش زده باشد ،بلکه ھدف معينی در اين
کار داشته و دارد .ھر انسانی با کمی آگاھی نيز میداند که وقتی دستگاه جاسوسی ،شکنجه و
کشتار يک رژيم مرتجع پاسدار نظام سرمايهداری ،نوشتهای در مورد يک سازمان کمونيست
انتشار میدھد ،ھدفی را دنبال میکند.
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
انتشار اين کتاب میپردازيم.
ھر کس که نوشته وزارت اطالعات را از اول تا به آخر بخواند ،میبيند که در سطر ،سطر اين
نوشته ،نويسندگان وزارت اطالعات تالش کردهاند ،بر يک دوران از مبارزات قھرمانانه
کمونيستھای ايران که يکی از صفحات برجسته در تاريخ مبارزات تودهھای زحمتکش و
ستمديده مردم ايران است ،خط بطالن بکشند.
مبارزهای که چريکھای فدايی خلق ايران ،آغازگر آن بودند ،به رغم ھر اشتباه نظری و
عملی ،از چند جھت در جنبش کمونيستی ايران ،نقش ايفا نمود .اين مبارزه احيا کننده سنت
کمونيستی مبارزه آشتیناپذير عليه نظم مستقر و طبقه حاکم و ستمگر در ايران بود که در نتيجه
سلطه سوسياليسم اپورتونيستی حزب توده به طاق نسيان سپرده شده بود .مبارزه چريکھای
فدايی که با مرزبندی نظری و عملی با رويزيونيسم آغاز گرديد ،بر بیعملی خط بطالن کشيد و
به يک دوران از رکود و شکست که ماحصل سوسياليسم بورژوايی و خيانتھای بیانتھای
حزب توده بود ،پايان بخشيد .با آغاز اين مبارزه ،تودهھای کارگر و زحمتکش ،با کمونيستھايی
روبرو شده بودند که عملشان با گفتارشان انطباق داشت و برای رسيدن به اھداف و آرمانھای
کمونيستی خود ،از جانشان نيز دريغ نمیکردند .آنھا ،سيمای نوينی از کمونيستھا به تودهھای
زحمتکش مردم نشان دادند .لذا بدون دليل نبود که به رغم تمام وحشیگری ساواک رژيم شاه و
سيلی از اراجيف و اتھامات دستگاه تبليغاتی و امنيتی نظير خرابکار ،تروريست ،عامل بيگانه
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و ...گروه گروه از پيشروترين و آگاهترين مردم از ميان روشنفکران و کارگران به صفوف
سازمان میپيوستند و يا خود را ھوادار میدانستند .لذا پر واضح است که جمھوری اسالمی ،اين
رژيم مرتجعی که رسالتاش کار نيمه تمام رژيم شاه و سازمان امنيتی آن در کشتار کمونيستھا
بوده است ،تمام تالش خود را به کار گيرد ،تا شايد بتواند سيمايی را که چريکھای فدايی از
کمونيستھا در ايران ارائه دادند ،از بين ببرد .يکی از اھداف اصلی
وزارت اطالعات از انتشار اين کتاب ھمين مسئله است .از
اينروست که صفحات متعددی از نوشته وزارت اطالعات و
ھمکاران تودهای آن از نمونه شھبازی و پرتوی ،با استناد به نقل
قولھای متعدد از حزب توده ،کيانوری و بيگوند ،به اين مسئله
اختصاص يافته است که کمونيسم و مارکسيسم آن چيزی نبود که
چريکھای فدايی به آن باور داشتند ،بلکه آن چيزی است که
"صاحبنظران" مارکسيسم و لنينيسم ،امثال کيانوری ،ارائه دادهاند.
وزارت اطالعات فراتر میرود و ادعا میکند ،اصالً مبارزهای در
کار نبود ،تمام کار چريکھای فدايی از سياھکل تا سال  ،۵٧چند
ترور بود و "کانگستريسم" .وزارت اطالعات بھتر از اين
نمیتوانست رسوايی خود و کتاباش را جار بزند.
در حالی که ھنوز انقالب ايران آغاز نشده بود ،در تمام نيمه اول دھه پنجاه ،جامعه ايران عرصه
نبردی سياسی و نظامی ،عليه رژيم شاه بود که نقش اصلی و رھبریکننده را در آن ،سازمان
چريکھای فدايی خلق ايران بر عھده داشت .اين مبارزه در آن حد وسعت گرفته بود که تنھا
ھزاران تن از اعضا و سمپاتھای سازمان ،در جريان اين مبارزه به اسارت رژيم درآمدند،
الاقل دهھا تظاھرات از سوی دانشجويان دانشگاهھا در حمايت و پشتيبانی از سازمان و مبارزات
آن صورت گرفت و گرايش به سازمان در صفوف کارگران مدام افزايش يافت .دستگاه رسوای
جاسوسی و کشتار جمھوری اسالمی ،براين مبارزه نام " کانگستريسم" مینھد و بر اين پندار
است که با اين اراجيف میتواند ،به ھدف خود برسد و يک دوران از مبارزات درخشنده جنبش
کمونيستی را به خيال خودش بیاعتبار سازد.
وزارت اطالعات اما ،در اين تالش نافرجام خود ،میخواھد راه حلی نيز برای نجات رژيم
جمھوری اسالمی از معضلی که امروز با آن روبروست ،دست و پا کند .جمھوری اسالمی
ھزاران تن از کمونيستھای ايران را به قتل رساند .با اين وجود بار ديگر میبيند که
کمونيستھا از ھمه جا سر بلند کردهاند .در پيشاپيش جنبش کارگری ،کمونيستھا قرار
گرفتهاند .در دانشگاهھا کمونيستھا مايه افتخار و سربلندی جنبش دانشجويی ھستند .در ھر کجا
که جنبشی راديکال پا میگيرد ،در آن جا کمونيستھا حضور دارند .اما مسئله به ھمين جا ختم
نمیشود .نسل نوين کمونيستھای ايران ،ھمچون چريکھای فدائی به جوھر انقالبی مارکسيسم،
به انقالب اجتماعی ،سرنگونی قھرآميز طبقه حاکم و ديکتاتوری پرولتاريا ،باور دارد .بنابراين
مفھوم است که چرا وزارت اطالعات در نوشته خود عليه سازمان ما ،تالش کرده است ،حزب
توده را داور صحت و سقم مارکسيسم و سوسياليسم قرار دھد .اما تالش وزارت اطالعات در
اين عرصه نيز عبث و بیفرجام خواھد بود .سوسياليسم حزب توده که تئوريسين سرشناس آن
احسان طبری در نوشتهھای متعددش آن را بی کم و کاست با اسالم ناب محمدی يکی میدانست،
رسواتر از آن است که کسی پيدا شود و آن را به عنوان سوسياليسم بپذيرد .حزب توده ،نه از آن
ھنگام که پس از اتحادش با ارتجاع مذھبی به چنان الشه متعفنی تبديل شده که بوی تعفناش چنان
زننده است که به کسی حتا اجازه نزديک شدن به آن را نمیدھد ،بلکه در سراسر دوران
موجوديتاش ،حتا برای يک لحظه نيز حزبی مارکسيست و سوسياليست نبوده است تا کسی از
آن چيزی بياموزد.
وزارت اطالعات جمھوری اسالمی در نوشته خود تالش کرده است که با رد مبارزات سازمان
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ما ،اثبات کند ،مبارزه قھرآميز عليه طبقه حاکم و برای برانداختن نظم موجود بیفايده است.
سازمان چريکھای فدايی خلق ايران ،از آغاز موجوديتاش ،اين سنت مبارزاتی را در ايران
مستحکم ساخت که تحت ھر شرايطی بايد عليه ستمگران جنگيد ،ھيچ گاه نبايد در مقابل مرتجعين
سر تسليم فرود آورد و آرام گرفت و سر انجام اين که مرتجعين را تنھا با قھر انقالبی میتوان از
اريکه قدرت به زير کشيد .سازمان ،البته اشتباھات متعددی در عرصه نظری وعملی و کاربرد
تاکتيک مسلحانه نيز داشت که در مقاطع مختلف حيات سازمان ،مورد بازبينی و نقد قرار
گرفت .اما اين اشتباھات ربطی به ادعاھای وزارت اطالعات در نفی مبارزه قھرآميز ندارد.
الزم نبود که سالھا بعد وزارت اطالعات جمھوری اسالمی ،به خود زحمت دھد و در نفی
ترور ياوهسرايی کند .نه بيژن جزنی و نه لنين که وزارت اطالعات سعی کرده به آنھا استناد
کند ،و نه ھيچ مارکسيست ديگری پيدا نشده که ترور را نفی کند .آن چه که آنھا مردود اعالم
کردهاند تروريسم يا ترور سيستم شدهای است که تروريستھا از طريق آن میخواھند يک
حکومت را سرنگون کنند .بحث رفيق جزنی يا رفقای ديگر در انتقاد به تاکتيکھای سازمان،
نقش و اھميت ھريک از مبارزات سياسی و نظامی و تقدم ھر يک از آنھا در ھر مرحلهای از
تکامل جنبش بود .حتا بعدھا اين نظر رفيق جزنی که مبارزه مسلحانه نقش محوری در مبارزات
سازمان دارد ،اين ھم مورد انتقاد قرار گرفت و رد شد .چرا که پس از تثبيت سازمان در سال
 ۵٣و رویآوری گسترده انقالبيون کمونيست به سوی سازمان ،تاکتيک مسلحانه فقط
میتوانست ،نقشی فرعی داشته باشد و تمام فعاليت متمرکز در درون کارگران و مبارزه صنفی
و سياسی آنھا باشد .اما به رغم تمام اشتباھات يک چيز در مبارزات سازمان آموزنده و زنده
بوده و ھست .قھر ضد انقالبی را بايد با قھر انقالبی سرنگون کرد .طبقات حاکم را جز با سالح
نمیتوان از اريکه قدرت به زير کشيد .از اينروست که سازمان ما امروز نيزھمچنان بر
سرنگونی قھرآميز جمھوری اسالمی تأکيد دارد و بر اين حقيقت پای میفشارد که جمھوری
اسالمی را تنھا با قيام مسلحانه تودهھای کارگر و زحمتکش ،میتوان سرنگون کرد و برانداخت.
وزارت اطالعات جمھوری اسالمی اگر ھزاران صفحه نيز در رد مبارزه مسلحانه سياه کند،
ذرهای نمیتواند در ميان انقالبيون کمونيست ترديد ايجاد نمايد که تنھا راه رھايی تودهھای مردم
از شر ستمگران ،قيام مسلحانه است .اين درسیست که ھر انسان انقالبی و کمونيست از
مبارزات سازمان ما و تجربيات تودهھای مردم در جريان سرنگونی رژيم شاه آموخته است.
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
و قھرمانی در نبرد عليه مرتجعين ستمگر در قلب تودهھای کارگر و زحمتکش جای گرفتهاند.
وزارت اطالعات که تاريخ را به روش مختص خودش به عنوان يک سازمان جاسوسی ،شکنجه
و کشتار نوشته است ،يکی از منابع مورد استنادش تکه پارهھای گزين شدهای از بازجويیھای
شکنجهگران ساواک است که میتوانسته در خدمت مقاصدش از آنھا استفاده کند .اما اين ،از
نمونه رسواترين شيوهھای سازمانھای اطالعاتی رژيمھای سرمايهداری در جعل حقايق است.
اوالً ،تاريخنويسی وزارت اطالعات ،مبتنی بر بازجويیھاست که زير شکنجه تخت و شالق،
آپولو ،سنگ آسياب و شوک الکتريکی اخذ شده و پشيزی اعتبار ندارد .ثانياً ،اين شيوه رسوای
مختص وزارت اطالعات جمھوری اسالمیست که بريدهھايی از بازجويیھا و اسناد ساواک و
شکنجهگران آن را به عنوان مدرک و مأخذ عليه سازمان و رفقای ما که به اسارت شکنجهگران
درآمدند ،ذکر کند .بنابراين حتا اگر بی کم و کاست ،عين سند باشد ،جعل تمام حقيقيتیست که در
يک پرونده وجود دارد .با اين شيوه رسواست که قھرمانان حماسی نبرد سياھکل کسانی معرفی
میشوند که میخواھند خود را تسليم نيروی سرکوب رژيم شاه کنند .در حين مبارزه در میروند
و دست آخر ھم چند سطری دفاع حقوقی .مسعود احمدزاده که سمبل مقاومت در زير
وحشيانهترين شکنجهھای ساواک بود ،عليه او ھم بايد چيزی گفته شود که ديگر سمبل مقاومت
در زير شکنجه و در مقابل شکنجهگران نباشد .باالخره در ورقهھای بازجويی وی ،شماره تلفنی
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پيدا میشود که پس از تحمل يک ھفته شکنجه به بازجو داده شده و ساواک پس از مراجعت به
آن جا با خانه تخليه شدهای رو به رو میگردد .وزارت اطالعات جمھوری اسالمی ،اما نتيجه
میگيرد :اگر لو دادن خيانت است ،پس "احمدزاده نيز خود خائن میباشد ،زير وی در پنجمين
جلسه بازجويی که در تاريخ  ۵٠ / ۵ / ١٠انجام شد ،شماره تلفن منزل چنگيز قبادی را فاش
میسازد ،مأموران از اين محل حدود  ۴٨ساعت مراقبت میکنند ولی ھيچ گونه رفت و آمدی را
مشاھده نمیکنند ".وزارت اطالعات چه مفتضحانه سمبل مقاومت در زير شکنجه شکنجهگران
را افشا کرده است! وزارت اطالعات حتا برای حفظ ظاھر قضيه ھم که شده ،اشارهای ولو کوتاه
به دادگاه و دفاعيات رفيق مسعود احمدزاده و رفقای ديگری که رژيم شاه را در دادگاهھای
خودش به محاکمه کشيدند و در روزنامهھای آن روزھا ھم خبرش منعکس گرديد ،ندارد .از
تاريخنويسان وزارت اطالعات جز اين ھم نمیتوان انتظار داشت .آنھا از کثيفترين روشھا
برای کسب و کار اطالعاتی و جاسوسی خود استفاده میکنند .آنھا حرفهشان آدمکشی در خدمت
رژيم ارتجاعی حاکم بر ايران است ،لذا به کثيفترين شيوهھا متوسل میشوند ،تا به خيال
خودشان سمبلھای مبارزات تودهھا را خراب کنند .پس چه جای تعجب است که رفيق حسن
نوروزی را که سمبل يک کارگر پيشرو و آگاه است ،واجد "عناصر فاشيستی و دژخيمانه و
خشونت گانگستری" بنامند .رفيق اعظم روحی آھنگران که مدتھا ساواکیھا را با قرارھای
غير واقعی سرگرم کرده بود ،کسی معرفی کنند که ھمه اطالعاتش را به ساواک داده است .ھمه
رفقايی را که دستگير شدند ،چنان تصوير کند که اطالعات و قرارھایشان را لو دادهاند و
آنھايی ھم که زنده به چنگ شکنجهگران نيافتادند ،ھر يک با سيلی از اراجيف و اکاذيب متھم
شوند .در اين ميان وزارت اطالعات کينه نامحدودی نسبت به رفيق حميد اشرف از خود نشان
میدھد .وزارت اطالعات برای برانگيختن کثيفترين احساسات ناسيوناليستی ،ادعا میکند که
حميد اشرف از آن رو رضايت داد که خليج ،جايگزين خليج فارس شود که از ليبی ،يمن ،جبھه
خلق برای آزادی فلسطين ،جبھه خلق برای آزادی عمان ،کمک مالی و تسھيالتی دريافت میکرد
و انترناسيوناليست بودن "بھانه" بود.
برغم ياوه سرائی و ادعای مضحک وزارت اطالعات مسئله کمک ،ھيچ ارتباطی به موضع
سازمان در مورد خليج نداشت و ندارد .اتفاقا ً اين يکی از برجستهترين خصلتھای
انترناسيوناليستی سازمان بود که دعوای رژيمھای مرتجع حاکم بر ايران و کشورھای عربی را
بر سر عربی يا فارسی بودن خليج ،مسئله طبقات حاکمه اين کشورھا اعالم نمود که ربطی به
يک سازمان کمونيست انقالبی ندارد .کمونيستھا به صدای بلند اعالم کردهاند کارگران ميھن
ندارند .ميھن در دست طبقات سرمايهدار مرتجع است .کمونيستھا برای برچيدن تمام مرزھای
جغرافيايی و جھانی که متعلق به ھمه انسانھای آزاد و رھا شده از قيد نظام طبقاتی ھستند،
مبارزه میکنند .لذا ھر سازمانی که خود را کمونيست و انترناسيوناليست میداند ،دعوا بر سر
نام شط العرب ،يا اروند رود ،خليج فارس ،يا خليج عربی را مسئله بورژوازی در ايران و
کشورھای عربی میداند که ربطی به منافع تودهھای کارگر و زحمتکش ندارد.
وزارت اطالعات آن چه را که در چنته داشته عليه حميد اشرف ،اين قھرمان ماندگار تودهھا ،به
خدمت گرفته است .در جايی ھم که ديگر چيزی برای گفتن نداشته است و اسناد و مدارکاش ته
کشيده است ،به ياری ھمکاران ساواکی خود برمیخيزد و میکوشد کتشاری را که شکنجهگران
ساواک در يکی از حمالت خود به محل زندگی رفقا به راه انداختند و حتا به کودکان کم سن و
سال ،ناصر و ارژنگ شايگان شام اسبی نيز رحم نکردند ،آن را به حميد اشرف نسبت دھد .اما
اگر تاکنون تکه پارهھايی از بازجويیھا برای پيشبرد اھداف وزارت اطالعات کفايت نمیکرد،
استناد تاريخ نويسان وزارت اطالعات به گفتهھای اين و آن بود ،اکنون ديگر به ھمين نيز نيازی
نيست .يکسره داستان جعل میکند و مینويسد:
"در ھمين خانه بود که رفتار ھولناکی از حميد اشرف سر زد .او در آخرين لحظات ،پيش از
فرار ،ارژنگ و ناصر شاگان شاماسبی را با شليک گلولهھايی به سرشان کشت ،تا مبادا زنده
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گرفتار شوند و از طريق آن دو کودک  ١٢و  ١٣ساله ،اطالعاتی به دست ساواک و کميته
مشترک بيفتد .شايد ھم آن گونه که بعداً اعتراف کرد ،نگران آينده زندگی آنان در واپسين
روزھای جنگ و گريز رفقای خود بود ".برای وزارتخانه شکنجه و کشتاری که تنھا در طول
کمتر از  ٢ماه ،ھزاران زندانی سياسی را قتل عام کرد ،البته جعلياتی از اين دست عجيب نيست.
اما حتا يک آدم به کلی بیاطالع از مسايل سياسی ،وقتی که اين جمالت را میخواند ،اوج
رسوايی رژيم جمھوری اسالمی و سازمان آدمکش آن را میبيند .وزارت اطالعات از کجا چنين
چيزی را شنيده است؟ معلوم نيست .حميد اشرف چگونه ،کی و کجا "بعداً اعتراف کرد" معلوم
نيست و تازه در آخر داستان جعلی وزارت اطالعات متوجه میشنويم که حميد اشرف اعترافی
نداشته ،چون به ادعای وزارت اطالعات "شجاعت آن را نداشت که با روايت صادقانه اين واقعه
در جزوه "پارهای از تجربيات جنگ چريکی در ايران" اين جنايت را به نام خود ثبت کند ".و
بعد ھم برای اين که جعليات خود را عين واقعيات نشان دھد ،میگويد" :امروز وقت آن است که
ھمه کسانی که به نقد گذشته خود پرداختهاند و ھم چنان حميد اشرف را رفيق کبير مینامند،
موضع خود را در اين باره روشن سازند".
میبينيد ،تاريخنويسی به شيوه وزارت اطالعات را؟ دادستانی جعل میکند ،جنايت شکنجهگران
ساواک را به حميد اشرف نسبت میدھد و بعدھم برای اين که جعليات خود را خيلی جدی و
واقعی نشان دھد" ،از ھمه کسانی که به نقد گذشته خود پرداختهاند" میخواھد "موضع خود را
در اين باره روشن سازند".
تاريخنويسان وزارت اطالعات ،در نوشته خود از اين جعليات فراوان دارند ،اما اين ،از نمونه
رسواترين آنھاست.
وزارت اطالعات در پايان کتاب خود داستان پر طول و تفصيلی از نفوذ يکی از عوامل ساواک
در يکی از گروهھای ھوادار که ارتباطی ھم با سازمان نداشت ،نقل میکند ،و نتيجه میگيرد که
چيزی نمانده بود ،ساواک رھبری سازمان را ھم به دست بگيرد .جای شکرش باقیست که
وزارت اطالعات ادعا نکرده است ،عوامل ساواک در رھبری سازمان قرار گرفته و يا يکی را
به درون سازمان نفوذ داده باشد .اما با اين وجود به اشکال مختلف تالش میکند ،ضربات
سازمان را در سال  ۵۴و  ۵۵به نفوذ ساواک نسبت دھد .اين نيز از نمونه جعليات ديگر وزارت
اطالعات است .ضرباتی که در اين سالھا به سازمان وارد آمد ،نتيجه تغييراتی بود که در شکل
سازماندھی و فعاليتھای کارگری و تودهای سازمان پيش آمد .اشکاالت در شيوه کار و نحوه
سازماندھی باعث گرديد که ساواک بتواند از طريق ردگيریھای تلفنی و تعقيبھای پليسی
خود ،چند خانه را شناسايی کند و رفقايی را که در اين خانهھا بودند ،به قتل برساند .از اين بابت
ھم چيزی عايد وزارت اطالعات نمیشود.
در خاتمه نيز ھيچ چيز بھتر از آخرين پاراگراف کتاب ،ھدف دستگاه امنيتی رژيم و
تاريخنويسی به شيوه وزارت اطالعات را به ھمگان نشان نمیدھد .چرا که در اين جا شھود حی
و حاضر و ناظر ،نه دهھا و صدھا ،بلکه ھزاران انسانی ھستند که در صبح روز  ٢١بھمن در
مراسم سازمان به مناسبت بزرگداشت سالروز نبرد سياھکل گرد آمده بودند .ھمين که خبر رسيد
نيروھای گارد به ھمافران حمله کردهاند ،چندين ھزار انسانی که برای شرکت در اين مراسم
گرد آمده بودند ،با شعار "ايران را سراسر سياھکل میکنيم" "به ياری ھمافران بشتابيم" سيلآسا
به سمت نيروی ھوايی ھجوم بردند .در حالی که اين جمعيت عظيم تمام مناطق اطراف را به
ھمراه تودهھای مردم سنگربندی کرد و پيشقر اول قيام شد ،مينیبوسھای طرفدار خمينی ،تا
شب ھمان روز در خيابانھا فرياد میزدند" :امام حکم جھاد نداده است" به خانهھای خود
برگرديد .دليل آن ھم روشن بود .چون بھشتی و بازرگان و ديگر سران ھيئت حاکمه جديد در
حال تحويل گرفتن مسالمتآميز قدرت بودند و قيام قرار و مدارھا و محاسبات آنھا را بر ھم
میزد .اما قيام آغاز شده بود و ھزاران تن از نيروھای سازمان به ھمراه تودهھای مردم،
واحدھای گارد را در ھم شکسته و تانکھای آنھا را پيش از آنکه به ھدف برسند ،با کوکتل به
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آتش کشيدند  .حاال گوش کنيد و ببينيد وزارت اطالعات چه میگويد!
"روز شنبه  ٢١بھمن ،در حالی که زد و خورد بين مردم و ھمافران از يک سو و افراد گارد
شاھنشاھی از سوی ديگر ،از نيمهھای شب گذشته آغاز شده بود و مردم به سرعت مسلح
میشدند تا آخرين ضربتھا را بر رژيم شاھنشاھی وارد آورند و کشور در آستانه تحولی بزرگ
قرار گرفته بود ،يعنی در ھنگامه انقالب .اين بار چريکھای فدايی خلق در تنھايی مطلق ،در
کنجی از زمين چمن دانشگاه تھران ،در حالی که تمامی درھای ارتباط خود را با مردم قفل زده
بودند ،شعار میداند "ايران را سراسر سياھکل میکنيم".
ھمين پاراگراف به تنھايی کافیست تا ھر کس مستثنا از اين که چه کسی و چه نھادی ناشر اين
کتاب است ،در مورد کليت آن قضاوت کند .اين است تاريخنويسی به شيوه وزارت اطالعات.
کار  -۵٣٢نيمه اول شھريور ٨٧
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اخيرا سازمان اطالعات رژيم جمھوری اسالمی جلد دوم کتاب "چريکھای فدائی خلق" را انتشار
داده است .نشريه کار در مورد اين کتاب مصاحبه ای با رفيق توکل انجام داده است که از نظر
شما می گذرد.
نشريه کار -ھمان گونه که میدانيد وزارت اطالعات جمھوری اسالمی ،جلد دوم کتاب
"چريکھای فدايی خلق " را انتشار داده است .با خواندن اين کتاب روشن میگردد که
ظاھرسازی جلد اول ،با اين ادعا که کاری تحقيقاتیست کنار گذاشته شده است .نويسنده،
محمود نادری که ھمان "مؤسسه مطالعات و پژوھشھای سياسی" وابسته به وزارت اطالعات
باشد ،صريحتر از جلد اول کتاب به دفاع از جمھوری اسالمی برخاسته و از جايگاه مقامات و
ارگانھای حکومت وارد پلميک عليه سازمان ما و برخی سازمانھای ديگر شده است .اين
طور به نظر میرسد که دست وزارت اطالعات تھیتر از جلد اول از جمله در مورد اسناد است.
نظر شما دراين مورد چيست؟
رفيق توکل -در اين فاصله کوتاھی که اين کتاب انتشار يافته ،با افراد مختلفی که آن را خواندهاند
صحبت کردهام .حتا کسانی که عضو ھيچ سازمان سياسی نيستند و صرفا ً کارھای مطبوعاتی
دارند ،آنھا ھم دقيقا ً اين نظر را داشتند که در جلد دوم کتاب ،پردهھا يکسره کنار نھاده شده و
به ظاھر نويسنده ،از موضع حکومت و دفاع از آن به مقابله با سازمان ما و سازمانھای سياسی
ديگر برخاسته است.
به نظر من دليل دارد .جلد اول مربوط به گذشته و در ارتباط با مبارزه سازمان ما عليه رژيم
شاه بود .در آنجا ،دو طرف نزاع ،سازمان چريکھای فدايی خلق و جمھوری اسالمی نبودند
که وزارت اطالعات و عوامل آن ناگزير شوند ،آشکارا در دفاع از جمھوری اسالمی عليه
سازمان وارد صحنه شوند .در آن کتاب ،ھدف وزارت اطالعات اين بود که بگويد سازمان
چريکھای فدايی خلق ايران ،نقشی در مبارزه عليه رژيم شاه نداشت .چند نفری بودند که به
تقليد از کشورھای ديگر خواستند مبارزه مسلحانه کنند .دستگير شدند .ھمديگر را لو دادند.
شکست خوردند و تمام شدند .بالعکس اين خمينی بود که عليه رژيم شاه مبارزه کرد و مردم ھم
طرفدار او بودند.
در جلد دوم مسئله به کلی متفاوت است .يک طرف قضيه جمھوری اسالمیست و طرف ديگر
آن ،سازمان ما يا سازمانھای سياسی ديگر که با جمھوری اسالمی جنگيده و میجنگند ،يا به
شکلی مخالف آن ھستند.
بنابراين وزارت اطالعات راه ديگری نداشت ،جز اين که در چھره واقعی خود ظاھر شود.
با انتشار اين جلد ،دھان ياوهگويانی از قماش فرخ نگھدارھا و ماشاءﷲ فتاپور و ديگرانی که
میخواستند چنين وانمود کنند گويا اين محمود نادری چيزی جدا از وزارت اطالعات است ،بسته
شد .چرا که حاال ديگر حتا اين جريان موسوم به فدائيان اکثريت که زمانی در خدمت جمھوری
اسالمی بزرگترين ضربات را به جنبش تودهھای مردم وارد آورد ،از ديدگاه "محقق"
"بیطرفشان" متھم شدهاست که "حمايتشان از جمھوری اسالمی بر پايه نيرنگ بوده است"
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"ھمه دادهھای آن بر دروغ و فريب استوار شده بود ".و باالخره "انحطاط اخالقی سازمان را به
نمايش گذارد".
وقتی که وزارت اطالعات با اکثريتیھا اين برخورد را داشته باشد ،در مورد فدائيان اقليت که
از ھمان آغاز دشمن سرسخت جمھوری اسالمی بوده و با آن جنگيدهاند ،تکليف روشن است.
تمام جعلياتاش را به کار گرفته تا "جاهطلبی ،بی پرنسيبی ،خودستايی ،بی دانشی ،سودجويی،
بیرحمی ،دروغگويی ،سطحینگری" و اراجيفی از اين دست را به فدائيان اقليت نسبت دھد.
مالحظه میکنيد که دستگاه آدمکش ،شکنجه و کشتار رژيمی که دهھا ھزار انسان را در
شکنجهگاهھای قرون وسطايیاش به بند کشيده و ھزاران انسان را به قتل رساند .دستگاه
اطالعاتی رژيمی که از ھمان نخستين روز موجوديتاش در ايران ،مظھر بیرحمترين و
کثيفترين پاسدار نظم طبقاتی و ارتجاعی بوده است .سازمان شکنجه و کشتار رژيمی که تمام
سران و مقامات آن ھمواره مظھر عقبماندهترين خرافات قرون وسطايی ،جھل و کودنی بودهاند
و در ھمين روزھا ،داغترين بحثشان اين است که اجنه در کجا زندگی میکنند؟ چه مواقعی
سراغ انسانھا میآيند و از کی رئيس جمھورشان در طلسم جادوگران افتاده است ،چه اراجيفی
را به فدائيان اقليت نسبت میدھد!
بررسی تمام ادعاھا ،تحريفات و جعليات وزارت اطالعات در مورد مبارزه سازمان ما پس از
قيام ،نقش مبارزه تودهھای کارگر و زحمتکش ،مردم مليتھای تحت ستم عليه رژيم سر تا پا
ارتجاعی و وحشیگری رژيم جمھوری اسالمی عليه مردم ايران و سازمانھای سياسی ،بحث
وسيعتری را میطلبد ،اما در اين جا به اسنادی که سؤال به آن اشاره دارد ،میپردازم.
در مورد منابع و اسنادی که وزارت اطالعات در جلد دوم "چريکھای فدايی خلق" به آنھا
استناد کرده است ،بايد بگويم ،وقتی که وزارت اطالعات يک رژيم فوق ارتجاعی عليه
سازمانھای مخالف خود کتابی را انتشار میدھد تا آنھا را محکوم کند ،اصل اين کتاب بی
اعتبار است و منابع و اسناد آن نيز غير قابل اعتماد.
ما در اين جا با يک مؤسسه تحقيقاتی علمی ،يک فرد محقق و مطلعی که میخواھد راجع به يک
مسئله معين تحقيق کند ،نظر بدھد و يا تاريخ بنويسد ،حتا احزاب و سازمانھای سياسی مخالف
يکديگر ،سر و کار نداريم .سازمانی که اين کتاب را انتشار داده است وزارت اطالعات و امنيت
يک کشور است .اما ای کاش فقط اين بود .وزارت اطالعات جمھوری اسالمی مثل سازمانھای
اطالعاتی و امنيتی خيلی از کشورھای جھان نيست که گاه اسنادی را انتشار میدھند و محققين
ھم در کار تحقيقاتی خود با قيد احتياط از آنھا استفاده میکنند .اين وزارتخانه در ايران ،مقدم
بر ھر چيز سازمانیست که وظيفه آن شکنجه و کشتار است .اين سازمانیست که ھزاران تن از
اعضا و فعالين و ھواداران ھمين سازمانھايی را که اکنون عليه آنھا کتاب انتشار داده به قتل
رسانده است .مجری قتل عام دستهجمعی ھزاران زندانی سياسی در طی چند روز میباشد .اين
سازمانیست که مردم ايران را صرفا ً به جرم داشتن عقيدهای سوای آنچه که دار و دستهی
مرتجع حاکم به آن باور دارند ،دستگير میکند ،شکنجه میدھد ،به زندان و اعدام محکوم
مینمايد .افراد دستگير شده را زير شکنجه وامیدارد که در شوھای تلويزيونیاش به دروغ
اعتراف کنند که جاسوساند .رسوايی اين دستگاه جاسوسی ،شکنجه و کشتار تا به آن حد است
که حتا وقتی ميليونھا انسانی که مخالف نظم ستمگرانه حاکماند به خيابانھا میريزند و اعتراض
میکنند ،اين اعتراض را ھم به آمريکا ،انگليس ،اسرائيل و صھيونيسم نسبت میدھد .روشن
است که تمام آنچه که اين سازمان آدمکش در يک کتاب عليه مخالفين رژيم مینويسد ،حتا وقتی
که مثالً به يک نوشته از نشريه کار يا اسناد درونی سازمان ما که به دست آنھا افتاده است،
استناد میکند ،کامالً جعل و تحريف است.
در جلد دوم ،يک بخش از به اصطالح اسنادش ،استناد به بازجويیھاست .اما در مقايسه با جلد
اول کمتر شده است و آن ھم فقط بازجويیھايیست که میتوانسته در خدمت مقاصدش استفاده
کند .علت آن ھم اين است که جرأت آن را نداشته که به بازجويی ھزاران فدايی که فقط در
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ارتباط با اقليت دستگير شدند ،استناد کند .چون خود اين مسئله اعتراف به جنايات بی انتھای
رژيم خواھد بود .از ھمين رو اين بار از تعدادی بازجويی "بدون تاريخ" ھم نام برده میشود که
به تمام معنا مضحک و رسوا کننده است .اما در ھمين حد نيز کالمی نمیگويد که سرنوشت اين
افرادی که به بازجويی از آنھا استناد کرده چه شد؟ آزاد شدند؟ به حبس محکوم شدند و يا
تيرباران شدند .در ھر حال تا جايی که از اين بازجويیھا به عنوان سند استفاده شده است ،فاقد
ھر گونه اعتبارند .ھر سندی که زير شکنجه ساخته شده باشد ،از جمله ھمين بازجويیھا مطلقا ً
بیاعتبارند.
بخش ديگری از منابع اين کتاب ،نشريات علنی سازمان ما ،قبل از انشعاب يا بعد از آن در سال
 ۵٩ذکر شده است تا گويا نشان دھد که نقش و موضع سازمان در کردستان ،ترکمن صحرا،
جنگ ارتجاعی دولتھای ايران و عراق يا موضعگيری بر سر ماھيت جمھوری اسالمی چه
بوده است .تمام آنچه که مورد استناد قرار گرفته ،گزينشی ،تحريف شده و قطعاتی به ھم وصل
شده از اينجا و آنجاست که میبايستی ھدف وزارت اطالعات را از نوشتن کتاب برآورده سازد.
از يکسری اسناد درون سازمانی ما نيز در اين کتاب نام برده شده است که اين اسناد واقعی
ھست و در ضربات سازمان به دست وزارت اطالعات افتادهاند .من به سه مورد از اين اسناد
اشاره میکنم .يک مورد آن مباحث تئوريک و سياسی درونی پيش از کنگره اول سازمان است
که پس از کنگره به ھمراه بحثھا و مصوبات کنگره به چاپخانه مخفی که محل امنی بود،
منتقل شدند .با لو رفتن اين چاپخانه ،اسناد ھم به دست مأموران امنيتی رژيم افتاد .مورد دوم،
گزارشاتیست که کميته مرکزی سازمان به طور معمول از عملکرد تشکيالت ارائه میدھد و
اين اسناد مربوط به سالھای  ۶١و  ۶٢است .در اين گزارشات گفته میشود که ارگانھا و
بخشھای تشکيالت ھر يک چگونه کار خود را پيش بردهاند ،موفق بودهاند يا نبودهاند و
اشکاالت کارشان در کجاست و يا اگر اختالفاتی در يک بخش تشکيالت وجود دارد ،بقيه
بخشھا نيز از آن مطلع باشند .اين اسناد ھم پس از مطالعه در حوزهھا از بين برده میشدند .اين
که چگونه اين گزارشات به دست ارگانھای اطالعاتی رژيم افتادهاند ،فقط میتواند به اين شکل
باشد که فردی آنھا را به جای نابود کردن نزد خود نگه داشته است .حدس من اين است که اين
اسناد بعد از دستگيری محمود محمودی در سال  ۶۴به دست وزارت اطالعات افتاده باشند .دليل
آن ھم در اين است که فرد بی انضباطی بود .قبالً ھم تھديد کرده بود که اسناد درونی سازمان را
علنی خواھد کرد .نامهھايی که فقط میتوانست يک نسخه از آن نزد مرکزيت سازمان باشد ،حاال
به ھمراه نامهھايی که حتا ما آنھا را نديده بوديم و گويا بين او و اعظم )مستوره احمدزاده( رد و
بدل شده است ،به دست وزارت اطالعات افتاده است .در يک مورد ھم رابط کردستان و تھران
در بين راه دستگير شد که احتماالً بايد ھمان موردی باشد که مھدی سامع نامهای برای اعظم
فرستاده و در اين کتاب از آن نقل شده است.
نحوه استفاده وزارت اطالعات از اين اسناد در نوشتن کتاب ،رسواتر از نوشتهھای علنیست.
تمام آنچه را که میتوانست پيدا کند تا بگويد فدائيان اقليت فعاليتی نداشته و در ھمان سال ۶٠
نابود شدند و بقيه آن فقط اختالف بود ،مورد استفاده قرارگرفته است .در فاصلهی  ٨ماھی که از
ضربات اسفند ماه سال  ۶٠تا پلنوم دی ماه  ۶١میگذشت ،رفقای ما توانسته بودند در مناطق
مختلف ،تشکيالت را بازسازی کنند و گزارشات  ١١بخش و ارگان تشکيالت به پلنوم ارائه شد.
طبيعیست که در يک چنين اجالسی نقاط ضعف و کمبودھای ھر بخش تشکيالت مورد بررسی
قرار گيرد .از اين گزارش  ۴٢صفحهای به تشکيالت ،فقط آن چيزی به کار وزارت اطالعات
میآمد که بگويد کاری پيش نرفت و انتقاد از اين يا آن بخش بود .اما برای رسيدن به ھدف خود
حتا در آنجايی که نقل قول مستقيم میآورد و در گيومه قرار میدھد ،بخشی از گزارش را که با
ھدفاش در نوشتن اين کتاب نمیخواند يا به کلی حذف میکند ،يا نقطهچين میگذارد و حتا فعل
جمله را تغيير میدھد .من به عنوان نمونه به يک نقل قول چند سطری در مورد کميته کارگری
تھران اشاره میکنم که در صفحه  ٢٨٩آمده است.
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وزارت اطالعات وقتی که اين نقل قول را میآورد که ارتباط دارد با دشواری سازماندھی
کارگران در شرايط سرکوب ،ھمين که به جمله "يورش رژيم به کارخانهھا و قلع و قمع نمودن
کارگران آگاه" میرسد ،جمله را حذف و به جای آن چند نقطه میگذارد .در ھمين نقل قول
مستقيم چند سطری داخل گيومه ،در جای ديگری حتا بدون نقطهگذاری بخش ديگری حذف
میشود .چون وزارت اطالعات تصميم گرفته که بگويد ،فدائيان اقليت ھيچ فعاليتی نداشتند،
چنين نقل میکند "ضربات پی در پی ما را فلج کرده بود .تنھا کار تبليغی که در اين مدت داشتيم
يک اعالميه کارگران پيشرو بوده است .".اما اصل اين جمله در گزارش چنين است" :ضربات
پی در پی ما را فلج کرده بود .تنھا کار تبليغی که در اين مدت داشتيم ،عالوه بر تکثير و توزيع
مرتب نشريه ،يک اعالميه کارگران پيشرو بوده است ".در ھمين نقل قول مستقيم فعل جمله را
تغيير میدھد و در آنجايی که در اصل گزارش آمده است" :کار تبليغی تنھا در چند کارخانه
پيش نرفت" و منظور رفيق گزارش دھندهی ما از بخش کارگری ،آن کارخانهھايی بود که
حوزهھای سازمانی در آنھا فعال بودند ،وزارت اطالعات فعل "پيش نرفت" را به "پيش رفت"
تغيير میدھد .حاال اگر بخواھم به مواردی که وزارت اطالعات به زبان خودش از اين
گزارشات نقل و تحريف کرده است ،حرف بزنم ،بحث به درازا میکشد .اين نمونه را از آنرو
آوردم که بگويم چرا حتا اسنادی که واقعا ً ھم وجود داشته و به دست وزارت اطالعات افتاده
است ،استناد به آنھا ھم جعلی و غير قابل اعتماد است.
سپس میرسيم به اسنادی که در آخر اين کتاب به زبان عربی و فارسی آورده است ،تا گويا نشان
دھد ،اين اسناد ،اصل و واقعیست و وزارت اطالعات دخل و تصرفی در آنھا نداشته است .اما
رسواترين بخش اسناد وزارت اطالعات تا جايی که به سازمان ما مربوط میشود ،ھمين اسناد
است که توسط وزارت اطالعات يکسره جعل شدهاند .يعنی اسنادی به کلی جعلیاند .مسئله بايد
احتماالً از اين قرار باشد که وزارت اطالعات از اينجا و آنجا خبرھايی شنيده و يا در
بازجويیھا چيزی عايدش شده است .لذا تالش کرده که بر اساس ھمين خبرھا و بازجويیھا ،سند
بسازد .اين را توضيح میدھم تا ھر کس به سادگی ببيند که اين اسناد چقدر مضحک و
جعلیست.
در صفحات  ۵۵٠و  ۵۵١سندی به زبان عربی و ترجمه فارسی آن ارائه شده است .تاريخ اين
سند  ١۴نوامبر  ١٩٨٠برابر با  ٢٣آبان ماه سال  ١٣۵٩است که در آن نوشته شده است فردی
به نام بھرام محمد که گويا بر طبق اسناد بعدی ھمان )بھرام( حسين زھریست ،مبلغ  ٩٠ھزار
دالر از سفارت عراق در پاريس تحويل گرفته و رسيد آن را امضا کرده است .سازمان ما که
تازه چند ماھی از انشعاب آن میگذرد در اين تاريخ ،ھنوز نه تشکيالتی در خارج از کشور
داشت ،نه بخش روابط بينالمللی و نه رابطهای با عراق .حسين زھری )بھرام( ھم در اين تاريخ
در داخل ايران است .نه عضو مرکزيت است و نه در جايگاھی که بتواند به عنوان نماينده
سازمان پول از سفارت عراق در پاريس گرفته باشد .بنابراين بھرام محمدی که در اين سند به
آن اشاره میشود ،ھيچ ربطی به فدائيان اقليت که در آن زمان به نام "سازمان چريکھای فدايی
خلق ايران" فعاليت میکرد ندارد .اين سند به کلی جعلیست .در سند ديگری ،صفحه  ۵۴٣به
تاريخ  ١٩٨٢ / ۴ / ١٢برابر با  ٢۵فرودين سال  ۶١يعنی نزديک به يک سال و نيم پس از آن
که بھرام محمد نامی در پاريس  ٩٠ھزار دالر گرفته بود و ديگر در اين فاصله ردش در اسناد
ديده نمیشود ،تازه متوجه میشويم که سازمان چريکھای فدائی خلق ايران ،ھيئتی را به
سرپرستی حماد شيبانی به عراق فرستاده است که ھدف از حضور ھيئت در عراق "تقاضای
ايجاد تسھيالت برای سفر تعدادی از اعضای سازمان به فرانسه و ھمچنين تأسيس دفتر سازمان
در عراق را دارند" .خوب ،کودنھای وزارت اطالعات ،ھر فردی با کمی آگاھی میفھمد که
اگر مناسبات يک سازمان با يک دولت در آن حد است که  ٩٠ھزار دالر ،آن ھم دالر آن
سالھا ،به نمايندهاش در پاريس تحويل داده میشود ،ديگر نيازی نبود که يک ھيئت به عراق
برود و با مقامات اين کشور گفتگو کند که آيا اجازه رفت و آمد از عراق و تأسيس دفتر سازمان
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را به ما میدھند يا نه .بر طبق سند ديگری ،صفحه  ،۵۴۶متوجه میشويم در تاريخ / ١٠ / ٩
 ١٩٨٢که تير ماه  ١٣۶١باشد ،اين آقای ابوالمجد) بھرام محمد( که در پرانتز نوشته شده است،
فدايی خلق ،مجدداً يک  ۶٠ھزار دالر از سفارت عراق در پاريس تحويل گرفته است و امضا
داده است .اين بھرام محمد که گويا از نظر وزارت اطالعات ھمان حسين زھری )بھرام( است،
در ھمين تير ماه  ،۶١پس از آن که ھاشم رفت و من در تھران در حال گفتگو و نظرخواھی از
تشکيالت برای ترميم مرکزيت بودم ،در تھران است و من دو قرار با او اجرا کردهام .تازه پس
از اين ترميم است که او به عضويت کميته مرکزی در میآيد ،در جلسه مرداد ماه مرکزيت به
عنوان مسئول تشکيالت خارج کشور تعيين می شود و در مرداد يا شھريور سال  ۶١به فرانسه
میرود .اما جالب اينجاست که ھمان بھرام محمدی که در سال  ٩٠ ،۵٩ھزار دالر دريافت
کرده بود ،با ھمان امضا در سالھای بعد ،مبلغی بر طبق اين اسناد حدودا  ۴٠٠ھزار دالر گويا
به عنوان نماينده سازمان ما از دولت عراق دريافت میکند .بنابراين از آنجايی که امضای تمام
اين اسناد يکیست ،ھمه جعلیاند .وزارت اطالعات ،اما يک سند جعلی ھم در مورد توکل
انتشار داده و ادعا کرده است که گويا توکل در سال  ۶۶يک جلسه با بھرام)حسين زھری( با
حضور عراقیھا داشته است .اين يک دروغ و جعل رسوای ديگر است .من از تاريخ اول
فروردين  ۶۶که از مرکزيت سازمان چريکھای فدايی خلق ايران استعفا دادم و با رفقای ديگر،
فعاليتم را در سازمان فدائيان )اقليت( ادامه دادهام ،نه بھرام را ديدهام و نه ھرگز جلسهای با او
داشتهام.
اين ھم ماجرای اسنادی که جمھوری اسالمی آنھا را جعل کرده و به سازمان ما نسبت داده
است .اما پس از نشان دادن جعلی بودن اين اسناد ،میخواھم بگويم که جمھوری اسالمی با اين
اسناد رسوایاش دنبال چه میگردد؟ چه چيزی را میخواھد ثابت کند؟ چرا جرأت نمیکند
حرفاش را صريح بزند؟ چيزی در چنته ندارد که بخواھد در ھمان حدی که اکثريتیھا را
وابسته به شوروی و ک گ ب معرفی میکند ،در مورد فدائيان اقليت بگويد .فدائيان اقليت
ھمواره دشمن آشتیناپذير تمام دولتھای سرمايهداری بودهاند .مطلقا ً تفاوتی ھم نمیکند که اين
دولت کشوری خودی باشد يا دولتی بيگانه .اقليت ھمان جريانیست که در اوج احساسات کور
ناسيوناليستی در ايران در جريان جنگ دولتھای ايران و عراق ،با شجاعت تمام اعالم کرد،
کارگران ميھن ندارند .ميھن مال بورژوازیست .مرگ بر اين جنگ ارتجاعی ،کارگران ايران
و عراق! اين جنگ را به جنگ داخلی تبديل کنيد و دولتھای ايران و عراق را سرنگون کنيد.
حاال اسناد جعلی وزارت اطالعات به کنار.میخواھم با اشاره به کمکھائی که خمينی ،از رژيم
عراق گرفت ،وارد اين بحث شوم که آيا اصوال استفاده وی از اين کمکھا مجاز بوده است يا
نه؟
اشاره من به دوران رژيم شاه و درگيریھای رژيمھای ايران و عراق است که تا مرحلهی آغاز
جنگ پيش رفت.
در آن زمان ،اين ھر دو رژيم قصدشان تضعيف يکديگر بود .بنابراين شروع کردند به پناه دادن
به مخالفين طرف مقابل و ارائه ھر گونه کمکی که میخواستند .به ويژه برای دولت عراق اصالً
مطرح نبود که اين جريانی که با رژيم شاه مخالف است ،راست است يا چپ ،بختيار ،رئيس
معزول سازمان امنيت رژيم شاه است يا خمينی مخالف آن ،جناحی از جبھه ملیست ،يا تودهای،
چپ غير مذھبیست ،يا راست مذھبی .يکی از اين جريانات که رابطهای رسمی با رژيم عراق
داشت ،خمينی بود و از امکاناتی که عراق در اختيار او و طرفدارانش قرار داده بود ،استفاده
میکرد .نماينده و سخنگوی او ھم در عراق ھمين آقای دعايی بود که ھنوز زنده است .مناسبات
خمينی با رژيم عراق در آن حد بود که ساعاتی از راديوی بغداد ھم در اختيار او قرار گرفته بود
که سخنرانیھا و پيامھايش را از ھمين راديو پخش کند و دعايی ھم اجراکننده برنامهھای اين
راديو .آيا اشکالی داشت که خمينی از تضاد دولت عراق و رژيم شاه بھرهبرداری میکرد و از
کمکھای عراق بھرهمند بود؟ آيا در ازای استفادهی خمينی از اين امکانات ،چيزی ھم به عراق
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بدھکار شد؟ تا جائی که من میدانم نه مخالفين رژيم شاه و نه مردم ايران ھرگز چيزی مبنی بر
اين که پشت اين کمکھا احتماالً چيزھايی نھفته است نگفتند .پس چه نفعی برای رژيم عراق
داشت؟ نفعاش برای رژيم عراق فقط در اين بود که در آستانه جنگ با رژيم شاه ،موقعيت رژيم
شاه را تضعيف کند و ثبات داخلی آن را بر ھم بزند .درست ھمان کاری که رژيم شاه با کردھای
عراق عليه رژيم عراق میکرد .برای آدم ھای کله پوکی که روی ميلياردھا دالر نفتی دراز
کشيدهاند و بر اين کشورھا فرمانروايی میکنند ،ھر که باشد ،حسن البکر و صدام يا شاه و
خمينی ،اصالً مطرح نيست که حاال اسلحهای که در اختيار مخالفين دولت رقيب خود میگذارند
و يا پول و راديو ،ارزشی دارد يا ندارد .چون آنھا جنگی را برپا میکنند و ميلياردھا دالر
ثروت اين کشورھا را بر باد میدھند و صدھا ھزار انسان را میکشند که نشان دھند کدام يک
گردن کلفتترند و رودخانه مرزی چند متر بيشتر به اين تعلق بگيرد يا به ديگری .ماجرا ھمين
بود .وقتی ھم به اصطالح صلح کردند ،به مخالفين دو طرف گفتند ديگر کمک نمیکنيم.
میخواھيد بمانيد يا برويد .راديوی خمينی ھم تعطيل شد ،اما او و دار و دستهاش در عراق
ماندند .ھمان ماجرا يک بار ديگر تکرار شد و دو کلهپوک حاکم بر ايران و عراق ،صدام و
خمينی يکی ھوس ژاندارم شدن منطقه به سرش زد و ديگری فتح کربال و برقراری حکومت
اسالمی در عراق .ماجرای گذشته تکرار شد .جمھوری اسالمی از ھمان فردای قيام و
لشکرکشی به کردستان برخی سازمانھای سياسی و شخصيتھای کرد را متھم کرد که از
عراق کمک میگيرند .من به درستی يا نادرستی آن کار ندارم .اما اگر خمينی مجاز بود که از
کمکھای عراق استفاده کند و منعی ھم نداشت ،چرا حاال اقدامی زشت بود؟ پاسخی به آن
نداشتند و ندادند .بنابراين تا وقتی که به اين سؤال پاسخ ندادهاند ،وزارت اطالعات جمھوری
اسالمی ھم چنتهاش خالیست و بھتر است دھناش را ببندد.
اکنون میرسيم به اين مسئله که وقتی موردی نظير ھمين درگيریھای ايران و عراق در طول
چندين دھه گذشته با آن روبرو بودهايم پيش میآيد ،آيا اصوال سازمانھای انقالبی ،خواه عراقی
باشند يا ايرانی ،مجازند از اين تضاد بين دو دولت به نفع اھداف انقالبی خود استفاده نمايند و حتا
از آنھا عليه دولت خودی کمک بگيرند؟
خيلی صريح اين را بگويم و خيال وزارت اطالعات را راحت کنم .بيھوده دنبال جعل اسناد
نرود .من به عنوان عضو يک سازمان کمونيست راديکال ،که دشمن تمام نظم سرمايهداری و
ھمه دولتھای سرمايهداریست ،بر اين عقيدهام که يک سازمان کمونيست ،انقالبی و راديکال،
مجاز است ،از تضادھای دولتھای ارتجاعی منطقه استفاده کند و حتا از کمکھای آنھا عليه
دولت خودی و برای سرنگونی آن استفاده نمايد ،به شرطی که اين کمک بی قيد و شرط باشد.
ذرهای بر مواضع سازمان انقالبی ايرانی يا عراقی تأثير نگذارد .عليه تودهھای مردم دو کشور
به کار گرفته نشود و تا جايی که ممکن است ،اين کمکھا را در اختيار مخالفين ھمان دولتی نيز
قرار دھند که از آن کمک گرفتهاند .اين را ھم بيافزايم که مثل مورد تاکتيکھا ،اين مجاز بودن
به معنای استفاده عملی از آن تحت ھر شرايطی نيست ،بلکه بايد شرايط ويژه سياسی کاربرد آن
مد نظر قرار گيرد.
نشريه کار  -در رابطه با منابع و اسناد مورد استفاده وزارت اطالعات در جلد دوم ،ھنوز يک
سؤال ديگر باقیست .وزارت اطالعات برای پيشبرد ھدفاش در جمعآوری سند عليه اقليت و
به اصطالح محکوم کردن سازمان ،حتا به حرفھا و اظھار نظرھای جعلی و دروغ کسانی که
با اقليت اختالف يا دشمنی داشتهاند نيز متوسل شده است .گاه چنان اراجيفی را مطرح کرده که
به نظر میرسد چنته رژيم برای پروندهسازی عليه اقليت ،آنقدر خالیست که به اين اظھار
نظرھا و ادعاھای جعلی افراد ھم متوسل شده است ،در اين مورد نظرتان چيست؟
رفيق توکل -اگر کسی فرصت آن را داشته باشد و چند روزی به تعدادی از صفحات سايتھا و
وبالگھای فارسی زبان نگاھی بياندازد يا ای -ميلھای عمومی را روزانه مالحظه کند ،میبينيد
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که عالوه بر آنچه مثبت و خواندنیست ،انبوھی از نوشتهھايی وجود دارد که افراد بی نام و
نشان عليه سازمانھای سياسی يا افراد شناخته شده مینويسند و پخش میکنند .نوشتهھا و
اتھامات افراد ھم عليه يکديگر که جای خود دارد .واقعا ً انسان میماند که اين افراد که عموما ً
ھويتشان نيز معلوم نيست وابسته به وزارت اطالعاتاند يا نه!
من که در اغلب موارد وقتی که برنامه ای-ميل را فعال میکنم ،با چنين مواردی برخورد
میکنم ،و ھمين که میبينم عليه اين يا آن فرد ،اين يا آن سازمان است ،حذفاش میکنم .ھر چه
ھم که بخواھند ،میگويند ،بدون اين که استداللی ،سندی ،چيزی داشته باشند .به نظر من جای
ھمه آنھا در ھمان آشغالدانی ای -ميل است .گاه گاه عليه سازمان ما و يا اعضای آن ھم چيزی
مینويسند و پخش میکنند ،منتھا از آنجايی که ديگر ھمه میدانند ،اينھا از نمونه چگونه
نوشتهھايیست ،مثل خود ما به دور میريزند .وزارت اطالعات طبيعیست که از اين آشغال
نوشتهھا عليه سازمانھا استفاده کند .به يک نمونه اشاره کنم که چند سال پيش يک آدم غير
سياسی که زمانی ھم در سازمان ما بود ،منتھا از نظر سياسی سقوط کرد و رفت و اکنون از
سوی تمام سازمانھای سياسی و حتا افراد سياسی بايکوت است ،اطالعيهای داد که بله! توکل
برای يک آدم نيمه ديوانه مدرک دکترای روانشناسی جعل کرده و اين فرد درآمدش را به
سازمان میدھد و خزعبالتی از اين دست که از طريق يک جاسوسه از امپرياليسم کمک
میگيرد .خوب! دليل و مدرکی ھم الزم نيست .امروزه ھر کس میتواند چيزی بنويسد و در
اينترنت پخش کند .حاال اگر اين اراجيف در مورد سازمانھای سياسی باشد ،تبديل به سندی
برای وزارت اطالعات جمھوری اسالمی عليه اين سازمانھا میشود.
از اين نمونه به اصطالح اسناد و اظھار نظرھا عليه سازمان ما که در کتاب وزارت اطالعات
به وفور وجود دارد و کسی ھم برای آنھا ارزش قائل نيست .بنابراين میگذرم .میرسيم به
اظھار نظر افراد شناخته شدهای که اغلب در گذشته عضو سازمان ما بودهاند و حاال يا افکار و
عقايدشان عوض شده ،يا به کلی از فعاليت سياسی کنار کشيدهاند و گاھی خاطرهگويی میکنند و
افرادی ھم ھستند که ھم اکنون فعال سياسیاند که با نشريات و ديگر رسانهھای شناخته شده و
معتبر مصاحبه میکنند و يا مقاالتی مینويسند .مثالً اگر نشريه آرش ،يک مسئله مربوط به
گذشتهی سازمان را به بحث میگذارد و از افراد مختلفی میخواھد که نظرشان را در اين مورد
بگويند ،روشن است که در اينجا ھر کس میتواند چيزی بگويد و بنويسد که ممکن است
درست باشد يا غلط .اظھار نظراست و چيزی را اثبات نمیکند بعضیھا ھم به کلی ياوهسرايی
میکنند ،اما ھمين اظھار نظرھا تا جايی که بتواند در خدمت اھداف و مقاصد اين دستگاه شکنجه
و کشتار عليه سازمان قرار گيرد ،به اسناد معتبر تبديل میشوند.
میخواھم فقط به يک نمونه آن اشاره کنم و آن تھمتھای بی
اساسیست که به رفيق جانباختهی ما ،رفيق احمد غالميان
لنگرودی )ھادی( زدهاند و وزارت اطالعات از اين کتاب تا
به آن کتاب مدام آنھا را تکرار میکند و عليه سازمان به کار
میگيرد .
دشمنی وزارت اطالعات با سازمان ما پوشيده نيست .دو جلد
کتابی که در مورد چريکھای فدايی انتشار داده است ،بيانگر
فقط بخشی از تالش اين تشکيالت جاسوسی ،کشتار و شکنجه
عليه سازمان است .در اين ھر دو کتاب به ويژه تالش کرده
است ،چھرهھای درخشان رفقای ما را که ھر يک در مقاطعی
نقش برجستهای داشته باشند با رذيالنهترين اتھامات به خيال
خودش کدر کند .در جلد اول ديديم که چه دروغھا و تھمتھای
رذيالنهای را عليه رفيق حميد اشرف ،سر ھم بندی کرده بود .يکی ديگر از رفقايی که وزارت
اطالعات در ھر دو جلد بيشترين دشمنی را با او نشان داده است ،رفيق ھادیست که
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اصلیترين نقش را در بازسازی سازمان پس از ضربات سال  ۵۵بر عھده داشت .در جلد
نخست با ياری گرفتن از دروغھا و ياوهسرايی افرادی که سابقا ً عضو اين سازمان بودهاند و بعداً
پی زندگی شخصیشان رفتند ،يا افرادی از ميان اکثريتیھا تالش نمود که اين چھره انسانی،
برجسته و درخشان را متھم کند که رفيقاش را به خاطر عالقه به يک رفيق دختر به قتل رسانده
است ،و از آن يک واقعيت انجام گرفته بسازد.
ببينيد به چه شکل رسوايی ،اين اتھام با استناد به شنيدهھای اين و آن مورد بھرهبرداری وزارت
اطالعات قرار گرفت .فردی به نام عليرضا محفوظی )الف  -ر( با يک نويسنده ضد کمونيست،
مصاحبهای میکند و در آن میگويد که ھادی ،عبداله پنجهشاھی را به قتل رسانده است .اما اين
فرد که در دورهی قبل از قيام عضو سازمان نبود و از مسايل درونی سازمان بی اطالع بوده
است ،از کجا اين اطالعات را کسب کرده است .بعداً معلوم میشود که از ھاشم شنيده است.
ھاشم از کجا اين اطالعات را به دست آورده است؟ در مصاحبه با آرش میگويد از رضا
غبرايی )منصور( اکثريتی شنيده است .ھاشم کی اين خبر را از منصور شنيده است ،قبل از
انشعاب يا بعد از آن؟ معلوم نيست .اما در ھر حال تفاوتی نمیکند ،اگر ھاشم از اين مسئله
اطالع پيدا کرده بود ،چرا آن را در تشکيالت اقليت مطرح نکرد .چرا ھيچگاه در جلسات کميته
مرکزی که من ھم عضو آن بودم مطرح نشد؟ چرا در اوج اختالفات ،در کنگره سازمان که ھر
کس ھر چه دلش میخواست گفت ،ھاشم کالمی در اين باره نگفت؟ چرا در جلسات کميته
مرکزی پس از کنگره که شديدترين برخوردھا را رفيق ھادی با ھاشم داشت و آنقدر اعضای
کميته مرکزی صراحت در گفتار داشتند که ھر حرف و انتقادی نسبت به يکديگر داشتند بی پروا
مطرح میکردند ،ھاشم کالمی از اين بابت نگفت .امکان نداشت که ھاشم از اين مسئله آگاه باشد،
اما رفيق محمد رضا بھکيش )کاظم( از آن اطالعی نداشته باشد .چون اگر اطالع میداشت،
آنقدر صراحت ،جرأت و شجاعت داشت که آن را مطرح کند و از رفقا ھادی و اسکندر جواب
بخواھد .ممکن نبود که کاظم از اين مسئله آگاه باشد ،اما رفيق جعفر پنجهشاھی )خشايار( برادر
عبدﷲ را در جريان مسئله قرار نداده باشد و او مسئله را از ھادی سؤال نکرده باشد .خود من
اين اتھام را برای نخستين بار از ھاشم در اوج اختالفات ،دو ھفته پس از آن که رفيق ھادی به
دست جالدان جمھوری اسالمی به قتل رسيد و جان باخت ،شنيدم .به او گفتم جز يک تھمت بی
اساس چيز ديگری نيست .چه شد که اين اتھام اکنون که ديگر ھادی در ميان ما نيست مطرح
میشود .اکنون ديگر کسی نبود که بتوان پيرامون آن از او سؤال کرد .ھادی ،اسکندر ،کاظم،
خشايار ،جان باختهاند و غبرايی ھم که گويا منبع خبر بوده است ،در زندان به سر میبرد.
سالھا میگذرد و پس از انتشار "شورشيان آرمانخواه"  ،نشريه آرش از کسانی که میتوانستند
به روشن شدن ماجرا کمک کنند  ،سؤال میکند .اما ھمه گويا از ھاشم شنيدهاند و ھاشم ھم از
غبرايی .قربانعلی عبدالرحيم پور )مجيد( اکثريتی ھم که گويا قرار است ،اطالعاتی داشته باشد،
او ھم از غبرايی که حاال ديگر وجود ندارد ،شنيده است .شنيدهام! شنيدهام! شنيدهام! تبديل
میشود به يک اتھام اثبات شده برای وزارت اطالعات و به اصطالح قتلھای درون سازمانی
قبل از قيام .میبينيد که چگونه به ھمين سادگی رفيق ھادی را بدون اين که کسی دليل و مدرکی
ارائه دھد ،بر اساس شنيدهھا از فردی که خود او ھم زنده نيست که بشود صحت و سقم مسئله را
جويا شد ،متھم کردند .اما اين اتھام ،دروغ و جعلیست .باالخره اين سازمان بوده است و يک
مرکزيت سه نفره در آن سالھا داشت که يکی ھم مجيد اکثريتی بود .اگر منصور خبر میداشت،
البد مجيد ھم میبايستی از آن اطالع داشته باشد .از اين گذشته رفيق ھادی ھيچگاه نمیتوانست
به تنھايی بر سر چنين مسئلهای تصميم بگيرد .از ھمه اين مسايل که بگذريم ،در اين سازمان
اولين بار نبود که دو رفيق زن و مرد به ھم عالقمند میشوند .ضوابطی که وجود داشت برای
ھمه يکسان بود .چرا چنين مسئلهای برای ديگران پيش نيامد.
من بدون اين که بخواھم کسی را متھم کنم ،يک سؤال از عبدالرحيمپور )مجيد( دارم .آيا واقعيت
دارد که  ۶ماه عضويت شما تعليق شد و به کارخانه فرستاده شديد؟ اگر آری چرا؟
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باز ھم برای نشان دادن اين که تا چه حد اين اظھار نظرھای افراد که مورد استناد وزارت
اطالعات در جلد دوم عليه رفيق ھادی و سازمان ما قرار گرفته بی ارزش و بی اعتبارند ،به دو
مورد ديگر آن اشاره میکنم .وزارت اطالعات برای تأييد ياوهسرايیھايش عليه سازمان ،عليه
رفيق ھادی و رفقای ديگری که گويا "اسلحه ھمه ھويت و ايدئولوژی آنان را تشکيل میداد" به
دروغپردازیھای نقی حميديان استناد میکند و میگويد" :ھادی غالميان لنگرودی يکی از
رھبران سازمان در حالی که چند اسلحه با خود حمل میکرد در جلسات حاضر میشد ".اين
آقای حميديان که عضو مرکزيت سازمان پيش از قيام نبود که ببيند رفيق ھادی با چند اسلحه در
جلسه حضور پيدا کرده است .در مورد جلسات مرکزيت پس از قيام ھم در جلساتی که ھادی به
عنوان مشاور مرکزيت حضور داشت ،من ھم در آن جلسات بودم .شايد ھم بيش از حميديان که
در شھرستان بود ،در اين جلسات شرکت داشتم ،اما ھرگز نديدم که رفيق ھادی با چند اسلحه در
جلسات شرکت کند.
کسی که عقل داشته باشد ،از خودش سؤال میکند چند اسلحه برای چه؟ فقط يک آدم مغرض و
بريده از مبارزه میتواند چنين اراجيفی را مطرح کند .ھادی ھم مثل ديگران يک سالح سازمانی
داشت .حتا دوستان عزيز اين آقای حميديان ،فرخ نگھدار و فتاپور ھم در اوايل اسلحه میبستند.
اين فرخ نگھدار حتا پس از قيام ،ھنوز ھم قيام و سرنگونی شاه را باور نداشت و پشت به مردم
در تلويزيون مصاحبه کرد.
در جای ديگری وزارت اطالعات برای تکرار اراجيفاش عليه رفيق ھادی با استناد به ھمين
اظھار نظرھای سخيف نقی حميديان مینويسد" :گفته شده است احمد غالميان لنگرودی )ھادی(
که در آن زمان يکی از رھبران سازمان به شمار میرفت ...در شب انقالب ،ھنگامی که دو تن
از افراد تحت مسئوليتاش در ميان مردم به ھر سو میدويدند و ھر يک وظيفهای را به انجام
میرسانيدند ،آمرانه و تحکمآميز از آنان خواست که به خانهھای تيمی بازگردند ".اين ديگر
نھايت پستیست .رفيق ھادی فرماندھی تيمھای عملياتی سازمان را در آن روز بر عھده داشت و
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
عليه رفيق ھادی از آنروست که او سرسختانه به اھداف و آرمانھای کمونيستی سازمان پایبند
بود .خيلی سريعتر از ديگران ،فرصتطلبان راست را شناخت و با آنھا به مبارزه برخاست.
ديد سياسی درستی نسبت به تحوالت سياسی جامعه داشت .سريعا ً ماھيت ارتجاعی قدرت حاکم
جديد را دريافت و تا آخرين لحظات حياتاش با اين رژيم ارتجاعی جنگيد .از ھمينروست که
وزارت اطالعات در بسياری از صفحات جلد دوم کتاباش بيشترين حمالت را به رفيق ھادی
دارد و ياریدھنده وزارت اطالعات ھم خاطرهنويسی و اظھار نظرھای کذب ،عناصر اکثريتی
و ياوهگوست.
اين ھم بخش ديگری بود از منابع و اسناد بی ارزش وزارت اطالعات عليه اقليت با استناد به
حرفھا و اظھارات جعلی و دروغ افرادی که دشمن يا مخالف سازمان ما و اعضا و رھبران آن
بوده و ھستند .اين اسناد و منابع وزارت اطالعات ھم مثل بقيه فاقد ارزش و اعتباراند.
نشريه کار -سؤال بعدی ما در مورد مبارزات مردم ايران بعد از سرنگونی رژيم سلطنتیست.
نويسنده در اين کتاب میخواھد چنين وانمود کند که پس از به قدرت رسيدن خمينی به غير از
کردستان و گنبد ،در شھرھا و مناطق ديگر ،مبارزهای در کار نبود و اوضاع آرام بود .فدائيان
ھم نفوذشان به گنبد و کردستان محدود میشد.ادعا شده است که در اين مناطق ھم تودهی
مردم درگير مبارزه با رژيم نبودند ،بلکه سازمانھای سياسی و ھوادارانشان بودند که
سياستھای جنگطلبانه را دنبال میکردند و با حمله به مراکز نظامی و کشتن پاسداران باعث
درگيری مسلحانه و جنگ شدند .بالعکس خمينی و دولت موقت ،خواھان صلح ،آرامش و
پرھيز از خشونت بودند و برای خاتمه دادن به درگيریھا تالش میکردند .خالصه اين که در
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گنبد و ترکمن صحرا ،سازمان چريکھای فدايی خلق ايران و در کردستان حزب دمکرات،
کومهله و سازمان چريکھای فدايی خلق ،باعث و مقصر درگيریھای مسلحانه بودند.
در دو بخش اين کتاب که به جنگ گنبد و کردستان اختصاص يافته ،تحريف رويدادھا و دفاع
نويسنده از جمھوری اسالمی به حدیست که نمیتوان حتا يک مورد از جنايات رژيم را که در
آن سالھا رخ داد و در مطبوعات ھم به چاپ رسيد و يا در مورد ربودن و کشتن رھبران خلق
ترکمن ،رفقا توماج ،واحدی ،مختوم ،جرجانی که به مناظره تلويزيونی ھم کشيد ،يا اعدامھای
دستهجمعی خلخالی در کردستان ،کشتار قارنا ،بمباران شھرھا و روستاھا و غيره ،پيدا کرد.
توضيح دھيد که حقيقت چه بود؟
رفيق توکل -معلوم است ،وقتی که وزارت اطالعات ،عوامل و ھمکاراناش را مأمور نوشتن دو
جلد کتاب در مورد سازمان ما کرده است ،بايد ھمه چيز را در خدمت دفاع از جمھوری اسالمی
تحريف کند تا به خيال خودش بر وحشیگریھای رژيم و جنايات بی انتھای آن سرپوش بگذارد.
اما مگر میشود در برابر مردمی که روزمره شاھد زندهی تمام جنايات و سرکوبگریھای اين
رژيم بوده و ھستند ،واقعيتھا را به ھمين سادگی با نوشتن کتابی الپوشانی کرد.
تاريخ متجاوز از سه دھهی استقرار جمھوری اسالمی در ايران ،تماما ً کيفرخواست تودهھای
مردم ايران عليه رژيمیست که موجوديتاش را بر سرکوب و کشتار بنا نھاد.
اصالً بحث بر سر اين مسئله نيست که چه کسی مقصر است و چه کسی نيست .اين يک
افسانهسازیست که میتواند يک آدم عامی و ناآگاه را خواب و گمراه کند .آنچه که پس از
سرنگونی رژيم شاه در ايران رخ داد ،حماسه بزرگ مقاومت و ايستادگی بر حق مردم ايران در
برابر ارتجاع ھار و بيرحم و در مقابل آن ،جنايت بزرگ طبقه حاکم عليه تودهھای مردم ايران
بوده است .جنايتی که تا ھمين لحظه نيز ادامه دارد.
تمام ماجرا از اين قرار است که تودهھای کارگر و زحمتکش مردم ايران ،پس از يک دوران
طوالنی رخوت سياسی و فرمانبرداری از ديکتاتوری که مردم را بندگان خود میدانست ،در
نيمه دوم دھهی پنجاه بيدار میشوند و تصميم میگيرند يوغ اسارت و بندگی را به دور اندازند و
تبديل به مردمی آزاد شوند .آنھا به پا میخيزند که خود را از قيد ستم و استبداد رھا سازند .اين
مردمی که سابق بر اين آدمھای مطيع و فرمانبرداری بودند ،اکنون آنقدر جسارت و جرأت پيدا
کرده بودند که به قيام مسلحانه روی آورند .تمام وظيفه و رسالت جمھوری اسالمی اين بود که
اين تودهی طغيانگر و نافرمان را سر جای خود بنشاند و دوباره طوق اسارت و بندگی را به
گردن آنھا بياندازد .ببينيم چگونه؟
وقتی که تودهھای مردم ايران به انقالب روی آوردند ،رژيم شاه و اربابان امپرياليستاش تمام
تاکتيکھای ممکن را از جا به جايی مھرهھا گرفته تا وعده اصالحات و حکومت نظامی به کار
گرفتند تا مردم را به خانهھايشان بازگردانند .اما بيداری مردم و قدرت انقالب ،ھمهی تالش
آنھا را نقش بر آب کرد .جنبش به اين مرحله که رسيد ،تمام ارتجاع داخلی و بينالمللی به اين
نتيجه رسيدند که تنھا راه سرکوب انقالب ،توسل به خمينی و دستگاه روحانيت است که در ميان
بخشھای عقبمانده و مذھبی مردم نفوذ دارند ،تا حدودی سازمان يافتهاند و در ھمان حال
سرسختترين دشمنان انقالب ،آزادی مردم و مطالبات انقالبی و مترقی آنھا ھستند .خمينی
برای بورژوازی داخلی و بينالمللی ،کامالً شناخته شده بود .آنھا به خوبی میدانستند که افکار
و عقايد قرون وسطائی و ارتجاعی او چنان عميق است که حتا رفرمھای نيمبند اقتصادی -
اجتماعی رژيم شاه را برنتافت و مخالفتاش با شاه از ھمين جا شروع شد .بنابراين قدرتھای
بزرگ جھان در کنفرانس گوادولوپ ،تصميم گرفتند که برای سرکوب انقالب مردم ايران،
قدرت را مسالمتآميز به دار و دسته خمينی و متحدين او واگذار کنند .البد فکرشان ھم اين بود
که حيواناتی درندهخوتر از دوران شاه را به جان مردم ايران میاندازيم و پس از آن که اينھا
مردم را سر جایشان نشاندند و انقالب را خفه کردند ،چون وظيفه و رسالتی برای حکومت
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کردن ندارند ،جای آنھا را سياستمداران و کادرھای تربيت شده و مناسب نظم موجود خواھد
گرفت اوضاع آرام خواھد شد .به زودی تمام امکانات تبليغی  -سياسی و مالی بورژوازی داخلی
و بينالمللی به کار افتاد تا خمينی را به رھبر جنبش و آلترناتيو رژيم شاه تبديل کنند .خمينی ھم
که تاکنون سمبل ارتجاع و عقبماندگی بود ،حاال در نقش کسی ظاھر شده بود که وعده آزادی،
رفاه و امکانات اجتماعی مجانی را به مردم ايران میداد .رژيم شاه با سالھای طوالنی سرکوب
و اختناق ،مردم ايران را در ناآگاھی نگه داشته بود .از ھمين رو ،الاقل بخش بزرگی از آنھا
نتوانستند تشخيص دھند که خمينی يک گرگ بیرحم ،وحشی و آدمخوار است که در لباس
گوسفند ظاھر شده و تمام وعدهھايش دروغ و فريب است .به او اعتماد کردند و خمينی شد رھبر
جنبش.
کارھا ھمانگونه که دشمنان مردم و انقالب میخواستند و نقشه آن را کشيده بودند ،در حال اجرا
بود .نمايندگان امپرياليسم آمريکا ،ھويزر و سفير آمريکا در ايران ،سران ارتش و دستگاه امنيتی
رژيم شاه را متقاعد کرده بودند که از اين پس بايد تابع قدرت حاکمه جديد باشند .خمينی،
بازرگان را مأمور تشکيل کابينه کرده بود و نقل و انتقال مسالمتآميز قدرت و دست نخورده
ماندن ارگانھای سرکوب به خوبی پيش میرفت .خمينی برای پيشگيری از روی آوردن مردم
به قيام ،پی در پی اطالعيه صادر میکرد که ارتش برادر ماست و آنھا که میخواھند به ارتش
و مراکز نظامی حمله کنند ،طرفداران شاه ھستند.
اين اراجيف نمیتوانست مردمی را که برای دگرگونی تمام نظم موجود به انقالب روی آورده
بودند ،از اقدام به قيام برای در ھم کوبيدن مراکز سرکوب و ستم باز دارد .از نظر دار و دسته
وابسته به خمينی ،با رفتن شاه از ايران و نقل و انتقال آرام قدرت ،رژيم سلطنتی و انقالب پايان
يافته بود .اما برای مردمی که تجربه کودتای  ٢٨مرداد و سرکوب و اختناق دوران پس از اين
کودتا را فراموش نکرده بودند ،انقالب ھنوز در پيش بود و قيام مسلحانه ضرورت فوری آن.
کافی بود که با حملهی گارد سلطنتی به ھمافران ،جرقهای زده شود تا تودهھای کارگر و
زحمتکش به قيام مسلحانه متوسل گردند .سازمان چريکھای فدايی خلق ايران ،نقشی بسيار مھم
و برجسته در برافروختن اين قيام ايفا نمود .دهھا ھزار مبارزی که در  ٢١بھمن در گردھمايی
بزرگداشت سالروز نبرد حماسی فداييان در سياھکل گرد آمده بودند و با شنيدن خبر حمله
گاردیھا ،به ياری ھمافران شتافتند و سراسر منطقه را سنگربندی کردند ،گردان پيشتاز قيام
شدند .خمينی به مخمصه افتاده بود .آخرين تالش خود را برای متوقف ساختن قيام به کار گرفت.
مينیبوسھايی را که بر روی آنھا بلندگو نصب شده بود به خيابانھا فرستاد تا به مردم بگويند:
"امام ھنوز فرمان جھاد نداده است ".اما کسی وقعی به فرمان و دستور "امام" نگذاشت .بالعکس
بودند کسانی که در ھمان جا پاسخ میدادند" :امام" غلط کرده است.
خمينی سيلی محکمی از تودهھای انقالبی مردم دريافت کرده بود .قيام آغاز شده بود و در حال
پيشروی بود .روز  ٢٢بھمن ،ميليونھا تن از مردم تھران به تمام مراکز سرکوب نظامی ،پليسی
و امنيتی يورش بردند و مسلح شدند .در طول يکصد سال گذشته ،تھران ھمواره مرکزيت
سياسی خود را در مبارزات مردم ايران و تحوالت سياسی حفظ کرده است .لذا الگوی قيام از
تھران به شھرستانھا و مناطق ديگر بسط يافت و مردم در تعداد ديگری از شھرھا به مراکز
نظامی و سرکوب يورش بردند و مسلح شدند .ھمه چيز در ھم ريخته بود و نقشهی انتقال آرام
قدرت به دار و دسته مرتجع جديد بر ھم خورده بود.
اکنون ارتجاع طبقاتی و مذھبی از خشم بر خود میلرزيد .حاال که ارگانھای سرکوب ،ضربه
خورده و از ھم گسيختهاند ،چگونه میتوان توده مسلحی را که خواھان دگرگونی و زير و رو
کردن ھمه چيز است مھار کرد؟ شوراھا قارچوار از ھمه جا سر برمیآورند .کارگران با برپايی
شوراھا در کارخانهھا ،مناسبات سرمايهداری را زير ضرب قرار دادهاند .مديران تحميل شده از
باال توسط دولت را نمیپذيرند .کارفرمايان را دستگير میکنند .خواھان ملی شدن کارخانهھا و
مؤسسات توليدی و خدماتیاند .خواستار اجرای بی درنگ مطالبات فوری خود ھستند .دھقانان
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که تازه پس از قيام به حرکت درآمده بودند ،با تشکيل شوراھا و اتحاديهھای دھقانان ،خواھان
مصادره اراضی زمينداران بزرگ و حتا دستگيری و محاکمه آنھا بودند .مردم مليتھای تحت
ستم ،خواستار خودمختاری منطقهای شده بودند .در ارتش ،شوراھای سربازان و پرسنل انقالبی
تشکيل شده بود .مردم ،وسيعترين آزادی را با قدرت خود برقرار کرده و برای سوق دادن
انقالب به پيش تالش میکردند .تمام اين اقدامات در تقابل آشکار با دار و دسته ارتجاعی و ضد
انقالبی حاکم و در رأس آن خمينی بود که قدرت سياسی را در دست گرفته بودند .به رغم
اقدامات سرکوبگرانه و ايذايی ارتجاع ،ھيئت حاکمه الاقل تا مرداد ماه سال  ۵٨که خمينی
فرمان جھاد عليه خلق کرد ،يورش به آزادیھا و سازمانھای سياسی را صادر کرد ،در حالت
تدافعی قرار داشت و قدرت ايستادگی در برابر مردم و توقف پيشروی انقالب را نداشت .اما در
اين فاصله در حال بازسازی ارتش ،پليس و دستگاه امنيتی رژيم شاه و ايجاد و تقويت ارگانھای
سرکوب جديد بود .بازوی سرکوب رژيم در اين چند ماه به استثنای برخی مناطق،عمدتا ً
کميتهھا ،سپاه و گروهھای شبه نظامی حزباللھی بودند.
يورش به آزادیھای سياسی مردم بالفاصله پس از قيام در دستور کار ارتجاع حاکم قرار گرفت
و سوای اقدامات مستقيم و رسمی دولت موقت و به اصطالح شورای انقالب اسالمی در محدود
کردن آزادیھا ،اين وظيفه بر عھده شبه نظاميان حزب اللھی و کميتهچیھا قرار داشت.
گروهھای حزب اللھی که پيش از قيام توسط طرفداران خمينی در مساجد سازماندھی شده بودند،
اکنون تقويت شده و به جزئی از کميتهھای ضد انقالب اسالمی تبديل شده بودند .ھنوز چند
روزی از قيام نگذشته بود که حمله به کتابفروشیھا و حتا به آتش کشيدن کتابھا را سازمان
دادند .در ھر کجا که مردم تجمعی تشکيل میدادند ،با چماق و چاقو به صفوف مرم يورش
میبردند .آنھا راهپيمايی و تجمعات زنان را در اسفند ماه در اعتراض به حجاب اجباری ،با
وحشیگری تمام مورد حمله قرار دادند .تجمعات کارگران بيکار ،مورد يورش حزباللھیھا و
کميتهچیھا قرار گرفت .اعتراضات صيادان انزلی را قھراً سرکوب کردند .به ترور فعالين
کارگری روی آرودند که دو نمونه آن در ھمان نخستين ماهھا در اکباتان و اصفھان بود.
مزدوران مسلح کميتهھا در دفاع از سرمايهداران ،به دفعات به کارخانهھا يورش بردند و تنھا
در يک مورد با به گلوله بستن کارگران متحصن پيمانکاری تأسيسات چاه بھار ٧ ،کارگر مورد
اصابت گلوله قرار گرفتند .تصفيه و اخراج رھبران اعتصابات عمومی عليه رژيم شاه که عمدتا ً
کارگران آگاه و کمونيست بودند ،به بھانهھای مختلف به مرحلهی اجرا درآمد .در خوزستان
تعدادی از رھبران اعتصاب کارگران نفت به بھانهی ھمکاری با سازمانھای دمکراتيک خلق
عرب خوزستان دستگير و اخراج شدند .در کرمان با يک توطئهی فاشيستی ،رھبر ده ھزار
کارگر معادن زغال سنگ را وادار به استعفا کردند .برای نشان دادن اين مسئله که جمھوری
اسالمی در سرکوب مردم و اقدامات ارتجاعی و ضد نقالبی خود از ھيچ اقدام ضد انسانی دريغ
نمیکرد ،ھمين مورد را کمی توضيح دھم .کشتکار ،سازمانده و رھبر معدنچيان زغال سنگ
کرمان در جريان اعتصابات عمومی کارگران عليه رژيم شاه بود .او توانست اقداماتی به نفع
کارگران انجام دھد و از اين رو در ميان کارگران محبوبيت داشت .پس از سرنگونی رژيم شاه،
جمھوری اسالمی از راهھای مختلف تالش نمود که او را برکنار کند .اما نتوانست .حتا فراخوان
جلسه وسعيی از کارگران معادن را دادند و يک آخوند به نمايندگی از طرف دولت و خمينی
برای کارگران سخنرانی کرد و اعالم نمود که اين نماينده شما کمونيست است ،او را برکنار کنيد
و نماينده ديگری را انتخاب نماييد .اما در ھمان جلسه ،کارگران يکصدا از رھبر و نمايندهی
واقعی خود دفاع کردند و در حمايت از او شعار سر دادند .جمھوری اسالمی به کثيفترين شيوه
فاشيستی متوسل گرديد .او را شبانه دستگير کرد و فردای آن روز در اخبار راديو و تلويزيون
اعالم نمود ،در تأسيسات ذوب آھن کرمان بمبگذاری شده است و عامل آن دستگير و در زندان
به سر میبرد .اين خبر را در زندان برای وی پخش کردند و سپس گفتند ،انتخاب کن يا کالً
استعفا میدھی و میروی يا اعدام میشوی .با اين شيوه کثيف او را وادار به استعفا و اخراج
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کردند .جمھوری اسالمی به روشھا و توطئهھای متعددی برای اخراج کارگران فعال به ويژه
آنھايی که در برپايی شوراھا نقش داشتند متوسل گرديد ،تا بتواند شوراھا را نابود کند .اما
مبارزهی کارگران با حدت ھمچنان ادامه يافت ،تا جايی که خمينی در يکی از سخنرانیھايش
رسما ً ممنوعيت اعتصابات و اعتراضات کارگری را اعالم نمود و در ھمان جا جملهی
مسخرهاش را که "انقالب برای نان و خربزه نبود و اقتصاد مال خر است" را به بر زبان آورد.
اقدامات سرکوبگرانهی رژيم عليه سازمانھای سياسی ،به ويژه سازمانھای کمونيست و چپ،
سياست رژيم از ھمان فردای قيام بود .حمالت مسلحانه مزدوران حزباللھی و کميتهچی و
سپاھی به دفاتر و ستادھای سازمان ما از شھرستانھا در اسفند ماه  ۵٧از جمله در تبريز آغاز
شد .در اواخر فروردين ،ستاد سازمان در آبادان مورد يورش مسلحانه مزدوران رژيم قرار
گرفت که در جريان آن تعدادی مجروح و متجاوز از  ۴۵نفر دستگير و به زندان فرستاده شدند.
اين حمالت در شھرھای مختلف ادامه يافت ،تا باالخره به تھران ھم رسيد و در  ٢٢مرداد ۵٨
ستاد سازمان در تھران مورد يورش قرار گرفت و تعطيل شد.
مبارزات و درگيریھای مردم با مزدوران حکومت و دفاع از دستاوردھای انقالبی خود در
سراسر ايران ادامه داشت .در خوزستان اقدامات سرکوبگرانه رژيم به درگيریھای گسترده در
خرداد ماه سال  ۵٨انجاميد .دستگيری تعدادی از اعضای سازمان سياسی خلق عرب خوزستان
به درگيری کارگران بندر با نيروھای سرکوب انجاميد .وسعت اعتراض مردم به حدی بود که
رژيم برای کنترل اوضاع ،نيروھای نظامی خود را از شھرھای اطراف به خرمشھر گسيل
نمود .سرکوبگریھای رژيم در  ٩خرداد که به چھارشنبه سياه معروف شد به کشته و زخمی
شدن دهھا تن از مردم و حمله معترضين به مراکز دولتی منجر گرديد .در آذربايجان نيز
درگيریھای حتا مسلحانه نيز رخ داد.
اشاره من به گوشهای از اعتراضات مردم در طول  ۴تا  ۵ماه نخست به قدرت رسيدن جمھوری
اسالمی و سرکوبگریھای اين رژيم عليه مردم در سراسر ايران ،ضروری بود تا بگويم
برخالف آنچه که وزارت اطالعات میخواھد در اين کتاب وانمود کند ،درگيری ميان تودهھای
مردم ايران برای حفظ دستآوردھای انقالبی خود و تالش برای تداوم انقالب ،با ضد انقالبی که
تجسم عينی آن ،دار و دسته خمينی و جمھوری اسالمی بودند ،محدود به کردستان و گنبد نبود،
بلکه در سراسر ايران جريان داشت .در اين ميان ،مبارزه و مقاومت قھرمانانهی مردم کردستان
و ترکمن ھم آنقدر برجسته و درخشاناند که دستگاه جاسوسی و کشتار جمھوری اسالمی ،ھرگز
نخواھد توانست حتا با نوشتن دهھا کتاب آن را تحريف کند.
تودهھای کارگر و زحمتکش مردم ايران ھرگز فراموش نخواھند
کرد که مردم کردستان از ھمان آغاز ،در مقياسی تودهای به
ماھيت ارتجاعی و ضد مردمی خمينی و جمھوری اسالمی پی
بردند و با ايستادگی در مقابل ارتجاع خواستار تحقق مطالبات
برحق خود شدند .اين جمھوری اسالمی بود که با گسيل ارتش و
بمباران شھرھا و روستاھا  ،اعدام و کشتار ،تالش نمود مقاومت
اين مردم را در ھم بشکند .با اين ھمه اقدامات نظامی اواخر اسفند
و اوايل فرودين در برابر ارادهی مردم کردستان کارساز نيافتاد و
ناگزير شد ،ھيئتھايی را برای گفتگو به کردستان بفرستد .اما نه
واقعا ً برای پذيرش مطالبهی خودمختاری مردم و آزادیھای
سياسی ،بلکه برای کسب فرصت به منظور سازماندھی منسجمتر
نيروھای مسلح و يورش گستردهتری که خمينی جالد در  ٢٨مرداد
 ۵٨فرمان آن را صادر کرد .به رغم اين که اين بار نيز يورش رژيم با مقاومت قھرمانانهی
مردم و پيشمرگان کرد در ھم شکست و پيام آبان ماه خمينی بازتاب ھمين شکست بود ،اما در
ماھيت رژيم ارتجاعی جمھوری اسالمی نبود که در برابر تالش صلحطلبانه و مسالمتآميز
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مردم کردستان تمکين کند و مطالبات آنھا را که در "طرح خود مختاری" ارائه شد ،بپذيرد .لذا
جنگی را به مردم تحميل کرد که تا نيمه دوم دھه  ۶٠به طول انجاميد .جمھوری اسالمی مکرر
شھرھا و روستاھا را بمباران کرد .در قارنا قتل عام به راه انداخت .خلخالی اعدامھای گروھی
را در کردستان به مرحلهی اجرا درآورد و نيروھای مسلح رژيم ھزاران تن از مردم شھرھا و
روستاھای کردستان و پيشمرگان کرد را به قتل رساند .بعد ھم ترور رھبران حزب دمکرات را
به مرحله اجرا درآورد .روشن است که در کتاب وزارت اطالعات نمیبايد چيزی از اين جنايات
جمھوری اسالمی يافت شود.
وزارت اطالعات در مبحث جنگ گنبد نيز ھمانند
کردستان ،به شکلی کامالً رسوا تالش کرده است تصويری
وارونه از واقعيت جنگ ،نقش رژيم در برافروختن آن،
مبارزات قھرمانانه مردم ترکمن و نقش سازمان
چريکھای فدايی خلق ايران ارائه دھد .خلق ترکمن نيز
ھمانند مردم کردستان و مردم مناطق ديگر برای تحقق
مطالبات خود به پا خاسته بودند .خلق ترکمن خواھان پايان
دادن به ستمگریھای دوران رژيم شاه بود .اين مردم
خواھان باز پس گرفتن زمينھای غصب شده خود و
سازماندھی کشت شورايی بودند .آنھا میخواستند از
طريق شوراھايی که سازماندھی کرده بودند ،زندگی
آزادانه و مرفھی داشته باشند .آنھا ھم مانند مردم
کردستان خودمختاری میخواستند که بتوانند سرنوشتشان
را در منطقه در دست خودشان داشته باشند .به زبان
خودشان حرف بزنند ،تحصيل کنند و زندگی عمومی خود
را با زبان خودشان رتق و فتق کنند .جمھوری اسالمی،
دشمن تمام اين مطالبات بود .روز  ١٩اسفند  ،۵٧دهھا ھزار ترکمن با برپايی يک راهپيمايی
خواستار تحقق مطالبات خود از جمله سپرده شدن امور مردم منطقه به دست شوراھای منتخب
مردم ،خودمختاری منطقهای ،آزادیھای سياسی ،بازگرداندن زمينھای غصب شده ،آموزش و
بھداشت رايگان شدند .پاسخ رژيم گلولهباران مردم بود که در جريان آن سه نفر کشته و تعدادی
مجروح شدند .اعتراضات مردم به اين وحشیگری رژيم ادامه يافت و با فراخوان کانون
فرھنگی و سياسی خلق ترکمن ،جمعيتی متجاوز از  ۶٠ھزار تن در گنبد تظاھرات کردند و
اقدامات سرکوبگرانه رژيم را محکوم نمودند .مبارزات مردم ترکمن مسالمتآميز بود .اما
کميتهچیھای رژيم به سرکوب و کشتار خود ادامه دادند .روز  ۵فروردين بار ديگر اعتراض
مردم به دستگيری يک جوان سيگارفروش به گلوله بسته میشود .آراز دردیپور کشته میشود.
جسد را به مردم تحويل نمیدھند .مردم خشمگين روز بعد به شير و خورشيد حمله میکنند و
جسد را تحويل میگيرند .مزدوران حکومت ھمچنان در حال اجرای سياست سرکوب رژيم اند.
ميتينگ کانون شوراھای ترکمن صحرا در اعتراض به اين کشتارھا و رفراندوم قالبی رژيم،
بار ديگر ھدف تيراندازی نيروھای مسلح رژيم قرار میگيرد .ارتش و پاسداران به کتابخانه
کانون و کانون مرکزی شوراھا حمله میکنند و تعدادی از فعالين سازمان و مردم ترکمن را
دستگير میکنند .در اينجاست که خشم مردم منفجر میشود و مردم مسلحانه به مقابله با
سرکوبگریھای رژيم برمیخيزند و با وجود اين که گلهھای کميتهچی و حزباللھی برای
تقويت نيروھای مسلح رژيم به گنبد اعزام میشوند ،اما مردم ترکمن آنھا را به عقبنشينی
وامیدارند .گرچه در جريان اين جنگ که تا  ١٣فروردين به درازا میکشد ،متجاوز از صد تن
از مردم ترکمن جان خود را از دست میدھند و مجروح میشوند ،اما مقاومت ارتجاع را در ھم
میشکنند .از آنجايی که در اين جا نيز ھمانند کردستان ،رژيم با شکست روبرو میشود ،به

تاريخنويسی به شيوه وزارت اطالعات جمھوری اسالمی – کار شماره ۵٣٢
گفتگو با رفيق توکل – کار شمارهھای  ۶٠٢ ،۶٠١و ۶٠٣

٢٢

ناگزير آتشبس را میپذيرد ،تا خود را برای حمالت ديگری سازماندھی کند.
وزارت اطالعات در اين کتاب ،تمام اين واقعيتھا را تحريف و انکار میکند و ھمانگونه که در
مورد کردستان تالش نمود جنگطلبی و سرکوبگری ذاتی ارتجاع حاکم را منکر شود و
سازمانھای سياسی مردم کردستان را جنگطلب و مسئول تشکيالت سازمان در سنندج را
"آشوبطلب" معرفی نمايد ،در اينجا نيز ادعا میکند که نقش مسئول سازمان در گنبد "در
برافروخته شدن جنگ بسيار مؤثر بود" و در گردھمايی پارک ملی گنبد ھم اين مزدوران مسلح
رژيم نبودند که به سوی مردم شليک کردند ،بلکه "در حين انجام سخنرانی ناگھان از دو سو
تيراندازی درگرفت" و در نتيجه تعدادی کشته و مجروح شدند .بله! به ھمين سادگی "ناگھان از
دو سو تيراندازی در گرفت" .رژيم اما در جنگ اول گنبد ،از آنرو که نتوانست اھداف
ارتجاعی خود را عملی سازد ،عقبنشينی کرد تا بار ديگر سازمان يافتهتر و با توپ و تانک
ارتش در بھمن ماه  ۵٨به جنگ با مردم برخيزد .يک روز قبل از راهپيمايی  ١٩بھمن ،رھبران
خلق ترکمن ،رفقا توماج ،جرجانی ،مختوم ،واحدی را پس از جلسه به اصطالح مذاکرات
دستگير میکنند و چند روز بعد پيکر تيرباران شده آنھا را در جاده بين بجنور و گنبد رھا
میکنند .از روز  ١٩بھمن نيز با توپ و تانک به مردم ترکمن يورش میبرند ،مردم را کشتار و
حتا خانهھا را ويران میکنند ،تا به ھدف ارتجاعیشان در سرکوب مردم ترکمن و برچيدن
شوراھای ترکمن صحرا دست يابند.
رژيم که تا اواخر مرداد ماه ،به رغم اقدامات ايذايی و سرکوبگرانه خود ناگزير بود در برابر
تعرضات انقالبی تودهھای کارگر و زحمتکش عقبنشينی کند ،با بازسازی نيروھای مسلح
دوران رژيم شاه و سازماندھی نيروھای مسلح جديد ،کميتهھا ،سپاه و گروهھای شبه نظامی،
دامنه تعرضات ضد انقالبی خود را گسترش میدھد ،اکنون ديگر گام به گام پيشروی میکند ،بر
دامنهی سرکوبھا و وحشیگری خود میافزايد ،حتا دانشجويان را کشتار میکند ،دانشگاهھا را
تعطيل مینمايد و برای تعرض ھمه جانبه و شکست قطعی انقالب ،آماده میشود که يورش
سراسری سال  ۶٠و کشتار ھزاران تن را سازمان دھد .وحشیگری و کشتارھای بعدی آنھم که
نمونه آن قتل عام دستهجمعی زندانيان سياسی ،قتلھای زنجيرهای نويسندگان و فعاالن سياسی،
ترور رھبران سازمانھای سياسیست ادامه میيابد تا به وحشیگری و کشتار سالھای اخير در
جريان اعتراضات سال  ٨٨و پس از آن .از اين روست که میگويم سراسر تاريخ سی و چند
سالی که جمھوری اسالمی بر ايران حاکم شده است ،تماما ً کيفرخواستیست در مورد جنايات و
وحشیگریھای بی انتھای جمھوری اسالمی ،که تنھا وظيفه و رسالتاش در ايران سرکوب
انقالب مردم و کشتار وحشيانه و بیرحمانه دهھا ھزار تن از مردم ايران بود.
در برابر اين وحشیگری ،تمام مقاومت و مبارزه مردم و سازمانھای سياسی حتا در شکل
مسلحانه آن حقانيت داشت.
در اينجا اگر بخواھم چند کلمهای ھم در مورد نقش و جايگاه سازمان ما در نخستين ماهھای پس
از قيام بگويم ،نظرم اين است که به رغم وجود گرايش راستی که در مرکزيت سازمان شکل
گرفته بود و مدام داشت خود را تقويت میکرد ،اما سازمان چريکای فدايی خلق ايران ،در اين
مقطع ،نقش برجستهای در مبارزات تودهھای کارگر و زحمتکش مردم ايران ،سازماندھی و
آگاھی آنھا و مقابله با سياستھای سرکوبگرانه و ارتجاعی جمھوری اسالمی ايفا نمود.
وزارت اطالعات در جلد دوم کتاب تالش کرده است که حيطه نفوذ و تأثيرگذاری سازمان را به
مبارزات مردم در ترکمن صحرا و کردستان محدود جلوه دھد .در واقعيت اما به رغم نقشی که
سازمان در اين ھر دو مورد داشت ،پايگاه مھم و عمده آن نه در اين مناطق ،بلکه در ميان
کارگران سراسر ايران بود .تا ھمين مقطع يعنی تا اواسط سال  ۵٨کمتر کارخانه و حتا کارگاه
کوچکی را میشد پيدا کرد که کارگران آگاه طرفدار سازمان در آن حضور نداشته باشند و
رھبری مبارزات بر عھده آنھا نباشد .در برخی مناطق و شھرھا از نمونه تبريز و خوزستان،
کارگران کارخانهھا و مؤسسات توليدی و خدماتی عمدتا ً يا مستقيما ً در صفوف سازمان قرار
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داشتند و يا خود را ھوادار و جانبدار سازمان میدانستند .در رشتهھايی نظير نفت،
ماشينسازیھا ،معادن مس و زغال سنگ کرمان ،ذوب آھن ،صنايع دفاع ،و بسياری از صنايع
و مؤسساتی که نقشی استراتژيک در اقتصاد دارند ،حوزهھای سازمانی متعددی وجود داشتند.
عالوه بر اين که سازمان در تمام شھرھا و حتا تعداد زيادی از روستاھا تشکيالت يا حوزهھای
تشکيالتی داشت .کانون قدرت و نفوذ سازمان نيز در تھران بود که با ھر فراخوانی به راهپيمايی
و گردھمايی ،میتوانست صدھا ھزار نفر را به خيابانھا بکشد .نقش اصلی را در دانشگاهھای
سراسر کشور نيز دانشجويان پيشگام وابسته به سازمان داشتند .اين نفوذ و تأثيرگذاری در
تشکلھای دمکراتيک معلمان ،زنان ،کارمندان ،محصلين و غيره نيز گسترده بود.
تبديل شدن سازمان به يک قدرت سياسی مھم در جامعه ايران گرچه بخشا ً به اعتبار مبارزات
گذشته سازمان و نقش آن در جريان قيام مسلحانه مربوط میشد ،اما مواضع راديکال سازمان تا
اين مقطع ،نقشی تعيينکنندهتر در آن داشت .به رغم اين که سازمان فاقد برنامه و تاکتيکھای
کامالً روشن و مدون بود و حتا درک درستی از خودويژگی وضعيت سياسی جامعه در پی قيام
نداشت ،اما بر اين عقيده بود که جمھوری اسالمی يک رژيم ارتجاعیست و در ھر کجا که
تودهھای کارگر و زحمتکش در مبارزه برای تحقق مطالبات انقالبی خود ھستند ،در ھر شکل
مبارزهای ،ھمراه و ھمدوش آنھا خواھيم بود .درست است که اين نوعی دنبالهروی از جنبش و
سير خود به خودی حوادث بود ،اما به حسب اتفاق ،سازمان را در جھت درست مبارزه ياری
میداد .يعنی ،توده کارگر و زحمتکش که مسير صحيحی را در مبارزه در پيش گرفته بودند و
بھتر از ھر سازمانی اوضاع سياسی پس از قيام را دريافته بودند ،سازمان را که رابطه زنده و
نزديکی با تودهھای زحمتکش داشت ،در جھت درست راھنمائی میکردند .من به دو مورد
اشاره میکنم که روشن شود چگونه رابطهی زنده و فعال يک سازمان کمونيست با تودهھای
کارگر و زحمتکش میتواند حتا به تصحيح اشتباھات و جلوگيری از انحرافات کمک نمايد.
پيش از انتشار نخستين شمارهی نشريه کار در١٩
اسفند ماه ،ما شعار ايجاد سنديکاھا را مطرح
کرديم .يک ھفته نگذشت که موج انتقادات و
نامهھای انتقادی کارگران رسيد که خواستار طرح
شعار ايجاد شوراھا شده بودند که خودشان آنھا را
ايجاد کرده يا در حال ايجاد آنھا بودند .ما شعار را
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
گرديد .چرا که اوضاع سياسی اين شعار را
میطلبيد .در واقع خود تودهھای کارگر بودند که
اشتباه ما را تصحيح کردند .مورد ديگر،
موضعگيری پيرامون ماھيت ھيئت حاکمه جديد
بود .در سرمقاله اولين شماره نشريه کار که خود
من آن را نوشتم ،بر سه نکته تأکيد شد .اوالً ،گفته
شد ،به رغم اين که رژيم شاه سرنگونی شده ،اما
ً
سيستم دست نخورده باقی مانده است و بايد برای برچيدن آن تالش کرد .ثانيا ،کارگران نتوانستند
قدرت را قبضه کنند و برای رفع اين اشکال بايد تمام نيرو را به سازماندھی کارگران اختصاص
داد .ثالثاً ،نشريه کار وظيفه افشاگریھای گستردهی سياسی را در دستور کار خود قرار خواھد
داد ،تا عموم کارگران از تمام واقعيتھای جامعه ،عملکرد حاکميت و آنچه که در ھر گوشهای
از ايران میگذرد ،آگاه شوند.
اين سرمقاله بازتاب نظر عمومی سازمان و تودهھای ھوادار سازمان بود .در شماره بعد ،نامه
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سرگشاده به بازرگان در نشريه کار درج شد که نويسنده آن فرخ نگھدار بود .موج اعتراض به
ويژه از خارج از سازمان چنان گسترده بود که اين گرايش راست ،عجالتا ً ناگزير به عقبنشينی
شد .در ھمان حال اين امکان را به ما در نشريه کار داد که مشی راديکالی را در مبارزه عليه
ھيئت حاکمه جديد و تقويت مبارزات تودهھای کارگر و زحمتکش پيش ببريم .رابطهی نزديک و
زندهای که نشريه کار با تودهھای مردم برقرار کرده بود ،باعث گرديد که سازمان نقش مھمی
در جھتدھی مبارازت راديکال بر عھده بگيرد و ادامه پيدا کند تا شماره  .٣۵اما ضعف اصلی
که ھمانا فقدان يک برنامه و تاکتيکھای مدون و منسجم بود به قوت خود باقی ماند و باعث
گرديد که جريان راست از ھمين ضعف بھرهبرداری کند ،موقعيت خود را در ارگانھای
تشکيالتی تقويت نمايد و سازمان را به مسيری سوق دھد که اکثريت آن به حزب تودهی دوم
طرفدار جمھوری اسالمی تبديل گردد.
نشريه کار -خوب است در ھمين جا که صحبت از جنايات رژيم به ميان آمد صحبتی ھم در
مورد جنگ دولتھای ايران و عراق شود .نويسند،ه چندين صفحه از اين کتاب را به موضع
فدائيان اقليت در قبال جنگ اختصاص داده ،وارد پلميک شده ،شرکت در اين جنگ را
شرافتمندانه دانسته ،اما در مورد عواقب اين جنگ و خسارات آن چيزی نمیگويد .چرا
نويسنده در اينجا به کلی الل میشود و حتا کمترين اشارهای به نابودی صدھا ھزار انسان
نمیکند؟
رفيق توکل -جمھوری اسالمی در مورد جنگ دولتھای ايران و عراق ھم يک افسانهسازی
ديگر کرده و آن را تحويل مردم ايران داده است ،تا خودش و جناياتاش را تبرئه کند.
ماجرای جنگ آنگونه که جمھوری اسالمی داستان آن را سر ھم بندی کرده است ،از اين قرار
است که روزی از روزھای سال  ،٥٩يعنی در  ٣١شھريور ،رژيم صدام بی مقدمه و
غافلگيرانه جنگ را آغاز کرد .ارتش عراق مناطقی از خوزستان را به تصرف خود درآورد و
جمھوری اسالمی ھم  ٨سال جنگ را به خاطر دفاع از ميھن ادامه داد.
واقعيت اما اين است که ھيچ جنگی بی مقدمه آغاز نمیشود .مقدمات جنگھا را دولتھای
ارتجاعی از قبل تدارک میبينند .وارد درگيریھای سياسی با يکديگر میشوند .حتا اقدامات
ايذايی و نظامی محدود عليه يکديگر انجام میدھند و پس از اين مقدمات است که وارد جنگ
رسمی و علنی با يکديگر میشوند.
ماجرای جنگ ايران و عراق ھم از اين قرار است که با سرنگونی رژيم شاه ،صدام مترصد
فرصتی بود که بتواند امتيازاتی را که در توافقنامه الجزاير بر سر مناطق مرزی به شاه ايران
داده بود ،آنھا را باز پس بگيرد و عالوه بر اين ،رژيم عراق را به جای رژيم شاه در جايگاه
ژاندارم منطقه قرار دھد.
خمينی ھم که پس از اخراج از عراق ،رابطهاش با صدام تيره شده بود ،شروع کرد به
سازماندھی اسالمگرايان عراقی مخالف صدام ،مسلح کردن آنھا و آغاز درگيری در مناطق
مرزی .از طرف ديگر با مسلح کردن گروه کردھای قياده موقت که از دوران رژيم شاه در
ايران اسکان داده شده بودند ،جبھه ديگری عليه عراق در منطقهی کردستان گشود .صدام ھم که
دنبال بھانه میگشت ،از فرصت استفاده نمود و توپباران مناطق مرزی کرمانشاه را آغاز کرد.
حمالت لفظی و درگيریھای نظامی روز به روز شديدتر شد و تشديد تضادھا به نقطهای رسيد
که صدام قرارداد الجزاير را پاره کرد و دست به يک حمله سراسری زد و جنگ رسما ً آغاز
شد.
بنابراين تا اين جا روشن است که جنگ را دو دولت ارتجاعی حاکم بر ايران و عراق به خاطر
مقاصد توسعهطلبانه و جاهطلبانه خود برافروختند.
سازمان ما ،سازمان فدائيان اقليت ،میبايستی مستثنا از جنجالھای تبليغاتی رژيمھای ايران و
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
قبال اين جنگ اتخاذ کند .ما خطاب به کارگران ايران و عراق گفتيم که اين جنگی ارتجاعی از
جانب ھر دو دولت بورژوايی ايران و عراق است .فريب شعارھای ناسيوناليستی و ميھن
پرستانهی آنھا را نخوريد .اين ميھنی که سرمايهداران و رژيمھای پاسدار منافع آنھا از آن
سخن میگويند ،ميھن شما کارگران و زحمتکشان نيست .ميھن کسانیست که سالھا بر شما
حکومت کرده و جز ظلم ،ستم  ،استثمار و جنايت ،کاری نکردهاند .ميھن ستمکارانیست که
ھزاران کودک ،پير و جوان را در زندانھای خود سالخی کردهاند .فريب اين شيادان را
نخوريد .در جنگ شرکت نکنيد و به گوشت دم توپ تبديل نشويد .آنھا فردا صلح میکنند و اين
شما مردم ھستيد که زندگیتان تباه میشود .اين جنگی غير عادالنه ،ارتجاعی و تجاوزکارانه از
ھر دو سوست .جنگ را به جنگ داخلی تبديل کنيد ،انقالب کنيد و دولتھای ايران و عراق را
سرنگون سازيد.
آنچه که سازمان ما گفت ،حقيقت بود ٨ .سال جنگيدند ١ / ۵ .ميليون انسان به قتل رسيدند.
ميليونھا تن معلول شدند .ميليونھا تن آواره شدند و خانه و کاشانه خود را از دست دادند.
ميلياردھا دالر ثروت اين دو کشور بر باد رفت و شھرھا به ويرانه تبديل گرديد .دست آخر ھم
گفتند آتشبس .بازی تمام شد و برد و باختی نداشت.
چرا حاال اين جنگ  ٨سال ادامه يافت .يک سال و چند ماه پس از آغاز جنگ ،وقتی که نيروھای
عراقی به مرزھای قبل از جنگ عقب نشستند و دولتھای منطقه ،واسطهی پايان دادن به جنگ
شدند ،تازه خمينی دست خود را برای ھمه رو کرد و شعار فتح کربال و برقراری حکومت
اسالمی را در عراق داد .صدھا ھزار تن در طول  ٧سال بعدی جنگ به خاطر جاهطلبیھای
خمينی کشته شدند ،صدھا ھزار تن ديگر به جمع معلوالن افزوده گرديد .کودکان کم سن و سال
را به عنوان مينروب به کار گرفتند تا کربال را فتح کنند .جنايتی بزرگتر از اين ممکن نيست
که اين ھمه خسارت برای يک ملت به بار آورند .خمينی جالد و ديگر سران جنگطلب رژيم
فقط ھنگامی ناگزير به پذيرش آتشبس شدند که نارضايتی و رشد اعتراضات مردم ايران به
تھديدی جدی برای رژيم تبديل گرديد .مردمی که آگاه شده بودند ،به نام ميھن کاله سرشان
گذاشتهاند ،ديگر حاضر به رفتن به سوی جبھهھا نبودند .در جبھهھای جنگ ھم جز شکستھای
پی در پی چيزی عايد رژيم نمیشد .در اينجاست که خمينی از سر ناگزيری جام زھر را
مینوشد و آتشبس را میپذيرد .با اين اوصاف وزارت اطالعات چه میتواند بگويد؟ ھرچه
بخواھد بگويد ،تاييدیست بر جنايکارانه بودن اين جنگ و درستی موضع سازمان ما عليه اين
جنگ .بنابراين روشن است که بايد الل شود ،تا چه رسد به بيان خسارات اين جنگ به مردم
ايران.
خمينی پس از نوش جان کردن جام زھر مرد .اما تودهھای مردم ايران از اين جنايت بزرگ
جمھوری اسالمی و سران آن ھرگز نمیگذرند .باالخره روزی ھم فرا خواھد رسيد که تمام
سران و دست اندرکاران جمھوری اسالمی که در برافروختن و ادامه جنگی که به کشتار ١ / ۵
ميليون انسان انجاميد و خسارات سنگينی به مردم ايران وارد آورد ،به جرم اين جنايت بزرگ به
پای ميز محاکمه کشيده شوند.
شرکت در اين جنگ ارتجاعی نه افتخاری داشت و نه آن گونه که وزارت اطالعات ادعا
میکند" ،شرافتمندانه" بود .تودهھای مردمی که از روی ناآگاھی يا اجبار به جبھهھای جنگ
رفتند ،مقصر نيستند .جنايتکار کسانی ھستند که آگاھانه مردم را به جبھهھای جنگ فرستادند و
فجيعترين جنايت را به بار آوردند .وزارت اطالعات تصور میکند که مردم ايران ھنوز در
دوران ناآگاھی از ماھيت و خصلت جنگ دولتھای ارتجاعی ايران و عراق به سر میبرند و با
واژه ميھنی که به قتلگاه تودهھای کارگر و زحمتکش تبديل شده است ،میتواند مردم را فريب
دھد و به زعم خودش در مورد موضع سازمان ما در قبال جنگ افشاگری کند.
سازمان فدائيان اقليت ،اما افتخار میکند که در قبال اين جنگ ارتجاعی موضعی کمونيستی و
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انترناسيوناليستی اتخاذ نمود .حقيقت را به مردم ايران گفت و اين حقيقت اکنون بر ھمگان آشکار
شده است.
لذا وزارت اطالعات جمھوری اسالمی بايد بداند که جنايت بزرگ کشتار فجيع مردم ايران در
جريان اين جنگ ،بخش ديگری از کيفرخواست تودهھای کارگر و زحمتکش مردم ايران در
محکوميت رژيم و سران آن بوده ،ھست و خواھد بود.
نشريه کار -در اين کتاب،بر سر اختالفات اقليت با اکثريت ،ادعا شده است که "انشعاب در
بستر اختالفات ديرپای درون سازمان شکل گرفت .در ميان علل انشعاب ،بیترديد نقش محوری
مبارزه مسلحانه مھمترين آنھا به حساب میآيد".
با وجود اين که مسايل مربوط به اختالف اقليت و اکثريت ،الاقل پس از انشعاب به خوبی
توضيح داده شده و اسناد آن ھم انتشار علنی پيدا کرده است ،چون اين کتاب در تيراژ وسيعی
پخش شده و خيلیھا ممکن است از اين مسايل اطالعی نداشته باشند ،برای افشای اين
تحريفات مختصر ھم که شده ،توضيح دھيد که اختالفات چه بود و از چه زمانی آغاز شد؟
رفيق توکل -اگر قرار باشد به تحريفات و جعليات وزارت اطالعات ،در ھر موردی پرداخته
شود ،واقعا ً بايد يک کتاب نوشت .قبالً اشاره کردم که اين کتاب تا جايی که به قبل از انشعاب و
پس از آن در مورد جناح انقالبی سازمان "اقليت" ارتباط پيدا میکند ،تماما ً جعل ،تحريف و
دروغپردازیست.
اما در مورد اختالفات ،در سؤاالت پيشين اشاره کردم که اختالف از ھمان فردای قيام آشکار شد
و اين اختالف نه بر سر ادامهی مشی چريکی و "نقش محوری مبارزه مسلحانه" ،بلکه در
رابطه با ماھيت قدرت حاکم جديد و نحوه برخورد با آن بود .سرنگونی رژيم شاه ،وضعيت
سياسی جديدی را پديد آورده بود و اصالً نمیتوانست در شرايطی که تودهھای وسيع کارگر و
زحمتکش به سوی سازمان روی آورده بودند و عمده وظيفه ما سازماندھی تودهھا بود ،يک
چنين بحثی مطرح باشد.
مدت کوتاھی پی از قيام ،عمالً ،دو ارگان رھبری موازی در سازمان شکل گرفته بود .يکی
کميته مرکزی که اکثريت آن ،گرايش راست ،رفرميست و سازشکار بود و ديگری تحريريه
نشريه کار که رھبری سياسی سازمان را داشت و يک خط سياسی انقالبی راديکال را تبليغ و
ترويج میکرد .کميته مرکزی ھم ھنوز قدرت آن را نداشت که اين دو گانگی را به نفع خودش
از بين ببرد ،چون در آن مقطع ،اکثريت اعضای سازمان ،مواضع تحريريه و نشريه کار را
تأييد میکردند .برخالف ادعاھای بعدی کميته مرکزی که حاال وزارت اطالعات آنھا را تکرار
کرده است ،اگر به شمارهھای نشريه کار در تمام مدتی که جريان مارکسيست و راديکال
سازمان مسئوليت انتشار آن را بر عھده داشت رجوع شود ،چيزی در مورد دفاع از مشی
چريکی ،محوری يا عمده بودن مبارزه مسلحانه نخواھيد يافت .بالعکس تمرکز نشريه روی
سازماندھی تودهای و افشای ماھيت بورژوايی و ضد انقالبی حاکميت بود.
اختالفی ھم که بر سر جزوه "پاسخ به مصاحبه با رفيق اشرف دھقانی" پيش آمد ،مقدم بر ھر
چيز از زاويه نقض سانتراليسم دمکراتيک بود .کميته مرکزی مجاز نبود به نام سازمان بر سر
مسئلهای موضعگيری کند که در درون سازمان پيرامون آن بحث و تصميمگيری نشده بود .در
حالی که اين نوشته خط بطالنی بر تمام مبارزات گذشته سازمان میکشيد ،کمی آن را تعديل
کردند و انتشار دادند و اين ھم تبديل شد به يکی ديگر از اختالفات.
تحريريه نشريه کار ،ارزيابی درستی از اوضاع سياسی جامعه و روند تحوالت پس از قيام
داشت .ھيئت حاکمه پس از بازسازی نيروھای مسلح و سر و سامان دادن به اوضاع داخلی خود،
از اوايل تابستان سال  ۵٨آماده تعرض به دستاوردھای انقالبی مردم بود .در ھمين حال
رویگردانی تودهھای زحمتکش از جمھوری اسالمی سرعت گرفته بود و اعتصابات و
اعتراضات کارگری مدام اعتال می يافت .اين شرايط ،نيازمند يک خط سياسی شفاف برای
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سازماندھی گسترده تودهھا ،مقاومت و مقابله با رژيم و جلوگيری از تثبيت آن بود .ما میدانستيم
که اگر اين رژيم خود را تثبيت کند ،روزگار مردم ايران را سياه خواھد کرد .اما اقدامی جدی از
سوی گرايش راست در مرکزيت صورت نمیگرفت .در تير ماه سال  ،۵٨تحريريه نامهای به
کميته مرکزی نوشت و در آن ھشدار داد که اگر اقدامات عاجلی برای سازماندھی و مقابله انجام
نگيرد ،به منزله ھموار کردن راه برای تثبيت حاکميت و استيالی ضد انقالب خواھد بود.
اما جريان راست که موقعيت خود را تحکيم کرده بود ،نه برای مقابله بلکه برای عقبنشينی و
گام نھادن در مسير سازش طبقاتی پيش میرفت .اين عقبنشينی به وضوح در  ٢٢مرداد که
رژيم چماقداران حزباللھی را برای حمله به ستاد سازمان در تھران بسيج کرده بود ،خود را
نشان داد .اين يک نقطهی حساس بود که عقبنشينی در برابر رژيم نه فقط به معنای برچيده
شدن امکانات علنی سازمان محسوب میشد ،بلکه مقدمهای برای عقبنشينیھای بعدی بود .در
حالی که صدھا تن از نيروھای سازمان در مقابل ستاد ،آماده مقاومت بودند و میشد ھزاران تن
ديگر را برای اين دفاع و به عقب راندن حزباللھیھا فرا خواند ،مرکزيت جبون و بزدل،
صاف و ساده ،ستاد را به آنھا واگذار کرد .در مالقاتی که ھمان روز چند نفری از مرکزيت با
صادق طباطبايی داشتند ،فکر میکنم آن وقت معاون نخستوزير بود ،و من ھم با آنھا رفته
بودم ،برخوردشان بر سر اين مسئله از موضعی بسيار ضعيف و پايين بود .او توجيهگری
میکرد و ظاھراً میخواست وانمود کند که دولت موافق نيست و آنھا ھم از دولت میخواستند
که مانع از حمله حزباللھیھا به ستاد شود .يک جمله ھم من در آنجا گفتم که به ھر حال در
نظر داشته باشيد که اگر آنھا به دفتر سازمان حمله کنند ،ھر اتفاقی که بيفتد ،مسئوليتاش با ما
نيست .اين ھم تھديدی توخالی از کار درآمد .چون مدت کوتاھی پس از بازگشت خبردار شديم که
مرکزيت تصميم به تخليه ستاد و واگذاری آن گرفته است .اين يک عقبنشينی مفتضحانه بود .ما
میتوانستيم محکم در برابر اين تالش رژيم بايستيم و اين تالش را با شکست روبرو سازيم.
توجيه مرکزيت برای عقبنشينی ،اجتناب از درگيری مسلحانه بود .در واقعيت اما جمھوری
اسالمی ھنوز در موقعيتی نبود که بخواھد بر سر اين مسئله ،کار را به درگيری مسلحانه با
سازمان بکشد .اما به فرض ،اگر اين درگيری ھم پيش میآمد ،ما با مقاومت ،يک سنگر را از
دست میداديم و نه با فرار .ادعای مرکزيت جز يک توجيهگری چيز ديگری نبود .اين يک
سياست عقبنشينی در تمام جبھهھا بود .چون پس از آن نوبت به کردستان رسيد .در اينجا ديگر
توده مردم يکپارچه در برابر رژيم قرار داشتند و بھانهای برای عقبنشينی وجود نداشت .جريان
راست ،اکنون ديگر میبايستی بی پرده ماھيت تمام خط مشی و سياست خود را برمال کند.
ترک صحنهی مبارزه در کردستان ،سياست مرکزيت بود .اما برای اين که مخالفت جناح
مارکسيست و راديکال سازمان را خنثا کنند و به آن شکل يک تصميم سازمانی بدھند ،پلنومی را
که اکثريت آن از ميان عناصر راست طرفدار مرکزيت دستچين شده بود ،برپا کردند .در حالی
که رفيق ھادی )احمد غالميان لنگرودی( و من ،به عنوان مشاورين مرکزيت در تمام جلسات
وسيع مرکزيت حضور داشتيم ،اکنون ديگر ما دو نفر را ھم به پلنوم دعوت نکردند .پس از
اعتراضاتی که صورت گرفت ،باالخره پذيرفتند که من ھم در اين پلنوم شرکت کنم ،منتھا بدون
حق رأی .در برابر جناح انقالبی و راديکال که از ادامهی حضور و مبارزه سازمان در
کردستان دفاع میکرد ،جناح راست برای اين که شکلی به اصطالح آبرومندانه به فرار بدھد،
مبارزهی بدون نام سازمان را در کردستان طرح و تصويب کرد و چون اين صرفا ً يک پوشش
برای فرار بود ،عمالً به ترک مبارزه در کردستان انجاميد.
موضوع ديگر مورد اختالف ،بحث بر سر بحران در سازمان و اختالف پيرامون ماھيت اين
بحران و شيوه راه حل آن بود .اکثريت رفرميست که خواھان پاک کردن خود از ھر گونه
مبارزه انقالبی و راديکال برای پناه بردن به آغوش رژيم ارتجاعی جمھوری اسالمی و لجنزار
حزب توده بود ،ريشه بحران را در تضاد ميان بينش گذشته و نوين ارزيابی میکرد و بر اين
عقيده بود که سازمان چريکھای فدايی خلق ايران در گذشته يک سازمان خرده بورژوايی بوده
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است و مبارزهاش نه فقط در خدمت جنبش نبوده بلکه به آن ضربه زده است و در يک کالم خط
بطالنی بر تمام مبارزات گذشته کشيد .منظورش از بينش نوين نيز ھمان خط رفرميستی و
سازشکارانه مرکزيت بود که به عنوان خط پرولتری جا زده میشد .راه حلاش ھم برای غلبه
بر بحران ،از اين قرار بود که اعضای سازمان ابتدا در اطاقھای در بسته ،به بازشناسی اصول
و انحرافات گذشته بپردازند و با سيستم ايدئولوژيک گذشته بر محور تحکيم اصول ،مبارزه
ايدئولوژيک و برخورد شود.
نگرش جناح مارکسيست سازمان به کلی متمايز از جناح اپورتونيست و رفرميست بود .مبارزه
ايدئولوژيک جدا از مبارزه طبقاتی حرفی بی پايه بود .تحريريه نشريه کار ،پيش از برگزاری
پلنوم در يک نوشته مفصل ،نظر خود را به تشکيالت ارائه داد .از ديدگاه ما ريشه بحران ،در
اختالفات عميق ايدئولوژيک  -سياسی ،غيبت سياست مشخص پرولتاريايی ،و فقدان برنامه و
تاکتيکھای روشن و منسجم در سازمان بود .راه حل بحران نيز نه در مبارزه ايدئولوژيک
تجريدی بر سر اصول ،آن ھم در شرايطی که جامعه در بحران قرار داشت ،بلکه بر سر
سياستھا و تاکتيکھای مشخص در قبال وضعيت موجود و تدوين برنامه بود .برخورد با
گذشته سازمان نيز از اين کانال صورت میگرفت .چرا که وقتی ما تحليل طبقاتیمان را ارائه
میداديم ،وقتی که وظايف و تاکتيکھایمان را در قبال طبقه حاکم و قدرت سياسی آن مشخص
میکرديم ،وقتی که تاکتيکھا و شکلھای سازمانی و بسيج تودهھا را تعيين میکرديم .وقتی که
برنامه و اھداف فوری و دراز مدتمان را تدوين میکرديم ،نه فقط گامی اساسی در جھت حل
بحران و بازگرداندن وحدت به صفوف سازمان برداشته بوديم ،بلکه نشان داده میشد که در قبال
مبارزات ،مواضع و تاکتيکھای گذشته سازمان چه نظر و نقدی داريم.
در اين پلنوم ،مواضع جناح انقالبی و مارکسيست سازمان در اقليت قرار گرفت و مواضع جناح
راست و رفرميست ،در اکثريت قرار گرفت.
با اين پلنوم ،کميته مرکزی به ھدفی که از برپايی آن داشت و اساسا ً عليه جريان انقالبی سازمان
بود ،دست يافته بود .تجديد سازماندھی ارگانھای تشکيالت آغاز شد و تعدادی از رفقای ما از
مسئوليتھای خود برکنار شدند .تحريريه نشريه کار نيز با ترکيب جديدی آغاز به کار نمود.
جھتگيری مشخص به سوی حزب توده و طرفداری از حاکميت به وظيفه فوری کميته مرکزی
تبديل گرديد .در چنين شرايطی ،ديگر بودن يا نبودن ما در مرکزيت تأثيری نداشت .در
اعتراض به تمام اقدامات کميته مرکزی ،رفيق حيدر )دبيری فرد( که عضو کميته مرکزی بود و
رفيق ھادی و من که مشاور مرکزيت بوديم ،از عضويت در اين ارگان استعفا داديم .در عين
حال از آنجايی که قرار بود ھر يک از دو جناح اقليت و اکثريت بر طبق تصميم پلنوم نظرات
خود را ارائه دھند و ما فرصت محدودی در اختيار داشتيم ،حيدر و من از تحريريه نيز کنار
کشيديم .اختالفات مدام افزايش میيافت" .اکثريت" مراحل نھائی ارتداد را طی میکرد .رژيم
ضد انقالبی و ارتجاعی حاکم تبديل شد به حاکميت انقالبی و مترقی خرده بورژوايی؛ ارتجاع
مذھبی موسوم به خط امام ،تبديل شد به متحد سازمان؛ سپاه پاسداران ارتجاع اسالمی ،تبديل شد
به بازوی مسلح انقالب؛ خمينی مرتجع ھم رھبر مبارزات انقالبی و ضد امپرياليستی تودهھای
زحمتکش مردم .در حالی که جمھوری اسالمی برای فريب مردم و بنا به اعترافات بعدی
دانشجويان طرفدار خمينی به منظور مقابله با جريانات کمونيست و چپ ،اشغال سفارت آمريکا
را سازماندھی نمود ،اين اقدام فريبکارانهی رژيم ھم به عنوان بزرگترين اقدام مترقی و ضد
امپرياليستی معرفی گرديد .بی سر و صدا از ترکمن صحرا فرار کردند و سالحھایشان را به
رژيم تحويل دادند .مقاومت قھرمانانه دانشجويان در برابر يورش وحشيانهی رژيم را به
دانشگاهھا محکوم کردند و به دانشجويان پيشگام دستور دادند به مقاومت خود پايان دھند .خط
سياسی حزب توده ،بی کم و کاست به خط سياسی حاکم بر سازمان تبديل گرديد .از اين پس،
کميته مرکزی صرفا ً در نقش پادوی گوش به فرمان حزب توده عمل میکرد .سازمانی که زمانی
دشمن آشتیناپذير حزب توده و مواضع ايدئولوژيک  -سياسی آن بود ،اکنون به بازيچهای در
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دست اين حزب رسوا تبديل شده بود .با اين اوصاف ،ديگر نشست و برخاست با سران مرتجع
حزب توده ھم کاری قبيح و شرمآور نبود ،بلکه به امری عادی و متداول ميان کميته مرکزی
سازمان و حزب توده تبديل گرديد .با اين ھمه تا وقتی که ما ھنوز در يک تشکيالت بوديم ،تالش
میکردند که اين رابطه را مخفی نگه دارند .چرا که جريان فداييان اقليت به شدت عليه حزب
توده ،مواضع و نقش ضد انقالبی و خائنانه آن در جنبش موضع داشت .در ھمين جا به يکی
ديگر از ادعاھای پوشالی وزارت اطالعات در اين کتاب اشاره کنم که از قول يک تودهای ادعا
میکند که گويا رھبری اقليت ،پس از انشعاب تقاضای مالقات با کيانوری را داشته است .اين
ادعای جعلی وزارت اطالعات ھم ديگر به تمام معنا مضحک است .رھبری اقليت و تقاضای
مالقات با کيانوری! وزارت اطالعات ،الاقل میبايستی چيزی را میگفت که کسی آن را باور
کند .اقليت ،حزب توده را يک جريان ضد انقالبی رسوا میدانست و يکی از دشمنان تودهھای
کارگر و زحمتکش مردم و انقالب .چگونه میتوانست خواستار مالقات با اين عنصر مرتجع و
ضد انقالبی باشد! نفرت از حزب توده در درون "اقليت" به درجهای بوده و ھست که حتا اگر
يک نفر پيدا میشد که چنين تمايالتی میداشت ،مشکل میتوانست حتا يک روز در درون اين
سازمان باقی بماند .ادعای وزارت اطالعات يک جعل رسوای ديگر است .به ادامه سؤال
بازگردم.
تا اواخر سال  ،۵٨مواضع راست و ضد انقالبی اکثريت تا جايی پيشرفت کرده بود که ما
میبايستی تکليف را با آنھا يکسره کنيم .اکنون ما دو مجموعه از مواضع جناح اقليت را آماده
کرده بوديم .يک نوشته مفصل در مورد تحليل ازماھيت ضد انقالبی و ارتجاعی جمھوری
اسالمی و بحران اقتصادی و سياسی و چشمانداز آن .نوشته ديگر تحت عنوان "ديکتاتوری و
تبليغ مسلحانه" که تحليل و نقد ھمهجانبهای بود از مواضع و مبارزات گذشته سازمان .در اين
نوشته نشان داديم که برخالف ياوهسرايیھای جريان راست و مرکزيت موسوم به اکثريت،
سازمان ما از ھمان آغاز شکلگيریاش ،راديکالترين جريان کمونيست در ايران بوده است.
قھرمانانه در شرايط ديکتاتوری مخوف رژيم شاه به مبارزه ادامه داده است .پذيرفتيم که آنچه
در مبارزات گذشته سازمان مثبت بوده است ،بايد بر آنھا ارج نھاد و انحرافات را بيرحمانه نقد
کرد .گفتيم که اين سازمان به رغم تمام اين مبارزات قھرمانانه ،در تئوری و عمل دچار پارهای
اشتباھات و انحرافات بوده است .برخی از آنھا در جريان پيشرفت مبارزه اصالح شده است،
اما برخی ديگر که به حيات خود ادامه دادند ،به صورت موانعی بر سر راه تکامل و پيشرفت
بيشتر سازمان عمل کردند .در اين نوشته برخی از مواضع رفقا احمدزاده و بيژن جزنی که ھر
يک در مقطعی بر سازمان حاکم بودند ،از جمله نه فقط عمده يا محوری بودن تاکتيک مسلحانه
در دوره پس از سال  ،۵٣به عنوان موانع و انحرافات به نقد کشيده شد ،بلکه برخی ديگر از
نظرات و مواضع در مورد روند تودهای شدن مبارزه در کوه و روستا ،پای سياسی و نظامی
جنبش و غيره مردود اعالم شدند .در اين نقد ،کم بھا دادن به فعاليت سياسی و کار تودهای در
ميان طبقه کارگر مورد انتقاد جدی قرار گرفت ،در ھمان حال بر جھتگيری سازمان به سوی
فعاليت در کارخانهھا به ويژه از سال  ۵۴به عنوان نقطه مثبت تأکيد گرديد .در يک کالم در
حالی که برخورد جريان راست با گذشته سازمان ،نفی نھيليستی آن بود ،برخورد ما نفی
ديالکتيکی و حفظ جنبهھای مثبت بود .حاال کسی که اين نوشته را امروز بخواند ،به وضوح
میبيند که برخالف ادعای جناح راست در آن ايام و ادعاھای کتاب چريکھای فدائی خلق ،در
اختالفات ميان اکثريت و اقليت "نقش محوری مبارزه مسلحانه" ،نه فقط مھمترين نبوده ،بلکه
اصالً نقشی نداشته است .اين نوشته نيز مورد تأييد تمام رفقا از جمله رفيق ھادی و اسکندر
)سيامک اسديان( قرار داشت که وزارت اطالعات عليه آنھا ياوهسرايی کرده است.
در حالی که نظر ما در مورد پيشبرد مبارزه ايدئولوژيک ھمانگونه که گفتم ،چيز ديگری بود،
با اين وجود خود را موظف به اجرای مصوبه پلنوم دانستيم ،اما جريان اکثريت ھمين مصوبه را
نيز اجرا نکرد و پس از گذشت مدتی که قرار بود نظراتشان را تدوين کنند ،بازی درآوردند و
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اعالم نمودند ،مصوبه پلنوم اشتباه بوده است و اکثريت در ھمان پلنوم ،تسلط بينش نوين را
آشکار و مسجل ساخت و عمالً بحران را حل کرد و راه را برای ھدايت سازمان توسط اکثريت
باز کرد .اينجا ديگر شارالتانيسم سياسی ،جای مبارزه ايدئولوژيک  -سياسی را گرفته بود .حاال
زير مصوبهای میزدند که خودشان آن را عليه اقليت تصويب کرده بودند .ما ھم بحث و نوشته
ھای ديگرمان را در مورد حزب و تاکتيکھا نيمه کاره متوقف ساختيم تا از موضع قدرت با
آنھا برخورد کنيم .از آنھا خواستيم که به مصوبه پلنوم پایبند بمانند .موانع بوروکراتيک را از
سر راه مبارزه ايدئولوژيک بردارند .مواضع اقليت را در درون تشکيالت پخش کنند و مبارزه
ايدئولوژيک علنی را بپذيرند .اما از آنجايی که از پاسخ صريح طفره میرفتند ،يک نامه به
مرکزيت نوشتيم که در آن به رئوس اختالفاتمان اشاره کرديم و يک اولتيماتوم پانزده روزه به
آنھا داديم که مبارزه ايدئولوژيک را علنی کنند .خواستيم که موضوع ماھيت حاکميت به عنوان
مسئله محوری مورد اختالف در کوتاهترين زمان ممکن مورد بحث و نتيجهگيری قرار گيرد.
رفقای اقليت بايد در تمام ارگانھای اجرايی و تصميمگيری حضور داشته باشند و رفقايی که
مسئوليت آنھا سلب شده به مسئوليتھای خود بازگردند و از ھم اکنون تاريخ قطعی برگزاری
کنگره مشخص گردد .تھديد کرديم که اگر مرکزيت باز ھم بخواھد مانعتراشی کند ،خودمان
مبارزه ايدئولوژيک را علنی خواھيم کرد .وقتی که ديدند مسئله جدیست ،مبارزه ايدئولوژيک
علنی را در نبرد خلق مطرح کردند .اما چون توزيع نبرد خلق محدود بود و ما میخواستيم
نظرمان در مورد ماھيت جمھوری اسالمی و طبقه حاکم در سطح وسيعی پخش شود ،پيشنھاد
آنھا را رد کرديم و گفتيم اين مبارزه ايدئولوژيک بايد در نشريه کار علنی شود .پس از چند
روز تعلل ظاھراً پذيرفتند که ما مواضعمان را در کار علنی کنيم .ما ھم مقالهای را برای درج
در نشريه فرستاديم ،اما قبل از آن که انتشار يابد ،متوجه شديم که بدون بحث و تصميمگيری
کنگره ،نوشته آنھا به نام سازمان و نه اکثريت در برابر نوشته اقليت تيتر خورده است .ديگر
کمترين اعتمادی به آنھا نداشتيم که حتا ھمين خواست ما يعنی مبارزه ايدئولوژيک علنی را
بپذيرند و تا کنگره ادامه دھند .در اين جا بود که تصميم گرفتيم نشريه کار ويژه مبارزه
ايدئولوژيک را انتشار دھيم .اما در چند شماره اول ،نه موضعگيری سياسی و تشکيالتی
جداگانهای داشتيم و نه بحثی پيرامون انشعاب و جدايی .اين اکثريت بود که بيانيهای انتشار داد و
اعالم انشعاب نمود .انشعاب در ھر حال به خاطر مواضع راست اکثريت اجتنابناپذير بود ،اما
ما میخواستيم ،قبل از آن که انشعاب رخ دھد ،ھر چه وسيعتر مواضع ما پخش شده باشد و
نيروھای تشکيالت و ھواداران سازمان با آگاھی از اختالفات تصميم بگيرند .جريان رفرميست
و فرصتطلب اکثريت ،ادامهی اين مبارزه ايدئولوژيک را به نفع خود نمیديد و تالش کرد با
مانعتراشیھای مختلف زودتر قضيه را خاتمه دھد .انشعاب رخ داد.
نشريه کار -نويسنده مدعی است که چپ به طور کلی و سازمان باالخص در سالھای  ۵٩تا
 ۶٠ديگر پايگاھی در ميان مردم نداشتند و بعد ھم ھمه نابود شدند و ديگر اثری از آنھا نبود.
موقعيت سياسی سازمان و پايگاه آن در ميان کارگران و زحمتکشان ،پس از انشعاب چگونه
بود؟
رفيق توکل -اين که چرخش اکثريتی از نيروھای سازمان ما به جانب ارتجاع و پذيرش مشی
رفرميستی و ضد انقالبی حزب توده ،ضربه سنگينی به نقش و موقعيت چپ در جامعه ايران
بود ،يک واقعيت است .اما حرف بی ربطیست که ادعا شود چپ در کل و سازمانھای
کمونيست ،ديگر پايگاھی در ميان تودهھای کارگر و زحمتکش مردم نداشتند .در آن مقطع عالوه
بر سازمان ما که باز ھم پس از انشعاب بزرگترين و تودهایترين سازمان کمونيست ايران بود،
سازمانھای ديگری نظير پيکار ،کومهله ،راه کارگر ،رزمندگان ،چريکھای فدايی خلق ،ارتش
رھايیبخش منشعب از چريکھا ،اتحاديه کمونيستھا و غيره نيز بودند که ھر يک به درجات
مختلف در ميان توده مردم نفوذ داشتند .من اگر بخواھم تصويری از جايگاه سياسی سازمان و
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پايگاه تودهای آن ارائه دھم ،کافیست که به چند فاکت اشاره کنم تا وسعت اين نفوذ و پايگاه
مشخص گردد.
وقتی که در خرداد ماه سال  ۵٩انشعاب به وقوع پيوست و ما به عنوان فداييان اقليت فعاليت
مستقل خود را آغاز کرديم ،بالفاصله با يک معضل جدی روبرو شديم .معضل از اين واقعيت
ناشی میشد که اکثريت بزرگی از اعضا و کادرھای سازمان از نظر سياسی فاسد شده و
طرفدار کميته مرکزی و مشی رفرميستی شده بودند .تنھا تعداد کمی از اعضا که از دهھا نفر
تجاوز نمیکرد ،کادرھای اقليت را تشکيل میدادند .اما در ھمين شرايط با موج وسيعی از
کارگران و زحمتکشان و روشنفکران انقالبی روبرو شده بوديم که میخواستند به سازمان
بپيوندند .ھنوز چند ماھی از انشعاب نگذشته بود که حوزهھای کارگری سازمان در مھمترين
کارخانهھا و مؤسسات ،نفت ،صنايع دفاع ،ذوب آھن ،جنرال موتورز ،ماشين سازی اراک،
ماشين سازی تبريز ،ارج ،جنرال استيل ،راهآھن ،شرکت واحد اتوبوسرانی ،تلفن و مخابرات،
توانير ،نيروگاه اھواز ،ايران کاوه ،دخانيات ،بافکار ،توليدارو ،کفش ملی ،شوکو مارس ،و دهھا
کارخانه و مؤسسه کوچک و بزرگ ديگر در مناطق و شھرھای مختلف شکل گرفته بودند و
مرتب اخبار و گزارشات آنھا در نشريه کار چاپ میشد .سازماندھی کارگران در بنادر تا
اواخر سال  ۵٩به مرحلهای پيش رفته بود که نمايندگان کارگران بنادر جنوب و شمال متشکل
در حوزهھای سازمان ،در حال گفتگو برای ايجاد اتحاديه سراسری کارگران بنادر بودند.
تقريبا ً در تمام شھرھای ايران دقيقا ً مثل ماهھای نخستين پس از قيام که ھواداران خودجوش
تشکيالت سازمان را ايجاد میکردند ،نيروھای جانبدار اقليت تشکيالت ايجاد میکردند و پی در
پی خواستار برقراری ارتباط مستقيم با سازمان بودند ،در حالی که ما واقعا ً از نظر کادر و
اختصاص نيرو با مشکالت جدی روبرو بوديم .برای پی بردن به اين معضل ،به نمونهای اشاره
میکنم .يک رفيق ما ،قاسم سيدباقری ،مسئوليت منطقه بسيار وسيعی را که از قزوين شروع
میشد و تا گيالن و مازندران و خراسان بسط میيافت ،به تنھايی بر عھده گرفته بود .برای اين
که به تمام شھرھايی که در آنھا تشکيالت سازمان و ھواداران ايجاد شده بود ،سرکشی کند ،اول
ھر ماه راه میافتاد و تا آخر ماه برمیگشت که
گزارشات خود را به کميته شھرستانھا ارائه دھد.
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
کنيم؟ سرانجام کميته مرکزی سازمان تصميم
گرفت ،مسئوليت اين بخش را بر عھده رفيق
منصور اسکندری قرار دھد که از توانايی
تئوريک ،سياسی و تشکيالتی منحصر به فردی در
سازمان برخوردار بود .بحث به درازا خواھد
کشيد اگر بخواھم در مورد گستره نفوذ و پايگاه
سازمان در شھرستانھا ،يا بخشھای مختلف
دانشآموزی ،دانشجويی ،معلمان ،دمکراتيک ،زنان ،تبليغ ،ھنری ،نظامی و غيره حرف بزنم.
با اتکا به ھمين نفوذ و پايگاه تودهای بود که سازمان تصميم گرفت ،مراسم بزرگداشت  ١٩بھمن
را در  ١٧بھمن  ١٣۵٩در ميدان آزادی تھران برگزار کند .وسعت تودهای کميته محالت و
قدرت سازماندھی رفيق کاظم )محمدرضا بھکيش( چنان تبليغاتی را در سراسر تھران برای
حضور در اين مراسم سازمان داد که حتا نمونه آن در پيش از انشعاب ديده نشده بود .از آنجايی
که احتمال قوی بود ،رژيم با گسيل گلهھای حزباللھی و کميتهچی بخواھد مانع از برگزاری
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ميتينگ شود ،يک گارد حفاظت از ميتينگ از نيروھای ورزيده نيز سازماندھی شده بود .رفقا
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
گرد آورده بود .گارد محافظت از ميتينگ برای عقب راندن حزباللھیھا وارد عمل شد و آنھا
را پراکنده کرد .سپس کميتهچیھای مسلح وارد درگيری شدند .جمعيت سيلآسا برای شرکت در
ميتينگ به سوی ميدان آزادی در حرکت بود ،کميتهچیھا که قادر به کنترل اوضاع نبودند ،به
تيراندازی متوسل شدند .مدام بر تعداد نيروھای مسلح رژيم افزوده میشد ،اما جمعيت آنقدر
زياد بود که سراسر خيابان آزادی و خيابانھای اطراف آن تا ميدان توحيد به عرصه درگيری
ميان مردم و مزدوران مسلح رژيم تبديل شده بود .رفيقی که در يک خانه مشرف به ميدان آزادی
مسئوليت کنترل پيامھای مخابراتی نيروھای سرکوب را با در اختيار داشتن رمز پيامھای
کميتهھا بر عھده داشت ،مرتب تحرکات آنھا را به دو نفر از ما که مسئوليت تصميمگيری
سياسی ميتينگ را عھدهدار بوديم قرار میداد .گسيل نيروی تمام کميتهھای تھران برای کنترل
درگيریھا کافی نبود .آنھا مدام از طريق بیسيم تقاضای کمک از مناطق و شھرھای نزديک
برای گسيل نيرو داشتند .تا عصر آن روز درگيریھا ادامه داشت .برخی در اثر اصابت گلوله
مجروح شدند و در جريان ھمين ميتينگ بود که کارگر کمونيست ،رفيق جھانگير قلعه مياندوآب
)جھان( که از فعالين و رھبران جنبش اعتراضی بيکاران در تھران بود ،دستگير شد و از
آنجايی که رژيم از او شناخت داشت ،بالفاصله پس از دستگيری او را به قتل رساندند و روز
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
در تھران روبرو شده بود .در ميتينگ ميدان آزادی ،سازمان ما ھم نفوذ و پايگاه تودهای خود را
نشان داد و ھم ايستادگی و مقاومت در برابر سرکوبگریھای رژيم و گلهھای حزباللھی و
کميتهچی .تودهای  -اکثريتیھا ھم که تصور نمیکردند سازمان در مدت کوتاه چند ماھهی پس از
انشعاب بتواند جمعيتی به اين وسعت را برای ميتينگ  ١٩بھمن بسيج کند ،شايع کردند که اينھا
نيروھای مجاھدين خلق بودند و نه طرفداران اقليت .آنھا با اين ادعا ورشکستگی خودشان را
جار میزدند .چرا که اکنون روشن شده بود ،اکثريت پايه تودهای سازمان ،جانبدار جناح انقالبی
آن ،فداييان اقليت و مواضع آن عليه جمھوری اسالمیست.
فقط سازمانی با اين پايگاه تودهای میتوانست حدود  ۵سال پس از يورش سال  ٦٠در محاصره
دشمنی بیرحم بجنگد و دوام آورد .در اين فاصله ،دهھا بار بخشھای مختلف تشکيالت در
سراسر ايران ،مورد يورش دستگاه پليسی  -امنيتی و سرکوب رژيم قرار گرفتند .اما به رغم
دستگيریھای گسترده و اعدامھای وحشيانه ،خيلی سريع بخشھای ضربه خورده تشکيالت
بازسازی میشد .ھيچ سازمان سياسی قادر نبود در برابر اين وحشیگریھای رژيم دوام آورد.
فقط سازمان ما بود که میتوانست ھمچنان ايستادگی کند .از آزادی و سوسياليسم دفاع نمايد و
پرچم مبارزه کمونيستھا را عليه نظم ارتجاعی موجود در اھتزاز نگھدارد .نشريه کار ھم تا
سال ٦٤در داخل ايران انتشار میيافت و تحريريه آن نيز در تھران بود .اعالميهھای سازمان در
کارخانجات و محالت کارگری در تھران و تعدادی از شھرستانھا پخش میشد و ھنوز
تشکيالت کارگری سازمان در تعداد قابل مالحظهای از کارخانهھا فعال بود .ھستهھای موتوری
و پست سرخ ،مواضع و نظرات سازمان را در ميان بخش وسيعی از مردم پخش میکردند .دليل
اين ادامهکاری در شرايط سرکوبھای وحشيانه که حتا مجازات پخش يک اعالميه اعدام بود،
در وھلهی نخست به پايگاه و حمايت تودهای سازمان و سپس سازماندھی قوی رفقای مسئولين
بخشھا و ارگانھای تشکيالتی به رغم برخی نقاط ضعف در کار سازماندھی بود.
نشريه کار  -در جلد دوم چريکھای فدايی خلق ،بيشترين صفحات آن به جريان فداييان اقليت
اختصاص يافته است .اما تمام آنچه که در مورد سازمان نوشته است ،گويا فقط اختالف و
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انشعاب بوده است و نه تالش سازمان برای سازماندھی مقاومت تودهای و مبارزهی برای
آزادی و سوسياليسم که در سؤال قبلی اشاراتی به آن داشتيد .در ضمن نويسنده يا نويسندگان
در اظھار نظر در مورد مقاطعی از سازمان گاه اشاراتی دارند به ضربات ،اما به اين حد اکتفا
میشود که ضربه خوردند ،اما ھيچ گاه نمیگويند که چه تعداد دستگير ،شکنجه و اعدام شدند.
در اين جا ھم نويسنده در نقش مدافع آشکار جنايات رژيم ظاھر میشود .اين دو مسئله را،
يعنی اختالفات و جدايیھا در درون تشکيالت اقليت در ھمين سالھا و ضرباتی که به سازمان
وارد آمد ،توضيح دھيد.
رفيق توکل -بله! عوامل وزارت اطالعات که اين کتاب را نوشتند ،وظيفهای نداشتند که در
مورد مبارزات سازمان ما و يا برخی سازمانھای ديگر که در اين کتاب به آنھا اشاره شده،
چيزی بنويسند و يا از کشتار و سرکوب حرفی بزنند .ھمه تالش آنھا اين بوده است که تمام
آنچه را که در اين  ٣٠سال عليه سازمان ما و توکل گفته شده است ،فحاشیھا ،توھينھا ،و
ياوهسرايی ورشکستگان سياسی ،دشمنان و مخالفين ما ،از افراد و جريانات شناخته شده ،تا
کسانی که ما آنھا را حتا نمیشناسيم ،جمعآوری کرده و آنھا را پشت سر ھم عليه اقليت ،رديف
کنند .در مورد انشعابات و جدايی ھم مسئله به اين شکل تصوير شده است که گويا تشکيالت
اقليت ھم مثل نظام سياسی خودشان است که يک نفر ھمه کاره بود و با ھر فرد و گروھی که
مخالفاش بودهاند ،آنھا را اخراج و تصفيه کرده است .اين ھم افسانهسازی وزارت اطالعات
است در مورد اختالفات و انشعابات در سازمان ما.
حاال بپردازم به اصل سؤال .پس از آن که انشعاب بزرگ در سازمان رخ داد ،در حالی که شديداً
درگير سازماندھی ارگانھا و بخشھای مختلف تشکيالت در سراسر ايران بوديم ،میبايستی
کاری را که جريان "اکثريت" مانع از پيشبرد آن قبل از انشعاب شده بود ادامه دھيم .بحث بر
سر برنامه ،اساسنامه و تاکتيکھا را آغاز کنيم و پس از آمادهسازی و تدوين آنھا ،کنگره
سازمان را فراخوانيم .بحثھا که آغاز شد ،ھنوز مشکلی وجود نداشت و به روال عادی خود
ادامه میيافت .اختالفات از وقتی بروز کرد که در اواخر سال  ،۵٩وضعيت جامعه شديداً
بحرانی شد و با آغاز سرکوبھای گستردهی رژيم در سال  ۶٠به شدت حاد شدند .البته پيش از
اين اختالفاتی مثال بر سر ماھيت ،خصلت و تاکتيکھای ما بر سر جنگ دولتھای ايران و
عراق پيش آمد که چندان مھم و مشکل ساز نبود.
اين ،يک قاعده عمومیست که وقتی در کشوری تودهھا به انقالب روی میآورند ،اما نمیتوانند
آن را به سرانجام برسانند ،باالخره بسته به اوضاع ،کمی زودتر يا ديرتر ،طبقه حاکم سرکوب
ھمه جانبه را در دستور کار قرار میدھد تا انقالب نيمه کاره را در ھم بشکند و رکود را بر
جنبش حاکم سازد .در چنين شرايطی سازمانھای کمونيست و انقالبی با دو اتفاق ھم زمان
روبرو میشوند .اوالً توده وسيعی که در دوران اعتالی مبارزه و انقالب به صحنه آمده بود،
صحنه سياسی را ترک میکند و تعداد اعضا و ھواداران اين سازمانھا شديداً کاھش میيابد.
ثانياً ،اختالفات درونی به شکل بیسابقهای حاد میگردد .فرقی ھم نمیکند که در کدام کشور
باشد .اتحاديه کمونيستھای کارل مارکس و فريدريش انگلس در آلمان باشد يا تشکيالت بالنسبه
منسجم بلشويکھا به رھبری لنين و سوسيال دمکراسی روسيه در جريان انقالب .١٩٠۵ - ٧
البته دامنه و شدت سرکوب ،انسجام نظری و سياسی و نيز تجربه تشکيالتی میتواند ميزان اين
آسيب به تشکيالت کمونيستی را بيشتر يا محدودتر سازد.
ما از چند جھت مشکل داشتيم .در سؤال قبل اشاره کردم که ما در طول چند ماھی که از انشعاب
میگذشت ھنوز فرصت نکرده بوديم که بخش وسيعی از نيروھايی را که طرفدار تشکيالت ما
بودند ،سازماندھی کنيم .سازماندھی ما ھنوز از استحکام الزم برخوردار نبود و کنترل ھمه
جانبهای بر تمام اجزای سازمان وجود نداشت ،يا الاقل محدود بود .ما ھنوز فاقد يک برنامه،
اساسنامه و تاکتيکھای مدون و شفاف بوديم و حاال تمام کسانی که به سازمان پيوسته بودند،
نقطه نظر مشترکشان ،تحليل اقليت از ماھيت ضد انقالبی و ارتجاعی جمھوری اسالمی بود.
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بديھی بود که در چنين شرايطی ،تغيير اوضاع سياسی ،بيشترين تأثير را بر سازمان ما بگذارد
و اختالفات يکی پس از ديگری سر باز کنند.
اولين نقطهی گرھی که بر سر آن اختالف حاد شد ،تاکتيکھا بود که سپس به مواد برنامهای ھم
کشيد .در اين جا بحثمان بر سر اين مسئله آغاز شد که برای اتخاذ يک رشته تاکتيکھای
دورهای و پايدار و نه روزمره ،نخست بايد اين مسئله را روشن کنيم که جامعه ايران پس از قيام
به لحاظ ويژگی اوضاع سياسی در چه دورانی به سر میبرد ،يعنی دوران رکود سياسیست و يا
دوران انقالبی .بر سر اين مسئله ھنوز اختالفی نبود .سرنوشت انقالب ايران مورد بحث قرار
گرفت .آيا اين انقالب ،پس از انتقال قدرت به ارتجاع جديد با شکست قطعی روبرو شده است يا
انقالبی ناتمام و نيمه کاره است ،نتايج دو گانه به بار آورده و دوران پی از قيام ،دوران درگيری
ميان انقالب و ضد انقالب بوده است .بر سر اين نکته نيز ھنوز اختالفی نبود .تمام اين بحث را
در نوشتهای تحت عنوان "انقالب ايران و خودويژگی شرايط کنونی" جمعبندی کردم که بعدھا
در اوايل سال  ۶٠در نبرد خلق شماره  ٣به عنوان نظر سازمان انتشار بيرونی يافت .در اين
نوشته تأکيد شده بود که اوضاع کنونی ديگر نمیتواند دوام آورد ،نبرد تعيينکننده در پيش است.
شکست قطعی يا پيروزی انقالب .اختالف از اين جا آغاز شد که گفتيم ،اگر پذيرفتيم که دوران
پس از قيام با ويژگی کشمکش انقالب و ضد انقالب مشخص میشود ،اگر پذيرفتيم که ھنوز نبرد
قطعی در پيش است ،احتمال وقوع يک قيام مجدد وجود دارد و وظيفهی عاجل ما تدارک قيام
برای پيروزی انقالب است .در جريان ھمين بحث توضيح دادم که اصلیترين و عمدهترين وجه
تدارک قيام ،تدارک سياسی آن ،سازماندھی سياسی تودهای و گردآوری يک لشکر سياسیست،
اما تدارک قيام وجه ديگری ھم دارد و آن تدارک نظامیست و از اين جھت نيز بايد برای قيامی
که محتمل است ،تدارک نظامی ديد .اصلیترين تاکتيکھا ھم اعتصاب عمومی سياسی و
تظاھرات تودهای و مھمترين شکلھای سازماندھی ،متشکل کردن تودهھای کارگر و زحمتکش
در شوراھا ،کميتهھای کارخانه و کميتهھای اعتصاب خواھد بود .برای تدارک نظامی نيز بايد
جوخهھای رزمی را سازماندھی کرد که فعالً وظيفه اصلی آنھا کار تبليغی  -سياسی ،از
نمونهی پخش اطالعيه ،بيانيهھا و ديگر نشريات سازمان است و عمل نظامی آنھا صرفا ً يک
تاکتيک فرعیست .در مناطقی ھم که امکان ايجاد کانونھای پارتيزانی وجود دارد ،برای ايجاد
يک چنين کانونھايی بايد تالش کرد.
اختالف بر سر تدارک نظامی باال گرفت و رفقا حيدر ،و رسول آذرنوش که عضو مرکزيت و
ھيئت سياسی بودند ،تدريجا ً تبديل شدند به مخالفين مشی سياسی و تاکتيکھای جديدی که مورد
تأييد اکثريت کميته مرکزی قرار گرفته بود و جز در موارد محدود ،اعضای سازمان ھم ھمگی
با آنھا موافقت داشتند .در اين مقطع که اختالفات باال گرفت ،با نظر اعضای سازمان تعدادی از
رفقا ،از جمله رفيق نظام )يدﷲ گل مژده( ،اسکندر )سيامک اسديان( محسن مدير شانهچی و
مھدی سامع ،دقيقا يادم نيست که رفيق منصور اسکندری از ھمان آغاز عضو کميته مرکزی
موقت بعد از انشعاب بود ،يا در ھمين خرداد ماه سال  ۶٠به عضويت کميته مرکزی درآمد .اما
در ھر حال از ھمان فردای انشعاب ،عضو کميته اجرائی سازمان بود که رھبری اجرائی-
تشکيالتی را بر عھده داشت.
از اين پس اختالفات اين دو رفيق عضو ھيئت سياسی بر سر ھر مسئلهای خود را نشان میداد،
به نحوی که در وضعيت بحرانی پيش آمده ،اغلب قادر به موضعگيری نمیشديم و با نظر
مرکزيت آن را حل میکرديم .سرانجام کميته مرکزی تصميم گرفت که تمام موضعگيری سياسی
را بر عھده من قرار دھد.
مواضع اين رفقا بر سر تحليل از اوضاع سياسی و تاکتيکھا نمیتوانست در درون سازمان
طرفدارانی پيدا کند .چون دچار اين تناقض بودند که از يک طرف تحليل از اوضاع سياسی و
ويژگی سياسی وضعيت پس از قيام را میپذيرفتند ،اما به نتيجهگيری تاکتيکی از اين تحليل که
میرسيدند ،عقب مینشستند.
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بنابراين برای خالص شدن از اين تناقض برگشتند به موضعگيری راه کارگر پس از قيام که
اعالم نمود ،انقالب مرد .يعنی به اين نتيجه رسيدند که انقالب از ھمان فردای قيام شکست خورد
و کشمکش انقالب و ضد انقالب را رد کردند .اين نظر جديد وضعيت بدتری برای آنھا ايجاد
کرد .چون با تمام شرايط پيش آمده پس از قيام در تعارض قرار میگرفت .کسی در جايی نديده،
نخوانده و نشنيده بود که تازه پس از شکست يک انقالب ،دوران اقدامات مستقل و ابتکارات
تاريخی تودهھا آغاز شود .کارگران ،دھقانان و سربازان شورا تشکيل دھند ،کارگران کنترل
کارگری را در برخی کارخانهھا متداول کنند ،سرمايهداران را به محاکمه بکشند .دھقانان
زمينھای اربابان را مصادره کنند ،مليتھای تحت ستم برای استقرار خودمختاری اقدام کنند.
وسيعترين آزادیھای سياسی حاکم گردد .تودهھای مردم ،مسلح باشند و حتا به قيامھای محلی
روی آورند .اعتراضات و اعتصابات کارگری -تودهای پر دامنهای وجود داشته باشد و غيره.
عالوه بر اين به يکباره مرزبندی سازمان را با رويزيونيسم خروشچفی زير عالمت سؤال قرار
دادند .چيزی که ديگر در تشکيالت اقليت نمیتوانست مورد پذيرش قرار گيرد .بنابراين قبل از
برگزاری کنگره استعفا دادند .کميته مرکزی استعفای آنھا را نپذيرفت و تصميمگيری را به
کنگره محول نمود .آنھا در کنگره حضور يافتند ،اما پيشنھادات شرکتکنندگان را نپذيرفتند و به
اتفاق سه عضو ديگر سازمان ،کنگره را ترک کردند.
واقعيت اين بود که اين رفقا با شرايط جديدی که پس از يورش رژيم در سال  ۶٠پيش آمده بود،
تمايلی به ادامه فعاليت در صفوف سازمان را نداشتند .نظرات آنھا نيز ديگر ھيچ ھمخوانی با
مواضع اقليت نداشت ،بنابراين تصميم گرفته بودند که سازمان را ترک کنند .دليل استعفای آنھا
ھمين بود.
در اينجا میخواھم به اين نکته ھم اشاره کنم که گرچه جدايی آنھا از موضع راست صورت
گرفت و بعداً ھم متأسفانه ھمين مسير را با سرعت بيشتری ادامه دادند ،اما شيوه برخوردشان با
سازمان ،سياسی بود و با پرنسيبترين گروھی بودند که از سازمان جدا شدند .نه ھو و
جنجالھای تبليغاتی به راه انداختند و نه ضربهای به سازمان زدند.
در ھمين مقطع گرايش ديگری در سازمان در حال شکلگيری بود که مواضع صريح خود را
در کنگره مطرح نمود .نماينده نظری اين گرايش فردی به نام رحيم )عليرضا محفوظی( بود که
نظرات ترتسکيستی پيدا کرده بود .در حوزه چاپ که مسئوليت سياسی آن را بر عھده داشت،
توانسته بود نيروھای اين بخش را از نظر سياسی تحت تأثير قرار دھد و در کنگره ،به سازمان
اعالن جنگ داد .حرفھای او ھم چيزی نبود ،جز تکرار عبارتپردازیھای پر طمطراق
ترتسکيستی .در ظاھر ،در کلیگويی ،طرفدار انقالب و فوريت آن بود ،اما در ھمان حال وقتی
که به طور مشخص میخواست حرف بزند ،از موضع انفعال سخن میگفت و از راست سر
درمیآورد .به عنوان نمونه بر سر موضعگيری در قبال مجاھدين خلق و شورای ملی مقاومت،
نظرش اين بود که سازمان نبايد وارد اين ائتالف شود .بسيار خوب ،به استثنای تعدادی بسيار
اندک ،ھمه با شرط و شروطھائی که میگذاشتند ،ھمين نظر را داشتند .اما وقتی که بحث به اين
مسئله میرسيد که خود سازمان در اين شرايط چه بايد بکند؟ تظاھر به راديکاليسم کنار میرفت
و خواستار "استفاده از دورهی تنفس قانونی مابعد سرنگونی توسط ليبرال  -دمکراتھا" میشد.
يعنی نظرش اين میشد که سازمان منتظر بماند تا ائتالف مجاھدين -بنی صدر قدرت سياسی را
بگيرند و ما از شرايط قانونی که بعد از سرنگونی پيش میآيد،استفاده کنيم.
به نظر من ،ماھيت ديدگاه و گرايش فکری اين فرد حتا برای چند نفری که طرفدار مواضع او
بودند ،روشن نبود ،واال من بعيد میدانم رفيق مبارزی مثل کاظم ھرگز میتوانست يک روز
کار و فعاليت مشترک با او داشته باشد .از ھمينرو وقتی که من اصل و نسب ديدگاه او را
توضيح دادم ،برخی از رفقای طرفدار موضع وی برافروخته شدند و آن را مارک و برچسب
ناميدند .بعدھا ماھيت ديدگاه او بر تعداد اندکی که تحت تأثير وی بودند ،روشن شد و قضيه پايان
يافت .اما در کنگره که بين  ۴٣تا  ۴٧نفر در آن حضور داشتند و به مدت دو ھفته در آذر ماه

تاريخنويسی به شيوه وزارت اطالعات جمھوری اسالمی – کار شماره ۵٣٢
گفتگو با رفيق توکل – کار شمارهھای  ۶٠٢ ،۶٠١و ۶٠٣

٣٦

 ۶٠ادامه داشت ،در برخی موارد به پيشنھادات و قطعنامه ھای او حتا تا  ٣٠درصد رأی داده
شد و البته ھيچ يک به تصويب نرسيدند .در اين کنگره ،قرار ما بر اين بود که چون برای
نخستين بار کنگره سازمان برگزار میشود ،بايد ھمه چيز با دو سوم آرا تصويب شود که مورد
تأييد اکثريت بزرگ اعضای تشکيالت باشد .اين ضابطه در مورد انتخاب کميته مرکزی ھم
حاکم بود .قطعنامهھايی که کميته مرکزی قبلی ارائه داده بود ،تصويب شدند .جالب اين جا بود
که وقتی نوبت به انتخاب کميته مرکزی رسيد ،ھيچ يک از اعضای اين گرايش نتوانستند آرای
الزم را کسب کنند و پايينترين آن ھم رأی رحيم بود که بين  ٧تا  ٩نفر به او رأی داده بودند.
اين نشان میداد که گرچه به برخی از قطعنامهھای وی تا  ٣٠درصد ھم رأی داده شده بود ،اما
کسی حاضر نبود رھبری تشکيالت را به دست افرادی از نمونه وی بسپارد .در کنگره  ۵نفر
توانستند آرای بيش از دو سوم را کسب کنند که عبارت بودند از رفيق ھادی ،نظام ،مھدی سامع،
محسن مدير شانهچی و خود من .رفيق منصور اسکندری ھم که در زندان به سر میبرد باالتفاق
به عضويت کميته مرکزی انتخاب شد .در کتاب وزارت اطالعات گفته شده است که منصور
اسکندری ھنگام دستگيری سيانور خورد و جان باخت .اما اطالعاتی که ما داشتيم ،منصور
دستگير شد و در زندان بود .او برای سازمان فوق العاده با ارزش بود .از ھمين رو از طريق
کانالی که احتماال رفيق محسن شانهچی پيدا کرده بود ،کميته مرکزی تصميم گرفت چندين ميليون
تومان که در آن زمان پول کالنی بود بپردازد و او را از زندان نجات دھد .پس از مدتی پاسخ
داد که در اين مورد کاری از دست وی ساخته نيست .بعدا رفقای تشکيالت کردستان از کانال
ديگری پيشنھاد کرده بودند که تمام پاسداران و بسيجيانی را که پيشمرگان سازمان در يک
درگيری دستگير کرده بودند و تعدادشان احتماال به  ٢٠نفر میرسيد به ھمراه تعداد ديگری از
پاسداران دستگير شده که ما میتوانستيم از حزب دمکرات کردستان بگيريم ،با منصور معاوضه
شوند ،که رژيم اين را نيز نپذيرفت.
کنگره از جنبه سياسی و بيرونی برای سازمان ما يک دستاورد بزرگ بود و قدرت و توان آن
را نشان میداد .در شرايطی که جمھوری اسالمی يک قتل عام وسيع و سراسری را به راه
انداخته و اختناق و وحشت را حاکم کرده بود ،سازمان توانسته بود کنگرهاش را در تھران
برگزار کند .اما متأسفانه ھمين گرايش ترتسکيستی که بعداً نام "سوسياليسم انقالبی" بر خود
نھاد ،به يک مشکل جدی درونی تبديل شد و ضربه شديدی به تشکيالت وارد آورد.
کميته مرکزی منتخب کنگره مجاز شده بود که با برگماری ،تعداد اعضای کميته مرکزی را
افزايش دھد .ما در اولين جلسه تصميم گرفتيم که برای دخالت دادن گرايش اقليت در
تصميمگيریھا و جلوگيری از انشعاب ،کاظم و ھاشم را به عضويت کميته مرکزی درآوريم و
رحيم ھم به عنوان علیالبدل .يک عضو علیالبدل ديگر ھم که البته وابسته به اين گرايش نبود،
رفيق مستوره احمدزاده برگزيده شد .اساسنامه مصوب کنگره ھمچنين اين حق را به اعضای
کميته مرکزی میداد که به حسب ضرورت با تصويب ،مرکزيت مشاورينی داشته باشند .دو
عضو مشورتی ھم تأييد شد که يکی حسين زھری در ارتباط با بخش مالی بود و ديگری احمد
عطاءاللھی در ارتباط با چاپ .در چند جلسه نخست ،کار تجديد سازماندھی را آغاز کرديم و
قرار شد تمرکز ارگانھای سازمان را در تھران بر ھم بزنيم و اولين تصميم اين بود که نشريه
کار و تحريريه به شھرستانھا منتقل شود .ھمچنين قرار شد يک فرستنده راديويی در مناطق
آزاد شده کردستان ايجاد کنيم و تھيه آن ھم از طريق رفقای ھوادار سازمان در خارج از کشور
بر عھده حماد شيبانی قرار گرفت.
به بھمن ماه رسيده بوديم که کميته امنيتی خبر داد که رژيم ،رھبری يکی از سازمانھای سياسی
مخالف را شناسايی کرده و به زودی دست به عمل خواھد زد .خبر در ھمين حد بود و معلوم
نبود کدام سازمان است .قرار شد اعضای مرکزيت ،تھران را ترک کنند و برای چند روزی به
شھرستانھا بروند .بعداً معلوم شد که مجاھدين خلقاند و در جريان يورش رژيم ،موسی خيابانی
و تعداد ديگری از رھبری مجاھدين در بھمن ماه ضربه خوردند .وقتی که بازگشتيم متوجه شديم

تاريخنويسی به شيوه وزارت اطالعات جمھوری اسالمی – کار شماره ۵٣٢
گفتگو با رفيق توکل – کار شمارهھای  ۶٠٢ ،۶٠١و ۶٠٣

٣٧

که بخش چاپخانه مخفی از چاپ نشريه کار خودداری کرده است .دليل اين کار چه بود؟ گفتند که
رفقا مسئله دارند .قرار شد که من بروم و با دو رفيقی که کار چاپ نشريه را انجام میدادند
صحبت کنم و ببينم ،مشکل چيست؟ چون ما تازه از کنگره بيرون آمدهايم و اتفاق خاصی نيافتاده
است .از صحبتھای اين رفقا متوجه شدم که اين گرايش ضد تشکيالتی با يک مشت دروغ و
اشاعه بدبينی نظری نسبت به اوضاع سياسی ،روحيه انقالبی آنھا را در ھم شکسته و بی
چشمانداز شدهاند.
ھرج و مرج بر بخش چاپ و توزيع حاکم شده بود .اختالف در درون مرکزيت ھم با گرايش
اقليت ،شديد شده بود و از گرفتن مسئوليت سر باز میزدند .قرار شد در جلسهای که در اوائل
فروردين می بايستی تشکيل شود ،کميته مرکزی وضعيت اين بخش و نيز کل اين گرايش را
روشن کند و ببينيم چه میخواھند بکنند .اگر میخواھند انشعاب کنند ،تصميمشان را اعالم کنند
بروند و اگر میخواھند بمانند ،بايد به ھرج و مرج پايان دھند .چون اين وضعيت راه را برای
ضربات باز میکند و جلوی فعاليت انقالبی سازمان را میگيرد .صحنه مبارزه سياسی ھم ،مانند
صحنه يک جنگ واقعیست .در شرايطی که دشمن حمالت متمرکزی را سازمان داده است،
نمیتوان با ھرج و مرج و يک رھبری پر از اختالف دوام آورد .اين فقط تشکيالت ما نبود که
از اين بابت ضربه میخورد .به نظر من ضربهای ھم که رژيم به پيکار و رزمندگان زد و آنھا
را متالشی کرد ،نتيجه ھمين اختالفات و ھرج و مرجی بود که در اين مقطع با آن رو به رو شده
بودند.
جلسهای که قرار بود برای تعيين تکليف برگزار شود ،ھرگز برگزار نشد .اين جلسه قرار بود
در  ٦فروردين سال  ۶١تشکيل شود .اما رفقا نظام و کاظم در جلسه ٢٤اسفند  ٥٩حضور
نيافتند .کسی از آنھا خبر نداشت و معلوم نبود چه اتفاقی افتاده است .رفيق ھادی با تلفن مرکز
ارتباطات ما که يک مکان توجيھی بود ،تماس میگيرد و در قراری که روز  ٢۵اسفند با ھم
داشتيم ،گفت احمد عطاءاللھی تلفن زده و گفته بيا محل قرار .او میرود که شايد از رفقا خبری
به دست آورد و بازنمیگردد .سه عضو مرکزيت در فاصلهی سه روز پس از دستگيری و
خيانت احمد عطاءاللھی در درگيری با مزدوران مسلح رژيم جان میبازند.
جريان ضربه را که دنبال میکنيم ،متوجه میشويم که تمام بخش چاپ و توزيع ،مورد يورش
رژيم قرار گرفتهاند .به غير از سه رفيق مرکزيت ۵ ،رفيق ديگر از بخش چاپ و توزيع ،رفقا
جعفرپنجه شاھی)خشايار( ،حميد آزادی ،محمد علی معتقد )امير( ،يعقوب شکرالھی )عباس( و
جواد غفوريان ،در درگيری جان میبازند و  ۵تا  ۶نفر ھم دستگير میشوند .ھرج و مرج فاجعه
به بار آورده بود.
اين گرايش نه فقط از ھم گسيختگی را در اين بخش تشکيالت ايجاد کرده بود ،بلکه به پناھگاھی
برای برخی افراد بی روحيه و بی چشمانداز تبديل شده بود که احمد عطاءاللھی فقط يکی از آنھا
بود.
عطاءاللھی در دی ماه با يک وانت پالک جعلی دستگير شده بود و به اداره آگاھی شھربانی
تحويل داده شده بود .حوزه پرسنل انقالبی سازمان در پليس آگاھی متوجه میشود که وی عضو
سازمان است .جريان دستگيری او را به کميته امنيتی اطالع میدھد .امکان فرار وی به اين
شکل فراھم میگردد که يکی از افسران اطالعات شھربانی به ھمراه يک سرباز وی را بيرون
آورند و خودشان ھم مخفی شوند .بعد از اجرای برنامه فرار ،افسر اطالعات شھربانی که وی
را فراری داد ،گزارش میدھد که عطاءاللھی در مدتی که بازداشت بود ،روحيهاش را از دست
داده بود .رفيق کاظم که مسئول بخش امنيتی سازمان بود ،اين گزارش را به مرکزيت داد .اما
چرا ھيچ اقدامی برای الاقل برداشتن او از مسئوليت مھم چاپخانه مخفی سازمان که تقريبا ً دو
سال برای ايجاد آن کار شده بود ،صورت نگرفت؟ دليلاش اين بود که کميته مرکزی
نمیخواست به اختالفات دامن زده شود و جنجال به راه افتد که افراد اين گرايش را تصفيه
کردهاند .اگر قرار بود تکليف عطاءاللھی روشن شود ،میبايستی تکليف ھمه افراد اين گرايش
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روشن شود .بعد از ماجرای فرار ،رژيم به ويژه برای گير آوردن ردی از افسر اطالعات
شھربانی ،امکانات خود را بسيج میکند .روشن است که يکی از جاھايی که میبايستی تحت
کنترل مداوم قرار گرفته باشد ،خانواده عطاءاللھی بود .چرا که او نام واقعی خود را در جريان
بازجويی در اداره آگاھی اعالم کرده بود .کميته امنيتی سازمان کالً قدغن کرده بود که در ايام
عيد اعضای مخفی سازمان با خانوادهھای خود تماس بگيرند .عطاءاللھی اما در نيمه دوم اسفند
ماه با مادر خود تماس تلفنی میگيرد و با او قرار میگذارد .رژيم که تلفن را کنترل میکرد،
تعقيب و مراقبت را شروع میکند ،به چاپخانه مخفی و مراکز پخش و توزيع میرسد و احتماالً
از آن جايی که نمیتواند ردی در جای ديگر از افسر اطالعات شھربانی به دست آورد ،روز
 ٢٢اسفند به چاپخانه مخفی که محل رفت و آمد عطاءالھی بود حمله میکند و بعد ھم به مراکز
پخش و توزيع .عطاءاللھی اين عنصر خائن و پست خيلی سريع میشکند و با مزدوارن رژيم
ھمکاری میکند .روز بعد ،رفيق يدﷲ گل مژده )نظام( که برای سرکشی به يک مغازه توجيھی
توزيع نشريات میرود ،در آن جا با مزدوران رژيم درگير میشود و جان میبازد .عطاءاللھی
روز  ٢۴اسفند ،رفقا کاظم و خشايار را که با وی تلفنی صحبت کرده بودند به چاپخانه میکشاند
که آنھا نيز در آن جا درگير میشوند و جان میبازند و روز بعد ٢۵ ،اسفند ھم رفيق ھادی را بر
سر قرار میکشد که به محض رسيدن وی از آن جايی که رژيم از ورزيدگی نظامی او مطلع
بوده ،وی را به رگبار میبندند .اين ضربهای سنگين برای سازمان ما بود ،نه از آنرو که يک
بخش مھم سازمان ضربه خورده است و يا تعدادی از رفقا جان باختند يا دستگير شدند .چون قبل
و بعد از اين ضربه ،بخشھايی با دهھا و صدھا نفر ضربه خورده بودند ،بلکه سنگينی اين
ضربه در اين بود که به مغز سازمان وارد آمده بود .برجستهترين رفقای ما از دست رفته بودند
و جايگزينی برای آنھا وجود نداشت و ما از اين پس ناگزير بوديم رفقائی را با تجربه و
توانائیھای سياسی و تشکيالتی بسيار کمتر جايگزين آنھا سازيم.
رژيم برای در ھم شکستن روحيه نيروھای سازمان در سراسر ايران ،در آخرين روز اسفند ماه
اسامی تمام اعضای کميته مرکزی را که در سال  ۶٠در درگيری جان باخته بودند ،رفقا ھادی،
نظام ،کاظم ،رفيق سيامک اسديان که درمھر ماه سال  ۶٠جان باخته بود ،رفيق شانهچی که چند
روز بعد از کنگره در آذر ماه ،به ھنگام دستگيری سيانور خورد و جان باخت ،رفيق منصور
اسکندری که در آبان  ۶٠دستگير شده بود ،به اضافه تعداد ديگری از اعضا و کادرھای سازمان
را يکجا در اطالعيهای که از راديو  -تلويزيون پخش شد ،اعالم کرد و گفت ھمه در اواخر
اسفند کشته و دستگير شدند .اين ھم تأثير بسيار منفی روی تشکيالت بر جای گذاشت ،به نحوی
که پس از آن مسئولين سازمان در شھرستانھا و تشکلھای ھوادار ،يکی پس از ديگری به
تھران میآمدند که ببينند چه شده و چه بايد کرد؟
به غير از چاپ و توزيع ،ھيچ بخش تشکيالت در اين ميان ضربهای نديد ،و اکنون وظيفه از
نظر من ،ادامهی حرکت سازمان با جايگزين کردن رفقای ديگر در مسئوليت بخشھای ضربه
خورده بود که فقط به انتخاب مسئول کميته کارگری و تدارک امکانات چاپ و تکثير برای
انتشار نشريه کار محدود میشد .اما گرايش ترتسکيست که از قبل بيانيه انشعاب خود را ھم
آماده کرده بودند ،از يک طرف در حال انشعاب بود و از طرف ديگر تمام تالش خود را به کار
گرفته بود که مانع از حرکت سازمان شود .اين گرايش به نظر من چيزی جز اين نمیخواست
که تشکيالت را فلج کند و ادعای عقبنشينیشان ھم چيزی جز فرار به خارج از کشور نبود .اما
ما که سالھا گفته بوديم رھبران حزب توده در جريان کودتای  ٢٨مرداد ،تودهھای حزبی و
مردم را رھا کردند و در رفتند ،ھرگز اين ننگ را نمیپذيرفتيم که بعدھا در مورد فدائيان اقليت
چنين قضاوتی شود .برای تصميمگيریھا ،از مھدی سامع که در کردستان بود خواستيم به تھران
بيايد تا ببينيم چه بايد بکنيم .در دو جلسهای که در نھم و دوازدھم ارديبھشت داشتيم به توافقی
نرسيديم .پيشنھاد من و سامع اين بود که مرکزيت بر اساس صفبندیھای قبل از ضربات ترميم
شود .ضربات پس از کنگره بررسی گردد و برای برگزاری يک نشست تصميم گيرنده يا کنگره
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اضطراری تدارک ديده شود .اساسنامه مصوب کنگره با توجه به تجربه ضربات قبل از قيام،
يک ماده داشت که در آن گفته شده بود ،اگر اکثريت اعضای مرکزيت ضربه بخورند ،باقيمانده
آنھا میتوانند به ھر تعداد کميته مرکزی را ترميم کنند .گرايش اقليت مرکزيت ھيچ يک از اين
پيشنھادات را نپذيرفت و اعالم کرد که ما نمیتوانيم در چارچوب مصوبات کنگره حرف بزنيم،
چون آنھا را قبول نداريم .در جلسه دوم ،اعالميهشان را ھم آوردند که در آن خواستار
"سازماندھی مستقل خود برای انقالب" شده بودند .روشن بود ،وقتی که تصميمات و مصوبات
کنگره را نمیپذيرند ،تصميمات اکثريت مرکزيت و ترميم کميته مرکزی را نمیپذيرند و
خواھان "سازماندھی مستقل خود" گويا "برای انقالب" ھستند ،معنای ديگری جز انشعاب ندارد.
باالخره پس از صحبتھای مفصل پذيرفتند که تا اول تير ماه صبر کنند تا نيروھای تشکيالت و
ھوادار با آگاھی از مواضع طرفين تصميم بگيرند .در نشست تير ماه تصميم قطعی گرفته خواھد
شد .قرار شد باقيمانده اعضای مرکزيت به کردستان بروند .بخشھايی که از لحاظ امنيتی
وضعيت مناسبی دارند ،به فعاليت خود ادامه دھند و برای بقيه جنبه تدارکاتی و درونی در نظر
گرفته شد .تا تير ما ه سه يا چھار شماره ارگان مبارزه ايدئولوژيک علنی نيزانتشار يافت.
من به اتفاق رفقا مستوره احمدزاده )اعظم( ،زھرا بھکيش )اشرف( ،نسترن )نفيسه ناصری(
برای سازمان دادن به وضعيت تشکيالت دست به کار شديم .کميته کارگری تھران ،رفيق نسترن
را به عنوان مسئول کميته به جای رفيق نظام  ،انتخاب نمود .رفيق علی جديدی ،مسئوليت
تشکيالت کارگری اصفھان و سر و سامان دادن به تشکيالت اين منطقه را بر عھده گرفت .رفيق
اشرف مسئوليت بخش محالت .اعظم ارتباط با بخشھای ديگر تشکيالت تا روشن شدن وضعيت
در جلسه تير ماه .رفيق مسعود ھم که عضو تحريريه نشريه کار بود و متاسفانه نام واقعی را
فراموش کردهام ،تدارک انتشارات نشريه را بر عھده گرفت .اين رفيق بعدا به ھنگام دستگيری
سيانور خورد و جان باخت .سپس عازم کردستان شدم .وقتی که به کردستان رسيدم ،ديدم که
ھاشم قبل از تشکيل جلسه ،بيانيهشان را انتشار علنی داده است .قضيه تمام بود .رھبر اين جريان
آقای محفوظی) رحيم( ھم که قرار بود ،خود را برای "انقالب" سازماندھی کند ،ھمين که به
خارج رفت ،رسالت خود را پايان يافته ديد .صحنه مبارزه را ترک کرد ،با مارکسيسم ادعائی
اش وداع گفت و پی زندگی شخصی اش رفت .بعد از آن که مھدی سامع که به منطقه ديگری در
کردستان رفته بود ،بازگشت ،من ھم مجدداً به تھران بازگشتم و از اعضای تشکيالت خواستم در
مورد انتخاب چند رفيق برای مرکزيت تا تشکيل يک جلسه وسيع نظر دھند .که فقط در مورد دو
نفر ،مستوره احمدزاده و حسين زھری نظر دادند .با ھمين تعداد جلسه مرکزيت را برگزار
کرديم ،تشکيالت سازمان روال عادی فعاليت خود را از سر گرفت .ارتباط با شھرستانھا برقرار
شد .نشريه کار انتشار يافت ،تشکيالت خارج از کشور نيز سازماندھی شد ،تا اين که توانستيم
در دی ماه  ۶١پلنوم وسيعی را با حضور مسئوالن بخشھای مختلف که مشتمل بر  ١٠يا ١١
بخش و ارگان تشکيالتی بود ،برگزار کنيم .اين پلنوم ضمن تأييد دو عضو جديد مرکزيت و
اقدامات انجام گرفته در اين چند ماه ،رفقا نسترن ،اشرف و زھره )زينت ميرھاشمی( را به
عنوان مشاور برگزيد ،که با ارزيابی کار آنھا بعداً بر اعضای کميته مرکزی افزوده شوند .رفقا
نسترن و اشرف در جريان يک مبارزه قھرمانانه جان باختند .در سازماندھی جديد ھرگونه
ارتباط اعضای بخش ھای تشکيالت با يکديگر ممنوع شد و تمام فعاليتھا از طريق يک کميته
ھماھنگی ،صورت می گرفت که در واقع ارگان رھبری تشکيالت در داخل بود .با تمام
اشکاالت و نواقصی که در فعاليتھای تشکيالتی و ضربات ناشی از آن وجود داشت ،سازمان
تنھا نيروی فعال سياسی در نيمه اول دھه  ۶٠بود که به وظايف کمونيستی و انقالبی خود عمل
کرد .بخشھای متعددی در تھران و تعدادی از شھرستانھا فعال بودند و عالوه برکردستان که
حضور داشتيم قرار شد يک کانون پارتيزانی در بلوچستان ،ايجاد کنيم که سازماندھی آن نيز
صورت گرفت .راديو کار خود را آغاز کرد و تشکيالت خارج ھم در دو نوبت با اشغال
ھمزمان چندين سفارتخانه ،کنسولگری و دفاتر ھواپيمائی جمھوری اسالمی در اعتراض به
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جنايات رژيم که در يک مورد آن  ٢روز در صدر اخبار خبرگزاریھای مھم جھان قرار
داشت ،افشاگری گستردهای را عليه رژيم سازمان داد.
اما اين که در اين فاصله چه تعداد از رفقای عضو و ھواداران سازمان دستگير شدند ،اعدام
شدند و يا سالھا به حبس محکوم شدند ،آمار دقيقی نمیتوان داد .تعداد رفقايی که اعدام شدند يا
در درگيری به ھنگام دستگيری جان باختند ،قطعا ً از  ۵٠٠تن متجاوز است و علت اين که
نمیتوان آمار دقيق آن را به دست آورد از آنروست که سازمان ما يک تشکيالت علنی و قانونی
نبود که بتواند رفقايی را که با سازمان فعاليت میکردند ،در جايی نام آنھا را ثبت کرده باشد.
در بخش محالت تھران صدھا تن در اين چند سال فعال بودند که تنھا مسئولين اين بخش در
مقاطع مختلف از آنھا اطالعات و آگاھی داشتند که خود اين مسئولين ھم ھمگی يا اعدام شدند يا
در درگيری به ھنگام دستگيری جان باختند .عالوه بر اين ،در تعدادی از شھرھا ،تشکيالت
ھواداران سازمان وجود داشت که ما حتا ارتباط تشکيالتی با آنھا نداشتيم .جمھوری اسالمی در
ھرکجا که آنھا را دستگير نمود ،به جوخه اعدام سپرد.
تعدادی که دستگير شدهاند ،ھزاران تن بودهاند .تنھا در سال  ۶٠تعداد دستگيریھا در تھران
ازھزار نيز تجاوز میکرد .تشکيالت محالت تھران در طول نيمه اول دھهی  ۵ ،۶٠تا  ۶بار
ضربه خود ،از ھم پاشيد و مجدداً تجديد سازماندھی شد .باالخره ھم برای جلوگيری از ضربات
در اين بخش ،رفقای رھبری سازمان در داخل تصميم گرفتند که اين بخش را منحل کنند .چون
کنترل آن ممکن نبود .در خوزستان تنھا در جريان ضربه فروردين سال  ۶١دهھا تن دستگير و
گروھی اعدام شدند .چندين بار اين بخش تشکيالت ضربه خورد .در جريان ضربه بخش
کارگری اصفھان در سال  ۶١الاقل  ۴٠تن دستگير شدند .کميته کارگری تھران که کمتر از ھر
بخش تشکيالت ضربه خورده بود ،در ضربه سال  ٦٤تعداد دستگيریھايش از  ٥٠متجاوز بود.
حاال در نظر بگيريد سراسر ايران ،گيالن و مازندران ،کردستان ،آذربايجان ،لرستان ،اراک،
ھمدان ،کرمانشاه ،خراسان ،اصفھان ،خوزستان ،شيراز ،بوشھر ،بندرعباس ،بلوچستان و دهھا
شھر ديگر که در ھر کدام از اينھا نيز چندين بار تشکيالت ضربه خورد و بازسازی شد.
وزارت اطالعات در اين کتاب اش چه می توانست بگويد؟ از وحشيانهترين شکنجهھای قرون
وسطائی سخن بگويد! يا از تيربارانھای گروھی و به قتل رساندن ھزاران انسان! بنا بر اين،
جای ھيچگونه تعجبی نيست که در سراسر اين کتاب نمیتوان حتا اشارهای به يک مورد از اين
فجايع و کشتارھای وحشيانه و بيرحمانه پيدا کرد.
بگذريم .مقاومت و ايستادگی رفقای ما در برابر ارتجاع ھار و بیرحم برحق و قھرمانانه بود.
خواه صدھا رفيقی که با سری افراشته در دفاع از آزادی و سوسياليسم به پای جوخهھای اعدام
رفتند و يا در جريان درگيری با مزدوران رژيم ،در يک نبرد نابرابر جان باختند و ھزاران
رفيقی که پس از تحمل وحشيانهترين شکنجهھا ،سالھا به بند کشيده شدند و سمبل مقاومت در
زندانھا بودند .ھر انسان مبارزی بايد به اين ايستادگی و قھرمانی درود بفرستد .بخش بزرگی از
اين رفقا نيز کارگرانی بودند که تحقق اھداف و آرمانھای بزرگ خود را در مبارزهی سازمان
ما يافته بودند .بايد نه فقط قھرمانی و ايستادگی اعضا و ھواداران سازمان ما ،بلکه تمام
مبارزانی را که در برابر ارتجاع ھار و وحشی ايستادند ،مبارزه کردند و جان باختند ،ستود .اين
افتخار تاريخی تودهھای مردم ايران است .ما ھم به سھم خود افتخار می کنيم که تسليم گرايشاتی
که به بھانه عقب نشينی ،بر طبل شکست و فرار کوبيدند ،نشديم .سرنوشت آنھائی که ما را برای
ادامه مبارزه سرزنش میکردند ،امروز ديگر بر کسی پوشيده نيست .آنھا نه فقط در اين سالھا
حتا يک گام بسيار کوچک در جھت ادعاھایشان برای خدمت به جنبش برنداشتند ،بلکه بسياری
از آنھا فعاليت سياسی را ھم کنار گذاشتند .از ادعاھای مارکسيستی و دفاع شان از طبقه
کارگرھم چيزی باقی نماند و سياسیترين شان تبديل به جمھوریخواه شدند .اينان مردگان
سياسیاند و آنھائی که در اين دوران سياه جان باختند ،قھرمانان زنده مبارزات تودهھای ستمديده
مردم ايران.
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نشريه کار  -آخرين سؤال ھم اين است که به طور کلی ھدف از انتشار اين کتاب چيست و چه
اتفاقی رخ داده در حالی که نويسنده يا نويسندگان ھمه جا تالش میکنند بگويند ،چپھا نيرويی
نيستند ،کسی خريدار حرفھای آنھا نيست و نابود شدهاند،اما دو جلد کتاب در مورد
چريکھای فدايی خلق منتشرمی کنند؟
رفيق توکل  -پاسخ در ھمان تالششان که به آن اشاره کرديد ،نھفته است .طرح يک مسئله
وقتی ضرورت پيدا میکند که خود را تحميل کند .اگر کمونيسم و چپ مسئلهای برای رژيم نبود،
در آن صورت ھيچ نيازی به گفتن اين نبود که نيست و نابود شدهاند .اما ھمين که میگويند ،چپ
نيرويی نيست و کمونيستھا حرفھایشان خريداری ندارد ،بيان چيز ديگری جز اينکه ھستند
و نظراتشان "خريدار" دارد ،نمیباشد .بورژوازی ھمواره از کمونيسم وحشت دارد .تمام
وسايل و امکانات تبليغی خود را در جنگ عليه آن به کار میبرد .چون میداند ،بيان خواستھا،
آمال و آرزوھای طبقهایست که اکثريت بزرگ جامعه سرمايهداری را تشکيل میدھد .کارگران
حتا وقتی که آگاھی طبقاتی نداشته باشند ،به طور غريزی به سوسياليسم ،به نفی استثمار ،نفی
نظم طبقاتی سرمايهداری گرايش دارند .بنابراين در ھر حرکت خود ،در ھر مرحله از پيشرفت
مبارزه خود ،اين گرايش به کمونيسم و چپ را نشان میدھند .اگر وزارت اطالعات و اربابان
بينالمللی آنھا ميليونھا بار شکست و نابودی کمونيسم را جار بزنند ،در اين واقعيت تغييری
ايجاد نمیشود که کمونيسم شکست ناپذير است .مارکسيسم-لنينيسم يگانه تئوری صحيح و
راھنمای عمل بشريت برای نجات از بربريت نظام سرمايهداریست.
جمھوری اسالمی ،سه دھه ،کمونيستھا را سرکوب و کشتار کرد .سه دھه وحشيانهترين
سرکوبھا را عليه سازمان ما به کار گرفت .در طول تمام اين سالھا اختناق ھولناکی را حاکم
کرد تا جلوی رشد آگاھی کارگران و زحمتکشان را بگيرد .با اين ھمه در ھر حرکت اعتراضی
جدی که رخ داد ،به عينه ديد که باز ھم کمونيستھا دست اندرکارند .به عينه ديد که جنبشھای
اعتراضی به چپ گرايش دارند .به عينه ديد که باز ھم مواضع و شعارھای فداييان )اقليت(
مطرح میشوند .تاکتيکھای اقليت مطرح میشوند .اعتصاب عمومی ،قيام مسلحانه ،انقالب
اجتماعی و حکومت شورايی بر سر زبانھاست.
پس روشن است که اقليت برای رژيم به مسئله تبديل شود و ضرورتا ً به مقابله با آن برخيزد .اگر
به صفحات اين کتاب دقت کنيم ،بيشترين حجم نوشتهھا عليه اقليت است .اما مسئله چيزی فراتر
از اقليت است .عليه مارکسيسم ،عليه کمونيسم است که سازمان ما ،فقط يکی از مدافعان پيگير
مارکسيسم  -لنينيسم و کمونيسم میباشد .از وقتی که اوضاع در ايران بحرانیتر شده است،
بورژوازی بيشتر احساس خطر میکند .کافیست که اندکی جنبش اعتال پيدا کند .تا چپ و
کمونيسم به فوريت خود را نشان دھند .دستگاه امنيتی جمھوری اسالمی اطالعات دقيقی از
گرايشھای فکری و نظری مردم دارد و میداند که اگر اوضاع بحرانی به مرحله حساسی
برسد ،ھر طبقه و قشری با چه گرايشات و مطالباتی وارد صحنه میشود .بنابراين روشن است
که ھدف وزارت اطالعات از انتشار اين دو جلد کتاب چيست .وزارت اطالعات به ويژه از
سازمانھايی در ھراس است که مردم آنھا را میشناسند .در ميان توده مردم ريشه دارند ،ولو
اين که در لحظه فعلی خود را نشان ندھد .حاال تا جايی که زورش میرسد ،تالش میکند تا شايد
بتواند از طريق امکانات مختلف ،از جمله با انتشار ھمين کتابھا بر ذھنيت تودهھای کارگر و
زحمتکش تأثير بگذارد .اما جمھوری اسالمی اوضاعاش وخيمتر از آن است که کسی بخواھد
تحت تأثير تبليغاتاش قرار گيرد.
ما چه نتيجهای از اين تالش جمھوری اسالمی و وزارت اطالعاتاش عليه سازمان و کمونيسم
میگيريم؟ اين نتيجه را که کمونيسم و چپ نفوذ دارند ،پايگاه دارند و تا جايی که به سازمان ما
ارتباط دارد ،بايد بر دامنه تبليغات و فعاليتھای کمونيستی خود بيافزاييم .بايد بر ضرورت
انقالب اجتماعی کارگری و استقرار نظمی سوسياليستی و شورايی بيش از ھميشه تأکيد کنيم و
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در راه تحقق آنھا استوار و پيگير به راه خود ادامه دھيم .سرنگونی جمھوری اسالمی مسئله
فوری و روز است ،نبايد گذاشت که ارتجاع ديگری به جای آن قرار گيرد .راھی برای نجات
تودهھای مردم ايران از اسارت ،استبداد و بردگی جز انقالب اجتماعی و سوسياليسم وجود
ندارد .شرايط کنونی جامعه ايران و رشد تضادھای اين جامعه پيچيدهتر از آن است که تودهھای
مردم ايران بدون يک انقالب اجتماعی حتا به آزادی سياسی دست يابند .به باور من راه ميانهای
برای تودهھای مردم ايران نيست ،يا اسارت و بردگی دائمی يا انقالب اجتماعی و سوسياليسم.
کار شماره  – ۶٠١نيمه دوم تير ٩٠
کار شماره  – ۶٠٢نيمه اول مرداد ٩٠
کار شماره  – ۶٠٣نيمه دوم مرداد ٩٠
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