
  :نادر ثانی
؛ "چريکهای فدايی خلق و بختک حزب توده خائن"

  برای ساخت آينده ،نگاهی به گذشته
 

چريکهای فدايی خلق و "چند روزی است که نوشته تازه رفيق اشرف دهقانی، 
ای   بر آن برآمدم تا نوشته. ام ، را دريافت کرده و خوانده"بختک حزب توده خائن

و برای روشن کردن زمينه عينی تحرير درآورم کوتاه برای معرفی اين کتاب به 
روی که در زندگی خودم از چند نما و  نمودههايی به گذشته  مندرجات کتاب نگاه

تصويری   ،مانده استباقی در خاطرم داده و با وجود گذشتن چندين سال هنوز 
  .بپردازميادشده کتاب معرفی و سپس به ارائه کرده 

  
  :نمای اول

  
. پاسخ دادم. به صدا درآمددر خانه ام در سوئد زنگ تلفن : ١٣۵۶واخر آذرماه ا

  :تر از معمول پرسيد عليکی بسيار کوتاه رفيقی که در آن سوی خط بود با سالم
  ـ آمو، اطالعيه سازمان به دستت رسيده؟

  ـ کدوم اطالعيه؟
  .آذر امسال ١۶ـ پيام 
  ای داره؟ اومده؟ چيز تازه! ـ نه

  !ی نوشتهـ آره، کجای کاری ببين چ
  

  



  
  . پيام را برای من خواندمتن و 
  

ايران در های ما در مقابل رژيم وابسته به امپرياليسم  مبارزات تودهدر آن مقطع 
حال رشد بود و رفقای سازمان چريکهای فدايی خلق ايران در ضمن بررسی 
اوضاع جاری و دادن رهنمودهايی به دانشجويان، اعالم کرده بودند که سازمان 

يری اساسی در شيوه تفکر خود داده و به جای نظرات رفيق احمدزاده، تغي
اينکه  توجه بهبا ! نظرات رفيق جزنی را سرلوحه نظرات خود قرار خواهد داد

مدت زيادی از اعالم وجود گروه منشعب از سازمان چريکهای فدايی خلق ايران 
ترديدی نداشتيم در اينکه نظراتی گوناگون در سازمان وجود داشت نگذشته بود، 

ن مطرح شده بودند نشانگر ايو مسائلی که در جلسات آخرين نشست کنفدراسيون 
کننده ايجاد يک چنين اعالم موضع يک باره شوک بود؛ اما به راستی واقعيت 

ما که سالها از مواضع انقالبی شناخته شده سازمان چريکهای فدائی خلق . بود
ر مسير حرکت اين تغيير مواضع نبوديم هواداری کرده بوديم، در شرايطی که د
ی شد، پيشاپيش با نظرات رفيق جزنی و در زمانی که موضع جديد اعالم م

  توافق نداشتيم، چگونه می توانستيم تأييدکننده آن باشيم؟
  

چند ساعتی ـ و در پی آن چند روزی ـ مذاکرات تلفنی و گفتگوهای حضوری 
بودند و برخی شانه را باال انداخته و برخی شوکه شده . بودند ی در جريانبسيار

پس از . دادند رجوع می" در نظر گرفتن اوضاع جاری"درک همه چيز را به 
توانيم اين تغيير موضع را درک و هضم  چند روز چند نفر اعالم کرديم که نمی

جالب . را پخش نخواهيم کرد سازمان  "آذر ١۶پيام "از اين رو گفتيم که کنيم و 
های  با نوشته" بهمن ١٩انتشارات "ر چند سال گذشته که از طريق اين بود که د

های  هيچيک از نوشته جالب آن بود که. بيژن جزنی و نظرات او آشنا شده بوديم
به چاپ نرسيده بود و بسياری از " سازمان چريکهای خلق ايران"او از طرف 

و از " يکمبارزه مسلحانه، هم استراتژی هم تاکت"ما که در زمره هواداران 
درج با بسياری از نظرات  ،بوديمچريکهای خلق ايران ايران سازمان رو  اين

موافق نبوديم و آنها را در تضاد با شيوه انديشه " بهمن ١٩انتشارات "شده در 
ديديم و  رفقا احمدزاده و پويان میتئوريسين های سازمان، سازمان و نظرات 

 "دستور"از نظر تشکيالتی به ما م، بهتر بگويو يا (شد  حال از ما خواسته می
با و به عبارتی  "پيام دانشجو"تغيير مواضع سازمان در در پی که ) شد داده می

ری انظرات خود را به کن" يکشبه"رسيدن پيام آن به ما ـ و خواسته آن از ما ـ 



برخورد اصولی و صادقانه ايجاب . نهاده و نظراتی متضاد را جايگزين آن نمائيم
  .يماز ما چنين کرد تعدادیکه از اين امر سرپيچی کنيم که می کرد 

  
و  ندهوادار سازمان بودآنها هم همگام با ما که  ی بزرگتر از ماما در مقابل جمع

توانيم  گفتيم که نمی ،اين بار خواسته و يا ناخواسته هوادار موضع جديد شده بود
بدون . ضعی باشيميير موغپذيرای بدون چون و چرای چنين تچشم و گوش بسته 

ارزيابی کرد " کاری ضدتشکيالتی"شد  توانستند و می شک اين حرکت ما را می
از اينگونه را قبول کنيم که " استدالالتی"توانستيم  ـ که کردند ـ اما چگونه می

ما مانند آنها در جريان مستقيم رويدادها "، "ايم خب، ما در جريان گفتگوها نبوده"
نه، ما اين قبيل استدالالت را ". فهمند آنها بهتر از ما می حتمًا"و يا  ،"نيستيم

شايسته رفقائی که با آگاهی به هواداری از سازمان چريکهای فدائی خلق 
تا ما که . برخاسته و سالها در جهت تحقق اهداف آن کار کرده بودند نمی ديديم

برابر برخی از نظرات مندرج در در  یروشنآگاهانه و ديروز موضع 
دليل که اين ه شد يک شبه ب ر میحاال چطو ،های رفيق جزنی داشتيم تهنوش

آخر ما که بز اخوش دهيم؟ بتغيير  مان را سازمان تغيير موضع داده، موضع
و به هر راهی که  بدهيمتن شد  که از ما خواسته می ینبوديم که به هر کار

  .خواهند ما را ببرند برويم می
  

  :دومنمای 
  

بار ديگر رفيقی با من . مبارزات در داخل کشور گذشته بود چند ماهی از تشديد
  :تماس گرفت

  
پور  محمد حرمتی اسمای که رفيق اشرف دهقانی با يک رفيق ديگه به  ـ شنيده

  ای نوشته که بيرون اومده؟ کتاب تازه
خود کتاب يا ام ولی هنوز  شنيدهچند روزی هست که چنين چيزی رو ـ آره 

با اين  ايش؟ به دست تو رسيده؟ خوندهچيزی . نرسيده به دستمچيزی در موردش 
  .ياد دونم چرا نمی نمی. ام ام و خواسته و اون تماس گرفته

ی کنفدراسيون اين کتاب رو هاباالاندرکار در  دستام که سازمان و رفقای  ـ شنيده
  !کنن پخش نمی

ببينيم م و بخونيبايد يه جوری گيريش بياريم و پس حتمًا ! ـ آها، پس جريان اينه
  .کنن چرا پخشش نمی

  



  
  

به دستمان " شرايط عينی انقالبدرباره "کتاب پس از چندی . کار را کرديم و اين
سنگ انداخته شده پخش اين کتاب  رسيد و خوانديم و متوجه شديم که چرا در

ای سازمان در مقابله با نظرات  در کتاب نظراتی منطبق با نظرات پايه! است
 در سوئد رفقای مسئول کنفدراسيونبا . ارائه شده بودتازه حاکم شده بر سازمان 

پاسخ ساده . کنند تماس گرفتيم و پرسيديم که چه زمانی اين کتاب را منتشر می
يعنی به اين  ."نيستچريکهای فدائی خلق ب از انتشارات سازمان اين کتا: "بود

  !کنند بهانه پخشش نمی
  
گامی . مکاری کني" شرايط عينی انقالب"که در راه پخش کتاب تصميم گرفتيم  

حق "به ما گفته شد که . انجام دهيمبه پيش نهاديم تا کاری در راه پخش کتاب 
. توانستيم پذيرای اين سانسور باشيم یبه هيچ عنوان نم"! پخش کتاب را نداريم

در کشور که با ياری رفقايی چند (تعداد نسبتًا زيادی از کتاب را " خودسرانه"
پس از يک هفته کتاب را دريافت . سفارش داديم) به چاپ رسيده بودديگری 

ميزی در کنار ميز سازمان  ، کرديم و با وجود اعتراض ُپرسروصدای برخی
بدون شک اين حرکت ما را  .شروع به پخش کتاب کرديم هواداران گذاشته و

ما ارزيابی کرد ـ که کردند ـ اما " کاری ضدتشکيالتی"شد  توانستند و می می



توانيم  ما نمی"از اينگونه را قبول کنيم که " استدالالتی"توانستيم  چگونه می
يعنی دمکراتيک  دونيد که سانترال رفقا، مگه نمی"، "خودسرانه تصميم بگيريم

و يا " خواهند اين کتاب پخش بشود دانيم چرا رفقا نمی خب، ما که نمی"، "چی
آخر ولی . "جريان چيست و چه کاری بايد کرد دانند که حتمًا آنها بهتر از ما می"

شد بدهيم و از  که از ما خواسته می یبه هر کار تنما که بز اخوش نبوديم که 
  .بادرت کنيم روی برگردانيمخواهند به آن م انجام هر کاری که نمی

  
  :سومنمای 

  

  
  

که با همت  یا و در جلسه اوضاع ايران بحرانی شده بود. بود ١٣۵٧پاييز سال 
ی متشکل در سازمانهای گوناگون و برای دفاع و از دوستان و رفقا ياریبس

شهر محل در ی تئاتر دانشگاه های ايران در آمفی پشتيبانی از مبارزات توده
های  صحبت از مبارزات توده. برگزار شده بود شرکت داشتم سوئدزندگيم در 

برچيده شدن بساط که به خيابانها ريخته بودند و خواهان  بودميليونی ايران 
ها را هم  بايستی که صدای توده. حکومت پهلوی و اربابان امپرياليست آن بودند

های مردمی در سوئد  تودهتر از آن به گوش مبه گوش ديگر ايرانيان و مه
  .رسانديم می) در آن اقامت داشتيمکشوری که (
  

ران و لزوم بيش از دو ساعت به شنيدن سخنان افرادی که از مبارزه جاری در اي
های  ها و توده های ميليونی به رسانه پشتيبانی از آن و چگونگی بردن صدای توده



ای تهيه کرده و  گفته شد که به شيوه جاری بايد اطالعيه. گفتند گذشت سوئد می
 ،فردی گفت که با توجه به شرايط. آنرا به زبانهای فارسی و سوئدی پخش کنيم

در صورت  و آن را در جمع بخواند تاه کرده و تهي یرا به فارس یا چنين نوشته
بديهی است که اين خواسته . قبول جمع از جانب تمامی ما امضا و پخش گردد

از : اش کرد فرد يادشده شروع به خواندن نوشته. رار گرفتقمورد قبول جمع 
های آنان و از ضرورت  ها، از خواسته رويدادهای جاری، از حرکت توده

در کمال ناباوری و . ها نوشته بود للی از اين مبارزات و خواستهالم پشتيبانی بين
وجه شدم که در پايان اطالعيه و در شمار يکی از شعارها آورده بود تتعجب م

زمان اظهارنظر و گفتگو در مورد اطالعيه شد ی که هنگام"! درود بر خمينی"
يم ضمن در خالل صحبتها. من نيز دست باال کرده و وقتی برای صحبت گرفتم

ها و حمايت از چهارچوب  جانبه از مبارزات توده تاييد ضرورت پشتيبانی همه
پرداخته و با آوردن داليل گوناگون در زير آن نوشته اطالعيه به شعار يادشده 

پس از . کردم شدم خواستار حذف اين شعار که آن را بسيار نادرست ارزيابی می
آنگاه . گفت انیهای من سخن ييد گفتهرفيق ديگری نيز در تاپايان صحبتهای من، 
رو  آن آنان معتقد بودند که از. خن گفتندسدو نفر های ما  گفتهچندين نفر در مقابل 

های ايران در خيابانها و کوی و برزن است ما  شعار توده" درود بر خمينی"که 
درود بر : "يکی گفت. انداز آن باشيم ار پشتيبانی کرده و طنينعنيز بايد از اين ش

ها باشيم و اين تنها  دهنده راه توده های ماست و ما بايد ادامه خمينی، شعار توده
بار من !" دهند ها پشت کرده و شعار آنها را سر نمی روها هستند که به توده چپ

شرکت در مبارزات وظيفه ما : "گرفته و از جمله گفتمصحبت ديگر اجازه 
ها  تودهرو  توانيم دنباله ما نبايد و نمی. ها و باال بردن سطح اين مبارزات است توده

ها خود را به باالی قله  اگر توده. دارند باشيم اگر در راهی نادرست گام برمی
دماوند رسانده و خود را از آن باال به پايين پرت کنند، من اين کار را نخواهم 

تأييد کننده مواضع مرکزيت گيری شد و هواداران  مه در جمع رایدر ادا!" کرد
جديد سازمان که نظرات رفيق بيژن جزنی را به جای نظرات قبلی سازمان 

با اکثريت بوده و " درود بر خمينی"شعار  وردنآنشانده بودند، موافق 
و در  ما، شش نفر، از جا برخاسته. توجهی بر ما مخالفان پيروز شدند قابل
  .تراض سالن را ترک کرديماع
  

در شده و از من خواستند تا پس از چند ساعت از طرف جمع با من تماس گرفته 
. نه"بر خالف معمول گفتم . برگرداندن اطالعيه به سوئدی جمع را ياری رسانم

نه در ترجمه و نه در پخش آن  در عمل نيز!" کنم به هيچوجه چنين کاری را نمی
کاری "شد  توانستند و می دون شک اين حرکت ما را میب. کردمناطالعيه کمکی 



از " استدالالتی"توانستيم  ارزيابی کرد ـ که کردند ـ اما چگونه می" ضدتشکيالتی
و " ايم ها نبوده خب، ما در جريان مستقيم حرکت توده"اينگونه را قبول کنيم که 

آخر ما که بز  ولی". فهمند حتمًا آنها شرايط و واقعيات را بهتر از ما می"يا 
 تندادند،  به هر کار که ديگران، حتی به نادرست انجام می اخوش نبوديم که

  .بدهيم
  

  :چهارمنمای 
  

  
  

ای بود که به همراه بسياری ديگر از رفقا  شده بود و چند هفته ١٣۵٧اسفندماه 
روزهايی را که . ها سهيم باشم خودم را به ايران رسانده بودم تا در مبارزات توده
برم و حال در ميان دريای  در پشت مرز به انتظار نشسته بوديم از ياد نمی

رار شده بود و حال در تماسم با برخی از رفقا برق. ها بودم جوشان مبارزات توده
آن رفيق  وپس از چند بار تماس با اين . بوديم" سازمان"صدد برقراری تماس با 

ند رفيق ديگر با يکی در خيابان ميکده قرار شد که به همراه چ" مقر سازمان"در 
پس از سالها و بدينگونه نشستی حضوری داشته از رفقای نماينده سازمان 

. قرار بگيريم آنای تشکيالتی با  ر برقراری رابطهدر مسيهواداری از سازمان، 
غروب بود و درست سر ساعت مقرر به همراه رفيقی به آدرسی که به ما داده 



. شايد ده نفر بوديم. در اتاق نسبتًا بزرگی در يک آپارتمان نشستيم. بودند رفتيم
ن به ميان رفيق نماينده سازما. ای به طول نيانجاميد ما بيش از چند دقيقه انتظار

های  آن و خواستهش سازمان در قما آمده و از سازمان، شرايط کنونی مبارزه و ن
پس از پايان سخنانش رو به ما ـ که مشخص بود که اگر نه همه، . سازمان گفت

هستيم کرده و گفت " هواداران سازمان در خارج از کشور"دستکم بيشتر ما از 
از جمله نوبت من که رسيد . رح کنيمتوانيم آنرا مط که اگر پرسشی داريم می

  :گفتم
  

مبارزه مسلحانه، هم استراتژی و هم "ـ من يکی از افرادی هستم که هوادار 
خواهم بپرسم که بر اساس  و نظرات رفقا احمدزاده و پويان هستم و می" تاکتيک

کرده و آن را قبلی ات رپايه و ضرورتی نظرات رفيق جزنی را جايگزين نظچه 
  ايد؟ زمان قرار دادهخط مشی سا

  
بود به من کرده و با پوزخندی " نگاه عاقل اندر سفيه"نگاهی که درست يادآور 

  :گفت
ست که سازمان آن زيادی ه مدت! انگار شما از مرحله خيلی عقبيد ،ـ رفيق

ديگر . در پيش گرفته سومی روراه  کناری گذاشته و حاال ديگهنظرات را هم به 
  !بلکه راه سوم ،مدزاده و نه جزنینه اح
  شود برايمان بگوييد که اين راه سوم چه راهی است؟ ـ می

!ـ به زودی متوجه خواهيد شد  
 

تری در اين مورد به ما داده نشد و چند پرسش ديگر من و آن  ديگر پاسخ دقيق
مبارزه مسلحانه، هم استراتژی و "رفيقم که او هم بيان داشت که هوادار تئوری 

در پايان جلسه . پاسخ ماند رفقا احمدزاده و پويان است بیو نظرات " هم تاکتيک
 برایای را  رفيق نماينده سازمان پيش من و آن رفيقمان آمد و آدرس تازه

در زمان موعود به آن آدرس مراجعه کرديم . تازه به ما دادارتباطی قراری بر
جدد اما در به روی ما باز نشد و پس از آن نيز تالشهای من برای برقراری م

  .نتيجه ماند ارتباط تشکيالتی با سازمان بی
  

چند هفته پس از اين ديدار رفيق ديگری از سازمان با من تماس گرفته و به من 
های من در زمينه ارتباط با سازمانهای سياسی و کارگری  گفت که به توانائی

من که  .سوئد و تهيه تاريخ مبارزات کارگری سوئد در خارج از کشور نياز است



کردم که ديگر به سوئد برنخواهم گشت و با همه رفقا، دوستان و  گمان می
  .به سوئد بازگشتم آشنايان وداع گفته بودم، به دنبال اين امر

  
های اين مدت سازمان و دريافت  و دريافت اطالعيهبه سوئد  مدو ماه از بازگشت

رف مصاحبه با رفيق اش"گذشته بود که " کار"های نخستين نشريه  شماره
را دريافت کردم و متوجه شدم که در مسير چه جريانی بوده و هستم و " دهقانی

  .اند ايران و مبارزه ما چه آوردهبر سر سازمان چريکهای فدايی خلق 
  
چريکهای فدايی خلق و "به امروز و نگاهی به کتاب " بازگشت"

  ":بختک حزب توده خائن
  

  
  

رفت تا به  و شکست آنچه که مین های ايرا وسه سال از قيام توده بيش از سی
در همانگونه که رفيق اشرف دهقانی  وگذرد  میانقالبی رهائيبخش منتهی گردد 



در مهاباد اخطار کرده بود دزدان انقالب،  ١٣۵٨بهمن  ١٩خود در  سخنرانی
اند که  ما آورده یها داری جهانی، آن بر توده سگان زنجيری نولباس سرمايه

وسه سال سرشار از  تاريخ اين سی. خائن بهتر از اينها بودگويند شاه  بسياری می
بايستی مورد بررسی و تجزيه و تحليل قرار گيرند تا  رويدادهايی است که می

پيروزی سوی راه دشوار و طوالنی به بتوان از آنچه روی داده است ياد گرفته و 
  .را با توانايی بيشتری پيمود

  
ها،  ا و چگونه سازمانی که احمدزادهيکی از اين رويدادها آن است که چر

 و ها نابدلها،  آقاها، سنجری گذاری کرده بودند و آل ها پايه ها و پويان دهقانی
که در مغايرت تمام افتاد در چنگال نظراتی بود داده  در خود جایرا ها  سالحی
؟ چرا و چگونه خائنانی چون فرخ نگهدار در بودهای بنيادين سازمان  با انديشه

ها قرار  ها و سپهری ها، احمدی اسکويی ها، سعادتی شاهی س سازمان پنجهرا
پرداخته، با تمام توان ارتجاع ليسی  ند که به نعليندگرفته و سازمان را به آنجا بر

های ما سهيم  بوس سرمايه جهانی شده و در کشتار بهترين فرزندان توده آستان
مام با نظرات موجود و اش در تضاد ت ؟ چرا و چگونه سازمانی که انديشهگشتند

در مسير زمان به بخشی از آن روشها و سياستهای حزب خائن توده بود، 
  ؟يدردگای از اين جريان ضدخلقی مبدل  زائده

  
نوشته تازه رفيق اشرف  ،"چريکهای فدايی خلق و بختک حزب توده خائن"

ب با در اين کتااشرف فيق ر. اين سئواالت قرار داردبه  در خدمت پاسخدهقانی، 
بررسی با شيوه نگارش صميمانه مخصوص به خود، با ، موشکافی بسيار

گام مورد نياز را برای آغاز چنين تحليل  صداقت يک انقالبی،با ديالکتيکی و 
  . ای برداشته است جانبه ضروری و همه

  
ارائه بررسی و تحليل خود را سرآغاز حرکت حزب نويسنده نقطه حرکت برای 

دهد که چرا اين تشکيالت  رار داده و گام به گام نشان میق ١٣٢٠توده در سال 
انحرافی بود و چگونه گام به گام غير کارگری و از همان آغاز کار خود جريانی 

های ما و در راس آنان طبقه کارگر خيانت کرده و هر چه  به مبارزات توده
  .بيشتر در گرداب خيانت فرو رفت

  
خائن در صفوف سازمان چريکهای  بخش مهمی از کتاب به رخنه حزب توده

افتخار رسازمان ُپسر فدايی خلق ايران و افتادن اين حزب به مانند بختکی بر 
رفيق دهقانی در اينجا در ابتدا به . چريکهای فدايی خلق اختصاص داده شده است



گيری آنان، به ويژه  قدرتو  در سازمان  طلبان گام به گام فرصترخنه کردن 
های آنان  روی پرداخته و نگاهی به راست ١٣۵۵گين سال پس از ضربات سهم

 همکاریبه  کرده و سرانجام نگاهی ١٣۵٧ و ١٣۵۶های سال یانقالب اندر دور
همکاری و سپس با حزب توده خائن و سازمان  طلبان خزيده به رهبری فرصت

در اينجاست که رفيق به شکلی . نمايد جمهوری اسالمی میبا  همگامی آنان
و به اينگونه نشان  پرداختهبرخی از نظرات انحرافی بيژن جزنی موجز به 

گيری اين نظرات در سازمان چريکهای فدايی خلق  دهد که ورود و قدرت می
ايران چگونه راه نفوذ حزب توده خائن به سازمان را هموار ساخته و چنين 

  .امری را ميسر ساخت
  

هايی اختصاص  ميمهصفحه کتاب به توضيحات و ض ١٩٠فحه از ص ٨٠بيش از 
  .داده شده است که ارزش تاريخی اين نوشته را فزون کرده است

  
آنچه که رفيق در اينجا و آنجای . بيان رفيق دهقانی کوتاه، دقيق و قاطع است

گذارد نه تنها ُبعدی  های خود برای خواننده به ارمغان می ها و شنيده کتاب از ديده
را هر چه بيشتر با شرايط مبارزه در سالهای  دهد که خواننده واالتر به نوشته می

برخی از بهترين فرزندان خلقهای ما آشنا شخصيت و منش و  ١٣۵٠اوليه دهه 
  .کند می

  
های حزب توده  ای و کرده جانبه از بنيادهای انديشه شکی نيست که بررسی همه

 سازمان چريکهای فدايی خلق ايران و سر خائن و چگونگی افتادن اين بختک بر
بايستی با  نظرات انحرافی بيژن جزنی و اثرات آن بر مبارزات خلقهای ما می

های تلخ توان از تجربه  تنها به اينگونه است که می. پيگيری بسيار به انجام رسد
آن هستيم، آموخته و راه رسيدن به تاريخی ما که شاهد اثرات بسيار ناگوار 

ای فدايی خلق و چريکه"ب کتابدون شک . پيروزی نهايی را هموار ساخت
جا و  بهنوشته تازه رفيق اشرف دهقانی، گامی بسيار  ،"بختک حزب توده خائن
خواندن اين نوشته را به تمامی عالقمندان به تاريخ و . پسنديده در اين راه است
  .کنم سياست ايران توصيه می

  
  نادر ثانی
  ١٣٩١ ماهتير ١٧ شنبه استکهلم،


