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  اشرف دھقانی

  ٢٠١۴ می ٠۵

  

 پاسخی به ادعای تراب حق شناس
 

کھای فدائی گو بين دو سازمان چري و  نوارھای گفتۀامروز مطلع شدم که نوشته ای با امضای تراب حق شناس در بار

خلق ايران و سازمان مجاھدين خلق ايران، از طريق اينترنت منتشر شده و در آن گفته شده است که در رابطه با ادعای 

به رفيق حرمتی پور داده است، از طرف من " ١٣۵٧ يا اوايل سال ١٣۵۶  اواخر سال"ايشان که گويا آن نوارھا را در 

که من آن را در شھريور "  يک سند تاريخیۀمالحظاتی در بار"در مقاله ( ای صورت نگرفته است " شايسته"برخورد 

  ). نوشته ام٢٠١١ست گا، ١٣٩٠

 مذکور که تنھا بخش کوچکی از آن به موضوع نوارھا اختصاص دارد، حرف اصلی من به صورت يک ۀدر مقال

پس از اين که در سايت انديشه و پيکار برای اولين بار "جمعبندی در آخر مقاله چنين بود که من نوارھای مورد بحث را 

 رفيق حرمتی پور آن ھا را داشته است را با واقعيت ۵٧ و يا ۵۶درج شد شنيدم، و به ھمين دليل ھم اين ادعا که در سال 

  ."منطبق نمی دانم

نوشته با امضای تراب حق شناس برای اثبات اين که آن نوارھا را به رفيق حرمتی پور داده است، دست به 

 ھم شده و توضيحاتی به نوشته اش مبنی بر اين که اين يا آن فرد ھم آن نوارھا را شنيده و به خاطر ديگری افراد دامان

اگر اين موضوع از اھميتی برخوردار بود به راحتی می شد نه . می آورد که آن ھا را داشته است، اضافه کرده است

اد بلکه ضد و نقيض گوئی در آن و عدم ھم خوانی پاراگراف ھای باال فقط تناقض کل اين متن با خود واقعيات را نشان د

نمی ديگر را ھم بر مال کرد، اما من در حال حاضر ضرورتی برای پرداختن به چنين امری  و پائين آن متن با يک

 ۀال خود می دانم يک بار ديگر قاطعانه بر صحت مطالبی که در مقۀ افکار عمومی وظيفولی برای اطالع  .بينم

 مجدداً تأکيد کنم که من آن نوارھا را اولين  در اين زمينه نوشته ام پای فشرده و"  يک سند تاريخیۀمالحظاتی در بار"

  .شنيدم" انديشه و پيکار"بار بعد از انتشارشان توسط انتشارات 

 يافتن ليست افرادی نباشد الزم می دانم اين توصيه را به تراب حق شناس بکنم که برای کسب امتياز، در صدد در پايان 

. ردس اين ليست قرار داأکه به زعم او نوار ھای مزبور را در اختيار داشته ولی آن ھا را منتشر نکردند، خود وی در ر

وليت وی که با وجود در اختيار داشتن اين نوارھا تا بيش از سه دھه از انتشار آن ھا ؤاين برخورد ذره ای از بار مس

ی ستيزی قرار ئفدا در حالی که اکنون انتشار آن نوارھا را ھم وسيله ای برای اثبات خود و -کاھد خودداری کرد نمی 

  .  داده است
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را ھم ضميمه اين متن می کنم تا ھر کس با "  يک سند تاريخیۀمالحظاتی در بار "ۀدر اين جا برای آگاھی خواننده، مقال

  . نزد تراب حق شناس چه مفھومی دارددر " برخورد شايسته"خواندن آن خود قضاوت کند که 

  )٢٠١۴دوم ماه مه  (١٣٩٣ ارديبھشت١٢
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  !  يک سند تاريخیۀمالحظاتی در بار

و سازمان ) ر ايدئولوژی داده بودئيسازمانی که تغ(ران ين خلق ايسازمان مجاھدگو بين  و به دنبال انتشار نوارھای گفت

 و گفت"ا عنوان  به انتشار نوارھای ديگری نيز مبادرت نموده که باخيراً " انديشه و پيکار"چريکھای فدائی خلق ايران، 

     .   ، عرضه شده است"گو بين سازمان مجاھدين خلق ايران و گروه منشعب از سازمان چريکھای فدائی خلق ايران

، از آنجا که به ھر حال در ارتباط با جنبش مسلحانه يعنی جنبشی ھستند که ۵٠ ۀمسلم است که نوارھای به جا مانده از دھ

مردم مبارز ايران را رقم زد، به دليل مستند بودنشان از اھميت و ارزش تاريخی  درخشان از تاريخ معاصر ۀيک دور

آنھا به مثابه اسناد تاريخی می توانند در خدمت درک ھر چه واقعی تر از مسايل و رويداد ھای پيش آمده . دارند برخور

وان درس ھا و تجربياتی آموخت و با گوش کردن به آن نوارھا و جمعبندی مسايل مطروحه می ت. در آن دھه  قرار گيرند

مثالً نوارھای دور دوم اسنادی ھستند که يک بار ديگر نشان . از آنھا در پيشبرد امر مبارزه درشرايط کنونی استفاده کرد

 در قالب سازمان ھای بعد از سقوط رژيم شاهمی دھند که مخالفين تئوری مبارزه مسلحانه که در شرايط شبه دمکراسی 

فعاليت می کردند، اساس نظراتی که عليه چريکھای فدائی خلق اشاعه می دادند را " کار آرام سياسی"طالح مدافع به اص

 در برخورد به نظرات علمی تئوريسين ھای تحريفبه طور کلی از بکار گيری روش . از حزب توده گرفته بودند

ا نظرات تئوريکی چون نسبت دادن راديکاليسم چريکھای فدائی خلق، رفقا مسعود احمدزاده و امير پرويز پويان گرفته ت

   . به به اصطالح يأس و نا اميدی خرده بورژوازی، ھمگی به حزب توده تعلق دارند۵٠موجود در مبارزات دھه 

 نکته ديگر که به نظر می رسد که مورد توافق ھمه باشد اين است که وقتی پای اسناد تاريخی در ميان است، بسيار مھم 

 که چه در نام گذاری و چه در معرفی و توضيحاتی که در مورد آن اسناد داده می شود، نھايت دقت و ضروری است

بکار برده شده و با احساس مسئوليت کامل برخورد شود تا مبادا توضيح نادرستی ارائه گردد، يا تاريخ اشتباھی ذکر شود 

مسلماً اين نکته مھمی است، اما متأسفانه تا .  دار کندکه در فھم واقعيت آن اسناد اخالل ايجاد کرده و  حقيقت را خدشه

جائی که به توضيحات ارائه شده در اول نوارھا يا فايل ھای صوتی منتشر شده برمی گردد، آن توضيحات نه تنھا از 

  . دقت الزم برخوردار نيستند بلکه به واقع ايرادات جدی به آنھا وارد است

ارھائی که برخورد بسيار متين، منطقی و  توأم با قاطعيت رفيق حميد اشرف در آنھا نو(در ارتباط با نوارھای دور اول 

 -تراب حق شناس " ، اگر مغرضين را کنار بگذاريم  کسان ديگری ضمن قدردانی از اقدام )زبانزد دوست و دشمن شد

ايرادات به  برای معرفی آن نوارھا، در انتشار آن نوارھا، تا کنون از جنبه ھائی به توضيح داده شده)  ١"(انديشه و پيکار

 که در جھت ياری به فھم درست واقعيات، اصوالً بايد با -  کرده  و تذکرات الزمی را مطرح کرده اند را واردئیجا

يک مورد نيز وجود دارد که برخورد به آن را به عنوان  وظيفه ای مانده .  برخوردی شايسته مورد استقبال قرار گيرند

  .ی بينم که در ھمين نوشته به آن خواھم پرداختبر دوش خود م

 اما موضوع اصلی بحث من در اينجا نوارھای دور دوم و  يا در واقع درمورد توضيحی است که با امضای توأمان 

دراين توضيح ، . تراب حق شناس و انديشه و پيکار به عنوان مقدمه و معرفی آن فايل ھای صوتی منتشر شده است
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اينجا فقط به بعضی از آنھا به طور گذرا اشاره خواھم کرد و بيشتر  رست و انحرافی وجود دارد که من درچندين نکته ناد

روی  يک مورد برجسته متمرکز خواھم شد که مربوط به برخوردی کامالً غير مسئوالنه با سازمان چريکھای فدائی 

از اين به بعد (سندگان توضيح مورد نظر خلق در دوره رفيق حميد اشرف است؛ موردی که طی آن نويسنده يا نوي

، خواسته يا ناخواسته، آگاھانه يا نا آگاھانه به اشاعه ادعاھای بی اساس و تکرار اتھامات کينه توزانه حزب ")توضيح"

اين، موضوعی است که حتماً الزم است نادرستی و غير واقعی بودن آن نشان داده . توده عليه سازمان ما، پرداخته اند

عليه چريکھای فدائی خلق بکار گرفته شود و در فھم درست حقايق " سند"تا مبادا فردا به عنوان به اصطالح شود 

  .تاريخی ايجاد سردرگمی نمايد

گو در فايل ھای مورد بحث، آن طور که در توضيح فوق الذکر  گفته شده، دو تن از افرادی ھستند که  و يک طرف گفت

 از سازمان چريکھای فدائی خلق ايران عمالً ١٣۵۵سال ]عقرب[در آبانماه   ھمراه عده ایتاجائی که تا االن معلوم گشته

تعدادی که از قرار از ھمان آغاز در  ارتباط با حزب توده قرار گرفتند؛ و درست در ھمين رابطه در آبانماه . جدا شدند

دست ه تا کنون سند و مدرکی ب. د، اعالم موجوديت کر"گروه منشعب از سازمان چريکھای فدائی خلق "١٣۵۶سال 

ه  نشده بود، ب۵۵نيامده است که نشان دھد که حزب توده در زمانی که ھنوز سازمان ما دچار ضربه ھای بزرگ سال 

اگر چنين امری واقعيت داشته باشد، آنوقت (درون آن رخنه کرده و با اين افراد در درون سازمان در تماس بوده است 

، اما ارتباط گيری حزب توده با آن افراد در شرايط خاص بعد )دست آورده آن ضربه ھا را نيز بممکن است بتوان سرنخ 

از ضربه ھای اساسی تيرماه به سازمان که طی آن رفيق حميد اشرف و رفقای ھمراه وی به شھادت رسيدند، واقعيت 

دراين ميان، بسياری . وجود آمده بوده  بدر آن دوره به دليل سنگينی ضربه ھا، از ھر نظر شرايط بسيار ناگواری. دارد

از ارتباطات از ھم گسسته بود و خيلی ھا با گرفتار شدن در يک شرايط سخت، برای حفظ خود و اجتناب از دستگير 

در چنين . شدن، مجبور می شدند برای دريافت کمکی به طور اضطراری با دوستان و آشنايان قديمی خود تماس بگيرند

ابل تصور است که کسانی ھم به تور حزب توده خورده و در آن گرفتار آمده باشند، ھمان طور که شرايطی کامالً ق

بعضی ھا نيز موفق شده بودند که با سازمان مجاھدين خلق ارتباط برقرار کنند که البته از آن طريق دوباره به سازمان 

 ھمان سال به ]سنبله[ شھريور٣١به تاريخ  مرکزيت سازمان مجاھدين ۀدر يک نوشت. چريکھای فدائی خلق وصل شدند

جريان تماس ھای اضطراری با برخی از رفقای (  ما در ھمين جريانات: "...در آنجا آمده است. اين موضوع اشاره شده

) فدائی که ارتباطشان قطع شده بود و يا تماس ھای ديگری که به علت حوادث اين ماه ھا با رفقای ديگر دست داده بود

، دومين نشريه "مسايل حاد جنبش ما"رجوع کنيد به ..." ( نفر از اعضاء سازمان شما برخورد داشتيم١٠يش از باقريب ب

 ]حوت[ا اسفند ماه.خ.م. از انتشارات س-بحث بين سازمان مجاھدين خلق ايران و سازمان چريکھای فدائی خلق ايران

١٣۵۵(  

اط برخورد کرد و نمی توان آنھا را بدون چون و چرا و تحقيق ھرچند به اظھارات حزب توده در اين مورد بايد با احتي

ی به ئاز يک توده " روزگاری که سپری شد" در مطلبی تحت عنوان . پذيرفت، اما الزم است آنھا را ھم در نظر گرفت

 تا گرفتن پاسخ االتی داشتند کهؤآنھا س. ارتباط ما با رفقای منشعب در تھران منظم شد: " نام علی خدائی، چنين آمده است

از سوی اين گروه زنده ياد . کلی کنار بگذارند و به حزب بپيوندنده آنھا و قانع شدن حاضر نبودند مشی مسلحانه را ب

قلمبر مسئول تشکيالت اين گروه بود و ....... با نويد در ارتباط قرار گرفتند) حسين قلمبر(فرزاد دادگر به ھمراه سيامک 

سرانجام اين گروه پذيرفتند که مشی مسلحانه را کنار بگذارند و زندگی ...... و يا چيزی شبيه آنفرزاد مسئول ايدئولوژيک

ھم کامالً می توان متوجه " انديشه و پيکار"در فايل ھای صوتی منتشر شده از طرف ." ی را شروع کنندئعادی و توده 

ا حزب توده مطلع است و سعی می کند که دو فردی شد که تقی شھرام از وجود رابطه بين آن افراد جدا شده از سازمان ب

ليسی ومثالً از حزب توده به عنوان يک جريان پ. گو نشسته است را متوجه خطرات اين رابطه بکند و که با آنھا به گفت
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 دو ۀ،  و مشخصاً به گفت"خدا عالمه که حزب توده حزب ساواکه يا حزب توده است اصالً "نام می برد و می گويد که 

در ارتباطند که نشريات حزب توده را به آنھا می " یئتوده "گوی خود اشاره می کند که گفته اند با يک  و رد مورد گفتف

 با شھرام در اين فايل ھا مطرح گفت و گوالبته ھمه بحث و نظری که دو فرد طرف ).  به بعد٣۶ از دقيقه ٨نوار ( دھد

ھا قرار گرفته و ھمچون شاگردانی که تازه چيزی را " یئتوده "ت تعليم می کنند خود آشکارا نشان می دھد که آن دو تح

  .ياد گرفته اند، آن تعليمات را تکرار می کنند

بر فايل ھای مورد بحث، يکی از موارد نادرست، نام گذاری ھائی است که روی صدای افراد " توضيح"در ارتباط با 

در : " ،  اين جمالت نوشته شده اند"توضيح "در .صورت گرفته ھيچ نشانه و سندی ۀ بدون ارائ،گفت و گوطرف دوم 

 از سوی س م خ ا، محمد تقی شھرام و از سوی گروه منشعب از س چ ف خ ا، تورج حيدری بيگوند و گفت و گواين 

ابل  عنوان شده، کامالً قگفت و گوبايد گفت نامی که برای بخش اول ." حضور داشته اند) سيامک(، حسين قلمبراحتماالً 

گفت اين ھمان صداست که طرف ( ھا، صدای تقی شھرام شنيده می شود گفت و گودر يک طرف از چرا که . قبول است

؟ به عبارت ! چه بايد گفتگفت و گواما درمورد بخش ديگر اين ، ) با رفيق حميد اشرف در نوارھای دور اول استو گو

گفت و ر چه اساسی بايد قبول کرد که گويا در طرف ديگر اين را ب"  انديشه و پيکار-تراب حق شناس"ديگر اين ادعای 

ھا ھم گفت و گوموضوع با تاريخ  اين ؟."!حضور داشته اند)" سيامک(احتماال حسين قلمبر" تورج حيدری بيگوند و گو

  .مرتبط است

 آنھا گذاشته شده، با گوش کردن دقيق به نوارھای عرضه شده می توان متوجه شد که دو نفری که اسامی فوق الذکر روی

گفت و خود را به تقی شھرام ، وابسته به يک گروه مستقل معرفی کرده اند و شھرام نيز درست با اين تصور با آنھا به 

گفت و  چه در مورد يکی از نام ھا و چه تاريخی که برای -آمده، با امر فوق " توضيح"اما آنچه در .  نشسته استگو

  .  مغايرت دارد-ھا ذکر شدهگو

به خصوص در مورد مشخص اين فايل ھا ھرگونه . زمان و تاريخ در يک سند از اھميت بسيار زيادی برخوردار است

مثالً اگر تاريخی که امضاء کنندگان . پس و پيش کردن آن، منجر به تعابير تاريخی متفاوت و يا مغاير با واقعيت می گردد

، با ) را ذکر کرده اند١٣۵۵تاريخ اواخر شھريور ( حقيقت بپنداريم ن کرده اند را ييھا تعگفت و گوبرای اين " توضيح"

وجود ه گونه جدائی از سازمان چريکھای فدائی خلق صورت نگرفته و گروه مستقلی ب توجه به اين که در اين تاريخ ھيچ

ن ديگر دخالت کرده نيامده بود، آنوقت بايد نتيجه گرفت که سازمان مجاھدين خلق در آن زمان در امور داخلی يک سازما

 گفت و گوو با افرادی از سازمان ما که ھنوز در درون آن بودند مخفيانه ارتباط برقرار کرده و با آنھا جلسات بحث و 

يعنی گويا آنھا از روش ھای ناسالم و تاکتيک ھائی استفاده می کرده اند که در جنبش ايران به . ترتيب می داده است

ممکن است گفته شود که . ی کثيف و رسوای حزب توده خائن و ضد خلق شناخته می شوندعنوان روش ھا و تاکتيک ھا

 که برای ١٣۵۵ولی تاريخ آخر شھريور . ھا در دوره قطع ارتباط بين دو سازمان صورت گرفتهگفت و گواين تماس و 

وری که در اين تاريخ ھا ذکر شده تاريخی است که دو سازمان مذکور با ھم در ارتباط بودند، به طگفت و گواين 

مسائل حاد جنبش ما، "نگاه کنيد به (مرکزيت سازمان مجاھدين برای سازمان چريکھای فدائی خلق نامه نوشته است 

اتفاقاً در آن نامه مشخص شده که ارتباط دو سازمان بعد از وقفه ای ). ا.خ.ف.چ.ا و س.خ.م.دومين نشريه بحث بين س

  )٢(.  برقرار شده بود-١٣۵۵ و مدتھا قبل از آخر شھريور - دوباره ،]سرطان[ تير٨کوتاه پس از ضربه 

، وقتی از "توضيح"عالوه بر تعابير غير واقعی که ممکن است از تاريخ نادرست ذکر شده حاصل شود، امضاء کنندگان 

. ھم  نبوده اندی که از اين ادعا عايد می شود ، متوجه معانيحضور تورج حيدری بيگوند در آن نوارھا صحبت کرده اند

ت از سازمان چريکھای فدائی خلق انشعاب کند ولی قبل از مدعی شد که می خواسته اسبيگوند کسی است که حزب توده 

نام بيگوند را در واقع حزب توده با انتشار کتابی به نام او .  در درگيری با ساواک کشته شد١٣۵۵ ]ميزان[آن در مھرماه
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، صرفاً به خاطر اين که آن ) انديشه و پيکار- تراب حق شناس" (توضيح"ضاء کنندگان ام)  ٣. (بر سر زبان ھا انداخت

به اصطالح حزب در تعقيب منافع ضد خلقی اش عليه چريکھای فدائی خلق، بيگوند را به عنوان يک رفيق شھيد، رھبر 

اگر غير از . ند ذکر کرده اند در آن نوارھا با تقی شھرام را بيگوگفت و گوگروه منشعبين معرفی کرده، نام يک طرف 

اين است آنھا بايد توضيح دھند که چه کسی به آنھا گفته است که يکی از آن صداھا متعلق به بيگوند و ديگری متعلق به 

از طرف ديگر، اساساً تورج بيگوند که .  در اين رابطه شاھدی معرفی نشده و يا مدرکی ارائه نشده است قلمبر است؟

نشعاب نکرده و يک ماه قبل از اين که کسانی از آن جدا شوند به شھادت رسيده بود، نمی توانسته يک ھنوز از سازمان ا

ی شھرام، نه تورج بيگوند در اواخر گفت و گودر واقعيت امر، طرف .  با تقی شھرام  بوده باشدگفت و گوطرف 

مدرکی در دست است که حقيقت . ه بود بلکه افراد گروھی بودند که حتی مدتھا از شکل گيری آن گذشت١٣۵۵شھريور 

درست در آغاز و . ی آغازين در اين نوارھا می توان به آن دست يافتگفت و گواين امر را ثابت می کند و در خود متن 

  : جمالت زير شنيده می شود- در ادامه صحبتی که در نوار ھای عرضه شده موجود نيست- اول نوار ھای منتشر شده

  ر جلسه ھست که شما ھم با ھاش موافقيد که؟دستو: ...صدای اول"

  مواردی نيست که بھش اضافه بکنيد، يا به اصطالح موارد اضافی نداره از نظر شما؟: تقی شھرام

  ...يک قسمتی ھست راجع به انشعاب چند تا رفيق از ما : صدای دوم

  ...!صحيح، يعنی از گروه مجدد شما:تقی شھرام 

  . "آره: صدای دوم

، "انشعاب چند تا رفيق از ما"که می گويد " صدای دوم" مالحظه می شود تقی شھرام در ارتباط با صحبت ھمانطور که

ی شھرام، افراد يک گروه شکل گرفته گفت و گواين جمالت اوالً بيانگر آنند که طرف " از گروه مجدد شما؟: " می پرسد

اين به معنی آن است که موقع ضبط .  به تقی شھرام می گوينداز گروه خودشان" انشعاب چند تا رفيق"ثانياً آنھا از . ھستند

نوارھای مورد بحث، حتی مدتی از جدائی آنھا از سازمان و شکل گيری آن گروه مستقل گذشته بود، به طوری که به 

 می دھند ھمه اينھا نشان. ديگه ھم در طی مدتی مجدداً از آنھا انشعاب کرده بودند" چند تا رفيق"قول سخن صدای دوم ، 

بر اين اساس .  صورت گرفته باشد آبان ماهھا بايد مدتی بعد از جدائی تعدادی از سازمان، يعنی مدتی بعد ازگفت و گوکه 

درست است و نه عنوان کردن تورج بيگوند به عنوان " توضيح" از طرف امضاء کنندگان ١٣۵۵نه ذکر تاريخ شھريور 

  !. اھا در اين نوار ھگفت و گويکی از طرفين 

در اينجا جا دارد که در حاشيه موضوع ھم که شده، در دفاع از تورج حيدری بيگوند و برای ثبت در تاريخ بگويم که به 

کسی که ھنوز از سازمانی انشعاب نکرده و با ھر عقيده و نظری، در درون آن سازمان به شھادت رسيده، نمی توان 

نامی " چريک فدائی"، در شرايطی که ١٣۵۶در سال . خلق را زدمارک و برچسب منشعب از سازمان چريکھای فدائی 

بسيار محبوب و حتی مقدس برای توده ھای مردم بود، حزب توده در جھت پيشبرد اميال تبھکارانه اش، به شھيدی نياز 

ھای از اين رو ضمن علم کردن گروھی در مقابل سازمان چريک. داشت که به ھر صورت، با آن نام محبوب مرتبط باشد

حال اگر نه ادعاھا و پيش بينی ھا و غيره بلکه خود . فدائی خلق، شھيد مورد نياز خود را در تورج بيگوند پيدا کرد

 با توجه به اين که تورج بيگوند از سازمان چريکھای فدائی خلق انشعاب نکرده و در -واقعيت مورد قضاوت قرار بگيرد

 از اين نبايد اجازه داد که حزب توده، تورج بيگوند را منشعب از  بيشتر-درون آن سازمان به شھادت رسيده است

  .سازمان چريکھای فدائی خلق خوانده و با سوء استفاده از شھادت او، به اشاعه انديشه ھای منحط خود بپردازد

که ابداع ، عليه سازمان چريکھای فدائی خلق بپردازم که نمی توان باور کرد "توضيح"اکنون به داستان عرضه شده در

  . می باشند"  انديشه و پيکار-تراب حق شناس"کنندگانش حزب توده نبوده بلکه 
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آن را برای تمسخر و بی اعتبار کردن و بی مايه اصلی اش ، با توسل به داستانی که ابداع کنندگان "توضيح"در متن 

، انشاء کرده )١٣۵۵نگين تير ماه سازمان چريکھای فدائی خلق در دوره قبل از ضربه ھای س( نشان دادن سازمان ما 

 به اين موضوع تأکيدکنم که ءابتدا. اند، ادعاھائی شده است که  اتھامات کذب و بی پايه ای بيش عليه اين سازمان نيستند

به طور کلی با توجه به اين که سازمان چريکھای فدائی خلق در مرحله ای از رشد خود نتوانست به رھنمود ھای 

ن ھای خود يعنی رفقا مسعود احمدزاده و امير پرويز پويان عمل نمايد و گسست از تئوری ظفر نمون ارزشمند تئوريسي

، اين امر )نشست" ژی، ھم تاکتيکيمبارزه مسلحانه ھم سترات"به جای " تبليغ مسلحانه("چريکھای فدائی خلق ايجاد شد

فراد زيادی با نظرگاه ھای مختلف و چه به طرق  چه با ورود ا١٣۵٣از اواخر سال . نتايج عملی ناگواری به بار آورد

در نتيجه، نظرات انحرافی و حتی ترديد در . ديگری، سازمان در معرض ھجوم نظرات انحرافی مختلف قرار گرفت

اما . اين، امری کامالً پذيرفتنی است. وجود نيايده مورد صحت مشی مبارزه مسلحانه نمی توانست در درون آن سازمان ب

 شروع ١٣۵۴در اواسط سال " نه به طور کلی بلکه از يک مورد مشخص است و گفته می شود که بيگوندوقتی صحبت

، مدعيان اين موضوع بايد توضيح دھند که آنھا از کجا به اين موضوع پی "به انتقاد از مشی مبارزه مسلحانه پرداخت

! و آن منبع تا چه حد دارای اعتبار است! ه انددست آورده و چنين حرفی و تاريخی که ذکر شده را از چه منبعی ب! برده

 ھای نوارکه اصوالً می بايست برای "  انديشه و پيکار-تراب حق شناس"؟ !و بر چه اساسی می توان به آن استناد کرد

 ارائه بدھند، پاسخ مسايل فوق را بی جواب گذاشته و صرفاً ادعای حزب توده در مستندیمستند منتشر شده، توضيح 

برای تأکيد بگويم که بحث در اينجا بر سر درستی يا نادرستی آن ادعا .  را تکرار کرده اند۵٧ و سال ۵۶ سال اواخر

وجه سعی نکرده اند مستند سخن  است که به ھيچ" توضيح" نويسنده و نويسندگان بر سر طرز برخوردبحث . نيست

  !کندبگويند و نشان دھند که منبع معتبری اظھارات آنھا را تأئيد می 

به گفته (  اما از اين ھم گذشته در ادامه، در مورد چگونگی ارتباط  سازمان چريکھای فدائی خلق در ھمان زمان 

با تورج بيگوند، مطالبی مطرح )  که رفيق حميد اشرف و رفقای مسئول ديگر زنده بودند١٣۵۴اواسط سال " توضيح"

 س چ ف خ ا، وی را برای مطالعه بيشتر به يک خانه در اين زمان" ادعا شده است که گويا . شده که اتھاماتی بيش نيستند

معنی جمالت ). تأکيد از من است" ( ن کردييجداگانه، خارج از روابط مستمر سازمانی، فرستاد و دو نفر رابط برايش تع

 بايد برای خود را در عمل چگونه" خانه جداگانه، خارج از روابط مستمر سازمانی"فوق چيست؟ اساساً  زندگی در يک 

تصوير نمود؟  واضح است که با اين ادعا سعی شده به خواننده القاء شود که بيگوند را به خاطر داشتن نظراتی مغاير با 

نظرات شناخته شده سازمان به خانه ای فرستاده بودند تا نتواند با کسی در ارتباط قرار گرفته و نظراتش را به ديگران 

اما اگر چنين است پس چرا گفته می شود که سازمان ). تحمل نظرات مخالف به سازمان مااتھام عدم (منتقل بکند؟ 

سازمان در " غير جداگانه" ؟ مگر در خانه ھای به اصطالح "!!ن کردييدو نفر رابط برايش تع" چريکھای فدائی خلق،

خارج از روابط "  افراد سازمان، باز آن سال ھا افراد با چند نفر در تماس بودند که او با و جود ارتباط با دو نفر از

چه نوع خانه ای "  انديشه و پيکار- تراب حق شناس"از نظر " خانه جداگانه"؟ اساساً !!مستمر سازمانی قرار داشته

 خانه ھای جداگانه در ايران نبوده و عمالً زندگی در ۵٠اگر ھم ھيچوقت در دھه " توضيح" است؟ آيا امضاء کنندگان 

يکی را تجربه نکرده اند و به محدود بودن تعداد افراد در آن خانه ھا وقوف ندارند، ھيچوقت ھم راجع سازمان ھای چر

ی و ايلی در يک خانه يا محل بزرگ زندگی نمی ئبه اين موضوع نشنيده اند که در آن سازمان ھا افراد به صورت قبيله 

  ؟   !!ی کردند فعاليت مجداگانه چھار نفره در خانه ھای -کرده اند، بلکه سه

تازه ھر کسی که حداقل آشنائی به کار تشکيالتی در دوره مورد نظر داشته باشد می داند که يک فرد در تشکيالت با يک 

" دو رابط" شود که تورج بيگوند حاال چرا با اين که گفته می . قرار می گرفت" روابط مستمر سازمانی"فرد رابط در 

از !! معرفی می شود" خارج از روابط مستمر سازمانی"باز در اين داستان کذائی، او داشته، ) که خود امر عجيبی است(
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اين ھم گذشته، در ادامه مطلب عنوان می شود که گويا بيگوند نه فقط با دو رابط در ارتباط بوده بلکه او با يک نفر ديگر 

کردن داستان، " ھيجان انگيز" ھرچه بيشتر در آن خانه زندگی می کرده است که ابداع کنندگان اين داستان کذائی، برای

را کنار بگذاريم و بر مبنای اين داده ھا پيش برويم که سازمان سه " نگھبان"اما اگر فعالً نام . به او داده اند" نگھبان" نام 

اتش در انزوا  تا نظر-نفر را در تماس با تورج بيگوند قرار داده بوده، به خودی خود  بر ادعای مبنی بر ايزوله کردن او

  . خط بطالن کشيده می شود-مانده و به کسی منتقل نشود

در حقيقت سازمان چريکھای (!!) دھندگان با احساس مسئوليت کامل " توضيح"به داستان فوق، " نگھبان"با وارد شدن 

 داشت، زندانی فدائی خلق در دوره رفيق حميد اشرف را متھم می کنند که گويا ھر کسی را که در سازمان نظری مخالف

چنين بوده ) مورد تورج بيگوند(می گماردند؟ يا حداقل آنھا ادعا ميکنند که در يک مورد " نگھبان" کرده و بر سر او 

اين داستان را خود ابداع کرده و مسئوليت آن را می پذيرند؟ آيا حاضرند "  انديشه و پيکار-تراب حق شناس" آيا ! است

تا ديگران حرف آنھا را قبول کرده و با آنھا ھم آواز شوند که گويا در ! ی را ثابت کنندکه با سند و مدرک چنين اتھام

، جو کامالً غير دموکراتيک حاکم بوده تا جائی که نظرات افراد را خفه ١٣۵۴سازمان چريکھای فدائی خلق در سال 

 محض است و نويسنده يا نويسندگان ؟ يا نه، چنين چيزی در اساس يک دروغ!کرده و خود آنھا را زندانی می کرده اند

 ھای صوتی فرصتی برايشان بوجود آورده که می توانند عليه سازمان نوارفقط به تصور اينکه  انتشار "  توضيح"

چريکھای فدائی خلق ھر اتھامی را وارد کنند، اين داستان کذائی را از دشمنان مردم به عاريه گرفته و غير مسئوالنه 

  ؟!تکرار کرده اند

 در ادامه داستان بی اعتبار فوق، اين کوشش ھم صورت گرفته که سازمان چريکھای فدائی خلق به اصطالح بی مايه و 

رغم زندانی   که علی- يعنی ادعا شده-پوسيده و شکست خورده نيز جلوه کند، چرا که در ادامه داستان معلوم می شود

 جداگانه خارج از روابط مستمر سازمانی و گماردن نگھبان بر به معنی گويا قرار دادن او در يک خانه(کردن بيگوند 

رغم ھمه تالش رفيق حميد اشرف و ديگر رفقای مسئول برای خفه کردن نظرات او در  و به طور کلی علی) سر او

چه ."! ، دو عضو رابط تشکيالت و يک عضو نگھبان خانه را نيز با خود ھمراه کردگفت و گوبا بحث و " سازمان، وی 

دست آورده و رفقای ما را ه نويسندگان اصلی اين مھمل، از موفقيتی که روی کاغذ برای خود ب! جای شادی و شعفی

  ! داده اند البته که مسرور و شادمان شده اند" شکست"

، بلکه افرادی متعلق به جبھه " انديشه و پيکار–تراب حق شناس "واقعيت اين است که ابداع کنندگان مھمالت فوق نه 

بخوان بی مسئوليتی شان در انتشار " (  انديشه و پيکار–تراب حق شناس "گناه . ھا ھستند" یئتوده "دشمنان مردم يعنی 

 رسوا و دشمن ۀ، فقط در آن است که ادعاھای بی سند و مدرک حزب تود)ھر مطلبی عليه سازمان چريکھای فدائی خلق

با " حقيقت"  ايران را بی چون و چرا به عنوان ۀتوده ھای ستمديد کارگر و چريکھای فدائی خلق و ھمه ۀ طبقۀقسم خورد

به نام و مسئوليت و امضای "  انديشه و پيکار–تراب حق شناس "در واقع، آنچه. امضای خود به خورد خواننده داده اند

چريکھای فدائی ھا عليه سازمان " یئتوده "منتشر کرده اند، جز اتھامات بی شرمانه و کينه توزان " توضيح"خود در 

  . اينان فقط رونويسی کردن از روی دست آن عناصر ضد خلق و تکرار مھمالت آنھاست" گناه"خلق نيست؛ و 

؟ نه، اين !بپرسيد که شاھد يا مدرک شما در اثبات چنان داستان کذائی چيست"  انديشه و پيکار-تراب حق شناس" از 

" منابع"در نتيجه بايد به سراغ . ن کرده اندييتع" منابع"خود " حتوضي"پرسش ھم الزم نيست چون آنھا برای سخنان و 

را " منابع"يکی از .  آنھا رفت و ديد که در آنجا چه ھا عليه سازمان چريکھای فدائی خلق نوشته شده است" معتبر"گويا 

 از نوارھا چنان نوارھای موجود معرفی کرده اند بدون آن که بگويند در سخنان چه کسی يا کسانی و در کدام قسمت

ھر کسی که به نوارھای مورد بحث گوش کرده باشد، با روشنی خواھد گفت که در آن نوارھا . اباطيلی مطرح شده اند
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بنابراين، ذکر چنين آدرسی به خصوص برای . وجود ندارد"  انديشه و پيکار- تراب حق شناس" توضيح" چيزی در تأئيد 

  .   رده اند، نمی تواند جز نقش گمراه کنندگی داشته باشدکسانی که نوارھای مورد بحث را گوش نک

 شخصاً ھمکار دستگاه ۶٠ خونين ۀ که در دھی"یئتوده " آن ھم -ھا است" یئتوده "منبع ديگر، اظھارات يکی از 

حرفھا و ، "توضيح"متأسفانه امضاء کنندکان . سرکوب بود و دستش در دست جمھوری اسالمی جنايتکار قرار داشت

 دراينجا روی اين .ای چنين کسی را عليه سازمان چريکھای فدائی خلق، عيناً و بی و کم و کاست تکرار کرده اندادعاھ

ولی نمی توان . امر تأکيد کنم که در اين شکی نيست که برای پی بردن به حقيقتی می توان از منابع دشمن ھم سود جست

ده است را حقيقت ناب تلقی کرده و به نام و اعتبار خود به و درست نيست که چشم بسته ھر چه از زبان دشمن گفته ش

ھا گرفته تا عوامل " یئتوده " مردم، از ۀادعاھای ھر کسی و به خصوص دشمنان شناخته شد! خورد خواننده داد

ن جمھوری اسالمی، را بايد با داده ھا و تجربيات عينی موجود سنجيد و با تجزيه و تحليل علت ومنافعی که در پشت آ

تراب حق "اما . ادعاھا و سخنان خوابيده است، با احتياط به آنھا برخورد نموده و در صورت لزوم از آنھا استفاده کرد

ھا که تبھکاری و دشمنی کينه " یئتوده "چنين کاری را نکرده اند، بلکه آنھا ھر سخن و ادعای "  انديشه و پيکار-شناس

نيروھای انقالبی، حقيقت ثابت شده ای است را دربست قبول کرده و برای  شان با توده ھای تحت ستم مردم و ۀتوزان

، امضای حزب توده در زير " انديشه و پيکار- تراب حق شناس"مسلم است که اگر به جای امضای . خواننده نقل کرده اند

شته و گوئی که منبع اما آنھا امضای خود را گذا. بود، خواننده، تره ھم برای آن ادعاھا خورد نمی کرد" توضيح"آن 

روزگاری که آسان سپری نشد، بخش دوم از يادمانده ھای : " موثقی را معرفی می کنند، خواننده را رجوع داده اند به

  "!!   علی خدائی

روزھای دشواری که فدائی ھا در انتظار يورش " ببينيم، علی خدائی کيست؟ اين شخص در نوشته ای تحت عنوان 

معرفی کرده و افزوده ) منظور حزب توده است" (عضو مشاور کميته مرکزی حزب " ۶١ايان سال ، خود را در پ"بودند

سازمان نويد، خود را بخش فعال حزب توده در سال ھای قبل از .(بوده است" عضو رھبری سازمان نويد"است که قبالً 

ين واقعيت اشاره کرد که در شرايطی که اما برای شناخت بيشتر او بايد به ا).  در ايران معرفی کرده است۵٧قيام بھمن

 و سازمان  آغاز کرد، حزب توده۶٠رژيم جمھوری اسالمی ھجوم سراسری خود به مردم مبارز ايران را در سال 

اکثريت به آستان بوسی اين رژيم سرکوبگر رفته و با شرکت در سرکوب ھای خونين و جنايتکارانه جمھوری اسالمی، 

درست در زمانی که جمھوری اسالمی برای . در عمل، نوکری وسرسپردگی خود را به سردمداران اين رژيم نشان دادند

 توده ھای مبارز مردم به ھر عمل شنيع و کثيف و جنايتکارانه ای سرکوب کامل انقالب دموکراتيک و ضد امپرياليستی

دست می زد و از اين رو فضای جامعه تماماً خونين بود و سعی می شد که ترس و رعب و وحشت جامعه را فرا گيرد، 

در . دندحزب توده و سازمان اکثريت، دم و دستگاه سياسی خود را کامالً در خدمت پيشبرد اھداف اين رژيم قرار دا

را به آن رجوع داده اند، فرد نامبرده اعتراف می " توضيح"خواننده "  انديشه و پيکار-تراب حق شناس" ی که "منبع"

  . کند که در آن سال ھای خونين به چه صورت با دستگاه ھای حکومتی در تماس بوده است

به عمل می آمده ) ظاھراً عوامل حکومت( او از حوزه ھای حزبی و کوششی که برای پاک کردن آن از نفوذ عوامل غير

صورت غير منظم از حوزه ھائی که حدس زده می شد کسانی به داخل آن ھا نفوذ کرده اند ه  بءابتدا: " صحبت می کند

اما، از سال . مسئوليت اين حوزه ھا به افراد ورزيده و اغلب زندان ديده سپرده شد. گزارش ھای دقيق خواسته می شد

برای نمونه . گرفته شد که اين حوزه ھا دقيق تر زير نظر قرار بگيرند و روی آنھا کار اطالعاتی بشود تصميم ١٣۶٠

در ھمين رابطه . برخی از اين افراد را تيم تعقيب دنبال کرده و خانه و پايگاه و ارتباط ھای او کشف و گزارش شده بود

 مربوط به اين نوع حوزه ھا و افراد بايد به مسئول  سياسی تصويب شد که مجموعه گزارش ھایھيأتطرح تھيه بولتن 

اين بولتن فقط در يک نسخه تھيه می شد .  سياسی بگذاردھيأتاين بولتن می رسيد و او آن ھا را تنظيم کرده و دراختيار 
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لتن نيز محل تھيه اين بو. مسئوليت اين بولتن را به من سپردند.  سياسی خوانده شده و بايگانی می شدھيأتو درجلسات 

ھمان دفتری که کارھای روابط عمومی يعنی . وکيل حزب در خيابان جمھوری در نظر گرفته شد" ترابی"دفتر زنده ياد 

از جمله انتقال نامه ھا و پيام ھا و نظرات رھبری . و نامه نگاری ھای حزب با ارگان ھای حکومتی در آنجا انجام می شد

ری با رياست وقت مجلس که ھاشمی رفسنجانی بود و يا با زندان اوين و شخص حزب برای آيت هللا خمينی، يا نامه نگا

  ")تأکيد ھا از نويسنده اين سطور است" ( .اسدهللا الجوردی و ديگران

تراب "  بنابراين روشن است که علی خدائی که اظھارات و ادعاھای وی عليه سازمان چريکھای فدائی خلق از طرف

خدمت گزار جمھوری " یئتوده "به خواننده معرفی شده، يک " موثق"به عنوان منبع "  انديشه و پيکار-حق شناس

 ساله مرتبط با سازمان ١٣-١٢اسالمی آنھم در شرايطی است که آن رژيم با قساوت و بی رحمی تمام حتی به بچه ھای 

 شرايطی با خود قصاب فرد مذکور در چنين. ھای مخالف رژيم و از جمله مرتبط با سازمان پيکار، برخورد می کرد

من يادم ھست که بارھا برای مالقات رفيق عموئی با اسدهللا الجوردی : " خود وی می گويد. زندان اوين در ارتباط بود

روشن است که اظھارات چنين شخصی درمورد ". که ھر دو يکديگر را از زندان شاه می شناختند وقت مالقات گرفتم

ھر کينه و خشم، از نوع ھمان کينه و خشم الجوردی ھا نسبت به مردم و نيروھای نيروھای انقالبی نمی تواند به ز

معرفی شده ادعاھا و اتھامات بی اساسی راعليه " منبع"چنين شخصی است که در آن به اصطالح . انقالبی آلوده نباشد

 ديگری در باره بحث عسگر آھنين جگر موفق شد اطالعات: " سازمان چريکھای فدائی خلق مطرح کرده و نوشته است

در جريان ھمين پيگيری معزز توانست جزوه حيدری . ھای درونی رفقای چريک برخی خانه ھای تيمی بدست آورد

که بيگوند بدليل نظراتی که پيدا کرده در سازمان البته با اين اطالعات . بيگوند را از طريق آھنين جگر به ھاتفی برساند

در يک خانه تيمی نيمه زندانی کرده اند و معزز مسئول ارتباط ھای او با خارج از چريک ھا منزوی شده و حتی او را 

".(  بيگوند در آن خانه تيمی بودنگھبانمعزز در حقيقت : "  در ادامه گفته شده است که.خانه و خريد و ديگر امور است

زم، ولی در ارتباط با بحث فعلی، ھمانطور فعالً به کل اين داستان که خود جای تأمل دارد نمی پردا). تأکيد ھا از من است

چنين شخصی را برای قبوالندن آن  بی سند و مدرک ، اظھارات" انديشه و پيکار-تراب حق شناس" شود که مالحظه می 

  . خود معرفی کرده اند" موثق"ادعاھای کذائی عليه سازمان چريکھای فدائی خلق به خواننده، به عنوان گويا منبع 

ضد خلق ديگر تحت " یئتوده "،  يعنی در نوشته يک " انديشه و پيکار-تراب حق شناس"  يا موثق ديگرگو" منبع"در 

 در ارتباط با تورج بيگوند ادعاھا و ،"الھی، مشی مسلحانه جانفشانی بی حاصل يک نسل انقالبيون ايران.  ع"عنوان 

تشار آثارش را در سازمان ممنوع اعالم کردند و ان ":در آنجا چنين نوشته شده است . اتھامات مشابھی مطرح شده اند

در ادامه گفته شده . آمده" توضيح"است که در " خانه جداگانه" اين گويا ھمان ." خودش را به خانه ای ديگر تبعيد کردند

ط بعنوان نماد حزب توده ايران در آن سالھا در داخل کشور، از سوی ھم خانه و راب" نويد"ارتباط با سازمان " که 

ھم خانه بيگوند که ..... بيگوند با سازمان چريک ھا سرانجام برقرار شد، گرچه دير ھنگام و پس از کشته شدن بيگوند

ھمانطور که ". به سازمان نويد منتقل شد " علی"با نام مستعار " معزز"نقش نگھبان او در خانه محل تبعيد او را داشت، 

 –تراب حق شناس "ذکر شده در داستان مطرح شده در توضيح " نگھبان"اکنون می توان معلوم کرد که مالحظه شد، 

، آن "توضيح" و خواننده کامالً می تواند مطمئن شود که نويسنده يا نويسندگان !از کجا نشأت گرفته است" انديشه و پيکار

بقيه داستان نيز . انددر آن را خود ابداع نکرده بلکه از جای ديگری اقتباس کرده " نگھبان"داستان کذائی و شخصيت 

را با خود ھمراه می کند نيز از روی دست " دو عضو رابط تشکيالت و يک عضو نگھبان"مثالً آنجا که گويا بيگوند، 

اما اين شورشی، آسان از عقايد و يافته " : الھی جمالت زير نوشته شده است.در ھمان نوشته ع. ھا نوشته شده" یئتوده "

ر ھمان خانه ای که برای انزوا به آن منتقل شده بود، با ھم خانه و رابط سازمانی اش طرح و دھای نوينش دست نکشيد 

منطق و استدالل او که در ھمين کتاب حاضر می خوانيد، آنچنان . بحث بر سر ھمين نظرات و يافته ھای نوين را ريخت
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اگر به ). تأکيد ھا از من است(".ر قرار دادثيأقوی بود که نگھبان خانه و دو رابط سازمانی اين دوران او را نيز تحت ت

رجوع کنيم خواھيم ديد که آنھا ھمين حرفھا را با گذاشتن امضای خود به "  انديشه و پيکار-تراب حق شناس" " توضيح"

، دو عضو گفت و گوبا بحث و ) بيگوند( وی : "شان به اين صورت استکپيه برداری . اً تکرار کرده اندپای آن، صرف

  ."شکيالت و يک عضو نگھبان خانه را نيز با خود ھمراه کردرابط ت

، منبع ذکر شده ديگری از طرف "١٣۵۶اتفی، مقدمه کتاب تورج حيدری بيگوند، انتشارات سازمان نويد، رحمان ھ"

يح و حسين قلمبر توضتورج بيگوند مختصراً درمورد زندگی است که با استفاه از آن "  انديشه و پيکار-تراب حق شناس"

ھای معرفی شده مالحظه شد، ھمه مطالبی که در ارتباط با " منبع"به طور کلی، ھمانطور که با نگاھی به . داده اند

 ۀصرفاً به پای اتھامات کينه توزان"  انديشه و پيکار-تراب حق شناس"آمده بيانگر آن است که " توضيح"داستان فوق در 

 ۀدائی خلق امضای خود را گذاشته و ضمن  اعتبار دادن به حزب تودحزب توده نسبت به سازمان انقالبی چريکھای ف

 خود خواسته يا ناخواسته کوشيده اند به اعتبار سازمان چريکھای فدائی خلق در ۀھا، به نوب" یئتوده " رسوا و تطھير

  .دوره رفيق حميد اشرف لطمه بزنند

معروف شد، توسط حزب توده " ای فدائی خلق ايرانگروه منشعب از سازمان چريکھ"آنچه به نام واقعيت اين است که 

در واقع، اين حزب توده . از ميان افرادی که با سازمان چريکھای فدائی خلق شناخته می شدند، ساخته و پرداخته شده بود

ی ھا ھم به آن اعتراف م" یئتوده "بود که با تئوری پردازی ھای خود به آن گروه ھويت داد، واقعيتی که امروز خود 

 گروه ۀبخش سوم بياني: " ، نوشته اند"اين منطق خلع سالح چريکی را با خود آورد"تحت عنوان  در مطلبی مثالً . کنند

اين بيانيه را رحمان ھاتفی بر مبنای چھار .  راه توده می خوانيدۀمنشعب از چريک ھای فدائی خلق را در اين شمار

اين ": در ادامه، گفته شده".  بندی خود دراختيار وی گذاشتند نوشته صفحه نظراتی که رفقای رابط منشعبين بعنوان جمع

ی بود و سرانجام بحث ھای طوالنی که ھاتفی با زنده ياد فرزاد ئبيانيه پايان مشی چريکی و ترور و پيوستن به مشی توده 

که ھاتفی با رفقای در اصل، اين بيانيه مفصل، خالصه آن بحث ھای طوالنی است . دادگر بعنوان رابط گروه داشت

در مطلب ذکر ." منشعب داشت و مسائلی که در آن طرح شده و می خوانيد، تدقيق شده و تدوين شده ھمان بحث ھاست

گروه منشعب از چريک ھای فدائی خلق از دل اين بحث ھا و ديدارھائی که بصورت  : "الھی نيز آمده است.شده از ع

نسل جوان چپ بايد بخواند تا "در مطلبی به اسم . " ترتيب می يافت بيرون آمدنوبتی با رحمان ھاتفی رھبر سازمان نويد

، در ارتباط با کتابی که با نام تورج  )٢٨.٠٧.٢٠٠٨ ١٨٧راه توده "(بداند چرا نبايد گذشته را بار ديگر تکرار کرد

 ھمراه با ھمين مقدمه ١٣۵۵ اين کتاب در سال: " حيدری بيگوند از طرف انتشارات حزب توده منتشر شده ھم نوشته اند

مقدمه را رفقای منشعب . و يک تحليل ھمه جانبه از اوضاع ايران به قلم رحمان ھاتفی رھبر سازمان نويد منتشر شد

  ) ۴(" نوشتند که می خوانيد و تحليل را ھاتفی نوشت

نويسنده يا . آمده" توضيح"مورد اول مربوط به موضوعی است که در . در آخر بايد به دو مطلب ديگر نيز برخورد کنم

 بر سر يک قرار تشکيالتی لو رفت و به ١٣۵۵ مھرماه ١٢تورج بيگوند در : "نويسندگان آن توضيح نوشته اند که

، گروه وی انشعاب را اعالم کرد و کمی بعد پيوستن به سازمان نويد ١٣۵۵يک ماه بعد در آبان ماه . شھادت رسيد

، تقريباً تکرار جمالتی است که در مقدمه کتابی "کمی بعد"قسمت اول تا ." عالم نمودرا ا) وابسته به حزب توده ايران(

بيگوند در . اما واقعيت به آن گونه نيست که در اين جمالت بيان شده. که حزب توده به نام بيگوند منتشر کرده آمده است

ھا و با رونويسی از " یئتوده ! "کندرا اعالم " انشعاب"درون سازمان، گروھی نداشت که يک ماه پس از شھادت وی 

. ، تعداد دوستان بيگوند را سه نفر ذکر کرده اند که البته آنھا ھم يک گروه نبودند" انديشه و پيکار-تراب حق شناس"آنھا 

اما با داده ھای موجود که البته نمی تون آنھا را کامل به حساب آورد، می توان گفت که پس از شھادت رفيق حميد اشرف 

 رفقای ديگر، در شرايط پراکندگی و قطع ارتباط ھا و به طور کلی با به ھم ريختن اوضاع سازمان، تعدادی که درستی و
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 ھم تقويت شده بود، در ١٣۵۵ال قرار داده و ترديدھايشان پس از ضربه ھای سنگين سال ؤمشی مسلحانه را مورد س

اين عده که ھنوز به صورت گروھی منسجم در نيامده .  کردندآبانماه آن سال حساب خود را از بقيه رفقای سازمان جدا

در طی مدتی بين آنھا و عناصری از حزب توده ارتباطی بر قرار . بودند، جدائی خود را نيز با اطالعيه ای اعالم نکردند

بالً با تورج ھا به اين شکل مطرح می کنند که آنھا از طريق امير معزز، کسی که ق" یئتوده "اين موضوع را . می شود

بی ترديد، . بيگوند ھم خانه بود، توانسته اند با افراد ديگری از سازمان چريکھای فدائی خلق تماس بر قرار بکنند

ادعاھای حزب توده را بدون بررسی وتحقيق کامل نمی توان و نبايد پذيرفت، ولی به طور کلی به گونه ای که واقعيت 

دو فردی ھم که در .  با جداشدگان از سازمان، يک واقعيت و امر محرزی استھای بعدی بيانگرند، ارتباط حزب توده

  .ی تقی شھرام ھستند، ارتباط خود با حزب توده را انکار نمی کنندگفت و گونوار ھای صوتی مورد بحث طرف 

آبان ماه ھمان آنچه مسلم است اين است که آنچه به نام گروه منشعب از سازمان چريکھای فدائی خلق معروف شده نه در 

، بلکه آن گروه پس ١٣۵۵سالی که سازمان چريکھای فدائی خلق مورد حمالت شديد ساواک قرار گرفت، يعنی در سال 

در واقعيت امر نيز اعالم موجوديت گروھی به . از آن تاريخ و بعد از يک سال ارتباط مداوم با حزب توده شکل گرفت

تازه ھمين به .  بود١٣۵۶ بلکه در آبان ماه سال ١٣۵۵نه در سال " ئی خلقگروه منشعب از سازمان چريکھای فدا" نام 

پيوستن به سازمان نويد حزب توده " کمی بعد"، "توضيح" نيز به رغم ادعای ١٣۵۶در سال " گروه منشعب"اصطالح 

سازمان چريکھای اگر با تعمق الزم به ھدفی که حزب توده از اعالم انشعاب يک گروه از ! به ھيچوجه. را اعالم نکرد

فدائی خلق تعقيب می نمود، توجه کنيم، خواھيم ديد که اتفاقاً حزب توده تا جائی که برايش مقدور بود می خواست از به 

در " چريکھای فدائی خلق"که بدست آورده بود، حداکثر استفاده را بکند و به راحتی حاضر نبود نام " برگی"اصطالح 

اين به اصطالح حزب، با ھمه کينه اش نسبت به چريکھای فدائی خلق، به . ز دست بدھددنباله گروه دست ساز خود را ا

؛ و ھمچنين به درجه نفرت توده ھای مردم از آن )و ھست(خوبی از محبوبيت عنصر فدائی در ميان مردم مطلع بود 

تا می توانند سياست ھا و در چنين اوضاعی برای آنھا بسيار سودمند بود که . حزب ضد خلقی نيز وقوف داشته و دارد

خودشان اذعان می کنند . پيش ببرند" گروه منشعب از سازمان چريکھای فدائی خلق" نظرات خود را تحت پوشش و نام 

البته آنھا از ( می خواستند ستادی برای خود بزنند به دليل آن که شديداً در ميان مردم منفور بودند ۵٧که وقتی در سال 

انگار مشتی جذامی می خواھند "با آنھا طوری برخورد می شد که ) ران فدائی و مجاھد نام برده اندمردم به عنوان طرفدا

علی ! ( به دادشان رسيده اند" رفقای منشعب " و می نويسند که درچنان شرايطی " در يک محله اعيان نشين ساکن شوند

وجه نمی خواست که پس از اعالم انشعاب  روشن است که حزب توده به ھيچ).  روزگاری که آسان سپری نشد-خدائی

اما روزگار به خواست حزب توده پيش نرفت و مردم . پيوستن به سازمان نويد اعالم شود" کمی بعد"گروه مزبور، 

دقيقاً اين توده مردم آگاه و . را به آن حزب منفور ندادند" گروه منشعب" "برگ"مبارز و آگاه ايران اجازه بازی بيشتر با 

ودند که حزب توده را مجبور کردند که زائيده خود را به درون خويش کشيده و دو روح را در يک قالب عرضه مبارز ب

از آنجا که اين موضوع نمودار يک تجربه ارزشمند تاريخی است، در اينجا تا حد امکان با جزئيات، چگونگی اجبار . کند

ما قبل از آن، اين نکته را ياد آوری کنم که تراب حق ا. و زمان پيوستن گروه منشعب به حزب توده را ذکر می کنم

عليه سازمان چريکھای فدائی خلق جمالتی برگزيده اند، می " فوق الذکر" یئتوده "که از نوشته "  انديشه و پيکار-شناس

 در آنجا آمده .ذکر شده" انقالب" بعد از ۵٧توانستند ببينند که در آنجا ھم تاريخ پيوستن گروه منشعب به حزب توده، سال 

گروه منشعب از چريک ھای فدائی خلق از دل اين بحث ھا و ديدارھائی که بصورت نوبتی با رحمان ھاتفی : " است 

  ". در حزب توده ايران جای گرفته۵٧رھبر سازمان نويد ترتيب می يافت بيرون آمد و پس از انقالب 

 ، گروه منشعب را وادار ۵٧شدن سازمان ھای مخفی در سال بله، اين مردم آگاه و مبارز ايران بودند که پس از علنی 

اين امر به زمانی . کردند که نام چريکھای فدائی خلق را از دنباله اسم خود برداشته و بعد رسماً به حزب توده بپيوندد
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ينده گروه در آن ميتنيگ وقتی نما. برمی گردد که پرسنل نيروی ھوائی در دانشگاه صنعتی ميتينگی برگزار کرده بود

نه، : ش را برای جمعيت بخواند، مردمی که در آنجا حضور داشتند، ھمه يک صدا فرياد زدندمنشعب، خواست پيام

 ۀوضع طوری شد که نمايند. اينھا ھمان ھائی ھستند که در روزھای سخت، فدائی ھا را تنھا گذاشتند. پيامش را نخواند

ه خود دچار اپورتونيسم گشته و باند فرخ نگھدار را به درون خود راه ھمان سازمانی ک"( سازمان چريکھای فدائی خلق"

 گرچه در آن زمان مردم، اين را نمی دانستند و به آن سازمان به مثابه سازمان واقعی چريکھای فدائی خلق می -داده بود 

 طنين انداز شد ءين فرياد در فضااما باز جمعيت راضی نشد و ا. ، پا درميانی کرد تا او بتواند پيامش را بخواند)نگريستند

درست پس از اين فضيحت . را ھم به اسم خود اضافه کند" وابسته به حزب توده"که تنھا به اين شرط بخواند که عبارت 

گروه منشعب از سازمان چريکھای فدائی خلق " ھا اعالم کرد که ديگر از اسم " یئتوده "بود که آن گروه دست ساز 

  . رسماً به حزب توده پيوست١٣۵٧در ھمان سال " کمی بعد"اھد کرد و استفاده نخو" ايران

تراب حق شناس در مورد نوارھای دور  يک موضوع در ارتباط با توضيح مبارز عزيز آخرين مطلب اين نوشته را به

ز  ا: "در آن توضيح گفته شده است.  رفيق حميد اشرف است، اختصاص می دھمگفت و گواول که يکی از طرف ھای 

افت ين نوارھا را دريوارد شده بود ا. ا. خ. ف. ل ضرباتى كه به سازمان چيآنجا كه رفقاى فدائى در خارج كشور به دل

ل يا اواي ١٣۵۶در خارج بود در اواخر سال . ا. خ. ف.  سازمان چۀنديد محمد حرمتى پور كه نمايق شھينكرده بودند، رف

  ." س به وى دادمي كه خودم در پارگرى از نوارھا را از ما خواستي دۀ نسخ١٣۵٧

عجبا از چه سخن گفته می شود؟ مگر . رو شدم، واقعاً جا خوردمه من وقتی با اين بيان يا درست تر گفته شود ادعا روب

ممکن است رفيق حرمتی پور چنان نوارھائی را از سازمان مجاھدين دريافت کرده باشد و من از وجود آنھا بی خبر بوده 

 عکس سال ھای قبل، من و رفيق حرمتی پور در ه زمانی بود که ب١٣۵٧ يا اوايل ١٣۵۶اً تاريخ اواخر سال اتفاق. باشم

 خود شک کردم، ولی در ھمان حال فضای تيره و کدری که درست ۀ به حافظءدر ابتدا. ديگر بوديم تماس مداوم با يک

در چنان فضائی چطور ممکن بود مجاھدين . وجود آمده بود از خاطرم گذشته در ھمان مقطع بين مجاھدين و ما ب

 ٢ ۀ شمارۀدر آن مقطع سازمان مجاھدين خلق، نشري. ھا را به رفيق حرمتی پور داده باشندگفت و گوسخاوتمندانه نوار 

درون دو سازمان مجاھدين خلق ايران و سازمان چريکھای فدائی خلق ايران را بدون موافقت و حتی اطالع سازمان ما 

اين کتابچه حاوی اتھامی ناروا و مملو از . انتشار بيرونی داده بود" مسايل حاد جنبش ما"  ای تحت عنوان در کتابچه

تا جائی که ما در خارج از کشور در جريان بوديم، آنھا در . برخوردھای تنگ نظرانه نسبت به سازمان ما بود

 سازمان ما پرداخته و به طور کلی خالف برخوردھای حضوری شان با ديگران نيز به طور شفاھی به بد گوئی از

 ھشت تير و شھادت رفيق حميد اشرف، نسبت به سازمان چريکھای فدائی خلق برخوردھای به قول ۀسالھای قبل از ضرب

موجود است، ھم اعالميه " مسايل حاد جنبش ما "ۀامروز در جنبش، ھم کتابچ. معروف از باال و غير دوستانه ای داشتند

ن زمان از طرف سازمان چريکھای فدائی خلق در برخورد به اقدام آنھا و تکذيب اتھام ناروا و بی اساس ای که در ھما

 اول بحث بين دو سازمان با مقدمه ای که در آنھم برخورد مجاھدين ۀ شمارۀشان به سازمان ما، منتشر شد، و ھم نشري

  . ار يافت، وجود داردمورد نقد قرار گرفته و از طرف سازمان چريکھای فدائی خلق انتش

ی رفيق حميد اشرف و گفت و گونوار ھای (بی ارتباط نيست مطرح کنم که خيلی ھا بعد از انتشار آن نوار ھای صوتی 

، روی ضرورتی انگشت گذاشتند، و آن اين که به ھنگام انتشار آن نوار ھا می بايست دو موضوع به )رفقای ديگر

 اول اين که چرا نوارھا در مدت طوالنی گذشته در اختيار عموم قرار داده نشده .روشنی و با صراحت پاسخ داده می شد

جائی بوده ه اينھا پرسش ھای کامالً ب! بودند و دوم و شايد مھمتر از اولی، چرا امروز، در تاريخ کنونی منتشر می شوند

ايط مخصوص به خود است و از و ھستند، چرا که مسلماً تاريخ فقط يک رقم نيست بلکه معرف اوضاع و احوال و شر

اما در آن توضيح، از پاسخ به اين دو . اين رو ضرورت ھر اقدامی در ارتباط با شرايط خودش بايد توضيح داده شود
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ال اجتناب شده و گويا برای پر کردن جای خالی آنھا بود که اين موضوع مطرح شده که نسخه ای از آن نوارھا به ؤس

جا و الزم بودن ه رغم ب به نظر من علی. ه بھمانی از سازمان چريکھای فدائی خلق داده شدفالنی و در چند سال بعد ب

 ھای ديگر از طرف تراب حق شناس ارزشمند و قابل ارج نوار ھا و نوارپرسش انتقادی فوق الذکر، صرف انتشار آن 

 به ارج و ارزش آن اقدام اضافه نمی کند گذاری است و تأکيد بر اين که گويا نوارھا به اين و آن ھم داده شده بود، چيزی

ضرورت و نيازی برای طرح چنين تأکيداتی وجود  اما پرسيدنی است که اساساً چه .و مسلماً چيزی ھم از آن کم نمی کند

ھای گفت و گو؟ در ھر حال، واقعيت اين است که من نيز مثل خيلی ھای ديگر صدای رفيق حميد اشرف و !داشت

اگر رفيق حرمتی پور آن نوارھا را در اختيار . نتشار به صورت نوار ھای صوتی در اينترنت شنيدممربوطه را پس از ا

داشت مسلماً من بايد اولين کسی می بودم که آن رفيق آنھا را برای گوش دادن ، به او داده باشد و در اين صورت مسلماً 

  . ن نبود که چني- می کرديم گفت و گوما در مورد مطالب آن با ھم بحث و 

 به رفيق حرمتی پور داده شده بود، اين ۵٧ يا اوايل سال ۵۶برای من در ارتباط با اين گفته که آن نوارھا در اواخر سال 

ال ھم مطرح است که اگر چنين نوارھائی در اختيار رفيق حرمتی پور بود حتماً آنھا را در اختيار رفقای ديگری ھم ؤس

يا اگر در سال ھای بعد افراد وابسته به سازمان فدائی آنھا را در اختيار .  قرار می داد،که در آن زمان در کنار ما بودند

کسانی ھم که تخصص خود را جمع آوری اطالعات ) و قبل از انتشار آن نوار ھای صوتی(داشتند، حتماً تا به امروز 

ه اند، پيدا می شدند تا ده ھا بار در  آنھا به نام اطالعات دست اول خود قرار دادۀ از گذشته و عرض نادرستدرست و

 که چون اطالعی نداشته اند، ادعائی نکرده و -مورد آن نوارھا صحبت کرده و پز گوش کردن به آن نوارھا را بدھند 

ھمچنين تا کنون ھيچ کس و در ھيچ زمانی مدعی نشده که در مورد آن نوارھا چيزی از رفيق . چنين چيزی نگفته اند

عالوه بر اينھا، اين به ھيچ وجه قابل پذيرش نيست که رفيق حرمتی پور نوار صدای رفيق حميد . ه استحرمتی پور شنيد

مطمئناً اگر او چنان نوارھائی ! اشرف را در اختيار داشته ولی با بی اعتنائی آن را به کناری گذاشته يا دور انداخته است

 با خود به ايران ۵٧يد اشرف ھم شده بود، آن را در سال در اختيار داشت حتی به خاطر حفظ صدای رفيق کبيرمان حم

اين مورد را در زير به تفصيل توضيح می دھم که . کما اين که در موردی ديگر من خود چنين برخوردی داشتم. می برد

 خود می تواند گواھی دھد که در صورت دراختيار داشتن نوارھای مورد بحث، با آنھا نيز برخورد مشابھی صورت می

  .گرفت

اين نوار که در . سال ھا نوار سرودی از رفيق حميد اشرف و رفيق مرد ديگری که برايم شناخته نشد را به ھمراه داشتم

دست ما رسيده بود، آنقدر برای من با اھميت و با ه  از آخرين ارتباط با رفقای داخل در خاورميانه ب١٣۵٣اواخر سال 

در آن سال ھا من مرتب به اين يا آن کشور مسافرت می کردم و . ور نمی کردموقت از خودم د ارزش بود که آن را ھيچ

با اين حال اين نوار و ھمچنين يادگاری ھائی که از رفيق . به يک معنا در جای ثابتی به مدت طوالنی مستقر نبودم

تم را به ھر صورتی داش)  در جبھه نبرد در ظفار شھيد شد١٣۵۴رفيق محمد علی خسروی اردبيلی که درسال ( داداشی

در ايران، يادگاری ھای رفيق داداشی را در اولين .  تا زمان بازگشتم به ايران، حفظ کردم١٣۵٧بود تا مقطع قيام بھمن 

فرصت به دست خانواده اش در بابل رساندم  و نوار رفيق حميد اشرف و رفيقی ديگر که سرودھائی در آن خوانده بودند 

البته بيشتر سرودھا را . انقالبی، سعيد سلطانپور سپردم تا تکثير و در اختيار جنبش قرار دھدرا به دست زنده ياد شاعر 

 سه جمله ای در وصف آن گفته بود، مثالً خوب -او در اول ھر سرود ھم دو . در آن نوار رفيق حميد اشرف خوانده بود

معروف است با حالت افتخار آميزی اين جمله را ياد دارم که در ابتدای سرودی که به اسم سرود چريکھای فدائی خلق ه ب

".  اعدام، می خواندندۀاين سرود را رفيق کبير ما مسعود احمدزاده و رفقای ھمراه او موقع رفتن به صحن: "گفته بود

، بيشتر صحبت ھای رفيق )او مرتب با اشتياق تمام به اين سرودھا گوش می داد(متأسفانه در اثر اشتباه رفيق داداشی 

در ھر حال به ھنگام آماده کردن آن نوار برای تکثير، . ميد اشرف در آن نوار يا کامالً پاک و يا بريده بريده شده بودندح
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 اين قسمت ھا و صدای رفيق ناشناخته، پاک و تنھا صدای سرود خواندن رفيق حميد اشرف در اختيار جنبش قرار ۀھم

 گرمی بخش قلب مردم و ھزاران ھوادار ١٣۵٧جود دارد و در سال اين ھمان نواری است که امروز در جنبش و. گرفت

  . پرشور سازمان چريکھای فدائی خلق شد

اتفاقاً خيلی از اسناد و . وجه به ھيچ. خوبی محافظت کرديمه  اسناد گذشته بۀمسلماً بحث بر سر اين نيست که ما از ھم

 تحقيقات روستائی از ۀمثالً با اين که يک نسخه از جزو. مدارک گذشته از ميان رفته اند يا در دسترس عموم نيستند

منطقه قره داغ آذربايجان که رفيق بھروز دھقانی آن را با به جان خريدن خطرات زياد و با درايت کامل تھيه کرده بود، 

بر سر آن آمد وقت چاپ نشد و معلوم ھم نشد چه  به منطقه رسيد و ما آن را برای چاپ و انتشار به اروپا فرستاديم، ھيچ

  . ھر چند به احتمال زياد امروز در جائی مخفی نگاه داشته شده است-

 : جمعبندی کنم

ن اين يتحس.  مبارزاتی، کامالً ارزشمند استۀ ھمت رفقای منتشر کننده اسناد مورد بحث، به عنوان انجام يک وظيف-١

ق الزم، برای يستند سخن می گفتند و مثالً بدون تحقکار دو چندان می شد اگر آنھا در توضيح خود برای اين اسناد نيز م

رغم بی اطالعی از نام شرکت کنندگان در مباحثه با تقی شھرام، نام ھای  یا علين نمی کردند و ييھا تاريخ تعگفت و گو

د موضوعات ديگری که چه بسا برخورد به آنھا موجب ترديدھائی در موار...غير واقعی روی آنھا نمی گذاشتند، و يا

  .ديگر آن توضيح گردد

شه خائن، و تکرار ادعا ھا و اتھامات پوچ و بی اساس ين حزب ھميت اي استناد به منابع حزب توده بدون تعمق در ماھ-٢

  .روھای انقالبی باشديسته نيست که شايآنھا ، کاری ن

شھرت يافته، " دائی خلق ايرانگروه منشعب از سازمان چريکھای ف" بر اساس اطالعات تا کنون موجود، آنچه به نام -٣ 

گروھی بود که حزب توده طی تماس و کار روی افراد جدا شده از سازمان چريکھای فدائی خلق بعد از ضربه ھای 

 و بالفاصله پس از علنی شدن سازمان ھای سياسی مخفی  وجود آورده  نظرات خود بۀ، برای اشاع۵۵ تير ٨سنگنين 

ار توده ھای مبارز و آگاه ايران مجبور شد آن گروه دست ساز خويش را در درون پس از سقوط رژيم شاه، بر اثر فش

  .خود جای دھد

   در خاتمه مجبورم برای تمامی کسانی که با ديدی تاريخی و برای روشن شدن حقيقت به اين اسناد می نگرند، يک-۴ 

کار يشه و پيت انديکه در سا ني بار پس از انيد اشرف را برای اوليق حميد کنم که من نوار ھای صحبت رفيکأبار ديگر ت

ت يق حرمتی پور آنھا را داشته است را با واقعي رف۵٧ا ي و ۵۶ن ادعا که در سال يل ھم اين دليدم، و به ھميدرج شد شن

  .منطبق نمی دانم

  .  سطور واداشتوظيفه ای که مرا به نوشتن اين.  حقيقتۀاميد که اين مالحظات، خدمتی باشد برای روفتن غبار از چھر

  ٢٠١١ست گا - ١٣٩٠ ]سنبل[وريشھر

  اشرف دھقانی

  

  :پاورقی ھا

  

را به مثابه امضائی که در پای توضيح مربوط به نوارھای مورد بحث "  انديشه و پيکار-تراب حق شناس" عبارت -١

  .کار می برمه گذاشته شده و قاعدتاً بار مسئوليتی را حمل می کند، ب

 سازمان چريک ھای "در توضيح مربوط به نوارھای مورد بحث نوشته اند که " شه و پيکار اندي-تراب حق شناس "-٢

اين به نوبه خود می تواند موضوعی مورد برخورد . " خلق ايران با اين گروه منشعب ارتباط خود را حفظ کردئیفدا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١۵

ھا بين رھبری مجاھدين و گفت و گووم دور د"اما دراينجا دليلی که برای اين مورد ذکر شده اين ادعا است که گويا . باشد

تأکيد از ." (  صورت گرفت، توسط ھمين گروه منشعب از س چ ف خ ا، برقرار شد١٣۵۵ دی ماهفدائيان که در اوايل 

؟ ھمانطور که در باال اشاره شد مرکزيت !، بايد پرسيد که اين ادعا بر چه پايه و اساسی استوار است) اين سطورۀنويسند

در اين نامه که .  نامه ای برای سازمان چريکھای فدائی خلق نوشته است١٣۵۵ شھريور ٣١ين در تاريخ سازمان مجاھد

 کامل بين دو سازمان بعد از ضربه تير ماه به سازمان ۀچاپ شده، پس از ذکر قطع رابط" مسايل حاد جنش ما"در 

ماس با رفقای فدائی حاصل به ھر صورت مدتی بعد ت" چريکھای فدائی خلق، آشکارا نوشته شده است که

مذاکرات حضوری بعد از ضربات اين دوره شرکت داشتند که از عناصر مرکزی ۀ رفقائی که در اولين جلس......گشت

در واقعيت امر، سه تن از رفقای فدائی که در آن دوره مسئوليت ھای مرکزبت را به ....". رفقای فدائی به شمار می آمدند

 اطالعات خود ما، عبارت بودند از رفقا، صبا بيژن زاده، حسن جان فرجودی، بھنام اميری عھده گرفتند، با توجه به

حسن جان : دوم بين دو سازمان، دو نفری گفت و گو در : "ھم در دنباله مطلب فوق چنين آمده است" توضيح" در . دوان

روزکوھی از س م خ ا حضور فرجودی لنگرودی و يک نفر ديگر از س چ ف خ ا و محمد جواد قائدی و مسعود في

که گويا ارتباط دو سازمان پس از ضربه ھای سنگين "  انديشه و پيکار-تراب حق شناس"بنابراين، اين ادعای ". داشتند

 ٣١ تاريح .، از طريق گروه منشعب برقرار شده را نمی توان درست تلقی کرد١٣۵۵ ]جدی[در اوايل دی ماه تير، ٨

بيانگر آن است که ارتباط بين مرکزيت دو سازمان قبل از  سازمان مجاھدين، خود  مرکزيتۀ در نام١٣۵۵شھريور 

شھريور برقرار گشته بود، و اين تاريخی است که ھنوز افرادی از سازمان چريکھا جدا نشده بودند و گروه منشعبی 

  .وجود نداشت

 خود وی ۀکردند را نمی توان حقيقتاً نوشتھا پس از شھادت تورج بيگوند به نام وی منتشر " یئتوده " کتابی که -۴ و ٣

ولی موقعی که .  بيگوند را به حزب توده داده استۀآنھا مدعی اند که رفيق وی به نام امير معزز نوشت. به حساب آورد

ھا بود که می خواستند " یئتوده " حزب توده به نام بيگوند کتاب منتشر کرد وی شھيد شده بود و ريش و قيچی در دست 

ھدف حزب توده در واقع، مقابله با نظرات انقالبی چريکھای .   انديشه ھای خود استفاده کنندۀھادت او به نفع اشاعاز ش

امروز ھم آنھا برای مقابله با نظرات چريکھای فدائی خلق اقدام . فدائی خلق با سوء استفاده از محبوبيت نام خود آنھا بود

 توضيحی گروه منشعب را اين ۀاز داليل تجديد چاپ کتاب بيگوند و اعالميبه تجديد چاپ آن نوشته ھا  کرده  و يکی 

عنوان دو تئوری پرداز ه در کنار تبليغی که در دوران اخير پيرامون آثار پرويز پويان و احمدزاده ب: "طور بيان کرده اند

جانفشانی ."(و آن را خشک کردجنگ مسلحانه و ترور در ايران می شود، از نظر ما بايد ريشه ھای اين تبليغ را يافت 

 ).الھی.  ع-بی حاصل يک نسل انقالبيون ايران

 

 

 


