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   هایده مغيثی
  

  سند محکوميت استبداد» چریک های فدائی خلق«کتاب 
 
 

" موسسه مطالعات و پژوهشهای سياسی"توسط  را که" ١٣٥٧ از نخستين کنش ها تا بهمن -چریک های فدایی خلق "کتاب 
دانشجوئی و پس از   و دوران جوانی۵٠ و ٤٠اول از این جهت که مرا به فضای دهه های : خواندم انتشار یافته، با توجه خاصی

دانشگاه تهران بيادم آورد که هميشه با لباس مرتب با همراهان  حسن ضيا ظریفی را در صحن دانشکده حقوق. آن باز گرداند
آن جوان آراسته در ميان  تنها بعدها بود که دانستم اتوریته آشکار. گوشه ای مشغول بحث و گفتگو بود هميشگی در

این دورانی بود که دست یافتن به نظام . او بود از چه نشآت می گرفت سال اولی ها بخاطر ارشدیتدانشجویان که به نظر ما 
خواندن گزارش هر . به نظر می رسيد انسانی تر آزادتر و عادالنه تر با اتکا به مدل های آن سوی مرزها چه آسان سياسی

خود را   از فدائيان مرا به فضای آن دوران می برد و ذهنباختگی یا دستگيری هر یک پيکارانقالبی و روایت هر درگيری و جان
را در چه حالتی گرفتم و بازتاب این رویدادها بر من  ميکاویدم تا به یاد آورم در فالن تاریخ بخصوص چه می کردم، فالن خبر

دهه در راه سرنگونی   دوخواندن کتاب نيز مرورحزن آلودی بود از آن همه جان های ارزشمندی که در .ودوستان همفکرم چه بود
  .دیگری خشن تر و حق بجانب تر از نظام پيشين جایگزین آن شود یک نظام سياسی خود کامه به خاک افتاد تا رژیم خودکامه

چنين بررسی در توان کسانی . کتاب نيست هدف من از این مختصر بررسی درستی یا نادرستی اطالعات ارائه شده در این
از  نزدیک به جنبش چریکی آن دوران اطالعات دقيق و صالحيت الزم برای تشخيص سره ا هوادار فعال واست که بعنوان عضو ی

کاری است که دیگران از جمله معدود بازماندگان  ارزیابی سياسی این جنبش نيز. ناسره و تحليل روایات این کتاب را دارند
است که با کتاب  این مختصرصرفا عکس العمل یک خواننده.  اندانجام داده)بطور شایسته و بایسته هرچند نه(جنبش تا حدودی 

دوران اوج مبارزات فدائيان در ایران زندگی کرده و مانند هزاران هزار  و تحقيق تاریخی و اتيکت تحقيق چندان بيگانه نيست و در
   .کهای فدائئ را دنبال ميکردهمبارزات چری جوی دیگر، بدون آنکه معتقد به جنبش مسلحانه باشد، با عالقه و اعجاب عدالت

 
بوده و آیا نویسند گان در این هزار صفحه  اولين عکس العمل خواننده در مورد این کتاب این است که هدف از نوشتن آن چه

 بازنویسی مغرضانه رویدادهای سياسی و. پاسخ پرسش اول روشن تر و آسان تر است تاریخ نگاری به هدف خودرسيده اند؟
رفتار اخالقی شخصيت های سياسی ای که در  انبه، خارج از متن تاریخی و تحریف ایده ها و کردارسياسی وروایات یک ج

 شيوه متداول حکومت های خودکامه وابزار مطلوب دستگاه های امنيتی در کشورهای خاطره جمعی حرمت ویژه ای دارند
بهمين جهت تاریخ نگاری دولتی هيچگاه در  شناسند واهل کتاب اهداف تاریخ نگاری دولتی را خوب می . استبداد زده است

تلقی می  چون ولو اطالعات نو و پنهان مانده ای را رو کند یا یک سر دروغ و تحریف .رسيدن به هدف مورد نظر موفق نيست
ایشی بعنوان مرجع که اسناد ارائه شده در تاریخ نگاری فرم و از آنجا. شود و یا حداقل با تردید وسوءظن خواننده روبرو می شود

   .محققين جدی قرار نمی گيرد، تاثير ماندنی نيز ندارد قابل استفاده
 

می توان برای شناخت و درک واقعيات  پرسش کليدی دیگری را نيز مطرح ميکند، اینکه آیا» چریک های فدائی خلق«کتاب 
بازجوئی زیر   اعتماد کرد که بر مبنای اوراقانقالبيون یک دوره به تاریخ نویسی ای تاریخی یا شناخت روحيات و اخالقيات

جاسوسان مراکز اطالعاتی و نظامی شاهنشاهی و اعترافات  شکنجه، و یا با استفاده از کيفر خواست ها، گزارشات ماموران و
 درباره که بازجوشوندگان ساواک در دادگاه پس از انقالب تنظيم شده؟ آیا می توان با استناد به مطالبی بازجو و شکنجه گر

دادن نقش افراد دستگير شده گفته اند یا با تکيه بر جزئيات طوالنی و  همرزمان خود در تشکيالت، تبعٌا برای بی اهميت جلوه
» سوخته«کرده اند، و یا اطالعات به اصطالح  اهميتی که آنان برای گریز از افشا ی مطالب مهم و موردعالقه بازجویان ذکر بی

گيری های  در زیر شکنجه بيان داشته اند، به تحليل روانی و رفتاری چریک ها و نتيجه وافق شدهای که پس از طی مدت ت
انتظار استفاده از روش تحقيق علمی و توجه به  سياسی پرداخت؟ و باآنکه نمی توان از نویسندگان دستگاههای امنيتی

درستی این  تاب کوچکترین نشانه ای از تردید درداشت معهذا حيرت آور است که در سرتاسر ک اخالقيات و اتيکت تحقيق را
   .اسناد برای تنطيم کنندگان این مجموعه به چشم نمی خورد

 
حکومت از انتشار چنين کتابی مقابله و  هدف مشخص دستگاه امنيتی. ، کتاب موفقی نيست»چریک های فدائی خلق«کتاب 

 ی خود دیده و حتی در شرائط کنونی که با تمام قوا چپآنرا رقيب سرسختی برا ضدیت با چپ سوسياليتی است که هميشه
و تحقير شخصيت ها و سازمانهای آن قصد دارد » افشاء» را سرکوب و پراکنده کرده، کماکان از آن وحشت دارد و به تصور خود با

 که درواقع به ضدخود تبدیل کند، اما کتاب نه تنها به این هدف کمک نمی. خواهانه چپ در ميان جوانان بکاهد از نفوذ افکار ترقی
اسالمی بزرگ شده و تنها ذکر مصيبت های شهدای اسالمی به آنها خورانده  می شود چون به جوانانی که در دوران حکومت

مملکت مبارزه کرده و در این راه کشته  توجه می دهد که جوانانی با اندیشه ها و ارزشهای چپ سکولر در راه آزادی این شده،
کردن چریکهای  اوال همانطور که اشاره شد با آنکه هدف نویسندگان بی اعتبار. خواندن دارد  این حال کتاب ارزشبا. شده اند

عشق به سالح و دست زدن آنان به «، »عضو گيری عجوالنه«فدائيان،  ، آوانتوریسم»انقالبيگری آنان از سر تفنن«فدائی خلق، 
و از پی آمدهای ناگزیر ) بطور عام و کمونيست ها و سوسياليست ها(چریکها بوده، کتاب ناخواسته تصویر دیگری از  «خشونت

جوانی که سانسور رژیم مانع از شناخت تاریخ کشورش شده، می بيند که چریک  خواننده. حکومت استبدادی ارائه می دهد
ندسی، حقوق، فلسفه و ریاضيات، مه تقریبا همگی دانشجو یا دانش آموخته دانشگاههای کشور در رشته های پزشکی، ها

 او از). عباس مفتاحی، مصطفی شعاعيان، عبدالکریم حاجيان سه پله(بوده اند  علوم و چند نفری شاگرد اول رشته های خود
بهبود شرائط مردم محروم دست به اسلحه  خود می پرسد چرا این جوانان روشنفکر و تحصيل کرده برای آزادی ميهن شان و

کسانی که  دهد بسياری از گزارشات تجسس و دستگيری مبارزان در این کتاب بوضوح نشان می ئی ها وبرده اند؟ اوراق بازجو
هسته های مطالعاتی برای افزایش دانش سياسی و  بعدا به چریکها می پيوندند ابتدا در مبارزات صنفی دانشجوئی و در

بسياری از آنان . آمدند ای استعمارو استثمار گرد هم میاستراتژی ملت های دیگر برای آزادی از بنده تاریخی خود و آشنائی با
گرایان اراده گرائی بودند که اميد داشتند با فدا کردن جان خود بر  آنها آرمان. صرفا بخاطر داشتن کتاب بازداشت می شوند

 تهران، تبریز، مشهد، جوانان را نيز در حاکم بر فضای سياسی کشور غلبه کنند و حمایت تعداد نسبتا قابل توجهی از نوميدی
  .که در صفحات این کتاب منعکس است، بدست آوردند... لرستان قزوین، شيراز، در شهرهای شمالی و

گرداوری شده و یا ابراز نظرهای  بعضی از اطالعات. را نمی توان سراسر دروغ دانست» چریک های فدائی خلق«کتاب 
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 اما هرچند جنبه هائی از آن درست باشد از جمله آنکه. ری از حقيقت نيستها عا نویسندگان امنيتی صرفنظر از نيت آشکار ان
امریکای التين توهم سرنگون کردن یک رژیم قهار  چریک ها بی توجه به واقعيات زمانی و مکانی و با الگو برداری از جنبش های

خالصه انکه کتاب  .عيت را بی ارزش می کندداشته اند، اما بی اعتباری مورخ امنيتی حتی این واق را از طریق مبارزه مسلحانه
های خود کامه فرا می خواند تا درستی یا نادرستی راه فدائی و  بيشتر خواننده را به تامل درباره عوارض فاجعه بار حکومت

   .کتاب نبوده) گان(تبعا چنين استنتاجی مورد نظر نویسنده .اندیشه چپ
 

به نتایج مخرب خودکامگی تا چه حد برای  اینکه نادانی حکومت گران نسبت: تبهمين سبب کتاب بيانگر واقعيت مهم تری اس
وقتی  حکومت استبدادی و خفقان سياسی چه هزینه مرگباری برای یک ملت دارد، اینکه اینکه. بقای خودشان زیان بار است

 به افراد ندهد که چه نوع حکومت حتی حق آنرا راه هر فعاليت اعتراضی قانونی و مسالمت آميز مسدود باشد، وقتی یک
مخالفت  کتابی که اوآنرا غيرمجاز می داند جرم سياسی و مستوجب مجازات باشد، وقتی کتابی را بخوانند و صرف مطالعه

توطئه برای بر هم «: بودن و» در خدمت عناصر بيگانه» خصومت تلقی شود و برای مقابله با آزادی خواهان و مخالفين از تهمت
مسئوليت تشدید خشونت بر  استفاده شود امکان مبارزه مسالمت آميز از بين می رود، و واضح است که «تزدن اساس حکوم

 .توان درس گرفتن از تاریخ و آموختن از تجارب اسالف خود را ندارند البته حکومت های خودکامه. عهده رژیم استبدادی است
   .را دارند و آموختن از تاریخروشنفکران اما توان بازنگری خطاها و دست آوردهای گذشته 

 
غيرخودی یکی پس از دیگری منتشر می شود، باید  نکته آخر اینکه حال که اسناد ساواک در باره سازمانها و احزاب سياسی

باید در انتظار  مربوط به سازمانها و شخصيت های مذهبی و روحانيون در قدرت نيز می رسد، و یا دید آیا نوبت افشای اسناد
   !منتشر سازد) نکرده باشند اگر آنها را بکلی نابود(عدی بود تا این اسناد را رژیم ب

 
  


