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 فريبرز سنجری

 ٢٠١۴ می ١١
  

  در پشت عنوان
  "نوار گفت و گوھای دو سازمان را رفقای فدائی ھم داشتند ولی منتشر نکردند"

 چه نھفته است؟
  

 و گفت"رفيق تراب حق شناس که چند سال پيش مبادرت به علنی نمودن نوار ھای ) ١٣٩٣(اه در يازدھم ارديبھشت م

در دوران شاه کرده بود با " گو ھای فی مابين دو سازمان چريکھای فدائی خلق ايران و بخش مارکسيست مجاھدين خلق

رد يک : داشتند ولی منتشر نکردند ھم ئیگوھای دو سازمان را رفقای فدا و نوار گفت: "انتشار نوشته ای تحت عنوان

 اين سطور با نادرست دانستن روايت ايشان از اين نوارھا ، برخورد شايسته ای با ۀ ادعا نموده است که نويسند،"اتھام

منکر آن شدند که من  ... اشرف دھقانی و فريبرز سنجریءرفقا: " خود نوشته است کهۀتراب در نام. وی نکرده است

اين برخورد "و درست به ھمين دليل ھم مدعی شده است که ."   ھا را به رفيق حرمتی پور داده امنسخه ای از نوار 

قلم به دست گرفته ، دو نفر "  رد يک اتھام"به اين ترتيب کسی که برای به اصطالح ".  آن ھا نبوده و نيستۀشايست

  .ديگر را متھم می کند تا از خود رفع اتھام نمايد

پرداخته " انکار و اتھام"نکرده ام و به " شايسته"که با ايشان برخورد  که امروز متھم می شوم به ايناما من چه گفته ام 

  ام؟

مبر در سپت"  كارگرۀاز طرف جمع تنظيم و انتشار آرشيو سازمان پيكار در راه آزادى طبق"وقتی که تراب حق شناس 

بين دو سازمان چريكھاى فدائى خلق ايران  ى درونىگفت و گوھا: "  مبادرت به انتشار و علنی کردن نوار ھای٢٠١٠

 و ھمچنين در ٢٠١١ جنوری ١۵ اين سطور  در جلسه ای پالتاکی به تاريخ ۀنمود، نويسند" و مجاھدين خلق ايران

 نوشتم به -  منتشر شد ٢٠١١ که در مارچ - اين نشريه ١٠۶ و ١٠۵ ۀ آرش برای شمارۀمطلبی که به درخواست نشري

  . ار ھا پرداخته و چند مورد مشخص را توضيح دادمموضوع اين نو

زوايای انبار "بايد از خارج شدن آن ھا از پستوی انبار ھا و يا به قول رفيق حميد اشرف از : "قبل از ھر چيز نوشتم که

دور از دسترس عموم، خوشحال بود؛ و به ھر حال متشکر بود که چنين کاری صورت ) ٣ قسمت ٢نوار شماره (ی "ھا

 نوار ۀراستی چه مالحظاتی رفيق تراب حق شناس يعنی دارنده ب: "ال را مطرح کردم کهؤو سپس اين س." فته استگر

ھای مورد بحث را بر آن داشته بود که تا کنون اين اسناد را از انظار عموم مخفی نگھدارد؛ آن ھم در شرايطی که ھيچ 

 آن ھا يا در - ن سخن می گويند ديگر در بين ما نيستند يک از کسانی که در اين نوار ھا از سوی سازمان ھای شا

و يا در ھمان سال )  حميد اشرف و بھروز ارمغانیءرفقا(درگيری با نيرو ھای امنيتی رژيم ددمنش شاه جان باخته اند 

و جواد  تقی شھرام ءرفقا(دست جالدان اين رژيم سرکوبگر ، اعدام گرديده اند ه  استقرار جمھوری اسالمی بۀھای اولي
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 و از آن مھمتر اين که، اکنون چند دھه است که سازمان ھائی که نمايندگان شان در اين نوار ھا از سوی شان -) قائدی

رات بزرگی کرده و برخی اساساً ديگر موجوديت عينی يي طبقاتی، تغۀسخن می گويند در بطن سير رو به رشد مبارز

 انتقادی مورد ۀ از اين که از زاويقبلکيد کنم که مالحظات فوق أ نکته نيز تاين مايلم بر: "کيد ھم کردم کهأو ت." ندارند

نظرم باشد، از اين نظر طرح می شوند تا توجه ديگرانی که اسنادی از اين دست در اختيار دارند را به ضرورت انتشار 

ن طوالنی در رو نمائی از خيری چنيأو سپس با اشاره به  مالحظاتی که گاه مبنائی برای توجيه ت." ھا جلب کنم آن

بايد پرسيد پس امروز چه مالحظاتی باعث علنی : "ال را مطرح کردم کهؤنوارھای مورد بحث قرار می گيرد اين س

االت را ؤآيا منتشر کنندگان اين اسناد قصد پاسخگوئی به اين س" و بعد ھم گفتم که " شدن و علنی کردن اين اسناد شده ؟

  ."  ه باشنددارند؟ اميدوارم که داشت

 ه  اين سطور نه کسی را انکار نموده و نه به کسی اتھامی زده است بلکه بۀھمان طور که مالحظه می کنيد نويسند

ت سؤاالاالتی را طرح نموده و اظھار اميدواری کرده که منتشر کنندگان اين اسناد به اين ؤعکس با صميميت تمام س

ت به جای پاسخگوئی مرا متھم کرده که برخورد سؤاال از طرح اين اما تراب حق شناس چند سال پس. پاسخ بدھند

چقدر خوب می شد اگر تراب معنای برخورد شايسته را ھم توضيح می داد تا بتوان با معيار ارائه شده . نکردم" شايسته"

وان برخوردی ت و در واقع فرار از پاسخگوئی را می تسؤاالاز سوی وی فھميد که آيا عدم پاسخگوئی به ساده ترين 

از نظر تراب اتخاذ تاکتيک مجاھدی فرار به جلو باشد، که ديگران را متھم " شايسته"شايد برخورد  شايسته تلقی نمود؟

مندان ه  خيلی از  دلسوزان و عالقسؤال شخص من بلکه سؤال  اصلی بگريزد که نه صرفاً سؤالمی کند تا از پاسخ به 

تی با سؤاالانه سير رويداد ھا نشان داد که اميدواری نسبت به پاسخگوئی به چنين سفأمت. جنبش انقالبی بوده و می باشد

متھم شده بلکه در چند سال پيش نيز ھمگان " ناشايست" کننده امروز به برخورد سؤالواقعيت انطباق ندارد؛ نه تنھا 

 کننده سؤالبه   ھا شده بود، پرخاشتی که از آنسؤاالشاھد بودند که منتشر کنندگان اين نوار ھا به جای پاسخ گوئی به 

 »آرش«در " آن گم شده ای که اين ھمه بحث بر انگيخته است "ۀبا رجوع به مقال. را جايگزين ھر نوع پاسخی کردند

 کنندگان را بدون تفکيک آن ھا سؤال، )تراب حق شناس(مثالً می بينيم که نويسنده ) ٢٠١١مارچ  (١٣٨٩ ]حوت [اسفند

ر در انتشار نوارھا را به خيأ چرا اين ھمه تسؤالمتھم کرده و يا " ک کاسبکارانه و کوته نظرانهدر"ديگر به  از يک

ی در کل اين طور جواب می سؤالن نسبت داده و بدون آن که معلوم کند روی سخنش با چه کسی است ، به چنان امغرض

مه سال روی آن خوابيده بوديم تا بلکه طال گو ھای دو سازمان تخم دو زرده ای بوده که اين ھ و نوار گفت"مگر : دھد

شان " تکامل فکری فردی و جمعی"را به حساب " عميق و مشعشعانه"نويسنده در آخر مقاله ھم اين استدالل ". شود

  .گذاشته است

در ھمين : " پلتاک از طرف من مطرح شد اين امر بود که گفتمۀ بعدی که چه در آن نوشته و چه در صحبت در جلسۀنکت

کيد کنم که خود من چند سال پيش ضمن ديداری با رفيق تراب حق شناس از وی خواستم که جھت أا الزم می دانم که تج

سفانه با گفتن اين که اين نوار ھا خراب شده أبررسی تاريخ سازمان فدائی، اين نوار ھا را در اختيارم بگذارد که وی مت

  ."ر سر باز زدو کيفيت ندارد و قابل استفاده نيست، از اين ام

در سفری به پاريس مھمان عزيزانی بودند و تراب و ! به برخورد ناشايست" متھمين"واقعيت اين است که چند سال پيش 

در آن ديدار من که از دوران زندان در جريان وجود نوارھای . زنده ياد پوران بازرگان را در آن جا مالقات نمودند

ائی خلق ايران و مجاھدين خلق ايران بوده و سپس از طريق دوستان مشترک گو بين دو سازمان چريکھای فد و گفت

شنيده بودم که تراب آن نوارھا را دارد، از وی اين نوار ھا را خواستم و او به جای اين که با صراحت و با رک گوئی 

ھمگان نادرستی آن را پس از رفيقانه بگويد نمی دھم، بھانه آورد که نوار ھا خراب شده و قابل استفاده نيست، امری که 

و ! باشد" شايسته"نمی دانم شايد در سيستم فکری تراب، اين ھم يکی از جلوه ھای برخورد . انتشار نوار ھا شاھد بودند
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اش را تازه تکميل تر ھم نموده " شايسته" اخيرش نقل می کنم برخورد ۀفکر می کند با نوشتن جمالت زير که از نوشت

 از جريان ھای انشعابی فدائی نسخه ای از نوار ھا را از من خواستند ولی من ديگر چنين وظيفه چند نفر ديگر: "است

ای برای خود نمی شناختم که با زحمت باز سراغ نوار ھا بروم و نوار اورجينال را بدين ترتيب در معرض خرابی و 

به ھر حال ". ين در خواست آن ھا را رد کردمپاره شدن قرار دھم بدون آن که ھيچ فايده ای بر آن مترتب باشد و بنابرا

 خواننده می گذارم؛ اما ھمين اعتراف نشان می دھد که حداقل چريکھای فدائی خلق ايران اين نوار ۀقضاوت را به عھد

حال بگذار تراب به جای پاسخگوئی به .  آن ھا چنان درخواستی را از تراب نمی کردندۀھا را نداشتند و گرنه برای تھي

  ".فدائی ھا ھم داشتند ولی منتشر نکردند: "ش قرار دارد ھر روز بنويسد کهتی که در مقابلالسؤا

اما ھر کس با ديدن تيتر فوق از خود می پرسد که آيا اين موضوع برای کوبيدن فدائی ھا مطرح نشده؟ آخر اين که فدائی 

ه آن نوارھا را داشت بيش از سه دھه آن ھا را در ھا داشتند يا نداشتند توجيھی برای تراب فراھم نمی کند که با اين ک

ھر کسی می تواند بگويد . نگھداشته و از علنی کردن آن ھا خودداری کند) به قول رفيق حميد اشرف" (زوايای انبار ھا"

ا را که گيريم که به زعم شما فدائی ھا ھم داشتند ولی شما که می ديديد اين نوارھا در ھيچ کجا منتشر نشده چرا آن ھ

منتشر نمی کرديد؟ اين را ھم اضافه کنم که در آن زمان که من آن نوار ھا را از تراب خواستم او ادعای دادن نوار ھا به 

از طرف جمع تنظيم و انتشار آرشيو سازمان پيكار در راه "اما سال ھا بعد وقتی . رفيق شھيد حرمتی پور را طرح نکرد

 ھم مطرح می شود سؤالدر نتيجه اين .  آن ھا نمود چنين ادعائی را مطرح کردمبادرت به انتشار"  كارگرۀآزادى طبق

  ؟    "فدائی ھا ھم داشتند ولی منتشر نکردند"که آيا طرح چنين ادعائی در خدمت آن نيست که بھتر بتواند فرياد بزند که 

 موضوع فوق عنوان شده؛ يعنی اين ، جرم بزرگ من، انکار]ثور[ ارديبھشت ماه١١ فوق الذکر به تاريخ ۀاتفاقاً در نام

در اين مورد قبل . که گويا من گفته ام که ادعای تراب در مورد دادن نوارھای مزبور به رفيق حرمتی پور نادرست است

کيد کنم که من در تاريخی که تراب حق شناس مدعی است که اين نوار ھا را به رفيق حرمتی پور داده أاز ھر چيز بايد ت

چون واضح است که من در آن . ن بودم و در نتيجه شاھد زنده ای در اين رابطه نبوده و نمی توانستم باشماست، در زندا

در عين حال رفيق حرمتی پور .  روابط دو سازمان قرار داشته باشمۀزمان نمی توانستم در پاريس بوده و در جريان زند

يم ھيچ وقت به من نگفته بود که چنين نوار ھائی وجود ھم در زمانی که در ايران با ھم در ارتباط نزديک قرار داشت

ھم چنين الزم است بگويم که کسانی که مرا می شناسند می دانند که . داشته و او آن ھا را از تراب حق شناس گرفته است

ار بوده  يک پای کله ای حضور داشته و اصالً أدھند که در ھر مس من از آن تيپ افراد نيستم که ھمواره چنين جلوه می

به طور کلی من ھيچ وقت نمی توانم بر اساس مشاھدات خودم بگويم که . و از چنين خصوصيتی ھم خوشم نمی آيد! اند

رغم اين واقعيت،  اما علی. چنين نوار ھائی را تراب در فالن ايستگاه مترو به رفيق حرمتی پور داده است يا نداده است

می دانم که در آن   ،مند است و در حد امکانات خود آن را دنبال کردهه  عالقبه عنوان کسی که به تاريخ سازمان فدائی

به رفيق محمد ) Quai de la Rapee(زمان که تراب مدعی است نوار ھای مزبور را در پاريس و در ايستگاه مترو 

ل می سازد که در اين ی در جريان بود که برخورد به ادعای تراب را قابل تأمپور داده است واقعيت ھای تاريخيحرمتی 

  .جا به برخی از آن ھا اشاره می کنم

از آن جا كه رفقاى فدائى در خارج : " نوار ھا را منتشر نمود، نوشت٢٠١٠مبر تراب حق شناس وقتی در سپترفيق 

محمد وارد شده بود اين نوارھا را دريافت نكرده بودند، رفيق شھيد . ا. خ. ف. كشور به دليل ضرباتى كه به سازمان چ

 ديگرى از نوارھا ۀ نسخ١٣۵٧ يا اوايل ١٣۵۶در خارج بود در اواخر سال . ا. خ. ف.  سازمان چۀحرمتى پور كه نمايند

 اخيرش مدعی شده ۀ ارديبھشت امسال در نام١١اما حاال يعنی در ." را از ما خواست كه خودم در پاريس به وى دادم

 سازمان چريکھا، رفيق محمد حرمتی پور در پاريس از من ۀند يا زودتر نماي١٣۵۶به گمانم در سال : "است که

 ?يعنی سال " ( يا زودتر١٣۵۶سال "با  " ١٣۵٧ و يا اوائل سال ١٣۵۶اواخر سال "روشن است که بين ....". خواست
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به تفاوت زيادی وجود دارد و چنين بی دقتی و يا فراموش کاری از کسی که بعد از گذشت بيش از سه دھه ھنوز ) ١٣۵۵

بوده است کمی بعيد به نظر ) Quai de la Rapee(خاطر می آورد که محل مالقاتش با رفيق حرمتی پور ايستگاه مترو 

آيا در اين جا اقدام به اصالح آگاھانه در تاريخ ھا صورت نگرفته است؟  و اگر چنين است بايد ديد چه !  می رسد

ر را الزامی نموده است؟ و چرا کسی که حتی بعد از سه دھه، آدرس دقيق مالقات را عنوان می کند ييمصلحتی اين تغ

مسائل حاد " جنجال بر انگيز ۀقبل از انتشار جزو( داده است ١٣۵۵نمی تواند به خاطر آورد که آيا نوارھا را در سال 

يا بعد از آن؟ آيا آن ھا  ) و مجاھدين منتشر کردند بحث بين دو سازمان چريکھاۀل به جای نشري-که مجاھدين م" جنبش ما

 که بحران ١٣۵٧ يا اوايل سال ١٣۵۶ فوق منتشر شده بود داده است يا در اواخر سال ۀ که نشري١٣۵۶را در اوايل سال 

گی و از جمله به وجود آمدن ان آن قرار داشت منجر به سه دستدر درون سازمان مجاھدين که تراب خود در جري

ادای دين به " خود تراب تحت عنوان ۀدر اين مورد از جمله به نوشت(شد؟ "  کارگرۀن پيکار در راه آزادی طبقسازما"

رغم وجود اين نشانه ھای بارز برای به  آيا جای پرسش نيست که علی). رجوع شود" مجاھد شھيد مجيد شريف واقفی

  وا داشته است؟ " گمان" و خاطر آوردن زمان دادن نوارھا چه عاملی او را به توسل به حدس

به اين خاطر نمی باشد که نامبرده االن برای ادعای خود " گمان"باز می توان پرسيد که آيا اين فراموشکاری و توسل به 

شاھد پيدا کرده است؟ شاھدی که خيلی ھا می دانند که برای رساندن نامه ھای سازمان در داخل به نمايندگان سازمان در 

روپا آمده بود و بعد به دنبال تحوالتی که در ارتباطات نمايندگان سازمان در خارج از کشور پس از خارج کشور به ا

 و اوايل سال ۵۶اواخر سال " به وجود آمد سرنوشت ديگری پيدا نمود و در ۵۵ضربه ھای وارده به سازمان در تابستان 

 که اعالم می ١٣۵۶ سال ]قوس[ آذر١۶ ۀع از بيانيبه عنوان دفا)  اولشۀتاريخ ارائه شده از طرف تراب در نوشت" (۵٧

کرد که سازمان چريکھای فدائی خلق از اين به بعد پيرو نظرات رفيق جزنی است و نظرات او را جايگزين نظرات 

 اشرف دھقانی و محمد حرمتی پور قرار داد و ء مقابل رفقاۀ چريکھای فدائی خلق ايران کرده است خود را در جبھۀاولي

ر تاريخ ھا ييبنابراين با پيدا شدن چنين شاھدی تغ.  به جدائی انجاميدمی دانيم که اين تقابل عمالً  . عمل کردءن رفقاعليه آ

چرا که مسلماً در تاريخ ادعائی اول، به راحتی نمی توان مدعی شد که رفيق . از طرف تراب نمی تواند بی دليل باشد

 گرفته و به آن شاھد داده است، پس بايد تاريخ ھا کمی اصالح شود و به حرمتی پور نوارھا را در مترو پاريس از تراب

  .دوره ای زودتر از آن تقابل کشيده شود تا بتوان از اظھارات شاھد مزبور برای اثبات ادعای خود سود جست

اما در بررسی  گفتم باز تأکيد کنم که من شخصا در جريان روابط رفيق حرمتی پور با تراب نبودم؛ ھمان طور که قبالً 

از جمله اين امر غير قابل انکاری است که در تاريخ . وقايع تاريخی توجه به برخی تاريخ ھا امری ضروری است

 ارگان خارج از کشور سازمان مجاھدين مبادرت به انتشار جزوه ای تحت ١٣۵۶سال " ]حمل[ فروردين٣١چھارشنبه "

مثالً .  ی بزرگ به سازمان چريکھای فدائی خلق ايران وارد نمودکرد و طی آن اتھامات" مسائل حاد جنبش ما"عنوان 

امکانات "منتشر کنندگان اين جزوه با بی پرنسيبی تمام سازمان چريکھای فدائی خلق را متھم نمودند که از حزب توده 

نبش مسلحانه يا با تنگ نظری نفرت آوری به انکار رستاخيز سياھکل يعنی سرآغاز ج!  گرفته اند" تسليحاتی و مالی

که حتی در ھمين صورتش ھم بسيار قابل شک می ...(شليک اولين تير "انقالبی در ايران پرداخته و از آن به عنوان 

 با دادن ١٣۵۶در پاسخ به ھمين برخورد ھای غير انقالبی بود که رفقای فدائی در ارديبھشت سال . ياد کردند!)" شود

حاال چطور شده است که در چنين فضائی رفيق حرمتی پور از . ا محکوم نمودنداعالميه ای اين برخورد ھا و اتھامات ر

نوار ھای مزبور را به وی داده است؟ برای اين که ) Quai de la Rapee(مجاھدين نوار خواسته و تراب ھم در مترو 

فقط توانستم دست  "روابط دو جريان را در آن زمان بھتر درک کنيم می توانيم به نوشته طھماسب وزيری تحت عنوان

 از اعضای سازمان بوده ۵۵در سايت بی بی سی ھم رجوع کنيم که در زمان ضربات تابستان سال " برادرم را بفشارم

وقتی فھميدند نوارھای : "ل–وی در آن نوشته می گويد که مجاھدين م. و از اين ضربات جانکاه جان به در برده است
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ألۀ ھا را نداريم به ما فشار آوردند و مطرح کردند که مس  سوخته و ما آن نوارھا با رفيق حميد در ضربات  آنۀمذاکر

اين پيشنھاد از طرف ما به شدت .  وحدت تمام شده بود و شما در حال حاضر ضعيف ھستيد و بھتر است به ما بپيونديد

ھا  آن.   را به دست آورده باشد مذاکرات را موکول به زمانی کرديم که سازمان دوباره توان قبلی خودۀرد شد و ما ادام

 تئوريک را به صورت ۀعکس العمل شديد نشان داده و امکاناتی را که در اختيار ما گذاشته بودند پس گرفته و مبارز

 ءل نه فقط با آگاھی از اين که رفقا- بر اساس آن چه خوانديد مجاھدين م. "اعالميه، کتاب و جزوه عليه ما شروع کردند

در شرايطی که  را نداشتند، نوارھای مزبور را به آن ھا ندادند بلکه" ھا با رفيق حميد  آنۀھای مذاکرنوار"در ايران 

حاال بايد فکر کرد که .  پس گرفتند رفقای فدائی ضربه خورده بودند امکاناتی را که در اختيار آن ھا قرار داده بودند را

 کشور نوار ھائی را که کپی کردن آن ھا به قول خود تراب چه عواملی باعث شده نمايندگان ھمان جريان در خارج از

می شود  را در حين سم پاشی عليه فدائی " نوار  اورجينال"، " خرابی و پاره شدن"دارد و باعث " زحمت"حق شناس 

  ھا با گشاده روئی در اختيار رفيق حرمتی پور گذاشتند؟ 

ل شده و در به شاھدی متوس" ا ھم داشتند ولی منتشر نکردندفدائی ھ"ھمان طور که نوشتم تراب برای اثبات اين که 

در مورد اظھارات حيدر به خاطر جلوگيری از قاطی شدن .  حيدر تبريزی را درج نموده استۀنامانتھای نامه اش شھادت

اما در ھمين جا بايد از تراب خواست که حداقل به اظھارات .  مسائل درست تر است که در جای ديگری بحث شود

نوار ھا به ھمراه بخشی "برای نمونه در حالی که حيدر می گويد که . ھمين شاھد پای بند بوده و از خود داستان نسازد

اما داستان از اين قرار : "تراب اين جمله را تبديل کرده به اين که". از اسناد درونی سچفخا در آپارتمانی در پاريس بود

 حرمتی پور و اشرف دھقانی قبل از انقالب در پاريس در آن به سر می ءکه رفقابوده که نوار ھا در ھمان خانه ای بوده 

 اشرف دھقانی و محمد ءھمان خانه ای بوده که رفقا" آپارتمان"اين که تراب از کجا متوجه شده که اين ".  برده اند

ه چرا اين تحريف رخ گرچه بر ھيچ کس ھم پوشيده نيست ک. حرمتی پور در آن زندگی می کردند بر کسی روشن نيست

  .داده است

  انديشه و پيکارۀ از آن جا که رفيق اشرف در نوشته ای اعالم کرده که اين نوار ھا را تا قبل از انتشار علنی به وسيل

پور را بپذيرد، تراب جھت رد اين سخن  نشنيده و نديده و به ھمين دليل ھم نمی تواند ادعای دادن آن ھا به رفيق حرمتی

 است که نوار ھائی که حيدر مدعی است آن ھا را شنيده درست در ھمان خانه ای بوده که اشرف دھقانی کشف کرده

در اين جا ھم او معلوم نمی کند که از کجا اين را فھميده است و مثالً چرا نمی گويد که نوارھا در خانه . زندگی می کرده

 روابط درونی سازمان چريکھای فدائی خلق در خارج ۀ ھمای که حيدر در آن زندگی می کرده ، بوده است؟  آيا او از

سر در آورد که اشرف " ھمان خانه ای"نوارھا از جانب تراب حتماً بايد از " داستان"در آن زمان مطلع است؟ چرا 

 کوتاه ۀتدھقانی و حرمتی پور در آن بوده اند؟ البته از اين نوع ادعا ھا که صرفاً برای اثبات اتھام طرح شده اند در نوش

کردن از نوار ھا آن ھا را  به ايران " کپی تھيه"برای نمونه در حالی که حيدر مدعی است که ھاشم بدون . او کم نيست

سال ھا بعد در پاريس از طريق ھمان رفيقی که برای معالجه آمده بود اين نوار ھا "اما تراب مدعی شده که . برده است

رخی که نوار ھا را به لندن می فرستد تا در ؤی قرار می گيرد از جمله مدر اختيار برخی از روشنفکران ايران

فدائی ھا ھم " انسان در حيرت می ماند که چرا بايد برای اثبات اين که واقعاً "  تاريخ به امانت گذارده شودۀپژوھشکد

ا فھميده و بر اساس چه به راستی تراب از کج .دست به ابراز چنين مطالب غير واقعی زد" داشتند ولی منتشر نکردند

آيا نوار "  تاريخ به امانت گذارده شودۀپژوھشکد" نوار ھا را به فردی داده تا در ھمينفاکتی مدعی می شود که ھاشم 

ھای ديگری در کار نبوده است؟ بی شک در چھارچوب مناسبات سازمان فدائی چندين نوع نوار می توانسته وجود 

 تاريخ داده شده ، الزامی نيست که آن ھا ھمان نوارھای مورد نظر تراب ۀ به پژوھشکدداشته باشد و اگر به واقع نواری

  . دچار اشتباه سازد،عدم توجه به چنين مسائلی ھر کس را ممکن است. بوده باشند
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بايد " ندفدائی ھا ھم داشتند اما منتشر نکرد" شان اين شده است که ألۀکيد کنم که کسانی که مسأ  در خاتمه الزم می دانم ت

بدانند که در سازمان چريکھای فدائی خلق ايران انشعابات و جدائی ھای متعددی رخ داده که باعث شکل گيری گروه ھا 

به ھمين دليل ھم . و سازمان ھای گوناگونی گشته که تفاوت آن ھا گاه در حد تفاوت صف انقالب با ضد انقالب می باشد

طور مشخص گفت که ه بايد ب.  بردسؤال منتشر نکردند کل جريان فدائی را زير نمی توان با شعار فدائی ھا داشتند اما

  . چه جريانی و چه کسانی در ھر مورد چه وضعی داشته اند

با توجه به اين واقعيت و با توجه به اين که در اين ادعا ھا نام رفيق محمد حرمتی پور که در نبردی دليرانه در جنگل 

 به دست مزدوران جمھوری اسالمی به شھادت رسيد نيز در ميان است، ۶١ ماه سال  فروردين۴ھای مازندران در 

 اشرف دھقانی و محمد حرمتی پور را ديديم، در ءکيد کنم که وقتی که ما پس از آزادی از زندان، رفقاأالزم است ت

را در دست گرفته بودند به شرايطی که اختالفاتمان با کسانی که سکان سازمان چريکھای فدائی خلق ايران در آن زمان 

 پس از جدائی، ما از سکانداراِن آن اتفاقاً .  نه سند بلکه سالح کمری خود را ھم ھمراه نداشتندءجدائی کشيد، اين رفقا

زماِن سازمان فدائی ، خواھان بخشی از اسناد سازمان خود و تعدادی سالح شديم اما آن ھا به جای برخورد انقالبی در 

 زندگی در پايگاه ھا را در اختيار ما گذاشتند که ۀ سه عدد سالح و صد ھزار تومان پول و تعدادی آئين ناماين زمينه تنھا

به دنبال اعتراض ما  و درخواست ھای . تلقی شود" ھيچ"در مقايسه با امکانات آن زمان آن سازمان در واقع بايد 

 ۀی، آن ھا فقط يک جزوه در اختيار ما گذاشتند که مقدم مان مبنی بر دادن نشريات درونی و ديگر اسناد سازمانۀمصران

به " پاسخ به فرصت طلبان" تحت نام منی بر کتاب رفيق احمد زاده بود که ما در ھمان زمان آن را فوراً ؤرفيق حميد م

فدائی ھا ھم "بنابراين آن ھائی که فرياد می زنند .  تشکيالت تازه پا گرفتۀ چريکھای فدائی خلق ايران منتشر کرديمۀوسيل

بايد بدانند که چريکھای فدائی خلق نه آن زمان و نه بعدھا چنين نوار ھائی را در اختيار " داشتند اما منتشر نکردند

اما سکانداران آن زمان آن سازمان .  باشند،در نتيجه نمی توانند پاسخگوی چرائی عدم انتشار چيزی که نداشتند. نداشتند

باشند که البته با توجه به ماھيت آن ھا چنين انتظاری را نمی توان از آن ھا داشت و بی بايد پاسخگوی چنين مواردی 

  . شک اين پرسش، پاسخ واقعی نخواھد گرفت

کمک کند و " فدائی ھا ھم داشتند اما منتشر نکردند" طرح شعار ۀ اميدوارم که اين نوشته به خواننده در رابطه با انگيز

البته بايد .  اخيرش به من زده نيز قرار گيردۀام بی اساسی که تراب حق شناس در نوشتدر خدمت روشن شدن دالئل اتھ

تأکيد کنم که به واقع اگر بحث بر سر شخص خودم بود کامالً می توانستم چشم خود را بر ھر آن چه گفته شده ببندم و 

 بردن اعتبار آن سؤال فدائی و زير وارد ھيچ گونه بحثی نشوم ولی ھمان طور که نشان داده شد در اينجا بحث بر سر

ن کرده خود به حد کافی گوياست که ييتع" فدائی ھا ھم داشتند ولی منتشر نکردند" اين که تراب تيتر نوشته اش را . است

در اينجا عنصر فدائی و حيثيت و اعتبار آن در جنبش انقالبی مردم ايران مورد برخورد قرار دارد و نه روشن ساختن 

  . حقيقت

  ٨/۵/٢٠١۴   -   ١٣٩٣ ]ثور[ ارديبھشت١٨

 

 


