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چرﯾک ھای فداﯾی خلق از نخستين کنش ھا تا بھمن ١٣۵٧
محمود نادری
جلد اول؛ مؤسسه مطالعات و پژوھش ھای سياسی
تھران؛ بھار 1387

اﯾن کتابگزاری عمدتا نه به مضمون کتاب بلکه به مؤسسه ناشر و ھدفی که از انتشار کتاب ھای مشابه دنبال می کند
می پردازد .پرداختن به مضمون اﯾن کتاب به معنای درگير شدن با مسئله ای می بود که صورتش ھمه اطالعات و
امکانات الزم را در اختيار ھمه عالقمندان نمی نھد از ھمين رو ناقص و ناقض دسترسی آزادانه به اسناد و اطالعاتی
است که تنھا در اختيار گروھی از امنيتی ھا قرار دارد و ھر بار برای اھداف تبليغاتی معين انتشار می ﯾابند .اھدافی که
در مرکزش حقيقت ابدی جمھوری اسالمی و انکار گذشته و تارﯾخ عرفی اﯾران و ھمه افراد و گروه ھای مخالف و
دگراندﯾش قرار دارد.
مؤسسه ای که کتاب »چرﯾک ھای فداﯾی خلق از نخستين کنش ھا تا بھمن  «١٣۵٧را منتشر کرده است ،پيش از اﯾن
بيش از پنجاه کتاب دﯾگر را به چاپ رسانده که بخشی از آنھا عمدتا با استفاده از اسناد ساواک و بازجوﯾی ھا تھيه شده
اند .اسنادی که پس از انقالب به دست نيروھای امنيتی جدﯾد و سپس وزارت امنيت و اطالعات کشور )واواک( افتاد.
نخستين کتاب اﯾن مؤسسه »دو مقاله« نام دارد که به گفته ناشرانش »حاوی دو مقاله از سعيد شاھسوندی عضو
شورای مرکزی سازمان منافقين و انوشيروان لطفی عضو چرﯾک ھای فداﯾی )اکثرﯾت( می باشد« .سعيد شاھسوندی
) (١٣٢٩در حمله نظامی مجاھدﯾن از عراق به اﯾران در عمليات موسوم به فروغ در سال  ١٣۶٧توسط نيروھای جمھوری
اسالمی دستگير شد و اﯾنک سالھاست در خارج از کشور بسر می برد .انوشيروان لطفی ) (١٣٢٨در سال ١٣۶٢
دستگير و در سال  ١٣۶٧در زندان اوﯾن به دار آوﯾخته شد.
بنا به نوشته اﯾن مؤسسه »در کتاب دو مقاله از بن بست اﯾدئولوژﯾک ،به آخر خط رسيدن سياسی ،وابستگی به قدرت
ھای استکباری ،چرخش ھای ﯾکصد و ھشتاد درجه ای و دھھا واقعيت دﯾگر سخن رفته است که می توانند تصوﯾری
منطبق با واقع از چھره حقيقی اﯾن دو گروه را به نماﯾش بگذارند« .شاھسوندی و لطفی اﯾن مقاالت را در زندان نوشته
اند.
و اما نخستين کتاب به اصطالح پژوھشی اﯾن مؤسسه »کودتای نوژه« نام دارد .در معرفی اﯾن کتاب که نخستين بار در
سال  ١٣۶٧منتشر شد آمده است» :درباره ماھيت مجرﯾان و علل و عوامل کشف کودتا مطالب ناگفته بسياری وجود
دارد که در آﯾنده ای نزدﯾک و بر اساس اسناد و مدارک منتشر نشده در کتاب جداگانه ای به چاپ خواھد رسيد ...کتاب
حاضر ]چاپ چھارم[ ...تا کنون تنھا منبع تحقيقی و تحليلی موجود به زبان فارسی درباره اﯾن کودتا محسوب می
شود«.
دﯾگر کتاب ھای اﯾن مؤسسه از جمله عبارتند از» :سه حزب« در مورد حزب ھای »مردم«» ،مليون« و »اﯾران نوﯾن« که در
رژﯾم پيشين فعاليت می کردند» .حزب توده از شکل گيری تا فروپاشی« که  ١٣٢٠تا  ١٣۶٨در بر می گيرد و جلد اول آن
در سال  ١٣٧٠و مجموعه کامل آن ھمين امسال منتشر شد» .گفتگو با تارﯾخ« مصاحبه با نورالدﯾن کيانوری دبير اول حزب
توده اﯾران که نيمه اول آن در سال  ١٣٧۶منتشر شد و مؤسسه مزبور »ضمن بازﯾابی نيمه دوم مصاحبه آن را ھمراه
بخش پيشين« در سال  ١٣٨۶ﯾعنی ھشت سال پس از مرگ کيانوری در سال  ١٣٧٨منتشر کرد.
در کتاب »ساواک« به گفته نوﯾسنده »ھزاران برگ از اسناد محرمانه و طبقه بندی شده مضبوط در باﯾگانی ھای ساواک
مطالعه و بررسی شده و صدھا برگ سند منتشره دﯾگر مورد استفاده قرار گرفته است«.
متن کامل »سازمان مجاھدﯾن خلق از پيداﯾی تا فرجام« در سه جلد ھمراه با اسناد و تصاوﯾری که به گفته ناشر »برای
اولين بار ارائه و منتشر شده است« در ساﯾت اﯾن مؤسسه قابل پياده کردن است .گفتنی است که اﯾن کتاب »در
نخستين جشنواره جاﯾزه ادبی »جالل آل احمد« برنده بھترﯾن اثر در بخش »تارﯾخ نگاری و مستندنگاری« شناخته شد و
به درﯾافت جاﯾزه تندﯾس زرﯾن ،لوح تقدﯾر و  ٢۵سکه طال نائل آمد« و نوﯾسندگانش اﯾن جاﯾزه را روز دوم آذر  ١٣٨٧از صفار
ھرندی وزﯾر ارشاد و حداد عادل رﯾيس کميسيون فرھنگی مجلس شورای اسالمی درﯾافت داشتند.
از به اصطالح پژوھش ھای دﯾگر اﯾن مؤسسه می توان به »پس پرده ھولوکاست« ) (١٣٨۵و »کشف حجاب« )(١٣٧٨
اشاره کرد .اﯾن مؤسسه به برگزاری ھماﯾش ھا و ھم چنين انتشار ﯾک فصلنامه نيز اشتغال دارد که عمدتا در زمينه
روﯾدادھای تارﯾخ معاصر اﯾران و تبيين آنھا بر اساس بينش و اﯾدئولوژی رژﯾم جمھوری اسالمی تالش می کند و اﯾن را می
توان از طيف انتشارات آن نيز درﯾافت.
در معرفی اھداف ناشران و نوﯾسندگان اﯾن مؤسسه در ساﯾت آن چنين می خوانيم» :مؤسسه مطالعات و پژوھش ھای
سياسی در سال  ١٣۶٧به منظور پاسخ گوﯾی به انبوه پرسش ھا درباره علل وقوع انقالب اسالمی و زواﯾای پنھان تارﯾخ
معاصر ،توسط جمعی از عالقمندان بنيان نھاده شد .مؤسسه بر اﯾن باور بود که باﯾد پيش از آنکه »غبار زمانه« بر
روﯾدادھا فرو نشيند و آن را از ذھن و ضمير تارﯾخ بزداﯾد به ثبت و ضبط آن ھمت گماشت و به آﯾندگان سپرد ......مؤسسه
ھمچنين اعتقاد داشت ...می توان با پژوھش در انبوه اسناد به دست آمده از »دربارﯾان« و دﯾگر دستگاه ھای رژﯾم
منقرض شده ،علل واقعی برآمدن و فرو افتادن سلسله پھلوی و طلوع انقالب اسالمی را تبيين کرد .برای تحقق اﯾن
منظور دستيابی به اسناد ساواک می توانست بسياری از راز و رمزھا را بگشاﯾد«.
در بخش نوﯾسندگان اﯾن مؤسسه بيش از ھمه بر عبدﷲ شھبازی از اعضای پيشين حزب توده اﯾران تأکيد شده و در کنار
وی نام و مشخصات چند نفر دﯾگر با عکس و بی عکس امده است .عبدﷲ شھبازی در ساﯾت خود بر کمک ھا و
امکاناتی که وزارت اطالعات در اختيار وی گذاشت تا وی کتاب ھای »ظھور و سقوط سلطنت پھلوی -خاطرات فردوست«
و کتاب »گفتگو با تارﯾخ -مصاحبه با کيانوری« را تھيه کند ،تأکيد می نماﯾد و ﯾکی از افتخارات خود را ھمانا تأﯾيد و تشوﯾق
»مقام معظم رھبری« در انتشار کتاب »زرساالران ﯾھودی و پارسی ،استعمار برﯾتانيا و اﯾران« می شمارد.
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در ميان نوﯾسندگان اﯾن مؤسسه اما از عکس و نام »محمود نادری« به عنوان نوﯾسنده کتاب »چرﯾک ھای فداﯾی خلق«
نشانی نيست .ھيچ اثر دﯾگری نيز زﯾر نام »محمود نادری« وجود ندارد .شاﯾد با انتشار جلد دوم اﯾن کتاب که وعده
انتشار آن داده شده و قرار است به وضعيت »چرﯾک ھای فداﯾی خلق« پس از انقالب اسالمی بپردازد ،مشخصاتی نيز
برای وی جھت انتشار تھيه شود.
حقيقت
منظور از آوردن اﯾن شرح در مورد ناشران اﯾن کتاب و کتاب ھای مشابه ،تأکيد بر اﯾن نکته بود که »تارﯾخ« ھنگامی که از
ﯾک دﯾدگاه خاص و از زاوﯾه منافع و با تکيه بر پشتيبانی دست و دلبازانه ﯾک گروه و ﯾا ﯾک رژﯾم نوشته می شود ،آنگاه
بدون تردﯾد نه با »تارﯾخ نگاری« بلکه با »تحرﯾف نگاری« روبرو ھستيم حتی اگر بر اساس اسنادی تنظيم شده باشد که
در درستی آنھا تردﯾدی نباشد .بر اﯾن اساس در کتاب »چرﯾک ھای فداﯾی خلق« نيز مانند دﯾگر انتشارات اﯾن مؤسسه
که اھداف مبتنی بر نفی رژﯾم گذشته و اساسا انکار تارﯾخ عرفی اﯾران در صد سال گذشته و ھمه گروه ھای دگراندﯾش
و مخالف نظام جمھوری اسالمی را دنبال می کند ،قطعا حقيقت را می توان ﯾافت ليکن نه ھمه حقيقت را .نيمه بيشتر
حقيقت را که ھم در رژﯾم گذشته ،ھم در رژﯾم کنونی و ھم در محدوده افراد و احزاب و گروه ھای ذﯾنفع پنھان مانده
است ،آن نسلی در برابر چشم ھمگان قرار خواھد داد که در ﯾک شراﯾط باز و مستقل و به دور از ھرگونه دخالت و فشار
امنيتی و حکومتی به کند و کاو در اسناد بپردازد و ھيچ سودی در تحرﯾف تارﯾخ نداشته باشد و نان خود را از پژوھش
ھای آن چنانی در نياورد .اﯾران ھنوز آبستن آن نسل است.
ليکن اﯾن بدان معنا نيست که اگر اسناد بدون تحرﯾف و توسط افراد کامال بی غرض ،نه الزاما بی طرف ،مورد بررسی قرار
گيرند ،نتيجه به سود اﯾن ﯾا آن رژﯾم و به نفع اﯾن ﯾا آن گروه خواھد شد .بلکه تنھا بيان اﯾن واقعيت است که حقيقت ھرگز
نمی تواند توسط ﯾک سازمان امنيتی ثبت و مستند شده باشد! فرقی نمی کند اﯾن سازمان امنيتی ساواک و ﯾا واواک
باشد .در ھيچ جای جھان نيز سازمان ھای امنيتی به تارﯾخ نگاری و تفسير روﯾدادھا با ھدف روشنگری ،آنگونه که
مؤسسه مزبور ادعا دارد ،نمی پردازند .بلکه در دوره ھای سی ﯾا پنجاه ساله اسناد را منتشر می کنند و تارﯾخ و تفسير
را به دﯾگران می سپارند .اﯾن در حالی است که نوﯾسندگان اﯾن مؤسسه به خوبی می دانند آنچه در اختيار آنھا قرار
گرفته تا به کتاب نوﯾسی بپردازند ،الزاما تمامی اسنادی که توسط ساواک مکتوب شده است ،نيست .وانگھی ،آﯾا
کسی ھست که ادعا کند تمامی حقيقت درباره چه آنھاﯾی که با انقالب اسالمی به قدرت رسيدند و چه آنھاﯾی که
توسط اﯾن به قدرت رسيدگان قلع و قمع شدند ،توسط ساواک مکتوب و مستند شده است؟! مگر مأموران ساواک مورخ
و ﯾا مستندساز بوده اند؟!
ھدف
کتاب »چرﯾک ھای فداﯾی خلق« شامل ﯾک پيشگفتار و چند بخش اصلی به نام »تا سياھکل«» ،ھم استراتژی ،ھم
تاکتيک«» ،غلبه بر چرﯾکيسم«» ،دگردﯾسی جنبش و پيامدھای آن«» ،جنبش مسلحانه ،خيزش مردمی« و »پيوست
ھا« است .از آنجا که سازمان چرﯾک ھای فداﯾی خلق اﯾران پس از انقالب اسالمی به گروه ھای مختلف منشعب شد،
از اﯾن رو برخورد ھر ﯾک از آنھا با اﯾن کتاب تا آنجاﯾی که به اسناد ساواک و گفتاوردھاﯾی از تارﯾخچه اﯾن سازمان مربوط
می شود ،قطعا متفاوت خواھد بود .باﯾد دﯾد جلد دوم اﯾن کتاب که به »چرﯾک ھای فداﯾی« پس از انشعاب ھای آن می
پردازد ،تمرکز خود را بر روی کدام ﯾک از آنھا قرار خواھد داد.
نوﯾسنده مؤسسه مربوطه که از تأثيرات بازجوﯾی به خوبی مطلع است در پيشگفتار می نوﯾسد» :پس از سپری شدن
مدت زمان معين و مقرر که اطالعات مفيد بازجوﯾی شونده اخذ می شود ،ﯾا می سوزد ،به مرور زمان از فشارھا کاسته
می شود و آنگاه مسائل دﯾگری برای بازجو اھميت می ﯾابد .بنابر اﯾن بازجوﯾی ھای مفصل و چندباره اعضای گروه ھای
چرﯾکی حاوی اطالعات دقيق و قابل اعتناﯾی است .اﯾن بازجوﯾی ھا فقط به بيان فعاليت ھای گروه محدود نمی گردد،
بلکه روحيات بازجوﯾی شونده و ﯾا دﯾگر افراد گروه و ھم چنين مناسبات بين آنان نيز در آنھا بازتاب می ﯾابد که به لحاظ
روان شناختی بسيار حائز اھميت است .البته شاﯾد بتوان برای اسطوره سازی ھای دروغين و بيھوده که اتفاقا بيماری
راﯾجی نيز ھست ،بازجوﯾی ھا را ﯾکسره فاقد اھميت و مجعول دانست .اگر چنين بپندارﯾم باﯾد برای اﯾن پرسش،
پاسخی شاﯾسته بيابيم که چرا پس از ھر دستگيری ،خانه ھای امن به سرعت تخليه می شد و ﯾا ضربه ای دﯾگر به
گروه وارد می گردﯾد؟«
به اﯾن ترتيب ﯾکی از اھداف اﯾن کتاب ارائه اسناد معتبر برای اعالم بی اعتباری »اسطوره ھای دروغين و بيھوده« است.
بگذرﯾم از اﯾنکه اسطوره نيروھای سياسی و »قھرمانان« آنھا زمانی شکست که از ﯾک سو بخش مھمی از آنان برای
شکوفاﯾی جمھوری اسالمی به زﯾر پرچم آﯾت ﷲ خمينی رفتند و بخش دﯾگرشان ناتوانی خود را در برخورد با واقعيات به
نماﯾش گذاشتند.
ولی از آنجا که اﯾن اسناد از ﯾک سو در شراﯾط غيرعادی از جمله زﯾر فشار بازجوﯾی و شکنجه و از سوی دﯾگر از سوی
دشمن ،ﯾعنی ساواک ،تھيه شده اند ،پس اعتبار و حقيقت آنھا مورد تردﯾد خواننده قرار می گيرد .از ھمين رو نوﯾسنده
برای تأکيد بر اعتبار اﯾن اسناد با تکيه بر اﯾنکه پس از ھر دستگيری خانه ھای امن به سرعت تخليه می شدند و ﯾا گروه
ضربه می خورد ،می افزاﯾد» :بنابراﯾن می توان نتيجه گرفت که اسناد اطالعاتی اعم از بازجوﯾی ھا و ﯾا گزارش ھا و
مکاتباتی که درون ﯾک سازمان اطالعاتی توليد شده است ،بسيار حائز اھميت می باشد« .قطعا چنين است .ليکن
اھميت اﯾن اسناد به معنای حقيقت آنھا نيست .به وﯾژه وقتی به اﯾن نکته توجه کنيم که در ھر بازجوﯾی دو طرف وجود
دارد ،و در اﯾن اسناد تنھا ﯾک طرف مستند شده است :آن کس که بازجوﯾی پس می دھد!
سند
در اﯾن کتاب نيز مانند کتاب ھای مربوط به سازمان مجاھدﯾن خلق اﯾران و حزب توده اﯾران ،بازجوﯾان و برخورد آنھا از جمله
ترفندھای آنان برای حرف کشيدن از بازجوشونده که شکنجه روحی و بدنی تنھا ﯾکی از شيوه ھای آنھاست ،جز
اشاراتی گذرا که آن ھم برای بھره برداری عليه رژﯾم پيشين است ،مستند نشده است .و کيست که نداند بازجوﯾی
ھمواره در ﯾک شراﯾط نابرابر صورت می گيرد .ﯾک طرف ھمه امکانات را در اختيار دارد و طرف دﯾگر از ھمه امکانات محروم
است .اﯾن وضعيت سندﯾت آنچه را توسط ساواک ثبت شده است از بين نمی برد ،ليکن دامنه حقيقت را کاھش می
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دھد و چھره آن را مخدوش می کند .حتما نباﯾد به زندان رفت و بازجوﯾی شد تا دانست زندانی در ﯾک شراﯾط نابرابر و
غيرانسانی مجبور به گفتن و نوشتن است .زندانی مجبور به تالش برای ندادن اطالعات و رھاﯾی از فشار بيشتر است و
ھر زندانی به شيوه خود و بر اساس تواناﯾی ھای جسمی و روحی خود با اﯾن شراﯾط نابرابر روبرو می شود .نشان دادن
ضعف در زﯾر شکنجه و ﯾا حتی بدون شکنجه اگرچه از نظر اخالقی پسندﯾده نيست ،ليکن کامال انسانی است .ھيچ
انسانی نمی تواند فراتر از مرزھای تواناﯾی خود واکنش نشان دھد .زبان بازی و خوش رقصی برخی توابان که به وﯾژه در
زندان ھای رژﯾم کنونی به ھمکاری فکری و عملی با آن پرداختند البته در مقوله دﯾگری می گنجد.
بر اﯾن اساس ،انتشار اﯾن اسناد ،درباره ھر حزب و گروھی که باشد ،به خودی خود مثبت ﯾا منفی نيست .موضوع اما بر
سر اﯾن است که اﯾن اسناد در شراﯾطی انتشار می ﯾابد که مطلقا بھتر از شراﯾط سياسی در رژﯾم پيشين نيست .از
سوی دﯾگر توسط مؤسسه وابسته به نھادی صورت می گيرد که روی ساواک را در قلع و قمع مخالفان سفيد کرده
است .نيروھای امنيتی رژﯾم جمھوری اسالمی نمی توانند به بررسی بی غرضانه اسناد ﯾک سازمان اطالعاتی مشابه
خود درباره گروه ھا و سازمان ھاﯾی بپردازند که ﯾک بار دﯾگر توسط خود اﯾنھا مورد بازجوﯾی و شکنجه قرار گرفته ،گاه به
ھمکاری کشانده شده و در بسياری موارد به جوخه اعدام سپرده شده اند .ھمين بی شرمی است که انتشار چنين
کتاب ھاﯾی را چنان با انزجار روبرو می سازد که حتی برخی از کتاب فروشی ھا در اﯾران و خارج از کشور از فروش آنھا
خودداری می ورزند.
از سوی دﯾگر ،اﯾن اسناد دست چين شده اند .بی تردﯾد )اگر از بين برده نشده باشند( اسناد دﯾگری وجود دارند که می
توان آنھا را به گونه ای دست چين کرد که بتوان کامال تصوﯾر دﯾگری از سازمان ھا و گروه ھای ﯾاد شده به نماﯾش
گذاشت .تصوﯾری که اگر ھر کدام از اﯾن گروه ھا به جای مجموعه حاضر به قدرت می رسيد ،چه بسا مانند واواک کاری
جز اﯾن نمی کرد .عين ھمين تصوﯾر را جمھوری اسالمی با دست چين کردن اسناد ساواک درباره آن افراد خود که در
رژﯾم گذشته زندانی بودند ،ارائه داده است.
برای ﯾک پژوھش جدی ،مستقل و بدون تحرﯾف اما شاﯾد تجربه آلمانی ھا که در دو دوره متفاوت ،ﯾک بار شصت سال
پيش به اسناد اطالعاتی رژﯾم فاشيستی ھيتلر ،و بار دﯾگر بيست سال پيش به اسناد اطالعاتی سازمان رژﯾم
کمونيستی آلمان شرقی دست ﯾافتند ،از تجارب ارزنده باشد .کار بررسی اسناد توسط نھادھای مستقل و متشکل از
تارﯾخ نگاران و حقوقدانان انجام می گيرد و ھدف آن نه توجيه و توضيح دمکراسی و جمھوری فدرال آلمان و زمامداران آن،
بلکه بيرون کشيدن وقاﯾع و حقاﯾق ھمان دوران و زمامداران و افراد مؤثری است که آن رژﯾم ھا را برپا داشته و در آن
حکومت کرده و فرو پاشيده اند .تحرﯾف تارﯾخ در جوامع آزاد نيز وجود دارد ليکن توسط افراد خصوصی انجام می شود و
مورد حماﯾت دولت قرار نمی گيرد .دست ھمه نيز برای برخورد با اﯾن تحرﯾف ھا باز است.
مخاطب
در مورد انتشارات مؤسسه مزبور اما خواننده ای که از قماش نوﯾسندگان باشد ،از ھمان آغاز کتاب را به عنوان حقيقت
محض دنبال می کند و به نتيجه دلخواه نوﯾسنده می رسد .خواننده ای ھم که در جھت مخالف قرار داشته باشد ،کتاب
را به مثابه ﯾک توطئه اطالعاتی و سراسر دروغ به پاﯾان می رساند .ھيچ امکانی ھم برای بحث و برخورد در افکار
عمومی وجود ندارد .آنچه در اﯾن ميان قربانی می شود ھمانا حقيقت است که نه اﯾن و نه آن است .دليل اﯾن ناکامی و
انشقاق در مخاطبان و فدا شدن حقيقت را باﯾد در جنس ناشران و نوﯾسندگان چنين کتاب ھاﯾی جست و اﯾن تنھا شامل
»مؤسسه مطالعات و پژوھش ھای سياسی« وابسته به وزارت اطالعات و امنيت کشور )واواک( نمی شود .ھر کدام از
گروه ھای سياسی نيز اگر تارﯾخچه خود را بر اساس اسناد و مدارکی که در اختيار دارند منتشر کنند ،با ھمين ناکامی و
ھمين انشقاق در مخاطب و فدا شدن حقيقت روبرو خواھند بود .زﯾرا آنکه باﯾد اﯾن تارﯾخ را بنوﯾسد ،ھيچ کدام از آنھا
نيستند .تارﯾخ را کسانی می نوﯾسند که سودی در تأﯾيد ،تکذﯾب و ﯾا تحرﯾف آن ندارند.
از ھمين رو پرسيدنی است آﯾا وزارت اطالعات و »مؤسسه مطالعات و پژوھش ھای سياسی« حاضرند اسناد نھادھای
امنيتی رژﯾم گذشته و ساواک را درباره فداﯾيان اسالم ،ھيئت ھای مؤتلفه اسالمی و »تکنوﯾسی« افراد روحانی و
غيرروحانی که با انقالب اسالمی به قدرت رسيدند و ھم چنين اسناد ترورھای آنھا را در اختيار پژوھشگران قرار دھند تا
»پيش از آنکه »غبار زمانه« بر روﯾدادھا فرو نشيند« به بررسی »کنش ھا«ی آنھا بپردازند؟!
راست اﯾن است که نه اﯾن کتاب ،بلکه آنچه دست کم تجربه اﯾرانی جنبش ھای چرﯾکی ،اعم از مذھبی و کمونيستی،
در اختيار می نھد اﯾن است که مبارزه مسلحانه ھم طنز ،ھم تراژدی بوده است بدون آنکه حماسه باشد و افتخاری
داشته باشد .در نھاﯾت نيز نه شھر و نه کوه بلکه حوزه علميه مُھر خود را بر پيشانی انقالبی کوبيد که خيزاب کينه اش
نسبت به رژﯾم گذشته و مخالفان خودش ھنوز فرو نخوابيده است .کتاب وزارت اطالعات در اﯾن زمينه نيز حرف تازه ای
برای گفتن ندارد.
حاصل
ولی اﯾن کتاب خسته کننده که در برخی موارد تکراری و پر از قرار و فرار و ترور و لو رفتن و لو دادن و تکنوﯾسی است،
شاﯾد برای آنھاﯾی که در اﯾن ماجراھا بوده اند و ﯾا کسانی را از ميان آنھا می شناسند ،جذاب باشد ،وگرنه نه جذابيتی
برای نسلی که جمھوری اسالمی پرورده است دارد و نه »تارﯾخ نگاری« و »پژوھش« است که به درد اھل فن بخورد.
گردآورنده اﯾن اسناد که در موارد معدود اظھار نظر ھمراه با کناﯾه و ﯾا پرسش ھای سخيف می کند و گاه متلک می پراند،
بيش از بيست صفحه را به نظرﯾات حزب توده اﯾران در رد »چرﯾکيسم« )اصطالح نوﯾسنده است که در زبان ھای دﯾگر
معادل ندارد( و »ترورﯾسم فداﯾيان« اختصاص می دھد .اﯾن ھمه نه تارﯾخ ﯾا پژوھش ،بلکه گزارشی است از مباحثات و
افرادی که پنجاه سال بعد نقش مجموعه آنھا در حدی که سزاوار آن است شاﯾد تنھا چند برگ از تارﯾخ را پر کند.
گزارشی که مانند دﯾگر انتشارات اﯾن مؤسسه تنھا برای تأﯾيد حقانيت انقالب اسالمی و رژﯾم کنونی تھيه شده و اﯾن
گونه به پاﯾان می رسد » :شاﯾد بتوان علت مواضع بعدی چرﯾک ھا را در برابر انقالب فھم کرد زﯾرا آنان فرصت نيافتند اﯾران
را سراسر سياھکل کنند و انقالب بی اعتنا به مشی جزنی و احمدزاده به عمر رژﯾم دﯾکتاتوری خاتمه داد .اﯾن واقعيت
برای چرﯾک ھا بسيار آزاردھنده بود« حال آنکه اﯾن حکم کامال بی انصافی است .ھمه آنھاﯾی که اﯾن مؤسسه درباره
شان کتاب نوشته است ،از مدافعان رژﯾم پيشين تا مخالفان آن ،در شکل گيری و پيروزی انقالب اسالمی نقش داشتند و
به ھمين دليل مسئوليت دارند.
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گذشته را می توان تحرﯾف کرد ليکن تغييرش نمی توان داد .بر اﯾن اساس کتاب ھای »مؤسسه مطالعات و پژوھش ھای
سياسی« از نظر تارﯾخ نگاری درباره روﯾدادھا و افراد و احزاب و گروه ھا بی ارزش ھستند ،چرا که تالش می کنند با
تحرﯾف ،گذشته را تغيير دھند .ليکن به عنوان اسنادِ تحرﯾفِ تارﯾخ توسط دستگاه تبليغاتی در دوران جمھوری اسالمی از
منابع معتبر به شمار می روند .درست مانند آنچه پس از رژﯾم ھای فاشيستی و کمونيستی اتفاق افتاد ،آﯾندگان می
توانند با مراجعه به اﯾن کتاب ھا به بررسی و پژوھش درباره روند تحرﯾف و مغزشوﯾی در نظام جمھوری اسالمی
بپردازند.
ھنوز معلوم نيست نام جلد دوم کتاب »چرﯾک ھای فداﯾی خلق« که به فعاليت آنھا در جمھوری اسالمی خواھد پرداخت
چه خواھد بود ولی برای پی بردن به بی اعتباری چنين پژوھش ھاﯾی کافيست به نام کتاب ھاﯾی که درباره دو گروه
سياسی اﯾران منتشر شده است توجه کنيد :ﯾکی »سازمان مجاھدﯾن خلق از پيداﯾی تا فرجام« و دﯾگری »حزب توده از
شکل گيری تا فروپاشی«! وقتی ﯾک »مؤسسه مطالعات و پژوھش ھای سياسی« چنان به انکار زمان حال و موجودﯾت
اﯾن گروه ھا در برابر چشم ھمه بپردازد که »فرجام« و »فروپاشی« آنھا را اعالم کند ،چگونه می تواند تارﯾخ و پژوھشی
مستند و قابل اعتماد از آنچه ارائه دھد که دﯾگر در برابر چشم ھيچ کس نيست؟!
ژانوﯾه ٢٠٠٩
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