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  مناف فلکی فر: فرستنده

 ٢٠١۴ جون ١٨
  

  ..."گو  و نوار ھای گفت"معرفی کتاب 
بين سازمان  گو و اری نوار ھای گفتمتن کامل نوشت"عنوان کتاب اخير انتشارات چريکھای فدائی خلق ايران 

  برابر با خرداد٢٠١۴ ینام دارد که در ماه م)" ١٣۵۴(سازمان مجاھدين خلق ايران  چريکھای فدائی خلق ايران و

  . صفحه چاپ شده و در اختيار جنبش قرار گرفته است۴٠٩ در ١٣٩٣ سال ]جوزا[

 می گذرد ، ولی حدود چھار سال پيش ، نوار ھای اين گفتگو ھا حدود سی و نه سال  و اگر چه از تاريخ ضبط اين گفت

  .در اينترنت در دسترس ھمه قرار گرفتند" انديشه و پيکار"گو ھا ، برای اولين بار از طرف سايت و 

 بين سازمان چريکھای فدائی خلق و گو و ھمان طور که از اسم کتاب مورد نظر پيداست، محتوای نوارھای گفت

 که در مجموع سی و پنج نوار از آن موجود ھست و در خانه ھای امن و پايگاه ھای اين دو سازمان مجاھدين خلق

ن چريکھای فدائی خلق از حالت با کوشش فعاال ضبط شده بودند، ١٣۵۴ متوالی در سال ۀسازمان ، در چندين جلس

  .   صوتی به نوشتاری تبديل شده و بعد از آن به صورت کتاب در آمده است

گو بين دو  و با سپاس و قدردانی از رفقائی که در امر تبديل نوارھای گفت: " کتاب ، اين چنين آمدهۀمدر بخش مقد

سازمان از گفتار به صورت نوشتاری شرکت کردند و رفقائی که متن نوشتاری را مجدداً با متن گفتاری انطباق دادند و 

نی و تصحيح متن نوشتاری پرداخته و کار آماده کردن ھمچنين سپاس و درود به رفقائی که با حوصله و دقت به بازخوا

آن برای چاپ را به عھده گرفتند و با تشکر از رفقائی که با صفحه بندی و انجام کارھای نھائی مربوط به چاپ، امکان 

  ".انتشار اين کتاب را فراھم نمودند

 است که فرد خواننده را در دنيای انقالبيونی    محتوای اين سی و پنج نوار موجود در اين کتاب ، تا به آن حد با ارزش

 از جواد قائدی و تقی شھرام از طرف سازمان چريکھای فدائی خلق و بھروز ارمغانی و حميد اشرف ءھم چون رفقا

دنيائی از مسائل و مشکالت مبارزه در شرايط مخفی ، آن ھم در شکل .  سوی سازمان مجاھدين خلق ، قرار می دھد

خفه کردن ھر صدای  ليس سياسی آن يعنی ساواک ، سعی درو امپرياليسم ، پۀعه ای که تحت سلطمسلحانه در جام

تا جائی که برای حفظ ضوابط مخفی کاری در دو سازمان انقالبی و زير زمينی چريکھای .  آزاديخواھی در گلو است

ديگر ، رفقای دو   يکۀيدن چھر برای نشست رو در رو و دتقی شھرامرغم اصرار  فدائی خلق و مجاھدين خلق ، علی

لوژی سازمان مجاھدين خلق، ئوگو در مورد مسائلی از قبيل تغيير ايد و سازمان در دو طرف يک پرده نشسته و به گفت

 ۀ نيروھای ضد امپرياليستی در يک جبھۀ لنينيست ھا در سازمان مستقل خود، وحدت ھم–ضرورت وحدت مارکسيست 

ی ھای ساواکی يا ساواکی ئ خائن به عنوان يک سازمان جاسوسی و خطر توده ۀ حزب تودۀنھفت - خود -واحد، خطر در

 کنونی ۀ، ھمه و ھمه موضوعاتی ھستند که حتی ھمين امروز ھم در جامع... ی برای شکار انقالبيون ووو ئھای توده 
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اين کتاب می تواند کمک و  امپرياليسم و تحت حکومت رژيم منفور جمھوری اسالمی مطرح می باشند و ۀ، زير سلطما

 سوسياليستی در ۀ امپرياليسم و ساختن جامعۀراه گشای جوانانی باشد که برای سرنگونی جمھوری اسالمی و قطع سلط

  .                        ايران ، مبارزه می کنند

 آن نوار ھا ۀاشتم ، به ھم خاصی که به موضوعات مختلف در اين نوار ھا دۀمن قبل از خواندن اين کتاب ، بنا به عالق

سفانه بنا به علت يا علل نامعلومی ، دو يا سه تا از نوار أولی در حين گوش کردن متوجه شدم که مت.  گوش داده بودم

دارای بعضی موضوعات تکرار شده در نوار ھای ديگر ھستند که اين خود " انديشه و پيکار"ھای مذکور در سايت 

به خصوص که می توان به اين دلخوش بود !  ھم ديگر استه دن بعضی از نوار ھا بحاکی از قطعه کردن و وصل کر

 نوار ، شروع و پايان قطع و وصل کردن احتمالی ھر بخشی از نوار را می تواند به نامرغوبی کيفيت صدا و ۀکه شنوند

آن چه در اين سی و پنج نوار به ال مطرح می شود که آيا به غير از ؤدر اينجا اين س!  يا نوار در آن بخش ، تعبير کند

ا آن چه در اين نوار ھا آمده آن ھا اشاره شده ، مطلب ديگری ھم مورد نقد و بررسی دو سازمان قرار گرفته بود؟   آي

 آن چيزی است که در آن موقع ضبط شده بودند؟  و باز بايد پرسيد که چرا کسانی که اين نوار ھا را در سايت ۀ، ھماند

 در اختيار جنبش قرار نداده بودند؟  آيا به  سال صبر کردند و آن نوار ھا را قبالً ٣۵گذاشتند ، بيش از " کارانديشه و پي"

ال ديگر را تنھا کسان ؤغير از اين نوار ھا، نوار يا نوار ھای ديگری ھم در اين زمينه موجود ھستند؟  اين ھا و ده ھا س

ر دارند ولی تا به امروز از ھمگانی کردن آن ھا ابا کرده اند، با گذاشتن ديگری که کپی از اصل اين نوار ھا را در اختيا

  .آن نوار ھا در اختيار جنبش ، می توانند جوابگو باشند

خواه يا ناخواه حالت صدای افراد را نمی .  يک موضوع ديگر ھم به عنوان آخرين نکته در مورد اين کتاب اضافه کنم

به ھمين خاطر آن چه اين کتاب بالفطره نمی تواند نشان دھد، از يک .  ر آوردشود از گفتاری به صورت نوشتاری د

بی  وجود دارد و از طرف ديگر ، حميد اشرفست که در کالم رفيق ای  صبر و بردباری و متانت انقالبيطرف

اين .   استتقی شھرامگی مکرر و در وسط حرف ديگری پريدن ، کالم ديگری را تمام کردن از طرف رفيق حوصل

نوع تشخيص ھا ، تنھا با شنيدن صدا و کالم خود رفقای رھبر اين دو سازمان از نوار ھای صوتی موجود امکان پذير 

  .  ھستند

  

  ٢٠١۴ جونيازدھم 
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