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پیشگفتار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران از جریانهای اصلی جنبش نوین چپ ایران بود که در
نیمۀ دوم دهۀ چهل شکل گرفت .از مشخص های اصلی فکری و سیاسی ایهن جریهانا از همهان
آغاز شکلگیریا تأکید بر استقاللا عدم تبعیت از قطبههای جههانیا همبگهتوی و همیهاری بها
جنبشهای انقالبی در سراسر جهان و ب ویژه منطقۀ خاورمیان بود.
این ک سازمان چریکهای فدائی خلق ایرانا از آغاز شکلگیری تا انقالب بهمن 1357ا در
زمینۀ ارتباط با احزابا سازمانها و جنبشهای مترقی و انقالبی و دولتها تا چ حد پیشرفت کرد
و ب چ میزان توانگت در این عرص ب اصول اعالم شدۀ خود پایبند بماندا یکهی از پرسشههای
اصلی در رابط با این دوره از تاریخ مبارزات چریکهای فدائی است.
دربارۀ که و کیهر روابهر بهرون مهرزی سهازمان چریکههای فهدائی خلهق ایهران (از ایهن
پس"سچفخا")ا از آغاز ( )1349تا انقالب بهمن ()1357ا اطالعات محدودی در سهط عمهومی
انتشار یافت است .در آن دورها ساواک و ارگانهای امنیتی و سرکوبور رژی شاه ک با سرویگهای
اطالعاتی دولتهای امپریالیگتیا اسرائیل و ترکی نیز همکاری داشتندا تالش مهیکردنهد از ههر
اطالعات و سر نخی در جهت ضرب زدن ب سازمان و نهابودی آن بههره بویرنهد .بهمهین دلیهلا
رعایت پنهانکاری و حفظ اطالعاتا یک اصل ضروری و حیاتی بود .بنابراین نه تنهها اطالعهات
مربوط ب روابر و فعالیتهای خارج از کشورا در سط عمومی انتشار نمهییافهتا بلکه در درون
سازمان نیز این اطالعات در سط بگهیار محهدودی نوهداشهت مهیشهد و رفقهای معهدودی در
جریان این روابر قرار میگرفتند .البته به طهور کلهی و در همهۀ امهورا رعایهت پنهانکهاری در
فعالیتهای مخفیا یک اصل تخطیناپذیر بود و این اصهل در فعالیتههای داخهل و خهارج کشهور
کامالً رعایت می شدا با اینهم در فعالیتهای مربوط ب داخهل کشهور به دلیهل ضهربات وارده و
دستویریهاا بخشی از اطالعات ب دست ساواک میافتاد و ضرورت پنهان نوهداشتن آنها منتفهی
میشد و سازمان می توانگت آن اطالعات را در قالب جمعبندی تجهارب مبهارزات و بهرای در
آموزی در اختیار سایر مبارزان و عموم مردم قرار دهد ک کتاب "جمعبندی س سهال " نوشهتۀ
حمید اشرف نمون ای از آنگت .اما فعالیتهای برون مرزی سازمان کمتر در معرض ضرب بهود 1و
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اطالعات چندانی ه دربارۀ ایهن فعالیتهها به دسهت رژیه نیفتهادا در نتیجه ضهرورت پنههان
نوهداشتن آن اطالعات همچنان تداوم یافت و منتشر نشد.
تا ضربۀ اردیبهشت ماه سال 1355ا البت در کتابهای "تحلیلهی از تکهوین و تکامهل گهروه
پیشتاز جزنی ه ظریفی" نوشتۀ بیژن جزنیا کتاب "جمعبندی س سال " نوشتۀ حمیهد اشهرفا
کتاب"از جبهۀ نبرد فلگطین ه خاطرات رفیق ایرج سپهری"(شهریور  )1353و نیهز زندگینامهۀ
رفقای جانباخت ای ک ب فلگطین رفت بودندا اشاراتی در ایهن زمینه وجهود داشهت .پیامههای
نیروهای انقالبی در منطقۀ خاورمیان ب "سچفخا" و پیام سازمان ب این نیروهها که در نشهریۀ
"نبرد خلق" شمارههای پنج (دی )1353ا شش (اردیبهشت  )1354و هفت (خهرداد )1355
درج شده بودا نیز نشاندهندۀ رابطۀ سازمان با این نیروها بود.
3
در ضربات زمگتان سال پنجاه و چهار 2و بهار پنجاه و پنج ا بهویژه ضهربۀ هشهت تیرمهاه
سال 4 1355ا همۀ رفقائی ک در داخل کشور از روابر بهیناللملهی و فعالیتههای بهرون مهرزی
سازمان تا آن تاریخا ب طور مشخص اطالع داشتندا جان باختند و تمام اسناد کتبی ک در ایهن
باره در داخل کشور وجود داشتا از بین رفت .رفقایی ک بعد از این ضربات مرکزیت سهازمان را
تشکیل دادند از ک و کیر فعالیتهای برون مرزی سازمان و راههای ارتباطی هیچوون اطالعهی
نداشتند و برای مدتی طوالنی ارتباط بین رفقای داخل و خارج از کشور قطع بود .فقهر رفقهائی
ک در خارج بودندا هر کداما ب درجات مختلرا از ک و کیر این روابر و فعالیتها مطلع بودند.
در دوم خرداد سال 1355ا زمانی ک حمید اشرف هنوز زنده بهودا سهاواک دو نامه را در
روزنام های کیهانا اطالعات و آیندگان چاپ کرد و مدعی شد ک آنهها را در خانه ههای تیمهی
"سچفخا" کشر کرده است .در یکی از آن نام ها (پیوست  )1ب روابر بیناللملی سازمان اشاره
شده بود .و ساواک با استناد به ایهن نامه "سهچفخا" را به وابگهتوی به دولتههای خهارجی و
جاسوسی ب نفع آنان مته کرد.
چند روز بعد از انتشار این نام ها در نشریاتا اعالمی ای از سهوی سهازمان منتشهر شهد و
جعلی بودن نام ها را افشاء کرد و ارتباط سازمان با انقالبیون سراسر جهان را مورد تأکیهد قهرار
داد (پیوست  .)3در همینجا شایان ذکر است ک طی سالهای مبارزه با رژی شاها گرچ ساواک
و ارگانهای تبلیغاتی رژی ا همواره چریکهای فدائی را مته ب "وابگتوی ب بیوانوان" میکردندا
ولی بجز این نامۀ جعلیا هیچ سند و مدرک کتبی یا اعترافی از اعضای سازمان در زیر شهکنج
و بازجوئی و ...را نتوانگتند در جهت اثبات این ادعای خود انتشار دهند .پهس از انقهالب بهمهن
نیز ارگانهای اطالعاتی و "پژوهشی" رژی جمهوری اسالمی ک اسناد ساواک را در اختیار دارنهد
و کگانی ک برای این ارگانها قل میزنند یا با آنها همکاری میکنند و با هدف تحریر این دوره
از تاریخ "سچفخا"ا در کتابهای مختلر ب این موضوع پرداخت اندا در ایهن زمینه بجهز همهین
نامۀ جعلیا سند دیوری ارائ نکردهاند.
گرچ در سالهای اخیرا در کتابهائی ک ب تاریخ "سچفخا" پرداخت شده است و یا پارهای
مصاحب ها و خاطرات ب روابر بینالمللهی سهازمان نیهز اشهاراتی وجهود دارد ولهی در مجمهوع
8

اطالعات منتشر شده در این باره محدود است .محدود بهودن اطالعهات منتشهر شهده در سهط
عمومیا ن تنها راه را برای "تاریخ نواری"های غیرواقعی و ادعاهای بی پای بهاز گذاشهت اسهتا
بلک مهمتر از آنا سؤاالتی را نیز دربهارۀ که و کیهر روابهر "سهچفخا" بها احهزابا سهازمانهاا
جنبشهای رهائیبخش و دولتها و فعالیتهای برون مرزی سازمان در آن دوره برانویخت است.
نوشتۀ حاضر در اسا کوششی است برای پاسخووئی ب بخشهی از پرسشههای اصهلی در
این باره و ارائۀ تصویری کلی از روابر برون مرزی و فعالیتههای سهازمان در خهارج از کشهور در
سالهای  1349تا 1357ا و ب همین دلیل ه از شرح وقایع و بررسی انتقهادی خهودداری شهده
است.
با آن ک من خود س سالا از دی  1354تا بهمن  1357در بخش خارج از کشور سازمان
فعالیت داشت و اطالعات دربارۀ فعالیتهای برون مرزی "سچفخا" ک نیگتا برای تنظهی ایهن
نوشت ا با مشکالتی جدی روبرو بودم ک الزم است ب آنها اشاره کن .
من تالش کردما تا حد امکانا اسناد کتبی و نوشت هایی را ک در این باره وجهود داشهتا
جمعآوری کرده و مورد بررسی قرار ده و در حد امکان با همۀ کگانی ک ب طور مگهتقی یها
غیرمگتقی از روابر بینالمللی "سچفخا" اطالع داشتند و اطالعاتشان میتوانگهت به تکمیهل
این نوشت کمک کندا تما بویرم.
مشکلترین بخش کار این بود ک دسترسی ب اسناد کتبی معتبر بگیار مشکل و یها عمهالً
ناممکن بود .کلیۀ اسناد کتبی در این مورد ک در داخل کشور موجود بهوده در جریهان ضهربات
 1354و  1355ب تشکیالت "سچفخا" بکلی از بین رفت است و ب نظر میرسد که در داخهل
هیچ سندی ب دست ساواک نیفتاده است .چرا ک ساواک بجز نام هائی ک ب آنها اشهاره شهدا
هیچواه سند دیوری را در این مهورد منتشهر نکهرد .و در اسهناد سهاواک و بازجوئیههای رفقهای
دستویر شده ه ک پس از انقالب منتشر شد بجز چند نام و اشاراتی ب بازجوئیهای علیاکبهر
صفائی فراهانیا هوشنگ نیّری و عبا مفتاحیا نشان چندانی از اطالعات مشخص در این بهاره
نیگت .کتابهایی ه ک در مورد "سچفخا" و تاریخچۀ آن در بعد از انقالب چاپ شد اطالعهاتی
در اینمورد خاص نداردا مثل :کتاب چپ در ایران ه ب روایت اسناد سهاواکا از انتشهارات مرکهز
بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعهات جمههوری اسهالمیا بههار 1380ا ه کتهاب نهضهت امهام
خمینیا نوشتۀ سید حمید روحانی (زیارتی)ا جلد سوما از انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمیا
چاپ دوما پائیز 1374ا و کتاب چریکهای فهدائی خلهقا از نخگهتین کنشهها تها بهمهن 1357ا
تدوین محمود نادریا جلد اولا از انتشارات مؤسگۀ مطالعات و پژوهشهای سیاسهیا چهاپ اولا
بهار .1387
این نیز باید ذکر شود ک بنا ب گفتۀ حماد شیبانی (محمود اخوان بیطرف)ا بخهش عمهدۀ
اسنادی ک در تشکیالت خارج از کشور سازمان وجود داشتا هنوهام انقهالب بهمهن که همهۀ
رفقای خارج از کشور ب ایران بازمیگشتندا در لبنان نزد "جبهۀ خلق برای آزادی فلگطین" ب
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امانت گذاشت شدا ک آنه در حین ب مبارانهای لبنان توسر ارتش اسرائیل و ویران شدن محل
نوهداری این اسناد از بین رفت.
در نتیج ا برای تکمیل این نوشت ناچار بودم عمدتاً ب یادماندههای دوستان مختلهر و شهخص
خودم متکی باش ا یادماندههائی ک متأسفان پس از گذشت حدود چهار ده ا گَرد فراموشی بهر
آنها نشگت و کمرنگ شده است؛ برخی وقایع از یاد رفت استا تاریخ رویدادها دقیق نیگهت و...
مضافاً این ک در مواردی این یادمانده ها از منشهور دیهدگاههای امهروزین یها تمایهل به توجیه
عملکردهای آن روز نیز میگذرد و کج و معوج میشود و ب قولیا خاطر انگانها با خاطرات خود
تبانی میکند .معضل دیور این بود ک برخی کگانی هه که دانگهت هایشهان مهیتوانگهت به
تکمیل این نوشت یاری رساندا متأسفان ب دالئل متفهاوت از ارائهۀ آن خهودداری ورزیدنهد .به
برخی دوستان نیز من نتوانگت دسترسی بیاب  .وجود روایتهای متفهاوت و حتهی گهاه متضهاد و
فقدان اسناد معتبر و قابل اتکاءا نتیج گیریهای صری و روشن در همۀ مهوارد را بگهیار مشهکل
می کند .ب همین دلیل و نیز ب امید این ک در آینده بتهوان اطالعهات را تکمیهل کهن گهاه از
نتیج گیریهای صری پرهیز کردهام.
با آماده شدن پیشنویس آنرا در اختیار تعدادی از دوسهتان قهرار دادم تها مطالعه کهرده و
پیشنهادات اصالحی و تکمیلیشان را مطرح کنند ک از راهنمائیهای آنان بگیار بهرهمند شدهام.
از همۀ آنان و بویژه دوست عزیزم شیدا نبوی که همچنهین ویهرایش و صهفح بنهدی کتهاب را
بعهده گرفت ممنون هگت .
در تدوین این نوشت نزدیک شدن ب حقیقت هدف اصلیام بوده است ولی باید تأکید کن
ک کمبودهاا کاستیها و ناروشنیهاا ک نیگت و اصالح و تکمیل این نوشت را در آیندها ضهروری
میدان ا ک امیدوارم با کمک عالقمندان ب این بحثا امکانپذیر شود.
فعالیتهای برون مرزی "سچفخا" در این کتاب ب چهار مرحل تقگی شده است:
1ه پیش از تشکیل [سازمان] چریکهای فدائی خلق.
 2ه از هنوام تشکیل [سازمان] چریکهای فدائی خلق تا تابگتان .1352
 3ه از تابگتان  1352تا تابگتان .1355
 4ه از تابگتان  1355تا انقالب بهمن .1357
هر یک از این مراحل ویژگیهائی دارد ک جداگان ب آنها خواه پرداخت .اما پهیش از پهرداختن
ب این مراحلا الزم است اشارهای بگیار فشرده ب دیدگاه چریکههای فهدائی خلهق در رابطه بها
مناسبات بیناللملی داشت باش .
ح.ت.
اردیبهشت  /1395می 2016
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بخش یکم
دیدگاه چریکهای فدائی خلق دربارۀ ارتباط با
احزابا سازمانهاا جنبشها و دولتها

"چریکهای فدائی خلق" 5در فروردین سال  1350از به پیوستن دو گروه سیاسی ک تها
پیش از وحدت با ه ب طور مگتقل عمل میکردندا تشکیل شد.
گروه اول معروف ب گروه "جنول"ا ادامۀ گروه "جزنی ه ظریفی" بود که در سهال 1342
توسر بیژن جزنیا حگن ضیاء ظریفی و عدهای دیور از مبارزان و فعاالن سیاسی تشکیل شهد.
اغلب اعضای اصلی این گروه هنوام کودتای  28مرداد  32جوانان محصلی بودند ک در سهازمان
جوانان حزب توده فعالیت میکردند .آنها شرایر بعد از کودتا و شکگهت حهزب تهوده را تجربه
کرده بودند .در فعالیتهای علنهی سهالهای  1339تها  1342شهرکت کهرده بودنهد و سهرکوبهای
متعاقب آن و کشتار  15خرداد را نیز از سر گذرانده بودند .این گروه در نتیجۀ نفود شخصی به
نام ناصر آقایانا تودهای سابق ک در خدمت ساواک درآمده بودا مورد شناسائی پلیس واقع شد.
ناصر آقایان دوست عبا سورکی بود ک از طریق وی ب گروه وصل شده بود .در زمگتان سهال
 1346بخش مهمی از اعضا و کادرهای اصلی گروه توسر ساواک دستویر شدند امها تعهدادی از
اعضاء (از جمل حمید اشرفا غفور حگنپور و اسهکندر صهادقینهژاد) توسهر سهاواک شهناخت
نشدند و دو نفر ه ک اسامیشان لو رفته بهود (علهیاکبهر صهفائی فراههانی و محمهد صهفاری
آشتیانی) توانگتند ب خارج رفت و ب جنبش فلگهطین بپیوندنهد .اعضهای دسهتویر نشهده که
عموماً جوانتر بودند و تجربۀ کادرهای اصلی را نداشهتندا بها همهۀ مشهکالت توانگهتند گهروه را
تجدید سازمان دهند و پس از بازگشت صفائی فراهانی و صهفاری آشهتیانی از خهارجا در نهوزده
بهمن سال  1349با حمل ب پاسواه سیاهکل آغاز مبارزۀ مگلحان با رژی شاه را اعالم کردند.6
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گروه دوم ک ب گروه "احمد زاده ه پویان" شهرت یافتا در سال  1346اساساً از به هه
پیوستن س گروه یا جمع سیاسی (مشهدا تهران ه شمالا تبریز) توسر مگعود احمدزادها امیر
پرویز پویانا عبا مفتاحیا بهروز دهقانی و عدهای دیور از مبارزان تشکیل شد .7اغلب اعضای
گروه "احمدزاده ه پویان" در مقایگ با "گروه جزنی ه ظریفی" جوانتر بودند.
این دو گروه ک دیدگاههای مارکگیگتی ه لنینیگتی داشهتند در شههریور  1349بها هه
ارتباط گرفتند و پس از چند ماه بحث پیرامون اسهتراتژی و تاکتیهکا در دی  1349به توافهق
رسیدند و قرار شد با ه ا برنام ای برای مبازرات آینده تنظی نمایند.
هر دو گروه ب تزها و سیاستهای حزب کمونیگت شوروی پس از کنورۀ بیگت انتقادات جدی
داشتندا هر دو حزب توده را بمثابۀ حزبی اپورتونیگت طرد میکردندا رابطۀ حزب توده با حزب
کمونیگت شوروی را ک براسا تبعیت و وابگتوی بودا ب شدت مورد انتقاد قرار میدادند و بر
استقاللا عدم وابگتوی و عدم تبعیت از قطبهای جهانی تأکید داشتند.
با وجود این اشتراکاتا تفاوتهایی ه بین نظرات دو گروه ب چش میخورد .در گروه
"احمدزاده ه پویان"ا تمایل ب چین قویتر و انتقاد از شوروی تندتر بود .8دیدگاه این گروه
نگبت ب روابر بینالمللی و دولتهای سوسیالیگتی چندان تدوین شده نبود .در گروه "جزنی ه
ظریفی" تمایل ب چین ضعیفتر و انتقاد از شوروی کمتر از گروه دیور تند بود و نگبت ب روابر
بینالمللی و دولتهای سوسیالیگتی نیز نظریات تدوین شده و روشنی وجود داشت.
در رسال ای با عنوان "مگائل جنبش ضد استعماری و آزادیبخش خلق ایران و عمدهتهرین
وظائر کمونیگتها در شرایر کنونی" ک بمثابۀ جمعبندی نظرات گروه "جزنهی ه ظریفهی" در
سال  1345توسر بیژن جزنی و حگن ضیاء ظریفی 9تدوین شدا در این باره آمده است:
سیاست خارجی اتحاد شوروی و سایر کشورهای سوسیالیگتی در مقابل رژی شاه ناقض اصول
اساسی سیاست سوسیالیگتی است .مطلب بر سر داشتن روابهر عهادی سیاسهی و اقتصهادی و
روابر حگن همجواری نیگت .مطلب بر سر حمایت سیاسی ه تبلیغاتی ه اقتصادی و نظهامی از
یک ژری فاسهد ضهد ملهی اسهت  ...به نظهر مها سیاسهت اتحهاد شهوروی و سهایر کشهورهای
سوسیالیگتی در ایران مغایر با منافع ترقی و توسعۀ مبارزۀ ملل آسیا با امپریالیگه و مغهایر بها
اصول انترناسیونالیگ پرولتری و مخالر با دیپلماسی سوسیالیگتی است  ...نبایهد موضهعویری
در مگائل جهانی و اختالفات در جنبش بین المللی کمونیگتی مبداء و محهور حرکهت باشهد ...
مصال دیپلماتیک جنبش حک میکند ک در این موضعویری با احگا مگئولیت کامل رفتار
شود و از دنبال روی پرهیز شود10.

در جزوۀ " آنچ یک انقالبی باید بداند" ک در تابگتان سهال  1349تهدوین شهد نیهز به
همین مگئل اشاره شده است:

یک فرد انقالبی در روابر خود با کلیۀ نیروهای خارجی اع از دولتها و جنبشها مصال و منافع
ملت ایران و انقالب را در نظر میگیرد و در هیچ شرایطی به آلهت دسهت قهدرتهای خهارجی
مبدل نمیشود .در استفاده از امکانات خارجیا خواه این امکانات از آنِ دولت و ملت عراق باشد
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یا یمن یا مصر و شوروی و چینا فراموش نمیکند ک شخصیتا اسهتقالل و اصهالت و مصهال
ایران را نباید لک دار کند.
انقالبی راستین مرز عبورناپذیری بین فرصتطلبی و همکاری شرافتمندان با نیروهای خهارجی
قائل است .با این تذکرات بدیهی است جنبش انقالبی ایران مانند همۀ جنبشههای آزادیهبخش
جهان نمیتواند از امکانات بینالمللی و منطق ای بی بهره بمانهد .بهرعکس در ثلهث آخهر قهرن
بیگت بیش از هر زمان دیوری در تاریخ بشرا روابر بینالمللی و همکاریهای منطق ای چه در
جنبشهای سیاس ی و چ در سهاختمان اقتصهادی کشهورها گگهترش یافته و ههر روز اهمیهت
بیشتری مییابد.11

این دو جزوه نشان میدهد ک نظرات گروه جنول در این زمین تها حهدود زیهادی مهدون
بوده است.
از گروه "احمدزاده ه پویان" جزوه یا نوشت ای ک حهاکی از تهدوین نظهرات آنهها در ایهن
عرص باشد در دست نیگت .در دو مورد مطالبی در این باره وجود دارد .یکی جزوۀ "آذربایجهان
و مگئلۀ ملی" نوشتۀ علیرضا نابدلا ک در آن رویزیونیگ خروشچفی ب شدت مورد حمل قرار
گرفت استا البت ب نظر میرسد این جزوه بیانور نظرات رفقای بخش تبریز بوده باشد.
نوشتۀ دیورا کتاب "مبارزۀ مگلحان ه استراتژیا ه تاکتیک" است ک توسهر مگهعود
احمدزاده در سال  1349نوارش یافت ک جمعبندی نظرات گروه "احمدزاده ه پویان" ب شمار
میآید و در این باره آمده است:
اگر درهمین ایام مرزبندی بین مارکگیگ ه لنینیگ از یک طرفا و رویزیونیگ و اپورتونیگ
از طرف دیورا در یک مقیا بین المللی شکل نورفت بودا شاید سلب اعتماد از حزب تهوده در
آغاز تا حدودی موجب سلب اعتماد از کمونیگ ه شده بود .اما اینک ب نظر میرسد ک مقام
مارکگیگ ه لنینیگ واقعی خالی است و باید پر شود.12

پیش از ادغام کامل دو گروه در فروردین سال  1350و اعالم موجودیت چریکههای فهدائی
خلقا گروه جنول ضربات سنوینی خورده بود ولی گروه "احمدزاده ه پویان" ضهرب ای نخهورده
بود و ب همین دلیل پس از وحدتا اغلب اعضای تیمهای چریکی را رفقای گهروه "احمهدزاده ه
پویان" تشکیل میدادند .امیرپرویز پویان و مگعود احمدزادها نظریه پهردازان اصهلی ایهن گهروه
بودند .بیژن جزنی و حگن ضیاء ظریفی ک نظری پردازان اصلی گروه جنوهل بودنهدا در زنهدان
بگر میبردند.
در سهال  1350ضهربات سهنوینی به چریکههای فهدائی وارد آمهد .نظریه پهردازان گهروه
"احمدزاده ه پویان" یا در درگیری با مأموران ساواک کشت شهدندا یها بعهد از دسهتویری زیهر
شکنج جان باختند و یا تیرباران شدند .بوون ای ک در اواسر پائیز  1350تنها دو تی چریکی
باقی مانده بود.
در اواخر سال  1350حمید اشرفا جزوۀ "یک سهال مبهارزۀ چریکهی در شههر و کهوه" را
تدوین نمود و در بهار سال  1351عبا جمشیدی رودبهاری مقدمه ای بهر "رد تئهوری بقهاء"
(نوشتۀ امیرپرویز پویهان) و "مبهارزۀ مگهلحان هه اسهتراتژی هه تاکتیهک" (نوشهتۀ مگهعود
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احمدزاده)ا نوشت .در نوشتۀ حمید اشرف و مقدمۀ جمشهیدی رودبهاریا اشهارهای به روابهر و
مگائل جهانی وجود ندارد .ولی میتوان گفت ک نورش آغهازین چریکههای فهدائیا نگهبت به
روابر بین المللی و کشورهای سوسیالیگتیا همچنان تداوم یافت هرچند ک نوشهتۀ درونهی یها
سندی از موضعویری مشخصی در این رابط در دست نیگت.
پس از پیوستن حمید مؤمنی ب چریکهای فدائی در سال ( 1351احتماالً اواخر این سال)ا
تا بهمن سال 1354ا اغلب جزوهها و نوشت ههای تئوریهک درونهی و یها بیرونهی و یها مقهاالت و
موضعویریهای "سچفخا" توسر وی نوارش یافت است .در زندان نیز تها فهروردین سهال 1354
بیژن جزنی نوشت های متعددی تدوین کرد .حگن ضیاء ظریفی با این ک نظری پرداز بهود ولهی
در این دوره نوشت ای از خود بجا نوذاشت است .در این زمهانا عمهالً بیهژن جزنهی در زنهدان و
حمید مؤمنی در بیرونا نظری پردازان اصلی جریان فدائی ب شمار میرفتند .بین نورش این دو
رفیق نگبت ب کشورهای سوسیالیگتیا استالینیگ ا تزهای خروشهچرا مائوئیگه و  ...تفهاوت
نظرهای جدی ب چش میخوردا ولی علیرغ تفاوتهاا اشتراکات اساسی ه وجهود دارد که در
چارچوب نظرات اولیۀ چریکهای فدائی قرار میگیرد.
با گگترش روابر دولت جمهوری خلق چین با دولت ایران و تأئید رژیه شهاه توسهر آنا
انتقادات در درون "سچفخا" نگبت ب سیاست خارجی چین جنبۀ تندتری ب خهود گرفهت .در
نوشت ای تحت عنوان "گرایش ب راست در سیاست خارجی چین" ک حمید مهؤمنی در پهائیز
سال  1353نواشت و جزوهای درون سازمانی بودا در این باره آمده است:
 ...باریا آنچ در ایهن قگهمت گفتهی ا گذشهت از ایهن که بطهور کلهی نشهاندهنهدۀ موضهع
اپورتونیگتی و فرصت طلبانهۀ دولهت جمههوری خلهق چهین در قبهال دولتههای دسهتنشهاندۀ
امپریالیگ استا ب طور اخص نشاندهندۀ سیاست ارتجاعی و ضدخلقی ایهن کشهور در قبهال
مردم ایران است و بدین جهت ما موظر به موضهعویری کهامالً قهاطع و جهدی در مقابهل آن
هگتی  .هر کمونیگتی این سیاست را قاطعان محکوم نکندا خائن ب تودههاست.13

در تابگتان سال 1354ا کتاب "اعدام انقالبی عبا شهریاریا مرد هزار چهرها بزرگتهرین
جاسو و مشاور عالی سازمان امنیت ایران ب وسیلۀ سازمان چریکهای فدائی خلق و پاسخ به
پیام بقایای رهبران حزب توده" توسر "سچفخا" انتشار یافت ک بیانور موضع رسهمی سهازمان
در این عرص بود و نشان میداد ک همان نورشهای آغازین کمابیش تداوم یافت اسهت .در ایهن
جزوه آمده است:

مگئلۀ اوله اختالف چین و شوروی:رویزیونیگ جدید نظرات نادرستی مانند گذارمگالمتآمیزا
"صل اجتماعی" ا سازش اپورتونیگتی با امپریالیگ در مگئلۀ جنگ و صل و غارت
مگتعمراتا عدم لزوم ادامۀ مبارزۀ طبقاتی در جامعۀ سوسیالیگتیا بند و بگت با محافل
مرتجع و غیره را تبلیغ میکند و خود ب آن عمل مینماید .در میان این نظراتا چون دو نظریۀ
"گذار مگالمتآمیز" و نظریۀ "صل اجتماعی" با مبارزۀ ما ارتباط مگتقی داردا ناچاری دربارۀ
آنها ب طور روشن ودقیق موضع گیری کنی  .اما سایر مگائل را چون در حال حاضر با وظیفۀ
تاریخی -مشخص ماا مگتقیماً ارتباط پیدا نمیکندا میتوانی فعال حل نشده اعالم کنی و ب
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خاطر منافع جنبش انقالبی وطنمان بطور اع و جنبش کمونیگتی ایران بطور اخصا بپذیری
ک در درون جنبشا عجالتاً نظرات مختلفی دربارۀ آنها وجود داشت باشد ...دربارۀ برخورد عملی
با سیاست خارجی چین و شوروی ه ب نظر ما نباید موضعویری حادی بوجود آید ...اگر
منصفان نواه کنی میبینی ک ب سیاست خارجی اغلب کشورهای سوسیالیگتی انتقاداتی وارد
است .ما باید شجاعان از آنها انتقاد کنی و در این مورد خود را ب طرف خاصی وابگت نگازی .
در ضمن باید ب یاد داشت باشی ک آه و نالۀ بی پشتوان تأثیری ندارد و ن در دل دوست رخن
می کند و ن در دل دشمن .ما باید شرایطی را ب وجود آوری ک عمالً حمایت کشورهای
سوسیالیگتی از رژی امکانپذیر نباشد .این مگئل ای است ک رشد جنبش آن را حل خواهد
کرد ...رویهمرفت در برخورد با کشورهای سوسیالیگتی در درون جنبش کمونیگتی میتواند
نظریات مختلفی وجود داشت باشد و بحث در این باره ه ادام بیابد ولی این بحث باید مقید
ب ضوابطی باشد ک ب وحدت جنبش کمونیگتی ما بطور اخص و جنبش انقالبی ایران بطور
اع لطم ای نزند .ما باید در این مورد از حزب کمونیگت ویتنام و کُره در بویری  ...این
سیاست رسمی سازمان ماست و از آن جهت آن را در برابر "انتقاد " و "پیشنهاد گفتوو" بقایای
رهبران حزب توده مطرح کردی تا انقالبیون صدیقی ک ب پیشبرد مبارزه میاندیشند  ...آن را
با سیاست دنبال روی و فرصت طلبی بقایای رهبران حزب توده و سازمانهای مشاب مقایگ کنند
و بدانند ک آنها حتی جرئت شنیدن این حرفها را ندارند زیرا موجودیت سازمانشان و حتی
زندگی اقتصادی و مادی یک یک اعضای سازمانشان را در خطر قرار خواهد داد.14
در سرمقالۀ نبرد خلق شمارۀ  7ه ک در اردیبهشت سال  1355نواشت شده استا ضمن
اشاره ب سوءاستفادۀ جناحهای اپورتونیگتی خارج از کشور از کمکهای کشورهای سوسیالیگتیا
در زیرنویس صفح شش آمده است ک  " :این امر احگا مگئولیت بیشتری را از جانب
کشورهای سوسیالیگتی برادر نگبت ب جنبش نوین انقالبی ایجاب می کند".

در اعالمی ای ک در دوم خرداد  1355منتشر شده و آخرین موضعویری "سچفخا" پهیش
از ضربۀ هشت تیر ماه  1355و جان باختن حمید اشرف و دیور رهبران سازمانا بشمار میآیدا
در این باره آمده است:

ما صریحاً اعالم میکنی ک با همۀ نیروهای واقعًاً مبارز و انقالبی در سراسر جهان و ب خصوص
در منطقۀ خاورمیان احگا نزدیکی و همبگتوی میکنی و از هیچ نوع کمکی ب این نیروهها
رویوردان نیگتی و همچنین آمادۀ پذیرش هر نوع کمکی از طرف نیروههای انقالبهی جههان و
خاورمیان هگتی  .شهادت رزمندگان سازمان ما در جبهۀ نبرد فلگهطین و ظفهار گویهای ایهن
همبگتوی بگیار نزدیک و صمیمان است( .پیوست )3

پههس از ضههربات سههال  1355تهها بهمههن 1357ا نوشههت ای درونههی یهها بیرونههیا حههاکی از
موضعویری رسمی "سچفخا" در این زمینه در دسهت نیگهت .در واقهع جهای نظریه پهردازان
جانباخت خالی ماند .گرچ در سال  1356بطور رسمی نظرات بیژن جزنی در سازمان پذیرفته
شدا ولی این پذیرشا عمدتاً بمفهوم قبول نظرات بیژن در عرصۀ ملهی و دیهدگاهش نگهبت به
آماده نبودن شرایر عینی انقالبا مبارزۀ مگلحان و نحوۀ سازماندهی بود و ن پذیرش تمهامی
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دیواههای او .دیدگاههای حاک بر سازمان در پیش از ضربات همچنان تداوم یافت .بهین رفقهای
سازمان (چ در زندان و چ در بیرون از آن) ه تفاوت نظر و گرایش وجهود داشهت و اخهتالف
نظر در این زمین امری پذیرفت شهده بهودا ولهی ایهن اختالفهات در چهارچوب اصهلی دیهدگاه
"سچفخا" قرار می گرفت ک همچنان مبتنی بهر اسهتقاللا عهدم وابگهتویا تبعیهت نکهردن از
قطبهای جهانی و تأکید بر همبگتویا همکاری و همیاری با نیروهای انقالبی در سراسر جههانا
ب ویژه در منطقۀ خاورمیان بود.
البت این نکتۀ مه را ه باید در نظر داشت که موضهعویریهای رسهمی یها نوشهت ههای
ئتوریکا گرچ حائز اهمیت بگیار زیادی استا ولی ب تنهائی هویت یک تشکل سیاسی را رقه
نمیزند و عالوه بر آنا پراتیک و عملکرد یک جریان سیاسی در تعیّن بخشیدن به ایهن هویهت
نقش مه و گاه تعیینکنندهای ایفاء میکند .عملکرد "سچفخا" در آن دوره توانگت هویت این
سازمان را بمثابۀ یک نیروی چپ مگتقل که از قطبههای جههانی تبعیهت نمهیکنهد در میهان
نیروهای سیاسی و اذهان مردم تثبیت کند.
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بخش دوم
پیش از تشکیل [سازمان] چریکهای فدائی خلق

در دوران قبل از تشکیل [سازمان] چریکهای فدائی خلقا دو گهروه "جزنهی ه ظریفهی" و
"احمدزاده ه پویان" هر یک بطور مگتقل فعالیت مهیکردنهد .گهروه "احمهد زاده ه پویهان" نه
فردی را ب خارج فرستاد و نه عمهالً تالشهی در جههت ارتبهاطگیهری بها نیروهها و جنبشههای
غیرایرانی کرد.
گروه "جزنی ه ظریفی"ا در اواخر سال  1345منوچهر کالنتری را برای معالج ب لندن
فرستادا در ضمن وظیفۀ بررسی امکانات خارج از کشور را ه ب وی محول کرد .15هنوز این
اقدام ب نتیجۀ مشخصی نرسیده بود ک در دی ماه  1346یورش ساواک ب گروه آغاز شد و
هگتۀ مرکزی و عدهای از اعضای فعال آن بازداشت و چند نفری نیز مخفی شدند؛ از جمل
(مشعوف) سعید کالنتریا محمد چوپانزادها علی اکبر صفائی فراهانی و محمد صفاری
آشتیانیا ک توسر ساواک شناخت شده بودند .آنها پس از چند ماه زندگی مخفیا ب علت عدم
امکان برای ادامۀ فعالیت سیاسی در ایران و نیز برای ب دست آوردن تجربیات نظامی تصمی
می گیرند از ایران خارج بشوند و ب جنبش فلگطین بپیوندند و پس از کگب پارهای تجارب ب
ایران برگردند .از آنجا ک این رفقا امکانی برای خروج مخفی از ایران نداشتندا علیرغ
سوءظنهائی ک ب عبا شهریاری داشتندا با تشکیالت تهران حزب توده تما میگیرند تا از
این کانال از مرز عبور کرده و ب خارج از کشور بروند .تشکیالت تهران حزب توده کامالً پلیگی
بود و عبا شهریاری مأمور هزار چهرۀ ساواک در رأ آن قرار داشت .در عین حال بنا میشود
آن س نفری ک لو نرفت بودند برای جمعآوری نیرو و تدارک امکانات در ایران بمانند.
سرانجام در بهار سال 1347ا علیاکبرصفائی فراهانی و محمد صفاری آشهتیانی از همهین
کان الا مخفیان از مرز ایران و عراق عبور کردند و ب عراق رفتند .با آن ک ساواک از ایهن برنامه
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اطالع داشتا برای ب دام انداختن (مشعوف) سعید کالنتری ک ب او خیلی بها مهیداد و یهافتن
ردی از نفر سوما محمد کیانزادا ک ناشنا مانده بودا اجازه داد ک دو نفر اول ب عراق بروند و
آنها را دستویر نکرد .اما سعید کالنتری و محمد چوپانزاده ب همهراه محمهد کیهانزادا هنوهام
عبور از مرز ایران و عراق دستویر شدند.
بیژن جزنی دربارۀ رفتن صفائی فراهانی و صفاری آشهتیانی به عهراقا در تاریخچهۀ گهروه
"جزنی ه ظریفی" مینویگد:
این دو رفیق پس از ورود ب عراق بازداشت شدند  ...دولت عراق در صدد تحویل آنها به دولهت
ایران بود ک کودتای بعثی در اواخر  1968روی داد و این دو نفر آزاد شدند .آنها پس از آزادی
نزد جالل طالبانی رفتند و سهرانجام عهازم فلگهطین شهدند و در جبههۀ آزادیهبخش فلگهطین
عضویت یافتند .رفیق صفائی در یک پگت زرمی انجام وظیف میکرد و در نبردههای متعهددی
شرکت کرد .رفیق صفاری در تدارکات نظامی خدمت میکرد.16

حمید اشرف ه در "جمعبندی س سال " اشارۀ کوتاهی ب این نکت دارد:

دو نفر از ایشان موفق ب خروج از مرز شدند (رفیق علهیاکبهر صهفائی فراههانیا رفیهق محمهد
صفاری آشتیانی)  ...دو نفری ک از مرز خارج شده بودند پس از طی حوادثی خود را ب جنبش
فلگطین رسانیدند و بدان پیوستند و تا سال  48ب مبارزه در فلگطین ادام دادند.17

حمید اشرف همچنین در جزوۀ "تحلیل یک سهال مبهارزۀ چریکهی در کهوه و شههر" به
زندانی شدن این رفقا در عراق اشاره میکنهد .در کتهاب "چریکههای فهدائی خلهقا از نخگهتین
کنشها تا بهمن  "1357ه ب این دستویری پرداخت شده است .18ایهن دو عضهو گهروه بهرای
خارج شدن از زیر ضرب ساواک و کگب تجربۀ نظامی ب خهارج از کشهور رفتنهد و به جنهبش
فلگطین پیوستند .بقایای گروه ه در موقعیتی نبود ک بتواند اقدامی در جهت ارتباط رسمی با
نیروهای انقالبی و مترقی در منطق یا دولتها ب عمل آورد و ب همین دلیل نیز این رفقا تالشی
برای ارتباطگیری رسمی از طرف گروه با نیروهای فلگطینی نکردند .ولی مبارزۀ آنها در صهفوف
جنبش فلگطین زمین هائی را فراه کرد ک بتوانند از کمکهای این جنبش برخهوردار شهوند و
در مراحل بعدیا راه رابطۀ رسمی سازمان چریکهای فدائی خلقا با نیروهای جنهبش فلگهطین
هموارتر شود.
کگانی از این گروه ک در ایران مانده بودند در چارچوب برنام های قبلی ب فعالیهت خهود
ادام دادند و تا سال  1348بتدریج توانگتند گروه را تجدید سازمان دادها چند سالح مگهتعمل
و مقادیری باروت تهی کنند و تدارکاتی در زمینۀ شناسائی مناطق جنولی شمال فهراه آورنهد.
در زمگتان سال  1348علی اکبر صفائی فراهانی از طریق مرز ایهران و عهراق بطهور مخفهی به
ایران برگشت و با رفقای داخل ارتباط گرفت .صفائی فراهانی پس از مدتی بار دیور ب فلگهطین
رفت و ب همراه صفاری آشتیانی و مقادیری سالح و مواد منفجره ب ایران بازگشت 19و گروه از
نظر تدارکاتی و افراد مجرب نظامی تقویت شد.
حمید اشرف در "جمعبندی س سال " مینویگد:
18

در زمگتان سال  48رفیق صفائی ب تنهائی از مرز عبور کرد و ب ایران آمد و با رفقهای داخهل
ارتباط گرفت و با توج ب امکانات فراه شدها طرحهای عملیاتی مطهرح گردیهد .بعهداً رفیهق
صفائی ب فلگطین رفت و همراه صفاری و مقادیری اسلح و مهمات ب ایران بازگشت.20

بیژن جزنی ه در جزوۀ تاریخچۀ گروه ب این نکت اشاره دارد:
در تابگتان سال  48رفیق فراهانی ب ایران بازگشت و مدتی در سازماندهی گروه همکاری کرد.
بازگشت صفائی در بهبود وضع گروه مؤثر بود و ب حرکهت آن سهرعت بخشهید .رفیهق صهفائی
دوباره ب فلگطین بازگشت و در اوائل سال  49همراه رفیق صفاری ب ایران آمد.21

حمید اشرف بازگشت صفائی فراهانی را در زمگتان و جزنی در تابگتان ذکر میکنهد که
ب دلیل اطالع دقیقتر و نزدیکتر حمید اشرفا تاریخ زمگتان  1348میتواند درست باشد.
از آنجا ک این دو رفیق عضو سازمان الفت بودند و دو سال در صفوف آنهها مبهارزه کهرده
بودندا در رفت و آمدهای خود ب ایران از طریق عراقا از امکاناتی ک الفهت در عهراق و منطقهۀ
خاورمیان داشتا بطور قطع برخوردار بودند ولی با دولت عراقا رابطۀ رسمی نداشتند.
در پائیز سال  1349صفاری آشتیانی و هوشنگ نیّری برای تأمین نیازههای تگهلیحاتیا از
طریق مرز ایران و عراقا ب عراق رفتند و با مقادیری سالح و مهمات ب ایهران بهاز گشهتند .نه
حمید اشرف در "جمعبندی س سال " ب این سفر اشارهای کرده است و ن جزنی در تاریخچهۀ
گروه "جزنی ه ظریفی"ا ولی در جلد سوم کتاب "نهضت امهام خمینهی" و در جلهد اول کتهاب
"چریکهای فدائی خلقا از"...ا از این سفر سخن ب میان آمده است.22
دربارۀ این سفر از ایرج نیّریا سئوال کردم .او از ایهن سهفر خبهر داشهت .هوشهنگ نیهری
پگرعموی ایرجا پس از بازگشت از این سفر و پیش از رفتنش ب جنول و در آخرین دیدارش با
او ماجرای این سفر را تعریر کرده بوده است.23
در یادنامۀ رزمندگان شهید سازمان دربارۀ سفرهای صفاری آشتیانی نوشت شده است:
هنوامی ک رفقا ب ایران رسیدند عمالً با گروهی از رفقای سابق خود مواج شدند ک با دسهت
خالی ولی با ایمان و قاطعیت ب تدارک مجدد عمل مگلحان پرداخت بودند .مقادیری بهاروت و
چند سالح مگتعمل تدارک نظامی آنان را تشکیل میداد ولی وجود همین فعالیتها امید تازهای
ب رفقای از راه رسیده بخشید .از آن پس رفیق صفاری وظیفۀ تگهلی سهازمان چریکهی را به
عهده گرفت و چندین بار این مأموریت خطیر را انجام داد و راه فلگطین ه تهران و بهالعکس را
در شرایر بگیار دشوار و با حداقل امکانات طی نمود تا همرزمان خود را به سهالحهای سهال
کارآمدی مگل سازد.24

ب نظر میرسدا اشاره نکردن بیژن جزنی و حمید اشرف ب ایهن سهفرها به خهاطر حفهظ
امکاناتی بوده است ک در شهرهای اهواز و مگجدسلیمان در اختیار گروه بوده است.
گروه سیاهکل در این مقطهع هنهوز در مرحلهۀ تهدارک مبهارزۀ مگهلحان و شناسهائی در
جنولهای شمال بود و این سفر اساساً بمنظور تهی سالح و مهمات بوده است و ب نظر نمیرسد
در این سفر کوتاه آنها برای ارتباطگیریهای رسمی و پایدار اقهدامی کهرده باشهند .خهاطرۀ ایهرج
نیّری از حرفهای هوشنگ نیری نیز تأئیدی است بر این امر.
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بخش سوم
از تشکیل [سازمان] چریکهای فدائی خلق
در فروردین  1350تا تابگتان 1352

ویژگی مه این مرحل در فقدان رابطۀ رسمی و پایدار بها احهزابا سهازمانها و جنبشههای
مترقی و انقالبی و دولتها مشخص میشود .در این زمان کگی از طرف چریکههای فهدائی بهرای
اقامت در خارج از کشور فرستاده نشد و رفقائی هه که در ایهن دوره و در سهفرهای کوتهاه به
خارج اعزام شدند برای تهیۀ سالح و مهمات بود و اقدامی در جهت ارتباطگیری رسمی و پایدار
با نیروهای غیرایرانی و دولتها نکردند.
در تابگتان سال  1350طرحی برای حرکت مجدد در جنولهای شمال در دستور کار قرار
گرفت و تدارک برای عمل آغاز شد .ب منظور تدارک سالح و مهمات ضروری برای اجهرای ایهن
طرحا صفاری آشتیانی ب همراه دو رفیق دیور برای تهی سالح و مهمهات از طریهق مهرز عهراق
مخفیان ب خارج فرستاده شدند .آنها پس از مدت کوتاهی با مقادیری سالح و مهمات به ایهران
برگشتند .حمید اشرف در "جمعبندی س سال " مینویگد:
در این دوره مگافرت رفیق صفاری ب فلگطین با همکاری افراد تهازهکهار مخفهی شهدۀ شهاخۀ
تبریز و مشهد سازمان داده شد و حرکت انجام گرفت و س رفیق ب فلگطین اعهزام شهدند تها
پس از تهیۀ مقادیری اسلح و مهمات ب سرعت ب ایران مراجع کنند.25

اسامی دو نفری ک ب همراه صفاری ب خارج فرستاده شدندا جائی گفت نشده اسهت .امها
در جلد اول کتاب چریکهای فدائی خلق ...ا 26با اشاره ب بازجوئیهای عبا مفتاحیا اسامی دو
نفری ک با صفاری آشتیانی ب عراق رفت بودندا حگین سیدنوزادی و محمهدعلی سهالمی ذکهر
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شده است .از آنجا ک سیدنوزادی و سالمی از اعضای تازه مخفی شدۀ شاخ های تبریز و مشههد
بودندا احتماالً این حرف درست است.
در این مقطع مبارزۀ مگلحان توسر چریکهای فدائی خلق آغاز شده بود .حمل ب پاسهواه
سیاهکلا درگیریها و عملیات مگلحان ا دستویریها و بیدادگاههای نظامیا مقاومتهها و تیربهاران
ف دائیانا در سط جامع انعکا یافت بود و فدائیان تا حدودی در میان اقشار آگاه جامع و نیز
جنبش دانشجوئی خارج از کشور شناخت شده بودند .آیا رفقائی ک در تابگتان  1350ب خارج
رفتند با توج ب وضعیت تازۀ چریکهاا این بار برای ایجهاد رابطهۀ رسهمی بها نیروههای جنهبش
فلگ طین تالشی کردند؟ آیا با نیروهای سیاسی ایرانی حاضر در عراق یا منطق ا تما گرفتنهد؟
آیا با دولت عراق رابطۀ رسمی برقرار کردند؟ اسلح و مهمات را از چ طریقی تهی کردنهد؟ آیها
دوباره ب اردن رفتند؟ ... 27من نتوانگت ب منابعی دست بیاب ک زمینۀ ارائۀ پاسخ قطعهی به
این سؤاالت را فراه کند ولی میدانی ک پس از تیرباران صفائی فراهانیا الفت اعالمیه ای در
بزرگداشت ویا در نشریۀ رسمی خهودا منتشهر کهرد .ایهن اعالمیه در آن زمهان توسهر تهراب
حقشنا ب فارسی ترجم شد و در نشریۀ "باختر امهروز" درج گردیهد (پیوسهت  .)6بنهابراین
سازمان الفت ا در این مقطع چریکهای فدائی را میشناخت است و بها توجه به سهابقۀ مبهارزۀ
صفاری آشتیانی در صفوف الفت و آشنائیها و روابطش با دفتر این سازمان در عراقا این امکهان
وجود داشت ک رابطۀ رسمی از طهرف چریکههای فهدائی بها الفهت برقهرار گهردد و سهازمان از
کمکهای آنها برای تأمین نیازهای تگلیحاتی برخوردار شود.
الفت در عراق دفتر داشت و صفاری آشتیانی در عراق ه میتوانگت این رابطه را برقهرار
کند .از تراب حقشنا در این باره سوال نمودما او اطالع مشخصی نداشهت ولهی بها توجه به
شناختی ک از وضعیت نیروهای فلگطینی در عهراق در آن زمهان داشهتا چنهین کمکههائی را
توسر الفت ب صفاری آشتیانی ممکن و محتمل ارزیابی میکرد.
احتمال دارد ک صفاری آشتیانی با دفتر الفت در عراق ارتباط گرفته و از کمکههای آنهها
بهره مند شده باشد ولی با توج ب کوتاه بودن مدت اقامت این س نفر در خارجا بعید است که
آنها ب کشور دیوری ه رفت باشند .ب نظر میرسد این سفر صهرفاً به منظهور تهیهۀ امکانهات
تگلیحاتی برای تدارک حرکت در کوه بوده است و ن برقراری ارتباطهات .اگهر برنامهۀ ارتباطهات
مگتمر و پایدار مطرح بودا دستک یکی از آنها در منطق میماند .عالوه بر این باید توج داشت
ک در این زما ن چریکهای فدائی خلق هنوز در آغاز راه و شروع مبارزۀ مگلحانۀ چریکی بودند و
حتی برای بقاء و ادام کاری خود تضمینی نداشتند 28و ب همین دلیل هنوز طرحی هه بهرای
برقراری ارتباطات پایدار در منطق و ایجاد پشت جبه در خارج از کشور نریخت بودند.
پس از این سفر یعنی از تابگتان سال  1350تا اواخر بهار (یا اوائل تابگهتان) سهال 1352
ظاهراً تالشی از سوی چریکهای فدائی برای فرستادن رفیقی ب خارج صورت نورفت است .علت
این امر را عالوه بر دیدگاه چریکهای فدائی در رابط با ک بها دادن ب فعالیتهای خارج ازکشهور
و ایجاد پشت جبه ای در خارجا در وضعیت و موقعیت آنها در این دوره نیز باید جگتجو کرد.
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با آغاز مبارزۀ مگلحان ضربات بگیار سنوینی ب چریکها وارد آمهد .در پهائیز سهال 1350
تنها دو تی چریکی باقی مانده بودا یکی ب فرماندهی حمید اشرف متشکل از شهیرین معاضهدا
محمد صفاری آشتیانی و عبا جمشیدی رودباری و دیوهری به فرمانهدهی حگهن نهوروزی و
متشکل از احمد زیبرما فرخ سپهری و علیاکبر جعفری .تما با رفقای علنی ب شدت محهدود
شده بود و از نظر امکانات و پول بگیار در مضیق بودند.
در اواخر دی ماه سال  1350ایرج سپهری (بهرادر سهیرو ا فهرخ و فرههاد سهپهری) که
نتوانگت بود با چریکها ارتباط برقرار بکند تصمی میگیهرد به جنهبش فلگهطین بپیونهدد .در
نزدیکی قصر شیرین ب طور مخفیان از مرز عبور کرده و ب عهراق مهیرود .در عهراق دسهتویر و
زندانی میشود و پس از حدود دو ماها مأموران عراقی موافقت میکنند ک به سهوری بهرود .در
سوری ه حدود پانزده روز در زندان میماند و سپس ب لبنان فرستاده میشود .در بیهروت به
دفتر الفت میرود ولی او را نمیپذیرند و آدر دفتهر "جبههۀ خلهق بهرای آزادی فلگهطین ه
فرماندهی کل" را ب او میدهند .او ب آنجا میرود با خوشروئی وی را مهیپذیرنهد و همانجها بها
احمد جبرئیل (فرماندۀ جبه ) مالقات کرده و ب جبه مهیپیونهدد و حهدود یکگهال و نهی در
صفوف آنها آموزش میبیند و مبارزه میکند .سپس با گذرنام ای جعلی از مگهیر ترکیه و مهرز
بازرگان ب ایران میآید و این بار از طریق برادرش فرهاد سریعاً ب چریکها میپیونهدد .29رفهتن
ایرج سپهری ب خارج و پیوستنش ب "جبهۀ خلق برای آزادی فلگهطین هه فرمانهدهی کهل"
تصمیمی فردی بود و در چارچوب فعالیتهای برون مرزی "سچفخا" نمیگنجد.
از نیمۀ دوم سال  1350تا تابگتان سال  1351با پیوسهتن تهدریجی نیروههای جدیهد به
چریکهای فدائیا دور تازهای از تجدید سازماندهی آغاز شد .گرچ پارهای اقدامات از قبیل تهیهۀ
نقشۀ جغرافیائی برخی مناطق روستائی صورت گرفت ولی چریکههای فهدائی از نیهرو و امکانهات
کافی برای آغاز حرکت در کوه برخوردار نبودند و طرحی نیز برای حرکت مجدد در کهوه وجهود
نداشت .در نتیج نیاز ب اسلح و مهمات محدود بود .ایدۀ اصلی در این دورها این بود ک میزان
محدود سالح و مهمات مورد نیاز را مهی تهوان از طریهق مصهادرۀ سهالح از نیروههای نظهامی یها
انتظامی و یا خریدن از قاچاقچیها تأمین کرد .و دینامیت و فتیلۀ آن را نیز از طریهق شهرکتهای
ساختمانی و ب کمک ارتباطاتی ک وجود دارد میشود ب دست آورد .چند طهرح عملیهاتی هه
برای مصادرۀ سالح ریخت شد ک البت نتوانگت عملی شود.
در تابگتان و پائیز سال  1351چریکهای فدائی مجدداً در معرض ضهربات سهنوینی قهرار
گرفتند30ا هرچند این ضربات قابل قیا با ضهربات سهال  1350نبهود و به رهبهری آسهیبی
نرسید ولی بخش مهمی از برنام ها معوق ماند و نیروها محدود شد.
از نیمۀ دوم سال  1351تا نیمۀ اول سال  1352با پیوستن نیروهای جدیدا روند بازسازی
مجدد تشکیالت آغاز شد .در این مقطع تشکیالت گگترش یافت بود و سازماندهی آن در اواخهر
بهار سال  1352ب درج ای تکامل یافت بود ک فرستادن رفقائی به خهارج از کشهور مطهرح و
اجرای آن آغاز میشود.
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بخش چهارم
از تابگتان  1352تا تابگتان 1355

در این مرحل [سازمان] چریکهای فدائی خلق رشد کرده و تا حدی قادر ب تضمین ادامهۀ
حیات و فعالیت خود شده بود .با گگترش سازماندهیا در راستای ارتباط با جنبشههاا احهزاب و
سازمانهای مترقی و انقالبی و دولتهای "ضد امپریالیگتی" و نیروهای سیاسی ایرانی در خارج از
کشور برنام ریزی شد و ب همین منظور رفقائی برای رفت و آمد و یا اقامت در کشورهای دیوهر
ب خارج اعزام شدند .ویژگی مه این دورها همکاری نزدیک و ارگانیک با گهروه "سهتاره" 31در
پیشبرد فعالیتها و ارتباطات در خارج از کشور است .این همکاری ب لحاظ تجربیاتی ک اعضهای
این گروه در مورد فعالیتهای خارج از کشورا ارتباط با نیروههای غیرایرانهی در منطقه و دولتهها
داشتندا تجربیاتی ک رفقای فدائی فاقد آن بودندا بگیار اهمیت داشت .آنها در اروپا و آمریکها و
د ر کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانیا فعال بودند .عالوه براین توانگت بودند طی چنهد
سال فعالیتا با نام "جبهۀ ملی ه بخش خاورمیان " در عراقا لبنان و سوری روابر قابل تهوجهی
با نیروهای فلگطینی و دولت عراق ایجاد کنند و امکاناتی فراه آورند.
ب این ترتیبا با رشد تدریجی سازمان ب لحاظ کمی و کیفیا در نیمهۀ اول سهال 1352ا
فرستادن رفقائی ب خارج مطرح شد .در تابگتان ( 1352احتماالً اوایل فصهل) ایهرج سهپهری و
محمد حرمتیپور (با نام مگتعار جمال و بعدها مگعود) به خهارج اعهزام شهدند .آن دو از مهرز
ایران و عراق مخفیان عبور کردند و ب عراق رسیدند .ایرج سپهری قبالً از این مگیر رفته و به
جنبش فلگطین پیوست بود و در این زمین تجرب داشت .در خاک عراق مأموران عراقی آنها را
دستویر کردند و زیر شکنج بردند .آنها دو ماه بعد آزاد شدند و در دوم شهریور سال1352ا به
طور مخفیان از ا روندرودا مرز ایران و عراقا عبور کرده و در نزدیکی خگروآباد ب ایران رسیدند.
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در خگروآباد ژاندارمها ب آنها مشکوک شدند و رفقا ک مگل بودند با ژاندارمها درگیهر شهدند و
با مصادرۀ یک ماشین ژیان ب طرف آبادان رفتند ولهی در آبهادان مجهدداً در محاصهرۀ مهأموران
ساواک و پل یس قرار گرفت و درگیر شدند .در ایهن درگیهری ایهرج سهپهری جهان باخهت ولهی
حرمتی پور از حلقۀ محاصرۀ مأموران ساواک و پلیس خارج شد و با کمک ماهیویرانا توانگت از
منطق خارج شود و با تشکیالت داخل ارتباط بویرد.32
مدتی بعد (پائیز سال  )1352حرمتیپور ب همراه چند رفیق دیورا مجدداً و مخفیانه به
عراق اعزام شد .چوونوی این سفر را حرمتیپور برای من تعریر کرده بهود که البته دقیقهاً در
خاطرم نمانده است ولی فکر میکن ک محگن نوربخش (با نام مگهتعار چنویهز) و محمهدعلی
خگروی اردبیلی (با نام مگتعار داداشی) همراه ویا از مرز عبهور کهرده و به عهراق مهیرونهد و
فرهاد سپهری ه چندی بعد ب آنها میپیوندد .33حرمتیپور ب عنوان رابر و مگئول سهازمان
در منطق (عمدتاً بغداد) ماند و چنویز و داداشی مگئولیت رفت و آمد ب ایرانا عبور مخفیان از
مرز و حمل و نقل امکانات را برعهده گرفتند .فرهاد سپهری ب ظفار رفت و در صهفوف "جبههۀ
خلق برای آزادی عمان" ب مبارزۀ خود و آموزش نظامی ادام داد.
چنویز و داداشی چندین بار ب طور مخفیان از طریق مرز ایران و عراق رفت و آمد نمودند
و سالحا مهماتا مواد منفجرها کتابا پول و وسائل دیور با خهود به ایهران رسهاندند و ارتبهاط
منظ بین داخل و خارج را برقرار کردند.
در همان پائیز سال  1352محمد حرمتیپور در عراق با گروه "ستاره" ارتباط مهیگیهرد و
"ستاره" آمادگی خود را برای ادغام با سازمان اعالم مهیکنهد .34جهزوۀ "دربهارۀ انقهالب" که
جمعبندی نظرات درونی گروه "ستاره" بهودا بهرای بررسهی نظهرات آنهان بهرای رفقهای داخهل
فرستاده میشود .حمید مؤمنی پس از مطالعۀ "دربارۀ انقالب" نقدی بهر آن مهینویگهد که در
بهار سال  1353در اختیار "ستاره" قرار میگیرد .رهبری سازمان همچنین پیشنهاد میکند ک
ادغام گروه در سازمان طی روندی صورت بویرد تا هموونی الزم ایجاد شود .این رونهد "پروسهۀ
تجانس" نامیده شد .ب این ترتیبا پروسۀ تجانس بین گروه "ستاره" و سازمانا آغاز شهد .و بها
آغاز پروسۀ تجانسا رابطین سازمان در خارج از کشهور در پیونهدی ارگانیهک بها اعضهای گهروه
"ستاره" ب فعالیت پرداختند.
س سال مبارزۀ چریکی در ایران و مبارزۀ صفائی فراهانیا صفاری آشتیانی و ایرج سپهری
در صفوف فلگطینیهاا اعتبار زیادی در میان نیروهای انقالبی فلگطینی برای "سچفخا" بوجود
آورده بود .در اروپا و آمریکا شمار هوداران "سچفخا" ب نحو چشهمویری رو به فزونهی داشهت.
میتوان گفت برقراری رابطۀ منظ بین داخل و خارجا اعزام و اقامت اعضائی در خارج از کشهور
و تجاربی ک رفقای گروه "ستاره" در حرکتهای خارج از کشور و کنفدراسیون جهانی محصهلین
و دانشجویان ایرانی داشتند و نیز امکانات و روابطی که در منطقهۀ خاورمیانه ا اروپها و آمریکها
ایجاد کرده بودندا زمینۀ بگیار مگاعدی را برای رشد و پیشرفت سهریع فعالیتههای سهازمان در
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خارج از کشور فراه کرده بود .این فعالیتهها به طهور عمهده در دو عرصه صهورت مهیگرفهت:
کشورهای اروپائی و آمریکا و منطقۀ خاورمیان .
فعالیتهای "سچفخا" در اروپا و آمریکا
با شروع پروسۀ تجانس با گروه "ستاره"ا تجدید چهاپ و پخهش نشهریات و اعالمیه ههای
سازمان در اروپا و آمریکاا توسر جبهۀ ملی ه بخش اروپا و آمریکا صورت میگرفت .ایهن امهر از
یکگو پخش سریع و وسیع نشریات و اعالمی های سازمان را در خارج از کشور ممکن سهاخت و
از سوی دیور زمینۀ بگیار مناسبی برای رشد جبهۀ ملی در اروپا و آمریکا ب وجهود آورد .البته
در این زمانا افرادا محافل و گروههایی از هواداران سازمان در اروپا و آمریکا فعالیت میکردنهد
ک ارتباط مگتقیمی ه با سازمان نداشتند و جبهۀ ملی ه بخش اروپا و آمریکاا تنهها بخشهی از
هواداران را تشکیل میداد.
رفقای معدودی از سازمان ک به خهارج اعهزام شهدند در منطقهۀ خاورمیانه بودنهد .آنهها
شناختی از جنهبش دانشهجوئی خهارج از کشهور و مبهارزات کنفدراسهیون جههانی محصهلین و
دانشجویان ایرانی نداشتند .در واقعا گروه"ستاره" فعالیتهای این عرص را پیش مهیبهردا بهدون
آن ک بطور واقعی نظارتی از طرف سازمان یا نمایندگان آن بر این فعالیتها اِعمال شود.
فعالیتهای "سچفخا" در خاورمیان
در فعالیتهای منطقۀ خاورمیان ک ارتباطاتا تدارکات و عبور و مرور مخفیان به ایهران از
طریق مرز ایران و عراق بخش اصلی آن بودا رفقای اعزامی از طرف سهازمان به خهارج شخصهاً
شرکت داشتند و رهبری سازمان ه بر آن نظارت داشت .این فعالیتها را ب کلی در عرص ههای
زیر میتوان دست بندی کرد:
ارتباط با احزابا سازمانها و جنبشها و دولتها در منطقۀ خاورمیان
محمد حرمتیپورا محگن نوربخش و محمدعلی خگروی اردبیلی در پائیز سهال  1352در
بغداد ساکن شدند .با آغاز پروسۀ تجانس بین "سچفخا" و "ستاره"ا امکانات و ارتباطهات جبههۀ
ملی ه بخش خاورمیان در اختیار این رفقا نیز قرار گرفت .در بغداد س خان بود ک این س نفهر
با اعضای گروه "ستاره" ب طور مشترک زندگی میکردند.
نیروهای فلگطینی در بغداد دفتر داشتند و با توج ب اعتباری ک "سچفخا" کگب کهرده
بود و روابطی ک "جبهۀ ملی ه بخش خاورمیان " با آن نیروها داشهتا ایجهاد رابطهۀ رسهمی بها
نیروهای فلگطینی با مشکلی روبرو نبود؛ محمد حرمتیپهور به عنهوان نماینهدۀ "سهچفخا" به
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سازمان آزادیبخش فلگطین (الفت )ا جبهۀ خلق برای آزادی فلگطینا جبهۀ خلق بهرای آزادی
فلگطین ه فرماندهی عمومی و دیور سازمانهای فلگطینی معرفی شد .در همین دوران با دیوهر
تشکلهای سیاسی خاورمیان از جمل جبهۀ خلق برای آزادی عمان و جبههۀ خلهق بحهرین هه
رابطۀ رسمی ایجاد شدا همچنین با ارتش آزادیبخش ترکی ()THKOا ک برخهی از رهبهران و
اعضای آن در سوری و لبنان بودند.
رابطۀ رسمی با نیروهای فلگطینیا امکان تهیۀ سالح و مهمهات به منظهور فرسهتادن به
ایران را فراه کرده بود .همچنان ک برای اعضای سازمان دیهدن دورهههای آمهوزش نظهامی در
اردوگاههای فلگطینی و یا مبارزه در صفوف جنبش فلگطین یا جنبش ظفار امکانپذیر شد.
برخی از این نیروها ک سازمان با آنها ارتباط رسمی داشتا هر سال در سالورد رسهتاخیز
سیاهکل برای "سچفخا" پیام میفرستادند ک در شمارههای 4ا 5ا  6و  7نشریۀ "نبهرد خلهق"
(ارگان سچفخا) درج شده است.
حضور برخی از احزابا سازمانها و جبه های مترقی و انقالبی سایر ممالک در کشهورهایی
همچون عراقا لبنانا سوری ا اردن و لیبیا امکان دیدار و گفتوهوا و مبادلهۀ تجربه ا همیهاری و
ایجاد رابط را فراه آورده بود .در این دیدارها معموال هر نیروئهی تحلیلهی از اوضهاع منطقه و
وضعیت و اوضاع و احوال سیاسی و مبارزات کشور خود را ارائ میداد.
محمد حرمتیپور ب عنوان رابر و نمایندۀ "سچفخا" در این روابر شرکت میکرد .پس از
اعزام اشرف دهقانی ب خارج از کشور در تابگتان سال 1353ا او ه در ایهن ارتباطهات شهرکت
داشت ولی آشنائی او و محمد حرمتیپور ب زبان انولیگی یا عربیا محدود بود و پاسخووی نیاز
در زمینۀ ارتباطات نبود و لذا همیش حضور اعضائی از جبهۀ ملی الزامی بود .حتهی در مهواردی
اعضائی از جبهۀ ملی ب عنوان نمایندگان "سچفخا" در این روابر قهرار مهیگرفتنهد .در جهزوۀ
"نکاتی دربارۀ پروس تجانس" در این باره آمده است:
از آنجا ک همکاری علنی ما با انقالبیون منطق قبل از تما با چریکهای فدائی خلهقا
ب نام جبهۀ ملی صو رت گرفت بودا پس از ایجاد تما ا در مواردی ک مقدور بود ایهن
آشنائی و فعالیت ب نام سازمان چریکهای فهدائی ادامه یافهت .در مهوارد دیوهر بنها بهر
توصیۀ سازمانا فعالیتها ب همان صورت سابق (ب نام جبهۀ ملی) انجام میگرفت.35
ب نظر من رابطۀ تشکیالتی سازمان با اعضای گروه "ستاره" در خهارج از کشهور در رونهد
پروسۀ تجانسا کامالً روشن و صری نبهود .در پالتفرمهی که در تیهر مهاه سهال ( 1355بعهد از
ضربات اردیبهشت  1355و قطع ارتباط داخل و خهارج) در جلگهۀ مشهترک نماینهدگان گهروه
"ستاره" با اشرف دهقانی و محمد حرمتیپور ب تصویب رسید ب درستی به ایهن نکته اشهاره
شده است:
از نظر روابر تشکیالتی و سیاسی اعضای سازمان و گروه سهتاره بهیش از دو سهال بهدون روشهن
بودن حدود و ثغور سیاسی ه سازمانی عمل می کردند .این امر در ادامۀ خود باعث شد که روابهر
گگیخت و ناروشنی ب وجود آید و حدود و مرز و چوونوی مگئولیتها روشن نباشد.36
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از نظر رهبری سازمانا در روند پروسۀ تجانسا از آنجا ک این پروسه هنهوز به سهرانجام
نرسیده و ادغام کامل گروه در سازمان عملی نشده بودا اعضای این گروه عضو سازمان محگهوب
نمی شدند ولی آنها ضمن آن ک عضو جبهۀ ملی و گروه "ستاره" بودندا خود را عضهو سهازمان
نیز ب شمار میآوردند .در جزوۀ "نکاتی دربارۀ پروس تجانس" در این باره آمده است:

سازمان پس از قرائت و بحث و نقد نظرات گروه "سهتاره" اعهالم نمهود که بها وجهود پهارهای
اختالفات نظری موجودا معهذا اختالف اساسی بین نظرات سهازمان چریکههای فهدائی خلهق و
گروه "ستاره" نمیبیند و بنابراین ادغام گروه در سازمان پهس از طهی پروسهۀ تجهانس عملهی
خواهد شد .همزمان با رد و بدل نظراتا نزدیکترین همکاری ارگانیک ممکن بین سازمان وگروه
ب وجود آمد ک مدت دوسال ادام داشت .در این مدت اعضای گروه کامالً در اختیهار سهازمان
قرار داشتند و معناً خود را عضوی از سازمان میدانگتند.37

این ناروشنی صرفاً در محدودۀ روابر تشکیالتی درونی باقی نمیماند و در عرصۀ روابر بها
احزابا سازمانهاا جنبشها و دولتها نیز بروز میکرد .از جمل همانطور ک اشهاره شهد اعضهائی از
گروه "ستاره" ب عنوان نمایندۀ "سچفخا" با نیروها یا دولتها ارتباط میگرفتند.

رابط با دولت عراق
پس از کودتای عبدالکری قاس و سهرنوونی رژیه سهلطنتی در عهراقا دولتههای ایهران و
عراقا همیش با ه اختالف داشتند .هر دو دولت تالش میکردند از اپوزیگیون کشور دیور به
مثابۀ اهرم فشار استفاده کنند و ب همین دلیل بود ک هر دو ب اپوزیگیون کشور مقابل کمک
می کردند .ک و کیرا میزان و چوونوی این کمکها تابعی از روابر بهین دو دولهت بهود .هرگهاه
روابر دو دولت متشنج میشد کمکها فزونی مییافت و هر زمان ک تشهنج کهاهش مهییافهتا
کمکها نیز ک یا حتی قطع میشد .در دهۀ چهل و اوائل دههۀ پنجهاها دولهت ایهران از جنهبش
کردها در عراقا ب ویژه بارزانیهاا حمایت میکرد و امکانات مختلفی از جمله کمکههای مهالیا
تگلیحاتی و تبلیغاتی در اختیار آنان قرار داده بود .دولت عراق نیز از اپوزیگیون ایهران حمایهت
میکرد.
خمینی و اطرافیانش پس از تبعید از ایران در نجر اقامت کردنهد .ههواداران خمینهی به
عراق رفت و آمد داشتند و خمینی از همانجا فعالیتهای طرفداران خود را هدایت میکرد .دولت
عراق در بخش فارسی رادیو بغدادا امکان تبلیغاتی رادیوئی در اختیار آنان قرار داده بهود .سهید
محمود دعائی مجری برنامۀ رادیوی "نهضت روحانیت" و سپس "صدای روحانیت مبهارز" بهود
ک از سال  1347تا سال  1354از بغداد پخش میشد و مورد تأئیهد خمینهی نیهز بهود .دولهت
عراق همچنین امکانات قابل توجهی نیز در اختیار تیمور بختیار و پهس از تهرور وی در اختیهار
محمود پناهیان (ژنرال پناهیان) قرار داده بود .بخش فارسی رادیو عراق تبلیغات شدیدی علیه
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رژی ایران پخش میکرد .عالوه بر اینا یک موج رادیوئی مخفی بنام "صدای انقالبیون" به راه
انداخت شد ک ب دلیل عدم آشنائی کامل مقامات عراقی با ترکیب نیروهای اپوزیگیون ایهرانا
چند ماهی در اختیار ژنرال پناهیان بود .بعدها پخش برنام های رادیوی "صدای آزادی" شهروع
شد ک دیور پناهیان در آن شرکت نداشت و با همکاری نیروههای دیوهر ایرانهی شهامل حهزب
دمکرات ایرانا سرهنگ نوائی ک از چین برگشت بودا دکتر مرادا و جبهۀ ملی خاورمیانه اداره
می شد و حگین ریاحی مدیریت آن را ب عهده داشت .برنام های این رادیو ب زبانهای فارسیا
ترکی و کردی پخش می شد .ادارۀ رادیوی "صدای انقالبیون" ه در اختیار جبهۀ ملیه بخش
خاورمیان و مجاهدین قرار گرفت .البت ا سازمان مجاهدین خلق ایهران و جبههۀ ملهی ه بخهش
خاورمیان پیش از اعزام ایرج سپهری و محمد حرمتیپور ب عراق و آغاز پروسۀ تجهانس گهروه
"ستاره" با "سچفخا" ه با دولت عراق رابطۀ رسمی داشتند و به طهور مشهترک برنامه ههای
رادیوئی "صدای انقالبیون" و سپس "میهن پرستان" را اداره میکردنهد .تهراب حهقشهنا در
رابط با چوونوی ادارۀ این دو رادیو میگوید:
در سال  1351در بیروت بودم ک دوستان الفهت گفتنهد یکهی از مقامهات عراقهی مهیخواههد
دیداری با من داشت باشد .تلفن زدم و قرار گذاشت ا شخصی بود ب نام "علی رضا" (معروف ب
ابونجوا)ا کُرد بود .او گفت دولت عراق مایل ب کمک ب انقالبیون ایران است و در برابهر سهئوال
من ک چ کمکهائی میخواهند بکنندا پاسخ داد ک "فعالً در حد رادیهو" .مهن گفهت ا محهل
پخش رادیو نباید مشخص شود ب عالوه ما هیچوون کنترلی از طرف عهراق را نمهیپهذیری  .او
شرایر ما را پذیرفت و من دو هفت بعد ب بغداد رفت و رادیوئی ب اس "صدای انقالبیهون" در
همکاری با جبهۀ ملی ه بخش خاورمیان در اختیار ما قرار دادند ک در آن یکنفر از ما و یکنفهر
از جبهۀ ملیا بطور مشترک برنام اجرا میکردی  .این رادیو که دو مهوج کوتهاه داشهت مهدت
حدود  9ماه در سالهای  1351و  1352پخش شد .بعدا رادیو "مهیهن پرسهتان" راه افتهاد که
قویتر بود و موج متوسر ه داشت .در ادارۀ این رادیو فدائیان ه شرکت داشتند .با پیشهرفت
مذاکرات ایران و عراق در اواخر سال  1353مقامات عراق اطالع دادند ک در رادیو نمهیتهوانی
علی ایران تبلیغات سیاسی بکنی و رادیو باید تعطیل شود .من گفت ک ما در رادیهو تبلیغهات
سیاسی علی ایران نمیکنی و مگائل تئوریک و تجربۀ انقالبات مختلر را پخش میکنهی که
آنها پذیرفتند و رادیو "سروش" ب راه افتاد ک نام آن ه پیشنهاد من بود .رادیو سهروش هه
بعد از قرارداد الجزایر در سال  1354تعطیل شد .هزینهۀ ادارۀ ایهن رادیوهها را دولهت عهراق بها
بودج ای ک برای این کار اختصاص داده بود پرداخت میکرد.38

پس از اقامت محمد حرمتیپور در عراق ب عنوان رابر و مگهئول "سهچفخا" در خهارج از
کشورا سازمان نیز در ادارۀ رادیو میهنپرستان و بعداً سروش مشارکت کرد و ادارۀ این دو رادیهو
س جانب شد.
"سچفخا" طی س سال مبار زه با رژی شاه در اپوزیگیون ایران اعتباری کگب کرده بهود.
صفائی فراهانیا صفاری آشتیانیا هوشنگ نیّریا حگین سیدنوزادیا محمدعلی سالمی و ایهرج
سپهری قبالً ه ب عراق رفته بودنهد ولهی دسهتویر و زنهدانی شهده بودنهدا بنهابراین سهازمان
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چریکهای فدائی برای دولت عراق شناخت شده بود .و حرمتیپور با کمک جبههۀ ملهی ه بخهش
خاورمیان ک خود از قبل با دولت عراق و حزب بعث رابط داشتا توانگت با این دولت و حزب
رابطۀ رسمی بویرد .در این دوران دولت عراق خان هائی در اختیار جبهۀ ملی ه بخش خاورمیان
قرار داده بود و رفقای سازمان ک ب خارج اعزام میشدند با رفقای گروه "ستاره" در آن خان هها
اقامت و ب طور مشترک زندگی میکردند .دولت عراق عالوه بر امکان تبلیغات رادیوئیا خهودرو
و امکان رفت و آمد ب ایران از طریق مرز ایران و عهراق و کارتههای ویهژه (بنهام جهیشالتحریهر
الفگطینی -الصاعق ) برای اجازۀ عبور و مرور و حمل سالحا در اختیار "سچفخا" و جبهۀ ملی ه
بخش خاورمیان قرار داده بود .حگن ماسالی در این باره میگوید:
دولت عراقا رادیوهای میهنپرستان و سروشا خان هائی در بغدادا ماشینا امکان عبور و مهرور
از طریق مرز ایران و عراق را در اختیار ما قرار داده بود ولی کمک مالی نمیکرد و تگلیحات نیز
ب میزان بگیار اندک میداد .سالح و مهماتی ک ب ایران فرسهتاده مهیشهدا عمهدتاً از طریهق
نیروهای فلگطینی تهی میشد.39

بنا ب روایتی بخشی از سالحها ب طور قاچاقی در بیروت خریداری شده و از طریق سوری
و ترکی ب عراق برده میشد.
تا سال  1354عبور و مرور رفقا از ایران ب خارج و بالعکس از طریق مرز ایران و عهراق در
جنوب (حدود خگروآباد) صورت میگرفت .محگن نهوربخش (چنویهز) و محمهدعلی خگهروی
اردبیلی (داداشی) مگئولیت این رفت و آمدها را ب عهده داشتند (در مهورد ایهن که چنویهز و
داداشی با ه ب داخل میرفتندا یا هر یک ب تنهائی و ب نوبت مأموریتهها را انجهام مهیدادنهدا
اطالع دقیقی در دست نیگت .آنچ از تعریفهای حرمتیپور در خاطرم مانده اینگت ک چنویهز
و داداشی در این رفت و آمدها با ه بودند) .آن دو ب کمک رفقائی ک در بغداد بودندا سهالح و
مهماتا نام ها و پیامهاا جزوات و دیور وسائل را با ماشین تا نزدیک مهرز مهیبردنهد .و آنجها بها
مجوزها و کارتهایی ک دولت عراق در اختیارشان قرار داده بود میتوانگتند از کنتهرل مهأموران
عراقی عبور کرده و ب مرز عراق و ایران برسند .آنها یک دوربین مادون قرمهز هه داشهتند که
می توانگتند در شب حرکت مأموران گشت در نوار مرزی را کنترل کنند .چنویز و داداشهی به
این ترتیب از مرز عبور کرده و ب داخل ایران میرفتند و طبق قرارهائی که از قبهل بها رفقهای
داخل تنظی شده بود و نیز ب کمک پیامهای رمزی ک از رادیو میهنپرسهتان پخهش مهیشهدا
مأموریتهای تشکیالتی خود را انجام میدادند و بعد ه از همین مگیر ب عراق برمیگشهتند .از
سال 1352تا بگت شدن این راه در اواخر سال  1353یا اوائل سال  1354آنهها چنهدین بهار از
این مگیر رفت و آمد کردند و سهالح و مهمهاتا نامه ا جهزوها کتهاب و دیوهر وسهائل را جابجها
کردند.40
در تابگتان سال  1353تالشی برای گشودن راهی برای رفت و آمهد و انتقهال مهمهات به
ایران از طریق افغانگتان صورت گرفت و در این رابط مجید سیادتا از اعضای گروه "سهتاره"ا
از بغداد ب افغانگتان رفت .او ب عنوان تاجر در هتلی در کابل اقامت کرد تا وضهعیت را بررسهی
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کند .در آنجا پلیس افغانگتان ب وی مشکوک شد و او نتوانگت ب کهار خهود ادامه دههد و به
بغداد برگشت و این کوشش ب نتیج ای نرسید.41
همزما ن با کاهش تشنج بین دولتهای ایران و عراق و پیشرفت مذاکرات دو دولتا ایران ب
تدریج حمایت از جنبش کردها در عراق و بارزانی را محدود کردا و عراق نیز از حمایت خود از
نیروهای سیاسی ایرانی کاست تا سرانجام با انعقاد قرارداد الجزایر در تابگتان )1975(1354ا
رادیوها تعطیل شد و اجازۀ رفت و آمد مخفی از طریق مرز بین دو کشور را ه لغو کردند در
نتیج اغلب نیروهای سیاسی ایرانیا از جمل سازمان مجاهدین خلق ایرانا "سچفخا" و جبهۀ
ملی مجبور ب ترک عراق شدند و رفقائی ک در عراق بودند ب دمشقا بیروت و یا طرابلس
رفتند.

رابط با دولت جمهوری دموکراتیک خلق یمن
در سال ( 1354حدود خرداد یا تیرمهاه) رفیقهی از جبههۀ ملهی ه بخهش خاورمیانه بهرای
ارتباطگیری رسمی از طرف "سچفخا" ب عدن (پایتخت جمهوری دمکراتیک خلق یمن) رفهت
و با سال ربیع علیا رئیس جمهور وقت یمن جنوبیا مالقات کرد و ارتباط رسمی با دولت یمهن
جنوبی برقرار شد .تراب حقشنا در این باره میگوید:
در تابگتان سال  1354در یمن بودما رفیقی از جبهۀ ملی ه بخهش خاورمیانه بهرای برقهراری
ارتباط رسمی با دولت یمن جنوبی ب عدن آمده بود و در هتلی اقامت داشت .البت او ب عنوان
نمایندۀ چریکهای فدائی ب عدن آمده بود .از آنجا ک یمنیها احترام زیادی برای چریکها قائهل
بودندا سال ربیع علی شخصاً برای مالقات با وی ب هتل آمد ک موجب تعجب این رفیهق نیهز
شد.42

این قضی را حماد شیبانی اینطور ب خاطر میآورد ک محمد حرمتهیپهور نیهز همهراه آن
رفیق جبهۀ ملی بوده است و سال ربیع علی ب مالقات هر دو میآید.
در همان سال (1354یا اوائل سال  )1355هیئت مشترکی ب یمهن جنهوبی رفهت .تهراب
حقشنا دربارۀ این هیئت میگوید:
اواخر سال  1354یها اوائهل سهال 1355هیئهت مشهترک دو جانبه ای متشهکل از نماینهدگان
مجاهدین و فدائیان ب دعوت دولت یمن ب عدن رفت .آنها بهرای مها بلهیر فرسهتاده بودنهد و
هیئت ما از طریق بیروت ب عدن رفت .علیرضا سپاسی رئیس هیئت ما بود و مرتضی خاموشهی
مگئول دفتر سازمان در عدن و من جزو هیئت بهودی  .حرمتهیپهور رئهیس هیئهت نماینهدگی
سازمان چریکهای فدائی بود و حگن ماسالی ه بود .در این مالقات سال ربیهع علهی شهرکت
داشت و گفتووی ما در جوّ ی رفیقان شش ساعت طول کشید .دربارۀ اوضاع منطقه ا اههداف و
برنام های امپریالیگ و ه پیمانانش بحث کردی  .من به تنههائی صهحبتها را به عربهی و به
فارسی ترجم میکردم و در آخر مالقات کامالً خگت شده بودم.43
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روایت حگن ماسالی از این مالقات متفاوت است .به گفتهۀ او هیئهت نماینهدگی در ایهن
دیدار س جانب و با شرکت سازمان مجاهدین خلهق ایهرانا "سهچفخا" و جبههۀ ملهی ه بخهش
خاورمیان بوده است.44
در عدن حگاب بانکی و صندوق پگتی ب اس سازمان گرفت شد و بطور علنی هه اعهالم
گردید .اما دولت یمن جنوبی در موقعیتی نبود ک بتواند کمکی ب "سهچفخا" بکنهد .گرچه از
طرف دولت خان ای در عدن در اختیار "سهچفخا" قهرار داده شهده بهود ولهی ههیچ عضهوی از
سازمان ب طور ثابت در آنجا اقامت نداشت و فقر برای برداشت پول از حگاب بانکیا ک توسر
هواداران ب آن پول واریز میشدا و گرفتن نام هائی ک ب صندوق پگتی سازمان در این کشهور
میرسید رفقائی ب یمن جنوبی مگافرت میکردند .پولهائی ک ب این حگاب واریز مهیشهد به
دالر بود و ب صورت دالر ه برداشت میشد .رفقائی هه که مهیخواسهتند به جنهبش ظفهار
بپیوندند از طریق یمن جنوبی میرفتند.

رابط با دولت لیبی
در سال  1354ا پس از بهبود روابر ایران و عراقا پیامی از طرف دولت لیبی ب جبهۀ ملی
ه بخش خاورمیان رسید .حگن ماسالی میگوید:
در منطق بودم ک پیامی از طرف مقامات لیبی دریافت کردی حاکی از این ک آنها میخواهند
با جوانان طرفدار مصدق مالقاتی داشت باشند .من برای این مالقات ب طهرابلس رفهت  .قهذافی
شخصاً مرا پذیرفت .من در این مالقات خواستهای خود را دربهارۀ کمکههای تبلیغهاتیا مهالی و
تگلیحاتی مطرح کردم و او درجا موافقت کرد.45

پس از برقراری این ارتباطا از طرف دولت لیبی خان ای در طرابلس در اختیار جبهۀ ملهی
قرار میگیرد .رفقائی میروند و در طرابلس اقامت میکنند و ب این ترتیهب راه رفهت و آمهد به
لیبی هموار میشود .دولت لیبی همچنین برنامۀ رادیوئی ب زبان فارسی ب مدت نی ساعت (یها
یک ساعت) نیز در اختیار جبهۀ ملی قرار می دهد.

ارتباط با شوروی
موضوع ارتباط با شوروی با توج ب اثراتی ک تجربۀ منفی وابگتوی حزب توده به حهزب
کمونیگت شورویا در اذهان مردم بجا گذاشهت بهودا همهواره بمثابهۀ حربه ای تبلیغهاتی علیه
نیروهای چپ در ایران ب کار گرفت شده است .ژری شاه از همان آغاز مبارزۀ چریکهی در سهال
 1349تالش کرد چریکهای فدائی را وابگت ب بیوانه و عامهل و جاسهو خهارجی به مهردم
31

معرفی کند .اما نتوانگت سندیا مدرکی و اعترافی را در اثبات این ادعای خود ارائ دههد .تنهها
یک بار نام ای راا ک قبالً ذکر آن رفتا ب عنوان سند انتشار داد .این نام (پیوست  )1همانطور
ک گفتی ا چند روز پهس از ضهربات اردیبهشهت مهاه سهال  1355در دوم خردادمهاها از سهوی
ساواک در روزنام های کیهانا اطالعات و آیندگان چاپ شد .بنا ب ادعای ساواکا این نامه به
صورت میکروفیل در یکی از خان های تیمی چریکها کشر شده بود .در ایهن نامه که بنها به
ادعای ساواکا گویا توسر حمید اشرف ب رابطین سازمان در خارج از کشور نوشت شهده بهوده
استا از ارتباط با شورویا دریافت پولا سالح از این دولت و وعهدۀ دادن اطالعهات نظهامی در
مورد ارتش ایران ب آن کشور و ....سخن ب میان آمده بود .ساواک بر پایۀ این نامه ا چریکهها را
مته ب وابگتوی ب شوروی و جاسوسی ب نفع آن دولت کرده بود .در همهان زمهان که هنهوز
حمید اشرف زنده بودا "سچفخا" بالفاصل با انتشار اعالمیه ای ایهن اتهامهات را رد کهرده و بهر
جعلی بودن نام انوشت گذارد .در این اعالمی آمده است:
 ...کارشناسان سازمان امنیت برای سرپوش گذاشتن بر شکگت برنامۀ عریض و طویهل رژیه و
همچنین ب منظور تحریر حقایقا چند نامۀ جعلی را در جراید عصر تهران ب نام سازمان ما ب
چاپ رساندهاند و ب اصطالح پرده از اسرار ما برداشت اند ( ...پیوست .)3

همینجا باید خاطرنشان کرد ک جمهوری اسالمی نیز همین سیاست رژی شاه را دنبال
کرد .کگانی ک برای ارگانهای اطالعاتی و "پژوهشی" رژی جمهوری اسالمی کار میکنند یا بها
آنها همکاری دارندا با هدف تحریر ایهن دوره از تهاریخ "سهچفخا" به کنهد و کهاو در اسهناد و
گزارشها و بایوانیهای ساواک و حتی جگتجو و ریزبینی در اوراق بازجوئی رفقای دسهتویر شهده
توسر ساواک ک پس از انقالب ب دستشان افتاده بود پرداختند تا بلک سند و مهدرکی در ایهن
رابط بیابند .ولی تاکنون ب جز همان نامۀ ادعائی ساواک نتوانگت اند به مهدارک قابهل ارائه ای
دست بیابند ک دال بر وابگتوی "سچفخا" ب شوروی باشد.
سید حمید روحانی (زیارتی) در سومین جلد کتاب "نهضت امام خمینی" همهین نامه را
کلیش کرده و در این باره مینویگد:

بنا بر گزارشها و اسناد ب دست آمده "چریکهای فدائی" ن تنها ب وسیلۀ "پناهیهان" و دیوهر
جاسوسها و مهرههای وابگت ب شورویا از کمکهای نظهامیا اقتصهادی و اطالعهاتی آن دولهت
برخورداد بودند بلک بطور مگتقی نیز با شهوروی ارتباطههائی برقهرار کهرده بودنهد و در برابهر
جاسوسیهائی ک برای شوروی در ارتهش ایهران مهیکردنهدا از کمکههای نظهامیا اقتصهادی و
اطالعاتی آن دولت برخوردار بودند.
ارتباط و داد و ستد "سازمان چریکهای فدائی خلق" با شوروی در پی تبادل اطالعات سرویس
امنیتی آلمان با ساواک شاها آشکار شد  ...پلیس آلمان اسناد و مدارک مربهوط به "چریکههای
فدائی خلق" را در یورش ب خانۀ یکی از مارکگیگتهای ایرانی در ههامبور به نهام "مههدی
تهرانی" ب دست آورد ...خانبابا تهرانی در سال  1353ب علت ارتباط با دختهر آلمهانی به نهام
" "Brigitte Heinricnک از باند "بادره ماینهوف" بود از سوی سرویس امنیت داخلی آلمان
زیر نظر قرار گرفت .از این روا پلیس آلمان در تاریخ  54/10/23خانهۀ خانبابها تهرانهی را مهورد
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بازرسی قرار داد .در هنوام بازرسی از خانۀ نامبرده با خانمی ب نام مری جعفری روبرو شد که
بنا بر گزارش ساواک رباب عباسیزاده دهقانی مشهور ب اشرف دهقهان بهوده اسهت ...سهرویس
امنیت داخلی آلمان کپی بخشی از اسناد و نام های ب دست آمده در خانۀ خانبابا تهرانی را ب
تدریج در اختیار نمایندگی ایران در آلمان قرار داد .در میان اسهنادی که از آلمهان به دسهت
ساواک شاه رسید نام هائی بود از سوی "سازمان چریکهای فدائی خلق" ب صورت میکروفیل ا
برای اعضا و همکاران برون مرزی سازمان  ...ساواک از این نام هاا اطالعات و نکت های پر ارجی
ب دست آورد....
رژی شاه بنا بر قراردادی ک با سرویس امنیت داخلی آلمان داشتا دیرزمانی از هرگون اظههار
نظری ک بازگوکنندۀ دست یافتن ساواک ب رازهای درونهی و مگهائل درون گروههی سهازمان
باشد ب شدت خودداری ورزید تا در سال  1355ک در پی کشر چند خانۀ تیمی و وارد کردن
آسیب سنوین ب سازمانا برخی اسناد ب دست آمده از خانۀ تهرانی را با دستاویز ایهن که در
خانۀ تیمی ب دست پلیس شاه افتاده است در اختیار مطبوعات و رسان های گروههی در ایهران
گذاشت.46

همین نام در جلد اول کتاب "چریکهای فدائی خلقا از نخگتین کنشها تا بهمن -1357
بهمن نادری" در صفحات  934 -933 -932ا ه کلیش شده و اتهام بی پایۀ وابگتوی چریکها
ب شوروی و جاسوسی ب نفع آن تکرار شده است.
گرچ دربارۀ معتبر نبودن این قبیل تاریخ نواریها و سندسازیهای مغرضان شکی نمیتوان
داشت ولی با این وجودا در سطور آینده میزان سندیت این نام را بررسی خواه کرد.
از این قبیل تبلیغات و تاریخپردازیهای مغرضان ک بوذری دربهارۀ ارتبهاط "سهچفخا" بها
شورویا از سوی فعالین جنبش فدائی روایتهای متفاوتی ارائ شده است که تأمهل بیشهتری را
ضروری میسازد.
اول بار حگن ماسالی در رسال ای ک ب سمینار ویگبادن آلمانا اکتبر 1985ا با شهرکت
بیگت گروه تشکیل شده بودا ارائ داد از رابطۀ "سچفخا" با شوروی سخن ب میان آورد:
رهبران سازمان  ...ب رابطین سهازمان در خهارج از کشهور (رفقها محمهد حرمتهیپهور و اشهرف
دهقانی) دستور تشکیالتی داده بودند ک محرمان با شوروی تما بویرند و از شوروی تقاضای
کمکهای مالیا تگلیحاتی و تبلیغاتی و ...کنند .آنها تأکید کرده بودند ک این تما نباید علنی
شود و در داخل سازمان چریکهای فدائی خلق نیز نباید از این جریان مطلع شوند  ...رفقا محمد
حرمتی پور و اشرف دهقانی  ....دستورالعمل سازمان را با دو نفر از اعضای موثر گروه (ک خودم
یکی از این افراد بودم ) در میان گذاش تند  ...ابتدا هر دو نفر از اعضای گروه سهعی کهردی که
کانال مطمئنی برای برقراری تما پیدا کنی  .بعداً در تقگهی کهاری که رفقها حرمتهیپهور و
اشرف دهقانی ب عمل آورده بودندا مرا در کمیگیون روابر خارجی قرار دادند .ب ایهن ترتیهب
رفقا حرمتیپور و اشرف دهقانی و خودم در ارتباط بها مقامهات شهوروی قهرار گهرفتی  .تمها
مقدماتی ب اتفاق حرمتی پور انجام گرفت ولی در تماسهای بعدی ک در بیهروتا رما و صهوفی
انجام گرفت هر س نفر در تما مگتقی این روابر قرار داشتی و یا مشترکاً حضور پیدا مهی-
کردی  .رابطین شوروی نیز "ویکتور" و "الکگاندر" بودند.
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قرار بعدی مالقات در دمشق بود ک اختالفات اعضای گروه ب طهور دسهتجمعیا بها رهبهری و
رابطین سازمان ب اوج خود رسید و منجر ب جدائی هم جانبۀ "اتحهاد کمونیگهتی" و جبههۀ
ملی ایران در خارج از کشورا با سازمان فدائی شد .رفقا محمهد حرمتهیپهور و اشهرف دهقهانی
تصمی داشتند ک تما را ادام دهندا ولی اطالع ندارم ک پهس از شههادت حمیهد اشهرف و
سایر اعضای کادر مرکزی سازمانا این روابر ب کجا انجامید ...
تا آنجائی ک من در جریان این تما بودما شوروی ب بهان های مختلهر از کمکههای مهالی و
تگلیحاتی و پشتیبانی سیاسی و غیره امتناع میکرد ولی در عین حال سعی میکردند روابر را
با وعده و وعیدهای مبه حفظ کنند .تاکتیک کار آنها این بود ک در این سازمان نفوذ کننهد و
اطالعات هم جانب ای از سیاستها و ترکیب رهبری و سهاختار تشهکیالتی سهازمان به دسهت
آورند .همچنین میخواستند ک از طریق سازمانا از ارتش و اوضاع سیاسی و اجتمهاعی ایهران
اطالعاتی ب دست آورند و برای این ک سازمان را در عمل انجام شدهای قرار بدهندا پیشهنهاد
کرده بودند ک مرکزیت سازمان تلورام تبریکی ب مناسبت انقالب اکتبر ب کمیتۀ مرکزی حزب
کمونیگت شوروی مخابره کند تا به اصهطالح زمینهۀ مالقهات در مگهکو و دریافهت کمکههای
مختلر مورد بررسی قرار بویرد .ما ضمن امتناع از این کارا نورانی خود را از استمرار این تما
ب داخل کشور برای رهبری سازمان گزارش کردی  .در پاسخی ک حمید اشرف به مها نوشهت
بود از این رفتار و مطالبات شوروی سخت برآشفت بودا و نوشت :ب آنهها بووئیهد مها جاسهو
نیگتی ...

پس از سمینار ویگبادنا نشریۀ اندیشۀ رههائی (نشهریۀ خهارج از کشهور سهازمان وحهدت
کمونیگتی)ا در مقال ایا با امضای سازمانیا ک در واقع پاسخی بود ب رسالۀ حگن ماسالیا به
رابطۀ "سچفخا" با شوروی اشاره کرد و نوشت:
نکت ای ک رفیق ماسالی در این رابط فراموش کرده است  ...این است ک هنوامی ک برخی از
رفقای گروه از طریق فلگطینیها از مگئلۀ ارتباط فدائیان با شوروی با خبر شدندا شدیدترین و
خشنترین برخوردهای ممکن بین آنها از یک طرف و رفقای فهدائی و ماسهالی از طهرف دیوهر
بوجود آمد .و باالخره ب صورت یکی از دو علل اساسی قطع پروسۀ تجانس درآمد  ...نکتۀ دیور
مگئلۀ "فرد دیوری" است ک گویا دستورالعمل سازمان فدائیان با وی نیهز در میهان گذاشهت
شده است .ما چنین فردی را نمیشناخت ای و نمیشناسی و مگل میدانی ک چنهین نبهوده
است ( .اندیشۀ رهائیا شمارۀ 6ا 1365ا صفحات  119و)120

در سطور آینده ب علل قطع پروسۀ تجانس خواه پرداخت ولی در اینجا همینقهدر اشهاره
کن ک در پالتفرمی ک در نشگت مشترک نمایندگان گروه "ستاره" با اشرف دهقانی و محمد
حرمتیپور در تیر ماه سال  1355تنظی شدا اختالف بر سر بخشهائی از پالتفرم تشکیالتی به
عنوان علت قطع پروسۀ تجانس ذکر شده است و ن مگئلۀ ارتباط بها شهوروی .47ولهی مگهئلۀ
مه اینگت ک نشریۀ اندیشۀ رهائی (یا دستک نویگندۀ این مقال ) رابط با شهوروی را تأئیهد
کرده و میافزاید ک اعضای گروه از طریق فلگطینیها از این ارتباط مطلع شدهانهدا امها دربهارۀ
ک و کیر این ارتباط توضیحی نمی دهد و در ضهمن اظههار نظهر ماسهالی دربهارۀ اطهالع عضهو
دیوری از گروه "ستاره" از این ارتباط را تکذیب میکند.
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من برای کگب اطالعات بیشتری در این باره از نویگندۀ این مقال سؤال کهردما او ضهمن
تائید مضمون مقال ا اظهار داشت ک اطالع بیشتری دربارۀ ک و کیر رابط بها شهوروی نهدارد.
عالوه بر آن بطور غیرمگتقی از یکی از رفقای گروه "ستاره" در زمینۀ ارتباط با شوروی سهؤال
نمودما ک بر طبق این روایت غیرمگتقی ا رفقای گروه "ستاره" از طریق الفت خبر یافت بودند
ک نمایندگان "سچفخا" در یوگوسالوی با مقامات شوروی ارتباط گرفت اند و الفت نیز مقدمات
این ارتباط را فراه کرده بوده است .ب نظر میرسد اگر ه روابطی ک حگهن ماسهالی مطهرح
میکند با شوروی وجود داشت استا دیور رفقای گروه "ستاره" در جریان آن نبودهانهد و فقهر
در حد ارتباطگیری اولی از آن مطلع شدهاند.
از تابگتان سال 1355ک پروسۀ تجانس و همکاری با گروه "ستاره" قطع شهد و روابهر و
فعالیتهای "سچفخا" در خارج از کشورا کامالً مگتقل از آنها صورت میگرفهتا حمهاد شهیبانی
همراه اشرف دهقانی و محمد حرمتیپور در روابر با دولتها قرار داشت .آشنائی اشرف دهقانی و
محمد حرمتیپور ب زبانهای انولیگی یا عربی پاسخووی نیاز ارتباطهات نبهود و در ایهن جمهعا
حماد تنها کگی بود ک ب زبان عربی صحبت مهیکهرد و کمهی هه انولیگهی بلهد بهود و لهذا
حضورش در مالقات با مقامات دولتهای عربیا نیروهای فلگطینی و نیروهای عربزبان ضهروری
بود .از حماد دربارۀ ارتباط با شوروی سؤال کردم .او پاسخ داد ک از تابگتان سال 1355ب بعهد
در تمامی مالقاتهائی ک با مقامات دولتهای مختلر صهورت گرفته شهرکت داشهت اسهت ولهی
هیچوون ارتباطی از طرف سازمان با شوروی گرفت نشده استا از نیروههای فلگهطینی هه در
این مورد چیزی نشینده است و محمد حرمتیپور و اشرف دهقانی نیز هیچواه دربارۀ ارتباط بها
شوروی نکت ای را با وی مطرح نکردهاند.
وی همچنین تأکید کرد ک در اوائل سهال  1357که ارتبهاط داخهل و خهارج تشهکیالت
مجدد ًا برقرار شده بود و رفقای داخل خواسهت بودنهد که رفقهائی از خهارج به داخهل برونهد و
حرمتیپور قصد داشت ب داخل برود با وی مفصالً دربارۀ تاریخچۀ روابر بینالمللهی "سهچفخا"
صحبت کرد تا اگر احیاناً در این حین ضرب خورد حماد در جریان کارههای الزم باشهد و در آن
زمان ه حرمتیپور از ارتباط با شوروی سخنی ب میان نیاورده است.
من نیز در دورهای ک در بخش خارج از کشور فعالیت داشت ن از محمد حرمتیپورا ن از
اشرف دهقانی و ن از هیچ شخص دیوریا سخنی دربارۀ ارتباط با شوروی نشهنیدهام و هیچوهاه
نیز بین ما بحثی دربارۀ ارتباطگیری با شوروی صورت نورفت .فقر تا آنجا ک ب خهاطر دارم در
صحبتهای بین خودمانا حرمتی پور ب من گفت بود ک یک بهار بها سهفیر شهوروی در یکهی از
مراس فلگطینیها مالقات و صحبت کرده است .همینجا اشاره کن ک نیروههای فلگهطینی بها
شوروی رابط داشتند و در ارتباطات خود با "سچفخا"ا همواره توصی میکردند ک بهتر اسهت
سازمان با شوروی ارتباط برقرار کند .محل و زمان مراس مذکور و مضمون صحبت حرمتهیپهور
با سفیر شوروی در خاطرم نمانده است .آیا اشارهای ک نشریۀ اندیشۀ رهائی ب اطهالع یهافتن از
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ارتباط با شوروی از طریق فلگطینیها میکند همین رابط بوده یا چیزی بیشتر از آن؟ سهؤالی
است ک همچنان مطرح است.
از بیژن افتخاری ک از اعضای مؤثر گروه "ستاره" بودا دربارۀ ارتبهاط بها شهوروی سهئوال
کردما وی پاسخ داد ک تا آنجا ک اطالع داردا رابط ای بین "سچفخا" و شوروی وجود نداشهت
است.
قربانعلی عبدالرحی پور (مجید) رابطۀ "سچفخا" با شوروی راا در پهیش از انقهالبا تأئیهد
میکند .یکبار در گفتووئی پالتاکی ب مناسبت سالورد سیاهکل (فکر میکهن در سهال )2005
ک مجید صحبت میکرد از ارتباط با شورویا پیش از انقالب بهمن سخن ب میان آورد و گفهت
ک بعد از ضربات تیر ماه  1355و بعد از وصهل ارتبهاط داخهل و خهارجا رفقهای خهارج (اشهرف
دهقانی و محمد حرمتیپور) کُد رمزی را در اختیار مگئولین داخل کشور گذاشت بودند ک ب
وسیلۀ آن بتوانند با شوروی تما بویرند ولی تا انقالب بهمن از آن هیچ استفادهای نشد .چنهد
ماه بعد از این پالتاکا در همان سالا در تظاهراتی ک جمهوریخواههان الئیهک و دمکراتیهک در
بروکگل داشتندا مجید را دیدم و باز ه در این باره از او سؤال کردما وی وجهود کُهد رمهزی را
برای ارتباط با شوروی تا ئید کرد و اضاف نمود که ایهن کهد از طریهق ههادی (احمهد غالمیهان
لنورودی) در اختیار مرکزیت سازمان در آن زمان (هادیا منصور "محمدرضا غبرائی" و مجیهد)
قرار گرفت بود ولی در داخل کشور تا انقالب بهمن اسهتفادهای از آن صهورت نورفهت .ولهی وی
دربارۀ رابط با شوروی و ک و کیر آنا اطالع بیشتری نداشت و اطالعاتش تنها در حهد وجهود
همان رمز بود.
چند ماه پس از این تظاهراتا اشرف دهقانی ب پاریس آمده بود و در دیداری با وی دربارۀ
ارتباط با شوروی و وجود آن رمز برای ارتباط سؤال کردم و پرسیدم ماجرای رمزی ک مجیهد از
آن صحبت میکند چیگت؟ او پاسخ داد ک کُدی وجود نداشت است و اصوالً ارتباطی در میهان
نبوده است و آنها پس از وصل مجدد ارتباط با داخل کشورا پس از ضرباتا کُهدی را به داخهل
نفرستاده بودند و اضاف کرد ک اگر چنین رابط ای بود چرا باید از شماها مخفی میکردی .
هنوام تدوین این نوشت باز ه از مجید دربارۀ ایهن کهد رمهز سهؤال کهردما وی بهاز هه
حرفهای قبلی خود را تکرار کرد .تالش کردم در این باره و نیز تکمیهل اطالعهات دربهارۀ روابهر
برون مرزی "سچفخا" از اشرف دهقانی سئواالتی بکن ولی او حاضر ب پاسخ دادن به سهؤاالت
من نشد .اشرف دهقانی تاکنون ب طور علنیا موضعی دربارۀ رد یا تائید ارتباط بها شهوروی و یها
اظهارات حگن ماسالی و مجید نورفت است.
در دیداری با حگن ماسالی در پاریس در سال  2010ا دربارۀ رابط با شوروی و وجود کُد
رمز برای ارتباط سؤال کردم .او ضمن تائید مضمون رسالۀ ارائ شده ب سمینار ویگبادنا پاسهخ
داد ک تا آنجائی ک وی در این ارتباطات بوده استا هیچ کُدی برای ارتباط با شهوروی وجهود
نداشت استا ولی در مورد این ک بعد از قطع پروسۀ تجانسا ارتباط با شوروی ادام یافت یا ن
و احیاناً کُدی ب اشرف دهقانی و حرمتیپور داده شده استا اطالعی نداشت.
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اسناد "ک. .ب" (سازمان اطالعات شوروی) از جملۀ منابعی است که دسترسهی به آن
میتوانگت ب روشن شدن موضوع کمک نماید .من از س طریق در این زمین تالش کردم ولهی
تالشهای من در این راستا تاکنون ب نتیج ای نرسیده است .مأموران "ک. .ب" که در دوران
اخیر ب غرب پناهنده شدهاند در کتابهای خود اشاراتی ب موضوع ارتبهاط بها چریکههای فهدائی
کردهاند .مراجعه به ایهن کتابهها خهالی از فایهده نیگهت .یکهی از ایهن مهأموران )kuzichkin
" )viladimirوالدیمیر کوزیچکین" افگهر اطالعهاتی "ک. .ب" در ایهران اسهت که در سهال
1982ب انولیس پناهنده شد و بنا ب گفتۀ "واسیلی میتهروخین"(  )vasili mitrokhinمهأمور
"ک. .ب" در ایتالیا ک او ه ب انولیس پناهنده شدا "کوزیچکین" اطالعات مهمی در اختیار
انولیس قرار داد و این اطالعات از طریق "سیا" ( )CIAب تهران رسید و منجر ب دستویریهای
گگتردۀ تودهایها شد .کوزیکچین و "آندره دوتش" ( )Andre Deutschدر سهال  1991کتهابی
را منتشر کردند ک در ایران ه تحت عنوان "کا . .ب .در ایران" ب فارسهی ترجمه شهد .در
این کتاب دربارۀ رابطۀ شوروی با چریکهای فدائی آمده است:
 ...مخالفانی ک فعاالن در راه سرنوونی رژی شاه میجنویدندا در آن زمهان بیشهتر سهازمانهای
زیرزمینی مجاهدین و فدائیان خلهق بودنهد و تحهت تهأثیر مارکگیگه و مارکگیگه اسهالمی
قرارداشتندا ک در آن سال ها در خاورمیان محبوبیتی ب دست آورده بودند و کشهورهائی ماننهد
چین و سوری و لیبی از آنان حمایت میکردند .شعارهاشان ضدامپریالیگهتی و ضهدآمریکائی و
ضداسرائیلی بود .هدفهای اصلی آنان سرنوون ساختن رژی شهاه و بیهرون آوردن ایهران از زیهر
نفوذ آمریکا بود .این هدفها با منافع سیاست خارجی شوروی در منطق منطبق بود .ولی اتحهاد
شوروی با سازمانهای مجاهدین و فدائیان هیچ تماسی مگتقیمی نداشتا آن هه به دو دلیهل
بگیار قاطع .اولا اتحاد شوروی ب سازمانهای سیاسی یا غیهر آن که امیهدی بهرای به قهدرت
رسیدنشان وجود نداشت باشد هرگز مگتقیماً کمک نمیکنهد .مقامهات شهوروی رژیه شهاه را
بقدری پابرجا و حمایت آمریکا را بقدری قهوی مهیدیدنهد که باورشهان نمهیشهد سهازمانهای
مجاهدین و فدائیان با کارهای تروریگتیشان بتوانند تهدیدی جدی ب حگاب بیایند...
دلیل دوما تأثیر اخطار شاه بود دایر بر این ک هرگاه بر او معلوم شود ک نمایندگان هر کشوری
با اپوزیگیون ایرانی چ در خارج و چ در داخل ایران تما گرفت باشهندا ایهران فهوراً بها آن
کشور مناسبات دیپلماتیک خود را قطع خواهد نمود .البت این اخطار متوجۀ اتحهاد شهوروی و
متحدانش بود و شاه نیز در گفتهۀ خهود جهدی مهینمهود  ...از ایهن رو کمیتهۀ مرکهزی حهزب
کمونیگت شوروی ب همهۀ نماینهدگیهای شهوروی در خارجه دسهتور اکیهد صهادر نمهود که
هیچوون تماسی با اعضای این سازمانها نباید برقرار گردد .این دستور را هموهان اجهرا کردنهدا
منجمل کا. .ب .همۀ تماسهائی ک اعضای سازمانهای مجاههدین و فهدائیان خواسهتند بها مها
بویرند ه و این تماسها تا اواسر دهۀ  1970زیاد بود ه بیجواب ماند.48

کوزیکچین در کتاب خود وجود هرگون رابط ای بین شوروی و چریکهای فدائی را تا پیش
از انقالب بهمنا نفی میکند ولی ب تالشهای شورویا پس از انقالبا برای برقهراری ارتبهاط بها
مجاهدین و فدائیان اشاره میکند و مینویگد:
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رزیدنگی کا. .ب .در تهران تا آن زمان هیچ ارتباطی با مخالفان رژی شاه نداشت .ولهی چهون
شرایر دگرگون شده بود و ما می بایگت ب هر حال زمینۀ جدیدی برای فعالیتهای خود فهراه
کنی ا لذا در صدد یافتن عناصری ب عنوان رابر برآمهدی  ...بها موقعیهت مناسهبی که آن روز
فراه شده بودا شروع ب فعالیت برای برقراری تما با عناصر مورد نظر خود کردم  ...بعد که
نتیجۀ اقدامات آن روز خود را بهرای یهافتن رابطههای جدیهدا  ....به رزیهدنت گهزارش دادم ...
کاسترومین رزیدنت  ...ب من اطالع دادک این کار ضرورتی نداردا زیرا رزیدنگی توانگت اسهت
همان روز با رهبریت مجاهدین و فدائیان تما برقرار کند.
بعد معلوم شد ک متعاقب دستور صادره از (کمیتۀ مرکهزی حهزب کمونیگهت اتحهاد جمهاهیر
شوروی) رزیدنگی "کا. .ب" در تهران موفق شد در روز  14فوری سهال  1979مگهتقیماً بها
مرکز رهبری دو سهازمان مجاههدین و فهدائیان تمها بویهرد؛ و ایهن کهار توسهر "والدیمیهر
فیزنکو"( )V. Fisenkoصورت گرفت .فیزنکو یکهی از افگهران شهعبۀ " "PIو از کارشناسهان
مگائل ایران محگوب میشد ...
آن روز فیزنکو ب ساختمانی ک مرکز رهبریت هر دو سازمان مجاهدین و فهدائیان خلهق در آن
قرار داشت وارد شده و با ارائۀ گذرنامۀ سیاسیا خود را نمایندۀ رسمی اتحاد جمهاهیر شهوروی
برای گفتوو با آنان معرفی کرد .سران مجاهدین و فدائیان پس از مهدتی دو دلهی  ...فیزنکهو را
پذیرفتندا ب این ترتیب او موفق شد با سران آن دو سازمان مگتقیماً وارد گفتوو شود.
پیشنهاد ارائ شده از سوی فیزنکو فقر این بود" :دولت شوروی مایل است با شما مگتقیماً در
تما باشد ".ولی سران مجاهدین و فهدائیان در جهواب پیشهنهاد او گفتنهد" :نه ا مها چنهین
پیشنهادی را نمی پذیری  .زیرا در شرایر فعلیا مقامهای رژی جدید ایهران مهیتواننهد مگهئلۀ
تماسهای بین ما و مردم شوروی را بهان قرار دهند و ما را ب عنوان بازوی سرخ مگکو ب همه
معرفی کنند ."...ولی پس از مدتی گفتوو بین آنانا سرانجام ب ایهن شهکل توافهق کردنهد که
تماسهای مورد نظر ب صورت غیرمگتقی در اروپا انجام بویرد ...مجاههدین یهک شهمارۀ تلفهن
مربوط ب یکی از خان های امن خود را در تهران ب ما دادند تا در صورت نیاز فوری بتهوانی بها
آنها تما بویری  .ولی فدائیان ترجی دادند این کار را نکنند و زیاد کار خودشان را ب روسهها
گره نزنند.49

نکتۀ قابل توج اینگت که اظههارات کهوزیچکین دربهارۀ مراجعهۀ مگهتقی به سهازمان
فدائیانا با روایت هاش (عبا هاشمی) دربارۀ مراجعۀ نمایندۀ سفارت شوروی ب ستاد سازمان
در دانشکدۀ فنی مطابقت دارد .هاش در سال  1359یا  1360ب من گفت:
همان روزهای اول ک در ستاد سازمان در دانشکدۀ فنی تهران بودی ا کگهی به سهتاد آمهد و
خود را نمایندۀ سفارت شوروی معرفی کرد و خواهان ارتباط با سازمان بود .مهن او را به فهرخ
نوهدار معرفی کردم تا با وی صحبت کند ولی نمیدان بعد چ شد و رابط ادام یافت یا ن .

من در جریان تدوین مطلب حاضر دوباره از هاش در این مورد سؤال کردم و او گفت های
قبلی خود را تائید کرد .البت فرخ نوهدار دربارۀ این تما ا و احیاناً تهداوم آن صهحبتی بها مهن
نکرده بود لذا از فرخ نوهدار نیز دربارۀ این مالقات سؤال کردم .او ب خاطر میآورد ک با فهردی
از سفارت شوروی در ستاد سازمان واقع در خیابان میکدها مالقات و صحبتی داشت اسهت ولهی
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ب یاد نمی آورد ک چ کگی او را معرفی کرده بود .آن فرد اطالعاتی در بارۀ سازمان میخواست
است ک فرخ داده بود و برای بحث بیشتر او را ب مجید معرفی کرده بود .از مجید در ایهن بهاره
سوال کردم او گفت ک کگی ب نام والدیمیر پس از انقالب ب ستاد سازمان آمهده و کهارتش را
نشان داده بود و خواهان صحبت شده بود ک دو بار مجید او را میبیند ولی دیدارها ادامه پیهدا
نمیکند .البت باید در نظر داشت ک پهس از انقهالب افهراد بگهیاری بهرای ارتبهاط و تمها بها
"سچفخا" ب ستاد سازمان مراجع می کردند که بگهت به ایهن که در آنوقهت کهدام یهک از
مگؤلین سازمان در ستاد بودند با آنها صحبت میکردند .در کمیتهۀ مرکهزی و هیئهت سیاسهی
"سچفخا" (ک من پس از انقالب تا پائیز سال 1358عضو آن بودم) هیچواه دربهارۀ ایهن تمها
یا وجود ارتباط با شوروی یا ضرورت ارتباطگیری با شورویا صحبت یا بحثهی صهورت نورفهت.
اکثریت بعداً در روابر تنواتنوی با شوروی قرار گرفت ولی این ک رابطۀ اکثریت از کی و چوون
آغاز شد و چ روندی طی کردا موضوع این نوشت نیگت .فقر همینقدر اشاره کهن که ضهمن
صحبتی تلفنی ک در جریان تدوین مطلب حاضر با امیر ممبینی داشت گفت ک در اوائل بههار
سال  1360مجید و او برای تنظی روابر با شورویا سفری ب باکو کرده بودنهد .در اینجها ایهن
نکت را ه یادآوری کن ک مجاهدین و فدائیان هرگهز سهتاد مشهترک نداشهت انهد و ایهن که
فیزنکو ب ساختمانی ک مرکز رهبریت هر دو سهازمان مجاههدین و فهدائیان خلهق در آن قهرار
داشت مراجع کرده باشد نادرست است .همینجا روی این نکت می توان انوشت گذاشت ک آیا
مراجعۀ فیزنکو ب ستاد "سچفخا" برای ارتباطگیری با نیرویی ک با آن روابر نزدیهک داشهتندا
بی معنی نیگت؟
ضروری است این نکت را نیز خاطرنشان کن ک رهبری اقلیت تا پائیز سال 1360ک مهن
عضو کمیتۀ مرکزی و هیئت سیاسی آن بودم هیچوون تالشی برای برقراری ارتباط با شوروی یا
دولت دیوری نکرد و حتی بحثی نیز حول ضرورت ارتباطگیری با دولتها صورت نورفت.
اما برگردی ب بحث در مورد نام ای ک ساواک آن را ب عنوان سند وابگهتوی "سهچفخا"
ب شوروی در روزنام ها درج کرد .برای تشخیص جعلی یا اصلی بودن این نامه به چنهد نکته
باید توج کرد:
نکتۀ مه اینگت ک ادعای ساواک مبنی بر کشر این نام در خان های تیمی "سهچفخا"
در جریان ضربات اردیبهشت ماه  1355کذب محض استا باید توج داشت ک اگر این نام به
دست ساواک افتاده بود بطور قطع میباید اسناد دیوری را ه بدست آورده باشد .در حهالی که
هیچ سند دیوری بجز این نام راا ک اگر ه وجود داشت استا از اسناد مهه درونهی و طبهق
طبق بندی سازمانی "دوصفر" محگوب میشده است منتشر نکرده است .حتی حمیهد روحهانی
ک در غرض ورزیاش نگبت ب چریکهای فدائی نمیتوان شک کهردا در کتهاب "نهضهت امهام
خمینی" ب این موضوع اعتراف میکند ک اسناد و مدارکی را که سهاواک در اردیبهشهت مهاه
سال  1355در روزنام ها درج کردا چند ماه قبل از آنا از طریق پلیس آلمهان به دسهت آورده
است .او همانجا بخشی از گزارشات ساواک را نیز درج کرده است:
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 ...سرویس امنیتی آلمان فدرال در بازرسی از خانۀ مخفی خانبابا تهرانی مقداری نام و مدارک
ب زبان فارسی کشر نمود و ب تدریج این نام ها را در اختیار نمایندگی سهاواک قهرار دادا که
نام های مزبور اسناد کپی شده از میکروفیلمهایی است ک در ایران تهی و به خهارج فرسهتاده
شده است.50

او در زیرنویس توضی میدهد:
تاریخ نامۀ سازمان ک در این روزنام ب چاپ رسیده است  55/1/17میباشد و این تاریخ پس
از بازرسی خانۀ خانبابا تهرانی از سوی پلیس آلمان در تاریخ  54/10/23میباشدا بنابراین می-
توان باور کرد ک این نام در خانۀ تیمی ب دست آمده و از راه "سهرویس امنیتهی آلمهان" به
دست ساواک نرسیده استا لیکن چون متن نامهۀ یهاد شهده و پیشهنویس آن که در روزنامهۀ
رستاخیز چاپ شده است در پروندۀ خانبابا تهرانی بایوانی شده استا این نکت را روشن میکند
ک این نام نمیتواند در خانۀ تیمی سازمان بوده باشد زیرا در آن صورت باید نامۀ یاد شهده در
پروندۀ چریکهایی ک در خانۀ تیمی دستویر یا معدوم شدند بایوانی شودا ن در پروندۀ خانبابها
تهرانی .درباره این نام یکی از این دو گمان دور از اندیش نیگت:
الر ه ساواک تاریخ نام را تغییر داده است تها پیرایهۀ همکهاری بها سهرویس امنیتهی آلمهان و
دریافت نام از سوی آنان را از خود دور کند.
به سازمان پس از بازرسی خانۀ خانبابا تهرانی از سوی پلیس آلمانا مانند گذشهت نامه ههای
خود را ب نشانی خانبابا تهرانی در آلمان میفرستاده و پلیس آلمان نام هائی را که به نشهانی
نامبرده میرسیده است کنترل میکرده و کپی آن را در اختیار ساواک قرار میداده است.51
در روایتهای دیوری ه ک در دست استا گفت نشده است ک ایهن نامه در جریهان ضهربات در
ایران ب دست ساواک افتاده است .در عین حال باید در نظر داشت ک اسناد موجود در خان های تیمهی
طبق بندی شده بود (صفر و دو صفر) و همیش در جایی مشخص همراه با وسهایل الزم بهرای سهوزاندن
سریعشان قرار داشت و هنوام بروز خطرا اولین وظیفۀ اعضای تی سوزاندن و از بین بردن اسناد صهفر و
دو صفر بود .حفظ اسرار و اسناد درونی ب انهدازه ای مهه بهود که در تمهام پایواهههاا در طهرح فهرار و
درگیریا یکنفر بطور مشخص مأمور آتش زدن و سوزاندن اسناد بود .مضافاً این ک با توج به ایهن که
همواره خطر ضرب خوردن تی چریکی وجود داشت برخی اسناد در محهل مناسهبی در بیابهان یها کهوه
جاسازی می شد تا در صورت ضرب خوردن تی ا اسناد ب دست ساواک نیفتد .بنابرینا بگیار بعید اسهت
ک نام در خان های تیمی ب دست ساواک افتاده باشد و باید حول احتمال افتادن این نامه به دسهت
پلیس آلمان مکث کرد.

آیا اصالً هنوام دستویری اشرف دهقانیا میکروفیلمهائی به دسهت پلهیس آلمهان افتهاده
است یا ن ؟ در پاسخ ب این سئوال نیز روایتها متفاوت است.
فریبرز سنجری در سخنرانی پالتاکی خود در تاریخ  15نوامبر  2008در این باره میگوید:
 ...رفیق اشرف هیچ وقت مقی آلمان نبوده و در آلمان ه زندگی نمیکرده است .رفیق در آن
موقع در خاورمیان ب سر میبرد و فقر موقعی ک کنورۀ کنفدراسیون برگزار میشهدا مهیرود
آلمان .در آنجا ه از طریق روابر حاشی ای رفقا ب خانه ای بهرده مهیشهود که بعهداً گفتنهد
مشکوک بوده است! شب وقتی ک تنها در آن خانه بهوده پلهیس آلمهان مهیریهزد و رفیهق را
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دستویر میکند .این را ه تأکید کن ک رفیق اشرف موقعی ک از منطق به آلمهان مهیآیهد
هیچ میکروفیل و نام ای ک از ایران فرستاده شده باشد با خودش حمل نمهیکهرده و پهس از
دستویری ه مدتی بعد آزاد میشود.

حگن ماسالی در رسال ای ک ب سمینار ویگبادن ارائ کرد درست عکس این را میگوید:
در سالهای 1354و  1355تضاد و مخالفت ما با سیاستها و رفتار رهبری سازمان به اوج خهود
رسید .در این سالها مکاتبات ما با داخل از طریق میکروفیل انجام میگرفت .موقعی که رفیهق
اشرف دهقانی در فرانکفورت در منزل نامطمئنی موقتاً اقامت کرده بودا پلهیس آلمهان که به
دنبال فرد دیوری ب آن منزل مراجع کرده بودا ایشان را دسهتویر مهیکنهدا و همهۀ اسهناد و
مدارک و میکروفیلمهائی ک این رفیق با خودش حمل میکردا ب دست پلیس می افتد .در اثر
کوشش رفقای ما در آلمانا او آزاد میشود و ب خارج از اروپا منتقل میشودا بدون آن ک رژی
آلمان از نام حقیقی او مطلع شود .ولی پلیس آلمان همۀ اسناد و مدارک را در اختیهار سهاواک
قرار داده بود .رژی ایران نیز در سال  1355همزمان بها درگیریههای مکهرر مگهلحان ا یکهی از
همین مکاتبات را ک دربارۀ شوروی و اعدام "اسد" اظهار نظر شده بودا کلیش کرده و ب چاپ
رسانده بود.

برای مشخص کردن این ک چ چیزهائی ب دست پلیس آلمهان افتهاده اسهتا از کهامبیز
روستا و مهدی خانبابا تهرانی ک ههر دو در جریهان دسهتویری اشهرف دهقهانی بودنهد سهئوال
شد .52پاسخ هر دو این بود ک  :اشرف دهقانی هنوام دستویری دو کیر سامگهونت به همهراه
داشت است ک پلیس آلمان کیفها را ضبر نموده ولهی بعهد کیفهها را پهس داده اسهت .مههدی
خانبابا تهرانی نظری دربارۀ محتویات کیفها نداشت ولی کامبیز روستا حد میزد ک در کیهر
دستیهای همراه اشرف دهقانیا میکروفیل جاسازی شده بهود .کیهر سامگهونت از ایهن لحهاظ
اهمیت دارد ک در آن دوره میکروفیلمهائی ک بین داخل وخهارج رد و بهدل مهیشهد در کیهر
دستی شبی کیر سامگونت جاسازی میشد.
نوارنده در دی ماه سهال  1354و همزمهان بها کنوهرۀ کنفدراسهیون به خهارج آمهدم .در
روزهای برگزاری کنوره در فرانکفورت بودم و یک کیر دستی ب همراه داشت  .این کیر دستی
را من از ایران با خود آورده بودم و در آن میکروفیل جاسازی شده بود .آن کیهر را به کهامبیز
روستا (یا بیژن افتخاریا دقیقاً در خاطرم نیگت کدام یک) دادم ک قاعدتاً آنها کیهر دسهتی را
میبایگت ب حرمتیپور یا اشرف دهقانی میدادند .کنوره هفده در تاریخ دوم تا هشت ژانویه
برابر با دوازده تا هیجده دیماه برگزار گردیدا در زمان برگزاری گنکهرۀ کنفدراسهیون اشهرف
دهقانی و محمد حرمتیپور در آلمان بودند .درست نمیدان ایهن کیهر دسهتی چه زمهانی به
اشرف دهقانی یا محمد حرمتی پور داده شده اسهت .اگهر قبهل از دسهتویریا کیهر به اشهرف
ده قانی داده شده باشدا احتمال دارد ک همین کیر ب دست پلیس آلمان افتاده باشهد که در
آن میکروفیل جاسازی شده بود .از بیژن افتخاری در این باره سهئوال کهردما او نیهز به خهاطر
نداشت ک کیر چ زمانی ب آنها داده شده است ولی توضی داد ک آن خان را کهامبیز روسهتا
چند ماه پیش از دستویری اشرف دهقانی از مهدی خانبابا تهرانی اجهاره کهرده بهود و در آنجها
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زندگی می کرد و در آن خان عالوه بر مدارکی ک همراه اشرف دهقانی بودا اسنادی دیوری نیز
وجود داشت ک ب دست پلیس آلمان افتهاد .بیهژن افتخهاری که در ایهن مهاجرا متهرج بهودا
ارزیابیاش این است ک یکی از دالئلی ک پلیس آلمان اشرف دهقانی را بگرعت آزاد کهرد ایهن
بود ک بر اسا مدارکی ک بدستش افتاده بود فهمید ک مگئل مربوط به اپوزیگهیون ایهران
میباشد و ربطی ب گروههای آلمانی ندارد .این احتمهال وجهود دارد که کهامبیز روسهتا کیهر
دستی را ب همان خان برده باشد .اشرف دهقانی بنا ب اسناد سهاواک در تهاریخ بیگهت و سهوم
دیماه ( 1354برابر با سیزده ژانوی ) در آلمان دستویر شده است با توج ب تاریخ تحویهل کیهر
دستی ب کامبیز روستا(یا بیژن افتخهاری) در دوم یها سهوم ژانویه و تهاریخ دسهتویری اشهرف
دهقانی در سیزده ژانوی یعنی حدود ده روز فاصل ا احتمال داده شدن کیر دسهتی به محمهد
حرمتی پور یا اشرف دهقانی زیاد است .مضافا اینک پیام سهازمان به کنوهره کنفدراسهیون که
احتماال در این کیر دستی بوده است در کنوره کنفدراسیون خوانده شده بود.
حتی اگر این فرض را قبول کنی ک میکروفیلمهائی ب دست پلیس آلمان افتاده و پلهیس
آلمان ه یک نگخ از کپی آنها را ب ساواک داده باشدا سئوال مهمتر اینگت ک آیا ساواک در
میکروفیلمها دستکاری کرده است یها نه ؟ سهئوال اصهلی اینگهت که آیها نامه ای که در دوم
خردادماه سال  1355توسر ساواک در روزنام ها انتشار یافتا واقعهاً نامه ای اسهت که حمیهد
اشرف ب اشرف دهقانی نوشت است یا این ک نام ای دستکاری شده و یا اساسهاً جعلهی اسهت؟
برای پاسخ ب این سئوالا خود نام را باید زیر ذرهبین گذاشت:
نکتۀ اول تاریخ نامۀ چاپ شده است .تاریخ نام  55/1/17می باشدا در صورتی ک اشهرف
دهقانی در تاریخ  54/10/23در آلمان دستویر میشود .یعنی تاریخ نام حدود س مهاه پهس از
این دستویری است .پس چوون این نام در آلمان و هنوام دستویری اشرف دهقانی به دسهت
پلیس آلمان افتاده است؟ حمید روحانی در کتاب خودا با توج ب ضمیم بهودن ایهن نامه به
پروندۀ خانبابا تهرانیا دو احتمال را مطرح میکند که نخگهتین آن تغییهر تهاریخ نامه توسهر
ساواک است .ولی او ک اصل این نام را در اختیار داشت و کلیشۀ آن را در کتابش چاپ کهرده
استا دربارۀ این ک نشانی از تغییر تاریخ در نام موجود است یا ن ا سخنی نمیگوید .اگر تاریخ
نام تغییر داده شده باشد حتماً اثری از آن دستکاری باقی میماند .در کلیش هائی از ایهن نامه
ک ساواک در خرداد سال  1355در روزنام ها چاپ کردا اثری از دستکاری و تغییهر تهاریخ به
چش نمی خورد .در کلیشۀ این نام ک در کتاب حمید روحانی چاپ شده است نیز اثری از این
دستکاری نیگت .ما ب اصل نام دسترسی نداری تا این موضوع را از نزدیک بررسی کنهی ا امها
اگر چنین نشانی بودا حمید روحانی میتوانگت نتیج بویرد ک تهاریخ نامه تغییهر داده شهده
است و احتمال دوم را مطرح نمیکرد .البت احتمال دومی ک حمید روحهانی مطهرح مهیکنهدا
یعنی فرستادن نام و میکروفیل ب آدرسی ک اشرف دهقانی در آن دستویر شهده بهوده کهامالً
بدور از ذهن است ولی احتمال این ک ساواک نام را جعل کرده باشد بگیار قوی است.
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نکتۀ بعدی ک در بررسی جعلی یا اصلی بودن نام اهمیت داردا توج ب خر نامه اسهت
ک ادعا میشود از آنِ حمید اشرف است .در کتاب "چریکهای فهدائی خلهقا از  53 "...دو نامهۀ
دستنویس منتگب ب حمید اشرف کلیش شده است (پیوستهای  1و  .)2اولی نامه ایگهت که
حمید اشرف خطاب ب رفیق "نوار" نوشت است و دومی نامۀ اوست ب پدر و مهادرش .مقایگهۀ
خر این دو نام ب وضوح نشان میدهد ک ب لحاظ خر کامالً متفاوت هگتند.
گرچ پ س از گذشت این هم سال دادن نظر قطعی بگیار دشوار است ولهی خهر حمیهد
اشرف برای من تا حدودی آشناست .من برخی یادداشتهاا جمبندی و تحلیلهائی را ک دستخر
حمید اشرف بود در ایران خوانده بودم .هنوامی ه ک در خارج از کشور بهودما حمیهد اشهرف
برای من نام نوشت بود و آخرین نام اش را ک ب صورت میکروفیل بهود تها مقطهع انقهالب بها
خود داشت  .نام ای ک در دوم خرداد در روزنام ها منتشر شد ههیچ شهباهتی به خهر حمیهد
اشرف نداشت .یکی از دو نامۀ منتگب ب حمید اشرف ک در کتهاب "چریکههای فهدائی خلهقا
از "...درج شده استا یعنی نامۀ وی ب پدر و مادرش ب نظرم بیشتر شبی خر اوست .من ایهن
نکت را در جلگات پالتاکی ک در سال  2009برگزار میشد نیز خاطرنشان کردم .ایهن جلگهات
پالتاکیا بعد از انتشار کتاب محمود نادری و با شرکت جمعی از فعهاالن "سهچفخا" در پهیش از
انقالبا و ب منظور رد و بدل کردن یادماندههای آن دورها در طول چند ماها برگزار شد.
ناصر پاکدامن ب ابتکار خویش تالش کرده بود ک از طریهق احمهد اشهرفا بهرادر حمیهد
اشرفا دستخطی از او را ب دسهت بیهاورد تها خهر ایهن دو نامه مقایگه شهود .احمهد اشهرف
دستخطی نداشت ولی برادر دیورشان گفت بود زمانی ک حمید مخفی شهد نامه ای به پهدر و
مادرش نوشت بوده است .و در پاسخ این سئوال ک آن نام کجاست؟ پاسخ داده بود ک ساواک
آن را ضبر کرد .و اینا همان نام ای است ک در کتاب "چریکهای فهدائی خلهقا از "...کلیشه
شده است.
من توانگت کپی نام ای را ک حمید اشرف ب خانواده اش نوشت بود بدست بیاورم .نامه
همانی است ک در کتاب "چریکهای فدائی خلقا از "...درج شده اسهتا بها ایهن تفهاوت که در
کپی نگخ ای ک من بدست آوردما نام روی کاغذ خر دار نوشت شده ولی در کتهاب خطهوط
کاغذ محو شده است (پیوست .)2
با توج ب این دو فاکتا نام ای ک ساواک در روزنام ها منتشر کردا خهر حمیهد اشهرف
نیگت .این فرض ه ک فرد دیوری از رهبری سازمان آن را نوشت باشد نیز ب احتمهال قریهب
ب یقین منتفی است .چون نام هائی ک از طرف رهبری سازمان به مگهئولین خهارج از کشهور
نوشت میشدا ب ویژه نام هائی ک حاوی اطالعات امنیتی بودا توسر خود حمید اشرف نوشهت
میشد.
مگئلۀ دیورا در رابط با شیوۀ رمزنویگی است ک در نام ب کار گرفت شده اسهت .در آن
دوره شیوۀ رمزنویگی متداول بین داخل و خارجا شیوۀ رمزنویگی کتابی بود .54اما شیوهای ک
در نامۀ منتشر شده توسر ساواک ب کار گرفته شهده نه تنهها ربطهی به ایهن شهیوۀ مرسهوم
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رمزنویگی سازمان در آن دوره نداردا بلک اصالً رمزنویگی نیگت و ب گون ای تنظی شهده که
خوانندۀ غیرآشنا با رمزنویگی نیز ب راحتی میتواند آنرا بفهمد .البت سهاواک نیهز که ههدفش
تبلیغ علی چریکهای فدائی بودا نام را عمداً آنچنان ساده تنظی کرده بود ک خواننهدۀ عهادی
روزنام ه ا بدون توضیحات ساواکا منظور نویگندۀ نام را میفهمید .مثالً در نام بجای "صد
هزار دالر" نوشت شده است "صد هزار آفیش امپریالیگتی" و دو سطر پائینتر نوشت شده "این
پولها و . "...
در اینجا ب این نکت ه باید اشاره کن ک ارتباط بین داخل و خارج از طریهق نامه ههای
پگتی ه صورت میگرفت" .سچفخا" برای رد و بدل کردن نام آدرسهای پگهتی مختلفهی در
خارج و داخل در اختیار داشت .و چون احتمال کنترل نام های پگتی توسر ساواک زیهاد بهودا
در صورت استفاده از نامۀ پگتیا مطالب با جوهر نامرئی در البالی سطور یک نامهۀ عهادیا که
مضمون آن برای پلیس شک برانویز نباشدا نوشت میشد و بهرای خوانهدن آن مطالهب نهامرئی
میبایگت ابتدا جوهر نامرئی را ظاهر و مرئی میکردی  .55مگایل امنیتی نیز الزاماً میبایهد به
رمز نوشت میشد .نام ای ک ساواک در روزنام ها چاپ کردا از این نوع نامه هها نیگهتا نه بها
جوهر نامرئی نوشت شده و ن رمزهای قراردادی و مرسوم سازمان را دارد.
نکتۀ مه دیور مخاطب نام است .مخاطب این نام ا "نوار" یعنی "اشرف دهقانی" است.
با وجود این ک مضمون نام دربارۀ سیاستهاا مشکالت و مگائل سازمان در خارج اسهت .معلهوم
نیگت چرا فقر "نوار" مخاطب قرار گرفت و محمد حرمتیپور (مگعود) ه ک نماینده و رابهر
سازمان در خارج بود و حدود یک سال پیش از اشرف دهقانی ب خهارج آمهده بهود و ارتباطهات
گگتردهتری ه داشتا از قل افتاده است .نام ای با چنین مضمونی قاعدتاً میبایگهت خطهاب
ب هر دو نوشت میشد .علت این امر را در بی اطالعی احتمالی مأموران ساواک از حضور محمد
حرمتیپور در خارج از کشور باید جگتجو کرد .اشرف دهقهانی در آلمهان دسهتویر شهده بهود و
ساواک ب هویت وی و حضور وی در خارج پی برده بود و ب همین دلیهل حهد مهیزد که او
مگئول خارج از کشور باشد و نام را خطاب ب وی تنظی کرده بود .آنچ احتمال این بیخبهری
را قوی میکندا اینگت ک در درگیری خانۀ مهرآباد جنوبی در تیرمهاه سهال  1355که حمیهد
اشرف و دیور اعضای رهبری سازمان در آن جان باختندا نهام محمهد حرمتهیپهور در فهرسهت
کشت شدگان اعالم شد در حالی ک وی در خارج از کشور ب سر میبرد .شهاید سهاواک یکهی از
رفقای جانباخت را نتوانگت بوده ب درستی شناسائی کند.
در همان ابتدای نام آمده است:
این دفع از تأخیر نام ات دلواپس شدم ...از رابطمان علت تأخیر را پرسیدم گفت ک برای پیهدا
کردن وسیلۀ مطمئن برای عبور از آب ناچار شده است دو س روزی معطل شود .رابطمان واقعاً
فداکاری کرده است و من از او ستایش کردم.

از این جمل چنین بر می آید ک رابر برای آمدن ب ایهران از مهرز آبهی و مخفیانه آمهده
است .همانطور ک پیشتر اشاره کردما قبل از این تاریخ رفقای مها از مهرز آبهی ایهران و عهراق و
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اروندرود تردد میکردند و ساواک از ایهن موضهوع بهاخبر بهود و همهین اطهالع را هه در نامه
گنجانده است .در حالی ک در این مقطع یعنی نیمۀ دوم سال 1354ا دیور راه عبهور و مهرور از
مرز آبی ایران و عراق (اروندرود) بگت شده بود و رفقای ما نمیتوانگتند از آن طریق تردد کنند
و هنوز راه عبور و مرور مخفی دیوری ه برای رفت و آمد ب ایهران بهاز نشهده بهود .گنجانهدن
چنین عبارتی در نام نشان میدهد ک ساواک فکر میکرده است ک همچنان مثل سابق رفهت
و آمد از طریق مرز ایران و عراق صورت میگیهرد .اطالعهاتش کهنه بهوده اسهت و از روشههای
جدیدی ک سازمان پس از بگت شدن مرز آبی برای انتقال میکروفیل و وسائل دیوهر به کهار
میگرفت اطالعی نداشت است.
در جای دیوری از نام نوشت شده است ک :
من فردا باید برای توجی کارهایمان در جلگۀ تی تئوریک شرکت کن ...

حال آن ک در سازماندهی و ساختار تشکیالتی "سچفخا"ا تی تئوریک وجهود نداشهت و
در ثانیا ذکر چنین مطلبیا یعنی برنامۀ روزانۀ کگی در داخل کشورا در نام ای برای خارج چ
ضرورتی داشت است.
در نام ا در پاسخ ب سؤاالت گفت شده است ک :
 ...اما این ک وسیلۀ آن دوست مشترک پیغام داده بودی ک آن دوست شجاع (دوست شجاع در
نام ب جای قذافی آمده است .نوارنده) شخصاً تو را تاکنون نپذیرفت و با افهراد پهائینتر تمها
داری مطلب مهمی نیگت و طبیعی است ک او وقت ندارد.

این نکت نیز عاری از حقیقت است .زیرا ک در آن مقطع ارتباط با دولت لیبهی از طریهق
جبهۀ ملی ه بخش خاورمیان برقرار بود و ن "سچفخا" .در نخگتین دیدار رسمی نیزا قذافی بها
حگن ماسالی مالقات داشت است .ارتباط رسمی و مگتقی "سچفخا" بها دولهت لیبهی پهس از
ضربات سال  1355و در پائیز آن سال برقرار شد.
نگبت دادن این عبارت ب حمید اشرف ک "راجع ب اطالعاتی ک دوستان بزرگتر دربهارۀ
ارتش ضدخلقی ایران خواست بودند باید بووی فعالً چنهد نفهر از افگهران وظیفه را در اختیهار
داری  .آنها میتوانند در حد خودشان اطالعاتی ب ما بدهند و بهدون ایهن که خودشهان بداننهد
مشغولی  ".کامالً بی پای است .باید تأکید کرد ک در سال (1355یا سال  )1354ک تاریخ ایهن
نامۀ جعلی استا سازمان عضو و یا هوادار افگر وظیف نداشت است ک بتوان اطالعاتشهان را به
شورویها داد .این را نواهی ب اسامی و شغل دستویرشهدگان و جانباختوهان فهدائی در سهالهای
 1354تا  1357نشان میدهد .پس از ضربات تیرماه  1355تا اوائل سال  1357ه که اساسهاً
ارتباط منظمی بین دو بخش داخل و خارج وجود نداشهت که اطالعهاتی بهویژه بهرای دادن به
شوروی رد و بدل شود .با در نظر داشتن این مالحظات میتوان نتیج گرفت ک نام ای که در
روزنام ها منتشر شدا جعلی و ساواک ساخت است .ساواک ب نحوی بگیار ناشیان نام ای را بهر
اسا دروغها و اتهامات بی پای برای تبلیغ علی سازمان چریکهای فهدائی خلهق ایهران تنظهی
کرده و در روزنام ها ب چاپ رسانده و در آرشیو خود بایوانی نمهوده اسهت .البته اطالعهاتی در
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نام وجود دارد (از جمل تگوی های درون تشهکیالتی و ارتبهاط بها لیبهی) که درسهت اسهت و
ساواک این اطالعات را داشت و در تنظی نام از آنها استفاده کرده است.
احتماالت مختلفی را میتوان در نظر گرفت .یکی از احتمهاالت همهان اسهت که سهاواک
طرح کردا یعنی افتادن اسنادی ب دست ساواک در حین ضربات .این احتمهال البته ا همهانطور
ک پیشتر ه اشاره کردم بگیار بعید ب نظر میرسد .احتمال دیور اعتراف رفقای دستویر شده
زیر شکنج و بازجوئی است .این احتمال نیز بگیار ضعیر است چرا ک رفقای بگهیار معهدودی
در سازمانا اطالعاتی از این دست را داشتند ک هیچکدامشان نیز زنده دستویر نشهدند .عهالوه
بر این اگر این اطالعات در بازجوئیها گفت شده بودا حمیهد روحهانی و بهمهن نهادری که اوراق
بازجوئی ساواک را در اختیار داشتندا برای محک کردن استداللشان ب آنها متوسل میشهدند و
نیازی ب حد زدن نداشتند .شاید این احتمال بیشتر باشد ک این اطالعات هنوام دسهتویری
اشرف دهقانی در آلمان ب دست پلیس آلمان افتاده باشد و آنها این اطالعات را ب سهاواک داده
باشند .مگئلۀ اصلیا اماا اینگت ک اطالعاتی ک ساواک در دست داشت اسهتا صهرفاً چاشهنی
این نامۀ جعلی است و ن محتوای اصلی آن.
هدف ساواک از انتشار نامۀ جعلی منتگهب به حمیهد اشهرفا تحریهر واقعیتهها و القهای
وابگتوی چریکها ب شوروی و جاسوسی ب نفع آن دولت و دادن اطالعات دربارۀ ارتش ب آنهها
بود  .ارگانهای اطالعاتی و پژوهشی رژی جمهوری اسالمی و یا کگانی ک برای این ارگانهها قله
میزنند یا با آنها همکاری میکنند نیز همین هدف را دنبال میکنند.
همینجا اگر بخواهی بحث مربوط ب ارتباط با شوروی را ه جمعبندی کنی میبینی ک
در مورد ارتباط سازمان فدائی با شوروی با روایتهای متفاوتی مواجهی ا برخی از این روایتهها به
وجود ارتباط با شوروی داللت دارد و برخی دیور فقدان رابط را نشان میدهدا ولی نکتهۀ مهه
این است ک در تمامی این روایتها چند نکتۀ اساسی مشترک وجود دارد:
" -1سچفخا" هیچوون کمهک مهالیا تگهلیحاتیا تبلیغهاتیا تهدارکاتیا اقهامتیا عبهور و
مروریا و ...از شوری نورفت است.
" -2سچفخا" هیچ اطالعاتی در هیچ زمین ای ب شورویها نداده است.
" -3سچفخا" همیش مواضع خود و انتقاداتش نگبت ب شوروی را صریحاًا بدون اغمهاض
و پردهپوشیا علناً بیان داشت و هیچ امتیازی ب آنها نداده اسهت .همیشه سیاسهت شهوروی در
ایران و ارتباطش با رژی شاه را قاطعان مورد انتقاد قرار داده و محکوم کرده است.
 -4با حزب تودۀ ایران هیچ همکاریا رابط و تماسی نداشت است.
این نکات ب روشنی نشان میدهد ک "سچفخا" ب استقالل و عدم وابگهتوی خهود و به
عدم تبعیت از قطبهای جهانی پایبند مانده است و ب این ترتیب اتهام وابگتوی آن ب شوروی و
یا جاسوسی برای آن اتهامی است کامالً بی پای و سخیر.
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روند فعالیتهای "سچفخا" در خارج از کشور و سرانجام پروسۀ تجانس
فعالیتهای خارج از کشور "سچفخا" در سالهای  1352تا  1355ب سرعت گگترش یافت.
اعالمی ها و انتشارات سازمان در مقیاسی وسیع در اروپاا آمریکا و ب میزان محدودتر در منطقهۀ
خاورمیان ا تجدید چاپ و پخش میشد .شمار هواداران سازمان به سهرعت فزونهی مهیگرفهت.
فعالیتهای تبلیغاتی هواداران سازمان در اروپا و آمریکا ه ک بخش قابل مالحظ ای از آنان بهدون
ارتباط مگتقی با بخش خارج از کشور سازمان فعالیت میکردند ه بگیار گگترده بود .بخشی از
این تبلیغات از مگیرهای مختلر ب داخل کشور نیز راه مهییافهت .کمکههای مهالی ههواداران و
دوستداران "سچفخا" در خارج از کشور ک از طرق گوناگون ب سهازمان در داخهل مهیرسهیدا
بگیار قابل مالحظ بود و مشکلگشا.
پس از ضرب ب گروه محمود خرمآبادی 56در اسفند سال 1352ا در فروردین سال 1353
حماد شیبانی از ایران خارج شد و از طریق کویت ب فلگطین رفهت و به (الفهت ) پیوسهت .در
آنجا ارتباط وی با سازمان برقرار شد .او در اواخر سال  1353ب ظفهار مهیرود و تها پهائیز سهال
 1354در صفوف جبهۀ خلق برای آزادی عمان مبارزه میکند.
در تابگتان سال 1353ا اشرف دهقانی ب خارج اعزام میشود 57و ب بغداد میرود .ازیهن
پس او و محمد حرمتیپور رابطین و مگئولین "سچفخا" در خارج از کشور بودند.
در پائیز سال  1353منوچهر حامدی از اعضهای گهروه "سهتاره" بهرای تگههیل و تگهریع
پروسۀ تجانسا همراه چنویز (محگن نوربخش)ا ب طور مخفیان از مرز ایران و عراق عبور کرده
و ب ایران میرود و ب سازمان میپیوندد .منوچهر حامدی ب احتمهال قهوی در جریهان ضهربات
اردیبهشت سال  1355حین درگیری مگلحان با مأموران ساواک در یکی از پایواههای سهازمان
در رشتا همراه با چهار رفیق دیور در تاریخ 1355/2/28جان میبازد.58
در اوائل سال  1353فرهاد سپهری برای مبارزه در صفوف جبهۀ خلق بهرای آزادی عمهان
ب ظفار میرود و چند ماهی در کنار مردم ظفهار مهیجنوهد و در پهائیز همهان سهال در حهین
بمباران نیروهای جبه ا توسر جنوندههای ارتش ایرانا مورد اصابت خمپاره یا تهرکش انفجهار
بمب قرار گرفت و جان میبازد.
محمدعلی خگروی اردبیلی (داداشهی) در اوائهل سهال  1354به ظفهار مهیرود و مهدت
کوتاهی بعد ب دلیل ایگت قلبی در میگذرد.
پروسۀ تجانس بین گروه "ستاره" و "سچفخا" ک از سال  1352آغاز شهده بهودا به نحهو
مطلوبی پیش نرفت و بحثها در جهت هموونی نظری سیر نکرد .برخی جزوها و نوشت هایی که
بین سازمان و گروه "ستاره"ا در این دورها رد و بهدل شهد عبهارت اسهت از" :دربهارۀ انقهالب"ا
"مالحظاتی دربارۀ ,,دربارۀ انقالباا"ا "توضیحاتی چند دربارۀ نقهد ,,دربهارۀ انقهالباا"ا "نظهری
نقادان بر مالحظاتی دربارۀ ,,دربهارۀ انقهالباا"ا "استالینیگه و مگهئلۀ بوروکراسهی در جامعهۀ
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سوسیالیگتی"ا "نقدی بر ,,استالینیگ و مگئلۀ بورکراسی در جامعۀ سوسیالیگتیاا"ا "جهواب
ب ,,خطوطی در طرح مگئلۀ استالیناا"ا "گرایش ب راست در سیاست خارجی جمهوری خلهق
چین"ا "نقدی بر ,,گرایش ب راست در سیاسهت خهارجی چهیناا"ا "اندیشهۀ مهائو تگه دون و
سیاست خارجی چین" .مضمون این نوشت ها اختالفات نظری را تا حدودی مهنعکس مهیکنهد.
البت ب مرور اختالفات دیوری نیز بر اختالفات آغازین افزوده شهد .درج مقالهۀ" :اندیشهۀ رفیهق
مائوتگ دون و انقالب ما" در نشریۀ نبهرد خلهق شهمارۀ ( 2فهروردین )1353ا آوردن شهعری از
استالین در نبرد خلق شمارۀ ( 6اردیبهشت  )1354تأئید اندیشۀ مائو در کتهاب "اعهدام انقالبهی

عبا شهریاریا مرد هزار چهرها بزرگترین جاسو و مشاور عالی سازمان امنیت ایران بوسهیلۀ
سازمان چریکهای فدائی خلق و پاسخ ب پیام بقایای رهبران حزب توده" ( )1354مهورد انتقهاد

رفقای گروه "ستاره" قرار گرفت .آنها بر این نظر بودند ک سازمان در مگائل مهورد اخهتالف بها
این گروه باید از موضعویری علنی اجتناب کند .موضوعی ک برای رهبری سازمانا بویژه حمیهد
مؤمنی قابل پذیرش نبود .حمید مؤمنی بر این باور بود ک سازمانی ک طی چنهد سهال مبهارزۀ
سختا خود را در جامع تثبیت کرده است ب خاطر آغاز پروسۀ تجانس با گروهی که خواههان
پیوستن ب سازمان است و اختالفات نظری متعددی با آن داردا نمیتواند موضعویریهای خود را
در مورد اختالفات ب حالت تعلیق در آورد.
اعدام "اسد" 59توسر سازمان نیز ب یکی از مگهائل جهدی مهورد اخهتالف تبهدیل شهد.
محمد حرمتیپورا عبا کابلیا حگن جان لنووریا غالمعلی خهراطپهورا محمهدعلی خگهروی
اردبیلههیا محگههن نههوربخش و "اسههد"ا اعضههای گروهههی در اسههتان مازنههدران بودنههد ک ه در
اواخرسال( 1351یا اوائل سال  )1352ب چریکهای فدائی خلق پیوستند" .اسد" مهدتی پهس از
مخفی شدن و قرار گرفتن در یک تی چریکیا بیخبر و بدون اطالع به رفقهای دیوهرشا خانهۀ
تیمی را ترک کرد .و این برای یک سازمان مخفهی مگهل بگهیار جهدی اسهت .سهازمان که از
سرنوشت "اسد" بی اطالع بود و بی آن میرفت ک دستویر شده باشدا مجبور مهیشهود بهرای
پاک کردن اطالعات "اسد" و جلوگیری از ضربۀ احتمالیا امکانات مهمی از جمله یهک کارگهاه
نارنجکسازی را ک وی از محل آن اطالع داشت رها کند .اما "اسد" پهس از تهرک سهازمانا بها
یک شناسنامۀ جعلی در یک شرکت کار پیدا کرده بود و تنها زنهدگی مهیکهرد .یکهی از رفقهای
سازمان او را بطور تصادفی میبیند و ب سازمان گزارش مهیدههد .بهرای جلهوگیری از خطهرات
احتمالی بعدیا تصمی میگیرند او را اعدام کنند.
در آخرین باری ک محگن نوربخش (چنویهز) و (احتمهاال محمهدعلی خگهروی اردبیلهی
,,داداشیاا) ب ایران رفت بودندا علیاکبر جعفریا عضو مرکزیت "سچفخا"ا ب آنها میگوید که
سازمان "اسد" را پیدا کرده و اعدام کرده است .چنویز و داداشی شهدیداً نگهبت به ایهن عمهل
اعتراض میکنند .حتی چنویز وقتی ب خارج از کشور برمیگردد میخواست مصهاحب کهرده و
علناً ب این اق دام سازمان اعتراض کند که رفقهای دیوهر او را از ایهن کهار منصهرف مهیکننهد.
حرمتیپور نیز نگبت ب کشتن "اسد" اعتراض داشت.
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چنویز این مگئل را با رفقای گروه "ستاره" مطرح میکند و آنها نیز به رهبهری سهازمان
اعتراض میکنند .رفقای گروه "ستاره" ایهن عمهل را نشهان ای از سهلطۀ استالینیگه و تصهفیۀ
مخالفان نظری در سازمان ارزیابی میکردند و بر این باور بودنهد که کشهتن "اسهد" به دلیهل
مخالفت نظری بوده است .رهبری سازمان در پاسخ ب ایهن انتقهادات تأکیهد داشهت که اعهدام
"اسد" ب دالئل امنیتی صورت گرفت است و اساساً ربطهی به استالینیگه و تصهفیۀ مخالفهان
نظری ندارد .در پی این بحثها بود ک سازمان گزارش کاملی دربهارۀ بحثهها و رفتهار "اسهد" در
تیمی ک در آن عضو بود و توسر رفقای ه تیمش تهی شده بود برای رفقای خارج فرستاد تها
نشان دهد ک ترک بیخبر خانۀ تیمی ارتباطی ب اختالفات نظری نداشت است.
در اواسر سال  1354اختالفات بین رهبری "سچفخا" و گروه "ستاره" بگیار حاد شهد و
در رهبری "سچفخا" تردیدهای جدی حول پیشبرد پروسۀ تجانس بروز کرد .حمید مهؤمنی در
این دوره ب لحاظ تئوریک نقش مهمی در سازمان داشهت .او مگهئول هیئهت تحریریه و عضهو
شورایعالی 60سازمان بود .پاسخووئی ب نظرات رفقای گروه "ستاره" را ه او بر عههده داشهت.
جزوههایی ک در روند بحثهای درونی و در روند پروسۀ تجانس بین گروه "ستاره" و سهازمان از
جانب سازمان نوشت شده استا از حمید مؤمنی است .مؤمنی بر وحدت ایدئولوژیک در سازمان
تأکید داشت و نورش او در رابط با چارچوب اختالفات قابل پذیرش در درون سهازمانا نوهرش
محدودی بود .از نظر او اختالفات نظری با گروه "ستاره" در حهدی بهود که در چهارچوب یهک
تشکیالت واحد نمیتوانگت بونجد .او در حگن نیت و صداقت رفقای گروه "سهتاره" نیهز ابهراز
تردید میکرد .انتقادات رهبری سازمان مجاهدین خلق ایران ب رهبری سازمان دربارۀ چوهونوی
رابطۀ آن با جبهۀ ملیا در خارج از کشور و نیز تقاضای رفقای گروه "ستاره" از رهبری سهازمان
برای اجرای عملیات مگلحان ب نام جبهۀ ملیا در ایران و ...در بروز این تردیدها بی تأثیر نبهود.
حمید مؤمنی بر این نظر بود ک پروسۀ تجانس باید قطع شود و تکلیر قطعهی رابطه بها گهروه
"ستاره" سریعاً روشن شود .مؤمنی همچنین بر این نکت انوشت میگذاشت ک رفقای سهازمان
ک ب خارج اعزام شدهاندا خودشهان بها سهازمان اختالفهاتی پیهدا کهردهانهد و از نظهر تئوریهک
نتوانگت اند با رفقای این گروه برخورد کنند و حتی تا حدودی تحت تاثیر آنها قهرار گرفته انهد.
حمید اشرف اما بر این باور بود ک تعیین تکلیر با گروه "ستاره" باید طی روندی صورت بویرد
ک در جریان آن رفقای گروه "ستاره" هر کدام بتوانند خهود موضهعی اتخهاذ کننهد و چه بگها
مواضع و برخوردشان یکگان نباشدا و نباید با همۀ اعضای گروه برخورد کلی و یکدست صهورت
بویرد .او تأکید داشت ک تجربۀ گذشت از جمل تجربۀ گروه شعاعیان نشان داده است ک ههیچ
گروهی یکدست نیگت و گروه "ستاره" ه از ایهن قاعهدۀ عمهومی نمهیتوانهد مگهتثنی باشهد.
بنابراین سازمان باید طی روندی ن با کل گروه بلک با تک تک اعضهای گهروه برخهورد کهرده و
تصمی بویرد .حمید اشرف همچنین ب امکانات خارج از کشور بههای الزم را مهیداد و بهر ایهن
نظر بود ک این روند ب گون ای باید پیش رود ک کمتهرین آسهیب ممکهن به امکانهات پشهت
جبه ای سازمان در خارج از کشور وارد شود.
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در پاسخ مرکزیت سازمان چریکهای فدائی خلق ایران ب نامۀ مرکزیت سهازمان مجاههدین
خلق ایهران (م ه ل) که در اسهفند  1354نوشهت شهده اسهتا جلهوهههائی از نوهرش رهبهری
"سچفخا" در رابط با گروه "ستاره" را بطور تلویحی میتوان مشاهده کرد:
در مورد مگئلۀ رادیو و شرکت جریان سوم [منظور جبهۀ ملی اسهت .نوارنهده] در فعالیتههای آن
باید بووئی ک حق شرکت در این کار بر اسا امکانات و سازمانی ک این جریان در اختیهار دارد
ب او داده شده است ...رابط با آنها دوستی و همکاری اسهت ...مها ضهمناً همهانطور که در جلگه
گفتی با آنک از نظر ایدئولوژیک با برخی عناصر آنها توافق نداری فعالیتهایشان را مثبت میدانهی
 ...از شما میخواهی ک هرگون اشکالی در روابر مشاهده میکنیدا برای ما بنویگید .مها سهازماناً
اقدام خواهی کرد .مگائل فوق نیز شاید مدتی بعد پس از آن ک جریان سوم تکلیر مشخصتری
از لحاظ موضعویری درونی پیدا کند روشنتر شود .فعالً سیاست ما اِعمال فشار و طهرد جریهان
سوم نیگت( .پیوست )5

در نوارهای بحث حمید اشرف و بهروز ارمغانی با تقی شهرام و جواد قائدی در اسفند سال
 1354نیز حمید اشرف بخشی از انتقادات رهبری "سچفخا" را ب جبهۀ ملیه خهارج از کشهور
مطرح میکند .همانجا وی ب مشی گروه "نوزده بهمن" ه اشاره کرده و آنرا مهورد تائیهد قهرار
میدهد.61
در این زمانا امکانات پشت جبه ای در خارج از کشور برای سازمان مه بود و نظر بیهژن
جزنی در رابط با ایجاد یک پشت جبهۀ نیرومند در خارج کشور تا حدودی پذیرفته شهد بهود.
بنابراین الزم بود ک هر چ زودتر راه حلهائی برای مگائل و مشکالتی ک در ارتبهاط بها رفقهای
خارج از کشور و گروه "ستاره" بروز کرده بودا یافت شود.
تابگتان سال  1354شورایعالی سازمان طرحی را در رابط با خارج از کشور تصهویب کهرد
ک بیشتر در راستای ایدههای حمید اشرف بود .طبق این طرحا تعیین تکلیر قطعهی بها گهروه
"ستاره" در یک روند و ب گون ای می بایگت صورت بویهرد که اعضهای ایهن گهروه ههر کهدام
مگتقالً بتوانند دربارۀ رابطۀ خود با "سچفخا" تصمی بویرند و کمترین لطمۀ ممکن ب امکانات
پشت جبه ای سازمان وارد آید.
در راستای اجرای این طرح بود ک در اواخر تابگتان سال  1354تصمی گرفت شهد مهن
ب خارج از کشور اعزام شوم .ب دلیل تأکید حمید مؤمنی قرار شد پیش از رفتن ب خارجا طهی
دورۀ کوتاهیا روی مگائل نظری و ئتوریکا کار فشردهای بکهن  .به همهین منظهور در آذرمهاه
همان سال ب پایواهی 62برده شدم ک حمید مؤمنی در آنجا بود .طی چند هفت اقامت در این
پایواها کار اصلی من عبارت بود از مطالع و بحث تئوریک و سیاسی با حمیهد مهؤمنیا صهحبت
با او دربارۀ چوونوی پیشبرد طرح عمومی سازمان در رابط با فعالیتهای خارج از کشورا پروسهۀ
تجانس با گروه "ستاره" و مشکالت و مگائلی ک در این روند بروز کرده بهود .یکهی دو روز هه
روی مگائل تکنیکی نظیر چوونوی تهیۀ میکروفیل و چاپ و ظهور نواتیو عکس کار کردی  .در
روزهای پایانی اقامت در این پایواها حمید اشرف ب آنجا آمد و چند روزی مانهد و پهیش از ایهن
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ک از آن خان برودا برای برنام ریزی رفتن من ب خارجا گفتووئی دو نفره با من ترتیب داد که
یک روز کامل طول کشید.63
در این گفتووا حمید اشرف ارزیابی از وضعیت نیروهها در خهارج از کشهور و مشهکالت و
مگائلی را ک در رابط با رفقای خودمان و گروه "ستاره" بروز کرده بودا با جزئیات توضهی داد
و تأکید کرد ک پروسۀ "تجانس" ب جائی رسیده است ک تعیهین تکلیهر نههائی بایهد صهورت
بو یرد ولی از آنجا ک ب طور قطعی معلوم نیگت ک رفقای خودمان در خارج یها اعضهای گهروه
"ستاره" چ برخوردی داشت باشند الزم است با مشکالت و مگائل با حوصل برخورد نمود و به
گون ای عمل کرد ک آسیب کمتری ب امکانات پشت جبه ای سازمان در خارج وارد آید .سپس
طرح برنامۀ کار در خارج از کشور و وظائر من را با جزئیات بیشتری مورد بحث قرار دادی .
در این زمان ب دلیل از بین رفتن امکان عبور و مرور مخفی از مرز ایران و عهراق و آمهاده
نبودن امکان تردد مخفی از مرزی دیورا ارتباطات سازمان بها خهارج از کشهور از طریهق اروپها و
رفت و آمد رفقائی تأمین میشد ک میتوانگتند بطور قانونی ب اروپا مگافرت کنند .64وظیفهۀ
من در مرحلۀ نخگتا سازماندهی ارتباطات داخل و خارج "سچفخا"ا از طریق اروپا و مگتقل از
گروه "ستاره" 65ا برقراری ارتباط سازمان با منوچهر کالنتری و از این طریهق بها گهروه "نهوزده
بهمن" 66و انتقال توصی های رهبری ب این گروه برای گگترش فعالیتهایش در خارج از کشور
بود .برقراری ارتباط مگتقی با گروه "نوزده بهمن" ب این خاطر بود ک آنها نظرات بیژن جزنی
را قبول داشتند و تبلیغ و ترویج میکردند و در نتیج به لحهاظ نظهری بها سهازمان هموهونی
داشتند .گگترش فعالیت آنها در خارج از کشور و در جنبش دانشجوئی از یکگو میتوانگت به
گگترش امکانات سازمان یاری رساند و از سوی دیور از آنجا که بهرای رهبهری سهازمان کهامالً
روشن نبود ک مناسبات با گروه "ستاره" چوون پیش خواههد رفهت و چه سهرانجامی خواههد
یافت و خود رفقای سازمان در خارج از کشور چ برخوردی خواهند داشهتا ایهن امکهانسهازی
مگتقل و جدا از گروه "ستاره"ا میتوانگت وارد آمدن صدمات احتمهالی به امکانهات خهارج از
کشور سازمان راا در صورتی ک پروسۀ تجانس ب شکل نامطلوبی پیش میرفهتا محهدود کنهد.
حمید اشرف تأکید داشت ک در مرحلۀ نخگتا گروه "ستاره" نباید از این حرکت مطلع شود و
موضوع را حتی ب محمد حرمتیپور و اشرف دهقانی نیهز اطهالع نهداده بهود .67تصهمی گیهری
دربارۀ ک و کیر و چوونوی رابطۀ سازمان با گروه "نوزده بهمن" ب عهدۀ من واگذار شد و مهن
میبایگت پس از ارزیابی وضعیت گروه در این باره تصهمی مهیگهرفت  .دربهارۀ وظهائر مهن در
مرحلۀ بعدیا قرار شد متناسب با این ک مشکالت و مگائل با رفقای سازمان در خهارج و گهروه
"ستاره" ب چ نحوی پیش رودا حمید اشرف ب من اطالع دهد ک چ بکن  .در پایان گفتوو با
حمید اشرفا قرارها و رمزهای ضروری را تنظی کردی .
در دی ماه سال 1354ا من ب خارج از کشور آمدم .از طریق شماره تلفنههائی که حمیهد
اشرف ب من داده بودا می توانگت با کامبیز روستا در فرانکفورت و بیژن افتخاری در ویهن (که
هر دو از اعضای گروه "ستاره" بودند) تما بویرم .ب کامبیز روسهتا زنهگ زدم و قهرار شهد در
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فرانکفورت او را ببین  .وقتی به فرانکفهورت رسهیدم هفهدهمین کنوهرۀ کنفدراسهیون جههانی
محصلین و دانشجویان ایرانی برگزار میشد .کیر حاوی میکروفیلمهها را که همهراه بهود به
کامبیز روستا (یا بیژن افتخهاری) دادم .مایهل بهودم در کنوهرۀ کنفدراسهیون شهرکت کهن و از
نزدیک با طرز کار کنوره آشنا شوم .مهن از سهال  1347تها سهال  1351از فعهالین دانشهجوئی
دانشواه صنعتی شریر (دانشواه صنعتی آریامهر آنزمان) بودم و جنبش دانشجوئی در داخهل را
ب خوبی میشناخت ولی شناخت چندانی از جنبش دانشجوئی در خارج از کشور نداشت  .بیژن
افتخاری کارتی برای ورود ب کنوره برای تهی کرد و من یک روز در کنوهره به طهور ناشهنا
شرکت کردم .هیچکدام از شرکتکنندگان را نمیشناخت و از بیژن افتخاری نام کگهانی را که
در بحثها فعال بودند میپرسیدم .در همین کنوره در فرصتی با منوچهر کالنتری صحبت کهردم
و ب او گفت ک از داخل و از طرف "سهچفخا" آمهدهام و قهراری بهرای مالقهات بها او در لنهدن
گذاشت و سپس ب لندن رفت و چند ماه در این شهر ماندم.
در لندن ب منوچهر کالنتری گفت ک از طرف سازمان فرستاده شهدهام و مهدتی در آنجها
خواه ماند .منوچهر انتقاداتی ب رابطۀ سازمان با جبهۀ ملی داشت از جمل این ک آنهها عمهالً
ب نمایندۀ انحصاری "سچفخا" در خارج از کشور تبدیل شدهانهد و از ایهن مگهئل در رقابتههای
گروهی سوءاستفاده میکنند و داشتن روابر تنواتنگ فقر با جبههۀ ملهی از جانهب سهازمان را
صحی نمیدانگت .در گفتوو با منوچهر کالنتریا ک و کیر رابطهۀ سهازمان بها جبههۀ ملهی و
گروه "ستاره"ا مشکالت و مگائلی ک در این ارتباط بروز کرده است و طرحهی که سهازمان در
رابط با خارج از کشور در نظر داردا دالئل آمهدن به خهارج و اقهامت در لنهدن و علهت رابطه
گرفتن با او و انتظاراتی ک سازمان از وی و گروه "نوزده بهمن" دارد را ب طور مفصهل بهرای او
توضی دادم .پس از این صحبتهاا او ب من اعتماد کرد و آمادگیاش را برای ایهن که امکانهات
"نوزده بهمن" را در اختیار "سچفخا" بوذارد اعالم کهرد .بها توجه به ارزیهابی وضهعیت گهروه
"نوزده بهمن" و با توج ب تجربۀ رابطۀ سازمان با گروه "ستاره"ا ب منوچهر کالنتری پیشهنهاد
کردم ک رابطۀ سازمان با گروه او بر این پای استوار باشد که گهروه در تصهمی گیریههای خهود
دارای استقالل کامل باشد و نظرات من جنبۀ مشورتی داشت باشد و گروه در پذیرش یها رد آن
نظراتا آزاد باشد و خود تصمی بویرد .منوچهر این پیشنهاد من را پذیرفت و پس از آن ارتباط
و دیدارهای منظمی با منوچهر کالنتری داشت .
گروه "نوزده بهمن" پس از برقراری این ارتباطا ب توصهیۀ مهنا اقهدام به انتشهار نشهریۀ
"نوزده بهمن دانشجوئی" 68کرد تا بتواند نقش فعالتری در جنبش دانشهجوئی خهارج از کشهور
ایفاء کند .مقاالت نشریۀ "نوزده بهمن دانشجوئی" توسر اعضای همین گهروه نوشهت مهیشهد.
البت مطالب نشری را منوچهرا پیش از انتشار ب من میداد تا مطالعه کهن و اگهر نظهری دارم
بده  .در مواردی نیز این مقاالت را در جلگاتی با شهرکت منهوچهرکالنتریا یهک نفهر دیوهر از
اعضای گروه "نوزده بهمن" و من مورد بحث قرار میدادی .
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طبق برنام ای ک با حمید اشرف در تهران تنظی کرده بهودی ا در اواخهر بهمهن مهاه (یها
69
اوائل اسفندماه سال  )1354ادنا ثابت با نام مگتعار "پری" در لندن سر قهرار مهن آمهد .چنهد
روزی در لندن با ه بودی  .سپس او ب ایران برگشت و کیر حاوی میکروفیلمهها را که مهن از
کامبیز روستا (یا بیژن افتخاری) گرفت بودم با خود ب ایران برد.
حدود یک ماه بعد (اواخر اسفند 1354یا اوائل فروردین  )1355رفیق دیوری با نام
مگتعار "قاس " ب خارج آمد و در لندن با من ارتباط گرفت .او یک کیر دستی با خود آورده
بود .جاسازی کیر دستی را باز کردم .در آن دو سری میکروفیل و نواتیو بود .یک سری ب اس
من بو د و روی سری دیور نوشت شده بود ب رفقا داده شود .من بخش مربوط ب خودم را
برداشت و میکروفیلمها و نواتیوهائی را ک برای دیور رفقای خارج فرستاده شده بودا مجدداً در
همان کیرا جاسازی کردم .میکروفیل ا نامۀ حمید اشرف ب من بود و همراه آن آدرسی در
ایران ک بتوان از آن طریق برای رفقای داخل نام بفرست  70و نواتیوها نیز از نشریات درونی و
بیرونی و اعالمی های جدید سازمان گرفت شده بود .سپس با بیژن افتخاری تما گرفت او ب
لندن آمد و کیر دستی را ب او دادم و همراه با قاس از آنجا رفتند .قاس سپس با ماشینی ک
در خارج خ ریداری شده بودا از طریق ترکی ب ایران برگشت .در ترکی ا مقادیری سالح و
مهمات در این ماشین جاسازی و ب ایران فرستاده شد.
در زمگتان سال  1354روابر سازمان با گروه "ستاره" بحرانیتر شد بطوری ک در جلگۀ
مشترکی ک اوائل فروردین  1355نمایندگان این گروه با محمد حرمتیپور و اشرف دهقانی
تشکیل دادندا تصمی گرفت میشود نمایندگانی از گروه "ستاره" برای بحث با سازمان حول
اختالفات و تصمی گیری نهائی دربارۀ سرنوشت پروسۀ "تجانس" ب ایران بروند .رهبری سازمان
نیز با این تصمی ا موافقت میکند .در پالتفرم مشترکی ک در تیرماه  1355در جلگۀ مشترک
نمایندگان "ستاره" و اشرف دهقانی و محمد حرمتیپورا ب اتفاق آراءا ب تصویب رسید در این
باره آمده است:
بروز برخی عملکردها در داخل سازمان ه ک افراد گروه [ستاره] آنها را مربوط ب پارهای ایرادات
ایدئولوژیک موجود در سازمان میدانگتند ک با آن مخالر بودند ه موجب شد ک مگئلۀ
ضرورت رفتن افراد ب ایران جهت بررسی و بحث روی مگائل و تصمی گیری نهائی در مورد
ادغام گروه بگیار حیاتی شود .لهذا جمع در معیت و بنا ب نظر و تصویب نمایندۀ سازمانا
تصمی گرفت ک حتماً افرادی ب ایران در اسرع وقت اعزام شوند .و این مگئل ب داخل اطالع
داده شد و سازمان نیز اظهار تمایل کرد ک رفقائی برای بحث و تعیین مشی ب ایران بیایند.
ب علت اشکاالت مرزی امر انتقال قدری طول کشید .در همین مدت بود ک ضربات اخیر ب
سازمان در داخل وارد آمد .بنابراین تجدید نظر کلی در مورد تقدم و تأخر اهداف ضروری
گشت.71

تدارک سفر اعضائی از گروه "ستاره" ب ایران ک گویا دو نفرا و یکی از آنها کامبیز روستا
بوده استا طوالنی میشود .تا این ک در نتیجۀ ضربات اردیبهشت ( 1355پیوست )3ا و نیز
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خرداد و تیر همین سال (پیوست  )4و از بین رفتن رهبری و بگیاری از کادرهای سازمانا
ارتباط داخل و خارج "سچفخا" بکلی قطع و رفتن این رفقا ب داخل نیز منتفی میشود.
پس از این ضربات و قطع کامل ارتباط داخهل و خهارجا در تیهر مهاه 55ا و پهس از جهان
باختن حمید اشرف و دیور اعضای رهبهری سهازمانا محمهد حرمتهیپهور و اشهرف دهقهانی بها
نمایندگان گروه "ستاره" نشگت عمومی مشترکی تشکیل دادند .از آنجها که اطهالع مشخصهی
دربارۀ گگتردگی دامنۀ ضربات وجود نداشت و حتی حد زده میشد که رهبهری سهازمان از
بین رفت باشد و تشکیالت ه اگر از بین نرفت باشد باید ب میزان زیادی از هه پاشهیده شهده
باشدا فرستادن رفقائی ب داخل برای بحث حول اختالفات گهروه "سهتاره" بها سهازمانا که در
جلگۀ مشترک فروردین ماه همین سال تصمی گرفت شده بودا دیور موضوعیتی نداشهت و به
همین دلیل نیز بحثها حول برنام ریزی برای ادامۀ کارا رفتن تیمی ب داخل برای وصل ارتبهاط
با سازمان و تنظی چارچوب روابر تشکیالتی برای فعالیت مشترک اعضهای گهروه "سهتاره" بها
اعضای سازمان متمرکز شد .در این نشگت مشهترکا یهک پالتفهرم سیاسهی به اتفهاق آراء به
تصویب رسید .در این پالتفرم ضمن ارائۀ فهرستی از موارد اختالف "سچفخا" و گروه "سهتاره"ا
ک در پروسۀ تجانس مورد بحث قرار گرفت بودا تأکیهد شهد که ایهن "اختالفهات ایهدئولوژیک
دلیلی برای عدم همکاری و وحدت عمل مشترک نیگت" .پالتفرم تاکید میکرد ک :
در ماههای اخیر ب دلیل عدم ارتباط منظ ایران با خهارج و پیهدایش برخهی سهوءتفاهمات و
اختالفات متقابل برای رفقای رهبری سازمان و اعضای گروها و گزارشدهی ناکافی خارج کشورا
ارت باطات نامشخص و عدم روشن بودن حدود و ثغور کارها و مگئولیتها ب پارهای از اختالفهات
بدل شد ک رفع این وضع در دستور کار نشگت عمومی مشترک "مجتمع" قهرار مهیگیهرد ...
نشگت عمومی مشترک "مجتمع" معتقد است نظر ب این ک بگیاری از سوءتفاهمات سازمان
پایۀ واقعی ندارد و ب دالئل نقصان در گزارشدهی و غیره پدید آمده است .با تحلیل از شهرایر
فعلیا همۀ انرژیها و کوششها باید متوجۀ مرمت سهازمان  ...به عنهوان سهازمان کمونیگهتی و
پیشرو جنبش مگلحانۀ ایران شود.72

در پالتفرم توضیحی دربارۀ بگیاری از سوء تفاهمهای سازمان ک پایۀ واقعی نداشهت و به
دالئل نقصان در گزارشدهی و غیره پدید آمده است داده نمیشودا ولی در توضی گروه "اتحاد
کمونیگتی" در زیرنویس این پالتفرم تصری شهده اسهت که علهت قطهع پروسهۀ تجهانس نه
اختالفات سیاسی و ایدئولوژیکا بلک عدم توافق در مورد بخشهائی از پالتفهرم تشهکیالتی بهوده
است و تأکید میشود ک :
این پالتفرم سیاسی ب اتفاق آراء تصویب شد .ولی اخهتالف نظهر در مهورد بخشههائی از پالتفهرم
تشکیالتی موجب عدم امکان ادامۀ کار مشترک ه در حقیقت قطع پروسۀ تجانس ه شد.73

در نشریۀ رهائی نیز در این باره آمده است:
 ...ب فاصلۀ کوتاهی پس از این مگائلا ضربات اردیبهشت و خهرداد  55به فهدائیان و شههادت
رهبری سهازمان و قطهع ارتباطهات نماینهدگان آنهها بها سهازمان و تصهمی گیریههای نادرسهت
نمایندگان آنهاا منجر ب قطع پروسۀ تجانس و همکاری ارگانیک گروه با چریکها شد.74
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متأسفان این موضوع ک اختالف حول کدام بخشهای پالتفرم تشکیالتی بوده است و
تصمی گیریهای "نادرست" نمایندگان سازمان چ تصمیماتی بوده است در جائی ذکر نشده
است .اما گفتووهای این نشگت مشترک روی چند نوار ضبر شده بود .در اولین مالقات با
محمد حرمتی پور او مفصالً دربارۀ بحثهای این نشگتا دالئل قطع پروسۀ تجانسا مشکالت و
مگائل با گروه "ستاره" برای صحبت کرد .بعدها ه در فرصتهای زیادی با حرمتیپور و اشرف
دهقانی در این باره صحبت کردی  .برای اطالع دقیق از بحثهای نشگت مشترکا من نوارهای
مزبور را چندین بار گوش کردم .تا آنجا ک در خاطرم مانده استا اختالف اصلی ک ب عدم
توافق حرمتیپور و اشرف دهقانی با نمایندگان گروه "ستاره" در نشگت مذکور و قطع پروسۀ
"تجانس" منجر گردیدا اختالفات تشکیالتی و اساساً حول نحوۀ تصمی گیریها بوده است.
نمایندگان گروه "ستاره" در نشگت تأکید داشتند ک تصمی گیریها باید جمعی باشد .بدین
نحو ک اگر تیمی مرکب از اعضای سازمان در خارج از کشور و اعضای گروه "ستاره" ب داخل
برود در آنجا تصمیماتشان باید جمعی باشد .در خارج از کشور نیز "مجتمع"ی از جمع اعضای
سازمان در خارج و اعضای گروه "ستاره" تشکیل شود ک صالحیت تصمی گیری دربارۀ
سیاستهاا مگئولیتها و تقگی کارها را داشت باشد .این در حقیقت ب این معنا بود ک اعضای
گروه "ستاره" در خارج از کشورا اعضای سازمان محگوب شوند و ادغام این گروه در سازمان
صورت بویرد و جمع اعضای سازمان در خارج و جمع اعضای گروه "ستاره"ا هموی عضو
سازمان ب شمار آیند و دربارۀ سیاستها و فعالیتها بطور جمعی تصمی بویرند و دیور اشرف
دهقانی و محمد حرمتیپور ب این عنوان ک مگئولین و رابطین "سچفخا" در خارج هگتندا
حق نداشت باشند خود مگتقالً تصمی بویرند .ولی حرمتیپور و دهقانی بر این نظر بودند ک
آنها مگئولین و رابطین سازمان در خارج از کشور هگتند و تصمیماتی ک ب سیاستها و
فعالیتهای سازمان در خارج از کشور مربوط میشود در حوزۀ صالحیت آنهاست و مخالر این
بودند ک تصمی گیریها جمعی باشد .اشرف دهقانی در صحبتهایش با منا در توضی مخالفتش
همچنین عنوان میکرد ک برداشت و حس وی این بود ک آنها میخواستند ب این ترتیب
سازمان را تصاحب کنند .البت تصمی گیری دربارۀ ادغام گروه "ستاره" در سازمان یا قطع
پروسۀ تجانس در حوزۀ اختیارات اشرف دهقانی و حرمتیپور نبود و رهبری سازمان باید در این
مورد تصمی میگرفت .ولی پس از ضربات سنوین ب سازمان در داخل وضعیتی ویژه و
استثنائی پیش آمده بود.
مدتی پس از قطع پروسۀ تجانسا گروه "ستاره" تحت نام گروه "اتحاد کمونیگتی" اعهالم
موجودیت کرد و فعالیت رسمی خود را آغاز کرد .بدین ترتیب در یکی از سختتهرین شهرایطی
ک "سچفخا" از سر میگذراند و امکانات خارج از کشور اهمیت بیشهتری یافته بهودا همکهاری
گروه "ستاره" با سازمان نیز ب پایان رسید .قطع پروسۀ تجانسا در شرایطی ک سازمان شهدیداً
ضرب خورده و زیر ضرب بودا شکل قطعی ب خود گرفت و طرحی ک رهبری "سهچفخا" بهرای
تعیین تکلیر با گروه "ستاره" تدارک دیده بود ب مرحلۀ اجرا در نیامد.
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این جدائیا ب امکانات سازمان در خاورمیانه ا اروپها و آمریکها لطمه ای جهدی وارد آورد.
تعداد رفقای سازمان در خارج از کشور محدود بود ک عبارت بودنهد از اشهرف دهقهانیا محمهد
حرمتی پورا محگن نوربخش و حماد شیبانی .س رفیق دیور ناهیدا حگن و یوسر ک خودشان
از ایران خارج شده و ب فلگطین رفته بودنهد و در صهفوف فلگهطینیهها مبهارزه مهیکردنهد و
خواهان پیوستن ب سازمان بودند و با آنها ارتباط ه گرفت شده بودا با سازمان ماندندا ولهی بها
قطع پروسۀ تجانس از اعضای گروه "ستاره" در خارج از کشور کگی با سازمان نماند.
ارتباط اشرف دهقانی و حرمتیپور با داخل ب دنبال ضربات اردیبهشت ماه قطع شده بهود.
پس از ضربات تیرماه نیز همکاری با گروه "ستاره" قطع شده بود و این دو بازسازی امکانات در
خارج از کشور را بدون داشتن رهنمودی از طرف رهبری سازمانا انجام میدادنهد .آنهها تها ایهن
زمان در تصمی گیریهای مه ا از رهبری سازمان ک در داخهل بهود کگهب تکلیهر مهیکردنهد.
ارتباط من نیز با داخل قطع شده بود و تالشهای بهرای برقهراری ارتبهاط به نتیجه ای نرسهیده
بود .75من در لندن بودم و رابطۀ مگتقیمی با این رفقها نداشهت  .چهرا که مهن در مرحلهۀ اول
وظائفی را ک ب عهده ام بود انجام داده بودم و مگتقیماً در برابر رهبری سازمان مگئول بهودم و
قرار بود رهبری سازمان تصمی بویرد و حمید اشرف ب من اطالع دهد ک در مرحلۀ بعدی چ
باید بکن .
تا این تاریخ در خارج از کشور امکانات سازمان با گروه "ستاره" مشترک بود .در خان هائی
ک در سوری ا بیروت و طرابلس بودا رفقا با ه بطور مشترک زندگی میکردند .با قطهع پروسهۀ
تجانسا همۀ امکانات باید تفکیک میشد.
رادیوئی در طرابلس بود ک روزی یک (یا نهی ) سهاعت برنامهۀ فارسهی داشهت که بطهور
مشترک از آن استفاده میشد و با این جدائی تکلیفش نامعلوم بود .در اروپها و آمریکهاا امکانهات
"سچفخا" از طریق گروه "ستاره" فراه آمده بودا حتی چاپ و پخش نشهریات و اعالمیه ههای
آن در اروپا و آمریکا توسر گروه "ستاره" (ک تحت پوشش جبهۀ ملی اروپها و آمریکها فعالیهت
داشت) صورت میگرفت ک پس از این جدائی ب کلی قطع گردید .قطع ارتباط با داخل از یهک
طرف و این جدائی از طرف دیورا در خارج از کشهور هه شهرایر بگهیار سهختی بهرای رفقهای
سازمان بوجود آورده بود .البت امکانات گروه "نوزده بهمن" در اروپا ک من با آن رابطه داشهت
میتوانگت مورد استفاده قرار بویرد ک در این موقعیت کمک مهمی برایمان بود.
در مرداد (یا شهریور) سهال  1355بیهژن افتخهاری 76در یهک تمها تلفنهی گفهت که
"رفیق"مان میخواهد با من تما بویرد و شهمارۀ تلفنهی در پهاریس به مهن داد .مهن به آن
شماره زنگ زدم و با حرمتیپور قراری برای دیدار در پاریس گذاشتی  .ب پاریس رفت  .در آنجها
حرمتی پور چوونوی قطع شدن پروسۀ تجانس و بحثهائی ک در نشگت مشترک بها نماینهدگان
گروه "ستاره"صورت گرفت بودا و مشکالتی را ک ب دنبال قطع ارتباط با داخل و جدائی گهروه
"ستاره" پیش آمده بود مفصالً برای توضی داد .من ه دربارۀ قطهع ارتبهاط بها داخهلا علهت
اعزام ب خارج و ک و کیر ارتباط سازمان با گروه "نوزده بهمن"ا با او صحبت کردم .بها یکهی
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از رفقای گروه "ستاره" ه ک در پاریس بهود چنهد بهار مالقهات و صهحبت کهردم و او دربهارۀ
چوونوی قطع پروسۀ تجانس توضیحاتی داد .من نیز ب سئواالتی ک او دربهارۀ سهازمان داشهت
جواب دادم و بحث مفصلی ه در مورد دالئل و علل اعدامهای درونی داشتی  .اشرف دهقهانی و
حرمتیپور در پاریس ساکن خانۀ یکی از اعضای گروه "ستاره" بودند .ما س نفر چند بار با هه
صحبت کردی و پس از این صحبتها و با توج ب قطع ارتباط با داخل و نامعلوم بودن وضهعیت
سازمان در داخل ب این نتیج رسیدی ک دور بودن ما از ه ضرورتی ندارد و باید بها هه کهار
بکنی  .البت باید بووی ک اثرات منفی تصمی رهبری سازمان در اعهزام مهن به خهارجا بهدون
اطالع حرمتیپور و اشرف دهقانی و با برنام ای جداگان ا همواره بر مناسبات مها سه نفهر سهای
افکند .پس از این صحبتهاا قرار شد من ب پاریس بیای  .ب لندن رفت و چند روز بعد ب پاریس
برگشت  .ما در پاریس امکانی نداشتی و س نفری در یک هتل اقامت کردی  .در پاریس با بهرام
(فریدون ایل بیوی) 77رابطۀ منظمی وجود داشت .او آپارتمان یک اطاق ای برایمان اجاره کهرد
و ما ب آنجا نقل مکان کردی .
78
در همین زمان دو نفر از طرف گروه "واشهنوتن" بهرای برقهراری ارتبهاط مگهتقی بها
سازمان ب پاریس آمده بودند .ما چندین روز با نماینهدگان ایهن گهروه بحهث و گفتوهو کهردی .
نظرات کتبی آنها را مطالع کردی و با توج ب نظرات آنها و ارزیابی خودمانا تصهمی گهرفتی
ارتباط مگتقی با آنها ادام یابد .ب آنها پیشنهاد کردی ک رابطۀ سازمان با گهروه "واشهنوتن"
بر اسا استقالل گروه تنظی شود و گروه ضمن ارتباط تنواتنگ و همکاری و مشورت با ماا در
فعالیتها و تصمی گیریهای خود کامالً مگتقل باشد و اگر رفقائی از آنهها داوطلهب پیوسهتن به
سازمان باشند بتوانند بطور فردی ب سازمان بپیوندند.
نمایندگان گروه ب واشنوتن برگشتند .حرمتیپور نیز ب دمشق رفت که چنویهزا حمهادا
حگن و یوسر آنجا بودند .تا آنجا ک من در خاطرم مانده است حرمتیپور همهراه حمهاد بهرای
تنظی روابر با دولت لیبی از دمشق ب طرابلس رفتند ک ناهید در آنجا بود .ولی حمهاد چنهین
ب یاد می آورد ک از دمشق ب بغداد و سپس ب طرابلس رفتند .اشرف دهقانی و مهن به مهدت
چند ماه در پاریس ماندی .
در پائیز سال  1355محگن نوربخش (چنویز) برای برقراری ارتباط خارج سازمان با داخل
از طریق مرز ترکی (احتماالً در ناحیۀ "وان") ب طور مخفی ب ایران رفت .مها مبلغهی پهول به
دالر و قراری برای وصل شدن ارتباط چنویز با سازمان از طریق سازمان مجاهدین خلهق ایهران
(م ه ل) برای رفقای داخل فرستادی  .این دو سازمان در داخل کشور بها هه ارتبهاط داشهتند و
علیالقاعده میبایگت هم چیز ب دست رفقای داخل میرسید ولهیا به دالئلهی که بهرای مها
روشن نشدا آن پ ول و آن قرار ب دست رفقای داخل نرسید .در نتیج ا چنویز ه نتوانگهت به
سازمان وصل شود .تالشهای چنویز برای ارتباط با سازمان در داخل ب جائی نرسهید و او پهس
از مدتی دربدریا در یک درگیری مگلحان با مأموران سهاواک جهان باخهت و ارتبهاط داخهل و
خارج همچنان بریده ماند.
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پس از چند ماه حرمتیپور از طرابلس ب پاریس برگشت .با توجه به پیشهرفت کارهها در
ال کار چندانی در پاریس نداشهتی ا تصهمی گهرفتی که اشهرف دهقهانی به
لیبی و این ک عم ً
طرابلس برود و من ب لندن بروم و با دو نفر از رفقای گروه "نوزده بهمن" ک داوطلب پیوستن
ب سازمان بودندا برنامۀ آموزشی کوتاه و فشردهای ب اجرا بوذارم و آنها را آماده کن ک بتوانند
در رابط ای مگتقی در فعالیتهای ما شرکت کنند.79
زمان زیادی ب برگزاری هیجدهمین کنورۀ کنفدراسیون جههانی محصهلین و دانشهجویان
ایرانی نمانده بود لذا ما با ه پیام سازمان به کنوهره را در پهاریس نوشهتی  .مهن بهرای مهدت
کوتاهی برای عملی کردن آن برنامۀ آموزشی ب لندن رفت  .و اشرف دهقهانی و حرمتهیپهور به
طرابلس رفتند .حرمتیپور پس از مدت کوتاهی ب اروپا برگشت و ما دو نفر با ه ب فرانکفورت
رفتی و بطور ناشنا در هیجدهمین کنورۀ کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانهی
در فرانکفورت شرکت کردی و پیام سازمان را توسر منوچهر کالنتری ب هیئت رئیگهۀ کنوهره
دادی  .80ما پس از پایان کنوره ب پاریس آمدی و از آنجا با ه ب طرابلس رفتی .
در طرابلس ب تازگی خان ای اجاره شده بود ک اشرف دهقانیا ناهید و حماد در آن اقامت
داشتند .پس از حدود دو ماها محمد حرمتیپور ب دمشق رفت .در دمشق خان ای بود ک حگن
و یوسر در آن ساکن بودند .چند روز بعد من ه ب دمشق رفت  .مدت کوتاهی بعد حمهاد نیهز
ب جمع ما پیوست .چند هفت در دمشق بودی سپس حمادا حگن و من برای تنظی روابهر بها
"ارتش آزادیبخش ترکی " راهی ترکی شدی .
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بخش پنجم
از تابگتان  1355تا انقالب بهمن 1357

ویژگی برجگتۀ مرحلۀ پنج در اینگت که در بخهش عمهدهای از ایهن دورها فعالیتههای
بخش خارج از کشور بدون ارتباط با داخلا پیش میرفت و تصمیمات در خارج بدون رهنمودی
از طرف رهبری "سچفخا" در داخل گرفت میشد .حتی پس از وصهل شهدن ارتبهاط داخهل و
خارج در زمگتان سال 1356ا ب دلیل این ک رفقهای رهبهری در داخهل از امکانهات و مگهائل
خارج هیچوون شناخت و اطالعی نداشتندا عمالً بخش خارج تقریباً مگتقل حرکت میکرد.
ویژگی دیور ا ین مرحل نحوۀ رابط با گروههای هوادار در خهارج از کشهور اسهت .در ایهن
مرحل گرچ با گروههای هوادار سازمانا ارتباطات تنواتنگ و همکاریهای هم جانب ای صورت
میگرفت ولی برخالف رابط با گروه "سهتاره" در رونهد پروسهۀ تجهانس که طهی آن مرزههای
تشکیالتی سازمان با گروه "ستاره" تها حهدودی مهبه و درهه ریخته بهودا ایهن بهار مرزههای
تشکیالتی گروههای هوادار سازمان با تشکیالت "سچفخا" در خهارج از کشهور کهامالً روشهن و
مشخص بود .گروههای هوادار ب لحاظ تشکیالتی و تصمی گیریهاا کامالً مگتقل بودنهد .رفقهائی
ک عضو گروههای هوادار بودندا در صورت تمایل و داوطلب بودن میتوانگتند بطهور فهردی به
تشکیالت خارج از کشور سازمان پیوست و فعالیت کنند.
بازسازی امکانات سازمان در خارج از کشور از تابگتان سال 1355ا با عدۀ محهدودی آغهاز
شد .این بازسازی عرص های مختلفی را در بر میگرفت ک عبارت بود از ارتباط با رفقای داخهل
و تأمین امکان رفت و آمد مخفی ب ایرانا ارتباط بها احهزابا سهازمانها و جنبشههای انقالبهی و
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مترقی و دولتهاا ارتباط با گروهها و سازمانهای سیاسی ایرانی در خارج از کشور و کنفدراسهیون
جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی و چاپ و پخش انتشارات "سچفخا" در خارج از کشور.

ا رتباط با احزابا سازمانها و جنبشها و دولتها در منطقۀ خاورمیان
ارتباط رسمی "سچفخا" با احزاب و سازمانهای غیرایرانی برقرار شده بود و تداوم ارتباطات
با مشکل چندانی روبرو نبود .محمد حرمتیپور و اشرف دهقانی ب عنوان نمایندگان سهازمان در
این ارتباطات رسمی شرکت داشتند .رفقای گروه "ستاره" ک در ایهن ارتباطهات نقهش مهمهی
داشتندا گاه ب عنوان نمایندگان جبهۀ ملی و گاه بعنوان نمایندگان "سچفخا" با نیروهای دیوهر
ارتباط میگرفتند .پس از جدائی گروه "ستاره"ا این جدائی بایهد به اطهالع آن نیروهها رسهانده
میشد و توضی داده میشد ک از آن پس رفقای گروه "ستاره" از جانب "سچفخا" نماینهدگی
ندارند .در ضمن باید کلیۀ ارتباطات ب رفقای خود سازمان منتقل میگردیهد .ایهن امهر توسهر
محمد حرمتیپورا اشرف دهقانی و حماد شیبانی و با همکاری رفقای گروه "ستاره" به تهدریج
صورت گرفت.
در این زمان ارتباط با ارتش آزادیبخش ترکی  81ب این دلیهل که در ایهن دورها رفهت و
آمدهای مخفی ب ایران و انتقال سالحا مهماتا نشریات ریزنویس شده و امکانات دیور ب داخل
از طریق مرز ایران و ترکی صورت میگرفت اهمیت ویژهای داشت .رهبران و اعضهائی از ارتهش
آزادیبخش ترکی ک قبالً در سوری و لبنان بودندا ب تدریج ب ترکیه برگشهت بودنهد و دیوهر
نماینده ای در خارج نداشتند .از این رو ارتباط با آنها در خود ترکی ادام یافت .این ارتباطات بها
توج ب همکاریهای نزدیک و هم جانبۀ ساواک و "میت" (سازمان امنیهت ترکیه ) حگها و
ضرب پذیر و نیازمند هشیاری و رعایت جدی مگائل امنیتی بود.

رابط با دولت جمهوری دموکراتیک خلق یمن
پس از جدائی گروه "ستاره"ا حرمتیپور و حماد شهیبانی به یمهن جنهوبی رفتنهد .قهبالً
حرمتیپور ب عنوان نمایندۀ "سچفخا" با مقامات یمنی و سال ربیع علی مالقات کرده بود .ایهن
بار مالقات با نمایندگان کمیتۀ مرکزی حزب حاک صورت گرفت .در این مالقهات ضهمن بحهث
حول تحلیل اوضاع منطق و ایرانا جدائی جبهۀ ملی نیز توضی داده شد .رابط با دولهت یمهن
جنوبی ب روال دورۀ پیش ادام یافت .خان ای در عدن در اختیار سازمان قرار داشتا امها ههیچ
رفیقی در این کشور اقامت نداشت و عمدتاً برای برداشت پول از حگاب بانکی و گرفتن نامه هها
از صندوق پگتی سازمان و نیز دیداری با مقامات دولتی یمنا حماد شیبانی ب آنجها مهیرفهت.
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یکبار ه در سال 1356ا اشرف دهقانی و حماد ب یمن جنوبی رفتنهد و بها نماینهدگان کمیتهۀ
مرکزی حزب حاک ا دیدار کردند .پولهائی ک توسر هواداران و دوستداران سازمان به حگهاب
بانکی سازمان در عدن واریز میشدا بگیار قابل مالحظ بود .ب عنوان مثال یک بهار که حمهاد
برای برداشت پول ب عدن رفتا موجودی حگاب سازمان حدود بیگت هزار دالر شده بهود که
مگئوالن بانک ب د لیل محدودیت ذخیرۀ ارزی بانکا برای پرداخت آن ب دالر چند روز فرصت
خواست بودند.
دولت یمن امکان پخش برنامۀ رادیوئی ب زبان فارسهی را به مها داده بهود .امها به دلیهل
ضعیر بودن امکانات فنی این رادیو و نیز نداشتن نیروی الزم از جانب خودمهانا از ایهن امکهان
استفادهای نکردی  .ولی سازمان مجاهدین خلق ایران (م ه ل) از آن استفاده میکرد.

رابط با دولت عراق
در این مقطع زمانی ( )1355دیور عمالً رابط ای با دولت عهراق وجهود نداشهت و عراقیهها
اجازۀ رفت و آمد ب ایران از طریق مرزهای خود را نمهیدادنهد .فقهر یهک بهار حمهاد شهیبانی
مگافرت چند روزهای ب بغداد کرد.

رابط با دولت لیبی
پیشتر اشاره شد ک ارتباط رسمی با دولت لیبی ب نام جبهۀ ملی برقرار شده بهود .دولهت
لیبی امکان پخش برنامۀ رادیوئی بنام رادیو"میهن پرستان" ب زبان فارسهی به مهدت نهی (یها
یک) ساعت و خان ای در طرابلس در اختیار جبهۀ ملی قرار داده بود .از ایهن امکانهات به طهور
مشترک استفاده میشد و اعضای سازمان و اعضای گروه "ستاره" در طرابلس با ه در آن خان
زندگی میکردند.
پس از قطع پروسۀ تجانسا جبهۀ ملی ک همۀ این ارتباطات و امکانات را متعلق ب خهود
میدانگت آنها را در اختیار خود گرفت .در نتیج دست رفقای ما خالی ماند و هم چیز بایهد از
صفر آغاز میشد .برای داشتن امکانات مگتقل در لیبیا اولین اقدام تالش برای برقراری ارتبهاط
مگتقل با دولت لیبی بود .ب همین منظور در اوائهل پهائیز  1355محمهد حرمتهیپهور و حمهاد
شیبانیا برای گهرفتن ارتبهاط رسهمی بها دولهت لیبهی به طهرابلس رفتنهد" .اتحادیهۀ میهنهی
کردستان" با دولت لیبی ارتباط رسمی داشت و جالل طالبانی به آنجها رفهت و آمهد مهیکهرد.
سازمان ه با "اتحادی میهنی کردستان" روابر نزدیکی داشت .حرمتیپور و حماد در طهرابلس
با جالل طالبانی دربارۀ ارتباطگیری با دولت لیبی صحبت کردند و او آنها را ب عنوان نمایندگان
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"سچفخا" ب دولت لیبی معرفی کرد .حرمتیپور پس از حدود دو یا س ماه ب پاریس آمد و به
همراه اشرف دهقانی ب طرابلس رفتند تا ارتباطات با دولت لیبی را پیویری کنند .مدت کوتاهی
بعدا حرمتیپور ب پاریس آمد و ما بها هه به فرانکفهورت رفتهی و پهس از شهرکت در کنوهرۀ
کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانیا ب طرابلس رفتی ک اشرف دهقانیا ناهید و
حماد ه در آنجا بودند .در طرابلس خان و یک اتوموبیل پژو از طهرف دولهت لیبهی در اختیهار
سازمان قرار داده شده بود .روابر با دولت لیبی تا حدودی پیش رفت بود .ولی هنهوز کهامالً جها
نیفتاده بود .ما میبایگت دربارۀ تاریخچۀ سازمان و مبارزات آنا نوشت ای را ک به زبهان عربهی
تنظی شده بودا ب مقامات دولتی این کشور میدادی  .بعد از مدتیا اشرف دهقانیا حرمتیپور
و حماد شیبانیا ب عنوان رابطین سازمان با فردی ب نام "شحاتی"ا ک مگئول روابهر خهارجی
در دولت لیبی بودا مالقات رسمی داشتند .مالقاتهای آنان با مقامت دولتی حداکثر در حد وزیهر
بود ولی مالقاتی با قذافی نداشتند .در این دیدارها (مثل مالقات با مقامات مگئول دیور دولتهها)
معموالً تحلیل اوضاع سیاسهی جههان و به ویهژه وضهعیت منطقه و سیاسهتهای دولهت ایهران
درخاورمیان مورد گفتوو قرار میگرفت.
پس از قطع پروسۀ تجانسا جبهۀ ملی ه بخهش خاورمیانه از امکهان رادیهوئی لیبهیا به
تنهائی استفاده میکرد .علیرغ این ک ه "سچفخا" و ه سازمان مجاهدین خلهق ایهران (م ه
ل) با دولت لیبی ارتباط رسمی داشتند و متقاضی استفاده از موج رادیوئی ب زبان فارسی بودند
ولی ب دلیل اختالفات موجودا دولت لیبی تنها با تداوم استفادۀ جبهۀ ملی ه بخش خاورمیان از
این موج رادیوئی موافقت کرد.
82
کمکهائی ک دولت لیبی ب سازمان میکرد عبارت بود از :خان ای در طرابلس ک دفتهر
غیرعلنی سازمان ب شمار میرفتا بودج ای برای هزین ههای جهاری رفقهائی که در طهرابلس
بودند و بلیر هواپیما برای مگافرت رفقای ما ب کشورهای مختلهر و بازگشهت به لیبهی .یهک
حگاب بانکی ه در لیبی بود ک اشرف دهقانی و حماد شیبانی حق برداشهت از آن را داشهتند.
دولت لیبی مبلغ پانزده یا بیگت هزار دینارا ب این حگاب واریز کرد ک قابهل تبهدیل به سهایر
ارزها نبود و فقر برای خرج کردن در لیبی میشد از آن استفاده کرد .بخش مهمی از این پهول
تا مقطع انقالب در این حگاب ماند و پس از انقالب ه دیوهر کگهی از آن اسهتفادهای نکهرد و
معلوم نیگت چ بر سر آن آمده است .یک بار ه دولت لیبی در سال  1356مقهداری سهالح و
مهمات و دو اتومبیل ب سازمان کمک کرد ک ایهن محموله توسهر جبههۀ خلهق بهرای آزادی
فلگطین با کشتی از طرابلس ب بیروت حمل شد .این سالحها و مهمات بیش از حد نیاز آنوقت
سازمان بود .حدود نیمی از این کمکها را از طرف "سچفخا" ب جبهۀ خلق برای آزادی فلگطین
هدی کردی ا بخشی دیور ب کمک آنها در سوری ب سازمان تحویل داده شد .بخشی از همهین
سالحها ب ترکی برده شد و در آنجا ب منظور فرستادن ب ایران انبار شد 83و در تابگتان سهال
 1357تعدادی از آن از طریق مرز بازرگان ب ایران انتقال یافت.
62

دولت لیبی این امکان را نیز در اختیار سهازمان قهرار داده بهود که اگهر احیانه ًا رفقهائی از
سازمان در ترکی دچار مشکلی میشدند میتوانگتند ب سهفارت آن کشهور در ترکیه مراجعه
کرده و تقاضای کمک کنند .البت هیچواه موردی برای استفاده از این امکان پیش نیامد.
ارتباط با دولت لیبی تا انقالب بهمن ادام یافتا هرچند ک از چنهد مهاه پهیش از انقهالب
دیور کگی بطور ثابت در طرابلس نبود و فقر گاهی رفقائی برای انجام کهاری به آنجها رفهت و
آمد میکردند.
تفاوت ارتباطات این دوره با دورۀ پیشین از جمل در این بود ک در دورۀ قبهل بغهداد و در
درجۀ بعد بیروت و دمشق محل اصلی این ارتباطات بود ولی در این دوره هیچ رفیقی از سازمان
در عراق نبود .ولی در طرابلس خان ای در اختیار سازمان بود ک چند رفیق در آنجا ساکن بودند
یا رفت و آمد میکردند .طرابلس ب دلیل آن ک نیروهای فلگطینی در آنجا دفاتر علنی داشهتند
و نیروهای انقالبی سایر کشورهاا از جمل نیروهای انقالبی آمریکای التینا ب لیبی رفهت و آمهد
می کردند یا در آنجا دفتر داشتندا ب محل اصلی ارتباطات با احزاب و سازمانها برای "سهچفخا"
تبدیل گردید .سازمان "میر" شیلی ه از جمل سازمانهائی بود که در طهرابلس دفتهر داشهت.
وقتی من در لیبی بودما پاسکال آلندها دبیرکل سازمان "میر" شهیلیا به طهرابلس آمهده بهود.
اشرف دهقانیا حماد شیبانی و من مالقاتی با وی در هتل "شاطی" داشتی که سهاعتها طهول
کشید .در این دیدار عالوه بر تحلیل اوضاع ایران و شیلیا مدتی طهوالنی راجهع به شهیوهههای
سازماندهی و فعالیتهای "میر" و "سچفخا" صحبت کردی .84
بازسازی امکانات و فعالیتهای "سچفخا" در اروپا و آمریکا
یکی از عرص های اصلی بازسازی امکاناتا ایجاد و گگترش روابر با گروهههای ههوادار در
اروپا و آمریکا و تجدید سازماندهی امکان چاپ و پخش نشریات و اعالمی های سازمان در خهارج
از کشور بود.
با گروه "نوزده بهمن" از دیماه سال  1354ارتباط مگتقی برقرار شهده بهود .گهروه کلیهۀ
امکانات خود را در اختیار سازمان قرار داده بود ک بویژه در ایهن دوره کمهک بگهیار مهؤثری در
بازسازی سازمان بود .ب عالوها ب کمک همین گروه با محافلی از "کادرهها" 85در کلهنا آخهنا
برلین و فرانکفورت آلمان ارتباط مگتقی برقرار شده بود.
رابط با گروه واشنوتنا ک پیشتر ب آن اشاره شدا شکل منظمی ب خود گرفت .چند ماه
بعد مجید سیادت از طهرف گهروه "شهیکاگو" 86به پهاریس آمهد .مجیهد سهیادت قهبالً عضهو
گروه"ستاره" بود و مدتی ه در بغداد ب سر برده بود ولی از آنها جهدا شهده و بعهد از تشهکیل
گروه "شیکاگو" با حرمتیپور ارتباط گرفت بود .رابط بها گهروه "شهیکاگو" نیهز هماننهد گهروه
"نوزده بهمن" و "واشنوتن"ا پس از مطالعۀ کامل نقط نظرات آنهاا بر این پای شکل گرفت ک
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گروه ضمن ارتباط تنواتنگ و همکاری و مشورت با "سچفخا" در فعالیتهها و تصهمی گیریههای
خود مگتقل باشد.
ب این ترتیب مجدداً امکان چاپ و پخهش نشهریات و اعالمیه ههای سهازمان در مقیاسهی
وسیع در اروپا و آمریکا فراه شد .ولی از آنجا ک در داخل کشور پس از ضهربات سهال 1355
انتشارات و اعالمی های سازمان ب شدت محدود شده بود و مها هه ارتبهاط منظمهی بها داخهل
نداشتی ا چیز زیادی برای چاپ و پخش نبود و لهذا چهاپ نشهریات قبلهی سهازمان به صهورت
ریزنویس و ترجمۀ و چاپ آثار کالسیک مارکگیگتی نیز در دستور کار قهرار گرفهت .کمکههای
مالی هواداران و دوستداران سازمان از طریق این گروههها و دیوهر ارتباطهات و یها آدر بهانکی
سازمان در یمن جنوبی ب ما میرسید .کمکها ب حدی بود ک ن تنها خرج تشکیالت در خارج
از کشور را تامین میکردا بلک میتوانگتی مبالغ قابل توجهی را نیز برای فرستادن به داخهل
پسانداز کنی .
عالوه بر گروهها و محافلی ک ارتباط مگتقی با آنها داشتی ا گروههاا محافل و افراد فعهال
دیوری ه در خارج از کشور بودند ک از سازمان حمایت میکردند و فعالیتهای چشمویری ه
داشتند ولی یا تالشی برای برقراری ارتباط مگتقی با ما نکردنهد و یها مها از آن بیخبهر مانهدی .
نیروهای ههوادار "سهچفخا" در خهارج از کشهور و در درون کنفدراسهیون جههانی محصهلین و
دانشجویان ایرانی وزنۀ سنوینی را تشکیل میدادند .گرچ مها از مگهائل درونهی کنفدراسهیونا
مطلع میشدی و دربارۀ سیاستهائی ک میبایگت اتخاذ میکردندا البت با گروههائی که رابطهۀ
مگتقی داشتی ا همفکری میکردی ولی با توج ب ایهن که خهود آنهها در ایهن زمینه دارای
تجرب و صالحیت کافی بودند از دادن رهنمودهای مگهتقی پرهیهز مهیکهردی و اتخهاذ نههائی
سیاستها را ب خودشان محول میکردی  .در مواردی نیز جلگهات مشهترک دو جانبه یها چنهد
جانب با شرکت نمایندگان گروهها و محافل هوادار سهازمانا بهرای همفکهریا همهاهنوی و نیهز
اتخاذ سیاستهای مشترکی در ارتباط بها کنفدراسهیون جههانی محصهلین و دانشهجویان ایرانهیا
تشکیل میدادی  .این جلگات در اروپا برگزار میشد و گروههای هوادار در آمریکا ب دلیهل بعهد
مگافتا ب ندرت امکان شرکت در این قبیل جلگات را داشتند .ولی یکبار جلگهۀ مشهترکی بها
شرکت منوچهر هلیلرودی و مجید سیادت از گروه شیواگوا منوچهرکالنتری و دو نفهر دیوهر از
گروه نوزده بهمنا دو نفر از محافل کادرها در آخنا و یک نفر از محافل کادرها در برلینا قاسه
و منا در هلند برگزار کردی ک دو یا س روز طول کشید و بحثهای زیادی حول اوضاع سیاسی
ایرانا وضعیت سازمانا وضعیت کنفدراسیون و سیاستهائی ک باید در پیش گرفت شودا صورت
گرفت.
در بهار سال  1356رفقای داخلا دو نفر را برای برقراری ارتباط داخهل و خهارج به اروپها
فرستادند .یک رفیق بطور قانونی ب خارج آمده بود و رفیق دیور از طریق قاچهاقچی و به طهور
مخفی از مرز بازرگان عبور کرده و ب ترکی آمده بود و از آنجا ب ایتالیا رفته بهود .او از طریهق
یک آشنا ب یکی از رفقای گروه "نوزده بهمن"ا پیغام داده و خواهان ارتباط بها رفقهای سهازمان
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شده بود .آن رفیق گروه "نوزده بهمن" پیغهام را به مهن رسهاند و پهس از مشهورتا قهراری در
پاریس برای این مالقات تنظی کردی  .وقتی سر این قرار رفت دیدم این همان رفیقی است که
در اواخر سال  1354ب لندن آمده بود و من او را با نام مگتعار "قاس " میشناخت  .او ک بعهد
از آن مالقات لندن ب ایران بازگشت بودا در جریان ضربات سال  1355ب اجبهار مخفهی شهده
بود.
بدین ترتیب پس از حدود بیش از یک سالا ارتباط داخل و خارج برقرار شد .حرمتهیپهور
ه ب پاریس آمد .قاس برخی نشریات سازمان نظیرا نبرد خلهق شهماره 7ا نبهرد خلهق "ویهژۀ
کارگران و زحمتکشان"ا شمارۀ 1ا و برخی اعالمی ها را همراه خهود آورده بهود و مها را پهس از
حدود یک سال بیخبریا در جریان دامنۀ ضربات سهال 1355ا وضهعیت سهازمان پهس از ایهن
ضرباتا انشعاب چند تن از رفقای سازمان در داخل و شروع حرکت مگقل آنها تحت نام "گهروه
منشعب از سازمان چریکهای فدائی خلق ایران" (ک بعد ب حزب توده پیوستند) قرار داد .قاس
در خارج ماند ولی رفیق دیور ب ایران برگشت و نامه هها و قرارههائی بهرای تهداوم ارتباطهات و
مبلغی پول با خود ب ایران برد.
حاالا با برقراری و منظ شدن این ارتباطات میتوانگتی پولا سهالحا مهمهات و امکانهات
دیور را ب داخل بفرستی و میبایگت در این راستا کارهها را سهرعت مهیبخشهیدی  .الزم بهود
رفقائی در اروپا برای تنظی ارتباطات با داخل مگتقر شوند .عالوه بر آن تعداد ما محهدود بهود و
برای اجرای همۀ کارها و برنام ها نیاز ب نیروی بیشتری داشتی  .بعد از کمی بحث و گفتوو به
این نتیج رسیدی ک قاس در پاریس بماند و یک تی آموزشی تشهکیل دههد تها رفقهائی که
داوطلب پیوستن ب سازمان هگتند در آنجا طی یک دورۀ کوتاه برخی کارهای تکنیکهی را فهرا
بویرند و با چوونوی مبارزۀ مخفی و زندگی در خان های تیمی آشنا شوند .آپارتمانی در پهاریس
اجاره کردی و قاس با دو نفر از رفقای گروه نوزده بهمنا ک قبالً ه با من دورۀ کوتهاهی طهی
کرده بودندا تیمی را تشکیل داد .چندی بعد دو نفر از گروه واشنوتن هه به ایهن تهی اضهاف
شدند.
رفت و آمد مخفی ب ایران نیز با وصل شدن ارتباط با داخل ب نیازی فهوری تبهدیل شهده
بود .برای آماده ساختن راه عبور مخفی از مرزا ب سوری رفت  .برای تقویت تشهکیالت سهازمان
در آنجا یکی از رفقای "نوزده بهمن" نیز ک مدتی در لندن و پاریس آموزش دیهده بهود همهراه
من ب دمشق آمد .بعد از چند روز رفیق همراه نزد یوسر مانهد و مهن و حگهن از سهوری به
ترکی رفتی تا امکان عبور و مرور مخفی ب ایران را آماده کنی  .ما به "دوغوبایزیهد" (شههرکی
در چند کیلومتری مرز بازرگان در ترکی ) رفتی و با فردی ک قاچاقچیها را میشناخت صحبت
کردی و او ما را برای عبور از مرز ب مردی روستائی در دهی نزدیهک مهرز معرفهی نمهود .بهرای
مطمئن شدن از سالمت راها من در دوغوبایزید ماندم و حگن س چهار روزه به تههران رفهت و
برگشت .سپس ب دمشق برگشتی و من ب پاریس آمدم.
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متأسفان ب دلیل ضربات مجدد در داخل کشورا ارتباط داخهل و خهارج طهولی نکشهید و
دوباره قطع شد .البت از طریقی ک قاس ب خارج آمده بودا این امکان میگهر بهود که نامه ای
برای رفقای داخل بفرستی  .از همین رو قاس و من ب شههر "دوغوبایزیهد" در ترکیه رفتهی و
توسر قاچاقچی آشهنائی که قاسه را از مهرز عبهور داده بهود نامه ای بهرای رفقهای داخهل87
فرستادی ا اما جوابی ب دست ما نرسید و این تالش نتیج ای نداد.
با توج ب طوالنی شدن قطع ارتباطا بهار دیوهر رفهتن به داخهل و برقهراری ارتبهاط به
مبرمترین مگئلۀ ما تبدیل شد .بنابراین در تابگتان 1356ا محمد حرمتی پورا اشهرف دهقهانیا
قاس و من باز در پاریس جمع شدی تا برنام ای در این رابط تنظی کنی  .پس از همفکریهای
زیاد ب این نتیج رسیدی ک امکاناتی در داخل فراه شود و رفقائی ب داخل رفته و در آنجها
مگتقر شوند و ضمن فعالیت در داخلا برای ارتباطگیری با سازمان نیهز تهالش کننهد .در ایهن
جلگ چهار نفره تصمی گرفتی خانۀ دمشق تعطیل شود چرا ک به دنبهال جنوههای داخلهی
لبنانا نیروهای اصلی فلگطینی از سهوری بیهرون رفته بودنهد و در سهوری امکهان ارتبهاط بها
نیروهای فلگطینی و دیدار و گفتوو با آنها محدود شهده بهود .در حهدود ده کیلهومتری دمشهق
هنوز یک پایواه نظامی "الفت " وجود داشت ک برای آموزش نظامی میشد از آن استفاده کرد.
ما قبالً ه برای صحبت با فلگطینیها و تمرین تیراندازی گهواه به آنجها مهیرفتهی  .برخهورد
دولت سوری نیز با ما بگیار بد بود .یک بار حماد و یک بار ه حگهن توسهر مهأموران سهوری
دستویر شدند و هرکدام حهدود یکهی دو مهاه حهبس کشهیدند و در ههر دو مهورد بها وسهاطت
"اتحادیۀ میهنی کردستان عراق" ک با ما مناسبات نزدیکی داشت و با دولت سهوری نیهز دارای
ارتباط رسمی بودا آزاد شدند .زمین ای هه بهرای فعالیهت خاصهی در سهوری نبهود .در عهوض
تصمی گرفتی ب علت اهمیت فعالیت در ترکی ا خان ای در آنکارا اجاره شود و رفقهائی که در
سوری بودند ب آنکارا رفت و در آنجا مگتقر شوند و رفیقی از گهروه "واشهنوتن" که در پایوهاه
آموزشی پاریس بود ب این جمع اضاف شود تا بتوان ب طور متمرکز در ترکی امکانسازی کرد.
همچنین تصمی گرفتی امکاناتی از طریق گروههای هوادار در ایران فراه شود تا رفقائی ک ب
ایران میروند بتوانند با اتکاء ب این امکانات در داخل مگقر شوند .قرار گذاشهتی پهس از انجهام
این تدارکات طی دو س ماه آیندها باز جلگۀ چهارنفرۀ خود را در پاریس تشکیل دهی و برنامهۀ
دقیق رفتن ب داخل تنظی و اجرا شود .اشرف دهقانی و حرمتیپور ب لیبی برگشتند.
در راستای اجرای این طرح قاس و من ب لندن رفتی و با رفیقی ک از طهرف یهک گهروه
هوادار ک برای تما با سازمان ب خارج آمده و از طریق منوچهر کالنتری با ما ارتبهاط گرفته
بودا دیدار کردی  .با نشانیهائی ک این رفیق ب ما داد ب او اعتماد کردی  .با توجه به امکانهاتی
ک این رفقا در ایران داشتندا از آنها خواستی ک در ایرانا خان ای را برای اقامت رفقائی که از
خارج ب ایران میروندا تدارک ببینند .قرارهائی گذاشتی ک اگر رفیقی از خارج ب ایهران رفهت
بتواند با آنها ارتباط بویرد .برای تداوم ارتباطات نیز قرارهائی را تنظی کهردی و ایهن رفیهق به
ایران بازگشت .پس از آن من ب سوری رفت و با رفیقی از گروه "نوزده بهمن" ک در آنجها بهود
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ب آنکارا رفتی  .پس از دو س هفت او ب اروپا برگشت و یوسر ب آنکارا آمد و مها آپارتمهانی در
آنکارا اجاره کردی  88و حگن ه از سوری ب آنجا آمد .اما رفیقی که قهرار بهود از پهاریس به
آنکارا بیایدا نیامد .امکان رفت و آمد مخفی ب ایران از طریق مرز بازرگان را ه ک قهبالً آمهاده
کرده بودی .
پس از این تدارکات من ب پاریس برگشت تا در جلگ ای ک میبایگت برای برنام ریهزی
دقیق چوونوی رفتن ب داخل تشکیل شودا شرکت کن  .اشرف دهقهانی بهرای شهرکت در ایهن
جلگ ب پاریس نیامد و توضیحات حرمتیپور ه دربارۀ علت نیامدنش برای من و قاسه قابهل
قبول نبود .در این جلگ ا اختالفات حول نحوۀ تصمی گیریها و چوونوی پیشبرد برنام ها و نیهز
نظرات بیژن جزنی و مگعود احمدزاده باال گرفت .حرمتیپور ب نظرات مگعود احمدزاده گرایش
داشت و قاس و من ب نظرات بیژن جزنی نزدیک بودی  .البته در ایهن زمهانا به دلیهل قطهع
ارتباط با داخلا ما هنوز از اعالم رسمی پذیرفت شدن نظهرات بیهژن جزنهی در سهازمان اطهالع
نداشتی  .عالوه بر این اختالف نظریا مجموع ای از برخوردهای تشکیالتی و پیش نرفتن کارهها
طبق برنام ای ک در نشگت چهار نفرۀ پاریس داشتی ا از دیور موارد مورد اختالف ما بود .یکی
از مگائل مه مورد اختالفا روش تصمی گیریها بود .قاس و من بر تصمی گیری جمعی تأکیهد
داشتی و می گفتی ک ما اعضهای سهازمان در خهارج کشهور هگهتی و چهون در حهال حاضهر
ارتباطی با داخل نداری و رهنمودهای رهبری سازمان در داخل نمیتواند ب ما برسدا بنابر ایهن
در اینجا باید ب طور جمعی تصمی بویری  .عالوه بر این ما استدالل میکردی ک او و منا ههر
دو از طرف رهبری سازمان و با وظائر مشخصی ب خارج اعزام شهدهایه ا نه بهرای فعالیهت در
خارج از کشور و تحت مگئولیت آن دو نفرا و اضاف میکردی ک ما مگتقیماً در برابهر رهبهری
سازمان مگئول هگتی و حاال اگر بخاطر شرایر اضطراری و اسهتثنائی بها هه در یهک جمهع
فعالیت میکنی ا درست اینگت ک تصمی گیریها جمعی باشد .حرمتیپور تصمی گیری جمعهی
را قبول نداشت و بر این باور بود ک او و اشرف دهقانی مگئولین خارج کشور هگتند و بایهد در
همۀ موارد خودشان تصمی بویرند .ما این بحثها و اختالف نظرها را در چند نوار ضبر کهردی .
با توج ب این ک توافقی صورت نورفتا باالخره قرار شد نشگتی با شرکت همۀ رفقای خهارج
در پاریس تشکیل شود تا حول اختالفات صحبت کرده و تصمی بویری .
در پائیز سال  1356جلگۀ چند روزهای با شرکت محمد حرمتیپورا اشرف دهقانیا ناهیدا
حمادا حگنا یوسرا قاس و من در پاریس تشکیل شد .ولی باز ه بحثها ب نتیجه ای نرسهید.
حرمتیپور و ب ویژه اشرف دهقانی حاضر ب پذیرش تصمی گیهری جمعهی نبودنهد و همچنهان
تأکید داشتند ک آن دو در همۀ موارد باید تصمی بویرند .باالخره تفاهمی حاصل نشد و قاسه
و من از جمع جدا شدی  .در این مقطهع دو آپارتمهان در پهاریس اجهاره کهرده بهودی  .یکهی از
آپارتمانها در اختیار قاس و من و دیوری در اختیار بقیۀ رفقا قرار گرفت و محمد حرمتهیپهور و
من رابر این دو جمع شدی  .در ضمن قرار گذاشتی ک ایهن جهدائی در بیهرون اعهالم نشهود و
مگئل فقر با گروههای هوادار در خارج از کشور ک ارتباط مگتقی با ما داشتند طرح شود و از
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آنها خواست شود ک خود تصمی بویرند ک با کدام طرف میخواهند رابطۀ خود را ادام دهند.
همچنین توافق شد ک هر دو جمع بتوانند از امکانات سازمان استفاده کنند و همکهاری داشهت
باشند و همۀ امکانات ه پس از ارتباط با داخل در اختیار رفقای داخل قرار بویرد .پس از مدت
کوتاهی ناهیدا حگن و یوسر ه از آن جمعا جدا شدند و اظهار تمایل کردنهد که بها قاسه و
من در یک جمع باشند و ما پنج نفر با ه جمع شدی .
مدتی پس از این جدائیا با برقرار شدن مجدد ارتباط با داخل ما از اعالم رسهمی پذیرفته
شدن نظرات بیژن جزنی در سازمان اطالع یافتی  .ما پنج نفر با پذیرش نظرات بیهژن جزنهی در
سازمان همراه بودی ولی اشرف دهقانی و محمد حرمتیپور از نظرات مگعود احمهدزاده (مبنهی
بر آماده بودن شرایر عینی انقالب) دفاع میکردند و بعداً جهزوهای نیهز تحهت عنهوان "دربهارۀ
شرایر عینی انقالب" نوشتند و با این ک مرکزیت سازمان مخالر انتشار این جزوه بودا در پائیز
سال  1357در خارج از کشورا این جزوه را چاپ و منتشر کردند.
این اختالفاتا در حد اختالفات نظریا با گروهها و محافل هواداری ک ارتباط مگتقی بها
آنها داشتی ا طرح شد .گروه "نوزده بهمن"ا بخشی از گروه "شیکاگو"و محافلی از "کادرها" ک
در آخن و برلین بودندا تصمی گرفتند رابطۀ خود را با رفقای طرفدار نظرات بیژن جزنیا ادامه
دهند .در همین مقطع گروه "واشنوتن" نیز به دلیهل اختالفهات درونهی و مگهائل تشهکیالتی
خودشان ب دو بخش جداگان تقگی شده بود .بخشی ک با مگئول گروه مانده بود ارتباط خود
را با اشرف دهقانی و محمد حرمتیپور ادام داد ولی بخش دیور که جهدا شهده بهود از طریهق
منوچهر کالنتری نام ای ب سازمان نوشتند ک بدست قاس و من رسید و ما از آنهها خواسهتی
ک رفقائی ب پاریس بفرستند تا از نزدیک دربارۀ مگائل و مشکالت پهیش آمهده گفتوهو داشهت
باشی  .دو نفر ب پاریس آمدند و طی چند روز دربارۀ روندی که طهی شهدها مشهکالتی که در
گروه بروز کرده و علل جدائی شان با ه صحبت کردی و ما ه آنهها را در جریهان اختالفهات و
جدائی پیش آمده بین خودمان گذاشتی و قرارهای الزم برای ادام ارتباطمان را تنظی کردی .
من در دیدار بعدیام با محمد حرمتهیپهور دربهارۀ ایهن جهدائی و اختالفهات گهروه "واشهنون"
صحبت کردم .او گفت ک مگئول گروه ب آنها گفت است که ایهن جهدائی توطئه ای از جانهب
قاس و من بوده است ک من تصری و تأکید کردم ک ما ن تنها هیچوون دخهالتی نداشهت ایه
بلک اصالً از اختالفات آنها مطلع نبودی و تنها از طریق نام ای ک پهس از جدائیشهان دریافهت
کردی از آن باخبر شدی و با آنها تما گرفتی  .من ب حرمتیپور توصهی کهردم بها توجه به
آنچ در این گروه گذشت ا ب رابط شان با مگئول گروه ادام ندهند ولهی گمهان مهیکهن ایهن
رابط تداوم یافت.
در همین دوره با یک گروه هوادار در لبنان ارتباط گرفت شد .عدهای از اعضای ایهن گهروه
عبارت بودند از :لیال (مشهور ب لیال جنوهی)ا علیرضها نهوبری (بیهژن)ا ابهراهی لطهراللهه زاده
(سعید)ا یعقوب تقدیری قزلچ میدانا ماشاالله خاکگهار (جاسه )ا حمیهد شهمس (محمهود)ا
حگن پایوان (جاس )  .89این افراد خودشان از ایران خهارج شهده به لبنهان رفته بودنهد و در
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صفوف "جبهۀ خلق برای آزادی فلگطین" مبارزه مهیکردنهد و خواههان پیوسهتن به سهازمان
بودند .باالخره ه از طریق "جبهۀ خلق برای آزادی فلگطین" ارتبهاط گرفتنهد و بها توجه به
کیفیتا تجرب و سابق شان در پیوندی ارگانیک با سازمان قرار گرفتند .در اواخر سال (1356یها
اوائل  )1357رفقای داخلا رفیقی را بطور علنی ب خارج فرستادند .او از طریهق یکهی از رفقهای
گروه "نوزده بهمن"ا پیامی برای ما فرستاد .قاس با او تما گرفت و با نشان هائی ک داد به او
اطمینان یافتی .
رفقای داخل اطالعی از وضعیت خارج از کشور نداشتند لذا ما نام نوشهتی و مشهکالت و
مگائل خارج و جدائی را ک پیش آمده بود برایشان تشری و از آنهها کگهب تکلیهر کهردی  .در
این نام قراری را برای رفقای داخل فرستادی ک اگر رفیقی از خارج ب داخهل بهرود بتوانهد بها
آنها ارتباط بویرد .شمارۀ تلفنی نیز فرستای ک رفقا بتوانند تلفنی با ما تما بویرنهد .مهن به
حرمتیپور ه اطالع دادم ک با رفقای داخل ارتباط گرفت ایه و اگهر نامه ای یها چیهزی دارنهد
بدهند تا بفرستی  .آنها نیز نام ای نوشتند و رفیق مزبور ک ب ایهران برمهیگشهت آن را همهراه
نامۀ ما ب ایران برد .پس از مدت کوتاهیا رفیقی از ایران ب ما زنگ زد .این رفیق هادی (احمهد
غالمیان لنورودی) بود ک با قاس برای مدتی در یک تی و پایوهاه بها هه بودنهد و همهدیور را
میشناختند و بنابر این کامالً مطمئن شدی  .برای آن ک ارتباط دوباره قطع نشود قرارهای الزم
را تنظی کردی و ارتباط تلفنی منظ بین داخل و خارج نیز برقرار شد .90وصل شدن ارتباط و
مطمئن بودن آنرا ب حرمتیپور ه اطالع دادم.
رفقای داخل در پاسخ ب نام هائی ک برایشان فرستاده بودی ا نامه ای فرسهتادند و ضهمن
تأکید ب ر این ک اطالعی از وضع خارج از کشور ندارنهدا خواسهتند که از طهرف ههر دو بخهشا
رفیقی ب داخل برود تا مگائل و مشکالت از نزدیک مورد بررسی قهرار بویهرد و تصهمی گرفته
شود .این نام را من ب حرمتیپور نیز دادم تا اگر از جمع آنها نیز رفیقی مهیخواههد به ایهران
برود آماده شود و در ضمن با توج ب این ک امکان رفت و آمد مخفی به ایهران از طریهق مهرز
بازرگانا توسر حگن و من تدارک دیده شده بودا گفت ک این امکانا متعلق ب سازمان اسهت
و پس دراختیار آنها نیز میباشد و اگر کگی از طرف آنها میخواهد ب ایران برود مهیتهوانی بها
ه بروی .
در جمع ما حگنا یوسر و من داوطلب رفتن ب ایران بودی و پس از همفکریههای زیهادا
تصمی گرفتی هر س نفر ب داخل بروی  .ابتدا حرمتیپور قصد داشت همراه ما بیاید ولهی بعهد
منصرف شد .دلیلی ک برای انصراف خود با من مطرح کرد این بهود که خبهری دریافهت کهرده
است مبنی بر این ک ساواک ردهائی از سازمان دارد و لذا بهتر است اول رفیقی ب داخل برود و
پس از اطمینان از پاک شدن ردهاا دیوران بروند و ب من ه توصهی کهرد که خهودم نهروم و
رفیق دیوری برود .توضیحات او برای قانعکننده نبود و من همچنان بر تصمی خود برای رفهتن
ب داخل باقی ماندم .از او خواست تا نشان ها و ردهائی را ک فکر میکند ساواک از سازمان دارد
ب من بدهد ک آنها را ب ایران ببرم تا رفقای داخل در جریان قرار بویرند .او نام های خودشهان
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و چند و چون این ردها را در بگت ای بمن داد ک ب ایران ببرم .من آن بگهت را بها خهودم به
ایران بردم و ب هادی دادم.
در اوائل تابگتان سال 1357ا در مکالم ای تلفنی ب ههادی گفتهی که قرارههائی را که
برایشان فرستاده بودی از یک هفت بعد چک کنند و فردای همان روز حگنا یوسر و مهن به
ترکی رفتی و از مرز بازرگان ب طور مخفی عبور کرده و ب تهران رسیدی و به رفقهای داخهل
وصل شدی  .91ما برای چند روزی در ایران بودی و هادی (احمد غالمیهان لنوهرودی)ا منصهور
(رضا غبرائی) و مجید (قربانعلی عبدالرحی پور)ا مرکزیت سهازمان در ایهن زمهانا را در جریهان
امکانات و مگائل خارج از کشور قرار دادی و متقابالً در جریان مشکالت پس از ضربات و مگائل
جاری قرار گرفتی و بحثهای مختلفی نیز حول ارزیهابی از وضهعیت ایهران و چشه انهداز آینهدۀ
جنبش توده ای داشتی  .پس از آنا یوسر در ایران ماند و حگن و من ب همراه اصهغرا یکهی از
اعضای مخفی سازمانا برای پیشبرد ارتباطات و فعالیتههای خهارج از کشهور و تهأمین تهدارکات
مالی و ت گلیحاتی مورد نیاز سازمانا ب خارج برگشهتی  .مها سه نفهر مجهدد ًا مخفیانه از مهرز
بازرگان عبور کرده و ب "دوغوبایزدید" در ترکی رفتی  .92در آنجاا سالحهای کمریا فشنوها و
نارنجکهایمان را در انبارکی ک در بیابانی نزدیکی "دوغوبایزید" داشتی ا گذاشتی و بها اتوبهو
ب آنکارا رفتی و روز بعد با هواپیما ب پاریس آمدی  .ناهیهد و قاسه در آنجها در هتلهی اقامهت
داشتند ما ه چند روز در هتل ماندی و بعد آپارتمانی اجاره و ب آنجا نقل مکان کردی  .اشهرف
دهقانیا محمد حرمتیپور و حماد شیبانی نیز در آپارتمان دیوری در پاریس بودند.
مدت کوتاهی بعد رفیقی بطور قانونی ب خارج فرستاده شد و ب پهاریس آمهد .در پهاریس
یک ماشین پژو خریدی و آن رفیق و من با اتوموبیل از طریق یوگوسالوی و بلغارستان ب ترکی
رفتی  .حگن و اصغر ه ب ترکی آمدند .در ترکی ا از قبلا سالح و مهمهات و ماسهورۀ فشهنگ
انبار کرده بودی  .امکانی ه داشتی ک میتوانگتی سهالح و مهمهات را در اتومبیهل جاسهازی
کنی  .سالحا مهمات و تعدادی کتاب "نبرد با دیکتاتوری" (نوشتۀ بیژن جزنی) که به صهورت
ریزنویس در خارج چاپ شده بودا را در اتومبیل جاسازی کردی و رفیقی ک از ایران آمده بهودا
این اتومبیل را همراه نام هاا مبلغی پول ب دالرا ک بخشی از کمکهای مالی ههواداران سهازمان
بودا از طریق مرز بازرگانا ب ایران برد.
با آمدن خمینی ب "نوفل لوشاتو" در نزدیکی پهاریس و نقشهی که وی در جنهبش پیهدا
کرده بودا پاریس ب مرکزی برای رفت و آمد ایرانیان و شخصیتهای سیاسهی اپوزیگهیون رژیه
شاه تبدیل شد .گرچ در ایران حکومت نظامی برقرار بود ولی با اوجویهری و گگهترش جنهبش
مردمی و آغاز فروپاشی رژی ا سدهای اختناق شکگهت بهود .بگهیاری از فعهاالن شهناخت شهدۀ
کنفدراسیون از جمل هواداران سازمان در خارج از کشورا بتدریج به صهورت قهانونی به ایهران
برمیگشتند .ما نیز خود را برای رفتنا بطور مخفیا ب داخل آماده میکردی .
در پائیز سال 1357ا حگن و اصغر از مرز بازرگانا هنوز ه مخفیان ا ب ایران رفته و به
خارج برگشتند .در این بازگشتا منصور (محمدرضا غبرائی) برای مذاکره با محمد حرمتیپهور و
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اشرف دهقانی ه همراه آنها بود .پس از آمدن منصور ب پاریسا بیژن نوبری و منا برای رفهتن
ب ایرانا عازم ترکی شدی .
گرچ سرنوونی رژی شاه در آیندهای نزدیک قابل پیشبینی بود ولهی قیهام بیگهت و دوم
بهمنا شتابانتر از آن ک فکر میکردی ا فرارسید .علیرضا نوبری (بیهژن) و مهن بهرای رفهتن به
ایران در نزدیکی مرز بارزگان بودی ک رژی پهلوی سرنوون شدا در همانجا با ابراهی لطهراهلل
زاده (سعید) و حماد شیبانی ک از بیروت میآمدند و عازم ایران بودند ب ه رسیدی  .دیور به
عبور مخفیان از مرز نیازی نبود و هموی با ه در حالی که سهرود فهدائی را مهیخوانهدی ا بها
استقبا ل گرم مرزبانان ایرانیا بطور علنی از مرز بارزگان عبور کرده و داخل خاک ایران شهدی و
ب تبریزا ب ستاد سازمان ک تازه برپا شده بود رفتی  .سایر رفقای خارج نیز ب سرعت ب ایهران
برگشتند .انقالب بهمن و سرنوونی رژی شاه نقطۀ پایانی بر این دوره از فعالیتهای بهرون مهرزی
"سچفخا"گذاشت.
هرچند ب پارهای سؤاالت در رابط با فعالیتهای برون مرزی "سچفخا" در این دوره هنهوز
پاسخهای کاملی داده نشده است و نیاز به پژوهشههای بیشهتر بهرای پاسهخ به ایهن سهئواالت
همچنان مطرح استا ولی بررسی فعالیتهای این دوره در کلیتش نشان میدههد که چریکههای
فدائی توانگتند در بنیادیترین خطوط به ایهده ههای آغهازین خهود مبنهی بهر اسهتقاللا عهدم
وابگتوی و تبعیت نکردن از قطبهای جههانی و تأکیهد بهر همبگهتویا همکهاری و همیهاری بها
نیروهای انقالبی در سراسر جهانا بویژه در منطقۀ خاورمیان ا وفادار بمانند .رابطۀ برون مرزی با
شرکت عملی در مبارزات خلق فلگطین آغاز شد .اکثر رفقای ما ک ب خارج از کشور رفتندا در
طی این هشت سال در جنبش مگلحانۀ خلق فلگطین و ظفار شرکت کردند .از نظر چریکههای
فدائیا شرکت رفقای ما دراین جنبشها وظیف ای انقالبی و انترناسیونالیگتی ب شهمار مهیآمهد.
رابط با سازمانهاا جبه هاا احزابا سازمانها و جنبشهای انقالبی در جهان و ب ویهژه خاورمیانه ا
بر پایۀ همیاریا احترام متقابل وعدم دخالت در امور داخلی یکدیور استوار بود.
هدف اصلی از رابط با دولتهاا ب دست آوردن امکانات تبلیغاتیا مالیا تگلیحاتی و ...برای
پیشبرد مبارزۀ انقالبی در ایران بودا بدون تن دادن ب هیچ قیهد و شهرطی .سهازمان چریکههای
فدائی خلق ایران طی این دوره توان حفظ استقالل کامل و عدم تبعیت از قطبهای جهانی را به
روشنی نشان دادند .آنان روی پای خود ایگتاده و متکی ب خود بودندا در راه آرمانهای خهود از
هیچوون فداکاری دریغ نمیکردند و در برابر هیچ قدرتی سر فرود نمیآوردند .صادقان ب آنچه
میگفتند عمل میکردندا بین حرف و عملشان جدائی نبود و یکهی از دالئهل اصهلی محبوبیهت
چریکهای فدائی نیز همین صداقتشان بود.
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زیر نویسها
 -1در سالهای  1349و  1350رفقائی از رهبری چریکهای فدائی و نیز برخی از رفقائی ک ب خارج از کشهور
سفر کرده بودندا زنده دستویر شدند و زیر شکنج ا ساواک توانگت اطالعاتی دربارۀ فعالیتهای برون مرزی سهازمان
کگب کند .ولی از زمگتان سال  1350تا تیر  1355هیچ یک از رفقائی ک اطالعاتی دربارۀ روابهر خهارج از کشهور
داشتندا زنده دستویر نشدندا بجز بهمن روحی آهنوران ک در دی مهاه  1354در تههران دسهتویر شهد و پهس از
چند روز زیر شکنج جان باخت .یک سال پس از اوا زمگتان 1355ا حگن جان فرجودیا عضو مرکزیهت سهازمان
بعد از ضرباتا در مشهد زنده دستویر شد .طبق استنادات رفقای سازمانا فرجودی بعهد از چنهد روزا زیهر شهکنج
جان باخت .اطالعات او از افراد و امکانات سازمان بگیار وسیع بود اما با سال ماندن تمام آن امکانات و افرادا مخفهی
و علنیا روشن بود ک ساواک از طریق او نتوانگت بود ب کوچکترین اطالعاتی دربارۀ سازمان دست یابدا گذشهت از
اینا اطالعات او و دیور رفقای مرکزیت پس از ضربۀ هشت تیر  1355دربارۀ روابر خارج از کشهور بگهیار انهدک و
محدود بود .رفقائی ه ک طی این دوره در بخش خارج از کشور سازمان فعالیت داشتند و یا ب خارج رفهت و آمهد
میکردندا هیچیک زنده دستویر نشدند و در نتیج در این زمین ا اطالعاتی ب دست ساواک نیفتاد.
 -2در اردیبهشت سال 1354ا علیاکبر جعفریا عضو مرکزیت سهازمانا در تصهادف اتومبیهل در راه مشههد
بشدت مجروح شد و رفیق همراه وی ناچار شدا طبق یک قرار سازمانیا ب زندگی وی ک قادر به حرکهت و ادامهۀ
راه نبود خاتم دهد .در  17دی ماه همین سالا بهمن روحی آهنورانا مگئول دستۀ تبلیغ مگلحان در مازنهدرانا
دستویر شد و چند روز بعد در تاریخ  23دی در زیر شکنج های وحشهیان جهان باخهت .در  18دی سه تهی در
آملا گرگان و ساری ضرب خوردند و فاطم حگنپور ( 18دی ه ساری) و مگرور فرهنگ جان باختند .بعد از ایهن
درگیریها ه  19یا  20دی ه زهرا آقانبی قلهکیا دستویر شد .او روز  29آذر  1355در میدان چیتور تهران تیربهاران
شد .در تاریخ  21دی فاطم (شمگی) نهانی در یک درگیری مگلحان با مأمورین ساواک در ساری جان باخهت .به
دنبال این ضرباتا عدهای از رفقای علنی نیز دستویر شدند .در  23بهمن ماه همهین سهال حمیهد مهؤمنی در پهی
دستویری کمال پوالدی و لو رفتن قرارشا در درگیری مگلحان با مأموران ساواک جان باخت.
 -3در فاصلۀ روزهای  26تا  28اردیبهشت  1355ب دنبال کنترل شبکۀ تلفنی و طی حمهالت برنامه ریهزی
شدۀ ساواکا چندین پایواه در تهران و شهرستانها شناخت شهد و ضهرب خهورد و تعهدادی از رفقها از جمله بههروز
ارمغانیا عضو مرکزیت سازمان جان باختند( .پیوست 3ا اعالمیۀ سازمان دربارۀ این ضرب )
 -4در فاصلۀ ضرب های اردیبهشت 1355ا تا  8تیر همین سالا تعدادی از اعضای سهازمان از جمله نگهترن
آلآقا از اعضای مرکزیتا گلرخ مهدویا حمیدرضا هزارخانی و نادعلی پورنغم درگیریههای پراکنهده جهان باختنهد.
روز هشت تیر حمید اشرف ب همراه  9رفیق دیور در درگیری بها مهأموران سهاواک در پایوهاهی واقهع در منطقهۀ
مهرآباد جنوبی تهران جان باختند و بدین ترتیب کل رهبری سازمان و بگیاری از کادرههای بها تجربه و مگهئولین
سازمان کشت شدند.
 -5دو گروه پس از ب ه پیوستن نام "چریکهای فدائی خلق" را برگزیدنهد .در سهال 1353ا بها گگهترش و
تثبیت تشکیالتا این نام ب "سازمان چریکهای فدائی خلق" تغییر یافت ک نشان مرحلۀ تکامل یافت تری در رشهد
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سازمان بود .در اواسر سال 1354ا با توج به رشهد فعالیتههای خهارج از کشهور و منطقهۀ خاورمیانه و گگهترش
ارتباطات با احزاب و سازمانها و جنبشهای غیرایرانی کلمۀ ایران ه ب نام سازمان اضاف شد و ب صهورت "سهازمان
چریکهای فدائی خلق ایران" درآمد.
تا اواخر سال 1350ا آرم وجود نداشت و در این زمان آرمی توسر فرامرز شریفیا ک دانشجوی سال چههارم
معماری دانشواه تهران و نقاش بودا طراحی شد .این آرم بعداً کمی تغییر یافت و تکمیل شد .و در سهال  1354به
دنبال تصویب سمتگیری مشخص کارگریا دا و چکش ه ب آن اضاف گردید (پیوست .)4
 -6برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ تاریخچۀ گروه جنول نواه کنید ب نوزده بهمن تئوریکا شهمارۀ 4ا چهاپ دوما
اردیبهشت 1355ا و نیز جمعبندی س سال ا نوشتۀ حمید اشرفا انتشارت نواها تهرانا .1357
 -7برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ تاریخچۀ گروه احمدزاده ه پویانا نواه کنید ب نوزده بهمن تئوریکا شهمارۀ 7ا
چاپ اولا 1355ا و نیز جمعبندی س سال ا حمید اشرفا انتشارت نواها تهرانا .1357
 -8بخشی از نام ها و مکاتبات درونی گروه "احمدزاده ه پویان" در محلهی جاسهازی شهده بهود که یکهی از
رفقای زندانی از محل آن اطالع داشت .این رفیق مثل سایر زندانیان سیاسهی بها انقهالب آزاد شهد و آن اسهناد را از
جاسازی در آورد و ب هیئت تحریریۀ نشریۀ کار داد .در این مکاتبات درونیا همۀ اسامی مگتعار بهود و مها نامههای
اصلی را نتوانگتی تشخیص بدهی  .در این مکاتبات مگئلۀ "سوسیال ه امپریالیگ " یکهی از موضهوعات بحثههای
درونی گروه بود.
 -9در صحبتهائی ک با منوچهر کالنتریا پیش از انقالب بهمنا داشت ا او میگفهت که ایهن جهزوه عمهدتاً
توسر حگن ضیاءظریفی نوشت شده است.
 -10نوزده بهمن تئوریکا شمارۀ4ا چاپ دوما اردیبهشت 1355ا ص.88-89.
 -11آنچ یک انقالبی باید بداندا انتشارات نوزده بهمنا چاپ دوما فروردین 1355ا ص .72.این جزوه اولهین
بار در اسفند ماه سال  1350در خارج از کشور و توسر انتشارات "نوزده بهمن" چهاپ و پخهش شهد .در تاریخچهۀ
گروه جزنی ه ظریفی (زیرنویس  )10ک توسر بیژن جزنی در زندان تنظی شده استا آمده است ک نویگندۀ ایهن
جزوها علیاکبر صفائی فراهانی بوده است ولی ب احتمال قوی بیژن جزنهی در زنهدان قه آن را نوشهت اسهت و به
دالئل امنیتی آن را ب صفائی فراهانی منتگب کرده است.
 -12این نقل قول از تجدید چاپ جزوه "مبارزۀ مگهلحان ا هه اسهتراتژی هه تاکتیهک" توسهر انتشهارات
حماسۀ خلقا محل انتشار؟ ،مهر 1357ا ص 21 .و  22اخذ شده است.
 -13مقالۀ گرایش ب راست در سیاست خارجی چینا آبان 1354ا چهار رسال از سهازمان چریکههای فهدائی
خلق ایرانا تکثیر توسر کمیتۀ پشتیبانی از جنبش نوین انقالبی ایهرانا آلمهانا 1356ا ص92.ا برگرفته از سهایت
آرشیو اسناد اپوزیگیون ایران.
 -14تاریخ و نام تکثیرکنندۀ این نگخ ذکر نشده استا ص83 .ا 84ا .85
15ه جزنی در این باره مینویگد" :در ج ریان این بحثها بهر سهر مشهی سهازمان بهاز هه در هگهت مرکهزی
اختالفاتی ظاهر شد .رفیق "الر ".ب مشی اظهار بیاعتقادی میکرد( ...منظور منوچهر کالنتری است ک ب دالیهل
امنیتی نامش در آنموقع ذکر نشده است .نوارنده) در نتیجه ا بهرای معالجهۀ بیمهاری و در ضهمن بررسهی امکانهات
احتمالی نظامی ب خارج رفت( .تحلیلی از تکوین و تکامل گروه پیشتاز جزنی ه ظریفیا نوشتۀ بیژن جزنهیا نهوزده
بهمن تئوریکا شمارۀ 4ا چاپ دوما اردیبهشت 1355ا ص 21 .و  .)22منوچهر کالنتری پس از انقهالب بهمهن به
ایران برگشت و عضو هیئت تحریریۀ نشریۀ کار بود .در انشعاب اقلیت و اکثریت با اقلیت بود و همچنان عضو هیئهت
تحریریۀ نشریۀ کار اقلیت .در نخگتین کنورۀ اقلیت در سال  1360شرکت داشت  .او در بهار سال  1361از طریهق
بلوچگتان عازم خارج بودا محل اقامتش در زاهدان لو رفت و هنوامی ک در محاصرۀ پاسهداران قهرار گرفهتا بهرای
آن ک زنده دستویر نشودا ب زندگی خود خاتم داد.
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 -16تحلیلی از تکوین و تکامل گروه پیشتاز جزنی ه ظریفیا بیژن جزنیا نوزده بهمهن تئوریهکا شهمارۀ 4ا
چاپ دوم اردیبهشت 1355ا ص .29 .روایتی در دست است ک صفاری آشتیانی با ایهن که یهک ایرانهی تهازه وارد
بوده ب دلیل صداقت و شور انقالبیاش مگئول یکی از انبارهای الفت (در شهر درعا نزدیک مرز اردن) میشهود .در
بررسیهای ماهانۀ انبار کمبودی در فهرست موجودی انبار مشاهده میشود و صفاری آشهتیانی مهورد سهوءظن قهرار
گرفت و زندانی میشود ولی مگئولین بالفاصل متوج میشوند ک اشتباه کردهاند و مگئول قبلهی در انبهار دسهت
برده است و آشتیانی را آزاد میکنند و او ب مگئولیت قبلی خود بهازمیگهردد( .مهن در ایهن بهاره شخصهاً بها راوی
صحبت کردهام ولی وی مایل نبود نامش آورده شود).
 -17جمعبندی س سال ا حمید اشرفا نواها تهرانا 1357ا ص.7 .
 -18در کتاب چریکهای فدائی خلقا از نخگتین کنشها تا بهمن 1357ا محمود نادریا جلهد اولا انتشهارات
مؤسگۀ مطالعات و پژوهشهای سیاسیا چاپ اولا بهار 1387ا ص135 .ا بخشی از نامۀ ادارۀ یکه سهاواک خطهاب
ب ادارۀ کل دوم چاپ شده ک  ..." :افراد مزبور [صفائی و صفاری] در عراق ب وسیلۀ دولهت وقهت عهراق به جهالل
طالبانی معرفی و در حال حاضر رهبری عدهای از کردهای مگل را ب عهده دارنهد" .بهاز در همهان صهفح ا بهدون
هیچوون استنادیا عنوان شده است ک  ..." :صفائی و صفاری  ...ب وعدهگاه در میدان راه آهن بغداد  ...رفتنهد ولهی
از مشعوف کالنتری و دیوران خبری نبود  ...همان شب مأموران امنیتی عراق  ...آنها را ب زنهدان بردنهد  ...از خهالل
صحبتهای آنها صفائی دریافت ک تاریخ اعتبار گذرنام منقضی شده استا ناگزیر وضعیت خهود را تشهری کردنهد و
در خاتم خواستند ک آنان را ب سوری و یا سازمان الفت تحویل دهند  ...بیش از یک ماه در زندان امنیتهی عهراق
بودند و پس از آنا مگئولین زندان ب آنان گفتند ک تقاضایشان پذیرفت شهده و بنهابراین به سهوری تحویهل داده
خواهند شد .چندی بعدا آن دو را در سرحد ب مرزبانان سوری تحویل دادند و آنها ه این دو را روانۀ زندان سهوری
کردند .در سوری ا پس از مختصری بازجوئی چند روزی را در زندان بودند و سپسا آنها را به شههر مهرزی "درعها"
فرستادند تا از آنجا روانۀ اردن شهوند "...که بهاالخره در مهرز اردن توسهر یکهی از فرمانهدهان فلگهطینی به نهام
(ابوحلمی)  ...ب یکی از مراکز آموزش نظامی فلگطینیان برده میشوند "...
 -19این سالحها و مهمات را ب احتمال زیادا صفائی فراهانی و صفاری آشتیانی در فلگطین تهیه کهرده و
سپس از طریق گذر مخفی از نقط ای در مرز ایران و عراقا در نزدیکهی بصهره ه خرمشههر به ایهران آوردهانهد .در
کتاب چریکهای فدائی خلق از( ...یاد شده)ا صفحۀ 151ا بدون ذکر هیچوون منبعی عنوان شهده اسهت که  ..." :در
چمدان جاسازی کردند  ...در مرز عراق و اردن در بازرسی از چمدانها اسلح ها کشهر شهد ."...سهرانجام صهفائی بها
مراجع ب مگئول دفتر الفت در بغدادا توانگت سالحها را پس بویرد و ب همراه صفاری و از طریق بصره به ایهران
بیاورد.
 -20جمعبندی س سال ا حمید انتشارات اشرفا نواها تهرانا 1356ا ص7-8 .
 -21علی اکبر صفائی فراهانی ک فرماندۀ دستۀ کوه بود در  29بهمن  1349دستویر شهد و پهس از تحمهل
شکنج های وحشیان ا در  26اسفند همان سال ب همراه دوازده نفر از رفقای دیور فدائی تیربهاران شهد .تحلیلهی از
تکوین و تکامل گروه پیشتاز جزنی ه ظریفیا نوشهت بیهژن جزنهیا نهوزده بهمهن تئوریهکا شهمارۀ  4ا چهاپ دوم
اردیبهشت 1355ا ص.29.
 -22در جلد سوم کتاب نهضت امام خمینیا سید حمید روحانی(زیهارتی)ا انتشهارات مرکهز اسهناد انقهالب
اسالمیا چاپ دوما پائیز 1374ا در بخش خیزشهای قهرآمیزا ب گروه سیاهکل و سهازمان چریکههای فهدائی خلهق
ایران نیز پرداخت شده استا در صفحۀ  494عنوان شده ک صفاری آشتیانی ب همراه هوشهنگ نیهری سهفری به
عراق کرده و در این سفر با محمود پناهیان (ژنرال فرقۀ دموکرات آذربایجان) مالقهات کهرده اسهتا از وی مقهداری
سالح و مهمات گرفت و ب ایران آوردهاند .تاریخ این سفر مشخص نشده است .روحانی عنوان میکند که اطالعهات
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مربوط ب این سفر را از اوراق بازجوئی هوشنگ نیّری در زیر شهکنج ههای بازجویهان سهاواک در سهال  1349اخهذ
کرده است.
در کتاب چریکهای فدائی از ( ...یاد شده)ا نیز بطور حاشی ای و بدون ذکر منبع به سهفر هوشهنگ نیّهری و
صفاری آشتیانی ب عراقا مدت کوتاهی پیش از حمل ب پاسواه سیاهکل اشاره میشهود که به نظهر مهیرسهد از
همان کتاب نهضت امام خمینی یا از منابع آن کتاب برگرفت شده است.
سید حمید روحانی در کتاب نهضت امام خمینی مدعی شهده اسهت که حرکهت چریکهها محصهول توطئهۀ
انولیس و روسی و برای مقابل با نهضت مگلحانۀ رو ب رشد اسالمی طرفدار خمینی بوده است .حال آن ک پهس از
ترور حگنعلی منصور در بهمن  1343توسر گروه محمد بخارائیا ما ن تنها شاهد رشهد بلکه حتهی شهاهد وجهود
نهضت مگلحانۀ طرفدار خمینی در ایران ه نیگتی و خود سید حمید روحانی نیز نتوانگت است نمونۀ دیوهری را
در دورۀ پس از دستویری گروه بخارائیا در کتاب خود ذکر نماید .وی هیچ دلیلی ه برای اثبات وابگتوی چریکهها
ب انولیس نیاورده است و تنها مالقات صفاری آشتیانی و هوشنگ نیّری با پناهیان در عراق و نامۀ حمید اشهرف به
نمایندگان خارج از کشور سازمان چریکهای فدائی خلق ایران را ب عنوان دلیلی برای اثبهات وابگهتوی چریکهها به
روسی اقام میکند.
 -23در مورد این سفر و مالقات با پناهیان ک روحانی عنوان میکنهدا از ایهرج نیهری سهئوال کهردما او به
خاطر میآورد ک هوشنگ نیری پیش از دستویریاش در این مورد با وی صحبتی داشت و گفت بوده است که بها
صفاری آشتیانی با ه ب عراق رفت بودند و در آنجا دستویر و زندانی و شکنج میشوند ولی پس از دو سه هفته
با نشانیهائی ک می دهندا مأموران عراقی از جاسو نبودنشان مطمئن شده و آزادشان میکنند .آنهها هفتهاد ههزار
تومان پول برای خرید سالح همراه داشت اند و میگویند ک برای تأمین سالح برای مبارزان ایرانی ب عراق آمدهانهد.
مأموران عراقی هفتاد هزار تومان را ب آنها پس میدهند و مقداری سالح و مهمات ه در اختیارشهان مهیگذارنهد.
این دو رفیق از گرفتن سالحها امتناع کرده و میگویند گروهشان هیچوون وابگتوی ب خارج را قبول ندارنهد .ولهی
مأموران عراقی اصرار کرده و میگویند این سالحها در ازای اذیت و آزاری است ک ب آنها رساندهاند و بهاالخره پهس
از اصرارهای زیادا صفاری آشتیانی و هوشنگ نیری سالحها را گرفت و به ایهران برمهیگردنهد .آنهها سهالحها را در
نزدیکی اهواز در محلی چال میکنند ک بعد اسکندر صادقینژاد میرود و آنها را برمیدارد.
این مگئل دو بار در بازجوئیهای ایهرج نیهری مطهرح شهده اسهت .بهار اول در اوائهل سهال ( 1350احتمهاال
فروردین) در بازجوئی در تهرانا بازجویان ساواکا عضدی و تهرانیا پس از ضرب و شت بگیارا از ایرج دربارۀ سهفر
هوشنگ نیری ب عراق توضی میخواهند و وی با توج ب این ک مهیدانگهت ایهن مگهئل فقهر بهین خهودش و
هوشنگ بوده است و کس دیوری از آن مطلع نیگتا منکر اطالع از این سفر میشود.
بار دوم در سال  1361است ک ایرج نیری در اهواز بازداشت شده و ب الهیجهان انتقهال مهییابهدا بهازجوی
سپاه دربارۀ سفر پگر عمویش هوشنگ نیری ب عراق و رابط اش با استخبارات و مخابرات عراق توضی میخواههد.
ایرج در پاسخ میگوید ک مطلقاً اطالعی در این مورد ندارد و در سطحی نبوده است ک مگهائل مهمهی مثهل سهفر
هوشنگ ب عراق و رابط اش با استخبارات و مخابرات را با وی در میان گذاشت شده باشند.
بیژن جزنی ک تاریخچۀ گهروه را در زنهدان نواشهت اسهت و از اطالعهات داده شهده در بازجوئیههای رفقهای
دستویر شده ه مطلع بودها در تاریخچۀ گروه جنولا اشارهای ب این سفر ندارد .حمید اشرف هه در جمعبنهدی
س سال ا ب سفر صفاری آشتیانی و دو رفیق دیور در تابگتان سال  1350اشاره میکند ولهی از ایهن سهفر حرفهی
نمیزند .اشاره نکردن ب این سفر احتماالً ب خاطر رو نشدن امکاناتی در اهواز و مگهجد سهلیمان بهوده که در ایهن
سفر مورد استفاده قرار گرفت بوده است.
هوشنگ نیری عضو دستۀ کوه گروه جنول بود ک در زمگتان سال  1349دسهتویر و پهس از شهکنج ههای
وحشیان در اسفند همان سال همراه دوازده تن از یارانش ب جوخۀ اعدام سپرده شد.
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 -24یادنامۀ رزمندگان شهید سازمان چریکهای فدائی خلق در سال 1351ا تکثیهر از کنفدراسهیون جههانی
محصلین و دانشجویان ایرانیا پائیز 1353ا ص 17 .و 18,
 -25جمعبندی س سال ا حمید اشرفا نواها تهرانا 1375ا ص 62 .و .63
 -26چریکهای فدائی خلقا از نخگتین کنشهها تها بهمهن 1357ا جلهد اولا انتشهارات مؤسگهۀ مطالعهات و
پژوهشهای سیاسیا چاپ اولا بهار 1387ا ص.380- 385 .
 -27در کتاب چریکهای فدائی از ...ا (ص 384 .و  ) 385بخهش کوتهاهی از بهازجوئی منگهوب به عبها
مفتاحی آمده ک در آن نوشت شده است" :در همین موقع صفاری آشتیانی برگشهت بهود و بهر حگهب تصهادف بها
حمید اشرف برخورد کرده بود .در عراق آنها را معطل کرده بودند و شکنج داده بودنهد که نکنهد مهأموران ایرانهی
هگتند و پس از آن با پناهیان تما گرفت بودند و مقهداری اسهلح بها خهود آورده بودنهد" .در همهین کتهاب در
صفحۀ  332بدون هیچ استنادی عنوان میشود ک  " :ارتباط بها پناهیهانا از آنجها مطهرح شهده بهود که پهیش از
عملیات سیاهکلا صفاری آشتیانی و هوشنگ نیهری بهرای تهیهۀ اسهلح به عهراق مهیرونهد و در آنجهاا بها پها در
میانی"امن العام" مالقاتی با پناهیان انجام میدهند ک البت بعدها این امر مورد انتقاد صفائیفراهانی قرار میگیهرد.
چون نیّری در بازجوئیهای خودا پس از دستویری ب این موضوع اشاره کرده بهودا سهاواک نیهز تهالش کهرد از ایهن
اعتراف در انتگاب گروه ب پناهیان استفاده کند" .در صحبت با تراب حقشنا ک در آن زمهان از طهرف سهازمان
مجاهدین در منطق بودا او ه اطالعی از چنین تماسهائی نداشت ولی در رابطه بها موقعیهت محمهود پناهیهان در
عراق گفت ک در آن زمان محمود پناهیان ب جای بختیار نشگت بودا با دولت عراق ارتباطات نزدیهک داشهت و در
بغداد برو بیائی داشت .بوون ای ک دولت عراق مجاهدینی را ک ب دنبال ربودن هواپیمای حامل زندانیان مجاههد از
دوبی ب ایرانا در عراق زندانی بودندا هنوام آزادی آنها را تحویل محمود پناهیان میدهد و آنهها دو روزی در خانهۀ
او بودهاند و پناهیان سعی کرده بود آنها را پیش خود نو داشت و همکاریشان را جلب کند ک آنها نپذیرفت بودنهد
و ب اردوگاههای فلگطینی رفت بودند .این احتمال وجود دارد ک س رفیقهی که از طریهق مهرز عهراق به خهارج
رفتندا پس از عبور از مرز توسر عراقیها دستویر و زندانی و حتی شکنج شهده باشهندا ایهن تقریبهاً روال عمهومی
برخ ورد مأموران عراقی بود .این احتمال ه وجود دارد ک مثل مجاهدینا آنها را ه تحویل محمود پناهیهان داده
باشند .ولی حتی در چنین صورتی ه بگیار بعید است ک این رفقا همکاری با پناهیان را پذیرفت باشند .موضهع و
نورش چریکهای فدائی نگبت ب حزب تودها نحوۀ ضرب خوردن گروه "جزنی ه ظریفی" از طریق تمها بها حهزب
تودها ماجرای فضاحتبار تشکیالت تهران و عبا شهریاری و آلوده بودن کانالهای حزب تودها ترور بختیار و  ...هیچ
روزن ای را برای همکاری چریکها با محمود پناهیان باز نمهیگذاشهت .در دوران پهیش از انقهالب بهمهن هیچوونه
ارتباطی با حزب توده در خارج از کشور گرفت نشد.
 -28در پائیز و زمگتان سال  1350دیدگاهی ک ب بقاء و تضمین ادام کاری چریکهای فدائی بههای الزم را
نمیداد مورد بررسی انتقادی قرار گرفت .نتیج گیری این بود ک اگر چریکهای فدائی با تجرب ای ک کگب کردهاند
نتوانند ادام کاری خود را تضمین کنند گروههای ک تجرب تر از شانس کمتری برای ادامۀ مبارزات خهود برخهوردار
خواهند بود .حمید اشرف در جزوهای ب نام "پارهای از تجربیات جنگ چریکی در ایران" ک در اواخرسال  1350یا
اوائل  1351نوشتا ب این نکت ک در آن دوره ب بقای گروه اهمیت الزم داده نمیشدا اشهاره کهرده و آن را مهورد
انتقاد قرار داد.
 -29شرح کامل چوونوی رفتن ایرج سپهری ب فلگطینا مبهارزهاش در آنجها و نحهوۀ بازگشهتشا به طهور
مشروح در کتاب "از جبهۀ نبرد فلگطینا خاطرات رفیق ایرج سپهری" آمده است .چاپ دوم ایهن کتهابا دی مهاه
1356ا از انتشارات سازمان چریکهای فدائی خلق ایرانا در سایت انترنتی "آرشیو اسناد اپوزیگیون ایهران" موجهود
است .سیرو ا فرخ و فرهاد سپهری هر س از اعضای سازمان چریکهای فدائی خلهق بودنهد .سهیرو سهپهری در
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زمگتان  1350در زیر شکنج و فرخ سپهری در مرداد 1351در درگیری با مأموران سهاواک جهان باختنهد .فرههاد
سپهری در سال  1353در ظفار جان باخت.
 -30در اواخر تیرماه  1351عبا جمشیدی رودباری در حهین درگیهری مگهلحان بها مهأموران سهاواک در
تهران زنده دستویر شد .او مدتی طوالنی در سهلولهای کمیتهۀ مشهترک زیهر شهکنج بهود و مقاومهت او زیهر ایهن
شکنج ها زبانزد بود  .تاریخ دقیق و نحوۀ کشت شدنش ب دست ساواک روشن نیگت.
ه دوم مرداد  1351صفاری آشتیانی در یک در گیری مگلحان با مأموران ساواک در تهران جان باخت.
ه نه مرداد  1351مهدی فضیلت کالما فرخ سپهری و فرامرز شریفی در درگیری مگهلحان بها سهاواکیها در
تهران جان باختند و ب دنبال آن تعدادی از رفقای علنی دستویر شدند.
ه  28مرداد همان سالا احمد زیبرم نیز در درگیری مگلحان با مأموران ساواک در تهران جان باخت.
ه در پائیز آن سال در یک درگیری مگلحان ا فریدون شافعی جان باخت و نریمان رحیمی بالو دستویر شد.
ه در زمگتان همان سال پوران یداللهی و بهروز عبدی در نتیجۀ انفجار بمب در خانۀ تیمیشانا در مشههدا
جان باختند.
ه حگن نوزروزی از اواخر تابگتان سال  1350عضو مرکزیت سازمان بود و در بیگت دی ماه سال  1352در
یک درگیری مگلحان با مأموران رژی در لرستان جان باخت.
ه علیاکبر جعفری از اواخر سال  1351عضو مرکزیت بود و در اردیبهشهت  1354که عهازم مشههد بهود در
هنوام رانندگی پشت فرمان ب خواب رفتا اتومبیل تصادف کرد و وی بشدت مجروح گردید .با توج ب ایهن که او
قادر ب هیچ حرکتی نبود و امکان دستویری و شناسائی توسر پلیس باال بودا رفیق همهراه ویا در تبعیهت از یهک
اصل سازمانی و برای آن ک وی زنده ب دست ساواک نیفتد با گلول ای ب زندگی او خاتم داد.
 -31گروه "ستاره"ا گروهی مارکگیگتی بود ک در درون سازمانهای جبهۀ ملیا بخهش خاورمیانه ا اروپها و
آمریکا فعالیت داشت .اعضای این گروه از سهال  1349در منطقهۀ خاورمیانه ا تحهت عنهوان جبههۀ ملهی ه بخهش
خاورمیان فعالیت داشتند و با نیروهای فلگطینی و دولت عراق ارتباط داشهت و از امکانهاتی برخهوردار بودنهد .آنهها
ادارۀ رادیو میهن پرستان را مشترکاً با سازمان مجاهدین خلق ایران بر عهده داشتند .گروه"ستاره" از طریق یکهی از
خویشان مگعود و مجید احمدزاده با گروه "احمدزاده ه پویان" نیز در سهال  1349ارتباطهاتی ایجهاد کهرده بهود و
جزواتی از گروه را دریافت کرده و قرارهائی برای ارتباطات بیشتر گذاشت بود ولهی ایهن ارتبهاط بعهدها قطهع شهد.
(برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ تاریخچۀ گروه "ستاره"ا نواه کنید ب مقالۀ تاریخچهۀ مختصهر فعالیهتا نشهریۀ رههائیا
شمارۀ 4ا فروردین  .1358این نشری در سایت اینترنتی آرشیو اسهناد اپوزیگهیون ایهران موجهود اسهت .در سهایت
وحدت کمونیگتی نیز این مقال درج شده است).
 -32جریان دستویری و شکنجۀ ایرج سپهری و محمد حرمتیپور در عراق و نیز ماجرای در گیهری آنهها در
خگروآباد و آبادان و چوونوی کشت شدن ایرج سپهری و فرار حرمتیپور را خود حرمتیپور برای حمهاد شهیبانی و
من ب تفصیل تعریر کرده بود .من برای اطمینان از آنچ در این باره در خاطرم مانده است با حماد صحبت کهردم.
او همچنین ب خاطر میآورد ک حرمتیپور ب وی گفت بود ک پس از آزادی از زندان با ایهرج سهپهری به سهوری
میروند و با "جبهۀ خلق برای آزادی فلگطینا فرماندهی کل"ا ارتباط میگیرندا یک دورۀ کوتاه نظامی دیده و ب
عراق برمیگردند و از طریق مرز عراق ب ایران میروند .محمد حرمتیپور پهس از فهرار از حلقهۀ محاصهرۀ مهأموران
ساواک و پلیسا با اجرای قراری ک با نگترن آلآقا داشت استا ب رفقای داخل وصل میشود .در مقدمهۀ کتهاب از
جبهۀ نبرد فلگطین ه خاطرات رفیق ایرج سپهری نیز جریان این درگیری شرح داده شده است.
 -33در این مورد ک حرمتیپور ب همراه کدامیک از رفقا ب خارج از کشور آمد از حماد سئوال کردما او نیز
ب خاطر نداشت.
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ه فرهاد سپهری در نیمۀ اول سال  1353در ظفار جان باخت .در نبرد خلق شماره  5جهان بهاختن رفیهق در
نتیجۀ بمباران جنوندهها و اصابت ترکش بمب ذکر شده است (روایتی نیز در دسهت اسهت که وی بهر اثهر اصهابت
ترکش خمپاره جان باخت است).
ه داداشی در سال  1354ب ظفار رفت و در صفوف "جبهۀ خلق برای آزادی عمان" ب مبارزۀ خود ادامه داد
و اواخر همین سال در آنجا براثر ایگت قلبی درگذشت.
ه محگن نوربخش (چنویز) پس از ضربات تابگتان  1355و قطع ارتباطات داخهل و خهارجا در پهائیز 1355
برای وصل کردن ارتباطاتا از طریق مرز ترکی و ایران (ناحیۀ وان)ا ب طور مخفیان ب ایران رفت .قراری که بهرای
وصل شدن ارتباط وی ب سازمان از طریق سازمان مجاهدین خلق (م ه ل) برای رفقای داخل فرستاده شده بودا به
دست رفقا نرسید .دلیل نرسیدن این قرار ب دست رفقای داخل برای ما روشن نشد .در نتیج چنویهز نتوانگهت به
سازمان وصل شود و پس از مدتی در بدری در ایران در یک درگیری مگلحان با مأموران ساواک جان باخت.
 -34در مقدمۀ کتاب پروسهۀ تجهانس ه تبهادل نظهر بهین سهازمان چریکههای فهدائی خلهق و گهروه اتحهاد
کمونیگتی ک در بهار سال  1356منتشر شد در این باره آمده اسهت" :گهروه اتحهاد کمونیگهتی  ...از پهائیز  52در
روند ادغام با سازمان چریکهای فدائی خلق قرار گرفت  ...نوشتۀ اول "دربارۀ انقالب" در زمگتان 1350بهرای بحهث
درونی گروه ما تهی شده بود و در پائیز  1352بدون تصحیحاتی ک طی بحثهای درونی در آن ب عمل آمده بهود و
ب همان صورت اولی در اختیار سازمان چریکهای فدائی خلهق قهرار گرفهت  ...پهس از دریافهت نقهد رفقها در بههار
1353متوج شدی ک اختالفات موجود چندان جزئی نیگهتند  ."...در جهزوۀ "نکهاتی دربهارۀ پروسه تجهانس" از
انتشارات گروه اتحاد کمونیگتیا بهار 1356ا صفحۀ 10ا تاریخ ارتباط پائیز سال  52ذکر شده است .امها در صهفحۀ
 18همین جزوه تاریخ تما ا تیر ماه  52است .تاریخ دقیق ارتباط گروه "ستاره" با حرمتیپور را از حگن ماسهالی
سئوال کردم .او پائیز سال  1352را ب خاطر میآورد و اضاف کرد ک ما خبر درگیری آبادان را شنیدی ولهی در آن
موقع هنوز ارتباطی با سازمان نداشتی .
 -35نکاتی دربارۀ پروسۀ تجانسا از انتشارات گروه اتحاد کمونیگهتیا بههار 1356ا ص .10 .ایهن جهزوه در
سایت اینترنتی وحدت کمونیگتی موجود است.
 -36همانا ص.23 .
 -37همانا ص.18 .
 -38گفتوو با تراب حقشنا در پاریسا دسامبر.2010
 -39گفتوو با حگن ماسالی در پاریسا .2010
 -40نحوۀ رفت و آمد ب ایران از طریق مرز ایران و عراق را محمد حرمتیپور برای من نقل کرده بود .آنچه
از تعریفهای حرمتیپوردر خاطرم مانده استا چنویز و داداشی در این رفت و آمدها با ه بودهاند.
 -41گفتوو با مجید سیادت در لندنا فوری .2010
 -42گفتوو با تراب حقشنا در پاریسا دسامبر .2010
 -43همان.
 -44گفتوو با حگن ماسالی در پاریسا .2010
 -45همان .رفقای گروه "ستاره" از رهبری "سچفخا" خواست بودند ک سازمان عملیهاتی در ایهران به نهام
جبهۀ ملی انجام دهد .دلیلشان این بود ک "سچفخا" یک جریان کمونیگتی است و دولتهای عهرب به سهختی به
کمونیگتها کمک میکنند ولی ب نام جبهۀ ملی آسانتر میتوان کمک گرفت .از نظر آنهانا انجهام عملیهاتی به نهام
جبهۀ ملی در ایران میتوانگت ب گرفتن امکانات از دولتهای عربی کمک کندا با این تأکید ک از آنجا ک کمکههای
دریافت شده در اختیار "سچفخا" قرار خواهد گرفتا مه نیگت ک تحت چه عنهوانی ایهن کمکهها گرفته شهود.
رهبری سازمان طی نام ای ب این تقاضا جواب منفی داد و آن را کاری غیراصولی ارزیهابی کهرد و تأکیهد کهرد که
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رفقای سازمانا فدائی خلق هگتند و حاضر نمیشوند تحت نام تشکل دیوهری عملیهات انجهام دهنهد .ایهن نامه و
جواب آن را من پیش از آمدن ب خارج در ایران خوانده بهودم .در گفتوهو بها حگهن ماسهالیا در پهاریس در سهال
 2010ا دلیل تقاضا برای اجرای عملیات ب نام جبهۀ ملی را سئوال کردم .ب نظر وی ایهن درخواسهت در رابطه بها
دولت لیبی ک با آن ب نام جبهۀ ملی تما گرفت شده بود میتوانگت صورت گرفت باشد.
یکی از انتقادات رهبری سازمان مجاهدین خلق ایران ب رهبهری "سهچفخا" که در نوارههای بحهث حمیهد
اشرف و بهروز ارمغانی با تقی شهرام و جواد قائدی نیز گفت شده استا این بود ک ماسهالی در مالقهات بها مقامهات
دولتی لیبیا عملیات مجاهدین خلق و چریکهای فدائی را ب حگاب جبهۀ ملی گذاشت است.
 -46نهضت امام خمینیا سید حمید روحانی (زیارتی)ا انتشارات مرکز اسهناد انقهالب اسهالمیا جلهد سهوما
چاپ دوما پائیز 1374ا ص.500 -497 -495 -494 .
 -47در کتاب نکاتی در باره پروسۀ تجانس در این بهاره آمهده اسهت" :ایهن پالتفهرم سیاسهی به اتفهاق آراء
تصویب شد ولی اختالف نظر در مورد بخشهائی از پالتفرم تشکیالتی موجب عدم امکهان ادامهۀ کهار مشهترک و در
حقیقت قطع پروسۀ تجانسا شد" .نکاتی دربارۀ پروسۀ تجانسا انتشارات گروه اتحاد کمونیگهتیا بههار 1356ا ص.
 .25این جزوه در سایت وحدت کمونیگتی موجود است.
 -48کا . .ب .در ایهرانا والدیمیهر کهوزیچکین و آنهدره دوتهشا ترجمهۀ اسهماعیل زنهد و دکتهر حگهین
ابوترابیانا چاپخانۀ رخا 1370ا ص264 .ا  265و  .266عنوان اصلی کتاب چنین است:
(Inside the KGB, Mythe & Reality, by Vladimir Kuzichkin, Andre Deutsch,
London, 1991).
 -49همانا چاپ دوما 1370ا ص352 .ا 354ا 355ا 358ا .359
 -50نهضت امام خمینیا سید حمید روحانی (زیارتی)ا انتشارات مرکز اسهناد انقهالب اسهالمیا جلهد سهوما
چاپ دوما پائیز 1374ا ص.499 .
 -51همانا ص.501 .
 -52کامبیز روستا در آن زمان دبیر کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانهی و سهاکن فرانکفهورت
بود .وی از اعضای موثر گروه "ستاره" و در این مقطع یکی از مگئولین ارتباط داخل و خهارج از طریهق اروپها بهود.
خان ای ک اشرف دهقانی موقتاً در آن اقامت داشت و همانجا دستویر شدا متعلق ب همگر سابق "مههدی خانبابها
تهرانی" بود .سؤال از کامبیز روستا و مهدی خانبابا تهرانیا حدود دو س ماه پیش از درگذشت کهامبیز ( 25ژوئیه
 )2009و توسر بهروز پوررضای خلیق صورت گرفت.
 -53چریکهای فدائی خلق ه از نخگتین کنشها تا بهمن 1357ا محمود نادریا انتشارات مؤسگۀ مطالعهات
و پژوهشهای سیاسیا جلد اولا چاپ اولا بهار 1387ا ص.934 -933 -932 -931.
 -54رمزنویگی ب شیوۀ کتابیا بدین صورت بود ک کتابی را تعیین میکردی که یهک نگهخ در داخهل و
یک نگخ در خارج از آن داشتی  .برای مشخص کردن هرحرفا در کتاب تعیین شهدها صهفح و سهطری انتخهاب
میشد و در آن سطر حرف مورد نظر یافت میشد و شمارۀ صفح ا سطر و حرف مورد نظهر پشهت سهر هه نوشهت
میشد .بدین ترتیب ب جای هر حرف عددی شش رقمی بود .مثال عدد  431325معرف یک حرف بود .بهرای پیهدا
کردن این حرف میبایگت ب حرف 25از سطر  13صفحۀ 43ا در کتابی ک بعنهوان کلیهد رمهز تعیهین شهده بهودا
رجوع میشد .این رمز ک بازکردنش بگیار مشکل استا در آن دوره شیوۀ مرسوم رمزنویگهی بهین داخهل و خهارج
بود .کتاب رمز بین حمید اشرف و منا کتاب "نادر شاه افشار" بود و کتاب رمز بین حمید اشرف و محمهد حرمتهی
پور رمانی بود ک نام آن در خاطرم نمانده استا شاید "تمشکهای وحشی".
 -55در نام هائی ک از طریق پگت بین داخل و خارج رد و بدل میشدا معموالً از آب لیمو ب جهای جهوهر
نامرئی استفاده میکردی  .برای ظاهر کردن مطالب نوشت شده با آب لیمهوا نامه را اطهو مهیکشهیدی تها مطالهب
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نامرئی ظاهر شود .بنابر این دومین احتمالی ک حمید روحانی مطرح می کند مبنهی بهر ایهن که سهازمان پهس از
بازرسی خانۀ خانبابا تهرانی از سوی پلیس آلمانا مانند گذشت نام های خود را ب نشانی او در آلمان میفرسهتاده و
پلیس آلمان نام هائی را ک ب نشانی نامبرده میرسیده است کنترل میکرده و کپی آن را در اختیهار سهاواک قهرار
میداده استا ن تنها بی معنی است بلک فراتر از آن نشاندهندۀ بیخبری وی از کار مخفی بطور عهام و بهیاطالعهی
طبیعیاش از شیوههای کار مخفی "سچفخا" ب طور خاص است.
 -56گروه موسوم ب گروه محمود و مجتبی خرمآبادیا گروهی مگل و مارکگیگتی بهود که در اسهفندماه
سال  1352ضرب میخورد .مجتبی خرمآبادی دوازده اسفند  1352هنوام محاصهرۀ خانه اش در میهدان ثریها در
تهرانا در درگیری مگلحان با مأموران ساواک جان میبازد .ولی محمود خرمآبادی موفق ب فهرار مهیشهود .حمهاد
شیبانی ک عضو این گروه بود توسر محمود خرمآبادی ب خارج اعزام میشود .محمود خرمآبهادی سهپس بها گهروه
دکتر هوشنگ اعظمی در لرستان ارتباط میگیرد و ب آنها میپیوندد.
هوشنگ اعظمی با بیژن جزنی و حگن ضیاءظریفی ارتباط داشت و مگهئول بخهش لرسهتان گهروه بهود .در
جریان ضربۀ سال  1346ب گروه "جزنی ه ظریفی"ا هوشنگ اعظمی برای ساواک شناخت نشهد و بخهش لرسهتان
ضرب نخورد .دکتر اعظمی و یارانش پس از ضربۀ سال  1346بطور مگتقل در لرستان ب سازماندهی و تدارک آغهاز
مبارزۀ مگلحان ادام دادند .ب گفتۀ محمد اعظمیا صفائی فراهانی پس از بازگشت از فلگهطین به ایهران در سهال
 1348با دکتر اعظمی دیدار داشت است ولی از محتوای صحبتهای آنان و چوونوی ارتباط گروه "دکتر اعظمی" بها
گروه "جنول" اطالع چندانی در دست نیگت .گروه دکتر اعظمی با تدارکاتی ک دیده بود قصهد داشهت در تیهر یها
مرداد سال  1349از روستاهای اطراف خرمآبادا مبارزۀ مگلحان را آغاز کند اما با دستویری هوشنگ اعظمهی ایهن
برنام اجرا نشد و ب تعویق افتاد.
در بیگت خرداد سال  1353جمعاً  9نفر شامل هوشنگ اعظمهیا محمهود خهرم آبهادیا فریهده کمهالونهد
(همگر دکتر اعظمی)ا کورش اعظمیا سیامک اسدیان (ک بعد در سازمان فدائی بها نهام مگهتعار اسهکندر معهروف
شد)ا جمشید سپهوندا خگرو اعظمیا علیمحمد لشکری و علی بیرانوند ب کهوهی به نهام "مَلِه " واقهع در هفتهاد
کیلومتری خرمآبادا در جادۀ کوهدشتا میروند و گشتزنی و شناسائی در روستاها را آغاز میکننهد .در ایهن دورها
سازمان چریکهای فدائی خلق تالش کرد از طریق دو تهن از اعضهایش؛ حگهن سهعادتی و تهورج اشهتری که اههل
بروجرد بودندا با آنها تما برقرار کند.
در تیرماه همین سال یورش گگتردۀ رژی به لرسهتان آغهاز شهد .تعهدادی از مهردم عهادیا روشهنفکران و
خویشاوندان هوشنگ اعظمی را دستویر کردند و در منطقۀ لرستان حکومت نظامی اعالم نشدهای برقرار گردیهد .در
راههای ورودی و خروجی شهرهای لرستان پگت بازرسی مگتقر شد .استحکامات و نیروهای دفاعی مراکهز نظهامی
را افزایش دادند و نیروهای زیادی ب طرف کوههای اطراف بروجرد فرسهتاده شهد .چنهد تهی بهازجوئی متشهکل از
بازجویان ورزیده و معروف ساواک از تهران ب بروجرد اعزام شهد .تیمههای بهازجوئی به سرپرسهتی تهرانهی (بهمهن
نادریپور) و رسولی (ناصر نوذری) در بروجرد مگتقر شدند و عضدی (محمدحگن ناصهری) بهر بازجوئیهها نظهارت
داشت .در این یورش گگترده و سریع چند نفر از اعضای گروه کوه نیز ک ب شهرهای لرستان آمده بودندا دسهتویر
شدند .در زمان این یورش تنها س نفر از رفقا یعنی هوشنگ اعظمیا محمود خرمآبادی و سیامک اسهدیان در کهوه
بودند .این رفقا نیز در کوهی نزدیک "بوریا باف" محاصره و درگیر میشوند ولی موفق میشهوند حلقهۀ محاصهره را
شکگت و ب سوی کوههای بین بروجرد و درود بروند و در آنجا مگتقر شوند .در آن محل از طریق تهورج اشهتری و
حگن سعادتی رابط شان با "سچفخا" برقرار میشود و رفقا ب یک خانۀ تیمی در تهران منتقل میشوند.
در مورد سرنوشت هوشنگ اعظمی روایتهای متفاوتی وجود دارد .ب روایتهی در یهک درگیهری مگهلحان در
سال  1355جان باخت است و ب روایتی دیور وی از "سچفخا" جدا شده و بعهد توسهر سهاواک کشهت مهیشهود.
مبارزانی ک در این دوره توسر ساواک (چ در درگیریهای مگلحان و چ در زیرشهکنج یها میهدانهای تیهر) جهان
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باخت اندا در بهشت زهرا دفن شدهاند و اسامیشان در دفتر آنجا ثبت است .پس از انقالب بهمن سازمان توانگهت از
این طریق محل دفن رفقائی را ک در این دوره جان باخت بودند بیابد و سهنگ قبهر نیهز گذاشهت شهد .نهام دکتهر
هوشنگ اعظمی نیز در این دفتر ثبت شده و محل دفنش مشخص است.
دانشنامۀ آزاد "ویکی پدیا" دربارۀ مر دکتر هوشنگ اعظمی مینویگد:
"هوشنگ اعظمی در  25اردیبهشت سال  1355در یک درگیری با نیروهای ساواک کشت شهد .سهاواک به
دلیل جلوگیری از شورش احتمالی مردم خبر مر وی را اعهالم نکهرد و ایهن مگهئل باعهث شهد چنهد مهاه پهس
از انقالب 1357ا در اسناد بدست آمده از بیمارستان شهدای عشایر خرمآباد زمان و نحوۀ مر وی مشخص شود".
حماد شیبانی دربارۀ سرنوشت محمود خرمآبادی و حگن سعادتی مینویگد:
در مورد محمودا رفیق محمدرضا غبرائی ک مگئولیت بازسازی ارتباطهات خهارج و داخهل سهازمان بعهد از
ضربات  55را داشت در نخگتین دیداری ک با ه داشتی ا ضمن رسهاندن پیامههایی از رفیهق قاسه سهیادتیا از
کشت شدن رفیق محمود در جریان لو رفتن پایواه آمل و در جریان انفجار صندوق دو صفر (صندوق اسناد امنیتی
مه موجود در پایواه) خبر داد .سازمان ما خبر را منتشر نکرده بود .عکس حگن سعادتی نیز در حالی ک با دست
شکگت بر روی صندلیهای دست دار معروف کمیتۀ مشترک در حال بازجویی شدن بود بعد از قیام ب دست آمهد و
شکی نیگت ک زیر شکنج کشت شده است" .برگی از تاریخا قگهمت "گهروه اعظمهی و یهاران"ا سهایت سهازمان
"اتحاد فدائیان خلق ایران".
سیامک اسدیان(اسکندر) در سیزده مهر سال  1360در درگیری مگلحان با پاسداران در آمل جان باخت.
جمشید سپهوند در آبان سال  1362دستویر و در اول مهرماه  1364اعدام شد.
برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ تاریخچۀ گروه دکتر هوشنگ اعظمی نواه کنید " :برگی از تاریخ"ا قگمت "گهروه
اعظمی و یاران" در سایت سازمان "اتحاد فدائیان خلق ایران".
 -57کیومرث صابغیا از اعضای گروه "ستاره" و در آن هنوام در بغداد و از گویندگان رادیو مهیهن پرسهتان
بود .او مدتی در بغداد با اشرف دهقانی همخان بوده است .در گفتووئی ک با او داشت ا تهاریخ دقیهق آمهدن اشهرف
دهقانی ب بغداد را ب خاطر نداشت .ولی ب خاطر میآورد ک سال  1353بوده و هوا گرم بوده استا ک اواخر بههار
یا اوایل تابگتان میتواند باشد .اشرف دهقانی در سخنرانی خود در تورنتو در سال 2010ا تاریخ آمدنش ب خهارج از
کشور را تابگتان سال  1353ذکر کرده است.
 -58تاریخ رفتن منوچهر حامدی ب ایرانا در زندگینام ای ک توسهر سهازمان وحهدت کمونیگهتی تنظهی
شدها جائی زمگتان و در جای دیور پائیز سال  1353ذکر شده است .مجید سهیادت که پهیش از رفهتن منهوچهر
حامدی ب ایران با او در عراق دیدار و گفتووئی داشت استا پائیز  1353را ب خاطر میآورد .درکتهاب "چریکههای
فدائی خلقا از...ا جلد اولا ص651 .ا بخشی از اعالمیۀ گروه "اتحاد کمونیگتی" در مورد منهوچهر حامهدی در آذر
 1356نقل است ک در آن تاریخ رفتن او ب ایران آبان سال  1353است.
او ب احتمال زیاد در یک درگیری مگلحان با مأموران ساواک جان باخت است .از اواخر سال  1354به بعهد
ب دلیل ضربات پی در پی و سنوینا اسامی بگیاری از رفقائی ک جان باختند از طرف "سهچفخا" اعهالم نشهد .در
همین دورها ساواک ه فقر اسامی بخشی از جانباختوان را اعالم کرد .منوچهر حامدی میتواند جزو رفقائی باشهد
ک اسمشان اعالم نشده است.
بنا ب گفتۀ بیژن افتخاریا پیش از انقهالب کهامبیز روسهتا و او به مالقهات "کرایگهکی"ا که در آن زمهان
صدراعظ اتریش بود و مناسبات خوبی با نیروهای اپوزیگیون ایران داشت رفت و از وی تقاضا میکننهد که دربهارۀ
سرنوشت رفیقشان منوچهر حامدی ک دبیر کنفدراسیون نیز بوده تحقیق کند .کرایگکی دو ماه فرصت مهیخواههد
تا پاسخ بدهد .پس از دو ماه مالقاتی ب آنها میدهد و میگوید بر اسا تحقیقاتی ک سرویگهای مربوطه از ایهران
کردهاندا منوچهر حامدی در یک درگیری مگلحان در رشتا کشت شده است.
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حگن ماسالی در کتاب"نورشی ب گذشت و آینهده" جلهد اولا آلمهانا 1392ا ص346 .ا دربهارۀ سرنوشهت
منوچهر حامدی مینویگد" :مدتی از منوچهر حامدی بیخبر بودی  ...اعالمی ای بها عکهس ایشهان انتشهار دادیه و
نوشتی ک از سرنوشت ایشان بیخبر هگتی  .پس از انتشار این اعالمی ا مأمورین رژیه به خهانوادۀ او از جمله به
برادرش مهند حامد رجوع کرده و در سردخان جگد منوچهر را ب ایشان نشان دادند تها مطمهئن شهوند که آن
شخص منوچهر حامدی است .این اطالعات را بعدها از طریق بهرادر ایشهان به دسهت آوردم ".در جلهد اول کتهاب
چریکهای فدائی خلقا از...ا در صص 651-653 .ا دربارۀ سرنوشت منوچهر حامدی آمده است:
"در رشت بهروز ارمغانی و زهره مدیر شان چی ب همراه س مرد دیور کشت شهدند .بعهدها معلهوم شهد که
یکی دیور از افراد کشت شده در رشت منوچهر حامدی بوده است" .در آذر ماه 1356ا گروه اتحاد کمونیگهتی که
در اروپا فعالیت داشتا اطالعی ای در مورد حامدی منتشر ساخت و نوشت" :ب دنبال درگیریهای نهابرابر و خهونین
اردیبهشت و خرداد ماه  1355ک بین سازمان چریکهای فدائی خلق و نیروهای دشمن صورت گرفت ارتباط مها بها
یکی از اعضای گروها رفیق منوچهر حامدی ک در رابطۀ انقالبی گروه ما و ایهن سهازمان به ایهران رفته بهود قطهع
گردید .کوششهای پیویر ما از آن زمان تا کنون ما را ب این نتیج رسهانده اسهت که ایهن رفیهق مبهارز به چنهگ
نیروهای دشمن افتاده است"  ...متعاقب این اطالعی و اقدامات دیور سهازمانهای خهارج از کشهور  ...سهاواکا بهرای
کشر واقعیت ب تحقیق میپردازد .در یکی از گزارشهای سری مربوط ب این موضوع میخهوانی " :چهون مشهارالی
در ایران دستویر و یا کشت نشده بود و احتمال مخفی بودن وی در ایران نیز وجود نداشتا  ...لذا ب نظر رسید که
ممکن است مشارالی یکی از افرادی باشد ک در سال گذشت در مخفیواههای مربوط ب تروریگتها در داخل کشهور
کشت شده و هویت آنها احراز نوردیده و با تهیۀ عکگی از جگدا دفن شده بودند" .سپسا بها بررسهی عکهس چنهد
جگد ناشنا و مقایگۀ آنها با عکس منوچهر حامدی ک دارای پروندهای در ساواک بهودا نتیجه گیهری شهد که
حامدیا یکی از پنج نفری است ک در تاریخ " 1353/2/28ب دنبال اقدامات ضربتی کمیتۀ مشترک ضهدخرابکاری
در منزل امن عناصر وابگت ب گروه چریکهای ب اصطالح فدائی خلق ایران در شهرستان رشت همراه بها چههار نفهر
دیور کشت شده است".
 -59نام واقعی اسد در قرار کنوهرۀ یهازده اکثریهتا فهروردین /1388آوریهل  2009دربهارۀ قتلههای درون
سازمانی در "سچفخا" (علیاکبر هدایتی) ذکر شده است .در جلد دوم کتاب چریکهای فدائی خلقا انقالب اسهالمی
و بحران در گفتمانا محمود نادریا مؤسگۀ مطالعات و پژوهشهای سیاسهیا پیشهوفتارا (ص .ن)ا نهام واقعهی اسهد
(علیاکبر هدایت تبار نخ کالئی) ذکر شده است .این موضوع را ک محمد حرمتیپهورا عبها کهابلیا حگهن جهان
لنووریا غالمعلی خراطپورا محمدعلی خگروی اردبیلیا محمدحگین حق نوازا محگن نهوربخشا و "اسهد" جهزو
گروهی بودند ک در اواخر سال  1351یا اوایل سال 1352ا ب "سچفخا" پیوستندا حرمتیپور در (1355یا )1356
ضمن بازگو کردن خاطرات گذشتۀ خود برای من گفت .البت هنوز تاریخ دقیق کشت شدن اسد روشهن نیگهت .بها
توج ب این ک این رفقا در اوایل  1352ب سازمان پیوستند و مخفی شدند و علیاکبر جعفری در اواخهر  1353یها
اوایل  1354این موضوع را با چنویز در میان گذاشت استا احتمال دارد سال  1353باشهد .مهن تها جهائی که به
خاطر دارم در سال 1353از حمید اشرف این خبر را شنیدم ولی تاریخ دقیق آن را ب یاد نمیآورم.
ه عبا کابلی در شهریور  1353در اهواز بر اثر انفجار اتفاقی نارنجک در خان تیمیاش جان میبازد.
ه محمدحگین حقنواز و غالمعلی خراطپور در درگیری مهرآباد جنوبی در هشت تیر 1355جان باختند.
ه محمد حرمتیپور در فروردین  1361در درگیری با پاسداران در جنولهای شمال ایران جان باخت.
 -60برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ جایواه شورایعالی در سازمانا نواه کنید ب  :مقالۀ نوارنده در کتهاب جنوهی
دربارۀ زندگی و آثار بیژن جزنی.
 -61برای اطالع بیشتر دربارۀ انتقادات رهبری سازمان مجاهدین خلق ایران به رابطهۀ "سهچفخا" بها جبههۀ
ملی و نظرات و انتقادات حمید اشرف در این مورد از جمل میتوان ب نوارهای بحث رهبری دو سهازمان در اسهفند
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سال  1354ک در سایت اینترنتی اندیش و پیکار موجود است مراجع نمود .در نوارهای شمارۀ  9و  10در این باره
صحبت شده است.
 -62برای رفتن ب این پایواها با نگترن آلآقاا سر قرار رفیقی ب اس پهری رفتهی و او بها اتومبیهل و چشه
بگت مرا ب آن پایواه برد .در آنجا عالوه بر پریا حمید مؤمنیا رفیق مهادر (احتمهاال عهزت غهرویا مهادر احمهد و
مجتبی خرمآبادی)ا ناصر و ارژنگ شایوان شهاماسهبی (دو فرزنهد خردسهال فاطمهۀ سهعیدی ,,مهادر شهایوان شهام
اسبیاا) زندگی میکردند و حمید اشرف نیز ب آنجا رفت و آمد داشت .شرح کوتاهی از بودن با ایهن بچه هها و نهوع
زندگی آنها در این پایواه را در تاریخ  28اردیبهشت  17( 1395می  )2016در نشریۀ انترنتی عصر نوا نوشت ام.
 -63با آن ک حمید مؤمنی در پایواه بود ولی در این صحبت دو نفره شرکت نداشت .پهس از رفهتن حمیهد
اشرف چند روزی من در آن پایواه ماندم و با مؤمنی دربارۀ طرح سازمان در مورد خارج از کشور نیز با هه صهحبت
میکردی ولی معلوم بود ک حمید اشرف دربارۀ صحبتهای دو نفرهای ک با من داشهتا چیهز زیهادی به او نوفته
است.
 -64مگئولین ارتباط با داخل در اروپاا کامبیز روستا و بیژن افتخاری از اعضای گروه "ستاره" بودنهد .نحهوۀ
ارتباط بدین ترتیب بود ک از داخل یک شمارۀ تلفن ب رفیقی ک ب خارج اعزام میشدا میدادند .او به آن شهماره
زنگ میزد و "محمد" را میخواست .پس از آن ک "محمد" ک همان کهامبیز روسهتا بهودا گوشهی را مهیگرفهتا
رفیق خود را فرهاد معرفی میکرد و قرار مالقات میگذاشت .من بعدها متوج شدم که ایهن شهمارۀ تلفهنا تلفهن
دبیرخ انۀ کنفدراسیون بوده است ک البت ب نظهرم قهرار گذاشهتن از طریهق چنهین تلفنهی در آن شهرایر بهدور از
احتیاط بوده است .من شمارۀ تلفن بیژن افتخاری در وین را نیز داشهت و از ایهن طریهق ارتبهاط مهیگهرفت  .ایهن
شمارهها را حمید اشرف در اختیار من قرار داده بود.
 -65در تهران نحوۀ ارتباطات بین حمید اشرف و من تنظی شد .قرار شد سازماندهی ارتباط داخل و خهارج
از طریق اروپا و مگتقل از گروه "ستاره" ب این ترتیب صورت بویرد ک من در لندن اقامهت کهن و رفقهائی که از
داخل اعزام میشدند ب آنجا بیایند .ما برخالف روشی ک برای ارتباطگیری با خارج از طریق رفقای گروه "سهتاره"
ب کار گرفت می شدا یعنی تما تلفنی و سپس گذاشتن قرار مالقاتا روش دیوری ب کار گرفتی ک اسهتفاده از
تلفن در آن حذف شده بود و آن عبارت بود از قرارهای ثابت در روزهای معین و با عالئه مشهخص :رفقهائی که از
ایران فرستاده میشدند طبق قرارها و عالمتهائی ک بین حمید اشرف و من تنظی شده بودا مهیتوانگهتند بها مهن
ارتباط بویرند و نام هاا نشریات و چیزهائی را ک معموالً در یک کیر دستی جاسهازی مهیشهدا بیاورنهد و تحویهل
بدهند .پس از باز کردن جاسازی آنچ را ک ب نام من بود برمیداشت و با بگتن دوبارۀ جاسازی حهاوی آنچه که
باید ب دست رفقای دیور میرسیدا کیر را ب کامبیز روستا یا بیژن افتخاری میدادم و آنها ه کیر را به اشهرف
دهقانی یا حرمتیپور میرساندند .چیزهائی ک حرمتیپور و اشرف دهقانی و دیور رفقا ب ایران میفرستادند نیهز در
کیفی جاسازی میشد و مگیر عکس را طی میکرد و ب من میرسید ک هرچ را دارم ب آن بیفزای تا رفیقی که
از ایران آمده بود آن را همراه خود ب ایران ب برد.
 -66منوچهر کالنتری در سال  1346از طرف گروه "جزنی ه ظریفی" به خهارج فرسهتاده شهد و در لنهدن
اقامت کرد .او در خارج از کشور با جمعی از همفکرانش گروهی را ایجاد کهرد که در جنهبش دانشهجوئی خهارج از
کشور فعال بود و بعدها ب گروه "نوزده بهمن" مشهور گردید .پس از آغاز مبارزۀ مگهلحان در سهیاهکلا در بهمهن
سال  1350این گروه نشری ای ب نام "نوزده بهمن ه در خدمت جبهۀ آزادیبخش ملهی ایهران" را منتشهر کهرد .در
نخگتین شمارۀ این نشری ا بیانیۀ "جبهۀ آزادیبخش ملی ایران" (پیوست  )9درج شده است ک در برگیرندۀ برنامهۀ
جبه است .بنا ب گفتۀ منوچهر کالنتریا این بیان را بیژن جزنی از زندان برای وی فرستاده بهود .در اسهفند سهال
 1350کتاب "آنچ یک انقالبی باید بداند" ب نام علیاکبر صفائی فراهانی توسهر ایهن گهروه چهاپ و پخهش شهد.
انتشار نوزده بهمن پس از هشت شمارها در آبان سال 1352ا متوقهر شهد .در سهال  1353انتشهار نشهریۀ "نهوزده
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بهمن ه تئوریک" آغاز شد ک در واقع ناشر جزوات و مقاالتی بود که بیهژن جزنهی در زنهدان مهینوشهت و توسهر
میهن جزنی و هدایت متیندفتری ب دست منوچهر کالنتری میرساند" .نوزده بهمن ه تئوریک" ه هشت شمارها
تا سال  1356انتشار یافت و ب این خاطر ک دیور نوشتۀ چاپ نشدهای از بیژن جزنی باقی نمانده بود متوقهر شهد.
بخش اصلی گروه "نوزده بهمن" در انولیس بود و در آلمان و اتریش نیز هگت هائی داشت.
 -67اشرف دهقانی و محمد حرمتیپور و گروه "ستاره" در جریان این حرکت قرار داده نشده بودندا اما
حرمتیپور ب طور اتفاقی از تما من با منوچهر کالنتری مطلع شد .بدین ترتیب ک منوچهر کالنتری را در
کنورۀ کنفدراسیون در فرانکفورت دیدم و قراری برای دیدار با وی در لندن گذاشت ا او پس از آن مالقاتی ه با
حرمتیپور در همان فرانکفورت داشت است و در این دیدار ب او میگوید ک رفیقتان ه با من تما گرفت است.
اشرف دهقانی و محمد حرمتیپور در نامۀ خود ب حمید اشرفا ب این اقدام رهبری انتقاد کرده بودند ولی موضوع
را با رفقای گروه"ستاره" مطرح نکرده بودند .در اواخر تابگتان سال  1355وقتی حرمتیپور را مالقات کردم ب من
گفت ک وی دربارۀ ارتباط من با منوچهر کالنتری چیزی ب اعضای گروه "ستاره" نوفت بود ولی آنها خود نگبت
ب فعال شدن گروه "نوزده بهمن" حگا شده بودند و گفت بودند ک بعید نیگت سازمان پشت این حرکت باشد.
منوچهر کالنتری در دیدارهای بعدی در لندن پس از یکی دو جلگ صحبت ب من اعتماد کرد ولی دربارۀ
مالقاتش با حرمتیپور در فرانکفورتا چیزی بمن نوفت .تا این ک نامۀ حمید اشرف از داخل ب من رسید ک در
آن ب دیدار منوچهر کالنتری با رفیقمان اشاره شده بود .وقتی من ب منوچهر کالنتریا گفت ک از جریان
دیدارش با رفیقمان با خبر شده اما او ب طور قطع مطمئن شد ک من از طرف سازمان آمدهام .و البت اضاف کرد
ک پیش از آن ه ب من اعتماد پیدا کرده بود.
 -68در نخگتین شمارۀ نشریۀ "نوزده بهمن دانشجوئی" که در بهمهن  1354منتشهر شهد (پیوسهت )10ا
دربارۀ ضرورت انتشار آن آمده است" :هدف از انتشار "نوزده بهمن دانشجوئی" کمهک به بگهر و تشهری مگهائل
جنبش دانشجوئی ه بخصوص بخش خارج از کشور ه بمثابۀ بخشی از جنبش خلق و چوونوی ارتباط آن با جنهبش
انقالبی مگلحانۀ ایرانا الهام گرفتن از آن و عمل کردن ب منزلۀ پشتیبان و یا پشت جبهۀ اطمینانبخهش بهرای آن
میباشد".
 -69ادنا ثابت (با نام سازمانی پری) دانشجوی دانشواه صنعتی شهریر بهود .در تابگهتان سهال  1354بهرای
تعطیالت تابگتانی ب لندن رفت و پس از این سفر خانوادهاش از وی بی اطهالع بودنهد .احتمهاالً او همهان موقهع بها
سازمان ارتباط داشت و مخفی شده بوده است و بازگشهتش را به خهانواده اطهالع نهداده بهوده اسهت .ادنها پهس از
بازگشت از سفر دوبارهاش ب لندنا در زمگتان 1354ا تا سال  1357در صفوف "سچفخا" مبارزه میکرد .در سهال
 1357ب اتفاق رفیق دیوری با نام مگتعار غالم (غالمحگین سلی آرونهی) از سهازمان جهدا شهدند و به "سهازمان
پیکار در راه آزادی طبقۀ کارگر" پیوستند .ادنا ثابت در بهمن  1360توسر مأموران جمههوری اسهالمی دسهتویر و
در نخگتین روزهای تابگتان  1361اعدام شد.
 -70من از طریق منوچهر کالنتریا چندین آدر در اروپا تهی کردم ک رفقای داخل از طریق پگهت هه
بتوانند برای من نام بفرستند .حمید اشرف نیز همراه میکروفیلمهائی ک قاس آوردا یهک آدر در ایهران فرسهتاد
ک من ه بتوان از طریق پگت برای آنها نام بده  .این آدر ب نام مرتضی کریمی بود ک در مؤسگۀ انتشاراتی
امیرکبیر کار میکرد .مرتضی کریمی از رفقای علنی سازمان بود ک در بههار سهال  1355دسهتویر شهد و در سهوم
آبان سال  1357همراه جمعی از زندانیان سیاسی آزاد گردید .او پس از انقالب با سازمان فعالیت میکرد و همراه بها
"جناح چپ" از اکثریت جدا شد .مرتضی در تابگتان سال  1361دستویر و در سال  1363اعدام شد.
 -71نکاتی دربارۀ پروسۀ تجانسا از انتشارات گروه اتحاد کمونیگهتیا بههار 1356ا ص .19 .ایهن جهزوه در
سایت اینترنتی وحدت کمونیگتی موجود است.
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حگن ماسالی در ص 371 .جلد اول کتاب خاطراتش ب نام "نورشی ب گذشت و آینهده" (یادشهده) دربهارۀ
کگانی ک داوطلب رفتن ب داخل بودند مینویگد" :رفقهائی چهون "حمیهد" و "کهامبیز روسهتا" در سهال 1354
داوطلب شدند ک از طریق مرز ترکی وارد ایران شوندا اما ب علت برف زیهاد و کهوالکا موفهق به عبهور از منهاطق
کوهگتانی نشدند".
 -72همانا ص.23 .
 -73همانا ص .25 .حگن ماسالی در اعالمی ای تحت عنهوان "واپگهورائی سهازمان وحهدت کمونیگهتی"ا
مهرماه (1367اکتبر )1988ا دربارۀ افرادشرکت کننده در این جلگ مینویگد" :جلگۀ مشترکی بها حضهور محمهد
حرمتیپور و اشرف دهقانیا با مشارکت هفت نفر از مگئولین گهروه از اروپها و خاورمیانه ( "حمیهد"ا "محمهود" ا
"مجید" ا "محمد"ا "خ .ک ".ا "ب .ا ".و خودم) در لیبی در تابگتان 1355تشکیل گردید".
 -74رهائیا نشریۀ سازمان وحهدت کمونیگهتیا شهمارۀ 4ا فهروردین 1358ا ص .6 .ایهن نشهری در سهایت
اینترنتی وحدت کمونیگتی موجود است.
 -75تا وقتی ک حمید اشرف زنده بودا مطمئن بودم ک وی در هر حال ارتباط را برقرار خواههد کهرد .ولهی
پس از درگیر ی مهرآباد جنوبی و از دست رفتن اوا آیندۀ ارتباطات ناروشن بود .تمام رفقائی ک من میشهناخت در
جریان ضربات بهار و تابگتان  1355جان باخت بودند .تنها رفیقی ک میشهناخت و هنهوز زنهده مانهده بهود غهزال
آیتی بود ک مخفی بود و من ب وی دسترسی نداشت  .پس از انقالب از پدر و مادرم شنیدم ک غهزال در پهائیز (یها
زمگتان) سال  1355ب دیدن آنها آمده و سراغ من را گرفت است ولی پدر و مادرم آدر و ردی از مهن نداشهتند
ک ب او بدهند.
 -76تما من با کامبیز روستا و بیژن افتخاری یکطرف بود .یعنی من از طریق شماره تلفنهائی که داشهت
میتوانگت با آنها تما بویرم ولی آنها ردی از من نداشتند و نمیتوانگتند با من رابط بویرند.
 -77فریدون ایل بیویا نویگندها شاعر و مترج مقی پاریس بود و ب تنهائی نشریۀ عصهر عمهل را منتشهر
میکرد .او از "سچفخا" حمایت میکرد و کمکهای بگیاری ب سازمان کرد .پس از انقهالب به ایهران آمهد و مهدت
کوتاهی ه با نشریۀ کارا ک من مگئول آن بودما همکهاری نمهود .فریهدون در 22شههریور سهال  1375در شههر
مونتروی فرانگ درگذشت .با مراجع ب سایت  www.xalvat.orgمهیتهوان بیشهتر بها زنهدگیا فعالیتهها و آثهار
فریدون ایل بیوی آشنا شد.
 -78گروه اس مشخصی نداشت ولی از آنجا ک اغلب اعضای اصلی گروه در واشنوتن بودنهد مها آن را گهروه
"واشنوتن" می نامیدی  .برای مطالع بیشتر دربارۀ این گروه نواه کنید ب پیوست شماره .7
 -79این برنامۀ آموزشی عبارت بود از مطالعۀ نشریات درونی سازمانا مطالعۀ جزوات بحهث میهان سهازمان و
گروه "ستاره"ا برخی آموزشهای تکنیکی از قبیل جعلیاتا آشنائی بها قواعهد زنهدگی جمعهی نظیهر برنامه نویگهی
روزان ا ورزش صب و عصرا انتقاد و انتقاد از خود و غیره .آخرین نوشت های بیژن جزنهی که از زنهدان به منهوچهر
کالنتری رسیده بود در همین برنامۀ آموزشی تایپ و آمادۀ چاپ شد و آنها را در شمارۀ هشت نوزده بهمن تئوریهک
چاپ کردی  .پس از چاپ این شمارها انتشار نوزده بهمن تئوریک ب خاطر آن ک نوشتۀ چاپ نشدۀ دیوری از بیهژن
باقی نمانده بودا متوقر شد.
 -80ب دلیل قطع ارتباط با داخلا پیامی از رفقای داخل برای کنورۀ کنفدراسیون ب دست ما نرسهیده بهود.
ندادن پیام ب کنفدراسیون در شرایر پس از ضربات سنوین ک حتی در خارج از کشور شایعۀ از هه پاشهیدن و از
بین رفتن "سچفخا" پخش شده بود تأثیرات منفی وسیعی ب جای میگذاشت .اما ما این اختیار را نداشهتی که از
طرف سازمان ب کنفدراسیون پیام بدهی  .پیامهای سازمان همیشه از داخهل فرسهتاده مهیشهد .اشهرف دهقهانیا
حرمتی پور و من پس از همفکری ب این نتیج رسیدی ک از آنجا ک در شرایطی استثنائی قهرار داریه ا صهالح در
اینگت ک خودمان پیامی را بنویگی و از طرف سازمان ب کنورۀ هیجده بهدهی  .پیهام را سه نفهری در پهاریس
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نوشتی  .این پیام در آن شرایر ک سازمان ضربات سنوینی خورده بودا تأثیر بگیار مثبتی در شهرکتکننهدگان در
کنوره و در جنبش دانشجوئی خارج از کشور داشت .ب یاد دارم هنوام خواندن پیام در کنوره وقتی عبارتی از پیهام
را خواندند ک در آن نوشت بودی "بقای ما از ضرب نخوردن ما نیگت از رشد و پویائی ماست"ا شرکتکننهدگان در
کنوره بپا خاستند و مدتها کر زدند.
 -81ارتش آزادیبخش ترکی در این هنوام مبارزۀ مگهلحان را کنهار گذاشهت بهود و ضهمن آن که رهبهران
اصلیاش بطور مخفیان در ترکی زندگی میکردندا از امکان فعالیتهای علنیا تحت پوششهای مختلر مهیتوانگهت
استفاده کند .از جمل نشری ای علنی داشتند ب نام "اتحاد کار" ک ظاهراً مگتقل بود و وابگت ب جریانی سیاسهی
نبود .اعضاء و هوادارانشان در سهندیکاها و اتحادیه هها فعهال بودنهد و حتهی به صهورت افهراد منفهرد در انتخابهات
شهرداریها کاندیدا میشدند .کتابهای تئوریک آنها نیز تحت نامهای دیور بطور علنی چاپ و پخش مهیشهد .مهن از
نزدیک در جریان شیوههای کار و فعالیتها و بحثهاشان قرار گرفت و روشهای فعالیت و تلفیهق کهار مخفهی و علنهی
توسر آنها برای بگیار آموزنده بود .اکثر اعضاء و هواداران آنان کارگر و زحمتکش بودند .رهبهران و اعضهای مخفهی
آن ک توسر پلیس شناخت شده و تحت پیورد شدید بودندا در خانۀ اعضا و هوادارانی میزیگتند ک زندگی علنی
داشتند .و ب این ترتیب از پوششهای علنی برای اختفای اعضای مخفی استفاده میکردنهد .ایهن جریهان در برخهی
مناطق روستائی از نفوذ تودهای برخوردار بود و رهبران اصلیشان در روستاها و در خانهۀ روسهتائیانی که عضهو یها
هوادارشان بودند زندگی میکردند .این نحوه اختفای رهبران در روستاهاا امکان ضهرب پهذیری اتفهاقی را به میهزان
زیادی پائین میآورد .حال آن در شهر امکان ضرب های اتفاقی بگیار باالسهت .به عنهوان مثهال یکبهار که اعضهای
"ارتش آزادیبخش ترکی " حماد شیبانی و من را برای مالقات با رهبرانشان ب خانۀ یک روستائی در نواحی جنهوبی
ترکی برده بودندا یکی از اعضاءا از روستای مجاورا خبر آورد ک در روسهتاهای اطهرافا تحرکهاتی از سهوی پلهیس
دیده شده ک مشکوک ب نظر میرسد .بالفاصل پس از این خبر شبان و ب سرعت مها را به روسهتای دیوهری که
دورتر و از نظر خودشان امنتر بود بردند و در آنجا با یکی از رهبرانشان مالقات و گفتوو کردی .
بحثهای آنها بگیار پیشرفت تر از بحثهای درونی ما بود .در این دوره آنها در تهدارک تشهکیل حهزب بودنهد و
پیشنویس برنام و اساسنام را تدوین کرده بودند و حول آن بحثهای جدی جریان داشت .موضوعاتی چون سهاختار
اقتصادی ه اجتماعی و سیاسی ترکی ا مرحلۀ انقالبا مگئلۀ ملهیا رابطهۀ حهزب بها سهندیکا و تشهکلهای تهودهایا
تحلیل فاشیگ ا تحلیل از کشورهای سوسیالیگتی و شوروی و چینا از جملۀ این بحثهها بهود .در ههر یهک از ایهن
زمین ها کتابههای تئوریهک هه تهدوین کهرده بودنهد .در تابگهتان  1357پیشهنویس برنامه و اساسهنامۀ "ارتهش
آزادیبخش ترکی " را از ترکی ب فارسی ترجم کردم و ب داخل فرستادم .در سال  1358آنهها "حهزب کمونیگهت
کار ترکی "( )T.K.E.Pرا تشکیل دادند .در تنظی اساسنامۀ سهازمانا پهس از انقهالب بهمهنا مهن از پیشهنویس
اساسنام آنها استفاده کردم .ما ب جز "ارتش آزادیبخش ترکی " با نیروی سیاسی دیوری در ترکی رابط نورفتی .
 -82پس از برقراری ارتباط رسمی با دولت لیبی پولی برای خرید وسائل خان ب سازمان داده شد .رفقای مها
ب جای خرید وسائلا این پول را ذخیره کرده بودند و وسائل خان بگیار ساده و در حد چند زیلو و پتهو و مقهداری
ظرف و ظروف بود .یک روزا یکی از مقامات لیبی ب خان میآید و خان را با وسائل بگیار ک و ابتدائی (بدون مبهل
و صندلی و غیره) میبیند و متوج میشود ک پول داده شده صرف خرید وسائل خان نشده است .بعهد از آن بهرای
خرید وسائل خان ب جای پولا بن خرید وسائل داده بودند .البت در هم جا اینطور بود و وسائل خان ههائی که در
آنها زندگی میکردی بگیار ساده و در حداقل ممکن بود :چند پتو برای خوابیدنا کمی وسائل آشهپزخان ا رادیهو و
ضبر صوت .برای خورد و خوراک نیز حداکثر صرف جهوئی صهورت مهیگرفهت و سهعی مهیکهردی برنامهۀ غهذائی
کمابیش در حد برنامۀ غذائی خان های تیمی در ایران باشد .با توج ب ایهن که هزینهۀ زنهدگی در سهوری ا لیبهیا
ترکی و اروپا یکگان نبودا نمیتوانگتی بودجۀ واحدی برای هزین های جاری در کشورهای مختلر داشهت باشهی
ولی در هم جا هزین ها در حداقل ممکن بود .در خان ها بطور جمعی زندگی میکردی ؛ کمابیش مشاب زنهدگی در
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خان های تیمی در ایرانا با این تفاوت ک مگل نبودی و لزومی برای رعایت مگهائل امنیتهی به آن شهکل که در
ایران اجرا میشدا وجود نداشت .مثالًا نیازی نبود ک در حرکتهای بیرونی و بخصوص هنوام برگشت ب خان ا وقهت
زیادی برای کنترل خودمان صرف کنی ا نیازی برای نوهبانی در شب نداشتی و یا ضهرورتی نداشهت که در تمهام
ساعات روز و شب حتماً یکنفر در خان باشد .در مجموع انضباط سختی ک در خان های تیمی داخل حهاک بهود در
خارج اجرا نمیشد و ضرورتی ه نداشت .اماا هر شب برنام های روز بعدا دقیق و ساعت ب ساعت نوشت مهیشهدا
انتقاد و انتقاد از خود هنوام نوشتن برنامۀ روزانۀ صورت می گرفتا مگئول روز بعدا برای اموری مثل خرید و تهیه
خوراک و مایحتاج روزان و ترتیب و نظافت خان ا بطور نوبتیا تعیین میشدا و هر روز صهب و عصهر بطهور جمعهی
ورزش میکردی  .در انتقاد و انتقاد از خود روزان نیز معموالً تنبیهی برای خطاها ب کهار گرفته نمهیشهد موهر در
موارد نادری ک خطائی جدی از رفیقی سر میزد .تنبیهی اگر پیش میآمد در حهد محرومیهت از انجهام وظیفه ای
معین بود .برنامۀ غذائیمان بگیار ساده بود برای این ک آماده کردنش وقت زیادی نویرد ولهی مهواد الزم را داشهت
باشد .در این نوع زندگی ب محلهای دیدنی شهرها ه سر میزدی  .حتی گاه بهرای تفهری به سهینما یها پهارک و
گردشواه ه میرفتی .
 -83حمل سالح از سوری ب ترکی ا توسر قاچاقچی و با پرداخت پول صورت گرفت .در شههرکی در سهوری
نزدیک مرز ترکی یک قاچاقچی بود ک با نیروهای سیاسی ترکی کار میکرد .حگن و من به آن شههرک رفتهی و
با او صحبت کردی  .او در ازای دریافت پولا پذیرفت ک سالحها را از سوری ب ترکی حمل کنهد و در آنجها به مها
تحویل دهد.
 -84آندر پاسکال آلنده ( )Andres Pascal Allendeخهواهرزادۀ سهالوادور آلنهده بهود .پهس از جهان
باختن "میووئل انریکوئز" ( )Miguel Enriquezبنیانوذار و دبیرکل سازمان چپ انقالبی شیلیا "میر"ا در سال
1974ا پاسکال آلندها دبیرکل "میر" شده بود .این صحبت نکات بگیار جالبی داشتا پی بردی ک با همۀ نزدیکی
و اشتراک دیدگاههای سیاسی و روشههای مبهارزاتی بهین مها و "میهر"ا فرهنهگ آنهها و شهیوهههای سهازماندهی و
فعالیتشان با سازمان ما تفاوتهای مهمی دارد .با این ک "میر" نیز مبارزۀ چریکهی مهیکهرد ولهی سهازماندهیشهان
همانند ما و ب شکل خان های تیمی و دست های جداگان نبود .آنها روابر گگتردۀ تودهای داشهتند .پاسهکال آلنهده
در ابتدای دیدار ب ما آبجو تعارف کرد و چهار نفری آبجو خوردی  .در حالی ک حتی در دیدارهای سیاسیا رس مها
نبود ک مشروب تعارف کنی  .البت در دیدارهائی ک حرمتیپور و مهن بها رفقهائی از گروهههای ههوادار سهازمان در
خارج داشتی گهواه آبجو میخوردی .
 -85در سال  1968عدهای از اعضاء و مگئوالن "سازمان انقالبی حزب تهوده" انشهعاب کردنهد امها سهازمان
جدیدی ایجاد نکردند و ب صورت افرادا محافل و گروههای پراکنده ب فعالیتشان ادام دادند .آنهها در کنفدراسهیون
دانشجویان و محصلین ایرانی در خارج از کشور فعال بودند و ب "کادر"ها شههرت داشهتند .بخشهی از ایهن افهراد و
محافل بعدها از چریکهای فدائی پشتیبانی کردند.
 -86این گروه هنوام برقراری ارتباط با "سچفخا" نام مشخصی نداشت و از آنجا که هگهتۀ اولیهۀ گهروه در
شیکاگو بوجود آمده بود ما آنرا گروه "شیکاگو" می نامیدی  .گروه پس از انتشار نشریۀ "میهن" در سال  1357نهام
"میهن پرستان ایران" را برگزید ( .پیوست شمارۀ .)8
 -87عبور مخفی قاس از مرز ترکی ا توسر رفقای داخل سازماندهی شده بود .نام را قاس نوشهت و در آن
نشان هائی نوشت ک در واقع طرق ارتباط با او در خارج بود .نام را ب یهک روسهتائی که در مهرز بازرگهانا طهرف
ترکی ا بود دادی تا ب روستائی دیوری ک در طرف ایران بود برساند .رفقای داخل با آن روستائی آشنائی داشهتند و
امکان عبور مخفی قاس از مرز ه از همین طریق فراه شده بود .این کانال دیوری بود غیر از آن ک حگن و مهن
تدارک دیده بودی .
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 -88ما هم جا با پاسپورت ایرانی ولی با اسامی جعلی حرکت و مگافرت میکردی  .این بار تصمی گهرفتی
ضمن این ک پاسپورت جعلی ایرانی داشتی ا در ترکی با پاسهپورت افغهانی حرکهت کنهی  .پاسهپورتهای افغهانی را
جبهۀ خلق برای آزادی فلگطین در اختیار ما قرار داده بود .استفاده از پاسپورت افغانی ب این خهاطر بهود که اگهر
احیاناً توسر پلیس یا سازمان امنیت ترکی (میت) دستویر شدی نتوانند ب سرعت ب هویت ما پی ببرند .در آنکهارا
نیز آپارتمان را ب عنوان دانشجویان افغانی اجاره کردی .
 -89همۀ اعضای این گروه ب ایران آمدند و ب سهازمان پیوسهتند .لهیال در همهان اوائهل پهس از انقهالب به
بیماری سرطان مبتال گشت و کوتاه زمانی بعد درگذشت .یعقوب تقدیری قزلچ میدان در جریان یهورش سراسهری
رژی ب کردستان در تابگتان سال  1358در درگیری نظامی جهان باخهت .ابهراهی لطهراللهه زاده در بههار سهال
 1361دستویر شد و در سال  1364اعدام گردید .بیژن نوبری در سال  1358دستویر شد ولهی توانگهت از زنهدان
فرار کندا ولی بار دیور دستویر و در سال  1364اعدام شد.
 -90با توج ب این ک ارزیابی سازمانا این بود ک ضهربات اردیبهشهت  1355در رابطه بها کنتهرل تلفنهی
صورت گرفت استا این بار در تنظی ارتباط تلفنی بین داخل و خارج سعی کهردی احتیاطههای الزم را به عمهل
آوری .
 -91سیگت قرارها برای ارتباطگیری در داخل بدین نحو بود ک قبل از رفتن به ایهرانا مهن قهراری را که
شامل دو بخش بود برای رفقای داخل فرستاده بودم .بخش اول مگیری بود در یک خیابانا ک از یک تقاطع شروع
میشد تا تقاطع دیور .رفیقی ک از خارج میرفتا میبایگت با پیراهن سفید و تگبیحی در دسهتا در سهمتی که
تعیین شده بود ب طرف تقاطع دیور حرکت میکرد و رفیق داخل باید ب او نزدیک شده و مهیگفهت "آقها سهاعت
چنده" و او باید جواب میداد ک "ساعت من وستندواچ ولی خراب " و رفیق داخل باز میگفت "ساعت من سهیکو
است"و با رد و بدل کردن این عالمتهای رمز دو رفیق مطمئن میشدند .گذاشتن این عالمت رمز ب این دلیهل بهود
ک رفقای داخل و خارج همدیور را نمیشناختند .بخش دوم مربوط ب ساعت و روز قرار بود .برای مشهخص کهردن
آنا میبایگت رفیقی ک از خارج میرفت روی تیر سیمانی چراغ برق در محلی مشخصا عددی کگری مهینوشهت
ک صورت آن ساعت قرار و مخرج آن تاریخ روز قرار بود .این عالمت تا ساعت یازده صب باید زده مهیشهد .رفقهای
داخل باید آنرا قبل از ساعت دوازده و نی چک میکردند و اگر موافق بودند دایرهای دور کگهر مهیکشهیدند و اگهر
میخواستند تغییر دهند در کگر دیوری در کنار کگر قبلی ساعت و روز قرار جدید را مینوشتند.
بین داخل وخارج کشور ارتباط تلفنی برقرار بود .این ارتباط از طریق چند شمارۀ تلفهن در پهاریس بهود که
هادی ب آن شمارهها زنگ میزد .وقتی برنامۀ رفتن س رفیق ب داخلا قطعی شدا با محاسبۀ معطلیههائی که در
طول راه می توانگت برای عبور از مرز پیش بیایدا در مکالمۀ تلفنی ب رفیق هادی گفتی ک از هفهت روز به بعهدا
تیر سیمانی چراغ برق را ک روز و ساعت قرار میبایگت روی آن نوشت میشدا چک کنند.
ما فردای آن روز با هواپیما ب آنکارا رفتی و ب محض رسیدن ب آنکارا با اتوبو ا رهگپار ارض روم و سپس
"دوغوبایزید" (شهر کوچکی در نزدیکی مرز بازرگان در ترکی ) شدی  .در آنجا بها کگهی که مهیشهناختی تمها
گرفتی و سپس ب انبارکی ک از قبل در بیابانی در نزدیکی "دوغوبایزید" زده بودی و چند سالح کمریا فشهنگ و
نارنجک در آن گذاشت بودی ا رفتی و مگل شدی  .فردای آن روز ب دهی در نزدیکی مرز بازرگان رفت و در خانهۀ
یک روستائی آ شنا ماندی  .دو یا س روز معطل شدی تا امکان عبور از مرز فراه شهود .شهب سهوم همهراه کهاروان
قاچاقچیها از مرز بازرگان گذشت و ب دهی در ایران رسیدی  .قاچاقچیها معموالً شب در این ده مهیماندنهد و صهب
روز بعد ب ماکو میرفتند .ولی از آنجا ک پاسواه ژاندارمری در نزدیکی ده بود و احتمهال کنتهرل توسهر ژانهدارمها
وجود داشت ما در آن ده نماندی و همراه راهنمائی ک پولی ب او دادیه به راه ادامه دادیه و همزمهان بها طلهوع
آفتاب ب اواسر جادۀ بازرگان ه ماکو ک ب طور معمول کنترلهی وجهود نداشهتا رسهیدی و در کنهار جهاده سهوار
مینیبو شدی و ب ماکو رفتی  .بعد از ظهر همان روز با اتوبو از ماکو ب تبریز رفتی ا عصر ب آنجها رسهیدی و
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همان شب نیز از تبریز با اتوبو حرکت کردی و صب زود ب تهران رسیدی  .ب هتلی در میهدان توپخانه رفته و
اطاقی گرفتی  .حدود ساعت ن صب ا من رفت و ساعت و روز قرار را در روی تیر چراغ برق نوشهت  .حهدود سهاعت
دو ب محل عالمت رفت و دیدم ک رفقای داخل قرار را تائید کردهاند .پس از مدتی گشتن در شههر و ضهد تعقیهب
زدن و اطمینان از پاک بودن ا در ساعت تعیین شده سهر قهرار رفهت  .ههادی (احمهد غالمهی لنوهرودی) و منصهور
(محمدرضا غبرائی)ا سوار بر دو موتور آمدند و ما ب ه وصل شدی  .س نفری پس از چک کردنا به یهک بگهتنی
فروشی رفت و مدتی صحبت کردی و سپس هادی و من با موتور سراغ حگن و یوسر ب هتل رفتی  .ههادی رفهت
و قراری برای غروب گذاشت .غروب هادی و قاس سیادتی (حمید) با یک اتومبیل ژیان ب دنبال مها آمدنهد .قاسه
سیادتیا ما را بطور چش بگت ب باغی برد ک ب همین منظور اجارهاش کرده بودند و بعهد از انقهالب فهمیهدی در
دماوند بوده است .اجارۀ باغ ب منظور باالبردن ضریب امنیتی مالقاتها بود و برای این ک مها و خهود آن رفقها در آن
چند روز کمتر در تهران حرکت کنی  .فاطی (شیدا نبوی) و قاس سیادتی ب طور ثابت در آن بهاغ بودنهد و ههادی
رفت و آمد داشت .یک یا دو بار منصور و یک بار ه مجیدا البت چش بگت ا برای گفتوو با ما به آن بهاغ آمدنهد و
هرکدام یک یا دو روز در آنجا ماندند.
 -92مگیر برگشت ب ترکی متفاوت بود .ما از تهران ب تبریز و سپس ب ماکو رفتهی  .اوایهل شهب به خانهۀ
یک روستائی آشنا در دهی در نزدیکی مرز رفتی  .برای عبور مخفیان از مرزا باید از قگهمت کوهگهتانی و از میهان
پاسواههای متعدد مرزی طوری عبور میکردی ک مرزبانهان مها را نبیننهد .حهدود هفهت سهاعت راهپیمهائی بهود.
سحرگاه و پیش از طلوع آفتاب ب ده دیوری در آنگوی مرزا در طرف ترکی رسیدی و ب خانۀ یک روسهتائی آشهنا
رفتی  .حدود ساعت ده سوار مینیبو شدی و ب طرف "دوغوبایزید" راه افتادی .
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توضی نوارنده :این متن دربارۀ تاریخچۀ گروه موسوم ب "واشنوتن"ا توسر تعدادی از اعضای این گروه
تنظی شده است و طبیعتاً روایت آن بخش از رفقای گروه است ک از مگئول گروه جدا شدند .من
دسترسی ب اعضائی ک با مگئول گروه ماندند نداشت ک بتوان روایت آنان نیز در اینجا بیاورم.

تاریخچۀ گروه واشنگتن
در اوائل دهۀ  50شمگی ( 1971میالدی)ا تحت تأثیر فضای سیاسی ناشی از آغاز مبارزۀ چریکی
در ایرانا تمایالت هواداری از سازمانهای چریکی داخل کشور (فدائی و مجاهد) پا گرفت .سیاسیتر شدن
جنبش دانشجوئی در خارج از کشور در چهارچوب کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی نیز
بگتر مناسبی برای شکلگیری گروههای هوادار سازمان چریکهای فدائی خلق ایران "سچفخا" در خارج
از کشور بود .در همین دوره در سازمانهای جبهۀ ملی ایران در خارج از کشور نیز طرفداری از سازمانهای
چریکی در داخل کشور تقویت گردید و گرایشهای جدیدی شکل گرفت مبنی بر این ک عضویت در
سازمانهای جبهۀ ملی تنها بشکل گروهی صورت پذیرد .گروه موسوم ب "گروه واشنوتن" در چنین
شرایطی در شهر واشنوتن پا گرفت .در آن زمان تنها س تن ک بصورت فردی عضو جبهۀ ملی بودند ب
این تشکل پیوستند.
عضویت در گروه دارای ابهاماتی بود و درک های متفاوت را بوجود آورد .بدین معنی ک غالباً
عناصری ک ب عضویت این تشکیالت هوادار "سچفخا" در میآمدند در چهارچوب فعالیتهای سیاسی در
کنفدراسیون شناسائی گردیده و ب عضویت در این جریان دعوت میگردیدند .بنابر این بگیاری از اعضاء
ک وارد حوزههای مطالعاتی گروه میشدند ب روشنی نمیتوانگتند دریابند ک عضویت آنها ب معنی
عضویت در یک تشکل هوادار "سچفخا" است .تشکیالت هوادار سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در
واشنوتن ک در دورۀ رشد مبارزۀ مگلحان در ایران تشکیل شدا آغاز ب یارگیری کرد و بطور تدریجی
عناصر فعال در جنبش دانشجوئی را مورد هدف قرار داده و آنان را ب پیوستن ب "تشکیالت" دعوت
میکرد .حوزههائی ک این عناصر فعال بدان دعوت و ملحق میشدندا عموماً بین س تا پنج نفر عضو
داشتند .این تشکیالت نامی نداشت ولی از بدو حرکت اعضای این گروه دارای این استنباط بودند ک
هدف از شرکتشان آموزش ادبیات مارکگیگتی ه لنینیگتیا آگاهی از وقایع جنبش چریکی در ایرانا
آموختن شیوههای مبارزاتی درخور موقعیت های موجود در ایرانا آموزش فنون پنهانکاریا آموزش
چوونوی فعالیت در جامعۀ ایرانیان خارج از کشور و بویژه نحوۀ شرکت و فعالیت در جنبش دانشجوئی
سازمانیافت در کنفدراسیون بود.
این حوزههای  3یا  5نفره توسر عناصر تعیین شده ب عنوان مگئوالن حوزه سازماندهی شده و
دستورالعملهای هر جلگ بر حگب موقعیت ویژۀ هر حوزه تعیین میگردید .برخی از این حوزهها بر
حگب استعدادها و توانائیهایشان ب اموری از قبیل ثبت نام در کالسهای کارات ا تیراندازیا و یا
کالسهائی ک در آن فنون تکنیکی ک در جنگ چریکی شهری میتوانگت مورد استفاده قرار گیردا
شرکت میجگتند .پنهانکاری از اصول اولیۀ این تجمعات بود .افراد هر گروه (علیرغ آن ک در فضاهای
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علنی یکدیور را میشناختند) دارای نامهای مگتعار بودند و هم ضرورت پنهانکاری ب دلیل شرایر
پلیگی داخل کشور و حضور قطعی مأموران ساواک در تجمعات علنی را دریافت بودند و رعایت امر
پنهانکاری را ب طور عمومی و بگیار جدی پذیرفت بودند.
جمعآوری بریدههای روزنام ها (مقاالت مربوط ب ایران) سیاست خارجی آمریکا و اطالعاتی ک ب
کار مبارزات داخل میآمد)ا ترجم از انولیگی ب فارسی یا از فارسی ب انولیگی (بر حگب نیاز
موجود)ا نوارش مقاالت برای ارائ در جنبش دانشجوئی و نیز برگزاری مراس بزرگداشت جانباختوان
مبارزه در ایران و باز معرفی اهداف جنبش انقالبی از دیور وظائر این اعضا بود .تصمی گیری برای ارائۀ
لیگت کاندیداها برای انتخابات در کنفدراسیون و نحوۀ شرکت در فعالیتهای کنفدراسیون نیز بخشی از
مباحث این حوزهها بود .تعیین وظیف برای چهرههای علنیتر جهت شرکت در سط رهبری سازمان
دانشجوئی در محل و یا در فدراسیون آمریکا و یا کنفدراسیون سراسری نیز از جمل این فعالیتها بود.
وظائر چهرههای کمتر علنیا تعیین مگئولیت نوشتن مقاالتا جمعآوری کمکهای مالی برای
"سچفخا" و کمک ب امور چاپی سازمان بود.
تعداد اعضای حوزههای زیر "تشکیالت" قریب ب چهل نفر بود و حدود  80- 70نفر سمپات
داشت" .تشکیالت" در مقطعیا چند تن از اعضای خود را ک ب غیر از یکنفرا بقی از فعالین شناخت
شده در جنبش دانشجوئی بودندا ب نقاط مختلر آمریکا اعزام داشت .هدف از این امر جلب و عضوگیری
در جنبش دانشجوئی و ایجاد حوزههای تشکیالتی در این ایاالت بود .یکی از این رفقا ب اکالهما (از
مراکز پرتجمع دانشجویان ایرانی)ا دیوری ب توزا ا نفر سوم ب شمال کالیفرنیا (منطقۀ
سانفرانگیگکو)ا نفر چهارم ب جنوب کالیفرنیا (لس آنجلس) و نفر پنج ب دانشواه وست ویرجینیا و
کالجی در جنوب ویرجینیا فرستاده شدند .این رفقا ب جمعآوری کمک مالی و بگیج حول کارزار دفاعی
در رابط با مبارزات مگلحانۀ سازمان میپرداختند.
"مگئول گروه" در موارد مختلر از "مرکزیت" گروه سخن میگفت و ب دلیل ضرورت پنهانکاری
هویت اعضای این مرکزیت را پنهان میداشت ولی همۀ اعضای مرکزیت را شخصاً انتخاب میکرد .ب
نظر می رسد اعضای مرکزیت این گروه سیال بوده و در زمانهای مختلر افراد متفاوت خود را در موقعیت
رهبری گروه میپنداشتند.
آگاهی از هگتۀ مرکزی در مرحلۀ فروپاشی گروه دقیقتر و روشنتر شد .یکی از معیارهای انتخاب
شدن برای هگتۀ مرکزیا وفاداری بیچون و چرا و متابعت از مگئول گروه بود ک البت ناگفت نماند ک
در عین حال انگانهای پرکار و معتقد ب مبارزۀ پیویر در تقویت جنبش داخل بودند .ب نظر میرسد ک
در ابتدا س نفر و بعدها چهار نفر در مرکزیت قرار داشتند .متأسفان این ترکیب بر مبنای حد
رفقاست .چون در زمانهای مختلر بر حگب آنچ ک فرد مگئول صالح میدانگت از عنوان عضویت در
مرکزیت یاد میکرده است .گنوی قضی ه بیشتر در این بود ک اغلب این رفقا خود را در مرکزیت
نمی انواشتند .آنچ روشن بود این است ک یکی از رفقائی ک ب پاریس اعزام شده و مدتی در آمریکا
نبود و سپس ب آمریکا بازگشت ب جمع مرکزیت پیوست .دو تن ب شکل تدریجی از فعالیتهای علنی
دانشجوئی کناره گرفت و ب ایاالت نزدیک منطقۀ واشنوتن اعزام شدند ک در اختفاء زندگی کنند و ب
تعبیر بقیۀ اعضا برای ادامۀ کار مخفی در ایران آماده شوند .ب هر حال واقعیت این بود ک فرد مگئول
تشکیالت از وجود مرکزیت گروه سخن میگفت و خود را چهرۀ علنی آن قلمداد میکردا اما انتقال
نظرات و تصمیمات "مرکزیت" را بنا ب سلیق و گرایشات فردی خود تعبیر میکرد و منتقل مینمود و
تفاوتها را با مرکزیت توجی میکرد .او ک تحت عنوان ارتباط با رفقای داخل ب سفرهای طوالنی مدت
میرفتا س نفر از رفقا را ک از چهرههای فعالیت علنی بودند در غیاب خود مگئول تصمی گیری در
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سط فعالیتهای دانشجوئی معرفی کرد و در عین حال حال ب رفقای تشکیالت ابالغ کرده بود ک حق
صحبت در مورد مگائل مربوط ب تشکیالت را در فضاهای خارج از جلگات تشکیالتی با یکدیور ندارند.
مگئول گروه بدنبال ارتباط با رفقای "سچفخا" در در داخل کشور بود و از طریق رفقای گروه
"ستاره" این هدف را دنبال میکرد .پس از ضرب ب "سچفخا" در تیرماه  1355و جان باختن حمید
اشرف ک پروسۀ "تجانس" گروه "ستاره" با "سچفخا" قطع گردید و گروه "ستاره" جدا شدا مگئول
گروه از طریق یکی از رفقای مرکزی گروه "ستاره" ب رفقا اشرف دهقانی و محمد حرمتیپور وصل شد.
در این مرحل است ک گروه خارج از مناسبات جبهۀ ملی با "سچفخا" ارتباط مگتقی پیدا می کند.
در پی ارتباط مگتقی با "سچفخا" مگئول گروه از جانب مرکزیتا برگزاری نخگتین پلنوم
تشکیالتی را اعالم کرد .در توضی ضرورت این گردهمائیا ایجاد ارتباط مگتقی با رفقای داخل و
ضرورت تعیین موقعیت گروه عنوان شد .در این پلنوم ک با حضور عمده اعضای هگت های وابگت ب
تشکیالت ب اضافۀ دو نفری ک در اختفاء ب ایاالت دیور فرستاده شده بودند برگزار گردیدا تصمیمات
ذیل اعالم شد:
دو تن از رفقای جوانتر جهت شرکت در فعالیتهائی ک آنان را برای مبارزه در داخل آماده کند و
ب منظور ارتباط و کار تشکیالتی با "سچفخا" ب پاریس اعزام میشوند .یکی از دو تن رفقائی ک در
ایاالت دیور بودند برای بگیج نیروهای جدید ب کالیفرنیا اعزام میشوند .یکی از رفقای فعال در مبارزات
علنی ب اکالهما و یکی دیور از رفقای علنی ب توزا و یکی دیور ب ویرجینیا و وست ویرجینیا
خواهند رفت.
پیش از فروپاشی گروها یکی از دو تن ک ب پاریس فرستاده شده بودندا ب آمریکا بازگشت و در
جلگۀ دوم "پلنوم" شرکت داشت و با یادداشت برداشتن از بحثها چنین القاء میکرد ک در موقعیت
نمایندگی "سچفخا" قرار دارد .این امر موجبات نورانی مگئول گروه را فراه آورد .وی راه حل این
قضی را در آن یافت ک در ماههای آینده تمام تالش خود را در ارتباط با این رفیق متکی بر اختالفات
نظری در "سچفخا" گذاشت و وی را ب پشتیبانی نظری از رفیق احمدزاده ترغیب کند و در نهایت پس
از علنی شدن فروپاشی گروها بقیۀ افراد گروه را نیز تحت لوای اختالف نظری ب هواداری از نظرات
احمدزاده ترغیب کرد.
شرایر بغرنج زائیدۀ وضعیت پلیگی و سرکوب در ایران پنهانکاری را ب ضرورتی برای مبارزۀ
متشکل در ایران و در سازماندهی خ ارج از ایران تبدیل کرده بود .این پذیرش قطعی اماا در روند آتیا
موجب بروز جنب هائی بگیار منفی نیز گردید .نمونۀ بارز این وضعیتا سوءاستفادۀ مگئول گروه بود ک
با کگب اعتبار کاذب از موقعیت رابط با جنبش داخل و مگئولیت سازماندهی این "تشکیالت" جوانانی
را ک فاقد تجربۀ اجتماعی و سیاسی بودندا مورد سوءاستفاده در حوزههای متعدد قرار داد .اگرچ این
فریب و اغفال جنبۀ امنیتی پیدا نکرد ولی موجب سوءاستفادههای پردامن ای در زمین های مالیا جنگی
و سیاسی گردید .این فرد ک خود را رهبر این "تشکیالت" میانواشت و از جریان شکلگیری کلیۀ
حوزهها و ترکیب آنان مطلع بود با بهرهگیری از آتوریت اش در ابعاد مختلر ب ارتکاب سوءاستفادههای
فردی و سیاسی دامن داری دست زد.
مگئول گروه با ایجاد تشتت و تفرق در بین اعضای گروه تالش میکرد اعتماد جمعی را مختل
کند و تمایالت سیاسی خود را ب جای نظرات و مواضع "سچفخا" تبلیغ و ترویج میکرد .از جمل
نظرات مطروح در نشریۀ نوزده بهمن تئوریک را انحرافی میخواند.
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پس از گفتووی افراد تشکیالت با یکدیور روشن شد ک بخش قابل توجهی از کمکهای مالی
جمع آوری شده برای جنبش داخلا در سفرهای مخفی او ب شهرهای مختلر اروپا و آمریکا در واقع
صرف "هزین های" فردی او شده و ب "سچفخا" انتقال نیافت است.
پس از آنک مگائل درونی و سوءاستفادههای مگئول گروه با همۀ رفقای عضو مطرح شدا علیرغ
انکار وی و تالشش برای توجی آنا بدینصورت ک اختالفات بر سر مگائل نظری (احمدزاده و جزنی)
استا اعتماد مطلق این افراد ب فرد مگئول از بین رفت و افراد بنا ب تشخیص خود سمتویری نمودند.
از تعدادی ک با مگئول گروه باقی ماندندا برخی ب دالئل روابر شخصی یا تحت عنوان موضعویری
نظری در رابط با "سچفخا" چنین کردند .مگئول گروه ک هنوز امید ب جلب تعدادی از اعضای گروه
را داشتا از طریق سازمان دادن یک تما تلفنی با اشرف دهقانی با یکی از اعضای مه گروها تالش
داشت ک ب اقناع افراد جدا شده پرداخت و آب رفت را ب جوی باز گرداند .اما رفیقی ک در این مکالمۀ
تلفنی شرکت داشت ب اشرف دهقانی اعالم داشت ک ریز مگائل موجود در گروه نیاز ب یک مذاکرۀ
حضوری داشت و از طریق مکالمۀ تلفنی قابل حل نیگت .فرد مگئول ک در زمان انجام این مکالم
حضور داشتا عمالً با این راه حل مخالفت نمود و موضوع اختالف را نظری و تئوریک اعالم داشت.
واقعیت این بود ک پردهبرداری از سوءاستفادههای فرد مگئول گروها عمالً موجب فروپاشی گروه شد.
رفقای جدا شده ب طور جمعی تصمی گرفتند ک در سط علنی سیاست سکوت را دنبال کنند و
با شرکت در فعالیتهای علنی ب ادامۀ مباحث جاری مربوط ب جنبش بپردازند .اما واقعیت این بود ک
پردهبرداری از سوءاستفادههای فرد مگئول گروه و فروپاشی گروه ک شوک عظیمی برای همۀ اعضا و
پای های علنی در سازمان دانشجوئی بودا ب اضافۀ مصادره تأسیگات چاپی ک ب همت مجموعۀ اعضای
تشکیالت واشنوتن (ک در خدمت باز تکثیر نشریات رفقای داخل بود) تهی شده بودا هم و هم ب
تشنج دامن زد.
مگئول گروه در سط علنی و دانشجوئی دست ب جوسازی زد و در برابر سیاست سکوت رفقای
جدا شدها با طرح موضوع مصادرۀ تأسیگات چاپی و برخی مدارک گروهی و ب اصطالح "دفاع نظری" از
"احمدزاده و پویان" ب واکنشهای خشموین جوانان بی تجرب ک اغلب از خویشاوندان افراد وفادار ب او
بودندا دامن میزد .برخی از این افراد در جلگات علنی دانشجوئی دست ب حرکات لمپنی زده و با
تعرضات جگمانی و روحی ( در دو مورد کشیده زدن ب رفقائی ک جدا شده بودندا یک مورد حمل با
چاقو و در مورد دیور شایع افکنی در مورد "جاسوسی" از وقایع گروهی برای گروههای هوادار جنبش
در نیویورک و شیواگو) دست زدند .هدف آنها ایجاد فضای تشنج در فضاهای مبارزۀ علنی بود.
آنها با سازماندهی این جوانان مدتی در رابط با دفاع نظری از احمدزاده ب کار ادام دادند و در
دورۀ پس از انقالب و چند ماهی پس از سرنوونی رژی شاه ب ایران بازگشتند و تا آنجا ک ما میدانی
در این مدت بیشتر ب شرکت در تظاهرات از جمل شرکت در سخنرانی اشرف دهقانی در کردستان و
ادامۀ شرکت در حوزههای مطالعاتی ب کار ادام دادند .این جمع در ایران با جمعی ک توسر جابر
کلیبی (یکی از دبیران پیشین کنفدراسیون) سازمان داده شده بود همکاری میکردند .این وضعیت تا
زمانی ادام یافت ک ک فرد "مگئول" گروه اعالم داشت ک قصد دارد در انتخابات مجلس شورای
اسالمی از فار خود را کاندیدا کند ک ظاهراً با واکنشهای شدید جوانانی ک با شور انقالبی در مبارزات
شرکت میکردند روبرو شد و در عمل ب فروپاشی بقایای این گروه انجامید.
پس از فروپاشی گروها با آمدن یکی از رفقای آزاد شده از زندان در داخل ب واشنوتن و بازگشت
یکی از اعضای قدیمی گروه (ک ب دلیل اختالفات سیاسی با مگئول از گروه جدا شده و ب ایالت
دیوری رفت بود) جمع رفقای جدا شده سر و سامانی بخود دادند .در سال  1356دو نفر از رفقا برای
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تنظی روابر با "سچفخا" ب پاریس رفتند و در آنجا با رفقا حیدر و قاس دیدار کرده و گزارش کاملی از
مگائل درونی گروه و سوءاستفادهها ی مگئول گروه ارائ دادند و ارتباط مگتقی جمع رفقای جدا شده
را با "سچفخا" تنظی کردند و باز تکثیر نشریات "سچفخا" و جمعآوری و ارسال کمکهای مالی ب رفقاا
روند مطمئن و روشنتری بخود گرفت .یکی از پروژه های مه فرهنوی و مالی ضبر سرودههای انقالبی
ب شکل حرف ای بود .این نوارها ک با عنوان"آفتابکاران جنول" ناموذاری شده بود در وسیعترین ابعاد
در خارج از کشور پخش گردید .ای ن نوار پس از انقالب در ایران نیز تکثیر و پخش شد و در تهران با
تیراژ هفتصد هزار رکورد باالترین نوار موسیقی ک تا آن زمان چهارصد هزار بود را شکگت.
یکی از افرادی ک پس از فروپاشی گروه همراهی سیاسی خود را با جمع رفقای جدا شده ادام
دادا در پائیز  1357ب ایران رفت و در آنجا در ارتباط با عناصر جبهۀ ملی قرار گرفت و در طی
اوجویری تظاهرات وسیع ضد حکومتی از منابع مگتقی گزارش و اخبار از تظاهرات در ایران بود .وی در
جریان تماسهایش با افرادی نظیر سنجابی ک بعدها ب سمت وزیر خارج در دولت موقت منصوب شد
از جمع رفقا بیرون رفت ولی تا پیش از انقالب وسیلۀ ارتباط رفقائی ک از آمریکا ب ایران برمیگشتند با
برخی روشنفکران نظیر هما ناطق بود.
پس از قیام بیگت و دوم بهمن هموی اعضای باقیمانده گروه در فواصل کوتاهی ب ایران
بازگشتند و از طریق مراجع ب ستاد "سچفخا" برای شرکت در فعالیتهای گوناگون اعالم آمادگی
نمودند .س تن از رفقای زن در فعالیت های مربوط ب زنان شرکت جگتند و بقی با حضور در بخشهای
مختلر سازمان از جمل پیشوام دانشجوئی و دانشآموزیا شرکت در گروه ترجم و شرکت در
فعالیتهای انتشارتی و چاپی سازمان شروع ب کار کردند و در این رابط ها با قاس سید باقریا محگن
شان چیا رسول آذرنوشا رقی دانشوریا رحی اش ا قاس و حیدر کار میکردند .یکی از رفقا ک بعدها
از بنیانوذاران تشکل "اتحاد ملی زنان" بود در ارتباط با استادان دانشواه هوادار "سچفخا" کار می کرد.
یکی دیور از رفقای زن ک او نیز بعدها از جملۀ بنیانوذاران اتحادیۀ ملی زنان بودا با هیئت تحریریۀ
سازمان همکاری می کرد .همین رفیق در عین حال در فعالیتهای مربوط ب شورای قالیبافان زن در
گنبدکاو شرکت داشت و از طریق فعالیت در ستاد در گنبد ب بگیج دختران جوان و ایجاد هگت های
مطالعاتی برای آنان کار میکرد و از طریق رفیق قاس سید باقری (ک در سال  1360دستویر و اعدام
شد) با سازمان ارتباط داشت.
اکثر رفقای ما پس از انقالب ب سازمان پیوستند و هم در جریان انشعاب اقلیت و اکثریت با
سمتگیری نظری با اقلیت ب فعالیت ادام دادند .انعکا این انشعاب در سازمان در تشکلهای
دموکراتیک نیز تبلور یافت .از جمل در انتخابات شورایعالی اتحادیۀ ملی زنانا طرفداران اقلیت از طریق
وحدت با عناصر منفرد و بلحاظ نظری مگتقل ک در توافق با هواداران اقلیت بودند با بهرهگیری از
روشهای مجاز دموکراتیکا حضور طرفداران "اکثریت" و "جناح چپ اکثریت" را در رهبری تشکل
اتحادیۀ ملی زنان محدود ساختند.
یورش نیروهای ارتجاع ب عناصر شناخت شده و فعال در جنبش علنی موجب آن گشت ک رفقای
ما تدریجاً از طریق پوششهای موج قانونی و یا غیرقانونی از ایران خارج شوند .بگیاری از اعضای این
گروه با در اختیار گذاشتن امکانات مالی و مادی از طریق جمعآوری کمک مالی و یا استفاده از منازل
خود و خویشاوندان برای حفظ جان رفقا و فراه آوردن فضای امن برای کمک ب عناصر شناخت شدۀ
اپوزیگیون و پناه دادن ب آنها و گرفتن گذرنام برای خروج آنان از کشور ب انجام وظیف پرداختند.
می 2015
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پیوست 8
توضی نوارنده :این متن دربارۀ تاریخچۀ گروه "شیکاگو"ا توسر تعدادی از اعضای این گروه تنظی
شده است.
تاریخچۀ گروه میهن پرستان ایران (شیکاگو)
در سال پنجاها بدنبال حماسۀ سیاهکل و تشکیل سازمان فدائیا اخبار مربوط ب جنبش مگلحان
تدریجاً در خارج از کشور ه انتشار یافتند .جبهۀ ملی خاورمیان (در واقع گروه "ستاره"ا ک فعالیتهای
خود را در تب لیغ برای جنبش مگلحان متمرکز کرده بود) با انتشار اخبار جنبش مگلحان در نشریۀ
باختر امروز و همچنین انتشار و نشر جزوات و کتابهای سازمانا تنها سازمانی در خارج کشور بود ک ب
فعالیتهای پشت جبه ای برای سازمان فدائیان دست میزد .در این زمان جزوۀ مبارزه مگلحان و رد
تئوری بقا نوشتۀ امیرپرویز پویان و همچنین مبارزۀ مگلحان ه استراتژی ه تاکتیک اثر مگعود
احمدزاده بوسیلۀ جبهۀ ملی خاورمیان در خارج کشور منتشر شد .بدنبال آنها سایر آثار سازمان از جمل
شمارههای اولیۀ نشری نبردخلقا تجربیات جنگ چریک شهریا اصالحات ارضیا خاطرات یک چریکا
حماسۀ مقاومت انتشار یافت.
در این دوران گرایشاتی در خارج کشور در دفاع از مبارزات سازمان شکل گرفت .یکی از اینهاا
گروهی بود ک هگتۀ اولیۀ آن در شهر شیکاگو بوجود آمد و سپس با پیوستن گروهی از فعالین شهر
اوربانا در سال  53ب گروهی مخفی تبدیل شد ک در مرحلۀ بعدی فعالینی از شهرهای ایاالت میشیوانا
توزا و کانزا و غیره بدان پیوستند .در سال  57و همزمان با انتشار وسیع نوشت های جزنیا اختالف
نظر درونی در سازمان فدائیان در ایران و در خارج تشدید شد .این اختالف نظردر تشکیالت گروه ه
بازتاب یافت و در آستانۀ انقالب  57ب دو قگمت شد .بخشی از این گروها خود را بیشتر مدافع اسا
نظرات احمدزاده میدانگت و ب نام "گروه پیشرو" ب فعالیت خود ادام داد .بخش دیور معتقد ب
برخورد متعادل نگبت ب نظرات رفقا احمدزاده و جزنی بود در ایران با انتشار نشری ای بنام میهن خود
را بنام "گروه میهن پرستان" معرفی کرد.
وظائر ـ این گروه وظائر خود را خدمت ب مبارزۀ سازمان چریکهای فدائی خلق میدانگت و
مایل بود بتواند ب فدائیان بپیوندد .این گروه ایدئولوژی خود را از ابتدا ایدئولوژی مارکگیگ  -لنینیگ
تعیین کرد .این گروه ب ضرورت فعالیتهای مخفی تأکید میکرد.
وظایر این گروه بطور کلی چنین تعریر میشد :مطالعۀ مارکگیگ ه لنینیگ ا مطالع و تعمیق
خر مشی سازمان فدائیانا فعالیت برای ایجاد پشت جبهۀ فعال برای سازمان در خارج کشور و در
منطق ا انتشارمجدد آثار سازمان در سط خارج کشور و تبلیغ مواضع سازمانا تدارک و حرکت برای
شرکت فعال در مبارزات درون ایران و در صورت امکان پیوستن ب سازمان فدائیان.
شرکت در صحنۀ فعالیتهای دانشجوئی و علنی خارج کشور و کوشش برای جهت دادن ب آن
برای قرار گرفتن هرچ بیشتر این مبارزات در خدمت مبارزات مردم در ایرانا زمینۀ اولی ای از وظائر
گروه ب شمار میآمد.
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فعالیتها ـ این گروه از دل مبارزات دانشجوئی کنفدراسیون نشأت گرفت بود و ب ادامۀ مبارزۀ
علنی و اهمیت فعالیتهای سیاسی باور داشت .در عین حالا برنامۀ گروه بر مبنای ضروت بگر و توسع
فعالیتهای مخفی و ایجاد آمادگی برای کمک ب مبارزه در ایران و شرکت در مبارزات سازمان فدائیان
خلق طرح و تنظی میشد.
در عرصۀ فعالیتهای دموکراتیکا فعالیتهای علنی این گروه عمدتاً در چارچوب فعالیتهای
کنفدراسیونیا برگذاری تظاهرات در دفاع از زندانیان سیاسی در ایرانا افشای رژی شاه و همبگتوی با
دیور مبارزات آزدیبخش بود .وظیفۀ معرفی چریکهای فدائی خلق ب سازمانهای آزادیبخش در دیور
کشورها ه در دستور کار علنی و سیاسی ما بود.
بگیاری فعالیتها در حمایت و برپاداشتن آکگیونهای دفاعی متنوع در حمایت از مبارزات مردم
ایران در داخل کشور بودند .ما در اعتراض ب سبعیت رژی در سرکوب مبارزانا شکنج و دادگاههای
فرمایشی نظامی ب کارزاری جهانی دست میزدی و از طریق کنفدراسیونا با برپائی تظاهرات سراسریا
اعتصاب غذاا اشغال سفارتخان ها و کنگولوریهای رژی در اکثر کشورهای جهان پاسخ مناسبی ب
سیاستهای دیکتاتوری پهلوی میدادی  .این مبارزات در اشکال گوناگون تا انقالب  57همچنان ادام
یافت.
انتشارات ه عالوه بر صدها اعالمی و مقال هائی ک در نشریات کنفدراسیون منتشر شدا گروه ما
کتاب "در خدمت ب الیروبی طویل اوژیا " را در دفاع از مبارزۀ مگلحان تهی کرده و سپس منتشر
کرد .این کتاب در واقع ب مثاب درک ما ازمبارزۀ مگلحان بود.
همچنین در سالهای  56و  57ما تعدادی کتابهای مختلر ـ مخصوصاً نوشت های رفقا احمدزاده و
پویان را در خارج کشور با چاپ ریز تهی کرده و ب داخل کشور میفرستادی  .در همین دوره ما نشری
میهن را منتشر کردی ک دو شماره از خارج کشور ب ایران فرستاده شدند و سپس ده شماره در داخل
کشور تهی و پخش شدند .از همین زمان ما نام "میهن پرستان ایران" را برای گروه ب کار گرفتی .
تما با سازمانهای غیر ایرانی ـ گروه با بگیاری سازمانهای مبارز در اروپاا آفریقاا آمریکا و
خاورمیان تماسهای فعال برقرار کرد .هدف گروه تبلیغ و معرفی مبارزۀ سازمان فدائیان خلق و ایجاد
ارتباطاتی بود ک حد می زدی شاید در آینده و ب طور مگتقی در خدمت سازمان قرار بویرند .از
جمل این تماسها ارتباط فعال ما با چند سازمان امریکای التین و سازمان "جبهۀ خلق برای آزادی
فلگطین" بود .همکاریهای فراوانی در چند زمین با جبه خلق داشتی .
در سال  56و شروع درگیری در لبنانا "جبه خلق برای آزادی فلگطین" از ما دعوت کرد ک
برای شرکت در بریواد بین المللی فلگطین داوطلب شوی  .پنج نفر از اعضای گروه منجمل رفیقی ک
سابقۀ فعالیت در اردوگاههای فلگطینی داشت داوطلب شدند .در حالی ک مقدمات اولی انتقال
داوطلبان ب لبنان انجام گرفت بود اردوگاههای "صبرا" و "شتیال" ب دست نیروهای فاالنژ سقوط کرد و
برنامۀ ما ب ه خورد .البت در همین دوره اعضای سازمان در حال انتقال ب ایران بودند و ما ه برنامۀ
خود را مطابق تحوالت جدید تغییر دادی .
تما با سازمان چریکهای فدائی خالق ایران در خارج از کشور ـ اولین تما مگتقی با سازمان
در دورۀ کنوره تابگتان  54کنفدراسیون اتفاق افتاد .یکی از اعضای گروه (مجید سیادت) ک قبالً
درگروه ستاره فعالیت میکرد در دورۀ قبل از شروع کنورها در فرانگ با نمایندۀ سازمان مالقات کرد .از
آن پس گروه با اعالم قرار دادن تمام امکانات خود در اختیار سازمانا کلیۀ فعالیتهای خود را در این
جهت قرار داد .این تماسها تا هنوام بازگشت ب ایران ادام داشتند .درست قبل از بازگشت ب ایرانا
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ارتباطات نمایندگان سازمان با ایران ب ه ریخت بود و بنابراین انتقال اعضای گروه ب ایران بدون
هماهنوی با سازمان اتفاق افتاد.
انتقال ب ایران ـ در تابگتان  55دو نفر از اعضای گروه عازم ایران شدند و پس از بازگشت
گزارشی از اوضاع ایران تهی کردند ک در نشریۀ سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا منتشر شد.
ازآن ب بعد برنامۀ انتقال ب ایران برای ما مهمتر از قبل شد و باالخره در بهار  57پنج نفر از
اعضای گروه ب ایران منتقل شدند .در شرایطی ک حکومت نظامی ازهاری در ایران برقرار شده بود گروه
میهن پرستان تدریجاً ب شکل سازمان یافت در ایران شروع ب فعالیت کرد.
ما در اولین نشگتهای خود در ایران س زمین فعالیت را ضروری تشخیص داده و در دستور کار
قرار دادی :
اول ه کار تبلیغی وسیع از طریق انتشار یک نشری .
دوم ه فعالیت آموزشی و تبلیغی در میان روشنفکران و دانشجویان.
سوم ه تما فعال با سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و بقیۀ گروههای طرفدار مبارزۀ مگلحان
اول :کار تبلیغی وسیع از طریق انتشار نشری ـ هنوامی ک وارد ایران شدی ا مگئل ای ک بیش از
هم جلب توج کرد حج وسیع فعالیت تبلیغی حزب توده ایران بود نشریۀ "نوید" ب طور وسیع
پخش میشد ک علناً ب ارتباط با حزب توده اذعان نمیکرد ولی با مطالعۀ مطالب آنان بروشنی خر
حزب توده در آن مشهود بود .برای ما ک آشنائی بیشتری با ادبیات حزب داشتی ا روشن بود ک چوون
حزب توده از این فضای فقدان فرهنوی ه تبلیغی نیروهای فدائیا بهرهبرداری میکرد.ارزیابی اولیۀ ما از
اوضاع بشدت متحول ایران ک بگرعت بطرف یک انقالت تمام عیار میرفت ضرورت کار تبلیغی از طریق
انتشار نشری را مطرح میکرد .میباید نشری ای انتشار دهی ک خر فدائی را تبلیغ کند .تقریباً هم
روزه در طی فعالیتهای روزان ردپائی از نشریۀ "نوید" ب چش میخورد .در بگیاری از مراکز آموزشی و
مراکز تجمع دانشجویان و حتی خیابانهای اصلی شعار "نوید را بخوانید" دیده میشد .البت شعارهائی در
حمایت از فدائیان و مجاهدین ه وجود داشت اما اعالمی های آنان کمتر دیده می شد.
بهر حال با توج ب گگترش و حج باالی تبلیغات "نوید"ا گروه ب نتیج رسید ک نباید منتظر
دریافت نشری از خارج کشور بماند .الزم ب توضی است ک قرار بود نشریۀ میهن در خارج چاپ و ب
داخل ارسال شود (دو شماره از آن نیز در خارج چاپ و منتشر شد ).برای رسیدن ب این هدف مگئلۀ
تهی و در اختیارداشتن دستواه چاپ و یا فتوکپی پیش آمد .ما در ایران  5-4نفر بیشتر نبودی  .مدتها از
جامعۀ ایران دور بودی  .تماسی با مردم نداشتی  .از لحاظ تدارکات "صفر" بودی .چ باید میکردی ؟
در نخگتین گام فکر میکردی ک بهترین راه تهی دستواه چاپ و فتوکپیا مصادره و یا سرقت
است .برای این منظور طرحی آماده شد .بررسیهای اولی برای سرقت یک دستواه فتوکپی در تهران
صورت گرفت .اما ایدۀ سرقت و یا مصادره ب دالیل گوناگون از جمل ناآشنا بودن ما ب محیرا نداشتن
امکانات لجیگتیکی و باال بودن ضریب امنیتی ب سرعت رد شد.
ایدۀ دوم فتوکپی و چاپ نشری در محیطهای خاص؛ بیمارستانا دانشواه و یا ادارات بود .این
ایده نیز غیرعملی بود .میتوانگتی چندین نگخ چاپ کنی  .ولی نمیتوانگتی نشری را تکثیر و ب
میزان وسیع داشت باشی  .پس چ باید میکردی ؟
بصورت کامالً اتفاقی ب ایدۀ خرید یک دستواه زیراکس رسیدی  .ب این صورت ک روزی در پشت
ویترین یک مغازۀ عکاسی حوالی میدان فاطمی ایگتاده بودی و ب دستواه زیراکگی ک در مغازه بود
نواه میکردی  .نواههای کنجکاو ما صاحب مغازه را ک در آن موقع سال با توج ب حکومت نظامی و
تظاهرات کارش رونق چندانی نداشت بر آن داشت ک ما را دعوت کند وارد مغازه شوی  .ب او گفتی
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یک مغازۀ عکاسی در شهرستانی داری  .می خواهی یک دستواه زیراکس برای آن تهی کنی  .او گفت
می تواند ما را در این زمین یاری دهد چون برای تهی اینوون دستواهها ساواک حگا است و
مشکالتی پیش میآورد .و ب ما فهماند ک اگر درصدی ب او بدهی او این کار را میکند .ولی گفت
دستواه ب مغازۀ او خواهد آمد و ما باید از آنجا آنرا بویری  .ب این ترتیب ما متوج شدی ک خرید
دستواه زیراکس امکان پذیر است .در این مورد یکی از رفقا مطرح کرد ک از طریق یکی از دوستانش ک
سمتی در یکی از شرکتها دارد میتوانی دستواه را تهی کنی  .مگئلۀ پول برای دستواه مطرح شد .پول
دستواه را از طریق امکانات خانوادگی پرداخت کردی .
ب این ترتیب توانگتی یک دستواه ماشین زیراکس خریداری کرده و در زیر زمین خانۀ یکی از
رفقا از آن استفاده کنی  .اولین شمارۀ میهن در قطع بزر  ( A3دو برابر کاغذ  )A4بصورت زیراکس
منتشر شد .نشری بصورت پشت و رو چاپ میشد (دوطرف ) و شعار "سرنوونی رژی " و" پیروز باد
مبارزۀ مگلحان تنها راه رهائی" زینتبخش آن بود .تیراژ نشری  900-800نگخ بود .این رق زیاد نبود
اما نشریۀ ما توسر گروهها دیوری باز تکثیر میشد .همچنین نشری را ب روزنام ها و مجالت میدادی .
بطور مشخص نویگندۀ این سطور ب شخص هر شمارۀ نشری ک چاپ میشد را ب آیندگان میبرد.
همچنین ما نشریۀ میهن را در جلگات فرهنوی -سیاسی و یا تظاهرات و یا سخنرانیهای ادبی-
شعرخوانی و جلگات ضد رژی ه پخش میکردی .
معموالً نشری بعد از انتشار بین رفقای گروه تقگی میشد و هر رفیقی پخش آنرا در منطق ای ب
عهده میگرفت .پس از انتشار هر شمارها آنها را ب شهرهای مختلر ایران و بطورکلی هرجائی ک
مراکز آموزشی موجود بودا میبردی  .در آنجاها یا رفقائی را میشناختی ک مگتقیماً چند شماره ب آنها
میدادی (و آنها باز تکثیر میکردند) یا این ک در فرصتی آنرا در تابلو اعالناتی یا در جائی ک ب چش
بخورد نصب میکردی  .همینطور با رفقائی از فعالین سابق کنفدراسیون و یا دوستانی ک میشناختی
نیز تما میگرفتی و نشری را ب آنها میدادی  .میزان استقبالا خگتویها را از تن درمیآورد! انتشار
نشری با آن شکل و شمایل ن فقر باعث باالرفتن روحیۀ اعضای گروه شد بلک تأثیری فراتر از انتظار ما
در محیطهای دانشواهی و روشنفکری داشت .ب این ترتیب ب فاصل کوتاهی بعداز بازگشت از خارجا ما
موفق شدی نشریۀ گروه را منتشر کنی .
بهرروا گروه کوچک ما در مدت کوتاهی توانگت با ابتکارات و کوششهای زیاد خوانندگانی برای
نشریۀ خود پیدا کند .بعد از چند شمارها نشریۀ میهن را در میز کتاب دانشواهها بعنوان انتشارات
"سازمان چریکهای فدائی خلق ایران" میگذاشتند ک برای ما شعرآور بود.
یک خاطرۀ فراموش نشدنی ـ اعضای گروه عالوه بر فعالیتهای ترویجی ـ آموزشی و سخنرانیهاا
بصورت کامالً فعالی در تظاهرات و مبارزات علی رژی شرکت میکردند .ما روزها در تظاهرات و
اعتراضات بودی و شبها ک حکومت نظامی بود ب بحث و تبادل نظر و نوارش و چاپ نشری و اعالمی و
شعارهای پارچ ای و پالکارد و شابلون میپرداختی  .انقالب ب ما نیرو میداد .شرکت در تظاهرات و
چوونوی آنرا بحث می کردی  .این موضوع ک چرا نیروهای مذهبی و خمینی اینهم در جامع طرفدار
دارند ذهن ما را میگرفت .ما میگفتی ک باید "فدائی"ها مطرح شوند .باید کاری کرد کارستان !
در همین رابط تصمی گرفتی ب مناسبت روز بازگشائی دانشواهها اقدام "چشمویری" بکنی .
تصمی گرفتی پرچ بزرگی ب رنگ سرخ با آرم "چریکهای فدائی خلق ایران" تهی کنی و در روز
سخنرانی آقای بازرگان ب اهتزاز در آوری  .این پرچ تهی شد .س نفر از یاران ما در آن روز ب دانشواه
رفتند .بازرگان در زمین ورزش دانشواه تهران سخنرانی داشت .جمعیت چند صدهزار نفری در تظاهرات
شرکت کرده بودند .بعداز مدتها در زمان نخگت وزیری بختیار امکان چنین گردهمائی فراه شده بود.
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هم گوش ب سخنان بازرگان بودند .ما در جلوی دانشکدۀ حقوق دانشواه تهران در عرض مدت کوتاهی
شاید ده دقیق پرچ را ب اهتزاز در آوردی (بر روی میلۀ بلندی ک  10-12متر طول داشت و
مخصوص این کار بود) در یک آن جمعیت ناظر پرچ سرخ فدائیها شد! جلگۀ سخنرانی ب ه ریخت.
دو گروه اعتراض کردند .مذهبیها و طرفداران رژی شاه ـ ساواکیها ه ! طرفداران چپها و فدائیان فریاد
هلهل و شادی سردادند.
هم غافلویر شده بودند .بخشی از جمعیت با دیدن پرچ سرخ فریاد میزدند فدائیا فدائیا تو
افتخار مائی ه درود بر فدائی.
دوم  -فعالیت آموزشی و تبلیغی درمیان روشنفکران و دانشجویان ـ عالوه بر ارتباط با آشنایان
شخصیا و تما با اعضای سابق کنفدراسیون ک ب ایران بازگشت بودندا فعالین گروه تعداد زیادی
برنام های سخنرانی و تبلیغی برگزار کردند .رفیق منوچهر هلیل رودی در دانشواه تهرانا پلیتکنیک و
میتینوهای سازمان در خوزستان سخنرانیهای مؤثر و مفیدی داشت.
بطور کلی از اولین روزهائی ک ما وارد ایران شدی ا شرکت فعالی در محیطهای دانشجوئی
داشتی  .اعضای گروها هرکس ب نوبۀ خودا جلگات بحث و سخنرانی برای دانشجویان و یا دانشآموزان
داشت .این جلگات یا بصورت خودجوش بودند ک ما اس می نوشتی و یا بصورت برنام ریزی شده
پیش میرفت .بار اصلی جلگات ترویجی بر عهدۀ منوچهر هلیل رودی بود.
نویگندۀ این گزارش جلگات مربوط ب دانشکدههای پلی تکنیک و تهران و عل و صنعت را پیش
میبرد .موضوعات صحبتها متفاوت بود؛ یا جلگات بصورت سخنرانی و پرسش و پاسخ بود و یا ب صورت
آموزشی .در هردو صورت قبل از شرکت در مباحث و جلگات بحثهائی بین خود اعضای گروه صورت
میگرفت و بطور کلی برای اینوون جلگات آماده می شدی  .عالوه بر این منوچهر و من با رفقائی از
دانشجویان ک فعالیتهای انتشاراتی میکردند همکاری میکردی و در تهی مقاالتا روزنام های دیواری
و اعالمی ها ب آنها کمک میکردی .
برخی از جلگات و سخنرانیها بگیار بزر بودند .مثال جلگۀ سخنرانی منوچهر در دانشکدۀ
کشاورزی کرج ک با حضور چند صد نفر بود و ب موضوع سازمان پیکار و یا سازمانهای مائوئیگتی
اختصاص داشت با استقبال زیادی روبرو شد .بصورتی ک چند روز بعد از این سخنرانی متن صحبتهای
او ب صورت جزوۀ جلد سفید در جلوی دانشواه ب فروش میرفت.
در همین زمان مگئلۀ نوارش کتاب و یا جزواتی در دستور کار قرار گرفت .اینها مقدم ای شد ک
منوچهر بعدها مقدم ای بر کتاب "مبارزه طبقاتی در نیکاراگوئ " بنویگدا با نام منوچهر هلیل رودی.
سوم ه تما فعال با سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و سایر گروههای طرفدار مبارزۀ مگلحان ه
از آنجا ک نتوانگت بودی ارتباطات خارج از کشور را ب صورت سازمانی ب ایران منتقل کنی میباید
این ارتباطات را از نو برقرار میکردی  .انتشار نشریۀ میهن زمین های مناسبی برای تما با فعالین
سازمان ب وجود آورده بود.
پس از استقرار سازمان در ساختمان خیابان میکدها رفقای ما در بحثهائی ک در مقابل ستاد
برگزار می شد شرکت فعال داشتند .چند تما پراکنده با فعالین سازمان ه در طی ماههای اول اتفاق
افتاد .همچنینا ت عدادی از اعضای گروه ک ب اهواز رفت بودند با فعالین خوزستان تما برقرار کردند.
در طی این دوره فعالیتهای ما تدریجاً از شکل مگتقل بیرون آمد و ب سوی فعالیتهای سازمان حرکت
کرد .هم اعضای گروه در اولین عضوگیری بعد از انقالب بصورت گروهی ب عضویت سازمان در آمدند.
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پیوست 9
برنامۀ جبه مندرج در نخگتین شمارۀ نوزده بهمن در خدمت جبهۀ آزادیبخش
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پیوست 10
صفحاتی از نشریۀ نوزده بهمن دانشجوئیا شمارۀ یک
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