کتابی که وزارت اطالعات را رسوا کرد
گفتگوی اخبار روز با بھروز خليق در مورد کتاب »چريک ھای فدايی خلق«

امروز نوزدھم بھمن ماه است .سی و ھشت سال قبل در اين روز با حمله ی گروھی از چريک ھايی که بعدا به فدائيان مشھور شدند،
به پاسگاھی در سياھکل ،جنبشی متولد شد که فضای سياسی پيش از انقالب را تحت تاثير خود قرار داد .امسال وزارت اطالعات
جمھوری اسالمی با انتشار کتابی پيرامون فعاليت مسلحانه ی ھفت ساله ی اين سازمان عليه حکومت شاه ،بار ديگر نگاه ھا را
متوجه ی اين جنبش نمود .اين کتاب بحث ھای گسترده ای را در بين فعالين سياسی و روشنفکران به وجود آورد و شاخه ھای
مختلف جنبش فدايی آن را يک صدا محکوم کردند .در مورد اين کتاب ،با آقای بھروز خليق گفتگو کرده ايم .بھروز خليق در سال
 ١٣۵٣در ارتباط با سازمان چريک ھای فدايی خلق دستگير شد ،در جريان انقالب از زندان آزاد گرديد و بعد از آن ھمواره
مسئوليت ھای مھمی در بزرگترين شاخه ی جنبش فدايی يعنی فدائيان خلق )اکثريت( داشته است .وی در حال حاضر مسئول ھيات
سياسی – اجرايی اين سازمان است.
آقای خليق ،انتشار جلد اول کتاب "چريک ھای فدايی خلق" ،با واکنش ھای متفاوتی روبرو شده است .تقريبا ھمه جريانھای
جنبش فدايی اين کتاب را به عنوان يک اقدام اطالعاتی که با اتکا به اسناد انحصاری صورت گرفته ،محکوم کرده اند .با اين حال
جای اين پرسش ھمچنان باقی است که وزارت اطالعات برای چه حاال دست به انتشار اين کتاب زده و چه ھدفی را دنبال کرده
است.
انتشار کتاب "چريکھای فدائی خلق" را میتوان ھم در چارچوب سياستھای عمومی وزارت اطالعات نسبت به اپوزيسيون مورد
بررسی قرار داد و ھم در رابطه با مقطع زمانی کنونی .وزارت اطالعات به عنوان ارگان اطالعاتی رژيم استبداد مذھبی وظيفه
مقابله ،تضعيف ،حذف و نابودی نيروھای اپوزيسيون را برعھده دارد .نھادھای امنيتی برحسب وضعيت سياسی کشور ،مواضع و
موقعيت نيروھای اپوزيسيون اقدامات فوق را به کار میگيرند .آنھا در مواقعی به اعدام و ترور مخالفين متوسل میشوند و زمانی به
بیاعتبار کردن آنھا روی میآورند .و گاه ھر دو را به کار میبندند .سپاه و وزارت اطالعات در دھه  ۶٠به تھاجم گسترده،
دستگيری وسيع و اعدام زندانيان روی آورند و در دھه  ٧٠به ترور رھبران و کادرھای اپوزيسيون در داخل و خارج از کشور
متوسل گشتند .در دھه  ٨٠نه امکان اعدامھای گسترده برای وزارت اطالعات مقدور بود و نه ترور .چرا که با اعدام چندين ھزار از
زندانيان سياسی در سال  ،١٣۶٧زندانھا نسبتا خالی شده بود و ترور مخالفين در خارج از کشور بعد از ميکونوس و در داخل بعد
از قتلھای زنجيرهای ،چنان برای رژيم ھزينهبر شده بود که از نظر آنان به فايدهاش نمیارزيد .وزارت اطالعات در دوره
احمدینژاد در کنار فعاليتھای سرکوبگرانه و اطالعاتی ،سياست بیاعتبار کردن نيروھای اپوزيسيون را در پيش گرفته است.
بیاعتبار کردن نيروھای اپوزيسيون ،سياست ھميشگی رژيم اسالمی بود ولی در دوره وزارت محسنی اژهای ،اين سياست ابعاد
تازهای پيدا کرده است .نگاھی به کتابھای منتشره توسط موسسه وابسته به وزارت اطالعات عليه جريانھای اصلی مخالف رژيم،
اين موضوع را به خوبی نشان میدھد.
دليل ديگر انتشار کتاب "چريکھای فدائی خلق" به وضعيت جمھوری اسالمی برمیگردد .جمھوری اسالمی با بحران اقتصادی و
کارائی ،با بحران مشارکت و مشروعيت روبرو است .نارضايتی از رژيم در بين گروهھای مختلف اجتماعی ابعاد بیسابقهای پيدا
کرده است .سران رژيم بر بحرانھای موجود و نارضايتی وسيع مردم آگاھی دارند .آنھا نگران سرنوشت جمھوری اسالمی ھستند و
از اينکه مردم به سوی نيروھای اپوزيسيون روی بيآورند ،واھمه دارند .آنھا تداوم حيات خود را در موقعيت ضعيف اپوزيسيون و
در فقدان آلترناتيو قدرتمند میدانند .کتابھای منتشره شده توسط وزارت اطالعات تماما برای تضعيف و بیاعتبار کردن جريانھای
اصلی نيروھای اپوزيسيون است.
اما دليل انتشار کتاب "چريکھای فدائی خلق" در مقطع کنونی بی ارتباط با برآمد نسل جديد چپ نيست .رژيم بر اين خيال باطل بود
که با اعدامھای سال  ۶٧و راندن بخش قابل توجھی از نيروھای چپ به خارج از کشور ،قادر شده است که ريشه چپ را در کشور
بخشکاند .ولی غافل از اين بود که چپ در رژيم استبدادی و ضد آزادی و در جامعه طبقاتی ريشهکن نمیشود .رژيم از تاثير جنبش
فدائی بر نسل جديد چپ آگاه است و به ھمين خاطر میخواھد سيمای جنبش فدائی را لکه دار کند تا برای نسل جديد جذبهای نداشته
باشد و بين آندو پيوندی به وجود نيآيد.
اکنون چند ماه بعد از انتشار اين کتاب ،ارزيابی شما چيست؟ آيا وزرات اطالعات در آن چه که می خواسته موفق شده است؟
انتشار کتاب "چريکھای فدائیخلق" در داخل و خارج از کشور بازتاب وسيعی پيدا کرد و کتاب در بازار کمياب شد .اين امر
نشانگر عالقه فعالين سياسی و نسل جديد چپ به جنبش فدائی و تاريخ آن است .با منتشر شدن اين کتاب ،مطالب زيادی در نقد کتاب
در رسانهھا درج شد و نام فدائی بار ديگر مطرح گرديد .برخالف ھدف وزارت اطالعات ،کتاب در بين گروهھائی از جامعه که از
تاريخ جنبش فدائی چندان اطالعی نداشتند تاثيرات مثبتی گذاشته است .آنھا به جانبازی و مقاومت فدائيان و مبارزه سرسختانه آنھا
عليه رژيم استبدادی شاه آگاھی يافتهاند.

در مورد نويسنده و يا نويسندگان واقعی اين کتاب ،حرف ھای مختلفی گفته شده است ،شما در اين مورد اطالعات تازه ای داريد؟
ابتدا تصور می شد محمود نادری نام مستعار است که نويسنده کتاب برای پنھان نگھداشتن نام خود آن را برگزيده است .ولی تحقيقات
بعدی نشان داد که محمود نادری نام واقعی است .نام مستعار او "نادر توسلی" است که قبال مطالب خود را با اين نام مینوشت .او از
سالھای اول انقالب با ارگان ھای امنيتی جمھوری اسالمی کار میکرده است .محمود نادری در دھه  ۶٠وارد دانشگاه تھران شده و
در رشته تاريخ فارغالتحصيل گرديده است .او از ھمان ابتدای تاسيس موسسه مطالعات و پژوھشھای سياسی در سال  ١٣۶٧با آن
ھمکاری کرده است .موسسه مطالعات و پژوھشھای سياسی در پائيز سال  ١٣٧٠کتاب اول ازسری کتابھائی به نام "مطالعات
سياسی" را منتشر نمود .شماره دوم آن در پائيز سال  ١٣٧٢انتشار يافت و سپس تعطيل گرديد .کتاب اول با مديريت محمود نادری
)با نام مستعار نادر توسلی( انتشار يافت ولی در کتاب دوم نام او حذف گرديد و جای آن را "شورای سردبيری" گرفت.
بسياری از کسانی که اين کتاب را خوانده اند معتقدند در مبارزه بين چريکھا و ساواک شاه ،اين کتاب بسيار جانبدارانه نوشته
شده است .يکی از موارد بارز در تمامی اين کتاب اين است که می کوشد چنين وانمود کند ،چريک ھا بعد از دستگيری بالفاصله
اطالعات خود را در اختيار بازجويان قرار می دادند و قرارھای خود را معرفی می کردند که به ضربات زنجيره ای تازه ای می
انجاميد .اين تصوير ،با تصوير که در جامعه ی ايران از مقاومت چريکھا در زندان ھای شاه وجود داشته است ،به کلی متفاوت
است .آن تصوير قبلی حقيقت داشته است ،يا اين احساسی که کتاب می کوشد به خواننده منتقل کند؟
يکی از مقاصد نويسنده کتاب ،شکستن آن ذھنيتی است که نسبت به مقاومت فدائيان در بين فعالين سياسی وجود دارد .فدائيان در آن
سالھا در مبارزه با رژيم استبدادی شاه حماسهھا آفريدند که حتی تحسين محمدرضا شاه را برانگيخته بود .از مقاومت فدائيان در
زير شکنجهھای ساواک میتوان صدھا نمونه آورد که مواردی از آنھا از زبان شکنجهگران بيان شده است .يک نمونه از مقاومت
حماسهافرين ،انوش لطفی است که تھرانی )بھمن نادری( در جلسه دادگاه در سال  ١٣۵٨به آن اعتراف نمود و از وی عذرخواھی
کرد .مورد ديگر برادر من ابراھيم خليق است .تھرانی در ھمان دادگاه از مقاومت او در زير شکنجه سخن گفت .به گفته تھرانی" :به
دستور عطاپور به مشھد رفتم تا با ساواک مشھد در بازجوئی از ابراھيم خليق ھمکاری نمايم .روز بعد به مشھد رفتم و خودم را به
ساواک معرفی کردم و يکی دو ساعت بعد ابراھيم خليق را آوردند .او قبال به شدت شکنجه شده بود و عالوه بر من حسين ناھيدی
چند نفر ديگر در اطاق بودند .دست و پای او را بسته و با کابل او را زديم و بعد من و ناھيدی بيرون آمده تا در مورد ادامه کار
صحبت کنيم .در اين موقع افراد گارد ساواک شايد برای خوشخدمتی دستھای ابراھيم خليق را با دستبند به پنجره اطاق بسته و
آويزان کرده بودند .وقتی وارد اطاق شدم وضع را بحرانی ديدم ،وقتی دستبندھا را باز کردم بيھوش شده بود و تالشھای بعدی بیاثر
ماند و او شھيد شد )کتاب "شکنجهگران میگويند" گردآوری قاسم حسنپور( .ابراھيم خليق در زير شکنجه لب به سخن نگشود و
شکنجهگران را در کسب اطالعات ناکام گذاشت .وقتی من در سال  ١٣۵٣دستگير شدم ،حتی برگهای از او در پرونده من وجود
نداشت .او کلمهای در مورد من و ساير رفقای مشترک ما نگفته بود.
طبعا ساواک با شکنجه رفقای ما در آن دوره اطالعات زيادی را به دست آورده است .اين يک واقعيت است .اما مقاومت سرسختانه
رفقای ما نيز در زير شکنجه واقعيت ديگری است .بدون مقاومت فدائيان در زير شکنجه ،سازمان چريکھای فدائی خلق در کوتاه
مدت متالشی میشد .میتوان صدھا مورد را مثال آورد که رفقای ما شکنجه را تحمل کردند و قرارھا را سوزاندند و يا در مورد
رفقای خود به ساواک اطالعات ندادند.
در بررسی فعاليت ھای فدائيان قبل از انقالب ،اين کتاب معموال سرنوشت آن ھا را تا زمان دستگيری مورد توجه قرار می دھد و
به طور کلی از زندان ھای شاه در اين دوران اطالعاتی به دست نمی دھد .از جمله چگونگی فعاليت فدائيان در زندان ،عقايدشان و
نحوه ی مواجه شان با حکومت ،سرنوشت آن ھا بعد از دستگيری ناروشن می ماند .در بسياری از جاھای کتاب به "تک نويسی"
ھای فدائيآن بازداشت شده اشاره شده است .آيا فدائيان بعد از دستگيری به ھمکاری با ساواک اقدام می کردند؟ وضعيت آن ھا در
زندان ھا چگونه بود و چه سرنوشتی برايشان رقم می خورد؟
متاسفانه در زمينه زندانھای شاه و مقاومتھائی که در زندانھا در آن سالھا صورت گرفته ،مطالب اندکی نوشته شده است .در اين
زمينه میتوان سخنان زيادی گفت ولی من در اينجا به خاطر اختصار فقط به دو موضوع اشاره میکنم .در آن دوره زندان دست
زندانيان سياسی بود و زندانبانان عليرغم فشارھا به ھيچوجه قادر نشدند که بر زندان تسلط پيدا کنند .زندانيان کمون تشکيل میدادند،
با ھم به گفتگو می نشستند ،اطالعات و تجربيات را به ھم منتقل می کردند ،با خارج از زندان و از جمله با سازمان از کانال
خانوادهھا در تماس میگرفتند و پيامھای خود را به مسئولين سازمان میرساندند .در آن سالھا زندانھا سمبل مقاومت در مقابل رژيم
شاه بود .اکثر زندانيان با روحيه خوب سالھای محکوميت خود را میگذراندند.
موضوع ديگری که قابل تاکيد است ،نقش زندانھا در ساختن کادرھای سازمانھای سياسی از جمله سازمان چريکھای فدائی خلق
بود .به جرات میتوان گفت که زندان در آن سالھا بيشترين کادر را برای جريانھای چريکی ساخت .در بيرون از زندان ،چنين
امکانی وجود نداشت .ساواک کسانی را که چند کتاب خوانده بودند دستگير میکرد و آن ھا را به زندانھائی میفرستاد که کادرھای
با تجربه سياسی در آن به سر میبردند .چنين افرادی در زندانھا آموزش سياسی میديدند و بعد از سپری کردن محکوميت خود،

آزاد شده و به جريانھای چريکی میپيوستند .جريانھای چريکی بيشترين تغذيه را از زندانھا داشتند .اين امر به خوبی فضای
زندانھا را در آن دوره نشان میدھد.
قضاوت عمومی در ايران نسبت به فدائيان خلق دوران قبل از انقالب – صرف نظر از ھر انتقادی که به مشی سياسی آن ھا وارد
بوده است – اين بوده که آن ھا يک سازمان ميھن دوست ،ملی و مستقل بوده اند .اين کتاب برای اولين بار با اتکا به رد و بدل
شدن چند نامه بين حميد اشرف و فعالين فدائی در خارج از کشور ،ادعای وابستگی فدائيان خلق به دولت ھای خارجی و حتی
جاسوسی به نفع بيگانگان را مطرح کرده است؟
اين اتھامات تنھا از جانب محمود نادری مطرح نشده است .قبل از او ساواک اين اتھامات را در سال  ١٣۵۵به فدائيان زده است.
محمود نادری ھمانند نويسنده کتاب "نھضت امام خمينی" )نوشته حميد روحانی( بدون تحقيق و تنھا با توسل به اسناد ساواک چنين
اتھاماتی را به فدائيان زده است .من در مطلبی که در نشريه آرش )شماره  (١٠٢با عنوان "عدم وابستگی :مشخصه بارز جريان
فدائی" درج شده است ،به اين موضوع پرداختهام .در آن مطلب گفته شده است که" :جريان فدائی از ابتدا مستقل از دو طيف چپ
ايران و دو قطب جھانی کمونيست حرکت کرد و بر استقالل خود از آنھا پای فشرد و خط جديدی را در درون چپ ايران شکل داد
که به آن "خط دو" می گفتند .ما در آن سالھا شاھد اين تفکيک ھم در زندانھا و ھم در سطح جامعه بوديم .اين استقالل ھم در حوزه
نظری و ھم در قلمرو عمل وجود داشت .فدائيان نه تحليھای خط سه را در مورد ايران و جھان قبول داشتند و نه نگاه حزب توده
ايران را .برای جريان فدائی استقالل از قطبھای جھانی يک ارزش بود و ھمواره آن را پاس می داشت .بر ھمين پايه ھم از ابتدا
روی پای خود ايستاد و امکانات ضرور برای تداوم مبارزه را با جانفشانی و فداکاری فراھم آورد".
در مورد جاسوسی فقط به نقل قول از آقای ماسالی که در جريان اين تماسھا بوده ،اکتفا میکنم .آقای ماسالی می گويد" :تا آنجائی که
من در جريان اين تماس بودم ،شوروی به بھانه ھای مختلف از کمک ھای مالی و تسليحاتی و پشتيبانی سياسی و غيره امتناع می
کرد ،ولی در عين حال سعی می کردند روابط را با وعده ھای مبھم حفظ کنند .تاکتيک آنھا اين بود که در اين سازمان نفوذ کنند و
اطالعات ھمه جانبه ای از سياستھا و ترکيب رھبری و ساختار تشکيالتی سازمان بدست آورند .ھم چنين می خواستند که از طريق
سازمان از ارتش و اوضاع سياسی و اجتماعی ايران اطالعاتی بدست آورند .و برای اينکه سازمان را در عمل انجام شده ای قرار
بدھند ،پيشنھاد کرده بودند که مرکزيت سازمان تلگرام تبريکی به مناسبت انقالب اکتبر به کميته مرکزی حزب کمونيست شوروی
مخابره کند تا به اصطالح زمينه مالقات در مسکو و دريافت کمکھای مختلف مورد بررسی قرار گيرد ".آقای ماسالی برخورد رفيق
حميد اشرف را نسبت به درخواستھای اتحاد شوروی چنين توضيح می دھد" :ما ضمن امتناع از ابتکار ،نگرانی خود را از استمرار
اين تماس برای رھبری سازمان گزارش کرديم .در پاسخی که حميد اشرف به ما نوشته بود از اين رفتار و مطالبات شوروی سخت
براشفته شده بود و نوشت :به آنھا بگوئيد ما جاسوس نيستيم ) "....کتاب سوسياليسم و انقالب ساده پندارانه" نوشته منوچھر صالحی ـ
حسن ماسالی(.
تنھا ارگانھا و عناصر امنيتی به جھت کينه و خصومتی که نسبت به اپوزيسيون دارند ،چنين تھمتی را به جريان فدائی میزنند.
از جمله ادعاھای ديگر کتاب موضوع نفوذ ساواک در تشکيالت مخفی فدائيان است .نويسنده کتاب مدعی شده است که اگر انقالب
بھمن در ايران رخ نمی داد" ،دور نبود که اعضای رھبری ،يک سره از منابع ساواک تعيين گردند" – .اين عين ادعايی است که
در اين کتاب مطرح شده است – آيا حقيقتا ساواک توانسته بود در سازمان فدائيان نفوذی تا اين حد جدی پيدا کند؟
اين امر واقعيت دارد که ھمواره ارگانھای امنيتی برای ضربه زدن به سازمانھای اپوزيسيون میکوشند که در بين آنھا نفوذ کنند.
اين کار ھم توسط ساواک صورت میگرفت و ھم توسط وزارت اطالعات به صورت گسترده انجام میگيرد .ساواک برای ضربه
زدن به فدائيان به طرق مختلف میکوشيد که به صفوف سازمان چريکھای فدائی خلق نفوذ کند .ولی نوع مبارزه فدائيان و ساختار
سازمانی آن به گونهای بود که امکان نفوذ در آن اندک بود .ساواک قادر شده بود در بين برخی جريانھای سياسی عناصر خود را
نفوذ دھد و يا با عناصر خود گروه تشکيل دھد .ولی در نفوذ دادن عناصر خود در سازمان چريکھای فدائی موفق نبود .تا کنون
ھيچ موردی مشاھده نشده است که عناصر نفوذی ساواک به خانهھای تيمی و رھبری سازمان راه پيدا کرده و از اين طريق به
سازمان ضربه جدی زده باشند  .محمود نادری ھم نتوانسته است در پروندهھای ساواک چنين موردی را پيدا کند .اما در موارد
نادری ساواک توانسته بود که ھمکاری اين و يا آن فرد علنی سازمان را جلب نمايد.
آنچه میتوان گفت برخالف ادعای نويسنده کتاب ،نفوذ ساواک در سازمان چريکھای فدائی خلق نه جدی و گسترده بود و نه
سازمان از اين کانال ضربه جدی خورده است و نه نفوذ به درون تيمھا و رھبری امتداد پيدا کرده است .به جرات میتوان گفت که
ساواک در اين زمينه موفق نبوده و يا موفقيت آن اندک بوده است.
آقای خليق اين ادعای کتاب حقيقت دارد که در دوره حميد اشرف ،گانگستريسم و تروريسم در صفوف فدائيان تقويت شد؟
تالش نويسنده کتاب اين است که جنبش فدائی را به عنوان جريان گانگستری ترسيم کند و در ذھن ھا بنشاند .او برای القای چنين
نگاھی کتاب را آنگونه آرايش داده است که خواننده بعد از مطالعه کتاب به چنين نتيجه برسد .سازمان ما در بيانيه مشترک با سازمان
اتحاد فدائيان ايران با اين موضوع برخورد کرد .در بيانيه گفته شد" :نويسنده آگاھانه و عامدانه از جنبش فدائی چھره "گانگستريسم"

ساخته است .ارايه چھره "گانگستريسم" از جنبش فدايی خلق در اين کتاب ،نشان از عدم پایبندی نويسنده به وجدان تاريخی دارد.
جنبش فدائی برآمده از کار سياسی و فرھنگی گروهھای مختلفی است که اين جنبش را پی ريختند .ھفت سال پيکار چريکی،
نمونهھای پرشماری در خود ثبت کرده است که جملگی نشان میدھند که در لحظه آزمون شرف ،چريک فدايی دست به انتخاب
آيد".
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محمود نادری در کتاب خصومت عجيبی را نسبت به حميد اشرف نشان داده و کوشيده است که دوره رھبری او را ،دوره انحطاط
سازمان جلوه دھد .در حاليکه او در تداوم حيات سازمان و در رويکرد سازمان به کار سياسی در طی سالھای  ١٣۵٣ـ  ١٣۵۵نقش
بارز داشته است.
بسياری از کسانی که کتاب را خوانده و تالش وزارت اطالعات برای تاريخ سازی در مورد جنبش فدائيان خلق را رد می کنند ،با
اين حال معتقدند که چرا سازمان ھای بازمانده از جنبش فدائيان قبل از انقالب ،خود اقدام به مکتوب کردن تاريخ مبارزات خود
نمی کنند .در سازمان شما )فدائيان اکثريت( چندی است که مرکزی برای جمع آوری اسناد اين مبارزات تاسيس شده است .وضعيت
اين مرکز االن به چه صورتی است؟
تا کنون در زمينه تاريخ سازمان مطالبی انتشار يافته است .ولی آن مطالب به ھيچوجه کافی نيست .اخيرا تالشھائی از جانب فدائيان
نسل اول در زمينه جمعاوری اطالعات و ثبت آنھا شروع شده است .اميدوارم آن تالشھا به ثمر نشيند و اطالعات جمع اوری شده و
در اختيار ھمگان قرار گيرد .اسنادی که در آن زمان انتشار بيرونی يافته ،جمعاوری گرديده است .ولی آن اسناد برای تدوين تاريخ
جنبش فدائی کافی نيست .الزم است اطالعاتی که رفقای ما از آن دوره دارند ،به تحرير در آيد تا مدارک و اسناد کافی برای تدوين
تاريخ جنبش فدائی وجود داشته باشد.

