
جیلو . الف
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: پاسخی به یک نقد 

 ؛ خواننده مح�ترمی، بح�ث مفی�دی را درم�ورد ای�ن بررس�ی دربخ�ش نظ�رات در پای�ان مطل�ب)1"(افسانه نفوذ"بعد از انتشار نوشته 

 این نقد و پاسخ اول من به نقدایشان درهمان جا درلینکهای زیر دردسترس است، ک�ه مط�العه آنه�ا قب�ل از ورد ب�ه. اصلی باز کردند

. مبحث زیر توصیه میشود

عصرنو 

 ایران گلوبال

 کار اون لین

 متعاقبا ایشان قبول زحمت کرده ودرعین پاسخ به جواب من نکات پ�ر اهمی�ت دیگ�ری را در نق�د خ�ود مط�رح کردن�د ک�ه در پای�ان ای�ن

. ، که من مطالعه آنرا قبل از ورود به مطلب زیر، به خوانندگان محترم توصیه میکنم)2(نوشته درج شده است

آقای آرمان رهاوردی 

. با تشکر از پاسخ مجدد شما

 ازآنجایی ادامه بحث درفرم پیشین، محدودیت های معینی داشت من بر آن شدم پاسخ نقد دوم شما را به طور مس��تقل درچن��دین

. بخش به علقمندان تقدیم کنم

 بحث را با ذکر این نکته شروع میکنم که به دلیل قابل توضیحی حتی نیروی اقناعی قویترین استدلل ها ه��م ب��دلیل عب��ور ن��اگزیر از

 منشور علیق وعقاید وباورها و دانش واطلعات ودلبستگی های هرشخصی، محدود است وانتظار من از این پاسخ به ش��ما الزام��ا

 ب�ه همی�ن دلی�ل م�ن ناچ�ار از رع�ایت ایج�از در برخ�ی م�واردی ک�ه. اقناع کسانی که احیانا مرغ برایشان همیشه یک پا دارد نیست

. عرضه شده، خواهم بود" افسانه نفوذ"شواهد کافی برای روشن کردن آنها در نوشته

 برای اینکه بنوانیم روی موضوعات اصلی متمرکز شویم بهتر دیدم پاسخ برخی ازنکاتی فرعی را که مطرح کرده اید، یادرلبلی بحث

 افس�انه"نک�ات متع�دد نق�د ش�ما برمق�دمه : روی موضوعات اصلی عرضه کنم ویا برخی از آنها را ب�ه فرص�تی دیگ�ر بس�پارم ازجمل�ه

 ، حجم زیاد نوشته من وحجم کم نوشته آقای نادری در باره موضوع نفوذ از نظر شما، نکاتی که از نظر شما تحری�ف ش�ده ان�د"نفوذ

 وشما مجددا بر نظر قبلی خود پای فشرده اید، مدعای عدم وجود سناریوی از پیش تعیین ش�ده در تازی�خ نگاریه�ای وزارت اطلع�ات
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... و

" افسانه نفوذ"یادآوری موضوع مرکزی 

): تاکیدات از من است(بررسی سه ادعای زیر بوده است" افسانه نفوذ"موضوع اصلی 

). 3"(ساواک با کاراطلعاتی حساب شده توانسته بود به درون سازمان رخنه کند و برکلیه فعالیتهای گروه اشراف یابد-"1

. همانگونه که ملحظه میکنید جملت فوق توسط اقای نادری اظهار شده است ونه من

 "افس�انه نف�وذ"بنا براین ایراد شما مبنی بر اینکه درهیچ کجای کتاب موضوع تسلط ساواک ب�ر س�ازمان ب�ه آن ص�راحتی ک�ه م�ن در

 .مطرح کرده ام گفته نشده ومن تحریفی خود ساخته را به می�ان کش�یده وس�پس آن�را رد ک�رده ام، ازدق�ت ک�افی برخ�وردار نیس�ت

 علی الصول دور از تصور است که ساواک قادر بوده باشد بدون حضور در رهبری یک جریان مخفی در آنزمان ب��ه کلی��ه فعالیته��ای آن

 یک پژوهشگر باید بتواند مفاهیمی را که برای دریافت خاص خود از یک رویداد به کار می��برد، منطب��ق ب��ا م��اهیت آن. اشراف پیدا کند

 رویداد، انتخاب وبر آن به ایستد، ومن فکر می کنم اگرآقای نادری در پی تثبیت حقیقت هستند، یابایدبه دفاع از داوری خود برخیزن��د

. ویا بدون دلبستگی وتعصب به آنچه که گفته اند، درفکر تصحیح دریافت خود بر آیند

 ملحظه کردیم که چگونه نیروهای امنیتی گام به گام به آنان نزدیک شدند و دور نب�ود ک�ه اعض�ای ره�بری، یکس�ره از من�ابع-"....2

) 4."(ساواک تعیین گردند

 باز قاعدتا وقتی آقای نادری عبارت فوق را برای بیان دریافت ویا تحلیل خود انتخاب میکردند بی تردید بر این امرآگاه بوده اند ک��ه ای��ن

 .فرمول دللت بر وجود عناصری از ساواک در رهبری سازمان درهمان دوره ای که ایشان آنرا بررسی می نموده دارد ونه چیز دیگری

 هنگامی که ایشان مورد حسن فرجودی را به تفصیل با سند وشاهد وبعد هم تفاس�یر وتعابیرخ�اص خ�ود از ای�ن اس�ناد ب�ه خوانن�ده

 از نظر ایشان، این مورد نمونه ای از نف��وذ س��اواک. عرضه میکنند، لبد در پی اثبات نظریه معینی هستند ونه داستان سرایی صرف

 وقتی ایشان مینوس�ند دور نب�ود روزی ک�ه هم�ه اعض�ای ره�بری س�اواک از من�ابع س�اواک تعیی�ن ش�وند،. در رهبری سازمان است

 مگرت�امین. ایشان، لجرم نباید هیچ نظر دیگری جزطرح ایده حض�ور مش�خص س�اواک درره�بری س�ازمان در آن دوره داش�ته باش�ند

 برای اینک ساواک به این هدف برسد ابت��دا. یکسره رهبری سازمان ازمنابع ساواک میتوانسته یک شبه ویا آنی و ناگهانی رخ بدهد

 باید کسانی را از پایین به درون رهبری نفوذ می داد ویا کسی از میان رهبران سازمان ب�ه همک�اری جل�ب میک�رد، ت�ا بتوان�د بع�دا ب�ا

. نقشه حساب شده ای همه اعضای رهبری را ازمنابع خود تامین کند

 شاید بتوان با قاطعیت ادعا کرد با نفوذی که ساواک در چریکهای ف�دایی ایج�اد ک�رده ب�ود در ص�ورتی ک�ه انقلب اس�لمی ب�ه"،� -3

) 5..."(پیروزی نمی رسید؛ سرنوشت تشکیلت تهران حزب توده سرنوشت محتوم چریکهای فدایی بود
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 اولی�ن آن نش�ان دادن می�زان تس�لط. چندین کاربرد ب�رای اق�ای ن�ادری داش�ته اس�ت» آینده حادث نشده درگذشته«پیشگویی این 

 ساواک بر سازمان چریکهای فدایی در آن دوره بوده که در ارتباط مس�تقیم ب�ا بح�ث ماس�ت وقس�ما ب�ه نف�وذ م�وثر س�اواک در درون

. دوم، بدهکار کردن چریکها به انقلب اسلمی وسوم، پیش بینی آینده سازمان. سازمان اشاره دارد

 برعکس نظر جناب عالی، در نوشته من هیچ کوششی برای رد آینده مورد پی�ش بین�ی آق�ای ن�ادری مبن�ی ب�ر ف�رض ت�امین تم�امی

 دلیل این امر هم از یکسو عدم بسط این پی��ش بین��ی از. رهبری سازمان درآینده مورد نظر آقای ایشان از منابع ساواک نشده است

 ای�ن احتم�ال، ص�رف نظراززمین�ه ه�ا ومی�زان ش�انس آن. سوی ایشان ومهمتر از آن فقدان موضوعیت آن از نظر این جانب بوده است

. برای وقوع هیچگاه رخ نداده وواقع نشده بود

 اما در عوض، من کوشش کرده ام نشان دهم، آنچیزی که آقای نادری از وضع موجود سازمان در آن دوره توصیف وتشریح کرده، بیک

 این هم��ان موض��وعی اس��ت ک�ه بای��د. معنا ، مشابه همان سرنوشتی بوده که ایشان احتمال تحقق آنرا به اینده موکول کرده بودند

 تلخی سرنوشت تشکیلت تهران در آن نبود که ساواک بالخره ودرنه��ایت تص��میم ب��ه جم��ع ک��ردن آن. مورد توجه شما قرار میگرفت

 این تشکیلت تنها وقتی عملکرد مطلوب ومورد نظر س��اواک را داش��ت. گرفت وهمه اعضای آنرا بازداشت ودر تشکیلت را تخته کرد

 که در بیرون از زندان، با حضور موثر ساواک در رهبری آن، نه تنها خود کامل بی اث�ر وخن�ثی ش�ده ب�ود، بلک�ه مهم�تر ازآن ب�ه اب�زاری

 بسیار ثمر موثر برای شکار نیروهای تازه نفس چه از طریق جذب آنها به صفوف خ�ود، وچ�ه ب�رای شناس�ایی گروهه�ای دیگ�ر تب�دیل

. شده بود

 آق�ای ن�ادری ن�ه تنه�ا نظری�ه نف�وذ موف�ق س�اواک در ب�دنه تش�کیلت مخف�ی، بلک�ه 2و1مجددا تاکید میکنم ک�ه دوادع�ای ش�ماره 

 باور آقای نادری به چنین نظریه ای با وض�وح درمت�ن اظه�ارات ف�وق، و. حضورعوامل آن دردرون رهبری چریکهای فدایی را بیان میکند

 درچن�بره س�اواک گرفت�ار...پرون�ده ش�ان بس�ته ش�د: "نیزدر دریافت ها وتوصیفات ایشان از وضع سازمان در آن دوره منعکس اس�ت

 ب�ه...تامین اعضای رهبری یکسره از منابع ساواک درآینده ای ک�ه دور نب�ود...اشراف کامل ساواک برکلیه فعالیتهای چریکها...آمدند

...". درستی نمیدانیم که دیگر نفوذیها چه کسانی بودند

 آق��ای. گزارشات مربوط به محمد کتابچی وخصوصا حسن فرجودی نیز به عنوان دو نمونه برای اثبات چنین دریافتی عرضه ش��ده ان��د

 صفحه مورد ذکر شما را به این خاطر سیاه نکرده اند که از امکان تحقق یک احتمال، مشابه سرنوشت ح�زب ت�وده ای�ران 60نادری 

 آقای نادری:" قید کردم که" افسانه نفوذ"به همین اعتبار هم من در . درآینده ای که هیچ وقت هم رخ نداده بود، پرده برداری کنند

  ببعد تحت سیطره وکنترل س��اواک قرارگرف��ت۱۳۵۵میکوشد این ادعا را مدلل سازد که سازمان چریکهای فدایی خلق ایران از سال 

." واین پیروزی ساواک، نتیجه نفوذ گسترده آن در تشکیلت ورهبری سازمان چریکهای فدایی بوده است

 درهیچ جایی گفته ویا القاء نشده که گویا آقای نادری گفته اند که ره�بری چریکه�ای ف�دایی خل�ق ب�ه" افسانه نفوذ"درعین حال در
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 دست ساواک افتاده بود، تا شما قدم خیرپیش گذاشته و من وخوانندگان را توجه دهید که نه خیر، آقای نادری هرگز چنین ادعا یی

 بحث کرده است واصغر جیل�و ه�م نش�ان داده ک�ه پی�ش» با شاید واگر«نکرده، بلکه ایشان در حد حدس نسبت به روند آتی وآینده

. بینی مولف نمیتوانسته واقعیت یابد

 اگ�ر بح�ث ع�ده ای از بازمان�دگان آن دوره مرب�وط ب�ه ای�ن ام�ا واگره�ا ب�ود، اص�غرجیلو قطع�ا ترجی�ح می�داد س�اکت بمان�د، ووق�ت خ�ود

. وخوانندگان محترم را برای رد احتمالی بعید درآینده ای بعیدتر در یک چشم اندازفرضی که دیگر به گذشته پیوسته بود تلف نکند

 هنگامیکه این عده دور هم نشستند تا در مورد گذشته خویش تبادل نظر کنند، یکی از سوالتی که ذه�ن برخ�ی از آن�ان را ب�ه خ�ود

 مشغول داشت، جستجویی بدون تعصب وتعلق احساسی ویا ایده ئولوژیک وصرفا وقایع نگارانه نسبت به گذشته، درباره کم وکی��ف

. اقدامات نفوذی ساواک دردرون سازمان چریکهای فدایی درآن دوره بود

 کادرهای جان بدر ب�رده، از آن ان�دازه هوش�یاری برخ�وردار بودن�د ک�ه ب�ه 1355درآن سالهای بعد از نابودی رهبری سازمان در سال 

 محض کسب اولین فرصتی، فرضیه کار نفوذی ساواک را درسطح تشکیلت مخفی تیمها وهم چنین در سطح ره��بری را، ک��ه هم��ه

 افراد آن دیگر از دست رفته بودند، به عنوان یک کانال اصلی ضربه مورد بحث وبررسی قرارداده ونهایتا آنرا بعی��د بدانن��د، چ��ون پاس��خ

. صحیح به پرسش نفوذ در آن هنگام با مرگ وزندگی آنان گره خورده بود

 گرچه سیر رویدادها ی مربوط به باز سازی سازمان در آن زمان پاسخ نسبتا روش�نی ب�ه ای�ن پرس�ش داد، ام�ا مث�ل خیل�ی از م�وارد

 دیگر، باز ماندگان آن دوره یا از بین رفتند، وبقیه هم که جان به در بردند، با اطلعات محدود خود نتوانستند ویا نخواس��تندتجربه ط��ی

 تا اینکه انتشار کتاب اقای نادری انگیزه لزم را ب�رای انج�ام ی�ک بررس�ی. شده دراین مورد را حد اقل برای ثبت در تاریخ واکاوی کنند

 در جریان این بررسی معلوم شد که علوه بر اس��نادی ک��ه. دوباره دراین مورد فراهم ساخت واز این جهت باید از ایشان متشکر بود

 آقای نادری عرضه کرده اند، شواهد دیگری در موردشناسایی ویا ضربه به اعضای سازمان، از طریق اطلعات جریان ساواک ساخته

 سیروس نهاوندی وجوددارد که منجر به شناسایی فاطمه افدر نیا و دستگیری وشهید شدن جم�ال ال�دین س�عیدی در زی�ر ش�کنجه

 علوه بر این یک مورد دیگری از نفوذ به حاشیه سازمان منجر به از بین رفتن فتحعلی پناهیان ش�د وم�ورد آخ�ر ک�ه منج�ر ب�ه. گردید

. شهادت سلیمان پیوسته حاجی محله ورفعت معماران گردید

 "افسانه نفوذ"گانه به هر دلیلی درحوزه تحقیق اقای نادری قرارنگرفته و اگر کسی با کمی دقت وحوصله  4هیچ کدام از این موارد 

. را بخواند این موارد را در خواهد یافت

 بازهم درمورد اسناد بازجویی

 همان چنانکه من درپاسخ قبلی خود تصریح کرده بودم، اسناد بازجویی میتوانند به عنوان یکی از منابع ارزشمند در ب��ازآفرینی تاری��خ

 یک جریان سیاسی، درچهاچوبی که هم به تکمیل وتصحیح آنها منجر شده وهم به حق�وق ف�ردی اف�رادی ک�ه س�ند ب�ه آنه�ا مرب�وط

. است خدشه ای وارد نشود، در کنار وهمراه با سایر اسناد مورد استفاده قرار گیرند
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. اما اصرار شما درمدافعه از کاربست اسناد بازجویی به عنوان اساس وبنیادتدوین تاریخ یک جریان به دشواری قابل فهم است

 اگر اسناد بازجویی درشرایط فشار واجبار، میتوانند بنیان مطمئنی برای باز سازی رویدادهای مربوط به تاریخ یک جریان سیاس��ی-1

 باشند، چرا علیرغم وفور این اسناد در مراکزامنیتی جمهوری اسلمی مربوط به زمان شاه، تاری�خ نض�ج وگس�ترش وتکام�ل جریان�ات

 اسلمی حاکم در ایران نمیتواند مشمول چنین قاعده ای گردد؟ این چه رازی است که وزارت اطلع��ات وامنی��ت جمه��وری اس��لمی

 دست به ایجاد موسسه پژوهشی برای تدوین تاریخ گذش�ته جریان�ات مواف�ق ی�ا مخ�الف زده اس�ت، ول�ی اغل�ب، ب�از س�ازی تاری�خ

جریانات مخالفت را بر اعترافات واسناد بازجویی در زندان بنا نهاده است؟ 

 اگر شکنجه وآزار دارای آنچنان اعجازو خاصیتی است که بتواند جهات ریز ودرشت مربوط به تکوین وتکام�ل جریان�ات سیاس�ی را- 2

 ساله اخیر جمهوری اسلمی، برای دست یابی به اطلع�ات دس�ت اول درب�از آفرین�ی 31به درستی آشکارکند، چرا مورخان تاریخ 

 این تاریخ، یک دوره چند ماهه تخلیه اطلعاتی از طریق فشار وشکنجه را، درحق دست ان�درکاران ق�دیم وجدی�د جمه�وری اس�لمی

 تجویز نمیکنن�د؟ مثل، از کج�ا معل�وم ک�ه بخش�ی از خ�اطرات آق�ای رفس�نجانی قاب�ل اتک�ا ومعت�بر باش�ند؟ چ�را نمیت�وان ب�ا ی�ک دوره

 فشاروشکنجه نه تنها اعتبار این اطلعات را درکوتاه ترین زمانی ممکن به مح�ک آزم�ایش کش�ید بلک�ه عناص�ر مه�م وجدی�دی را ک�ه

احیانا ایشان نگفته اند هم بر آن افزود؟ 

 اگر اسناد بازجویی بتوانند بنیاد مطمئنی برا ی نگارش تاریخ یک جریان فراهم کنند، چ�را فق�ط بای�دمحققین وابس�ته ب�ه نهاده�ای-3

 حکومتی مجاز به دسترسی و استفاده از آن ها گردند ودیگرانی که خود مستقیما در افرینش این تاریخ دخیل بوده اند ازدسترس��ی

 به آن محروم مانده وهروقت هم به چنین موضوعی اعتراض کنندبرای فرار مسئولین امر از پاسخ روشن به آنان، ج��ز دش��نام واته��ام

چیزی نشوند؟ 

 من مطمئنم این نکته حایز اهمیت درجه اول برای تمام کس�انی ک�ه ای�ن بح�ث را تعقی�ب میکنندباش�د ک�ه ش�ما در پاس�خ خ�ود- 4

 بالخره روشن نمیکنید چگونه باید تکلیف اطلعات ناگفته ونانوشته شکنجه شدگان از یکسو و اطلعات نادرستی که توسط بعض�ی

 ش�اهدانی از آن ای�ام ن�ه تنه�ا برنادرس�تی وی�ا ع�دم دق�ت م�وارد. آنان دراختیار بازجویان قرارگرفته بود را، از سوی دیگ�ر روش�ن ک�رد

 متعددی ازگزارشات اقای نادری از اسناد بازجویی گواهی داده وپای فشرده اندوبعض�ا ه�م آنه�ا را مط�رح ک�رده وخواهن�د ک�رد، بلک�ه

 مهمتر از آن اطلعات بسیار مهمی توسط برخی از دستگیر شدگان آن دوره حتی در زیر فش��اربازجویی از س�اواک دری��غ گردی��ده ودر

. اسناد ساواک منعکس نشده بود، تا بعد ها بتوانند درباز آفرینی رویدادهای آن هنگام مورد استفاده قرارگیرند

: یک نتیجه گیری مهم 

. پایان دادن به این بخش ناقص خواهد بود اگر به یک موضوع کلیدی اشاره نشود

 شخصا از این امر خرسندم که بالخره دیالوگ آغاز شده بین ما راه خود را به سوی تثبیت حقیق�ت در خص�وص یک�ی از حی�اتی تری�ن

. رویدادهای تاریخ چریکهای فدایی خلق ایران باز میکند

 این موضوع در لحظه کنونی، بعد از پاسخ دوم شما، دیگر اهمیت فرعی دارد که من ویاران باز مانده آن گذشته خوب ی�ا ب�د، ب�ه چ�ه
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 قضاوت در این باب قطع�ا برعه�ده داوران بیط�رف. میزان درطرح دقیق وصحیح دریافت های خوداز ادعاهای آقای نادری محق بوده ایم

. درمیان خوانندگان وعلقمندان تاریخ گذشته فدایی خواهد بود

 آما آنچه که اکنون اهمیت درجه اول در بحث دوجانبه ما یافته توافق ما؛ دوطرف ای�ن بح�ث واحیان�ا اق�ای ن�ادری درتث��بیت ای�ن ن�تیجه

 گیری است که برنامه ساواک برای تحت کنترل درآوردن سازمان چریکهای ف�دایی خل�ق از طری�ق نف�وذ ب�ه درون آن، ب�ه دلیل�ی ک�ه

 اکنون دیگر برما وعلقمندان این بحث کم و بیش روشن شده موفق از کار در نیامده ب�ود، و س�ازمان ف�دایی درآن هنگ�ام ب�ا اراده ای

. ادامه داد 1357مستقل از ساواک، به تعقیب وپی گیری مشی خود علیرغم خطا یا درست بودن آن تا بهمن 

 در آین��ده نزدی�ک 1357-1355دراس�ناد س�اواک در دوره " وجود یک خلء اطلعاتی بزرگ"امید که بتوانم بخش بعدی را با موضوع 

. شروع کنم

جیلو . الف

 2010مارس  13برابر با  1388اسفند  22

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

پانویسها 

 ب��ه. ۲۰۱۰ ف��وريه ۰۸-  ۱۳۸۸ بهمن ۱۹ بهمن، دوشنبه ۱۹افسانه نفوذ” کنکاشی دریک رویداد از تاریخ فدایی، به مناسبت روز -"1

: یکی از لینکهای زیر رجوع کنید

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=8234 

http://www.iranglobal.info/I-G.php?mid=2-56917 

http://www.kar-online.com/wp/?p=11235 

: ظ نوشته. ب۱:۵۵ در ۱۳۸۸اسفند , م۸در , آرمان رهاوردی- 2

جناب آقای جیلو 

: با سپاس از پاسخ مشروح شما، توجه تان را به نکات زیر جلب می کنم

. از توجه شما و خوانندگان به یادداشت قبلی سپاسگزارم) یک

 .از ای�ن ب�ابت خش�نودم. در بند دوم و سوم پاسخ تان به تصریح و تلویح پذیرفته اید که خطایی به نوشته ی شما راه ی�افته اس�ت) دو

 هم چنان که توجه دارید در یادداشت قبلی، هرگ�ز در مق�ام س�رزنش خط�ای دیگ�ران ب�ر نیام�ده ب�ودم، بلک�ه روی ای�ن نکت�ه انگش�ت
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 وقتی در نوشته ی شصت وچهار صفحه ای شما، چنین خطاهایی به سهولت و. گذاشتم که بروز خطا جزء طبیعی چنین کاری است

 البته این ک�ار م�انع. از روی سهو وارد متن و پاورقی می شود، بروز چنین خطاهایی در کار تألیفی به مراتب گسترده تر طبیعی است

 مس��ئله  ای�ن اس�ت ک��ه نق��د اث�ر، مج�الی نباش��د ب��رای تب��دیل ک�ردن آن خطاه��ا ب��ه. بررس�ی، نق��د، و تص�حیح خطاه��ا نخواه��د ب��ود

. ستیزه جویی و کشف انگیزه ها، و محکوم کردن غیر پژوهشی نویسنده

 از سویی پذیرفته اید که پرانتزی به دور حرف عین کشیده اید، و از سوی. در بند سوم نوشته تان، رفتاری دوپهلو را بروز داده اید) سه

 من ایراد خ��ود را در. وجود پرانتز به منظور تفکیک حرف ع بوده است و نه القای استباط معینی به خوانندگان: «دیگر، تأکید می کنید

.» مورد این تغییر صریحا گفته ام و نیازی به بازی با پرانتز نداشته ام

: یک بار دیگر همان بخش از مطلب شما را با هم می خوانیم

 [...]ای�ن نم�ونه مرب�وط ب�ه “ف�اطمه حس�ینی” . حداقل در یک مورد ما با دستکاری در نام یکی از چریکهای فدایی روب�رو هس�تیم«

 ام�ا آق�ای ن�ادری در. همگ�ی ای�ن ن�ام را “ف�اطمه حس�ینی” ذک�ر کرده ان�د[...] منتشر شده [...] لیستهایی که تاکنون . می باشد

 به بعد از فاطمه اضافه کرده و بدین ترتیب درجه روحانی رفیق شهید م��ا را بع��د) ع( کتاب خود، بزرگوارانه یک حرف عین۶۹۵صفحه 

» و….  سال به منزلت رفیع “علیه السلم” مرتبت فرموده اند۳۳از 

! بشود» القای استنباط معینی به خوانندگان«نمی دانم دیگر چه و چگونه می توانستید بنویسید تا 

 نمی دان�م دلی�ل.  ص�فحه اس�ت۶۴در بند چهارم توضیح داده اید که نقد شما بر بخش نفوذ در کتاب چریک های ف�دایی خل�ق، ) چهار

 از(توضیح شما چست؟ آیا معتقدید نوشته ی ش�ما ط�ولنی نیس�ت؟ در چه�ار ف�راز از کت�اب چریک ه�ا مس�ئله ی نف�وذ مط�رح ش�ده 

 ۷۵۲ درباره ی صبا بیژن زاده، و بار دیگ�ر از ص�فحه ی ۷۲۰ تا ۷۱۱ درباره یوسف قانع خشک بیجاری، و از صفحه ی ۶۹۱ تا ۶۸۱صفحه ی 

 که بر روی هم کم ت��ر از شص��ت ص��فحه)  درباره ی فرجودی۷۸۸ تا ۷۷۲ درباره ی گلپور و مسرور فرهنگ، و بالخره از صفحه ی ۷۷۱تا 

 در حالی که مدعای رد شده ی کتاب در نقد شما،. نوشته ی شما حتی از اصل مباحث مطروحه در کتاب نیز طولنی تر است. است

. اگر مجالی بود به این نکته اشاره خواهم کرد. کم تر از یک صفحه بوده است

 ب�ه نظ�رم مش�کل اص�لی در نق�د. نوشته اید اغلب کس�انی ک�ه ب�ه نق�د کت�اب نشس�ته اند، م�ورخ ی�ا پژوهش�گر تاری�خ نبوده ان�د) پنج

 آنان نه تنها مورخ یا پژوهشگر تاریخ نیستند، و به همین دلیل نتوانس��ته اند ت��اکنون گزارش��ی. بازماندگان فدایی ها همین نکته است

 از روند شکل گیری و فرجام مبارزه مسلحانه در ایران تدوین کنند، بلکه اساسا با هر کسی که به تدوین چنین گزارش�ی کم�ر هم�ت

 نخست صلحیت او را احراز کنند و بعد به او مج��وز ورود ب��ه دای��ره» استصوابی«بسته باشد می ستیزند، و می خواهند به شیوه ای 

 زی��را او از. پس به شیوه های مختلف می کوشند نویسنده  را با انواع تهمت ه��ا و پیش داوری ه��ا از پ��ای درآورن��د. محارم خویش بدهند
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 وزن چنی��ن رویک��ردی در. و … به حریم حرم امن آنان وارد ش��ده اس��ت» توابیگری«یا از روی » به فرموده«یا » به دستور«دید آنان 

. نگاه غالب خوانندگان روشن است و نیازی به توضیح و نقد آن نمی بینم

: در یادداشت نخست نوشته بودم

 در نوشته ی به نسبت طولنی شما که در قیاس با متن کتاب بسیار ن�اچیز اس�ت، خطاه�ایی ب��ه مرات�ب بیش�تر از خطاه�ایی ک�ه«

 آیا درست است با هم�ان اس�لوب انتق�ادی ب�ه نوش�ته و شخص�یت ش�ما بپردازی�م و. شما در متن کتاب رصد کرده اید دیده می شود

» خدای نخواسته توهین کنیم؟

 :ظاهرا شما با توجه بیشتر به همین عبارت خط کشی شده، از توجه به بخ�ش دیگ�ر مطل�ب روی گردانده ای��د و در پاس�خ نوش�ته اید

.» مفیدتر آن بود به جای اشاره کلی به اشکالت، آن ها را در اختیار خوانندگان قرار داد«

 مق�دمه ی ش�ما. برای امتثال امر، می نویسم، نقد شما بر کتاب چریک ها از یک مقدمه و چند قس��مت اص��لی تش��کیل ش�ده اس�ت

 در آن جا کوش�یده اید از منظ�ری سیاس�ی، گزاره ه�ایی را مط�رح کنی�د ک�ه ن�ه. فاقد رهیافتی استدللی، منسجم و پژوهشی است

. اقناع کننده اند و نه اثبات شده

 کاتبان دستوری موسسه پژوهش�های حکوم�تی وق�تی ب�ا مخ�اطبین بی�رون از دای�ره مح�ارم خ�ویش ب�ه: «در پاراگراف اول نوشته اید

 ب��رآن ش��دند[...] گفتگو درباره تاریخ جنبش چریکی در بخش فدایی نشستند، طبق رویه معمول برای تطهیر تاریخ نظامی خون ریز، 

  پوش�انده،۱۳۵۰که بسی فراتر از ساواک شاه، لباس گانگستریسم و وابستگی بر تن جنبش ضد دیکتاتوری جوانان کشور در ده�ه 

 چه کس�انی هس��تند؟ ش�ما از کج��ا ب��ه چنی�ن» مخاطبین بیرون از دایره محارم: «این گزاره ها، کلی، مبهم و اثبات نشده اند[...]» 

 گانگستریس�م و وابس�تگی ب�ر ت�ن جنب�ش ض�د«گفتگ�ویی راه برده ای�د؟ آی�ا تص�ور می کنی�د تم�ام کت�اب ب�ه قص�د پوش�اندن جلیقه ی 

تفصیل یافته است؟ » دیکتاتوری

حتی معلوم نیست دلیل نقل آن در این جا برای چیست؟ . بند بعدی مقدمه آقای جیلو هم به همین اندازه کلی و اثبات نشده است

 در گذش�ته ی دور و نزدی�ک، فع�الیت: وظیفه مرک�زی “محقق�ان ” ای�ن موسس�ه اثب�ات ای�ن ادعاس�ت ک�ه: « در بند سوم نوشته اند

 متشکل احزاب و سازمانهای غیر وابسته به اسلمی که بعدا تحت عنوان اسلم فقاهتی برمسند کشورداری جلوس کرد، به دور از

 کوش�ش. هر نوع اصالت و مغایر با خواسته های آزادی خواهانه و عدالت پژوهانه گروه های عمده اجتم�اعی در کش�ور ب�وده اس�ت

 “محققان” این موسسه بر این مدار میچرخد که صحنه تاریخ مبارزات گذشته در زمان سلطنت پهلوی ها، ازتاثیر احزاب وس��ازمانهای

 مخالف استبدادودیکتاتوری با توسل به ابزارهای مختلف اطلعاتی، ایدئولوژیک وتبلیغاتی از جمله تاری��خ نگ��اری جعل�ی، “پاکس�ازی”

.» شود
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 وظیفه ی مرکزی مورد ادعای شما در کج�ا تعری�ف ش�ده؟ چ�ه کس�ی آن را منتش�ر س�اخته؟ و اگ�ر در: می توان از آقای جیلو پرسید

 اتاق های فکر مخفی تدوین شده شما چگونه به آن دست یافته اید؟ آیا بین اتاق های فکر شما و مقام��ات امنی��تی ای��ران، دالن ه��ای

 مخفی ارتباطی حفاری شده است؟ تا جایی که به عنوان یک خواننده با تورق در انبوه کتاب های مرتبط با این موضوع دری��افته ام، در

 از س��وی. تاریخ نگاری جمهوری اسلمی، مبارزه مسلحانه در هیچ یک از گرایش ها مورد تأیید رهبری انقلب بهمن پنج��اه وهفت نب��ود

 دیگر، بعید می دانم نحوه ی تدوین کتاب چریک های فدایی خلق، در تفصیل کنونی اش هیچ خوانن�ده ای را ب�ه ای�ن جمع بن�دی برس�اند

 ص��حنه ی تاری��خ مب��ارزات گذش��ته در زم��ان س��لطنت پهلوی ه��ا، از ت��أثیر اح��زاب و س��ازمانهای مخ��الف اس��تبداد و: «ک��ه تص��ور کن��د

. خالی بوده است» دیکتاتوری

 جهت اطلع شما بای�د تأکی�د کن�م ای�ن درس�ت اس�ت ک�ه آن ه�ا ب�ا تکی�ه ب�ر مراج�ع انحص�اری اس�ناد و بایگانی ه�ا می توانن�د افک�ار و

 تحلیل ه��ای خ��ود را ب��ه گ��ونه ای دلخ��واه بس��ته بندی و ت��دوین کنن��د، ام��ا فرام��وش نکنی��د ای��ن بس��ته بندی ها تنه��ا در فض��ای آکن��ده از

 بنابراین، بهتر اس��ت این ق��درها. امکان باز شدن و معنی شدن و تفسیرشدن دارد) خواننده و منتقد(گفتگوهای انتقادی من و شما 

. عاملیت و فضاهای معنی شکافی هم نقش دارند. هم تسلیم ساختارهای آهنی تألیف و تدوین نباشید

 اشاره کرده ای�د، ف�ارغ از ش�ئونات ی�ک نوش�ته ی انتق�ادی» یکی از محمودهای حلقه محارم«بند بعدی نوشته شما، در آن جا که به 

. به ویژه آن که شما در مقدمه و آغاز مطلب چنین تعریضه  و کنایه ای را درج می کنید. است

 در بررسی خود میکوشد این ادع�ا را م�دلل س�ازد ک�ه«مؤلف کتاب چریک های فدایی : در پاراگراف پنجم نوشته ی شما، آمده است

  ببعد تحت سیطره وکنترل س�اواک قرارگرف�ت وای�ن پی�روزی س�اواک، ن�تیجه نف�وذ۱۳۵۵سازمان چریکهای فدایی خلق ایران از سال 

 آقای جیلو هی�چ رفرنس�ی ب�ه کت�اب چریک ه�ا، ب�رای اثب�ات.» گسترده آن در تشکیلت ورهبری سازمان چریکهای فدایی بوده است

 تا جایی که بخش های مرتبط کتاب با موضوع را جس��تجو ک�رده ام، در هی�چ کج�ا چنی�ن مطل�بی ب�ا همی�ن. ادعای خود ارایه نکرده اید

 .این عبارت در نوشته ی آقای جیلو، تحریف آش�کار کت�اب اس�ت. بلکه گفته شده چنین روندی در کمین سازمان بود. صراحت نیامده

 بند بع�دی مق�اله ی آق�ای جیل�و در پ�ی نف�ی کل�ی ادع�ایی. آن هم در نظر خواننده ای که احتمال هیچ  دسترسی به اصل کتاب ندارد

 آق��ای. مطرح بوده است» با شاید و اگر«است که هیچ گاه در کتاب اثبات نشده، بلکه تنها در حد حدس نسبت به روند آتی و آینده 

. جیلو در نقد خود به درستی نشان داده اند که پیش بینی مؤلف نمی توانست واقعیت یابد

 هرچند معتقدم مقدمه ی شما مشتمل بر کلی گویی، بیان توهمات، و گزاره های اثبات نشده است، ام�ا بلفاص�له بای�د تأکی�د) شش

 زیرا با موش�کافی ف�راوان نش�ان داده ای�د. کنم که بخش بعدی نوشته ی شما یکی از بهترین نقدها بر کتاب چریک های فدایی است

 که نه تنها ساواک هرگز نتوانسته بود به درون س�اختار ش�اخه  � ش�اخه ای س�ازمان رخن�ه کن�د، بلک�ه ح�تی در پ�ی جل�ب همک�اری

. سازمان هم نتوانسته بود، به حلقه ی رابط با حلقه ی رهبری سازمان نزدیک شود
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 بلک��ه پیش بین�ی. توجه داشته باشیم نویسنده کتاب چریک ها هرگز ادعا نکرده که ساواک ره�بری س�ازمان را در دس�ت گرفت�ه ب�ود

 عم�ده مح�ور ای�ن ادع�ا ه�م سرنوش�ت. کرده بود خط نفوذ با قابلیت هایی که نشان داده بود می توانست به آن سطح نزدی�ک ش�ود

 ولی هیچ سند و تاریخی. آقای جیلو ادعا می کنند آقای فرجودی زیر شکنجه به شهادت رسیده اند. نامشخص آقای فرجودی است

 بنابراین تنها موضوعی که خواننده از بیرون می تواند بی�ن ح�دس مؤل�ف و ادع�ای منتق�د قض�اوت. برای این رویداد مشخص نمی کنند

کند، به طور مبهم رها شده است؟ 

 ص�د س�ال گذش�ته] در[ی�ادآوری ای�ن ک�ه ک�ار پژوهش�گران تاری�خ «در بند ششم پاسخ تان، به من ایراد گرفته اید ک�ه چ�را ب�ا ) هفت

 در یادداش�ت. م�ن هرگ�ز چنی�ن ن�تیجه ای نگ�رفته ام». نباید ب�ر آق�ای ن�ادری س�خت گرف�ت» نتیجه گرفته ام » بی نقص و ایراد نبوده

 ما هنوز در ایران، به دنبال صد سال تاریخ نگاری، نمی توانیم نمونه ای از کار پژوهشی در تاریخ نگاری نش�ان دهی�م: «نخست نوشتم

 از نوشته های آقاخان کرمانی، تا آخوندزاده، تا آدمیت، تا تاریخ نگاران کمبریجی، همه کم وبی��ش، آمیخته ای از. که بدون اشکال باشد

 اما هیچ کس نمی تواند به صرف احتمال یا اثبات این اغراض کل کارهای پژوهشی. اغراض و مطالبات و منویات را در خود نهفته دارند

.» کتاب چریک های فدایی خلق هم از همین گونه است. آنان را فاقد ارزش بداند

: در بدترین حالت، هر خواننده ای می توانست چنین دریابد که من ادعا کرده ام

 کتاب چریک های فدایی … کم وبیش،  آمیخته ای از اغراض و مطالبات و منویات است اما هیچ کس نمی تواند به صرف احتمال ی��ا) الف

. اثبات این اغرض کل کار پژوهشی نویسنده را فاقد ارزش بداند

 کتاب چریک های فدایی… مانند کتاب های آقاخان کرمانی، آخوندزاده، آدمیت، و تاریخ کمبری�ج، آمیخته ای از اغ�راض و مطالب�ات و) ب

. منویات است، اما هیچ کس نمی تواند به صرف احتمال یا اثبات این اغرض کل کارهای پژوهشی آنان را فاقد ارزش بداند

 از سخن من چنین برداشت کند که» اغرض و مطالبات و منویات«ولی خواننده ای بدون پیش داوری، هرگز نمی تواند با حذف عبارت 

. گفته ام کتاب چریک های … مانند نوشته های آقاخان کرمانی، آخوندزاده تا آدمیت و … در اوج اعتبار است

 هیچ ک��س نمی توان��د ب��ه ص��رف: «من تنها گفته ام. حال درباره ی داوری شما چه باید گفت؟ شما احتمال ناممکن را در نظر گرفته اید

.» احتمال یا اثبات این اغرض کل کارهای پژوهشی آنان را فاقد ارزش بداند

 کت�اب: «اش�اره ب�ه کمب�وده ونق�ایص ممک�ن در ک�ار مورخ�ان پیش�ین و اظه�ار اینک�ه: « شما در ادامه ی همین بحث، اضافه کرده اید

 قیاس مع الفارق بوده وآقای نادری محترم را خ�واهی نخ�واهی همردی�ف آقاخ�ان.» چریک های فدایی خلق هم از همین گونه است

.» کرمانی، آخوندزاده و آدمیت و … قرار خواهد داد

 اول نوشته های آقاخان کرمانی، آخوندزاده، و آدمیت از حی�ث اعتب�ار و وث�اقت در گ�زارش و تحلی�ل روی�دادهای ت�اریخی در ی�ک س�طح
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 اهمی�ت آقاخ�ان کرم�انی، تنه�ا در آن اس�ت ک�ه تاریخ نگ�اری ای�ران را از گ�رداب ت�اریخی دی�دن و ت�اریخی روایت ک�ردن دوران. نیس�تند

 .آدمیت در کتاب میرزاآقاخان کرمانی، این حرکت را یک گسست رو به جلو در تاریخ نگاری ایران می دان��د. اساطیری نجات داده است

 خود آدمیت هم، همان طوری که ویراست های اول تا پنجم امیرکبیر نشان می دهد، همواره تاریخ �  نگاری با س��طح اعتب��اری یکس��ان

 پ�س نبای�د تص�ور کنی�د ک�ه آن کاره�ا،. بدون تردید آثار متأخر او اهمیت بیشتری در کار تاریخ نگاری دارند تا آثار متق�دم او. نبوده است

 ض�من ای�ن. دارای ارج و اعتبار همسانی هستند، و هم ردیف کردن کتاب چریک ها، به معنای دادن وزن اعتباری به آقای نادری است

 زی�را م�ن تنه�ا ب��ه خ�اطر در آمیخت�ه ب�ودن ب�ا اغ�راض و مطالب�ات و منوی�ات، کتاب ه�ای. ک�ه داوری ش�ما از اس�اس، مخ�دوش اس�ت

. چریک های فدایی را با آن کتاب ها کنار هم چیده بودم

 در یادداشت اول گفته ام، تناقض های راه یافته در. یکی از مهم ترین نقدها بر کتاب چریک ها، تناقض های راه یافته در آن است) هشت

 کتاب چریک ها می توانند نشان بدهند که مؤل�ف از ابت�دا در پ�ی ج�ا ان�داختن ی�ک ط�رح تحمیل�ی ب�ر ت�اریخچه چریک ه�ا نب�وده، وگرن�ه

 کارشناسان، الزاما نه در هر شرایطی ق�ادر وی�ا«اما آقای جیلو مدعی اند . تدوین کنندگان کتاب می توانسته اند آن تناقض ها را دریابند

 وقتی تدوین کنندگان یا کارشناس�ان کت�اب را ت�ا.» مایل به رفع تناقضات تحقیقاتی هستند که با سناریوهای قبلی به انجام میرسند

 این حد ناتوان بدانیم، چگونه می توانیم تصور کنیم که آن ها می خواهند تاریخ را تحریف کنند؟ آیا تحریف تاریخ، کاری تا این اندازه نازل

است که انتظار داشته باشیم کسانی که از تناقضات ابتدایی سر در نمی آورند بتوانند بدان نایل آیند؟ 

 از سوی اکثریت منتقدین آن، کار مستقلی شناخته نش��ده، و برعک��س«کتاب چریک های فدایی خلق، : آقای جیلو می نویسند) نه

 به دلیل معتبر ازتولی�دات ترویج�ی موسس�ه ای ک�ه وابس�تگی مس�تقیم ب�ه حکوم�تی ای�دئولوژیک ورابط�ه ای تنی�ده ب�ا ارگ�ان ه�ای

 هر پژوهشی یا با نگاه ب��ه. من از افسانه ی پژوهش مستقل سر در نمی آورم.» اطلعاتی � امنیتی کشور دارد، محسوب می شود

 ه�ا را از اس�م»چ�ریک «مگر خود فدایی ها ب�ه تأس�ی از پ��ارادایم زم��انه . (پسند بازار ساخته می شود، یا به تأسی از پارادایم زمانه

 اما باور دارم که هر اثری در کشاکش می�ان س�اختار و ع�املیت ش�کل می گی�رد و نمی ت�وان در نگ�اهی) سازمانی خود برنینداختند؟

 پیش تر گفتم و این ب��ار تأکی��د می کن��م از زمینه ی معنی ش��کافی اث�ر ه�م. معطوف به این یا آن عامل، درباره ی آن به قضاوت نشست

 نق�دهای جنج�الی،. زمینه ی معنی ش�کافی اث�ر هرگ�ز پی�رو خواس�ته مؤل�ف و س�ازمان س�فارش دهنده اث�ر نیس�ت. نباید غاف�ل ب�ود

. هجوآمیز و ستیزه جویانه با هدف انگیزه خوانی می تواند زمینه را در همسویی با خواست مؤلف آماده کند

 من هم، همچون آقای جیلو معتقدم، کتاب چریک ها از پس تبیین چرایی و چگونگی ش��کل گیری ی��ک جری�ان مس��لحانه در پای��ان) ده

 اما این برنیامدن را ن�تیجه ی ض�عف مؤل�ف در اش�راف ب�ر تح�ولت دو ده�ه و رون�د مب�ارزه. دهه ی چهل و آغاز دهه ی پنجاه بر نمی آید

 از همی�ن دی�دگاه. مسلحانه می دانم نه در عدم همدلی او با این جریان، ی�ا در، خواس�ت متع�ارض او ب�ا اه�داف س�ازمانی چریک ه�ا

 نویسنده کتاب چریک ها در بازس��ازی. است که مسئله ی بهره برداری از اسناد بازجویی و اعترافات همراه با شکنجه مطرح می شود

 آیا ای�ن اعتراف�ات ب��ه دلی�ل آن ک�ه در اث�ر ش�کنجه  حاص�ل. رویدادها از اعترافاتی بهره برده که غالبا در پی شکنجه به دست آمده اند
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 شده اند نمی توانند از پس تبیین صحنه ی رویداد، و عملیات های بعدی سازمان، قرارهای افراد، و … برآیند؟ بی تردی��د چنی��ن داوری از

 بخش�ی از. برای بیرون رفتن از این بن بست، بهتر اس�ت اس�ناد را ب�ه دو دس�ته تقس�یم کنی�م. سوی منتقدان شنیده نخواهد شد

 این اسناد در هر شرایطی که به دست آیند قاب��ل بهره ب��رداری و. اسناد به واقعیات بیرونی اشاره دارند و به عبارت دیگر ابطال پذیرند

 این اسناد را ب�ه راح�تی نمی ت�وان اثب�ات ی�ا ابط�ال. اما دسته ای از اسناد صرفا گویای گرایشات ذهنی هستند. تطبیق و بررسی اند

 بهره برداری از این اسناد، به ویژه هنگامی که بخواهیم با تکیه بر آن درباره ی عملکرد یک س�ازمان پیش�رو در مب�ارزه مس�لحانه. کرد

 اعتراف�ات امث�ال آق�ای. سخن بگوییم، بدون سنجش آن با سایر عوامل، مشاهدات، نظرات، روایت ها، و … عملی فاقد اعتب�ار اس�ت

 آقای حجاریان اعتراف ک�رده ک�ه مط�العه ی وب�ر و. حجاریان ها و ابطحی ها در شرایط پیچیده ی جنبش سبز نیز، از دسته ی دوم است

 چه کس�ی می توان�د ث�ابت کن�د ای�ن اع�تراف حقیق�ت دارد؟ ی�ا باط�ل اس�ت؟ ول�ی ای�ن. علوم انسانی او را به بیراهه کشانده است

 آقای حجاریان. اعتراف، مسبوق به ردیابی یک سند دیگری بود که از همفکری اعضای حزب در نوشتن یک بیانیه پرده بر می داشت

 نخست پذیرفتند که آن بیانیه به قلم خود او و حاصل ملحظات خود او بوده است، و در ثانی تأکید کردند که عل��وم انس��انی مس��بب

 اما اگر آقای حجاریان اعتراف می کردند که این بیانیه حاصل اندیشه و ب�ه خ�ط یک�ی دیگ�ر از اعضاس�ت. انحراف در اندیشه ی اوست

و در مراحل تطبیق خط مشخص می شد که این اعتراف درست است، آیا باز هم وثاقت اعتراف زیر سوال بود؟ ) امر ابطال پذیر(

 آقای جیلو در ادامه ی یادداشت خود، پس از رد بهره برداری از اعترافات، شرایطی را تعیین می کنن�د ک�ه اعتراف�ات تنه�ا در آن ش�رایط

 آق�ای جیل�و حتم�ا.» تامین چنین شرایطی در وضعیت کنونی ایران البته از مح�الت اس�ت: « قابل استفاده باشد و بعد می نویسند

 به�تر اس�ت ان�دکی ب�ومی فک�ر. توجه دارند که چنین شرایطی نه تنها در ایران، حتی در خاورمیانه و آسیا ه�م تحق�ق نی�افته اس�ت

 نویسنده ای از میان ده ها هزاران صفحه س�ند اع�م از گ�زارش ب�ازجویی، ش�رح. کنیم، و به شرایطی توجه نماییم که محصور در آنیم

 هیچ کس نمی تواند ادعا کند ای��ن. عملیات و … گزارشی از فعالیت های یک سازمان مخفی در دهه ی پنجاه را بازسازی کرده است

 ای�ن گ�زارش در درون ی�ک مجم�وعه فرض�یات، و ملحظ�ات ش�کل گرفت�ه، و. گزارش تنها گزارش یا آخری�ن گ�زارش از ن�وع خ�ود اس�ت

 خواننده می تواند این گزارش را در محک بسیاری از منابع دیگر که ی�ا. تصویری از مبارزه در آن دوران را پیش چشم خواننده می  کشد

 آیا چند سطر تحلیل نادرست در کتاب می تواند اعتب��ار. منتشر شده اند یا در آینده منتشر خواهند شد، بسنجد، و به حقیقت راه برد

 آن همه گزارش و تدوین معنادار و روشن آن را از بین ببرد؟ آیا منتقدان وفادار به مش�ی چریک�ی در آن روز ی�ا ام�روز در برخ�ورد ب�ا ای�ن

 کتاب روش منطقی و خالی از هیجان احساسی و عاطفی برگزیده اند؟ آیا احساس و عواطف می توان��د داوری م��ا را در نگ��اه ن��اظران

بیرونی محکم و پذیرفتنی جلوه دهد؟ 

: به این عبارت توجه کنید

 پیش از این، طی درگیری های متعدد،. را در صفحه ی اول چاپ کردند» تروریست ها«روزنامه های صبح فردا، خبر کشته شدن رهبر 

 حمی��د اش��رف یک�ی از برجس��ته ترین اعض��ای چریک ه��ای. او بارها توانسته بود از چنگ مأموران کمیته مشترک ضد خرابکاری بگریزد
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 خونسردی، بی باکی، قدرت سازماندهی، انضباط تشکیلتی، و پنهانکاری، به هم�راه ی�ک ده�ه زن�دگی مخف�ی در. فدایی خلق بود

 چیک ه�ا در مب�ارزة مس�لحانه» ره�بر افس�انه ای«شرایطی که بخش زیادی از بار تشکیلتی را یک تنه بر دوش می کش�ید، او را ب�ه 

. تبدیل کرده بود

 آیا شما تصور می کنید نویسنده ای فاق��د هم��دلی و ارج گ��ذاری.  کتاب چریک های فدایی نقل شده  است۶۶۸این عبارات از صفحه ی 

به نفس مبارزه علیه ظلم می تواند چنین توصیفی از فدایی فقید حمید اشرف به دست دهد؟ 

 در آن نوش�ته آق�ای ن�ادری از. اش�اره کرده ای�د» خیال اندیشی و رد حقیق�ت«در ادامه ی همین بحث، به پاسخ آقای نادری با عنوان 

 ایش�ان. خائن خواندن شهید مسعود احمدزاده اجتناب کرده ان�د و اذع�ان نمودن�د ک�ه نف�س مب�ارزه را واج�د ارزش انس�انی می دانن�د

 من این اشاره ها را تأکیدی بر این. را به ناروا به کار برده اند و تلویحا آن را پس گرفته اند» گانگستریسم«هم چنین پذیرفتند که تعبیر 

 دریافت می دانم که در تألیف کتاب، قصد و طرح قبلی برای ملکوک  کردن تاریخچه ی یک سازمان پیش�رو در مب�ارزه مس�لحانه مطم�ح

 به خارج رس�یده، عقی�ده ی دیگ�ری داری�د، از دای�ره ی بح�ث حاض�ر بی�رون» شایعات«اما اگر شما بر اساس پاره ای . نظر نبوده است

زیرا وقتی به اسناد زیر شکنجه نمی توان اعتماد کرد چگونه می توان به شایعات اعتماد نمود؟ . است

 شما … توانستید ریزبینانه ب��ه بخش�ی از کت��اب چریک ه��ای … بپردازی��د و برخ��ی از: «در آغاز نوشته ام یادآوری کرده بودم که) یازده

! این اشاره در عرف یادداشت های انتقادی یک ستایش و قدردانی است.» نارسایی های آن را دریابید و نشان بدهید

 حتم�ا ت�وجه داری�د.» اما توجه داشته باشید نقد ستیزه جویانه و … کاری خردمندانه نیس�ت: «در دنباله ی همان سطرها افزودم که

 حتی آن جا که می خواس�تم نش��ان ب�دهم ش�ما ب��رای مش�خص. که من هرگز نوشته ی شما را به این صفات، متصف نساخته بودم

 بلک�ه س�خنم لح�ن.» نمی گ�ویم آدم مغرض�ی هس�تید: «ساختن تحریف عمدی کار مؤلف، خ�ود ب�ه تحری�ف روی آورده ای�د، نوش�تم

 شما تعجب کرده ای�د. زیرا نشانه هایی از آمادگی برای افتادن به دامن ستیزه جویی در نوشته ی شما دیده بودم. هشدارآمیز داشت

 منتق��دین«نی�افته ، ول�ی » آلوده به زه��ر تعص�ب و خ�امی«بیان آقای نادری را ) یعنی نویسنده همین سطرها(رهاوردی، . که چرا آ

 ایشان هنگامی که به ک�اربرد ای�ن ن�وع روش�ها در کت�اب آق�ای ن�ادری مع�ترض می ش�وند، تب�دیل ب�ه ی�ک موج�ود نارس�یده، هم چ�ون

درباره ی این کلم تعریضه آمیز چه باید گفت؟ .» “جنینی” که کارش “خون آشامی” است، می شوند

 تصور می کنم در استشهاد به سخن مولنای بلخ�ی، کم�ی تن�دروی ک�رده ام، و بی�تی را برگزی�ده ام ک�ه در برداش�تی س�وءتفاهم آمیز

 از ای�ن ب�ابت، از ش�ما و خوانن�دگان مح�ترم پ�وزش. می تواند م�دعای اص�لی ام را در رع�ایت ادب و اح�ترام ب�ه دیگ�ری کم رن�گ گردان�د

. می خواهم

 گفت�ه ش�ده ک�ه ب�ا کن�ترل) به نقل از پرویز ثابتی(درباره ی چگونگی شناسایی خانه ی تیمی مهرآباد جنوبی از قول میلنی ) دوازده

 ردیابی. هم چنان که آقای جیلو تصریح دارند به این نکته باید با احتیاط توجه نمود. مکالمه ی تلفنی اشرف، آن جا کشف شده است
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 رفت�ار زیرک�انه ی اش�رف ب�ه. ساواک نشان می دهد که شنود تلفنی مهم ترین عامل کش�ف س�رنخ ها از س�وی س�اواک ب�وده اس�ت

  می خ�وانیم ک�ه گزارش�ی از ش�نود عملی�ات در۶۴۵ و ۶۴۴در ص�فحات . خوبی نشان دهنده ی هشیاری او در برابر این ش�گرد اس�ت

 عملیات پیشگیرانه ساواک هرچند مانع اجرای عملیات چریک ها می شود، ام��ا نمی توان��د. دست اقدام چریک ها به ساواک می رسد

 بر اساس نف�وذ اطلع�اتی س�اواک: «در گزارش عملیاتی خانه ی مهرآباد آمده است. آنان را به خانه  ی امن حمید اشرف نزدیک کند

 ای�ن گ�زارش از س�وی ریاس�ت س�ازمان اطلع�ات و امنی�ت کش�ور ب�ه ریاس�ت اداره دادرس�ی نیروه�ای مس�لح» در گ�روه چریک ه�ا

 بعید است مفهوم نفوذ اطلعاتی با شنود تلفنی در نظر مأموران ارشد ساواک یکی تلقی شده. شاهنشاهی، مخابره شده است

. یا با هم خلط گردیده باشد

3 "  ، از انتش�ارات موسس�ه مطالع�ات وپژوه�ش ه�ای سیاس�ی، به�ار1357چریکهای فدایی خلق از کنشهای نخست ت�ا بهم�ن -

 754، ص "1387

 722همان، ص -4

 754-753ص " همان،-5

خیال اندیشی ورد حقیقت، نوشته محمود نادری، درج شده در سایت انترنتی تابناک -6
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