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 !پژوهش یا تحریِف تاریخ جنبش فدائی؟

 
Fri 13 03 2009  

 
 ميرهاشمی زینت

  
توسط شخصی به نام محمود نادری گردآوری و “ اول ، جلد١٣۵٧چریکهای فدایی خلق از نخستين کنشها تا بهمن „کتابی با عنوان 

کتابهایی در مورد  این موسسه در گذشته نيز. است آنرا منتشر کرده ١٣٨٧در بهار سال “ سياسی موسسه مطالعات و پژوهشهای"
  .سایر نيروهای سياسی منتشر کرده است

از اول تا (“ رسانه های دیجيتال„دومين جشنواره  موسسه مطالعات و پژوهشهای سياسی یک پایگاه اینترنتی با همين نام دارد و در
تبيين تاریخ معاصر ایران از  تاثيرگذار در„سایت این موسسه را دبير این جشنواره نقش . شرکت کرده است سال جاری، نيز)  آبان١٠

   .می داند“ طریق انتشار مقاله، سند و عکس
بنا به نوشته همين . زیادی داشته است ، عبداله شهبازی در تاسيس موسسه مطالعات و پژوهشهای سياسی نقش١٣٧١از سال 
تخصصی  مرکز اسناد بنياد مستضعفان و جانبازان به عنوان موسسهدر تجدید سازمان  ،١٣٧۴عبداهللا شهبازی در سال „: سایت

   “.مطالعات تاریخ معاصر ایران نقش فعال ایفا نموده است
مطلبی با . “دوران، مجله الکتریکی تاریخ معاصر„ موسسه مطالعات و پژوهشهای سياسی یک پایگاه اینترنتی دیگر نيز دارد به نام

. درج شده است “سخن نخست„در ستون “ دوران„می به قلم مسعود رضایی شریف آبادی در سایت اسال عنوان تاریخ نگاری انقالب
، قبل از هر مساله “گذشته چراغ راه آینده است„اگر بپذیریم „ : نوشته شده و در آن آمده است که١٣٨۶در زمستان “ سخن نخست„

است، به تجزیه و تحليل مسائل می  به آنها منتقل شده“ شتهگذ„این بيندیشيم که ملتها بر اساس تصویری که از  دیگری، باید به
خاص،  معنای دیگر این سخن، آن است که برای رهنمون ساختن جامعه به سمت و سویی .پردازند و دست به انتخاب مسير می زنند

.  در آن جامعه افزایش یابدبرگزیدن آن راه و رسم خاص به شدت می توان چنان تصویری از گذشته در پيش رویش قرار داد که احتمال
   “.بنای حرکتهای گسترده ای در عرصه تاریخنگاری به شمار می آید این اصل، زیر

قالب الگوهای خود تعریف کند، با تاریخ مردم هم چنين   مذهبی حاکم بر ایران همانگونه که می خواهد انسانها را در-رژیم استبدادی 
   پدیدهی این. رفتاری می کند
مخدوش کردن ذهن جوانانی که برای شناختن و دست  به همين دليل دیکتاتورها و ُمستبدها، برای منحرف ساختن و. تعجيبی نيس

امروز عينيت ببخشند،  به دنبال شناخت نسلهای پيش از خود هستند تا بتوانند هویت خود را در مبارزه یازی به راهکارهای مبارزه،
   .دست به تحریف تاریخ می زنند

تاریخ نگاری انقالب „مساله حياتی غافل شد و آن  نباید از یک„سایت دوران در ادامه تاکيد می کند که “ سخن نخست „نویسنده
حتا مبارزه با رژیم . خواهد ساختار والیت فقيه، رژیمی توتاليتر است، همه چيز را در انحصار خود می از آن جایی که. است“ اسالمی

و  به همين دليل تالش می کند تاریخ را آن طور بنویسد. در انحصار خود می داند سلطنتی بود راپهلوی که دستاورد آن انقالب ضد 
تاریخ نگاری انقالب „. گانگستر، وابسته و توطئهگر بوده اند آنچنان ثبت کند که انگار کس دیگری وجود نداشته و اگر هم بوده، عده ای

رهایی مردم، بدون اعتقاد به  مانانهی کسانی است که برای تغيير شرایط وجلوه دادن آرمانها و تالشهای قهر وارونه“ اسالمی
 پس باید ارزشهایی که این نسل از خود بر جای گذاشت را از تاریخ مبارزه حذف .جانشان را فدا کردند“ حوریان بهشتی„و “ بهشت„

جریانهایی „: می نویسد“ تاریخ نگاری„ین گونه ا برای تشویق به“ سخن نخست„نویسنده . “برنگزیند„کرد تا دیگر کسی این راه را 
و ادامه می . “کامال فعالند مارکسيستی، باستان گرایی، قوميت گرایی و غرب گرایی نيز در عرصه تاریخنگاری وابسته به تفکرات چپ

نگاه غير   شده است کهشخصيتهای مختلف در داخل و خارج از کشور تهيه، تدوین و منتشر به عنوان نمونه انبوهی از خاطرات„: دهد
  “. ذهن مخاطبان گرددنقادانه به آنها، می تواند موجب شکل گيری تصاویر غير واقعی در

شهبازی، هدایت اهللا بهبودی کلهری، محمد نقی تقی  عبداهللا: نویسندگان این موسسه آن طور که در پایگاه اینترنتی آن آمده است
نادری در بين  اسم محمود. دی صالح و سيد علی علوی معرفی شده اندمصطفی تقوی مقدم، مه پور، مظفر شاهدی، سيد

اینترنتی هم هيچ مطلبی که نویسنده آن محمود نادری  در جستجوی. نویسندگان موسسه مطالعات و پژوهشهای سياسی نيست
   .ست که دومی بسيار بعيد استاو بنابراین محمود نادری یا یک اسم مستعار است و یا این کتاب اولين نوشته .باشد، پيدا نمی شود

نشان می دهد که تعداد دیگری از این گونه موسسات “ نگاری تاریخ„بررسی پایگاههای اینترنتی وابسته به وزارت اطالعات در رابطه با 
   .تحریف تاریخ سازمانهای سياسی فعال در رژیم گذشته می پردازند وجود دارند که به
نوشته سيد حميد “ نهضت امام خمينی„بر کتاب  )جلد اول -١٣۵٧لق از نخستين کنشها تا بهمن چریکهای فدایی خ„سنگ پایه کتاب 

   .استوار است... نوشته مازیار بهروز و“ آرمانخواه شورشيان„، )زیارتی(روحانی 
اب چریکهای کنيم به این نتيجه می رسيم که کت اگر به مجموعه کتابها و نوع مطالب موسسه مطالعات و پژوهشهای سياسی دقت

منظر در این  از همين. سبک وزارت اطالعات برای تحقق بخشيدن به اهداف جمهوری اسالمی است تحریف تاریخ به.... فدایی خلق
: حتا جان باختن رفقا در زیر شکنجه را اینگونه گزارش می دهد .کتاب به زحمت می توان از فضای شکنجه گاههای آن زمان مطلع شد

  ."ه بيمارستان برده شدند اما درمان موثر واقع نشد و مردندو ب حالشان بد شد"
“ اخالقی„بيدادگاههای رژیم بيفتد برای آنها پرونده های  برای مردمی که روزمره درگير با سيستم سرکوبگری هستند و اگر پایشان به

پرونده „از نوع همين “ ١٣۵٧  بهمنچریکهای فدایی خلق از نخستين کنشها تا„اطالعات بيرون می آید، کتاب  از کشوهای وزارت
 زندانهایش که با ساواک متفاوت است، این است که فرد دستگير شده فقط برای یکی از شيوه های وزارت اطالعات در. است“ سازیها

یگری او را به زنجير می کشند تا از او فرد د بلکه همراه با شکنجه برای گرفتن اطالعات، روح. دادن اطالعات شکنجه نمی شود
که بسا “ سازی سيستم تواب„به همين دليل . از هویت خود جدا کنند و هویتی دیگر به او بدهند یعنی می خواهند او را. بسازند

نویسنده این کتاب چون به رفقای رزمنده ما که . به کار رفته است جنایتبارتر از شکنجه کردن برای اطالعات است توسط رژیم حاکم
  .ردند دسترسی ندارد با تاریخ جنبش فدایی چنين رفتاری می کندمبارزه ک طی آن سالها

هميشگی وزارت اطالعات با بازی ميان شکافی که در  طبق شيوه. نویسنده کتاب، بازماندگان جنبش فدایی را به جدال می کشاند
تا بتواند ناگفته هایی که  . می کند به وجود آمده، آنها را به رو کردن ناگفته ها تشویق١٣۵٧قيام بهمن  بين فعاالن سياسی پس از

   .خود ساخته و پرداخته است را واقعی جلوه دهد
ساواک به یکی از پایگاههای چریکهای فدایی خلق   کتاب در رابطه با نسبت دادن قتل فرزندان مادر شایگان در حمله۶۴۶در صفحه 
“ جنگ چریکی در ایران پاره ای از تجربيات„ن واقعه در جزوه آن را نداشت که با روایت صادقانه ی ای حميد اشرف شجاعت„: می نویسد

 می دانند باید شهامت آن را داشته باشند تا بدون“ رفيق کبير„که او را  این جنایت را به نام خود ثبت کند؛ اما اینک همه کسانی
با توجه به این که “ .انقالبی گری جلوگيری کنندجنایتهایی به نام  الپوشانی و توجيه، به نقد این روش بپردازند و از نهادینه شدن چنين
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 ١(١٣٨٧آبان ١١خلقهای ایران به تاریخ  نامه سرگشاده به„در یک ) مادر شایگان(این دروغ آشکار را رفيق فاطمه سعيدی  پاسخ به
طوری در این  که نویسندههر کسی ميتواند ببيند . است، نيازی به پرداختن بيشتر به آن نيست به زیبایی بيان کرده“ )٢٠٠٨نوامبر 

   .درگيری بوده است مورد صحبت ميکند که گویا وی در آنجا حضور داشته و شاهد ماجرای
در این جمله می توان چشم انداز . شدن صحبت ميکند“ نهادینه„ او از. جمله نویسنده در رابطه با این موضوع پر معنا و هدفدار است

نشدن این شيوه “ نهادینه„پس برای  تاریخ نگاری به تصویر کشيد و خاطر نشان ساخت کهاسالمی را برای این گونه  حرکت جمهوری
   .اهميت پيدا می کند تاریخ سازی است که پاسخ به این کتاب،

کسانی که ارزشها و دستاوردهای این جنبش را  همه. پاسخ به این کتاب فقط وظيفه کسانی نيست که روزی دستی در آتش داشتند
باعث ميشوند برخورد به  به خصوص موارد برجستهای در این کتاب وجود دارند که. تاریخ را محکوم کنند ید این تحریف آشکاردیده اند با

  .بعضی از این موارد را ميتوان برشمرد. مدافعان حقوق بشر تبدیل شود آن به یکی از وظایف مهم همه وجدانهای بيدار و
مختلف غير انسانی از زندانی گرفته شده، غير قابل   شرایط شکنجه و به کاربردن شيوه هایاستفاده از برگه های بازجویی، که در -١

   .قبول اعالم شود
. شده که مربوط به زندگی خصوصی آنان است در این کتاب به شيوه مبتذل برای برخی از فعاالن جنبش بازجوئيهایی ساخته -٢

  .باید محکوم شودامور خصوصی مردم  دخالت وزارت اطالعات و ساواک در
شده است و این افراد زنده نيستند تا از حقوق خود دفاع  از آنجایی که از برگه های بازجویی بعضی از زندانيان عليه دیگری استفاده -٣

  .  را محکوم کنندموارد ربطی به تاریخ جنبش ندارد، ضروری است که مدافعان حقوق بشر این شيوه کنند؛ و نيز این
اما . همه حرفهایش را زده و همه چيز را لو داده است  تاریخ را طوری سر هم بندی می کند که ابتدا نشان دهد زندانینویسنده کتاب،

وقتی زندانی قرارهای . می رود ا به هم بچسباند و لذا گوشه هایی از آن پرده کنارنویس نتوانسته همه چيز ر در صفحات بعد سناریو
 به رفقا می“ لو دادن اطالعات„مذبوحانه با ساختن سناریوهای بی پایه مارک  وید، نویسندهسوخته یا اطالعات سوخته را می گ

به .... مفتاحی، اعظم روحی آهنگران، بهروز دهقانی و نمونه کامل این شيوه مبتذل در مورد رفقا مسعود احمد زاده، عباس. چسباند
   .کار رفته است

سوال جواب نداده است که یک چریک فدایی که در هنگام  اما به این. می داند“ ن حقيقتیافت„محمود نادری در نهایت، کار ساواک را 
اطالعات ندهد، یعنی جانش را  دیگری جز همين دنيا اعتقاد ندارد و قرص سيانورش را می خورد تا زیر شکنجه دستگيری به هيچ دنيای

چگونه  را در اختيار بازجویانش بگذارد؟ به طور طبيعی“ حقيقت„کنجه و بدون فشار و ش آگاهانه فدا می کند، چگونه می تواند داوطلبانه
  داد؟“ روانشناختی„جنبه   می نویسد٢٠می شود به این بازجوئيها آن گونه که نویسنده در صفحه 

چ بودن، فقط در مورد کسانی صادق است که هي انسان در حرکت به طور طبيعی می تواند اشتباهاتی مرتکب شود و خطا ناپذیر
گذشته امری الزم است تا  شيوه های موثرتر همراه با تغيير و تحوالت زمان و مکان، نقد رویدادهای برای رهيافت. حرکتی نمی کنند

بگذارد  اما شيوه وزارت اطالعات و هرکس که بدین شيوه صحه. امروز و آینده پرداخت بتوان با تکيه به دستاوردها و تجارب آن به ساختن
  .  حاکمان است تحریف و ساختن یک تاریخ جعلی مبنی بر نياز امروزنقد نيست بلکه

اما در مورد جنبش . می داند.. از انقالب الجزایر و“ تقليد„ مبارزه مسلحانه در ایران را) ٢١ و ٢٠صفحه (نویسنده کتاب، در پيشگفتار، 
امپریاليستی را بر نمی تابيدند و می  ی شد که نظماین مبارزات از سوی جوانانی هدایت و رهبری م„: زمان می نویسد جهانی در آن

به  ورزی نویسنده نسبت به چریکهای فدائی خلق به حدی است که او دیدگاه خود نسبت کينه. “.طرحی نو در اندازند„خواستند 
د و وابسته بودن وقتی نوبت ایران می رسد آن را تقلي شرایط جهانی آن زمان را در مورد چریکهای فدایی خلق تعميم نمی دهد و

و این “ .تقليد از این مبارزات آغاز شد مبارزه مسلحانه در ایران نيز با الهام و یا به عبارت صحيح تر با„: نویسد ارزیابی می کند و می
   “.را از آنان وام می گرفتند نوع و شيوه مبارزه مسلحانه„گروهها 

شاه هم تالش می کرد که این مبارزان کمونيست  زیرا.  دفاع کرده استدر اینجا نویسنده به صراحت از رژیم شاه و سيستم ساواک
گسيخته چيز جدایی  شرایط ایران در آن زمان با دیکتاتوری عنان. قطبها بود را وابسته، جلوه دهد که اساس کارشان عدم وابستگی به

 فاقا شرایط دیکتاتوری ایران، فضا را حتا برایات. “طرحی نو دراندازند„ از شرایط کشورهای دیگر نبود که جوانان آن می خواستند
   .انجام بدهند به جوانان ایران نمی داد حرکتهایی که مبارزان و دانشجویان دیگر کشورها به صورت علنی می توانستند

 اسالمی مردساالرانه و ارتجاعی رژیم جمهوری ، از تمامی گزاره های١٣۵٧کتاب چریکهای فدایی خلق از نخستين کنشها تا بهمن 
  .فدایی استفاده کرده است برای ارائه تصویر منفی از زنان

معلوم نيست در مورد . دروغهایی پشت هم ردیف می کند محمود نادری با آوردن بخشهایی از برگه بازجویی در البالی حرفهای خود،
نویسنده کتاب که در  انی و یا حرفهایو به آن رفرانس می دهد، نوشته ساواک مبنا است یا نوشته زند اسامی که به کار می برد

  .می گذارد موارد بسياری حرفهای خود را به حساب برگه های بازجویی
نویسنده نقش زنان را توجيه خانه های تيمی، کار . است در کتاب وزارت اطالعات به ویژه در مورد نقش زنان از این شيوه استفاده شده

او نميگوید برای شکل دادن به یک  چرا. قيقًا ناشی از دیدگاه مردساالرانه نویسنده استاین نظر د. شمرده است تایپ و پلی کپی بر
آنها به  با چنين دیدگاه مردساالرانه است که پيوستن. نقشی برای توجيه خانه ندارد خانه تيمی، مردی که همراه رفيق زن است

  .نميگوید که همه این کارها توسط رفقای مرد هم صورت گرفته است اگر دنباله روی بوده چرا. مبارزه را دنباله روی از دیگری ميداند
 دهه ۴اگر خود را در شرایط . کرده و یا دانشجو بودند اکثریت مطلق زنانی که به سازمان چریکهای فدایی خلق پيوستند افرادی تحصيل

گرفتن پدیده ای مهم و بی سابقه در  کتاتوری قرارزنان به جنبش چریکی و در کنار مردان در سنگر مبارزه عيله دی پيش قرار دهيم ورود
رویدادها، زندگی  توانستند زندگی راحت داشته باشند و با بستن چشمهای خود به حوادث و این زنان افرادی بودند که می. ایران بود

   .کنند
به اسلحه و زنان به “ عشق„ مردان با .برخوردار نبودند کتاب می خواهد وانمود کند که زنان به شمول مردان فدایی از دانش تئوریک

خورده باشد و یا رعب و وحشتی  هر کسی اگر شالقی به بدنش. دوم و به دنبال مردان، وارد این جنبش شدند عنوان موجوداتی درجه
دوره مطالعه و  آندر . مبارز راه انداخته بودند را دیده باشد، پوچی این حرف را می فهمد که ماموران ساواک برای شکار مردان و زنان

رزمندگان فدائی با . شناخت و دانش امری نسبی است. فرق داشت داشتن کتاب، فرد را در ردیف کسانی قرار می داد که با دیگران
بود، یکی از علتهای بزرگ آن ساختار  اگر گفته شود که دانش جامعه در کل محدود. آگاهترین افراد جامعه خود بودند دانشترین و
زنان فدایی از جمله آگاه  در آن زمان. این امر به حافظان دیکتاتوری و استبداد در ایران بر ميگردد  حاکم بود و در نتيجه ایراددیکتاتوری

در  بر عکس، کشيدن زنان و مردان از اقشار متفاوت و نيز. افراد تئوریسين نيست البته انتخاب مبارزه در انحصار. ترین زنان بودند
این سازمان نشان دهنده تاثيرگذاری این جنبش بوده  بودن مادران در.  مبارزه هنر یک سازمان انقالبی استسطحهای متفاوت به

آید پس وجود افراد گوناگون و  مبارزه با وضع موجود یک انتخاب است و این انتخاب از عهده هر کسی بر نمی اگر قبول کنيم که. است
  .اجتماعی فدائيان بوده است در سطوح گوناگون خود دليلی بر وجود پایگاه

کارها را رفقای مرد هم انجام می دادند و رفقای زن و مرد  در حالی که همين. از نگاه نویسنده کتاب کارهای انتشاراتی اهميت ندارد
   .خود مسئوليتهای مشترکی به عهده می گرفتند بستگی به توانایی

از قول یک زندانی دیگر او را فردی معرفی می  معرفی می کند و“ چلفتیدست و پا „ کتاب، افسرالسادات حسينی را ٧٠٣در صفحه 



 3

   “.او نزدیک به صفر بود تقریبا آگاهی تئوریک„کند که 
 ۴۵در سال „: ماهرویان نوشته شده است که  به نقل از بازجویی مرتضی۴٩٢در مورد نزهت االسادات روحی آهنگران در صفحه 

دانشگاه شرکت می کرد  او در اعتصابات. که اکثر اوقات نيز به اتفاق برادرش اصغر روحی آهنگران بود چندین بار او را در دانشگاه دیدم
او   به همراه برادرش در دانشگاه دیدم نظریات چپ۴۵چندین بار که او را در سال  .و تقریبا در دانشگاه او را به این عنوان می شناختند

که خود این کتاب نيز اذعان می کند که شخصيت  می بينيم“ .تاثير شخصيت او بودمشخص می شد و بهمن نيز از نظر روانی تحت 
این رفيق برجسته را  از این رو نویسنده کتاب تالش می کند تا شخصيت. را تحت تاثير قرار می دهد نزهت دیگران و منجمله برادرش

  .تخریب کند
چرا که هم در ازدواجهای . ای دوگانه است ی آهنگران چهرهنزهت السادات روح„:  در مورد این رفيق می نویسد۵٨٧در صفحه 

   “.و هم زندگی خود او، قربانی گسيختگی سازمانی شده است تاکتيکی برای دیگران نقش داشته است
یر شانه شاگردانش، برای مثال رفقا زهرا آقانبی قلهکی و زهره مد نفوذ انکارناپذیر نزهت السادات روحی آهنگران که دبير ریاضی بود بر

آهنگران موجب شيفتگی دانش آموزان  رفتار نزهت روحی„: بود که نویسنده مجبور شده به آن اعتراف کند و بنویسد چی آن چنان
   “.مدرسه به آموزگارشان شده بود

نزهت، بندی می کند گویا عالقه این دو به  پس از این اعتراف مرحله تخریب را شروع می کند و داستان را به گونه ای سرهم
یابی  گویا سازمان با همه ریسکهایش و منجمله ریسک جانی، آژانس همسر. بوده است محروميت از محبت، مشکل خانوادگی

از کمبود محبت و „زهرا آقانبی قلهکی اظهار نظر می کند که  در مورد رفيق. تاکتيکی و سازمان خيریه ای برای تزریق محبت بوده است
   “درنج می بر توجه در خانواده

آسان تری برای این زنان برای رهایی از مشکالتشان  آیا در آن شرایط که قوانين دست و پاگير شریعت امروزی در کار نبود، راههای
  سالح گرفتن را انتخاب کنند و جانشان را در رویارویی با دشمن از دست بدهند؟ وجود نداشت که مجبور شوند

مرضيه احمدی اسکویی که در درگيری خيابانی در  گرش زن ستيزی خود از شيرین معاضد ومحمود نادری تالش می کند تا منطبق با ن
   .جنگيدند، تصویری به عنوان زنان معمولی نشان دهد برابر چشم مردم با ماموران

و بدبين برجسته شناخته شده است، او را انزوا طلب  در مورد مرضيه احمدی اسکویی که به عنوان یک چریک فدایی و یک روشنفکر
او در اعتصابات . بود مرضيه ای که در دانشگاه از عناصر فعال اعتصابهای دانشجویی دانشسرای عالی .به همه، معرفی می کند

 در همين رابطه دستگير شده و زیر ۵٠دانشسرای عالی در خرداد سال  بعد از تعطيلی.  نقش رهبری داشت۴٩اسفند ماه سال 
  .وی سپس به اسکو تبعيد شد. ی زیر کنترل مداوم بودگرفت و بعد از آزاد فشار قرار

“ .می خواهم قصه هایم را با زندگيم بنویسم من نمی خواهم با نویسندگی زندگی کنم بلکه„: مرضيه احمدی اسکویی می نویسد
داستانهایی مانند  از وی. بر نوشتن، در فعاليتهای سازمان به عنوان یک کادر شرکت فعال داشت وی با پيوستن به سازمان، عالوه

  .  مانده استو نيز اشعار زیادی بر جای“ نخستين مرگ“ „دختران کولی„
زحمت تایپ نوشته های مرا رفيق شيرین „ :در مورد شيرین معاضد می نویسد“ حماسه مقاومت„رفيق اشرف دهقانی در کتاب 

امکانات موجود و  انجام این کار با توجه به. ایپ می شدسازمان در آن مقطع اغلب توسط او ت همچنان که آثار دیگری از. معاضد کشيد
تایپ به بيرون نرود شيرین با استفاده از لحاف و تشک، در گوشه ای از  برای این که صدای. لزوم شدید مخفی کاری واقعا دشوار بود

ارت اطالعات نمی تواند سطح این وز“ .داشت و تایپش را) روی زمين(نها جا برای نشستن خودش اتاقکی درست کرده بود که ت اتاق،
با رفيق حميد اشرف وارد   در ارتباط١٣۴٩رفيق شيرین معاضد رفيقی بود که اسفند سال . ارزش آن بکاهد کار را پایين آورده و ذره ای از

   .ارزنده ترین رزمندگان فدایی تبدیل کرد کار مخفی شد و زندگی پربارش او را به یکی از
اشرف دهقانی . سازمان، کار مهم و قابل ارزش است د شيرین نوشته شده، یعنی ثبت رویدادها و فعاليتهایهمين حد هم که در مور
هم زنان و هم مردان  مالحظه می شود که در انتشارات سازمان. ابراهيم پوررضای خليق اشاره می کند به تکثير این کتاب توسط

   کار زنان نبوده استقطبستگی به توانایی آنان نقش داشته اند و تایپ کردن ف
سرعت عمل قلهکی در تخليه و ترک „: نویسد ، برای مخدوش کردن چهره اعظم روحی آهنگران می۵٩۵نویسنده کتاب در صفحه 

   “.آهنگران را برانگيخت خانه چنان بود که حسادت اعظم روحی
نقش زنان در گروه کامال تعریف شده و „: سدنوی ، همه عقده های زن ستيزانه اش را یک جا خالی می کند و می٨٢٢وی در صفحه 

رابطه  دلدادگی خصوصا اگر به. تيمی و سپس در صورت داشتن صالحيت، مشارکت در عمليات مشخص بود؛ در آغاز توجيه خانه
  “ . مجازات مرگجنسی بينجامد امری مذموم و در حکم خيانت به گروه بود و خاطی مستحق

بازجویی، که صحت آن هم مورد تایيد هيچ منبع  یی اش این است که با استفاده از برگه هایتمام تالش نویسنده در داستان سرا
ایم که در آن زمان، وقتی  فراموش نکرده. ضد زن خود بياورد و زنان فدایی را با فرومایگی تحقير کند مستقلی نيست، تایيدی بر گزاره

دست  اواک در ردیف مدارکی که به دروغ اعالم می کردند که در پایگاه بهماموران س به پایگاههای سازمانهای انقالبی حمله می شد،
بين دو نفر را چنان موشکافانه می آورد و در جایی دیگر  در این کتاب در جایی رابطه عاطفی. بود“ قرصهای ضد حاملگی„آورده اند، 

  .برجسته می کند فقدان این رابطه را
. دليل انتخاب مبارزه و قبول عواقب مبارزه از جانب آنان بود بلکه به“ توجيه خانه„بودنشان یا جذب زنان به جنبش فدایی نه به خاطر زن 

دادن واقعيت مبارزه سترگ زنان فدایی را  که نویسنده در برخورد به زنان نادیده می گيرد و بر عکس با وارونه جلوه این اصلی است
  .مخدوش می کند

وسيع زنان در جنبش مسلحانه، مداخله فعاالنه بی شمار  دستاورد شرکت. ا به لرزه در آوردندزنان فدایی مبارزانی بودند که مرگ ر
اطالعات آخوندها، کسانی را که  طبيعی است وزارت. و جذب آنها در سازمانهای سياسی بعد از انقالب بود زنان در دوران انقالب

را بر   رساتر با هویت زنانه خویش برای تغيير شرایط به پا خاستندخود یا به عبارتی دوشادوش مرگ و پيشاپيش مرگ، در لباس زنانه
  .نتابد و چنين بی شرمانه آنان را تحقير کند

عمليات مسلحانه، عضویت در کميته مرکزی،  از شرکت در. زنان فدایی در جنبش چریکی فدایی خلق، نقشهای جاودانهای داشتند
نمی تواند آن را از  قرار گرفتن بر تيرک اعدام؛ نقشهایی که هيچ انگاره مردساالرانهایشکنجه و  رویاروئيهای مستقيم با ساواک، تحمل

   .تاریخ پاک کند
، نزهت السادات روحی آهنگران، رفيق )فظيلت کالم( یاد رفقا مهرنوش ابراهيمی، پوران یدالهی، مرضيه احمدی اسکویی، معاضد

حاتمی، عزت غروی،  نهان، فاطمه افدرنيا، الدن آل آقا، مهوش) شمسی(ه فاطمه حسن پور اصيل، فاطم پروین فاطمی، پری ثابت،
شاهی، مينا طالب زاده، نسترن آل آقا، رفيق گلرخ مهدوی، فاطمه حسينی  فریده غروی، زهره مدیرشانه چی، ميترا بلبل صفت، مریم

آهنگران، رفيق زهرا آقانبی قلهکی،  حیطاهره خرم، افسرالسادات حسينی، نادره احمد هاشمی، سيمين توکلی، اعظم رو ابرده،
رفعت  آیتی، سيمين پنجه شاهی، رفيق نسرین پنجه شاهی،رفيق) پریدخت(زاده، غزال  فردوس آقا ابراهيميان، رفيق صبا بيژن

 ،درسهای مهمی به ما آموختند را گرامی می١٣۵٧بهمن   تا١٣۴٩معماران بناب،که با نقش خود در مبارزه مسلحانه طی سالهای 
  .آنان نمونه انسانيت، فداکاری، عشق و انتخاب آگاهانه خواهند بود دارم و برای من هميشه
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  .نادیده گرفتن شرایط بازجویی و تحفيف شرایط فشار و شکنجه از شگردهای نویسنده کتاب است
شهاب رضوی از „: ی نویسدم۵٩٢بازد در صفحه  برای نمونه در مورد شهاب رضوی که یک روز بعد از دستگيری زیر شکنجه جان می

اما معالجات موثر واقع . بردند او را برای درمان به بيمارستان شهربانی. اظهار ناراحتی و درد می کند ضرباتی که به او وارد شده بود؛
   . فوت کرد٢۶/٣/۵٣نگردید و در 

در حالی که در . نه های تيمی شده استزدن به خا در مورد بهمن روحی آهنگران نوشته است که اعتراف وی باعث دستگيری و ضربه
روحی آهنگران  سُبعيت کميته مشترک به هنگام دستگيری بهمن„: شکنجه اعتراف کند و می نویسد  مجبور می شود به۶٣٣صفحه 

 ارتش منتقل ۵٠٢به همين علت او را به بيمارستان . سياه شد و شکنجهی وی در مراحل مختلف بازجویی چنان بود که پاهای او
گشتی برای شناسایی خانه های  معلوم نيست چطور این رفيق با تنی تکه تکه شده همراه اکيپهای“ .جراحی رفت ردند و زیر عملک

   تيمی می رفته است؟
مردم همه دست در کار انقالب و برچيدن „مدعی است  کسانی که روزهای پر شور انقالب بهمن را به یاد دارند، دروغ محمود نادری که

  .، کامال آشکار است“اقدامات چریکها آشکارا فرقه ای و انزواجویانه بود کتاتوری بودند،بساط دی
ساواک برداشته و به پای مبارزانی گذاشته که برای  نویسنده کتاب بی شرمانه جنایاتی که توسط ساواک صورت گرفته است از شانه

پهلوی در کشتار فرزندان  اگر وزارت اطالعات مسئوليت رژیمطبيعی است . خویش جانشان را فدا کردند آرمانهای عدالت خواهانه
  .سيمای جنبش فدایی را مخدوش کند کشورمان را قبول کند، نمی تواند این گونه بی محابا

بنيادین چریکها بود که بر پایه آن خطاهای بی  بنابراین، سالح تقدیس گردید و این همان ضعف„:  می نویسد٨٣٠نادری در صفحه 
   “.یک نسل مرتکب شدند  به قيمت نابود ساختنشماری را

در گرانيگاه این . دیکتاتوری مذهبی بر می آید این اتهام بزرگی است که نسبت دادن آن به شکلی ناعادالنه فقط از دستگاه یک
مقابل آنها مبارزان و  و در طرف در یک طرف قرار دارد) رژیمهای دیکتاتوری شاه و جمهوری اسالمی(دیکتاتورها  برخورد، منافع مشترک

  . مظلومان قرار دارند
اعضای خانواده زیر فشار و سرکوبگری دستگاه اطالعاتی  در رژیمهای دیکتاتوری وقتی عضوی از خانواده پا به ميدان سياست ميگذارد،

رده تا فرزندان کوچک سالخو که چه طور یک خانواده از مادر. در جمهوری اسالمی به خوبی دیده شده است چيزی که. قرار ميگيرند
 کتاب به جای محکوم کردن عامالن این نوع برخورد، برای سرکوب زنان و مردان نگارنده این. همگی گرفتار پنجههای سرکوب ميشوند

   .مبارز، این موارد را هم به پای ضعف چریکها و خانواده هایشان ميگذارد
بلکه نزدیکترین افراد به اعضای متواری گروه بنا   مسلحانه سهل است؛با مبارزه" توده"عدم همراهی „ می نویسد که ٧١۶در صفحه 

رزمندگان فدایی که در صفوف  وی برای نمونه در ميان این بيشمار“ .عليه فرد متواری همکاری ميکردند به هر دليلی با ساواک و
   .رد را تشریح کندمی کند بدون آن که شرایط این موا چریکهای فدایی خلق فعال بودند به دو مورد اشاره

. گيریها بر اثر فشار فاميلی و دوستی صورت گرفته است نویسنده در مورد عضوگيریها به شکلی تاریخ نگاری ميکند که گویا این عضو
ا روزی که توانستم ب. تالش می کردم مثًال من خودم در آن زمان یک دانش آموز بودم و برای وصل به سازمان. نبود در حالی که این طور

اعظم روحی  به یاد دارم که رفقا خشایار سنجری و. بودم که مصرانه از او قرار خواستم خشایار سنجری تماس بگيریم، این خود من
چرا که آنها نميخواستند که من . شکنجه و اعدام برایم صحبت کردند آهنگران از تمام خطراتی که یک مبارز را تهدید ميکند، مثل زندان،

بر خالف . دانش آموزان وجود داشت بعد از حماسه سياهکل، شور و شوق بسياری در مدارس بين. ا انتخاب کنمراهی ر چشم بسته
تماس بودم چریکهای  ميناميدند، در بين دانش آموزانی که من با آنان در“ خرابکاران„فدایی را  تيتر روزنامههای آن زمان که رزمندگان
   .فدایی به اسطوره تبدیل شده بودند

قول بازجوئی من به رفيق خشایار سنجری نسبت   کتاب، از۵۶٢همينجا الزم است به افشای دروغی نيز بپردازم که در صفحه در 
جائی را که "و یا " داد جائی که فاتح را کشته بودند نشان"من در بازجوئی خود گفتهام که خشایار  گفته شده است که گویا. دادهاند

 محض ميباشند و خود نمونهای است که جعلی بودن باز جوئيهای مورد استناد این سخنان دروغ". ادنيک طبع را کشته بودند نشان د
   .نویسنده را کامًال آشکار ميکند

همچون بيدادگاههای جمهوری اسالمی برای آنها جرم  ، جنبش فدایی را به دادگاه برده و٧٢١کتاب نویس وزارت اطالعات در صفحه 
می رفت به خاموشی  بدون کسب موفقيتی درخور، چنان که تبليغ می شد و یا انتظار„نبش مسلحانه ج تراشيده و حکم کرده که

   “.دریافت کرده باشد، بسته شد“ با دیکتاتوری شاه نبرد„گرایيد و پرونده آن بدون آن که نمره قبولی در جهت 
دستگاه عریض و طویل وزارت اطالعات با صرف بودجه  سوال از محمود نادری این است که اگر آن پرونده جنبش فدایی بسته شده، چرا

را در یک کتاب قطور، که جلدهای  کردن پروندهها و با دست بردن در بازجوئيها و با تحریف حقایق این پروندهها های کالن و با زیر و رو
   ميکند؟ بعدی آن هم در راه است، دو باره آنرا باز
جنبش فدایی درسهای بسيار برای آموختن دارد؟ و آیا   نگاه مبارزان نسل کنونی، پروندهآیا این خود نشان دهنده این نيست که از

فدایی خلق نيروی  مخدوش کردن سيمای یک جنبش اصيل، دليل روشنی برای این که بگوئيم چریکهای تالش وزارت اطالعات برای
   موثر و مداخلهگر در آن دوران بودند نيست؟
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