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چه بسیار دیر ،چه ناکافی!
ی
فدائ خلق و نقد تاری خ
گیی چریکهای
در نقد کتاب "شکل ر
جعیل"
______________________________________
ی
فداب خلق و نقد تاری خ
گیی چریکهای
اخین کتاب تحت عنوان "شکل ر
ر

ی
ر
منتش گردیده است که در واقع
دهقاب
جعیل" از سوی رفیق راشف
بایست پنج دههی پیش نوشته و خوانده مشد! قبل از هر ر ی
ی
چی باید
گیی
بگویم که این کتاب عالرغم کمبودها ،تناقضات و عدم موضع ر
قاطع انقالب در برابر عوامل و عنارصی که در رابطه با چگونهگ
ی
فداب خلق ایران دست به
گیی سازمان ُپرافتخار چریکهای
شکل ر
ی
تحریف تاری خ زدند و با ارائهی تاریخ جعیل ،ابتدا زمینهی وصل
ی
جزب به این جنبش را فراهم و سپس رسوخ تفکرات انحر یاف وی و
در نهایت تسلط و جایگزین کردن آن به جای تئوری انقالب حاکم بر
سازمان نقش داشتند ،اگر به ر ی
همی صورت هم که شده دههها قبل
نگاشته و ارائه مگردید ،متوانست ر
نقش مثبت در جنبش ایفاء
نماید!

اما اینک گرچه همچون نوشدارو بعد مرگ ،ویل به هر حال حایک از
ی
تابوب به قدمت حدودن نیم قرن است و به ر ی
یی
همی دلیل
شکسی
الزم است تا ضمن اشارهی مجدد به آنچه که در این رابطه سالها
قبل بر آن انگشت گذاشته و تأ کید نمودم ،به نقد نوشتهی ایشان
ربیدازم.
بین ج ی
بیش از بیست و اندی سال پیش بحث نقد ر ر
زب و نظرات وی
ی
نشست حضوری با یتت چند از رفقای آن زمان تشکیالت مطرح
را در
ی
نمودم و با تعجب بسیار با برخورد هیسییک و متعصبانهای روبرو
یی
گشی
گشتم که با توجه به اینکه بیش از سه دهه از مستویل
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ی
ی
ی
جزب و رهروانش بر
رویزیونیست
اپورتونیست و
نظرات انحر یاف
سازمان چریکهای ی
فداب خلق ایران در آن مقطع مگذشت و اثرات
غیقابل جیان آن از مدتها پیش ،حداقل برای ما
زیانبار ،مخرب و ر
ی
در سطح جنبش کمونیست عیان و لمس شده بود ،باورش برایم
بسیار سخت بود ،بهخصوص که ی
برخ از آن جمع با بیان این که
"پس حتمن چند روز دیگر هم م ی
گوب که حمید راشف هم ،"...
یی
گذاشی موضوع و
سیع در حذف صورت مسئله ،مسکوت
ری
چنی عرصهای از
مخالفت فناتیکوار خویش با ورود به
مقدسات؟! را ابراز و ممانعت از آن را از وظائف تخطناپذیر
ی
کمونیست و انقالب خویش قلمداد منمودند!
باری ،پس از آن در چندین مقاله تالش نمودم که مستقلن و به
مناسبتهای مختلف ،اما مرتبط با این مقوله ،به این مبحث
ری
ری
رستاخی
چهلمی سالگرد
ربیدازم .از جمله در مقالهای بهمناسبت
سیاهکل تحت عنوان "سیاهکل ،مبارزهی مسلحانه و
اپورتونیستها" بر این موضوع تأکید نموده و ی
برخ از مهمترین
ی
ی
فداب خلق
کاستها و نقاط ضعف جنبش مسلحانهی چریکهای
را بدین شکل برشمردم" :این جنبش در طول حیات خویش با مسائل
بسیاری در عرصههای مختلف دستوپنجه نرم کرده است که از
همه مهمتر مبارزه با بختک اپورتونیسم و رویزیونیسم بوده که
ی
(یعت حدفاصل ر ی
بی سالهای  49تا
متأسفانه بهجز دورهای کوتاه
 53که مبارزهی مسلحانهی پیشاهنگ انقالب با قدرت تمام بهپیش
مرفت) ،همواره سایهی نکبتبار آن برفراز جنبش انقالب خلق ما
ی
ازبی ی ی
گسیده بوده است .مهمترین دالئل این امر عبارتند از :ر ی
رفی
همهی رهیان ،نظریهپردازان ،اعضاء و کادرهای اولیه ،ظهور
ی
کمونیست،
ایدههای انحر یاف وگسست از نظرگاهها و مواضع رادیکال
ی
گسیش هرچه بیشتر مبارزهی مسلحانه در سطح
عدم ادامهی
ر
ی
جامعه ،نبود سیستم آموزش و امنیت ایدئولوژیک در تشکیالت،
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نفوذ عوامل ستون پنجم دشمنان کارگران و زحمتکشان به درون
گیی روندی که به تولید و بازتولید آن در بطن
جنبش و شکل ر
مبارزات انقالب خلق ما انجامید.".
همانجا در ادامه این بحث گفته شد که" :در توضیح این مسائل،
همانطورکه اشاره شد ،تا ی
زماب که مبارزهی مسلحانه با قدرت تمام
در صحن جامعه در جریان بود ،اپورتونیستها و رویزیونیستها نه
ی
گفی و نه عمیل برای انجام دادن داشتند .تنها ی
حرف برای ی ی
رمق که
ی
گوب بود.
برایشان باف مانده بود به النههای خویش خزیدن و یاوه ی
ی
دروب جنبش ،بهخصوص
اما متأسفانه بهمحض این که رشائط
داخل زندان ،آمادهی نشوونمای ایدههای انحر یاف و سپس انتقال آن
به ربیون از زندان شد و مبارزهی مسلحانه ،عالرغم پشت ش
گذاشی مراحل بسیار سخت و ر ی
یی
تعییکنندهی آغازین و استقبال
ی
وسیع اقشار ی
گسیش بیشتر ،عملن رو به افول
خلق ،به جای
گذاشت ،اینان درواقع ش از خاک برآوردند.
ری
ماشی شکوب
درحقیقت ،متوان گفت که این جنبش انقالب را نه
ُ
غیانقالب
و تا بندندان مسلح دشمن ،که نفوذ ایدههای منسوخ و ر
تکثی
و خزیدن عوامل اپورتونیست و رویزیونیست به درون آن و ر
ویروسگونهی آن ازپای درآورد .این موضوع ،مهمترین دلیل و عامل
ناکام این جنبش نوین و ببدیل در تاری خ مبارز یاب خلق ما بوده است
ری
درعی حال بیانگر ییک از ضعفهای مهم جنبش ،خصوصن در
که
سالهای پس از تثبیت مبارزهی مسلحانه ،ی
مبت بر عدم وجود
ر
پاالیش الزم برای مقابله با این اپیدم مباشد.
برنامه و سیستم
ری
همی موضوع باعث شد که موتور بزرگ به حرکت درآمدهی
ی
تاریخ  ،57عملن از وجود الزام
تودههای مبارز ،درست در بزنگاه
و حضور ُپرقدرت پیشاهنگ انقالب خویش محروم باشد .در این
بین ی
تأثی مخرب که ر ر
جزب ایفاء
رابطه الزم به تأکید است که نقش و ر
نمود ،بسیار حائز اهمیت است.
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همانطور که قبلن اشاره شد ،یط  3سال اول آغاز مبارزهی
مسلحانهی انقالب و پیشبرد و تثبیت آن در بطن جامعه ،متأسفانه
همهی بنیانگذاران و بسیاری از نخبهگان ،اعضاء و کادرهای اولیهی
این جنبش انقالب که به خوب به سالح ایدئولوژیک ر ی
نی مسلح
امییالیسم شاه یا
بودند ،توسط رنیوهای شکوب رژیم وابسته به ر
گییها و یا در زندانها زیر شکنجه و اعدام شهید شدند و
در در ر
ی
اسی باف ماندند .بنابراین ،بدون هرگونه تردیدی
تعداد قلییل هم ر
ی
متوان گفت که عدم حفظ و بازتولید رهیی پرولیی ،خصوصن
ی
کمونیست و
رهیان تئوریک ،ییک از ضعفهای اساش جنبش نوین
درواقع پاشنهی آشیل آن بود.
ی
سمپاب داشتند ر ی
نی
در این میان ،بسیاری از افرادی که به این جنبش
دستگی و به زندانهای کوتاهمدت یا بلندمدت محکوم شدند .ورود
ر
این افراد کمتجربه به زندان ،آنهم در آن مقیاس بسابقه ،و جدابی
عمیل آنان از مبارزهی انقالب جاری در ربیون از زندان ،باتوجه به
نی به سالح ایدئولوژیک مجهز نبودند ،و ی
این امر مهم که ر
اکین ر ی
تالف
ی
ی
بسیی مناسب برای
جزب در زندان ،خود
این امر با حضور
ی
قرار ی ی
گرفی آنان در معرض اندیشهها و افکار انحراف موجود در زندان
تأثیپذیری آنها شد.
و ر
ی
گیی
تأثی در شکل ر
جزب از سال  46در زندان و فاقد هرگونه نقش و ر
جنبش نوین انقالب بود .او گرچه پس از کودتای  28مرداد 32
ی
تشکیالب از حزب خائن و منفور توده فاصله گرفته
بهناچار از نظر
ی
تبیی مسائل از آن نگسسته بود.
بود ،ویل از لحاظ نظری و شیوهی ر
ی
نگاه او به انقالب و مسائل کلیدی داخیل و جهاب ،همان نگرش ی
سنت
ی
رویزیونیست بود و این درست ییک از
حزب توده و برگرفته از اردوگاه
ی
موضوعاب بود که رفقای بنیانگذار ،آن را به شکیل انقالب
مسائل و
ی
مورد نقد پرولیی قرار داده ،ضمن افشاء آن و کشیدن خطبطالن
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بر آن ،راه نوین مبارزه و انقالب را نهتنها در تئوری تدوین ،بلکه
عملن ر ی
نی ربافکندند.
گرایش ی
جزب به جنبش نوین و سپس تقالی فکری وی (نوشتهها و
تأثیگذاری بر آن،
بحثهای او درون زندان) برای مرتبط شدن و ر
خواسته یا ناخواسته بازتاب خود را در اثرگذاری بر تفکر و نحوهی
نگرش سیاش ،ایدئولوژیک و مبارز یاب افراد یادشده که دچار
فقرفکری بودند و لذا در تضاد قراردادن آنان با تئوری راهنمای
جنبش نشان داد .باتوجه به این که ی
برخ از آنان پس از یط
حبسهای کوتاهمدت ،آزاد مشدند و به صفوف سازمان
مپیوستند ،کار به ی
جاب رسید که در سال  54با شهادت آخرین
ی
مؤمت ،کمکم
عنرص تئوریک مرکزیت سازمان ،رفیق برجسته حمید
غیه"
زمزمههای انحراف در جنبش تحتلوای "پای دوم جنبش و ر
ی
گییهای غلط رهیی
که برگرفته از نظرات جزب بود ،به جهت ر
وقت سازمان ر ی
نی انجامید و سیع شد که ر
بخش از توان فکری و عمیل
غیمسلح رنیوها" بهکار گرفته شود.
جنبش در راستای "سازماندیه ر
ی
بایست اشاره کنیم که افراد مذکور عالوه بر بتجربهگ،
در اینجا
ی
ری
درعیحال روشنفکراب بودند که آنقدر آگایه و دانش سیاش –
بی رشائط ی
تئوریک نداشتند که برای نمونه فرق ر ی
عیت انقالب و
موقعیت انقالب را درک نمایند و یا تفاوت ر ی
بی رشائط کالسیک و
تحتسلطهگ جوامع را تشخیص دهند.
اتفاقن بازماندههای ر ی
همیها بودند که بعدها ،بهخصوص پس از
یرصبات سال  ،55بر ارکان تشکیالت تکیه زدند و جنبش انقالب و
تودههای بهپاخاسته را به انحراف کشاندند و سپس به نامهای
"اقلیت و ر
ی
اکی ییت" سیع در تعمیم جهلمرکب خویش
مختلف ازجمله
نمودند و بسوادی سیاش – تئوریک خود را به رهیان و
ی
کمونیست نسبت دادند.".
بنیانگذاران جنبش نوین
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بار دیگر در سال  1390در واکنش به پروژهی تاری خنگاری رژیم
امییالیسم جمهوری اسالم و رپیامون دو جلد کتاب این
وابسته به ر
رژیم جهل و جنایت دربارهی تاری خ "چریکهای ی
فداب خلق ایران"،
ی
حکومت ،جلوهای وارونه از
یط نوشتاری تحت عنوان "تاری خنگاری
ی
تاریخ" ،اشاره شد که :نکتهای که اهمیت بسیار
تاری خ و حقایق
ی
بایست بر آن تأکید نمائیم این است که رژیم منحوس
زیادی دارد و
ی
امنیت فرومایهی آن ر ی
ی
نی به
و ضدانقالب حاکم و عمال اطالعاب و
مانند اپورتونیستها و رویزیونیستهای مکار ،سیع در پیوندزدن
تاری خ جریانات انحر یاف و خائن پس از قیام بهمن با تاری خ انقالب
چریکهای ی
فداب را دارند.
پیاب
درحایل که واقعیت امر این است که با شهادت زودهنگام و ر
رفقای اندیشمند بنیانگذار و رهیان طراز اول سازمان تا اواخر سال
یی
 54به دالئل مختلف از جمله:
نداشی محافظ دائیم ،اجرای
ی
غیالزم آنان در
غی یرصوری خیاباب ،رشکتنمودن ر
قرارهای ر
ی
ر
عملیاتهای جزب سازمان ،عدم انتقال و استقرار حداقل بخش از
رهیی در خارج از مرزهای کشور و بهطورکیل عدم رعایت کامل
ی
طالب جنگ چرییک) و بتوجیه رهیی وقت در تربیت
اصول
ی
چنیی
کادرهای مجرب و آگاه و عدم بازتولید رهیاب توانمند و هم ر
عضوگییهای غلط ،سازمان ییک پس
اتخاذ تاکتیکهای نامناسب و
ر
ی
ی
اسیاتژیک تدافیع سیاش ،تشکیالب و
سیهای
از دیگری ر
دروب و بروبی
ی
ایدئولوژیک خود را در برابر اپورتونیسم و رویزیونیسم
از دست داد و با رخنه ،اشاعه و غلبهی عوامل و دیدگاههای انحرافی
غیانقالب و بالخره با واردشدن یرصبات سال  55به آن ،عملن در
و ر
ی
وضعیت قرار گرفت که در مقطع قیام  57و خصوصن پس از آن به
ری
خائنی تبدیل شده بود و درواقع از
جوالنگایه برای فرصتطلبان و
ی
سازمان رزمندهی چریکهای فداب خلق ایران ،از سازمان پویانها،
احمدزادهها و مفتاخها ،تنها نام بلندآوازه و تاری خ ُپرشکوه آن و
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یتتچند از رفقای همچنان معتقد به راه و آرمانهای آن ی
باف مانده
بود و صدالبته خیل عظییم از هواداران.
اینک و بالخره ،همانطور که قبلن هم گفته شد ،پس از گذشت
ی
دهقاب م ر
نتش شده
نزدیک به نیم قرن؟! نوشتهای از رفیق راشف
یی
شکسی دیرهنگام تابوی انتقاد از افکار و عملکرد
است که حایک از
ی
ی
ری
فعالی جریاب است که در آن فعالیت
جزب نزد او و طبعن اعضاء و
مکنند ،که این هم خوب است و هم بد!
تأخی دارد و خود
خوب است زیرا گرچه که نزدیک به پنج دهه
ر
ی
بایست زودتر پرداخته مشد،
نگارنده اذعان دارد که به این موضوع
ی
و دلیل رنی ی ی
طبقاب حاد اعالم
داخی به آن را هم "واقعیت مبارزهی
منماید".؟! و البته توضیح هم نیمدهد که چرا و چگونه مبارزهی
ی
پرداخی به آن ی
یی
یی
نگاشی و اعالم موضع در
یعت
طبقاب حاد مانع از
ی
حیاب شده
خصوص مبحث و موضویع تا به این حد با اهمیت و
یی
پرداخی به این موضوع را در
است؟! ،ویل به هر حال و بالخره باب
جمع خویش باز کرده است!
اما آیا وی واقعن از قبل بدین موضوع راشاف داشته است؟ اگر
چنی است ،پس نمود ی
ری
عیت آن در روند یط شده کدام است؟ شاید
گفته شود که نگارش کتاب "درباره رشائط ی
عیت انقالب" به همراه رفیق
ی
حرمتپور شاهدی بر این مدعاست .اما این نیمتواند
شهید محمد
صحیح و قانعکننده باشد ،زیرا موضویع که در آن کتاب به آن
پرداخته مشود نه تاری خ واقیع شکلگیی سازمان چریکهای ی
فداب
ر
ی
خلق است و نه تاری خ جعیل ساخته و پرداخته شده توسط جزب،
ی
جزب در رابطه با وجود یا عدم وجود
بلکه نقد گوشهای از نظرات
ی
رشائط ی
عیت انقالب در ایران است و به ر ی
همی دلیل رنی نام کتاب را
رشائط ی
عیت انقالب گذاشتند.
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ر
منتش
تازه آن نقد هم در سال  57که دیگر بسیار دیر شده بود،
ی
ی
حرمتپور که عضو شورای عایل سازمان
دهقاب و
گردید .رفقا
بودند( ،با توجه به قطع ارتبایط که خود ایشان در صفحهی 293
کتاب به آن اشاره مکند" :و البته مدت کوتایه از خروج من از ایران
نیمگذشت که با برقراری ارتباط ر ی
بی ایران و عراق در جریان قرارداد الجزایر،
ارتباط ما با رفقا در ایران قطع شد" ،و مشخص نیست که پس از آن چه

مدت بعد ارتباط مجدد این رفقا با سازمان وصل مگردد) ،مباید
چند سال زودتر از آن و به محض مطلع شدن از آن به جای نقد
نظرات ی
یی
پرداخی به آن ،سیع در ارائهی تاری خ واقیع
جزب و یا ضمن
گیی سازمان مکردند ،خصوصن که تاری خ جعیل که امروز به
شکل ر
ی
آن پرداختهاند از سال  54و زماب که ایشان در خارج ازکشور حضور
نشیات مرتبط به سازمان درج شده بود و در ی
داشتند در ر
دسیس
ی
تشکیالب و مبارز یاب آن بهمراتب بیشتر
تأثی
آنها بود! بدون شک ر
از کتاب "درباره رشائط ی
عیت انقالب" مبود!
بنابراین بهطور قطع متوان گفت و نتیجه گرفت که ایشان به مرور
زمان بر این امر واقف گشته است و متأسفانه این مرور زمان برای
یعت یک فاصلهی ی
ایشان ی
ی
تقریی نیم قرن بوده است؟!!
زماب که
وی خود مگوید" :باید ی
اعیاف کنم که تنها با اقدام به این کار ی
اخین
(یعت ر
یی
نگاشی و انتشار این کتاب نموده اند ،).درجه عظیم
چون به تازهگ مبادرت به
ی
ی
اهمیت این یرصورت هر چه بیشی بر من آشکار شد ،و به راست هر چه جلوتر
رفتم این احساس حشت که چن ر ی
ی نوشتهای مبایست چند سال ( ،چند سال
یا چند دهه؟!) زودتر از این به نگارش در مآمد بیش یی در من قوت گرفت”.

(پر ی ی
انیها از من است).

عالوه بر این ،در خوشبینانهترین شکل ممکن اگر فرض را بر این
اخی به این موضوع کاملن واقف
بگییم که وی در یط دو دههی ر
ر
گشته است ،از آنجا که ایشان بیش از سه دهه است که در خارج
ی
طبقاب در ی
بسی خارج از کشور ر ی
نی
از کشور بش مبرند و مبارزهی
هرگز نیمتواند به شکل ی
عیت وجود داشته باشد ،چه رسد به اینکه
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بخواهد حاد باشد ،پس چه ر ی
چیی واقعن مانع اقدام ایشان به این
کار شده است؟
با توجه به این که در صفحات  3و  ،4بخش اول کتاب ر ی
چنی
مگوید" :حقیقت تلخ آن است که منبع اصیل و نگارنده اولیه تاری خ جعیل

مخالفی کینهتوز چریکهای ی
مورد بحث ،نه دشمن بود و نه نی ی
ری
فداب
وب از صف
ر
خلق و شیوه مبارزه آنان .بلکه این امر از جانب یک رنیوی خودی و از طرف
کش صورت گرفت که در انقالب و آزادیخواه بودن آن هیچ شیک وجود ندارد.
کش که به سبک خود همواره از چریکهای ی
فداب خلق دفاع نموده و ی
حت جان
نی در این راه از دست داد .این فرد خودی مبارز و انقالب ،رفیق ر ر
عزیزش را ر ی
بین
ی
جزب مباشد( ".تأکیدها از من است).

ی
درست نتیجه گرفت که درواقع ییک از مهمترین
بنابراین ،متوان به
موانع عدم برخورد یا اقدام به این کار از سوی ایشان ،ر ی
همی نحوهی
برخورد و نگرش به این مقوله بوده است (که در نقل قول فوق به
ی
یی
پرداخی
مستی است) که خود بیانگر آن است که اندیشیدن،
خوب
ی
و اقدام به این کار برای وی یک نوع تابوب بوده است که اینک به
ر
متالش نشده است .در
هر دلیل شکسته و ترک برداشته ،اما هنوز
ادامه نشان خواهیم داد که چرا اینگونه است.
ی
ی
اتفاف
پرسیدبست که حال مگر چه شده و چه
اما پیش از آن،
ی
ی
افتاده است که این تابو شکت دیرهنگام و ناکاف صورت گرفته
است؟ نکند که حقیقت ،پس از نیم قرن تصمیم گرفته است که
ی
دهقاب ،دقیقن برای
بجنبد و از خواب غفلت بیدار شود! رفیق
ری
همی واهمهها و دیر جنبیدنها بود که در این رابطه تا حقیقت
بجنبد ،دروغ همه جا را نه تنها فرا گرفت ،بلکه ویران نمود!!
برای کمونیستها هرگاه بحث نقد و تجزیه و تحلیل نظرات و
مواضع افراد و جریانات سیاش مطرح باشد ،دیگر موضویع به نام
ی
ی
نبایست مطرح باشد.
نقدکمونیست نقدی است
غیخودی
خودی و ر
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کوبنده و بپروا که در بیان حقایق ترس و واهمهای ندارد ،تعارف و
استخوان الی زخم گذاردن هم ندارد.
ی
جزب فردی خودی و انقالب بوده
چرا هنوز هم فکر مکنید که
ی
ی
چیی وی
چیی او را خودی و چه ر
است؟! اساسن به نظر شما چه ر
را انقالب مکند؟ آیا به این دلیل وی را خودی مدانید که" :او سازمان
ی
فداب خلق را رنی یوب از آن خود مدانست"؟! (مندرج در
چریکهای

صفحهی  5کتاب) .اگر ر ی
چنی است ،معنای این جمله آنست که او
حس تملک بر این جنبش داشته و از ش جاهطلت خود را مالک آن
مدانسته است ،پس همه ر ی
چی این سازمان مایملک او بوده است و
ایشان مال کش یا خودی کش نبوده است ،این دیگران بودند که
خودی ایشان شدند ،حال چه دانسته یا ندانسته!
دانسی ی
یی
جزب از سوی رهیی
به نظر مرسد که این مسئلهی خودی
و اعضاء سازمان در آن مقطع ،ییک از کلیدیترین مسائیل است که
باعث رخنه و تسلط دیدگاههای انحر یاف وی در سازمان بوده است.
مگوئید که ..." :تمجید و ستایش او از چریکها محدود به شیوهی مبارزه،
فداکاریها و برخوردهای شجاعانه و قهرمانانهی آنان مشد ،بدون اینکه توجه
ی
باورهاب است که از یک
تأثیگذار،
کند که پشتوانهی آن برخوردهای انقالب ر
تئوری انقالب نشأت گرفته بود که بهصورت مدون در نوشتههای رفقا پویان و
احمدزاده منعکس مباشد" ،و سپس اضافه مکنید که" :او در زندان اقدام
یی
نوشی نظرات خود که در تقابل با این تئوری قرار داشتند ،نمود و  ...نظرات
به
ی
حاکم بر چریکهای فداب خلق را نادرست مدانست ،برای بردن نظرات خویش
به درون این سازمان دست به تالش ی
گسیدهای زد تا بتواند نظرات خود را بر
آن مستویل گرداند(.".صفحهی  6کتاب ،تأکید از من است).

اگر ی
جزب واقعن توجه نداشت که پشتوانهی آن برخوردهای انقالب
ی
باورهاب است که از یک تئوری انقالب نشأت مگرفت،
تأثیگذار،
ر
ی
ی
ی
پس چرا اقدام به نوشی نظرات خود نمود ،که به تأئید شما رنی ،در
تقابل با این تئوری بود و برای بردن نظرات خویش ،که باز به تأئید
10

شما متأثر از "حزب خائن توده" بود ،به درون آن سازمان دست به
تالش ی
گسیدهای زد تا بتواند نظرات خود را بر آن مستویل گرداند.
بنابراین بدون توجه نبوده است و کاملن هم آگاهانه این کار را انجام
داده است ،زیرا بر اساس همان حس تملک و جاهطلت که در فوق
به آن اشاره شد ،تئوری حاکم بر این سازمان از آن ایشان نبود و به
ر
ی
اندیش یاران "حقیقت" ،بالخره با دروغ و
کرخت و ساده
مدد
تحریف هم که شده ،و صدالبته با کمکهای بدری غ آگاهانه و
ناآگاهانهی ی
برخ از اعضاء سازمان ،در ظاهر و مقطیع هم که شده،
از آن ایشان شد!
دروب و بی ی
ی
گرچه ی
وباش در سازمان) ،بدون
جزب( ،و یاران و رپیوان
ر
ی
پرولیی یا حتا نقدی رشافتمندانه و اصویل ،و تنها با
ارائهی یک نقد
ی
ی
تحقی و ارائهی نقد سکتاریست خردهبورژواب همراه با
تحریف و
ر
ی
ی
رویزیونیست ،نظرات
شارالتانیسم حزب تودهای یا به عبارب دیگر
حاکم بر چریکهای ی
فداب خلق را نادرست مدانست ،اما تاری خ در
فاصلهی کوتایه از تسلط نظرات وی بر سازمان نشان داد که کدام
نظر درست و کدام نظر ،هم برای سازمان ،و هم برای جامعه و
پیشید امر انقالب! ،نهفقط نادرست ،بلکه فاجعهبار بود!
ی
موازیت ،در نزد شما و البته
حال ببینیم که چه مسائل ،خصلتها و
بسیار یاب دیگر ،از ایشان یک چهرهی انقالب ساخته است؟!
ی
تشکیالب وی از حزب توده پس از سال .32
 گسست
 گرایش او به مارکسیسم و کمونیسم.
ی
زنداب سیاش شدن وی در سال .46

ی
آشناب قبیل وی با ی
برخ از رفقای گروه جنگل.
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امییالیسم شاه در
 کشته شدن او به دست رژیم وابسته به ر
سال .54
ی
ی
جداب
تشکیالب او از حزب خائن توده نه برپایهی نقد و
گسست
ر
آگاهانه از آن ،بلکه رصفن از روی اجبار به دلیل فروپاش آن با فرار
رهیان وکادرهای رده باالی آن به خارج ازکشور و عدم حضور ی
عیت
و ملموس این جریان منحوس در بطن جامعه ،پس از کودتای
ی
یالیست سال  32بود و عالوه بر آن این گسست ،قطیع هم
امی
ر
نبوده است ،زیرا همانطور که خود اشاره نمودهاید ،ارتباط گروه
ی
ی
ظریق ،سورگ با تشکیالت پلیش حزب توده در تهران از
جزب،
دالئل اصیل یرصبهای بود که در زمستان سال  46به آن وارد شد.
گسست یا مرزبندی فکری و نظری وی از حزب منحط توده ر ی
نی
امریست که هرگز به وقوع نپیوست و همواره در تحلیلها و شیوهی
نگرش حزب تودهای وی که خود برگرفته از رویزیونیسم حاکم بر
شوروی بود ،کاملن قابل ردیاب و تشخیص بوده و هست .برای
نمونه تز "دیکتاتوری فردی شاه" نظر و دیدگاه حزب توده و برگرفته
ی
ی
جزب از آن
غیشمایهداری بود که
از تز
رویزیونیست "راه رشد ر
جانبداری مکرد و بعدن آن را به نام خود زد و به جنبش ارائه داد!
بنابراین از لحاظ فکری و نظری گروه ی
جزب در آن مقطع کم و بیش
همان حزب توده بود ،با این تفاوت ی
جزب که گویا (مگویم گویا ،زیرا
هیچگونه سند و مدرگ که دال بر صحت آن در مقطع مورد بحث
ی
ی
جزب ادعا مکند گروه خود را
یعت حد فاصل سالهای ،42که
ر
متالش مشود ،وجود ندارد،).
ساخته است تا سال  46که آن گروه
ی
تأثی تحوالت انقالب و رشد و گسیش جنبشهای مسلحانه
تحت ر
ی
در سطح جهان ،کمکم داشته در نظر به این ایده یا بهی بگوئیم
پذیرش مبارزه مسلحانه آنهم در حد "تبلیغ مسلحانه" نزدیک
مشده و مشخصن قبل از انجام هرگونه تدارک و عمیل ،با توجه به
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تداوم رابطه با تشکیالت پلیش ساواک ساختهی حزب توده با
رشاکت ی
برخ از اعضای ساوایک شدهی آن در تهران ،بجز دو تن که
موفق به فرار از کشور شدند ،همهگ در سال 46به دام رنیوهای
ی
امنیت رژیم شاه افتاده و ش از زندان در آوردند.
گرایش او به مارکسیسم و کمونیسم ر ی
ی
اپورتونیست-
نی از نوع
ی
کبی
رویزیونیست حزب منحط توده بوده است که به قول رفیق ر
مسعود احمدزاده تنها کاریکاتوری از یک حزب مارکسیست-
بسیی که ی
لنینیست بود .اساسن باید گفت که ی
جزب در آن تعلیم و
ی
ی
کمونیست،
غی
تربیت سیاش-ایدئولوژیک یافته بود درواقع جریاب ر
ماهیی آلوده بود که حاصلاش ی
یی
بهی از آن نیمشد!
منحرف و
ی
جریاب واقعن کمونیست
بنابراین اگر حزب توده هرگز در عمل و نظر
بیالملیل رنیی
بوده ،ایشان ر ی
نی بوده است! همانگونه که در سطح ر ی
ی
ی
کمونیست و انقالب نبود ،ویل با
جریاب
جریان رویزیونیسم هرگز
شارالتانیسم سیاش و ایدئولوژیک همواره خود را به ظاهر جریابی
ی
ی
لنینیست و انقالب نشان مداد! اگر متوانید
کسیست-
مار
ری
متعاقبی وی را کمونیست و مبارز و انقالب بدانید،
خروشچف و
ی
ی
ی
چنی بنامید؟!!
حزب توده و جزب را رنی متوانید ر
ی
ی
جزب با ی
برخ از رفقای گروه جنگل هم نیمتواند دلییل
آشناب قبیل
بر انقالب بودن او باشد .بهخصوص که شما خود به خوب در
ی
صفحهی  5کتابتان اشاره مکنید که جزب "با دیدن نام رفیق عیلاکی
ی
صفاب فر ی
ی
جزب بود و تازه خود وی ( ی
یعت رفیق
اهاب که قبلن عضو گروه
ی
صفاب) ر ی
گیی گروه جنگل به آن پیوسته بود و ،"...
نی به واقع پس از شکل ر
ی
جزب "هیچ شیک به خود راه نداد که وجود گروه جنگل را نادیده گرفته و خود
را به جای آن گروه در اتحاد با گروه پویان ،مفتاخ ،احمدزاده ،بهوجود آورندهی
چریکهای ی
فداب خلق بنامد(".پر ی ی
انی از من است).
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این به قول شما ر ی
غیواقیع با تاری خنویش مربوط به
اولی برخورد ر
ی
درست نتایج فاجعهبار آن را برشمردهاید ،به
سچفخا که شما خود به
ی
همراه تحریر جزوهی "آنچه یک انقالب باید بداند" از سوی جزب به
ی
صفاب ،خی از آگاهانه بودن این اعمال و به قصد و نیت
نام رفیق
ی
یسی صورت گرفتند .ر ی
ی
همی
تسلط
یافی بر آن تشکیالت گویا یتیم و ر
ی
ی
ی
ی
غیانقالب دانسی جزب کافیست!
موضوع خود به تنهاب برای ر
پرسش اساش در این رابطه این است که اصولن چرا پس از گذشت
نیم قرن که بالخره به همهی جوانب این موضوع وقوف پیدا
ی
جریاب را که خود
کردهاید؟! همچنان ارصار دارید که فرد یا
فرصتطلت ،تجدیدنظرطلت و انواع و اقسام صفات و اعمال
غیانقالب وی مانند" :تحریف تاری خ ،ینق و انکار موجودیت مستقل گروه
ر

ی
معرف گروه خود بهعنوان ییک از گروههای تشکیل دهنده
جنگل از گروه خود و
چریکهای ی
فداب خلق ،درک سطخ و التقایط از مارکسیسم-لنینیسم ،تربیت
ی
غیواقیع از ساختار
غیمار
کسیست حزب تودهایاش ،تحلیلهای ر
ایدئولوژیک ر
ُ
ی
و رشائط جامعه ایران ،برخوردها و خصوصیات خردهبورژواب ،سکتاریسم،
خودستاب و برتریطلت (تا به آن حد که حتا در توضیح ی
ی
کذاب جعیل
دوآلیسم،
ی
دربارهی گروه خود ،نام از دیگر افراد بنیانگذار آن ی
یعت ظریق و سورگ به میان
ی
نیمآورد) ،بزرگ ی
نماب در مورد گروه خود ،دروغگوب و تبلیغات نادرست و
گزاف به نفع گروه خود و برعلیه گروه احمدزاده ،پویان و مفتاخ ،به نام رفیق
ی
یی
نوشی و اشاعه دادن آن برای رفع کمبود یا فقدان هرگونه اثر تئوریک از
صفاب
ری
دروغی آگاهانهی آن گروه به خویش و به نام
سوی گروه جنگل و ربط و وصل
نوشی و به نام خویش نقد کردن" ی
یی
غیهی آن را
دیگری
یعت فریبکاری و ر

در صفحات مختلف کتاب مطرح و برمشمارید ،کماکان ارصار دارید
که او را "خودی ،مبارز و انقالب" بدانید و بخوانید؟! بخصوص که
این اعمال ،نگرش و خصوصیات آن فرد خاص موجبات چنان
خشان و فاجعهای عظیم را چه در زمان حیات او و چه در پس آن
فراهم نمود؟!!
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ی
زندابسیاش شدن هرگز نیمتوان انقالب
هیچ فردی را به رصف
قلمداد نمود ،مگر در نظر و عمل انقالب بودن وی اثبات گردد .زمان
ی
زنداب
شاه افرادی بودند که تودهای و میلگرا و مذهت بودند و
شدند و هرگز نه انقالب بودند و نه کش آنان را انقالب خطاب
ری
مکرد.
همیطور در زمان حاکمیت رژیم جدید
امییالیستها(جمهوری اسالم) ،افراد بسیاری از همان جریانات
ر
ر
ی
ی
غیه
بهعالوهی اکییت ،اقلیت ،پیکاری ،مجاهد و سلطنتطلب و ر
بودند که به زندان افتادند و حتا کشته هم شدند ،اما نهتنها انقالب
نبودند ،بلکه عمدتن ضد آن هم بودند.
ی
امییالیسم شاه
بنابراین ،کشته شدن جزب به دست رژیم وابسته به ر
ری
نی همانطور که پیشتر گفته شد ،نیمتواند دال بر انقالب بودن یا
دانسی وی باشد .ضمن اینکه این امر ی
یی
یعت کشته شدن وی
انقالب
امییالیسم ،چه شاه و چه شیخ ،قطعن
و دیگران به دست نوکران ر
محکوم است! اما نیمتواند دلییل برای عدم برخورد قاطع و انقالب
ی
الپوشاب آن
با وی و دیگران و پردهی ساتر کشیدن بر حقیقت و
باشد!

حال ببینیم چرا نوشتهتان بد است .بد است چرا که به وظیفه
ی
ی
درست عمل ننموده است .بهعبارت
کمونیست خود در این رابطه به
دیگر بد است زیرا در بیان مبسوط حقیقت ،فاقد درک و کاربرد متد
دیالکتییک مباشد و در نقد قاطع و بدون گذشت مواضع و
ی
جزب بر آن
عملکردهای افراد دخیل در تسلط دیدگاههای انحر یاف
ی
گیی و
تشکیالت ببدیل
کمونیست در رشائط خاص ایران و نتیجه ر
ی
گیی انقالب در اینباره شجاعت کاف به خرج نداده است و
موضع ر
به ر ی
همی سبب ،همهی آنچه را که باید مگفتید و نقد مکردید را
در بر نیمگید و لذا شعاع آن بسیار محدود و ی
ناکافست.
ر
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ی
کاستهای
در این جا سیع خواهد شد تا ضمن اشاره به تناقضات و
موجود در نوشتار مورد بحث و با تکیه بر مستندات موجود و
ری
همچنی مطالت که خود وی مطرح نموده ،این ادعا اثبات گردد.
ری
اولی تناقض موجود درکتاب در صفحه  3پیشگفتار نمایان مشود،
آنجا که ایشان پیشتر به شکل مخترص و ر
گیی
فشده روند شکل ر
ی
فداب خلق در دورهی شاه را ذکر مکند و سپس اعالم
چریکهای
ی
ر
مدارد که" :پس از قیام ،در شایط که رهیی سازمان چریکهای فداب خلق
به اشغال افراد سازشکار و خائن به منافع طبقه کارگر و دیگر تودههای دربند
ایران درآمده بود ،تاری خ تحریف شدهای از این واقعیت در جنبش اشاعه یافت
ی
تاریخ جعیل در رابطه با
و باعث شد که متأسفانه نسل جوان آن دوره با
شکلگیی چریکهای ی
ری
همچنی در بخش اول
فداب خلق مواجه شوند ".و
ر

کتاب ،آغاز سخن ،صفحه  ،2پاراگراف دوم یکبار دیگر ذکر مگردد
که" :واقعیت این است که در مقطیع که مربوط به بعد از قیام بهمن 1357

است ،یک تاری خ جعیل از طرف سازمان خوشنام چریکهای ی
فداب خلق ایران
که متأسفانه در رأسش یک باند تبهکار (باند فرخ نگهدار و همپالگهایش) قرار
داشتند ،در جنبش اشاعه یافت( ”.تأکیدها از من است).

در حایل که در ی ی
می اصیل ،وی به دفعات و با تکیه بر اسناد موجود
مانند ر
"نشیه نید خلق ،ارگان سچفخا ،شمارهی  ،6اردیبهشت
درست نشان مدهد که این تاری خ جعیل را ی
ی
جزب بنیان
 ،"1354به
ی
نهاد .و مطرح منماید که":نوشتههای جزب مورد استقبال ی
برخ از رفقا در
رأس سازمان قرار گرفت و از اواخر سال  53به درون سازمان راه یافت و عملن
راهنمای حرکت سازمان شد ".و در اوائل سال  54به شکل رسیم از

سوی رهیی وقت سازمان که قطعن حمید راشف در آن عنرصی
مهم و ر ی
تعیی کننده بوده است ،پذیرفته و در ارگان سازمان درج و
اعالم شد .در آخرین شماره این ر
نشیه (شمارهی  )7در اواخر سال
 55ر ی
نی "قویا" به رنیوهای جنبش توصیه کردند که "آثار تئوریک جنبش
مسلحانه را مورد مطالعه قرار دهند و به ویژه به جزوه درخشان رفیق شهید
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بین ی
رر
جزب تحت عنوان "چگونه مبارزه مسلحانه تودهای مشود" توجیه ویژه
مبذول دارند".

دلیل این تناقض ی
گوب نیمتواند رصفن نویع ب ی
دقت باشد ،بلکه
امریست که آگاهانه صورت گرفته است ،زیرا پای حمید راشف در
دهقاب و بسیار یاب دیگر ی
ی
میان است و او ر ی
تابوب بهمراتب
نی برای رفیق
بزرگتر و مهمتر از ی
جزبست!
بنابراین  ،گرچه خود در صفحهی  14کتاب ر ی
چنی مگوید ،..." :در
حایل که باید به فعالیتهای انقالب یک فرد یا یک رنیوی سیاش ارج الزم را
قائل شد ویل نباید اجازه داد که این امر باعث ندیدن نقص و خطا و خط
کشیدن روی حقایق گردد .تقدس قائل شدن به یک نظر و اعتقاد ،به رصف
این که گوینده و طراحش این یا آن فرد مبارز مباشد ،همان برخورد مذهت
مذهبیون به مسائل است و به زبان دیگر دچار شدن به دگماتیسم مباشد.
حقانیت طبقه کار ایجاب مکند که در مقابل هر آنچه حقیقت نیست و از
حقانیت برخوردار نیمباشد ب هیچ مالحظهای با قاطعیت ایستاد و به ن رش
ی
کمونیست یاری رساند ،".اما
حقایق در جهت خدمت به اعتالی جنبش
متأسفانه عالرغم اذعان به این امر درست ،گویا برای ایشان اصلن
مهم نیست که در این مورد خاص به دگماتیسم هم دچار شوند ،و
ی
بایست در پرده سخن بگویند و رصاحت کالم ،نقد دیالکتییک و
لذا
ر
ی
گیی انقالب و کمونیست را باید به فراموش سپارند!
موضع ر
برای نمونه:
ی
جزب مورد استقبال ی
برخ از رفقا در رأس
مگوئید "نوشتههای

ر
سازمان قرار گرفت" ،و به رصاحت نیمگوئید حمید اشف!
 مگوئید "رهیی سازمان دیگر یحارص به رپیوی از ر
مش مبارزهی
ی
اسیاتژی ،هم تاکتیک نبود" ،و مشخصن
مسلحانه؛ هم
ر
نیمگوئید حمید اشف!
ی
 مگوئید "از اواخر سال  53نظرات جزب عملن راهنمای حرکتی
کساب این
سازمان شد" ،و نیمگوئید از طرف چه کش یا
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مسئله انجام شد ،ی
یعت حمید راشف و دیگر اعضاء کمیتهی
مرکزی وقت!
تغیی خط ،رسمن و به وضوح به جنبش اعالم نشد"،
 مگوئید "این ری
و نیمگوئید چه کش یا کساب نخواستند یا مانع این کار
شدند و رص ی ی
احی اسیم از حمید راشف و دیگران به میان
نیمآورید!
همانطور که مدانید و قبلن هم گفته شده ،در آن سالها در زندان
نویع جدال یا مبارزهی ایدئولوژیک بر ش نظرات رفیق احمدزاده و
بی زندانیان منتسب به سازمان چریکهای ی
ی
جزب در ر ی
فداب خلق در
جریان بوده که منجر به صفبندی افراد شده بود .آیا هرگز به این
فکر کردهاید یا این احتمال قریب به ر ی
یقی را به تفکر خود راه دادهاید
که رهیی سازمان از جمله حمید راشف از این موضوع با خی بوده
باشد؟! به نظر من با توجه به همهی مسائل و مواردی که در فوق
به آنها اشاره شد ،رهیی سازمان و مشخصن خود حمید راشف از
ی
جزب را در سال 53
این موضوع با خی بوده ،اما چون نظرات
ی
پذیرفته و راهنمای عمل خویش قرار داده بود و دیگر حارص به رپیوی
مش مبارزهی مسلحانه؛ هم ی
از ر
اسیاتژی ،هم تاکتیک نبود و رسمن
تغیی خط را به جنبش اعالم نکرده بود ،لذا این
و بهوضوح هم این ر
موضوع را هم مسکوت گذاشته و هیچ موضع و نظر رسیم هم در
برابر آن نگرفت و اعالم نکرد!!
و یا ،آیا هرگز از خود پرسیدهاید که چرا و به چه منظوری حمید
راشف یکبار در جزوهی "یک سال مبارزهی چرییک در شهر و کوه"
تاری خ تشکیل گروه جنگل را با هشت کادر در ر ی
پائی سال  47اعالم
مکند و بار دیگر در "جمعبندی سه ساله" سال  45را برای آن
مؤسسی آن را هم ی
ری
ری
جزب و سورگ و زاهدیان منامد؟
تعیی و
ی
دهقاب در کتاب خود (در قسمت "یادداشتها ،مورد
رفیق راشف
شمارهی  )1به این موضوع اشاره مکند ،اما در برابر آن هیچگونه
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ی
ضمت به این بسنده مکند که
گید و تنها به طور
موضیع نیم ر
گیی گروه جنگل در این جزوه ،با
بگوید ،..." :با این حال ،تاری خ واقیع شکل ر

توجه به عقب ُبرده شدن زمان تشکیل این گروه و نام بردن از افرادی به عنوان
ی
ابتداب" آن ،مخدوش گشته است .این برخورد ر ی
ری
نی به نوبهی خود
"مؤسسی
به فرصتطلبان امکان تحریف تاری خ را مدهد ،".در حایل که باید این کار

ناش از پذیرش نظرات ی
حمید راشف را بهواقع ر
جزب و تاری خ تحریف
شدهای دانست که وی ساخته و پرداخته و او ر ی
نی فاعل یا بازوی
اجر یاب آن بوده است.

بنابراین با استناد به این مورد و دیگر موارد اشاره شده در فوق که
ری
همچنی با
گیند و
در اواخر سال  53و اوائل سال  54صورت م ر
ی
توجه به این گفتهی خود شما در صفحه  8کتاب مبت بر این که:

ی
ی
"نظرات ر ر
فداب خلق
جزب به جای تئوری مبارزهی مسلحانه چریکهای
بین
ً
ی
فداب
اولیه ،از اواخر سال  1353عمال راهنمای حرکت سازمان چریکهای
ی
گیی نمود که:
خلق گردید ،".به
درست متوان و باید نتیجه ر

اولن ،حمید راشف در اشاعه این تاری خ جعیل و حاکم کردن نظرات
ی
جزب بر سازمان نقش ی
بش یاب داشته و در حقیقت او هم
انحر یاف
عامل بردن آن نظرات به درون سازمان و هم عامل اجر یاب آن بوده
تغیی شعارها و خط ر
ری
همچنی
مش سازمان و
است که منجر به ر
گیی عمیل آن در رابطه با سازماندیه رنیوهایش در راستای
جهت ر
ی
همیی
نظرات جزب شد .حاکمیت اپورتونیسم راست مورد اشاره از ر
َ
ی
گید ،ی
جزب عملن
یعت دقیقن "از اواخر سال  53که نظرات
جا نشات م ر
راهنمای حرکت سازمان شد" و به قول شما "رهیی سازمان دیگر ی
حارص به
مش مبارزه مسلحانه هم ی
رپیوی از ر
اسیاتژی ،هم تاکتیک نبود ،!".نه این که
به یکباره در آذر ماه سال  56بهوجود آمده و تسلط یافته باشد.
این واقعن تأسفبار و غم ر ی
انگی است که حزب توده با هوشیاری و
ری
تی ی
گیی روند
بیت ضدانقالب خویش در اواخر سال  53به شکل ر
تجدید تفکر در سازمان رب مبرد و به سازمان پیام مدهد و شادی
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خویش را ابراز مکند ،اما رفقای انقالب ما در درون سازمان چه آنها
که در کشور بودند و چه آنها که در خارج از کشور به ش م ُبردند
با حمید راشف و بهطور کیل مرکزیت سازمان هیچ برخوردی
نیمکنند؟!!
ی
دهقاب در یادداشت شمارهی  8کتاب عالرغم این که به این
رفیق
موضوع ر ی
چنی اشاره مکند" :در حقیقت آنچه موجب شادی و شعف

کهنه کاران ضد انقالب حزب توده گشته بود ،مشاهده مطالت بود که در ن رشیه
19بهمن با ادعای دفاع از جنبش مسلحانه و چریکهای ی
فداب خلق درج مشد
بی افراد وابسته و هوادار چریکهای ی
و "روند تجدید اندیشه در ر ی
فداب خلق" را
القاء مکرد .رفقای ما در ایران به پیام فوق در اسفند  1353در جزوهای که به
مناسبت "اعدام انقالب عباس شهریاری ،مرد هزار چهره" منت رش شد پاسخ
دادند .جزوه مزبور با مطالت که در آن نوشته شده بود نشان داد که متأسفانه
شادی شان حزب توده از "روند تجدید اندیشه" در سازمان ما ب مورد نبوده
ی
حرمتپور در خارج از کشور
است .این جزوه خییل دیر به دست من و رفیق
رسید که بسیار مایه غم ،تأسف و نار ی
احت ما شد ،به همان حد که اطالع از
"روند تجدید اندیشه" در سازمان ما ،باعث شادی و شعف حزب توده شده
بود" ،اما از این که پس از آگایه از این موضوع ،هیچ برخورد نظری

دروب و چه بی ی
ی
وب تشکیالت) با
و عمیل مشخیص (چه در سطح
ر
ی
ی
گید ،نه حرف مزند
آن از سوی وی و رفیق
حرمتپور صورت نیم ر
و نه انتقادی مکند؟!
ی
دهقاب
نکتهی دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که رفیق

در یادداشت شماره  10که مربوط به توضیح دربارهی نوشته حمید
راشف تحت نام "تحلیل یک سال مبارزه چرییک در شهر و روستا" مباشد
مگوید" :این نوشته ر ی
اولی بار در تابستان  1353از طریق رادیو میهنپرستان

در جنبش پخش گردید ... .رفیق ی
نسین آلآقا ناگهان با نار ی
احت از جا پرید و
گفت این نوشته که داخیل بود پس چرا دارد از رادیو پخش مشود!؟ چرا این
ی
دروب به رادیو فرستاده شده است؟ او گفت که آن مقاله را خود
نوشته
ی
وی(نسین آلآقا) تایپ کرده بود و رفیق حسن نوروزی شدیدا با آن مخالف
بود و به ر ی
همی خاطر قرار بود به عنوان یک نوشته داخیل در درون سازمان
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بماند و  ) ،...در آن زمان رفیق حسن نوروزی که ییک از رفقای باقیمانده از گروه
احمدزاده بود به شهادت رسیده بود  20-دیماه  -1352این رفیق که یک کارگر
کمونیست بود پس از یرصبههای سال 50به عنوان ییک از اعضای مرکزیت ،نقش
بزرگ در بازسازی سازمان داشت( .با این برخورد و صحبتهای رفیق ن ی
سین،
من ر ی
نی به او گفتم که چطور در پایگاه مشهد ی
وقت آن را خواندم بسیار ناراحت
ی
ی
نادرست در
و به واقع عصباب شدم .چون در رابطه با گروه احمدزاده مطالب
آن مطرح شده و  ،"...اما پس از خروج از کشور و قطع ارتبایط که

گید و در این کتاب ر ی
نی
قبلن به آن اشاره شده ،دیگر دنبال آن را نیم ر
نیمگوید که چه کش آن نوشته را که قرار بوده به دلیل مخالفت
شدید رفیق حسن نوروزی و احتمالن دیگران به صورت بی ی
وب
ر
پخش نشود ،پس از شهادت رفیق نوروزی به آن شکل در جنبش
ی
جزب در سازمان
پخش مکند؟! بشک حمید راشف و دیگر یاران
دست به ر ی
چنی کاری زدهاند!
ی
بگییم که حمید راشف این
درثاب ،اگر فرض را بر این محال در نظر ر
کار ی
یعت اشاعهی این تاری خ جعیل و حاکم کردن نظرات انحر یاف
ی
غیآگاهانه انجام داده است و عمدی در کار
جزب بر سازمان ،را ر
نبوده و از روی بتوجیه بوده باشد(که البته بعید به نظر مرسد
که ر ی
چنی بوده باشد!) ،از یکسو نشان از عدم درک عمیق و
همهجانبهی نظرات رفقا مسعود و پویان و عدم اعتقاد راسخ به آن
از طرف وی دارد و از سوی دیگر ر ی
نی حایک از عدم تشخیص درست
ی
جزب و متضاد بودن آن با تئوری مبارزهی
وی از نظرات انحر یاف
مسلحانه هم ی
اسیاتژی ،هم تاکتیک است .اما این فرض حتا به شکل
ی
جزب عملن
محالاش هم غلط است ،زیرا "از اواخر سال  53که نظرات
راهنمای حرکت سازمان شد" و "رهیی سازمان دیگر ی
حارص به رپیوی از ر
مش
مبارزه مسلحانه هم ی
اسیاتژی ،هم تاکتیک نبود" ،و این خود حایک از
آگاهانه بودن آن است.
حال که واضح و میهن شد که این امر ی
تغیی خط سازمان به
یعت ر
عمد و براساس آگایه صورت گرفته است ،پس چرا به شکل رسیم
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ی
سازماب یط سندی به وضوح
و برپایهی بحث و تبادل نظر درون
اعالم نشد و به اطالع جنبش رسانده نشد؟!
از آنجا که هیچگونه سند و مدرگ دال بر در جریان بودن ر ی
چنی
ی
مباحثاب یا بهعبارت دیگر مبارزهی ایدئولوژییک بر ش آن در مقطع
مورد بحث در درون سازمان وجود ندارد ،بنابراین متوان و باید
ی
ری
تنهاب در این خصوص
چنی نتیجه گرفت که حمید راشف خود به
تصمیم گرفته است و دیگران دنبالهروی کردند و این ی
یعت فاجعه!
البته رفقای دیگری هم که در آن مقطع و پس از آن در مرکزیت
سازمان بودند ،چه موافق و چه بر فرض مخالف این امر بوده
باشند ،به همان اندازه مقرص بودهاند .اگر موافق بودهاند که
همدستان این فاجعهی به بار آمدهاند و اگر مخالف بودهاند ،پس
چرا هیچ نوشته و عملکردی که در مخالفت با این موضوع از سوی
ایشان باشد در بطن تاری خ این سازمان به ثبت نرسیده است.
ی
مؤمت هم که خود
جای تعجب بسیار است که حتا رفیق حمید
جزوهی "پاسخ به فرصتطلبان در مورد "مبارزهی مسلحانه؛ هم
ی
اسیاتژی ،هم تاکتیک" را در مواجهه با محافل و سازمانهای
ی
اپورتونیست منتقد این تئوری در داخل و خارج از کشور در سال 54
ی
اپورتونیست و
نوشت ،هیچ اشارهای به رسوخ و استیالی نظرات
ی
رویزیونیست بر سازمان نه در این نوشته و نه در جای دیگر ندارد؟!
شاید علت آن ،به احتمال قریب به ر ی
یقی ،از همان نگاه غلط مرسوم
ی
جزب که تا به امروز هم ادامه دارد ی
یعت "خودی و انقالب"
به
ی
ی
ی
ی
دانسی وی و به غلط در تکامل تئوری راهنمای سازمان دانسی آن
نظرات نشأت گرفته باشد!
در هر دو صورت فوق ی
گییهای مذکور
(یعت انجام مسائل و جهت ر
برپایهی آگایه یا عدمآگایه) ،این موضوع بیانگر و در تائید این نکته
ری
نی هست که حمید راشف تئوری ر ی
سی نبود و به قول معروف او یک
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ری
پر ر ی
تئوریسی
اتیسی بود( .اساسن هیچیک از رفقای گروه جنگل
غیتئوریک از
نبودند .قبل از تشکیل سازمان هیچ نوشتهای حتا ر
ی
ی
نوشی چند
آنها و حمید راشف وجود ندارد ،بعد از آن هم رصف
ری
تئوریسی
غیتئوریک نیمتوان او یا هر فرد دیگری را
مطلب آن هم ر
دانست .البته این به این ی
معت نیست که آنها آگایه تئوریک
نداشتند .مسلمن آنقدر آگایه سیاش-تئوریک داشتند که به راه
کمونیسم و مبارزه برای آرمانهای آن در رشائط ایران آنهم در آن
ایام که جنبش و جامعه در وضعیت اعتالی انقالب نبود ،قدم
نهادند).
ی
ی
ی
زماب که به یک پر ر ی
لنینیست منطبق
کسیست-
اتیسی تئوری ناب مار
با رشائط مدهید ،منجر به عملکرد انقالب او و پیشید امر مبارزه و
ی
رویزیونیست را
انقالب مگردد .اما هرگاه به وی تئوری انحر یاف
بدهید ،بتردید در عمل منجر به براهه ی ی
رفی فرد ،تشکیالت،
جنبش و در نهایت جامعه شده و فاجعه به بار خواهد آورد و ما
همهگ به عینه دیدیم که متأسفانه ر ی
چنی شد!
امری که با درایت و آیندهنگری سیاش ،پیشید مبارزهی ایدئولوژیک
ی
سازماب در همهی عرصههای نظری و عمیل در تمام
سالم درون
ی
ری
تعیی شده و
سطوح تشکیالب ،و پایبندی بر اصول و مواضع
ر
پذیرفته شده در مقطع اتحاد دو گروه از سوی حمید اشف و در کل
رهیی سازمان ،مشد از آن ممانعت کرد.
تصور کنید که از همان ابتدا ،رهیی و اعضاء سازمان قادر به تجزیه
ی
جزب مشدند و ضمن در تضاد و
و تحلیل و نقد نظرات انحر یاف
تقابل دیدن آن با تئوری انقالب مبارزهی مسلحانه؛ هم ی
اسیاتژی،
هم تاکتیک ،مانع ورود و رسوخ آن به ارکان سازمان مشدند و آن را
در "تکامل آن" یا "پای دوم جنبش" و از این دست مزخرفات
نیمپنداشتند (نظر یاب که در واقع نه در جهت تکامل تئوری ،بلکه
نابودی آن و نه درواقع بهمثابه ی
پاب دوم برای جنبش ،بلکه در
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ی
جریاب که آمد تا پای اول آن را قطع نماید!) ،بشک آنچه
حقیقت
که بر ش آن تشکیالت تنومند انقالب ب بدیل در ایران که با خون
بسیار یاب از ی
بهیین فرزندان این خلق همیشه دربند آبیاری شده بود،
هرگز حاصلاش این نیمشد که شد! مسلمن اگر حتا ییک از رفقا
پویان یا احمدزاده نی ی
باف مماند ،بتردید سدی ی
سیگ در برابر
ر
ی
جزب و رسوخ خزندهی اندیشههای ضدانقالب وی در سازمان وجود
مداشت و نتیجه به هیچ وجه آن نیمشد که شد!
ی
سیی مشد تا تابوی
ختم کالم این که ،اگر نیم قرن زمان
بایست ر
ی
جزب ،آنهم تازه با حفظ حرمت او بهعنوان "فردی خودی ،مبارز و
ی
بایست بگذرد تا
انقالب"؟! ،بالخره شکسته شود ،احتمالن یک قرن
برای رفقای ما تابوی حمید راشف ر ی
نی ر ی
چنی شود .البته اگر عمری
باشد ،که امید است باشد!

کبیی
پویان ر
اسفند 1400

24

