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  سخنی با خواننده
  

، می باشد که قبالً "حماسه مقاومتیادداشت هائی بر " کتابی که در اختیار شماست، حاوی 
واقع، در ابتدا، قرار بود این یادداشت ها را همراه با  در. قول انتشار آن ها را داده بودم

ه، به خود کتاب  بین زندان های رژیم شاه و جمهوری اسالمی، به عنوان ضمیمایمقایسه 
اما به خاطر جلوگیری از حجیم شدن آن .  در چاپ جدید، اضافه کنم"حماسه مقاومت"

 که پیش آمد یادداشت ایدر فاصله . کتاب، الزم شد که مطالب مذکور، جداگانه چاپ شوند
جریان بعضی اظهار همچنین، در این مدت در . ها را تا حدودی با تفصیل بیشتری نوشتم

  ی قرار گرفتم و بی مناسبت ندیدم که در ادامه"حماسه مقاومت"به مطالب نظرات نسبت 
در ضمن، آنچه در مورد زندان های رژیم شاه . یادداشت ها، به آن نظرات نیز برخورد کنم
تحلیلی نوشته بودم را نیز اندکی تکمیل نمودم؛  و جمهوری اسالمی به مثابه یک بررسی

شد که حال هر یک به صورت جداگانه و به دنبال هم، باالخره، حاصل کار، دو جلد کتاب 
  . منتشر می شوند

  
 50 دههفصل اول مربوط به : از دو فصل تشکیل شده است) بذرهای ماندگار(این کتاب 

 - عمدتاً در رابطه با مبارزات چریکهای فدائی خلق-است و بخشی از خاطرات من از آن دهه
د نظری با بعضی ایده هائی اختصاص داده ام که فصل دوم را به برخور. را در برمی گیرد

حاکم در ایران جهت ی در حال حاضر رواج آن ها در میان جوانان ما، از طرف طبقه 
پیشبرد هدف های ارتجاعی و ضدخلقیِ چندی، الزم شمرده شده و مورد تشویق قرار می 

 تا عالوه بر این به طور کلی، در کتاب حاضر، از فرصت پیش آمده استفاده کرده ام. گیرد
که به توضیح و شرح بخشی از مسایل و رویدادهای مربوط به مبارزین و مبارزات سال 

 برای عزیزان خواننده می پردازم، با مردمی دردآشنا که هر یک، از ستم های 50 دهه های



 بذرهای ماندگار
 

10 

 آنان، تجربه هائی با خود دارند و با طبقات استثمارگر حاکم بر جامعه و دولت های حامی
دل های غمین و داغدار، در مورد بعضی مسایلی که امروز در رابطه با مبارزات شکوهمند 

افتم   می)1(اکنون به یاد رفیق گرامی نسترن آل آقا.  مطرح می شوند نیز صحبت کنم50 دهه
کردیم رسیدیم، با حالت  که با هم تنظیم می ای وقتی به پایان متن بیانیه 52که در سال 

  : آمیزی ابراز داشت جالب و رضایت
   "!مان داشتیم چقدر حرف با خلق" -
 راستی که حرف ها بسیارند و امروز که با تحریف حقایقی مربوط به چریکهای فدائی به

الصه با حیل گوناگون، درصدد  و خ،پراکنی  با توهم ،)کمونیست های راستین فدائی(خلق 
 تابناک یک دهه از مبارزات درخشان مردم ما هستند، باید با  ی چهرهکردن دار خدشه

 که در آن رابطه ای بیشتری در مورد گذشته نوشت و با نظرات ارتجاعی هرچهروشنیِ 
این را هم باید دانست که بحث های مربوط به گذشته، تماماً . شوند، برخورد نمود مطرح می

آن بحث ها، در واقع، این حال و آینده است که به گذشته مربوط نیستند، بلکه از ورای 
از این رو، من در اینجا سعی کرده ام روی مواردی از آنگونه . ندمی گیرمورد برخورد قرار 

 امکان در مقابل اندیشه هائی که امروز از طرف نیروهای تحریف ها نیز مکث نموده و تا حدِ
 ایده ها و نظراتی که آن ها را متعلق راست سعی می شود وسیعاً در جامعه اشاعه یابند، از

  .به کارگران و زحمتکشان می دانم، دفاع کنم
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  خاطراتی از مبارزات چریکهای فدایی خلقخاطراتی از مبارزات چریکهای فدایی خلق



 

  
  
 



   1یادداشت 
  

در آغاز یادداشت ها، بی مناسبت نیست بگویم که وقتی قرار به نوشتن مطالبی در رابطه با 
 شد و در نتیجه من الزم دیدم که پس از سال ها، کتاب را در دست "حماسه مقاومت"کتاب 

گرفته و آن را بخوانم، سعی کردم تا آنجا که امکانپذیر است، به عنوان یک شخص مستقل 
ی ر بگذرانم و با نگاه فردی که می کوشد یک پدیده ظ آن، مطالب کتاب را از ن یویسندهاز ن

با چنین نگرشی . اجتماعی را با دید علمی و تاریخی، مورد برخورد قرار دهد، به آن بنگرم
  . است که به نوشتن این یادداشت ها می پردازم

  
ترین فرزندان مردم ترین و شجاع  ه ابه آگا مث  به-امروز از دورانی که چریکهای فدائی خلق

 )2(" مسلحانه، هم استراتژی و هم تاکتیک یمبارزه" با در پیش گرفتن راه -رنجدیده ایران
توده ی مبارزه و جاری ساختن مبارزات مسلحانه ی ها به صحنه   منظور کشاندن توده به
یست ها و سگ ریالامپ ( در جامعه، اسلحه به دست گرفته و برعلیه دشمنان مردم ایرانای

دانیم، علیرغم  اما همانطور که می. گذرد  جنگیدند، بیش از سه دهه می)زنجیریشان رژیم شاه
 بودند و "ندگانترین ز عاشق" که "عاشقان زندگی"گذشت این مدت طوالنی، هنوز یاد آن 

 که  ایها زنده است؛ و این یاد و خاطره و اثرات انقالبی، در خاطره "آگاه مرگ خود چرا"به 
شان  اند، هنوز به کارگران و ستمکشان در مبارزه ی ما به جای گذاشته آنان در جامعه 

شکی نیست که . بخشد برعلیه رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی، گرمی می
کسانی که در آن سال ها با صداقت و شهامت باورنکردنی با ارتجاع حاکم جنگیدند، انسان 

ه نقاط قوت و ضعف انسانی؛ تنها فرق آنها با دیگران در آن بود که این هائی بودند با هم
ن یافتند تا قابلیت های  تاریخ، امکا ی انسان های مبارز و برجسته یانسان ها، همانند همه

ی  ممکن در خدمت پیشرفت و ترقی و تکامل تاریخ جامعه  خود را به بهترین وجهِمبارزاتی
 جامعه موفق  ، کمونیست ها و نیروهای مترقی50 دههکه در چنین بود . کار بگیرندخود ب

درست بر . شدند نشان و تجارب مثبت و درخشانی از خود در جامعه به جای بگذارند
مبنای چنین واقعیت بزرگی است که امروز در شرایطی بسیار متفاوت از شرایط آن دوره، 

آشکار  دیگر مریدان آشکار و نیمهو دستگاه جمهوری اسالمی گرفته تا  از خود دَم (کسانی، 
به قلمفرسائی برعلیه واقعیت های ) بین از دوستان نادان خلقآن، و یا حتی افرادی کوته 

 آن  ی یاد و خاطرهکسانی که هنوز برای زدودنِاند،  درخشان آن دوره روی آورده
 و حقایق  کنند"باورشکنی"بینند که  دالوران در ذهن ستمدیدگان، خود را نیازمند آن می

 دیگر و آنطور که خود می خواهند و یا ای   ساتری روی آنها به گونه یرا با کشیدن پرده
 .در حقیقت، منافع طبقاتی شان ایجاب می کند، جلوه دهند
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  یباید دانست که طیفی از گرایشات فکری گوناگون، همواره به آن انقالبیون و راه مبارزه
مله کسانی قرار دارند که در حین تصدیق دالوری ها و در این طیف، از ج. آنان تاخته اند

 را تحریف می کنند؛ و گاه  آنانراهنمایتئوری انقالبی گذشت و فداکاری های چریکها، 
علیرغم اعتراف به وجود چنان خصال عالی انسانی در این انقالبیون، عملکرد آنها را 

 لنینیستی چریکهای -رکسیستیما بعضی، بدون توجه به آگاهی.  می خوانند"ماجراجویانه"
 آن واقعیت وجودیِی فدائی خلق و تئوری جامعی که راهنمای حرکت آنان بود، همه 

می دهند که گویا  جلوه اینطورمبارزین را صرفاً در چنان خصالی خالصه کرده و مثالً 
رخوت " می خواستند جامعه را از "ایثار و صداقت انقالبی" )؟(!صرف رفقای ما به

 زده می ایجالب است که چنین سخنی پس از سپری شدن دوره .  به درآورند"سیاسی
عملکردهای مبارزین مسلح، نه تنها به شرایط رکود و خمودی که در ی شود که مجموعه 

 را از بین برد، بلکه "رخوت سیاسی" پایان داد و حاکم بودآن سال ها بر مبارزات توده ها 
 فوق، صرفنظر از این که تِم تبلیغی (.ونی آماده نمودشرایط را برای تحرک توده های میلی

 در گذشته و یا حال از زبان چه کسی عنوان شده و یا می شود، امروز مورد استفاده
این امر را . عوامل رژیم جمهوری اسالمی در جهت پیشبرد اهداف ضدخلقی شان قرار دارد

روزنامه " از جمله در -رانمی توان در مطالبی که این روزها در نشریات منتشره در ای
 بعضی از این منتقدین، در حیرت از آن همه ایثار و .) درج می شوند، مشاهده نمود-"شرق

 این امر زده و بسته به موضع چرائیصداقت در مبارزین چریک، دست به تعبیر و تفسیر 
سیاسی و طبقاتی خود و درجه فهم و درک شان از تئوری کمونیستی راهنمای چریکهای 

در این میان، . فدائی خلق و یا از دیگر نظرگاه های مطرح در این دوره، به آن پاسخ می دهند
بدخواهانی پس از روی کار آمدن رژیم جمهوری اسالمی، حتی کار را به جائی رساندند که 

 که بنا به -های این رژیم"شهادت طلبی"با سرمایه گذاری روی نفرت توده ها نسبت به 
 ادعا کردند -راق شدیداً روی آن تبلیغ می نموده جنگ ارتجاعی ایران و عنیاز خود در دور
 مسلح و تحقیر مرگ از طرف آنان، گویا ریشه در فرهنگ مردم  مبارزینِکه فداکاربودنِ

 در ایجاد چنین تشابهی، نه فقط کوته فکریِ. ایران که عمدتاً شیعه مذهب اند، داشته است
در نیست تفاوت ماهوی و آشکار بین انگیزه و اهداف یک غیرقابل بخششی نهفته است که قا

نیروی انقالبی با نیروهای مرتجع را دریابد و بیگانگی طراحانش از فرهنگ واالی انقالبی و 
همانطور که . کمونیستی را به نمایش می گذارد، اغراض ننگین و شرم آوری نیز نهفته است

ی فدائی خلق و دیگر مبارزین مسلح سال مالحظه می شود، در این گونه حمالت به چریکها
 ایثار، صداقت، شجاعت، جسارت و دالوری چریکها مورد ، ، به خودی خود50 دهه های

 چنان خصال واالی  که خود تأیید دیگری است بر برجسته بودنِ-تأکید قرار می گیرد
لذکر کسانی اما، باید بدانیم که با گذشت زمان، به طیف فوق ا. انسانی در این انقالبیون
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، مقاومت های قهرمانانه و ای دیگر وارد شده و می کوشند به گونه اضافه شده اند که از درِ
رشادت های چریکها را کمرنگ جلوه دهند و یا با سوءاستفاده از ناآگاهی ها و بی خبری 

در این دسته، هم طرفداران سلطنت . های بعضی از اقشار مردم، حتی آن ها را انکار کنند
اینان، . ار دارند و هم کسانی که ظاهراً به عنوان مخالفین رژیم شاه شناخته می شوندقر

برای رسیدن به مقصود خویش، به این گونه عمل می کنند که جنایات نیروهای امنیتی رژیم 
شان در آن سال ها را الپوشانی و به هر حال کمتر  شاه در حق توده ها و فرزندان مبارز

که در این طیف، وابستگان رسمی  عجیب تر آن.  بود، جلوه می دهنداز آنچه در واقعیت
رژیم جمهوری اسالمی نیز قرار دارند که اخیراً به انتشار کتب و مقاالتی در این رابطه روی 

 آخر، باید بگویم که آنان با پخش چنان ایده ها و تفکراتی، در مورد این دسته ی. ورده اندآ
 ایران مبارزه  ی مطرح در جامعهرگاه های کمونیستی و انقالبیو نظمسلماً برعلیه ایده ها 

 گذشته را در ذهن  یانقالبیون پاکباختهی می کنند؛ و به هر ترتیب می کوشند که چهره 
  .  مخدوش سازند، مردم یتوده های ستمدیده

  
بر اساس آنچه در فوق گفته شد، اولین یادداشت را مجبورم با اشاره به دروغ هائی 

بهروز م که در یکی از کتاب هائی از آن دست که شرح اش رفت، در مورد رفیق بنویس
 سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، به -چپ در ایران"این کتاب، .  بیان شده استدهقانی

 از طرف وزارت اطالعات و امنیت 1380، نام دارد که در بهار "روایت اسناد ساواک
، مشتی از "اسناد تاریخی"ر این کتاب که به جای د. جمهوری اسالمی به چاپ رسیده است

اراجیف و دروغ های ساواک در مورد دستگیری و کشتار مبارزین ارائه گردیده است، حتی 
 مبارزین انقالبی بر رویه کوتاهی نیز به شکنجه هائی که شکنجه گران رژیم شای اشاره 

روی  وحشیانهی ل شده اعمادر مورد شکنجه های . آن دوره به کار بردند، نشده است
اطالعاتی ".  نیز این چنین برخورد شده است، مقاومت و پایداری"اسوه ی"، این بهروز
ساواک در مورد ی  خودساخته "سند" جمهوری اسالمی در کتاب فوق الذکر، تنها، "های

که در آن، مرگ انقالبی ما، بهروز در ) 8/3/1350(شهادت آن عزیز در زندان را قید می کنند
 "سند"بنا به روایت البته .  جا زده می شود"ورم حاد ریه"یر شکنجه، مرگی ناشی از ز

 اطالعاتش را در  ی نیز پس از آن عارض شده است که گویا او همه"ورم ریه"این  مزبور،
 مسلم است که از )3(.اختیار مزدوران ساواک قرار داده و دوستانش را هم لو داده است

 جمهوری اسالمی، انتظار نمی رفت که در مورد انقالبیون "واواک"ساواک و خلف آن 
ستمکاران و استثمارگران و مرتجعین، بهتر از ی کمونیست، این دشمنان آشتی ناپذیر همه 

این بنویسند؛ و البته، مردم آگاه و هشیار ایران نیز می دانند که چنان دستگاه های امنیتی به 
دهند، لذا، ضرورتی نیز برای طرح سئواالت جز تحریف و دروغ چیزی تحویل مردم نمی 
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سئواالتی از این قبیل که چطور شد که یک جوان سالم و . گوناگون در این زمینه نمی ماند
من حتی سرما خوردن او را  به (قوی بنیه، جوانی کوهنورد و تنومند که سیگاری هم نبود 

پس از دستگیری، ) داشت شاداب ایاو همیشه تنی سالم و روحیه . سختی به یاد می آورم
  ؟ ! شد و جان سپرد"ورم ریه"، یکباره دچار کمتر از دو هفتهدر عرض 

  
 ، توضیح داده ام، شکنجه گران ساواک و شهربانی با هم"حماسه مقاومت"همانطور که در 

من خود شاهد خیلی از اعمال و .  ریخته بودندبهروز بر سر ،به صورت یک گله
شکنجه گران بودم که مرتب بین اتاقی که مرا عذاب می دادند و برخوردهای نفرت انگیز آن 

با این حال، در آن کتاب در مورد شکنجه های او، خیلی . شکنجه گاه او، تردد می کردند
من از زوزه های شالق که جیره خواران . کمتر از آنچه در واقعیت بود، نوشته شده است
  . من می شنیدم، نوشته امرژیم شاه بر پیکر آن عزیز فرود می آوردند و 

  
همانطور که قبالً نیز ذکر کرده ام، حتی موقعی که 

 باز فریادهای خشم او به ،صدای شالق نمی آمد
 بس دشوارتر از ای شکنجه ،این خود(هوا بلند بود 

جسمی برای من بود که درد آن تا به ی شکنجه 
می توان تصور کرد که او ). امروز نیز با من است

نمی که به دست مشتی جنایتکار ساخته را در جه
 از شکنجه یا نوع دیگری. شده بود، می سوزاندند

راستی با او چه می کردند؟ به . بر او اعمال می شد
 مطالبی را در بهروزمن در همان زمان شنیدم که 

ت اش یادداشت کوچکی نوشته و در آستر کُ
ت او را پاره جاسازی کرده بود و مزدوران که کُ

با . رده بودند، به آن یادداشت ها دست یافتندپاره ک
 دارای بهروزاین حال، آنها خوب می دانستند که 

ست؛ اطالعتی که ااطالعات فراوانی از سازمان 
 آنها را برای دشمن ایهیچ شکنجه  تحت بهروز

  .افشاء نکرد
  

ان او  و بعضی دیگر از دوستبهروزساواک در گذشته، کم و بیش از فعالیت های مبارزاتی 
 در رودخانه صمد بهرنگی شدن مشکوک رفیق "غرق"ولی بعد از . در تبریز خبر داشت

  

 بهروز دهقانیرفیق 
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 مجبور شد دست به مخفی کاری شدیدی بزند، ساواک دیگر چیزی از او بهروز که "آراز"
 به عنوان یک چریک فدائی خلق به دست آورد و 50نمی دانست تا اینکه رد او را در سال 

 و )4( تبریز سازمان چریکهای فدائی خلق ایران یدر ایجاد شاخه او  یمتوجه نقش برجسته
در اینجا بود که آنها فهمیدند که چه .  تبریز شد5در سازماندهی حمله چریکها به کالنتری 

 دیرینه  ی که کینه-شاهبرای ساواک و مزدوران شهربانی و خود ! رودستی خورده اند
 آذربایجان  ی، همه کارهبهروز دهقانی -اشتمیشه مبارز آذربایجان به دل د از مردم های

 آن  یشاه خود از طریق تلفن، مستقیماً در جریان شکنجه. و عنصر بسیار خطرناکی بود
این را ( خود را به او می دادند "کار"؛ و مزدوران هر شب گزارش عزیز قرار داشت

 "زَنَک" عنوان مشخصاً از خود مأموران شهربانی شنیدم و فردی هم که در کتاب از او به
، "قدیم آبادی"نام برده ام و در شکنجه گاه شهربانی نقش محافظ اصلی مرا داشت، به نام 

 مرگ افتخارآفرین یک -بهروزمن مرگ سرخ ). به وضوح در این مورد صحبت می کرد
 بود ای نه اولین و نه آخرین انقالبی بهروز دهقانی را شاهد بودم و می دانم که -کمونیست

محفوظ داشتن اسرار خلق در دل و با لبان بسته، در زندان، زیر شکنجه جان باخت و که با 
  .شکنجه گرانش را به زانو درآورد

  
 بیشتر دروغپردازان وزارت اطالعات و امنیت رژیم جمهوری اسالمی هرچهاما در افشای 

 واقعی بودن  نام می برند، مجدداً باید به"اسناد تاریخی"که از دروغ های ساواک به عنوان 
 نوشته ام، تاًکید کنم بهروز در رابطه با "حماسه مقاومت"و صحت همه آنچه که در کتاب 

 چون ،شکنجه گران را یادآوری کنم کهی و از جمله، افسوس خوردن های بیشرمانه 
:  به دست آورند، آشکارا می گفتند کهبهروزنتوانسته بودند اطالعاتی را که می خواستند از 

، چه به دلیل موقعیت بهروزآنها خود نیز می دانستند که ! زیادی را با خود برداطالعات 
اجتماعی اش، دارای اطالعاتی بود که اگر لب ی سازمانی اش و چه به خاطر روابط گسترده 

می گشود ساواک در ضربه زدن به جنبش نوپای ما که مدت زیادی از آغازش نمی گذشت، 
 شاه و مزدورانش این را خوب می دانستند و همین نیز .موفقیت زیادی به دست می آورد

 .  وحشیانه تر از طرف شکنجه گران در مورد آن عزیز، بودهرچهباعث اعمال شکنجه های 
  

 ، در بیرون از زندان در همان زمان، هم در زندان و هم در زیر شکنجه،بهروزخبر شهادت 
مسلحانه که رژیم موفق ی  مبارزه تأثیرات این مرگ سرخ، در همان آغاز. وسیعاً پخش شد

در میان . یت بودن شد، در زندان ها کامالً قابل رؤبه دستگیری تعداد زیادی از مبارزی
 آن، این مرگ باعث شد که آنها با تعهد مبارزین دستگیر شده، چه کمونیست و چه غیرِ

. رخورد کنند قوی تری با دشمن بهرچهی  بیشتر و با روحیه مبارزه جویانه هرچه انقالبی
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منظور ضعف و (گذشته  مسلحانه، در شرایطی که تجربه های منفیی در آغاز مبارزه 
سنگینی خود را همچنان تحمیل ) خیانت هائی است که رهبران حزب توده نشان داده بودند

می نمود، در شرایطی که بی تجربگی در برخورد با نیروهای اطالعاتی دشمن و عوامل 
ای تحسین ود باعث تضعیف روحیه یک مبارز انقالبی گردد، مقاومت ه ممکن ب،مختلف دیگر

 برای چنین امری  جائی- معرف برجسته ی آن بودبهروز که -برانگیز در مقابل شکنجه
 در زیر شکنجه، آتشی را در دل های جوان برافروخته بهروز شهادت .باقی نمی گذاشت

البی آنان را در مقابل دشمن یادآوری  انق یساخت، آتشی از کینه و خشم که تعهد و وظیفه
ما این را حتی در دفاعیه های سرشار از روحیه . نموده و به آنها نیروی انقالبی می بخشید

مبارزاتی انقالبیون در دادگاه دیدیم که ضمن محکوم کردن رژیم شاه و عملکرد های دَم ی 
 را به عنوان یک هقانیبهروز دو دستگاه های آن، وحشیگری مزدوران رژیم شاه در مورد 

، در آن مقطع، در سلول ها و در بندهای عمومی بر زبان هر بهروزنام . نمونه نقل می کردند
 اوین، 5  یدر همان سال، در اتاق شماره. مبارزی جاری بود و در آوازها انعکاس یافته بود

 ترکی به  سروده و روی یک آهنگبهروزشعری در رابطه با ) اوختای (علیرضا نابدلرفیق 
.  گفته می شد"آی آیدین" مذکور،  ی گذاشته بود که در آن به جای کلمه"آی الچین"نام 

رفقای فارس زبان، ترجیع بند .  آیدین را به طور دسته جمعی می خواندند یزندانیان، ترانه
 را تکرار می کردند و رفقای ترک زبان را "آی آیدین، جان آیدین، من سنه قربان آیدین"

 بود که روی بعضی از 40 دهه در اوایل بهروز نام مستعار "آیدین". ی می نمودندهمراه
، کوراوغلی نام اصلی "روشن"آیدین به معنی روشن است و . نوشته هایش می گذاشت

های "عاشیق"پس از قیام بهمن، .  مردم آذربایجان می باشدیایکی از قهرمانان اسطوره 
 خواندند که در عین حال نام بهروزیقی در وصف آذربایجان، شعرهائی را با آهنگ عاش

از آن زمان به بعد، کودکان زیادی متولد شدند که نام .  دوباره زنده ساختند، را هم"آیدین"
  .آیدین روی آنها گذاشته شد

  
 در زیر شکنجه، در بیرون از زندان، در میان توده های مردم و جوانان بهروزجان باختن 

 چریکهای فدائی خلق آشنا می شدند نیز تأثیری بس عظیم به جای مبارزی که تازه با نام
پاکی و اصالت او در مبارزه و مقاومت جانانه اش در مقابل شکنجه، واقعیت یک . گذاشت

 برای مردم، معرف یک چریک فدائی بهروز.  را به آنها شناساندکمونیست راستین فدائی
.  و اربابان امپریالیستش دعوت می نمودخلق شد که آنها را به مبارزه برعلیه رژیم شاه

 در میان جوانانی که می خواستند زندگی و مرگ شان همچون او در بهروزچنین بود که 
ای آیندگان باشد، خدمت از بین بردن جوامع طبقاتی و آفرینش زندگی های شاداب بر

به " ها بهروز که شاهد بودند که چگونه از خون پاک ، در میان آنها-دوباره زنده شد
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تنها با مبارزه جهت از بین بردن  و می دیدند که "جوش آمده خون درون رگ گیاه
بهار خجسته فام، "هرگونه ظلم و ستم و استثمار و جهل و نادانی در جامعه است که 

  ."خرامان رسد ز راه
  

بهاران " گیومه را از سرود داخلجمالت 
مت کرا نوشتم که از فدائی قهرمان، "خجسته باد

 چرا )5("راوی بهاران"از .  نیز یاد کنمدانشیان
 از مبارزینی است که مرگ ای نمونه ،کرامتکه 

، تأثیر شورانگیزی روی او به جای بهروزسرخ 
، خون "صداقت جان" با کرامت. گذاشته بود

او .  را در رگان خود جاری ساختبهروزپاک 
، رهرو "بهروز عشق عجیبی می ورزید"به که 

از . ( رفته بودبهروزان راهی شد که راستین هم
 -من یک شورشی هستم"  عباس سماکارکتاب

د خسرو گلسرخی و خاطرات زندان و یادبو
  ) 268صفحه .  می باشد"کرامت دانشیان

  
مقاومت ستایش انگیز بعضی از انقالبیون آن 

 .کسی پوشیده نیست بر ،دوره در مقابل شکنجه
تمان چنان اما برای این که امکان تحریف و ک

، از دشمنان مردم سلب شود، مقاومت هائی
 در علیرضا نابدلدیداری را با رفیق  خاطره

  . جا یادآوری می کنمزندان شهربانی در این
  

 "حماسه مقاومت"همانطور که در متن کتاب 
 پس از دستگیری و تحمل نابدلآمده، رفیق 

شکنجه های وحشتناک، با استفاده از فرصتی، 
بقه سوم بیمارستانی که در آن خود را از ط

قصد خودکشی به بیرون بستری شده بود، به 
  .پرتاب نمود

  

 رفیق علیرضا نابدل

  

 رفیق علیرضا نابدل

  

 کرامت دانشیانرفیق 
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در همان روزهای اول دستگیری من، یکبار او را در حالی که تمام بدنش از دست و پا 
  یخطائی(گرفته تا سر و صورتش زخمی و باندپیچی بود، روی برانکارد، پیش من آوردند 

من و ی هدف شان، تضعیف روحیه ). د نفر از همپالگی هایش و چن- یا بازجو-شکنجه گر
. می خواستند بگویند که مقاومت بیهوده است.  بودنابدلرفیق ی در هم شکستن روحیه 

 را وادار کنند که او چنین حرفی را به من بگوید، آنهم از روی نابدلقصد داشتند که رفیق 
اما در آن م و قدرت حرکت نداشتم؛ من خودم روی تخت بود!! برانکاردی که روی آن بود

موقع که مزدوران همه در اتاق  بودند، تماماً با حرف های مسخره آمیز و با به بازی گرفتن 
 ایحتی اجازه ندادم کلمه ) که مسلماً در یک حالت عادی قادر به چنان حرکاتی نبودم(آنها 

، آن زخم ها و نابدل  یبرای من، دیدن تن شکنجه شده. از آن گونه حرف ها مطرح شود
باندپیچی ها، گواه و دال بر مقاومت و ایستادگی او در مقابل دشمن بود و از ایستادگی او 

 پس از مدت کوتاهی، ،به این ترتیب. می کردحکایت بر سر اعتقادات و آرمان هایش 
  . ند، رفیق را بیرون بردخطائی مأمورینی که سر و ته برانکارد را گرفته بودند، به دستورِ

  
 دیدم و کاظم و روح انگیز را در خانه نابدل، وقتی رفیق صمد که پس از مرگ به یاد دارم

کور خواندند که فکر ! بیا : انداخت، پیش خود گفتمصمدرفتار و برخوردهایش مرا به یاد 
 است که "اوختای"در آن زمان، من هنوز نمی دانستم که او همان  ! را کشته اندصمدکردند 
  یبعدها، در خانه!  در قلب اوستصمدرا در وجود خود جای داده است و  صمدعشق 
 عینی تر، به صداقت و صمیمیت او با توده های تحت ستم هرچه که با هم بودیم، ایتیمی 

  .ایران، پی بردم
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  2یادداشت 
  

، از ترس و وحشت شکنجه گران در برخورد به مبارزین چریک با "حماسه مقاومت"در 
شاید این امر برای کسانی که چنین واقعیتی را به . رائه نمونه های مشخصی، نوشته اما

ولی من با تأکید می گویم که در این مورد هم، عین . چشم خود ندیده اند، باور کردنی نباشد
، در خارج از زندان نیز، در برخورد نیروهای رفتاریاتفاقاً چنان . واقعیت را مطرح کرده ام

در این زمینه، از موارد گوناگونی می توان .  شاه نسبت به چریکها وجود داشتمسلح رژیم
 آنها با چریکها هنگامی که قصد دستگیری  یمثالً می توان به چگونگی مواجهه. سخن گفت

مسلحانه، مأموران ساواک یا ی قبل از آغاز مبارزه . آن مبارزین را داشتند، اشاره نمود
 وارد خانه یک مبارز شده و او را با توهین و تحقیر دستگیر ی، با احساس قدرقدرتشهربانی

مورد بحث، برای دستگیری حتی یک چریک، نیروهای ی در حالی که در دوره . می نمودند
 بعد از آن بود که .بودند آن خانه را محاصره نمایندمسلح رژیم در شمار کثیری مجبور 

 با ایقعی هم که در خیابان و یا منطقه آنها مو. جرأت نزدیک شدن به خانه را می یافتند
چریکها مواجه می شدند، در مقابل قاطعیت و شجاعت انقالبیون چریک، وحشت زده گشته 

 ، 111صفحه  ("حماسه مقاومت"در کتاب . و حقارت و زبونی خود را آشکار می ساختند
ح رژیم در دو تن از رفقا با نیروهای مسلی از درگیری شجاعانه و قاطعانه ) چاپ جدید

در اینجا بگویم که یکی از آن دو مبارز شجاع و . ( یاد کرده ام"خالزیر" به نام ایمنطقه 
درگیری را، آن رفقا  چگونگی.  بودحسن نوروزی و دیگری رفیق حمید اشرفقاطع، رفیق 

روشنی از ترس و وحشت آن ی این درگیری، نمونه ). شان برای من تعریف کردند خود
دو مبارز فدائی که خود را در محاصره . زین چریک را به دست می دهدنیروها از مبار

 فرصت حرکت به آن مأموران نمی دهند ایمأموران ساواک و ژاندارمری می یابند، لحظه 
با این که تعداد . و خیلی سریع و با قاطعیت به سوی آنها تیراندازی کرده و فرار می کنند

فر، از حد الزم هم خیلی زیادتر بود و آنها بی سیم  ن2نیروهای مسلح رژیم برای دستگیری 
مثبتی برای ی و تجهیزات نظامی دیگر در اختیار داشتند، و با این که باز بودن محوطه، نکته 

 برای رفقا بود که امکان گریز از دید دشمن را مشکل می ای منفیی نیروهای دشمن و نکته 
 شجاعت و قاطعیت رفقا، از  یبا مشاهده این ها، مزدوران مسلح رژیم،  یساخت، با همه

ترس کشته شدن خود در آن درگیری، نمی توانند هماهنگ عمل نموده و موفق به دستگیری 
جای تردید نیست که نه چریکها واقعاً افراد خارق العاده و دارای قدرت عجیب . رفقا بشوند

 حیوانی چیزی کمتر  و نه جیره خواران و شکنجه گران رژیم شاه از خوی،و غریبی بودند
 انقالبیون  یمسلحانهی مسلکان خود داشتند، بلکه واقعیت این بود که مبارزه  از دیگر هم

مسلم . جان بر کف، در دل جیره خواران رژیم شاه، ترس و خوف بسیار ایجاد کرده بود
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 نیروهای رژیم در انجام وظایف ضدخلقی خود، تأمین منافع شخصی  یاست که انگیزه
.  حالی که انقالبیون چریک، با همه وجود، برای رهائی ستمکشان مبارزه می کردنددر. بود

درست وجود انگیزه های عالی انسانی در این انقالبیون باعث شده بود که آنها، با قاطعیتی 
  .عمل کنند که باعث وحشت مزدوران رژیم می شد

  
ی معه، عوامل برجسته پیش از شکل گیری چریکهای فدائی خلق و حضور مؤثر آنها در جا

 آن، ترس و خوف  یچندی در مجموع، شرایطی در ایران به وجود آورده بود که در نتیجه
انبوه کهنسال ترس " خلق مستولی شده بود؛ و  یو وحشت، بر زندگی توده های ستمدیده

  یباید توجه داشت که در جامعه.  گسترده بود، سنگینی خود را بر فضای جامعه"و خفت
 رژیم دیکتاتور جمهوری اسالمی نیز تنها با سرکوب قهرآمیز مبارزات اگرچهایران، امروز 

توده ها قادر است حاکمیت ننگین خود را حفظ نماید، ولی این رژیم علیرغم سرکوب های 
ددمنشانه و علیرغم کوشش در حاکم ساختن فضای رعب و وحشت بی حد و حصر در 

ه در میان مردم را خاموش سازد و در نتیجه هرگز قادر نشد شعله های مبارزجامعه، 
نتوانست شرایطی در ایران ایجاد نماید که در زمان شاه، در مقطع مورد بحث، در ایران 

مردم از رژیم، با ترسی که در دوره شاه بر   از این روست که حتی ترس کنونی.حاکم بود
معه شناسانه می توان در یک برخورد جا. مردم ایران مستولی شده بود، قابل قیاس نیست
ولی به هر حال، واقعیت این است که در . این واقعیت و علل آن را مورد بررسی قرار داد

علیرغم این که رژیم جمهوری اسالمی با وحشیگری هائی بسیار عیان تر از حال حاضر، 
 را که ایرژیم شاه برعلیه مردم ما عمل می کند، باز قادر نشده است سکوت قبرستانی 

ایران بر قرار ساخت، در میان مردم ایجاد ی رژیم دیکتاتور در مقطعی در جامعه آن 
   !نماید

  
در رابطه با آن اوضاع وحشتناک که در مقطعی از حکومت شاه، در جامعه ما به وجود 

  :آمده بود، از سه عامل برجسته می توان نام برد
م و مواجه شدن مبارزات  مرداد به روی مرد28 تأثیرات بسیار منفی کودتای خونین )1

بعدی آنها با شکست های پی در پی که در عین حال با مسلط شدن هرچه بیشتر یک 
 خیانت رهبران حزب توده و )2. دیکتاتوری خشن و عنان گسیخته در جامعه همراه بود

 که باعث شده بود که توده ها نسبت به نیروهای "جبهه ملی"ضعف و سازشکاری های 
 در شرایطی که رژیم )3. سیاسی دلسرد شوندی ماد گشته و از مبارزه روشنفکر، بی اعت

مدافع منافع  شاه با قدرت برعلیه توده ها، یکه تازی می نمود، عدم وجود یک نیروی انقالبی
سیاسی ی  کارگر و توده های ستمدیده در جامعه که با افشاگری های همه جانبه  یطبقه
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عه ایران عملی بود، یعنی، با در پیش گرفتن یک به طریقی که انجام این امر در جام(
توده ها را به قدرت خویش واقف و ) ایرانی استراتژی و تاکتیک منطبق بر شرایط جامعه 

  . پذیر سازد سازماندهی و بسیج آنها برای نبرد با دشمنان شان را امکان
  

میان مردم  این عوامل برجسته و عوامل دیگر، فضای یأس و ناامیدی را در  یمجموعه
نیروهای مسلح رژیم شاه را با ی مردم، در هر کوی و برزن، درنده خوئی . دامن می زد

 هر یک از  در آن فضا،)6(.چشم خود می دیدند و از آنها زخم های جانکاهی در دل داشتند
 از آنجا که یونیفورم نظامی بر تن داشت، -د حتی اگر فقط یک پاسبان بو-نیروهای مسلح
اصطالحی که در مورد چائی کمرنگ گفته می شود، (م هیوالئی جلوه می کرد در چشم مرد

 یا "!چائی ات مگر پاسبان دیده که رنگش پریده": انعکاسی از وضیعت آن دوره است
  ). "چائی اش پاسبان دیده"
  

از طرف دیگر، وجود تعداد زیادی از ساواکی ها در میان مردم برای کار جاسوسی، همراه 
در بین توده ها شده بود که به  بندهای وحشیانه، باعث چنان جوّ بی اعتمادیبا بگیر و ب

 نامی "ساواک"در میان مردم، . قول معروف، چشم راست به چشم چپ اعتماد نمی کرد
از تصور درگیر شدن وحشت آور و رعب انگیز بود؛ دستگاه مخوفی بود که وحشت ناشی 

فریادها در گلو خفه می شدند و . ا به در می کرد را از ذهن هایگونه مبارزه با آن، فکر هر
این در حالی بود که مردم مجبور بودند در ظاهر اینطور جلوه دهند که موافق رژیم شاه 

نه فقط در اداره ها و مراکز آموزشی و غیره، بلکه حتی در مجامع عمومی نظیر . هستند
 قبل از آغاز فیلم، ،در سینما (سینما نیز به اجبار باید از رژیم شاه، ابراز تبعیت می شد

سرود شاهنشاهی نواخته می شد و همه باید از جا برخاسته و تا پایان سرود، خبردار 
در درون خود دستگاه شاه نیز، همه، از نخست وزیر گرفته تا وزرای دیگر، وکال ). بایستند

ه نوکر خانه حتی وزرائی اعالم می کردند ک. گوی شاه بودند"بله قربان"و غیره، آشکارا 
در چنین وضعی که سرکوب و خفقان بیداد می کرد، امید به مبارزه  نیز .  شاه می باشندزادِ

نمی توان مبارزه کرد، رژیم بسیار قدرقدرت "(از بین رفته و تبلیغات زهرآگین دشمن 
این وضعیت را رفیق . یأس و ناامیدی را در میان توده ها دامن زده بودی  روحیه )"است
نیروی دشمن خود را مطلق و "کارگران، :  در آن مقطع چنین فرمولبندی کرد کهپویان

 درست در چنین ".ناتوانی خود را برای رهائی از سلطه دشمن نیز مطلق می پندارند
وجود ی ررعب و وحشت، نسل جوانی پا به عرصه اوضاعی بود که از دل آن شرایط پُ

ی  در هم شکستن همه ، قبل از هر چیز،خود را انقالبی  یاین، نسلی بود که وظیفه. گذاشت
  .توده ها بودند، قرار داده بودی مظاهر و عواملی که سد راه مبارزه 
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رق مختلف سعی در نفوذ  یأس و ناامیدی که رژیم شاه از طُ یاین نسل، می بایست روحیه
. ارزه را در دل های آنان بکاردآن در میان مردم نموده بود را در هم شکسته و امید به مب

 آن است که این  ی نشانه،برخالف تبلیغات مغرضین در رژیم جمهوری اسالمی، این امر
  اینه فقط خود مأیوس و ناامید نبود بلکه با شوری انقالبی و با روحیه نسل جدید، 

  همه نسلی که در.شاداب و سرشار از زندگی، برعلیه شرایط نکبتبار حاکم، به پا خاست
با مطالعات تئوریک پی گیرانه  آن سال ها، به دور از چشم جالدان و شکنجه گران مردم، ی

نسلی که . و کوشش در تحلیل شرایط عینی جامعه ایران، راه مبارزه با دشمن را یافته بود
انقالبی اش را خوب ی  نسلی که وظیفه )7(. مسلح بود،واقعاً انقالبی به آگاهیقبل از هر چیز، 

وجود آماده بود و برای تحقق اهداف انقالبی ی  با همه ، شناخت و برای انجام آن وظیفهمی
    )8(. از مرگ نیز هراسی نداشتحتیاش 

  
مریکائی اش تصور می کردند که با آچنین بود که در شرایطی که رژیم شاه و اربابان 

ارند و ظاهراً هر  ما، همه چیز را تحت کنترل خود د یسرکوب مبارزات توده های ستمدیده
 و به همین -موجود را در نطفه خفه کرده اندی  امپریالیستی  یصدای مخالفتی علیه سلطه

 مبارزه ی مسلحانه - یاد می نمودند"ثبات و آرامش"  یدلیل هم از ایران به عنوان جزیره
ود جدید در آن جامعه بی این، یک پدیده .  جوانان، طوفانی در ایران به وجود آوردی این

مسعود احمدزادهرفیق

  

 عباس مفتاحیفیق ر

 امیرپرویز پویانرفیق 
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 که، هم برای ایپدیده .  در جامعه، حرکت می کرد"معمول"که درست در خالف جهت روال 
  . توده ها و هم برای دشمنان آنها، بیانگر آغاز حرکت جدیدی در جامعه بود

  
گروهی از رفقا ی  مورد حمله 5 کالنتری 49 بهمن ماه سال 13در تبریز، هنگامی که در 

 : گفتایپیرمرد با تجربه  مسلسل نگهبان شدند،  یدرهقرار گرفت و آنها موفق به مصا
 امروز که این سخن . اسلحه از دست پاسبان افتاد یعنی قلم از دست شاه افتادههمینکه

ی  جوهر و رمز جنبش مسلحانهرا به یاد می آورم، می بینم که در این سخن، به واقع، 
  یمسلحانهی  با مبارزه  ناقوس مرگ رژیم دیکتاتور شاه، واقعاً.ایران نهفته بود

مبارزه ی رقدرت توده ها را به صحنه روشنفکران انقالبی، که در تداوم خود نیروی پُ
 ، چه تأثیر 5من شخصاً در تبریز شاهد بودم که عملیات کالنتری . کشاند، به صدا درآمد

 حتی افراد ترسو و محافظه کار. روی مردم، به جای گذاشت واقعاً شگرف و باورنکردنی
من در آن زمان در . نوینی در جامعه در حال شکل گیری استی هم متوجه بودند که پدیده 

از جمله، با توجه به . تبریز بودم و خود از نزدیک، برخوردهای مردم را در این رابطه دیدم
 بود، من این را شاهد بودم که وقتی خبر در محل 5 ما نزدیک کالنتری  یاین که خانه

واقعه چیزی این ا همه از خانه هایشان بیرون آمدند و هر یک در مورد پیچید، همسایه ه
مسلم بود که کسی جرأت نداشت حرفی در تأئید آن . گفتند و در مورد موضوع، صحبت شد

، از روی واکنش های مختلف، می شد موضع آن همسایه ها هرچند. عملیات بر زبان بیاورد
چطور جرأت کرده اند دست به چنین " که اغلب آنها ضمن حیرت و سؤال. را متوجه شد
یکی از همسایه ها که .  موضع تأئیدی خود را اعالم می کردندای، به گونه "کاری بزنند
 استوار ارتش بود، شروع به دفاع از شاه و سلطنت نمود و برعلیه حمله کنندگان شوهرش

الن دربدر مانده اند و از  ا"مهاجمین"او می گفت که آن . به کالنتری، داد و فریاد راه انداخت
در . خوف گرفتار شدن به دست مأموران دولت، دنبال جائی برای مخفی کردن خود هستند

ر و تحکم از بچه شَبا حالت تَ) یک مرد(این موقع، من متوجه شدم که یکی از همسایه ها 
 باز و حکم کرد که دیگر هیچوقت درِ خانه را! هایش می پرسد که آیا درِ خانه بسته است

بعداً که در این . بعد خود به طرف خانه شان رفت که ببیند درب بسته است یا نه! نگذارند
منظور (مورد با آن فرد صحبت کردم گفت که ممکن است در جنگ و گریز با مأموران، آنها 

وارد خانه شان شوند و او وجدان اش اجازه نمی دهد که آنها را بیرون بکند، در ) چریکها
این برخورد، در عین حال ! ر است درب همیشه بسته بماند که چنین اتفاقی نیفتدنتیجه بهت

که ترس و محافظه کاری آن فرد را نشان می داد، بیانگر فضای سیاسی بود که عملیات 
بعدها، با یادآوری . (های رژیم شاه به وجود آورده بود ی فوق برعلیه یکی از نهادمسلحانه

سرکوب های بسیار بیرحمانه و  از نزدیک در جریان 1325ال این امر که فرد مزبور در س
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 قرار داشت، دلیل چنان عکس خونین مردم آذربایجان توسط ارتش رژیم شاهنشاهی
جالب است این خاطره را هم نقل کنم که بر مبنای ). العملی را از جانب وی بهتر درک کردم

  : پرسیدممادرمسخنان آن خانم به اصطالح شاه دوست، از 
، حاال اگر راست راستی یک نفر از آنهائی که به کالنتری حمله کرده اند، وارد آباخب،  -

   ما شود، تو چکار می کنی؟ یخانه
) پستو مانندی(کوچکی که در پشت آشپزخانه مان بود ی  کمی مکث کرد و بعد، محوطه آبا

  :را نشان داد و گفت
  .ش می کنممی برمش آنجا قایم -

می دانست که پسر محبوبش، یکی از شرکت کنندگان در حمله به آن  نآبادر آن موقع، 
 و کاله پشمی! کالنتری است که احتیاجی هم به قایم شدن در پستوی آشپزخانه ندارد

برای آنها ) من(مخصوصی که آن مبارزین در هنگام عملیات به سر داشتند را هم، دخترش 
وقتی کامل پوشیده شود، تمام صورت را آن نوع کاله، طوری بافته می شود که (بافته است 

با توجه به سردی هوای تبریز، . می پوشاند و فقط دو چشم از دو سوراخ روی آن پیداست
می توان قسمتی از کاله که صورت را می پوشاند، . پوشیدن چنان کاله هائی معمول بود

 صمد بهرنگی  که گرامی ایکاله پشمی. جمع کرد و آن را به صورت کاله معمولی درآورد
  ). در یکی از عکس های خود، بر سر دارد، از نوع چنان کاله هائی است

  
قبل از اعالم موجودیت رسمی ی  تبریز، از اولین عملیات مسلحانه 5حمله به کالنتری 

 با عملیات حمله به بخصوصچند بانک و ی  با این عملیات و عملیات مصادره .سازمان بود
تغییر و  یافت، فضای سیاسی جامعه ایران دیگر بالکل سراسریبازتاب پاسگاه سیاهکل که 

 تا تکمیل شدن کارهای مربوط ، الزم به یادآوری است که ما در آغاز.به تدریج دگرگون شد
به همین خاطر هم، . به تدارکات و سازماندهی، قصد اعالم عملیات انجام شده را نداشتیم

. بانک را در جامعه اعالم ننمودیمی  مصادره  تبریز و عملیات مربوط به5عملیات کالنتری 
رفقای باقیمانده از  با "گروه احمدزاده"همانطور که می دانیم، تنها پس از وحدت کامل 

 در جامعه "چریکهای فدائی خلق" بود که نام ، و پس از ادغام این دو با هم"گروه جنگل"
خاصی در  و قشر اجتماعی اعالمیه که هر یک خطاب به طبقه 13ما با صدور . اعالم شد

 در زیر آن اعالمیه ها، "چریکهای فدائی خلق"جامعه نوشته شده بود و با گذاشتن نام 
اعالم موجودیت نموده و مردم ایران را از وجود یک نیروی انقالبی مسلح در جامعه آگاه 

.  شدندتیمی ما نوشتهی  در خانه نابدل و پویانآن اعالمیه ها عمدتاً توسط رفقا . نمودیم
  .متن آن ها را نیز من خودم تایپ کردم
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 چریکها، فضای سیاسیی هر اقدام مبارزه جویانه 
جامعه را به نفع ستمدیدگان تغییر داد و به صورت 

 را به ضرر  حاکم در جامعهپیشینِی معادله بارزی 
اختناق واقعاً در آن فضای بسته و . دشمن عوض کرد

زده، در آن شرایطی که قهر ضدانقالبی رژیم برعلیه 
، سکون و "انبوه کهنسال ترس و خفت"و توده ها 

ایران حاکم ساخته بود، ی سکوت قبرستان را بر جامعه 
نور و شوری که این نسل از جوانان بر زندگی 

این، البته . سمتدیدگان دمیدند، همه را شگفت زده ساخت
  ی در شرایطی که یا کسی به وظیفه.کامالً طبیعی بود

انقالبی خود واقف نبود و یا به دلیل جبن و خفت، جرأت 
 انجام آن وظیفه را نداشت، جوانانی که هم به وظیفه انقالبی شان در قبال خلق در زنجیر

شان واقف بودند و هم با احساس سربلندی و بدون کمترین ترسی این وظیفه را انجام می 
 این امر، در عین حال موجب آن بود . به نظر می آمدندایافراد خارق العاده دادند، مسلماً 

آنچه برای این جوانان انجام . که چریکها شدیداً از طرف مردم مورد تحسین قرار گیرند
 - که آن را با خشنودی و با طیب خاطر انجام می دادند- انقالبی تلقی می شد یوظیفه

 مبارزین مسلح در چشم . و باورنکردنی بود)9( بزرگئیفداکاری های برای مردم نشانه 
 کار را می دانستند و آنان، قهرمانانی ایثارگر بودند؛ شجاع بودند، صادق بودند، راه و چاهِ

از طرف . مردم می دیدند که آنها با سوادترین و با فرهنگ ترین جوانان ایران نیز هستند
. این جوانان احساس ضعف می کردنددیگر، نیروهای مسلح حافظ رژیم شاه در مقابل 

دیگر آن دوره که آنها تنها نیروئی بودند که در جامعه قدرت نمائی می کردند، گذشته 
رژیم هم، نیروی چریکها در ابتدا خارق العاده   اتفاقاً، در تصور خود پلیس سیاسی.بود

عکس العمل دیگر، در جریان   که این پلیس، بیش از هر ارگان ضدخلقیبخصوص. جلوه کرد
مثبت مردم نسبت به انقالبیون مسلح قرار داشت و این بیشتر، بر ترس او از این نیروی 

نیروهای جیره خوار رژیم در خارج از زندان، هر آن انتظار ضربه . جدید انقالبی می افزود
 را از طرف چریکها داشتند و در درون زندان ها، خود را با افراد آگاه و ایمسلحانه ی 

گری روبرو می دیدند که شکنجه های وحشیانه شان نیز، آن افراد را به تمکین و پرخاش
 شگفت آور است .ی جدید در آن جامعه بوداین، واقعاً یک پدیده . تسلیم وانمی داشت

بگویم که این مزدوران، در آغاز، حتی در شکنجه گاه ها که اصوالً مأمن امنی برای آنها بود 
من کامالً به یاد دارم که در اوین، هنگامی که حسابی گرم . ندنیز احساس امنیت نمی کرد

اتاق رفته و مدتی ی من بودند، ناگهان ساکت شده و همگی به طرف گوشه ی شکنجه 

  

 جعفر اردبیل چیرفیق 
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 نوشته ام، "حماسه مقاومت"این، همان موقعی بود که همانطور که در . بیرون را نگاه کردند
 شکنجه "حسینی" هرچند،  رها شدم؛حشی، من لحظاتی از شکنجهبا رفتن آن درندگان و

ررعشه اش، همچنان گوشت پاهایم را الی انبر گر، با آن پیکر گوریل مانند و چهره کریه و پُ
من بعدها در شهربانی، هنگامی که در آن اتاق کذائی بودم متوجه . قرار داده و می فشرد

یا چنین ( ه بودن از نوری که به پنجره خورد من، ناگهاشدم که آن شب، شکنجه گرانِ
.  وضعیت را مشکوک احساس کرده و دچار توهم شده بودند)چیزی را تصور کرده بودند

این، واقعیتی بود که نشان می داد ! شان داشته بود که نکند چریکها حمله کرده اند رِترس بَ
 جوانان انقالبی ایران در آن شرایط، چنان موجب ترس و وحشت  ی مسلحانه یکه مبارزه

 خود نیز دچار ترس می  یراستی از سایهسرکوبگر رژیم شده بود که آنها به ای نیروه
  .وضعیت در آن اوایل، بی هیچ اغراقی، چنین بود. شدند

  
مبارزین مسلح به نیروهای  اجازه دهید در رابطه با ضربه و شوکی که فعالیت های انقالبی

ام در دادگاه و فضائی که "محاکمه"جیره خوار رژیم وارد آورده بود، در همینجا مورد 
  .  ایجاد شد را اندکی توضیح دهم
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  3یادداشت 
  

در زندان قصر بود که به طور جدی، موضوع دادگاه رفتن و دفاعیه نوشتن، برای ما مطرح 
در جوّ مبارزاتی آن . دادگاه فکر کرده باشمی من واقعاً به یاد ندارم که هرگز به نتیجه . شد

 انقالبی در رابطه با دادگاه رفتن  ی مطرح بود که ببینیم وظیفهمسئلهتنها این روزها، 
من فکر نمی کنم که کسی از ما در آن زمان از قوانین مربوط به . چیست تا به آن عمل کنیم

اصل قضیه، حداقل برای من، همانطور که گفتم، . اعدام شدن یا نشدن زن اطالعی داشت
 بود که ایالبته، خودبخود، اعدام شدن، تصور طبیعی . ش بودپیشبرد منافع و مصالح جنب

به یاد دارم که بار آخری که به مدت کوتاهی در اوین بودیم، چند . در ما وجود داشت
در فضائی خارج از ) تهرانی و منوچهری، هوشنگ فهیمی، مصطفوی(بازجوی جوان 

 از اعدام ما غیرجدی،بازجوئی، با بحث هائی که ما پیش می کشیدیم، به طور جدی و 
 را به کار می بردند، من "اعدام"  ی خوب به یاد دارم که وقتی آنها کلمه.صحبت می کردند

  :زود می گفتم
  !"تیرباران"  نه،"اعدام" -

در حالی که در ذهن .  آویز شدن بود حلق،"اعدام"  ی از کلمهم تصوریبه طور خنده دار
  . داشتی بیشتر مبارزاتیمن، تیرباران شدن، بارِ

  
ما، یعنی من و چند نفر دیگر از همبندی هایم، اولین زندانیان سیاسی زن در آن دوره بودیم 
و اولین بند زنان سیاسی در ایران که در آن زمان به وجود آمد، ما را در خود محبوس 

 که من خود، هرچند.  از دادگاه رفتن و غیره در کار نبودایاز این رو، هیچ تجربه . ساخت
متوجه شدیم که در میان . مورد دفاع ایدئولوژیک و غیرایدئولوژیک، اطالعاتی داشتمدر 

دادگاه دو جور برخورد می شود و به عبارت دیگر به دو ی  مسئله مرد، با زندانیان مبارزِ
 به دفاع "قانون" که زندانی، با استناد به مواد دفاع حقوقییکی . نوع، از خود دفاع می کنند

 که طی آن، شخص روی عقاید سیاسی و دفاع ایدئولوژیکخیزد، و دیگری از خود برمی 
مبارزاتی خود پافشاری نموده و با تکیه بر آن ها نشان می دهد که جرمی مرتکب نشده 

که معنای آن نیز در آن زمان  دوم را برگزینم برای من مسلم بود که باید این نوعِ. است
حاکم در جامعه و ی د به شرایط ظالمانه چیزی جز محکوم کردن رژیم شاه با استنا

 در ضمن متوجه شدم که باید .مسلحانه برعلیه آن، نمی توانست باشدی دفاع از مبارزه 
سیاسی باید در دادگاه غیرنظامی  صالحیت دادگاه را رد کنم و بگویم که به اتهام زندانی

. ت منصفه وجود نداردرسیدگی شود و نه در دادگاه نظامی، و این که در این دادگاه، هیأ
زندانی سیاسی، قانون را زیر پا ی  و نشان دادن این که در محاکمه "قانون"البته رجوع به 
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 بود که می شد با آن ای وسیله ،این هم. گذاشته اند، صرفاً از جهت افشای رژیم مطرح بود
. ستندشان نیز پای بند نی خود یادآور شد که دست اندرکاران حکومت، به قوانین رسمی

باید تأکید کنم که از آنجا که تحت دیکتاتوری حاکم، هیچ قانونی در کشور محترم نبود و 
حکومتیان هرجا که به نفع شان بود، با آشکاری کامل آن را زیر پا می گذاشتند، در نتیجه 

 و صحبت از حقوق قانونی، در حقیقت موضوعیتی جز آنچه گفته شد، "قانون"رجوع به 
نفع مردم بود، ع، هیچ قانونی به درستی اجرا نمی شد تا در هرحدی که به به واق. نداشت

 چنین بود که کسی چندان در بند آن نبود که از قوانین موجود، اطالعی .قابل احترام باشد
 قبل از آمدن به زندان، از حق و حقوق زندانی مندرج در قانون، چیز ،من هم. داشته باشد

حاکم بر جامعه که  واقعی "قوانین"از  توانم بگویم که  میهرچندزیادی نمی دانستم، 
 بی مناسبت (!!)جری آن بودند، اطالع و شناخت کافی داشتمرژیم شاه مُ نیروهای امنیتی

 به عنوان تفریح )10(فرشاد سپهری که رفیق ای، خاطره "واقعی"نیست برای فهم آن قوانین 
او از یک آشنای خود که پس . جا نقل کنمتعریف می کرد را، ضمن گرامیداشت یاد او، در این

از مدتی زندگی در اروپا به ایران آمده و به خاطر افکار آزادیخواهانه اش گرفتار ساواک 
شده بود، نقل می کرد که وقتی در ابتدای دستگیری، ساواکی ها شروع به سئوال کردن از 

  :، گفته بوداو می کنند، وی خیلی جدی، به سبکی که در اروپا یاد گرفته بود
  "! من حرف نمی زنم به اینجا نیاید،متا وکیل" -

 به درستی، این جواب را در شرایط ایران، آنقدر مسخره یافته بود که با نقل فرشادرفیق 
عدم آشنائی بعضی از افراد مقیم ی  با صدای بلند می خندید و چنان جوابی را نشانه ،آن

او توضیح می داد که . اکم بر ایران، می دانست حقهرآمیزخارج از کشور از شرایط شدیداً 
چطور ساواکی ها بعد از شنیدن آن جواب از آشنای او، با مشت و لگد و سیلی به طور 

  :او افتاده و فریاد زده بودند کهوحشیانه  به جان 
  !ی در اینجا وکیل خواستن یعنی چهاول باید حالت جا بیاد که بفهم -

سیاسی در اروپا اطالع داشت، به این   از حقوق یک زندانی، کهفرشادطفلک، آشنای رفیق 
  !در ایران زیر سلطه سلطنت شاه نیز،  واقف شد(!!) ترتیب، به این حقوق

  
.  در زندان قصر، فرصت کافی برای نوشتن دفاعیه داشتم و در دو قسمت آن را تهیه کردم

ات ارضی و دیگر  در رابطه با اصالحبخصوصقسمت اول را به تحلیل شرایط جامعه، 
رفرم های شاه، اختصاص داده و با تکیه بر واقعیت هائی که خود از نزدیک در روستاهای 
آذربایجان، شاهد آن ها بودم، خاطرنشان کردم که آن رفرم ها به خاطر تأمین منافع مردم 

در ضمن، از اختالفات طبقاتی و از استثمار و ستم بر طبقات پائین سخن گفته و بر . نبود
. حاکم، تأکید کردمی مسلحانه به عنوان تنها راه نابودی وضع ظالمانه ی ضرورت مبارزه 
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در قسمت دوم، در رابطه با عضویت در چریکهای فدائی خلق و مبارزه برعلیه رژیم شاه، از 
وجود شکنجه در زندان صحبت کرده و مشخصاً شروع به برشمردن شکنجه هائی نمودم 

بازخوانی پرونده و دیدن وکیل ی پروسه . ار گرفته شده بودکه در مورد خود من، به ک
 شروع شد و دادگاه نیز در یکی از 1350شان تعیین کرده بودند، از بهمن  تسخیری که خود

در آنجا ). برده شدم(در روز دادگاه، به محل دادگاه رفتم . روزهای بهمن ماه آغاز گردید
توجه ام از یک طرف به . یادی در آنجا بودندزی  کامالً بزرگی شدم که عده  یوارد محوطه

سربازان زیادی که در آن محل بودند، جلب شد و از طرف دیگر اشخاص ظاهراً معمولی را 
. من نمی دانستم آنها چه کسانی هستند. آن سالن بزرگ، کامالً شلوغ بود. در آنجا دیدم

ه شوم که در آن هیچوقت تصور نکرده بودم که به دادگاهی برد.  نداشتمایتجربه 
  :پیش خود گفتم. تماشاچی وجود داشته باشد

ا خانواده های ساواکی ها هستند که به عنوان تماشاچی ی! آیا اینها واقعاً تماشاچی هستند -
  مه سرباز برای چه در آنجا بودند؟آنه! در دادگاه حضور یافته اند

مخصوص متهمین در مقابل را بردند و در صندلی های  )11(در هر حال، من و رفیق همراهم
پس از . دادگاه رسمیت یافت. میز و دَم و دستگاه رئیس دادگاه و دادستان و غیره، نشاندند

شان تعیین کرده بودند، به سبک و رسم و رسوم ارتجاعی  که خود آن که وکیل تسخیری
ت در رابطه با سؤال های اولیه در دادگاه، من عبار(معمول، کار دفاعش را انجام داد 

.  را هم با تأکید گفته بودم"عزیزم" را به کار برده بودم و کلمه )12("کشور عزیزم ایران"
 من "وطن پرستی"وکیل تسخیری در دفاعش، بیشتر روی این موضوع تکیه کرد و از 

من شروع به خواندن دفاعیه ام نمودم، .  دفاع کنممنوبت به من رسید که از خود.) حرف زد
تذکراتی از (راتی که به طور مرتب از رئیس دادگاه دریافت می کردم قسمت اول را با تذک

بریده بریده ) "!تان دفاع کنید از خود. این چیزهائی که می گوئید دفاعیه نیست"این قبیل که 
به پایان بردم ولی وقتی شروع به توضیح شکنجه هائی که بر من اعمال شده بود، نمودم 

س و رؤسا سراپا گوش شده بودند و من در سکوت دیگر کسی حرفم را قطع نکرد؛ رئی
انگار شنیدن آن واقعیت ها از زبان من باعث شده . کامل، قسمت دوم را تا به آخر خواندم

دفاعیه به پایان رسید .  خود را از یاد ببرند یبود که آنها دقایقی سِمَت و وظایف ارتجاعی
که از قبل توسط ساواک تعیین شده باالخره دادگاه، حکمی . و تشریفات معمولی انجام شد

 بعدها متوجه شدم که با توجه به .م کردند سال حبس محکوم10به . بود را به من ابالغ کرد
ایران حاکم بود و زن در سُنت و عرف عمومی، ی شرایطی که در آن زمان در جامعه 

ه سال موجودی ضعیف و نیمه آدم شمرده می شد، در قانون نیز این امر رعایت شده و د
 وقتی کار دادگاه تمام شد و )13(.محکومیت، آخرین حد مجازات برای یک زن سیاسی بود

نگهبانان آمدند که من و رفیق همراهم را ببرند، خوب به یاد دارم که وقتی از نزدیک آن 
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ناگهان متوجه نگاه های پُر از حیرت و تعجب سربازان و جمعیت تماشاچی می گذشتیم، 
یک لحظه به خود . در دادگاه شدم که به روی من خیره شده بودنددیگر افراد حاضر 

من نیز حیرت زده آنها . گفتم که چه شده است؟ معنی و دلیل آن نگاه ها را نمی فهمیدم
به نظر می رسید که چیز . از طرز نگاه آنها، شدیداً متعجب شده بودم. را نگاه کردم

 واقعاً، مدت ها . به من خیره شده انده آنها چنان در وجود من است ک"عجیب و غریبی"
بعد بود که معنی و دلیل نگاه های آنان و همچنین دلیل سکوتی که در دادگاه به هنگام 

 چه دست اندرکاران رژیم ،خواندن قسمت دوم دفاعیه ام حاکم شد را دریافتم و فهمیدم که
ی توانستند آنچه جلوی در دادگاه، و چه سربازان و دیگر افراد حاضر در آنجا، در واقع نم

در شرایطی که جوّ غالب در جامعه آن بود که همه در . چشم شان می گذشت را باور کنند
 "خدایگان شاهنشاه آریامهر، بزرگ ارتشداران"ظاهر هم که شده می بایست مدح و ثنای 

 از نوع( آن هم یک دختر -را بگویند، انسانی) برای حمل این عنوان، یک تریلی الزم است(
 در جلوی جیره خواران ریز و درشت شاه ایستاده -)بشری که ضیعف پنداشته شده است

و در حالی که جنایات رژیم را افشاء می کند، صراحتاً از ضرورت سرنگونی این رژیم و 
 قدرتی در وجود ،از نظر آنها. سیستم حاکم، به نفع ستمدیدگان سخن می گوید دگرگونی

را خشنود و نیروهای رژیم ) ستمدیدگان جامعه(وهای خودی قدرتی که نیر. این دختر بود
من بعدها در زندان قصر سعی کردم متن دفاعیه ام را به بیرون . را وحشت زده می ساخت

 حاضرین در آن دادگاه، موضوع را .نیاز چندانی هم به این کار نبود ولی گویا )14(بفرستم
در ابتدا، از این طریق . عه پخش کردنددر کلیت خود، دهن به دهن نقل و در سطحی در جام

سعید زنده یاد (بود که در حالی که من در زندان محبوس بودم، نام و یا به قولی آوازه ام 
. در بیرون بر سر زبان ها افتاد)  صدا می کرد)15("آوازه" با طبع شاعرانه اش مرا سلطانپور

اتی که از زندان به دستش سال ها بعد، متوجه شدم که سازمان مجاهدین خلق با اطالع
مورد شکنجه ها و مقاومت من نوشته و  در) 1350در بهمن (افتاده بود، برای اولین بار 

 در زندان قصر از )16(."پایمردی اشرف، پایمردی جمیله را کهنه کرد"اظهار کرده است که 
برخورد مالقاتی ها و صحبت های مشخصی که می کردند هم، متوجه شدم که آنها در 

در سال های بعد که در بیرون فعالیت . مورد من مطالبی شنیده و مرا  کامالً می شناسند
های سیاسی ام را در سازمان چریکهای فدائی خلق ایران دنبال می کردم، رفقائی نیز به من 

  .، آشنا بوده اند"حماسه مقاومت"گفتند که با من پیش از فرارم از زندان و انتشار کتاب 
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  4 یادداشت
  

مزدوران ی ، متوجه شدم که اگرچه در افشای چهره "حماسه مقاومت"در بازخوانی کتاب 
رژیم شاه و ذکر مقاومت ها و نشان دادن روحیه های واالی مبارزین در زندان کوشیده ام 

 انگار وجود همه. ولی خیلی کم در مورد دردها و رنج ها و شرایط سخت زندان، نوشته ام
از کافی نبودن غذا، از کیفیت آن و در نتیجه از گرسنگی .  بودند"یعیطب" آن ها برایم ی

، از محرومیت از نور )  در تمام مدت در سلول با آن مواجه بودیمبخصوصکه (کشیدن ها 
 در رابطه با دستگاه گوارش، از بخصوصو هوای آزاد، از دردهای جسمی بعد از شکنجه 

ماهانه و مریضی های دیگر و غیره، چیزی خونریزی های غیرعادی زنانه تا قطع عادت 
 مثالً مورد حمام نبردن ها به مدت طوالنی، . بسنده کرده امای یا حداکثر به اشاره ،نگفته ام

به یاد دارم که به هنگام انتقال از سلول های زیرزمین شهربانی به . یکی از آن موارد است
از  را )17(!رقیه دانشگری و شهین توکلی، زندان عمومی، ابتدا ما را به اوین بردند که در آنجا

ما، با شادی همدیگر را به آغوش کشیدیم ولی بوی عرق و کثیفی تن مان . دیدمنزدیک 
چنان بود که به سختی می شد تحمل کنیم؛ از هم فاصله می گرفتیم و دوباره و سه باره به 

ر را به آغوش می خاطر شوق فراوان مان از دیدار یکدیگر و در کنار هم بودن، همدیگ
.  لباس ها به تن مان چسبیده بودند و بوی گندی از آن ها به مشام می رسید.  کشیدیم

یک دوره که ما در سلول بودیم، انگار، آنها (جالب است که می بینم در مورد حمام نبردن 
هیچ نگفته ام ولی چای خوردن به ) سرشان خیلی شلوغ بود و ما را به حمام نبرده بودند

را با برجستگی بیان ) در مدت کوتاهی که در آنجا بودیم(ر از وعده های غذائی در اوین غی
دلتنگی ها و اشک هائی که در  همین طور، از. نموده و از آن به عنوان پذیرائی یاد کرده ام

، آموزگار محبوبم، پدرم، برادرم (بهروزسلول زیرزمین شهربانی به خاطر از دست دادن 
به یاد دارم که دو روز و دو شب در تنهائی .  نیز ننوشته امریختم،) مرگدوست و رفیق بز

او را از همان موقع که در دانشسرای . ام گذراندم"بهروز داداش"خود در سلول، به یاد 
 که صمد به تن کرده بود و با "پیشاهنگی"تربیت معلم درس می خواند، از زمانی که لباس 

با شادی و خنده به اردوئی رفتند، و از زمانی که در ممقان او نیز چنان لباسی به تن داشت، 
، روح انگیز را که ایهمچنین، دوره . معلم شد، به خاطر آوردم) یکی از روستاهای آذرشهر(

به ) او هنوز در کالس یازده درس می خواند( سالگی 17خواهر بسیار عزیز و مبارزم، در 
مشگین شهر شد و ی  از روستاهای دورافتاده دنبال لقمه نانی، به عنوان معلم، عازم یکی

. ش را تنها روانه آن دیار دور سازد، با او رفتانوجوان  نیز، که نمی شد دختر) مادرم (آبا
.  در آن موقع در کالس چهارم ابتدائی بودم-ساله10حدوداً  ایدختر بچه (من مانده بودم 

اما، تا آنجا که به یاد .  ساله12  نوشته شده است،"حماسه مقاومت"مندرج در  در بیوگرافی
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 زمین گیر که باید کارهای با پدر مریضِ)  را از دست دادمپدرممی آورم، من در این سن، 
مربوط به او را انجام می دادم و یک برادر و مسئولیت پخت و پز و نظافت خانه و غیره که 

م، در تضاد  با همساالن پُر از جنب و جوش و اشتیاق بی حدم برای بازی یشدیداً با روحیه
 خوش آیند یکبار به تبریز بیاید و همین یکبار چقدر ای فقط می توانست هفته بهروز .بودند

او را با کتاب های لذت بخش ! بود و باعث برداشتن چه بار بزرگی از دوش من می شد
و ... زداستان آن آدمک چوبی، باغ اسرارآمی.  که برایم می آورد، به یاد آوردمایکودکانه 

بزرگتر . بعد کمد چوبی پُر از کتاب در دهلیز بین دو اتاق مان که به واقع کتابخانه اش بود
که شده بودم، تیتر بعضی از کتاب ها در آن کتابخانه، کنجکاویم را تحریک می کرد و آن 

  :او سر می رسید و کتابی دستم می داد. ها را به دست می گرفتم و می خواندم
  ..!..ن ببین چطوریهبیا اینو بخو -

در آن هنگام، خیلی احساس . و بعد، روزی که مرا به بازار برد تا برایم یک پالتو بخرد
کالس یازده بودم و آن، اولین پالتوئی بود که در عمرم . خوشی و افتخار، به من دست داد

 خط های سیاه روی بافت آن وس سبز با پالتوئی به رنگ خوش برگ نورَ. به تن می کردم
، از همان آغاز که حقوق چندرغاز معلمی اش را بهروز. (خز سیاهی که روی یقه اش بودبا 

 می داد و او مادرم، همه را به دست خودشدریافت کرده بود، با کسر مقداری برای مخارج 
 نیز، هرجا می توانست چیزهائی می خرید ولی بهروزهرچند، خودِ . خانه را اداره می کرد

این، همان پالتوئی بود که همانطور که در ).  که با ما برای خرید برودکمتر پیش می آمد
تبریز برداشته و به شهربانی ما در ی  نوشته ام، تبهکاران، آن را از خانه "حماسه مقاومت"

آنها، پشت عکسی که مرا با آن . تهران، به شکنجه گاهی که من آنجا بودم، آورده بودند
  :دندپالتو نشان می داد، نوشته بو

  ." داردپالتوی کذائی را به تن" -
چقدر ... ؟!"کذائی"حاال چرا . بعدها، وقتی یاد آن جمله می افتادم، از آن، خنده ام می گرفت

آخر آنها، آنچه که در حقیقت، تجسم مهربانی ها و توجه ! احمق بودند و دچار جهل و نادانی
ه، چیزی بسیار باالتر از آن بود، را ن! بگویم پدر به فرزند، برادر به خواهر... دلنشین یک

این را در آن سلول به خودم می .  چقدر خوب بود، منبهروز داداشِ! کذائی خوانده بودند
گرفتاری هایش و مشغول بودن به کارهای بزرگ سیاسی و ی آخر، او علیرغم همه . گفتم

 حال توانسته بود ادبی و اجتماعی، رسیدگی به ماها را از یاد نمی برد؛ یک روز که به هر
  : گفتآباپولی جور کند، با شادی و خنده به 

  ."مشه آبا"میریم مشهد که تو هم بشی " -
او می دانست که رفتن به مشهد، برای مادران و پدرانی از اقشار پائین و متوسط دیار ما، 

.  خواهد بودآبادلخوشی ی خوشی بود و می دانست که این مسافرت چقدر مایه ی واقعه 
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چقدر دلم می . (، فراموش نکرده بودآبا، حتی برآورده کردن این نیاز را هم در رابطه با او
اما، آنقدرها پول در بساط نبود که بتوانند مرا هم با خود . خواست که من هم با آنها بروم

با یادآوری اینها، باز به خود می گفتم، ببین، ). من فقط تا تهران با آنها همراه بودم. ببرند
 یاد گرفته بود "سه تار"به یاد روزهائی افتادم که او، تازه، . ، تا این حد، مهربان بودروزبه

 می زد؛ در این هنگام، نگاه های پُر از آباو آهنگ ترانه های دلنشین آذربایجانی را برای 
روزی که یک کتاب ترکی چاپ باکو را گیر .  به او، واقعاً دیدنی و لذت بخش بودآباعشق 

 یعنی ترکی، به او سواد یاد آباو با خوشحالی آورده بود خانه، که به زبان خود آورده 
واقعاً آن بیشرف های ساواک و شهربانی، بهروز داداش مرا ! گریه امانم نمی داد... بدهد

  ؟!این را باید باور می کردم! کشتند
  

وردم که در  را به یاد آ دبیرستان داشتم یدر فضای سلول، دفتر خاطراتی که در دوره
  :نوشته بودم)  ساله بودم16 -15احتماالً ( ام ایجائی از آن دفتر با احساس دخترمدرسه 

  ."مبهروز داداش عزیز: ست یک نگاه او کافی" -
این را موقعی نوشته بودم که در مقابل نامالیماتی، با سخنان پُر از منطق و با مهربانی های 

نه، نگاه شاد و پُرمعنای او با نگاه مملو از مِهر من او مواجه شده بودم و بعد در دهلیز خا
 را در رابطه با کنفرانس هائی که در مدرسه داشتیم نیز بهروز. به او، به هم گره خورده بود

من سعی می کردم با استفاده از فرصت صحبت کردن در آن کنفرانس ها، . به یاد آوردم
گاهی نیز خود مطالبی می نوشت و به . بود کمکم بهروز. همکالسی هایم را باال ببرم آگاهی

من می داد که من نیز متن آن ها را به خاطر سپرده و در کالس برای شاگردان بازگوئی 
شدیداً تأکید می کرد که نباید خود متن نوشته را به دست معلم بدهم، چرا که در . می کردم

من متن آن ! می شدموجود، چه بسا که چنان متنی، باعث بروز دردسری  شرایط پلیسی
 همه(نوشته ها را سر کالس و یا در گردهمائی های ادبی که بسیاری از شاگردان مدرسه 

واقعیت این بود که . در آنجا جمع می شدند، در اختیار بچه ها قرار می دادم)  کالس های
یاد اسم . خودم، بیشتر از هر کسی، از آن نوشته ها چیز می آموختم، خیلی چیزها

سیاهپوستان ی ها افتادم که آن را در مطلبی که مربوط به زندگی " کالنکوکلوس"
خارجی برایم ی به یاد دارم که بر زبان راندن این کلمه . آمریکائی بود، مطرح کرده بود

در . دشوار بود و من مرتب تمرین می کردم که بتوانم سر کالس، آن را به درستی تلفظ کنم
سینما، جلوی چشمانم می ی دور نبودند، چون پرده آن سلول، گذشته ها که خیلی هم 

مذهبی بپا کرده و ی روبرو، تکیه ی شب هائی را می دیدم که حاج آقای همسایه . آمدند
. کوچه می پیچیدی د که در همه می کر را پخش "عزاداران"  یبلندگوئی، صدای نوحه

 آن شب ها، . پیوستند می آمدند و به آنها میسینه زنان و زنجیرزنان از بیرونی دسته 
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ماه محرم، چنین وضعی را همه  در.  ما تا صبح نمی توانست بخوابد یهیچکس در کوچه
، در چنین مواقعی بود بیشتر.  تأسف می خورد و خشمگین می شدبهروز. جا می شد دید

  :که می گفت
لیت دگرگونی صورت نگیرد، زالآب گل آلود به هم نخورد و تا  ("بوالنماسا، دورولماز" -

  ).به وجود نمی آید
 قادر است که این سنت های ارتجاعی و فرهنگ های عقب انقالبو توضیح می داد که فقط 

مانده را از بین ببرد و فرهنگ و آداب و رسوم خوب و لذت بخش و مترقی را جایگزین آن 
د چون در جریان انقالب، انسان ها در مقیاس وسیعی آگاهی یافته و ضمن پیشبر. ها بکند

 متنی -ایدئولوژی آلمانی -مارکسبعدها، من در یکی از آثار  (.انقالب، خود تغییر می یابند
ضرورت انقالب نه فقط از ":  مطرح می کردبهروزدیدم که دقیقاً به همان مفهومی بود که 

این روست که طبقه ی حاکم را با هیچ وسیله ی دیگری جز انقالب نمی توان سرنگون 
ن از این رو که طبقه ی سرنگون کننده تنها در یک انقالب است که بلکه هم چنی. کرد

موفق می گردد تا گریبان خود را از تمام کثافات کهنسال نظام های قبلی، رها کرده و 
 این بهروز معلوم بود که ". نوین را کسب نمایدایقابلیت بنیان نهادن و ساختن جامعه 

 ر یک آموزگار واقعی بود که در هبهروزستی که را به ).کتاب را در همان زمان خوانده بود
او، از این خصلت خوب قویاً برخوردار بود که . زمان در حال آموختن و آموزش دادن بود

همواره آموخته هایش را، با متانت و فروتنی، به دیگران منتقل می ساخت؛ و قادر بود 
ساده و در ارتباط با مسایل  و دیگران می خواند را با زبانی انگلس و مارکسآثاری که از 

من، بارها به هنگام خواندن آثار بزرگان . جاری زندگی، برای دیگران توضیح دهد
.  شنیده بودمبهروزمارکسیسم، به جمالتی برخورده ام که مفهوم آن ها را قبالً از زبان 

یا  آن است  که او همان آثار را در متن انگلیسی و  یبرای من این دقیقاً نشان دهنده
   )18(.فارسی، خوانده بود

 
درستی یادم نیست که در آن روز در سلول چه خاطراتی را برای خودم زنده امروز، به 

 آرامش به ایاز بعضی، لحظه . می دانم که از بعضی از آن ها بسیار متأثر می شدم. کردم
.  آوردم را به یاد"توده ای"در این بین، تمسخر او از برخورد یک فرد . من دست می داد

تعریف کرده بود که وقتی او را در تبریز اعدام می کردند، به مردم توهین کرده و گفته بود 
  :که
  !، من به خاطر شما اعدام می شوم ...ای مردم نادان و -
  یدقیقاً نمی دانم که این امر در جریان سرکوب خونین مردم مبارز آذربایجان در دوره(
اق افتاده بود که طی آن رژیم شاه وحشیگری را از حد  اتف"فرقه دموکرات آذربایجان"
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 مرداد 28گذرانده و حتی نادمین را هم اعدام می کرد، و یا موضوع، به سرکوب های بعد از 
  :آن فرد می گفترفتار  در برخورد به بهروز!). سیاه مربوط می شود

هم و شعور است اگر کسی واقعاً برای آزادی مردمش مبارزه بکند، پس، دارای آنقدر ف -
  !که بداند که باید چنین کند؛ پس دیگر چرا منّت روی مردم می گذارد

  
 برای ما همواره در مورد مبارزین انقالبی و افراد بهروز

 وابسته به ملت های دیگرمترقی، چه ایرانی بودند و چه 
من نام بسیاری از انقالبیون را . جهان، صحبت می کرد
 حیدر عمواوغلیبا چه عشقی از . از زبان او شنیده بودم

می دانستم که با وجود عشق بزرگش به . یاد می کرد
آذربایجان و به زبان ترکی و همچنین اعتقاد عمیقش به 
آزادی ملت ها و رفع ستم ملی، مرزبندی کامالً عیانی با 
ناسیونالیست هائی داشت که کوته نظرانه، ملت خود را 

یا با سوءاستفاده از برتر از دیگر ملت ها می دانند و 
احساسات بجا و درستِ ملی مردم، در اتحاد خلق ها و 
ملت های مختلف ایران در مبارزه برعلیه دشمن مشترک 

مسلماً، فضائی که من، به طور . شان سنگ می اندازند
از نقطه نظر زمانی هم، در آن . کلی در آن مقطع در آن قرار داشتم، با امروز متفاوت بود

 در نتیجه، خیلی . داشتمآن ایامو رویدادهای مسایل  کمتری نسبت به امروز با مقطع فاصله
 را که ای مثالً دوره م در آن سلول برای خودم زنده کنم،از مسایل ریز را نیز می توانست

 کسانی، آن دو را در خیابانی در تبریز .سکو، تازه آشنا شده بود با یک دختر اهل ابهروز
 از مادرم نامزد کرده است؟ بهروز پرسیده بودند که آیا مادرمو از در حال قدم زدن دیده 

 -بنا به رسم و روزگار آن دوره. تصور این موضوع، از شادی در پوست خود نمی گنجید
 عقدنکرده عیب محسوب می شد،  دوستی دختر و پسرِ- تبریز نیز حاکم بودکه در شهر ما

، آبا. دن دختر به حساب می آوردندبو"سبُک" برای دختر که آن را ناشی از بخصوص
 بهروز داشت، وقتی بهروزعلیرغم این امر، به دلیل اعتماد و اطمینانی که به درستی کارهای 

  :به خانه آمد، به او گفت
شان با هم  اول خود،اصالً درستش این است که دختر و پسر". پسرم خیلی خوشحالم -

  ."بعد از آن ازدواج کنند اخالق و رفتار هم را بشناسند و آشنا بشوند،
  

 حیدر عمواوغلی
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 وجود تفکرات و  ی در آن شرایط، بیانگر آزاده بودن او و نشاندهندهآبااین حرف 
، حق داشت که یکبار که من در کاظم سعادتی. معیارهای مترقی و دموکراتیک در وی بود

 شده آبا بکار بردم، گوئی که توهینی به آبا را در مورد "زن عادی"موقعیتی، اصطالح 
  :ت، با اعتراض به من گفتاس
  .او یک انسان آگاه و پیشرفته است!  یک زن عادی نیستآبا -
  

 مرضیه احمدی اسکوئیآن دختر، رفیق . در واقعیت امر، اما، موضوع ازدواج در پیش نبود
گروهی که بعدها نام  ("گروه" با او تازه آشنا شده و سعی در جذب او به بهروزبود که 

 سیاسی  یآنها یک رابطهی در واقع، رابطه . را داشت)  به خود گرفتگروه رفیق احمدزاده
  :فت به من گ،یکبار در مورد او. بود

دختر خیلی خوبی است، حیف که بعضی عقایدش که رویش هم خیلی اصرار می کند، " -
  ."درست نیستند

د دیدم، او  را در یک پایگاه در مشهمرضیهبعدها، پس از فرارم از زندان که اولین بار رفیق 
 حرف بهروز، با چنان اشتیاق و عشقی از مرضیه . و از آن دوره برایم حرف زدبهروزاز 

 در این رابطه شنیده و دیده آبامی زد که من بی اختیار به یاد حرف ها و برخوردی که از 
، مرضیهدر گفتگو با . بودم افتادم و راستش را بخواهید احساس او نیز در من زنده شد

 "دانشسرای عالی سپاه دانش"، از شرایط و محیط بهروزدم که اطالعاتی که متوجه ش
داشت و آن ها را جهت طبیعی جلوه دادن غیبت من از تبریز و خانواده، به عنوان محمل و 

 که در آنجا درس می خواند، به مرضیهتوجیهی، در اختیار من قرار داده بود، از رفیق 
رای اینکه اقامتم در تهران در نزد رفقای سازمان را در آن زمان، من ب. دست آورده بود

برای خانواده توجیه کنم، گفته بودم که در دانشسرای عالی سپاه دانش مشغول تحصیل 
  . هستم

  
یاد روزی .  بر لب، در مقابلم ظاهر شدای خود با خنده بهروزدر آن سلول تاریک یکبار نیز، 

 آن را تازه سروده بود، با من فروغمعلوم بود  که فروغ فرخزادبودم که در مورد شعری از 
  . ی پیروزی تلقی کردم را نوعی خندهبهروز  یصحبت کرد و من خنده

بعضی ها فکر می کنند که همین که یک مقدار کلمات را منظم در کنار هم بچینند، ! ببین" -
نی چه که شعر یع گوش کن، شعری برات بخونم تا ببینی ! نیستاینطورنه، . می شود شعر

  "!و معنی شعر چیه
  :را خوانداز آن  و بعد سطرهایی

  دلم گرفته است" -
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  دلم گرفته است
  به ایوان می روم و انگشتانم را

  "شب می کشمی بر پوست کشیده 
  :دوباره با هیجان گفت

!  جامعه داره توصیف می کنهیرا تو ببین با همین کلمات ساده، چه اوضاع واقعی" -
و  رش اشومی که سلطه   یعنی دیکتاتوریاقی که در جامعه هست،نی همین اختن یع"شب"

 مردم، قابل لمسه که به این شب، آنقدر در هر حوزه از زندگی! بر سر جامعه گسترده
را دوباره می ...) به ایوان می روم(در این هنگام، در حالی که بیت دوم شعر [ "...راستی

پوست "ی که دارد انگشتانش را روی خواند، دستش را به طور افقی روی فضا به حالت
  اونیمی بینی، مثل یک پوست میشه رو" - ] می کشد، به حر کت درآورد" شب یکشیده

خب، ". "چراغ های رابطه تاریکند"ش کنی؛ و بعد،  ادست کشید، با انگشتات می تونی لمس
وانند دردهای نت.  اختناق برای رژیم همینه که نگذارد مردم با هم در ارتباط باشند یفایده

این جمالت را ادا کرد و . "شان چاره جوئی کنند همدیگر را دریابند و برای دردهای مشترک
  ... . شعر را تا آخر خواند

  
  ی به مفهوم واقعی"شعر"راستی که نمادی از یک به ! ر آن شعر زیبا بود و لذت بخشچقد

، بسیار پُرمعنا و دلنشین  متن کل شعر ی آخر آن که در مجموعه یتازه، قطعه. کلمه بود
 را می بهروزبود، حتی به تنهائی، خود یک شعر بود و بسیار بسیار زیبا، هنوز صدای 

  :شنوم که می خواند
  پرواز را به خاطر بسپار"

  )19(."پرنده مردنی است
  

، این انسان آگاه و یار و بهروزچنین بود که با به یاد آوردن صحنه های مختلفی از زندگی 
اقعی زحمتکشان، و سپس فکر این که چه وحشی های بی شعور و کثیفی او را رفیق و

نمی خواستم جلوی گریه هایم را بگیرم، برعکس می خواستم . کشتند، دلم به درد می آمد
سعی کردم . روز سوم، اشک هایم بی اختیار سرازیر می شدند. آزادانه بگریم و گریستم

گریه ها را به کینه " فقط با تکرار این عبارات که .شعری در مورد او بگویم ولی نتوانستم
 را از بار غم سنگینی که در دلم م، کوشش کردم که دیگر گریه نکنم و خود"باید تبدیل کرد

 عزیز که با او بسیار خودی و صمیمی بودم، برایم عینی کاظم هنوز شهادت )20(.بود، برهانم
 مرگ او نیز که بعدها اعماق وجودم را  ییاز چگونگ. انگار آن را باور نکرده بودم. نبود

 با صداقت بی نظیرش، خود را کاظمچون . ل او بودتساواک، قا. سوزاند، خبر نداشتم
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مجبور دیده بود که برای محروم کردن آن دستگاه مخوف آدمکش از دسترسی به 
ن به طور کلی در آن زما! اطالعاتش، در فرصتی در خانه، رگ های دستان خود را ببرد

.  فکرم را اشغال نمی کردندروح انگیز و خواهر گرامیم آباچنان مسایلی، از جمله غم های 
 در شرایط تبعید در خارج از کشور، بارها با غم های آنها غم بخصوصدر حالی که بعدها، 

 در حالی که زائو است، روح انگیز شبی را برای خود تصویر کرده ام که ،بارها.  ده امخور
او را صدا .  را در کنار خود نمی بیندکاظمنوزادش از خواب برمی خیزد و ی  شب با گریه

 کاظمبا نگرانی به طرف آشپزخانه می رود، . جوابی نمی شنود، از جا بلند می شود. می زند
در آن جا نیست، برمی گردد و در حالی که نام محبوبش را بر زبان می آورد، خود را به 

شوهرش را، عزیز و . آنجا، او را غرق در خون خود می یابددر ... دستشوئی می رساند و
؟ یا !آیا فریادی از جگر برکشیده. ش را، محبوبش را که عاشقانه دوستش داشت اگرامی

  ... .؟!شوک زده، بی حرکت و فلج مانده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 روح انگیز دهقانی و کاظم سعادتی در کنار فرزند خردسالشان
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 هرچند - بنویسمروح انگیزشاید بی مناسبت نباشد که در همین جا، مختصری در مورد 
  :فقط به صورت تیتر وار

  
، با وقار و متانتی که یکی از خصوصیات روح انگیزپس از روبرو شدن با چنان فجایعی، 

او به همراه .  را به عهده گرفتخویشمادر پیر و دو فرزند  برجسته اش بود، سرپرستی
حضور  زندان ها، زندانیان سیاسی، در پشت درِی ، هفت سال به عنوان خانواده مادرم

 که درهای زندان ها 57 تا سال 50 من در زندان بودم و از 52 تا 50از سال (مبارزاتی یافت 
 او خودِ). ، زندانی سیاسی بودمحمد، برادرمبه دست توانای مردم مبارز ایران باز شدند، 

شیر خواره ی در این هنگام، بچه .  پس از فرار من، به مدت چند ماه زندانی شد52در سال 
رنج هائی که می کشید، صبور ی ا با قساوت از او جدا کرده بودند، اما او علیرغم همه اش ر

بسیار خوب و  مدتی که در زندان بود، تأثیرات مبارزاتی و ایستاده و سرفراز ماند و در طی
 در روح انگیز. به جا گذاشت) شان به گفته و تأکید خود(مثبتی روی دیگر زندانیان سیاسی 

از همان ابتدا او .  برعلیه رژیم شاه، فعاالنه شرکت نمودتوده ای و تظاهرات جریان مبارزه
 با "ضدیت"در ظاهر تحت عنوان متوجه نقش افراد ضدخلقی و اراذل و اوباشی بود که 

 روح انگیزشاه سعی می کردند مسیر و اهداف انقالبی آنگونه تظاهرات را منحرف سازند؛ 
 نیز به روح انگیزپس از قیام بهمن، .  آنها را افشاء می کردبا آنها درمی افتاد و در همانجا

 ایران، با اشتیاق، فضای خوش و دلنشین آزادی را در  یتوده های رنجدیدهی همراه همه 
مدت کوتاهی که بین سقوط رژیم شاه و سازمانیابی و قدرت گیری سگان زنجیری جدید 

نشاق کرد و از آن لذت برد؛ به ویژه فاصله بود، است) رژیم جمهوری اسالمی(امپریالیسم 
 و صمد و بهروز که ایمنطقه (آن که، مردم قدرشناس تبریز و آذرشهر و دهات اطراف اش 

 او  یبعد از قیام، دسته دسته به خانه)  مدت ها در آنجا معلم بودندروح انگیز  و خودِکاظم
در این دوره، . کردند را شاد مادرمشان، دل او و  رفته و آنجا را گلباران و با حضور

که هنوز نیروهای مترقی آن ها (سراسری و محلی  رادیوی تبریز و نشریات مختلف رسمی
، به دعوت دانشجویان آبا  ....مصاحبه هائی را با آنان ترتیب دادند و) را در دست داشتند

 ی  در همهروح انگیز. تبریز، در دانشگاه برای مردم حاضر در آنجا به سخنرانی پرداخت
  و به همراه توده های میلیونیآبابه طور کلی، او به همراه . این برنامه ها فعال بود

در آن . زحمتکش و آزادیخواه ایران، روزهای بسیار شاد و به یادماندنی را تجربه کردند
 بین بعد از سرنگونی رژیم شاه تا استقرار کامل جانشین ایروزگار، خلق ما، در فاصله 

در این ! نفسی دل انگیز و واقعاً فرح بخش. مهوری اسالمی، نفسی کشیدندخلف این رژیم، ج
، مفهومی بود که میلیون ها انسان آزاده، با قلب بزرگ خویش، "زندگی زیباست"روزگار، 

، برای حفظ آزادی، برای تداوم زندگی و روح انگیز. آن را عمیقاً احساس و درک نمودند
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مود؛ و هنگامی که زیبائی، صمیمانه تالش و مبارزه ن
منظور چریکهای فدائی خلق پس از جدائی از (ما 

سازمان بزرگی که هنوز به اقلیت و اکثریت منشعب 
 را تشکیل داده و " کردستان یشاخه") نشده بود

رفقائی در آنجا مستقر شدند، او خانه اش را در 
آنها در مسیر راه خود به . اختیار این رفقا قرار داد

. س، همواره به آنجا می رفتندکردستان و برعک
 که )21(محمد حرمتی پور رفیق گرانقدر، بخصوص

 قرار داشت روح انگیز و آبا  یبسیار هم مورد عالقه
 شدیدی به آن دو داشت،  یو متقابالً او نیز عالقه

روح در این زمان، .  می رفتروحی  یمرتب به خانه
، با صمیمیت تمام و به عنوان یک کار انگیز
اتی، حتی لباس های رفقائی که از کردستان مبارز

می آمدند، را می شست؛ برای آنها غذا آماده می 
حساس شدن جمهوری . کرد و به طور کلی تا آنجا که می توانست به آنها می رسید

  ی ، یکی از کسانی که از شاخه60در سال . اسالمی به او نیز درست در همین رابطه بود
حزب اللهی قرار ی  رفت و آمد داشت، مورد سوءظن همسایه یزروح انگکردستان به خانه 

راه ی  با توجه به نقص عضوهائی که در دست و پا و صورت داشت و نحوه ،او. می گیرد
همسایه، آمدن آن یک شب که . مشخصی برای همسایه حزب اللهی بودی رفتنش، چهره 

بود، آن فرد متوجه  به کمیته محل گزارش داده خواهرمی شخص مذکور را به خانه 
 روح انگیز.  کمک می طلبد، برای مخفی شدن خودروح انگیزمشکوک بودن فضا شده و از 

 جای ،دیگری  آن شخص را فراری داده و در یک خانه )محمد (برادرمنیز شبانه با کمک 
  یآن شب، کمیته چی های جمهوری اسالمی برای دستگیری فرد مذکور به خانه. می دهند

در این یورش، آنها خانه را به هم ریخته و وسایلی را به غارت می .  می ریزندروح انگیز
، قرار صمد و بهروز و کاظمدر بین وسایل غارت شده، آلبوم های عکس یادگاری . برند

مدتی بعد، او برای بازپس گرفتن .  بسیار باارزش بودندروح انگیز اینها برای  یهمه. داشتند
اما در شرایطی که دیگر . محل مراجعه می کندی به کمیته  ،آلبوم ها و وسایل دیگر

خونخوار خود را به مردم نشان دهد، وی را در ی جمهوری اسالمی آماده بود تا چهره 
 به عنوان یکی از بستگان روح انگیزبه این ترتیب بود که . همانجا گرفته و زندانی می کنند

. ی اسالمی به اسارت گرفته شدچریکهای فدائی خلق، از طرف ارتجاع جمهور صمیمی
  .، نشاندندروح انگیزمزدوران همین رژیم ننگین بودند که گلوله های خود را بر قلب آتشین 

  

 محمد حرمتی پوررفیق 
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 ریخته روح انگیزشخصی که کمیته چی های جمهوری اسالمی در رابطه با او به خانه 
 با نام(بودند، پس از انشعابی که در تشکیالت ما رخ داد با بخش انشعابی رفت 

 دریغ از .و موقعیتی متفاوت، من او را دیدمبعدها، در زمان و مکان ). "حمید"مستعار
 پیش آمده بود، روح انگیز  یمتأسفانه او نه از آنچه در رابطه با وی در خانه! انسانیت

او نیز دچار تبختر و . صحبتی کرد و نه حتی از شهادت او در نزد من ابراز تأسف نمود
انه بعضی از افراد منشعب، در رابطه با بخش دیگر تشکیالت نخوتی بود که متأسف

  .چریکهای فدائی خلق، گرفتار آن بودند
  

بسیار قوی ی  از طرق مختلف شنیدم که او، در زندان، روحیه روح انگیزاما در مورد 
، به توهین و موسوی تبریزیمبارزاتی داشته است تا آنجا که یکبار وقتی مَردَک جالد، 

همچنین، . زین انقالبی می پردازد، او با جسارت تمام، به روی وی تف می اندازدتحقیر مبار
شنیدم که درآخرین لحظه که مزدوران او را به مسلخ می بردند تا قلب آکنده از مهر و صفا 

 ایران را از طپش بازدارند، یکباره، با قدرت و نیرومندی  یو صمیمیتش با مردم رنجدیده
  ....  را فریاد زده استبهروز  یمیتمام، نام بزرگ و گرا

  
؟ نه، باور !ند که قلب های آتشین را خاموش سازند اآیا باید باور کرد که آن کوردالن قادر

ی آن قلب ها در کالبدهای جوان دیگری هنوز در طپش اند و تا نابودی همه ! نکنید
استثمارگران و مرتجعین، که جبر تاریخ 

  .ند ماند همچنان آتشین باقی خواهاست،
  

از میان یادداشت هائی که چند سال پیش 
سعی کرده بودم در رابطه با گوشه هائی 
از زندگیم بنویسم، می خواهم یادداشت 

 است، در روح انگیززیر را که مربوط به 
اینجا بیاورم، هرچند که می دانم که دارم 
حاشیه می روم و از این بابت از خواننده 

ستش، دوست اما، را. عذرخواهی می کنم
دارم حتی به عنوان درد دل هم که شده، 
با مردم دربند ایران که آنها نیز عزیزان 
بسیار باارزش، انسان هائی بی همتا و 
 مادر انقالبی، روح انگیز دهقانیسرشار از انسانیت و خوبی را به دلیل 
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سرمایه داری، از دست ی ننگین امپریالیسم و حکومت های مدافع سیستم ظالمانه ی سلطه 
م که قلب من در طول زندگیم در دفعات متعدد به خاطر مرگ داده اند حرف بزنم؛ بگوی

 گرفته تا رفقائی که زندگیم با بودن در کنارشان، صمد و کاظم و بهروزعزیزان بسیاری، از 
 اعتراف یداما، با. معنا یافته است، به درد آمده و غم و دردهای زیادی را متحمل شده است

، قلب مرا تا این حد که امروز احساس می یزروح انگم که هیچ شهادتی همچون شهادت کن
صرفنظر از هر دلیل دیگری که برای این امر می تواند وجود . کنم، دردمند نساخته بود

یادداشتم، . شدید من نسبت به او، جای خاصی را داردی داشته باشد، مطمئناً، مهر و عالقه 
   :این چنین است

  )؟!طوری بودیخواهر، تو چه  ("؟!باجی، سن نه جوریدون" -
 اهل خانه، یک لحظه با  ی و هم بقیهروح انگیزوقتی این سخن را بر زبان راندم، هم خودِ 

  : حالت بهت آمیز، نگاهم کردند؛ و بعد همگی زدند زیر خنده
  "چی می خوای بگی؟! یعنی چه، تو چه طوری بودی" -

می رسید،  ه نظرمن ساکت ماندم، و این سخن به حساب زبان بچه گانه که بی مفهوم ب
! راستی، منظور من چه بود و اصالً چرا چنان سخنی را بر زبان رانده بودمه ب. گذاشته شد

 نبود، ناگهان، دوباره شیپیداکه مدت ها بود که روح انگیز  سالم بود و 4آن موقع، حدوداً 
 و در طول آن مدت، من فقط می دانستم که نازنین مهربانی در خانه بود. ظاهر شده بود

او .  من، او یک عزیز قشنگی بود، مملو از محبت یدر چشم کودکانه. حاال دیگر نیست
هر وقت در کنارم بود، احساس آرامش و یک . بود) خواهرم( من ی"باجی"نوازشگر من، 

در آن دور و بر، بازی می کردم و . ی از آسوده خاطری، به من دست می دادینحالت دلنش
تا آنجا که از . و حاال، یکباره، او دیگر نبود... کبال می شدماو را می دیدم و شاد و سب

کسی به من .  را برای اولین بار این گونه تجربه کردم"غم"زندگیم به یاد می آورم، من، 
؛ شاید هم ) یکی از برادرانمی به اردبیل، به خانه (نگفته بود که او به یک سفر رفته است 
 که بزرگترها با ایمسلماً، در خانواده . ز سفر نداشتمگفته بودند ولی منِ کودک، تصوری ا

 که به سختی نام زندگی -هزار و یک بدبختی دست و پنجه نرم می کنند تا گذران یک زندگی
در آن .  تأمین شود، کودک و احساسات او مورد توجه قرار ندارند-به خود گرفته است

نسان کوچکی که دارای عواطف و روزگار، البته، به عنوان یک فرهنگ، کودک به مثابه ا
 در آن روزگار کودکی، روح انگیزدر هر حال، فقدان . احساس است نیز اساساً، مطرح نبود

  .برای من معما بود بدون آن که در مورد آن با کسی صحبت کنم
  

 من، رفته بود؛ یکباره نیست و  ی من، نوازشگرِ من، مهربانِ من، مهربان باجی یآری، باجی
انتظار کشیده بودم که . ده بود؛ و من هر کجا را گشته بودم، او را نیافته بودمناپدید ش



 بذرهای ماندگار
 

46 

دوباره مرا در آغوش بگیرد، اما، بیهوده؛ او . دوباره ظاهر شود، که دوباره در خانه باشد
او از . روزها می گذشتند و من همچنان به او می اندیشیدم. غمی روی دلم بود. دیگر نبود

معلوم بود که . ام را خیلی دوست دارم"باجی"معلوم بود که . تذهن من کنار نمی رف
آری، منِ . معلوم بود که از فراقش غصه دارم. احساساتم نسبت به او خیلی قوی است

کودک، اولین بار بود که چنین چیزهائی را تجربه می کردم؛ بدون آن که بزرگترها متوجه 
د و خیلی چیزها را حس و درک می کند آن باشند و اصالً بدانند که کودک هم احساس دار

ولی قادر به بیان و توصیف شان نیست و یا نمی تواند با کلمات درستی، حتی از آن ها نام 
روزها می گذشتند و من در حالی که سرگرم بازی های کودکانه ام بودم، همیشه به . ببرد

ن نازنین مهربانِ عزیزم  آ یاما، وقتی زمان طوالنی تر شد، دیدم که چهره. او فکر می کردم
 او در  یدیگر با گذشت زمان، چهره. را دیگر به سختی می توانم برای خودم مجسم کنم

به ذهنم فشار می آوردم که او . از این وضع رنج می بردم. ذهن من محو و محوتر می شد
م، دیگر، تنها شکلی که قادر بودم از او در جلوی چشمانم مجسم کن. را ببینم ولی نمی شد

 چهره اش فقط یک  یقامت دخترکی را می دیدم که از همه: یک تصویر گنگ و مبهمی بود
، در ذهن من مانده "باجی" آن چیزی بود که از  یاین، همه. لبخند از آن قابل تشخیص بود

 از این که - منآن تصویر گنگ که خنده همیشه بر لبانش بود و رنجِ دیگر، تا مدت ها،. بود
 تنها یاد - او را برای خودم مجسم کنمشم و ابرو و شکل و شمایل چهره ینمی توانستم چ
که ناگهان، روزی فرا رسید که جنب و جوش در خانه راه ... ام بود"باجی"و یادگارم از 

اتاق کوچک مان از آن آدم ها، پُر .  ما آمدند یکسانی، مهمانانی، مسافرانی به خانه. افتاد
به چهره .  من بودندی"گمشده"دست های . مرا بغل کردنددر همین حین، دست هائی . شد

این تصویر، چشم و . حاال دیگر در آن تصویر گنگ، فقط لبخندِ خوش نبود. اش زل زدم
حرف می . تصویرِ گنگِ من، حاال دیگر جان داشت؛ زنده بود. ابرو و شکل و شمایل داشت
آری، او . یا می دیدمشادی چهره اش را خیلی خوب و گو. زد؛ صدایش را می شنیدم

از شادی جستی زدم؛ دوباره به صورت  اش زل زدم و .  من بود یباجی.  بودخودش
  "!باجی، سن نه جوریدون" - : کلماتی که بلد بودم، پرسیدمرساترینخیلی جدی، با 

 که من نمی ای بود، با چهره خودش که پیش من نبود، آن دخترک، که او ایآخر، در فاصله 
 ببینمش، در جلوی چشمان من قرار گرفته بود بدون آن که تالش من برای توانستم خوب

به همین .  برسدایدیدن او به همان صورتی که بود و اکنون روبرویم قرار داشت، به نتیجه 
 به من بگوید که در آن موقع چطوری بود، خودش ،خاطر بود که حال می خواستم باجی

  !دارد، جلوی چشم من نمی آمدچرا با چهره و شکل و شمایلی که االن 
معموالً در خانواده ها، والدین و اهالی خانه، خاطرات شیرینی از بچه هایشان که حاال دیگر 
بزرگ شده اند، به یاد دارند و آن ها را  تعریف می کنند؛ از حرکت خاصی که فالن فرزند 
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 هم، "!ریدونباجی، سن نه جو". در کودکی انجام داده و یا حرف بخصوصی زده و غیره
این را اهالی . طه با من مطرح بودما در راب ی بدون این که کسی رمز آن را بداند، در خانه

من  آنوقت، پس از سال ها که کودکی... . یادی از کودکی من بود.  ما، از من داشتند یخانه
 8م دیگر، در همان خانه و اتاق کوچک جا مانده و از یاد خودم نیز رفته بود، آن روز شو

  . رسید1360تیر 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 تیر ماه 10های رژیم در درج خبر اعدام وحشیانه ی مادر انقالبی، روح انگیز دهقانی، در روزنامه 
 و اراجیفی که به او و خانواده مبارزش نسبت دادند موجی از نفرت و خشم در مردم 60سال 

برانگیخت و هشداری شد به همه آزادیخواهان و دوستداران جنبش انقالبی که باید خود را برای 
 شهداییز از اولین مادر انقالبی روح انگ. فجایعی آماده سازند که ابعادش بر کسی روشن نبود

یورش سیستماتیک  و سراسری جمهوری اسالمی به جنبش انقالبی مردم ایران در تابستان خونین 
با چنین کشتارهای خونینی، رذالت و ماهیت جنایتکارانه جمهوری اسالمی هر چه .  بود60سال 

  .بیشتر بر همگان آشکار گشت

  کلیشه روزنامه کیهان
 1360 تیرماه 10
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 خواهر، روح انگیزِ من، ی"باجی"روزی که 
 مادر، روح انگیزی روح انگیزِِ مبارز، روح انگیز

که از تبار شورانگیز آزادی بود، آن جان 
شیفته را، در خون خویش غلطاندند و او 

 ایران  یخونش را تقدیم خلق های ستمدیده
م مبارزه تا رسیدن به رفاه و آزادی برای تداو

چند روز بعد از آن روز بود که عزیزی . نمود
در آن روزگار سخت ) محمد(از خانواده 

او قلبش می . مختنق، در تهران، پیشم آمد
 که عذاب و رنج ایگریست و این را چهره 

گواهی می سال ها در آن کمین و النه داشت، 
  یک ازو ا حسرت خوردهچشمانِهمینکه . داد

 خیس شده از  به چهره و چشمانِ،اشکقطره 
اندوه و دردش را در ی  من افتاد، همه اشکِ

  :بیان کرد(!) این عبارت رسا 
  ...."!باجی، سن نه جوریدون" -
  
  

  :ی دیگری را دیدم"باجی" یک ،و بعد، در کردستان
سربریده ساعت بیشتر نمی گذشت که خواهر کوچکترش را همچون مرغِ ناقصِ  هنوز نیم

به زبان (تنش با لرزش های تند، تکان تکان می خورد و پَرپَر می زد ی  که همه ایشده 
 از توابع مهاباد "خلیفان"در مقری در روستای . آورده بودند پیش ما) چابالیردی: ترکی

بودیم، یک روستای فقرزده با زندگی های فالکتبارش که همچون قریب به اتفاق روستاهای 
اهالی، ماها را که شهری بودیم و تا حدی وارد به . وا و دکتر در آن راه نداشتکردستان، د

کمک های اولیه پزشکی و آمپول زدن و غیره، در رابطه با امور پزشکی امیدی برای خود، 
به خواست یکی از بچه ها که به مسایل پزشکی وارد بود، طشتی . به حساب می آوردند

تب او . ، درون آن ریختیم و طفل را در آن قرار دادیم الکل در مقر بودهرچهآوردیم و 
اما این، تنها برای . اندکی پائین آمد و تکان های سخت بدنش به لرزش های خفیف تبدیل شد

 که علیرغم بسیار ایآن طفل، مبتال به دیفتری بود، ناخوشی . دقایقی، چاره ساز بود
به دهی که مبارزینی در آنجا کلنیک او باید . خطرناک بودنش، به آسانی قابل درمان است

ماشین ما خراب بود و مدتی طول کشید که راه . کوچکی راه انداخته بودند، برده می شد

  رفیق بهزاد مسیحا
  

با  که  چریکهای فدایی خلقءاز اعضا(
اسم مستعار فریدون طهماسبی دستگیر 

به همراه مادر انقالبی، روح انگیز و 
 وحشیانه به 60 تیر 8در تاریخ دهقانی 

 .)جوخه اعدام سپرده شد
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او، . اما، دیگر دیر شده بود. بچه ها، باالخره، کودک را به کلنیک رساندند. انداخته شود
  . دقایقی بعد از رسیدن به کلنیک، در آنجا جان سپرد

  
با بار غم . چشم از او برنمی داشتم.  ساله، هنوز جلوی مقر بود11-10کی ، دخترخواهرش

وقتی متوجه مرگ خواهر کوچکترش شد، . سنگینی که در قلبش آشیانه می کرد، آشنا بودم
به دنبالش دویدم، می خواستم بغلش کنم؛ نوازشش کنم، ولی او می . دیگر در آنجا بند نشد

د ولی می رفت، می ایستاد، من نزدیکش می شدم، نمی دانست به کجا می گریز. گریخت
وب می  خ...!ش چه می گذشتدر قلب کوچک غمین! در دلش چه بود. دوباره می گریخت

خواهر ... دانستم که حتی اگر می توانستم دقایقی نوازشش کنم، این چاره ساز درد او نبود
  . مرد"از یک تب دوساعته" دیگر بود که "دختر رحمان"او، یک 

  
جامعه، همواره با ظلم و جنایت  آیا هستی. ن، ظلم و جنایت دیگری بود که شاهدش بودمای

ی عجین خواهد بود؟ آیا همیشه، این، حکومت های جابر و ستمگر خواهند بود که بر جامعه 
دشمنان توده ها و ! آیا پایانی بر بیچاره گی ها و غم ها، وجود ندارد! ما، حکم رانند

  خود به این سوال، تماما در جهت اشاعه و رواج یاُس و ناامیدیآریِبدخواهان، با پاسخ 
ی آنها برای بازداشتن جوانان و به طور کلی توده ها از مبارزه . در میان مردم، مشغولند

بار موجود را وضعی غیرقابل تغییر و  انقالبی، سعی دارند، به طرق مختلف، وضع نکبت
 چون کمونیست ایانقالبیون صدیق و از جان گذشته   یآنها، از مبارزه. ابدی جلوه دهند

  ی همیشگیاین، کارِ. های راستین فدائی، به عنوان مسیر و سمت  ناممکن، یاد می کنند
طبقات استثمارگر و نمایندگان فکری آنهاست تا با جاودانه جلوه دادن دنیای ظلم و 

انند به تداوم وضع جنایت و بی ثمر خواندن مبارزه برعلیه آن، تا آنجا که می تو
مقابله با ظلم و ستم و ی  اما، به گواه تاریخ، مبارزه، تنها وسیله .موجود، کمک نمایند

این، آن مسیر کامالً عملی و ممکن برای ! مبارزه، مبارزه و مبارزه. جنایات و پلیدی هاست
ری تغییر وضع موجود است؛ مسیری که رشد و ترقی و تکاملی که هم امروز در جوامع بش

  .شاهد آنیم، از آن، گذشته است
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  5یادداشت 
  

، همه جا سعادت انسان ها "حماسه مقاومت"خوشحالم از اینکه می بینم در سراسر کتاب 
در مرکز توجه ام قرار داشته است؛ تا آنجا که تنها و تنها یک دنیای زیبای کمونیستی را به 

 آرمان های کمونیستی، این بطندر . رسمیت می شناسم و شایسته برای زندگی انسان ها
می بینم که برای من چنین . زندگی است که با شادابی و افق های روشن و زیبا، جریان دارد

از این روست که مثالً وقتی در آن زیرزمین شهربانی زخم . آرمان هائی حقیقی بوده اند
 رفیق گرانقدر، یدم ویشنکه بعدها  ("9رفیق زندانی سلول شماره "های شکنجه را بر تن 

مشاهده می کنم و شکنجه گران را به یاد )  بوده استگروه آرمان خلق از بهرام طاهرزاده
 این موجودات رذل اجازه ارتکاب چرا بایدآخر ": می آورم، این منطق به سراغم می آید که

  "؟! چنین جنایاتی را داشته باشندبه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

همایون کتیرائیرفیق

ناصر مدنیرفیق حسین کریمیرفیق 

بهرام طاهرزادهرفیق
 ناصر کریمیرفیق 

  

 هوشنگ تره گلرفیق 
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 برمی خیزد ایجامعه  ، از یک اشتیاق و آرزوی سوزان برای برپائیچنین بیانی، در حقیقت
انجام چنان جنایت هائی را نداشته باشد و این منطق در آن وجود ی که در آن کسی اجازه 

 باشد که در آن از شکنجه و خشونت های ایانسانی به گونه ی دارد که مگر نباید جامعه 
همچنین با ! چنان جامعه و جهانی حقانیت داردوحشیانه از آن قبیل، خبری نیست و تنها 

 ،چنین منطق و دیدی است که در تمام مدت، شکنجه گران و رئیس و رؤسای آنان برای من
شان زمین را می  موجوداتی که وجود. به صورت موجوداتی حقیر و مفلوک جلوه کرده اند

انسانِ .  بوده و هست،چون، انسان معتبر و قابل احترام برای من، انسانِ سازنده. آالید
های حقیر و جنایت پیشه را از "انسان"من به درستی، هرگز وجود آن .  زندگی یسازنده

شان بودند، جدا ندیدم و منطقم  رژیم شاه و طبقات استثمارگر زالوصفتی که آنها خدمتگزار
ز و این کار با اندر) ؟(!ای کاش.  آنها پاک شود یاین بود که جامعه باید از وجود همه

تا . ولی چنین نیست. نصیحت و آموزش و به طور کلی از راه های مسالمت آمیز عملی بود
 اجتماعی برقرار است که موجب تراکم و - زمانی که در جامعه، چنان سیستم اقتصادی

اندوخته شدن ثروت و آسایش در یک طرف و فقر و بدبختی در طرف دیگر می شود، تا 
ناچار به سرکوب برای حفظ منافع خود  و استثمارگران زمانی که استثمار وجود دارد

 آنها صورت  ی که البته این کار توسط دولت حامی و نماینده-استثمارشوندگان می باشند
، 18زمانی در قرن .  زندان ها هم برقرار خواهند بود و شکنجه گران نیز-می گیرد

ی  ممکن، کوشیدند جامعه  مسالمت آمیزِ یسوسیالیست های تخیلی با توسل به هر وسیله
از میان . انسانی تهیه ببینندی سرمایه داری را اصالح کنند و برای همگان زندگی شایسته 

 آنان، سه تن از انسان های واقعاً دلسوز و مصلح آن دوره در کشورهای مختلف اروپا
خود را در این جهت صرف  زندگی)  در انگلیسآئوون در فرانسه و سن سیمون، فوریه(
شکست . ولی روش آنها، کار به جائی نبرد. ردند و به اقدامات مختلفی دست زدندک

بشریت برای سوسیالیست های تخیلی و واقعیت های عینی مختلف، ثابت نمودند که 
 خالصی از شرّ طبقات استثمارگر و ظالم، از شرّ دولت حامی آنها و مزدوران شکنجه گر

ق انقالب جهت سرنگون ساختن آن طبقات مرتجع شان، اجباراً و به ناچار باید از طری
پیش برود؛ و با برپائی یک سیستم اقتصادی که به نفع کل آحاد جامعه سازمان یافته 

  .واقعاً انسانی به وجود آوردی باشد، یک جامعه 
  

  . زیر شکنجه نیز بپردازمدر اینجا بهتر است به موضوعِ مقاومتِ
  

از دستگیری چریکهای فدائی خلق، فضای شکنجه گاه این یک واقعیت تاریخی است که با آغ
 در زندان ها تبدیل غالبهای رژیم شاه به کلی تغییر کرد و جوّ مقاومت و رزمندگی به جوّ 
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 مربوط می شود، - که یک واقعیت مادی است-با اینحال، تا آنجا که به خود شکنجه. شد
 مقابل آن مقاومت نموده و از نباید انتظار داشت که همه به یک میزان و به یک شکل در

. مبارزین چریک نیز از این واقعیت مستثنی نبودند. دادن اطالعات به دشمن خودداری کنند
 رفقائی زیر شکنجه، حماسه ها آفریده شد، اما یادرست است که از مقاومت های افسانه 

نیاورده رفقای بسیار صادق و شجاعی هم بودند که پس از مدتی مقاومت، تاب شکنجه را 
  .اتی در اختیار دشمن قرار دادندو اطالع

  
بل از آغاز دستگیری ها، تصور ما از مقاومت در مقابل شکنجه، ذهنی بود؛ و تصور و ق

مبارزین انقالبی و بخصوص از رفقای کمونیستی که واقعاً سرشار از ی انتظار از همه 
 آن بود که تا پای جان در صداقت انقالبی و مملو از کینه و نفرت نسبت به دشمن بودند،

اما واقعیت نشان داد که همیشه اینطور نیست و مبارزین در . مقابل شکنجه مقاومت نمایند
تا این اما، .  پیش ببرنداییک تشکیالت انقالبی، نباید فعالیت های خود را با چنین محاسبه 

 ار جا ملموس تبدیل شده و در وجود انقالبیون دست اندرک یحقیقت به یک تجربه
 حاصل فداشدنِ.  تجربه ی به دست آمده، حاصل خون بود.بیافتد، مدتی زمان بُرد
کوشش هائی که ی علیرغم همه ) 50ابتدای سال  در(در آن آغاز . گرانقدرترین انسان ها

برای مخفی کاری و پاک کردن ردها انجام شده بود، ولی از آنجا که رفقا تازه از حالت 
 ردها ، نیمه مخفی و بعد مخفی روی آورده بودند، به خودی خود یعلنی به زندگی زندگی

.  همه ی ضربه ها از این طریق به سازمان وارد نیامد50اما، در سال . هنوز وجود داشت
بلکه حقیقت این است که بعضی از رفقای دستگیر شده در آن سال، تحت شکنجه های 

 قرار مالقات خود با یک رفیق را در وحشیانه تاب تحمل را از دست داده و آدرس خانه و یا
بنابراین، بخشاً از این طریق بود که برخی از دستگیری ها و . اختیار پلیس قرار می دادند

درگیری های مسلحانه در خیابان ها و خانه ها بین مبارزین چریک و نیروهای مسلح رژیم 
دی را از طرف پلیس  ، سازمان ضربات زیا50 به طور کلی، در سال .وجود آمدندشاه، به 

 با پی بردن به بعضی حقایق بود کهبا به دست آمدن تجربه های جدید و . متحمل شد
 سعی کرد با واقع بینی، به مقاومت یک مبارز در زیر شکنجه، 50سازمان، در همان سال 

با تعیین قرارهای زمانی، این امکان به یک رفیق داده شد که پس از سپری . برخورد نماید
اتفاقاً، با کسب . ن زمان تعیین شده، آدرس محل زندگی اش را برای پلیس آشکار کندشدن آ

یکبار .  بیشتری، به تدریج، مدت زمان های تعیین شده نیز کاهش یافتندهرچهتجارب عینی 
رفیق دستگیر شده بعد از سپری شدن این مدت می توانست .  تعیین شد ساعته48قرار 

البته .  خانه را تخلیه کنند،ان موظف بودند در آن فاصلهآدرس را بگوید و رفقای سازم
به خانه برنگشته، حتماً دستگیر  یا همیشه معلوم نبود که رفیقی که سر قرار حاضر نشده
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پایگاه و ی در ضمن، تخلیه . چه بسا ممکن بود که او در درگیری کشته شده بود. شده است
، کار آسانی نبود و این کارها همیشه با  دیگر، خود در آن شرایط پلیسیای خانهی اجاره 

.  واقعی تری انجامیدهرچهعینی، به واقع بینی ی در هر حال، تجربه . ریسک همراه بودند
.  ساعت و یا کمتر از آن رسید12 ساعت تقلیل یافت و حتی بعدا به 24 به ، ساعته48قرار 
 ضربه، حتی در قرارهای ، بنا به تجربه های به دست آمده، برای جلوگیری از انتقالسپس

دیدار هم تغییراتی به وجود آمد و سعی شد که این قرارها هرچه دقیق تر شده و در اجرای 
برای اجرای قرار دیدار، یک قرار تضمینی تعیین . آن ها احتیاط هرچه بیشتری رعایت شود

روی )  تلفنمعموالً در کیوسک های(برای دیدار یک رفیق، اول می بایست در محلی . شد
 رفیق مقابل، ابتدا سر آن قرار می رفت و عالمت را چک می کرد و .دیوار عالمتی می زدی

گاه همین قرار نیز دوبار .  که از قبل تعیین شده بود، سر قرار می آمدیسپس در محل دیگر
البته، از همان آغاز، آگاهی از وجود شکنجه های قرون . در دو ساعت متفاوت اجرا می شد

زندان های رژیم و ضرورت حفظ اطالعاتی که تداوم مبارزه را تضمین می وسطائی در 
کرد، باعث شده بود که مبارزین صدیق و انقالبی به فکر آن بیافتند که در هنگام دستگیری، 

 خود را از بین ببرند تا نیروهای رژیم را به ایقبل از کشیده شدن به زیر شکنجه، به گونه 
رتجاعی خود که همانا کسب اطالعات از آنها و از بین بردن طور کلی در رسیدن به هدف ا

 به ایمان ،تنها. جریان مبارزه ی جدیداً آغاز شده در جامعه بود، ناامید و ناکام سازند
که بن بست شکن بوده و می توانست ) مسلحانهی مبارزه ( این مبارزه  یدرستی

  ینقالبیون را از چنان اراده آن ا،نیروی الیزال توده ها را به صحنه مبارزه بکشاند
 خود تبلور عشق این انقالبیون به ،ای و چنین ایمان و اراده .قوی برخوردار کرده بود

  .آزادی و رهائی انسان از قید هرگونه کثافات جوامع طبقاتی بود
  

هر چریک کوشش در زنده دستگیرنشدن، خیلی زود به صورت امری روتین درآمد و 
سازمان و تداوم مبارزه و ادامه کاری، در حالی که در یک دست فدائی خلق، برای حفظ 

کتاب و در دست دیگر اسلحه و در زیر زبان سیانور داشت، با قاطعیت با رژیم شاه و 
 اندکی تأمل و تعمق روی همین پدیده ضروری است تا .اربابان امپریالیستش می جنگید

چه انقالبیونِ آن دوره انجام می دادند، آن. بتوانیم واقعیت های آن جامعه را خوب درک کنیم
صرفنظر از این که ما آن اعمال . برای پاسخگوئی به ضرورت های برشمرده ی فوق، بود

مثالً از آن برخوردها به درستی به عنوان فداکاری های بزرگ و (را چگونه تفسیر کنیم 
هم چنان برخوردهائی آنچه در اینجا الزم است به آن توجه شود، ف) باورنکردنی یاد نمائیم

عینی می باشد که خود عکس العملی بود در مقابل وجود واقعیت ی به عنوان یک پدیده 
آن واقعیت دوم، همانا وحشیگری رژیم شاه در برخورد به .  ما یدیگری در جامعه عینی
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نیروهای مبارز و مخالف خود و عینیت شکنجه های شدید و وحشتناکی بود که در زندان 
به عبارت روشن تر، آنچه مبارزین انقالبی در برخورد با .  شاه جاری بودندهای رژیم

شاه انجام می دادند، بیانگر و دال بر وقوف آنها نسبت به چنان واقعیتی در  پلیس سیاسی
  . بود، و راهی برای مقابله با آن شکنجه ها،زندان ها

  
قبل از پایگیری چریکهای مقابله با شکنجه، ی  ی چگونگی مسئلهاساسا، باید دانست که 

 .در سطح عمومی در جامعه مطرح بودمسلح در ایران،  فدائی خلق و دیگر نیروهای انقالبی
جوانان مبارز از همان آغاز که به فکر مبارزه با رژیم شاه می افتادند، در ابتدا، قبل از هر 

. د حل نمایندمقابله با آن را برای خو  ی شکنجه و چگونگیمسئلهچیز سعی می کردند که 
مسلحانه هم ی  در شرایطی که حتی حرف مبارزه نزهتمن خود به یاد دارم که بارها با (

حتی سؤاالتی از این قبیل برای . مطرح نبود، تصور شکنجه را در ذهن خود مرور می کردیم
خود مطرح می کردیم که اگر قدم گذاشتن به صحنه مبارزه، باعث شود که ساواک خانواده 

مسلم است که ). ؟!زه را طی کردررا مورد شکنجه قرار دهد، آیا باز باید راه مباهایمان 
بعضی از ترس شکنجه، اساساً فکر مبارزه و هرگونه درافتادن با ساواک را کنار می 

در این میان، خیلی از جوانان با در پیش گرفتن برنامه هائی سعی می کردند خود . گذاشتند
وشش می عمدتاً، ک. کن بود به زندان کشیده شود، آماده کنندرا برای روزی که پایشان مم
این واقعیت ها در ضمن بیانگر آنست که . (دشوار عادت دهند کردند که خود را به زندگی

حزب توده و یا دیگر نیروهای سیاسی در دوره ی پیشین، از قبیل جبهه ملی و غیره، در 
امروز بعضی افرادِ ).  جای نگذاشته بودند بهایاین زمینه نیز برای نسل بعدی خود، تجربه 

عادت ( برای مقابله با شکنجه "تمرین و آمادگی"، این شیوه از "همیشه کنار گود نشین"
را به مستمسکی جهت تخطئه ی جنبش انقالبی در آن سال ها ) دادن خود به سختی ها

به جوانان مبارز آن یرمتمدن  با چسباندن مارک غ-تبدیل کرده اند؛ و با تبختر نفرت انگیزی
 آنها هستند که حتی قدرت  خودِ،اما، حقیر واقعی.  آنها را مالمت و یا تحقیر می کنند-دوره

آن را ندارند که به این بیاندیشند که چه شرایط سیاسی و بکارگیری چه شیوه های 
  در زندان های رژیم شاه، جوانان انقالبی بی تجربه را به اتخاذ چنین روشایوحشیانه 

 به دلیل اعمال شکنجه های قرون ،راستی چرا آنها رژیم شاه را! (هائی وامی داشت
اگر راه حل آن جوانان برای مقابله با !).  ضدتمدن نمی خوانند،وسطائی اش برعلیه انقالبیون

دوری جستن از راحت طلبی ها و سختی دادن به خویش جهت آماده شدن برای (شکنجه 
 از فقدان ای چنین اظهار فضل هائی، جلوه ،آنها بود جربگیناشی از بی ت) تحمل شکنجه

 می  در ایراندیکتاتوری شدیدا و وسیعا  قهرآمیزی شعور و عدم فهم آنها از شرایط سلطه 
وجود چنان پدیده یعنی  همین واقعیت، در هر حال، این، امر واضحی است که خودِ. باشد
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 را قبل از هر چیز باید به عمق شرایط هائی در جامعه ما، هر انسان واقع بین و منطقی
د و این امر سازرژیم شاه، رهنمون  دیکتاتوری و شرارت و پلیدی های دستگاه های امنیتی

را مؤکداً یادآور گردد که چقدر باید شکنجه با برجستگی در یک جامعه رواج داشته و به 
ز مشغله های ذهنی مثابه یک موضوع کامالً جدی برای مبارزین مطرح باشد که به یکی ا

 قابل در ضمن، موضوع. جوانان مبارز برای یافتن راه هائی برای مقابله با آن، تبدیل شود
 وجود دارد و آن، این است که ما دیدیم که جوانان انقالبی، تاًکید دیگری نیز در اینجا

ته علیرغم آگاهی از وجود شکنجه های قرون وسطائی در زندان های رژیم شاه، باز بپاخاس
و برای رهائی استثمارشوندگان و ستمدیدگان از قید مرتجعین و استثمارکنندگان، راه 

  . مبارزه را طی کردند
  

 به 50 دههبا توجه به تبلیغات منفی وسیعی که امروز در ایران برعلیه مبارزات درخشان 
 نظر می  به- که البته اغلب با موذی گری زیادی نیز همراه است-راه افتاده و جریان دارد

 ، آن را با ایمان به 50 دهه که جوانان مبارز ایرسد هنوز جا دارد تکرار کنیم که مبارزه 
نویدی برای پایان دادن به . درستی راه شان پیش می بردند، نویدی برای تداوم زندگی بود

تحقیر مرگ از . جوّ سکون و خفقان و جاری کردن زندگی های شاداب برای توده ها بود
سازمان ن و اعمال قهرمانانه و فداکارانه شان، از جمله عوامل مهمی بودند که به طرف آنا

سختی شرایط، حفظ و پایدار بماند و به ی  امکان داد علیرغم همه چریکهای فدائی خلق
که امروز فقدان آن، یعنی فقدان یک تشکیالت واقعاً  (وسیله ی مبارزاتیمثابه گرانبهاترین 

مردم  جنبش و از رنج های اساسی معه، نقص بزرگ و اصلیجای انقالبی در صحنه 
  اینکه همواره به درستی گفته می )22(.در خدمت پیشبرد مبارزات توده ها قرار گیرد) ماست

سازمان چریکهای فدائی خلق با خون و رنج و زحمت فراوان یک نسل در ایران شود که 
که هرگونه برخورد ، حرف گزافی نیست و در همین رابطه هم است ساخته شد

همچنین به همین . غیرمسئوالنه و مغرضانه به آن، چیزی جز رسوائی عاید کسی نمی کند
دلیل، خیانت به آن از طرف مشتی افراد سودجو و قدرت طلب، آنقدر با برجستگی مطرح 

  .است و خیانتکاران و مماشات طلبان به شدت مورد تنفر مردم آزاده ایران قرار دارند
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  6ادداشت ی
  

مبارزاتیم، از  اگر قرار باشد من دوره های زندگی. اندکی نیز در مورد زندان قصر بنویسم
مقطع پیوستن به سازمان تا فرارم از زندان، را از لحاظ  فضاهائی که در آن قرار داشته ام 
به سه دوره تقسیم کنم؛ زندان قصر در درجه ی سوم قرار گرفته و نمره ی پائینی خواهد 

در این رابطه توضیح دهم که از همان زمان که متوجه شدم که یک گروه انقالبی در . اشتد
 از موقعی بخصوصایران تشکیل شده و من هم از طریق بهروز داداشم با آن در ارتباطم و 

که مسئولیت هائی به من واگذار شد و به طور جدی دست اندرکار انجام وظایفی شدم، 
، "خوشبختی من چقدر غبطه انگیز است"، "چقدر خوشبختم": مرتب به خودم می گفتم

  یاین جمالت را پیش خودم می گفتم و شادی، قلبم و همه. "خوشبختیم بی نهایت است"
 سبکبال بودم و شاد و . من در آن دوره بوداین، احساس واقعی. وجودم را فرامی گرفت

ده و در جهت رهائی خوشحال که با آگاهی کامل، درست ترین راه مبارزه را برگزی
دوره هائی را نیز که بالفاصله پس از .  ایران مبارزه می کنم یزحمتکشان و مردم ستمدیده

 باال گذراندم، آزادترین دوره و یا به واقع  یدستگیریم در شکنجه گاه شهربانی در طبقه
  ولی واقعاً.ر نرسد شاید باورکردنی به نظ.م می ناممآزادترین دوره ی سراسر زندگی

در آنجا بود که برای اولین بار در زندگیم احساس کردم که واقعاً آزادم و هیچ . اینطور بود
از این رو بود که آزادانه هرآنچه را در درونم نسبت به . قید و بندی جلودار من نیست

احساس آزادی، احساس . شکنجه گران رژیم شاه احساس می کردم بر زبان می آوردم
 وجود ایهیچ قیدی، هیچ مالحظه . من واقعاً آزاد بودم. بخشی استبسیار باشکوه و لذت 

اجتماعی  در حالی که در زندگی. نداشت که مرا از بیان آنچه در درونم می جوشید، بازدارد
در شرایط عادی زندگی، حتی اگر با همه ی . در بیرون، چنین امری امکان نداشت

 از واقعیت های اجتماعی می ایه خودسانسوری ها و مالحظه کاری ها به توضیح گوش
یا از طرف بعضی . آمیز دیگران و ترس آنها می شدی پرداختی، متوجه نگاه های تعجب
حتی، . ، فوری متهم می شدی که آدم بدبینی هستی نگریافراد کوته فکر و بی خیال و سطح

که تصور می شد همه جا (هایت به گوش جاسوسان ساواکی  برای اینکه مبادا حرف
برسد، اساساً باید واقعیت نظرت را به طور غیرمستقیم بیان می کردی و ) ور دارندحض

کینه و نفرت من از دشمنان مردم، . طوری حرف می زدی که کسی به اصل نظرت پی نبرد
حد و حسابی نداشت و حال در شکنجه گاه، می توانستم بی هیچ قید و بندی این کینه را بر 

آنها را با نام واقعی شان بخوانم؛ مزدوران رژیمی . ریاد بزنمف. سر شکنجه گران خالی کنم
 با احساس آزادی !وجود آورده بودندرا که آنهمه فالکت و بدبختی برای اکثریت جامعه به 
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در هر حال، من .  هرچند که آنها بیشتر شعارهای سیاسی بودند-به آنها فحش می دادم
  . آمد، راحت می گفتم بر زبانم می هرچهخودم را مقید نمی کردم و 

  
در این . مسلماً در شهربانی و در سلول های انفرادی، سختی های زیادی متحمل شده بودم

اما هنوز در آنجا خود را مستقیماً در مقابل دشمن می دیدم و فضای . شکی نیست
شرایط "در زندان قصر، هرچند در مقایسه با سلول های انفرادی ظاهراً . مبارزاتی، گرم بود

 وجود داشت، ولی آنجا بود که به تدریج متوجه شدم که مفهوم حبس و )23(" ایرفهم
می دیدم که قصر، انبوهی از انرژی های جوان و انقالبی را، با آن ! محبوس بودن چیست

زندگی اجباری در یک محیط بسته و . محیط بسته و محدودش به راستی به بند کشیده است
مختلف، با اهداف و  افرادی از پایگاه های طبقاتیمحدود، با جمع کوچکی مرکب از 

متفاوت و عادات و رفتار خاص خود، آنهم به طور شبانه  گرایشات سیاسی و اجتماعی
روزی، در شرایطی که در تعیین مسیر این زندگی هم، دشمن نقش عمده را داشت، در 

ی جز این هم نمی البته، از زندان عموم. مجموع باعث ایجاد مشکالت و دشواری هائی بود
.  بود برای اتالف انرژی های انقالبی به وجود آمده بودهرچهشد انتظاری داشت، ولی 

همانطور که در متن کتاب هم آمده، هر زمان که امکان دسترسی به کتاب و روزنامه را 
آن ها داشتیم، با حرص و ولع آن ها را می خواندیم و در رابطه با خواندن و بحث در مورد 

 در آن ، زندگیآشکار بود که حتی همین حد هم جریان یافتنِ. مه هائی تنظیم می کردیمبرنا
در چنان محیطی، حتی برخورداری از مشغولیت هائی . محیط بسته، وضع را بهتر می کرد

چنان فرصتی برای ما پیش آمد، که در ضمن، . نظیر دوخت و دوز و بافتنی هم نعمتی بود
من هم در (به خانواده هایمان باعث خوشحالی آنها نیز شد ارائه ی کارهای دستی مان 

پس از سقوط رژیم شاه که پس .   بافته و به دست او رساندممادرم برای ای جلیقه ،قصر
 آن جلیقه را به عنوان یادگار نگاه داشته و در آن مادرماز سال ها، به خانه مان رفتم، دیدم 

یکبار هم .  دوستان و آشنایان نشان می داده استمدت نیز در مواقعی، با افتخار، آن را به
 در بیمارستان بستری شود آن را هزن همسایه که برای انجام یک عمل جراحی مجبور بود

).  با پوشیدن آن سعی کرده بود، قوت قلب بیابدخودش به قرض گرفته و به قول مادرماز 
با ) ردان و چه زندان زنانچه زندان م(جای تردید نیست که زندگی جمعی در زندان عمومی 

من در . توجه به محدودیت ها و شرایط فوق الذکر باعث بروز اشکاالت و ایراداتی شود
مثالً ایراد فالن زندانی (اینجا و آنجا می بینم که کسانی سعی می کنند حتی آن ایرادات 

رکی  غیرمرتبط با چریکهای فدائی خلق در زندان مردان که از زندگی کمونی د یسیاسی
خلق  به مستمسکی برای کوبیدن سازمان چریکهای فدائی ،را هم) سطحی و نادرست داشته

 حتی اگر ضعف فالن زندانی، ربطی به افراد وابسته به چریکهای فدائی -ایران تبدیل نمایند
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در همین رابطه است که فکر می کنم اشاره به بعضی مسایل عمومی . خلق هم نداشته باشد
  .غیرالزم نباشد) تا زمانی که من در آنجا بودم(ر قصر در زندان زنان د

  
از همان هنگام ورود به زندان عمومی، علیرغم همه ی بی تجربگی ها، دست به کارِ برقراری 
نظم و مقرارتی برای زندگی جمعی مان شدیم و با کوشش جمعی، به موفقیت هائی دست 

نیان زن غیرسیاسی بود و تنها بندی زندان زنان در قصر در حقیقت متعلق به زندا. یافتیم
 که ایما نه فقط می بایست بین خود رابطه . در آن زندان به ما اختصاص داده شده بود

باعث ارتقاء آگاهی سیاسی و رشد و تعالی مان گردد، به وجود آوریم، بلکه می بایست به 
سیاسی، هم  برخورد کنیم که مرز مشخص و درستی بین خود و زندانیان زن غیرایگونه 

نتیجه . در نزد خود آنان و هم در چشم نگهبانان و رئیس و رؤسای زندان به وجود آوریم
ما، در . ی تالش های دسته جمعی مان در رابطه با موضوع دوم کامالً مثبت و چشمگیر بود

حالی که با مرزبندی مشخصی رابطه ی خوبی بین خود و زندانیان زن غیرسیاسی به 
 این مورد باید از برخوردهای مثبت کسانی هم یاد کرد که پیش از ما به در(وجود آوردیم 

بخصوص که از آن میان مبارزینی به لحاظ پزشکی . مدت کوتاهی در آن بند زندانی بودند
نگهبانان و رئیس و رؤسای زندان را نیز متوجه ) به آن زنان کمک هائی کرده بودند

وده و وادار شان کردیم که همواره به صورت موقعیت خود به مثابه زندانیان سیاسی نم
در مورد ایجاد رابطه ی مثبت و سازنده در بین . کامالً احترام آمیزی با ما رفتار نمایند

ما بدون این که از قبل در مورد چگونگی . خودمان نیز تالش هایمان نتایج خوبی داشت
نیان سیاسی مرد باید فرامی که قاعدتاً از زندا( آموخته باشیم ایزندگی در زندان تجربه 

خود بر پایه ی اندیشه های کمونیستی و تربیت سیاسی و تشکیالتی مان، توانستیم ) گرفتیم
جمعی با معیارهای کمونی و طرح ریزی برنامه هائی برای ورزش و  در برپائی زندگی

گی تا مطالعه و ارائه ی کارهای هنری و غیره موفقیت هائی به دست آوریم و پایه های زند
به تشریح این موارد نمی پردازم، . گاه را بنا نهادیم حد امکان مثبت و مطلوب در یک حبس

تصویری از ابتدائی ترین امور زندگی که اتفاقاً در محیط هائی نظیر زندان ی اما برای ارائه 
د در مور.  می کنم، مختصراً اشاره یعنی به مسائلی نظیر غذا و لباس،اهمیت زیادی می یابند

مسائلی نظیر غذا و لباس، هرچند جزئیات امر را به طور کامل به یاد ندارم ولی این را می 
دانم که از آن لحاظ ها ما همیشه در مضیقه قرار داشتیم؛ بدون آنکه از امکانات زیادی 

 یا به قولی -اهانه خود را در مضیقه قرار دهیمبرخوردار بوده و خواسته باشیم آگ
در آن زمان، ). آن گونه که امروز چنین اتهامی شنیده می شود(!  کنیم"ریاضت کشی"

اکثریت کسانی که در آنجا بودیم، مالقاتی نداشتیم و یا خانواده ها از شهرستان می آمدند 
در مجموع، پولی هم در بساط نبود، یا آنقدر کم . و در نتیجه، هر هفته امکان مالقات نبود



  خاطراتی از مبارزات چریکهای فدایی خلق       فصل اول

 

59

غذای ما، همان بود که از . ت از مغازه ی زندان خرید کنیمبود که نمی توانستیم با خیال راح
اما، مسلماً غذای . من به درست و یا نادرست، شکایتی از غذا نداشتم. زندان به ما می دادند

. زندان به لحاظ مواد غذائی، کمبود زیادی داشت و غذای سالمِ مورد نیازِ بدن انسان نبود
 از پوست تخم مرغ، پودری تهیه کرده و آن را می فرانبه یاد دارم که یک روز دیدم که 

می گفت این، کلسیم دارد و چون کیفیت غذای زندان بد است بهتر است که ما با . خورد
من از آن پودر چشیدم ولی خوشم . خوردن پوست تخم مرغ، کلسیم بدن مان را تأمین کنیم

. ع از لحاظ غذا تا حدی بهتر شدبا آمدن افراد جدید و با به راه افتادن مالقاتی، وض. نیامد
 دختر دیگر آن مادر، ،در آن زمان (نسرین معاضدمثالً به یاد دارم که مادر آگاه و گرامی 

یکبار خورشت فسنجان ) ، در بیرون از زندان در درون سازمان فعالیت می کردشیرین
نه این  ( کاملآنهم با لذت. آورد که من نیز این خورشت را برای اولین بار در آنجا خوردم

در مورد لباس هم، پیش از آنکه مالقاتی داشته باشیم، . )که به اصطالح ریاضت کشی کنم
همان هائی بودند که از سلول ) شهین و رقیهحداقل لباس های من و (لباس هایمان 

آن لباس ها هرچه . شهربانی یا اوین به تن داشتیم، یا از زندان قصر دریافت کرده بودیم
از این .  با خانواده اش داشت، نظر آنها را جلب کرده بودشهین اولین مالقاتی که بودند، در

پیراهن )  نفر بودیم7 یا 6احتماالً در آن موقع (رو، در دومین مالقات، آنها به تعداد نفرات ما 
آن طور که امروز می شنوم گویا به نظر بعضی ها ما در آن . دوخته و برایمان آوردند

، ما نیز پس توکلی  ی ولی در هر حال، به لطف خانواده.ت به نظر می آمدیملباس ها بدریخ
، دیگر فرزند فدائی این خانواده که بعداً سیمیندر آن زمان، . (از مدتها لباس نو بر تن کردیم

، سعید آریان و دیگر یاران انقالبیش چون حمید برادرشبه سازمان پیوست و همچون 
 ایران نمود، به  یی و سعادت کارگران و مردم ستمدیدهخون پاکش را تقدیم راه آزاد

 صمیمیتی که این دختر فدائی عزیز .می آمد و ما نیز او را می دیدیم خواهرشمالقات 
نسبت به ما نشان می داد و وسعت فهم و شعور انقالبیش، بسیار باارزش بود که من هرگز 

  ).فراموش نمی کنم
  

 در زندان قصر، مالقاتم آزاد  که پس از مدت ها بودنِ هایم بودمهمبندیمن آخرین فرد از 
به . یک روز خبر دادند که به اتاق مالقات بروم). یعنی حدود یک سال پس از دستگیریم(شد 

زعم آنها، من عنصر خطرناکی بودم و می بایست شدیدتر از دیگران مورد محافظت قرار 
، شخصاً عهده دار محافظت از من لذا معاون زندان که فرد بسیار خبیثی بود. می گرفتم

دو ردیف میله با تور سیمی که . شده بود که همراه یک نگهبان دیگر به اتاق مالقات آمد
از پشت سیم .  حدوداً یک متر بین شان فاصله بود، مالقات کننده را از زندانی جدا می کرد

وقتی . ا هم حرف بزنندو میله ها، دو طرف می توانستند همدیگر را ببینند و با صدای بلند ب
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مثل . را پشت میله های آن طرف دیدم) مادرم(ی عزیزم آبابه آن محوطه وارد شدم، 
من دقیقاً نمی دانستم از آن موقعی که دستگیر شده بودم، به او . همیشه آرام و متین بود

یک  در واقعیت امر، زندگی مادر من نیز یکباره با گرفتاری و زندانی شدنِ! چه گذشته بود
دختر و پسرش و از دست دادن پسر بسیار محبوب دیگرش و این امر که او شاهد جان 

در اثر وحشیگری های . باختن داماد عزیزش نیز بود، به طرز ناجوری دگرگون شده بود
 خانواده های زحمتکش و بخصوصشهدا و زندانیان سیاسی، ی دیکتاتوری حاکم، خانواده 

 که گاه بسیار دردناک تر از رنج های خود مبارزین سیاسی ندار، رنج هائی تحمل می کردند
  .بود

  
 که خود به اندازه کافی با وجود میله ها و سیم -وجود معاون خبیث، فضای اتاق مالقات را

اصالً نشد با احساس راحتی دو کلمه با .  سنگین تر ساخته بود-توری ناراحت کننده بود
د که شکنجه هائی که متحمل شده ام چه تأثیراتی ، آشکارا نگران بوآبا.  صحبت کنممادرم

برای او وجود شکنجه در زندان های . این را به زبان نگفت. روی جسم من گذاشته است
 با توجه به تجربه هائی که از دوره های پیشین مبارزه داشت، امر بخصوصرژیم شاه، 
ن خواست که دستهایم را حتی از م. با دقت، بدن و دست و پایم را برانداز کرد. محرزی بود

نشانش بدهم و اصرار کرد که در آن محوطه، کمی راه بروم تا او مطمئن شود که مثالً نمی 
ی من، در آن مالقات همراه با مقداری آبا. لنگم و غیره، و من نیز به میل او رفتار کردم

این ( زبان مقدار زیادی گل گاو: میوه، بهترین سوقاتی را از نظر خود برای من آورده بود
 در همان ).رفع فشارهای عصبی مصرف می کنندگیاه را مردم برای رفع غم و غصه و 

زمان و امروز نیز وقتی آن اولین مالقات در زندان قصر را به یاد می آورم، می بینم که 
 و چه، آن نوع سوقاتی که وی آورده بود، تماماً از دل نگرانی های مادرمچه، نوع برخورد 

 از شرایط دشواری ایمی کردند و به عنوان یک نمونه، منعکس کننده ی گوشه او حکایت 
بود که خانواده های شهدا و زندانیان سیاسی تحت حاکمیت رژیم دیکتاتور شاه، از سر می 

  .گذراندند
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  7یادداشت 
  

  جداگانه راجع بهایتصمیم داشتم در جزوه . در مورد زندانیان عادی بسیار کم نوشته ام
 می خواستم در بخصوص. آنها بنویسم که هیچوقت دیگر، امکان و فرصت آن را نیافتم

، یکی از زندانیان عادی در سحرگاه آن، با قدم های ایران شریفیمورد آن شبی بنویسم که 
م درِ زندان زنان را پیمود و به سوی محکم که ما به چشم خود دیدیم، مسیر حیاط تا دَ

زمان، هیچ زنی در ایران محکومیت اعدام نگرفته و اعدام نشده تا آن . محل اعدام رفت
 کامالً می دانست که چرا دست اندرکاران رژیم، یک ایران شریفی  جالب است که .بود

مرتبه، تصمیم به اعدام او گرفتند و انگار همین دانستن و آگاهی از علت اعدامش بود که 
 معلوم بود، بنا به سنت های رایج در موضوع کامالً. باعث شده بود آن چنان محکم باشد

سنت های  ارتجاعی باقیمانده از اعصار پیشین که در سنت های اسالمی تبلور (جامعه 
زن موجوی ضعیف و ناتوان تلقی می شد و درست از این زاویه ی ارتجاعی، اعدام ) داشت

نبش انقالبی رژیم شاه که شاهد حضور رو به رشد زنان در جبنابراین، . زن معمول نبود
در ایران بود، برای این که ذهن جامعه را برای پذیرش اعدام زنان سیاسی آماده کند، با 

های خود، و "روزی نامه" در ایران شریفیعنوان کردن هرچه برجسته تر جُرم های 
گفته می شد که او بچه (کوشش در جهت تحریک احساسات مردم در رابطه با کودکان 

، اقدام به اعدام "دفاع از کودک"و ظاهراً در به اصطالح ) ه استهای هووی خود را کشت
 از آن زمان به بعد، رژیم با دستِ باز، در بیدادگاه های خود، برای زنان انقالبی .او نمود

 که قبال اشاره همانطوربه این صورت، . نیز همچون مردان انقالبی حکم اعدام صادر کرد
با . (داد(!!) ن مرد و زن را در جامعه، گسترششد رژیم شاه به سبک خود، تساوی بی

آموزش از این تاکتیک و با همان هدف همپالگی های خود در رژیم شاه بود که رژیم 
، یکی دیگر از زندانیان عادی، سعی پری بلندهجمهوری اسالمی نیز در همان آغاز، با اعدام 

 و معیار "ارزش"سرکوب هر این رژیم در حالی که . کرد راه را برای اعدام زنان باز کند
اجتماعی مترقی در جامعه را با به اصطالح پایبندی خود به سنت های اسالمی توجیه می 

 سنت های اسالمی رایج در -نمود، در رابطه با اعدام زن، دیگر پایبندی به آن سنت ها
ی  را فراموش کرد؛ و از جمله با همین مورد هم، آشکار ساخت که سنت های اسالم-ایران

برای این رژیم، صرفاً در رابطه با حفظ منافع نظام سرمایه داری وابسته ی حاکم، قابل 
 ساعتی پیش ما ایران شریفیآن شب، زندان تماماً بیدار بود و .) اجرا و تأکید است و بس

  :احت، بدون هیچ ابهامی به ما گفتاو از جنایات رژیم شاه صحبت کرد و با صر. آمد
آنها به این وسیله دارند راه را برای شما . را می خواهند مرا اعدام کنندمن می دانم که چ" -

ها را کشته است؛ من هم یک قربانی "طیب"این رژیم، . زندانیان سیاسی زن باز می کنند
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، به عنوان سمبلِ خود در مخالفت با رژیم طیببرای من جالب بود که او از ( ."دیگر هستم
 و یکی از لمپن های میدان بارفروشان شعبان بی مخ رقیب ،طیب حاج رضائی. شاه، یاد کرد

  ). اعدام کردند42خرداد سال 15 را بعد از واقعه ی طیب.  بود20تهران در اواخر دهه 
  

من با زندانیان عادی به طور مرتب در مورد شرایط زندگی شان و اینکه چه عاملی باعث 
و سعی می نمودم از خالل آن کشانده شدن آنها به زندان شده بود، صحبت می کردم 

.  بیشتر پی ببرمهرچهصحبت ها، به شرایط اجتماعی نابسامان موجود در جامعه مان، 
دیدن دختران جوانی که با جرم های کوچک به زندان می آمدند و به خاطر فقر و نداری 

در . بسیار غم انگیز و تکان دهنده بودها به فحشا کشیده می شدند، "خانم رئیس"توسط 
 که از زندان آزاد شد ولی حتی پولی برای یک مورد، توانستیم دختر پاکدلی از اهالی شمال

 برگشت به ده خود در شمال را نداشت، با کمک خانواده مهربان ناهید جالل زاده از آن
با یک زن .  آشنا بودندبعضی از آن زن ها، با مبارزه سیاسی. مهلکه نجات دهیم

می گفت که . می کرد) سیاسی( که یواشکی پیش من درد دل آذربایجانی نیز دوست بودم
احتماالً در سال ( کارگر کوره پزخانه بوده و از جریان اعتصاب آن کارگران شوهرش

 با آن اعتصاب درگیر شوهرش نیز در رابطه با خودشصحبت می کرد که در واقع ) 1338
به من گفت که آن .  بودنداو را به خاطر دزدی از یک فروشگاه بزرگ، دستگیر کرده. بود

دزدی که به خاطرش دستگیر شده بود، کار اولش نبوده بلکه، دزدی از فروشگاه ها، اصالً 
 ندارم چون شوهرم دیگر پیر شده و قادر به کار ایآخر چاره : می گفت. کار اصلیش شده

ین نیست و مریض در خانه افتاده است و حال، من باید مخارج شوهر و بچه هایم را تأم
. او آدرس خانه اش را نیز به من داده بود که اگر امکانش بود به دست رفقایم برسانم. کنم

من . حاضر است بعد از اینکه از زندان آزاد شد، به رفقای ما در بیرون، کمک بکند: می گفت
البته این موضوع را زیاد جدی نمی گرفتم، ولی جالب است بگویم که پس از فرارم از زندان، 

در آن موقع، سعی . وقعیتی قرار گرفتم که نمی دانستم شب را در کجا خواهم گذرانددر م
راستی، این را هم . می کردم آدرس خانه ی او را به خاطر آورم و این مایه ی دلگرمیم بود

بگویم که بعد از قیام بهمن و سقوط رژیم شاه، شنیدم که خیلی از زندانیان عادی، از فرار 
  .ده و ترانه هائی هم به یاد من، ساخته و می خوانده اندمن بسیار خشنود ش

  
 تا آن حد که هنوز به -به نظر نمی رسد دیگر نوشتن در مورد خاطراتم از زندان عمومی

فقط به دو موضوع که شدیداً روی من تأثیر داشته، .  در اینجا ضروری باشد-یاد دارم
جه زنانی بود که مجبور به ترک اعتیاد یکی اتاق قرنطینه و دیدن زجر و شکن. اشاره می کنم

.   از حیاط زندان قرار داشتایقرنطینه، اتاقی بود که در گوشه . هروئین در آنجا می شدند
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حتی در زمستان سرد، در آن اتاق، تنها چند عدد پتوی سربازی چرک و کثیف وجود داشت 
دلیل نرسیدن مواد به بدن آنها به . زنان معتاد، ابتدا به آنجا برده می شدند. و دیگر هیچ

زجه و فریاد شان از درد به هوا بلند بود؛ . شان، سه شبانه روز از درد به خود می پیچیدند
مرتب، در همان جلوی قرنطینه، استفراغ می کردند و تماماً، در . و تمام بدنشان می لرزید

مکانات و ترک اعتیاد فقدان ا.  میانِ گل و خاک و استفراغ، می لولیدند و به خود می پیچیدند
برای . به آن شکل، واقعاً فاجعه بار بود و وضع آنها را هرچه بیشتر رقت انگیز می ساخت

از دیدن آن صحنه . فاسد و ظالم بودی  اجتماعی زشت در آن جامعه  یمن، این یک پدیده
بی ظلم و . ها شدیداً منقلب می شدم و می گفتم که این جامعه، واقعاً کثیف و مریض است

عدالتی در آن غوغا می کند و پیش خود می گفتم، در مقابل وجود چنین وحشت هائی در 
اینها، شکنجه های بیشتری تحمل می . جامعه، واقعاً شکنجه هائی که ما دیدیم چیزی نیست

مورد زندانیان  که این را هم تازه متوجه شده بودم که شکنجه، صرفاً در بخصوص. کنند
بلکه در آن سیستم ظالم، زندانیان عادی را نیز شالق می زنند و یا کار نمی رود سیاسی ب

  . به طرق دیگر شکنجه می کنند
  

صحنه ی دلخراشِ آن روزی بود که در زندان، بچه های کوچک را ی مورد دوم، مشاهده 
، کودکان را از آغوش مادران می ایبه شکل واقعاً وحشیانه . از مادران شان جدا کردند

ت به همان گونه که انسان می تواند در رابطه با اردوگاه های فاشیستی تجسم درس(گرفتند 
و می دادند دست مأمورانی که آمده بودند آنها را سوار ماشین کرده و به پرورشگاه ) کند

کودکان . بعضی ها خود شان را می زدند. مادرها گریه کنان، داد و فریاد می کردند. ببرند
نمی دانستند به کجا . حشت، چهره کوچک شان را پوشانده بودگریه می کردند و ترس و و

هنوز صحنه هائی از آن وضع ! برده می شوند و چرا آنها را از مادران شان جدا می کنند
، سرنگهبان زندان، اسماعیلیمثالً مادری که . دلخراش را در جلوی چشمانم مجسم می بینم

را می بردند و او از زیر کتک درمی رفت و به بچه اش . او را زیر کتک گرفته بود را می بینم
 سر می رسید و او را زیر اسماعیلیدوباره . دنبال بچه اش که او نیز بی قرار بود، می دوید

 را مادرها قبل از هر ایمسلماً شدت دلخراش بودن چنان صحنه . مشت و لگد می گرفت
در آن زمان . ، چنین بودهم) نسرین معاضد  (نسرین عزیز. کس دیگر، حس و درک می کنند

، قبل از نسرین.  دختر کوچک بود که از آنها جدا افتاده بود2که پیش ما زندانی بود، مادر 
ما، از پنجره اتاقی که در آن محبوس . همه ما، نسبت به این موضوع حساسیت نشان داد

ه راهروی ، گریه کنان بنسرینبه یاد دارم که . بودیم، آن صحنه های دلخراش را می دیدیم
او در آنجا راه می رفت و با گریه و خشم و با صدای . من هم پشت سرش رفتم. بند رفت

اما او . من سعی می کردم او را آرام کنم. بلند، برعلیه شاه و مزدورانش شعار می داد
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شدیداً خشمگین بود، چنان که درِ آهنی که ما را از زندانیان غیرسیاسی جدا می کرد را با 
آن روز، درِ آهنی وسط راهرو را به روی ما بسته بودند و ما .  خود از جا می کندتکان های

  .قادر نبودیم پیش زندانیان عادی برویم
  

 بخصوص. کودکان را بردند و مادران را با قلب های شکسته شان، گریان به جای گذاشتند
ه زیر پله ها بود  که همیش-ش را فراموش کرده ام متأسفانه اسم-مادری را به یاد می آورم

به شکل عجیبی به بچه اش عالقمند بود به طوری که این . و آنجا را مسکن خود، ساخته بود
 بچه ی او را بغل ایبه هیچ زندانی اجازه نمی داد لحظه . عالقه، بیمارگونه به نظر می رسید

 هم از وی بچه ی او را.  تنها به یکی دو نفر از ما زندانیان سیاسی، اعتماد می کرد. کند
  ! برای او آفریدندایگرفتند و می توان تصور کرد که به لحاظ روحی، چه فاجعه 

  
همه ی آنها الغر و رنگ . مدتی بعد، کودکان را برای مالقات مادران شان به آنجا آوردند

رنگ رخسار شان، شرایط موجود در پرورشگاه را آشکار می . پریده و زردنبو شده بودند
ی هیچ تردیدی نیست که زندان، جایگاه کودکان نبود و نمی بایست و ، جاهرچند. ساخت

نباید باشد، اما آن کودکان، در زندان عمومی، پیش مادران شان در مقایسه با پرورشگاه، 
آخر، مادرها به غذای شان می رسیدند و می توانستند از مهر . شرایط بهتری داشتند

رورشگاه امکاناتی داشت و واقعاً برای پرورش اگر پ. مادری شان آنها را بهره مند سازند
افتادن از  کودکان بی سرپرست به وجود آمده بود، قطعاً، مادرها رنج کمتری را در جدا

کودکان شان احساس می کردند؛ ولی هیچ دلیل درستی وجود نداشت که مادرها و کودکان 
ه، چنان تصمیم های فقط می توان گفت که جامعه ی کثیف و وارون. را از هم جدا کردند

  . هم اتخاذ می کندایوارونه 
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  8یادداشت 
  
، آخرین قسمت کتاب قبل از "خطاب به دشمن"

نوشتن آن را رفیق . توضیحات یا پاورقی هاست
در این زمان، مطالب کتاب، در .  پیشنهاد کردجعفری

بهتر است مطلبی : او به من گفت که. تهران تایپ می شد
من، همان . ماً خطاب به دشمن بنویسیرا هم مستقی

موقع، خودکاری برداشتم و روی تکه کاغذی، مطالب 
، وقتی آن جعفریرفیق . مندرج در این قسمت را نوشتم

: را خواند، با لبخند شاد همیشگی اش به شوخی گفت
قرار بود که خطاب به دشمن بنویسی، این که خطاب به 

 های ما، فقط یک چه کنیم رفیق، توده: گفتم! دشمنان شد
دشمن ندارند، متأسفانه، آنها با دشمنان زیادی روبرو 

  !هستند و مجبورند در جبهه های مختلف بجنگند
    

 به  و ناگهان چشمم را به دست گرفتم"حماسه مقاومت"پس از گذشت سال ها، وقتی کتاب 
شته شده به آنچه در اینجا نو! عجب:  خورد، این کلمات و جمالت را ادا کردم"خطاب"این 

راستی و دقیقاً بازگوکننده ی فضای انقالبی در درون سازمان در آن زمان می باشد و 
 ، 50تماماً شور، عشق، کینه، قاطعیت، جسارت و ایمان خلل ناپذیر کمونیست های سال های 

. حقیقت، درست به همین صورت است. آن سال های سرنوشت ساز را منعکس کرده است
 نیست که کسی در جای گرم و "آتشین"ه آمده، یک انشاء با کلمات آنچه در آن خطابی

مطالب آن خطابیه، صرفاً بیان فضا و . نرمی نشسته و با احساساتی، آن ها را نوشته باشد
وجود به فریاد  بیانگردرون انقالبی یک فرد، یعنی نویسنده آن هم، نیست، بلکه به واقع، 

 ه توده های ستمدیده و مبارز، یک دوره از تاریخدرآمده ی انقالبیونی است که به همرا
  ! ایران را رقم زدندمبارزاتی مردم

  
  
  

  
  
  

 جعفری) علی اکبر( فریدونرفیق 



 بذرهای ماندگار
 

66 

  9یادداشت 
  

در رابطه با بیوگرافی، واقعیت این است که چندان دقیق نیست ولی در اینجا فقط به دو 
 که می بایست در باره ی زندگی و برخوردهای پدرماول در مورد . مورد اشاره می  کنم

 از این جنبه که او به عنوان یک بخصوصگرانه و مبارزاتی او بیشتر نوشته می شد؛ آگاه
انسان زحمتکش و شریف و آگاه نسبت به مسایل سیاسی، در حقیقت زمینه ساز رشد و 

از آنجا که من آخرین فرزند .  به یک کمونیست راستین، در خانواده ما بودبهروزتعالی 
 از دنیا رفت، در نتیجه، پدرم در دبستان درس می خواندم، خانواده بودم و هنگامی که هنوز

آنچه در . من فقط می توانستم تصویری محدود، آنهم از مقطع آخر زندگی او به دست دهم
اگر فرصتی پیش آید، در .  آمده، دقیقاً بیانگر چنین محدودیتی می باشد"حماسه مقاومت"

 رابطه که بارها از مردم اطراف، می  در اینبخصوصمورد این پدر، بیشتر خواهم نوشت؛ 
به این معنی که حوادث و  ("سینه اش، تاریخ است": شنیدم که در مورد او می گویند که

 عالقه ی صمدو همچنین با توجه به این امر که، ). واقعیت های تاریخی زیادی را می داند
ده است که هم به هیچکس را در سن و سال او ندی: زیادی به او داشت و همیشه می گفت که

طور وسیع از رویدادهای سیاسی و اجتماعی آذربایجان اطالعات داشته باشد و هم آنقدر 
گفتگو با توده های مردم و کوشش در فهم و درک . (عمیق، خیلی از مسایل را درک کند
 سیاسی - از همان آغاز فعالیت های ادبیبهروز و صمدمسایل واقعی آنها، یکی از کارهای 

آنها، در کنار مطالعات تئوریک خود، به گفتگو با افرادی نظیر پدر من، برای درک . ودآنها ب
این طرز برخورد زنده با آموزش . مسایل مربوط به تاریخ ایران نیز اهمیت زیادی می دادند

 دست به نابدل و احتماالً بهروز و صمدو اثر گذاری بر جامعه، باعث شد که در یک دوره، 
 آذربایجان و 1325-1324ریخ شفاهی از رویدادهای سال های مبارزاتی کار تهیه یک تا
  .) شوندفرقه دموکرات

  
. موضوع دیگر، در رابطه با فراخوانده شدن من به ساواک تبریز در دوره دبیرستان است

 به طور آگاهانه، از نوشتن در مورد "حماسه مقاومت" ، به هنگام نوشتن 52من در سال 
نیز به ساواک برده شد، احتراز کردم تا مبادا ساواک نسبت به او دوست دیگری که او 

تا مدت ها، ) "پاکزاد": که امروز فقط اسم فامیلش را به یاد می آورم(من با او . حساس شود
اگر فرصتی پیش آید، به طور کلی در مورد تجربه ی آن دوره نیز . در تماس قرار داشتم

  .     می نویسم
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  روایت های غیرواقعیدر " قصرانفرار از زند"
 

قبل از اینکه به شرح کامل چگونگی فرارم از زندان بپردازم، این را بگویم که پس از سقوط 
رژیم شاه متوجه شدم که خیلی ها در رابطه با فرار من از زندان قصر، نام زن مجاهد و 

ویا او در رابطه با مطرح می شود که گ.  را ذکر می کنندمعصومه شادمانیرزمنده انقالبی، 
سازماندهی " در شادمانیمثالً عنوان می شود که خانم . این فرار، به من کمک کرده است

نقشه و " داشت، یا سازمان مجاهدین خلق از طریق او  ای نقش عمده اشرف "فرار
، چنان از با تصویرسازی های غیرواقعیو یا گاه،  را پیش برده است "سازماندهی فرار

ی این فرار صحبت می کنند که گوئی جمعی نشسته و به طور دقیق و "زماندهینقشه و سا"
اما، حقیقت .  بودنددهمحول کر و اجرای آن را به من حساب شده، آن را طرح ریزی کرده

ه در ابتدا، بگویم ک. آن است که هیچکدام از چنان اظهارات و تصویرسازی ها، صحت ندارند
مان چریکهای فدائی خلق، هیچکدام اساساً در جریان نه سازمان مجاهدین خلق و نه ساز

نکته دیگری که الزم است با . این فرار قرار نداشتند تا به سازماندهی آن نیز پرداخته باشند
تأکید بگویم این است که، این فرار با وجود آن که در سطحی کامالً گسترده، مطرح و باعث 

آنها گردید و تأثیرات مبارزاتی بسیار مثبتی خشنودی توده ها و ارتقاء روحیه مبارزاتی ی 
در جنبش مردم به جای گذاشت، اتفاقاً، خیلی ساده صورت گرفت و در آن، پای طرح و 

، در اینقشه ی از مدت ها پیش تعیین شده، و سازماندهی جدی و منظم و حساب شده 
من ( خود من و ما حقیقت آنست که نقش اساسی را در این فرار، ابتکار و عملکرد. میان نبود

، یعنی آگاهی از ناهید، بازی کرد و تنها، انگیزه های مبارزاتی ی من و )ناهید جالل زادهو 
امید و شور و شوق انقالبی که چنین حرکتی می توانست در میان مردم ستمدیده مان ایجاد 

یست که البته جای تردید ن. نماید، پشتوانه ی ما در تصمیم گیری و حرکت در آن جهت، بود
 که بنا به علقه های مبارزاتی خود با ایفرار، بدون کمک خانواده زندانیان سیاسی 

انقالبیون به مالقات ما آمده بودند و کمک های معینی که بعضی از آنها با به خرج دادن 
در این مورد باید مشخصاً از . جسارت انقالبی در این رابطه انجام دادند، امکان پذیر نبود

 ها که در آن زمان با رضائیدختر مبارز و مجاهد خانواده  (صدیقه رضائی زنده یاد
 به زندگی مخفی ای به عنوان یک انقالبی حرفه بعداًسازمان مجاهدین ارتباط نداشت، اما 

 در یک درگیری مسلحانه به دست نیروهای سرکوبگر رژیم شاه، 54روی آورد و در سال 
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 -یز همچون برادران فراموش نشدنی و رزمنده اشبه شهادت رسید و به این ترتیب او ن
آن . یاد کنم)  خون خود را تقدیم راه آزادی مردم ایران نمود-مهدی رضائی و رضا، احمد

، و وی بی گرفت به فرار قرار  مادختر مبارز، تنها کسی بود که پیشاپیش در جریان تصمیم
 باید بگویم که برای من مانیمعصومه شاددر مورد مبارز مجاهد . دریغ به کمک ما شتافت

معلوم نیست که آیا او در آن روزی که فرار صورت گرفت، اصالً در میان خانواده های 
و ! زندانیان سیاسی که به مالقات ما در زندان زنان آمده بودند، حضور داشته است یا نه

به  کرده است؟ اما، تا آنجا که صدیقه رضائیدر صورت حضور، آیا همکاری خاصی با 
 معصومه شادمانیشخص من مربوط است، با صراحت می توانم بگویم که مادر مبارز، 

من، او را نه موقع فرار . از زندان قصر، نداشت) من به طور مشخص(نقشی در فرار من 
 و نه در روزهای بعد از فرار، با او در تماس قرار - یا اصالً در آن زمان می شناختم-دیدم
  . گرفتم

  
دشمن مشترک همه توده های  مبارزه ی سترگی که در آن سال ها برعلیه اما، پیشرفت

در جامعه ایران جریان ) رژیم دیکتاتور شاه و اربابان امپریالیستش (ستمدیده ی ایران
با داشت، مبارزین راه آزادی  را در مسیرهای مشترک به همدیگر وصل می نمود و آنها 

یت های شان، در جهت پیشبرد هدف های  در نظر و چگونگی و سطح فعالوجود تفاوت
مشترک واال در راه رهائی مردم ایران از زیر یوغ امپریالیسم و سرمایه داران وابسته و در 

چنین . واقع از زیر ظلم و ستم و حق کشی و جنایت، در ارتباط با یکدیگر قرار می گرفتند
من و مادر )  حوادثنه دست اتفاقی(بود که الزامات یک مبارزه ی آگاهانه ی مشترک 

این موضوع به زمانی برمی گردد که من دیگر در بیرون .  را به هم مربوط ساختشادمانی
از زندان، در درون سازمان چریک های فدائی خلق، فعالیت می کردم و بیش از یک سال از 

، مثل مردمان دیگر، علنی شادمانیدر آن زمان، مادر . فرارم از زندان قصر می گذشت
البته در واقعیت امر، با سازمان مجاهدین خلق ( می کرد و ظاهراً زندگی عادی داشت زندگی

اما من در ) در ارتباط بود و خدمات ارزنده اش را در این رابطه به جنبش مردم می نمود
 اوج شرایط اختناق در جامعه 1353سال . یک شرایط کامالً خاص و اضطراری قرار داشتم

در چنین شرایطی که وضعیت شدیداً پلیسی بر . هنشاهی بودایران تحت سلطه رژیم شا
جامعه حاکم بود، در شرایطی که مأموران رژیم شاه برای شکار انقالبیون، ضربه زدن به 

و ) مشخصاً دو سازمان چریکهای فدائی خلق و مجاهدین خلق(سازمان های مبارز مردمی 
ورت سگ هاری در کوچه و خیابان نابودی جنبش انقالبی، با همه ی قوا بسیج شده و به ص

ول بودند و به همه جا سَرَک می کشیدند، من، روزها و شب هائی را تک و تنها، بدون پناه 
و پناهگاهی گذرانده، ماجراهائی را پشت سر گذاشته و باالخره، در آخر در ارتباط با مادر 
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شت تا ذهن در آخر این فصل، پیرامون این موضوع خواهم نو.  قرار گرفتمشادمانی
در اینجا، قبل . ، روشن گرددمعصومه شادمانیخواننده نسبت به تماس من با مبارز گرامی، 

از ادامه ی مطلب در مورد فرار از زندان قصر، الزم می بینم یاد او را به عنوان یکی از 
معصومه سمبل های زنان متعهد، شجاع و رزمنده ی ایران گرامی داشته و توضیح دهم که 

 یکی از مادران مبارزی بود که با رشد و گسترش جنبش مسلحانه، در صحنه یشادمان
 از توده های آگاه مردم بود که با امیدی که ایاو نمونه . مبارزه ی سیاسی حضور یافت

این جنبش به اثر بخشی مبارزه برای تحقق خواست های برحق مردم، ایجاد نمود، به سهم 
 با دستگیری یکی از وابستگان به 54در اوایل سال . خود بی دریغ در این جهت تالش نمود

سازمان مجاهدین خلق و ضعف غیرقابل بخششی که وی در مقابل پلیس از خود نشان داد 
تا آنجا که من شنیدم فرد مذکور بدون آنکه از طرف بازجو حتی مورد سوال قرار بگیرد، (

ا نداشت، در اختیار شکنجه با خفت و زبونی اطالعاتی که ساواک در خواب هم انتظارش ر
 و از جمله ارتباطش با من، برای مادر شادمانیفعالیت های مبارزاتی ی ) گران قرار داد

در رابطه با این دوره، باید دانست که هم مقاومت . ساواک آشکار شده و او دستگیر گردید
ی که  در مقابل دشمنان مردم، و هم شدت شکنجه هائمادر شادمانیو تسلیم ناپذیریِ 

ساواک در مورد این زن مبارز اعمال نمود، یکی دیگر از نمونه های برجسته ی مقاومت و 
مبارزه جوئی از یک سو و پستی و وحشی گری از سوی دیگر در زندان های رژیم شاه، 

ثمره ی مبارزات خونین و تالش های بی دریغ و صمیمانه ی  که 57در سال . می باشد
 و مردم مبارز بارزات توده ها و قدرت گیری آنها متجلی شدرزمندگان آن دهه در رشد م

 نیز از معصومه شادمانیایران، رژیم شاه را مجبور به گشودن درهای زندان ها نمودند، 
جمهوری اسالمی، این خلف برحق اما، هنوز مدتی نگذشته بود که ارتجاع . زندان آزاد شد

در انقالبی، این بار به دست مأموران ما. ، او را مجدداً به بند کشیدرژیم منفور شاه
در یک توافق جمعی (حکومتی اسیر شد که امپریالیست ها 

آن را به جای رژیم وابسته ی ) گوادولوپدر کنفرانس 
 "ضدامپریالیست"پیشین، به عنوان یک رژیم به  اصطالح 

حکومتی که می بایست به مردم ایران قالب کرده بودند؛ 
دیت با مردم و انقالب آنان را، کارهای ناتمام شاه در ض

 مأموران این حکومت بودند که .به اتمام برساند
 را که معصومه شادمانیوحشیگری های ساواک در حق 

گویا ناتمام مانده بود، به اتمام رسانده و او را به شهادت 
، بر شادمانیبه این ترتیب، ننگ قتل مادر مبارز . رساندند

 مادر شادمانی  .حک گردیدپیشانی رژیم جمهوری اسالمی 
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  از زندانمن حقایق ناگفته در رابطه با فرار 
  

قبل از هر چیز، به این . اکنون به مطلب اصلی برگردم و در مورد فرار از زندان قصر بگویم
 و بر مبنای آنچه تا کنون در مورد این فرار تا آنجا که من می دانمموضوع اشاره کنم که 

 که قرائن موجود، همگی بیانگر آنند که هنوز حقیقت گفته شده می توان نظر داد، باید گفت
 و 53حتی علیرغم این که ساواک در اواخر سال . موضوع این فرار بر کسی عیان نیست

 در آن فرار ای عده زیادی را دستگیر نمود که در بین آنها افرادی که به گونه 54اوایل سال 
دگان نیز به دلیل رعایت درست درگیر شدند نیز حضور داشتند، اما خودِ این دستگیرش

اصول مخفی کاری، از همه ی واقعیت های مربوط به این فرار مطلع نبودند و باالخره هم  
در حقیقت، ساواک نیز هیچ وقت کامالً به طور دقیق نتوانست . موضوع برای آنها رو نشد

 در رابطه با جالب است در اینجا بگویم که. به تمام اطالعات مربوط به این امر دست یابد
 ومن در نظر گرفته ناهید و چند نفری که او برای فرار صدیقه رضائی به جز -فرار خود من

به طور کامالً اتفاقی در جریان آن قرار گرفته و ) حال در هر سطحی( افراد مبارزی -بود
نقش های مؤثری هم در آن ایفاء نمودند بدون آن که از قبل در مورد یاری به یک فرار که 

با توجه به . فراری تاریخی شد و نقش خود در آن، حتی تصوری در ذهن داشته باشند
اینکه در آن شرایط، رژیم شاه قدر قدرت می نمود و زندان هایش دژهای مستحکم غیرقابل 

 بود که تازه ای از تأثیر مبارزه ایعبوری به نظر می آمد، یاری آنها به فرار من، خود جلوه 
، برای رعایت مسائل امنیتی، نه تنها "حماسه مقاومت" به هنگام نوشتن  من.آغاز گشته بود

 که همانطور که گفتم به طور اتفاقی در رابطه با حرکت -کامالً دقت کردم که نام آن افراد
 را ذکر ننمایم بلکه مجبور بودم از شرح برخی از رویدادها و -فرار درگیر شده بودند

 سعی کرده بودم که موضوع فرار را در کلیت خود، به ندهرچواقعیت ها نیز خودداری کنم؛ 
امروز خوشحالم که می توانم بگویم که در همان زمان . همان صورتی که بود، مطرح کنم

 31حال پس از گذشت . ، چگونگی فرارم را به درستی توضیح داده امدر طرح کلیهم، 
  .ز قرار می گیردسال، شرح کامل فرار از زندان قصر در اختیار خوانندگان عزی

  
دختر مبارز  (ناهید جالل زادهواقعیت این است که نقشه و طرح فرار، به ابتکار خود من و 

ریخته شد و )  دستگیر شده بودمهدی رضائیمجاهدی که همراه با مجاهد فراموش نشدنی، 
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شرایط فرار، به . با کمک گرفتن از خانواده های زندانیان سیاسی مجاهد، به اجرا درآمد
مالقات حضوری که به مناسبت عید نوروز به زندانیان سیاسی . خودی خود، آماده بود

البته، باید تأکید کنم که هرچند ما برای داشتن مالقات . داده بودند، زمینه ی اصلی بود
حضوری درخواست نموده و فشار آورده بودیم و مطمئناً خانواده های زندانیان نیز مصراً 

ی را کرده بودند، ولی چنین اقداماتی به هیچ وجه ربطی به موضوع درخواست چنان مالقات
فرار نداشت؛ و اساساً قبل از روزهای شلوغِ مالقات حضوری، استفاده از آن فرصت برای 

 نفر 7در آن مقطع، تعداد ما زندانیان سیاسی زن، . فرار، حتی به مخیله کسی راه نیافته بود
م عید موفق به مالقات حضوری با ما شده و برای بود، و خانواده های مان که روز دو

اما در روز سوم . دیدار با ما به درون زندان آمدند، جمع چشمگیری را تشکیل نمی دادند
عید، تعداد زیادی از خانواده های زندانیان سیاسی دیگر که عزیزانشان در زندان مردها 

 درجه دو موفق شدند به زندانی بودند، با درست کردن توجیهاتی و تحت پوشش فامیل
در این کار، هیچ چیز جز عالقه آنها به . درون زندان آمده و حضوراً با ما مالقات نمایند

مبارزه ی انقالبی جدیداً آغاز شده و دیدار با کسانی که تنها برای دفاع از منافع توده ها به 
به فکر فرار از زندان ) ناهیدمن و (در این روز بود که ما . زندان افتاده بودند، دخیل نبود

 نوشته ام، من، ابتدا با دیدن آن همه جمعیت به "حماسه مقاومت"همانطور که در . افتادیم
فکرم رسیده بود که مطلبی بنویسم و جهت تشویق آنها به مبارزه و برای ارتقاء آگاهی 

 و اما موقعی که قلم و کاغذ به دست گرفته. شان، در مالقات بعدی برای شان بخوانم
خواستم به انجام چنین کاری اقدام کنم، این فکر به سراغم آمد که آیا در شرایط خاصی که 
پیش آمده است، این بزرگترین کاری است که می توان در جهت پیش برد مبارزه، انجام 

  ؟  !داد
  

حضور تعداد زیادی از خانواده های زندانیان سیاسی که در جوّ مبارزاتی ی آن دوره، از 
ی قویِ مبارزاتی برخوردار بودند، شرایط کامالً مساعدی را برای فرار به وجود روحیه 

از طرف دیگر، فاکتور بسیار مهم دیگری نیز در آن شرایط، موجود بود و آن، . آورده بود
 بود که خود از غالب بودن همبستگی مبارزاتی در بین مبارزین انقالبیحاکم بودن جوّ 

، نشأت حدانه ی تمامی نیروهای خلق برعلیه دشمن مشترک اتحاد و پیکار مت یاندیشه
برعلیه امپریالیسم  مسلمان که مجاهدینما به مثابه کمونیست های فدائی، بین . گرفته بود

مرتعجین مسلمانی که آخوندهای وابسته ، رژیم شاه می جنگیدند، و و سگ زنجیری اش
آنها را نمایندگی می ) ظام حاکمتوجیه گر نآیت اهللا ها و حجت االسالم های  (به دربار

کردند، به درستی تفاوت اساسی می دیدیم و از این رو برای مجاهدین به مثابه دوستان 
خانواده های مذهبی و مبارز مجاهدین نیز، . مبارزاتی مان، احترام زیادی قایل بودیم
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 جمله از( که در مورد کمونیسم در جامعه وجود داشت ایعلیرغم همه ی تبلیغات منفی 
 به "کمو" را برای پای منبری های خود، به مفهوم "کمونیست"خیلی از آخوندهای مرتجع، 

، معنی می "خدا نیست" یعنی وجود ندارد، پس کمونیست یعنی "نیست"اصطالح یعنی خدا و
چنین احترام و . با دیده ی تحسین و احترام به کمونیست های فدائی می نگریستند.) کردند

 بین فدائی و مجاهد و خانواده های آنان، در آن شرایط سخت مبارزاتی و دوستی متقابلی
، صداقت و صمیمیت خود با مجاهد مسلمان و هم فدائی کمونیستدر شرایطی که هم 

که همگان از دیکتاتوری و  (برعلیه یک دشمن مشترکتوده های ستمدیده را در مبارزه 
ل و با خون خود تضمین می کردند، کامالً در جریان عم) ظلم و جور آن به تنگ آمده بودند

 نیز دوستی ناهید جالل زاده بود که بین من و ایبر چنین زمینه .  طبیعی و قابل فهم بود
انسان های مبارز همیشه برای من، قابل احترام بوده اند و .  شکل گرفته بودایصمیمانه 

او همانند بسیاری از .  را هم با اینکه مارکسیست نبود، واقعاً دوست داشتمناهیدمن 
به یاد دارم که کتابی . مبارزین مجاهد آن دوره، افکار روشنی داشت و فرد متعصبی نبود

از یک نویسنده ی روسی در مورد تکامل انسان را با هم مطالعه می کردیم و بحث های 
ا  تنها فرد مجاهد در آن جمع بود و بیش از هر کس دیگری بناهید. زیادی روی آن داشتیم

  . از این رو بود که ما در زمینه ی فرار با هم صحبت کردیم. من، احساس صمیمیت می کرد
  

تا آنجا که موضوع به تدارکات درون زندان مربوط می شد، چیزی را غیرقابل حل نمی 
اما باید کسانی می بودند که کمک می کردند تا ما از . ترتیب همه چیز را می شد داد. میدید

 گذشته، فاصله ی بین آنجا تا درِ بزرگ داخلی زندان را طی کنیم و از آنجا درِ زندان زنان
شب ها را تا زمانی دیگر شب و آن پس از فرار به کجا باید رفت؟  بیرون برویم، و این که

که بتوان دوباره با سازمان تماس گرفت، در کجا باید گذراند؟ این ها اصلی ترین مسایلی 
احساس می کردم که از میان خانواده هائی . د شان صحبت کردیم در مورناهیدبودند که با 

در همان .  می آیند، کسانی باید باشند که چنان کمک هائی را بکنندناهیدکه برای مالقات 
برایم جالب . (روز سوم فروردین، رفتار و حرف های آن مالقاتی ها این را نشان می داد

جمع شده و هر کدام با اشتیاق مبارزاتی بود که در آن روز، دخترهای جوانی دور من 
 ی تجاوز مسئلهبیشتر از شکنجه می پرسیدند و بسیار روی . سؤاالتی از من می کردند

 را ایبه نظر می رسید که آنها در ذهن خود، هر شکنجه . جنسی در زندان حساس بودند
ین مورد برای خود تحمل پذیر می دانستند جز این موضوع را، به طوری که وقتی در ا

صدیقه در آن روز با ). صحبت شد، دختر بسیار جوانی که در آن جمع بود، به گریه افتاد
 نیز آشنا شدم؛ از برخوردهای محکم و سنجیده ی او مشخص بود که در کار رضائی

  .  مبارزاتی، از جدیت برخوردار است
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ان ماندن در کمک گرفتن از خانواده های مبارز زندانیان سیاسی و حل مشکل جا و امک
 طی مالقات هائی که داشت، در مورد آنها، صحبت ناهیدبیرون از زندان، موضوعی بود که 

کنجکاویِ خاصی در مورد شخص ) بنا به تربیت تشکیالتیم(البته من آگاهانه . کرد
. ی که او از میان خانواده های مجاهدین، در این زمینه با او صحبت کرد، ننمودمبخصوص

 آنقدر با من ناهید.  می باشدصدیقه رضائیالً معلوم بود که طرف صحبت او اما برایم کام
 که مدتی قبل مهدی رضائیصمیمی بود که حتی خیلی از جزئیات مسایل مربوط به دادگاه 

از آن روز ها در جریان بود و از کسانی که به مالقاتش می آمدند می شنید، را با من در 
او و هم من کامالً مراقب بودیم که مسائلی که در واقع با این حال، هم . میان می گذاشت

 و من امکان خودش به من گفت که برای فرار ناهیددر هرحال، . امنیتی بودند، رو نشوند
دست به کار تدارک و آماده ساختن ) ناهیدمن و (بر این اساس، ما . بیرونی وجود دارد

بل از روز عمل، وضعیتی حاکم بود اما روز چهارم، یعنی یک روز ق. خود برای فرار شدیم
در آن روز، نه تنها تعداد مالقاتی ها . که کمتر امیدی به امکان فرار و موفقیت در آن بود

بسیار کمتر از روز قبل بود، بلکه بر تعداد پاسبان هائی که در حیاط مواظب بودند نیز، 
 از نظر ما، فرار، انجام .با این حال، فکر فرار هنوز در ذهن ما قوت داشت. اضافه شده بود

یک حرکت انقالبی به ضرر رژیم و ساواکش بود، حرکتی بود که به هر حال در خدمت 
 را به تهیه تدارکات ناهید بود که من و ایاین انگیزه . رشد مبارزه مردم قرار می گرفت
هنگام بدرقه ی مالقاتی ها، متوجه شدیم که کنترل . برای عملی نمودن آن می کشاند

انگار احساس کرده بودند که ممکن است فراری صورت . قاتی ها را شدید کرده اندمال
در آن روز، یک افسر و دو پاسبان دَم درِ زندان زنان، ایستاده و مالقاتی ها را یک . بگیرد

عصر آن روز نیز، همه زندانیان را به حیاط  آورده و شروع به . به یک از نظر می گذراندند
دو بار هم، به اتاق ما آمدند تا سرشماری دقیقی از ما کرده باشند و به . سرشماری نمودند

ما فهماندند که اگر هم تا آن موقع به فکر فرار افتاده بودیم، چنان فکری را از سر خود 
 ناهید نوشته ام، به "حماسه مقاومت" که در همانطورمن با دیدن چنین وضعی، . خارج کنیم
 درصد است ولی ما این کار را می کنیم، باالخره هر عملی امکان موفقیت چهل": گفتم که

 در آن زمان، من وظیفه خود می دانستم که ".ممکن است با خطر شکست همراه باشد
 و با ناهیدبا توافق .  در میان بگذارمرقیه و شهینموضوع فرار را با دو رفیق سازمانیم، 

گهان با خوشحالی و هیجان مطرح کرد در این میان، رقیه نا. هم، موضوع را به آنها گفتیم
 نفر از تعداد اندک ما، خیلی 3نه فقط ناپدید شدن . اما، این کار عملی نبود. که من هم می آیم

زود به چشم می خورد بلکه به لحاظ امکانات عملی نیز واقعیت این بود که به هر حال، این 
 کردند و این، آنها بودند که از خانواده های مجاهدین بودند که به ما در امر فرار کمک می
بدیهی و کامالً مشخص بود که . ایشان انتظار می رفت که در بیرون به ما جا و مکان بدهند



 بذرهای ماندگار
 

74 

و .  مجاهد، وارد این قضیه می شدندناهیدخانواده های مجاهدین، در درجه اول به خاطر 
اگر به .  ه بود، در مورد فرار من صحبت کردخودش نیز در طی مالقاتش، عالوه بر ناهید

 و یا کسان دیگری صدیقه رضائی برای این کار آماده می شد، آیا برای رقیهجای من هم 
، از میان چریکهای ناهیدکه درگیر این موضوع می شدند، فرق نمی کرد که نفر دوم به جز 

 نشان رقیهفدائی، من باشم یا کس دیگر؟ علیرغم چنین امور واقعی، با توجه به اشتیاقی که 
صحبت ما به درستی روی هدف . داد، چهار نفری روی موضوع فرار، با هم صحبت کردیم

و انگیزه ی فرار متمرکز شد و در این رابطه به وضوح تأکید شد که در اینجا پای موضوع 
با توجه به چنین معیاری، . شخصی در میان نیست و باید معیار را منافع خلق قرار دهیم

به این امر که من در میان مردم شناخته شده هستم و نامم در نظر این بود که با توجه 
میان مردم مطرح است، فرار من تأثیر تبلیغی هرچه بیشتری در جامعه، به جای خواهد 

، همین "حماسه مقاومت"در کتاب . در نتیجه، من کماکان برای فرار آماده شدم. گذاشت
به متن کتاب (ان، با زبانی دیگر موضوع را به دلیل رعایت مسایل مخفی کاری در آن زم

 ناهید در جریان فرار من و شهین و هم رقیهبدیهی بود که هم . مطرح کرده ام) رجوع کنید
با صمیمیت همکاری کنند که چنین نیز بود و از این لحاظ جا دارد که قدردانی خود از آنها 

  .ی و رفقای صمیمی من بودندآنها در آن زمان افراد مبارز و انقالب. را یکبار دیگر ابراز کنم
  

 که امید کمی برای موفقیت فرار به جا می -علیرغم همه ی عوامل منفی در روز چهارم عید
در همان روز، من موفق شدم دور .  من و ناهید خود را برای فرار آماده می کردیم-گذاشت

وی زنبیلی آن ها را ت. از چشم مأمور رخت کنی، چادر و کفشی را از آنجا بیرون بیاورم
  .قرار داده و برای روز فرار، زیر یکی از تخت های اتاق قایم کردم

  
رفقا ... ": ، نوشته ام که"حماسه مقاومت"  کتاب  در"فرار از زندان"  بخشِاولِی در صفحه 

بلند شدم و به . آمدند و به من گفتند عده ای پشت میله ها ایستاده اند و منتظرند ترا ببینند
این، روز دوم فروردین بود که کسانی از میان خانواده ی زندانیان . "...رفتماتاق مالقات 

سیاسی، علیرغم این که نسبت خانوادگی با ما نداشتند، توانسته بودند خود را به پشت میله 
آنها صرفاً به خاطر  شوق مبارزاتی شان خواستار دیدار با من . های اتاق مالقات برسانند

 که همانطوراشتیاقی از طرف آنان برای مالقات با من، آن بود که علت چنان . شده بودند
قبالً اشاره کردم، در آن زمان نام من در میان اقشار آگاه جامعه مطرح و به عنوان  دختری 

من خودم در آن . که در زیر وحشیانه ترین شکنجه ها مقاومت نموده، بر سر زبان ها بود
اسخگوئی به محبت های بی شائبه آنها به اتاق مالقات روز مالقاتی نداشتم و تنها، برای پ

. از پشت میله ها و توری، با افرادی که برای اولین بار می دیدم شان دیدار کردم. رفتم
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در بین آنها، مرد . بیشتر، شوق دیدار بود که اهمیت داشت. صحبت خاصی در میان نبود
در . اندکی نیز با او حرف زدم. می دادجوانی بود که با متانت، عالقه ی مبارزاتیش را نشان 

اما، با حیرتی . آن روز، من، نه به یاد فرار بودم و نه اصالً به این موضوع فکر می کردم
دیداری که در آن روز مالقات داشتم، به طور اتفاقی، ) حداقل برای خودم(باورنکردنی 

مبارزاتی و  در آن روزها، شور و شوق های !نقشی حیاتی در فرار من ایفا کرد
معمولی، یعنی کسانی که به طور ( که ما از افراد مختلف معمولی ایبرخوردهای انقالبی 

در حقیقت، . می دیدیم، بسیار قابل تقدیر بود)  به کار مبارزاتی مشغول نبودندایحرفه 
مبارزه ی مسلحانه ی روشنفکران انقالبی، چنان تأثیراتی در جامعه به جا گذاشته و می 

که برای ما که دست اندرکار آن مبارزه بودیم نیز، عجیب و باورنکردنی به نظر می گذاشت، 
 جدیدی که جامعه، در اثر عنصر انقالبی. من به این موضوع، بعدها بیشتر پی بردم. آمد

 ولی ما که در زندان بودیم،  .در آن وارد شده بود، رو به سوی جلو داشت و رشد می کرد
 ایستا و درست به ایدون اینکه خود متوجه باشیم، به گونه به واقعیت های جامعه، ب

آنطور که من بعدها پی بردم، . (صورت زمانی که تازه دستگیر شده بودیم، می نگریستیم
در بیرون از زندان نیز بدون اینکه پیشاهنگان متوجه باشند، رشد سیاسی توده ها و رشد 

 ی روشنفکران انقالبی، جلوتر از آن رفته مبارزات آنان در اثر جاری بودن مبارزه مسلحانه
شرایطی به وجود آمده بود که شرط پیشاهنگ باقی . بود که آنها تصورش را می کردند

ماندن، اتخاذ تاکتیک ها و سیاست های جدید متناسب با برآمد جدید مبارزات در جامعه، 
د جلب کرد، برخورد  از برخوردهائی که در آن زمان نظر مرا شدیداً به خواینمونه ). بود

 به دست مزدوران احمد رضائیدر آن زمان، از جانباختن پسر ارشد او، .  بودمادر رضائی
 ماه بود 6 ساله را نیز حدود 19 مهدیرژیم شاه مدت زیادی نمی گذشت و پسر دیگرش 

  نیز مادر رضائیفکر می کنم روز سوم فروردین آن سال بود که . که اعدام کرده بودند
با مادر . قاتی ها بود و من برای احترام، او را تا دم در زندان مشایعت کردمجزء مال

ولی چه . صحبت می کردم و در حین صحبت سعی می کردم به نوعی به او روحیه بدهم
از برخوردهای آن زن مبارز، آشکارا دستم .  خود شدم"اشتباه"خیلی زود متوجه ! خطائی

 آن چیزی است که از یک مادر معمولی در موقعیت او آمد که روحیه ی او بسیار باالتر از
 ساله اش 7-6به یاد دارم که به هنگام خداحافظی، در حالی که دست پسر .  انتظار می رفت

را در دست خود گرفته بود، رو به من کرد و با احساس سرفرازی، با دست دیگرش او را 
برای من، چنین برخورد . گ می کنمهمین را هم برای مبارزه و انقالب بزر: نشان داد و گفت

مسلماً او نیز مانند هر مادر دیگری دردها و رنج های . تازگی داشت واقعاً ایشجاعانه 
زیادی را به خاطر از دست دادن فرزندانش متحمل می شد، اما گفته ی او دقیقاً بیانگر 
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 اوج آن را در فضائی که.  بود که کم کم جامعه ایران را فرا می گرفتایفضای مبارزاتی 
  . بهمن شاهد بودیم22 و 21جریان قیام 

  
  
  
  

  !رهایی از قفسبه سوی خطر یا 
  

در روز موعود برای فرار، همانطور که نوشته ام، کفش و چادر را در اتاقی که خانواده ها 
از لحاظ آمادگی های درونی، همه چیز آماده . برای مالقات حضوری می آمدند، قرار دادم

در آن روز، متوجه شدم که از بیرون نیز برای من و ! ، زیادی هم آماده بودبه واقع. بود
داخل (این را موقعی متوجه شدم که دیدم در آن اتاق بزرگ .   چادر و کفش آورده اندناهید

در همان اثناء که من ) ساختمان خود زندان که مالقات حضوری در آنجا صورت می گرفت
 می رفتم، خانمی در شلوغی اتاق اتاق گذاشته شده بود،در همان برای سرکردن چادری که 

آن فرد مبارز که من حتی چهره ی . بشین، همین جا بپوش: دستم را گرفت و یواشکی گفت
 فقط به . به این ترتیب آگاهانه به انجام یک حرکت انقالبی کمک می کرد را به درستی ندیدم

متوجه شدم که در . انم بگویم که قدکوتاه نبودیاد دارم که خانم نسبتاً قدبلندی بود، یا می تو
 توجه ناهیداصوالً، آن خانواده ها بیشتر به .  را گرفته اندناهید دور ایطرفی دیگر، عده 

در هر حال، من در همانجا نشستم، کفش ها را . داشتند تا من، طبیعی هم بود که چنین باشد
  .ر کردمکه به سختی به پایم رفت، پوشیدم و چادر مشکی را س

  
 ایدیگر لحظه .  حاال، قاطی مالقاتی ها بودم که آنها نیز اغلب چادر مشکی به سر داشتند

معطل نکردم و در حالی که هنوز تعداد زیادی از مالقاتی ها در اتاق بودند، همراه آن خانم 
این را واقعاً احساس می . چه لحظات باشکوهی بود. از اتاق خارج شده و آمدم توی حیاط

خیلی راحت و عادی راه می رفتم و در کنار کسانی که داشتند . کامالً خونسرد بودم. دمکر
چشمم . به بیرون می رفتند و توجهی هم به من نداشتند، داشتم طول حیاط را می پیمودم

زندانیان عادی را دنبال می کرد و از تک سوراخ کوچکی که ضمن پوشاندن صورتم برای 
 به چهره های شان نگاه می کردم و در دلم، یک به یک از آنها یک چشمم ایجاد کرده بودم

در . با چنین حالتی، با قدم های معمولی به طرف در خروجی می رفتم. خداحافظی می کردم
 افتاد که در میان جمعیت ناهیداین موقع چند قدم آن طرف تر در سمت راستم، چشمم به 

به صورت کامالً غیرعادی با  بودند، در مشکی که پوششی برای اومتراکمی از زنان چا
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شتاب راه می رفت و در حالی که سرش را پائین انداخته بود، با عجله سعی داشت از میان 
 را به خودشو ) در واقع، در میان آنها چرخ می خورد(جمعیت راهی برای  خود باز کرده 

د، چون آن را  کوتاه بود و چادرش خیلی بلند به نظر می آمناهیدقد . بیرون برساند
روی خود را پوشانده .  پیچانده بود و در آن راحت به نظر نمی رسیدخودشبدجوری دور 

شاید . بود ولی به نظر نمی آمد به سبکی است که معموالً زن های چادر مشکی می پوشانند
 .هم پائین انداختن سرش و آن طرز راه رفتن با عجله، چنان حالت غیرعادی به او داده بود

اما من کمونیست که هیچ . چادر مشکی که من سر کرده بودم، کمی از قدم کوتاه تر بود
وقت اعتقادی به چادر سرکردن و روگرفتن نداشتم، هم چادر سر کردن برایم کامالً عادی 

واقعاً درست به شکل همان زن های . بود و هم بلد بودم چطور رویم را با چادر، بپوشانم
 اصطالح ترکی است یا فارسی، "روگرفتن"نمی دانم (وگرفته بودم چادرمشکی مالقاتی، ر

به هر حال، منظور از آن، پوشاندن چهره با چادر به سبک خاصی می باشد که در آن یک 
من این طرز پوشاندن صورت را از گذشته . سوراخ برای دیدن یک چشم به وجود می آید

شاید چادر . ست چندان جلب توجه کنددر نتیجه، کوتاهی ی چادر هم نمی توان). بلد بودم
برخالف تصوری که ممکن است امروز از یک زن .  عادی نبودناهیدسرکردن هم برای 

مجاهد مسلمان در ذهن ها باشد، در آن زمان دخترهای مجاهد، الزاماً چادری نبودند و 
 هم یدناهاگر درست در حافظه ام مانده باشد، فکر می کنم . روسری هم به سر نمی کردند

.   شدناهیددرست دَم درِ زندان بود که یکی از پاسبان ها متوجه . دختر چادری نبود
با توجه به آنچه شرحش رفت، از نظر من عجیب نبود . ، او را گرفتهاشمیپاسبانی به نام 

 هرچند ممکن است عواملی در گیرافتادن او نقش - جلب شدناهیدکه توجه پاسبان دَم در به 
 دختری با جرأت و انسان خونسردی هم بود اما در ناهید.  من معلوم نیستداشتند که بر

شاید وجود زنانی که او را با خود می . آن روز، راه رفتنش با حالت شتابزدگی همراه بود
بردند، قبل از این که در او احساس پشتیبانی به وجود آورد، باعث چنان حالتی در او گشته 

مان وقتی دیدم که او سرش را پائین انداخته و با عجله برای در هر حال، من، همان ز. بود
 "؟!چرا ناهید این کارها را می کند": خود از میان مالقاتی ها راه باز می کند، پیش خود گفتم

   !و برای او نگران شدم
  

 او من، در حالی که در دو قدمی درست دَم درِ زندان زنان گیرافتاد؛ و ناهیدبه هر حال، 
حماسه "صحنه هائی را که در کتاب . به جا ماندم)  سمت خارج از درب زنداندر(بودم 

.  در این رابطه نوشته ام، همگی درست به همان صورتی بودند که توضیح داده ام"مقاومت
پاسبان متوجه من که وضع کامال .  بودمناهیدمن در دو قدمی ": عین آن مطالب چنین اند

عده ای از مالقاتی .  را گرفت و با خود به حیاط برگرداندناهید. عادی و طبیعی داشتم، نشد
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پاسبان فوری برگشت و آنگاه شروع کرد چادر زن . ها در بیرون و عده ای در حیاط بودند
من هم آن جا بین زن ها ایستاده . ها را یک به یک عقب زدن و صورتشان را نگاه کردن

نی که درست پهلوی من ایستاده بود، پاسبان به طرف ز. نمی دانستم چه باید بکنم. بودم
من سعی می کردم، وضعی به خود بگیرم . آمد و چادر او را کنار زده به صورتش نگاه کرد

زنبیل را با بی اعتنایی به بازرسی او، در دستم تکان دادم و با صورتی . که عادی جلوه کند
م که وضع را عادی دیده او ه. که نصف آن را با چادر پوشانده بودم، به پاسبان نگاه کردم

این قسمت را امروز  مطالب بعد از ".بود، توجهی به من نکرد و به سراغ زن های دیگر رفت
 مواردی را که به خاطر رعایت مسایل بخصوص بیشتر توضیح دهم و باید با روشنی

  .امنیتی و رد گم کردن، کامل توضیح نداده ام، در اینجا تکمیل کنم
  

برای اینکه ساواک متوجه نشود که من با چه کسی و یا  کسانی ، "حماسه مقاومت"در 
مسیر بین زندان زنان تا دَم درِ اصلی ی زندان را پیموده و از آنجا فرار نمودم، طوری 

حاال چند نفر از ": نوشته ام. نوشته ام که گویا تعدادی از آن مالقاتی ها به من کمک کردند
... ساس می کردند فرصت دارد از دست می رودمالقاتی ها متوجه من شده بودند و اح

، به این "راه افتادن"اما، در واقعیت امر، . "و من راه افتادم! گفتند زود باش تو بیفت جلو
 را تا آنجا همراهی کرده ناهیدکسانی که در بیرون از زندان بودند و . سادگی ها نبود

پس از آن که یکی از پاسبان ها  بخصوص. بودند، با دستگیری او، کامالً شوکه شده بودند
به بیرون آمد و شروع به کنار زدن چادرهای آنها و نگاه کردن به صورت شان نمود، دیگر 
خطرناک بودن کار را خوب احساس می کردند و خود به خود ایستاده بودند که ببینند کار 

کار باید در آن موقعیتی که پیش آمد، من خود یک لحظه نمی دانستم چ. به کجا می کشد
آیا دیگر امکان فرار از بین رفته بود و من بهتر بود برگردم و به روی خود هم نیاورم . بکنم

اما، !  در آن لحظه همان بود"معقول"؟ ظاهراً کار عملی و ممکن و!که داشتم فرار می کردم
 من در  بود کهای این، دقیقا جمله "!با پای خودم که نباید دوباره برم تو": من به خود گفتم

در فرصت بسیار کوتاهی که وجود داشت، به کسانی . آن موقعیت پیش خود زمزمه کردم
.  اصرار می کردم که بیائید با هم برویم. کسی نیامد. که آنجا بودند، گفتم بیائید ما برویم

طبیعتاً، معنی این حرف آن بود که آنها پشت سر من خواهند  ("تو بیفت جلو" می گفت یکی
 و شرایط ناهید انگار با دستگیری . نمی آمدکسیمن آهنگِ رفتن می کردم و ولی ) آمد

اما، من کامالً مصمم بودم . جدیدی که به وجود آمده بود، دیگر دلیلی برای رفتن نمی دیدند
 به بغل داشت، ایدر این موقع، به خانم جوانی که در کنارم بود و بچه . که از آن جا بروم
او ابتدا نمی آمد، گرچه مردد بود و باالخره با اصرار من، راه ! یا برویمب: با حالت تأکید گفتم
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به این ترتیب، ما دو نفر با یک بچه که در بغل آن خانم بود، به طرف درب بزرگ . افتاد
  .زندان راه افتادیم

  
زندان زنان در آخرین قسمت محوطه بزرگ زندان قصر قرار داشت و از آنجا تا درِ بزرگ 

برای . در این مسیر، هرآن ممکن بود اتفاقی بیافتد. بان باز می شد، کلی راه بودکه به خیا
 پیمودن راه بین فاصله زندان زنان تا آنجائی که راه به طرف زندان شماره بخصوصمن، 

  .بسیار دشوار بود می پیچید 3
  

  )نقشه تقریبی محوطه زندان قصر(
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 می بایست با حالت عادی راه می رفتم و حالت دویدن نمی داشتم تا توجه از یک طرف،
 زودتر هرچهکسی را به خود جلب نکنم، و از طرف دیگر، در دلم غوغا بود و می خواستم 

هر قدمی که به جلو برمی داشتم . از زندان زنان دور شده و حداقل در جلوی دید نباشم
دستگیرم کنند باز گفته خواهد شد دَم و دستگاه پیش خود می گفتم خوب شد، همینجا هم 

رژیم شاه آنقدرها هم که تصور می شود پرقدرت نیست که کسی اصالً نتواند پایش را از 
پس، فرار من تأثیر خوبی در ارتقاء روحیه ی مبارزاتی ی مردم . دَم درِ زندان بیرون بگذارد

هرچه .  من در آن لحظات و دقایق بوداین، بدون هیچ گونه اغراقی، واقعاً فکر. خواهد داشت
دورتر می شدم، خوشحال تر می گشتم و می گفتم خوب تا اینجا آمدم، مردم خواهند گفت 

...). نمی توانددر مقابل تبلیغات رژیم که می گفت هیچکس ( تا اینجا فرار کند توانستهکسی 
 نشسته 2ندان شماره با چنین حالت بیم و امید و تشویش، از جلوی نگهبانی که دَم درِ ز

تا دَم درب ! نمی دونی در جلوی چشمانت چه اتفاقی می افتد: بود، گذشتم و در دلم گفتم
بزرگ می بایست از جلوی سه ساختمان زندان که دَم درب هر یک از آن ها دو پاسبان 

ت آیا خواهم توانس. واقعاً مطمئن نبودم که موفق به فرار خواهم شد. ایستاده بودند، بگذرم
 که به آنجا می رسیدم، با تلفن به نگهبانان درب ایآیا در فاصله ! از درب اصلی بگذرم

 که همانطور؟ !اصلی دستور نداده بودند که مواظب باشند و کسی را نگذارند به بیرون برود
با مطلع شدن آنها از مسئله ی فرار، حال دیگر فقط نیم " نوشته ام "حماسه مقاومت"در 

چه بسا که قبل از رسیدن به دَم درِ بزرگ، آنها به آنجا تلفن . وفقیت بوددرصد احتمال م
نمی دانستم که باالخره باید قدم . کرده و دستور داده بودند که همه ی درها را ببندند

؟ هیچ کاری هم !هایم را به جلو، ازخطررستن به حساب آورم، یا به طرف خطر رفتن
  ".رصد احتمال به پیروزی، به جلو می رفتممی بایست با همان نیم د. نمی شد کرد

  
نه فقط به خاطر این که دیگر جلوی . پس از گذشتن از پیچ دوم، وضع بهتری به وجود آمد

 از خانواده های زندانیان ایدید نگهبانان زندان زنان قرار نداشتیم بلکه در اینجا به عده 
خوردیم که بزرگ ترین کمک را به کسانی بر. سیاسی که برای مالقات می آمدند، برخوردیم

بدون آنکه کسی آنها را برای چنین کاری بسیج و سازماندهی کرده به فرار من نمودند، 
 در حقیقت، کینه ی عمیق این افراد از رژیم آدمکش شاه و این که مبارزه علیه این .باشد

رکت آنها شد؛ رژیم و اربابان امپریالیستش را وظیفه ی انقالبی خود می دانستند، رهنمون ح
کسانی . و آنها با گشاده روئی و سخاوت، چنان کمک مبارزاتی را در اختیار من قرار دادند

بنا به سنت . که پس از گذشتن از پیچ دوم به آنها برخورد کردیم، افراد مذهبی بودند
. اسالمی، زن ها در یک طرف جاده و مردها به موازات آنها در طرف دیگر جاده می آمدند

ینجا، در طرف مردها، ناگهان چشمم به همان مرد جوانی افتاد که روز دوم مالقات در ا
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او . به طرف او رفتم.  دیگر به مالقات ما آمده بود و من با او حرف زده بودمایهمراه عده 
 ،ایفوری به گونه . از دیدن من جاخورد اما خیلی زود متوجه شد که دارم فرار می کنم

تا آن موقع، من (یعنی به طرف درِ اصلی راه بیافتند . که برگردندجمعیت را متوجه ساخت 
او جزء خانواده ی زندانیان سیاسی بود و برای . حتی نام آن مرد شریف را هم نمی دانستم

مالقات با یکی از عزیزانش که در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق در زندان مردها بسر 
حاال خانم ).  بودحسین خراسانیانستم که نام او بعدها د. می برد به زندان قصر می آمد

و به با راهنمائی او برگشته جوانی که با من آمده بود، همراه دسته ی زنان بود که آنها نیز 
به من گفت که در صف زن ها راه بروم که در ) حسین(مرد شریف . طرف در اصلی رفتند

اه می رفتند، طبیعی آن بود که چون به شکلی که آنها ر. آن شرایط، کار درست همان بود
من عرض جاده را پیموده و به طرف دسته ی زنان رفتم ولی . من  در کنار زنان باشم

همینکه به پیش آنها رسیدم، یکی دو نفر با حالتی که اضطراب از آن پیدا بود و با صدای 
ود که آنها معلوم ب! (نه نه، اینجا نه، برو پیش مردها: آهسته و به صورت پچ پچی، گفتند

متوجه خطرناک بودن اوضاع هستند و احساس می کردند که مردها قوی ترند و من باید 
من دوباره مجبور شدم باز، فاصله ی نه چندان کمِ بین دسته ی ). پیش مردها راه بروم

 با متانت به من اشاره حسیندوباره، . مردها و زنان را طی کرده و به طرف مردها بروم
زن ها حرکت کنم و من نیز که همین را درست می دانستم، برای بار دوم کرد که همراه 

پیش آنها برگشتم و این بار علیرغم مخالفت همان یکی دو نفر، همچنان تا دَم درب بزرگ 
 زندان زنان راه م درِآن خانم جوان که با من از دَبه راستی ... . زندان در کنار آنها راه رفتم

انی که مرا در پناه محبت خویش گرفته و تکیه گاهی برای من شدند، این مردان و زنافتاد و 
واقعیت آن بود که آنها از توده های ستمدیده مردم بودند که هر یک به ! چه کسانی بودند

افرادی از اقشار .  در زیر سلطه ی جهنمی و ننگین رژیم شاه، دست و پا می زدندایگونه 
دی خواهی که با آغاز و گسترش جنبش مسلحانه در آگاه جامعه بودند، زنان و مردان آزا

 که عزیزان شان نیز در بخصوصایران، به صحنه ی مبارزه ی سیاسی کشیده شده بودند؛ 
چنگال مزدوران رژیم شاه گرفتار آمده و واقعیت ددمنشی رژیم شاه در زندان ها در حق 

 آنها، بدون این که من از قبل .آگاه ترین و بهترین فرزندان مردم، برای شان کامالً عینی بود
بدانم، به خوبی مرا می شناختند، با نام من آشنا بودند و به وفاداری من نسبت به خودشان 

در حقیقت، آنها، از اولین قشرهای جامعه بودند که به حقانیت جنبش . اطمینان داشتند
عی داشتند قابلیت ل سبه همین خاطر، حا. مسلحانه پی برده و آن را ، ازآن خود می دانستند

ی خود را در خدمت رشد و پیروزی این جنبش قرار دهند، درست به همان های مبارزات
گونه که چند سال بعد توده های میلیونی به چنان آگاهی دست یافته و برای غلبه بر 

در هر حال، همراه با این توده . دشمنان خود، به فداکاری های بس عظیم تری دست یازیدند
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در آنجا، من با  دسته ی زن . ز بود که همگی به درب اصلی زندان قصر رسیدیمهای مبار
 در دست داشت که باید ایروال کار آن بود که هر کس ورقه . ها وارد اتاق نگهبانی شدم

اما وقتی ما به اتاق . آن را به نگهبان داده و اجازه ی خروج از درِ اصلی را پیدا می کرد
این که نگهبان فرصت کند حرفی بزند، همراهانم، زن های مبارز آن نگهبانی رسیدیم، قبل از 

جمع، با قاطعیت و تدبیر و کاردانی، چنان جوّ شلوغی در اتاق نگهبان به وجود آوردند که 
براستی، من امروز هم که آن صحنه را . او اصالً متوجه نشد که موضوع از چه قرار است
را برای خود یادآوری می کنم، به آنهمه جلوی چشمانم مجسم می کنم و کل آن فضا 

قابلیت تحسین برانگیزی که آن زنان مبارز در آن روز از خود نشان دادند، درود می 
این کار آنها، از یک . فرستم و به وجود چنان زنان مبارزی در جامعه مان  افتخارمی کنم

بستن کامل درب اما، در شرایطی که هرآن ممکن بود دستور . دقیقه هم کمتر طول کشید
فرصتی ایجاد . اصلی زندان را بدهند، درست همین اندازه هم وقت می بایست صرف شود

توانستم دور از چشم نگهبان، از آن محوطه ) واقعاً در یک لحظه(شد که من در یک لحظه 
بگذرم و در حالی که هنوز تقریباً همه ی آن زنان در اتاق نگهبانی بودند، از درِ اصلی رد 

یک تاکسی جلوی در بود و مسافر سوار .  حال در بیرون از زندان و در خیابان بودم.شدم
مطمئناً، تردد تاکسی در آنجا، با توجه به موقعیت محل و در ایام عید که مالقات . (می کرد

به طور گسترده، نه فقط برای زندانیان سیاسی بلکه برای زندانیان عادی نیز آزاد بود، 
، مسئله. من حتی یک لحظه هم معطل نکردم، پریدم توی تاکسی). ی نبودامری عجیب و اتفاق

 اصلی همین بود، مسئلهدر آن شرایط، برای من . گریختن از دست مأموران رژیم. رفتن بود
اما خوشبختانه، درست موقعی که . ، در درجه دوم اهمیت قرار داشت"به کجا باید رفت"

ی که همراه من از درِ زندان زنان آمده بارز متاکسی می خواست حرکت کند، همان خانم
به واقع او با احساس مسئولیت مبارزاتی،  - که از درب اصلی زندان بیرون آمدبود را دیدم

سرم را از پنجره . زود خود را به بیرون رسانده بود که ببیند من در چه وضعی هستم
 جالب بود که در آن .ه افتادخراسان؛ و تاکسی رامی روم میدان : بیرون آوردم و به او گفتم

البته هر اسم دیگری هم به ذهنم می آمد، آن را .  به ذهنم آمد"میدان خراسان"لحظه اسم 
شاید این اسم به این دلیل به . می گفتم چون رفتن به میدان خراسان دلیل خاصی نداشت

  )24(.ذهنم آمد که اولین خانه ی سازمانیم، در آنجا قرار داشت
  

مالحظه شد در فرار من از زندان قصر، هیچ یک از دو سازمان مجاهدین خلق  که همانطور
 نریخته و پیشاپیش آن ایطرح و نقشه و چریکهای فدائی خلق و افراد در ارتباط با آن ها، 

 در ناهید جالل زادهبه ابتکار من و را سازماندهی نکرده بودند؛ بلکه تصمیم و انجام فرار 
ر عید مالقات حضوری داده بودند، طرح ریزی و به اجرا همان چند روزی که به خاط
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 با توجه به این که با صدیقه رضائی و دیگر افراد مبارز از -در این میان نقش ناهید. درآمد
در بخش اول .  بسیار موثر بود-میان خانواده های زندانیان سیاسی مجاهد مالقات می کرد

 که در آن زمان هنوز به طور رضائیصدیقه  صورت گرفت، ناهیدفرار که توسط من و 
 وارد مبارزه نشده و با سازمان مجاهدین خلق ارتباط نداشت، نقش کامالً آگاهانه ایحرفه 

 ایفاء نمود؛ همانطور که زنان آزادیخواهی از میان خانواده های زندانیان سیاسی مجاهد ای
کامالً با رده بود نیز  استفاده کناهید از همیاری شان برای ترتیب فرار من و صدیقهکه 

میان خانواده های همچنین، باید بگویم که افرادی از .  وارد چنان همیاری شدندآگاهی
 فرار من نقش های برجسته و مهمی ایفاء نمودند، مجاهد که مشخصا در زندانیان سیاسی

  . در جریان آن قرار گرفتندبه طور اتفاقی ، دهمانطور که مالحظه ش
  

مه ی توضیح چگونگی فرار، غیرالزم نمی بینم که توجه خواننده ی عزیز را در اینجا، در ادا
به این نکته جلب کنم که براستی، به هنگامی که تاکسی از محوطه زندان دور می شد و به 
سوی محل های پُر جنب و جوش و شلوغ شهر در شتاب بود؛ به هنگامی که تاکسی مرا، که 

ن خونخواری اسیر بودم، به جائی می برد که زندگی با تا چند دقیقه پیش در چنگال دژخیما
بانگ صولتمندش در آن جاری بود، در چه وضعیتی بودم و یا چه احساسی می بایست 

 را داشته باشد که از ایداشته باشم؟ آیا فردی در موقعیت من می بایست احساس پرنده 
 راحت ایبه سوی آشیانه  که در آسمان ها به پرواز درآمده و ایقفس پریده است؟ پرنده 

؟ احساس انسانی که خود را از بند دیو زشت خو !و گرم، پر گشوده است؟ یا طور دیگری
و قسی القلبی رهانیده و به سوی سرنوشتی نامعلوم به پیش می رود و در مسیرش گرداب 
هائی قرار دارند و خطرات ناگواری تهدیدش می کنند؟ احساس خوش آزادی، یا احساس 

؟ براستی، من در آن هنگام که در تاکسی نشسته بودم، در واقعیت امر، چه احساسی ناامنی
 که امروز همه چیز را به خاطر ندارم، اما با قاطعیت می توانم بگویم که هرچندداشتم؟ 

در عین حال، با . هرگز احساس ناامنی و ترس و دلهره و غیره در وجود من جای نداشت
 گرم و نرم در پروازم، نیز بیگانه ایالً برای غنودن در خانه احساس هائی از آن نوع که مث

 از آن دست هم، در انتظار من نبود که من به شوق رسیدن به آن، ایدر واقع، آشیانه . بودم
جای گرفتن و خوش بودن در آن، بتوانم احساس پرنده ی سبکبال آسمان ها را داشته 

احساس واقعی ام، در یک . ، سبکبال بودمیابا این حال، من واقعاً همچون پرنده . باشم
تنها موضوعی . به طور خالص، احساس پیروزی می کردم. کالم، شادی و خوشحالی بود

اگر او هم موفق به فرار می .  بودناهیدکه در آن لحظات ناراحتم می کرد، دستگیر شدن 
 هر حال، اکنون اما، به. شد، دیگر به صورت چشمگیری به هدفی که قرار بود، رسیده بودیم

با فرار انجام شده، ضربه ی بزرگی به دَم و دستگاه ساواک وارد آمده و قلب بزرگ توده 
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 هرچهمن از چنگال دیو گریخته بودم تا با قدرت . های ستمدیده ایران شاد می گشت
 دندان های تیز دیو، دوباره گلوی ینکه ممکن بود مجدداً اسیر شوم وا. بیشتری، با او بجنگم

 به ایواقعیت و حقیقت جاری آن بود که این فرار ضربه . ا بفشارد، موضوع دیگری بودمر
 که حتی دستگیری مجدد من و یا هر کس ایضربه . رژیم جنایتکار پهلوی وارد کرده بود

  .دیگری در رابطه با این فرار، آن را جبران نمی کرد
  
  
  
  

  دوباره در میان مردم
  

فوری او را . ن ابتدای مسیر، خانم دیگری را سوار کردوقتی تاکسی راه افتاد، در هما
شناختم، یکی از زندانیان عادی بود که به تازگی از زندان آزاد شده بود و حال احتماالً از 

صورتم را با چادر کامالً پوشیده نگاه داشتم و . مالقات دوست زندانی خود برمی گشت
مرا می شناخت و ممکن بود عکس العملی مسلماً، اگر احتیاط نمی کردم، .  نگفتمایکلمه 

خوشبختانه، او پس از مدت کوتاهی پیاده شد و . نشان دهد که نتیجه ی خوبی نداشته باشد
من و . نمی دانستم پول تاکسی تا میدان خراسان چقدر خواهد شد.  من نفس راحتی کشیدم

رای خودم برداشته  تومان ب5مقداری پول تهیه کرده بودیم که از آن پول، من فقط ناهید 
فکر می کنم پول تاکسی تا میدان خراسان .  داده بودمناهیدو بقیه را به ) به نادرست(بودم 

دیدن مردم، . در میدان خراسان با خرده پولی در دست، پیاده شدم.  تومان شد3حدود 
هیچ معلوم نبود . ماشین ها، ساختمان ها و غیره هیجان خاصی در من به وجود آورده بود

اما در آن موقع به این جور چیزها . که کجا باید بروم و چه سرنوشتی در انتظار من است
با شادی به این می .  داشتمایلحظات هیجان انگیز و بسیار خوشحال کننده . فکر نمی کردم

با اشتیاق به همه جا نگاه ! اندیشدم که با فرار خود از زندان، چه کار انقالبی انجام داده ام
در آن لحظات، دلم می خواست تمام آنچه را که می بینم توی چشمانم، در ذهنم، . می کردم

در یکی از میدان های . در جائی ضبط کنم، گوئی که قرار بود دوباره آن ها را از من بگیرند
شروع کردم دور میدان راه . قدیمی تهران بودم که خاطرات مبارزاتی از آن در ذهنم بود

؟ مدتی گذشت و خبری نشد و من همچنان سالنه !غم خواهد آمدآیا کسی به سرا. رفتن
در اینجا بود که یاد آدرس خانه ی آن زن زندانی . سالنه دور میدان راه می رفتم

سعی کردم آدرس را به طور ). در صفحات قبل در مورد او نوشته ام(آذربایجانی افتادم 
 اگر دیگر کسی به سراغم نیامد، گفتم باید هنوز مدتی صبر کنم و. دقیق به خاطر بیاورم
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در جلوی گاری دستی پیرمردی که وسایلی . سعی کنم دنبال خانه آن دوست زندانی بروم
در این . می فروخت ایستاده بودم و ظاهراً داشتم وسایل را برای خرید برانداز می کردم

ساسی یکباره چشمم به شخصی خورد که او را باید ایفاءکننده ی نقش اهنگام بود که 
 نام " فرار از زندان قصر"در بیرون از زندان در رابطه با آن عمل انقالبی دانست که 

شخصی که برخوردها و اعمالش گواه بر آن بود که انسانی است متعهد و . گرفته است
حسین  او، همان پسر جوان اتاق مالقات، .ش آگاهخود در قبال مردم به وظیفه ی انقالبی

 بشّاش که سرزندگی و سرافرازی در آن موج می زد، به طرفم ایره با چه. ، بودخراسانی
  :ش این بوداولین سخن. آمد

  !ا با ماشین دور زدم و ترا ندیدمکجا بودی؟ پنج بار این میدان ر -
معلوم بود که او از طریق کسی که من در تاکسی، محل . واقعاً بسیار شاد و خوشحال بود
از آمدن من به میدان خراسان مطلع شده و با عجله خود عزیمت خود را به وی گفته بودم، 

چه بسا، بدون آنکه حتی آن خانم مبارز که من بعداً اسم او را  -را به آنجا رسانده بود
 حسین. کفش ها، پاهایم را می زد. با هم راه افتادیم .متوجه این امر بشود) عفت(دانستم 

به یاد دارم که در مسیر !  راحت بخرمتوجه این امر شد و گفت اول برویم یک جفت کفش
مان یک پاسگاه بود که پاسبانی دَم درش ایستاده بود و افراد نظامی دیگری در آنجا در 

بیا حتماً از جلوی این پاسگاه رد بشویم که حسابی به ریش :  گفتحسین. حال تردد بودند
د و احساس شادی و واقعاً بیشتر از من، او خوشحال بو. این کار را کردیم! شان بخندیم

اکنون فکر نمی کنم که نیازی باشد که تمام جزئیات مسائلی که در آن . غرور می کرد
فقط شاید جالب باشد .  را در اینجا بازگوئی کنم- البته تا آنجا که به یاد دارم-روزها گذشت

ل را ، از قبل برای مخفی کردن من آمادگی نداشت، شب اوحسیناین را بگویم که از آنجا که 
به مشهد رفتیم و در یک جای عمومی که محل زائران بود، اقامت کردیم و شب را در آنجا 

 حسیناین را به یاد دارم که من خیلی مشتاق بودم در مورد مسایل مختلف با . خوابیدیم
از این رو، بعضی وقت ها بی احتیاطی می کردم و بدون توجه به این که . صحبت کنم

در چنین مواقعی، او، به . ست کسی بشنود، با او وارد گفتگو می شدممان را ممکن ایحرفها
، فردی بسیار پخته و دارای حسین. صورتی متوجهم می کرد و من دیگر چیزی نمی گفتم

 که بتوانم به سازمان مجاهدین و از آن ایدر فاصله .  بودایروابط اجتماعی گسترده 
انه های متعددی در تهران و گرگان طریق به سازمان خودمان وصل شوم، او مرا در خ

از خانه ی یک کاسب با وضع زندگی متوسط رو به پائین گرفته، تا خانه یک . جای داد
خانواده با زندگی نیمه مرفه، تا آپارتمان پسر جوان روشنفکر اهل هنر، تا خانه های 

ری از گرمی کارمندی، همه، مکان هائی بودند که در آن فاصله من در آن ها بسر برده و چت
که گرمی و حمایت توده هائی را .  های مردمی را احساس و درک نمودمو حمایت توده
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 به خاطر برخورداری از آگاهی و  وجان شان از مظالم رژیم حاکم به لب رسیده بود
در این مدت، من آگاهانه سعی می . شرافت مبارزاتی، حاضر به کمک به انقالبیون بودند

 را یاد نگیرم و تا آنجا که امکان داشت، می کوشیدم که اطالعات ایکردم آدرس هیچ خانه 
 نیز تا حد زیادی متوجه ضرورت مخفی حسین. خاصی از میزبانان خود به دست نیاورم

اما، او به هر حال یک عنصر تشکیالتی نبود و نمی شد از او انتظار داشت که به . کاری بود
در نتیجه، در همان روزهای اول، من اسم و . شدهمه ی امور مربوط به مخفی کاری آشنا با

در واقع، یکبار مجبور .  داردای را دانستم و متوجه شدم که در گرگان مغازه حسینفامیل 
در همان روز . شدیم که به مغازه اش برویم که در ضمن من محل مغازه را هم یاد گرفتم

همیاری  در رابطه با فرار، از اول، در آن شرایط شور و شوق ناشی از فرار از زندان، وقتی
:  فوری گفتحسینخانم جوانی صحبت کردم که به او گفته بودم می روم میدان خراسان، 

را هم از زبان او شنیدم؛ معلوم بود که آنها ) حلیمه( یک نام دیگر "! را می گیعفتخب، "
ن همراه بوده و  عادی خود را دارند، با مبارزه و مبارزیزنانی هستند که در حالی که زندگی

 علیرغم این امور، )25(.به هر طریق که می توانند به امر انقالب و انقالبیون یاری می رسانند
به طور کلی در آن دوره تا آنجا که من شاهد بودم، مخفی کاری تا حد زیادی به صورت 

  در اغلب خانه ها تنها با یک نفر از اهالی خانه درحسین. درست و خوب، رعایت می شد
مورد سیاسی بودن من صحبت می کرد و همه ی اهالی خانه نمی دانستند که من از دید 

، به حسینبیشتر تصور می شد که شوهر من، به عنوان دوست .  پلیس، مخفی هستم
باید . مسافرتی رفته است و من در آن شهر غریب هستم و مدتی را پیش آنها می مانم

ا در مبارزه آنقدرها معمول و برجسته نبود که دانست که در آن زمان، هنوز حضور زن ه
در نتیجه، مردم به طور عموم، به یک زن معموال به . عمومی درآمده باشد به صورت آگاهی

 مطابق هرجابنابراین، من هم که در . چشم یک عنصر مبارز سیاسی نگاه نمی کردند
 به طور کلی، بودن .توجیهی که وجود داشت، رفتار می کردم، ظن کسی را برنمی انگیختم

در آن زمان، واقعیت هائی را . در میان مردم در آن دوره، تجربه ی خوبی برای من بود
مثالً در یکی از خانه ها، با خانم جوانی دمخور شدم که . شاهد بودم که برایم تازگی داشتند

ترجمه های فارسی قرآن را می خواند و سعی می کرد از آن ها رهنمودهای مبارزاتی 
.  تفسیر می کرد که می شد افکار مبارزاتی از آن اخذ نمودایاو، قرآن را به گونه . گیردب

 که حرف های کلی در آن ها زده -برای من جالب بود که می دیدم او از خیلی از آیه ها
من با آن خانم در مورد مسایل !  نتایجی را به نفع افکار مترقی خود اخذ می کند-شده بود

ر کلی صحبت می کردم و سعی می کردم افکاری که به نظرم درست می مبارزاتی به طو
 در تهران مهمان یک خانواده مذهبی بودم و ایدر یک مورد، در خانه . رسیدند را تبلیغ کنم

این موضوع نیز برایم بسیار جالب بود که شاهد بودم که در آن . با آنها به مسجد می رفتم
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ای دیگر که همواره در القاء ارتجاعی ترین اندیشه مسجد آخوندی بود که برخالف آخونده
ها به شنوندگان خود کوشش می کردند، ابتدا با روضه ی امام حسین شروع می کرد ولی 
کم کم مسائلی را مطرح می نمود که کامالً معلوم بود که دارد از ظلم های رژیم شاه در حق 

 از حرف های آن آخوند را با می دیدم که میزبانان من قسمت هائی. مردم صحبت می کند
بدون شک، آخوند مزبور از نادر آخوندهائی بود که با درک . تأئید تکرار می کنند

از طریق صحبت با افراد . احساسات ضدرژیمی شنوندگان خود، با آنها همراهی می کرد
 که من در ایمتعددی که در خانه شان بسر می بردم، متوجه شدم که چقدر در  فاصله 

. این را کامالً احساس می کردم!  بودم فضای جامعه تغییر کرده و سیاسی شده بودزندان
می دیدم که در شرایط سیطره ی دیکتاتوری که در آن برپائی ی هرگونه در عین حال 

 هیچ امکانی برای طرح عقاید بخصوص ممنوع بود و توده ایتجمعات دموکراتیک 
ی در این رابطه بر قرار بود، مساجد کمونیستی وجود نداشت و سخت گیری های شدید

، به محل هائی برای طرح بعضی مسایل توده ایبه عنوان مراکز مذهبی تجمعات 
  .سیاسی، از زاویه و دیدی مذهبی، تبدیل شده بود

  
 باید کوشش کند تا مرا به سازمان مجاهدین خلق وصل حسیناز همان ابتدا معلوم بود که 

 حسین. ن خودم، سازمان چریکهای فدائی خلق، ملحق شومنماید تا از آن طریق به سازما
در روز های اول می گفت که کسی را می شناسد که با سازمان مجاهدین ارتباط دارد و 

نامی را هم ذکر می . احتمال می داد که به زودی از آن طریق ارتباط را وصل خواهد کرد
روزها از پی . ها یک خوش بینی بوداما، این تن. که از طریق او اقدام خواهد کرد) حسن(کرد 

 در شرایط پلیسی. تباط برقرار شودهم می گذشتند بدون اینکه با سازمان مجاهدین ار
حاکم که مطمئناً ساواک نیز شدیداً مراقب خانواده های زندانیان سیاسی بود، و نسبت به 

نست با هر  به راحتی نمی تواحسین به نظر می آمد که اینطورآنها حساس هم شده بود، 
از طرف دیگر، به نظر می رسید  . کسی در مورد ارتباط داشتن خود با من صحبت بکند

کسی هم از هواداران مرتبط با سازمان مجاهدین دلیلی نداشت که برای ارتباط با من، سراغ 
 به عنوان یک انسان شریف، به طور اتفاقی و صرفاً حسینبا توجه به اینکه .  را بگیردحسین
ای شور مبارزاتی و احساس مسئولیت انقالبی خود، در جریان فرار من قرار گرفته بر مبن

البته باید بگویم که برای من، این امر که آیا سازمان مجاهدین از حضور من در بین (بود 
 اطالع داشت و می توانست ارتباط مرا هرچه سریع تر با سازمان حسینافرادی از روابط 

با گذشت زمان، که دیگر خیلی طوالنی ). ، امروز هم روشن نیستخود مان وصل نماید یا نه
شده بود، من مرتب برای وصل ارتباط اصرار می کردم و او می گفت که هنوز امکانی برای 

از طوالنی شدن بی ارتباطی با سازمان و . ارتباط با سازمان مجاهدین پیدا نکرده است
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البته من .  هم متوجه این موضوع بودسینحشرایط بالتکلیفیم، ناراضی بودم که طبیعتاً 
باالخره، پس از گذشت مدتی از زمان فرار، که از نظر من . دیگر او را خیلی کم می دیدم
 خبر آورد که امکان ارتباط با سازمان مجاهدین به حسیننسبتاً طوالنی بود، یک روز 

  . دین خلق می رفتمباید در تهران به دیدار یک مبارز عضو سازمان مجاه. وجود آمده است
  
  
  
  

  دیدار با مجاهد مبارز، رضا رضائی
  

دستش را به عالمت قدردانی از همه زحمات و .  خداحافظی کردمحسینبا . روز موعد رسید
مجاهدی که سر قرار آمده بود، پسر تقریباً قد . فداکاری هایش فشردم و سر قرار رفتم

، از رهبران سازمان بهرام آرامشاید او  (کوتاهی بود و خیلی زبر و زرنگ به نظر می رسید
 در سازمان مجاهدین خلق رضا رضائیمجاهدین و اولین فرد نزدیک به رزمنده ی انقالبی، 

امروز .  در آنجا بودرضا رضائی برد که مجاهد مبارز، ایآن مجاهد مرا به خانه ). بود
این امر . رفی کرد خود را با اسم و شهرت اصلی اش به من معرضابرایم جالب است که 

هرچند با رعایت اصول مخفی کاری تناقض داشت، ولی به هرحال باعث شد که من در 
مدتی که در آنجا بودم، احساس راحتی کرده و خود را در فضای کامالً صمیمانه و 

دوباره داشتم در سنگر . اکنون، شادی من حد و حسابی نداشت. خودمانی احساس کنم
.  زیادی نداشتم یو دیگر برای وصل شدن به سازمان خودم فاصلهمبارزه قرار می گرفتم 

و ) احتماالً (بهرام آرام، رضا رضائی. مدتی در آنجا، که خانه مرکزیت مجاهدین بود، ماندم
 بیشترین وقت را در خانه مانده و با رضادو دختر، ساکنین آن خانه بودند که از آن میان، 

ودن شعری در آن روزها به سر. من صرف می کرد
شعر . پرداختم که مضمونش مربوط به اتحاد در مبارزه بود

 در رابطه با دو دختر مبارزی سروده بودم که بخصوصرا 
به خاطر رعایت مسائل (من فقط صدایشان را می شنیدم 

آن دو ). مخفی کاری، نه آنها، مرا می دیدند و نه من، آنها را
. انده بودمدختر را هم سنگران خود در صف متحد خلق خو

 شد و هم رضااین شعر، هم مایه شوخی و تفریح من و 
در آن .  ی اتحاد به وجود آوردمسئلهبحثی را در مورد 

 رضا رضائیزمان هنوز، شعر نو مثل امروز به طور کامل در جامعه جا 
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ببین ،آدم :  نشان می دادم، به شوخی گفتمرضامن در حالی که شعرم را به . نیافتاده بود
را بریده بریده به حالت ستونی روی صفحه کاغذی بنویسه و اسمش را می تونه جمالتی 

بگذاره شعر نو، در حالی که می شد همه را روی یک صفحه نوشت و در مصرف کاغذ هم 
آره، :  با خنده و طنز گفترضا!!  شعر نو است"ضررهای"این هم یکی از ! صرفه جوئی کرد

نوشت، بعد با مداد پاک کن یک حتی می شود یک صفحه ! شعر نو سرودن آسان است
در این فضا، !! ستون را به طور مورّب از باال تا پائین پاک کرد و گفت این هم شعر نو است

اندکی در مورد آن شعر . به هر حال به او گفتم که شعری نوشته ام و برایش خواندم
قسمت  کشید که  اتحاد بین نیروهای مبارز جامعه یمسئلهبعد بحث به . صحبت کردیم

کنه . ، نسبت به این موضوع، خوش بین نبودرضا. کامالً جدی و مهم آن صحبت ها بود
می گفت که . نظرش این بود که در شرایط کنونی، نیازی به اتحادهای سازمانی نیست

حدود یک (در مدتی که در آنجا بودم .  ی اصلی درآمیختن با توده هاستمسئلهامروز، 
مجاهد دیگری که مرا به .  صحبت و بحث کردیمرضاف با در مورد موضوعات مختل) هفته

 بحث و گفتگو می رضاآن خانه آورده بود، کمتر در آنجا بود و در نتیجه من بیشتر با 
 دستم آمد که او برخالف آنچه که از اینطور داشتم، رضااز کل صحبت هائی که با . کردم

در یکی از . تعصب نشان می دهدمجاهدین اولیه شنیده بودم، نسبت به مذهب و مسلمانی، 
دیوانه " در یکی از نوشته های خود، عبارت ارانیصحبت ها، او با گفتن این امر که دکتر 

 اظهار ناراحتی می کرد که چرا ارانی را به کار برده است، از "گان، فرزانه گان، پیغمبران
ه با لحن غیرمحترمانه و در این رابط! وی، پیغمبران را در ردیف دیوانه گان قرار داده است

 برای من، نمونه یک کمونیست مبارز و صدیق ارانیاما، .   برخورد کردارانی نسبت به ای
از این رو، علیرغم همه . بود و در آن زمان یکی از سمبل های مبارزاتیم به شمار می رفت

 و خودداریم از بروز رضا رضائی،ی احترام صمیمانه ام نسبت به مجاهدین و خودِ 
 بحث را به این رضا. رخورد تند، نتوانستم نسبت به این موضوع عکس العملی نشان ندهمب

موضوع کشاند که مردم ایران مسلمان هستند و نباید این جور مسائل در بین آنها مطرح 
حتی اگر به : در ادامه ی بحث و در اثبات این که مردم ایران مذهبی هستند او گفت. شود

واقعاً برای . نیم، می بینیم که خانواده های همه ی ما مذهبی هستنددوروبر مان هم نگاه ک
به واقع، او آنچه که خود در دوروبرش می دید (آن مجاهد مبارز، موضوع از این قرار بود 
واقعاً اکثر خانواده های مجاهدین در آن مقطع، . را به طور خود به خودی تعمیم می داد

ه داشت که سازمان مجاهدین رسماً برای تحقق اهداف با این حال باید توج. مذهبی بودند
و با اطمینان از ) تبلیغ نمی کرد مبارزه می کرد و برقراری یک حکومت مذهبی را سیاسی

به طور اتفاقی، این ! مثالً خانواده ی خودت را در نظر بگیر: درستی حرفش به من گفت
که واقعیت در مورد مردم ایران من به او گفتم . مورد درست به عکس نظر او گواهی می داد
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در جامعه ما، بیشتر، اقشار متوسط که معموالً : گفتم. آن طور که او فکر می کند، نیست
آنها هستند که تکیه . دست شان به دهان شان می رسد،  به مفهوم واقعی کلمه مذهبی اند

 طبقات محروم .های مذهبی بر پا می کنند، گوسفند قربانی می کنند، نذری می پزند و غیره
.  جامعه، زحمتکشان، هرچند متأثر از مذهب می باشند، ولی آنقدرها مقیّد آن نیستند

خانواده ی خودم را مثال زدم و گفتم که آنها هیچوقت مذهبی نبوده و در قید و بند مسایل 
با مالیمت . مذهبی نیستند، مثالً، در خانه ی ما نماز خواندن و روزه گرفتن معمول نیست

ی او تعریف کردم که پدر من در جوانی اش در یک کارخانه ی ریسندگی کار می کرده برا
است، در ماه رمضان، همواره، مادرم غذائی درست کرده و سر کار آنها می برده و با آن 

. را می خوردند) یا به واقع نهار شان( با کارگران دیگر به طور پنهانی روزه شان پدرمغذا، 
که جوّ عمومی )  که رضا شاه بر سر کار بودایبه دوره ( برمی گشت ایاین، تازه به دوره 

البته باید ...  بود که روزه خوردن، عمل ناشایستی محسوب می شدایدر جامعه به گونه 
 نبود که پدر و یا مادر من خدا را قبول نداشته و به اصطالح بی دین اینطورتوضیح دهم که 

لی از مردمان زحمتکش دیگر، که بدبختی از زمین و مسلماً آنها هم مثل خی. نه. باشند
 پناه "خدا"آسمان بر سر شان می ریزد، در مقابل ظلم و ستمی که می دیدند، باالجبار، به 

ولی با جرأت می توانم بگویم که آنها در همین . برده و از او انتظار دادخواهی داشتند
 که از یک دوست بسیار صمیمی رمپد بخصوص. بودند  افراد کامالً روشن و آگاهیزمینه،

، تأثیر  و او را قلی دائی صدا می کردنددوران جوانیش که یک  فرد روشنفکر کمونیست بود
 عقد برادری با هم  حتیآن دو، به سبکی که در آن زمان رسم بوده. زیادی گرفته بود

  . ...خوانده بودند
  

ز جمله، او شرحی کامل از ا.  صحبت کردیمرضادر آن مدت، روی موضوعات گوناگون با 
دستگیری و سپس فریفتن مأموران ساواک و گرداندن آنها در خیابان ها و باالخره 

این فرار، بنا به کاردانی و جسارت . چگونگی فرارش از دست مأموران را برایم توضیح داد
 طریق گرمابه بر مبنای طرح ریزی و کمک سازمان مجاهدین از بیرون از زندان از ،رضا

داشته و ساواکی ها از آن مطلع نبوده ) غربی و شرقی یا شمالی و جنوبی( که دو درب یا
  .اند، صورت گرفته بود

  
 هنگامی که من دیگر به کار مبارزاتی در سازمان - که خیلی هم طوالنی نبود-مدتی بعد

  چریکهای فدائی خلق مشغول بودم و در پایگاهی در مشهد بسر می بردم، هنگامی که داشتم
، در یک درگیری رضا رضائیبه اخبار رادیو گوش می کردم، ناگهان متوجه شدم که 
همه ی صحنه . دلم شدیداً گرفت. شجاعانه با مزدوران رژیم شاه، به شهادت رسیده است



  خاطراتی از مبارزات چریکهای فدایی خلق       فصل اول

 

91 

براستی، با اینکه . ها و گفتگوهائی که در آن پایگاه مجاهدین، با هم داشتیم، برایم زنده شدند
 که مبارزین انقالبی به پیش می بردند، مرگ، امر پذیرفته شده ایانه در مبارزه ی سرسخت

 از ما، به مرگ نمی اندیشید و خواهان کدام بود، ولی یقیناً و به مفهوم واقعی کلمه، هیچ ای
مرگ نبود؛ از این رو مطلع شدن از مرگ یک رفیق و یا یک مبارز همسنگر، بسیار سخت 

از طپش افتادن آن قلب های سرشار از . نی باور کردبود و هرگز نمی شد آن را به آسا
اما، این حقیقت .  یکی از آن ها بود، باور کردنی نبودرضا رضائیشوق و امید و زندگی، که 

رژیم وابسته به امپریالیسم شاه، خون یکی دیگر از فرزندان مبارز ایران را بر زمین ! داشت
آزادی مردم و رهائی آنان از زیر ظلم و  را که برای ایخون مجاهد رزمنده . ریخته بود

  .ستم ناشی از سلطه امپریالیسم در ایران، مبارزه می کرد
  

از نزدیک تا حدودی ، هم مرا رضا رضائی صحبت با بخصوصبودن در پایگاه مجاهدین و 
 که در جامعه جریان ای جدیدی از آن دوره از مبارزه ی جدی مسلحانه با مسایل عملی

تر آشنا نمود و از این لحاظ تجربه ی خوبی بود و هم، باعث شد تا بتوانم  بیشهرچهداشت، 
در جریان بعضی از مسایل عمومی جنبش قرار گرفته، اطالعاتی کسب نمایم و با مسایل و 

در عین حال، در آنجا فرصتی بود تا . اندیشه های جدیدی مواجه شده و به آن ها فکر کنم
، مطالب مربوط به جنبش مسلحانه، که البته بیشتر صوصبخ. نوشته های مختلفی را بخوانم

من که طی دو سال بودن در زندان، از . از انتشارات سازمان مجاهدین بودند، را مطالعه کنم
  . خواندن چنان نوشته هائی محروم مانده بودم، همه آن ها را با شوق و ولع می خواندم

  
زیت مجاهدین با مرکزیت سازمان ما، از طریق تماس مرک. باالخره، روز وداع فرا رسید

باید از آن . روز و ساعت تعیین شده برای قرار، به من گفته شد. قراری گذاشته شد
. مبارزین مجاهد، جدا می شدم، در حالی که بسیار بعید بود که امکان دیدار مجدد پیش بیاید

 آن پایگاه آمده در روز معین، با آن مبارزین، خداحافظی کردم و با همان مجاهدی که به
با هم سر قرار رفیق فدائی رفتیم و پس از آن که من آن رفیق را . بودم، از آنجا خارج شدم

  .دیدم، او خداحافظی کرد و رفت
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  در میان رفقا
  

واقعاً این، .  می رفتیمخودمانی خانه حال در کنار یک رفیق سازمانیم بودم که با هم به 
ق به آن می دانستم، مدت ها، باالخره به سازمانی که خود را متعلپس از . عین احساسم بود

  .ملحق می شدم
  

شادی و احساس افتخار و . در اولین برخورد، محکم بودن آن رفیق، نظرم را جلب کرد
غرورش از دیدن من و از اینکه باالخره به سازمان وصل شده ام، در او کامالً هویدا بود و 

 به نظر آمد که این اینطوربا این حال از مجموعه ی برخوردها . داو آن ها را پنهان نمی کر
یک . رفیق از نوع انسان هائی است که در بیان احساس های درونی شان خوددار هستند

موضوع دیگر در رابطه با این رفیق نظرم را جلب کرد و آن سبک پوشش و تیپی بود که در 
ت عکس آن مجاهدی بود که با هم به وضع ظاهری او درس. آن لباس ها به نظر می آمد
 که ایظاهر او، به یک فرد روشنفکر شباهتی نداشت، به گونه . دیدن این رفیق آمده بودیم

اگر من نمی دانستم که در تماس با یک رفیق انقالبی قرار دارم، تصور می کردم که با فردی 
ه و احتماالً یک از میان زحمتکشان و کسی که دست به گریبان بدبختی های زندگی بود

مسیر نسبتاً طوالنی را با هم پیمودیم و در ! شغل سطح پائین پرزحمتی دارد، روبرو هستم
او در حالی که در مسیر .  دستم آمد که او آدم بسیار حواس جمعی استاینطوراین مسیر،  

 هم صحبت می کرد، اما، برخالف من، غرق در خودشبه حرف های من گوش می داد و 
 شد و کامالً معلوم بود که به آنچه در اطرافش می گذرد نیز توجه دارد و صحبت نمی
می گفت که در . "باالخره این ارتباط وصل شد": او چند بار با شادی گفت. مراقب است

همان روزهای اول، از فرار من از زندان مطلع شده بودند و از همان موقع، موضوع 
.  ذهنی ی رفقای سازمان تبدیل شده بودمشغله کردن من و وصل ارتباط، به چگونگی پیدا

در ضمن، احساس نمی . من ظاهراً آن رفیق را نمی شناختم، قیافه اش برایم آشنا جلوه نکرد
کردم که با رفتارها و خصوصیات او نیز آشنائی دارم، اما واقعیت آن بود که او یک رفیق 

اگرچه هیچ وقت تصور . دمدیرآشنا و کسی بود که من با او از چند سال پیش آشنا بو
آری، او رفیق خستگی ناپذیر و ارزشمند . نکرده بودم که روزی با وی در تماس خواهم بود
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 بود که البته من بعدها به این حمید اشرفما، رفیق 
 رفتیم که پایگاه ایبا هم به خانه ... امر پی بردم

  . مرکزیت سازمان بود
  

ا خانه تفاوت در سبک زندگی و وضع آن خانه ب
 که مرکزیت سازمان مجاهدین داشت، فوری ای

نظرم را جلب نمود که در حال حاضر به آن نمی 
در آنجا، یک رفیق دختر و یک رفیق پسر . پردازم

شیرین  و فریدون جعفری: رفقا(دیگری هم بودند 
: و چند روز بعد، دو رفیق دیگر، رفقا). معاضد

ه آنجا ، نیز با هم بحسن نوروزی و نسترن آل آقا
 گفته بود، حمید اشرف که رفیق همانطور. آمدند

رفقا در همان روزهای اول، خبر فرار من از زندان 
متوجه شدم که رفقا . را شنیده و نگران من بودند

این را هم می دانستند که من با خانواده ی 
 مجاهدین از این رو، دائماً از مرکزیت سازمان. زندانیان سیاسی مجاهد، در ارتباط بوده ام

اما . جویای حال من شده و از آنها می خواستند که رابطه مرا با خود شان وصل نمایند
هرچه زمان بیشتری . مرکزیت مجاهدین از عدم داشتن ارتباط با من سخن می گفته است

برخی از رفقا، حتی . می گذشت و از ارتباط خبری نمی شد، بیشتر دچار نگرانی می شدند
 که مرکزیت مجاهدین، از طریق هواداران خود که زندگی علنی داشتند، احساس کرده بودند

می تواند به من دسترسی پیدا کند و ارتباط مرا با رفقای فدائی، وصل نماید، اما این کار را 
به عبارت دیگر، این رفقا، احساس کرده بودند که مرکزیت مجاهدین با آنها . نمی کند

وصل ارتباط من با سازمان چریکهای فدائی خلق، روراست نیست و به طور جدی برای 
حتی، بعضی از رفقا، از این امر نیز صحبت می کردند که شاید آنها با . تالش نمی کند

طوالنی کردن زمان اقامت، قصد حل کردن من در روابط خود و نگهداری من در سازمان 
اما، با . ه داشته باشممن حقیقتاً نمی توانستم قضاوتی در این رابط! خود شان را داشتند

 دستم آمد که رفقای اینطورصحبت های دیگری که از آن رفقا در مورد مجاهدین شنیدم، 
ما تجارب منفی در برخورد با مجاهدین داشته و علیرغم برخوردهای صاف و بی غل و 
غشی که با مجاهدین داشته اند، ناخالصی هائی در برخورد آنها نسبت به خود، دیده اند، و 

رست با تکیه به چنین مسائلی و بر مبنای تجارب منفی خود، چنان رفتاری را در رابطه با د
 ایاتفاقاً، چنین برداشت هائی، پس از سپری شدن دوره . من از مجاهدین بعید نمی دانستند

 حمید اشرفرفیق 
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حاصل شده بود که رفقای ما بیشترین همکاری و هبستگی مبارزاتی را با سازمان 
 که در آن -ی مناسبت نباشد که در زیر، اندکی در زمینه ی فوقشاید ب. مجاهدین داشتند

اما قبل از آن، این را بگویم که احتماالً پس از یک .  توضیح دهم-روزها از آن مطلع شدم
ماه و نیم بعد از فرار از زندان، امکان ارتباط من با سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، 

احتماالً سه هفته یا ( باید بگویم که من مدت کوتاهی .فراهم شد، یعنی اواسط اردیبهشت ماه
هنوز . در همان پایگاه در تهران ماندم و سپس به پایگاهی در مشهد منتقل شدم) یک ماه

 که قبالً اشاره کردم، خبر همانطورمدت زیادی از استقرار من در مشهد نگذشته بود که 
تاریخ این درگیری (ادیو شنیدم  در یک درگیری شجاعانه را از ررضا رضائیجان باختن 

به این موضوع هم اشاره کنم که پس از مدت کوتاهی از ).  می باشد1352 خرداد 28حدواً 
 در مورد فرار من از زندان منتشر ایوصل ارتباط با سازمان خود مان، رفقا اعالمیه 

ر به سازمان تاریخ انتشار این اعالمیه می تواند حدوداً زمان وصل من بعد از فرا. نمودند
متن اعالمیه ی مربوط به فرار من، در این کتاب آمده . (چریکهای فدائی خلق را نشان دهد

  .) که در اختیار من است، تاریخ انتشار نداردایاست ولی متأسفانه، نسخه 
  
  
  
  

  نگاهی به همکاری های مبارزاتی بین دو سازمان
  

 ، با استقبال گرم کمونیست 50حضور سازمان مجاهدین خلق در صحنه مبارزه در سال 
 لنینیسم -علیرغم این که ما به مثابه یک نیروی معتقد به مارکسیسم. های فدائی مواجه شد

با مذهب و ایدئولوژی مجاهدین مرزبندی قاطعی داشتیم، اما، آنها را به عنوان یک نیروی 
 در چشم مجاهدین،. سیاسی ضدامپریالیست، نزدیکترین متحد خود به حساب می آوردیم

 ما، یاران و یاوران جدی و صمیمی بودند که دشمن مشترک را از طرفی سازمانرفقای 
 که پیش تر توضیح دادم، به همانطورمجاهدین نیز، . دیگر، زیر ضربه قرار می دادند

کامالً . کمونیست های فدائی به مثابه انقالبیون صادق، ارج و ارزشی بسیار قائل بودند
یک معیار اصلی مبنای احساس نزدیکی آن دو با م همه ی تفاوت ها، واضح بود که علیرغ

 که هم -یکدیگر بود و آن، همانا مبارزه با رژیم شاه و اربابان امپریالیستش بود
مجاهدین و هم چریکهای فدائی خلق در این مبارزه دارای عزمی راسخ و صداقت انقالبی 

 می توان ذکر نمود که دقیقاً بیانگر  نمونه های زیادی از برخورد مجاهدین نیز.بودند
 که در خانه ی مرکزیت سازمان مجاهدین بودم، ایمن در دوره . حقیقت فوق الذکر است
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در بعضی از آن . دفاعیه هائی خواندم که مربوط به رفقای شهید اولیه ی این سازمان بودند
مشخصاً، مجاهد . ودها به طرز کامالً روشنی از مبارزات چریکهای فدائی خلق تجلیل شده ب

 و کشته شدن او در زیر شکنجه سخن بهروز دهقانی، در دادگاه، از صادق ناصررزمنده، 
ناصر . گفته و صداقت و پاکی چریکها با توده های مردم را بر سر مقامات دادگاه، زده بود

، در دادگاه وقتی وکیل تسخیری به عنوان دفاع از او، بر مسلمان بودن وی تأکید صادق
درست است که ما مسلمانیم ولی به : رده بود، حرف او را قطع کرده و گفته بودک

  .مارکسیسم، به عنوان یک مکتب مترقی اجتماعی، احترام می گذاریم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بر چنین پایه هائی بود که هنگامی که دو سازمان در ارتباط با هم قرار گرفتند، همکاری 
 ، اوج این همکاری ها و 1351سال .  شکل گرفت بین آنهاایهای عملی جدی و صمیمانه 

 به هر طریقی 51رفقای ما، تا جائی که من متوجه شدم، در سراسر سال . همیاری ها بود
 به سازمان مجاهدین در جهت رشد و اعتالی  ایکه می توانستند، به شکل واقعاً صمیمانه

ود در مبارزه با پلیس این یاری، از در اختیار گذاشتن تجربیات خ. آن کمک می نمودند
در (تا انتقال تجارب تکنیکی، تا تقویت آنها از جنبه ی نظامی ) ساواک و زوایدش(سیاسی 

به طور کلی، رفقای ما، از . را در بر می گرفته است) اختیار قرار دادن وسایل نظامی و غیره
مپریالیست به عنوان یک نیروی ضد اآنجا که به درستی، بقاء و رشد سازمان مجاهدین را 

به نفع جنبش انقالبی مردم ایران ارزیابی می کردند، لذا، از هیچ کمکی به آنها، دریغ 
رضا تماس بین (رفقا برای من تعریف کردند که در یکی ار تماس ها با مجاهدین . نداشتند
 اظهار ناراحتی کرده بود که سازمان مجاهدین مدتی است که رضا) حمید اشرف و رضائی

ست به عملیات نظامی بزند و گفته بود که برادران از این امر بسیار ناراحت نتوانسته د
در این تماس، او به طور مشخص، خواستار کمک و . هستند و روحیه شان پائین آمده
رفقای ما طی گفتگو با همدیگر مطرح کرده بودند که ما . همکاری از رفقای فدائی شده بود

 که می توانیم در اختیار آنها قرار دهیم و به همکاری باید با دست باز، هر کمک الزمی را
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 ، 51در سال . بر این اساس، رفقا، در آن جهت اقدام کرده بودند. مبارزاتی با آنها بپردازیم
دو سازمان موفق شده بودند در همکاری با یکدیگر عملیات نظامی مشترکی را تدارک دیده 

جمله این عملیات، می توان حمله به پاسگاه از ).  مستقل از همهرچند(و به اجرا در آورند 
به خاطر زورگوئی آنها به رانندگان زحمتکش و همکاری شان با پلیس (های راهنمائی 

که در دو نوبت و در دو روز متفاوت صورت گرفت، ) سیاسی در سرکوب نیروهای انقالبی
ر ایران در خرداد ، رئیس جمهور وقت امریکا، دنیکسونهمچنین در هنگام حضور . نام برد

، دو سازمان با همیاری "رضا خان قلدر" ، در مسیر حرکت او به سوی محل دفن 51سال 
در این زمان، چند عملیات دیگر نیز بر علیه منافع . یکدیگر دست به عملیات انفجاری زدند

امپریالیست های امریکا و انگلیس در ایران، توسط دو سازمان طی همکاری و همیاری با 
اما مهم تر از همه ی اینها، باید از عملیات نظامی ضدامپریالیستی یاد .  صورت گرفتهم،

کرد که با همیاری رفقای ما، توسط سازمان مجاهدین برعلیه حضور مستشاران امریکائی 
ضدامپریالیستی قوی در توده های ی این عملیات، با توجه به روحیه . در ایران انجام شد

 توجه به این واقعیت که در ایران امپریالیسم امریکا دست باال را  بابخصوصمردم ایران و 
داشت، در آن زمان موفقیت بزرگی برای مجاهدین بود و مایه ی افتخار و مباهات شان 

، از مستشاران نظامی امریکا در ژنرال پرایس این همان عملیات انفجار ماشین )26(.گردید
  . در مورد آن نوشتند1351خرداد  11ایران، بود که روزنامه های رژیم در 

  
 تمامی ظلم و ستم و نابسامانی مظهرباید توجه کرد که در آن زمان که مردم ایران، شاه را 

های موجود در جامعه به  حساب می آوردند، در عین حال وسیعاً به این امر آگاه بودند که 
مروز در ا(فته بود شاه با کمک امپریالیست های امریکا و انگلیس بر سر قدرت قرار گر

روی کار  وسیع تر به این حقیقت پی می برند که هرچهشرایطی که توده های مردم ما 
 گوادولوپآمدن جمهوری اسالمی در ایران محصول توافق امپریالیست ها در کنفرانس 

بعضی از نیروهای سیاسی هنوز در این تصور عقب مانده خود غرقند که گویا  می باشد
م وابسته به امپریالیسم شاه آنطور که در آن زمان به نادرست تبلیغ می پس از سقوط رژی

چنین تحلیل غیر واقعی از ماهیت رژیم . شد یک رژیم ضد امپریالیست بر سر کار آمد
جمهوری اسالمی که در جهت کور کردن آگاهی توده های ایران قرار دارد، باعث شده است 

دین خلق کنونی، در مبارزه با رژیم جمهوری که برخی از نیروها از جمله سازمان مجاه
اسالمی دست کمک به سوی امپریالیست ها دراز نموده و زد و بند های خود با امپریالیسم 

، امپریالیست هائی که چهره ی استعمارگر و غارتگر آنان از این رو). .امریکا را توجیه نمایند
بنابراین، مسلم بود که . رار داشتندبرای مردم شناخته شده بود، شدیداً مورد نفرت آنها ق



  خاطراتی از مبارزات چریکهای فدایی خلق       فصل اول

 

97 

 به منافع امپریالیست ها در ایران، موجب شادی توده ها و جلب حمایت آنان ایهر ضربه 
  .از نیروئی می شد که چنین عملیاتی را انجام داده بود

  
در رابطه با عملیات فوق الذکر، نکات جالبی وجود دارند که در آن روزهای اول وصل شدن 

 با سازمان که رفقا سعی می کردند مرا در جریان مسایل مهم فعالیت های ارتباط من
. مبارزاتی شان در طی مدتی که من در زندان بودم، قرار دهند، در مورد آن ها به من گفتند

رفقا به من گفتند که . من آن نکات را، تا جائی که به یادم مانده در اینجا، بازگوئی می کنم
 یکی از آنها بود آگاهی پیدا می ژنرال پرایسشاران امریکائی که وقتی از مسیر حرکت مست

کنند، دست به کار شناسائی و طرح ریزی های الزم زده و انجام دو عملیات مهم 
در این موقع، در رابطه با همکاری با .  در دستور کار خود قرار می دهندضدامپریالیستی را

ها داشتند، تصمیم می گیرند که شناسائی  که با آنایسازمان مجاهدین و روابط صمیمانه 
حتی  .این کار را می کنندهای انجام شده و طرح یکی از عملیات را به مجاهدین بدهند، و 

عملیات به این . مواد الزم مربوط به این عملیات را هم در اختیار مجاهدین قرار می دهند
   هم برعلیه امپریالیسمصورت طرح ریزی می شوند که در یک روز، دو عملیات هم زمان با

چریکهای   سازمان  توسط یکی  ایران،   در انقالبی مسلح   سازمان  دو امریکا، توسط 
اما، در روز عمل، بر . سازمان مجاهدین خلق، صورت بگیردفدائی خلق و دیگری توسط 

حسب تصادف، رفقای ما موفق به انجام عملیات نمی شوند 
. ده را انجام می دهندولی مجاهدین عملیات پیش بینی ش

 که رفقا ایدلیل عدم موفقیت رفقای ما این بود که سوژه 
برای عملیات خود انتخاب کرده بودند، از آن مسیر عبور 

در ). یا دیرتر از زمان پیش بینی شده می آید(نمی کند 
عملیات مربوط به سازمان چریکهای فدائی خلق، رفیق 

او با . داشت، مسئولیت آن را به عهده حسن نوروزی
افسوس و اظهار تأسف، می گفت که وقتی متوجه موضوع 
می شوند به ناچار بدون این که عملیاتی انجام داده باشند، 
دست به کار شده و تدارکاتی که در همان محل برای 

  .عملیات آماده کرده بودند، را برمی چینند
  

ضربه (دین ضربه ی مؤثر پلیسی زمانی که من در ارتباط با رفقا قرار گرفتم، با توجه به چن
سازمان ما، چه از لحاظ تعداد رفقای )  به سازمان چریکهای فدائی خلق51های سال 

  ه ی اول، باـدر درج. باتجربه و چه به لحاظ امکانات مختلف، در شرایط خوبی قرار نداشت

  

 حسن نوروزیرفیق 
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 ضربه ی مؤثر و جمشیدی رودباریدستگیری رفیق 
این رفیق به عنوان یک  .مهمی به سازمان وارد شده بود

کادر بسیار ارزنده و تئوریک به تئوری و ایده های 
 پویان و احمدزادهاساسی سازمان ما که با نام رفقا 

شناخته می شوند، احاطه ی کامل داشت و نقش او در 
شهادت  .حفظ سالمت ایدئولوژیک سازمان، بسیار مهم بود

صفاری  و احمد زیبرم، فرخ سپهری چون ایرفقای ارزنده 
رگی برای  نیز، از جوانب دیگر، ضایعه ی بزآشتیانی

  .سازمان بود
  

مهدی فضیلت  و فرامرز شریفی چون ایرفقای ارزنده 
 نیز در همان سال در میدان نبرد با دشمن، جان باخته کالم
بر این اساس بود که در همان روزهای اول پس از . بودند

، ضمن حمیدیق فرار که من در پایگاه تهران بودم، رف
ما با ": توضیح وضعیت سازمان برای من، مرتب می گفت

البته در همان . "سیلی، صورت خود را سرخ نگه داشته ایم
زمان، رفقای جدیدی به سازمان پیوسته بودند و یا رفقائی 
که ارتباط شان قطع شده بود مجدداً در ارتباط قرار گرفته 

ان ما به نظر می با این حال، در مقایسه با سازم. بودند
فعالیت های مسلحانه . رسید در وضعیت بهتری قرار دارد

 ، همراه با تبلیغات و 51ی این سازمان در سراسر سال 
افشاگری های سیاسی که صورت گرفته بود، باعث جلب 

 از میان اقشار مرفه و نیمه بخصوصنیروهای مردمی، 
من . مرفه خرده بورژوازی، به طرف این سازمان شده بود

 از سازمان مجاهدین را به چشم خود توده ایحمایت های 
حمایتی کامالً فعال که از هر لحاظ به سازمان . دیدم

مسلما، در همان زمان نیز . مجاهدین خلق، نیرو می بخشید
 از سازمان ما، در میان اقشار و طبقات توده ایحمایت 

دیگر جامعه، کمتر از مجاهدین نبود و بدون شک، سازمان 
ریکهای فدائی خلق نیز در آن مقطع، تماس هائی با چ

   .زندانیان سیاسی برقرار کرده بودخانواده 

 عباس جمشیدی رودباریرفیق 

 احمد زیبرمرفیق 

مد صفاری آشتیانیمحرفیق 
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 تضعیف شده و به نظر نمی رسید که 51اما این تماس ها، با توجه به ضربه های سال 
در چنین .  خود، دریافت می کندتوده ایسازمان، کمک های چشمگیری از ارتباطات 

بود که بین مبارزین دو سازمان، دیگر کمتر از رابطه ی بسیار نزدیک و خوب وضعیتی 
آنطور که رفقا به من گفتند، در واقع، در مقطع مذکور، مجاهدین گرایش . پیشین، خبری بود

رفقای . کمتری به انجام کارهای مشترک با سازمان چریک های فدائی خلق، نشان می دادند
 مجاهدین ناراحت بودند و برخوردهای آنان را نادرست می ما، آشکارا، از این لحاظ از

  .خواندند
  

 صورت می گرفت و 51با توجه به اقدامات عملی مشترکی که بین دو سازمان در سال 
روحیه همکاری و همیاری نیز باال بود، همچنین در شرایطی که چنین واقعیتی در اعالمیه ها 

 به )27(نادر شایگان یکی از مبارزین از گروه و نشریات دو سازمان نیز منعکس می گردید،
 که هم با سازمان ما و هم با مجاهدین در تماس بود، در همان )28(مصطفی شعاعیاننام 

حمید در این رابطه، در بحثی که بین رفیق . دوره خواستار وحدت دو سازمان شده بود
 در موضع ئیرضا رضا، حمیدبه گفته ی رفیق .  پیش آمده بودرضا رضائی و اشرف

 استدالل کرده بود که نزدیکی آنها اینطور بین دو سازمان، ایمخالفت با امر وحدت جبهه 
 دور به سازمان چریکهای فدائی خلق، باعث خواهد شد که هواداران سازمان مجاهدین از

این نظر، با توجه به اینکه . آن سازمان پراکنده شوند، چون فدائی ها کمونیست هستند
می کردند، به این معنا بود که از نظر ر مسلمان بودن اکثریت مردم ایران تأکید مجاهدین ب

یا به عبارت واضح تر، !  قرار گیرندتوده ایآنها، کمونیست ها نمی توانند مورد حمایت های 
 و یا به طور کلی مجاهدین، جهت رضا رضائی! کمونیست ها در ایران پایگاهی ندارند

  

 مهدی فضیلت کالمرفیق 
  

 فرامرز شریفیرفیق 
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وحدت پیشاهنگ با ": و غیرواقعی خود چنین مطرح می کردند کهتوجیه این ادعای نادرست 
که این عبارت در جای خود هرچند . "خلق مهم تر از وحدت پیشاهنگ با پیشاهنگ می باشد

 حقیقتی را در خود  منعکس می کرد، - از زاویه ی دیگری-قابل تأمل و حتی در آن شرایط
 از طرف مجاهدین مطرح شده - شد به منظوری که توضیح داده-اما در فضای نادرستی

  . بود 
  

 از طرف رفقای اینادرست خواندن برخورد مجاهدین در رابطه با موضوع وحدت جبهه 
 بود که توضیح دادم، و موضع مخالف آنان با خودِ امر وحدت، مورد ایما، از همان زاویه 

که آنها وحدت من از رفقای خود مان حرفی نشنیدم که دال بر این امر باشد (بحث نبود 
بعدها به این می اندیشیدم که اگرچه !).  بین دو سازمان را ضروری می شمارندایجبهه 

تفکر مجاهدین در رابطه با موقعیت کمونیست ها در جامعه، کامالً ذهنی و از تمایالت و دید 
 خرده بورژوائی آنها نشأت گرفته بود، ولی عبارات فوق الذکر، به دور از فضا و دلیلی که

معموالً، مردم و گاه روشنفکرانی که دارای . مطرح شده بود، واقعیتی را در خود نهفته دارند
دیدی سطحی از واقعیت های جنبش هستند، روی ایجاد وحدت بین نیروهای سیاسی تأکید 

اما، برخورد درست آن است که باید در هر شرایطی، به این موضوع توجه شود . می کنند
و آیا فالن وحدت، . ه ی مبارزاتی، چنان وحدتی را ضروری می سازدکه پیشبرد چه برنام

به طور واقعی باعث پیشبرد حرکت یا برنامه ی مشخص مبارزاتی از پیش تعیین شده می 
 وحدت قرار گیرد، در همان مسئلهچنین دیدی که می بایست پشتوانه ی طرح ! گردد یا نه

 به کدام نیاز مبارزاتی "ایوحدت جبهه " باید ارزیابی می شد که.  نیز صادق بود51سال 
می توانست پاسخ دهد؟ با در نظر گرفتن این امر که دو سازمان عمالً همکاری های 
مبارزاتی با هم داشتند و همین حد اتحاد در عمل و همکاری نیز در واقعیت پاسخگوی 

 تر از این نیازهای آن دوره جنبش بود، حقیقتا چه نیازی وجود داشت که دو سازمان بیش
آیا وحدت بیشتر از آن حد بین دو سازمان انقالبی که در شرایط ! به هم نزدیک شوند

خفقان موجود، فعالیت اصلی شان حول مبارزه ی مسلحانه صورت می گرفت و در 
شرایطی که آنها در سطحی آشکار، در تماس با توده ها قرار نداشتند، باعث افزایش 

؟ از چنین زوایائی، به نظر من، مفهومی که در آن ! نمی شدضربات پلیس به هر دو سازمان
هر کدام از سازمان ها باید  تعبیر کرد که اینطورعبارات مجاهدین مستتر است را می شود 

در جریان کوشش برای ایجاد ارتباط با توده ها، نیروی اقشار و طبقاتی که خود 
بارزه کشانده و از این طریق نماینده ی سیاسی آن ها محسوب می شوند را به میدان م

با هویت طبقاتی معینی که به خود می گیرند، این بار طبقاتی را پشتوانه ی وحدت 
وحدت " بنابراین، ایده ی .سازمانی خود، جهت پیشبرد مبارزات توده ها قرار دهند
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،  الذکربا تفسیر فوق، "پیشاهنگ با خلق مهم تر از وحدت پیشاهنگ با پیشاهنگ می باشد
اما، جای تردید نیست که سخن .   نظر می رسد در آن شرایط، ایده ی درستی بودبه

  با فدائی ها به دلیل کمونیست بودن آنها و این تلقی که ایمجاهدین در رد اتحاد جبهه 
نزدیکی بیش تر مجاهدین با فدائی ها گویا در مردم مذهبی و مسلمان واکنش منفی ایجاد 

از چنین موضعی، بیش تر .  و با واقعیت انطباق نداشتبودمی نمود، به هیچوجه درست ن
اتفاقاً، علیرغم همه تبلیغات منفی ! تنگ نظری و ذهنی گرائی روشنفکرانه به مشام می رسد

برعلیه کمونیسم در جامعه از طرف رژیم و آخوند های مرتجع، و علیرغم این که در جامعه 
که مردم ایران به خاطر (عرفی شده بودند ها به نادرست به نام کمونیست م"توده ای"ما، 

مردم، با این حال، ) سازشکاری و خیانت آنها، به حق ذهنیت منفی نسبت به آنها داشتند
 واقعیت آشکارا قابل رویت، آن .کمونیست های فدائی را نیروئی ازآن خود می دانستند

رز ایران، آشکارا بود که پس از حضور چریک های فدائی خلق در جامعه، مردم آگاه و مبا
 های قالبی، تفاوت ماهوی می "کمونیست"بین کمونیسمی که فدائی نماینده ی آن بود و 

کمونیسم در ایران، اعتبار خود را با مبارزات خونین چریکهای فدائی بازیافت؛ تا . دیدند
 از - به شرط برخورداری از آگاهی و موضع انقالبی-آنجا که حتی مذهبی ترین افراد

ست های  فدائی و مبارزات آنان دفاع نموده و آنها را مورد احترام و حمایت خود کمونی
 نمونه ی کمک و همکاری خانواده های مذهبی مجاهدین به فرار من، خود .قرار می دادند

واقعیت فوق در دوره های بعدی با . یکی از نمونه های برجسته ی این امر می باشد
اساساً، در آن دوره، محبوبیت سازمان . آشکار ساختنمودهای هرچه وسیع تری، خود را 

 بود که در یک مقطع حتی جوانان روشنفکر، ایهای مسلح انقالبی در میان مردم به گونه 
بدون توجه به ایدئولوژی کامالً متفاوت این سازمان ها ، آنها را در یک ردیف قرار می 

مونیست برایشان چندان مطرح و  فرق بین مجاهدِ مسلمان و فدائی کبه نادرستدادند، و 
جوّ عمومی در میان مردم، در رابطه با مبارزین انقالبی در دو سازمان مجاهدین . مهم نبود

خلق و چریکهای فدائی خلق، به طور کلی این بود که هر دو، به خاطر تحقق خواست های 
همبستگی . توده ها اسلحه به دست گرفته و جان بر کف برعلیه دشمن، مبارزه می کنند

 در بین نیروهای روشنفکر و بخصوصمبارزاتی که در این دوره در جنبش به وجود آمد 
 از آن، در همبستگی خانواده های شهدا و ایمثالً نمونه . آگاه جامعه، کامالً آشکار بود

از طرف دیگر، احترام نسبت به . زندانیان سیاسی فدائی و مجاهد، قابل مشاهده بود
لیست با ایدئولوژی غیرمارکسیستی و حمایت و پشتیبانی از آن ها را، نیروهای ضدامپریا

نمونه ی .  لنینیسم، به طور وسیع  می شد دید-از جانب نیرو های چپ معتقد به ماکسیسم
برجسته در زمینه ی حمایت از سازمان مجاهدین خلق و هواداران مذهبی ضدامپریالیست 

.  در خارج از کشور آشکار بود"دراسیونکنف" در برخورد ،آنها از طرف نیروهای چپ
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، چند سال قبل از آغاز "کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی در خارج از کشور"
مبارزه ی مسلحانه در ایران، تشکیل شده و پشتیبانی از مبارزات جاری در ایران را وظیفه 

شتن یک مبارزه ی  ، با توجه به جریان دا50در سال های خونین . ی خود قرار داده بود
قاطع مسلحانه از طرف کمونیست ها و نیروهای ضدامپریالیست در بطن جامعه ایران، این 
کنفدراسیون نیز به یک نیروی رزمنده و به تشکل عمده ی اپوزیسیون در خارج از کشور، 

، نیروهای غیرمذهبی و "کنفدراسیون"با این که قریب به اتفاق اعضاء متشکله ی . تبدیل شد
 بودند، اما آنها در هیچ موردی، در دفاع از سازمان چریک های فدائی خلق، به درستی، چپ

دفاع از مبارزات دلیرانه ی سازمان مجاهدین خلق برعلیه امپریالیسم و سگ زنجیریش 
  .شاه، را  فراموش نمی کردند

  
  
  
  

  ز حادثه های دردآورو، رشش اردیبهشت
  

فرار از .  می توان فرار نامیدایرا نیز به گونه اکنون به شرح ماجرائی بپردازم که آن 
در این مورد بود که ! چنگال خونین نیروهای سرکوبگر رژیم شاه؛ فرار از دستگیری مجدد

  .، در تماس قرار گرفتممعصومه شادمانیمن با مبارز مجاهد، 
  

 یعنی به حدود یک سال بعد از فرار من از 1353موضوع به روز ششم اردیبهشت ماه 
 صبح آن 10 در ساعت مرضیه احمدی اسکوئیزمانی که رفیق . دان قصر مربوط استزن

 شیرین معاضدروز در یک درگیری شجاعانه با پلیس مخفی رژیم شاه جان باخت و رفیق 
در آن زمان، من در همان پایگاهی بودم که این . شد توسط مزدوران این رژیم، دستگیر

، در آن رویداد حمید اشرفرفیق .  جا مستقر بودند در آنحمید اشرفرفقا و همچنین رفیق 
بار بود، شاید بتوان گفت که به شانس از مهلکه جان سالم به در برد و من  که واقعاً تأسف

من ماندم با یک . نیز در شرایطی قرار گرفتم که ارتباطم با بقیه ی رفقا بالکل قطع شد
ودند که نمی خواستم به دست دشمن چمدان در دست و ساکی به گردن، که پُر از وسایلی ب

 که در این روز از طرف دشمن به ما وارد ایضربه ! بیافتند، تنها و ویالن در خیابان ها
در خیلی از موارد، ضربه . شد، از جمله ضربه هائی بود که در اثر اشتباه خودمان پیش آمد

 کمیته ی مشترکش  ساواک و شهربانی و یا"زرنگی و کاردانی"ها قبل از اینکه ناشی از 
این ضربه، تا حد زیادی واقعاً، یک اما . باشد، از اشتباه خود عناصر مبارز نشأت می گرفت
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 همیشه با تأثر از آن یاد می کرد و شدیدا از حمید اشرف بعدها رفیق .مورد استثنائی بود
 در واقع، اشتباه اصلی هم از جانب او بود؛ به قول خودش که. آن واقعه ناراحت بود

تمامی تجربیات گذشته زیر پا گذاشته "صراحتاً و با اندوه و درد تمام مطرح کرد، آن روز، 
چرا که او با توجه به .  از بار خاصی برخوردار بودحمید اشرفاین جمله ی رفیق .  "شد

 و از بین رفتن 50 که در حفظ و تداوم سازمان پس از ضربه های سال اینقش برجسته 
 بنیانگذار داشت، خود، تجسمی از مجموعه تجربیات گرانبهائی بود که اکثر رفقای رهبری و

رفیقی که خود در موقعیت های مختلف . سازمان در طی آن سال ها به دست آورده بود
قهرمانانه با دشمن جنگیده و بارها محاصره ی نیروهای مسلح رژیم را در هم شکسته و 

  .ذاشته بودتالش های آنها را برای دستگیری خود، ناکام گ
  

در دوره ی مورد بحث، ما با کشف موج های بی سیمی پلیس مخفی شاه، موفق شده بودیم 
.  رژیم شاه گوش کنیم مأموران امنیتیکه از طریق کنترل رادیوئی، به گفتگوهای بی سیمی

ما به نوبت پای آن رادیو می نشستیم و . یکی از کارهای ما در آن پایگاه نیز همین بود
 که در گفتگوهای آن نیروها مطرح می شدند را شنیده و آن ها را یادداشت می موضوعاتی

برای مقابله با ضربات . کردیم و در فرصتی دیگر یادداشت ها را بررسی می نمودیم
مشخصاً، . نیروهای سرکوبگر رژیم به سازمان، وجود چنین امکانی کمک بسیار بزرگی بود

یشترین مسئولیت ها را به دوش گرفته و وجودش  که در آن دوره بجعفرییک بار، رفیق 
برای سازمان از اهمیت زیادی برخوردار بود، از طریق گوش دادن به گفتگوهای بی سیمی 
مزدوران امنیتی رژیم، از لو رفتن قرارش با یک فرد تازه مرتبط با سازمان مطلع گشت؛ در 

خود را از خطر دستگیری و یا نتیجه، وی موفق شد که با عدم حضور در سر قرارِ لو رفته، 
  .درگیری با مزدورانی که برای دستگیری او وسیعاً بسیج شده بودند، برهاند

  
من پشت آن نشسته و داشتم  . کماکان رادیو باز بود) 1353(در صبح روز ششم اردیبهشت 

 ایناگهان متوجه شدم که مأموران درصدد اجرای برنامه . به گفتگوها گوش می دادم
رفقا را صدا زدم و همگی سعی کردند تا با دقت به صحبت های بی سیمی گوش . هستند
گفتگوها کمی در هم و بر هم بود و برخالف سابق، بعضی گفتگوها چندان روشن . دهند
.  اما به نظر می آمد که نیروهای امنیتی طبق معمول در تدارک شکار یک انقالبی هستند. نبود

 در حمید اشرفدر این موقع، رفیق . ه در محلی جمع شوندآنها به همدیگر خبر می دادند ک
حالی که کفش به پا داشت و گوئی آماده رفتن به بیرون بود، روی یک صندلی نشسته و با 

در . در آن زمان، کفش به پا داشتن در خانه، معمول نبود(نگرانی به گفتگوها گوش می داد 
 در حالی شیرین). عت، رعایت می شد سا24حالی که بعدا معمول شد و حالت آمادگی در 
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که لباس می پوشید و برای رفتن سر قرار آماده می شد، به دقت به گفتگو ها گوش می داد 
در حیاط خانه، بندی بود که معموالً چند چادر زنانه روی . و اندکی نگران به نظر می رسید

حاال . وباره برگشت به حیاط رفت و یکی از آن ها را سر کرد و دشیرین. آن آویزان بود
به نظر می رسید که به . او داشت سر قراری می رفت. دیگر کامالً معلوم بود که نگران است

. دلش برات شده که قرارش لو رفته و مزدوران رژیم دارند سر قرار خود او جمع می شوند
 رفحمید اش رفیق "!نکند سر قرار من جمع می شوند": نگرانی خود را بر زبان راند و گفت

معموالً ( هم به چشم می خورد ای"مردانه"با لحن محکم، که در آن نوعی صمیمیت معمول 
خیلی از مردها در اولین برخورد به سخن زنی که با او احساس نزدیکی می کنند، به طور 

قرار تو جای دیگر است، ! نه: گفت) خود به خودی تصور می کنند که حرف او درست نیست
 که دیگر وقت قرارش دیر شده بود، از در شیرین! ر جمع می شونداینها در یک جای دیگ

هنوز . ما همچنان با دقت و نگرانی، گفتگوهای بی سیمی را دنبال می کردیم. بیرون رفت
گویی که برق او را  واقعاً حمید نگذشته بود که ناگهان رفیق شیرینمدت کوتاهی از رفتن 

 را به این اسم صدا می شیرین.  استپریقرار  (!این قرار پریه: از جا پرید و گفتگرفت، 
من که متوجه بودم که او از شدت ناراحتی . و با عجله به طرف درب خروجی رفت) زدیم

آن چنان از جا برخاسته بود و رفتن او نمی تواند حاصل یک تصمیم درست باشد، به طرف 
 واقعاً شوکه شده حمید . را گرفته و او را برگرداندمحمیددرب خروجی دویدم و شانه های 

از همین .   بود که اصالً نمی دانست چکار دارد می کندایشدت ناراحتی اش به گونه .  بود
 چادری از بند حیاط برداشته مرضیهدر این هنگام دیدم که . رو نیز بدون مقاومت برگشت

 را یدحممن شانه های . و در حالی که دارد آن را سر می کند، از درب خروجی بیرون رفت
فقط چون پابرهنه بودم، .  بدوم که ببینم به کجا می رودمرضیهرها کردم و خواستم دنبال 

 ای که به واقع ثانیه -اما وقتی رویم را برگرداندم. یک لحظه سعی کردم دم پائی پایم کنم
چشم "باید متذکر شوم که من در آن پایگاه به طور .  هم رفته بودحمید -نگذشته بود

این اصطالح به معنی آن است که من آدرس آن خانه را نمی دانستم . می بردم بسر "بسته
در آن لحظات، بدون این که بدانم ). چون حضورم در آنجا، موقتی بود(و نمی بایست بدانم 

چکار باید بکنم، ابتدا برگشتم و دو درِ اتاق که همیشه بسته نگه می داشتیم تا صدای 
ود ولی در آن شراط خاص، طاق باز مانده بودند، را گفتگوهای بی سیمی به بیرون نر

شاید آن رفقا . اولین فکری که به ذهنم رسید این بود که من نیز به دنبال رفقا بروم. بستم
. پس من نیز باید می رفتم و در درگیری شرکت می کردم) ؟(!برای درگیری با پلیس رفتند

 برایم بدیهی بود که با توجه به تعداد .اگرچه انجام چنین کاری، به نظرم نادرست می رسید
وارد میدان می کرد، ) به هنگام دستگیری یک انقالبی(نیروهائی که ساواک در چنان مواقعی 

 که به لحاظ امور حمیداما می دیدم که رفیق ! ما نباید با تعداد اندک به سراغ آنها برویم
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ضاع، نمی توانستم تصور کنم در این او.  هم همینطورمرضیه. نظامی، الگوی ما بود، رفت
البته موضوع از این قرار ! که رفقا در حال درگیری با پلیس هستند و من در خانه نشسته ام

 او را به عنوان یک مرضیه، آن روز با دختری که رفیق شیریننبود و من بعدها فهمیدم که 
قع قرار را رفیق به وا. سمپات به سازمان معرفی کرده بود و از تبریز می آمد، قرار داشت

 هم به دلیلی، حمید اشرفرفیق .  گذاشته بود و در نتیجه او از محل قرار مطلع بودمرضیه
 برسانند و او را از شیرینبه واقع، آنها رفته بودند که خود را به . محل قرار را می دانست

د و  محل قرار را می دانمرضیهمن آن روز نمی دانستم که . لو رفتن قرارش مطلع سازند
، هر دو کاری مثل هم  انجام دادند، بسیار متعجب شده بودم و حمیدچون هم او و هم رفیق 

به طور کلی، آن روز واقعاً برایم معما بود که آن دو رفیق و . نمی دانستم چرا آنها رفتند
 که اصالً آدم احساساتی نبود و بسیار باتجربه بود، چرا چنان حمید رفیق بخصوص

 نداشتند که بتوانند قبل از این که ای چون می دانستم که آنها وسیله !برخوردی کردند
 شود که مسلماً توسط پلیس تحت کنترل قرار گرفته بود، خود را ای وارد محوطه شیرین

 تصور کردم که پس، حتماً رفتند یک اینطوراز این رو پیش خود ! زودتر به او برسانند
 در آن ،که البته این هم! ( را نجات دهندینشیرجوری با نیروهای سرکوبگر بجنگند و 

 را نمی شیرینمن محل قرار ).  و به آن شکل، کاری غیرمنطقی و نادرست بوداوضاع
 و نام میدان ژاله را شنیده "بیمارستان"دانستم اما از آن گفتگوهای بی سیمی، کلمه ی 
بعداً معلوم (یده بود  از جا پرحمید اشرفبودم، و درست با شنیدن این کلمات بود که رفیق 

شد که نیروهای سرکوبگر رژیم که تازه از این امر مطلع شده بودند که ما به گفتگوهای بی 
سیمی آنها گوش می دهیم، در آن روز در حالی که از طریق بی سیم به همدیگر خبر می 

ی  جمع شوند ولی اسم واقعی محل و خیابان ها را به همدیگر نمشیریندادند که سر قرار 
آنها، برای این که ما متوجه موضوع نشویم، با به کار بردن کلمات رمز، اسم ها را . گفتند

با این حال در یکی دو جا اشتباه کرده و اسم هائی را گفتند که رفیق . رد و بدل می کردند
  )29(. شنید و متوجه شد که مزدوران در تدارک دستگیری شیرین هستندحمید

  
، در آن موقعیت، اولین فکری که به ذهن من رسید این بود که من  که گفتمهمانطورباری، 

نیز به دنبال رفقا بروم و اگر قرار به درگیری با مزدوران رژیم است، من هم در آن شرکت 
کمربند حاوی اسلحه ی کُلت و نارنجک و غیره را همیشه به کمر داشتیم، تنها، با عجله، . کنم

در .  حالی که آن را سرم می کردم، به بیرون دویدمچادری از بند حیاط برداشته و در
یکی در سمت راست، دیگری . همان درب خروجی دیدم که سه راهِ دراز، در مقابل من است

ابتدا به آن . یک راه نیز در سمت راست و تقریباً در روبروی درب خانه بود. در سمت چپ
  :کوچه رفتم و فریاد زدم
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   !)...مرضیهنام مستعار رفیق  (لیال) در آن پایگاه حمید اشرفنام رفیق  (هرمزان -
باز جوابی . به سمت راست رفتم و همچنان نام آنها را با فریاد صدا زدم. جوابی نیامد

برگشتم و راه دست چپی را گرفتم و دویدم، در حالی که همچنان نام آن رفقا را صدا . نیامد
ستم برای رسیدن به خیابان، نزدیک نمی دان. می دویدم و رفقا را صدا می زدم. می زدم

مسافت یک (باالخره، پس از طی مسافتی ! ترین راه کدام بود و رفقا از کدام راه رفته بودند
فوری یک تاکسی گرفته و به راننده گفتم که می روم به . به سر خیابانی رسیدم) کوچه دراز
نگرانی مسیر را نگاه می با .  جهت احتیاط سیانورم را در دستم نگاه داشتم! میدان ژاله

خانم، کجای میدان : در نزدیکی های میدان ژاله، راننده پرسید. کردم و منتظر حادثه بودم
! در میدان ژاله بیمارستانی وجود ندارد: گفت! دَم درِ بیمارستان: ژاله پیاده میشی؟  گفتم

 سیمی شنیده  را از گفتگوهای بی"بیمارستان"دقیقاً کجا می خواهی بروی؟ من که کلمه 
بودم و نمی دانستم که آن نام رمزی بود که نیروهای سرکوبگر به کار برده بودند و در 
عین حال واقعاً نمی دانستم که اصالً در میدان ژاله بیمارستانی  وجود دارد یا نه، فوری 

می دونید آقا، ما شهرستانی هستیم، عمه ام تازه ": توجیهی درست کرده و به راننده گفتم
 بیاد خانه ی ما و از من خودشمده تهران، همین االن به من تلفن کرد که بلد نیست آ

: خب، نگفت دقیقاً کجاست؟ گفتم:  راننده با مالطفت گفت".خواست که برم و او را بیارم خانه
عمه ام گفت که توی میدان ژاله جلوی یک بیمارستانی منتظر . چرا، همان آدرسی که دادم"

دستم نیز روی . سیانورم را به دهانم گذاشتم.  یگر در میدان ژاله بودیم حاال د".من است
. اسلحه ام بود و در حالی که همه ی وجودم چشم شده بود، با دقت بیرون را نگاه می کردم

راننده در حالی که میدان را دور می ... . هر لحظه منتظر بودم که صدای تیراندازی بشنوم و
له، حاال کجا برم؟ من در این موقع سرم را از پنجره بیرون آورده این هم میدان ژا: زد، گفت

باالخره، راننده در محلی . و تا جائی که می شد همه ی آن دور و بَر ها را نگاه می کردم
چکار می خواهی بکنی؟ من که مطمئن . خانم بیشتر از این دیگر نمی روم: ایستاد و گفت

 ژاله بود و صرفاً به خاطر شنیدن این نام از  واقعاً در میدانشیریننبودم که قرار 
گفتگوهای بی سیمی به آنجا رفته بودم و اوضاع خاصی هم ندیدم، فکر کردم که پیاده 

بنابراین، در حالی که حالت نگرانی ام را، به پیدا نکردن عمه .  نداردایشدن در آنجا فایده 
رگردم خانه و منتظر تلفن او بهتر است دوباره ب:  دادم، گفتمشهرستانی ام نسبت میی 

. بنشینم، و از راننده خواهش کردم که مرا به همان جائی که سوارم کرده بود برگرداند
راستی تو کجا سوار این تاکسی شدی؟ من هیچ : جالب است که اگر راننده از من می پرسید

ر دارد،  که خانه در آن قراایحتی نمی دانستم که نام منطقه . چیز نمی توانستم بگویم
برای این که جائی را نبینم تا مبادا .  به آن خانه رفته بودمجعفریاولین بار، با رفیق ! چیست

. نشانی از آدرس خانه را متوجه شوم، سرم را پائین انداخته و به درب خانه رسیده بودیم
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از طرز ساختمان و وضع خانه معلوم بود که در یک . اما شکل درب و رنگ آن را دیدم
این خانه، طبق معمول آن زمان، . قرار دارد) متوسط رو به پائین( تقریباً فقیرنشین محله

به حمام نمره ) شیرین (پری، با "چشم بسته"من یک بار هم به همان صورت . حمام نداشت
 برخالف حمام عمومی که همگانی بود، از چندین حمام کوچکِ مجزا ایحمام نمره  (ای

ز آن ها به  صورت اختصاصی در اختیار یک فرد و یا بستگان تشکیل شده بود که هرکدام ا
از این رو، یکبار دیگر درب عنابی رنگ خانه را . آن محل رفته بودم) او قرار داده می شد

  .دیده بودم
  

او مرا به . راننده های زحمتکش اغلب اینطوری بودند و هستند. راننده، آدم شریفی بود
 که سوار تاکسی او شده ایداند و ظاهراً در جلوی کوچه محلی که از آن آمده بودم، برگر

فکر می کردم آن، . پول راننده را دادم و فوری وارد آن کوچه شدم. بودم، پیاده ام کرد
در آن وضع آشفته، نگران از افتادن یک .  است که از آن بیرون آمده بودمایهمان کوچه 

 دوستش داشتم و برای من سمبل  که بسیارشیرین آن هم -رفیق به چنگال شکنجه گران
 حمید نگران از -یک دختر کمونیست آگاه و انقالبی با خصال واقعاً کمونیستی بود و هست

 و آشفته از این که نتوانسته بودم با آن ها همراه باشم، نگران و مضطرب از مرضیهو 
ث شده حوادثی که در جریان بود و معلوم نبود چه پیش خواهد آمد، همه ی این ها باع

 که من از آن بیرون آمده بودم، قاعدتاً باید در ایبودند که من متوجه نشوم که کوچه 
اما در . چون من در آن سمت سوار تاکسی شده بودم. سمت دیگر خیابان واقع شده باشد

که اتفاقاً شبیه ( در سمت دیگر خیابان ایآن موقعیت، من بدون توجه به این امر، در کوچه 
چادری که با عجله سر کرده با طول کوچه را پیمودم؛ آنهم . راه افتادم) بودکوچه ی قبلی 

تقصیر گویا از قد دراز من بود که چادرها برایم کوتاه بودند (بودم و اتفاقاً خیلی کوتاه بود 
مسلماً .  گشتم، آن را پیدا نکردمهرچهولی . دنبال آن درب آشنای عنابی رنگ می گشتم!!). 

از آن کوچه، به کوچه . اما در آن موقعیت، من این را نمی دانستم. دا نکنمطبیعی بود که پی
.  برایم شدیداً حیاتی بود که خانه را پیدا کنم. های دیگری که از آن منشعب می شدند رفتم

شاید یک ساعت تمام، با اضطراب و نگرانی، کوچه های آن سمت . لذا دست بردار نبودم
در آخر، جائی ایستادم و سعی کردم . ن درب عنابی رنگ گشتمخیابان را به دنبال پیدا کرد

حواسم را جمع کنم و ببینم اشتباه در کجاست، و آنگاه متوجه شدم که خانه باید در کوچه 
 که پس از پیاده شدن از تاکسی آمده بودم را ایطول کوچه .  در آن سمت خیابان باشدای

این همان . ن در سمت دیگر خیابان، رفتممجدداً طی کردم و به کوچه ی تقریباً مقابل آ
  . کوچه ی اصلی بود
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   در مصاف با دشمن)شیرین و مرضیه (دو زن دالور فدایی
  

بعدها، به این امر پی بردم که درست در زمانی که من در کوچه های آن طرف خیابان به 
ود را تحت  در این سمت خیابان، خای در کوچه مرضیهدنبال درب خانه می گشتم، رفیق 

قضیه از این . تعقیب نیروهای امنیتی رژیم دیده و با آنها به درگیری مسلحانه پرداخته بود
 را در نزدیکی محل شیرین در آن روز موفق شده بود که مرضیهقرار بوده که رفیق 

قرارش پیدا کرده و او را از خطر دستگیری اش 
 با توجه به پیش -شیرینگویا خودِ . مطلع سازد

 - تی هم که از امکان لو رفتن قرارش داشتذهنی
متوجه غیرعادی بودن آن محیط شده و از تماس 
احتراز کرده و در ایستگاهی در آن نزدیکی منتظر 

 هم در همان جا او مرضیهاتفاقا، . اتوبوس می ایستد
 که با )30( از طریق دختریشیریناما . را می بیند

و رفته مزدوران رژیم به سر قرار او آمده بود، ل
 در آن شیرین با گفتگو با مرضیهدر نتیجه، . بود

و در حالی که آن دختر (محیط شدیداً پلیسی 
خود را در معرض خطر )  را هم می شناختمرضیه

نیروهای ویژه، به طور غیرمحسوس، به تعقیب آن دو می پردازند و رفقا که . قرار داده بود
سی و سپس جدا شدن از همدیگر سعی متوجه این موضوع شده بودند با عوض کردن تاک

اما برای دستگیری آنها، مزدوران . می کنند خود را از تعقیب نیروهای دشمن خالص کنند
بخشی از این مزدوران در میدان فوزیه، موفق می شوند . زیادی بسیج شده بودند

ردن  همان موقع با خوشیرین. ( حمله کرده و او را دستگیر نمایندشیرینغافلگیرانه به 
قرص سیانورش، اقدام به خودکشی کرده بود، ولی نیروهای ساواک که بنا به تجربه های 
پیشین به این موضوع پی برده بودند، فوری او را به بیمارستان رسانده و به منظور 
شکنجه ی او و جهت اخذ اطالعاتش، به مداوای وی پرداختند و سپس این دختر رزمنده ی 

).  مزدوران رژیم سر تسلیم فرود نیاورد را زیر شکنجه کشتندفدائی که هرگز در مقابل
.  پس از چند بار فرار از تعقیب، سعی می کند خود را به همان پایگاه برساندمرضیهرفیق 

. ولی نیروهای رژیم، رد او را دوباره یافته و منطقه را تحت محاصره خود درمی آورند

  

 شیرین معاضدرفیق 
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 متوجه می شود که مرضیهباالخره، وقتی رفیق 
امکان خروج از محاصره مأموران مسلح رژیم را 
ندارد شجاعانه، با کشیدن اسلحه، به آنان حمله می 

به این ترتیب . کند و به درگیری با آنها می پردازد
 در یک درگیری مسلحانه با مرضیهبود که رفیق 

نیروهای ساواک، جان باخته و دشمن را از زنده 
  )31(.دستگیرشدنِ خود، ناامید می سازد

  
  
  
  
  

  قطع ارتباط با سازمان
  

بعداً فهمیدم . ( بود، که من وارد کوچه اصلی شده بودممرضیهگویا ساعتی بعد از درگیری 
در هر حال، طول کوچه ). که آن خانه در کوچه ی شترداران در میدان شاه قرار داشته است

درب . ید نداشتمدر بسته بود و من هم کل. را پیموده و به درب آشنای عنابی رنگ رسیدم
 خانم رفته حمام و پری"با این توجیه که، . دختر نوجوانی در را باز کرد. همسایه را زدم

، از " برای او ببرم ولی یادم رفته کلید بیارمایمن هم با او بودم و حاال آمده ام وسیله 
  خانمپریدختر همسایه خواستم که اجازه دهد از طریق پشت بام خانه شان به خانه ی 

.  معلوم بود که مرا در آن خانه قبالً دیده است. دختر نوجوان با خوشروئی پذیرفت. بروم
احتماالً مرا . آخر در آنجا، ما یک اتاق هم روی پشت بام داشتیم که مشرف به خانه آنها بود

دیدم درها همه . به این ترتیب، از طریق پشت بام، به خانه خود مان آمدم. در آنجا دیده بود
که در (فوری متوجه شدم که رفقا .  هستند و وسایل اتاقِ رادیو، به هم ریخته استباز

به پایگاه برگشته و تا جائی که می )  باشدحمید اشرفحقیقت، تنها می توانست رفیق 
اندکی قوت قلب یافتم چون تصور . توانسته اند، وسایل ضروری را از آن جا خارج کرده اند

در آن خانه، عجالتاً وسایل زیادی !  زنده اندمرضیهو رفیق  حمیدکردم که حداقل رفیق 
هنگامی که من وارد اتاق شدم، دیدم . در نتیجه، تخلیه کامل امکان پذیر نبود. جمع شده بود

در وسط اتاق افتاده که معلوم بود هنگام بردن وسایل به زمین ) اسلحه کمری(یک کُلت 
مقدار زیادی هم  . خودم در کمربندم جای دادمآن را برداشتم و همراه کُلت . افتاده است

با این . پول توی تاقچه ی اتاق بود، آن پول ها را هم برداشتم که بعداً، بسیار به دردم خورد

 مرضیه احمدی اسکوئیرفیق 
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که معلوم بود تا آنجا که می شد وسایل موجود در خانه به بیرون برده شده، ولی هنوز 
نارنجک های چدنی . دشمن نیافتندت خیلی وسایل بود که باید برداشته می شدند تا به دس

از طریق تراشکاری می شد آن ها را به صورت نارنجک های قابل استفاده (نتراشیده شده 
 که ای، تعداد زیادی نارنجک های تراشیده شده که آماده بودند تا با مواد منفجره )درآورد

ار زیادی مواد نارنجک های پُرشده ی آماده، همچنین مقد. خودمان می ساختیم، پُر شوند
منفجره که به صورت پودر زرد رنگی بود، وسایل دیگر از جمله جزوات و نشریات 

در واقع، وسایل . اتفاقاً چند عدد چمدان هم در آنجا وجود داشت... سازمانی، کتاب و غیره
فوری، یکی از چمدان ها را که به نظرم محکم تر از . با آن ها به این پایگاه آورده شده بودند

در . قیه آمد، انتخاب کرده و شروع به جمع آوری وسایل و جادادن آن ها در چمدان نمودمب
 ایاثنائی که مشغول جمع آوری وسایل بودم، مرتب به خودم می گفتم که بیشتر از اندازه 

اما، در عمل، حیفم می آمد که آن . که می توانم حمل کنم، نباید وسایل بار این چمدان بکنم
ولی باز به . قیمت زحمت فراوان به دست آمده بودند، به دست دشمن بیافتندوسایل که به 

آن . خودم می گفتم نباید چپ روی کنم و باید به اندازه ی توانم از آن وسایل بردارم
مقداری از آن ها را در چمدان می . وسایل، قبل از این که پُرحجم باشند، سنگین بودند

و آن را بلند می کردم و امتحان می کردم که ببینم واقعاً ریختم و بعد در ِ چمدان را بسته 
 ایبا چند بار انجام دادن این کار، باالخره با جادادن مقدار قابل مالحظه ! می توانم حمل کنم

مقداری دیگر از وسایل را در یک کیفی که . ، درِ آن را بستم"محکم"از آن وسایل در چمدانِ 
. یک پوستیژ در خانه بود آن را هم برداشتم. ، ریختممی شد آن را از گردن آویزان کرد

برای من خریده بود را پوشیدم و چادر و کفش مناسبی هم مرضیه  شیکی که کوتاهپالتوی 
همان کوچه ی درازی که می دانستم مستقیماً به خیابان . به تن کرده و از در بیرون رفتم

سط کوچه هم نرسیده بودم که اما هنوز حتی به و. می رسد را در پیش گرفته و رفتم
 که نباید چپ روی کرده و بار -علیرغم همه ی وزن سنجی ها و هشداردادن ها به خود

چمدان افتاد و دسته در .  دسته ی چمدان به دلیل سنگینی آن، پاره شد-!سنگین بردارم
رِ  نداشتم جز آن که چمدان را در بغل گرفته و حمل کنم تا به سایچاره . دستم جا ماند
این کار را کردم ولی سنگینی چمدان مانع از آن بود که بتوانم درست و . خیابان برسم

حداقل، کتاب . چشمم دنبال جائی می گشت که کمی از بار آن را خالی کنم. حسابی راه بروم
چشمم به پل کوچکی خورد که روی باریکه ی . ها را بردارم که چمدان کمی سبک شود

همان جا نشستم و در حالی که چادرم را روی چمدان انداختم تا . جوی بی آبی، قرار داشت
پوششی از آن درست کنم که محتویاتش دیده نشود، آن را باز کرده و کتاب ها را با دست، 

چند تا از نارنجک ها را هم از چمدان برداشتم و در .  از آن، قرار دادمایزیر پل در گوشه 
 دیدم زن جوانی که انگار به حرکت من مشکوک شده داشتم بلند می شدم که. کیف گنجاندم
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برای این که توجه او را از جوی . بود، در آنجا ایستاده و با تعجب به آن جوی نگاه می کند
منحرف کنم، در حالی که راه می افتادم، فوری با حالت خودمانی که معموالً افراد زحمتکش 

نمی دونم از دست این زن چکار . م بریدهدیگه امانم از دست مادرشوهر: با هم دارند، گفتم
در این موقع، او نیز به دنبال شنیدن این حرف ها داشت با . دیگه نمی تونم تحملش کنم! کنم

زن جوان . پدرمحاال وسایلم را برداشته ام دارم میرم خانه ی : من می آمد و من ادامه دادم
، برای چه آنجا نشسته بودی؟ خب: که هنوز به سئوال ذهنش جواب داده نشده بود، پرسید

به جای غذا همه .  خیلی ضعیف شده ام. خسته ام: گفتم. جواب بی سر و ته ئی به او دادم
دیگر زن . اش حرص می خورم و سپس داستان مادرشوهر را با آب و تاب تعریف کردم

شوهرم مرد : اون چی می گه؟ گفتم. شوهرت چی: پرسید. جوان با من همدردی می کرد
دوستش دارم ولی من دیگه با آن زن نمی تونم زندگی کنم، شوهرم باید بیاد و . هخوبی

به این ترتیب، بخشی از راه را صحبت کنان با آن زن ! تکلیف منو با مادرش روشن کنه
باید قبل از هر چیز، اول، . به سرِ خیابان رسیدم. بعد، او از من جدا شد و رفت. پیمودم

اما آن روز، جمعه بود .  شر چمدان بی دسته خالص می شدمچمدان نوئی می خریدم و از
درست به یاد ندارم که در آن روز . سوار تاکسی شدم. و همه بازار و مغازه ها بسته بودند

با راننده تاکسی چه صحبت هائی کردیم و من چه توجیهی برای خودم دست و پا کرده 
 به دلیل بخصوصعی آنان داشتم و با توجه به شناختی که از مردم و زندگی اجتما(بودم 

آشنائی با زندگی طبقات پائین و زحمتکشان، من خیلی زود می توانستم با آنها جوش 
، انسان شریفی زحمتکش بود راننده که او نیز همانند خیلی از تاکسی رانان هرچه، )بخورم

ا چمدان مرا جائی برد که در آن روز جمعه می شد از آنج) و من مدیون کمکش هستم(بود 
من خودم در تاکسی نشستم و او رفت با پولی که به او دادم، چمدان محکمی خرید و . خرید

من در صندلی ردیف پشت تاکسی نشسته بودم و در فرصتی که او مسافری در . برگشت
صندلی جلو سوار کرد، توانستم زیر چادرم وسایل را از چمدانِ دسته شکسته، درآورده و 

باالخره در . چمدان بی دسته را هم که نو بود، در همانجا گذاشتم. زمدرون چمدان نو بری
  .خیابانی که می خواستم، پیاده شدم

  
به آن خیابان آمده بودم تا عالمت سالمتی ام را در یک باجه ی تلفن که از قبل تعیین شده 

قع، به وا. این قرار، یک سال پیش گذاشته شده بود و یک قرار اضطراری بود. بود، بزنم
چنین . محض احتیاط گذاشته شده بود که اگر در موقعیتی احتیاج شد، از آن استفاده کنم

 من اگرچه هیچ وقت به آن قرار )32(.قرارهائی را معموالً رفقا برای احتیاط با هم می گذاشتند
در . فکر نکرده بودم، اما در آن شرایط واقعاً اضطراری، یکباره به یاد آن افتاده بودم

پس . ن مورد نظر، به باجه ی تلفن از قبل تعیین شده رفتم و عالمت سالمتی ام را زدمخیابا
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قرار می بایست ساعت .  از این کار، قرار بود به خیابان دیگری بروم و قرارِ دیدار، اجرا کنم
شش اجرا می شد و در صورت عدم حضور رفیق مقابل، یک ساعت بعد، مجدداً تکرار می 

.  هران را نمی شناختم و قرارها را همین طوری حفظ کرده بودممن، همه جای ت. شد
متأسفانه، پس از گذشت یک سال، درست وقتی آن شرایط اضطراریِ پیش بینی شده 

مطمئن نبودم خیابانی . فرارسیده بود، متوجه شدم که محل قرار دیدار را کامالً به یاد ندارم
ولی در هر حال، اجرای این ! اید می رفتمکه در ذهن دارم واقعاً همان خیابانی است که ب

قرار و دستیابی به یک رفیق برایم حیاتی بود و این قرار تنها امید من برای وصل شدن 
خیابان پهنی بود و . ساعت شش، به خیابانی که در ذهنم بود، رفتم. دوباره به سازمان بود

 که، با آن چمدان، به ایونه در محلی ایستادم؛ به گ. ماشین هائی مرتب از آنجا رد می شدند
با ناراحتی و نگرانی، محل را ترک کردم و . کسی نیامد. نظر می آمد منتظر ماشینی هستم

مدتی، در حالی که با نگرانی هر عابری را که از . یک ساعت بعد، دوباره به آنجا برگشتم
نداشتم، منتظر دور می آمد، با دقت از نظر می گذراندم و چندان توجهی به تردد ماشین ها 

دیگر برایم مسجل شد . مجبور بودم که آنجا را ترک کنم.  خبری نشدیاز آمدن رفیق. ماندم
شب نزدیک می شد و می دانستم که چند ساعت بعد، . که ارتباطم با سازمان قطع شده

خیابان ها خلوت خواهند شد و در سیاهی شب که بر فراز شهر گسترده خواهد شد، این، 
ی نگهبان نظم ضدخلقی حاکم خواهند بود که در شهر پرسه می زنند و در آن تنها، سگ ها

در انتظار شکار انسان، در همه ) شکارچیان پست رژیم شاه(موقع، پاسداران شب و سیاهی 
 ی اصلیِ من مسئله؟ این موضوع، اکنون !شب را در کجا باید بگذرانم. جا ولو خواهند بود

  !بود
منتظر تاکسی : شد، شاید هم راننده ی تاکسی بود که پرسیدتوجه ام به یک تاکسی جلب 

در هر حال به طرف تاکسی رفته و چمدان را با کمک راننده در . بلی: و من گفتم! هستی
  .خودم هم سوار شدم و طبق معمول در صندلی پشت نشستم. صندوق عقب گذاشتم

  
چگونه و کِی خواهم . بوداین که ظاهرم چطور نشان می داد، نمی دانم، اما درونم آشفته 

آیا اصالً چنین چیزی دوباره امکان پذیر خواهد شد؟ آیا ! توانست با رفقا تماس بگیرم
مجدداً اسیر چنگال خونین دژخیمان رژیم خواهم شد؟ فکر این که این امر به لحاظ سیاسی 

.   بودماکنون، تنها، در خیابان مانده. موفقیتی برای آنان خواهد شد، بسیار دردآور بود
با توجه . واقعیت در آن لحظه این بود؛ و حال باید برای سپری کردن شب، فکری می کردم

. به راننده نداشتمبه وضعیت آشفته و افکار پریشان و نگران کننده ای که داشتم، توجهی 
اما، راننده این بار تیپ دیگری بود و به نوع راننده هائی که قبال صحبت شان را کردم، 

یک دختر جوان در این وقت عصر که دیگر هوا تاریک می شد، در خیابان . داشتشباهت ن
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معلوم شد که راننده مرا ! ؟ از نظر او، این، چندان نمی توانست امر معمولی باشد!چه می کند
از قبل زیر نظر داشته، چون بار اول که از آن خیابان گذشته بود، مرا دیده بود که منتظر 

گویا بار دوم، دیگر . م نیز باز دیده بود که در آنجا منتظر کسی هستمایستاده ام و بار دو
برای او این سوال مطرح بود که یک دختر . حسابی مرا پائیده بود که ببیند چکار می کنم

؟ همین را از من پرسید، ضمن !جوان با یک چمدان و ساکی به گردن منتظر چه کسی است
توجیهی درست کردم و جوابش . بار مرا دیده استاین که تأکید می کرد که در مسیرش دو 

از سوال ها و نحوه ی برخوردش، دستم . اما او قانع نشد و سواالت دیگری کرد. را دادم
در جامعه ی مردساالر آن .  داشت"نظر"به قول معروف، به من! آمد که در چه باغی است

زن ها در خانه باشند؛ و دوره، معمول آن بود که هنگامی که هوا رو به تاریکی می رفت، 
به خود اجازه می دادند که به زنی که در ) مسلماً نه هر مردی(اگر چنین نبود، آنگاه مردها 

 نگاه کنند؛ و برای امتحان هم که "بد"، تنها در خیابان است، به چشم "غیرمعمول"ساعات 
 ، شرکت زن 53در اردیبهشت سال . شده متلکی به او بگویند و یا به شکلی مزاحمش شوند

ها در مبارزه مسلحانه، هنوز به آن حد وسعت نیافته بود که مردم با اطالع از آن، به یک 
. زن هم که حرکاتش به نظر شان غیرمعمول می رسید، به عنوان یک مبارز مسلح نگاه کنند

از این رو، راننده نمی توانست ایستادن من در آن خیابان با آن چمدان و ساک را به چیزی 
فکر کرده بود که به تازگی افتاده ام توی خطِ .  آن که تصور کرده بود، نسبت دهدجز

با .  و در ضمن در چمدانم هم باید مواد مخدر، یا چیزی از آن قبیل داشته باشم"خالف"
ادای کلمات و جمالتی سعی می کرد مرا با خود همراه کند و وقتی من با اخم و قیافه ی 

خب، راستی در آن چمدان صندوق عقب چی داری؟ : م، می گفتجدی با او برخورد می کرد
 به این سوال با حالت بی اعتنائی جواب می دادم ولی برای انصراف نظر او از هرچندمن 

اما در . چمدان، مجبور می شدم از آن حالت اخم دربیایم و کمی با نرمش با او صحبت کنم
برخورد کند و کلمات و جمالتی بر زبان این حالت، او به خود اجازه می داد که با لودگی 

در این حالت، باز او یاد ! بیاورد که من نمی توانستم جوابش را محکم و با اخم و تَخم ندهم
تا به مقصد . چمدان صندوق عقب می افتاد و من مجدداً مجبور می شدم فیلم بازی کنم

اگر درست یادم . فندداشتیم می رفتیم خیابان سوم اس. برسیم، چنین وضعی بر قرار بود
تصمیم . مانده باشد در آن زمان ،آنجا محل خرید بلیط اغلب اتوبوس های مسافرتی بود

گرفته بودم که به مشهد بروم، شب را در اتوبوس بگذرانم و در ضمن فردای آن شب، 
خیابان هائی که احتمال می دادم مسیر عبور رفقا است، را بگردم تا شاید امکان دیداری 

حال به آنجا رسیده بود که می گفت که .  بودخودشراننده، کماکان در دنیای . دپیش آی
به من می گفت که آن شب از فکر مسافرت به . مجرد است و با مادر پیرش زندگی می کند

خانم "با ادای این عبارت، من ناخودآگاه یاد !! ("مادر پیرش"در آیم و با او به پیش 
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دخترهای جوانِ بی کس و بی پناه را به سوی خود جلب های زندان می افتادم که "رئیس
 و از این طریق، پولی به جیب زده و زندگی فاسد ه و آنها را به فحشاء می کشاندندکرد

بابا نترس من خودم می روم خونه دوستم : در آخر هم گفت. بروم) شان را می گذراندند
وقتی به محل . حتماً باید برومنمی توانم، من امشب : گفتم! می خوابم که تو آسوده باشی

رسیدیم پیاده شد و درب صندوق عقب را باز کرد؛ ولی وقتی خواست چمدان را بردارد، آن 
چمدان را نمی دهم، امشب نرو، قول می دم : را در دست خود نگاه داشت و با اصرار گفت

اطعیتی که من نمی توانستم با او با ق. وضعیت خیلی حساسی بود!  ...ترا جای خوبی ببرم
الزم بود، برخورد کنم؛ یا حتی همانند یک دختر عادی، با او به طور جدی وارد دعوا شوم 

مثالً پاسبان خبر کند و او را . کاری که هر دختری می توانست در چنین مواقعی انجام دهد(
او دست بردار نبود ولی امید ). به عنوان مردی که مزاحم دختری شده، به دست وی بسپارد

 به قول معروف، او را از سر خود واکنم و از دستش خالص ای رفت که بتوانم به گونه می
باالخره با قول و قراری که با وی گذاشتم، رضایت داد که چمدان را به دست من . شوم
اسم و شهرت عوضی و شماره . ظاهراً من راضی شده بودم که اسمم را به او بگویم. بدهد

فتم امشب حتما باید بروم ولی سه روز دیگر دوباره به تهران تلفن الکی به او دادم و گ
. راضی شد، اما هنوز نرفت.  برمی گردم و او به آن شماره زنگ بزند تا من بیایم و ببینمش

مطمئن شد .  با من برای خرید بلیط آمدخودششاد و خرامان تاکسی را همانجا گذاشت و 
  .ر خداحافظی کرد و رفتبعد دیگ. که من واقعاً عازم سفر مشهد هستم

  
و روز بعد عازم خیابان هائی شدم که حدس .  مشهد گذراندم-آن شب را در اتوبوس تهران

آن خیابان ها را گشتم ولی . ، از آنجا عبور می کنندجعفری رفیق بخصوصمی زدم رفقا و 
به ناچار، عصر به محل فروش بلیط های مسافرتی رفتم و بلیط مشهد . راه به جائی نبردم

این بار در اتوبوس . به این ترتیب، شب دوم را نیز در اتوبوس گذراندم. تهران را گرفتم
  . تهران-مشهد

  
  
  
  

  دیو ارتجاع نشسته در کمین
  

؟ در !؟ دیو ارتجاع در کجا در کمین نشسته بود!به راستی، چه سرنوشتی در انتظار من بود
ود و من باید در آن، راه خود را می جنگل تاریکی بودم که این دیو بر همه جای آن مسلط ب
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نبرد من با دیو ارتجاع، اکنون به نقطه ی حساسی رسیده . گشودم و از خطرات می گذشتم
دیو با دندان های گنده و تیز اش و چنگال هائی که از آن ها خون می چکید، آماده ی . بود

شود و در میان آماده ی دریدن و کشتن و خون خوردن، تا فربه و فربه تر . شکار بود
دیو مرتجعی که نعره می . پرندگان و دیگر ساکنین خوب جنگل، باز هم آوای مرگ سر دهد

 باور کنند آن ساکنین دربند و اسیر در جنگلکشید، اظهار قدرقدرتی می کرد و می خواست 
که در جنگل تاریک تحت سیطره ی او، چیزی جز مرگ و نیستی در انتظار گیاه و پرنده 

 که طلسم مرگ دیو و تابیدن -پرواز را به خاطر بسپارمب می دانستم که باید خو! نیست
در آن سیاهی و راه دشواری که ! اما، چگونه! نور و روشنائی بر جنگل، در آن نهفته بود

، کار چندان  ...یک مرتبه در مقابلم ظاهر شده بود، به فکر پرواز بودن، خود را نباختن و
 ن، در شرایطی که می دانستم که نیروهای امنیتی م بگویم کهبه طور خالصه. سهلی نبود

رژیم در همه جا به دنبال من می گردند و به معنی واقعی کلمه، به خون من تشنه اند 
تنها، بدون ارتباط )  نیز مطلع اند"حماسه مقاومت" که می دانستم که از انتشار بخصوص(

شب ها در . وز، در خیابان به سر بردمبا هیچ آشنائی، به مدت تقریباً دوازده شبانه ر
اتوبوس بودم و خوابی اگر داشتم در آنجا بود؛ و روزها، ویالن در خیابان ها به جستجوی 

در وضعیتی بودم که حتی به سختی یاد غذا خوردن می . امکانی برای ارتباط، راه می رفتم
وریزه می خریدم و  یک شیر پاستایگاهی که خیلی دلم ضعف می رفت، از مغازه . افتادم

یکبار نیز که در اتوبوسی، کنار یک زنِ . البته یکی دو بار هم، ساندویچ خریدم. می خوردم
میانسالِ با محبتی نشسته بودم و با هم صحبت کرده و دمخور هم شده بودیم، او غذایش 

در این مدت، به شهرهای مختلف سفر . را با اصرار به من تعارف کرد و من هم خوردم
 هرچه. م و به هر طریقی که می توانستم برای وصل ارتباط با سازمان تالش نمودمکرد

بیشتر می گذشت، حمل بار چمدان هم برایم مشکل تر می گشت؛ چون بدون آنکه خودم 
به دفعات، مجبور . متوجه شوم، از لحاظ جسمی به تدریج ضعیف و ضعیف تر می شدم

وسایلی را که در واقع خیلی باارزش بودند، به شدم که از بار چمدان بکاهم و با افسوس، 
وسایل چمدان و ساکم، وسایل معمولی نبودند . خود این کار، چندان آسان نبود. دور بریزم

باید خیلی دقت می کردم و .  که راحت بشود آن ها را به هر جائی ریخت و یا پرت کرد
شرایط، مناسب به نظر نمی حمل چمدان، از جنبه دیگر هم در آن . ردی به جا نمی گذاشتم

در روزهای آخر که دیگر .  رسید، چون به طور کلی با چمدان گشتن، چندان عادی نبود
شانس . وسایل کمی مانده بود، همه را در ساک قرار دادم و چمدان را در جائی رها کردم

ما همواره در کیف کوچکی که به کمربند اسلحه مان وصل بود، . بزرگم، داشتن پول بود
 که قبالً اشاره کردم، همانطورعالوه بر آن، . مقداری پول برای مواقع ضروری داشتیم

مقدار پولی را هم که در تاقچه ی اتاق جا مانده بود و مبلغ قابل توجهی بود، برداشته و 
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اما باالخره پول . در آن شرایط، آن مقدار پول، برایم خیلی مفید واقع شد. همراه خود داشتم
  .شد و من باید قبل از آن، به سازمان وصل می شدمهم تمام می 

  
  
  
  

  صحنه هایی از چند سفر ناخواسته
  

اجازه بدهید، بعضی حوادثی که در آن روزها پیش آمدند را مختصرا و تا آنجا که به یاد 
فقط باید .  آن دوره ام را تکمیل کنم"داستان"دارم، در اینجا توضیح دهم و در ضمن شرح 

ه این، یک داستان واقعی است و تنها به این خاطر بازگوئی می شود که به خاطر سپرد ک
جوانان مبارز ما که امید مردم تحت ستم ایران هستند با تجربه های مثبت و منفی آن آشنا 

  . باشد که در امر مبارزه مثمرثمر واقع شود-شوند
  

زرگی مواجه واقعیت این است که انسان در زندگی خود ممکن است با مسایل کوچک و ب
در چنین .  از تجربه به همراهایشود که از قبل نه برای آن ها آمادگی دارد و نه توشه 

مواقعی، به نظر من، خونسرد بودن و فرصت دادن به خود برای کسب تجربه ی جدید، 
من این را همانند بسیاری از آموزش های . برای حل مشکل، می تواند بسیار مفید واقع شود

صحبت ها و تجاربی که او در خانه به .  آموخته بودمبهروزادر و رفیق انقالبیم، دیگر، از بر
طور معمول تعریف می کرد، همگی برای من، درس های آموختنی بودند و من آن ها را، به 

من می دانستم که خونسردی در مواقع خطر، یکی از طرق . قول معروف، در هوا می قاپیدم
این امر در درجه اول امکان فکر کردن برای چاره جوئی را به چرا که . مقابله با خطر است

 چه برای کار معلمی و آموزش - که سال ها دهات و دهکوره ها رابهروزاز . انسان می دهد
 زیر پا گذاشته بود، حتی در - و چه برای انجام تحقیقات روستائیکودکان و نوجوانان

اتفاقاً، در .  سگ های ده نیز شنیده بودممورد تأثیر مثبت خونسرد بودن در مقابل حمله ی
 که خودم در روستا معلم بودم، این را خود، به عنوان یک تاکتیک در مقابل سگ ایدوره 

های نگهبان خانه های روستائی که خشمگینانه و با غیظ تمام به سویم حمله می کردند، به 
هائی وقتی شخص را کار برده و تجربه کرده بودم؛ دیده بودم که سگ ها در موقعیت 

 اما، اکنون من در مقابل سگ - )33(خونسرد و آرام می یابند، از حمله به او احتراز می کنند
 پس، در "!به هیچ صراطی مستقیم نیستند"های هاری قرار داشتم که خوب می دانستم که 

، روبرو درآیممزدور رژیم شاه شرایطی که مأوایی نداشتم و هر لحظه ممکن بود با سگان 
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 کماکان، خونسردی الزمه مقابله با آنها بود ولی تنها با جنگیدن به هر وسیله ی هرچند
  .ممکن و به مؤثرترین شکل، می توانست چاره ساز باشد

  
وقتی از مشهد به تهران آمدم، یکبار دیگر، به باجه تلفنی که عالمت سالمتی روی آن زده 

ادداشتی برایم گذاشته باشند یا شاید رفیق بودم، مراجعه کردم به امید آن که شاید رفقا ی
بعداً، رفقا به من گفتند که عالمت سالمتی مرا دیده بودند ولی . (آشنائی از آنجا رد شود

البته رفیق . یادداشت گذاشتن را عملی نمی دانستند یا اصالً فکرش را هم نکرده بودند
ه بودی، ما می توانستیم  گفت که با توجه به این که تو در آن پایگاه چشم بستنسترن

 جاسازی کنی و در ایآدرس محلی را روی کاغذی نوشته و به تو بدهیم که در کوچه 
صورت قطع ارتباط از آن استفاده کنی؛ و گفت که ما از این لحاظ هم، خیلی به خود مان 

ار چند ب. آن روز و روزهای بعد، خیابان های مختلفی را به همین خاطر گشتم). انتقاد کردیم
نیز سعی کردم خانه ی برادر بزرگم که در تهران زندگی می کردند را پیدا کنم و به همین 

.  را می گشتم...) خیابان های آذربایجان، جیهون، کارون و(خاطر خیابان های غرب تهران 
خانه ی قبلی و بعدی شان را بلد بودم اما آنها، مرتب جا عوض می کردند و من فقط می 

 که در روز و پس از -گردی این خیابان. ه جدید شان هم، در آن منطقه استدانستم که خان
 وقت می برد و من یکباره -این که شب قبل را در اتوبوس گذرانده بودم، صورت می گرفت

یکبار .  متوجه می شدم که عصر شده و باید مجدداً برای گذراندن شب به مسافرتی بروم
ه به دنبال رفقا می گشتم، روی دیوارهای خیابان های دیگر نیز به مشهد رفتم و در حالی ک

 و زیرش می "من اینجا هستم، می خواهم تو را ببینم"آشنا یادداشت نوشتم؛ از این قبیل که 
نگار، در جستجوی ": یا می نوشتم). اسم سازمانی من در آن زمان("نگار"نوشتم 
ن نوشته ها را دیده بودند و فهمیده اتفاقاً، بعداً، رفقا به من گفتند که آ(، و غیره "شماست

بودند که آن ها را من نوشته ام، از یک بابت خوشحال بودند که من زنده ام ولی برای 
در سفرها گاهی، با چادر بودم و گاهی ). برقراری ارتباط، کاری از دست شان ساخته نبود

 سفری به شیراز، در.  حرکت می کردم،چادرم را در ساکم گذاشته و با پوستیژ یا بدون آن
مجبور شدم دستکش سفید هم دستم کنم که زیاد هم مطمئن نبودم که آیا با آن ها شیک به 

. ولی در هر حال مجبور به این کار بودم! نظر می رسم یا حالت غیرعادی پیدا می کنم
 که توضیح دادم، قوای جسمی ام روز به روز تحلیل می رفت و حمل چمدان برایم همانطور
قبل از سفر به شیراز، در تهران، جوی . مجبور بودم بار آن را کم کنم. ر می گشتمشکل ت

 که به صورت پودر زرد رنگی بود را دور ایآبی پیدا کردم و مقداری از مواد منفجره 
موقعی که من در پایگاهی در مشهد بودم، تهیه . دلم نمی آمد همه اش را دور بریزم. ریختم

 ما بود، لذا، من می دانستم که برای تهیه ی آن خیلی زحمت ی این پودر یکی از وظایف
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کشیده شده است و مطلع بودم که درست کردن آن، جا و امکاناتی الزم دارد که به آسانی 
هنوز امیدوار بودم که مجدداً به سازمان وصل خواهم شد و می . هم به دست نمی آید

اما . کنم و آن ها را به رفقا برسانمخواستم تا آنجا که می توانم وسایل همراهم را حفظ 
من، با بازکردن سر نایلون و دورریختن مقداری از آن مواد و دوباره بستن سر نایلون و 
غیره، علیرغم این که خیلی هم با احتیاط کار کرده بودم، دست هایم را آلوده ی آن مواد 

ودر به آسانی و با از پیش می دانستم که رنگ آن پ. دست هایم تماماً زرد شدند. کردم
هرچند سعی کردم فوری دست هایم را بشویم، ولی . شستشوی معمولی از بین نمی رود

دستکش را به این خاطر .  که انتظار می رفت، رنگ تند روی دست هایم باقی ماندهمانطور
. خریده و دستم کرده بودم تا مبادا کسی متوجه رنگ زرد غیرمعمولی دست هایم بشود

ه شیراز رسیدم و کمی از محل گاراژ دور شدم، سراغ حمامی را گرفته و به صبح، وقتی ب
سعی کردم با سابیدن .  رفتم و تا حداکثر زمانی که می شد، در حمام ماندمایحمام نمره 

دست هایم روی سنگ، رنگ زرد را از دست هایم پاک کنم ولی این رنگ، علیرغم همه ی 
... . د گفت حالت دست هایم از وضع سابق بهتر شدندتالش من، کامالً زایل نشد؛ فقط می ش

هر از چند گاهی، چیزهائی را دور . دیگر نمی توانستم بارم را به راحتی با خود حمل کنم
مثالً، برای این که .  ساز بودمسئلهاما خالص شدن از دست بعضی از آن ها . می ریختم

ینی را داشتند، از خود دور کنم، بتوانم نارنجک های چدنی تراشیده نشده که بیشترین سنگ
در گاراژی در اصفهان بدون این که وارد شهر شوم، سوار ماشین دیگری شده و به 

که شوفر و یا شاگردشوفر، مسافرین آنجا را با صدای بلند ) ایشاید هم قصبه (شهرکی 
 پیشِ خود گفتم که در آنجا خرابه و یا جاهائی که. دعوت به سوار شدن می کرد، رفتم

آشغال زیادی جمع شده باشد، وجود خواهد داشت و می توانم آن تکه چدن های سنگین 
اتفاقاً بعد از پیاده شدن، هنوز راه . نارنجکی شکل را دور از چشم دیگران، در جائی بیاندازم

زیادی نرفته بودم که به محوطه بزرگ و بازی رسیدم و دیدم که در یک گوشه ی آن، 
به آنجا نزدیک شده و چون . و آشغال روی هم انباشته شده اندمصالح ساختمانی و آت 

کسی را هم در آن دور و بر ندیدم، نارنجک ها را درآورده و در این ور و آن ور، به 
 ایپس از آن، وارد کوچه . صورتی که کنار هم نباشند، در الی آن آشغال ها قرار دادم

چه نرسیده بودم که ناگهان دیدم که ولی هنوز به وسط کو.  دراز و باریکایشدم، کوچه 
، دنبال من می "آهای آهای گویان")  ساله15 -14(تعدادی بچه به همراه یک پسر نوجوان 

  .خیلی خونسرد ایستادم. معلوم بود که به حضور من در آن محل مشکوک شده اند. دوند
  

و دختر با فضای آن کوچه با جاده ی خاکی اش، لباس های مندرس بچه ها با ترکیب پسر 
هم، همه این ها یک لحظه مرا یاد بچه های ده و روستاهائی که قبالً در آنجا معلم بودم، 
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شرایطی که ممکن بود یک برخورد . اما، من، حال در شرایط جدیدی قرار داشتم. انداخت
من و آن . نادرست از طرف خودم یا آن بچه ها، ناخواسته، کار را به جای باریکی بکشاند

ای (  ها ایپک ها، ریحان ها و مرضانآنها، همان .  در حقیقت خودی های هم بودیمکودکان،
 ساله ی زحمتکشی بود که 13 -14این، اسم دختر . ، به زبان ترکی به معنی ابریشم استپک

 ها بودند؛ یعنی همان کودکان و قاسم ها و قربان)  بسیار دوستش داشتیمنزهتمن و 
علمی ام در روستاهایشان، پاسخ محبت های مرا نسبت به نوجوانانی که در طی دوره ی م

خودشان با مهر و محبت های فراوان و بسیار گرمی که مرا سرشار از شور و امید می 
) آشنای غریبه(در اینجا، اما، من بودم در وسط یک کوچه ی خاکی آشنا . ساخت، می دادند

حال، آنها با حالت ). یبه بودمخودی هائی که من برایشان، ناشناس غر(با بچه های خودی 
 که همانطور! چه می بایست می کردم!  بودندایحمله به سوی من تاخته و در انتظار حادثه 

. گفتم، با شنیدن داد آن بچه ها، خیلی خونسرد ایستادم و منتظر ماندم که آنها به من برسند
) ه کودکان افراد زحمتکشبه مثاب(وقتی بچه ها رسیدند، با محبتی که واقعاً به آنها داشتم 

انگار که واقعاً با هم آشنا هستیم و شروع به حرف زدن با آنها کردم، . برویشان لبخند زدم
خوشبختانه، .  که با بچه های دهات آشنایم، این کار را می کردمایباز، درست به شیوه 

نها شدن، تا  که خود به خود با خونسرد ایستادن من و منتظر آ-حالت تهاجمی اولیه ی آنها
 با برخوردی که کردم، تا حد زیادی تغییر کرد و در تداوم صحبت -حدی از بین رفته بود

پسر نوجوان، حالت . راه رفتن کردیم، بچه ها حالت خوشی نشان دادند هائی که در حین
خجالتی به خود گرفت ولی نتوانست از این سؤال خودداری کند که برای چه کنار آن خرابه 

؟ با جواب های توجیهی، در حالی که به راهم !بودم و چه چیزهائی آنجا انداختمایستاده 
ادامه می دادم، به او پاسخ دادم؛ در عین حال که سعی می کردم ذهن او را از این موضوع، 

در . از وضع درس و مدرسه اش پرسیدم و گفتگو کنان به سر کوچه رسیدیم. منحرف کنم
. و من از آنها جدا شده و جهت دیگری را انتخاب کردمآنجا، بچه ها به سمتی رفتند 

برخالف ظاهر خونسردی که با آن بچه ها داشتم، اکنون دیگر، کامالً نگران و مضطرب 
دلم می خواست هرچه . با حالت تشویش و با عجله، خودم را به گاراژ رساندم. شده بودم

را پیدا کنند و کار باال بگیرد، از زودتر سوار اتوبوس شوم و قبل از این که آنها نارنجک ها 
  !آن محل دور شوم

  
یکی دیگر از حوادثی که پیش آمد و و یادآوریش همیشه برای خودم موجب خنده می شود، 

فکر می کنم در آخرین روزها بود، چون خیلی خسته .  بود که در تهران اتفاق افتادایحادثه 
، به جائی تکیه دهم و پاهایم را دراز بودم و دلم می خواست می توانستم در جائی بنشینم

کمربند حاوی وسایلی که بسته بودم، . ، کمرم، واقعاً نیاز به استراحت داشتبخصوص. کنم



 بذرهای ماندگار
 

120 

 که قبالً توضیح دادم، عالوه بر کُلت خودم، کُلتی هم که همانطور(با دو عدد اسلحه ی کمری 
و نارنجک و غیره، از ) اده بودمدر پایگاه به زمین افتاده بود را برداشته و در کمرم جای د

آنجا که در همه ی آن مدت، بدون خواب و استراحت واقعی، همواره روی کمرم بود، سخت 
 هم که شده، ایمی خواستم جائی پیدا کنم و برای چند دقیقه . به کمرم فشار می آوردند

، در خیابان باز. کمربندم را باز کرده به کناری بگذارم تا استراحتی به کمرم داده باشم
در آن محل، در خیابانی نزدیک به گاراژ، یک دستشوئی !  بودم و عازم سفری"سوم اسفند"
در . خیلی خوشحال شدم.  اتفاقاً سکوی پهنی در آنجا بود. به آنجا رفتم. پیدا کردم) توالت(

روی سکو نشستم، کمربندم را درآوردم و روی سکو گذاشتم، پاهایم را دراز . را قفل کردم
کردم و در همین حین مشغول جابجا کردن محل کُلت ها و کیف ها و غیره روی کمربندم 

می خواستم به ترتیب دیگری وسایل را روی کمربندم بچینم تا شاید به آن ترتیب، . شدم
پس از اندکی نشستن، بلند شدم و کمربند را با حالت جدیدی . فشار کمتری به کمرم بیاید
ه بودم، به کمرم بستم و از آن محل خارج شده به طرف گاراژ که وسایل را روی آن چید

در . آن روز، بی چادر بودم و مسیرم یک خیابان شلوغ و پُر رفت و آمد بود. راه افتادم
اینجا، یکدفعه متوجه شدم که چیزهائی از پشتم به طرف ران پایم سُر می خورند و دارند 

آن ها، اعالمیه ! تند و قضیه از چه قرار استفوری فهمیدم که آن ها چه هس. می آیند پائین
اعالمیه هائی که همواره با خود حمل می ! های نصف برگی با آرم سرخ سازمان، بودند

کردیم تا در صورتی که از طرف دشمن شناخته شده و فرار می کنیم، آن اعالمیه ها را در 
دشمن نتواند با دزد و مسیر پخش کنیم تا مردم متوجه شوند که ما چریک فدائی هستیم و 

 متن )34(.خالف کار خواندن ما، از کمک ناآگاهانه ی مردم برای دستگیری ما بهره مند شود
آن اعالمیه هم با زبان ساده نوشته شده بود و با مخاطب قراردادن مردم، به آنها توضیح 

برعلیه آنها اسلحه به دست، . "چریکهای فدائی خلق از فرزندان شما هستند": می داد که
 مبارزه می کنند و هدف شان تأمین منافع کارگران "رژیم شاه، نوکر دست به سینه امریکا"

 تا آنجا -جمالت توی گیومه... (و زحمتکشان و دیگر توده های تحت ستم ایران می باشد و
آن روز، کافی بود ).  عین کلماتی هستند که در آن اعالمیه درج شده بودند-که به یادم مانده

اتفاقاً درست برای جلب توجه مردم (یکی از آن اعالمیه ها با آرم سرخی که رویش بود که 
در شرایط اضطراری خاص، آرم سرخ به طور کامالً واضح و برجسته روی آن زده شده 

به زمین می افتاد و توجه کسی به من جلب می شد، مطمئناً وضع خاصی پیش می آمد ) بود
علت سُرخوردن و افتادن . رات بزرگی مواجه می ساختو چه بسا این امر، مرا با خط

اعالمیه ها آن بود که در هنگام جابجا  کردن وسایل روی کمربندم، کیف حاوی آن اعالمیه 
. یعنی سر کیف رو به پائین و ته اش رو به باال قرار گرفته بود. ها را عوضی بسته بودم

همین که متوجه ). ه تأثیر داشتمسلماً درجه ی خستگی بیش از حد من، در این اشتبا(
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موضوع شدم، در حالی که به طور خنده داری به یک طرف خم شده و کف دستم را برای 
قرار داده و محکم گرفته ) قسمت باسن(جلوگیری از افتادن اعالمیه ها، روی پشت پایم 

بودم، با حالت آهسته آهسته و چپ چپکی به جهت عکس، یعنی به طرف دستشوئی، 
البته شلوغی خیابان، از این لحاظ . واقعاً، شانس داشتم که آن خیابان شلوغ بود. برگشتم

برای من خوب بود که کسی به خاطر آن شکل چپ چپکی راه رفتن، توجه اش به من جلب 
 از کیف درآمده و به پائین سر خورده به گونه ایاما، این هم مطرح بود که اعالمیه ها . نشد

وغی کسی به طور اتفاقی به من می خورد، آن ها به زمین می بودند که اگر در آن شل
رفتم تو و درب . باالخره، با هزار زحمت توانستم خودم را به آن دستشوئی برسانم. ریختند
مجدداً روی سکو نشستم؛ کمربندم را باز کردم، کیف اعالمیه ها را درآورده و به . را بستم

  .صورت درست، بستم
  
  
  
  

  دگاهمشهر زا تبریز، در
  

در آن دوره ی در بدری، با خیلی چیزهای کوچک یا بزرگ دیگری هم مواجه شدم که 
آیا می شد کاری کرد که هیچ یک از آن . امکان داشت هر یک منبع خطری برایم باشد

 که در آن مدت ایرویدادها، پیش نیایند، و اصالً، آیا من می توانستم از خودِ پروسه 
 .ید جوابِ آریِ من به این سوال، برای خواننده تعجب آور باشد؟ شا!گذراندم، اجتناب کنم

باید یادآوری کنم که من در همان روز اول که ! می توانستمآری، می شد و  :اما باید بگویم
متوجه قطع شدن ارتباطم با سازمان شدم، می توانستم یک راست به گرگان رفته و در آنجا 

کامالً قابل تصور بود که او، همانند زمانی . بگیرم ارتباط حسین خراسانیبا مبارز صدیق، 
که از زندان فرار کرده بودم، خواهد توانست مرا به سازمان مجاهدین وصل نماید؛ از آن 

ولی من واقعاً نمی . طریق نیز می شد با سازمان چریکهای فدائی خلق، ارتباط بگیرم
ه هر حال هوادار یک سازمان خواستم احیاناً دردسری برای آن مرد شریف و فداکار که ب

در عین حال، می خواستم تا آنجا که ممکن است به جای آنکه فوری . دیگر بود، ایجاد کنم
به سراغ سازمان مجاهدین رفته و از آنها کمک بخواهم، خودم طریقی برای وصل ارتباط با 

س با حالت گردی و دربدری، شب ها در اتوبو اما، پس از روزها خیابان. رفقایم پیدا کنم
، در حالی که پولم هم داشت تمام می شد و به لحاظ جسمی نیز  گذراندنخواب و بیداری

با این حال، .  برومحسینکامالً ضعیف شده بودم، باالخره به خودم گفتم که باید به سراغ 
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هنوز راضی به این کار نبودم و با خودم کلنجار می رفتم که باید، یا نباید به این کار اقدام 
باالخره تصمیم گرفتم به تالش دیگری دست بزنم و اگر این آخرین تالش هم به ! نمایم

آخرین تالش، رفتن به تبریز بود، به شهر زادگاهم، . نتیجه نرسید، آنگاه عازم گرگان شوم
چون احتمال شناخته . البته، این، آشکارا کار خطرناکی بود! شهر خاطره های ازیادنرفتنی

به خود گفتم یک طوری قیافه ام را تغییر می دهم که شناخته . د بودشدنم در آنجا زیا
یک عینک شیک که چشم ها و صورتم را به طور طبیعی کامالً می پوشاند، خریدم؛ . نشوم

پوستیژی هم  که داشتم، و به نظر خودم کُت بلندم هم آنقدر شیک بود که تیپی متفاوت از 
 با خود حمل می مدان نداشتم و تنها یک ساکدیگر چدر ضمن، حاال . سابق به من بدهد

تصور می کردم که در آن پوشش، دیگر تیپم عوض شده و کسی مرا در تبریز . کردم
بروم تا ببینم که روح انگیز  و آباهدفم از رفتن به تبریز آن بود که پیش . نخواهد شناخت

 پیشِ خود گفتم که می !آیا احیاناً امکانی برای تماس با سازمان از طریق آنها وجود دارد
توانم از آنها بخواهم که به تهران رفته و به روال عادی که به مالقات برادر زندانی ام، 

، می روند، سعی کنند تا جلوی درب زندان با خانواده هائی از زندانیان سیاسی فدائی، محمد
  .امیدوار بودم که از آن طریق بتوانم با سازمان ارتباط بگیرم. تماس بگیرند

  
به دنبال تصمیم برای رفتن به آن شهرِ سرخ، طبق معمول، با اتوبوس شب رو، راه افتادم و 

به یک باجه ی تلفن .  ریالی بود که با آن تلفن کنم2اولین کارم تهیه . صبح به تبریز رسیدم
دوباره و سه باره ). بوقی نزد(تلفن صدائی نکرد .  را گرفتمروح انگیزرفتم و شماره ی 

راه افتادم و در جائی دیگر، باجه ی تلفنی پیدا کردم و شماره را .  کردم، باز نشدامتحان
سیستم سرمایه :  داداشم افتادم که در چنین مواقعی می گفتبهروزیاد . باز نشد. گرفتم

داری وابسته همینه، استثمار اش سرمایه دارانه است، خیلی هم شدید، اما از نظم 
 سیستم بهروز با توجه به این که . نبرده استای بهره سرمایه داری کالسیک اجتماعی

سرمایه داری در کشورهای غربی را هم از نزدیک دیده بود، خیلی خوب متوجه تفاوت های 
. حتی ظاهری بین سرمایه داری در کشورهای متروپل و جامعه ی تحت سلطه ی ایران بود

خیلی از مظاهر اجتماعی خاص در سیستم سرمایه داری وابسته ی ایران، ظاهراً : می گفت
سرمایه داری وجود دارد، اما به طور عوضی؛ هیچ چیز در آن به صورتی که در سرمایه 

 که در کل، کامالً بهروزدر اینجا باید بگویم که، سخنان . داری کالسیک است، کار نمی کند
آن ذکر به جا و درست بود و امروز هم واقعیت های عینی بسیاری را می توان در مصداق 

که (همخوانی نداشت  کرد، اما، با مورد مشخصی که من در آن روز با آن برخورد داشتم،
چون اشکال ) ظاهراً تلفن عمومی وجود داشته باشد ولی از ده تا، یکی به سختی کار کند

من که آن روز این !  بر سر خراب بودن تلفن ها نبودمسئلهیعنی، . کار، از دستگاه تلفن نبود
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دانستم و در درست بودن شماره تلفن هم، شکی نداشتم، گفتم بروم و از یک جای را نمی 
تصمیم گرفتم که بروم بازار؛ چون در ضمن، می خواستم یک جفت . مطمئنی تلفن بزنم
نمی دانم به خاطر بدی کفش بود و یا به خاطر این که زیاد راه رفته بودم، . کفش نیز، بخرم

. در کفش هائی که به پا داشتم، احساس ناراحتی می کردمپاهایم خیلی درد می کردند و 
بنابراین، به بازار رفته و پس از خریدن کفش و یواشکی گذاشتن کفش های قبلی در گوشه 

، چون در حالت عادی، کسی چنان کفش هائی "یواشکی"به این خاطر می گویم (یک خیابان 
زه خواهش کردم که اجازه بدهد تا  رفتم و از صاحب مغاایبه مغازه )  نمی انداختدوررا 

 ایناگفته نماند که در تبریز، تماماً فارسی حرف می زدم و کلمه . من از تلفنش استفاده بکنم
. صاحب مغازه موافقت کرد. ترکی نمی گفتم که به خیال خودم به این ترتیب رد گم کنم

 که همانطور. ع بودهمان وض. دو مرتبه امتحان کردم. باز صدائی نیامد. شماره را گرفتم
پس اشکال در : اشاره کردم، در درست بودن شماره تلفن شکی نداشتم؛ به خودم گفتم

صاحب مغازه وقتی دید که من نمی توانم !  ؟ خب، تلفن این مغازه هم که کار می کند!چیست
و با تعجب نگاهم کرد . شماره را به او دادم. ارتباط بگیرم، گفت شماره ات را بده من بگیرم

چطور؟ و مغازه دار به : گفتم! خانم این شماره را چه کسی به شما داده؟ جا خوردم: گفت
یک سال بیشتر است ! چند وقته تبریز نبودی؟ این شماره چهاررقمی است: سخنش ادامه داد

من اولین بارم است که به این : با خجالت گفتم! که شماره تلفن های تبریز عوض شده اند
از ... .  شماره را هم دوستم به من داده و شماره ی فامیل دوستم استاین. شهر می آیم

صاحب مغازه خواستم که اگر دفترچه ی تلفن تبریز را در اختیار دارد، به من بدهد که ببینم 
صاحب مغازه که آدمِ مردمداری بود، وسایلی ! می توانم شماره ی موردنظرم را پیدا کنم

تند را گشت و دفترچه ی تلفن تبریز را پیدا کرده و به که در پشت سرش روی هم قرار داش
تشکر کردم و دفترچه را به دست گرفته و شروع کردم در صفحه ی مربوطه، . من داد

به اسم های .  درآنجا نبودروح انگیزمتأسفانه، شماره ی . شماره ها را یک به یک نگاه کردن
 که دیدم، شماره ی یکی از برادرهایم ای قابل استفادهتنها شماره ی ظاهراً . دیگر نگاه کردم

 و تا سال  به خاطر شغلش در این شهر و آن شهر اقامت داشتزماناین برادر در آن . بود
در هر حال، وجود شماره ی تلفن او در . که من خبر داشتم، در تبریز زندگی نمی کرد 50

بی .  تبریز اقامت دارنددفترچه ی شهر تبریز، نشان می داد که او و خانواده اش، اکنون در
مناسبت نیست بگویم که بین من و این برادر و دو برادر بزرگ دیگرم که برای خود 

یک نسل کامل، فاصله بود و آنها، برای من بیشتر حکم ) زن و بچه( داشتند ایخانواده 
ز و محمد من تا آنجا که به یاد دارم با آبا، روح انگیز، بهرو (فامیل نزدیک را داشتند تا برادر

 نه فردی سیاسی بود و به قول معروف هیچ ،برادر مذکور نیز. )در یک خانه زندگی کرده ام
اما، .  و ما شبیه بودبهروزوقت در کار سیاسی دخالتی داشت و نه افکار و اعتقاداتش به 
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آن روز، . آدم امین و درستکاری بود و نسبت به ما هم مهربان بود و تا حدی محبت داشت
. زه خارج شده و در آن محل، باجه ی تلفنی را پیدا کرده و به خانه شان زنگ زدماز مغا

 که در آن موقع برادرمپسر ). چون باید ترکی حرف می زدم، از آن مغازه زنگ نزدم(
پس از سالم و احوال پرسی، از او خواستم .  سال داشت، گوشی را برداشت15 -14احتماالً 

شماره آنها عوض شده و من االن : گفت. را به من بدهد) روح انگیز ("عمه"که شماره ی 
 می نشینید، آدرس خانه تان چیه؟ و او آدرس خانه ایخودتان در چه محله : گفتم. نمی دانم

فکر کرده بودم که تنها ... . به او گفتم که تا نیم ساعت دیگر می آیم آنجا. شان را به من داد
عازم آن . ، تماس بگیرمآبا و روح انگیزه و از آنجا با چاره ام این است که به خانه آنها رفت

باز هم مرتب در . در زدم، کسی در را باز نکرد. محله شدم و درب خانه شان را پیدا کردم
آدرس را درست آمده بودم و شماره خانه . باورم نمی شد که کسی در خانه نباشد. زدم

 نیم ساعت بیشر طول نکشیده بود از موقعی هم که تلفن کرده بودم،. شان هم درست بود
از این رو، تعجب کرده بودم که چرا آنها در ! که من خود را به درِ خانه شان رسانده بودم

 که در جلوی خانه ایپس از چند بار در زدن که کسی در را باز نکرد، همسایه ! خانه نیستند
جلوی پای تو : فه کردخانه نیستند، و اضا: ی تقریباً روبرو، متوجه من بود، به من گفت

مادر و پسر با عجله در را بستند و دوان دوان ") مدت کوتاهی قبل از این که تو بیایی(
زن داداش، از .  شستم خبر دارشد"!نمی دانم کجا می رفتند که آنقدر عجله داشتند. رفتند

ن دوا" و "عجله"این، دلیل آن . حضور من، حتی در پشت درِ خانه شان هم، ترسیده بود
آیا این، انعکاسی از یک محافظه کاری معمولی بود و او می ترسید که با !  رفتن بود"دوان

و یا (!!) رفتن من به خانه آنها، مبادا، در حوض راکد زندگی شان، موج کوچکی ایجاد شود
 که به دلیل سلطه سال ها شرایط ترور و "انبوه کهنسال ترس و خفت" بود از ایجلوه 

من در آن روز، در وضعیتی ! ن پهلوی، در جامعه ی ما به وجود آمده بوددیکتاتوری خاندا
آنجا، . که قرار داشتم، برایم کامالً طبیعی بود که دور از چشم پلیس، به خانه آنها بروم

ولی در چشم آنها، من دیگر اشرفِ سابق نبودم که . برای من هنوز خانه ی یک فامیل بود
 را بزنم و به آنجا بروم، بلکه اکنون فردی به حساب می برادرمهر وقت خواستم درب خانه 

با . آمدم که خطری را با خود حمل می کرد و الجرم می بایست از من دوری می کردند
دیدن چنان وضعی، به ناچار، آن محل را ترک کردم؛ اما، ساعتی بعد مجدداً به خانه شان 

 خودش) ه این اسم صدا می زدیمآن زن داداش را ب ("خانیم گلین"این دفعه، . زنگ زدم
گفتم من کاری به کار شما ندارم، فقط از تو می خواهم که شماره ی . گوشی را برداشت

. شماره آنها عوض شده و من خودم ندارم: گفت!  را به من بدهی، همینروح انگیزتلفن 
تبریز، ، معلم بود و در روح انگیز(شماره مدرسه اش را بده که یک جای عمومی است : گفتم

از او خواستم حداقل اسم مدرسه ی . اصالً نمی دانم: گفت).  تدریس می کردایدر مدرسه 
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باز بهانه آورد و باالخره کمترین چیزی به من نگفت که . او را به من بگوید تا خودم پیدا کنم
به راستی با مقایسه ی چنین . در آن موقعیت اضطراری، کمک حداقلی به من کرده باشد

 با برخورد افراد دیگری از میان توده های مردم است که می توان و باید اهمیت برخوردی
و ارزش واالی برخورد کسانی را درک نمود که درست در آن شرایط ترور و اختناق، با 
آزادگی، به کمک انقالبیون می شتافتند و صمیمانه، به هر طریق ممکن در جهت ضربه زدن 

  .بی در جامعه، حرکت می کردندبه رژیم و پیشبرد مبارزه انقال
  

: وقتی، ناامیدانه، گوشی را زمین گذاشتم، فوری با این سئوال در ذهنم روبرو شدم که
 هم آبا که حاال خانه روح انگیزدرست نبود که سر زده به خانه ! اکنون چه کار باید بکنم

 بود و از طرف  تنها ماندهآبا، که بهروز و محمد پس از دستگیری من و - 50از سال(بود 
در آن محل، . بروم)  آنها با هم در یک خانه زندگی می کردند- هم شهید شده بودکاظمدیگر 

همه من را می شناختند و همین طوری رفتن به آنجا، هم برای امنیت آنها خطرناک بود و 
دیدم که این آخرین تالشم نیز برای ارتباط گرفتن با سازمان، به . هم برای امنیت خودم

جالب . دست از پا درازتر، اتوبوس شب را گرفتم و مجدداً به تهران برگشتم. تیجه نرسیدن
است بگویم که بعد از سقوط رژیم شاه که به تبریز رفتم، متوجه شدم که یکی دو نفر از 

در همان زمان، مرا ) پسر یکی دیگر از برادرانم(همسایه هایمان و یکی از برادرزاده هایم 
علیرغم این که من به خیال خودم ظاهراً، با پوستیژ (و شناخته بودند در تبریز دیده 

و جالب این که همه معترف بودند که ) سرگذاشتن و عینک زدن، قیافه ام را تغییرداده بودم
ی من که از طریق برادرزاده آبااین هم شنیدنی است که . از ترس، به من، نزدیک نشده اند

از حضورم در تبریز خبردار شده بود، تصور کرده بود که  که مرا در خیابان دیده بود ای
لذا، یک چادر و مقداری پول با خود . من همچنان در تبریز هستم و نیاز به کمک دارم

برداشته و سه روز محله های اطراف خیابانی که گفته شده بود که من در آنجا دیده شده 
ند مرا دیده و چادر و پول را به من شاید بتوا  به این امید که-ام را زیر پا گذاشته بود

شنیدن این مسایل در آن فضای شاد پس . برساند و ببیند که چه کمکی می تواند به من بکند
حاال دیگه، برای چه چادر آورده :  گفتمآباآن روز، به . از قیام بهمن، برایم خیلی جالب بودند

 چادر، خودت را بپوشانی و می خواستم با. خب، بی چادر ترا شناخته بودند: بودی؟ گفت
  !شناخته نشوی
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  بار مسئولیت بر دوش یک آزاده
  

به تهران که رسیدم، تصمیم گرفتم که دیگر . دیگر برای وصل ارتباط، راهی نمی شناختم
این تصمیم را عملی نموده و سراغ اتوبوس . ، برومحسین خراسانیباید به نزد زنده یاد، 

وقتی به گرگان . روز، سوار اتوبوس شده بودمطی اینبار . تهران به گرگان را گرفتم
شاید روز (نمی دانم به چه دلیل مغازه بسته بود . حسینرسیدم، یکراست رفتم به مغازه ی 

می بایست توجیه مناسبی .  را هم بلد نبودمحسینخانه ی ). تعطیل یا ساعت تعطیلی بود
 را می گرفتم و آدرس خانه حسینسراغ پیدا می کردم و از کسانی که در آن محل بودند، 

در اینجا با چادر بودم و سر و وضعم هم به توجیه . این کار را کردم. اش را گیر می آوردم
 با پیجامه و لباس معمول حسینوقتی .  رفتمحسینآدرس را گرفته و به خانه . ام می خورد

در آن . وانست چیزی بگویدیک لحظه نت. درون خانه، دَم در آمد و مرا دید، آشکارا جا خورد
سالی که رژیم با جدیتی به مراتب شدید تر از گذشته،  ، 53فضای اختناق شدید سال 

درصدد نابودی جنبش مسلحانه برآمده بود و برای این منظور رفتاری به مراتب خشن 
 چه در برخورد به انقالبیون و چه در برخورد به کسانی که -تر و وحشیانه تر از پیش

، در شرایطی که سایه شوم رعب و  در پیش گرفته بود-ن پشتیبانی می نمودنداز آنا
وحشت، به مفهوم واقعی کلمه، در همه جا بال گسترده بود، در چنان اوضاعی، این حالت 

او شاید در آن زمان، انتظار خیلی چیزها را داشت جز آن .  به هیچ وجه عجیب نبودحسین
در هر حال، او پس از آن حالت شوک، با حالت ! اش ببیندکه مرا ایستاده در دَم درب خانه 

 من وارد شدم و او در را بست و به آرامی، بدون این که "!بیا تو، بیا تو":  گفتایعجله 
به او گفتم که ارتباطم با .  اهالی خانه متوجه شوند، مرا به اتاقی که در همان دَم در بود، برد

استم مزاحم او بشوم، ولی متأسفانه با همه ی تالشی سازمان قطع شده و من واقعاً نمی خو
باشه، عیب نداره، یک : با روئی گشاده گفت. که خودم کردم نتوانستم با رفقا تماس بگیرم

در چهره اش نگرانی دیده می شد و این خود نشان می داد که به بار . کاری می کنیم
، فوری لباس حسین. آگاه استکامالً ) یا افتاده بود(مسئولیتی که به دوشش می افتاد 

درست یادم .  بردایپوشید و همان شب، مرا به دهی در نزدیکی گرگان، پیش خانواده 
ولی در هر حال، من به عنوان یک ! نیست که توجیه اش برای آن خانواده روستائی چه بود

د و  آمحسینبعد .  در آنجا ماندم) شاید هم دو روز(مهمان غیرسیاسی، آن شب و روز بعد 
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، حسینبه طور کلی بگویم که در این دورِ دومِ ارتباط گیری با . با هم به گرگان برگشتیم
. خیلی کم طول کشید که من از طریق او دوباره به سازمان چریکهای فدائی خلق وصل شدم

تمام آن مدت هم در گرگان بودم، به جز دو روز آخر که برای ارتباط گرفتن با سازمان، به 
علیرغم زمان محدودی که در این دور، در بین روابط علنی حول سازمان . تهران رفتم

مجاهدین گذراندم و با این که با تعداد اندکی نیز در تماس قرار گرفتم، اما دو موضوع آنقدر 
از یک طرف، در میان افرادی که ظاهراً به کار و . برجسته بود که کامالً به چشم من خورد

د، متوجه روحیه ی مبارزاتی جدید و طرز برخوردهائی که زندگی معمولی مشغول بودن
و از طرف دیگر، می دیدم که روابط . نشان از رشد آگاهی سیاسی آنها می داد، شدم

 برخالف سابق که شاهدش -موجود، کامالً گل و گشاد است و به رعایت مسایل امنیتی
ایل خرد زندگی، مشغله از یک طرف، می دیدم که مس . چندان اهمیتی داده نمی شود-بودم

ذهنی ی حداقل اقشار پیشرو مردم را تشکیل نمی دهد و آنها خوب می دانند که در جامعه 
شان چه می گذرد؛ که خود نشانه ی تغییر اوضاع جامعه و سیاسی شدن هرچه بیشتر 
مردم بود؛ از طرف دیگر، نگران می شدم که عدم رعایت مسایل امنیتی، خطراتی را متوجه 

 را، خیلی بیشتر از قبل، فردی آگاه نسبت به مسایل سیاسی حسین.  آنها خواهد نمودزندگی
به طور کلی، .  به نظرم آمد که در روابط علنی سازمان مجاهدین کار می کنداینطوردیدم و 

 دستم آمد که افرادی که من اینطوردر این دوره، . رشد سیاسی را در بین افراد می شد دید
ولی متوجه شدم که برای . قرار گرفتم، از هویت واقعی من باخبر نیستندبا آنها در تماس 

از این رو، به طور طبیعی، . آنها کامالً مشخص است که من از دید پلیس، مخفی می باشم
مبارز جدی نیز در آن شرایط، جز مرا به مثابه یک مبارز جدی به حساب می آوردند؛ و 

 در گرگان، در خانه .ی مسلح، معنای دیگری نداشت سازمان هافعالمبارز مسلح یا هوادار 
 که متعلق به یک زن و شوهر جوانی بود و من در آنجا اقامت داشتم، در ابتدا شدیداً ای

در نتیجه، کمربند حاوی اسلحه . مواظب بودم که آنها متوجه نشوند که من مسلح هستم
 و از دید آنها پنهان می هایم که تمام مدت روی کمرم بود را با دقت کامل می پوشاندم

یک . من نمی دانستم که در واقعیت، مسلح بودن من برای آنها فرض مسلمی است. کردم
روز که با آن خانم جوان در اتاق تنها بودیم، او گوئی که فرصتی را که می خواسته گیر 

و با ابتدا، خیلی جا خوردم . آورده است، از من خواست که اسلحه هایم را به او نشان دهم
اما بعد متوجه شدم که او به مسلح بودن من یقین ! ایچه اسلحه : حالت عکس العملی، گفتم

در نتیجه، کمربندم را درآوردم و با توجه به اشتیاقی که او به دیدن اسلحه ها از خود . دارد
نشان می داد، اسلحه های روی آن را یک به یک  به او نشان دادم و در مورد مختصات 

 که بودم، مشکل بزرگم، تاکردن با زن میانسالی بود ایدر خانه . م توضیح دادمهرکدام ه
او هیچ چیز در مورد من نمی دانست و آن زن و شوهر جوان . که مادرشوهر آن خانم بود
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برای توجیه حضور من در آن خانه، چیزهائی به او گفته بودند؛ در عین حال به من یادآور 
 ایآن دو، سر کار می رفتند و در فاصله . داً کنجکاوی استشده بودند که او یک فرد شدی

که من با او تنها بودم، می بایست در چارچوب توجیهی که مطرح شده بود، با او برخورد 
اما، بی اغراق، از پس سواالت کنجکاوانه ی آن خانم میانسال برآمدن، کار . می کردم

ابی کالفه می شدم و سعی می حس(!!)  نبودم"حضرتی"حضرت فیل بود و من که چنان 
مخفی شدن در خانه های عادی، این جور مسایل را .  از دستش دربرومایکردم به بهانه 

 که من در دور -در مورد عدم رعایت مسایل امنیتی و گل و گشاد بودن روابط. نیز داشت
ن  در مقایسه با گذشته، ایبخصوص یک نکته ی مهم - متوجه آن شدمحسیندوم ارتباط با 

بود که قبالً با این که به خانه های مختلف رفته و با افراد زیادی هم در تماس قرار گرفتم 
نه آن افراد، همدیگر را .  خود نقش حلقه ی رابط را داشتحسینولی در همه ی آن مدت، 

 مرا قبل از آمدن به خانه ی آنها در حسیندر رابطه با من شناختند و نه متوجه شدند که 
جای داده بود؛ و نه می دانستند که من پس از ترک خانه ی آنها به کجا می جای دیگری 

در این شکل روابط، .  داشتایروابط، حالت زنجیره . بار وضع دیگری بود اما، این! روم
کافی است پلیس به یک نفر از آن روابط دست یابد و او به هر دلیل اطالعاتی را در اختیار 

 وجود خواهد ای امکان دستگیری دیگران هم به طور زنجیره پلیس قراردهد، معلوم است که
امری که در حقیقت اتفاق افتاد و بسیاری از افراد مبارز آن روابط، بعدها دستگیر . (داشت
  ).شدند

  
 مرا با یک زن قابل اعتماد از آن حسینروزی که قرار شد از گرگان عازم تهران شوم، 

از . رگان سوار اتوبوس شده و به تهران آمدیمروابط علنی، همراه کرد که با هم از گ
صحبت های این همراه هم، هرچه بیشتر متوجه شدم که اهمیت و ضرورت رعایت مخفی 

شاید هم زندگی عادی مردم و بودن در روابط علنی، . کاری های الزم، درک نشده است
  "ضعف"ین خواهی نخواهی، چنین امکانی را از آنها سلب کرده بود و به عبارت دیگر ا

آن همراه، در اتوبوس، مرتب صحبت می کرد و من می دیدم که چقدر . اجتناب ناپذیر بود
او خیلی ! اطالعات غیرالزم زیادی، از روابط سیاسی و از مسایل موجود در آن روابط دارد

معلوم بود که او انسان شجاعی بود و . راحت در مورد همه ی آنها با من حرف می زد
شعور سیاسی داشت که حاضر شده بود مرا از گرگان تا تهران همراهی کند، آنقدر فهم و 

ولی در هر حال، وی متوجه نبود که با جمع کردن آن اطالعات و با بازگوئی آن ها به آن 
 و هم برای نزدیکانش که به هر حال در یک رابطه خودششکل، چه خطر بزرگی، هم برای 

بار که مجدداً در روابط حاشیه  من این!  می آوردی سیاسی با آنها قرار دارد، به وجود
 سازمان مجاهدین قرار گرفته بودم، جوشش مبارزاتی هرچه بیشتر و - یا علنی–ای
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برخوردارشدن مردم از سطح آگاهی باال نسبت به گذشته را کامالً در بین آنها شاهد بودم 
اما، جمع کردن آن .  بودممن برایش ارزش قائل. که آن زن همسفر من نیز یکی از آنها بود

به طور . همه اطالعات غیر ضروری و صحبت در مورد آن ها از جانب او، قابل قبول نبود
  .کلی، به آن روبط گل و گشاد، ایرادات زیادی وارد بود

  
وقتی به تهران رسیدیم و از اتوبوس پیاده شدیم، برای دیدن فرد مبارزی که قرار بود من 

او نیز یک زن . او را در خیابان مالقات کردیم. وصل شوم، رفتیماز طریق او به سازمان 
 ساله با طرز رفتار و برخوردهائی که در انسان های زحمتکشِ 45 یا 40زنی حدود . بود

من اکنون با زن . همسفرم، دیگر از ما خداحافظی کرد و رفت. باتجربه و پخته، می توان دید
 با آگاهی و با طیب خاطر تمام به صحنه مبارزه آمده یا مادری بودم که کامالً معلوم بود که

این .  و به قرب و ارج و ارزش راه شکوهمندی که در آن پای گذاشته است، واقف می باشد
، در حسنپسر او، . بود) مادر کبیری (معصومه شادمانیزن و مادر، همان مبارز مجاهد، 

  .داسیر بوشاه آن موقع در زندان در چنگال دژخیمان رژیم 
  

 اگر اشتباه نکنم در -خواهر او دو پسر کوچک.  بردخواهرشآن زن مبارز، مرا به خانه ی 
.  داشت و من که یک شب در خانه آنها بودم، شوهر او را ندیدم- سال10 و 8سنین تقریباً 

آگاهی سیاسی چندانی نداشت اما همانند خیلی از زنان . این خواهر، زن بامحبتی بود
ره، خود را در مسیر مبارزه و در نتیجه در مسیر کسب آگاهی و رشد و رنجدیده ی آن دو

یک برخورد او، بسیار برایم جالب بود که به نظر من، به عنوان . تعالی انسانی قرار داده بود
یک نمونه، تأثیراتی که جریان مبارزه ی انقالبی مسلحانه در جامعه ی ما به وجود آورده 

او زحمت کشیده و غذای خوشمزه . سرِ سفره ی نهار بودیم. بود، در آن منعکس می باشد
فکر می .  درست کرده بود و کامالً مراقب بود که دو فرزند او، غذایشان را خوب بخورندای

که  (مهدی رضائیکنم پس از رفتن بچه ها از سرِ سفره بود که او گفت که شنیده است که 
سعی می کرده غذای ) بارزاتی، یاد می کندکامالً معلوم بود که از او به عنوان یک سمبل م

 را در مقابل خودشکمی بخورد و بیشتر نان خالی یا نان و ماست و غیره می خورده که 
اما من االن سعی می کنم به  : که در پیش دارد، آماده کند؛ و ادامه دادایسختی های مبارزه 

 بخورند که وقتی بزرگ غذای خوبی بدهم و مواظبم که آنها خوب) آن دو پسر(م یبچه ها
با توجه به این برخورد، حقیقتاً نشان می داد که ! شدند و به مبارزه پیوستند، قوی باشند

فضا و شرایط مبارزاتی امیدبخشی که در اثر مبارزه ی انقالبی پیشتازان مسلح، در 
 جامعه ی ما به وجود آمده بود، برای این مادر، پیوستن فرزندانش به آن مبارزه، امر

 در عین حال، به این نکته باید توجه داشت که نه فقط برای این زن خوب بلکه .مسجلی بود
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برای تمام کسانی که در آن دوره دست اندرکار مبارزه بودند، چشم انداز سرنگونی رژیم 
شاه به هیچ وجه نزدیک نبود و مبارزه ی مسلحانه به مثابه امری کامال طوالنی تلقی می 

مالحظه می شود، نفس برخورد این مادر، بیانگر وجود فرهنگ جدیدی  که همانطور. شد
بود که کم کم در زندگی مردم جای می گرفت و بر آن مبنا بود که  او مراقبت و رسیدگی 

  . که شرحش رفت، توضیح می دادایبه دو فرزندش را به  گونه 
  

 امر، چنین تیپ هائی، در واقعیت(، با سازمان مجاهدین در تماس مستقیم بود شادمانیمادر 
اعضای علنی یک سازمان مخفی بودند، حال، چه به این نام نامیده می شدند و یا نمی 

. در نتیجه، من از طریق او، در واقع با مرکزیت مجاهدین در ارتباط قرار گرفته بودم). شدند
به همین خاطر، دیگر احتیاج به گذراندن پروسه ی دیگری برای وصل شدن به سازمان 

خیلی زود، یکبار دیگر، در تماس بین مرکزیت دو سازمان . چریکهای فدائی خلق، نداشتم
. مجاهدین و چریکهای فدائی خلق، رفقا از ارتباط گرفتن من با سازمان مجاهدین مطلع شدند

، محل و ساعت شادمانیمادر . قراری مستقیماً بین من و یکی از رفقای فدائی گذاشته شد
  . و من آماده اجرای قرار شدمقرار را به من گفت

  
مردمی که در آن زمان با چنان آزادگی، سعی می کردند به هر طریق که می توانند به 
پیشبرد مبارزه ی انقالبی جاری در جامعه، کمک رسانند، کسانی بودند که همانند 

که رژیم جمهوری اسالمی بر آن (اکثریت توده های تحت ستم در شرایط کنونی ایران 
جانشان از مظالم و حق کشی های موجود به لب رسیده و به دلیل ستم ها، )  استحاکم

سرکوب های خشن و وحشیگری های رژیم سلطنتی، کینه ها از آن رژیم در دل خود، 
 آنها با توجه به امیدی که در اثر مبارزه ی مسلحانه ی جوانان انقالبی در .پرورده بودند

ت در مبارزه برعلیه دشمنان شان را یافته و در جهت جامعه ایران ایجاد شد، امکان شرک
کسانی که من در دو دوره ی متفاوت با آنها در ارتباط قرار . غلبه بر آن، تالش می نمودند

این امر که تک تک آن افراد بعدها در طوفان مبارزه ی طبقاتی . گرفتم، چنین افرادی بودند
 ارزش و اهمیت . موضوع دیگری استموجود در جامعه به کدام سو رفتند، به نظر من

در مبارزه برعلیه رژیم شاه و  کارهای مبارزاتی آنان و صمیمیتی که در آن زمان،
حتی اگر امروز به دلیل منافع خاص کنونی (امپریالیست های غارتگر از خود نشان دادند 

  .مسلماً فراموش نشدنی است) شان آن را انکار نمایند
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  لحظه ی شاد دیدار
  

در گرگان، با خانم جوانی که در خانه . برای رفتن سر قرار، پوشش کامالً مناسبی داشتم
یکبار به بازار رفتیم تا پارچه ی چادری ) زن و شوهر جوان با مادر میانسال(شان بودم 

او یک پارچه ی توری که گفته می شد مد روز است، انتخاب نمود و از آن . مناسبی بخریم
یک چادر توری با زمینه ی سیاه و گل های سفید روی آن که . رست کردچادری برای من د

هم . چادرهای توری آن زمان، جالب بودند(به نظر خیلی قشنگ می رسید و غلط انداز بود 
به واقع . عنوان چادر را داشتند و پوششی بودند و هم لباس های تن از زیر شان پیدا بود

 می گذاشتند، چون نقش چادر، معموالً آن بود و "خجالتی"نام آن ها را باید چادرهای 
هست که تن و لباس های تن را  بپوشاند، در حالی که نوع توری، اسماً چادر بود ولی چنان 

  ). خصوصیتی نداشت
  

برای اجرای قرار، آن چادر توری را سر کردم، پوستیژ هم گذاشته و بخشی از موهایم را 
پوشیدند، از چادر بیرون گذاشتم و با چنین شکل و به سبک زنانی که چنان چادرهائی می 

نمی دانستم کدام رفیق به دیدنم خواهد آمد ولی مطمئناً . شمایلی عازم اجرای قرار شدم
در محل بازارمانندی که جمعیت . رفیقی بود که همدیگر را از قبل دیده و می شناختیم

آن محل را پیدا .  می ایستادمایزیادی در آنجا در رفت و آمد بودند، می بایست در نقطه 
 را دیدم که به حمید اشرفهنوز دقایقی نگذشته بود که از دور، رفیق . کرده و ایستادم

این لحظه را . لحظه ی بسیار شادی بود. سمتی که من در آنجا ایستاده بودم، می آمد
لحظه  بسیار شادتر از ایلحظه فقط می توانم بگویم که آن، ! چگونه می شود تشریح کرد

 . دور افتاده بودیاو بود که مدت ها از ، یک فرد خودی، فردی از خانوادهی شاد دیدنِ
، این شادی و ....اما. هر قدم او را به سوی خودم نظاره می کردم خوشحال و مسرور،

 رفیق، به همان سمتی که من بودم، آمد ولی بی .و خوشحالی، لحظاتی بیشتر نپائیدسرور 
آیا او متوجه امر . ؟ نگران شدم!چه شده بود! جلویم رد شد و رفتاعتناء به من، از 

 ... .؟مشکوکی شده بود که به من نزدیک نشد؟ آیا احساس کرده بود که تحت تعقیب اسـت
ش  به پشت سرغم، آن مسیر را رفت و من با نوعی آشفتگی، نگاهم با نگرانی و حمیدرفیق 

دیگر خیلی کُفری . مجدداً، نگران به جا ماندم.  جمعیت، گمش کردمبود تا باالخره در شلوغی
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آن همه شور و اشتیاق برای دیدار، یک مرتبه . بودم، اصالً نمی خواستم دوباره دربدر شوم
. خاموش شد و از بین رفت و جای خود را به احساس نگرانی و توأم با خستگی بدی، داد

او، . گهان دوباره رفیق را دیدم به آن مسیر دوخته شده بود که ناهمانطورچشمان نگرانم، 
وقتی جلوی . از آن مسیر برگشته و دوباره داشت به طرفی که من ایستاده بودم، می آمد

قدمی به جلو گذاشتم به طوری که چشمش با چشم . من رسید، همچنان به من بی اعتناء بود
مرتبه با شد و یک چهره اش باز . نگاهش به من خورد... یکدفعه ایستاد. من تالقی کند

 شادی که به چهره ی فکور و گرفته ی  خونِمن، جریانِ ... ."؟!این توئی" :صدای بلند گفت
 :در حین ادای این عبارت، قهقهه ی شاد بلندی، سر داد.  او می دوید، را دیدمچند دقیقه پیشِ

ی معلوم بود که این بار به راست( ." من به راستی نشناختمت!چقدر وضعتو تغییر داده ای"
این ). ه تبریز تصور کرده بودمقیافه ام را تغییر داده بودم برخالف آنچه به هنگام رفتن ب

آن ) اکنون که در مورد آن دیدار می نویسم(اولین جمالتی بودند که من شنیدم و هنوز  ،ها
هر دو با شادی و خوشحالی، خنده کنان، به طرف . ها را در گوش خود دارم و می شنوم

در مسیر راه، . راه افتادیم)  اسمش را بگذاریمهرچه، خانه سازمانی، پایگاه، یمیخانه ت(خانه 
در آن زمان، (ماجراهائی که پس از قطع ارتباطم از سر گذرانده بودم را به او می گفتم 

خیلی از وقایعی که امروز از یاد برده ام و در شرایط آن دوره حالت کامالً زنده ای داشتند 
 می خندید و با شوخی می حمیدرفیق  ).تری برای او تعریف می کردم بیشرا با جزئیات

. وقتی رفقا را دیدیم باید به آنها بگیم که برای شنیدن این تعریف ها باید بلیط بخرید: گفت
آنها هم، . رفقا را دیدم ! کامل فیلم سینمائی استچون هر کدام از این وقایع یک صحنه ی

 از گذراندن یک دوره که خطر، هر لحظه در کمینم بود، همگی از این که می دیدند من پس
در عین حال، با قطع شدن . دوباره سالم، به سازمان وصل شده ام، بسیار خوشحال بودند

ارتباط من با سازمان، آنها به طور کامالً عینی درک کرده بودند که دستگیری مجدد من 
کوبگر باشد، دستگاهی که توسط رژیم، چه موفقیتی می توانست برای آن دستگاه سر

همواره می خواست در ذهن مردم قدرقدرت جلوه کرده و وسیعاً تبلیغ می نمود که مبارزه 
عدم موفقیت دشمن در . امری ناممکن است، چرا که گویا حتماً به شکست می انجامد

خبر قطع ارتباط و وصل شدن مجدد من به سازمان، . دستگیری من، مایه ی شادی رفقا بود
بین رفقای سازمان مطرح شده بود و بعدا، رفقائی به من گفتند که در پایگاهی که رفیق در 

 مسئول آنجا بود، رفقای آن پایگاه، یک شب را رسماً به خاطر اطالع از نزهت آهنگران
، حمید اشرفنظر رفقا، . سالمتی من و وصل شدن مجددم  به سازمان، جشن گرفته بودند

 که در روز اول آنها را دیدم، به طور کلی، در مورد پروسه  آقانسترن آل و فریدون جعفری
 که بعد از قطع ارتباطم طی کرده بودم، این بود که خیلی ریسک کرده ام و بهتر بود از ای

منظور، مبارز مجاهد، ( که از مجاهدین می شناختم ایهمان روز اول، از طریق رابطه 
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وال کار مخفی تشکیالتی، رفقا نام و  است که به طور طبیعی و به رحسین خراسانی
در ضمن، متوجه شدم که آنها .  برای ارتباط اقدام می نمودم) مشخصات او را نمی دانستند

.  تماس با خانواده ی زندانیان سیاسی فدائی را، راهی برای وصل ارتباط می دانسته اند،هم
که چه وسایلی را از آن  توضیح دادم حمیداز موضوعات مهم دیگر، این که، وقتی به رفیق 

را توی چمدان و ساک گذاشته و با خود بیرون )  در آن بودیمشیرین که با ایخانه (پایگاه 
با حالت رضایت آمیزی ) که حال تنها بخش کوچکی از آن ها را با خود آورده بودم(بردم 

 شان گفت که همیشه بلوف می زنند؛ پس به این ترتیب وسایل خاصی از آن پایگاه دستگیر
 در مرضیه دستگیر شده و شیرینهمچنین، در آن زمان بود که دقیقاً متوجه شدم که ! نشد

جای آن رفقا، واقعاً . یک درگیری مسلحانه با مزدوران سرکوبگر رژیم، جان باخته است
وقتی در مورد آن رفقا صحبت می ) نسترن آل آقانام سازمانی رفیق  (جمیله. خالی بود

، ضمن ابراز این که چه جوان هائی ی دیده می شد فراوانغمکه در آن شد، با حالت خاصی 
در یک شرایط عادی واقعاً نمیشه : به دست رژیم جالد شاه کشته می شوند، با اندوه گفت

 که درگیر ایتحمل چنین مرگ هائی تنها در شرایط مبارزه ! این مرگ ها را تحمل کرد
هادت و دستگیری  معلوم بود که از ش.آنیم، امکان پذیر شده

  .رفقائی که برای او نیز خیلی عزیز بودند، شدیداً در رنج است
  

با دستگیری یک نفر ) 53یا اواخر سال  (54متأسفانه در سال 
 سازمان مجاهدین، همه ی آن ایاز همان روابط حاشیه 

 که پیشتر توضیح دادم، متأسفانه همانطورکه (ارتباطات 
 ی تجارب موجود، خیلی گل  و علیرغم همه52برخالف سال 

) و گشاد بود و مسایل امنیتی در آن با جدیت رعایت نمی شد
به تدریج لو رفته و تعدادی از مبارزین وابسته به مجاهدین  

در جریان بازجوئی ها، بعضی مسایل و از . دستگیر شدند
دیبهشت در ار( یا علنی مجاهدین در دور دوم، ایجمله رابطه گرفتن من با روابط حاشیه 

و همچنین بعضی از مسایل مربوط به فرارم از زندان قصر، برای پلیس سیاسی  )53سال 
  . نیز جزء آن دستگیرشدگان بودمعصومه شادمانیمبارز رزمنده، . شاه، رو گردید

 
بنشینم و از آنچه در طی آن ) آبا (مادرمبعد از سقوط رژیم شاه، فرصتی پیش آمد تا با 

 به من گفت که مدتی با مبارز آبا. او آمده بود، اندکی جویا شومسال های خونین بر سر 
بی شرف " :ه شده بود، هم سلول بوده؛ و گفت که شدیداً شکنجمعصومه شادمانیرزمنده، 

 شکنجه را در سلول من ها در حالی که به تو فحش می دادند، تن آش و الش شده ی او از
  ."انداختند

  

 نسترن آل آقارفیق 
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 همچنین تعریف آبا  )35(. ، می باشد54 در سال آباگیری این خاطره مربوط به دور دوم دست
یعنی (این زن  :کرد که در آن دوره، یکبار، یکی از ساواکی ها به ترکی به او گفته بود که

  ... .دختر تو را به عنوان فاحشه می فروخته که ما دستگیرش کردیم) شادمانیمادر 
بیشرف "(ف هستند و دروغ می گویند من خودم می دانستم که آنها چقدر کثی : می گفتآبا

 که شادمانیاما دیدم که خانم ) "ها خیال کرده بودند که من چنان دروغی را باور می کنم
متوجه حرف های آن مَردَک شده، با سر و ایماء و اشاره به من حالی می کند که حرف 

  !های او دروغ است و آن ها را باور نکنم
  
 را می شادمانیلش در آن دوره، مرتب رزمندگی مادر  در حین تعریف خاطرات سلوآبا

  .ستود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   1357 بهمن 8 - کلیشه روزنامه کیهان

 تصویر کاظم ،الزم به توضیح است که عکس فوق
اشتباها روزنامه کیهان سعادتی است که متأسفانه 

 . و را به جای بهروز دهقانی چاپ کرده استعکس ا



  خاطراتی از مبارزات چریکهای فدایی خلق       فصل اول

 

135

  
  
  
  

   حسین خراسانی مبارز آزاده،یادی از
  

طریق یک فرد مرتبط با روابط ساواک از ،  54 که پیشتر توضیح دادم در سال همانطور
در این . ابط گردید سازمان مجاهدین، موفق به دستگیری تعدادی از افراد مبارز آن روعلنی

  . نیز دستگیر شدحسین خراسانیزمان، رزمنده ی آزادیخواه، 
  

 بی دریغ مبارزین مسلح انقالبی و هواداران و  فعالیت های مبارزاتیمی دانیم که ثمره ی
پشتیبانان صدیق و شجاع و با مسئولیت آنان، رشد آگاهی توده ها و گسترش روحیه ی 

هدف (شاه بود  و سرنگونی رژیم یکپارچه ی مردم مبارزاتی در آنان و سپس خیزش
 واقعیتی -مبارزه در واقع سرنگونی رژیم شاه و قطع هرگونه نفوذ امپریالیسم در ایران بود

باید توجه داشت که شعار . ) آنها انعکاس یافته بود"آزادی" و "استقالل"که در شعار 
 به 57در سال . دم مطرح نمودند بعدها در میان مر را، دشمنان توده ها"جمهوری اسالمی"

 که از زندگی ی مبارزین مسلح و طرفداران صادق و فداکار -قدرت همان توده های رزمنده
 درهای زندان به روی زندانیان سیاسی -آنها، آگاهی، تجربه و شور مبارزاتی یافته بودند

البی در جامعه  نیز که برای رشد و اعتالی جنبش انقحسیندر نتیجه، زنده یاد . گشوده شد
به نفع توده های رنجدیده ی ایران، بی دریغ، فعالیت کرده بود، به همراه دیگر زندانیان 

  .سیاسی، از زندان آزاد شد
  

 که شدیداً دلم می خواست  بهمن، اولین کسی22-21در فضای شاد بالفاصله بعد از قیام 
ورد او پُرس و جو کردم و در م.  بودحسین خراسانیببینم، همان مرد جوان اتاق مالقات، 

اما در . متوجه شدم که به تازگی ازدواج کرده و به قول معروف، عروس آورده است
 یاد "تسخیر خانه ام"شرایط دشواری که من در آن روزها به خاطر آنچه از آن به عنوان 

در آن قرار داشتم، این ) تصرف رهبری سازمانم توسط افراد فرصت طلب و خائن(می کنم 
 در ابتدا میسر نشد و بعد، دیو ارتجاع جمهوری اسالمی قدرت گرفت و با سیطره ی امر

 در حسینبعداً، با غم فراوان شنیدم که . شرایط پلیسی، امکان دیدار به طور کلی از بین رفت
ارتباط با سازمان مجاهدین، به وسیله ی پاسداران ظلم و جهالت جمهوری اسالمی، 

مبارز راه آزادی، توسط مزدوران پَست جمهوری اسالمی که خون پاک این . دستگیر شده
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به عنوان خلف رژیم شاه، رسالت تأمین منافع امپریالیست ها در ایران را به عهده گرفته اند، 
 گلوله های 1361مزدوران رژیم جمهوری اسالمی در تاریخ دوم بهمن . بر زمین ریخته شد

یاد گرانقدر او و همه ی مبارزین راه . نشاندندسرد سربین خود را بر قلب گرم و مهربان او 
 !آزادی گرامی و پُررهرو باد



 

 :توضیحات 

  
 
 در تمامی افت و خیزهای 50سال  رفیق نسترن آل آقا، از جمله رفقای فدائی بود که از )1

در حقیقت، او از جمله رفقائی بود که پایه های سازمان چریکهای . سازمان شرکت داشت
رفیق نسترن، با . ما تحکیم شدی فدائی خلق، با رنج و زحمت و فداکاری های آنان، در جامعه 

درست ایده های مطرح در کتاب رفیق احمدزاده و با اعتقاد راسخ به تئوری انقالبی درک 
این رفیق ارزنده، . که به سازمان راه می یافتند، می ایستاد سازمان، در مقابل تفکرات انحرافی

، به طور پی در پی به سازمان وارد نمود، در یک درگیری  55در ضرباتی که ساواک در سال 
 .زدوران رژیم، به شهادت رسیدمسلحانه با م

 
مسلحانه فقط استراتژی نیست که در ی در تئوری چریکهای فدائی خلق، مبارزه  )2

مسلحانه به صورت تاکتیک نیز ی مبارزه . ها ظاهر شود موقعیت و زمان خاصی توسط توده
مبارزه و پیشبرد یک ی ها به صحنه  برای کشاندن تودهتواند توسط رزمندگان انقالبی  می

متأسفانه، کسانی که درک درستی از تئوری راهنمای چریکهای .  به کار آیدایجنگ توده 
  و طوالنی ندارند، صرفاً با تکیه بر تصورات ذهنیایفدائی خلق و استراتژی جنگ توده 

  یخویش از ظواهر مبارزات انجام شده توسط چریکها و با سطحی نگری مفرط، همه
 و انجام صرف عملیات "خانه تیمی"  در زندگی درموجودیت چریکهای فدائی خلق را

مسلحانه خالصه کرده و در نتیجه، یا به رد و انکار هر نوع عمل و حرکت مسلحانه می 
 50پردازند و یا با تشبیه سازی هر عمل مسلحانه ای با عملیمات چریکهای فدائی خلق در دهه

از آن یاد (!) با شیفتگی) ی شودبدون توجه به جهت و هدفی که از آن عمل و حرکت تعقیب م(
تئوری مربوط به شیوه مبارزه اوالً باید دانست که تئوری مبارزه ی مسلحانه، صرفاً . می کنند
 ثانیاً به هر دو از این دو دسته باید توصیه کرد که سعی کنند تئوری چریکهای فدائی .نیست

میت تئوری در نهضت اه"زمانی انگلس در توضیح . خلق را به طور عمیق مطالعه کنند
وظیفه ... ":  و در مورد اهمیت مبارزه ی تئوریک، مطرح ساخت که"سوسیال دموکراتیک

پیشوایان بویژه عبارت از آن خواهد بود که در تمام مسایل تئوریک بیش از پیش از زیر بار 
که نفوذ عبارات سنتی متعلق به جهان بینی کهنه آزاد گردند و همیشه در نظر داشته باشند 

سوسیالیسم از آن موقعی که به علم تبدیل شده است ایجاب می کند که با آن چون علم رفتار 
 انگلس در باره اهمیت -"چه باید کرد"نقل از لنین،  (".کنند یعنی آن را مورد مطالعه قرار دهند

این موضوع کامالً در مورد تئوری چریکهای فدائی خلق که با بکارگیری )  مبارزه تئوریک
اکیداً الزم .  لنینیسم در شرایط جامعه ی ایران تدوین گشته، صدق می کند-ق مارکسیسم خال

هرچند (است که تبلیغات مغرضانه و همه آنچه تا کنون برعلیه این تئوری با جهان بینی کهنه 
مطرح شده است را ) تحت نام مارکسیسم و در مواقع زیادی تحت پوشش دفاع از نظرات لنین

 و به مصداق سخن انگلس به این تئوری باید به مثابه یک تئوری علمی در .به دور ریخت
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شرایط جامعه ی ایران نگریست و با آن چون علم رفتار نمود یعنی حتماً باید آن را مورد 
 سال گذشته، چریکهای فدائی خلق، 25 که در همچنین الزم است تأکید شود. مطالعه قرارداد

مختلف سیاسی و برخورد به آنها، این تئوری را هرچه ضمن تجزیه و تحلیل رویدادهای 
 .بیشتر مورد  تشریح و توضیح قرارداده اند

کارگر و ی خود را متشکل کردن طبقه ی رفقای ما از همان آغاز، استراتژی مبارزه 
موجود از طریق یک  هم شکستن ماشین دولتی سازماندهی و بسیج توده ها برای در

 استراتژی است که با  این، یک. و طوالنی قرار دادندای  توده یمسلحانهی مبارزه 
در رابطه با تاکتیک .  کامالً متفاوت می باشد"ایتوده ی قیام ناگهانی و مسلحانه "استراتژی 

 آن ها  ی الزم است در مورد خود این دو مقوله و رابطه،های الزم برای تحقق این استراتژی
ی  اجتماعی -  با تحلیل شرایط اقتصادی،تراتژیاس. با یکدیگر، اندکی توضیح داده شود

 بر ،در حالی که تاکتیک.  می شودتعیین ،جامعه و بر مبنای فاکتورهای درازمدت و نسبتاً ثابت
 برای اتخاذ ، تعیین می گردد؛ و از این رو،مبنای تجزیه و تحلیل شرایط جاری در کوتاه مدت

 از شرایط زیستی و عوامل -فعل جامعهآن بررسی تمامی فاکتورهای موجود در شرایط بال
به شکلی .  ضروری است-مختلف کامالً عینی گرفته تا فرهنگ و حتی روانشناسی توده ها

 می توان گفت که تا جائی که بحث بر سر تعیین یک استراتژی انقالبی می باشد، ،دیگر
دم قرار می توده های مری بکارگیری انرژی های بالقوه   هدف خود را تمرکز و،استراتژی

هر .  جهت بکارگرفتن انرژی های بالفعل توده ها اتخاذ می گردد، در این راستا،دهد و تاکتیک
 است که ایبه عبارت دیگر، تاکتیک وسیله . استراتژی، تاکتیک های مناسب خود را می طلبد

به .  همواره باید با آن انطباق داشته باشد، از این رو.به تحقق یک استراتژی خدمت می کند
 مشخص است که در مسیر تحقق یک استراتژی انقالبی، بسته به شرایط و اوضاع ،این ترتیب

تاکتیک هائی که باید توضیح واحوال جامعه، تاکتیک های مختلفی بکار برده می شوند، 
 قادر به چگونهدهند که با توجه به اوضاع و احوال و شرایط خاصی که اتخاذ شده اند، 

آنچه رفیق پویان . خدمت آن قرار گیرند د نظر بوده و می توانند درتحقق استراتژی مور
بارزی از برخورد ی  مطرح نموده، نمونه ،"مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقاء" ،در اثر خود

های انقالبی در یک جامعه را   لنینیست با چگونگی اتخاذ تاکتیک- یک انقالبی مارکسیست
 نوشته 40  یق پویان در این اثر خود که در اواخر دههرفی. آشکار ساخته و به دست می دهد

موجود در جامعه و  شده است، با تکیه بر دالیل مستدل بر مبنای فاکتورهای عینی و ذهنی
در این .  مسلحانه را تشرح و با تفصیل توضیح می دهدتاکتیکشرایط بالفعل، ضرورت اتخاذ 

تحت سلطه با ی  قهر انقالبی در جامعه  که از اولین نوشته ها در مورد ضرورت اعمال-اثر
 البته هنوز از استراتژی مبارزه صحبت نمی شود، اما -حاکمیت دیکتاتوری در ایران بود

اندیشه های موجود در آن اثر بود که در یک پروسه تکمیل شد و حاصل کار در کتاب رفیق 
است ) ژی و هم تاکتیک هم استرات، مسلحانه یمبارزه( در این کتاب. احمدزاده انعکاس یافت

بالفعل آن دوره بلکه به عنوان یک ط که  ضرورت اعمال قهر انقالبی نه فقط در شرای
  . نیز مورد توضیح و تشریح واقع می شوداستراتژی
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 با برخوردهای مختلف و گوناگونی مواجه ، از زمان تدوین خود،تئوری مبارزه مسلحانه
 به آن عملر عمل به کار گرفته شد و در حدی که  این تئوری به درستی د،در یک دوره. بوده
در .  نتایج درخشانی به بار آورده و تأثیرات مثبت عمیقی در جامعه ما به جا گذاشتشد،

گونه که رویزیونیسم در مقابل  ، این تئوری با تجدیدنظرطلبی مواجه گشته و به همانایدوره 
تقاد به مبارزه مسلحانه، جوهر اساسی مارکسیسم قرار می گیرد، در اینجا نیز ضمن اعالم اع

در یک مرحله، اساس تئوری چریکهای فدائی خلق زیر سئوال .  مورد حمله قرار گرفت،آن
 با ،دیگری  این تئوری مثل هر تئوری مارکسیستی،و باالخره. رفته و تماماً رد و انکار شد

  یپیشبرد یک مبارزهاما، امروز، اگر قرار به . برخوردهای دگماتیک هم مواجه بوده است
 مسلحانه به  یجوانان مبارز ما باید به تئوری مبارزهواقعاً انقالبی در جامعه ایران است، 

 و در برخورد به یک تئوری مارکسیستی است برخورد نمایندی گونه که شایسته  همان
این تئوری در اساس با تشریح ساختار .  آن را دریابندجوهر اول سعی کنند که  یدرجه

 اجتماعی جامعه، شناخت تضاد اصلی و به طور کلی با تجزیه و تحلیل شرایط -  قتصادیا
طور که   همان،در عین حال.  تدوین گشت، بر مبنای فاکتورهای بنیادی جامعه،ایرانی جامعه 

موجود در آن ی گفته شد، با تجزیه و تحلیل شرایط بالفعل و در نظر گرفتن فاکتورهای زنده 
جای تردید نیست که .  بکارگیری آن توضیح داده شده و تشریح گردید ییدوره نیز چگونگ
اما نکته اساسی این است .  متفاوت است، تدوین این تئوری ی با شرایط دوره،شرایط امروز

که باید دید که آیا این تفاوت، شامل حال بنیان های اساسی آن نیز می گردد؟ آیا تضاد اصلی 
  اجتماعی-ی  تغییر نموده است؟ آیا اساس ساختار اقتصاد،ه نسبت به آن دور، ما یجامعه
 با هر فاکتور جدیدی که امروز باید به حساب آورده شود، چنان است که ، کنونی یجامعه

باید توجه   و کسب پیروزی است؟اینیاز به تدوین استراتژی دیگری برای تأمین اقتدار توده 
نیروی الیزال توده ها و تأمین  ندهی سازما یمسأله بر سر چگونگیی همه کنیم که 

؛ با تأکید به این امر که تئوری چریکهای فدائی  کارگر بر جنبش می باشد یرهبری طبقه
با قاطعیت می توان گفت خلق پاسخ کامالً معین و مشخص خود را به این معضل داده است، 

ه وظایف ران خواهان عمل بایی  که در بطن جامعه یکه امروز هیچ نیروی کمونیست
 راهیابی و ،خویش می باشد، نمی تواند بدون توجه به این تئوری و برخورد با آن انقالبی

اتفاقاً برعکس، . وجه بحث بر سر الگوبرداری نیست  در اینجا، به هیچ.یا راهگشائی نماید
ضرورت یک برخورد واقعاً مارکسیستی با این تئوری چنین می طلبد که حتی اگر امروز 

 ، دست به عملیات مسلحانه بزنند، اکیداً باید50سبک چریکهای فدائی خلق در دهه کسانی به 
بر مبنای تجزیه و تحلیل شرایط بالفعل هم دالیل این امر و هدفی که از آن تعقیب می شود را 

هم، نقش آن عملیات را در رابطه با استراتژی مورد نظر   و، توضیح دهندامروزی جامعه 
  .خود تشریح نمایند

 
تهران نامبرده، رابط بین شبکه های سازمان در  ...": عین جمله کتاب چنین است )3

و تبریز بوده و در حین مالقات با نزهت السادات روحی آهنگران توسط ساواک محاصره و 
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 به علت ورم حاد ریه 8/3/1350پس از دستگیری سایر همکاران خود را لو داده و در تاریخ 
 ."موده استدر بهداری ندامتگاه فوت ن

 
سازمان چریکهای فدائی خلق، در ادامه فعالیت های مبارزاتی گروهی از  تبریزی شاخه  )4

انقالبیون در تبریز، بنیان نهاده شد که قبل از ارتباط با رفقای تهران، در ارتباط مبارزاتی با 
. تندهم بودند و در رأس آنها، رفقا، صمد بهرنگی، کاظم سعادتی و بهروز دهقانی قرار داش

ارتباط این رفقا با تهران، ابتدا از طریق تماس رفیق پویان و رفیق صمد بهرنگی و سپس با 
 .ارتباط گیری مجدد رفیق پویان با رفیق بهروز دهقانی برقرار گردید

اکیداً باید به این نکته توجه 
شاخه "کرد که عالوه بر 

، رفقائی نیز در این "تبریز
 شهر بودند که مستقل از آن
شاخه، از طریق رفیق اسد 
اهللا مفتاحی که در دانشگاه 
تبریز درس می خواند، با 

توسط رفیق (رفقای تهران 
در ارتباط ) عباس مفتاحی

مبارزین مرتبط با . بودند
تاحی که رفیق اسد اهللا مف

و جقریب به اتفاق آنها دانش
شد و پس از آزادی از  دستگیر 50او، درسال (بودند، بعدها از طریق تماس رفیق تقی افشانی 

با رفیق بهروز دهقانی، به شاخه ) ، دیگر به فعالیت های سیاسی نپرداخت 57زندان در سال 
  .تبریز وصل شدند

 
بهاران خجسته "  شایسته و زیبا برای کرامت دانشیان است که سرودااین نامی واقع )5
روی کتابی گذاشته شده اخیراً، این نام به صورت یک عنوان، .  با نام او عجین شده است"باد

مسلماً، اینجا، جای . است که در رابطه با زندگی کرامت دانشیان، در ایران انتشار یافته است
سیاست خفه "بحث در مورد آن کتاب نیست، تنها الزم می بینم با جلب توجه خواننده به 

در ایران رژیم، چنین سیاستی را در مقابل جوانانی ( رژیم جمهوری اسالمی "کردن با عسل
  یدر پیش گرفته است که شدیداً عالقه مند و تشنه برای درس آموزی از تجارب انقالبی دهه

یادآور شوم که امروز، کتاب هائی در ایران منتشر می شوند که شهد نام و )  ، می باشند50
 ینادر .  یأس و ناامیدی قرار می دهند ی برای اشاعهاییاد عزیزان انقالبی آن دهه را وسیله 

مبارزه  ("رد شکل خاصی از مبارزه"گونه کتاب ها گاه سعی می شود تحت عنوان ظاهراً 
خودشان  که البته -وضع موجوددر تغییر گونه   شده و هر"مبارزه زدائی"اساساً ) مسلحانه

 .ناممکن جلوه داده شود -هم به نامطلوب و حتی ظالمانه و ناعادالنه بودنش اعتراف می کنند

 رفیق اسداله مفتاحیرفیق عباس مفتاحی
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کامالً قابل پیش بینی است که نام و یاد گرامی کرامت، این ب فوق الذکر در مورد کتا
کمونیست راستین فدائی، خوانندگان بسیاری که همواره به او عشق ورزیده اند را با اشتیاق 

حال این . مورد زندگی او، به سوی این کتاب، جلب کند فراوان برای دانستن هرچه بیشتر در
 مولف خود ،است که دریابد که با استفاده از چنین فرصت سعیدیهشیار ی به عهده خواننده 

که نام و یاد خوش و خاطره ) هرچند به طور ناموفق( آیا کوشش شده است. چه می گوید
 و حفظ شرایط "بهاران" برای کوبیدن خود ایبه وسیله ) کرامت(انگیز راوی بهاران 

آیا نام و یاد عزیز ! ، تبدیل شودبار حاکم زمستانی تحمل ناپذیر کنونی تحت رژیم نکبت
 برای حمله به گوهر اندیشه های پاک و انسانی او در ای به وسیله کرامت نیز در این کتاب

 !آمده است
 
 تصویر مادری قرار دارد که بغض شدید کینه، گلویش را می ،در خاطرات زندگی من )6

ا نگذارد که اشک هایش را قورت دهد و می کوشد ت فشارد ولی به خود فشار می آورد که آن
او به حالت درگوشی با مادر من صحبت می کند و هر دو مرتباً آشفته تر می . سرازیر شوند

این صحنه را، من، در یک حمام عمومی در تبریز که با مادرم به آنجا رفته بودم، شاهد . شوند
وانستم علت آنها، توجهی به من نداشتند؛ ولی من به حرف هایشان گوش می دادم و ت. بودم

نیروهای ارتش شاهنشاهی، دختر جوان آن . آن غم و آشفتگی و ناراحتی را متوجه شوم
 در تهران به رگبار مسلسل بسته و ، به همراه داماد و کودک تازه متولد شده شان را،مادر

آن مادر می گفت که دختر و نوه و داماد من، داشتند از . خونشان را بر زمین ریخته بودند
 1342 خرداد سال 15 این جنایت، احتماالً در.  می گذاشتند که به مسلسل بسته شدندخیابان

 .اتفاق افتاده بود
  
هرچند که متأسفانه، امروز، مضمون آن تبلیغات از زبان (یکی از تبلیغات مغرضین  )7

برعلیه کمونیست های ) افراد کوته بین و سطحی نگر از درون صف خلق نیز، شنیده می شود
مبانی تئوریک و آموزش تا "فدائی، این است که گویا آنها سواد سیاسی نداشتند و یا راستین 

گرائی صرفشان را در راستای مبارزه با حکومت وقت  جائی برایشان اعتبار داشت که عمل
کلمات درون گیومه که در مورد کمونیست فدائی، کرامت دانشیان گفته شده، . ("توجیه نماید

نظر از این که  اما، صرف). تأکید از من است. نقل شده،  112 صفحه ،"نراوی بهارا"از کتاب 
 مورد نظر آنها چیست، واقعیت این است که این قبیل سخنان، تنها برای تبلیغ "سواد سیاسی"

برعلیه کسانی زده می شود که اتفاقاً، درست، برخورداری آنها از سواد و آگاهی های 
همین .  ایران شد یثبت آنها در جنبش توده های ستمدیدهانقالبی، موجب ایفای نقش بسیار م

 خود بیانگر آن است که عملگرا خواندن و بی سواد جلوه دادن آن انقالبیون و اظهار ،واقعیت
 تا کنون در هیچ کجا دیده ،به طور کلی نیز. نظراتی از این قبیل، تبلیغات دروغینی بیش نیستند

خود ی  توانسته باشند تأثیری تاریخی در جامعه "فصر عملگرائی"نشده است که کسانی با 
 بی توجهی به ،آیا منظور! مفهوم عملگرائی چیستوانگهی، باید دید که . به جای بگذارند

 نیست که ای مگر این یک موضوع روشن و ثابت شده ،تئوری می باشد؟ در این صورت

    و8    
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 که رفقا پویان و  ایوریعملکردهای فدائی ها بر مبنای یک تئوری انقالبی قرار داشت، تئ
در کتاب فوق الذکر در این که  همچنین، در رابطه با آنچه !احمدزاده آن را مدون نموده بودند

 در "آموزش" و "مبانی تئوریک"مورد آمده است باید پرسیده شود که از نظر منتقد، اعتبار 
به  هائی که "وزشمبانی تئوریک و آم" :ما می گوئیم! چیست و به درد چه کاری باید بخورد

به درد ) "توجیه نکند"آن را  یا به قول مولف کتاب مذکور،( نیاید کار مبارزه با حکومت وقت
 را ایسواد سیاسی و تئوری که چنان مبارزه . کارگران و توده های رنجدیده نمی خورد

  حزب توده خائن و"مبانی تئوریک و آموزش" نکند، تنها می تواند از نوع همان "توجیه"
برای بازداشتن مردم از مبارزه علیه حکومت رسوای عام و خاص باشد که تنها و همواره 

 که صرف مطالعه کردن را بی عملتفاوت بین روشنفکران  .وجود می آینده ، بهای وقت
کسانی که مطالعه را برای کسب آگاهی جهت تشخصی برای خود به حساب می آورند و 

 نیز در همین نکته و حرکت مبارزاتی خود بکار می گیرندعمل  انجام هرچه بهتر و پربارتر
 که "مبانی تئوریک و آموزش"اساساً، در یک نگرش واقعاً درست و علمی، . نهفته است

 برای کسب آگاهی می باشند، تا آنجا با ارزش اند و دارای اهمیت اند که در ایوسیله 
عد در بُ واضح است که .د قرار بگیرن،خدمت تغییر شرایط نامطلوب به شرایط مطلوب

 .سیاسی، مبارزه با حکومت وقت، اساس کار برای ایجاد شرایط مطلوب را تشکیل می دهد
 مبانی تئوریک و آموزش، تنها در خدمت به تغییر شرایط نامطلوب که آن "اعتبار"بنابراین، 

صل این یک ا. هم در اساس از طریق مبارزه با حکومت وقت، میسر می باشد، نهفته است
 باید عمیقاً درک کرد که اعمال ،به این اعتبار. اساسی است که تئوری رهنمای عمل است
آگاهی و باور وی به یک تئوری  سواد سیاسی و انقالبی مبارزینی چون کرامت دانشیان، از

 50  یثانیاً، در رد این تبلیغ مغرضانه که گویا مبارزین فدائی دهه. انقالبی، نشأت گرفته بود
تا . روی واقعیت هائی تعمق نمائیمیاسی نداشتند، باید به خود واقعیت رجوع کنیم و سواد س

بر مبنای اسناد، آنجائی که به بنیان گذاران و رفقای اولیه چریک های فدائی خلق برمی گردد، 
، آنها، نه فقط به مبانی تئوریک مارکسیستی، مسلح شواهد و مدارک کامالً زنده و آشکار

ا تجارب انقالبی در کشورهای مختلف را مطالعه کرده و از آموزش های مربوط بودند، نه تنه
 در سطح جهان بهره مند بودند، نه فقط تاریخ گذشته و بشریتبه انقالبات گذشته و معاصر 

معاصر ایران را مطالعه کرده بودند و خالصه، نه فقط از آگاهی تئوریک سیاسی الزم برای 
 خود برخوردار بودند، بلکه بسیاری از  یامطلوب در جامعهحرکت در جهت تغییر شرایط ن

حداقل، کتاب ها، مقاالت و . آنها، سال ها در زمینه های ادبی و اجتماعی نیز کار کرده بودند
 عالوه بر آثاری از آنها که قبل از انتشار، توسط ساواک،(ترجمه هائی که از آنان به جا مانده 

 نه توزانه بودن چنان اظهاراتی، به حد کافی، گواه و شاهد و کییندر اثبات دروغ) ضبط شده
مسلحانه، به سوی آن ی  که با آغاز مبارزه 50  یثالثاً، در مورد دیگر انقالبیون دهه. ندا

آمدند، هرچند در میان آنها نیز رفقائی با سطح دانش سیاسی باال و تیپ های تئوریک کم 
رفقای اولیه ی  اگر همگی آن رفقا به اندازه نبودند، اما باید خاطر نشان ساخت که حتی

فهم و شعور سیاسی و اجتماعی در تک تک آنان، آنقدر باال سازمان تئوریک نبودند، ولی، 
بود و آنها از چنان دانش سیاسی و آگاهی انقالبی برخوردار بودند که ضرورت های 
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 وانگهی، .کت نمودندجامعه برای پیشرفت و تعالی آن را دریافته و در جهت تغییر آن حر
 کسانی که در یک جنبش انقالبی  یهمهبه طور اساسی باید به این واقعیت آگاه بود که 

شرکت می کنند، الزاماً تئوریسین و یا تیپ های تئوریک نمی باشند و الزم هم نیست که 
 جنبش های مترقی به  یجوامع و در همهی  این امر نه فقط در ایران بلکه در همه .باشند

افراد مبارز و به طور کلی توده ها که بنا  بسیاری از. لحاظ زمانی دور و نزدیک، صادق است
در مسیر آن امکان می به برخورداری از حدی از آگاهی انقالبی در مبارزه شرکت می کنند، 

مسلم است . یابند و خود خواهند کوشید که به آگاهی و سواد سیاسی خود اضافه نمایند
قالبی و هوشیار نیز مسئولیت بزرگی در ایجاد شرایط الزم برای این کار که یک رهبری ان
 اما، کسانی که بدون تعمق در تبلیغات مغرضانه، - مغرضان به کنار-  پس.را به عهده دارد

آن یاوه های بی پایه را در مورد چریکهای فدائی خلق، تکرار می کنند، بهتر است به جای 
سواد سیاسی آموخته و آگاهی خود را از واقعیت های غیرقابل دنباله روی، بکوشند تا اندکی 

  .انکار در گذشته و حال، ارتقاء دهند
 لنینیسم آموزش داده و آن را چنان عمیق -  ، یا خود را با مارکسیسم50  یانقالبیون دهه

آموخته بودند که قادر شدند با به خدمت گرفتن تجارب انقالبات جهانی و با تجزیه و تحلیل 
 و یا اگر هم به ایده ها و نظرگاه ،رایط موجود در ایران، راهی برای تغییر آن پیدا نمایندش

های دیگری معتقد بودند، به ضرورت تغییر وضع موجود پی برده و در عمل نیز برای 
 و عزمی شور زندگیاین جوانان که سرشار از . دگرگون کردن آن، قاطعانه همت نمودند

شکنجه ی  بود که بگیر و ببندها و آوازه ایشان به درجه  انقالبیآگاهی  انقالبی بودند،
؛ برعکس، خود با آگاهی از آن های قرون وسطائی شاه، آنها را از راه باز نمی داشت
شکی نیست که این واقعیت، در . شکنجه ها و سرکوب ها، پا به میدان مبارزه گذاشته بودند

طور که گفته شد، جز  توانه این شجاعت، همان اما پش. ناشی از شجاعت آنان بود،عین حال
. جامعه و باور به یک تئوری و نظرگاه انقالبی از طرف آنان، نبود درک عمیق ضرورت تغییر

، اعتراف می کنند، آنقدر آگاهی ندارند  50مغرضین که به شجاعت انقالبی مبارزین مسلح دهه 
ن، سواد سیاسی و آگاهی انقالبی و و یا از این معرفت برخوردار نیستند که بدانند که ای

معرفت آنها به ضرورت های جامعه برای تغییر به نفع ستمدیدگان بود که باعث چنان 
شجاعت هائی در آن انقالبیون می شد؛ واال چنان جسارت و شجاعت هائی که آنها نشان می 

یون رژیم شاه مثالً در رابطه با فدائی برجسته، کرامت دانشیان که همگان در تلویز(دادند 
  !از آسمان نازل نشده بودند) شاهدش بودند

  
 بعدی مبارزه که اپورتونیسم بر  ی در مرحله،این واقعیت افتخارآفرین و درخشان )9

در حقیقت، تحسین جامعه از .  شمرده شد"غیرارزش"سازمان ما حاکم شد، به تدریج 
داکاری ها و قهرمانی ها به  ایران از آن ف یتوده های ستمدیده انقالبیون مسلح و قدردانی

حدی بزرگ و وسیع بود که بعدها از طرف دشمنان مردم ما و حتی نیروهای کوته فکر درون 
طور که در ابتدا توضیح  به مستمسکی تبدیل گردید که همان) ؟(!خلق، به صورت امری منفی
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ه از آن ما  ک-دادم گرایشات سیاسی مختلف با تکیه بر آن و ضمن نسبت دادن تفکراتی به ما
 . برعلیه چریکهای فدائی خلق تبلیغ نمودند-نیست

 
ایرج و فرهاد  فرخ، سیروس، تر رفقای گرانقدر، رفیق فرشاد سپهری، برادر کوچک )10

 با دالوری تمام با رژیم شاه جنگیده و ،چهار تن آخر از رفقای نامبرده. سپهری می باشد
نوین انسانی برای  و رسیدن به زندگیبرای هموار کردن راه پیروزی کارگران و زحمتکشان 

رفیق فرشاد سپهری نیز در این راه اما در رژیم جمهوری . همگان، جان خود را فدا نمودند
 ! آنها گرامی باد ییاد همه. اسالمی جان باخت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

رفیق فرخ سپهری رفیق فرشاد سپهری

رفیق ایرج سپهری

رفیق سیروس سپهری رفیق فرهاد سپهری
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 نام "سعید پایان"ه می شد، محاکمرفیقی که با من  )11
همان   هم پرونده نبود و من هم با او دراو با من. داشت

طور که قبالً  ولی همان. جلسات مربوط به دادگاه آشنا شدم
رفقا در دادگاه  وقوع حرکت مبارزاتی  پس از،اشاره شد
 که رفقا مسعود احمدزاده و - نفر23تاریخی  مشهور و

عباس مفتاحی از اعضای مرکزیت سازمان در آن حضور 
وابسته به چریکهای فدائی خلق را دسته  دیگر، افراد -داشتند

جمعی به دادگاه نبرده و آنها را در ترکیب هائی که خود 
 مرا هم با ،از این رو.  می نمودندمحاکمهست می کردند، در

 رفیق سعید پایان یک ،در دادگاه اول .او به دادگاه بردند
. سال محکومیت گرفت که شدیداً از آن دلخور و ناراحت بود

! یک سال خیلی کم است، تازه چند ماهش هم که گذشته: مرتب با اعتراض می گفتبه طور 
 برای او به منزله ،رفیق سعید به درستی تشخیص می داد که بودن در کنار مبارزین در زندان

این لحاظ بود که دلش می خواست  از.  آموزش سیاسی خواهد بود یگذراندن یک دوره
حاکمیت شرایط . ی برای چنین آموزشی داشته باشدبیشتر در زندان مانده و مدت کاف

دیکتاتوری و اختناق شدید در جامعه، فقدان هرگونه آزادی مدنی و اجتماعی، از آزادی بیان و 
مطبوعات گرفته تا آزادی اجتماعات و غیره، در شرایطی که زندان پس از حضور کمونیست 

، برای جوانان مبارز جذبه خاصی های فدائی در آن به یک محیط مبارزاتی تبدیل شده بود
آن زمان، اشتیاق به بودن در کنار انقالبیون در زندان را من در افراد دیگری  .پیدا نموده بود

  .نیز دیدم، به خصوص، سیمین توکلی را در این زمینه، به یاد می آورم
 او در  هنگامی که53در سال . رفیق سعید پایان، پس از آزادی از زندان به سازمان پیوست

یکی از پایگاه های سازمان در اهواز پس از ورزش عصر، به پاک کردن اسلحه خود می 
دو رفیق .  تیری شلیک می کند که به خودش اصابت می نماید،پردازد، ناگهان به اشتباه

 از دکتری تقاضای کمک می ،در کلنیک. حاضر در پایگاه فوری او را به یک کلنیک می برند
 رفقا او را با تهدید ،به ناچار. ی حاضر به بندآوردن خون او نمی شودکنند ولی دکتر حت

اما در یک . دکتر ظاهراً مشغول مداوا می شود. اسلحه مجبور به مداوای رفیق سعید می کنند
. وجود می آیده  بایشرایط آشفته . لحظه موقعیتی یافته و شروع به داد و بیداد می کند

 رفیق سعید ،در این موقعیت. دستگیری هر سه رفیق بیانجامدشرایطی که هر آن ممکن بود به 
که هم نگران وضع دو رفیق دیگر بود و هم خودش نمی خواست زنده به دست دژخیمان 

 خود به زندگی او پایان داده و  یرژیم شاه بیافتد، با اصرار از رفقا می خواهد که با گلوله
یا وقت را از  - 1 : راه در مقابل خود می بینند دو رفیق دیگر سه،در آن شرایط. خود فرار کنند

 یا خود فرار -2. دست داده و به ساواک امکان دهند تا هر سه نفر آنها را زنده دستگیر نماید
. کرده و رفیق سعید را زنده به جای بگذارند و به واقع او را تحویل شکنجه گران رژیم بدهند

ق مسئول، راه سوم را رفی! آن رفیق عمل کنند به خواست ،موضوع دردناکیی  و یا با همه -3
  !برمی گزیند

  

 رفیق سعید پایان
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مسئول چنین واقعیت های .  بسیار دردناک است،به راستی که حتی یادآوری این موضوع
وحشتناک و بسیار دردناک جز رژیم دیکتاتور شاه که مدافع منافع مشتی سرمایه دار 

  .داخلی بود، نمی باشد زالوصفت خارجی و
 

ملی نظری داشتم که باعث می شد همیشه ی تان، در رابطه با مساله دبیرسی در دوره  )12
در دادگاه، . من تبریزی ام، یک آذربایجانی و یک ایرانی: با احساس افتخار به خودم بگویم

 . را هم با همان احساس گفتم"ایران عزیزم"
 

 با گسترش هرچه بیشتر مبارزه در سطح ،به تدریج )13
یشتری به این مبارزه، رژیم نیز جامعه و با پیوستن زنان ب

 خود، برای "قوانین"به مقابله برخاست و خیلی زود در 
زنان مبارز سیاسی نیز همانند مردان مبارز سیاسی، 

رفیق مادر از چریکهای . محکومیت های باال در نطر گرفت
که در بهمن سال )  فاطمه سعیدی- مادر شایگان( فدائی خلق

ن سیاسی بود که بیدادگاه  دستگیر شده بود، اولین ز52
بال آن، منیژه اشرف به دن. شاه حکم ابد برای او تعیین کرد

 به عنوان اولین زن 54 در مرداد سال )مجاهد (زاده کرمانی
از چریکهای فدائی خلق . سیاسی به جوخه اعدام سپرده شد

 55نیز اعظم روحی آهنگران، اولین زنی بود که در سال 
 آزادی کارگران و  یرا وثیقهحکم اعدام گرفت و خونش 

بدین گونه بود که رژیم مرتجع شاه، . زحمتکشان نمود
خیلی راحت و با دست و دل بازی، برابری زن و مرد 

. را به رسمیت شناخت) ؟(! شکنجه و اعدام یدرحوزه
 که رژیم شاه بسیار در مورد "اعطای حق رأی به زنان"

 باری از ،عمل آن به نفع خود تبلیغ نمود، حقی نبود که در
چرا که تحت سلطه دیکتاتوری حاکم، . دوش زنان بردارد

اما، . اساساً انتخابات آزاد و رأی آزاد، امری بی معنا بود
 با مردان در حوزه برخوردار شدن زنان از حق مساوی

 رژیم وابسته به امپریالیسم  ی تحت سلطهشکنجه و اعدام
 این،.  داشتشاه، چنین نبود بلکه کامالً عملکرد واقعی

 شده "اعطاء" بود که اتفاقاً برای اجرا در عمل،(!!) "حقی"
 "انسان"فقط اینگونه، ) رژیم شاه(باید گفت که ارتجاع ! بود

 . به رسمیت شناخت، زنان رابودنِ) و نه نیمه انسان(کامل 
  

  فاطمه سعیدیرفیق 
 ) شایگانمادر(

رفیق اعظم روحی آهنگران
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 .من در زندان متن دفاعیه ام را با خط ریز نوشته و سعی کردم آن را به بیرون بفرستم )14
با او دوست ) منصوره کاویانی(پرستار جوانی در زندان قصر بود که یکی از همبندی های ما 

 مرا از طریق آن خانم به بیرون بفرستد  یمنصوره به من گفت که می تواند متن دفاعیه. بود
من متن دفاعیه ام را به منصوره دادم . و آن را به دست افراد مبارزی که می شناسد، برساند

اتفاقاً در همان زمان متوجه شدم که می توانم از . آن طریق به خارج از زندان بفرستدکه از 
ی نوشته . طریق بعضی از کسانی که به مالقات می آیند نیز نوشته هائی را به بیرون بفرستم

بود که آن را برای کار آموزشی ) هوارد فاستاثر ( نقدی بر کتاب اسپارتاکوس ،م دستمدَ
پشت میله های  متن را با خط ریز روی کاغذی نوشته و از. ان نوشته بودممان در زند خود

 ،به یاری و همت او، این متن بعداً در جنبش. اتاق مالقات به دست برادر یکی از رفقا رساندم
ولی متن دفاعیه . ، منتشر شد که هنوز هم موجود است"نقدی بر کتاب اسپارتاکوس"با نام 

 هرگز معلوم نشد که چه بر سرش - نقد به بیرون فرستاده شده بود که ظاهراً پیش از آن - ام
منصوره . راجع به آن نشنیدمچیزی وقت از کسی  من در بیرون از زندان هم هیچ. آمد

او دختری . کاویانی، دانشجو بود و در رابطه با فعالیت های دانشجوئی دستگیر شده بود
در تجربه این طور (!) دی از خود راضی بوداما کمی، زیا. ورزشکار بود و قابلیت هائی داشت

قدر نیز  قدر که با تکبر به خود می نگرند، همان دستم آمده که معموالً این قبیل آدم ها، همان
منصوره موقعی که عازم دادگاه بود . سعی می کنند آنچه در دیگران می بینند را تحقیر کنند

دفاع قانونی بکند، چون  از خود ست کهکه مجبور ا) واقعاً متأسف است(به من گفت که حیف 
 دیگر که  یو اضافه کرد که دفعه!) نمی داند که او چقدر مهم است( رژیم او را نمی شناسد

می شد فهمید که منظورش این ( ...دستگیر شود چنان دفاع ایدئولوژیک غرائی خواهد کرد که 
 هم که ای وی در آن دوره !).است که دفاع ایدئولوژیک او روی دست دفاع های ما خواهد زد

ما برای تحقق بعضی از خواست هایی که جزء حقوق زندانیان سیاسی بودند، اعتصاب غذا 
کرده بودیم، از این کار سر باز زد، چون منتظر جواب دادگاهش بود و این طور جلوه می داد 

ولی . دتری انجام دهم که دارد مخفی کاری می کند و می خواهد برود بیرون و کارهای مه
او به اعتبار . سیاسی دنبال شهرت طلبی استی  در بیرون نشان داد که در مبارزه ،منصوره

از .  ساخته بود، خوددر زندان بودنش، دروغ هائی در مورد گویا بسیار مبارز و مقاوم بودنِ
که در ساواک به جان زندانیان می اندازند هم صحبت ) ؟("خرسی"رفیقی شنیدم که او از 

 را دور خود جمع کرد که ای وی از این طریق، افراد مبارز بی تجربه ،به هر حال. ستکرده ا
در دور دوم که او در زندان بود، نه تنها به یاد . همین امر موجب دستگیری مجددش شد

 . تسلیم پلیس شدآنطور که شنیدم،  غرا نیافتاد بلکه"دفاع ایدئولوژیک"
 

 که من بودم جالب ای"آوازه"رآوازه و ن آن نام پُدر شرایط بعد از قیام بهمن، تضاد بی )15
از طرف عده ) سازمان چریکهای فدائی خلق ایران(من ی  از آنجا که خانه ،در آن زمان .بود
 افراد سودجو و فرصت طلب، اشغال شده بود، من اغلب شب ها حتی محلی برای خوابیدن ای

در اینجا فقط باید . اگذار می کنم شرح مبسوط این واقعیت را نیز به جای دیگری و-نداشتم
من به همراه  سعید و. بگویم که که رفیق سعید سلطانپور در آن روزها بهترین یاور من بود
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؟ ...!راز مرگ صمد"  رجوع کنید به کتاب اخیردر مورد شخص(و حمزه فراهتی  حرمتی پور
در این . " استچگونه ارتجاع مرگ مشکوک صمد را دستاویز حمله به یاران او قرار داده

 توضیح داده ام که در چه جّو و اوضاعی، او با ما در ارتباط "دوران تبرئه"کتاب در بخش 
هم از طریق ترکیه به ایران آمده بودیم و در آن روزها که من در تهران بودم  با) قرار گرفت

نی و احساس  سعید بود که با مهربا،این تا بتوانم ترتیب گفتگوئی را با مرکزیت سازمان بدهم،
 . یکی از اقوام خود جای داد یمسئولیت، مرا در خانه

 
 از آنجا که انعکاس شنیده های زندان است، ،مذکوری ارائه شده در نوشته  اطالعات )16

 برای توصیف "پایمردی"  یکلمهدر آن نوشته، .  نیستند،دقیق و همگی منطبق بر واقعیت
شکی نیست که در .  جلب توجه می کندکه مبارزه و مقاومت دو نفر زن به کار رفته است

 آن زمان که زنان هنوز فرصت و امکانی نیافته بودند تا قابلیت های فرهنگ مردساالر
مبارزاتی خود را به طور وسیع به همگان نشان داده و ثابت نمایند، بکاربردن چنین کلماتی 

 از ،این است که کلماتواقعیت . )نه این که نادرست نباشند( غیرطبیعی به نظر نمی رسیدند
 در ،بنابراین. خود زندگی نشأت می گیرند و در جریان زندگی، شکل و رنگ خود را می یابند

باید اضافه کنم که این کلمات . عجیب نیست شرایط آن روز جامعه، بکارگیری چنان کلماتی
 اما، .تأکید داشتند نیز شنیده می شدمرد  حتی از زبان کسانی که به برابری حقوق زن و

امروز رشد جنبش زنان به حدی رسیده است که جامعه را متوجه نادرستی بکاربردن چنین 
این واژه ها متعلق به دورانی است که زنان، امکان شرکت در حوزه های . واژه هائی بنماید

 لذا، امروز باید کلمات مناسب با وضعیت کنونی. مختلف زندگی به طور وسیع را نداشتند
  .ر ببریمزنان را بکا

او یک دختر انقالبی .  که در متن آن نوشته آمده، جمیله بوپاشا می باشد،منظور از جمیله
قاطعانه با استعمارگران فرانسوی و مقاومت قهرمانانه در ی الجزایری بود که به دلیل مبارزه 

وان مقابل شکنجه های آنان، نه فقط در الجزایر بلکه در ایران و بسیاری از کشورها، به عن
  .سمبل رزمندگی و مقاومت، مشهور و نامش در آن دوره بر سر زبان ها بود

  
در چاپ جدید حماسه مقاومت که اخیراً منتشر شد،  )17

از   این دو نفرخارج شدنبه طور کامالً موجز در مورد 
از  165  یبه صفحه( نوشته ام صف چریکهای فدائی خلق

 بعضی از  ولی.)مراجعه کنید "حماسه مقاومت"چاپ جدید 
 آن دو نفر خوانندگان مطرح کردند که بهتر بود در مورد

  کاریچنین نمی کنم فکر این که با .می دادم توضیح بیشتر
 :در اینجا ضروری باشد مختصراً توضیحاتی می دهم

  اولین تجربه،در مورد شهین توکلی، تا آنجا که من می دانم
 بود  ای تیمی ی در خانه50 مبارزاتی جدی او در سال ی

 انرفیق سعید آری، )همسر مبارز شهین(او، رفیق سعید آریان  که با همراهی



 توضیحات
 

149 

فکر می کنم او در آن زمان از اولین کودکانی بود که  .شهین و سعیدی یک ساله ی بچه ( صمد
رحمت پیرونذیری،  پویان، اسکندر صادقی نژاد،: و رفقا) خود داشت نام بزرگ بهرنگی را روی

در جریان ،  50 خرداد سال 3 در .ی تشکیل یافته بودجمشیدی رودباراحمد زیبرم، عباس 
  .وجود آمد، وی دستگیر شده درگیری که بین نیروهای ساواک و آن رفقا ب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 . از زندان آزاد شد55 سال زندان محکوم و در سال 5در دادگاه به ،  50در زمستان سال 
 حضور ، سیاسی یم پس از آزادی از زندان در صحنهشهین توکلی، تا آنجائی که من می دان

 کتابی که - آمده "داد بیداد"در کتاب   او   از ایمتأسفانه، اخیراً نوشته . محسوسی نداشته است
 50  ی انقالبیون دهه یدر جهت کورکردن آگاهی جوانان مبارز ایران، می کوشد به تخطئه

  .بپردازد

 1350 خرداد 4 –روزنامه کیهان کلیشه 
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دیده ) ویدا حاجبی(  مولف کتابایاپ شده، کلمات کلیشه در متنی که در این کتاب به اسم او چ
وین و جامعه ای ن" ،"ایثار و صداقت انقالبی"طریق  می شود که گویا قرار بوده که فقط از

حالی که به این نحو ایثارگری و صداقت انقالبی   در،در کتاب مذکور . در ایران بر پا شود"عادل
 خر و مالمت قرار گرفته است در عوض از آنچه او درمورد تمس 50  دهه یهای انقالبیون سال
 ویدا حاجبی با حسینی، شکنجه گر و رئیس وقت زندان اوین گفته "احترام آمیز"  یمورد رابطه

 ما استفاده شده است و آن  یاست، در جهت جاانداختن یک معیار به غایت ارتجاعی در جامعه
  . است"نکوهیده"این که گویا ابراز تنفر از شکنجه گران امری 

 دست برده و به میل "داد بیداد"از آنجا که خانم حاجبی در متن مصاحبه های قید شده در 
 دخالت کرده "سبک بیان"در به قول خودش(خود کلمات و عباراتی در آن ها گنجانده است 

ولی در هر حال، تا  . امکانپذیر نیست،گفته های او و مصاحبه شونده ، تفکیک موضع و!)است
 مصاحبه شونده حرفی خالف آنچه به نام او در این کتاب آمده است مطرح مانی که خودِز

به حساب ) مصاحبه شونده(ننموده، ناچاراً همان گفته ها و موضع اتخاذ شده را باید از آن او 
  .آورد

در مورد رقیه دانشگری، او در دانشگاه تبریز 
 مناف فلکی آشنا و از طریق ،با رفیق گرانقدر

در تابستان  .سی کسب نمودسیا او آگاهی
وی در تیمی که توسط رفیق ،  50سال 

 سازماندهی ،مسعود احمدزاده شکل گرفت
 در هنوز مدت کوتاهی نگذشته بود که اما .شد

مرداد ماه همان سال دستگیر، در دادگاه به 
 57ده سال زندان محکوم شد و در سال 

 از زندان ، ایرانه یای رزمندتوسط توده ه
 هدایت 57پس از این که در سال  .آزاد گردید

سازمان چریکهای فدائی خلق به دست فرخ 
نگهدار و همپالگی هایش افتاد، رقیه دانشگری 
خود را در خدمت پیشبرد سیاست های 

همکاری .  این باند قرار داد یمماشات طلبانه
به و همدستی با این باند باالخره او را 

جریان  صورت یکی از مسئولین اصلی
وی به آنجا رسید که بر جنایات رژیم جمهوری ،  60در سال .  درآورد"اکثریت"موسوم به 

 که در همان ایمتن نوشته (... ایران، صحه گذاشت وی اسالمی در حق توده های ستمدیده 
خاک  جهت ننگین جنایت کارانه وسال با امضای او و فرخ نگهدار برای توجیه آن اعمال 

 . هرچه بیشتر بر چشم توده ها در جامعه پخش شد را در این کتاب مالحظه کنیدیدنِپاش
  مفسد "ان ـهوری اسالمی همـداران جمـ  در لفظ سردم60در سال  "ضد انقالب" و "گروهک"
  

  

 رفیق مناف فلکی
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  .  ) بود که باید خونش بر زمین ریخته می شد"محارب با خدا"  و"فی االرض
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الً یکبار برایم تعریف کرد که مارکس و انگلس در مورد موضوعی با هم بحث داشته مث )18
بعد از صرف انرژی های زیاد و وقت طوالنی، . و تصمیم گرفتند که در مورد آن بنویسند

اما هنوز فرصت و امکان چاپ آن کتاب را پیدا نکرده بودند که شرایط . باالخره کتابی نوشتند
بهروز این موضوع را از آن . ها موفق به انتشار کتاب خود نمی شوندجدیدی پیش آمده و آن

جهت به من می گفت که اهمیت نوشتن برای روشن شدن یک موضوع حتی برای خود 
 ما  یچون او می گفت که مارکس و انگلس گفته اند که اگرچه نوشته. نویسنده را تأکید کند

این عبارت را من از آن موقع (پرده شده  س" موش ها یبه دندان جونده"اکنون در بایگانی 
مان  ولی ما با نوشتن حرف هایمان موضوع را دیگر کامالً برای ذهن خود، )به یاد دارم

، "نقد اقتصاد سیاسی"بعدها من متوجه شدم که بهروز آن سخنان را در کتاب . روشن کردیم
 ایمدتی نیز در کارخانه . بهروز به زبان انگلیسی کامالً مسلط بود. اثر مارکس، خوانده بود

عالوه بر . در  آذرشهر مترجم یک مهندس آمریکائی بود که با خانواده اش به آنجا آمده بودند
ترجمه هائی که از او به جا مانده، او پس از شکل گیری گروه احمدزاده، نوشته های زیادی از 

کشورهای  مختلف در مریکای التین و یا متن هائی که در آن زمان در نشریاتآانقالبیون 
 را ترجمه می نمود که به صورت جزوات کوچک در برگ های نازک در منتشر می شد غربی

 .درون گروه دست به دست می گشت
 

در .  به عنوان تیتر یکی از قسمت های کتاب، آمده است"حماسه مقاومت" این قطعه، در )19
 شده بود بدون آن که خیلی همین قطعه، ورد زبان نیروهای آزادیخواه جامعه،  50سال های 

  :متن کامل آن شعر چنین است! از آنها بدانند که این قطعه، مصراع های اولیه هم دارد
  دلم گرفته است
  دلم گرفته است
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  به ایوان می روم و انگشتانم را
  پوست کشیده شب می کشمر ب

  چراغ های رابطه تاریکند
  چراغ های رابطه تاریکند

  کسی مرا به آفتاب
  خواهد کردمعرفی ن

  کسی مرا به میهمانی گنجشک ها نخواهد برد
  پرواز را به خاطر بسپار

  .پرنده مردنی است
  

 رشد  یشاعر انقالبی، خسرو گلسرخی، در بحبوحه )20
رمعنائی مبارزات چریکی در ایران، شعر زیبا و پُ

سروده بود که برای ناباوران به قدرت انقالبی مردم، 
اما رویای . رسیدتنها یک رویای خوش به نظر می 

 : به واقعیت پیوست57 در سال ،آن شعر
  دیوار می کشددشمن 

  این عابران خوب و ستمبر
  نام ترا، این عابران ژنده نمی دانند

  و این دریغ هست، اما
  روزی که خلق بداند

  .هر قطره خون تو محراب می شود
  این خلق،

  نام بزرگ ترا
  در هر سرود میهنی اش

  .آواز می دهد
  

  

 عکس بزرگی ، از قیام بهمن بود که اولین باربعد
از بهروز به همراه صمد و کاظم را روی دیوار 

توصیف حالتی که . مقری در ترکمن صحرا دیدم
ها به من دست داد، وصف  با دیدن آن عکس

عزیزانم را دوباره در  پس از سال ها،. ناپذیر است
واقعاً تکان خوردم، انگار . کنار هم می دیدم

هر سه با هم، در کنار هم، در . ش را نداشتمانتظار
میان مردمان خوب، در میان عابران خوب و 
ستمبر، عابران ژنده که امروز به پا خاسته بودند 

  . کبریت بزنند"به انبار کتان فقر"تا 
  

 گلسرخیخسرو رفیق 
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اجازه دهید، حال که از ترکمن صحرا یاد کردم، به موضوعی نیز اشاره کنم که در سال های 
 با سفر من به ترکمن صحرا، از طرف بعضی از افرادی که پس از قیام بهمن اخیر در رابطه

چنان . ، سکان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران را به دست گرفتند، مطرح شده است 57
خلق های ایران، به دروغ اعالم   بسیار حساس برای جنبش انقالبی یافرادی که در آن برهه

 را در جلسات "اخراج"  کرده اند و این به اصطالح حکم"اجاخر"می کردند که مرا از سازمان 
رجمعیت به گوش مردم ایران می رساندند، امروز در شرایط دیگری، در و میتینگ های پُ

خارج از کشور، به یادشان افتاده است که بگویند که گویا من یکی از اعضای هیأت نمایندگی 
 به طور ،باید به این موضوع. زام کرده بودندآنها بوده ام که در آن زمان به ترکمن صحرا اع

 -  در جائی دیگر بپردازم، اما در همین جا باید اعالم کنم که سفر من به ترکمن صحرا،مفصل
 هیچ ربطی نه به برنامه و سیاست -هرچند با استفاده از امکانات سازمان آنها صورت گرفت

اساساً، من از وجود چنان هیأتی . شت دا،های آنها در آن منطقه و نه به هیأت نمایندگی شان
 هیأتی نمی ءبی اطالع بودم و کسانی هم که من با آنها به آنجا مسافرت کردم خود را عضو

 که من جدائی خود را از سازمان آنها به طور رسمی اعالم کرده 58در همان سال . خواندند
آن زمان به ترکمن همپالگی هایش به جمع کسانی که در  بودم، شنیدم که فرخ نگهدار و

صحرا رفته بودند، نام هیأت گذاشته و خواسته بودند، نام آنها را اعالم کنند که به دالیلی که 
 از درون همان سازمان، با چنان کاری مخالفت نموده و از آن ایبرای من معلوم نیست عده 
سفر را  تا جائی که به من مربوط است، من این ،در هر حال. کار جلوگیری کرده بودند

که با شنیدن ( قرار گرفتن در جریان مبارزات مردم ترکمن صحرا شخصاً برای از نزدیک
روستائیان ویتنامی در یک مقطع معین تاریخی و ی  بالفاصله مبارزه ،اخبار مبارزاتی آنان
انجام دادم و در ) های ویتنامی با آن مبارزات در ذهن من تداعی شده بود برخورد کمونیست

وجود داشت، مرزبندی کامالً مشخصی  نیز مرزبندی کامالً مشخصی بین من و آنهاآن زمان 
، در سطح جنبش اعالم کرده "شرایط عینی انقالب" که رسماً آن را از طریق انتشار کتاب

به نظر می رسد که آن ها با این تهمت وادعا می کوشند . تبودم و این سند هنوز موجود اس
یکی از برنامه های سازشکارانه و مماشات طلبانه شان، شریک در به نحوی مرا نیز حداقل 

حساس، با ی باید به چنان افرادی بگویم که شما کسانی بودید که در آن برهه . جرم کنند
 خواندن  رژیم جمهوری اسالمی، به دنبال خمینی و "خلقی" و "خرده بورژوائی"، "ملی"

آن دوره افتاده و راه مماشات و سازش بهشتی و رفسنجانی و دیگر مرتجعین دست اندرکار 
جمهوری اسالمی کمک ی  تازه استقرار یافته با آنها را در پیش گرفتید که این امر به رژیمِ

چنین برخورد وعملکردی، آن روی سکه برخورد . زیادی در تحکیم پایه های خود نمود
 ی پایبند به خط انقالبی بود که شما با من و دیگر رفقای فدائ ایغیردموکراتیک و غیرانقالبی

 در حالی که به ما امکان بودن در سازمان با حفظ ،یعنی.  انجام دادید،سازمان در همان زمان
نظراتمان و اعالم مرزبندی مان با خودتان در سطح جنبش را ندادید، به خوش آمد گوئی به 

. ار داده بودندمرتجعینی پرداختید که از همان آغاز، سرکوب مبارزات مردم را هدف خود قر
تبلیغاتی که سازمان شما به همراه ایادی و مبلغین رژیم جمهوری اسالمی در آن زمان برعلیه 
من می نمود، فراموش شدنی نیست و آن تبلیغات و اتهاماتی که به من زده می شد، بی دلیل 
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ی اگر من یک لحظه تحلیل ها و سیاست های شما را در قبال جنبش انقالبی خلق ها. نبود
ه شد با شما همراه  اگرایران و در رابطه با رژیم جمهوری اسالمی مورد تأئید قرار داده و

ی طرفدار کور مبارزه " ،"آنارشیست"محافل نزدیک به شما  ، دیگر از طرف شما وبودم
  !نامیده نمی شدم ... و" از دوران کودکیایبازمانده "، "دگم" ،"مسلحانه

از شیوه های معمول نیروهای راست برعلیه مبارزین تهمت زدن و شایعه پراکنی یکی 
من انتظار شایعه ها و تهمت های .  ایران است یکارگر و توده های رنجدیدهی راستین طبقه 

اما باید . دارم)  رژیم ایادیِاز طرف انواع نیروهای راست تا خودِ( بیشتر از این را از همه سو
 گوش خود سازند  یوزش مارکسیستی را آویزهبه مردم مبارز ایران هشدار دهم که این آم

 با وجود هرآنچه از رنج و ،، من خوشحالم که تا به امروز"پراتیک معیار حقیقت است"که 
 بوده است که امروز می ایغم و درد، بر من گذشته است، پراتیکم و مسیر حرکتم به گونه 
 ، مردم دربند و عزیز ایران یتوانم سرم را با افتخار در پیشگاه کارگران و زحمتکشان و همه

  .باال بگیرم
 

ولی در همین جا بگویم که . در مورد این رفیق باید در جائی به طور مفصل بنویسم )21
 از یک چریک فدائی خلق با همه صداقت، رشادت و انسانیتی که ایرفیق حرمتی پور، نمونه 

 خاورمیانه و در اروپا،  سال ها در کشورهای مختلف،من و او. در این عبارت نهفته است، بود
کار مبارزاتی مشترکی را به عنوان مسئولین خارج از کشور سازمان چریکهای فدائی خلق، 

، در مقطعی بسیار حساس از جنبش انقالبی خلق های ایران،  60در سال . پیش بردیم
متأسفانه او در صف بخشی از رفقای چریکهای فدائی خلق که به خطا راه انشعاب را طی 

ی برخوردهای تنگ نظرانه ی  هرچند که او بعدها نه تنها آلوده -ند، قرار گرفتکرد
رفقای زیادی که با او در جنگل بودند، شدیداً ی  بلکه به گفته روشنفکری در این رابطه نشد

در مقابل چنان برخوردهائی که از جانب برخی از رفقای منشعب، نسبت به بخش دیگر رفقا 
، در فروردین سال  حرمتی پوررفیق. گرفت، می ایستادی صورت مدر چریکهای فدائی خلق 

 . در جنگل های شمال در درگیری با مزدوران رژیم جمهوری اسالمی به شهادت رسید61
 

معینی امکان نفوذ اپورتونیسم به درون سازمان چریکهای  مسلماً زمینه های عینی )22
 ،این امر اصلیی نظر من، زمینه به . فدائی خلق و سپس نفوذ نیروهای خائن را به آن داد

مسلحانه ی همانا این واقعیت بود که سازمان در مقابل شرایط جدیدی که پس از آغاز مبارزه 
 اتخاذ نموده و راهگشائی  راوجود آمد، نتوانست تاکتیک های الزم و ضروریه در جامعه ب

سلحانه شرایط تثبیت می که صورت گرفته بود، مبارزه  با مجموعه فعالیت های انقالبی. کند
 از این ایتر با سازماندهی حمایت توده  را از سر گذرانده و حال می بایست هرچه وسیع

اما، سازمان ما در جهت بسیج و سازماندهی .  به پیش برود،مبارزه و کشاندن توده ها به آن
 شده و به  این سازمان و نیروهای مسلح انقالبی دیگر آزادنیروهائی که در اثر مبارزات خودِ

چریکهای فدائی خلق می دانستند که . صحنه مبارزه آمده بودند، به اقدامات درستی دست نزد
، به مجموع اقشار و طبقات تحت ستم، مرکب از "خلق"واژه ( نیروی الیزال خلق ،تنها
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کارگران، دهقانان و اقشار مختلف خرده بورژوازی اطالق می شود که علیرغم داشتن تضاد 
 دارای منافع مشترک می ،مقابل امپریالیست ها و سرمایه داران وابسته یکدیگر، درمنافع با 

 لنینیسم -   متشکل و مسلح به ایدئولوژی مارکسیسم کارگرِ ی طبقهتحت رهبری) باشند
 و به این نیز . می باشد،ش در ایران ا که قادر به نابودی امپریالیسم و سگ های زنجیریاست

مبارزه . مبارزه خواهد کشاندی  نیروی این خلق را به صحنه ، آنان یمطمئن بودند که مبارزه
مسلحانه، حقیقتاً قادر شد که فضای جامعه را سیاسی نموده و نیروی قابل توجهی از توده ی 

تاکتیک  سازمان می بایست با در پیش گرفتن ،در این دوره. مبارزه بکشاندی ها را به صحنه 
 انقالبی را در جهت سازماندهی توده ها به پیش  ی برنامه وسیعاً یکهای جدید و متنوعی

 کردن ایتوده  انقالبی می بایست کوشش در  یبه نظر من، اساس این برنامه. ردبُمی 
تنها در پرتو کشاندن مبارزه .  باشد که عمدتاً در روستا امکانپذیر است مسلحانه یمبارزه

 یک منطقه  دراین یک مبارزه توده مسلحانه به روستا و کوشش در به جریان انداختی 
 مناسب بود که سازمان می توانست به وظایف خود در شهر نیز عمل نموده و به ی

 سازمان ما، .ضرورت در پیش گرفتن اشکال متنوعی از مبارزه و سازماندهی پاسخ بدهد
 مسلحانه سخن گفته بود، ولی در اساس به  ی کردن مبارزهایبارها از ضرورت توده 

در جلب نظر کارگران به سوی سازمان شهر  تا نرفته و در شهر ماند؛ و هرچند که درروس
، ولی ثیر بگذاردأبه موفقیت های چشمگیری دست یافت و توانست بر مبارزات آنها ت

 در روستا که از جنبه های مختلف امکانات وسیعی را در ایدرست به دلیل فقدان جبهه 
 نموده و با سازماندهی ایمسلحانه را توده ی د مبارزه اختیار او قرار می داد، قادر نش
 و ای انرژی ها را در جهت پیشبرد یک جنگ توده  ی، همهاشکال مختلف مبارزات توده ها

 .طوالنی بکار گرفته و به جریان اندازد
 

من، اتاقی که در آن .  وجود نداشتایدر زندان قصر شرایط مرفه ، در واقعیت امر )23
با پنجره ای آفتاب گیر و دارای یک دستشوئی، ":  توصیف کرده امبودیم را این طور

تختخواب های بزرگ و خوب، تشک ها و بالش های نرم که بعضی ها در خانه پدریمان هم 
 برای کسانی که همیشه در ، آخرست این سخنِ اممکن( ."این وسایل گرم و نرم را نداشتیم

زحمتکشان   و تصوری از چگونگی زندگییک شرایط مرفه یا نیمه مرفه زندگی کرده اند
 از ، از زندگیمای در دوره ،من خود. جامعه ندارند، به نظر غریب برسد، ولی واقعیتی بود

 البته، تشک و بالش هائی که در اینجا از آن .) محروم بودم،زندگی هم داشتن وسایل ابتدائی
آنهم از ) ابری( جز از جنس ابر  اسم برده ام، در واقعیت امر"نرم وسایل گرم و"ها به عنوان 
اما، در مقایسه با شرایط بسیار دشواری که در سلول های انفرادی . ش نبودند انوع ابتدائی

به . نمور و تاریک شهربانی داشتیم، می شد از آن ها به عنوان وسایل گرم و نرم اسم برد
نظر من خالف آن  شرایط زیستی که در زندان قصر وجود داشت از ،آن زمان طور کلی، در

 که فقر و بدبختی در آن بیداد می کرد ایدر جامعه . چیزی بود که از زندان در تصور داشتم
شرایط ظلم و ستم و اختناق، خود یک زندان بزرگ برای زحمتکشان به ی و به دلیل سیطره 

غیر "شمار می رفت واقعاً عجیب نیست که وجود تخت و تشک و اتاق آفتابگیر وضعی 
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این را هم .  به نظر برسد"طبیعی" و وحشیگری ها و شرایط آشکارا غیرانسانی، ،"طبیعی
استثمارگرانه شان در خیلی از مواقع،  چه بورژواها به خاطر شرایط زندگیبگویم که اگر 

دچار خصلت های زشتی نظیر خودخواهی و کوته فکری و غیره می باشند، اما آنها نعمت 
 آن، توانائی هائی به دست می آورند که  یرفته و در سایههائی را در زندگی در اختیار گ

 خیلی چیز ها را می توان و باید ،افراد طبقات پائین حتی تصوری از آن ها ندارند؛ از این لحاظ
مول زحمتکشان در یک گاه دیده می شود که حتی عادت ها و برخوردهای مع. از آنها آموخت

ما که از میان زحمتکشان و طبقات پائین جامعه فقیرانه که برای خیلی از رفقای  زندگی
 و غیره "ریاضت کشی"برخاسته بودند، طبیعی بودند، از طرف کسانی با عنوان هائی نظیر 

 فکر می کنم از فروغ در ذهن من مانده است که ،این قطعه. مورد تحقیر و انکار قرار گرفته اند
ظریف ی بهتر است همین نکته . "نادانیناتوانی از خواص تهی کیسه بودن است نه " :می گوید

را به خاطر بسپارند و افراد برخاسته از طبقات پائین را زیاد هم مورد سرزنش قرار ندهند، و 
وقتی نوبت تهی . بدتر از این، آن گونه ناتوانی ها را به پای ایدئولوژی کمونیستی آنان نگذارند

مختلف نشان داده اند، خواهید دید که با گونه که در تاریخ در مقاطع  دستان فرابرسد، همان
البته به خدمت . نعمات موجود را به خدمت خواهند گرفتی چه خالقیت و ابتکاری همه 

در رابطه با موضوع فوق، من امروز . اکثریت آحاد جامعه و پرورش انسان های سوسیالیست
یکهای فدائی خلق می بینم که در کنار برچسب های عجیب و غریبی که نیروهای راست به چر
 فقرگرائی را هم به ،می چسبانند، امساک طلبی، غذای بد خوردن، لباس بد پوشیدن و خالصه

 70 در سال "آدینه" اصطالحی بود که "فقر گرائی مائوئیستی"مثالً . آن ها نسبت می دهند
اری  عبارتی که از آن، برخوردی ناشی از عقب ماندگی و ریاک-برعلیه صمد بهرنگی بکار برد

راوی "کتاب ی چنان عبارتی، اخیراً از طرف نویسنده . خرده بورژوائی به مشام می رسد
مثالً رجوع کنید به . (رفته است در مورد کرامت دانشیان نیز بکار) انوش صالحی( "بهاران

اما، تا آنجا که بتوان بر اساس واقعیت سخن گفت، نه مائو ) 59 و46سطرهای آخر صفحات 
هرچند که زندگی و (فقرگرا بود ) و بود(  یک رهبر انقالبی شمرده می شد کهایدر دوره 

 می گذشت، اما، او درست برای از بین بردن فقر و "فقیر و فقرا"مائو در کنار ی مبارزه 
این درست است که . و نه کمونیست های فدائی) چین، مبارزه می کردی فالکت در جامعه 

ری از مبارزین و وابستگان به چریکهای فدائی خلق، صمد بهرنگی، کرامت دانشیان و بسیا
همچون کسانی که امروز صاحب   و در نتیجه، آنها،جزء اقشار پائین جامعه ایران بودند

زندگی های مرفه شده و یا از قبل هم بودند، نه می توانستند غذای خوبی بخورند و نه لباس 
دند و خود نیز هیچ گونه گرایشی به فقر و  ولی آنها هرگز فقرگرا نبو .... خوبی بپوشند و الخ

کمونیست آن نسل انقالبی، مسأله  فقیرانه زندگی کردن نداشتند؛ برعکس برای جوانان آگاه و
 حاکم بود تا استثمار و نابرابری ها از بین "نظم ضدخلقی پوشالی" از بین بردن ،اساسیی 

 تقسیم شود، تا به "ان به تساوین" نمیرد، تا "دختر رحمان با یک تب دو ساعته"تا . برود
 ،وجه اضافه کنم که به هیچ این را هم باید. ظلم و جور و ستم در جامعه پایان داده شود

غیرطبیعی نیست که با توجه به قدرت گیری سازمان چریکهای فدائی خلق به عنوان یک 
سازمان  با حفظ گرایش های خرده بورژوائی خود، به صف این ایعده  سازمان کمونیستی،
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 فقط ،من.  تظاهر به فقرگرائی کرده اند،راه یافته و مثالً در شرایط زندان یا در بیرون از آن
می توانم با قاطعیت مطرح کنم که تئوری، اصول و باورهای راستین فدائی، هرگز با فقرگرائی 

 .مقاربتی ندارد
 

تاقی را در یک سالحی ا همراه با رفیق جواد  سیاهکل، یحماسه قبل از،  49در سال  )24
آنجا اولین . بزرگ واقع در میدان خراسان، که چند مستأجر داشت، اجاره کرده بودیمی خانه 
. من بود) تیمی به کار برده نمی شدی در آن زمان، هنوز اصطالح خانه (سازمانی ی خانه 

 در .تازه ازدواج کرده، اجاره کرده بودیم ان یک زن و شوهر جوان شهرستانیخانه را به عنو
یا (این محبت از چشم آنها، به یک نوعروس بود . آنجا مستأجرها خیلی به من محبت داشتند

هنوز هم یادآوری ). ، که مرا هم به این اسم صدا می کردند"عروس خانم"شان  به قول خود
 هنوز فعالیت ،در آن زمان. محبت ها و برخوردهای گرم آنها با من، برایم دلنشین است

 وضعیت رفیق جواد ، آن خانه یعلت اجاره  رژیم شناخته شده نبود وسیاسی من برای
رفیق برادر رزمنده اش، این رفیق از اولین رفقائی بود که به دنبال دستگیری . سالحی بود

 رفیقی آمد که 9بعداً نام او در لیست .  تحت تعقیب قرار گرفته و مخفی شد،کاظم سالحی
 .یین کرده بود جایزه تع،حکومت برای دستگیری آنها

 
 سازمان مجاهدین، شنیدم که ایدستگیری افرادی از روابط حاشیه  ، طی 54در سال  )25

مورد علت  در. این دو تن نیز دستگیر شدند و نقش عفت در رابطه با فرار من، رو شده است
. و فعالیت های او و یا حد آن ها، اطالع خاصی ندارم) حلیمه خراسانی( دستگیری حلیمه

 ارگان ،"مجاهد" نشریه 6  یشماره گرگان که در ضی دیگر از دستگیرشدگان دراسامی بع
هاشم : ند از ا عبارت،درج گردیده) 1355 مرداد( خارج از کشور سازمان مجاهدین خلق ایران

 ، تقی نجفی)بازاری( ، جعفر اردکانی)دانش آموز( ، شعبان اردکانی)دانش آموز(خراسانی 
، مهدی )بازاری( ، سلمان ظهوری)همسر مهندس فاضل کبیر( ، طاهره قره داغی)بازاری(

 ).دانشجو(و حسین محمدی ) معلم( اسماعیل پور
 

 50  یامروز، این عملیات و عملیات ضدامپریالیستی دیگری که سازمان مجاهدین دهه )26
رافتخار آن  انقالبی و پُ یانجام دادند، به وبال گردن سازمان مجاهدین کنونی که از گذشته

.  چیزی جز نام سازمان و لیستی از شهدایش را حمل نمی کند، تبدیل شده است،انسازم
  سازمان مجاهدین خلق دهه مردمی بودنِمبارزه برعلیه امپریالیسم که اصلی ترین نشانِ

نه فقط از طرف سازمان مجاهدین کنونی مورد انکار قرار دارد بلکه آنها با  ، امروز بود50 ی
مجاهدین پیشین، تغییر ماهیت داده و برخالف  و آرمان های انقالبیزیر پا گذاشتن اهداف 

 .ها از خویشتن را هدف خود قرار داده اند سابق، کسب حمایت امپریالیست
 

 با ،سیاهکلی این گروه نیز همانند بسیاری از گروه های آن دوره، پس از حماسه  )27
 قبل از این که امکان ، گروهبعضی از افراد این. گرایش به چریک های فدائی خلق تشکیل شد
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یابند مستقیماً با سازمان چریکهای فدائی خلق در ارتباطی مستقیم قرار بگیرند، یا همچون 
 . و یا دستگیر گردیدند،رفیق نادر شایگان در درگیری با مزدوران رژیم شاه شهید شدند

  
  یارزه دوم، پس از آغاز مبی"جبهه ملی"فعالیت در ی  با سابقه ،مصطفی شعاعیان )28

هرچند او در تماس با سازمان چریکهای فدائی .  به این مبارزه روی آورد،مسلحانه در ایران
خلق ایران قرار گرفت اما به دلیل داشتن ایدئولوژی و نظراتی که مغایر با ایدئولوژی و نظرات 

د اما شعاعیان خود را مارکسیست می نامی( چریکهای فدائی خلق بود، به این سازمان راه نیافت
 - در آن زمان، خیلی از نیروهای جدی معتقد به مارکسیسم. دارای ایده ها و تفکرات التقاتی بود

 .) می خواندند"سیست های امریکائیمارک"لنینیسم، شعاعیان را از زمره 
 با مبارزین جوانی در یک گروه که 1351شعاعیان در سال 

 .فتتماس گر شهرت یافت، "یگانگروه نادر شا"به بعدها
 او در حالی که از ضرورت وحدت بین دو ،در این گروه

سازمان چریکهای فدائی خلق و مجاهدین خلق صحبت می 
وصل شدن ارتباط اعضای گروه که   از، ولی در عمل،نمود

ق بودند، خواهان ارتباط با سازمان چریکهای فدائی خل
  .ممانعت به عمل می آورد

 این گروه و شهادت پلیسی بهی بعد از وارد آمدن ضربه 
به سازمان چریکهای فدائی رفیق نادر شایگان، شعاعیان 

در ضمن با پیوستن رفقا مرضیه احمدی  .خلق پیوست
 با آشکاری معلوم صبا بیژن زاده به سازمان اسکوئی و

شد که او علیرغم خواست شدید بعضی از رفقای گروه 
ا در مزبور، آگاهانه از قرارگرفتن انرژی انقالبی آن رفق

خدمت پیشبرد اهداف چریکهای فدائی خلق و تقویت این 
 پس از پیوستن ،رفیق مرضیه . جلوگیری می کرد،سازمان

 به خصوص با رفیق حمید -به سازمان و صحبت با رفقا
 متوجه شد که چگونه شعاعیان در تمام آن مدت با -اشرف

وصل سخنان غیرواقعی و با شیوه های نادرست مانع از 
رفیق مرضیه از این امر  .به سازمان شده استشدن آنها 

من، همه ی این مسائل را از زبان خودِ  .شدیدا عصبانی بود
  .رفیق مرضیه شنیدم

شعر را .  بیان کرده بود، خشم شدید خود را از شعاعیان،او شعری هم سروده بود که در آن
.  زاده نیز صحبت کردمدر یک موقعیت دیگر، من با رفیق صبا بیژن. نیز خودش برای من خواند

 فوق صحبت داشتم، مسائل مشابهی را با  یاو بدون آن که بداند من با رفیق مرضیه در زمینه
اشتیاق شدید خود برای وصل شدن با صفا و صداقت بی نظیرش، صبا، . من در میان گذاشت

 به  آرزوی من پیوستن یهمه" :به سازمان چریکهای فدائی خلق را این طور توضیح می داد

  

 رفیق نادر شایگان

 رفیق صبا بیژن زاده
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پیش خود می گفتم ای کاش بتوانم حداقل یک خدمت . بودچریکهای فدایی خلق، سازمان 
 ".کوچکی به چریکها بکنم

 
مجاهدین نیز به بی سیم های پلیس گوش می کردند و اتفاقاً  پلیس از طریق دستگیری  )29

ی آنها گوش م  از این موضوع مطلع شده بود که ما به گفتگوهای بی سیمیهدینیکی از مجا
روز دستگیری شیرین که  مجاهدین در موقعیتی دیگر، متن کامل گفتگوهای بی سیمی. دهیم

در یکجا متوجه . من خودم به آن نوار گوش کردم. روی نوار ضبط کرده بودند را به ما دادند
شدم که مزدوری به همکارش در مورد مشکوک بودن یک مرد که از آنجا می گذرد، اطالع می 

من با ! قضیه گرفته نشد چون در نوار، پی. دیگر آن مرد از دید خارج شده بودولی گویا . دهد
حتی تصور این که . و دلم واقعاً لرزید! نگرانی پیش خود گفتم او باید رفیق حمید اشرف باشد

 . خطری متوجه حمید می شد، دشوار بود،در آن شرایط
  

بعد از قیام بهمن، در فرصتی ،  57در سال  )30
در .  رفتم، پدر فضیلت کالم،نده یادزی به خانه 

. مورد چگونگی دستگیری شیرین صحبت شد
 پدر به من گفت که آن دختر تبریزی که با لو
دادن قرار شیرین باعث دستگیری او شده بود، 
پیش او و مادر شیرین آمده و از خطای خود 

  یشدیداً اظهار پشیمانی کرده و از خانواده
در فضیلت کالم پ.  پوزش خواسته بود،شیرین

 اصلی رژیم شاه و ساواک  تقصیرکارِ:می گفت
 به طیب خاطر با ،آن دختر هم. جنایتکارش بود

 :پدر می گفت. ساواکی ها همکاری نکرده بود
حاال که دیدم او خودش اظهار پشیمانی می کند، 

پدر فضیلت کالم که خود . با او بدرفتاری نکردم
معاضد یک مبارز چپ بود، پدر ناتنی شیرین 

 .بود
  

 شایع کرده بود که گویا رفیق مرضیه مرد بوده که چادر زنانه سر ،رژیم در آن زمان )31
 در حالی که به خیال خود، سعی در تحقیر انقالبیون مرد ،رژیم به این ترتیب. کرده بود

اما، واقعیت در پس تاریکی .  مسلحانه را نیز انکار می نمود یداشت، شرکت زنان در مبارزه
، دریافت که زن عملکردهای انقالبی مبارزین زنهان نماند و جامعه به تدریج، با تداوم ها پن

ی حرکت های سیاسی و اجتماعی که تصور می شد تنها در حیطه ی ها قادر به انجام همه 
 .مردان قرار دارد، می باشند

  

 پدر فضیلت کالم
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 احمد  پس از آن که ارتباط رفیق،یکبار.  خود حاصل تجربه بود،گذاشتن چنین قرارهائی )32
زیبرم با سازمان قطع و با تالش هائی دوباره وصل شده بود، چنین روش کاری برای ایجاد 

 .امکانی جهت وصل ارتباط مجدد، اتخاذ شده بود
  

در یکی از روستاهائی که معلم . شاید یاد کردن از این موضوع خالی از لطف نباشد )33
 این که می خواهم  یها، به بهانهدیدن شرایط زندگی آن بودم، برای آشنائی با روستائیان و

خانواده ها را تشویق کنم که بچه هایشان را به مدرسه بفرستند، از کدخدا خواسته بودم که 
در این خانه ها معموالً سگ . همراه من بیاید تا با هم به دیدار خانواده های روستائی برویم

هر ی  کدخدا در نزدیکی . موجودی بسیار باوفا و مناسب برای نگهبانی خانه- وجود داشت
اما من با این مسأله خیلی راحت برخورد می .  هشدار می داد که مواظب سگ باشمایخانه 
من می . سگ پارس کنان به سوی من می آمد. ، جلو می رفتمایبدون هیچ واهمه . کردم

همین حرکت باعث می شد که وقتی . ایستادم و فرصت می دادم تا سگ به من نزدیک شود
 از - بعضی وقت ها حتی می نشستم-  من می رسید و می دید من ساکت ایستاده امسگ به

در این موقع دیگر، صاحبان خانه . کمی دور و برم بو می کشید. شدت خشمش کاسته می شد
کدخدا از برخورد من تعجب می کرد که یک . می رسیدند و با هم به درون خانه می رفتیم

موردی هم .  چنین تاکتیکی را بلد بودم، من به هر حال!دختر شهری چطور از سگ نمی ترسد
وقتی به . پیش آمده بود که کدخدا از قبل گفته بود که سگ این خانه شوخی بردار نیست

نزدیک خانه رسیدیم، کدخدا در اولین فرصت، با ترس و هراس خود را به اعضای آن 
، پارس کنان به سویم من طبق معمول خونسرد ایستادم و سگ خشمگین. خانواده چسباند

ولی حتی در . آمد و قبل از این که صاحبان خانه بتوانند جلویش را بگیرند، به من حمله کرد
 خونسردی و بی حرکت ایستادن من باعث کاسته شدن از حالت تهاجمی اش ،این حالت هم

 . شلوار مرا گاز گرفتیبار گوشه  هرچند این. شد
 

در یک مورد به هنگامی که رفقائی از . ریکی بودکار چی این نیز، محصول یک تجربه  )34
 و به این !بگیرید دزد، دزد،: دست مأموران ساواک فرار می کنند، آن مأموران داد می زنند

 هر رفیقی در بین ،از آن زمان به بعد.  از مردم برای دستگیری رفقا استمداد می طلبند،ترتیب
یکهای فدائی خلق را با خود داشت تا وسایل کمربندش، اعالمیه های نصف برگی معرف چر

در صورت پیش آمدن چنین اتفاقی و فرار از دست دشمن، آن ها را در مسیر پخش کنیم و به 
دشمن امکان ندهیم که با استفاده از ناآگاهی مردم، آنها را به خدمت اهداف ضدخلقی خود 

 .بگیرد
 

 در آن شرایط، او به یاد . بودیآبا، یک انسان واقعاً فهمیده و در عین حال متواضع )35
 او نه هرگز از دردها و رنج هائی که در زندان ،در ضمن. تعریف از این گونه خاطره ها نبود

 می کرد و نه سوراخ دعا را گم کرده بود که به جای دیو ارتجاع ایمتحمل شده بود، گله 
ر دهد و شاهنشاهی که خون مردم را در شیشه کرده بود، انقالبیون را مورد حمله قرا
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 افراد کوته فکر، به آنها سرکوفت بزند که چرا با قاطعیت و جدیت با آن دیو  ازهمچون بعضی
  !در افتادند که در آن مسیر پای او هم به زندان کشیده شود

 دلیلی، مدت  ی ، بالفاصله پس از فرار من از زندان قصر بدون ارائه52آبا را بار اول در سال 
در این دور، خواهر عزیز و مبارزم، روح انگیز را نیز زندانی کرده (د ها در زندان نگاه داشتن

منطورم این است که او همچون مادر .  صرفاً به خاطر من بود، آبازندانی شدنِ). بودند
بار دوم در . شادمانی، خودش یک فعال سیاسی مرتبط با سازمان انقالبی مشخصی نبود

در .  آبا حمله کرده و او را دستگیر نمودوح انگیز و ی ریکبار دیگر ساواک به خانه،  54سال 
 در زندان "گروه مهندسین تبریز" او که در ارتباط با(  آبا با شهید بهروز ارمغانی،این دوره

 در یک درگیری به 55 اردیبهشت 28بود پس از آزادی از زندان به سازمان پیوست و در 
اما برای من هنوز مشخص . ر داشتو خانواده اش در ارتباط دوستی قرا) شهادت رسید

در هر ! نیست که آیا او را در این رابطه دستگیر کردند و یا به خاطر من به مثابه گروگان
به ( به تهران آورده شده و در شرایط طاقت فرسائی ، پس از دستگیری در تبریز، آبا،حال

رادی به سر برده و آبا مدت ها در سلول انف. در زندان نگاه داشته شد) خصوص برای سن او
 عالوه بر این که ؛در آن مدت از نزدیک شاهد شکنجه ها و فجایع رژیم شاه در زندان بود

طفلک . مشخصاً خود وی را به شکل های دیگری نیز مورد شکنجه های روحی قرار می دادند
 ظلم مضاعفی بود و بر فشارهای موجود به ،پیرزن، زبان فارسی هم نمی دانست که این خود

نه فقط از امکان ارتباط با زندانیانی که ترکی نمی ، او می افزود، چرا که به خاطر این امر
دانستند، محروم بود بلکه ندانستن زبان فارسی، امکان فهم خیلی از مسایلی که در اطراف او 

عشق عمیق آبا نسبت به انقالبیون و جوانان مبارز را . می گذشت را نیز از او سلب کرده بود
 می کرد، 1324 -1325از ورای تعریف هائی که او از انقالبیون آذربایجان در سال های من 

 چه ، تن های شکنجه شده در آن سلول ها یمی شناختم و می توانم تصور کنم که مشاهده
بعدها از زبان کسانی که همزمان با او زندانی بودند، شنیدم که در سلول، . عذابی برای او بود

 به دست ، از طریق پاسبان ها،رش ذخیره می کرده و در فرصت های مناسب سیگا یاز جیره
حقیقتاً که مهربانی، فداکار بودن و . مبارزین زندانی در سلول های دیگر می رسانده است

  . این مادر مبارز بود یآزادگی از خصال برجسته
ار به دیدن من او با تحمل زحمات بسی.  در کردستان مالقات کردم،آبا را برای آخرین بار

 او برای من یادگارهای ،در این سفر. آمده بود و مدتی در یک مقر در کردستان در کنارم ماند
 از عکس عزیزانم گرفته تا بعضی نامه های به جا مانده از آنها و یادداشت هائی - گرانقدری

دار شدنش خبر  آبا جریان چگونگی،در این دیدار.  برایم آورد-که در حقیقت سند هائی هستند
از شهادت روح انگیز و این که چطور برای یافتن جسد او قبرستان را زیر پا گذاشته بود و 

 هر دفعه سر قبر روح انگیز می :آبا می گفت. شاهد چه فجایعی بود، همه را برایم تعریف کرد
هم حتی اگر یک وقتی گل تازه .  گل گذاشته اند،روم می بینم که کسانی آنجا آمده و روی قبر

آبا با حالت . نباشد، عکس برگردان هائی که شکل گل رویشان است روی قبر چسبانده اند
به راستی این کار جز از مردم ! تعجب از من می پرسید که چه کسانی این کارها را می کنند

  ؟ !ساخته است قدرشناس تبریز و حومه و جز از انسان های آزاده و آزادیخواه از چه کسی
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شود ی آبا موقع آمدنش به کردستان گفته بود که می خواهم به مدت طوالنی تا آنجا که م
یش آمد، این امر امکان که در آن منطقه پ متأسفانه به خاطر وضعیت جنگی. پیش تو بمانم

آبا حرف هایش را به ترکی گفته بود و کسی .  برایم ارسال کردایاو بعدها نامه  .پذیر نشد
 حسرت دوری آبا از من و ، بیشتر،در این نامه.  به همان زبان ترکی نوشته بودآن ها را

این . اشتیاق و خواست شدید او برای داشتن من در کنارش و زندگی با من، منعکس می باشد
بایاتی ها و . او نیز آشکار است) لکلوریک آذربایجانوشعرهای کوتاه ف(های "بایاتی"امر در 

  :را در اینجا نقل می کنم او  ییک تکه از نامه
  

  
  منیم گوزل قیزیم"

  

کاش او زمان که اورا گلمیشدیم سنون یانوندان هیش واخ . اوره گیم سنن اوتور بیر تیکه دیر
گونه گون . او آدامالر که منی سنه چاتدیالر دیگیرم بس که مالئکه ایدی لر. قیتممیشدیم بورا

  .یمیزینن زندگانلیخ الی یاخ، ئوز اممیزدهاولسون که گینه بیر بیریمیزی گوراخ، بیر بیر
  

  .کافرم دینه گللم    گئدرم گینه گللم،
  .اویمیزه گینه گللم  من بوردان قورتورولسام،

   یاتمیشدیم سو سسیله اویاندیم،
  .ظالم الیندن قورخا قورخا دوالندیم

  .جمالون بنزر آیا    آلمانی آتدیم چایا،

 

 کردستانمقری در  آخرین مالقاتش با من در  درآبا 
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  آیالری سایا سایا  عمروم قورتولوبدیر
  

  نه قوربان باالس
  "سنون آبا ان

  : فارسی یترجمه
  

  دختر قشنگ من"
وقت  ای کاش آن زمان که آمده بودم آنجا، هیچ). خیلی تنگ شده(قلبم برای تو یک ذره شده 

. این طور به نظرم می رسد که کسانی که مرا به تو رساندند، مالئکه بودند. دیگر برنمی گشتم
  .همدیگر را ببینیم و با هم زندگی کنیم، در خانه خودمانای کاش روزی فرا برسد که باز هم 

  
  قربان  تو فرزندم،
 "آبای تو

 
 از زنده یاد ،بایاتی های در رابطه با ترجمه 

 زیادی به  یسعید سلطانپور یاد کنم که عالقه
در . بایاتی های آذربایجانی ابراز می کرد

گفتگوئی از این امر صحبت کردیم که در بایاتی 
 ابتدا به نظر می رسد )ین شعرهای کوتاها(ها 

که دو سطر اول شعر ظاهراً با دو بند آخر 
دو بند . ولی این طور نیست.  ندارندایرابطه 

اول در واقع فضای شعر و موقعیت و احساس 
بایاتی در موقع سرودن آن را ی گوینده 

در اینجا جای توضیح ( .منعکس می کند
ی هائی که  بایات،در هر حال). بیشتری نیست

  :در اینجا آمده اند را این طور ترجمه می کنم
  

  .کافر هم باشم به دین برمی گردم    م هم باز برمی گردمرَمی روم ولی بِ
  .باز به خانه مان برمی گردم     مشَمن اگر از اینجا خالص بِ

  

 ،ک جای غریب به خانه اشتیاق به برگشت از ی،در آن. در این شعر، معلوم است که رفتن به زور و اجبار بوده[
 بایاتی این را از  یاین طور برمی آید که سراینده. و می گوید که هر طور شده این کار را می کند. مطرح است

  ].زبان کسی که انتظارش را می کشد، می گوید
   

  خوابیده بودم که با صدای آب از خواب بیدار شدم
  ).گشتم( از دست ظالم همواره با ترس و لرز زندگی کردم

  )شبیه ماه است(چهره ات به ماه می ماند   سیب را به رودخانه انداختم
 ).در انتظارم(ها را می شمارم  عمرم تمام شده است در حالی که گذشت ماه

  

 رفیق سعید سلطانپور



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 چند عکسچند عکس



  
  
  
  

  
  

)نفر اول از سمت چپ( صمد بهرنگی  )نفر اول از سمت راست(بهروز دهقانی

  صمد بهرنگی نفر چهارم بهروز دهقانی و نفر ششم راستسمتاز
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 )نفر چهارم(بهروز دهقانی ) نفر دوم (صمد بهرنگی )نفر اول(کاظم سعادتی : راست به چپاز 

  

 )نفر سوم (صمد بهرنگی) نفر اول(ادتی عکاظم س: از راست به چپ



 

 169 

  
  
  
  
  
  
  

  

  
  بهروز دهقانی در  آمریکا

 1347سال 
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 آبا و پدر

روح انگیز در لباس محلی
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آبا و روح انگیز در سفر به مشهد

آبا و بهروز در سفر به مشهد
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 و فرزندان خردسال شهید محمود محمودی آبا در کردستان به همراه مادر سالحی
)نوه های مادر سالحی(

  مادر دهقانی
 ) آبا (



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  برخی ازبرخی از

  5050اسناد مبارزاتی مربوط به دهه اسناد مبارزاتی مربوط به دهه 



  

 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
همانطور که در متن کتاب نیز اشاره شد، نام چریکهای فدایی خلق 

 به میان 50 اعالمیه در بهار سال 13برای نخستین بار با صدور 
 عدد 3در اینجا . و در سطح جامعه مطرح گردیدتوده ها برده شد 

الزم به تذکر .  اعالمیه در اختیار خوانندگان قرار می گیرد13از آن 
ای که من به آنها نسخه در ،   اعالمیه3 این متأسفانهاست که 

 .دن، تاریخ انتشار نداردسترسی پیدا کرده ام



  چریکهای فدائی خلق برای خلق توضیح می دهند
  

شهربانی کل کشور به دنبال حمله دلیرانه چریکهای فدائی به پاسگاه کالنتری قلهک و  تصرف 
یک قبضه مسلسل و آتش زدن ماشین های کالنتری، اعالمیه صادر نموده و عاجزانه از مردم 

یالی در دستگیری چریکها کمک خواسته است که در ازای گرفتن جایزه نقدی یک میلیون ر
این نشانه عجز پلیس است که امروز از مردمی کمک می خواهد که همیشه باطوم خود را . کنند

ما می دانیم که در این مورد هیچکس هیچگونه اطالعی به . بر سر آنها فرود آورده است
ولی . اهد ماندشهربانی نخواهد داد و همچنان که سنت افتخار آمیز خلق ماست، پلیس تنها خو

باید پرسید که اگر مردم مایلند به پلیس کمک کنند چرا باید به آنها جایزه نقدی داد و اگر مردم 
هم آن را ننگ نمی دانند چرا پلیس می گوید که نام اطالع دهندگان را مکتوم نگاه خواهد 

 پلیس داشت؟ این دو نکته به خوبی نشان می دهد که فقط مرتجعین، خائنین و دزدها با
  .همکاری می کنند

  برادران و خواهران ستمدیده
ه ای که به خاطر نجات هم چرا ما به پاسگاه قلهک حمله کردیم؟ زیرا  برای مبارزه مسلحان

ما . نمان از زیر حکومت بیگانه پرست شاه صورت می گیرد، به اسلحه احتیاج داریممیهن نا
از مردم دزدیده شده از امریکا و انگلیس و نمی توانیم این سالح ها را مثل شاه با پولی که 

ما فقط می توانیم با به خطر انداختن جان خود از آن مسلسل های . اسرائیل خریداری کنیم
چرا سر پاسبان پاسگاه قلهک کشته شد؟ زیرا در برابر خواست . اسرائیلی استفاده نمائیم

 مرگ او متأسفیم و تأکید می کنیم ما از. عادالنه ما مقاومت نمود و به روی ما تیراندازی کرد
ولی پاسبانی . که اگر پاسبانان در برابر ما مقاومت نکنند ما هم به آنها آسیبی نخواهیم رساند

که خود از حکومت شاه رنج می برد و در ازای یک دستمزد ناچیز مجبور است تن به خطر 
د یا بکشد، در عین حال در ا به خاطر منافع غارتگران دستگیر کنردهد و بر خالف میلش مردم 

  .در واقع خودش مرگ را انتخاب کرده است برابر ما مقاومت می کند،
  

ما چریکهای فدائی خلق به حکومت شاه اکیدا هشدار می دهیم که اگر خشونت سازمان امنیت 
و پلیس همچنان ادامه یابد، اگر با زندانیان سیاسی همچنان مانند گذشته رفتار شود، از این 

ان هیچ امریکائی و انگلیسی که در ایران ماموریت سیاسی، نظامی، اداری و به ظاهر پس ج
حکومت شاه باید بهتر بداند که دولت غارتگر امریکا به . فرهنگی دارد در امان نخواهد بود

ما با اعدام . تنهائی شش هزار مستشار نظامی در ایران دارد و حفظ جان اینها غیر ممکن است
ام نشان دادیم که قادریم این کار را بکنیم و بدون شک اگر شاه مجبورمان فرسیوی خون آش
  . کند خواهیم کرد

  .درود بر مردمی که سنت عدم همکاری با پلیس را حفظ می کنند و اعتال می بخشند
 .ننگ و نفرت بر دارو دسته شاه که دسته دسته از مردم ما را سالخی می کند
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   شاه؟کی عامل بیگانه است چریکها یا
  

تبلیغات چی های شاه مزدور با کمال حماقت می کوشند چریکهای از جان گذشته انقالبی را 
این خصلت ستمگران در سراسر تاریخ بوده است که انقالبیون را . عامل بیگانه قلمداد کنند
زیرا هیچوقت اعتراف نمی کنند که پایه های حکومتشان بر شانه های . عوامل بیگانگان بنامند

 آلود مرم زحمت کش قرار دارد و اینک خشم و کینه مردم این پایه ها را به لرزه در خون
اما در اینجا حکومتی ما را بیگانه می نامد که چندین هزار مستشار امریکائی بر . آورده است

پاسبان . قشونش مسلط هستند و امر و نهی می کنند و تابع دادگاه های ایرانی هم نیستند
اسرائیلی مسلحند و فرودگاه هایش به اشاره استعمارگران در اختیار هایش به مسلسل 

خلبانان اسرائیلی آماده قرار داده شده است تا سوخت گیری و تمرین کنند و برای بمباران 
حکومتی که ثروتهای بیکران مردم محروم ما را همچون نفت، . خلق فلسطین آماده شوند

اما شاه .  دزدد و به اربابان خارجیش تقدیم می کنداورانیوم، سرب، مس آشکارا و پنهانی می
که خود سرکرده این باند راهزنان است، فقط پس از آن که مقاومت و مبارزه خلق را در 
دریائی از خون خفه نموده توانسته است ما مردم این کشور را به زنجیر بکشد و دچار خفقان 

 جان گذشته ای هستند که عشق به آزادی اما چریکها چه کسانی هستند؟ آنها جوانان از. سازد
آنان مجاهدینی هستند که مرگ را . وردآخلق و ایمان به آینده بزرگ آنان را به حرکت در می 

با آغوش باز می پذیرند، زیرا ایمان دارند که راه آنان ادامه خواهد یافت و با افتادن یک فدائی 
به همین خاطر است که شاه، سرکرده این  . چندین فدائی تازه جای او را خواهند گرفت

شنیدن نام آنها چون مار زخم راهزنان جنایتکار، این اندازه از چریکها وحشت دارد و با 
چریکها شجاع ترین و آگاه ترین فرزندان خلق هستند که همچون . خورده به خود می پیچد

آنها با دست خالی شروع می کنند، به . کاوه آهنگر با ضحاک ستمگر عصر پنجه افکنده اند
حتیاجات مالی کمک طپانچه ای که تصرف کرده و یا خریده اند، بانکی را مصادره می کنند تا ا

مبارزه انقالبی را  برآورده سازند، به کالنتری ها حمله می کنند تا مسلسل اسرائیلی را 
آنها هر چه الزم . تصرف کنند و با آن علیه دشمنان خلق و دوستان امریکا و اسرائیل بجنگند

پس این حرف که چریکها از فالن دولت . داشته باشند از خود دشمن بزور خواهند گرفت
ما جز مردم . ارجی یا اشخاصی همچون پناهیان پول یا اسلحه گرفته اند کامالً مسخره استخ

  . محروم و ستم کشیده خویش تکیه گاهی نداریم
  

  مرگ بر شاه جنایتکار نوکر دست بسته امریکا و انگلیس
  .زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی است
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  ن   دانشجویان و دانش آموزا
  

دیکتاتور خون . جغد شوم استبداد هر دم چنگال هایش را بیشتر در تن مردم ما فرو می برد
 میلیونی به تحقیر لبخند می 25اربابان انگلیسی و امریکائی اش بر ما زندانیان بزرگ . می ریزد

اگر ضحاک ماردوش از مغز جوانان تغذیه می کرد و بدان زنده بود، ضحاک خون آشام . زنند
صر امپریالیسم جهانی به دست مزدوران و مباشران خویش گوشت و استخوان و تمام ع

مرگ او نیز در گسترش انقالب . هستی ما خلق های ستمدیده را می دزدند و بدین زنده است
انقالبی که اینک امواج کوه پیکر آن . مسلحانه آزادی بخش خلقهای ستمدیده جهان خواهد بود

آیا خون ما از .  و لرزه مرگ بر اندام اربابان جهانی و مباشران می فکنداز هر سو باال می آیند
خون جوانان دلیر ویتنام، الئوس و فلسطین رنگین تر است؟ آیا ما می توانیم در برابر 

 جاری گشت، در کردستان، لرستان، آذربایجان جاری است، 42خونهائی که در پانزده خرداد 
نیم در برابر خون پانزده چریک قهرمان سیاهکل، و شکنجه بی تفاوت باشیم؟ آیا ما می توا

قرون وسطائی هزاران کارگر، دهقان، روحانی، دانش آموز و دانشجوی زندانی بی تفاوت 
هر روز چهره کریه خویش را به . باشیم؟ پلیس هر روز وحشی تر و خونخوار تر می شود

ت ضد انقالبی تنها قهر و خشونت در برابر قهر و خشون. عنوان جالد خلق آشکارتر می سازد
خلق ما اینک دوران رخوت، دوران سرکوفتگی و اطاعت مظلوم وار را . انقالبی به کار می آید
ما دیگر در برابر یاس و بدبینی، احساس حقارت ملی و کلیه آلودگی های . پشت سر می گذارد

ده چریک سیاهکل، پانزده اکنون در وجود نام پانز. فرهنگ کثیف امپریالیستی بی دفاع نیستیم
در پرتو این احساس شکوفان و . قهرمان شهید، غرور ملی و شخصیت نوین ما جلوه گر است

اکنون ما مردم . نوین، جادوی چند دهساله امپریالیسم و مباشران ایرانی اش بی اثر می شود
فریم و قلب ستمدیده احساس می کنیم که بیش از هر زمان دیگر از شاه و باند جنایتکارش متن

های ما به هم نزدیکتر گشته، احساس می کنیم که دیگر به شیوه سابق نمی توانیم برده وار 
سر پائین بیاندازیم، چندر غاز مزدی را که مثل سگ جلویمان پرت کرده اند، برداریم و دعا هم 

م سرنوشت نمی توانی. نمی توانیم هر گونه باج و خراجی را که تحمیل می کنند، بپذیریم. بکنیم
نمی توانیم فشار و تحمیل و زور را تحمل . تلخی را که برایمان تعیین کرده اند، گردن نهیم

  . آرزوی بهرنگی فقید به حقیقت بدل می شود. ما از خواب طوالنی خویش بیدار گشته ایم. کنیم
  .ما اینک دست به مسلسل می بریم

  
که چندین بار افتخار بر دانشجویان و دانش آموزان رزمنده تهران 

  .پوزه شاه را بر خاک مالیدند
درود بر زندانیان سیاسی که شکنجه وحشیانه سازمان امنیت را 

  .تحمل می کنند و سر خم نمی کنند
  .زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسدن به آزادی است



  
  *بیانیه 

  
سازمان مجاهدین خلق " و "چریکهای فدائی خلق ایران"به دنبال حمالت متعددی که از جانب 

 خرداد 3 خرداد و چهارشنبه 2 علیه پاسگاه های راهنمائی در روز های سه شنبه "ایران
هدف عمده این حمالت پاسخ . صورت گرفت پلیس مجبور به جمع آوری این پاسگاه ها گردید

 زورگوئی دستگاه پلیس راهنمائی به رانندگان زحمتکش و نیز به همکاری پلیس دادن به
  .راهنمائی در امر سرکوبی انقالبیون با سایر نیروهای ضد انقالب بود

  
این اقدام از جانب انقالبیون، پلیس راهنمائی را مجبور می سازد که عالوه بر جمع آوری النه 

  . در برابر انقالبیون مشخص سازدهای باج گیری و زورگوئی موضع خودش را
  

ما اخطار می کنیم در صورتی که پلیس راهنمائی که وظیفه اش برقراری نظم در امر رفت و 
آمد وسایط نقلیه است به زورگوئی و چپاول گری خودش علیه برادران زحمتکش راننده ادامه 

شتار فرزندان دهد و در صورتی که پلیس راهنمائی باز هم به طور مسلح قصد تعرض و ک
از آنجا که در امر رفت و . انقالبی خلق را داشته باشد از حمالت انتقامی ما مصون نخواهد بود

آمد عمومی در هیچ نقطه دنیا نیازی به حمل اسلحه نیست تا زمانی که ما اسلحه بر کمر 
 قایل افسران و پاسبانان مشاهده کنیم هیچ فرقی بین آنها و سایر نیروهای ضد انقالب پلیس

  .نیستیم و به حمالت خود علیه این مزدوران مسلح ادامه خواهیم داد
  

  درود به رانندگان زحمتکش تهران
  پیروز باد مبارزه عادالنه خلق علیه زورگوئی و چپاول گری

  مرگ بر شاه دزد و زورگو و دار و دسته چپاول گرش
           

  "مجاهدین خلق ایران"
 4 /3/1351  

  
  
  
  
) خاورمیانه(، نشریه سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور "باختر امروز"به نقل از  *

  .27شماره 
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  *اطالعیه 

  
در صبح روز چهارشنبه دهم خرداد ماه سال جاری، در حالی که نیکسون، این نماینده منفور 
 امپریالیسم جهانی در تهران با نوکر دست به سینه اش، شاه مزدور مشغول چیدن توطئه

 - هارولد پرایس- ستاره امریکائی2ننگینی بر علیه ملت های خاورمیانه بود، ژنرال 
سرمستشار هوائی آمریکا در ایران توسط فدائیان قهرمان، سازمان مجاهدین خلق ایران مورد 

  .حمله قرار گرفت
  

این حمله بمنظور اعتراض باشغال پنهان ایران توسط مستشاران نظامی آمریکا و بمنظور 
تقامجوئی از برنامه های کثیف امپریالیستی در ایران که در یک سال گذشته منجر بشهادت ان

بسیاری از جوانان میهن پرست و ضد امپریالیست کشور ما گشته است، صورت پذیرفته 
  .است

  
این عمل قهرمانانه مجاهدین خلق، امیدهای خلق ما را به پیروزی نهائی توان میبخشد و بیش 

اراده استوار سازمانهای پیشرو خلق برای سرنگونی حاکمیت استعمار نوین بر از بیش نشانه 
  .میهن ماست

  
سازمان چریکی فدائیان خلق، شادمانی عمیق خود را از این عمل پیروزمندانه ابراز داشته و 
همبستگی خود را در مبارزات ضد امپریالیستی خلق ایران با سازمان مجاهدین اعالم می 

  .دارند
  

  ر مجاهدین دلیر خلق       درود ب
  مرگ بر امپریالیسم آمریکا

  نابود باد سلطه نظامی آمریکا در ایران
 11/3/1351چریکهای فدائی خلق 

 
  
  
  
 
                   "پاره ای از اعالمیه های سازمان چریکهای فدائی خلق ایران"به نقل از  *
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  می آید، وقتی سرنوشت و رهائی خلق از بندهای اسارت بمیان "

  !چگونه ممکنست با آغوش باز تمامی خطرات را بجان نخرید
  !چگونه ممکنست با قاطعیت تمام جان خویش را در این راه فدا نکرد
  و چگونه ممکنست لحظه ای رنجهای خلق را فراموش کرد و از فکر 

  "!ضربه زدن بدشمن غافل ماند
  "رفیق اشرف دهقانی"

  فرار از چنگ مزدوران دشمن
  1352ردین  فرو5

  
  
  

  !خلق مبارز ایران
 

در شرایطی که ناقوس مرگ امپریالیسم و حکومتهای دست نشانده، چون شاه مزدور بوسیله 
جنبش های آزادیبخش بصدا درآمده است، در شرایطی که توان مقاومت امپریالیسم جهانی 

رو به بسرکردگی امپریالیسم امریکا در برابر سیل خروشان تاریخ یعنی قدرت خلق ها 
نابودی است در شرایطی که وحشت و ترس تمام وجود نیروهای ضد خلقی را در برگرفته و 
خطری جدی آنها را تهدید می کند، بسیج تمام نیروهای ضد خلقی برای مقابله با این سیل 
خروشان، برای مقابله و باصطالح سرکوبی جنبش های آزادیبخش خلق، تالشی عاجزانه و بی 

  .یچکس را از حکم تاریخ که خلق ها عامل اجرای آنند راه گریزی نیستثمر است زیرا ه
جنبش مسلحانه ایران نیز بعنوان تنها راه کسب آزادی و رهائی خلق از زیر ستم امپریالیسم و 
حکومت دست نشانده شاه بعنوان تنها راه رسیدن به جامعه بی طبقات و نابود کردن هرگونه 

ب سه سال پیش در تحت شرایط اختناق کامل توسط پیشاهنگان استثمار انسان از انسان، قری
فدائی خلق با جنبش سیاهکل آغاز شد و پس از آن سایر نیروهای انقالبی به پیام رزمندگان 
پیشتاز پاسخ مثبت داده و به نبرد پیوستند و هم اکنون جنبش مسلحانه خلق ما بعنوان 

خود ادامه داده و تا پیروزی نهائی پیش خواهد واقعیتی انکار ناپذیر و تثبیت شده برشد سریع 
  .رفت

جنبش در طی این مدت با عبور از مراحلی دشوار، تجاربی کسب نمود که هر یک به بهای 
  .خون پاکترین و فداکارترین فرزندان خلق ما تمام شده است

را با پیشاهنگان فدائی خلق این سرسخت ترین مبارزین راه آزادی، هرگز پیمان و میثاق خود 
سینه . خلق نشکسته اند و در سخت ترین شرایط جز به پیروزی خلق به چیزی نمی اندیشند

ستبرشان آماج گلوله های و بدنشان در زیر شکنجه های وحشیانه قرار گرفته و می گیرد 
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ولی هرگز به آرمان خود، به خلق خود پشت نمی کنند و لحظه ای بدشمنان خلق روی نمی 
  .نمایند

ولی دشمن هرگز بĤسانی خود . این یک ضرورت تاریخی است. وم به نابودی استدشمن محک
را تسلیم این حکم نمیسازد و برای حفظ موقت بقاء رو بزوال خود که در هر لحظه اش مرگ 
را پیشاروی خود می بیند، دست به وحشیگری و کشتار می زند، شکنجه میکند و تیرباران می 

ن صادق خلق جان بر کف بر علیه دشمن برای آزادی خلق می انقالبیو! ولی چه باک. نماید
خواه در میدان نبرد و . جنگند و در هر شرایطی که قرار می گیرند این مبارزه را ادامه میدهند

خواه در زیر سبعانه ترین شکنجه ها در اسارتگاه و خواه در دادگاههای نظامی فاشیستی 
کرده است که رزمندگان خلق را به سازش وا دارد، دشمن بارها و بارها مذبوحانه تالش . شاه

ما به پیمانی که با خلق . ولی ما را با دشمن سخنی نیست، میان ما و دشمن گلوله حکم می کند
  .خود بسته ایم و خون خود را گواه این پیمان ابدی قرار داده ایم، وفادار خواهیم ماند

  . کردرفیق اشرف دهقانی، این چریک فدائی خلق نیز چنین
 هنگامیکه در حال اجرای یک مأموریت چریکی بود مورد 50 اردیبهشت 23رفیق اشرف در 

حمله مزدوران دشمن قرار میگیرد و به تنهائی و بدون سالح با بیش از ده تن از مزدوران 
 15مسلح دشمن درگیر میشود و آنچنان دلیرانه به مقابله با دشمن دست می زند که پس از 

وانسته بودند رفیق را از پای درآورده و دستگیر سازند، وحشیگری این دقیقه هنوز نت
حیوانات رذل چنان بود که مردمی که شاهد این صحنه بودند از خشم خونشان بجوش آمده 
و سعی میکردند که در این ماجرا دخالت کنند باالخره در این درگیری نابرابر رفیق از توان 

 میشود ولی باز هم از مبارزه دست برنداشته و در افتاده و بدست مزدوران دشمن اسیر
درون اتومبیل با آخرین توانی که در وجودش مانده بود به تعرض میپردازد، اسلحه ای از 
دست مزدوری خارج کرده و شیشه های اتومبیل دشمن را با ضربات پایش خورد میکند، ولی 

  .نجه گاه شهربانی میبرندمزدوران دشمن او را به شک. این دیگر آخرین توان او بود
یک دختر فدائی به تنهائی در مقابل گروهی از شکنجه گران قرار . در آنجا شکنجه آغاز میشود

به پیمان خلق وفادار ماندن و یا پشت کردن به خلق و . میگیرد لحظه سخت آزمون فرا میرسد
بخلق خویش می بوجود خود اندیشیدن؟ اینجاست که یک فدائی نه بخود، بلکه تنها و تنها 

  .اندیشد و رفیق اشرف دهقانی یک چریک فدائی خلق بود
... و چندین مزدور با شالق بجانش می افتند ... رفیق را نیمه عریان به نیمکتی می بندند 

ضربات شالق پیاپی فرود میĤید و بهمراه آن ناسزاهای وقیحانه ای که شایسته خود و 
رفیق زخم . ند که محل سکونت رفقایش را افشا سازداربابانشان است و آنگاه از او میخواه
 "خالق"چگونه ممکنست که شالق ! دشمن بشگفت میĤید. شالق را بجان میخرد و هیچ نمیگوید

  .پس باید شیوه ای تازه بکار برد. آنچنانکه خود ادعا میکنند بر این دختر مبارز اثر نمیکند
ند و حیوان صفتی چون نیک طبع این بار دیگر وحشیانه هجوم میĤورند و عریانش میساز

آنها می خواستند باین وسیله او را تحقیر . مزدور کثیف و درمانده، رذیالنه بĤزارش میپردازد
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ولی رفیق قهرمان ما نه تنها درهم شکسته نمیشود، . نمایند و مقاومت آهنینش را درهم شکنند
نچنان مقاومت دلیرانه ای مینماید که جمیله بوپاشا دختر انقالبی الجزایر از خود نشان بلکه آ

  .داد
این بار او را از شکنجه گاه شهربانی به شکنجه گاه اوین منتقل . باز هم دشمن ناکام میشود

در اینجا بار دیگر شکنجه گران گرد میĤیند و با طرحی تازه رفیق را به تخت فلزی . میکنند
هر ... ته با شالق و مشت و لگد بجانش می افتند، حسینی، حسین زاده، جوان، نیک طبع و بس

یک بنوبت به اطاق می آیند و پس از مدتی شکنجه و آزار در حالیکه دیگر رمق شالق زدن 
ندارند خسته و ناامید رهایش می کنند و مزدور دیوانه ساواک، حسینی ابلهانه با انبر گوشت 

رفته و می پیچاند ولی سودی نمی بخشد و تالش مذبوحانه آنها بی نتیجه می بدن رفیق را گ
چند مار بدرون اطاقی که رفیق در آنجا : این بار به مغز علیل شکنجه گران فکری میرسد. ماند

به تخت بسته شده بود میĤورند و آنها را بجان عریان رفیق می اندازند، مارها دور گردن 
تها می گذرد و رفیق بدون اینکه کمترین عکس العملی از خود نشان رفیق حلقه میزنند و ساع

دهد، در دل به حماقت مزدوران دشمن می خندد این دلقک ها چریک فدائی را از مار 
چه خیال باطلی، یک چریک فدائی خلق که بمثابه یک مبارز مارکسیست آگاهانه به ! میترسانند

ت از چنین چیزهائی باک داشته باشد؟ او با مبارزه مسلحانه پیوسته است چگونه ممکن اس
دشمن دیگر . برخوردی عینی با پدیده های مخالف آنها را برای خود قابل تحمل می سازد

بجان آمده است و در حالیکه از فرط ناراحتی و عصبانیت بخود می پیچد بدنبال وسیله 
نند و با بطری های مملو این بار او را به شکنجه جنسی تهدید می ک. باصطالح مؤثرتری میرود

از آب جوش به آزار او میپردازند ولی رفیق باز هم با دشمن سخن نمیگوید، سرود می خواند 
و شعار میدهد و همچنان با اراده ای استوار در حالیکه جسمش به تحلیل رفته با روح 

اک حسین زاده، این حیوان زبون این رذل ترین شکنجه گر ساو. چریکیش مقاومت می ورزد
به عجز و البه می افتد آخر اسیر زنده است و تمام شیوه های ممکن بکار گرفته شده، در 

دیگر چاره ای باقی نمیماند، دیگر ادامه شکنجه . حالیکه هیچ اطالعی از او بدست نیامده است
ممکن نیست چون ترس از غلیان خشم خلق اجازه کشتن یک دختر را در زیر شکنجه نمیدهد، 

جه را قطع می کنند و این آخرین حرفی بود که این مزدور کثیف در آن هنگام که بناچار شکن
من امشب "درمقابل عظمت دلیری و پایمردی رفیق بزانو درآمده بود بر زبان جاری میسازد 

   !!"از خودم متنفر شدم
بعد از این شکنجه ها که حاصلش فقط یأس و ناامیدی برای دشمن بود، رفیق را بار دیگر به 

در اینجا رفیق که بدنبال وسیله ای برای خودکشی میگشت . زندان شهربانی منتقل می کنند
در این مدت .  روز از خوردن غذا امتناع میورزد و فقط با سرم غذائی نگاهش میدارند13مدت 

یک زن کثیف و هرزه که مأمور مراقبت او . مزدوران او را باصطالح شکنجه سبک می کنند
مزدوران بوسایل مختلف به تحقیرش . یق را می آزرد و مضروب میسازدبود همه روزه رف

میپردازند، یکبار سعی میکنند لگن پر از مدفوع را با قاشق به رفیق بخورانند ولی رفیق رزمنده 
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ما در حالیکه دستانش به تخت بسته بود با حرکتی لگن را سرنگون کرده و مانع ادامه 
رئیس (رحله یکی از همین مزدوران کثیف بنام خطائی همچنین در این م. کارشان میگردد

لوله هفت تیرش را مقابل بینی رفیق قرار میدهد و تهدید میکند که اگر ) عملیات اداره اطالعات
به حرف در نیاید بینیش را سوراخ میکند ولی رفیق شجاعانه شقیقه اش را در مقابل رولور 

  . پشیمان شده و از ادامه کار منصرف میشودقرار میدهد و باین ترتیب مزدور از حرکت خود
دشمن همچنان میکوشد بشیوه های گوناگون رفیق را زجر دهد و آنگاه که مطمئن میشود 
تمام شکنجه های جسمی و روانی بر رفیق بی تأثیر است، برای درهم شکستن روحیه او افراد 

یرش، رفیق بهروز دهقانی را و بعد هنگامیکه برادر کب... خانواده اش را به زندان می کشند 
ضمن یک برخورد مسلحانه دستگیر کرده و به شدیدترین وجهی شکنجه میکنند، رفیق اشرف 
دهقانی را در جریان این شکنجه ها قرار میدهند خیال دشمن پوچ و باطل بود، مشاهده 

یکرد وحشیانه ترین اعمالی که با برادر همرزم اشرف کردند نه تنها روحیه او را ضعیف نم
رفیق آموخته بود برای مبارزه . بلکه کینه و خشمش را نسبت بدشمن صد چندان میساخت

رهائی بخش خلق، مشکالت و نامالیمات را باید به جان خرید، او در حالیکه شاهد قتل برادر 
رزمنده اش در زیر شکنجه دشمن بود، از این بوته آزمایش نیز سربلند بیرون می آید و 

  .مچنان در سینه خود نگاه میدارداسرار خلق را ه
ما در اینجا یکبار دیگر خاطره چریک فدائی خلق، رفیق بهروز دهقانی را زنده کرده و بخون 

  .پاکش سوگند یاد می کنیم که انتقامش را از آدمکشان مزدور باز ستانیم
را از تالش برای از بین بردن روحیه مبارز رفیق ادامه میابد ولی رفیق که توان جسمانیش 

او هرگز با دشمن سخن نگفت جز با . دست داده بود همچنان توان روحیش را حفظ میکرد
هنوز فریادهای اشرف دهقانی در گوش مزدوران رژیم زنگ . پرخاشگری و تعرض انقالبی

پیروز باد جنبش ... با تو سازش نمی کنم دشمن انسان ... نمی گویم ... نمی گویم ": میزند که
  "... پیروز باد خلق قهرمان ایران ... مرگ بر دشمنان خلق .. .مسلحانه خلق 

موضع تهاجمی رفیق آنچنان تأثیری بر دشمن گذاشته بود که افراد مسلح دشمن از کنار 
  .!!تختخوابی که ویرا بĤن بسته بودند با احتیاط عبور میکردند

می کنند ولی دشمن بهرحال رفیق را در یک دادگاه سربسته نظامی به ده سال زندان محکوم 
خوب میدانست که یک چریک هرگز، در هیچ کجا رسالت انقالبی خود را از یاد نمی برد و در 

می دانست که یک انقالبی نمیتواند خلق ستمکش خود . زندان نیز فعال و متعرض باقی میماند
 اینست که را از ماهیت ضد خلقی رژیم آگاه نسازد و اعمال کثیف و ظالمانه او را افشاء نکند،

در زندان عمومی مانع از تماس او و رفقای دختر هم زندانش، با زندانیان عادی، زنان محروم 
رفیق در چنین شرایطی بمنظور شرکت بیشتر در مبارزه ... و رنج کشیده اجتماع میشوند

ظفرنمون مسلحانه، با بهره گیری از یک فرصت مناسب از زندان گریخته و به صفوف 
 میپیوندد و هم اکنون دوش بدوش رفقای خود "چریکهای فدائی خلق"سازمان همرزمانش در 

  .به پیکار در راه رهائی خلق و پیشبرد انقالب ادامه میدهد
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  :این پیام رفیق اشرف دهقانی به کلیه مبارزین صدیق و جانباز راه رهائی خلق است
  
  !هم میهنان"

الد و آنرا وسیله ای برای ترس و دشمن خلق ما سخت بقدرت تاکتیکی و تکنیکی خود میب
ضمناً میکوشد که قدرتش را بیش از آنچه که هست وانمود سازد و . ارعاب خلق ساخته است

درست است که دشمن از . از این طریق هر نوع اندیشه مقاومت را در اذهان خلق نابود کند
های روانی که لحاظ تکنیکی در شرایط بهتری برخوردار است ولی ما نیز با تکیه بر مزیت

نسبت بدشمن داریم؛ با نیروی ایمان و فکر خالق انقالبیمان و نیز با تجاربی که بدست آورده 
  .ایم قادر هستیم در هر شرایطی بدشمن ضربه زده و از او پیشی گیریم

ادامه و رشد مبارزه مسلحانه در دو سال و نیم اخیر عمالً ثابت کرده است که خط مشی ما 
اکنون زمان آن رسیده است که تمام نیروهای مترقی و . ن به پیروزی استیگانه راه رسید

  .انقالبی به مبارزه مسلحانه پیوسته و دین خود را به انقالب رهائی بخش خلق ادا نماید
شاید در اینجا بی مناسبت نباشد احساس خود را در مورد برخوردم در مقابل دشمن شکنجه 

دیدترین وجهی جسم مرا مورد تعرض قرار میداد، تنها آنگاه که دشمن بش: گر بیان نمایم
. عاملی که مرا بمقاومت وا میداشت عشق شدیدی بود که نسبت بافراد خلقمان در سینه داشتم

آنگاه که شکنجه می شدم افراد زحمتکش دهاتی که مدتی در آنجا معلم بودم جلو چشمانم 
م که با نگرانی و بی تابی تمام منتظرند ببینند را میدید... ایپک، قربان، قاسم و ... ظاهر میشدند 

که من چه خواهم کرد؟ آیا به آنها وفادار خواهم ماند یا با دشمن طبقاتیشان سازش کرده و 
پشت کرد؟ ... به آنها پشت خواهم نمود؟ ولی رفقا چگونه میشود به ایپک ها و قاسم ها و 

  "چگونه میشود به خلق پشت کرد؟
  
  

  زندانیان سیاسی که دلیرانه درمقابلدرود بر اسرا و "
  "شکنجه های قرون وسطائی رژیم فاشیستی شاه، مقاومت میورزند

  "نابود باد سلطه امپریالیسم امریکا و حکومت شاه دست نشانده"
  "پیروز باد مبارزه مسلحانه، تنها راه رهائی خلق"

 "چریکهای فدائی خلق"



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    22فصل فصل 
  

  

  دادی بر بیداددادی بر بیداد



 

  
  
 



  
  
  
  

  برخی ایده هانقد 
  )دادی بر بیداد(

  
  ام دست توده من هم

  کند گسستن زنجیر را تا آن دم که توطئه می
  خندد دم که زیر لب می تا آن
  زند اش غنج می دل

  کند دهن پرتاب می و به ریش جادوگر آب
  اما برادری ندارم

  ام دست نداشته هیچگاه برادری از آن
  ؛"آری"که بگوید 

  ناکسی که به طاعون آری بگوید و
  اش را ان آلودهن

  .بپذیرد
  )شاملو، از اشعار مربوط به اوایل سیطره ی اختناق در جمهوری اسالمی(

  
  
  

  پیشگفتار
  

پس از گذشت بیش از دو دهه از حاکمیت رژیم جمهوری اسالمی و در شرایطی که مبارزه 
 هرگز خاموش نگشته و به - از همان بدو استقرارش تا کنون-ی مردم ما برعلیه این رژیم

 نسلی از - جریان داشته است، امروز ما با نسلی در ایران روبرو هستیماشکال مختلف
 که با اعتراضات و مبارزات جوشان خویش، رژیم را با معضل بزرگی -جوانان مبارز

این معضل همانا چگونگی کنترل و جلوگیری از رشد مبارزات آنان از . مواجه ساخته اند
از مشخصات برجسته ی جوانان . طرف سردمداران رژیم جمهوری اسالمی می باشد

مبارز امروز ما، توجه و برخورد پویا و جستجوگر آنان به مبارزه ی انقالبی جاری در 
 ،بار کنونی تاز شرایط ظالـمانه و نکبآنها جهت رهائی .  می باشد50جامعه در دهه ی 
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ه و می  روی آورد50  یرافتخار دههوسیعاً و با اشتیاق فراوان به گذشته و مبارزات پُ
کوشند تا با دستیابی به تجارب انقالبی و درس آموزی از آنان، هرچه بیشتر وظایف 

چنین نیازی ایجاب می کند که جوانان مبارز ما . انقالبی خود را دریافته و به آن عمل نمایند
 مقاالت ، انقالبی نموده و خود ی کتاب ها و آثار به جا مانده از آن دوره یمطالعه سعی در

 -البی را در پرتو تجربیات گذشته به رشته تحریر درآورند و آن ها را به صورتیو مط
 و درست با مشاهده اشتیاق و ،در چنین شرایطی.  منتشر نمایند-علنی و یا غیرعلنی

 ،مبارزاتی نه چندان دوری خواست شدید جوانان مبارز برای دانستن در مورد گذشته 
عات و امنیت به طور فعال دست بکار شده تا به وزارت اطال است که امروز بخش فرهنگی

در چنین .  گردد،به تجارب واقعاً انقالبیهرصورت که می تواند مانع از دستیابی آنها 
اوضاعی است که ما شاهد انتشار مقاالت و کتاب هائی در ایران هستیم که چاپ آنها در 

 ظاهراً منطقی به نظر ،یمعملکردهای این رژی  با توجه به سابقه ،رژیم جمهوری اسالمی
 عنوان می شود که اگر جلوی ادعای سرشار از تزویردر توجیه امر فوق، این . نمی رسد

این را ظاهراً بخشی از هیأت . سخن گفتن را بگیرند، جوانان به اسلحه روی خواهند آورد
تن این اما با درنظرگرف. کند حاکمه گویا برای بستن دهان مخالفینی از خود رژیم مطرح می

جناح های رژیم هستند که با قاطعیت، جلوی سخن گفتن ی این، همه واقعیت که 
، باید توجه کنیم که چنان ادعائی، ریاکارانه بوده و مسأله بر نیروهای مردمی را گرفته اند

 با ،سر پیشبرد سیاست خاصی می باشد که بخش فرهنگی وزارت اطالعات و امنیت رژیم
جهت مقابله با مردم مبارز و بخصوص جوانان انقالبی  ،ق الذکرتوجه به فاکتور مهم فو

در این رابطه است که باید .  تعقیب می کند،در حوزه نظر و سرکوب ایدئولوژیک آنان
. نام برد، "سیاست خفه کردن با عسل"آن به عنوان   متوجه سیاستی شد که می توان از

سن نظر مردم سوءاستفاده از حُ د با دشمنان مردم می کوشن،یعنی سیاستی که از طریق آن
پذیر است  ، در هر شکلی که امکان 50 دهه  یمبارزین انقالبیبه و جوانان انقالبی ما نسبت 

 درست مغایر و متضاد با ایده ها و نظرات آن انقالبیون ایده های انحرافی و  یبه اشاعه
از بین المی که قادر به آنچه مسلم است این است که دست اندرکاران جمهوری اس. بپردازند

. ردن فضای جدید ایجاد شده نمی باشند، به اتخاذ تاکتیک های جدیدی مبادرت ورزیده اندب
آنها در جهت ایجاد سردرگمی در بین جوانان و نفوذ اندیشه های انحرافی برای بازداشتن 

ه در آنها از کسب تجربیات مثبت گذشته، به طور فعال مشوق نشر کتاب و مقاالت و غیر
  خانهشنیدم که حتی مأموران وزارت اطالعات به درِ( .جهت تحقق هدف کلـی خود شده اند

 رفته و از آنها خواسته اند که به نوشتن ، بعضی از فعالین سیاسی در دوره رژیم شاهی
 بعضی  بپردازند و در مقابل50ِ  دهه یخاطره یا هر مطلب دیگری در رابطه با سال های

  گفته اند که شما دست بکار شوید و ما به شما خواهیم گفت که چگونه ابراز امتناع ها
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واضح است که با توجه به الزامی که !) بنویسید و مطالب را چگونه ساخت و پرداخت  کنید
دست اندرکاران رژیم جهت نشر کتاب و مقاله و غیره در رابطه با پیشبرد سیاست فوق 

وجود آمده است ه جاتی به ی انتشار بعضی از نوشتامکانی برا الذکر خود می بینند، امروز
 در رژیم "وجود آزادی بیان"از این روست که توهم .  وجود نداشت،که پیش از این

 اما نگاهی هشیارانه به. گردد  به شکلـی دامن زده شده و تبلیغ می،جمهوری اسالمی هم
ه ر خیلی از آن نوشت و همچنین دقت در مطالبی که د، و شرایطی که تشریح شد،هدف رژیم

جات طرح و اشاعه داده می شوند، می تواند دید ما را هرچه بیشتر نسبت به این پدیده، 
هائی که در یکی دو سال اخیر در رابطه با چریکهای فدائی خلق و دیگر  نوشته .واقعی سازد

ن می اند، گوناگو  در ایران منتشر شده50دهه ی های  مبارزین مسلح انقالبی و مترقی سال
بعضی از آنها را وزارت اطالعات و امنیت، علناً و رسماً با نام خود به چاپ رسانده  .باشند
 نظیر -شده در میان مردم  ه شناخت با کوشش عناصر خائن و رسوایِ،بعضی دیگر. است

 ی"نان آلوده" دیگری که "ناکسان"یا ...  ومهدی پرتوی، عموئیهائی چون "توده ای"
 صرف نظر از اینکه ماهیت ،ها نیز بعضی.  انتشار یافته اند-اند ته را پذیرف"طاعون"

ها با سیاست کنونی رژیم در جهت  ش چیست، به این دلیل که آن نوشتهفنویسنده و مول
واضح . اند نشر یافتهی مقابله با نظرات کمونیستی و مترقی در جامعه انطباق دارند، اجازه 

ات انحرافی در جامعه، باالجبار حقایقی نیز در  ضمن رواج نظر،است که در چنین فضائی
 حتی ممکن است نوشته  مطرح شوند؛ در این میان،50  ی دهه یمورد مبارزین انقالبی

باشند که در این رابطه،   افراد مستقل و مترقی ،هائی امکان چاپ یابند که نویسندگان آنها
که سعی می کنند با استفاده از بخصوص باید از افراد متعهد و دلسوزی در ایران یاد نمود 

فضای موجود، به نگارش مطالبی بپردازند که به ارتقاء آگاهی و کسب تجربه از گذشته 
کمک می نمایند؛ هرچند که متأسفانه این نوشته ها هم به دلیل شرایط دیکتاتوری، پیشاپیش 

ما ضمن ا.  و خودسانسوری های اجباری را روی خود دارند"ممیزی"هر محدودیت های مُ
فقدان مطلق آزادی بیان تصدیق چنان کوشش هائی باید دانست که امروز، در شرایط 

، در فضای بگیر و ببندی که تنها افراد برای نیروهای واقعاً مترقی و پیشرو جامعه
 ایدئولوژی به  یمحدود و معینی، امکان سخن گفتن دارند، دور با کسانی است که در حوزه

 اطالعات و امنیت رژیم شتافته و در راستای سیاست های کمک بخش فرهنگی وزارت
کسانی که با هر خاستگاه طبقاتی و با هر .  آن، به کار تبلیغ و ترویج مشغولند"فرهنگی"

حال حاضر از منافع و مصالح مرتجع ترین طبقات استثمارگر دفاع   مبارزاتی، در یسابقه
خشی از افراد فوق الذکر را کسانی از ب. نموده و مروج و مبلغ ایده های راست می باشند

همانطور که می دانیم . های سابق و کنونی تشکیل می دهند"توده ای"ها و "اکثریتی"میان 
 در ایران حاکم بود، رژیم جمهوری 60  دهه یدر شرایط مبارزاتی خاصی که در سال های
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ا را نیز تحمل ه"توده ای"ها و "اکثریتی"اسالمی حتی وجود خدمتکاران سینه چاکی چون 
 به 62دیدیم که چگونه پس از سرکوب نیروهای مردمی با کمک آن خائنین، از سال . نکرد
 از آنها را ای نیز رفت و عده "اپوزیسیون" به سراغ خود این نیروهای به اصطالح ،بعد

عملکرد طبیعتاً، . دستگیر نمود و بقیه نیز مجبور شدند که به شوروی سابق پناهنده شوند
 که همانطور که ایده ها و تفکرات آنان ناشی می شد  از،اکثریتی ها -قی توده ایضدخل

 ضربات جبران ناپذیری به جنبش انقالبی مردم ما 50  دهه یمی دانیم در اواخر سال های
امروز در شرایط جدید، در راستای سیاست بخش فرهنگی وزارت اطالعات و . وارد نمود

ای  هبیند جوانان مبارز جامعه را با رواج اندیشه میامنیت جمهوری اسالمی که الزم 
ارتجاعی و نظرات منحط ضدانقالبی بمباران ایدئولوژیک نموده و از رشد مبارزات 

وجود آمده ه ثمربخش آنان جلوگیری کند، فضائی برای خودنمائی مجدد چنان نیروهائی ب
ر مناسب است که  بخصوص باید توجه داشت که برای رژیم بسیا،در این رابطه. است

سیاست های خود را از طریق کسانی پیش ببرد که به هر حال در گذشته در مقطعی به 
 امروز، این افراد به همراه دیگر نیروهای راست، مجدداً به صحنه )1(.جنبش چپ تعلق داشتند

ی ه  نام و یاد انقالبیون گذشته را ملوث سازند و جوانان تشن،آمده اند تا با قلم و زبان خود
هائی که از ه ها و اندیش فهم و درک واقعیت ها و تجارب گذشته را با ایدهی آگاهی و تشنه 

 خدشه.  و خفه کنند"سیراب"باشد، به اصطالح  آن طبقات استثمارگر و ارتجاعی می
 رارج سالمردم و قلب حقایق مربوط به مبارزین و مبارزات پُ دارکردن باورهای مبارزاتی

ی شکستن روحیه  مر هجهت د کوششی است که از طریق آنها در،  50  دهه ی های
  یهای رنجدیده س و دلسردی از مبارزه در میان تودهأ ی یمبارزاتی و غالب کردن روحیه

  .ایران، دنبال می شود
  
 امری که اساس سیاست ("حفظ وضع موجود"طور کلـی، بازداشتن جوانان از مبارزه و  به

  یهمهی هدف بالواسطه ) می بر آن مبنا قرار گرفته استهای رژیم مرتجع جمهوری اسال
برخورد به این واقعیت و نقد بعضی از ایده .  کنونی ایران است ینیروهای راست در جامعه

عجالتاً، باید دو موضوع .  حاضر خواهد بود این فصل از کتابِراست، کوششِ فیاهای انحر
  :را به طور مشخص مطرح نمایم

  
حماسه "تالش برای تحریف واقعیات مربوط به چریکهای فدائی خلق، بالطبع اول این که، در 

 نیز که سندی است که مقاومت ها و سلحشوری های مبارزین کمونیست در مقابل "مقاومت
 از ایجنایات رژیم شاه در زندان ها را به نمایش گذاشته و بخصوص بیانگر جلوه 

مهاجمان برکنار ی توانست از حمله  ، نمیمبارزات زنان در تاریخ معاصر ایران می باشد
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 از طریق علیرضا نوری زادهسال و نیم پیش، شخصی به نام کاز ی. بماند و نمانده است
طور مکرر ادعا ه  کنند، ب هائی که از آمریکا برای ایران برنامه پخش می رادیو و تلویزیون

 واقعیت ها در آن  غلو شده است و"حماسه مقاومت"می کند که گویا در بیان مطالب 
 در اعتراض به چنان ایه حتی شنیدم که در یک مورد، شنوند. اند آمیز مطرح شده اغراق

شخص مزبور پرسیده است که شما برای اثبات ادعای خود چه دلیل یا شاهدی  ادعائی، از
اشرف دهقانی خود چنان "پاسخ داده است که گویا ) ؟(!در دست دارید و او خیلـی راحت

 .!)گویند دروغ شاخدار به این می بلی، ()!!!("به آن فرد گفته است) ؟(! در یک مهمانیحرفی را
، ادعای یک افسر جعلی "تلویزیون یاران-یوراد" از طریق ، در موردی دیگر،فرد نامبرده

 مبنی بر این که گویا نیروهای انقالبی برای جنایتکار جلوه دادن رژیم شاه به دروغ 2رکن 
کرده اند، را مطرح کرد و از قول این شاهد مجهول الهویه، به توصیف صحنه آرائی می 

قیام بهمن، مردم و نیروهای انقالبی   یهح گویا در بحبو،داستانی پرداخت که مطابق آن
 "استخوان گوسفند و مرغ و غیره" ، مقداری "سرهنگ زیبائی"  یرژیم شاه، در خانه ضد

 جا زده و "استخوان انسان" ، آن ها را به عنوانریخته و برای جنایتکار جلوه دادن ساواک
 چنین داستانی، بندیِ هم با سر. به شکنجه و قتل کرده اند(!!)  ساواک را متهم،به این نحو
 چون اصالً در ، غلو آمیز است"حماسه مقاومت" نتیجه گرفت که مطالب کتاب نوری زاده

در مواردی بکار رفته، چندان هم  های رژیم شاه شکنجه وجود نداشته است و اگر زندان
، ارگان مدافعین رژیم "کیهان لندن" یکبار نیز در ،ادعای شخص نامبرده. شدید نبوده است

، افراد "کسوتانی پیش"بینی است که با وجود چنین  کامالً قابل پیش.  چاپ شد،شاهنشاهی
طلبان ست با رژیم شاه و سلطنت  اکه حتی ممکن( دیگری از میان نیروهای راست نیز

 را دنبال نمایند، "حماسه مقاومت"این روند از تبلیغات برعلیه ) مرزبندی هائی داشته باشند
آیا در شدت !  چیست، شده است"مبالغه گوئی"توضیح دهند که منظور از  البته بدون آن که

شکنجه های توصیف شده از طرف ساواک به اصطالح اغراق شده و یا در میزان مقاومت 
مسلم است که شایعه  !شان کدام است و شواهد آنان برای اثبات ادعا و اتهامودالیل ! ها

  یواقعی استوار نمی باشد، هرگز قادر به ارائهی ادعایش بر هیچ پایه  پرداز که اتهام و
برهان و استدالل و یا شاهد و مدرک نیست که اتفاقاً برای تمیز دروغ از واقعیت و شایعه از 

تنها  ،"حماسه مقاومت" واقعیت این است که ،حال در هر. است اکیداً ضروری ،حقیقت
های رژیم شاه را برمال ساخته است و  ها در زندان ها و مقاومت  از شکنجهیا گوشه

هائی که  امروز با استناد به مدارک و شواهد بسیار، کامالً آشکار است که نه شدت شکنجه
های گاه تا ت بل کتمان می باشد و نه مقاومرد قابُ ساواک در مورد مبارزین انقالبی بکار می

پاسخ من به طور مشخص به یاوه های مطرح شده در مورد .  آن مبارزینپای جانِ
ام و ه  بر چاپ تازه آن کتاب نوشتای ست که اخیراً در مقدمه ا نیز همان"حماسه مقاومت"
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ی گردم، می بینم که در امروز که به کتاب برم... ": در اینجا، مجدداً آن ها را تکرار می کنم
شرح شکنجه ها و مقاومت ها، تا آن جا که مستقیماً به خود من مربوط است و یا در مورد 
مبارزینی است که خود از نزدیک به نحوی در جریان شکنجه و مقاومت آن ها قرار داشتم 

ونه هیچگ و یا در مورد آن ها در همان موقع از زبان خود مزدوران رژیم شنیده ام، دچار
  ".اغراق گوئی نشده و عین واقعیت را توضیح داده ام

  
باشد که در آن به   می، به کوشش ویدا حاجبی،"داد بیداد"موضوع دوم مربوط به کتاب 

 در آن "فرار اشرف"دفعات مختلف از من اسم برده شده است و فصلـی هم تحت عنوان 
مطالب آن در ی خود و یا به همه بینم که به موارد مربوط به  من لزومی نمی. شود دیده می

 که -"حماسه مقاومت"مورد زندان زنان بپردازم، بخصوص که در طی یادداشت هائی بر 
 تا حدی با تفصیل، مسائلی -قبل از انتشار کتاب فوق الذکر به نوشتن آن ها پرداخته بودم

 را در ای نه کوشش آگاها"داد بیداد"کتاب .  ام را در رابطه با زندان زنان توضیح داده
جاری در  تحریف و قلب حقایق مربوط به مبارزین و مبارزات کمونیستی و ضدامپریالیستی

 انگیزِ  عزیز و خاطره نام و یادِ بکار گرفته و نموداری از کتاب هائی است که 50  یدهه
 ها و نظرات انقالبی و   برای کوبیدن ایدهای مبارزین و مبارزات آن دوره را وسیله

 ،بر این اساس.  قرار داده است،"حفظ وضع موجود" در جهت ، امروز یر جامعهمترقی د
 و تبلیغ برای آن )2("مبارزه مصلحانه"  و"خفه کردن با عسل" سیاست مطالب آن کتاب با

در این فصل، . نشر یافته استی انطباق دارد که اتفاقاً به همین خاطر نیز در ایران اجازه 
  .ه در کتاب فوق الذکر را نیز مورد نقد قرار خواهم دادبرخی از ایده های مطرح شد

  
  
  
  

  ایدستیابی به اقتدار توده ی انقالب، وسیله 
  

 در جامعه، یکی از موضوعات )3("طلبی اصالح"  یهای کهنه اندیشه ی در راستای اشاعه
موضوع از . نیروهای راست، تقبیح انقالب می باشدی  و همه "طلبان اصالح"مورد تأکید 

ی  م"مدافع حفظ وضع موجود"ن قرار است که حاملین تفکرات راست که در حقیقت ای
  یهای تحت ستم ایران از قید شرایط ظالمانه  تودهیباشند، به نیروهای چپی که رهائ

رو بر   اجتماعی ایران دانسته و از این- موجود را در گرو تغییر ساختار اقتصادی
کرده و مطرح می کنند که گویا بدون بکارگیری قهر ورزند، حمله  کید میأضرورت انقالب ت
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، مردم با حفظ سیستم سرمایه داری موجودانقالبی و به طور کلی انقالب، یعنی به واقع، 
داد "مثالً در کتاب . ایران می توانند به رفاه و آسایش و آزادی و دموکراسی دست یابند

تکرار شده، ادعا می شود که گویا  که در سراسر کتاب مدام  ای ، با کلمات کلیشه"بیداد
ایثار و "کردند که از طریق   تصور می50  یچریکهای فدائی خلق و یا دیگر انقالبیون دهه

، "انقالب" و با "م با ایثارأگرایانه تو رسالتی اراده"، "ایثار و جانفشانی"، "شهادت
ده است که  به وجود خواهد آمد و گویا امروز هم معلوم ش"ای نوین و عادل جامعه"

 فکری بیهوده و ، عادالنه بودن از طریق انقالب، از ریشه و بنای خواهان استقرار جامعه
اصالً چرا "شود که  طور واضح مطرح می عبث و اساساً غلط و نادرست بوده است و به

انقالب "باید دانست که این سئوال که جواب  ،مهم ی  به عنوان یک نکته"انقالب الزم است؟
بخشی که .  را در خود دارد، در حقیقت، سخن بخشی از آحاد جامعه ماست"تالزم نیس

 می داند که به محقو هم، خود را  دارد که در ضرورت انقالب تردید نماید) ؟(!"حق" هم،
 اما، این بخش از آحاد جامعه ما چه کسانی !هر شکلی که می تواند در مقابل آن بایستد

انی هستند که به هر دلیلی هم که مخالف رژیم اینها کس. ؟ جواب روشن است!هستند
شان در گرو حفظ سیستم  جمهوری اسالمی بوده و تضادهائی با آن داشته باشند، منافع

  ی سرمایه داری وابسته یل سیستم گندیدهبَ اجتماعی موجود است و از قِ- اقتصادی
شان اداره می  عمتر ناز و نشان می گذرد و زندگی های پُ حاکم بر ایران است که امورات

فعالً با بعضی از نمایندگان فکری خرده بورژوازی که در شرایط کنونی با پیروی از ( شود
 انقالب توده ها برای ).ایده های بورژواها سخنان مشابهی مطرح می کنند، کاری نداریم

  درست تر، بنابراین.نابودی سیستم موجود دقیقا منافع این دسته را به خطر می اندازد
 به این پرسش اگر قرار "؟!انقالب برای چه کسانی الزم است"آنست که سئوال شود که 

باشد به زبان عامیانه پاسخ داده شود، باید گفت که این فقیرفقرا و مردم مصیبت دیده و 
 عینی این مفهوم را در "ما به ازای"که به انقالب نیاز دارند، و اگر بخواهیم هستند  محروم

؛ یعنی از کارگران، اکثریت جمعیت ایرانایران نشان دهیم باید از ی معه جا واقعیت عینی
قشرهای متوسط (دهقانان، زحمتکشان شهر و روستا و اقشار وسیعی از خرده بورژواها

ما می خورد و اینها هستند ی بلی، انقالب به درد این بخش از آحاد جامعه . یاد کنیم) جامعه
امکان قدرت گیری آنها به عنوان طبقات زحمتکش و را که  چ! خواهان انقالب اندبالقوهکه 

 با .رنجدیده، تنها در چنین مسیری امکانپذیرمی باشد، در مسیر یک انقالب پیروزمند
تأکید هم باید خاطرنشان ساخت که کشش این مصیبت دیده ها و ستمکشان به انقالب جهت 

موجود، به خاطر گرایش به  اجتماعی - سرنگونی رژیم حاکم و نابودی سیستم اقتصادی
در همه جا و در اعصار متفاوت تاریخی، تجارب .  نیست،قهر و خشونت در میان آنان

بشری حاکی از آنست که توده ها جهت فائق آمدن بر دشمنان خود و ایجاد شرایط نوینی 
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برعکس، نه فقط . به نفع اکثریت جامعه، راهی جز توسل به انقالب پیش روی خود ندارند
 امکان تأمین خواست ها و نیازهای "مخملی"به هرگز نشان نداده است که از راه های تجر

اساسی توده ها وجود دارد، بلکه این تجربه همیشه وجود داشته است که راه های 
 را سیاستمداران و نمایندگان طبقات مرتجع، دغلکارانه جهت فریب توده ها و "مخملی"

بنابراین، . ت انقالبی شان، در مسیر آنها می گسترانندبازداشتن آنها از پی گیری مبارزا
گان دکارگر و یا متعلق به بخش های مختلف ستمدیی روشنفکران متعلق به طبقه 

تضمین  را دریافته و برای ، توده هاضرورت انقالب یعنی ،، تنها باید این اجبارجامعه
 جهت کوششدر اساس  که ایوظیفه . خود عمل نمایند ، به وظایف انقالبیپیروزی آن

 و بیرون کشیدن آنها از زیر خروارها سموم افکار بورژوائی و ارتقاء آگاهی توده ها
شان،   مبارزاترهبری و در بسیج و سازماندهی آنانتوهمات خرده بورژوائی و در 

  .خالصه می شود
  

ه های  کار تود، کار توده های رنجدیده و تحت ستم؛ همیشه کار توده ها بوده است،انقالب
انقالباتی که در طول  این را تمامی. عظیمی از ستمدیدگان که برعلیه ستمگران برخاسته اند

هر انقالبی به معنای یک تحول ". تاریخ در عرصه جهان روی داده است، گواهی می دهند
 - های انقالب  درس-نقل از لنین(" توده های عظیم مردم است یناگهانی و شدید در زندگی

طبقاتی فیمابین طبقات ی  صورت می گیرد که مبارزه ایین تحول در دوره  و ا. )1917
 که به دلیل تضاد ایبه سخن دیگر، همان مبارزه . ستمکش و ستمگر به اوج خود می رسد

 انقالب به حادترین  یمنافع بین طبقات مختلف همواره در جامعه جاری است، در دوره
ین تکلیف با یکدیگر و هر یک برای غلبه و یای تعدر این برهه، طبقات بر. شکل بروز می کند

، به صحنه آمده و برای کسب نظم دلخواه خویش در جامعهتسلط بر دیگری و برقراری 
 ای برای برقراری نظم دلخواه هر طبقه در جامعه وسیله که اساساً -قدرت سیاسی
ب در هر هرچند شکل و روند انقال.  به شدیدترین اقدامات دست می زنند-کلیدی است

 ، ولی با توجه به توضیح کلی فوق، به فاکتورها و عوامل مختلفی وابسته استایجامعه 
جای تردید نیست که قهر و خشونت، ذاتی هر انقالبی است و از این روست که انقالب 

طبیعی است که هیچ کس خواهان قهر و خشونت و خونریزی . همواره خونین و سرخ است
شان نیست که همواره به آن توسل  ارگر به خاطر طینت شرورحتی طبقات استثم. یستن

 .خونین نمی زنندی طبقات ستمکش نیز هرگز به میل خود دست به یک مبارزه . می جویند
این، رشد اجتناب ناپذیر تضادهای طبقاتی و روند مبارزه در اما، باید تأکید نمود که 

. ر دستور روز قرار می دهدجهت تکامل تاریخ است که خواهی نخواهی انقالب را د
ند که چنین واقعیتی را درک و با آن به شکل  ابنابراین، مردم هشیار و انقالبی موظف
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طبقات باید به این واقعیت اذعان داشت که ، در ضمن. درست و علمی برخورد نمایند
، نه تنها  برای حفظ وضع موجود که تماماً به نفع آنان سازمان داده شده است،ستمگر

 که ایالف انقالب و هرگونه حرکت های مبارزاتی انقالبی می باشند، بلکه با هر وسیله مخ
 دولت های ،در طول تاریخ. بتوانند می کوشند تا زمان آن را هرچه بیشتر به عقب بیاندازند

، دست به رفرم هائی ایطبقات ستمگر حتی در مواقعی در مقابل رشد امواج مبارزات توده 
 آنها ،در حقیقت. یق سعی در شکست مبارزات انقالبی ستمکشان نموده اندزده و از این طر

موجود را حفظ ی با صرف هزینه و گذشت هائی سعی کرده اند سیستم استثمارگرانه 
اما، اگر این کار در گذشته . نموده و برای چند صباحی از انقالب توده ها جلوگیری نمایند

در ایران  ای از آن گرفته شده است، چنان تجربه  الزم نیز یدر اروپا عملی شده و نتیجه
 ما، به دروغ از انجام  یحاکم بر جامعه  و مبلغین طبقات استثمارگرامروز عملی نیست

مهمی است که در رابطه با جامعه ی این، نکته . رفرم و اصالحات در ایران صحبت می کنند
که قادر به برآورده کردن می در ایران، رفر. طبقاتی ایران باید اکیداً مد نظر داشتی 

 اجتماعی -  باشد، به دلیل ساختار اقتصادیتودها های اساسی بخشی از خواستحداقل 
 دلیل واضح این . ما که امپریالیسم بر آن مسلط است، غیرممکن است یحاکم بر جامعه

در شرایط استثمار و غارت، به کسب  این ساختار و امر آنست که هرگونه تغییر در
 ایران از طریق  یی سرشار اقتصادی که امپریالیست ها و سرمایه داران وابستهسودها

وجود ه استثمار وحشتناک نیروی کار و غارت منابع و ثروت های مردم ما برای خود ب
سرمایه داری را به ی آورده اند، لطمات جدی وارد ساخته و حیات سیستم بحران زده 

سانی که با دید ماتریالیستی به مسایل می نگرند،  ک،به این امر نیز. خطر خواهد انداخت
بدون ایجاد تغییراتی در زمینه های اقتصادی، صحبت کردن از اصالحات کامالً واقفند که 

 مردم در حوزه های سیاسی و اجتماعی که اساسیتأمین خواست های ی در زمینه 
قراری دموکراسی دی بیان، آزادی اجتماعات و تشکل و غیره و براآزادی هائی نظیر آز

 تجربه نیز نشان .را در جامعه تأمین و تضمین نماید، بیهوده بوده و توهمی بیش نیست
 نظیر ایران، ایجوامع تحت سلطه  داده است که امپریالیست ها و سرمایه داران وابسته در

  نه با دست زدن به رفرم هائی به نفع مردم بلکه همواره از طریق قهر و خشونت به،تا کنون
 که ذاتی سیستم -توجه به حاکمیت دیکتاتوریاز طرف دیگر، . اعمال حاکمیت پرداخته اند
 نیز نشان می دهد که حتی اگر توده ها - ایران است یجامعه سرمایه داری وابسته در

  خود به رژیم گردند، و حتی اگربرحقموفق به تحمیل خواستی از بیشمار خواست های 
م ثبت شود، باز نمی تواند از تعرض این دیکتاتوری در امان رسمیت آن در مواد قانونی ه

دوران حکومت   از-دیکتاتوری های امپریالیستی حاکم بر ایرانی بماند؛ این را نیز تجربه 
ش که بر سر کار  مختلفگرفته تا جمهوری اسالمی با سردمداران) پدر و پسر( های پهلوی
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 رژیم های  یا عمیقاً درک نمود که سلطهباید این حقیقت ر.  ثابت کرده اند-بوده اند
 کار به دستوجه یک امر اتفاقی و ناشی از خصوصیت فالن فرد  دیکتاتور در ایران به هیچ

و یا ناشی از شکل و شمایل حکومتی و ایدئولوژی شاهنشاهی و اسالمی آنها  نیست 
 این  اینها هم تأثیرات خاص خود را در چگونگی و شکل یهمههرچند که مسلماً (

کامل امپریالیسم ی حاکمیت دیکتاتوری در ایران، دقیقاً با سلطه ). دیکتاتوری داشته اند
 از این روست که در مقابل . و با آن تنیده شده است بودهما همراه و همزادی بر جامعه 

 چه برای پایان دادن به ،کارگران و زحمتکشان و دیگر توده های تحت ستم ایران
 و فشارهای وحشتناک گرانه خاطر رهائی از زیر شرایط استثماردیکتاتوری و چه به

 ، از طریق انقالبدستیابی به قدرتموجود، راهی جز ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
  .وجود ندارد

  
  
  
  

  ؟! طبقاتی یسازش طبقاتی یا مبارزه
  

امروز، روشنفکران طبقات استثمارگر حاکم بر ایران، بیش از هر وقت دیگری با سالح 
 می کوشند ضمن آن که توده ها را از انقالب ترسانده و از آهنگ حرکت ، خودایدئولوژیکِ

 ،اینان.  انقالبی آنان بکاهند، وعده های توخالی و دروغین به مردم بدهند یهای مبارزاتی
شان را   نشر افکار و نظرات یاصالح طلبان حکومتی درمی آیند؛ سپس وظیفهبه هیئت گاه 

در حالی که طیفی از (  آنها را،رحکومتی به عهده می گیرند؛ روز بعداصالح طلبان غی
جمهوری " سمینارهایدر ) روشنفکران متوهم خرده بورژوا را نیز به دنبال خود کشیده اند

ند که انقالب برای  اچنین روشنفکرانی البته کامالً به این امر واقف.  می بینیم"خواهی
ای تحت ستم ایران، یک الزام و ضرورتی اجتناب کارگران و زحمتکشان و دیگر توده ه

طبقاتی در جامعه به ی ناپذیر است؛ و درست برای عوامفریبی و کاستن از شدت مبارزه 
 از جمله شایعه پراکنی برعلیه انقالبیون صادق و مقابله با افکار مترقی و -هر تالشی
ی مبارزاتی در میان آنها به خوبی می دانند که انفجارها.  دست می یازند-کمونیستی

  ی علیرغم همه-حاکمیت رژیم جمهوری اسالمیی ستمدیدگان که در زیر سیطره 
  گاه و بیگاه بروز می کند، خود -وحشیگری ها و جنایات خونبار این رژیم برعلیه مردم

.  می باشد،ضرورت انقالببر ما و ی بهترین گواه بر حادبودن تضادهای طبقاتی در جامعه 
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 ت که آنها مبلغ سازش بین طبقات متخاصم بوده و در جهت کورکردن آگاهیاز این روس
  .گان، فعالیت می کنندد طبقاتی ستمدیی
  

 حقیقتی غیرقابل انکار است که از زمانی که جوامع بشری به طبقات تقسیم شدند و ،این
در ، ستمکاران و ستمدیدگان به عنوان طبقات متخاصم ناگاستثمارکنندگان و استثمارشوند

طبقاتی بین گروه هائی از انسان ها که دارای منافع متضاد ی مقابل هم قرار گرفتند، مبارزه 
  که از همان زمان، سیر تاریخ وایبا هم می باشند، به امری اجتناب ناپذیر درآمد، مبارزه 

 یعنی وجود طبقات در ، به ظاهر سادهاین واقعیتِ.  تکامل آن را شکل داده است یپروسه
 که یکی از -طبقاتی بین آنانی  های متکی به استثمار انسان از انسان و مبارزه جامعه

 همواره از طرف کسانی که حرکت -مهمترین کشف های بشری در قرن های گذشته است
به جلو و به سوی تغییر و تکامل را به ضرر خود دیده اند، مورد انکار و یا تحریف قرار 

 ضمن تأمل و ، بود که متفکرین آن دورهقالب کبیر فرانسهان پس از ،اولین بار. گرفته است
به وجود طبقات دالیل وقوع و چگونگی آن،  تعمق در آن انقالب و کوشش در بررسی

 در اروپای در حال ، این امر.مختلف و متضاد در جامعه و مبارزه بین آنان پی بردند
یک کشف تاریخی تلقی شد پیشرفت و تکامل با روشنگران بانبوغ و مترقی اش، به عنوان 

 ،بشریی بعدها، مارکس و انگلس ثابت نمودند که در جوامع اولیه . که واقعاً نیز چنین بود
وجود آمدن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، ه طبقات وجود نداشته اند و تنها پس از ب

جمعبندی مارکس و انگلس همچنین با . طبقاتی بین آنان پدیدار گشته اندی طبقات و مبارزه 
اساسی ترین تجارب بشری تا زمان حیات خود، به کشف تاریخی فوق الذکر، کشف بزرگ 
دیگری که با ماتریالیسم تاریخی توضیح داده می شود را اضافه نمودند و ثابت کردند که 

وجود آمده اند، با از بین رفتن مالکیت خصوصی بر ابزار ه طبقات به همان صورت که ب
 درآمدن آن ابزار، از بین خواهند رفت؛ ولی تا آن زمان، مبارزه ک اجتماعیتملتولید و با به 

نهایتا با  که لکوموتیو تاریخ است و ایمبارزه . بین طبقات امری اجتناب ناپذیر می باشد
، شرایطی به وجود دیکتاتوری پرولتاریاپیروزی طبقه ی کارگر در این مبارزه و برقراری 

 برای از بین بردن طبقات در جوامع بشری و در نتیجه ایخواهد آمد که پیش زمینه 
این  .رفاه و برابری بین انسان ها تأمین و تضمین گرددی خواهد بود که ابرقراری جامعه 

 در توضیح آن می کمونیستحزب مانیفست  است که مارکس و انگلس در ایجامعه همان 
  ".همگان استی دانه  هر فرد، شرط تکامل آزا یتکامل آزادانه" در آن که گویند

  
طبقاتی و کوشش در ایجاد سازش بین طبقات متخاصم، همیشه یکی از ی انکار مبارزه 

چنین کوششی و تبلیغ ایده هائی که در . تالش های روشنفکران طبقات دارا بوده است
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 مبارزات طبقات استثمارشونده و تحت ستم برعلیه قدرتمداران حاکم  یندکردن لبه کُخدمتِ
 چه از طرف -تحت عناوین مختلف ارند، امروز در جامعه ایران به طرق مختلف وقرار د

 -روشنفکران مدافع منافع طبقات ستمگر و چه از جانب نیروهای سازشکار و مماشات طلب
 گرایش بیشتری به سوی ، با مبارزات خود،هرچه توده های زحمتکش. دنبال می شود

. بیشتری بروز می نماید یز با شدت و گستردگیانقالب نشان می دهند، چنان تالش هائی ن
  .در اینجا به نمونه هائی از چنان برخوردهائی اشاره می کنم

  
  
  
  

  ! طبقاتی با جادوی عشق مجرد یانکار خشم و کینه
  

م های تبلیغاتی جماعت  یکی از تِ،طبقاتی و تقبیح خشم و نفرت مجردتبلیغ عشق به طور 
ده های رنجدیده و جوانان مبارز ایران که هر روز مظالم بی م، توبا این تِ. فوق الذکر است

بار حاکم بر جامعه را تجربه می کنند، مورد خطاب قرار گرفته  حد و حصر و شرایط نکبت
و از آنها خواسته می شود که همواره عشق را در وجود خود پرورش دهند و دل های خود 

 هستند، پاک نمایند؛ "غیرانسانی" ییارا از احساس خشم و کینه و نفرت که گویا احساس ه
اغلب، برای !  گاه چنان احساس هائی را مخصوص حیوانات درنده جلوه می دهند،از این رو

هرچه بیشتر اثربخش نمودن چنین آموزشی، توجه ها را به ایدئولوژی، رفتار و 
 بابرخوردهای گردانندگان و دست اندرکاران رژیم جمهوری اسالمی جلب می کنند و 

 که در پشت اندیشه و اعمال و رفتار آن ایکتمان اهداف ضدخلقی و استثمارگرانه 
یعنی بدون آنکه معلوم کنند که آنها به  (مزدوران وقیح و جنایتکار وجود داشته و دارد

دست می یازند و تأمین چه منافعی را تعقیب  ایچه دلیل و علتی به چنان اعمال وحشیانه 
می کنند که گویا کسانی که امروز دل هاشان از کینه و نفرت نسبت اینطور تبلیغ ) می کنند

به دشمنان خود آکنده است، فردا که به قدرت برسند، همان گونه رفتار خواهند نمود که 
 جامعه، این نسخه را می "سالمت"  برای،بنابراین! جمهوری اسالمی به منصه ظهور رساند

  .شمرده شده و شدیداً مورد تقبیح قرار گیردپیچند که احساس کینه و نفرت باید مذموم 
  
 در مواردی حتی در خاطراتی که ظاهراً برای افشای جنایات رژیم ،م تبلیغی فوق الذکرتِ

  یاخیراً به هنگام مطالعه.  نیز دیده می شود،جمهوری اسالمی در زندان ها نوشته شده
 که اگرچه گفته می شود  متوجه شدم که صحبت از دختر جوانی است،کتابی در این زمینه
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که در زندان با شکنجه گران مرتب به درگیری فیزیکی می پرداخته است و حتی یکبار در 
اتاق شکنجه با شکنجه گرش گالویز شده و یک تکه از گوشت تن او را با دندان های خود 

ب این کتا. مقایسه شده است، ولی این زندانی با یک حیوان وحشی دندان تیز ، ...کنده و
وجه یک   با توجه به تناقضات و اطالعات غیرواقعی که در آن وجود دارد، به هیچ،البته

 به م تبلیغی فوق الذکرتِ و من صرفاً جهت شناساندن محتوا و مفهوم )4(.کتاب مستند نیست
در هرحال، تا آنجا .  که در آن کتاب با روشنی عرضه شده، به آن اشاره می کنم،خواننده

مربوط است، در اینجا تصویری از دفاع یک دختر کم سن و سال در مقابل که به بحث ما 
ش را زخمی و ییک شکنجه گر پست و وحشی ارائه شده و گفته می شود که او بازجو

اما از آنجا که طبق منطق و ایده هائی که در این کتاب مورد تبلیغ است . خونین نموده است
مفهوم می   معنا و،ظرافت و نرمی و از این قبیل و مالطفت و "عشق"، فقط با "انسان"گویا 
 حال که او در ، بنابراین.و هرگاه خشم و کینه در او راه یافت، دیگر حالت انسانی ندارد یابد

 در "خشونت آمیز" یمقابل شکنجه گر، وجودش آکنده از خشم و نفرت گشته و به عمل
، خودشنه و نفرت در وجود ، پس، با راه دادن خشم و کیاستمقابل شکنجه گر دست زده 

 "حیوان وحشی" خارج گشته و به یک "انسان بودن"گویا زندانی در آن لحظات از حالت 
منظورم کلی ( عباراتی که در این کتاب برعلیه یک انسان مقاوم و مبارز! تبدیل شده است

 در مقابل شکنجه)  یعنی فرد زندانی در این کتاب را مد نظر ندارم،است و شخص بخصوص
 و "انسان"اند، قبل از هرچیز معیار تعیین انسان خوب و انسان بد و یا شده رفته گگر بکار 

احساس کردم بدل " :جا به جا مطرح می شود. ، ترسیم می کننددیدگاهی را از "غیرانسان"
احساس آدم بودن و داشتن حس انسانی "، "به حیوانی خون آشام و گوشت خوار شده ام

 )93 فحه یص ("...من از قله انسانیت سقوط کرده بودم"، "بسته بوداز من و در من رخت 
 چه خود فرد به آن آگاه - که در اینجاای تفکر و اندیشه ،طور که مالحظه می شود همان

نظر از کوبیدن هرگونه   سعی در اشاعه و رواج آن شده، صرف-باشد و چه نباشد
ده از یک ستمگر، شکنجه شدگان ، مذموم و نکوهیده شمردن خشم و نفرت ستمدیخشونتی

 موضوع بر سر مذموم شمردن نفرت و خشم ،به عبارت دیگر.  می باشد،از شکنجه گران
 تا آنجا که به احساسات انسانی مربوط می شود، باید با صراحت  در حالی که.طبقاتی است

ی  جزئی از احساسات یک انسان است و اتفاقاً در جامعه ،خشم و کینه و نفرتگفت که 
کنونی، بدون داشتن چنین احساساتی نسبت به دشمنان مردم، نمی  طبقاتی غیرانسانی

 دوست داشتن ! انسان باقی ماند،کلمه واقعی  به معنی،توان شرافتمندانه زندگی نمود و
خشم بودن و کینه مملو از نفرت و  انسانی است که یو عشق ورزیدن همانقدر برخورد

  .ورزیدن
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 که شرحش رفت، ایینه ورزیدن به ستمگران و شکنجه گران، به گونه اگر نفرت داشتن و ک
 امروز با حرارت ، مورد نکوهش و تقبیح قرار می گیرد، در عوضایطی تبلیغات گسترده 
 چگونه عشقی است؟ برای فهم  ،"عشق"باید دید که این  . تبلیغ می شود،به نفع عشق مجرد

 "عشق"اب فوق الذکر رفت که در آن از این نوع ، به اجبار باز باید به سراغ کت"عشق"این 
 است که انگیزه و قدرت تحمل شکنجه "یعشق"به طور برجسته سخن رفته است و ظاهراً 

آیا این، عشق به انسان و به دنیای زیبای انسانی است؟ عشق به . به زندانی را داده است
 جهل و نادانی است؟ آیا آزادی خلق، به رهائی کارگران، به دنیای عاری از ظلم و ستم و

   قرار دارد؟  شاید بی مناسبت نباشد که در" روشنیافق"عشقی است که در چشم اندازش 
 که کمونیست های راستین مدافع آن هستند و ایهمینجا، ابتدا دنیای عشق را در جامعه 

 شاملو تجلی یافته، در ذهن خود مجسم "افق روشن"  در شعرای به گونه ،تصویری از آن
 دیگر گرسنگی مفهوم ندارد و فقر و فالکت از آن ، را مجسم کنیم که در آنای جامعه :نمائیم

در آنجا از اعتیاد، از زنانی که برای گذران زندگی مجبور به تن . رخت بر بسته است
 فراری که در معرض هرگونه سوءاستفاده و جنایت فروشی می شوند، از دختران نوجوانِ

در آنجا .  خبری نیست،ان خیابانی و محروم و کارتن خواب ها و غیرهقرار دارند، از کودک
. انسان ها همدیگر را نمی درند، جنگ نیست. زندان نیست، شکنجه نیست، اعدام نیست

 آن جامعه  ی مشخصه،برعکس، دوستی ها و روابط توأم با صلح و صفا بین انسان ها
 است و قلب ایقفل افسانه . نمی بندنددرهای خانه شان را در آن مردم  که ایجامعه . است

 که مهربانی دست زیبائی را گرفته است و خالصه در آن ایبرای زندگی بس است، جامعه 
 که کمونیست ها ایبدون اینکه الزم باشد از جامعه . جامعه، عشق است که حکم می راند

کیه بر تصویر باال خواهان برپائی آن می باشند، تصویری دقیق و همه جانبه ارائه شود، با ت
؟ چه کسی !نیز می توان پرسید که آیا کسی هست که حتی از تصور چنین دنیائی لذت نبرد

می گوید که از بین رفتن کینه و نفرت و خشم و عداوت در روابط انسان ها با یکدیگر، آرزو 
 مسلماً این موضوع که همیشه باید صلح و صفا و! و ایده آل هر انسان شرافتمندی نیست

عشق در میان انسان ها حاکم باشد، حداقل در ظاهر نمی تواند موضوع مورد اختالف 
وجود ه  همیشه بر سر آنست که چگونه می توان شرایطی ب،مورد اختالفی مسئله . باشد

 ایجاد نمود که ایده آل ها و تصاویر برشمرده به واقعیت تبدیل شوند، ایآورد و جامعه 
 انسان ها با یکدیگر نداشته باشد و انسان ها با احساس کینه و نفرت جائی در روابط

 آیا در عشق مجرد نیز چنین آرمان هائی مطرح اما! دوستی و عشق در کنار هم زندگی کنند
 معلوم می شود که بزرگترین عشقی ،در مورد زندانی فوق الذکر. ؟ نه، این طور نیست!است

 . بوده استقلم و دفترت، عشق به که فرد مزبور در آن زمان در وجود خود داشته اس
 بوده "عاشق"؟  او !! نیز مطرح نیست،نوشتن چه چیزی، برای چه و چرا. نوشتنعشق به 
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عشقی که وی آن را از کودکی خود، آن زمان که هنوز به . نوشتن عاشق قلم و دفتر و. است
اشتباه . تمدرسه هم نمی رفته و نمی توانسته است بخواند و بنویسد، با خود داشته اس

. توجه کنید که در این جا موضوع عشق به آزادی قلم و آزادی بیان مطرح نیست! نشود
با ... بحث این نیست که جمهوری اسالمی جلوی نوشتن و انتشار مطالب ادبی، اجتماعی و

در اینجا، صرفاً از عشق به قلم و . نه!  را می گیرد،محتوای مترقی، مطالبی به نفع مردم
قادر نبودم تمام آنچه را که تا کنون به ": او صراحتاً می گوید. در میان است سخن ،کاغذ

. من قادر نبودم! نه...  آه"... پرداخت کرده بودم از خاطر ببرم"نوشتن" زدن، "قلم"خاطر 
عاشق کتاب و دفتر و کاغذ و مداد و خودکار . عشق می ورزیدم "نوشتن" و "قلم"به 

 نادم جلوه "نگاشتن" منعم کنند و مرا در برابر "نوشتن" از  آنها می خواستند تا"...بودم
ی ، تأکیدها از خود نویسنده 43فحه یص( "...نمی توانستنم. نمی توانستم! نه ...آه. دهند

 امروز، این هم عشقی است و "متمدن"در دنیای . چه می شود کرد). کتاب مصلوب است
اما، تا جائی که به بحث . به حساب آورند "متمدنانه"کسانی نیز مجازند که آن را یک عشق 

 باید گفت که عشق به قلم و دفتر شاید ضررهائی به مردم برساند اما ،ما مربوط است
و باید گفت، درست است که ! مطمئناً هیچ ضرری به رژیم جمهوری اسالمی وارد نمی کند

اما اوضاع  -آزاد البته به طور -نمی توان نفس کشید  تبهکار این رژیم یتحت سلطه
دروغ و ی در رژیم جمهوری اسالمی، برای اشاعه ! که نتوان نوشت(!!) هم بد نیست آنقدرها

، قلم و کاغذ "جمهوری" هرکس هرچه دلش می خواهد می تواند بنویسد و در این ،تقلب
  همامروز. بوده است(!!) ممیزی همیشه برای چنین مقاصدی، آزاد و رها از هر قید و

 ،"نوشتن"سای آن وزارت شکنجه گر، کلی برای تشویق خیلی ها به ؤ ر رئیس کهشاهدیم
عشق مجرد، عشقی که در آنطرفش کینه و نفرت در هر حال، ! هزینه صرف می کنند

ی بسیار طبیعی است که خواننده . ، این چنین مورد ستایش قرار می گیردمتجلی نیست
 دارد و با توجه به خشم و نفرت  با فضای مثبتی که از زندانی سیاسی در ذهن خود،پاکدل

به هنگام مطالعه ی خاطرات مربوط به جمهوری اسالمی، ی  دار و شکنجه شدیدش از رژیمِ
 خاطرات مطرح می  آنمتوجه ایده های منحطی که از ورایزندان های جمهوری اسالمی، 

  .شوند، نگردد
  

 که امروز بازار ستایشِ آن بود که خاطر نشان کنم ، قصد من از ذکر مثال فوق،به هر حال
 احساس کینه و نفرت نسبت به شکنجه گران و ستمگران،  مجرد و نکوهیده شمردنِ"عشق"

دیگری که آن گونه تبلیغات و موضع گیری را تکمیل می کند، این است ی نکته . گرم است
طبقاتی، کینه و نفرت ایادی ی  مجرد و انکار خشم و کینه که در تبلیغات مربوط به عشقِ

به مثابه امری که وجود دارد پس رژیم جمهوری اسالمی نسبت به توده های مردم ایران 
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در نتیجه، هرگز از ایادی جمهوری .  تلقی می گردد)انگار، حق آنهاست( باید پذیرفته شود
اسالمی خواسته نمی شود که مثالً وقتی کارگران، برای شکایت از سرمایه دارانی که 

 آنان را یکجا به جیب زده اند به آنها رجوع می کنند، با کینه  یحاصل دسترنج چندین ماهه
نه، از گردانندگان و دست اندرکاران جمهوری ! و نفرت و خشونت با کارگران برخورد نکنند

 طلب نمی شود که به جای حمله به تجمعات اعتراضی کارگران، به جای دستگیری، ،اسالمی
شاندن گلوله های آتشین سالح های مرگبار خود  آنان، به جای ن یزندانی کردن و شکنجه

خشم را از دل های خود شسته و در روابط خود با کارگران  کارگران، کینه وی بر سینه 
ظاهراً برایشان روشن است که چنین حرف هائی در سردمداران .  پیشه کنند"عشق و صفا"

 اندرزهای این چنینی با پند و و مزدوران دست اندرکار جمهوری اسالمی، کارساز نیست و
نمی توانند جمهوری اسالمی را از اعمال خشونت برعلیه کارگران و دیگر توده های تحت 

 پس، این کارگران و ، حاال که رژیم کوتاه نمی آید، از نظر آنها،بنابراین! ستم ایران بازدارند
ق بیاندیشند دیگر توده های تحت ستم ایران هستند که باید بخشنده و مهربان بوده، به عش

اما از پذیرفتن چنین . نفرت به طبقات استثمارگر و دولت آنها برخورد نکنند و با کینه و
اندرزهائی چه چیزی عاید توده های ستمدیده می گردد و چه چیزی عاید استثمارگران و 

 و استثمارشوندگانرواضح است که کوشش در کاستن از شدت خشم و نفرت پُ! مرتجعین
 طبقات استثمارگر و مرتجع، جز خام کردن اولی ها به نفع دومی ها نتیجه ستمدیدگان از
چنان ایده ها ی قاطعیت مطرح نمود که اگر کسانی در اشاعه  ندارد؛ و باید با دیگری در بر

 می کوشند، آن کار را به این امید انجام می دهند که بتوانند آگاهانهو تبلیغاتی به طور 
  ی توده های رنج دیده یمالت مبارزه جویانه و خشمگینانهسیستم حاکم را از آماج ح

  . محفوظ نگاه دارند،ایران
  
  
  
  

  تقبیح خشم و کینه در میان کارگران
  

کارگران معدن مس خاتون اجازه دهید، تصور کنیم که کسانی ایده های فوق را در میان 
ض به بیکار سازی ها و کارگرانی که اخیراً مبارزات آنان صرفاً در اعترا! ، مطرح کنندآباد

. شان، از طرف مأموران حکومت به خاک و خون کشیده شد دستمزدهای بسیار نازل
  جوانان ی سینه،بروند و به پدران و مادرانی که گلوله های مزدوران جمهوری اسالمی

شان را ناگهان غرقه در خون  شان را سوراخ سوراخ کرد، به فرزندانی که پدران و مادران
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و به مردمانی که انسانیت در آنها زنده است و  ...دران آن کارگرانابه خواهران و بریافتند، 
خونبار قرار گرفتند، بگویند که نسبت به عاملین ی از نزدیک و یا دور در جریان آن واقعه 

این جنایت نفرت نداشته باشید، از آنها کینه به  دل نگیرید بلکه عشق را در دل خود پرورش 
که این در شرایطی حتماً ( رکینه و نفرت و خشم بمانیدد که اگر چنین نکنید و پُدهید؛ بگوین

آنگاه ما به شما خواهیم گفت ) تان منجر خواهد شد به اعمال خشونت شما برعلیه دشمنان
بروند این را به !  خوی حیوانی نفوذ کرده است،که از انسان بودن دور شده اید و در شما

ه شرح حال آنان و آنچه سرمایه داران و دولت مدافع شان،  بگویند ککارگران بهشهر
البته، .  بر سر آن کارگران شریف و آگاه آوردند، در توصیف نمی گنجد،جمهوری اسالمی

این نمونه های برجسته را، صرفاً به خاطر برخورد هرچه عینی تر با موضوع فوق مطرح 
ی  از میان همه -ایرانی ای ستمدیده ال کیست که نداند که اساساً وجود توده هاِ کردم وَ

 لبریز از خشم و کینه و نفرت نسبت به سرمایه داران و رژیم -اقشار و طبقات مردم
ست فقط خانواده های زندانیان سیاسی را مد  جمهوری اسالمی است و در این رابطه کافی

 هاشان را با خانواده هائی که از همان زمان که مزدوران، عزیزان و جگرگوشه. نظر بگیریم
قساوت باورنکردنی از آغوش آنها ربوده، مورد شکنجه های وحشیانه قرار داده و کشتند، 
در دل هاشان آتش خشم و کینه نسبت به جمهوری اسالمی با همه گردانندگان ریز و 

یا  تئوریسین ها و  اصطالح اصالح طلبانش وه  از شکنجه گرانش گرفته تا ب-درشتش
  . شعله ور است-شواتی ااپادوهای کر

  
 که باید از آنها به عنوان مبارزین قهرمان یاد نمود، باید دانست ،در مورد کارگران بهشهر

 فشارهای وحشتناک  ی اختناق موجود و علیرغم همه یکه این کارگران علیرغم همه
رویشان سنگینی داشت، بارها و بارها برای احقاق حقوق خود و  که بر اقتصادی و سیاسی

اهی در مقابل ظلم آشکار و غیرقابل انکاری که سرمایه داران در حق آنان مرتکب دادخو
کارگران بهشهر نیز همانند بسیاری از کارگران ایران برای دریافت حقوق ( شده بودند

این . به شکل های مختلف دست به مبارزه زدند) پرداخت نشده شان مبارزه می کردند
 در مقابل کارخانه و یا محل های مناسب ،نوان اعتراضبه ع. کارگران بارها اعتصاب کردند

راهپیمائی های آنان با پشتیبانی همه . به راهپیمائی در شهر پرداختند. دیگر تجمع نمودند
به یاد آورید (  اهالی شهر و حتی مردم بعضی از روستاهای اطراف هم مواجه شد یجانبه

اختناق و ترور در جامعه مستولی که چنین ابراز حمایتی در شرایطی که شدیداً فضای 
 کارگران بهشهر جهت تحقق خواست های برحق شان حتی به .)است، صورت گرفت

 از طرف رژیم ایاما این اعتصاب نیز با چنان برخورد وحشیانه . اعتصاب غذا روی آوردند
 البته .سرمایه داران و دولت حامی شان می باشدی مواجه شد که ننگ دیگری بر چهره 
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بار دست اندرکاران جمهوری اسالمی در اینجا مقدور  دقیق برخوردهای رذالتشرح 
نیست، فقط این را بگویم که در رابطه با اعتصاب غذای کارگران، آنها نه تنها حاضر نشدند 

را به ) نیروهای انتظامی( با کارگران اعتصابی به گفتگو بنشینند بلکه نیروهای مسلح خود
را ) نداشتندکارگرانی که از بی غذائی نای حرکت (کارگران محل اعتصاب فرستادند تا 

 آنها رابطه.  با کارگران برخورد نمودند، این نیروها به بدترین وضع!محاصره نظامی نمایند
 کارگران اعتصابی بهشهر را با خانواده هاشان قطع نموده و اجازه ندادند که این ی

و باالخره در خردادماه سال گذشته . رندکارگران حتی با همسر و فرزندان خود تماس بگی
موران مسلح وزارت اطالعات با استفاده از فضای آشوب و شرایط خونینی که أم) 1382(

های محقر کارگران مبارز بهشهر حمله  وجود آورده بودند، به خانه ها به  در دانشگاه
شهر، گاز اشک در مواردی، برای ایجاد رعب و وحشت در میان کارگران و مردم به. کردند

های مسلح، به ضرب و شتم  "اطالعاتی"سپس . های آنها پرتاب نمودند آور به خانه 
به یاد . زندان نمودندی آنها را دستگیر و روانه  ،کارگران پرداختند و با دشنام و توهین

 آنها مدت.  خود بودند یمانده  تنها خواهان دریافت حقوق های عقب،آورید که آن کارگران
شان ارزش و ثروت آفریده بودند، بدون آنکه   کندن  با کار و زحمت و جان  کارخانهها در

 چنین زور و ،آیا اعمال چنین بی عدالتی! طور کامل دریافت کنند شان را به حتی مزد کار
؟ و یا در !وجود آورده  چه احساسی باید در آنان ب،قهر ضدانقالبی در حق کارگران بهشهر

شاهد امر بودند، و یا در انسان های آگاه و مبارزی که از شرایط کسانی که از نزدیک 
مبارزات  عمال حکومت در طیی زندگی کارگران بهشهر و از رفتارهای خشن و وحشیانه 

 احساس آن ، به شرط آن که مدافع حق وعدالت باشد،مسلماً هر انسانی!  مطلع شدند،آنها
های کارگران مبارز  د که چگونه دلتوان تصور کر می. کارگران را درک خواهد نمود

بهشهر از ظلم های آشکاری که در حق آنان روا شد، گُر گرفت و احساس خشم و کینه و 
شان را به یک  وجودی نفرت شدید از رژیم جمهوری اسالمی و صاحبان قدرت، همه 

  . تبدیل نمود،رگرفته گُ پارچه آتش
  

سیاسی، در زندان بسر  ه عنوان زندانی بحال در نظر بگیرید که زمانی که این کارگران
داند بر این کارگران چه گذشته است و  برند، کسی متعلق به طبقات باالی جامعه که نمی می

مرفه خود، اساساً با شرایط زندگی دهشتبار کارگران و در نتیجه با  به دلیل شرایط زندگی
ه خاطر هر تضادی که با ب(سیاسی  نان بیگانه است، به عنوان زندانیعواطف و احساسات آ

همان کارگران (وارد آن زندان شود و طی گفتگو با همبندیان ) رژیم حاکم داشته است
در (!) گرانش دچار حیرت گردد از میزان نفرت آنها به جمهوری اسالمی و شکنجه) بهشهر

 قابل فهم است و نباید ، آن شخص"حیرت"مورد چنین فردی چه باید گفت؟ مسلم است که 
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ا به قول معروف به صالبه کشید که چرا با شرایط زندگی کارگران بیگانه بوده، از آن او ر
رکینه و خشم اطالع و شناخت الزم نداشته و متوجه واقعیت هائی که آن کارگران را چنان پُ

 عدم ،تا اینجا! باشد داران زالوصفت به جای گذاشته است، نمی نسبت به حکومت و سرمایه
دی زوه اما ب. توان به عنوان یک ایراد به او بخشید ب آن فرد را هنوز میدرک حقیقت از جان

زده، نه فقط چنین ایرادی بلکه این ایراد "حیرت"سیاسی  شود که به آن زندانی معلوم می
آفرین و   وارد است که وی نادیده گرفتن و درک نکردن واقعیت های کینه بزرگ و برجسته

طور طبیعی موجب احساس خشم و نفرت در هر   و بهها و پلیدی هائی که اصوالً ی زشت
گردد را تازه فضیلتی برای خود می شمارد؛ ایراد بزرگ و برجسته به  انسان شرافتمندی می

فرد مفروض آنست که وی درست با فضیلت شمردن عدم درک خود از واقعیت های 
 برآمده است که انسان هائیی موجود و شرایط کار و زندگی آن کارگران، درصدد تخطئه 

حاکم لبریز ی شان از کینه و خشم و نفرت نسبت به بانیان و حافظین نظام ظالمانه  وجود
  !بینیم  را در چنین وضعی میویدا حاجبی، ما، "داد بیداد"در کتاب . است

  
  
  
  

  گر  یک شکنجه"بیداد" برای "داد"
  

 ستمگران با قاطعیت ستمدیدگان برعلیهی ، در شرایطی که مبارزه  1352در خرداد سال 
گران رژیم شاه در زندان و خارج ه تر در جامعه جاری بود و مزدوران و شکنج تمام هرچه 
کردند، خانم   با وحشیگیری و سبعیت تمام با مردم و فرزندان مبارز آنان برخورد می،از آن

 او فردی متعلق به یک. شود  وارد زندان قصر می،عنوان یک زندانی سیاسی  بهحاجبی
ها در فرانسه به تحصیل اشتغال داشته که در آنجا اتفاقاً با  خانواده پولدار است و مدت

 "گناه". دوره بوده است نیز آشنا و هم) که بعداً به همسری شاه جالد درآمد (فرح دیبا
ارتباط با مردی ونزوئالیی که بعد با او ازدواج  در. سیاسی چندانی مرتکب نشده است

به سازمان جوانان حزب کمونیست ونزوئال وارد شده و در همانجا کرده، در فرانسه 
 به کوبا رفته و در آنجا 1345در سال . بالطبع، فعالیت هائی را به نفع آن حزب انجام داده

 به ایران می آید ولی ساواک که 51 وی در سال )5(.در کنفرانس سه قاره شرکت کرده است
کند و   او را دستگیر می،ج از کشور قرار داشتهدر جریان فعالیت های سیاسی وی در خار

 بهشهر تحت  یدیده  البته کارگران فاجعه، آن دورهدر زندان قصرِ. حال او در زندان است
 در این زندان با جوانانی حاجبیاما خانم . رژیم جمهوری اسالمی، حضور نداشتندی سلطه 
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 ایران  یهای رنجدیده  تودهشود که مدافع کارگران و زحمتکشان هستند و از مواجه می
کسانی هستند که دارای اندیشه های مترقی و انقالبی می باشند و اکثراً . کنند طرفداری می

آنها افرادی هستند که درست به دلیل برخورداری از چنان . خود را کمونیست می خوانند
ندیان را این همب، حاجبی. اند موقعیتی، شکنجه شده و حال به زندان عمومی آورده شده

یابد و از این لحاظ بین خود و آنها  گران می سرشار از نفرت و کینه نسبت به شکنجه
 البته او در ابتدا که متوجه این امر نبوده، نسبت به یکی از شکنجه. بیند فاصله بزرگی می
کند اما با واکنش منفی  س زندان اوین هم هست، ابراز دلسوزی مییئگران ساواک که ر

دانیان که از آن فرد به عنوان یکی از پست ترین و رذل ترین شکنجه گران یاد شدید آن زن
بخصوص که خود می گوید که (!) دهد که دم فرو بندد می کنند، مواجه شده و ترجیح می

در آن .  آن همبندیان نیز بوده استی"شدیداً مجذوب و مرعوب ایثار و مقاومت دالورانه"
های ایثارگر و مقاوم و دالور چنان فضائی را برعلیه   در میان آن همبندیحاجبی ،زمان

. کند می "شک"خودش به خود و آن احساس دلسوزیش ی بیند که به گفته  گران می شکنجه
به "و ! "میزان نفرت آنها از حسینی برایم شگفت انگیز بود": گوید که و امروز به ما می

  ."خودم و به احساسم شک کردم
  

پیشین و اعتراف او به  سیاسی  بیان احساس یک زندانی،طور ساده ه ب،مسلما اگر این گفته
ترین عناصر  اش نسبت به یکی از پست بینانه  ضعف بینش و برخورد نادرست و غیرواقع 

را به عنوان یک انتقاد از خود، برخورد  شد آن یک رژیم دیکتاتور و جنایتکار بود، می
حساب آورد، ولـی موضوع در اینجا نه فقط خود به ی یک فرد نسبت به گذشته ی صادقانه 

پردازد که   به نکوهش آن مبارزین زندانی هم میطلبکاریچنین نیست بلکه فرد مزبور با 
او طلبکاری را به آنجا ! گران کینه ورزیده و از آنها نفرت داشتند چرا نسبت به شکنجه

شمارد که گویا  رمیی را در خود، فضیلتی برای خویش بسرساند که فقدان چنان احسا می
تقبیح ". او ناشی شده است(!) "وسعت نظر"نه از موضع و دید طبقاتی اش بلکه ظاهراً از 

 که خانم ارزش و معیاری است ،"گر و مهربانی کردن با او نفرت نسبت به شکنجه
آنهائی ) ؟(!"منفی"های   از گذشته در مقابل تجربه"مثبتی"  یعنوان تجربه  آن را بهحاجبی
وجود ه  ب"جامعه ای نوین و عادل"خواستند   می"ایثار" و "صداقت انقالبی"ویا فقط با که گ

 که جمهوری ای خود به یاد دورهد بانسان خو. کند آورند، به جوانان ما در ایران عرضه می
فرهنگ و ی اسالمی تازه تا حدی بر اوضاع مسلط شده بود و درصدد رواج و اشاعه 

 مردم ایران مدام از ،در آن زمان. افتد خود در جامعه بود، میهای خاص  معیارها و ارزش
یدین ریز و درشتش، سخنانی ؤطرف سردمداران و گردانندگان جمهوری اسالمی و م

در آن . شنیدند و یا شاهد اعمال و رفتارهائی از آنها بودند که برایشان باورکردنی نبود می
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آداب و رسوم و سنت های  چنان با فرهنگ، ،ها و معیارهای مورد تبلیغ رژیم ابتدا، ارزش
شان به سختی در  انگیزبودن آور و شگفت رایج بین مردم بیگانه بود که از فرط حیرت

دار  های خنده  جوک ی بعضاً باعث تمسخر و مایه،رو از این. (گنجید کسی میی مخیله 
 در پاریس، با 1364 مارس 8در یک سخنرانی به تاریخ ، ساعدی دکتر ،زنده یاد.) شدند می
ها در جمهوری اسالمی که برای او نیز "معیار ها و ارزش" خود، از آن  ی به درد آمدهدلِ

 اعدام  ی که در بحبوبه"مادر طریق االسالم"باورکردنی نبود، سخن گفته و از جمله مورد 
 کسی که مفهوم -، در پشت تلویزیون قرار گرفت را ذکر می کند 60های جنایتبار سال 

بار جمهوری اسالمی را به طور زنده در  های ننگین و رذالت"ارزش و معیار" مطابق ،مادر
زندگی در ": خود می گوید  در سخنرانیساعدی. رابطه با خودش، به نمایش گذاشت

موجودات غریبی . به خصوص زندگی زن. جمهوری اسالمی بدجوری دگرگون شده است
که یادتان هست، درست در لحظات اعدام مادر طریق االسالم . از زنان ظاهر شده اند

پسرش نه تنها حاضر نبود که با پسرش خداحافظی کند که با خشونت باورنکردنی مدام 
فصلی در "نقل از  (".....سرزنشش می کرد که چرا تا به حال دست امام را نبوسیده است

  .)14  یصفحه، 1364سال ،  9، شماره "گلسرخ
  

ها و   ما شاهد پایمال کردن ارزش، جمهوری اسالمیر آمدنِکای واقعیت این است که با رو
معیارهای واقعاً ارزشمند در میان مردم بودیم، ارزش ها و معیارهائی که هر یک، از فرهنگ 

ش های ز و ارهاترین معیار مثالً یکی از ساده. اند  نشات گرفته،مترقی و باورهای مردمی
می بخور، ":  کهاعتقاد عمومی مثال در این آزاری است که به عنوان مردمی، تقبیح مردم

 60ولی جمهوری اسالمی در سال های . ، منعکس می باشد"آزاری نکن بسوزان، مردم منبر
 شرایطی در جامعه ایران که تنها با شرایط فاشیستی در آلمان هیتلری قابل  یبا سیطره، 

چند که با توجه به مقاومت هر. قیاس بود، آشکارا، عکس آن را در میان مردم تبلیغ می نمود
مردم آگاه ایران، رژیم هرگز نتوانست آن معیارهای ارتجاعی را به مردم ما ی و مبارزه 
و حال، امروز به نظر می رسد که ما با تحمیل نوع دیگری از معیارهای . قالب کند

 روبرو هستیم که معیارهای عرضه شده از طرف خانم "آور حیرت" و "انگیز شگفت"
 و "اصیل" البته از نوع -" آزار مردم"مطابق آن معیارها، .  آنهاست یاز زمره ،حاجبی
داد "وی در کتاب . شود احترامی می گر، یکباره انسان قابل   یعنی شکنجه- آنای حرفه
به ) رئیس وقت زندان اوین(گر   شکنجه یحسینی ضمن ابراز دلسوزی نسبت به ،"بیداد

 از او تصویر ای پردازد و چهره  می)6(رم و حیاش صفت بی ک حیوانردَتوصیف آن مَ
کند که با یک کارگر زحمتکش و شریفی سر و کار دارد که از  کند که انسان احساس می می

مشت  تواند بخوابد و مشت  شبها نمی"شود  شدت درد و عذابی که در زندگی متحمل می
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به  ولی سازد می جشدسترن از حاصل اندک ، کارگر شریفی که با مزد"خورد میقرص 
   . پذیرد  او را نمیی"نان آلوده"آید و  خدمت رژیم آدمکش و جنایتکار درنمی
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راستی که انسان با  کند، به  صحبت میحسینی پای "ورم"گداز از   و   با سوزحاجبیوقتی 
  یبسته م کردن دست پینهبه یاد آوردن وضعیت یک کارگر و دهقان زحمتکش و با مجس

(!) آید  کرده، دلش به درد می"ورم" که از شدت کار توانفرسا "ساق پایش"او و یا 
 حسینی، شبیه پای زندانیانی که "های سرخ و کبود لکه"شود که  بخصوص که معلوم می

در همینجا البته پرسیدنی است که از این ! زد، در پای وی نیز بوده است آنها را شالق می
کردند؟ چه   را هم شکنجه میحسینی چه برداشتی باید کرد؟ آیا حاجبیهای خانم  رفح

ها اسناد و مدارکی کشف شده است که نشان  ؟ شاید هم تازگی!کسی؟ ساواک؟ برای چه
 را ، یعنی رئیس اوین،ترین زندان های رژیم شاه رئیس یکی از مخوف) ؟(!دهد ساواک می

 به حسینیولی نکند حقیقت این باشد که ! عجباَ!! نجه کندکرد که زندانیان را شک شکنجه می
خود شده بود که   بی ، آنقدر از خودایه خانوادی عزیز و جگرگوشه ی هنگام شکنجه 

های سرخ و کبود، شبیه به پای   مثالً به لبه تخت شکنجه خورده و لکه"ساق پایش"
گر  شکنجه حسینی ،ر هر حال؟ د!زندانیانی که شکنجه می شدند، در آن به وجود آمده است

مشت قرص  تواند بخوابد و مشت شبها نمی" تعریف کرده است که حاجبیکه خودش برای 
 هم در آن دیده "های سرخ و کبود لکه" کرده بود و "ورم" "ساق پایش"، او که "خورد می
اید چنان مرد بیچاره و بدبختی جلوه می کند که از نظر او نب، حاجبیشد، از نظر خانم  می

گر است، اما  درست است که شکنجه. مورد نفرت و انزجار زندانیان سیاسی قرار می گرفت
 "دستگاه ساواک"اصالً تقصیر !! مور است و معذورأ، چه کند که ماوگویا از نظر 

مامورهای خود را به حیوان های درنده "است که ) ساختمان؟ اداره؟ دستگاه های شکنجه؟(
تهیه ) ؟(! خوب"دستگاه ساواک"حتماً باید یک دستگاه دیگر، ! "ستآموز تبدیل کرده ا دست 

!!  تبدیل کند"آموز حیوان های درنده دست"گرانش را به  شد تا نتواند شکنجه یا ساخته می
 مرداد، رژیم دیکتاتور شاه، به چه دلیل 28اما به یاد آورید که رژیم کودتای خونین 

حیوان "سیس نمود و آیا ساواک، بدون أرا ت) ساواک(سازمان اطالعات و امنیت کشور 
توانست موجودیت و مفهوم و معنایی   اصالً میحسینیی نظیر "آموز های درنده دست

آموز،  دستی ، این حیوان درنده "دستگاه ساواک"مور و معذور أداشته باشد؟ اما این م
 را از هم دراند و  بینوا، واقعاً چقدر بیچاره بود؟ او، که زندگی های شاداب بسیاریحسینی

  کرده با آن ساق پای ورم(!) بیچاره. زده و داغدار نمود هائی را مصیبت  بیشمار خانواده
چه جوانان !  را بر فرزندان انقالبی مردم اعمال کردای های وحشیانه اش چه شکنجه

وا، عذاب و شکنجه دیدند و ینبیچاره و ب حسینیتحصیلکرده و با استعدادی به دست این 
دستگاه "ه در زیر شکنجه های او و امثال او، جان باختند، جوانانی که بدون وجود گا

توانستند استعدادها و قابلیت های خود را  اش می"آموز حیوان های درنده دست" و "ساواک
 که مشت حسینی بیچاره ،به راستی. شان بکار گیرند در جهت تعالـی و پیشرفت جامعه
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، حاجبیآید که گویا از نظر خانم   نیز به نظر میحسینی مرگ!! ... خورد مشت قرص می 
 انقالبیون قهرمان آن دوره،  یبه شیوهمرگی ناشی از شجاعت بوده و گویا او نیز درست 

خانم . اش به زندگی خود پایان داده است  به دست خود با اسلحه،به هنگام دستگیری
 هنگام دستگیری خودکشی کرده ای بود که حسینی تنها ساواکی"دهد که   اطالع میحاجبی

ی  با مشاهده حسینی از قرار،. البته در این مورد، روزنامه های آن دوره نوشتند ".بود
م دستگیریش اقدام به به هنگاسرنگونی رژیمی که زندانبان و شکنجه گر زندان هایش بود 

 ایجاد ، ی خود با اسلحهحسینی از اعالم خودکشی حاجبیمنظور خانم اگر  .خودکشی کرد
 است، به طور اکید باید یادآور شد که در 50  یهتشابهی بین عمل او و مبارزین مسلح ده

آن ی  و مرگ باشکوه انقالبیون پاکباخته حسینیبار  تبین مرگ ذل) ؟(!اینجا فرق کوچکی
انقالبیون برای از بین بردن بساط ظلم و شکنجه در  ،دوران وجود دارد، و آن این که

ها، اطالعاتی را به دشمن بدهند که  حسینیی اینکه مبادا در زیر شکنجه جامعه و برای 
، از جان خود  عشقی که به زندگی داشتند یبا همهبه تداوم آن بساط ننگین بیانجامد، 

 ای همانند بسیاری از جنایتکاران تاریخ، در لحظه، حسینیکه  حالی گذشتند، در نیز می
 در اوج احساس خواری ،"مثل بادکنک ترکید" که ناقوس مرگ رژیمش به صدا درآمد و

 عمل حسینی اتفاقاً در تاریخ، جنایتکارانی که مثل .س، دست به خودکشی زدأو ذلت و ی
شان را  بسیاری از فاشیست های دوران هیتلر، هنگامی که شکست. اند کردند، کم نبوده

  .دریافتند، با اسلحه خودکشی کردند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کلیشه روزنامه کیهان 
 1358 فروردین ماه26 

  :از راست به چپ
  

معروف (بهمن نادری پور 
کل   شهاب مدیر-)تهرانیبه 

 -اداره چهارم ساواک
 -)اسم مستعار (مصطفوی

معروف به  (رضا عطاپور
حسین زاده، معاون 

  هوشنگ فهامی-)ثابتی
 ).معروف به هوشنگ(
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  ، مرگ انسانیتگر  شکنجهنوازش
  

باشد که با  ترین اعضای دستگاه یک دولت دیکتاتور می  یکی از پلیدترین و پست،گر شکنجه
 ،گری در جهت حفظ سیستم ظالـمانه و فاسد حاکم  شکنجه"ناشریف"اشتغال به شغل 

 ورزند و از آنها گران کینه می درست بر این مبنا، انسان هائی  که به شکنجه. کوشد می
آنها، کسانی . باشند مترقی می ن هایی شریف و دارای موضع طبقاتیمتنفر و منزجرند، انسا

 عاری از ظلم و ای موجود را نفی کرده و به جامعهی فاسد و ظالـمانه ی هستند که جامعه 
 دست زیبایی را ، مهربانی، که در آنای ورزند، به جامعه فساد و جهل و نادانی عشق می

گران را هم باید با عشق آنها  ان نفرت و کینه این انسان ها نسبت به شکنجهمیز. گرفته است
 انسانی، قیاس نمود و متوجه این نکته مهم   ینسبت به رهائی بشریت و ایجاد یک جامعه

یک انسان ی گران کینه به دل نگیرند و از شکنجه  توانند از شکنجه گردید که تنها کسانی می
بهترین فرزندان یک خلق توسط مشتی افراد رذل و ی  شکنجه  آن هم-توسط انسان دیگری

اساساً جائی که امروز سیستم .  به خشم نیایند که انسانیت در آنها مرده باشد-جنایتکار
خود را شدت و گسترش هرچه بیشتری داده و ی داری، ابعاد فشارهای ظالـمانه  سرمایه

اک و تماماً غیرانسانی آفریده است، برای اکثریت مردم در سطح جهان شرایط بسیار دهشتن
 ترین و ضدانسانی داری به اعمال وحشیانه جائی که در ایران برای حفظ سیستم سرمایه

 ،یازند، جائی که خانواده های کارگران و زحمتکشان ترین رفتارها در حق مردم دست می
ان از شدت  مدام از هم می پاشند و بسیاری از دربدرشدگ،در اثر فقر و فاقه وحشتناک

غیره کشیده می شوند،  بینوائی و گرسنگی و پی آمدهای ناشی از آن به فحشاء و اعتیاد و
حاکم و با ی در چنین شرایطی، ستمدیدگان تنها با شوریدن برعلیه سیستم ظالمانه 

توانند از شرافت و  اجتماعی موجود است که می - کوشش جهت نابودی نظم اقتصادی
 اما به این مهم، تنها کسانی قادرند عمل کنند که با توجه به .یندانسانیت خود دفاع نما

هاشان از  موجود، دلی شناخت خود از ایجادکنندگان، حافظین و مدافعین وضع ظالمانه 
گران، "ایثار"آن . شان فشرده و به درد آمده باشد کینه و خشم و نفرت نسبت به دشمنان

از ،  50  یشان بود، مبارزین آگاه دهه د معرف وجو"صداقت انقالبی"آن جوانانی که 
مجذوب و " 50  ی در دهه،خودی  که به گفته حاجبیخانم . چنین افرادی بودندزمره 

 آن دهه بود، به جای این  ی جوانان کمونیست و مترقیی"مرعوب ایثار و مقاومت دالورانه
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یاسی و شناخت که حداقل با خود رو راست برخورد کرده و بکوشد تا با ارتقاء آگاهی س
 در آن مبارزین می ایکینه  اجتماعی خود، پی به دالیلی ببرد که موجب چنان خشم و

 سیاسی، در حیرت و شگفتی بسر برده و  یگشت، هنوز پس از سال ها حضور در مبارزه
البته باید !  می نمود"شک" خود "احساس"تنها گویا متوجه شده است که نمی بایست به 

 چنان  یز نمی توان گفت که عدم درک مظالم و فجایعی که ایجاد کنندهتوجه داشت که امرو
هائی در دل زحمتکشان و انسان های آگاه می شود دلیل اظهارات فوق الذکر  خشم و کینه

شمار تحت حاکمیت هر  م و فجایع بیلشد از مظا  آنگاه می،اگر چنین بود!  استحاجبیخانم 
 خاطرنشان ، و با یادآوری آنها،و سخن گفتدو رژیم شاه و جمهوری اسالمی برای ا

ساخت که دیدن، تجربه کردن و در جریان چنان مظالم و فجایعی قرارگرفتن، هر انسان 
شناسد، مملو از خشم و  شرافتمندی را که به علل وجود آن ها آگاه است و بانیانش را می

 مشکل مربوط به خانم اما، آیا. کند و طبیعی و اصولی نیز چنین می باشد کینه و نفرت می
  . در این زمینه، با چنین توضیحاتی قابل حل است؟ نه، به هیچ وجهحاجبی

  
سه " کارگران جهان، ضمن توضیح و تشریحی لنین به مثابه یکی از آموزگاران برجسته 

مارکسیستی تأکید نموده و می ی ، روی یک آموزش برجسته "منبع و سه جزء مارکسیسم
راد فرا نگیرند در پس هر یک از جمالت، اظهارات و وعده وعیدهای مادامی که اف": گوید

اخالقی، دینی و سیاسی و اجتماعی، منافع طبقات مختلف را جستجو کنند، در سیاست 
این آموزشی است که . "فریب و خودفریبی بوده و خواهند بودی سفیهانه  همواره قربانی

انی که خواهان پیشبرد یک سیاست  و بخصوص برای کس،بکارگیری آن در عمل برای همه
بر این . واقع بینانه بوده و نمی خواهند مورد اغوا و فریب قرار گیرند، ضروری می باشد

 مهم است که ما در برخورد به نظرات و اندیشه هائی که پیشتر از آن صحبت شد ،اساس
بقه یا طبقات بوده باز هم تعمق نموده و دریابیم که آن ایده ها و نظرات بیانگر منافع کدام ط

خود شاهد یک ی واقعیت این است که ما امروز در جامعه ! و در خدمت آن قرار دارند
شان از یک  داران و حامیان سرمایه( طبقات متخاصم ،امروز. حاد طبقاتی هستیمی مبارزه 
 هرچه بیشتری در مقابل با آشکاریِ) شان از طرف دیگر  و کارگران و متحدین،طرف

های عظیم مردم که خواهان نابودی سیستم  حاد بین تودهی اند؛ و مبارزه  تادهیکدیگر ایس
شان که  حاکم و حکومت مدافع آن هستند و اقلیت استثمارگر و وابستگانی ظالـمانه 

مبارزه بین حافظین سیستم سرمایه .  با شدت در جریان است،خواهند درست همین را نمی
 تا با برقراری نظم ،ده شدن این سیستم می باشندداری موجود و کسانی که خواهان برچی

 ،نوینی، به فقر و فالکت و ظلم و ستم و سرکوب و خشونت در جامعه  اجتماعی- اقتصادی
 به مثابه یک رژیم ،چنین شرایطی است که رژیم جمهوری اسالمی در. پایان داده شود
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ن و قهرآمیز مبارزات حالی که کماکان سرکوب خش  در،دیکتاتور مدافع طبقات استثمارگر
 مقابله با توده ها بکار گرفته، بیش  یترین وسیله ترین و عمده  ها را به عنوان اصلی توده

 در طبقه ی حاکمرواج ایدئولوژی  این وسیله را با سالح فریب و با کوشش در ،از گذشته
از پیش ایده  باید بیش ، با تکیه بر آموزش لنین،بر این اساس.  توأم ساخته است،میان مردم

به معنی کسانی که کار  ("روشنفکران"ها و نظرگاه هائی که امروز از طرف ایدئولوگ ها و 
 آن ها  یحاکم سعی در اشاعهی طبقه ) اندیش نباشند کنند، نه اینکه الزاماً تاریک  فکری می

 که در البته باید دانست. ما می شود را شناخته و به مقابله با آن ها بپردازیمی در جامعه 
 ، نظرات انحرافی و ارتجاعیماهیت طبقاتی اشاعه دهندگان امروزی ما، تشخیص  یجامعه

 فالن به این معنا که حتی اگر به خوبی متوجه شویم که در پسِ. همیشه کار آسانی نیست
نظر و تفکر مثالً دقیقاً منافع طبقاتی سرمایه داران نهفته است، هنوز نمی توان گوینده و یا 

دلیل چنین واقعیتی .  تلقی نمود،ن نظر را بورژوا و یا اکیداً خدمتگزار آگاه آن طبقهطراح آ
   متعلق به اقشار خرده"روشنفکران"آنست که در اوضاع و احوال کنونی، بخشی از 

 حاکم تأثیر پذیرفته ه یاندازهای مبارزاتی هستند، از ایده های طبق بورژوازی که فاقد چشم
  اوضاع بین یامروز این نیروها چه به دلیل مشاهده. ه هائی شده اندو خود مروج چنان اید

و چه به دلیل فقدان یک جریان قوی ) کند تازی می  ارتجاع یکه،که ظاهراً در آن (المللی
برند؛ آنها  س و سرخوردگی بسر میأدر سطح جهان، در ی  ایران و یکمونیستی در جامعه

شرو باور نداشته و قادر به دیدن افق های روشن که به تکامل تاریخ به نفع نیروهای پی
 به طور کلی، به قول لنین، همواره خرده بورژوازیباشند و با توجه به این که  آینده نمی

وظایف "نگاه کنید به  ("کند  از بورژوازی پیروی می،تفکر خودی از لحاظ نحوه "
ن از وضع موجود، به  نارضایتی هاشا ی امروز علیرغم همه)"پرولتاریا در انقالب ما

تبلیغات . ند که جز در خدمت تحکیم وضع موجود، قرار ندارند اایده هائی مشغولی اشاعه 
شان بر آنست که اقدامات   که دچار اوهام بوده و تصور-این روشنفکران خرده بورژوا

 راه به جائی نبرده و حتی وضع را از آنچه که هست ،انقالبی برعلیه سیستم و رژیم حاکم
 مروجین و مبلغین طبقات استثمارگر در  ی آنچنان با تبلیغات آگاهانه-دتر خواهد کردب

حاکم، تنیده شده است که در بسیاری مواقع، تفکیک آن دو از ی جهت حفظ شرایط ظالمانه 
مثالً در چنین . شان، چندان آسان نیست یکدیگر ناممکن و تشخیص ماهیت طراحان

بدستان و   شرایطی که یکی از معضالت مهم قلم دراوضاعی است که می بینیم که 
ایران نسبت ی های رنجدیده  حاکم، فرونشاندن آتش خشم تودهی ایدئولوگ های طبقه 
باشد، خرده بورژواهای مزبور نیز با هم آوازی با مرتجعین  به وضع موجود می

  .بورژوا، در آن جهت می کوشند
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های  امروز توده.  هائی را آشکار می سازداتفاقاً بحث در مورد مثال یاد شده، واقعیت
خود، از هر  ی طبقاتی ایران برای فروخوردن و فراموش نمودن خشم و کینهی ستمدیده 

اند؛ و ما شاهد آنیم که در تبلیغاتی که چه از   سو مورد بمباران ایدئولوژیک قرار گرفته
ها و چه از طرف خرده  وابسته به آن"ناکسان" رژیم، چه از طرف جانب قلم بدستان خودِ
 ایران  یهای رنجدیده آنها از تودهی  متوهم به راه افتاده است، همه بورژواهای سردرگمِ

صلح و دوستی با طریق شان را بخشیده و  گران کنند که ستمگران و شکنجه این را طلب می
  باحاجبیخانم   می توان دید که ابراز دوستی،در این چارچوب. آنها در پیش بگیرند

  نیز تنها به، خشم و نفرت نسبت به شکنجه گران و نکوهیده شمردنِ،گر شکنجه حسینی
 که چه طراحانش -واقعیت این است که چنان تبلیغاتی. عنوان یک نمونه و مثال مطرح است

ی  در جامعه "مصلحانه"های  به آنها آگاه باشند و چه نباشند، تنها در خدمت پخش ایده
اتفاقاً، اخیراً شنیدم که فردی . ز از زبان افراد مختلفی شنیده می شود امرو-ایران قرار دارد

 در مقام انتقال تجربه و درس هائی از گذشته به ، شاه یسیاسی دورهی عنوان زندانی  به
گران معروف  تاک، با نام بردن از یکی از شکنجهلدیگران، در یک گفتگوی اینترنتی در پَ

 مطرح کرده است که پس از قیام بهمن به دوستی خجالتیبدون هیچ ، رسولـیاوین به نام 
شخص مزبور برای به ... کند و کرده یا می با او پرداخته و همیشه با او روبوسی می

البته کامالً قابل درک است که (اصطالح تجربه آموزی، با طرح چنین سخنانی کوشیده بود 
سازش و همکاری با  قبح) نباشدوی ممکن است به عمکرد و تأثیر سخنانش کامالً آگاه هم 

های  عزیزان و جگرگوشه ها شکسته و به خطا، نوازش قاتلینِ گر را در ذهن یک شکنجه
دهد که اتخاذ مواضع  این نمونه نیز نشان می.  جلوه دهد"متمدنانه" برخورد ،مردم را

و قلم گران یک امر اتفاقی نیست، بلکه موضع طیفی از سخنگویان  آنچنانی در قبال شکنجه
 در طبقاتیی مسائل حاد مبارزه مرفه سرمایه دار در قبال اقشار بدستان خرده بورژوا و 

ندیشیم یادر برخورد به موضوع فوق الذکر، الزم است به این ب. کنونی ایران استی جامعه 
گران دوران شاه  سوزاندن ها نسبت به شکنجه چنان اظهارات و دل عملـیی که نتیجه 

گر را   شاه، کینه داشتن به شکنجه یعنوان زندانیان سیاسی دوره ه بهچیست و کسانی ک
با این اظهارات زنند،   جامی"متمدنانه"امری نکوهیده و دوستی و همکاری با او را برخورد 

ی اگر زندانی سیاسی .  پیچیده نیست، منطق قضیه؟!دهند  به مردم ایران میپیامیچه 
جمهوری  زندانیان سیاسیی خشد، چرا خانواده ب  شاه را می یگر دوره سابق، شکنجه

! شان را از همان زندان یکسر به مسلخ برده و کشتند، چنین نکنند اسالمی که عزیزان
های انقالبی در جامعه جلوگیری کرد و  بگذار چنین شود تا شاید بتوان از وقوع حرکت

ته این امر که چنان  الب؟!گان برعلیه ستمگران در جامعه، کاستدستمدی "خشونت" از بارِ
اندرزها و تالش ها تا چه حد می تواند در کاستن از آهنگ مبارزات انقالبی در جامعه تأثیر 
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 ن اندرکارا کس هم نداند، دست داشته باشد، موضوع دیگری است، اما، این واقعیت را هیچ
رژیم جمهوری اسالمی خوب می دانند که آتش دل های سوزان از خشم و نفرت طبقاتی 

 ایران بسیار بسیار شدیدتر از آن است که با چنین  یهای ستمدیده کارگران و دیگر توده
های   خانواده یطور است دل های داغدار و گُرگرفته همین.  اندکی تسکین یابد،سخنانی

 بخشی از توهمات ایده آلیستیست بتوان به  ابا چنان تبلیغاتی ممکن. زندانیان سیاسی
چنان ایده ها و ی  ولی اشاعه ، دامن زد، آماده فریب خوردن همیشهبورژوازیِ خرده

ها نسبت به رژیم  این خانوادهی تبلیغاتی هرگز قادر نیست که آبی روی آتش خشم و کینه 
 -گران و مدافعین ریز و درشتش اندرکاران و شکنجه  دست ی با همه-جمهوری اسالمی

 چنان دیدگان و غیرمتمدنانه خواندنِ مصیبت طبقاتیی آیا کسی که به نکوهش کینه . بپاشد
 ، به دشمنان خودورزیدنه حق کین با چنین کاری حتی مردم را از ،احساسی می پردازد

 از حقیآن سلب چنین ی  است که نتیجه  محروم نمی  سازد؟ آیا او به تالشی دست نزده
  ؟! است،مردم

  
شان غالب   که بر دشمنان برخوردار نیستندقدرت مادی ما اگر امروز از  یمردم رنجدیده

پرورانند و با مبارزاتی که همزاد و همراه آن کینه  هائی که در دل می آیند، ولـی آنها با کینه
گران خویش  طبقاتی است، دیر یا زود از شرایط غلبه بر استثمارگران و شکنجهی 

 دشمنان  ایران است که به یهای رنجدیده  این حق توده،در هر حال. برخوردار خواهند شد
در ! البته هیچ قدرتی هم قادر نیست چنین حقی را از مردم سلب نماید خود کینه بورزند و

های  کسانی که امروز به رواج اندیشهی که الزامی نیست که همه باید اضافه کنم اینجا 
کنند نیز واقف  هائی که مطرح می طلبانه مشغولند، حتماً به نتایج و پیامدهای ایدهت مماشا
ها استنباط و یا حاصل  شان از طرح آنها همان باشد که از آن ایده د و یا حتماً قصدباشن
لتاکی از روبوسی خود گفتگوی پَ توان گفت که مثالً کسی که در  می،بر این اساس. شود می

کند، ممکن است فکر کند که به آن طریق در جهت القاء  گر صحبت می با فالن شکنجه
دارد به  ها در جامعه گام برمی"کدورت"ها و  ر خدمت رفع کینهدوستی و صفا و رواج آن د

 تصور ، در میان مردم"عشق مسیحیت" با تبلیغ ،من مسیحیؤگونه که مثالً فالن م همان
 هم می توان گفت که چه بسا او داستان ویدا حاجبیمورد  در. کند می کند که دارد ثواب می

 در توجیه برخوردهائی که در آن زمان با گر را  شکنجهحسینیمربوط به برخورد خود با 
من موقعی که در زندان قصر بودم در . های اوین داشته است، مطرح کرده باشد ساواکی

های   بلکه با ساواکیحسینینه فقط با (گران ساواک  مورد او شنیدم که در اوین با شکنجه
فاوت با بعضی از رفتاری کامالً مت) دیگری نیز که در آن زمان با او برخورد داشتند

رفتاری که . شدند، داشت انقالبیونی که در آن زمان دستگیر شده و به زندان اوین برده می
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اگر واقعیت به همان صورتی است که من در آن زمان . خواند  می"مودبانه"خودش آن را 
 تازه دستگیر حاجبیموقعی که خانم . شنیدم، از نظر من او واقعاً نیازی به توجیه نداشت

های فدائی به رژیم شاه  نزدیک به دو سال از زمانی که کمونیست) 1351مرداد (شده بود 
مسلحانه برعلیه آن رژیم بودند و انقالبیون ی اعالم جنگ داده و عمالً در میدان مبارزه 

رو با رژیم شاه آمده بودند،  در قاطع و روی مبارزه ی مسلح دیگری نیز به صحنه 
 بودنِ رو در  رو،ن مبارزین پس از دستگیری، از آنجا که  پیشاپیشبسیاری از ای. گذشت می

  محرز بود، طبیعتاً حتی به"شان جرم"خود را با رژیم اعالم کرده بودند و از نظر ساواک 
 با مزدوران ساواکی "مودبانه"عنوان یک امر تاکتیکی نیز نیازی به گفتگوها و رفتارهای 

ضعیف ی خود می ساختند، این حتماً از روحیه ی شه نداشتند و اگر چنین برخوردی را پی
 ایه  به گونویدا حاجبی  سیاسی"جرم"ولـی جائی که . شد میو سازشکاری آنها ناشی 

 از او نباید ،، پس"کردم بزودی آزاد خواهم شد آنروزها خیال می": گوید بود که خود می
 را به نمایش جسارتی و اهیآگ ی هارفت که در رفتار خود با ساواک انتظار برود و یا می

 معرف ،یدین صادق و شجاع فدائیؤبگذارد که خیلی از اعضای چریکهای فدائی خلق و یا م
ها، عبداهللا افسریها، محمد تقی زادهها، اصغر عرب هریسیها، نقی آرش علیاز ( .آن بودند

  یام همه مسلماً ن- ...ها، وسیروس سپهریها، شاهرخ هدایتیها گرفته تا همایون کتیرائی
ویدا ی "مودبانه"رفتارهای خوش و ).  جسور را نمی توان در اینجا ذکر نمودآن آگاهانِ

عنوان ضعف برای وی ه  ب50  دهه یهای ها، حتی اگر هم در سال  با ساواکیحاجبی
جویانه و  مبارزهی که در شرایطی که انقالبیون در وجه غالب با روحیه (شمرده شده 

نظر من با  به) نمودند، غیرطبیعی به نظر نمی رسد  برخورد میتهاجمی با آن مزدوران
توجه به حد فعالیت سیاسی او که عمدتاً در خارج از کشور صورت گرفته، ایراد چندان 

 ضمن آنکه رفتارهای آنروزیش با ،ایراد اصلی به او آنجاست که وی. مهمی نیست
با   تقلیل داده، امروزحسینیا دلسوزانه بی مزدوران ساواکی را صرفاً به داشتن رابطه 

 خواندن کینه و نفرت نسبت به شکنجه گر، مبلغ ایده های سازشکارانه و "نکوهیده"
این را هم باید گفت که او یک حیوان ، حسینیدر مورد .  طلبانه در ایران گشته است مماشات
ناقص  او حتی از شعور اجتماعی.  بود"آموز دست" حاجبیقول  شعور و به  بی یدرنده

 دقیقاً تابعی ، رفتار او با زندانی سیاسی،از این رو. بهره بود های معمولـی نیز بی ساواکی
 و غیره با زندانی عضدی، تهرانی، جوان، حسین زادهگرانی نظیر  بود از رفتاری که شکنجه

 "آمیز مالطفت" شاهد برخورد نرم و حسینی در صورتی که  بنابراین،.سیاسی داشتند
 فالن زندانی سیاسی به طور متقابل با هم نمی بود، امکان نداشت به آن زندانی اربابانش و

 برخالف ، و دلسوزانه نسبت به وی"مودبانه"لذا، هرگز، هیچ رفتار . روی خوش نشان دهد
 بی شعور را به برخورد "آموز حیوان دست"توانست این   ادعا کرده، نمیحاجبیآنچه که 
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  که خوشای  با هر انگیزهحاجبی ،در هر حال! دار نماید وا، متقابل یخوش و مودبانه
رفتاری خود با شکنجه گر ساواک را مطرح نموده، واقعیت این است که او امروز طلبکار 

  را در خدمت شکستن قبح دوستی و مماشات با عذاب"مودبانه"است و طرح آن رفتار 
صادق و   نفرت زندانیان سیاسیاو با تقبیح.  قرار داده است، مردمگرانِ دهندگان و شکنجه

 احساس برحق و انسانیگر، در حقیقت،  شکنجه حسینی شاه نسبت به  یانقالبی دوره
دهد که در شرایط کنونی با جنایات و   را کوبیده و مورد نکوهش قرار میای مردم رنجدیده

 ناناند، سرشار از کینه و نفرت نسبت به دشم فجایعی که از رژیم جمهوری اسالمی دیده
  .باشند شان می

  
  
  
  

  سالخ و اسیر
  

بپردازم و تأکید کنم   سالخ و اسیر بین"آشتی" و "عشق"مقوله بحث فوق، به ی در ادامه 
 سالخ، به حمایت از او برمی خیزند، با این کار که کسانی که علیرغم اذعان به جنایتکاربودنِ

ممکن . متخاصم را بشکننددر واقع سعی دارند مرز بین طبقات و افراد متعلق به طبقات 
بخوانند و یا دوست دارند اینطور ) انسانگرا(است که چنین افرادی ظاهراً خود را هومانیست 

 باید به ،برای فهم این موضوع. گر شوند، اما، چنین نیست و آنها هومانیست نیستند جلوه
 "انسانِ"اند،  این واقعیت توجه کنیم که در جوامع کنونی که از طبقات متخاصم تشکیل شده

 متعلق به طبقه و قشری - چه خودش بداند یا نداند-هر کس، هر انسانی. مجرد وجود ندارد
 از آنجا که ،حاکم استثمارگری های متعلق به طبقه  در این میان، انسان. باشد از جامعه می

 شود، دست به هر رذالت و جنایتی مین میأشان با حفظ شرایط استثمار در جامعه ت منافع
های طبقات دیگر نیز به دفاع از خود  طبیعتاً انسان. زنند  می،های طبقات دیگر در حق انسان

تر  واقع طبقات یا به عبارت دقیق  ها و یا به   مبارزه بین این انسان، و در نتیجه،برخاسته
سرپوش گذاشتن روی چنین واقعیتی و پنهان . یابد  جریان می،مبارزه بین طبقات در جامعه

 کتمان حقیقت از ستمدیدگان بوده ،های متعلق به طبقات متخاصم ن تضاد بین انسانساخت
 عمر طبقات استثمارگر و ظالم، تداوم جنایت و دیگر تر کردنِ و تنها در خدمت طوالنی

 کسی است ،هومانیست واقعی. های موجود در جوامع طبقاتی قرار دارد ها و زشتی پلیدی
طبقاتی در جامعه، با عشق به انسان و ی و مبارزه که با اعتراف به وجود طبقات 

در حقیقت، هومانیست .  مبارزه نمایدای انسانیت، در جهت رهائی انسان از چنین جامعه
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قاطع با ی داند تنها با مبارزه  هومانیستی که می.  راستین است آگاهِواقعی، یک کمونیستِ
یا به واقع ( آنها توان شرّ د، میهای پست و جنایتکار که مفلوک و حقیر هم هستن"انسان"

 عاری از جنگ و خونریزی و ای را از سر جامعه کنده و جامعه)  طبقات استثمارگرشرّ
توانند شکوه و  ها می  انسان، که در آنای جامعه. بیچارگی و درماندگی به وجود آورد
کنند  ویر میبرعکس، آنهائی که سالخ را انسانی تص. عظمت واالئی را از خود متجلـی سازند

انساندوست  ل بشنود، هومانیست ول بگوید و گُتواند گُ می) اسیر خویش( که با انسانی دیگر
البته، در اینجا گنجشگ هم ( گنجشگ :باشند، آنها با این تصویرسازی، به مصداق مثلی نمی

. کنند را رنگ کرده و به جای قناری به مردم قالب می) ایه نه، بلکه خفاش زشت و گزند
، تیر و  78 - 88  یشماره( "آرش"  ی مندرج در نشریهای  در مقاله،همین رابطه تفاقاً، درا

شکنجه گر،  حسینی در مورد ویدا حاجبیدیدم که در رابطه با اظهارات ) 1383مرداد ماه 
سیاسی با شکنجه ی کسی هم در جهت موجه جلوه دادن برخورد او به عنوان یک زندانی 

 سطر به صورت زیر 4اد طلبیده و شعری از او نقل کرده که در  استمدشاملوگرش، از 
  :سروده شده است

  سالخی"
  گریست می

  به قناری کوچکی
  ".دل بسته بود

  
 در  حاجبیویدا کند که  احساسی را منعکس می،آیا به راستی این شعر پرسیدنی است که

  :ل کنیممأسالخ طرح کرده است؟ اجازه دهید اندکی در مفهوم آن ت حسینیمورد 
  

افتم  توان دریافت؟ من شخصاً به یاد زیبائی و طراوت قناری کوچکی می از این شعر چه می
  یبه یاد پرنده. جوش است و انگیز در جنب که زندگی در وجودش با هیاهوئی هیجان

و می . پرد آفرین به سوی این شاخه و آن شاخه می زیبائی که با تحرکی شاداب و شادی
. او را سالخی کرده است) بنا به ماهیت خود(رست به دلیل آنکه سالخ است بینم که سالخ، د
قساوت و ی داشتنی بود که حتی سالخ با همه   ما آنقدر زیبا و دوست قناری کوچکِ

گریست، هرچند او کماکان سالخ  اش عاشق او شده بود، به همین خاطر هم می رحمی بی
 او چیز  یحتی اگر این سالخ، قناری کوچک را نکشته و دلیل گریه! (است و کارش سالخی

 در این شعر ، سالخ به قنارییا دل بسته شدنِ دیگری است ولی در هر حال، دلبستگی و
  ).محرز است
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ت و ناپسندی از آن به صورت چه چیز زش بیایید این شعر را وارونه کنیم تا ببینیم در این
 او گشته  یفکر کنیم که اینبار، قناری که گرفتار سالخ شده، دلباخته. نمایش درخواهد آمد

 سالخ گشته  چه چیزِ یبرانگیز است که به راستی قناری دلباخته اما این سئوال! است
سالخ . رحمی است است؟ آخر او چیزی بیش از یک سالخ نیست، یعنی سمبل قساوت و بی

های زیبا و عطرآگین سوسن و یاس را در یک آن تباه  تواند تبهکاری باشد که تلی از گل یم
داشتنی را بر روی چنان آتش  های دوست آنها را یکجا سوزانده و آنگاه قناری ساخته، 

بینیم که دلباختگی قناری به  می)! کباب قناری بر آتش سوسن و یاس( کباب کند "سوزناک"
 به موجودی زشتخو و تبهکار که چنان "عشق". ول و نامطبوع است امری غیرمقب،سالخ
 و با ،ها را هم سالخی ترین ها و گرامی رحم است که به راحتی زیباترین القلب و بی قسی

 حالتی از عدم ، اگر با صراحت بگوئیم-کند، عشق نیست  نیست و نابود می، تمامتبهکاریِ
طور مصلحتی   به، فرضی ماتد که قناریِاف انسان به این فکر می. تعادل روحی است
کوشد   با ابراز دلباختگی به او می، که در دست سالخ اسیر است،یعنی او. دلباخته شده است

وجه امر   به هیچ،هم که البته این.  نجات دهد،خود را از سالخی شدن به دست وی
های دهشتناک  در زندان،  60  یاتفاقاً، در دهه! افتد نیست و در واقعیت اتفاق می غیرواقعی

هائی بودند، دخترکان  در آنجا قناری! هائی واقعیت داشتند"عشق"جمهوری اسالمی چنین 
سیاسی برعلیه ظلم و ی مبارزه ی ها به صحنه   که با امواج انقالب توده،سالـین و کم س

  شد که درای بیدادگری کشیده شده بودند، اما با سرکوب انقالب، روند اوضاع به گونه
تجربگی و نداشتن   مبارزاتی، کم آشکارِاندازِ مواردی بعضی از آنها، در شرایط فقدان چشم

فرسا شده بود،  که شرایط زندان نیز برایشان بسیار طاقت آگاهی انقالبی کافی، در حالی
شان را جذب کردند و الجرم از  گران  بازجوها و شکنجه ایدئولوژیِ، به تدریج.تغییر کردند
. گری دل دادند و قلوه ستاندند و به عقد او درآمدند به پاسدار شکنجه. شدندجنس آنها 

 سالخش که همچنان سالخ "دلبند" با - سالخ شده بود که حال از جنسِ-آنگاه قناری پیشین
شان، نه فقط در "برادران پاسدار" و "خواهران زینب"بود، دست در دست هم در کنار 

داشتنی مانده  های زیبا که همچنان دوست  ه جان قناری، ب همزندان بلکه در خارج از آن
 شکنجه گران نبودند و تأئیدشان نمی کردند، کسانی که از جنسِی بودند، و به جان همه 

  سالخ و سالخ ایران بپرسید که آن زنان و مردانِ یاین را دیگر از مردم رنجدیده. افتادند
  !آورند شان آوردند و می  چه به روزگار،"برادران پاسدار" و "خواهران زینب"دوست، آن 

  
های زشتخو و "انسان"از مردم ما، از مبارزین و قناری های پاکدل، نخواهید که نسبت به 

  چنین ایده یاشاعه.  باشند"بخشنده" و "مودب" سالخ، دلسوز، گرِ پلیدی چون شکنجه
جنایتکار است، گر و  شکنجهی دهنده   جز حفظ و تحکیم رژیم و نظامی که پرورش،هائی
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که باید برای برپایی نظامی مبارزه کنیم که انسانیت و  در حالی. نتیجه دیگری در بر ندارد
  .شود  در آن پرورده می،انسان

  
  
  
  

  های انحرافی  ایده ی در خدمت اشاعهسبک کار غیراصولی
  

ر مورد دیگر دی  است، بهتر است در اینجا به چند نکته "داد بیداد"حال که صحبت از کتاب 
  :آن اشاره کنم

  
 به این صورت است که او با تعدادی از زندانیان ، در این کتابحاجبی کار خانم  یشیوه

ها را که   آن مصاحبه"محتوا و مضمون" مصاحبه نموده و ، شاه یزن در دوره سیاسی
 و "ساخت"، به قول خودش  خود یبه میل و سلیقه، "متعلق به خود راوی است"
 نیز دخالت یا اعمال نفوذ نموده و سپس "ها سبک بیان روایت" و حتی در  کرده"پرداخت"

 که هدف مورد نظر و مورد ای  را به گونه،ها"روایت" و یا به قول خود وی ،ها آن مصاحبه
تعقیب خودش را برآورده نماید، در کنار هم قرار داده و به صورت کتاب عرضه داشته  

شوندگان و   صادقانه با مصاحبهیبرخورد اصولـی و  یآیا این یک شیوه. است
 آرایش یافته اند که در ایهای راویان به گونه  باشد؟ در اینجا گفته خوانندگان کتاب می

  با قطعیت بتوان گفت که بدون اینکه-لف قرار گرفته استؤخدمت پیشبرد موضع و هدف م
این، آن مهمترین . د انهخود را به آن منظور انجام دادی شوندگان الزاماً مصاحبه  مصاحبه

 "ساخت" با توجه به ،از طرف دیگر. ایرادی است که به نظر من به این سبک کار وارد است
تفکیک موضع و لف، ؤ آنها توسط م"سبک بیان"ها و تعیین   متن مصاحبه"پرداخت" و

 حاجبی خانم ،"چند روایت" حتی در مورد . امکانپذیر نیست،لف و راویؤهدف م
 با استناد به اعتراف ،عمال نفوذ در روایت راویان را به آنجا رسانده است کهدخالتگری و ا

شونده را یکجا  کننده و مصاحبه  مصاحبه خود در چند مورد نقشِخودش، در حقیقت 
 کسانی "پرسشهائی از طریق بستگان و دوستان"گوید که با   او خود می!بازی کرده است

 هائی که خود از آن  آنها یاد شده و همچنین حرف به عنوان راوی از"چند روایت" که در
) "با اتکا به یادهای خودم"یا به قول خودش ( به یاد داشته های غایب"راوی"
  کرده و در کتاب با نام"پرداخت" و "ساخت" (!!)"به صورت غیرمستقیم"هائی را  "روایت"

تعجب ! "جل الخالق"  یدر اینجا به جای کلمه! (جای داده است) های کوچک افراد نام(هائی 
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 ایشان با خواننده هم آنقدر رو!!) "المخلوق جل": و حیرت خود را باید با این کلمه ادا کرد
 "طور غیرمستقیم چند روایت به" که "راویانی"اصطالح  راست نیست که حداقل نام به

  . را ذکر نموده و به خواننده اطالع دهداند تحت نام آنها توسط ایشان ساخته شده
  

 است که سازمان ای شده کهنه ی شدیداً ریاکارانه ی  استفاده از شیوه ،موضوع دیگر
  یاین شیوه را با تخطئه، حاجبیخانم .  معرف رسوایش بود، بعد از قیام بهمن،"اکثریت"

های   به خاطر مقابله با ایده50  دهه یهای های صادق و نیروهای مترقی سال کمونیست
سازش و تسلیم به جای ی ایران و جهت اشاعه  کنونیی معه کمونیستی و مترقی در جا

 هنگامی که عناصر خائنی چون ،دانیم طور که می همان.  به کار برده است، طبقاتی یمبارزه
 و همپالگی هایش، پس از قیام بهمن، رهبری سازمان چریکهای فدائی خلق ایران فرخ نگهدار

 برای ای ی رزمندگان فدائی را به وسیلهنام و اعتبار واالرا به تصرف خود درآوردند، 
 آنها با دغلبازی و .کوبیدن اهداف، تئوری و عملکرد چریکهای فدائی خلق مبدل ساختند

های عظیم مردم، بسیاری از   انقالبیون چریک در میان تودهمنزلتسوءاستفاده از ارج و 
زمان چریکها آمده های فدائی به سوی سا هائی که با عشق به کمونیست هواداران و توده

 برخوردِی این شیوه   درست تجلی"داد بیداد" )7(.بودند را فریب داده و گمراه ساختند
نظر از محتوا و هدف  شوند که صرف  خاطراتی نقل می، در طول کتاب.باشد ها می اکثریتی

خاطرات . کنند  را در یادها زنده می50  دهه یهای لف، مبارزات غرورآمیز سالؤراوی یا م
 از موفقیت های کارگران و زحمتکشان ای گر دوره مربوط به آن مبارزات، از آنجا که جلوه

باشد و بخصوص از آنجا که تجلی دوره  شان می خلق های ایران برعلیه دشمنانی همه  و
 به ویژه، برای -جنبش کمونیستی در ایران است، جذاب و جالب هستند  از شکوفائیای

جنبش انقالبی شرکت داشته و خود نیز خاطرات و تجربیاتی از کسانی که به نحوی در آن 
، اتفاقات و مسائل مبارزاتی "داد بیداد"با توجه به این امر درخشان، . آن دوران دارند

  آن دوره از جنبش انقالبی مردم ایران را مستمسکی برای پیشبرد اهداف فوقافتخارآفرینِ
  . قرار داده است، خودالذکرِ

  
که جنایات رژیم شاه در حق   آن است که در حالی،ی در رابطه با این کتاباساسی نکته 

، یک جویی مبارزهشود،  کید میأشوند و حتی روی آنها ت زندانیان سیاسی الپوشانی نمی
 ،به این ترتیب. شود برانگیز گشته، مورد تحقیر و حتی مورد انکار واقع می موضوع سئوال 

 تبدیل شده "غیرارزش" بلکه به ،وئی نه یک ارزش واال، مبارزه ج"داد بیداد"در کتاب 
جوانان کمونیست و مترقی برعلیه رژیم شاه در ی ست که مبارزه  ا در این راستا.است
ثمر   بیایبودن، ناشی از ناآگاهی، مبارزه " شهادت"  یاد شده در این کتاب، دنبالِ یدوره
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 جلوه ، و از این قبیل،"عرفان"ور به که تنها باعث کشته شدن آن جوانان گشته، به خاطر با
  یمبارزه جوئی اساساً نفی و هر نوع مبارزهدر صفحات پایانی، و باالخره . شود داده می

  . تقبیح قرار می گیرد تردید و یاسیاسی و کار تشکیالتی مورد
  
  
  
  

  هویت نامعلوم در خدمت تبلیغات معلوم
  

ویدا  یعنی خود -مله راوی اول، از جهویت سیاسی راویان کوشش در مشخص نکردنِ
این موضوع را .  شگرد دیگری است که برای پیشبرد اهداف کتاب بکار رفته است-حاجبی

هر چند ( مخلوط نمود ،شوندگان در این کتاب البته نباید با عدم ذکر نام خانوادگی مصاحبه
ی مهم و نکته ی ه بلکه مسئل)  ارائه نداده استای کننده  مولف دلیل قانع،که در این مورد هم

 و مشخصاً فعالیت های سیاسی گذشته و  در مورد هویت سیاسی،است که قابل تأکید آن 
.  اطالعاتی در اختیار خواننده قرار داده نشده است،شوندگان و یا راوی ها  مصاحبه حال

 داند که در این کتاب با چه کسانی سر وجه نمی هیچ خواننده، بخصوص اگر جوان باشد، به
  در ذهن خود دارد ولی 50  یسیاسی دهه  تنها یک تصویر کلی از زندانی،او! کار دارد  و 

سابق به او معرفی می شوند،  نمی داند که کسانی که صرفاً به عنوان زندانیان سیاسی
؟ حتی خواننده از !باشد سخنان آنها میی و چه پراتیکی پشتوانه ! اند امروز در کجا ایستاده

عنوان زندانیان سیاسی سابق، اتهام یا  تی نظیر اینکه هر یک از راوی ها، بهآگاهی و اطالعا
خبر  بوده، به کدام جریان سیاسی وابسته بودند و غیره نیز، بی شان چه  سیاسی"جرم"

ه است که مرز بین  باعث شد، هویت سیاسی راویاننامشخص ماندنِ. ستا نگاه داشته شده
ت های سیاسی خود زندانی شده اند و کسانی که موقع  که به خاطر فعالیزندانیان سیاسی

 ،در این رابطه. دستگیری ممکن است حتی فرد سیاسی هم نبوده باشند، مخدوش شده است
باید دانست که رژیم شاه نیز همانند رژیم جمهوری اسالمی،  بسیاری از بستگان مبارزین 

اسی را داشته باشند، دستگیر کرده انقالبی را بدون آنکه آنها الزاماً حتی خواست فعالیت سی
 زندانی کردن ،مورد معروف در این زمینه. نمود عنوان گروگان در زندان حبس می و به

 ،به عنوان گروگان در زندان اعظمییاد دکتر   زنده  تن از بستگان و آشنایانِده ها تنحدود 
 عنوان زندانی ال به که ح-حتی باید معلوم می شد که آیا حضور فالن راوی در زندان. بود

 به دلیل فعالیت سیاسی خاصی که خود وی انجام داده، -سیاسی سابق مطلب می نویسد
با ) حال به هر شکل (ای بوده است و یا او تنها به خاطر حساسیت رژیم به داشتن رابطه
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یا حتی آیا تصوری که ساواک در مورد او !  پایش به زندان کشیده شده،مبارزین انقالبی
 و به همان دلیل نیز دستگیر شده بود با واقعیت و فعالیت های عملی او انطباق داشته داشته

این گونه بارز ی  نمونه مثالً. مواردی از این قبیل، همیشه وجود داشته اند! (است یا نه
برای اطالع در مورد دلیل زندانی شدن و در .  می باشدفرخ نگهدار ،"زندانی ی سیاسی"

آگاهی و ). "فرازهائی از تاریخ چریکهای فدائی خلق ایران"جوع کنید به زندان ماندن او، ر
را به  نویسنده  امکان قضاوت درست در ادعاها و اظهارات، این موضوعات یاطالع از همه

 به اظهارنظر در مورد ،سابق  بخصوص وقتی که یک زندانی سیاسی-خواننده می دهد
 می تواند اعتبار داشته ، وی با آن تجربهنِتجاربی بپردازد که تنها در صورت درگیربود

 مبهم گذاشتن مسائل فوق، به توهم پراکنی دامن زده و امکان قضاوت ،در این کتاب. باشد
. در مورد صحت و سقم سخنان و یا ادعاهای راوی ها را از خواننده سلب نموده است

 در گذشته را مورد ، یک حرکت سیاسی"داد بیداد" امروز در صفحات کتاب ،وقتی فالن فرد
از پیش باید به او این آگاهی و اطالع داده (  خواننده محق است که بداند،تخطئه قرار می دهد

 به طور ،اگر وی قبل از دستگیری خود!  سیاسی است ی دارای چه سابقه،که آن فرد )شود
ک یبه خاطر نسبت خویشاوندی با  مشغول فعالیت سیاسی نبوده و مثالً صرفاً ایحرفه 

 سخنان او در مورد مسایل خاص ، بنابراین،مبارز انقالبی گرفتار حبس و زندان شده بود
شود  مثالً دیده می.  نیز نمی تواند از اعتبار خاصی برخوردار باشدایحرفه ی یک مبارزه 

 و موضوع تخلیه کردن یا حمید توکلی و پویانکه فالن راوی، با اسم بردن از رفقائی نظیر 
.  بوده اند"اراده گرا" :تیمی، به چریک های فدائی خلق انتقاد می کند کهی خانه نکردن فالن 

  نشان می دهد که آنقدر سواد سیاسی ندارد که حتی معنی، ایشان یهرچند که نوشته
 اما، وی با استفاده از موقعیت )8(عبارتی که به عنوان انتقاد مطرح می کند را بداند سیاسی

سیاسی سابق، به هر حال، تهمت هائی را متوجه آن رفقا می کند  خود به عنوان یک زندانی
کامل وی مطلع   که از هویت سیاسیایدر نتیجه، خواننده ). مطلق گرا، جزمی و غیره(

 خود یکی از دست ،نیست، به راحتی می تواند دچار این توهم شود که گویا ایشان هم
ست که حال در اثر کسب تجربه و اندرکاران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران بوده ا

درست با تکیه بر این نوع توهم . جوانیش رسیده استی به نظرات عکس دوره  (!!)مطالعه
ل گرفته است که پراکنی هاست که فالن قلم بدست خدمتگزار رژیم جمهوری اسالمی هم بُ

  هم متوجه شده اند که آن"خودشان"گویا حاال بازماندگان مبارزین مسلح گذشته، 
 شده، جامعه را از "زندگی"مبارزات گویا نادرست و بی ثمر بوده و فقط باعث از بین رفتن 

و آنگاه سعی می کنند این طور القاء کنند که !  و از این قبیل اتهامات بی اساس،هم گسیخته
 ... کار بی ثمری است و گویا باید باور نمود که ظلم پایدار است، دشمن قوی است و،مبارزه
 روی "مصلحانه" کاری نمی توان کرد؛ و یا حداکثر توصیه می کنند که به فعالیت ،خالصه
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 که -غیره  و"گمدُ" و "مطلق گرا"، "گرا اراده"در حالی که بکارگیری عباراتی نظیر ! آورید
 مبارزات شکوهمند چریکهای فدائی خلق و نفی تأثیرات بسیار مثبت آن  یبرای تخطئه

آن نیست که  وجه به معنی  به هیچ-ردم مطرح می شوندمبارزات در رشد مبارزات م
انقالبی ی آن سخنان الزاماً زمانی در صف چریکهای فدائی خلق مشغول مبارزه ی گوینده 

پس از قیام  دمکراسی  هبوده باشد، بلکه باید به این واقعیت توجه کرد که در شرایط شب
 که بعداً به تفکر انقالبیفکر ضد با ت،بهمن در یکی دو سال اول، هنگامی که سازشکاران

 چریکهای فدائی خلق برعلیه  خودِ معروف شد، امکان یافتند به نامِ اکثریتی - ای توده
 از طرف -های راستین فدائی سمپاشی کنند، کلماتی از آن قبیل در سطحی وسیع کمونیست

 آنقدر -دندکر وار آنها را تکرار می وار آن عبارات را یاد گرفته و طوطی کسانی که طوطی
 ،در نتیجه.  آنها را ورد زبان خود ساخت،غیرمتعهدی همی سیاسی  تکرار شد که هر جنبده

  . که در فوق به آن اشاره شد را اخذ نمودایاز اینجا نمی توان نتیجه 
  

واقعیت هائی نظیر آنکه راویان یا همان زندانیان سیاسی  ، همچنین،"بیداد داد"در کتاب 
دی از زندان به کدام سمت و سوی سیاسی رفته و چه موضعی در قبال سابق، پس از آزا

 جمهوری اسالمی داشته و امروز چه موضعی دارند و از این  ی استقرار یافته  تازهرژیمِ
ها مرتب   حتی راوی،در این کتاب. قبیل نیز، به تمامی از خواننده پنهان نگاه داشته شده اند

 چریک فدائیعنوان  به) طور غیرمستقیم به(ها را تلویحاً هائی را به زبان آورده و آن نام
در ) ویدا حاجبی(لف ؤاما م) که در واقعیت، چریک فدائی نبودند(دهند  مورد انتقاد قرار می

این مورد هم به خود زحمت نداده است که حداقل در یک پاورقی توضیح دهد که هویت 
 عیب و ایراد همه ،در نتیجه!  چیست،اندواقعی افرادی که مورد انتقاد قرار گرفته  سیاسی

. به پای چریکهای فدائی خلق ریخته می شود) بگذریم از این که واقعی یا غیرواقعی اند(کس 
مل در أمجموعه این ابهامات، برخوردها و توهم پراکنی هاست که نه تنها امکان تعمق و ت

، دهد فریب می را گمراه کرده و نماید، بلکه خواننده های راویان را از خواننده سلب می گفته
 که البته، موضوع برخورد کتاب هم - فردی جوان در ایران باشد،بخصوص اگر خواننده

  !! از گذشته به او منتقل شودایعمدتاً اوست تا تجارب جعل شده 
    

ها  های زیادی هستیم که به سر کمونیستی دل  و دقِ"انتقادات"ما در سراسر کتاب، شاهد 
. دنشو  میخالی، "مجاهدین" و "ها فدائی"،  50  دهه یهای مترقی و انقالبی سالو مبارزین 

طور   یعنی به-شود  یاد می"خانه تیمی" از چریکهای فدائی خلق به عنوان ،در موارد زیادی
 که هرچند -"خانه"آنگاه این . گر شوند  معادل هم جلوه،شود این دو مضحکی سعی می

 سیاسی منتقدین را باعث "مباهات" و "افتخار"  یهمهاتفاقا شود اما   خوانده می"دلگیر"
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ی نکته . گیرد ها قرار می  مورد انواع و اقسام تهمت-شده و از این لحاظ به آن مدیونند
یت است، این است که در ؤجا باید به آن توجه کرد و به روشنی قابل ر مهمی که در همین

ها و  فدائی(اند  رار گرفته و آماج حمله واقع شدهآنهائی که مورد انتقاد ق ،"داد بیداد"کتاب 
 یعنی آن نیروها با هویت .دارند،  شده هویتی کامالً محرز و شناخته) 50  یمجاهدین دهه

نظر  ، صرفمنتقدینکه  حالی گیرند، در سیاسی مشخص خود در کتاب مورد نقد قرار می
هویت  چه اصالتی برخوردارند، از اینکه مسائل مورد انتقاد آنها چیست و آن انتقادات از

 قبلی یچه جایگاه سیاس(سازی جایگاه سیاسی این منتقدین   پنهان!سیاسی نامعلومی دارند
)  و چه جایگاهی که امروز در آن قرار دارند،مبارزه پیدا کردندی و جایگاهی که در پروسه 

تواند به این  نها می، ت"زندانیان سیاسی دوره شاه"عنوان  و آنگاه شناساندن آنها صرفاً به
  .نظر مردم به زندانی سیاسی، سوءاستفاده شده است  نمفهوم باشد که از حس

  
های  ها و نظرگاه با اندیشهمسلماً، ما برای آن دسته از زندانیان سیاسی دوره شاه که 

ها و دردهائی   در مقابل ارتجاع حاکم پایداری نمودند و در این راه متحمل رنجمترقی
. عنوان گروگان در زندان بودند، ارج و ارزش بسیار قائل هستیم  اگر صرفاً بهشدند، حتی

 زندانیان سیاسی مقاوم و مبارز گذشته، امروز  به حقِاما، اگر قرار نیست اعتبار و حرمتِ
 راست تبدیل های منحطِ پراکنی و رواج اندیشه دروغ و توهم ی  برای اشاعه ای به وسیله
واقعیت های ی تری در جریان همه   با شفافیت هرچه تمامبایست خواننده شود، می
  .گرفت  قرار می، و از جمله تحوالت سیاسی آن زندانیان سیاسی سابق،مربوطه

  
 را "راویان"به همان صورت که هویت سیاسی ، حاجبیکید کنم که خانم أروی این امر هم ت

ی و قلب حقایق در رابطه با پراکن و این کامالً با هدف کتاب مبنی بر توهم(مبهم گذاشته 
ها و نیروهای  هائی برعلیه کمونیست  ایده یاز این طریق اشاعه چریکهای فدائی خلق و
دهد   به خواننده توضیح نمی،او. در مورد خود نیز چنین کرده است) مترقی همخوانی دارد

ت و  ربطی به چریکهای فدائی خلق و مبارزات آنان نداشته اس51که دستگیریش در سال 
ه وجه با چریکهای فدائی خلق در ارتباط نبود هیچ  درخشان تاریخی، او به یدر آن دوره

 یعنی گویا وی -"تشکیالت ما، جناح چپ سازمان چریکهای فدائی خلق"اما، با گفتن . است
 ، چنین توهمی را برای خواننده- سازمان چریکهای فدائی خلق تعلق داشتهچپبه جناح 

واقعیت این است . آورد  به وجود می،جوان و غیرمطلع در ایرانی  بخصوص برای خواننده
و نه قبل از  (بعد از قیام بهمن نیز مانند بسیاری از افراد سیاسی آن دوره، ویدا حاجبیکه 

به سازمانی که )  چریکهای فدائی خلقشکل گیری تابِ  و  ر تبپُی آن، یعنی نه در دوره 
با ،  60 و در سال ا بر سردر خود نهاده بود، وارد شد چریکهای فدائی خلق رتابلویتنها 
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 را 60خود در سال ی اما او حتی هویت سیاسی !  رفت،منشعب از آن سازمانی یک شاخه 
دانند که آن جریان  همه می. نیز به درستی مطرح نکرده و باز موضوع را مبهم گذاشته است

ئی خلق، همچنان خود را سازمان های چریکهای فدا  که علیرغم رد افکار و اندیشهیسیاس
 تقسیم "اکثریت" و "اقلیت" به دو بخش 59نامید، در خرداد سال  چریکهای فدائی خلق می

گیری در قبال رژیم جنایتکار جمهوری  دلیل اصلـی انشعاب، اختالف در موضع. شد
اک  که تا آن زمان در اشتر- مواضع سازشکارانه اش ی، علیرغم همه"اقلیت" .اسالمی بود

جمهوری اسالمی اتخاذ   در برخورد به عملکردهای فریبکارانه و ضدانقالبی"اکثریت"با 
اما اکثریت همچنان راه .  معترف شد،این رژیم  باالخره به ماهیت ضدخلقی-کرده بود

. خود حک نمود  را ادامه داده و ننگ خیانت را بر پیشانی قدرت   درمماشات با جنایتکارانِ
همان جانب  یعنی - را گرفت جانب اکثریتحاجبی اقلیت و اکثریت، خانم در جریان انشعاب

. جناحی که همچنان بر جنایات جمهوری اسالمی در حق توده های مردم، صحه می گذاشت
.  سازمان چریکهای فدائی خلق پیوستراست به جناح ، در آن انشعابحاجبی ،در هر حال

یت جدا شده و به همراه دوستانش به  با اختالفاتی از سازمان اکثر، چندی بعد،وی
 " اکثریت- ایران خلقسازمان فدائیان"که نام ) و یا تشکیالتی ساختند(تشکیالتی وارد شد 

واقعاً شرمگینانه و یا دغلکارانه  ("شرمگینانه" حاجبیخانم .  را بر خود گذاشت)جناح چپ(
 می بینیم ،به این ترتیب. است را از این نام انداخته "اکثریت"  یواژه) ؟!و برای عوامفریبی

دهد، خود را متعلق به   آنجا هم که شناختی از هویت سیاسی خود به دست میحاجبیکه 
 "راست" و نه "چپ"کند، آنهم تازه متعلق به بخش  سازمان چریکهای فدائی خلق معرفی می

هویت الم اعانگار، او خوب می داند که کوبیدن نظرات چپ کمونیسم فدائی با ! (این سازمان
  !)تواند چندان مثمرثمر واقع شود  نمی، یعنی هویت سیاسی واقعی او،راست سیاسی

  
 مشخص نکردن هویت سیاسی راویان و ایجاد ابهام در این زمینه، به نفع ،طور کلـی به

چریکهای  پراتیک انقالبی ،جائی که در این کتاب. باشد  می"داد بیداد"پیشبرد اهداف کتاب 
، حتی با توسل به ایرادات مربوط به یک  50  یجاهدین خلق ایران در دههفدائی خلق و م

 فرادی از خاستگاه و مواضع طبقاتیزندگی جمعی در محیط تنگ و اجباری زندان، آنهم با ا
 هرچند که برخی از آنها که مورد انتقاد قرار گرفته( مورد حمله قرار گرفته است ،گوناگون

پراتیک خود و دهد که   توضیح نمی"داد بیداد"لف ؤم) ئیاند نه مجاهد بودند و نه فدا
 ی شده  سازمان غصبعملکرد ی  پس از آنکه از زندان آزاد شده و در سایه همفکرانش

  چریکها نبوده وی"مجذوب و مرعوب ایثار و مقاومت دالورانه"چریکهای فدائی خلق، دیگر 
پس از مردود زندانیان سیاسی سابق، تحت نفوذ و تأثیر آنها قرار نداشتند، چه بود؟ و این 

ها و  احمدزاده ی"گرایانه اراده" و "مطلق گرا"، "گمدُ"های به اصطالح   اندیشهشمردن
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با قدرت ناشی از ها و پس از اینکه  فرخ نگهدار ها و هواداری و یا دخول به سازمان  پویان
دند که سازمان ، برعلیه کسانی عمل نمومحبوبیت چریکهای فدائی خلق در میان مردم

 راستین و انقالبیش به رسمیت یا های پایه چریکهای فدائی خلق را جز با اندیشه
 خطاب  می کردند "مشی چریکی" یعنی برعلیه کسانی که آنها را طرفداران -شناختند نمی

 برای ،طور وسیع  به،شان در خارج از سازمان ها و متحدین "یاکثریت" به بعد 57از سال (
 چه کردند؟ و پس از به -)های فدائی خلق از این عبارت استفاده نمودندچریک معرفی

 و کنارزدن کمونیست های راستین فدائی و باالخره  پس از اشغال تمام )9("اخراج"اصطالح 
 تیمی معادل   ی خانه،"بیداد داد"طور که اشاره شد، در کتاب  همان ("خانه"و کمال آن 

 از خود نشان داده و چه ای چه چهره) ه می شودسازمان چریکهای فدائی خلق جا زد
این پرسش ها پاسخ گفته و ی  به راستی آنها باید به همه ؟!پراتیکی را به نمایش گذاشتند

ترین فرزندان  ترین و انقالبی  که با خون و رنج آگاه-"خانه"توضیح دهند که آن 
دیگر توده  د کارگران و و امیمبارزاتیی وسیله کمونیست ایران ساخته شده بود و تنها 

 از هنگامی که به مأمن آنها تبدیل -شان بود ایران برای مقابله با دشمنانی های ستمدیده 
 زعم آنها ه یا ب- از همان هنگام که دستاوردهای مبارزاتی چریکها چه از آب درآمد؟،شد

به از  قبیل  ایندیروزین واقعاً پراتیک ! را زیر پا نهادند" چریکیمشی"همان معتقدین به 
 چه بود؟ دیروز چه کردند و امروز در کجا "مجاهدین" و ها"یفدائ" به "منتقدین"اصطالح 
 در حقیقت "داد بیداد"لف ؤ، م"منتقدین" یاند؟ با نامشخص گذاشتن هویت سیاس ایستاده

کند و به این  حق خواننده برای دانستن چنین واقعیت هائی را زیر پا نهاده و ضایع می
که مرتب از زبان آنها سخنانی برعلیه   در حالی،شود که خواننده انع از آن میترتیب م
شنود، نتواند با دستیابی به یک شناخت  ها و نیروهای مترقی و انقالبی می کمونیست

 موضعیدرست از ماهیت و هویت  سیاسی واقعی منتقدین،  متوجه شود که نقد آنها از چه 
از موضع کمک به پیشبرد یک ! و یا از موضع تخریباز موضع سازندگی ! صورت می گیرد

  و یا کوشش در نفی،حرکت انقالبی و در نتیجه کوشش در شناخت نواقص و ایرادات آن
تا چه حد می توان نیز این که، به راستی، و ! "انتقاد"کل آن حرکت در قالب ظاهراً طرح 

  ! تأکید کرد،روی واقعی بودن مسایلی که مطرح می کنند
  

مردم نیز شنید و به آن ی ظر من، انتقاد را باید حتی از زبان دشمنان قسم خورده به ن
 هرچند که مسئله اش ضربه زدن به ما و پیشبرد منافع خودش -چه بسا دشمن. توجه نمود
 بتوانیم در ، عیب و ایرادی را در رابطه با ما مطرح نماید که ما با آگاه شدن به آن-می باشد

در . رکت نموده و در نبرد با او در موقعیت قوی تری قرار بگیریمجهت مرتفع کردنش ح
 : ممکن است گفته شود که،اول این که.  دو موضوع را مورد توجه قرار دهیم،همین رابطه
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اتفاقاً (.  موضوع انتقاد است که مهم می باشد نه این که چه کسی انتقاد می کندفقط ،پس این
ست بگویند که کتاب  ا ممکن،دوم این که).  استبرای کسانی موضوع به این شکل مطرح

پاسخ را از ! نبوده است نشان می دهد که در گذشته همه چیز درست و خوب "داد بیداد"
 چه "داد بیداد"نظر از این که در کتاب  همین موضوع دوم شروع کرده و بگویم که صرف

 کردن این امر که  مطرح شده اند، شکی نیست که عنوان- درست و یا نادرست-ایراداتی
خوب  همگی درست و نقص بوده و همه آنچه در گذشته صورت گرفته است بی عیب و

چریکهای فدائی خلق ی  تفکر نادرستی می باشد؛ و تا آنجا که به گذشته ،بوده اند، از اساس
تواند باشد که هرچه در گذشته صورت  کنون مدعی نبوده و نمی کس تا مربوط است، هیچ

ترین آنها در   پُراهمیتروزمره تا ی ترین مسائل مربوط به زندگی م اهمیت ک از -گرفته
 همه از هر عیب و ایرادی عاری بوده و همه چیز به همان -عملکردهای سیاسیی حوزه 

، در واقعیت امر. مسلماً چنین نیست. افتاد بایست اتفاق می صورت که پیش آمده، می
ستی صورت گرفته است، و حتی اگر، بنا به اشتباهات زیادی رخ داده و کارهای نادر

اند، اما اشتباهاتی  ناپذیر بوده ابنوامل عینی، برخی از اشتباهات اجت از عای مجموعه
 ، از این رو. چراغ راه آینده می باشد،گذشته. شد از آنها اجتناب نمود داشتند که می وجود

آنها امری کامالً الزم، ضروری برخورد به گذشته، کشف ایرادات کار در گذشته و انتقاد به 
وردهای ادستی  با همه ،واقعیت این است که پراتیک انقالبی چریکهای فدائی خلق. و بجاست

 دارای ایراداتی ،دیگر  همچون هر پراتیک مبارزاتی، برانگیزش مبارزاتی عظیم و تحسین
 نه ،ر جز این بوداین یک واقعیت است و اگ. اند  هم بودهیبوده است که بعضاً ایرادات بزرگ

توانست به درون سازمان نفوذ نماید و نه سازشکاران و خائنینی که بعدها  اپورتونیسم می
  معروف شدند، امکان اشغال رهبری این سازمان را پیدا می"اکثریت"به عنوان رهبری 

مسلم است که اشتباهات و کجروی هایی در کار بوده که باعث شده سازمان . نمودند
ابتدا ... ها و شمهرنوها و  قبادیها،  بهروزها و  صمد  ها،مفتاحی ها، پویانها و  احمدزاده

لنینیست نداشتند،  -ت  که کمترین قرابتی با آن انقالبیون مارکسیس ایبه تصرف رهبری
اعالم کنند که تئوری قبلی سازمان ) ببخشید سیاسی( نظامی "فرمان"درآید که با یک 

جایگزین آن ) بیژن جزنینظرات رفیق (وخ و تئوری دیگری منس) احمدزادهنظرات رفیق (
سپس این سازمان و ) 1356 آذر 16 معروف سازمان در  یرجوع کنید به اعالمیه(گردید 

چنان تغییر ماهیت بدهد که تنها تابلوئی از آن و لیستی از نام شهدایش را کسانی به 
 بلی، ! مردم تبدیل نمایند یهطلبان  برای منحرف کردن مبارزات عادالنه و حقای وسیله

 نمی توان و نباید ،و از این رو.  نگذشته است،همه چیز در گذشته به صورتی که می بایست
  .گفت که هرچه در گذشته صورت گرفته خوب بوده و عیب و ایرادی در کار نیست
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اگر به عمق مضمون بحث فوق توجه شود، معلوم می گردد که در اینجا فرض این است که 
 - یعنی ماهیت و مضمون آن-ل حرکتی که به نام چریکهای فدائی خلق شناخته می شودک

خود را نیز بر  درست بوده است، هرچند ایراداتی وجود داشته اند که اتفاقاً تأثیرات منفی
  . به جا گذاشته اند،کل آن حرکت و جهت گیری های آن

  
ود؛ و هرکسی چنین دیدی نسبت اما، می دانیم که مسئله همیشه به شکل فوق مطرح نمی ش

 این است که "داد بیداد"مثالً، نگرش غالب در کتاب . چریکهای فدائی خلق نداردی به گذشته 
بحث بر سر اشتباه یا وجود این یا آن نقص و یا وارد بودن این یا آن ایراد به حرکت های 

 چه -اداتی که و با ایرتچریکهای فدائی خلق نیست بلکه بحث بر سر کل حرکت آنها اس
 مطرح می شوند، حرف اصلی این است که حرکتی که چریکهای -ه نباشند چواقعی باشند و

ایران آغاز کرده و به پیش بردند، اساساً نمی بایست صورت می ی فدائی خلق در جامعه 
 یعنی کل آن ،موجودیت چریکهای فدائی خلق) "داد بیداد"نگرش  یدین دید وؤم( گرفت و ما
 دگم ها و اراده گرائی های گذشته و شیوه های مبارزه با رژیم " را به عنوان ،تنظر و حرک

نادرست ) 12  ی صفحه- استحاجبی گیومه از روایت خود خانم داخلمطالب  ("شاه
 با رجوع به این دو نوع متفاوت از ارزیابی از چریکهای ،بنابراین. دانسته و محکوم می کنیم

 آنها از چریکهای فدائی خلق نیز باید "نقد"نگام برخورد به فدائی خلق، واضح است که به ه
 ،البته به طرح موضوع به شکل دوم.  نموداذعانتفاوت بین دو برخورد را شناخته و به آن 

بخصوص اگر با صراحت هم عنوان شود، به خودی خود هیچ ایرادی وارد نیست، چرا که 
را معیار برخورد خود قرار می  یعنی برخوردی که کشف حقیقت ،برخورد درستدر یک 

اساسی در ی  و این نکته -اما. طرح انتقاد وجود ندارد هیچ محدودیتی برای چگونگی، دهد
هر کس هر ادعائی را مطرح می نماید، باید آن  -علمی با مسایل است یک برخورد درست و

ین برخورد و چه مثالً چه در ا. شواهد و مدارک و دلیل و استدالل ثابت نمایدی را با ارائه 
وضیح دهند که به جای آنچه نادرست می بینند چه  تموظفنددر برخورد نوع اول، منتقدین 

اگر می گوئیم فالن کار نمی بایست . چیزی را جایگزین می کنند که به نظر آنان درست است
شد، یا می گوئیم فالن حرکت از اساس نمی بایست صورت می گرفت، حتماً الزم ی انجام م
 ،قادت که نشان دهیم که چه کاری می بایست انجام می شد و یا به جای حرکت مورد اناست

 وقتی مسئله به این شکل ،می دانیم که خیلی ها. چه حرکتی می بایست صورت می گرفت
 ،در حالی که. مطرح می شود، سعی می کنند به شکلی آن را دور زده و از پاسخ طفره روند

این موضوع توجه کنیم، واقعیت این است که هیچ کس نمی تواند اگر از لحاظ فلسفی نیز به 
. خوب در ذهن خود داشته باشدی  را بد بداند بدون این که تصویری از پدیده ایپدیده 

 چه موضوع مورد انتقاد و چه جایگزینی که به جای آن در نظر ،همچنین باید بدانیم که
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پراتیک است که می تواند اثبات سقم خود را تنها در پرتو  صحت و ،گرفته می شود
 واقعیت و پراتیک واقعی است که می توان درست  یعنی با سنجش آن ها با خودِ-نماید

 سیاسی اتجریانافراد و یا  اتفاقاً، هویت سیاسی .شان را تشخیص داد و یا نادرست بودن
 نظراتی بوده و بلغ چهدر هر مقطع تاریخی مُآنها  بر مبنای این معیار تعیین می گردد کهنیز 

 در آیاو این که آن نظرات صحت و یا عدم صحت خود را اند، از چه نظراتی دفاع نموده 
 یعنی این که به طور مشخص آیا ،در مورد بحث ماو (آشکار ساخته اند  پراتیک مبارزاتی

 از اینجاست که باید متوجه .)گان و در جهت تکامل تاریخ بوده و یا برعکسدبه نفع ستمدی
 برقرار است و شناخت و آگاهی از اییم که بین موضوع نقد و انتقادکننده چه رابطه باش

برای فهم و واقعیت این است که .  دارای چه اهمیتی می باشد،پراتیک گذشته و حال منتقد
موضوع  انتقاد و حتی دالیل طرح آن، اکیداً مهم است که ماهیت ی درک همه جانبه 

 مثالً، وقتی کسانی با اطالق . بشناسیم،راح هر موضوعی راانتقادکننده و به طور کلی ط
 و غیره، خط بطالن بر فعالیت های افتخارآفرین "اراده گرا"، "گمدُ"هائی نظیر اتهام 

 می کشند، - صورت گرفتهیک دیکتاتوری وحشیانهی تحت سلطه   که-چریکهای فدائی خلق
شان به  با محک زدن به پراتیک خوددرستی و یا نادرستی انتقاد و یا ادعای آنان را جز 

آیا آنها که به جای تئوری و آموزش های انقالبی .  نمی توان دریافت،عنوان انتقادکننده
 چریکهای فدائی خلق، نظرگاه های خود را به محک پراتیک گذاشتند، با فعالیت های سیاسی

، جزمی و مطلق گرا دگم، اراده گرا شان از خود بعد از قیام بهمن نشان ندادند که منظور
 وردهای مبارزاتیادستبه راستی آنها که منکر !  چه بود،خواندن چریکهای فدائی خلق

 هشرایط شب، آنهم در خودشان عملکرد نتایج بوده و هستند، چریکهای فدائی خلق
 که در اثر مبارزات انقالبیون مسلح و توده های شرکت دموکراسی و فضای نسبتاً آزادی

 چگونه ،؟ و با پراتیک خود!وجود آمده بود، چه بوده بهمن بی  مسلحانه کننده در قیام
دانند که در یکی از  همه می! نیستند ...دگم و مطلق گرا و) ؟(!معلوم کردند که همچون چریکها

پس از ایام اولیه ی ها برای رشد نیروهای کمونیست و واقعاً مردمی، در  مساعدترین دوره
مردم   ضربات سنگینی بر جنبش انقالبی" اکثریتی– ای توده"های  قیام بهمن، رواج اندیشه

ها وقتی در پراتیک تجلـی یافتند، ارتجاع را در  ها و نظرگاه آن اندیشه. ما وارد آورد
 رد یاری دادند، به تالش برای خاموش کردن جنبش حقخلق کُی سرکوب جنبش دالورانه 

، در پراتیک و اعمالی تجلی یافتند که در صحرا منجر شدند مردم ترکمن طلبانه و انقالبی
مقابل رژیمی که به مبارزات زحمتکشان و ستمدیدگان عرب در خوزستان حمله می برد و 

 کارگران بیکار اصفهان آتش می گشود، کتابخانه را همراه با  وبه روی صیادان بندر انزلی
 مبارزه بلکه راه مماشات نه راه، ...کودک سه ساله آتش زده و به خاکستر تبدیل می نمود و

پاسداران را به "های راست به صورت شعار   آن اندیشه،و سازش را قرارداد و باالخره
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دختران و پسران ی یید اعدام های وحشیانه أ، درآمدند، در ت"های سنگین مجهز کنید سالح
هائی اعالمیه  در. القلب جمهوری اسالمی تجلـی یافتند جوان و نوجوان توسط جالدان قسی

 و ءرژیم، از اعضا منعکس شدند که در آن ها معرفی نیروهای مبارز به کمیته های محلی
 و خالصه به همدستی با ارتجاع جمهوری اسالمی در )10(.شان خواسته شده بود هواداران

 پراتیک واقعی کسانی که دیروز با )11(. ایران انجامیدند یهای ستمدیده سرکوب توده
که نام من در (چریکهای فدائی خلق  اکثریتی به تئوری انقالبی - ای دههای منحط تو اندیشه
مسلم است که آگاهی بر . تاختند، چنین بود)  روی آن گذاشته بودند"مشی چریکی" آوردیِ

که البته، خیلی از ( هائی دارندگان چنان اندیشه چنین واقعیتی و شناخت از هویت سیاسی
) اعون، به کار قلمفرسائی در خدمت ارتجاع، مشغولندطی آنها امروز با قبول نان آلوده 

نوشته های آنان، با هوشیاری از خود بپرسیم که ی کمک خواهد کرد که به هنگام مطالعه 
ها و نظراتی که امروز از البالی آن  با تکیه بر تجارب دیروز، پراتیک حاصل از اندیشه

دیروز، آن ! تواند باشد؟  میشود، چه تبلیغ می) به صورت خاطرات و غیره( نوشته ها
ها نمایانگر پراتیکی بودند که ضربات دهشتناکش به مردم و جنبش انقالبی  اندیشه

ها برود، از کجا سر در  آنها را همگان دیدند، حال اگر امروز کسی به دنبال آن ایده
  خواهد آورد؟

  
  
  
  

  ؟!پل تصادف، مرز بین عظمت و ذلت
  

 که در سراسر این کتاب -"اکثریتی" برخورد به یک تفکر ،"بیداد داد"در رابطه با کتاب 
 ایغیرواقعی و مغرضانه  این، همان تفکر.  نیز الزم است-برای رواج آن کوشش شده است

مردم به آنها را ی  و دلیل عالقه 50  یاست که می کوشد عظمت انقالبیون ما در دهه
 ضمن لوث ،ی، در کتاب مذکوربر چنین اساس.  توضیح دهد، آن عزیزان"شهادت"صرفاً با 

 : و غیره، از زبان راویانی مطرح می شود که"اسطوره" و "شهادت"کردن مقوالتی نظیر 
فاصله بین اسطوره شدن و در " و یا " و خائن به موئی بند است"شهید"گاه مرز بین "

فاصله بین مرگ و اسطوره شدن و زنده " و یا "گمنامی زنده ماندن به موئی بند است
تأکید از من  ("به تصادفی، چه بسا خارج از اراده و خواست ماندن به موئی بند است، ما

 فوق الذکر که در آن کتاب به صورت مالل یابه نظر می رسد که جمالت کلیشه . است
و  "ساخت" ها و به خاطر"سبک بیان" ناشی از دخالت در ،آوری تکرار شده
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 "اکثریتی"تفکر ).  روایت ها انجام داده است درویدا حاجبیهائی باشد که خانم "پرداخت"
مثالً می گوید که . ضمن این تبلیغات، دست به غیب گوئی نیز زده و پیش بینی هائی می کند

 فردی، ساواک موفق می شد که سیانور او "خارج از اراده و خواست" و "به تصادف"اگر 
...   نمی شد،"شهید"آن شخص را به زور از دهانش خارج کند و یا اگر سیانور فاسد بود و 

کسانی بودند که اگر هنگام "مشخص گفته می شود که  به راستی چه پیش می آمد؟ به طور
شان فاسد نشده بود، یا به زور از دهانشان درنمی آوردند، نه اطالعاتی  دستگیری سیانور

ا کسانی که  این ایده القاء می شود که گوی،ت فوقا در عبار."می دادند و نه نادم می شدند
، "به تصادف و خارج از اراده و خواست خود" زنده ماندند و نادم شدند، ممکن بود

، حاال از آنها نه به عنوان نادم بلکه به مثابه "اکثریتی" شوند و آنگاه  مطابق تفکر "شهید"
 به خیال خود سعی در شکستن ، با طرح چنین مسایلی،"داد بیداد"!  یاد می شد"اسطوره"

هدا و پائین آوردن عظمت مبارزین مورد عالقه و احترام مردم در ذهن آنها را حرمت ش
. کتاب مذکور ثابت خواهد شد اما با رجوع به واقعیت، خالف ادعاهای مطرح شده در. دارد

 را ذکر شیرین معاضد واقعی، در اینجا می توان مورد رفیق  یمثالً به عنوان یک نمونه
 دستگیری وی موفق شدند که با انتقال او به بیمارستان و نمود که مأموران رژیم پس از

 جلوگیری نمایند و در آن هنگام که ، سیانورباشستشوی معده اش، از کشته شدن او 
!  چه پیش آمد،اما در واقعیت امر. نیازمند اطالعاتش بودند، مانع از مرگ آن انقالبی گردیدند

خود، مزدوران ی بلکه با مقاومت قهرمانانه  نه فقط نادم نشد، نه فقط خیانت نکرد، شیرین
. رژیم را به زانو درآورد و باالخره مزدوران، او را در زیر شکنجه های خود شهید ساختند

 که تنها نمونه نیز نمی باشد، واقعا می توان گفت که مرز بین ،آیا با رجوع به چنین واقعیتی
؟ نه، این طور !"...ه تصادفی وب. به موئی بند است"شهید شدن و خائن از آب درآمدن 

 برخورد مثالً فالن دختری که در دادگاه ذلت و شیرین رفیق بین عظمت مقاومت. نیست
 برعلیه انقالبیون برخاست و مدح )12(دانشیان و گلسرخی فراموش نشدنی، تاریخی فدائیانِ

مین تا به بین آن دو برخورد، فاصله از ز.  قرار ندارد"تصادف"پل و ثنای شاه را گفت، 
دیگر از مبارزات تحسین برانگیز انقالبیون آن دوره را می ی صدها نمونه . آسمان است

 "تصادف" را نه به مرز خیانت و خدمت به توده ها بین "بند مو"توان ذکر نمود که آن 
  .خود، حفظ نمودندی بلکه آگاهانه، با عدم سازش با دشمن توده ها و با مبارزات جانانه 

  
شک داری از این قبیل نیز در رابطه با بحث فوق، مطرح می شوند که مثالً اگر فالن سئواالت 

آیا آنها امروز به ) نوزادی و سالمی، قبادیمثالً رفقائی چون ( انقالبیون شهید نمی شدند
ها و دیگر نیروهای "اکثریتی"مسایل جامعه و جنبش به همان صورتی نمی نگریستند که 

و  ایثار" طور جلوه می دهند که گویا اگر آنها زنده می ماندند، بهو این ! راست می نگرند
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 در راه نبرد با دشمنان کارگران و زحمتکشان "شهادت
به همان گونه برخورد می نمودند که راست های 

مسلماً، بحث ما نمی تواند ! کنونی برخورد می کنند
حول غیب گوئی و پیش گوئی هائی که هیچ مدرک و 

در حالی که . ن ها نیست، متمرکز شوددلیلی متضمن آ
، مبارزین صدیق واقعیت امرمی توان نشان داد که در 

 تصادف، بلکه با بر حسبو جان برکف آن دوره، نه 
 راهی را برگزیدند که ،آگاهی و بنا به خواست خود

جامعه شان  مالً پاسخگوی ضرورت های مبارزاتیکا
به گذشته جهت  اگر قرار به برخورد ،بود؛ و بر آن مبنا

درس آموزی از آن باشد، بحث باید روی کمبودها، 
نارسائی های مبارزات گذشته، اشتباهات و  نواقص و

 برای رواج ایکجروی هائی متمرکز شود که زمینه 
  . در سازمان شد" اکثریتی-توده ای"اندیشه های 

  
 واقعیت و آنچه دِبه طور خالصه، اگر قضاوت را نه بر تصورات و خیاالت ذهنی بلکه بر خو

 یک حرکت واقعیتاینجا، ما از یک طرف با  واقع شده است قرار دهیم، خواهیم دید که در
 و با انقالبیون و مبارزینی که آن حرکت انقالبی ،انقالبی با معیارها و تعینات مشخص خود

 جانب  شاهد انکار آن واقعیت انقالبی از، و از طرف دیگر.میرا در جامعه پیش بردند مواجه
سیاسی که در ی کسانی هستیم که دیروز با هر موضع طبقاتی و با هر تفکر و اندیشه 

ایران  ی جنبش شرکت داشتند، امروز دیگر جائی در کمپ زحمتکشان و توده های رنجدیده
برای این که مسایل فوق هرچه عینی تر درک .  ندارند،مبارز جامعه و نیروهای انقالبی و
 از زبان یکی از راویان بیان "بیداد داد"مشخص که در کتاب ی به شود، حال به یک تجر
رجوع به این نمونه اتفاقاً می تواند خواننده را با واقعیت های روشن و . شده، استناد می کنم

  .غیرقابل انکاری که برخالف ادعاهای آن کتاب حکم می دهد، آشنا سازد
  

 تیمی متعلق به سازمان  ی یک خانهدر اینجا با فردی مواجهیم که به مدت کوتاهی در
 که در همانجا بین رفقای ایچریکهای فدائی خلق بسر برده و سپس در درگیری مسلحانه 

بیائید این . وجود آمده، زنده مانده و دستگیر شده استه آن خانه و نیروهای ساواک ب
ن توده های  دیگر، با فردی که در جنبش کمونیستی ایران و در میااینمونه را با نمونه 

سید نوزادیرفیق علی 
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 ؛صادق و شجاع شناخته شد  به عنوان یک انقالبی- بخصوص در همان دوره-وسیع مردم
  .، مقایسه کنیممهرنوش ابراهیمیهای راستین فدائی، رفیق  یعنی با یکی از کمونیست

منظور، سازمان  ("خانه تیمی" به گفته خودش اگر چه پیش از پیوستن به ،فرد اول
 از نبود آزادی در جامعه و نابرابری ها و بی عدالتی ها رنج می )چریکهای فدائی خلق است

کارهایی نظیر حرف زدن علیه رژیم شاه، حمایت لفظی از مبارزه مسلحانه، "برده و 
که البته باید دانست که در ( انجام داده " و رونویسی چند جزوه"ضاله"خواندن چند کتاب 

 آن کارها  ی همه، نیز مطرح ساختهطور که خود  همان،شرایط سکون سیاسی آن دوره
برای ساواک مهم تلقی می شد و اگر قرار باشد که هر چیزی را نه به صورت مجرد بلکه با 

اما خود را ) خود مورد بررسی قرار دهیم، در حقیقت مهم هم بود مکانی شرایط زمانی و
ویش با  می گوید که از طریق برادر دانشج فرد مزبور.آدم سیاسی نمی دانسته است

دوستان او که همگی در فعالیت های مبارزاتی مرتبط با چریکهای فدائی خلق شرکت داشته 
و با سازمان در تماس بودند، آشنائی پیدا کرده است و پس از دستگیری برادرش مدتی با 

  شود و باالخره پس از"مخفی"دوست او در تماس بوده و وی از او می خواسته است که 
 "قاطعیت از احتمال دستگیری" با دوست برادر، وقتی آن دوست با "ارهدیدارهای چند ب"

این فرد تأکید می کند .  داده است"سرانجام به مخفی شدن تن"او صحبت می کند، وی نیز 
خیلی هم می "مخفی روی بیاورد و می گوید که  که اصالً دلش نمی خواست به زندگی

او وقتی به قول خودش . " دیدمترسیدم و خودم را آماده تقبل چنین خطری نمی
قراری می   می دهد و با یکی از دوستان برادرش سر"تن"، "مخفی شدن" به "سرانجام"

 -  بود"تازه با واقعیت هراسناک تصمیمی که گرفته"  بپیوندد، و"خانه تیمی"رود که به 
 "از ترس زندگی با آدم های ناشناس" می شود، حتی "روبرو"یعنی پیوستن به سازمان، 

با این عبارت معلوم می شود که او نه تنها هیچ گونه شوقی برای دیدار رفقای جدید (
. می ریزد "فرو" دلش "یکباره")  تلقی می کرده است"افراد ناشناس"نداشته بلکه آنها را 

ی  این چنین توضیح م،"داد بیداد"پیوستنش به سازمان را در کتاب   چگونگی،فرد مزبور
یک فرد نام ببریم ی  را بپذیریم و از آن ها به عنوان اعترافات صادقانه اگر این سخنان. دهد

هرچند وی، بنا به اقتضای موقعیت امروزیش، نخواسته است درک و احساسات و (
طبیعی ) برخوردهای مثبت مبارزاتیش در آن زمان را بیان نموده و به درستی توضیح دهد

 دقت و توجه الزم صورت نگرفته ، مزبور شخصِاست که باید قبول کنیم که در عضوگیریِ
هم، آن رفیق . اشتباهی که البته دو طرفه بود.  اشتباه بوده است،و عضوشدن او در سازمان

رابط شناخت کامالً نادرست و غیرواقعی از آن فرد به سازمان داده است و هم، خود او 
 داشته باشد و خود از لقبدون این که شناخت واقعی و یا نسبتاً عمیقی از چریکهای فدائی خ

 برخوردار باشد که باعث گزینش  ایمبارزاتی قویی سیاسی و انگیزه  چنان آگاهی
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عشق راه مبارزه از  و توأم با شور و) بدون احساس هیچ قید و بندی( آگاهانه، آزادانه
می  طرف وی گردد، خود را در جایگاهی قرار داده است که علی القاعده نمی بایست قرار

او در میان رفقائی زندگی . اما، به هر حال، وی به این نحو وارد سازمان می شود. گرفت
 به عنوان یک رفیق ،تیمیی  به طور طبیعی به خاطر حضورش در آن خانه ،می کند که به او

 در حالی "خانه تیمی"گونه که خود می گوید، در   به همان،دختر انقالبی می نگرند؛ بنابراین
به عنوان یک انسان " می یابد، می بیند که "احترام" ، مورد"رفیق"وان یک که خود را به عن

احساس مفید "خود  چنین واقعیتی باعث می شود که او دری مشاهده .  ارزش دارد"مختار
اما، از آنجا که وی از آگاهی و انگیزه های .  بنماید"رضایت خاطر" و "غرور"، "بودن

 واقعی برخوردار نیست، بسیاری از معیارها و مبارزاتی الزم برای چریک فدائی شدن
ارزش های انقالبی برای او به طور صوری فهمیده می شوند و او قادر نیست که محتوا و 

البته، این را از سخنانی که خود وی امروز می گوید . مضمون واقعی آن ها را درک نماید
 او با این  ،ه شد که مثالًست که می توان متوج ابر اساس آن ها می توان استنباط نمود و

 در راه تحقق " با صداقتی انقالبیباید"  رسیده بود که"باور"که ظاهراً به این 
صداقت "، اما دید و فهم او از "جان بسپارد"هائی تالش نموده و حتی در آن راه "آرمان"

س  و وی قبل از این که چنین صداقتی را در وجود خود احساه چندان شفاف نبود"انقالبی
درک او از تالش برای تحقق آرمان های . ه است به آن می نگریست،"باید"کند، با دستور 

 که امروز با سطحی نگری تمام می گوید که تصور می کرده ه بودایانقالبی نیز به گونه 
  زندگی صرفاً در یک زندگی،آخر برای او( باشد "دنبال زندگی"است که دیگر نباید به 
با !)  نبود"زندگی" ،مبارزاتی  انگار که از نظر او زندگی،وم داشتهعمومی غیرسیاسی مفه

های مبارزاتی است که می گوید که در آن زمان گویا به "باور"ارائه چنین درک هائی از 
زمان ( 50تابستان سال  مسلماً، فرد مذکور، در!  بود"به دنبال شهادت" ،جای  زندگی
جامعه بوده و از طریق دوست   اوضاع سیاسیاهد تحولی درش) "خانه تیمی"پیوستنش به 

 اما،  چریکها و اهداف انقالبی آنها شنیده بود، یبرادر هم مطمئناً درمورد مبارزات قهرمانانه
 طور که از سخنان امروزی وی برمی آید، او، از آنجائی که قادر به درک روح واقعی آن

، نبود و اهدافی که از این نوع که خود ناخواسته در آن قرار گرفته بود مبارزاتی زندگی
و راز مذهب گونه  رمز"با تفکری که در آن زندگی تعقیب می شد را عمیقاً نمی شناخت و 

؛ در نتیجه، نمی توانست مسایل را برای خود حالجی  به مسایل می نگریست"ای نهفته بود
ن گونه درک  ای، به طور سطحی،چریکهای فدائی خلق را مبارزاتی کند و از این رو زندگی

آرزوی انقالب و استقرار جامعه ای عادالنه از طریق ایثار "می کرد که گویا موضوع بر سر 
 "برنامه مطالعاتی اجباری" تیمی، در  یاو می گوید که در آن خانه.  است"و شهادت

شرکت نموده و به طور کلی تالش خود را به کار می گرفته است که به انتظاراتی که از او 
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چون اصل ) اگر مبنا را حرف های امروزی وی قرار دهیم(پاسخ گوید ولی می رود 
 انقالبی برای وی حل نبوده و برایش جا نیفتاده و با  یموضوع یعنی ضرورت مبارزه

در آن . درونش عجین نشده بود، در نتیجه، آن تالش ها  هم چندان راه به جائی نمی بردند
یعنی خود را در موقعیتی نمی بیند که . ندارد انه رامسلحی مبارزه   آمادگیخانه، او دروناً
 از اسلحه اش استفاده کرده و با آن تیراندازی نماید و یا به قول خودش ،در زمان الزم

دروناً به این اعتقاد نرسیده است که باید قبل از دستگیری سیانوری که به او داده . "بزند"
 می کند که آنچنان عمل کند، و پیش خودش "تمرین"، "دائماً پیش خود"اند را بجود، اما 

کامالً قابل درک است . "بجوم و بجوم"، "بزنم و بزنم"مرتب تکرار می کند که باید بگویم 
اتفاقاً، هنوز مدت . "جوید" و نه می توان "زد" کردن نه می توان "تمرین"که با صرف 

 تیمیی خانه . فرا می رسدتیمی نمی گذرد که آن روز ی کوتاهی از استقرار او در آن خانه 
ها نه می تواند "تمرین"ی ساواک قرار می گیرد و او علیرغم همه ی  آن ها مورد حمله ی
  ."بجود" و نه "بزند"
  

اگر فرد مورد بحث، می گفت که در آن روز نه آمادگی استفاده از اسلحه اش را داشته و نه 
 واقعیت ، نشان می داد که او جویدن سیانورش را، این، برخورد درستی بود و یآمادگی

 ، علیرغم همه آنچه که در مورد خود می گوید،در حالی که وی. خودش را شناخته است
 نمی تواند ببیند که کسانی که به عنوان ،در نتیجه. به این نکته توجه نمی کند درست

یت ، از شرایط و وضع"جویدند" و هم "زدند"انقالبیون مسلح صادق جان بر کف، هم 
آن انقالبیون، برای این که تصمیم . که او بود، بر خوردار بودند دیگری غیر از آن نیدرو

به . بگیرند بزنند و بجوند، مطمئناً به تمرین هائی هم که او انجام می داده، نیازی نداشتند
نظر من، ایراد اصلی به فرد مورد بحث این نیست که چرا نزده و نجویده است، بلکه این 

 را بر دوش "بار سنگین شهید نشدن با بقیه رفقا" خودش تا دیروزی ه گفته است که اگر ب
 آگاهی ها و رشادت های چریکهای فدائی خلق و  یمی کشید، امروز با نادیده گرفتن همه

 بر پیشانی خود، در جهت "شهادت" هرعظمت آن انقالبیون به داشتن مُی تقلیل دادن همه 
یراد اصلی به او آنست که مورد خود را تعمیم داده و ا.  برآمده است"بار"خالصی از آن 

ایراد آنست که او، این ! ، نه این که چرا شهید نشده است"همه را به کیش خود پنداشته"
تیمی با نیروهای ساواک ی طور جلوه می دهد که گویا در درگیری که بین رفقای آن خانه 

 می شد، تبدیل "شهید" و او در آنجا  تیری به او می خورد"به تصادفی"در جریان بود، اگر 
ست با به   مساوی"شدن شهید"آخر مگر نه این است که گویا !  می گشت"اسطوره"به 

بار سنگین شهید "؟ او که می گوید که سال ها ! تبدیل گشتن"اسطوره"طور اتوماتیک به 
ونه بر  را بر دوش کشیده بود اکنون به راحتی با یک چرخش قلم آن بار را این گ"نشدن
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 می "شهید" تیری "تصادفی"زمین می گذارد که بگوید که اگر در آن درگیری با اصابت 
 یاد می مهرنوش ابراهیمیگونه یاد می کردند که مثالً از  شد، مردم از او  گویا به همان

علت از  چنین درک غیرواقعی.  است"گمنام" در حالی که چون زنده مانده، پس! کنند
، برای وی اندوهی تلخ به جا گذاشته که  در میان مردم50  ی دههمحبوبیت انقالبیون

در . "فاصله بین اسطوره شدن و در گمنامی زنده ماندن به موئی بند است": بگوید
اینجاست که باید با تأکید بر زندگی و مرگ انقالبیونی که به حق مورد احترام عمیق توده ها 

 واقع بین و  ی این رابطه، قضاوت را به خواننده درایقرار دارند و ارائه نمونه های زنده 
 با هم "مرگ و اسطوره شدن"منصف بسپاریم که خود دریابد که آیا این اظهارنظر که گویا 

 به موئی بند "فاصله بین مرگ و اسطوره شدن و در گمنامی زنده ماندن" مترادف هستند و
یکی از کمونیست ، مهرنوش، رفیق است، با واقعیت انطباق دارد؟ یک نمونه از آن انقالبیون

  . می باشد، فدائی یهای برجسته
  

، در خانواده  50  یایران در دههی ، نخستین زن شهید جنبش مسلحانه مهرنوش ابراهیمی
پزشکی درس می خواند و در ی او که در دانشگاه در رشته .  سیاسی متولد شده بودای

 که چنگیز قبادیاین مبارزات با رفیق مبارزات دانشجوئی شرکت فعالی داشت، در جریان 
از . یدانجام چنگیز به ازدواج او با رفیق ،این آشنائی. او نیز دانشجوی پزشکی بود، آشنا شد

 با این گروه مهرنوش بود، گروه احمدزادهکه خود یکی از رفقای ، چنگیز قبادیطریق رفیق 
 در تماس قرار گرفت و به عنوان زنی آگاه و

گروه قالبی، او نیز در دارای صداقت ان
  .عضویت یافت، احمدزاده

  
حتی اشاره به گوشه هائی از برخوردهای 

 در طی زندگی مبارزاتیش به مهرنوشعملی 
عنوان یک کمونیست آگاه، کافی است تا 

 راه خود را با مهرنوشمعلوم شود که اوالً 
کامل و به طور آزادانه انتخاب کرده  آگاهی
 دکتر ،همراه همسرشاو می توانست به . بود

غیرسیاسی ظاهراً بی  ، یک زندگیقبادی
 را در پیش بگیرد و به قول فرد ایدغدغه 

فرد اول (  باشدخود "و زندگی کار سر"اول 
 رفقا، مهرنوش ابراهیمی و چنگیز قبادیدروناً چنین خودش می گوید که در آن زمان 
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.   مبارزاتی را برای خود انتخاب می کند"زندگی"در حالی که او راه ). خواستی داشته است
 لنینیست، ایمانی خلل ناپذیر به آرمان های طبقه -  به عنوان یک مارکسیستهرنوشمآخر 

 بنا به -او. کارگر داشت، ایمانی که انگیزه های مبارزاتی قوی در او به وجود آورده بودی 
 "خانه تیمی" به آن دلیل در مهرنوشاما .  می رود"خانه تیمی" به -"داد بیداد"اصطالح 

ه بتواند آنچه را که در تئوری های مارکسیستی آموخته بود و  ک،بود و در مبارزه
 مهرنوش ،به عبارت دیگر. عمل درآوردی آگاهی های انقالبیش حکم می کرد، به مرحله 

به آنچه الزم بود در عمل صورت بگیرد، پیشاپیش در تئوری رسیده بود و این امر در 
 "بجوم بزنم و" به تکرار مداوم  به همین خاطر بود که او.جوهر وجودش جای گرفته بود

 نقل می کنم تا معلوم شود که اساساً مهرنوشدر اینجا، دو خاطره از . احتیاجی نداشت
  نبود، بلکه جوهر انقالبی وجودش "بزنم و بجوم" وجود انقالبی یک چریک فدائی خلق، در

  .در هر جا می توانست به اشکال مختلف، خود را آشکار سازد
  

 با موضوع تیرخوردن رفیق مهرنوش  یربوط به برخورد بسیار مسئوالنه اول م یخاطره
 بی تجربگی هائی که به طور طبیعی در آغاز مبارزهی  با توجه به همه ،این امر.  بودپویان

رفیق ،  1349در سال . مسلحانه وجود داشت، از ارزش و اهمیت خاصی بر خوردار استی 
 به اشتباه تیری شلیک می کند که به خود او ، کمریشلت به هنگام باز و بسته کردن کُپویان

در این زمان بود ( بود که احتمال مرگش می رفت ایوضعیت او به گونه . اصابت می نماید
در حالی که تصور می کرد که دقایقی بعد زندگی را بدرود خواهد ، پویانکه رفیق انقالبی، 

ه نوشتن آخرین اندیشه ها و گفت، در همان حالتی که خون از او می رفت ، شروع ب
زنده باد " و "پیروز باد انقالب" رهنمودهایش به رفقا نمود و آن نوشته را با دو  شعار

، پویان "آخرین سطرهای آوازهای سرخ و بلند" ازیکی .  به پایان رساند،"کمونیسم
چنان  که یک دکتر بود با مهرنوشدر این رابطه، .)  نقش بستند، کاغذ یاینگونه بر صفحه

 رفقا را  ی نمود که همهپویانی رفیق ااحساس مسئولیتی و با چنان فداکاری، اقدام به مداو
ی  برای معالجه ،با جسارت و کاردانی تمام، چنگیز قبادیاو و رفیق . متحیر ساخته بود

 دست به اقداماتی زده و حتی موفق شدند که کارهای اولیه برای مداوای رفیق پویانرفیق 
غیره را با درست کردن توجیهاتی، از طریق امکانات عمومی   قبیل عکس برداری واز، پویان

، حدود سه روز به طور مداوم بدون آنکه مهرنوشرفیق . در یک بیمارستان انجام دهند
 نشست تا اینکه به تدریج حال پویان چشم روی چشم بگذارد، باالی سر رفیق ایلحظه 
 را پویانبه عنوان دکترهائی که رفیق ، چنگیز و نوشمهررفقا ( . رو به بهبودی رفتپویان

 در حال انقباض بود از کنار قلب وی رد پویان گفتند که گلوله هنگامی که قلب ،مداوا نمودند
  ). درست به قلب او می خورد،ال گلولهاِ شده بود وَ



 239 )دادی بر بیداد (نقد برخی ایده ها          فصل دوم

 ،در این زمان.  مربوط است50 با پلیس در سال مهرنوشبه رویاروئی جدی وم  د یخاطره
وی  ، عضو آن بودمهرنوشجنگل، تیمی که رفیق ی مجدد دسته  در جهت سازماندهی

در این ارتباط، یکبار وقتی رفیق . مسئول شناسائی و انبارک زنی در کوه های شمال بود
برای ایجاد انبارکی در  محمدعلی پرتوی و بهرام قبادی و چنگیز  به همراه رفقا،مهرنوش

ظن دشمن قرار گرفته و ءن منطقه رفته بودند، مورد سوارتفاعات جنوبی نوشهر به آ
موران ساواک رفقا را از ساواک نوشهر به ساواک ساری أاما، زمانی که م. دستگیر شدند

برای خود و دیگر رفقا ایجاد نماید،   برای این که امکان فرارچنگیزمنتقل می کردند، رفیق 
 هر یک جدا از هم موفق به فرار یزچنگ و مهرنوشماشین را چپ کرد که در نتیجه رفقا 

رفیق مهرنوش مدت " . حوالی نیمه شب در نزدیکی های ساری رخ داد،این اتفاق. گردیدند
 ساعت خود را در زیر یک بوته در کنار یک جاده روستائی پنهان می کند و این در 18

د رفیق شرایطی بود که صدها ژاندارم به دنبال آنها در جستجو بوده اند، بطوریکه خو
مهرنوش تعریف می کرد ستاد عملیات جستجوی فراریان، درست در جنب بوته ای که 

جیپ فرمانده عملیات در . مشغول فعالیت بوده است رفیق مهرنوش در زیر آن پناهنده بوده،
دختر آن  ،سپس).  حمید اشرف، جمعبندی سه ساله:نقل از (."کنار بوته پارک شده بود

او ابتدا با رفتارهای متین . می رساند و جلوی کامیونی را می گیرد خود را به جاده ،شجاع
 راننده را متوجه وضع خود که احتیاج مبرم به کمک او داشت، می کند و سپس با ،خود

مبارزاتی  توضیحات بجا و الزم از علت تنها ماندنش در جاده، موفق می شود که سمپاتی
  موفق می شود از منطقه، استفاده از کمک های اوراننده را به خود جلب نماید تا آنجا که با

  . خطر خارج شودی
  

یادآوری خاطرات فوق، عالوه بر هر تجربه 
 که با خود به همراه دارد، به خوبی بیانگر ای

یا به اشتباه   به تصادف ومهرنوشآنست که 
ی  و به مبارزه "خانه تیمی"پایش به 
هل اً ا حقیقت،او.  کشیده نشده بود،مسلحانه

مبارزاتی به همراه  مبارزه بود و آگاهی
  یبسیاری از خصوصیت های برجسته

انسانی که در نهان و وجود او بودند، در 
برخورد و رفتارهای او نشان داده شده و 

 خود را آشکار ،پیش از مرگ و شهادتش نیز
   این واقعیت ها،  یبا همه. ساخته بودند

 رفیق مهرنوش ابراهیمی
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شجاع و جسور، برای  دائی و یک زن انقالبیستین فبه عنوان یک کمونیست را، مهرنوش
  یتیمی او به همراه رفقائی، مورد محاصرهی مردم موقعی بیشتر شناخته شد که خانه 

در .  درگرفتای نبرد نابرابر اما قاطعانه ).1350 مهرماه 9 (نیروهای مسلح رژیم قرار گرفت
ه جنگ مسلحانه با نیروهای اینجا بود که مردم به چشم خود، زنی را دیدند که قهرمانانه ب

 بود که در آن درگیری، رفیق ایدرست به دلیل چنین نبرد شجاعانه ( .دشمن پرداخته است
 در این نبرد مهرنوش جسارت و دالوری )13(.)گردید موفق به فرارعباس جمشیدی رودباری

 از نیروهای خود رژیم گرفته تا مردمی که شاهد آن ،مسلحانه، چنان بود که همگان
 نه فقط ،درگیری نابرابر بودند، در حیرت و شگفتی فرو رفتند و انتشار خبر این درگیری

 را هرچه بیشتر به مردم شناسانده و موجب تحسین و تقدیر فراوان کمونیست های فدائی
 که در زنیمردم هشیار و مبارز ایران از آنها شد، بلکه مردم به چشم خود دیدند که 

جامعه، جایش در آشپزخانه تعیین شده بود، چگونه با اعمال حاکم بر  فرهنگ ارتجاعی
موجود در   حصار ها را شکسته و بندهای سنتی خود نشان داد که می توانیمبارزات

زندگی و  واقعیت این است که ، در این رابطه نیز.جامعه بر دست و پای زنان را پاره نمود
ی حاکم بر جامعه  هنگ ارتجاعی در اعتبار دادن به مقام زن و شکستن فرمهرنوشمرگ 

ما، آن هم در شرایطی که جامعه تصوری عینی از یک زن آزاده نداشت، نقش بسیار 
 شکی نیست که ندیدن اعمال و برخوردهای مبارزاتی و ، بر این اساس. نمودءثری ایفاؤم

رفته که دقیقاً از آگاهی کمونیستی و انگیزه های مبارزاتی او نشأت گ، مهرنوش  یدالورانه
 شدن وی، نه تنها "شهید"هر مردم نسبت به او صرفاً به بود، و تقلیل دادن دلیل احترام و مِ

ارزشمندی است که او   جهت کم اهمیت جلوه دادن تأثیرات مبارزاتیایکوشش مغرضانه 
 که گویا آنقدر - مردم استبر مبارزات مردم ایران به جای گذاشته بلکه توهین به خودِ

او را )  شده است"شهید" ،ببخشید( که به صرف اینکه کسی با گلوله مرده استنادان بودند 
دشمن بلکه آنگونه ی اما، واقعیت این است که نه صرفاً مردن با گلوله ! قهرمان نامیدند

 عزیز بود که در خدمت رشد مهرنوشِجان باختن  چگونگیقهرمانانه با دشمن جنگیدن و 
 نه مهرنوشعظمت . آنها به طور مثبت، تأثیرگذار بودتوده ها قرار گرفت و روی  آگاهی

فقط به خاطر مرگ سازنده و غرورآفرینش بود بلکه او پیشاپیش با زندگی انقالبیش و 
کسانی که وی را می شناختند، گذاشته ی که روی رفقا و همه  تأثیرات مثبت مبارزاتی

 پس، اگر . بودبود، عظمت خود را به عنوان یک زن آگاه کمونیست آشکار ساخته
 "مرگ" امروز در میان مردم به یک اسطوره تبدیل شده است این صرفاً به خاطر مهرنوش

مسلماً . و زنده ماندنش نیست او نیست؛ همچنان که اگر کسی گمنام مانده به خاطر نمردن
 ها، قبادیها و مهرنوش  و ندیدن عظمت برخوردهای انقالبیجلوه دادن موضوع از این قرار

 تصویر جایگاه خاصی برای کسی نمی شود؛ و اساساً با کوشش در کوچک کردنِباعث 



 241 )دادی بر بیداد (نقد برخی ایده ها          فصل دوم

!  خود را بزرگ جلوه داد کوچکِ نمی شود تصویرِ،کمونیست های فدائی در ذهن مردم
 از  ایجان بر کف و ارائه چنان تلقی ی و روح واقعی یک مبارز انقالبیندیدن عناصر درون

نظر از این که  بی نظیر او در میان مردم، صرف و مبارزین انقالمهرنوشدلیل محبوبیت 
مطالب راوی، اگر ناشی از ی گوینده اش خودِ راوی است یا ساخت و پرداخت کننده 

 برای ایانقالبی نباشد، کوشش آگاهانه  ناتوانی در فهم و درک واقعیت های کمونیستی و
  .الهام دهنده، در ذهن مردم می باشد شکستن شخصیت های امیدبخش و

  
 در دهه. برخورد واقع بینانه حکم می کند که در اینجا به واقعیت های دیگری نیز اشاره کنم

به اعتبار سهم بن بست شکنانه در جامعه و ی با توجه به جریان یک مبارزه ،  50 ی
 آن، فرهنگ کمونیستی  ی که در نتیجه-بزرگی که کمونیست ها در این مبارزه داشتند

 بسیاری از زندانیان سیاسی در حالی که از -ری رواج یافته بودبا گستردگی هر چه بیشت
.  تأثیرات مثبتی به جای گذاشتند،چنان شرایط مثبتی متأثر بودند، خود نیز متقابالً روی آن

 فشارهای موجود، از موضع  یعلیرغم همه کسانی که در آن سال ها در زندان مانده و
خود ی لماً از ارزش و اهمیت شایسته مبارزه و مخالفت با رژیم خارج نشدند، مس

تحمل .  از زمره چنان زندانیانی بوده است، فرد مورد بحث ما در اینجا،برخوردارند که اتفاقاً
 که از نظر من کامالً قابل ارج و تقدیر می باشد، خود بهترین گواه آنست که ،شرایط زندان

 در آن دوره و علیرغم  کوچک و خوارشمردن آگاهی های مبارزاتیش یوی علیرغم همه
تیمی متعلق به چریکهای فدائی ی ارزیابی که امروز از اقدام خود برای زندگی در یک خانه 

 و هم از ،مبارزاتیی حدی از شعور و فهم  سیاسی و انگیزه  خلق به دست می دهد، هم از
و بعداً از نظر من، این امر که ا.   برخوردار بوده است،جربزه و شهامت و شجاعت انقالبی

 جای گرفت، در میان خائنین به منافع خلق زیست و با آنها "اکثریت" سازمان  یدر جرگه
 متأسفانه به ایفای نقشی ، به تشویق افرادی با نظرگاه های راست،همکار شد و حتی امروز

فقط باید گفت . وی نمی دهد آن دوره از زندگی در همان راستا برخاسته است، تغییری در
کس جایگاه خود را   باشند اما اکیداً الزم است که هرمهرنوشنیست که همه مانند  الزم ،که

 انقالبیون صادق و مبارزین محبوب مردم  یبه درستی بشناسد و بیهوده درصدد تخطئه
انقالبی و کمونیستی در جامعه، ی یک مبارزه  مردم ما که در ارتباط با جاری بودن. برنیاید
 و دالوری های "ایثار"ها و  وده بودند و با توجه به فداکاریهای سیاسی پیدا نمی آگاه
 سیاسی را همچون آن انقالبیون و مترادف با انقالبی البیون مسلح در جامعه، هر زندانیانق

 نادرست بود و در جزء به جزء زندانیان ،کلی هرچند این برداشتِ(کردند   تلقی می،صادق
بزرگی ی  دست به مبارزه "اسی آزاد باید گرددزندانی سی"برای تحقق شعار ) صادق نبود

 یی به واقعیت ها"داد بیداد"که همان طور که گفته شد، در کتاب (زده و با فداکاری و ایثار 
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درهای زندان را به ) اند  درآمدهای های کلیشه ارج تبدیل شده و به صورت صرفاً مقوله بی
این . ور ساختند بت خویش غوطهروی زندانیان سیاسی گشودند و آنها را در دریای مح

اما اجازه دهید این سئوال را مطرح کنم که . نشان قدرشناسی آن مردم مبارز و انقالبی بود
، "فدائی فدائی تو افتخار مائی" به ویژه با شعار ،زندانیانی که مردم مبارز ایرانی آیا همه 

رهائی از زندان با ارج شان کردند، قدر زحمات مردم را دانسته و پس از  از زندان آزاد
ها حرکت نمودند؟  جهت تحقق آن خواست گذاری به خواست های برحق و انقالبی آنان در

یا رسوا   توانائی ها و قابلیت های خود را در اختیار رهبری های سازشکار و،و یا برعکس
 و خائن قرار دادند و تحت آن رهبری ها حتی در مقابل مبارزات مردم برای تحقق خواست

تازه استقرار یافته  شان ایستاده و به تحکیم پایه های رژیم ضدخلقی های انقالبی و برحق
سابق، علیرغم هر  و امروز آیا آن زندانیان سیاسی! جمهوری اسالمی یاری رساندندی 

 نمی خواهند از تاریخ درس ، که گذرانده و هر تاریخی که پشت سر خود دارندایپروسه 
ری گام نگذارند که خیلی از آنان پس از رهائی از زندان در پیش بگیرند و دیگر در مسی

 نباید !گرفتند و مسیری بود که رهروانش را در منجالب خیانت و رسوائی غوطه ور ساخت
 این خاصیت نیروهای راست می باشد که حتی اگر تابلوی تشکلی را هم با فراموش کرد که

  . می گسترند،شان اله روانخود حمل نکنند چنین مسیری را در سر راه دنب
  
  
  
  

   انسانی، در خدمت توده ها یهای برجسته خصوصیت
  

در پایان، الزم است، هرچند به صورت کامالً فشرده، به یک تفکر دیگر نیز که نه فقط 
ی اکثریتی ها بلکه طیف های مختلفی از نیروهای ضدخلقی، آن را به موضوع مبارزه 

اندیشه های کمونیستی و مترقی تبدیل کرده  گر و افکار وایدئولوژیک خود برعلیه طبقه کار
 چریکهای فدائی خلق  فداکاری و باگذشت بودنِ یموضوع، همانا، تخطئه. اند، برخورد نمایم

نیروهای . صوصیات می باشدخو انکار اندیشه های انقالبی آنها در ارتباط با این 
گذشت و ایثار در راه ی وحیه ضدمردمی عموماً، برخورداری کمونیست های فدائی از ر

 که در نزد مردم هشیار و آگاه جامعه - و صداقت انقالبی آنها را،مین منافع زحمتکشانأت
 ایآنها جلوه داده و به گونه   جدا از اندیشه های انقالبی-باشند دارای بار بسیار مثبت می

، مبارزینی که به چشم واپسگرای این جماعت منتقد در. موذیانه مورد تحقیر قرارمی دهند
خود و با درس ی  ترین نیروهای جامعه با تحلیلی علمی از شرایط عینی جامعه  مثابه آگاه
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بشری در ی با تکیه بر آخرین پیشرفت های جامعه  ، و به واقع،گیری از تجارب جهانی
ترین راه مبارزه را در ایران در پیش  ، درستخود راه رشد و تعالـی و تکامل تاریخی

 به خاطر پیشبرد مبارزه با دیو ارتجاع و استبداد، با ، کسانی که شکنجه و مرگ را-دگرفتن
شجاعت و صداقتی بی نظیر و باورنکردنی پذیرا شدند، کسانی که در دادگاه های ضدخلقی 

ایثار و "افرادی جلوه می دهند که گویا به صرف  ... و)14(شان چانه نزدند بر سر جان
کاری، با دالوری و جسارت و شجاعت انقالبی و غیره، می خواستند ، با فدا"صداقت انقالبی

  که در لفظایوجود آورند؛ و یا بدتر، به گونه ه  عاری از ستم و جهل و نادانی بایجامعه 
.  بودند"ناممکن"ی "آمال و آروزها" بدخواهان دیده می شود، گویا به دنبال بعضی از

 گویا جنبش انقالبی که بر ، یعنی این که،"راه افتادیمما بی چراغ به "اغلب اتهام می زنند که 
کرامت و باز در لفظ بدتری که در رابطه با رفیق ارزنده . پا شد دارای تئوری انقالبی نبود

بدون . "آنها با مطالعه ی یکی دو کتاب به مرز باور می رسیدند" گویا ،گفته شده دانشیان
باید روی این واقعیت تأکید کنم  سیاسی شوم، اینکه بخواهم در این زمینه وارد یک پلمیک

نظر از هر ایرادی که هر کس به آن   صرف- در ایران بر پا شد50  یجنبشی که در دههکه 
اما، در .  بر این جنبش، یک تئوری انقالبی حاکم بود و یک جنبش انقالبی بود-وارد کند

انقالبیون ی جان گذشتگمقابل طیف های مختلفی از نیروهای ضدخلقی که فداکاری و از 
 جهت کوبیدن تئوری، تحلیل ها و نظرات علمی آنها قرار می دهند، ای را به ملعبه 50  یدهه

 با فداکاری، "صرفاً"اگر این واقعیتی است که  مجبورم این حقیقت را یادآور شوم که
ی ایثار و از خود گذشتگی نمی توان به اهداف انقالبی دست یافت ولی هیچ هدف انقالب

 :  و در اینجا باید روی چند آموزش اساسی تأکید کنم.نیز بدون آن ها تحقق نمی پذیرد
 اصولی و جدی با یک دشمن قدرتمند که جز زبان زور چیز دیگری  یاوالً در یک مبارزه

پیشبرد امر انقالب و مبارزه جهت تأمین ی نمی فهمد، فداکاری و از جان گذشتگی، الزمه 
 کشیده و ستمدیده می باشد؛ ثانیاً حماسه آفرینی و قهرمانی در منافع توده های رنج

ایران صرفاً به مبارزین مسلح آن سال ها برنمی گردد، بلکه سراسر تاریخ ی جامعه 
ایران مشحون از فداکاری پیشاهنگان انقالبی و توده های مبارز و قهرمان می باشد و 

بی رنگین است؛ ثالثاً با نگاهی به برگ برگ تاریخ مردم ایران به خون مبارزین انقال
تاریخ در سطح جهان می توان دریافت که اصوالً فداکاری، ایثار، جانفشانی، خطرکردن 

مبارزه برای از بین بردن شرایط ظالمانه و ی و قهرمانی در همه جا و همواره الزمه 
ه انی بجنایتباری بوده است که دولت های مدافع طبقات استثمارگر در جامعه های انس

  یوجود آورده اند، به عبارت دیگر وجود چنان خصال و عملکردهائی همواره الزمه
 صورت ایپیشرفت و ترقی جامعه بوده است و اگر جز این بود، تکاملی در هیچ جامعه 

چنان برخوردها و رفتارهائی حتی در زمینه . نمی گرفت و تاریخ هرگز به جلو نمی رفت
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به طور . اختراعات علمی نیز نقش بارز خود را داشته انددستیابی بشر به کشفیات و 
 علوم  ی اجتماعی و چه در حوزه ی چه در حوزه-وردهای بشریا هیچیک از دست،کلی

 بدون رنج و زحمت انسان های فداکار و از خود گذشته به دست -در رشته های مختلف
 هر عصر و شرایطی که  که در-بنابراین، وجود مبارزین فداکار و با گذشت. نیامده است

 نیز -همواره یک تئوری و نظرگاه انقالبی راهنمای حرکت آنان بوده زندگی می کردند،
این مبنا می توان   درست بر. بوده است،اصیل، هم الزامی و هم طبیعیی در هر مبارزه 

دید که چریکهای فدائی خلق نیز به آن دلیل فداکار و ایثارگر و باگذشت بودند که به یک 
ما دیدیم که آن .  تعلق داشتند و به یک تئوری و نظرگاه انقالبی مسلح بودندجنبش اصیل

راهمیتی در تاریخ وردهای گرانقدر و پُاتئوری در همان حدی که به آن عمل شد، چه دست
 واضح است که اعتراف به فداکار و باگذشت بودنِ. مردم ایران به بار آورد مبارزاتی

 ، در عین حال، ولی50  دهه ییگر انقالبیون صادق سال هایچریکهای فدائی خلق و د
 با ، است که حاملین چنان برخوردیتناقضیدشمنی با نظرگاه ها و تئوری رهنمون آنان، 

  های منتقدین کنونیدیدگاه و نظراتاگر قرار بود آن انقالبیون . خود حمل می کنند
اشته باشند، در این صورت دیگر  را د- که از انقالب و حرکت در جهت آن گریزانند-خود

 چرا که بین وجود چنین .از فداکاری و ایثار و از جان گذشتگی نیز خبری نمی بود
که وی به آن معتقد است و رهنمای حرکت ای خصالی در یک فرد از یک طرف و تئوری 

 یک  مادی شدنِ،ایندر حقیقت، .  وی می باشد از طرف دیگر، ارتباطی تنگاتنگ موجود است
تئوری، نظر و اعتقاد انقالبی در وجود فرد است که باعث می شود وی رفتاری داشته و 

 اتفاقاً، ! یاد می شود،دست به اعمالی بزند که از آنها به عنوان فداکاری و گذشت و غیره
 رژیم ددمنش جمهوری اسالمی "خفه کردن با عسل"بدخواهانی که در جهت تحقق سیاست 

مثالً می بینیم که از . همین واقعیت است که کار خود را پیش می برندکار می کنند، با انکار 
ها چیزی جدا از مارکسیسم کرامت دانشیانیک طرف سعی می شود، اندیشه های انقالبی 

این ( کرامت گشته بود تلقی گردند"روح سرگردان" و "سرگشتگی وجود"که گویا باعث 
 اما .) از آن یاد می کنند"خرده بورژوائیآنارشیسم "همان چیزی است که دیگران با عنوان 

 وقتی چنان افرادی با این واقعیت روبرو می شوند که رفتار و اعمال و یا ،از طرف دیگر
 برش را  و افراد دور و نزدیک دور" بود که ای به گونه کرامت "روحیات و منش فردی"

 نتوانسته بود "کرامتاندیشه های "، ناچار می شوند بگویند که "تحت تأثیر قرار می داد
 است که انوش صالحیعبارات توی گیومه از (. "بر دغدغه های فردی اش سایه بیاندازد"

یعنی گویا چنان سلوک و .) ، آمده است"راوی بهاران" کتاب 223  و222در صفحات 
 ربطی نداشته است؛ و گویا شخصیتی که کرامترفتاری به نظرات، اعتقادات و اندیشه های 

 یعنی با اعتقادات و - اوسر خود را نمایان می ساخت، با کرامترفتار و اعمال از ورای 
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 و توسل به ایده آلیستیچنین دید ی با ارائه .  در ارتباط قرار نداشت-اندیشه هایش
بدون این که متوجه تناقض حرف هایش )  انوش صالحی (  است که فرد مذکورمتافیزیک

 ، با خصلت های انسانی او راکرامت های درونی گردد، پیوند بین اعتقادات و اندیشه
  ی، صداقت جان، سلوک کمونیستی، روحیهصالحیاز نظر آقای .  از هم می گسلد،اینچنین

 وجود داشتند، از اندیشه ها، کرامتگذشت و فداکاری و ده ها خصلت خوب انسانی که در 
 تأثیر "نش فردی اوروحیات و م"اعتقادات و جهان بینی او سرچشمه نگرفته بود و بر 

را از کرامت  اعتقادات و اندیشه های  کهصالحی. بود نیانداخته "سایه" و بر آن ها نگذاشته
تراژدی اندوه بار " کار را به آنجا می رساند که از می کند، دوست داشتنی او جدا وجودِ

  آن اندیشه ها درتجلی از به همین خاطر هم با غرض ورزی،.  سخن می گوید"نسل او
 از تحمل شکنجه گرفته تا برخوردهای جسورانه، آگاهگرانه و -تکرامعملکردهای انقالبی 

 و در حالی که نمی گوید که وجود همها.  سخنی به زبان نمی آورد-تاریخساز او در دادگاه
چه ش در دادگاه،  و عملکردهای ستایش انگیزکرامتانسانی در ی  آن خصال برجسته ی

 کرامت عشق ، به جا گذاشته است که هنوز هم در مردم ایران ایتأثیرات مثبت مبارزاتی
 خییتاری  در حافظه کرامت نام و یاد ،و برخالف آنچه او گفته است(را در دل خود دارند 

) نسل های دیگر، زنده خواهد ماند  که حتی با او هم نسل نبوده اند و"میلیون ها هموطنی"
 برای یک نسل ،هاکرامت و کرامتعملکردهای   وولی این طور جلوه می دهد که اندیشه ها

که  ؟ کدام تراژدی! و نسل اوکرامت  "تراژدی". وجود آورده  ب"تراژدی"از جامعه ایران 
منظور نویسنده از ( ؟!!"سرنوشت خوبی رقم نزد" ،)؟(!"حتی برای جان بدربردگان"گویا 

وحشیانه ی رژیم  مبارزینی هستند که عمدتا پس از سرکوب های "جان بدربردگان"
  ی فرد مذکور، ثمره.) به خارج از کشور پناهنده شدند60ی دهه جمهوری اسالمی در 
را )  لقب گرفته"تراژدی اندوه بار نسل او" که در لفظ او( هاکرامتاندیشه ها و مبارزات 

غربت  غربت سرزمین هائی دیگر و سرگردان در" کسانی توصیف می کند که گویا امروز
 و عملکردهای انقالبی او و کرامتو به زعم او، اندیشه های . "اقی مانده اندوجود خود ب

منظور، ( جز آن نداشته اند که حال، آن به اصطالح غربت زده ها اییاران دیگرش،  ثمره 
جمهوری اسالمی در خارج از کشور ی مبارزین انقالبی اپوزیسیون رژیم جنایت پیشه 

  همان"!از خوانی می کنند یک عالمت سئوال می یابند که بایدر برابر هر خاطره ") است
 مورد تحریف قرار گرفته ،طور که مالحظه می شود در این یاوه ها، تاریخ انقالبی یک خلق

ها و میلیون کرامتورد اندیشه ها و مبارزات اثمره و دستچرا که در واقعیت امر، . است
 در این مسیر کسب رژیم دیکتاتور شاه و ها هوادار صدیق آنها، سرنگونی

 انتقال تجارب انقالبی فراوان به نسل های ، از جمله،وردهای مبارزاتی بسیاریادست
 برای - پس از گذشت بیش از سه  دهه-همان تجاربی که ارتجاع، امروز هم. بعدی است
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 اقبال ،هاکرامتمبارزات ی  ثمره .از بین بردن و تحریف آنها نیاز به انتشار کتاب ها دارد
توده هائی که .  بود،شاه و پس از سرنگونی آنی  توده ها به فدائی ها در همان دوره وسیع

شان جاری است و   بر لبان"سرود بهاران"نسل های دیگر، هنوز هم  به همراه نسل او و
 دورانی را برای آنها زنده می کند که به دلیل قدرت توده ها و ضعف خاطره های خوشِ

) رژیم جمهوری اسالمی، که هنوز بر اوضاع مسلط نبود صبه طور مشخ( شان دشمنان
  اما حضور نیروهای اپوزیسیون انقالبی.ندنسیم خوش آزادی را تا حدی استنشاق کرد

سرگردان در " آنها را غریب و صالحیرژیم جمهوری اسالمی در خارج از کشور که آقای 
ار آمدن رژیم جمهوری با سر ک  می خواند"غربت وجودی خود" در "باقی مانده"  و"غربت

در . ایران صورت گرفته است  توده های انقالبیفریفتناسالمی توسط امپریالیست ها و 
اینجا باید توجه کنیم که آقای صالحی نیروهای مبارز  در خارج از کشور را با لفظی مورد 

ا از خطاب قرار می دهد که برای آنها چندان ناآشنا نیست چرا که عین همین کلمات را باره
 در رابطه با .زبان مزدوران و مقامات بنام رژیم جمهوری اسالمی شنیده و می شنوند

 واقعیت این است ،حضور گسترده ی نیروهای اپوزیسیون انقالبی رژیم در خارج از کشور
ها از طرف مشتی کرامت و کرامت و خیانت به سازمان کرامتخیانت به اندیشه های  که

های ما در رأس سازمان  خلق ی حساس از جنبش انقالبیر مقطع که د-افراد سودجو
  . نقش بسزائی داشته است-چریکهای فدائی خلق قرار گرفتند

  
جنبش آشکار است که مغرضین برای کوبیدن  گر برای نیروهای هشیار و انقالبیامروز دی

 از منفی جلوه دادن ارزش های مثبت -ای از هیچ وسیله 50  یمبارزات و مبارزین دهه
.  خودداری نمی کنند-رفته تا زدن تهمت و افتراهای مختلف به مبارزین صادق گذشتهگ

 بیانگر عظمت کار آن انقالبیون و تأثیرات مثبت مبارزاتی عمیق و ، همین واقعیتخودِ
 و لذا باعث  شده به جا گذاشته توسط آنان بر ستمدیدگان و مبارزات آنانفراوانی است که

 که در این میان ایت از هر قماشی به آنها حمله کنند؛ به گونه شده اند که نیروهای راس
این دسته، از آنجا .  می پردازند"حرفه" به این ، نیزایحتی بعضی از سیاست بازان حرفه 

که خود به طبقات استثمارگر جامعه تعلق داشته و همیشه در رفاه و آسایش روزگار 
احت کرده اند و هرگز پایشان در ایران گذرانده و اغلب در کشورهای اروپائی سیر و سی

رژیم های دیکتاتور شاه و جمهوری اسالمی، به زندان کشیده نشده و در ی تحت سلطه 
 که برای عموم جوانان و ایمقابله با آن، به گونه  شکنجه و نه چگونگیی نتیجه نه مسئله 

ه است، و یا وقت حتی طرح نشد هست، برای آنها هیچ مردم مبارز ایران مطرح بوده و
اساساً شناختی از مفهوم اختناق و شرایط دیکتاتوری ندارند، به صرف آن که در مقطعی با 

ی که برای آنان مایه بزرگترین مباهات به شیوه ( مبارزین آن دوره در تماس بوده اند
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شان می رسد، به   که به ذهن علیلایقلم به دست گرفته و از هر زاویه )  ناپسند گشته
بدیهی است که هدف اینان نه .  می پردازند،ر در مورد مبارزین انقالبی آن دورهاظهارنظ

  ی بلکه صرفاً مقابله با نظرات انقالبی و اشاعه،روشنگری و کمک به کسب تجربه از گذشته
آنها در این راه می کوشند تا بدین . طبقات استثمارگر در جامعه می باشد نظرات ارتجاعی
خود که با موقعیت زندگی انگلی شان نیز منطبق است، عمل  البیضدانقی نحو به وظیفه 

  .نمایند
  
  
  
  

  سخن آخر
  

رژیم با ) چه کمونیست و چه غیر آن( مبارزه بین نیروهای انقالبی  ینفس و ماهیت اصلی
 مرتجعین و نیروهای راست، در این امر خالصه می  یبا همه ستمگر و دیکتاتور وهای 

بار موجود بوده و به همین  اهان تغییر وضع ظالمانه و نکبتشود که طیفی از جامعه خو
در آن جهت قرار می دهند؛ و  خاطر مسیر زندگی و حرکت های اجتماعی و سیاسی خود را

 اسلحه به 50  یانقالبیونی که در دهه. طیفی دیگر در جهت حفظ این وضع تالش می کنند
یم مرتجع شاه جنگیدند، به طیف اول دست گرفته و با درایت و با فداکاری بی نظیر با رژ

 آگاهی در  یعظمت مبارزات انقالبیون این دهه در آن بود که آنها برای اشاعه. تعلق داشتند
، به منظور آنهامیان زحمتکشان و ستمدیدگان و سعی در شناساندن قدرت توده ها به 
ارزات مردم در سازماندهی و بسیج آنان حرکت نمودند؛ و توانستند تأثیرات مهمی بر مب

این سخن و اقرار به عظمت مبارزات آنها به معنی . جهت تغییر وضع موجود به جای گذارند
آن نیست که هیچ نقص و یا عیب و ایرادی در کار نبود، ولی به این معنا هست که هر نقص 

وجود ه ، بای و عیب و ایرادی  هم در کار بوده، در چنین مسیر مبارزاتی ثمربخش و ارزنده
 البته تأکید کنم که آنچه نیروهای راست به عنوان عیب و ایراد به آن انقالبیون .آمده اند

 خود منعکس نمایند، اما به یقین اغلب یا ر را دیوارد می کنند، اگرچه ممکن است حقایق
  .ند عیب و ایراد شمرده شوندن و یا تنها از یک دید ارتجاعی می تواندتحریف و تهمت ا

  
یکی از روش هائی که اینان به امید حفظ . روهای مرتجع و راست می باشندطرف دیگر، نی

غیرواقعی به مردم است که گویا ی وضع موجود بکار گرفته و می گیرند، تلقین این ایده 
توده ها همیشگی ی وضع موجود غیرقابل تغییر است؛ و گویا ظلم و ستم و رنج و بدبختی 



 بذرهای ماندگار
 

248 

به این ترتیب، آنها به رواج یأس و ناامیدی در میان . و ثابت بوده و تغییرناپذیر می باشد
شوق مبارزه در میان نیروهای مبارز را  مردم پرداخته و سعی در از بین بردن شور و

 اگرچه از میان نیروهای مخالف ارتجاع حاکم، کسانی هستند که تحت ،در این میان. دارند
 ایده ها و سموم  یزه، گاه در اشاعهتأثیر تبلیغات این طیف قرار گرفته و ناامید از مبار

 ایران با مبارزین و  یفکری آنان، نقش آفرینی می کنند، اما، ما همواره در بطن جامعه
رژیم ی نیروهای آگاهی مواجه بوده ایم که حتی در مختنق ترین شرایط ناشی از سلطه 
. ت نمودندجمهوری اسالمی، به هر شکل که می توانستند در جهت تغییر وضع موجود حرک

در این رابطه، برای من بسیار ارزشمند بود که متوجه شدم که جوانان کوهنوردی در سال 
 را - روز رستاخیز سیاهکل- بهمن19 ، نام خاطره انگیز و نویدبخش 70  یهای اول دهه

نام  رشوری هستند که یاد وچه بسیار جوانان پُ. روی گروه کوهنوردی خود گذاشته بودند
  را با آزادگی در کوه های سر به فلک کشیده،زاده، این یاران واقعی مردم ایرانانقالبیون آ

  . مبارزات آنان را پاس داشته اند ایران در سرودها و شعرهای خود زنده نگاه داشته وی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تصویری از کوه سرباند البرز
  

نی است که به شوق کوه، سمبل استحکام و پایداری و یادآور اراده و تالش کوهنوردا
 پایداری و استقامت انقالبیون در ،این، در عین حال.  به پیش می روند، آن یتسخیر قله

. شان را یادآوری می کند مبارزه و شور و شوق آنان برای مبارزه جهت غلبه بر دشمنان
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، توسط کوهنوردان آزاد آذربایجان به هنگام 1372آنچه در زیر می آید، در حدود سال 
بکوشیم در مبارزه برعلیه . بابک در یک کارت یاد بود نوشته شده بودی  به قلعه صعود

ارتجاع، برعلیه دشمنان رنگارنگ کارگران و زحمتکشان، در مبارزه برعلیه امپریالیسم و 
  :سگ های زنجیریش، چنین آوازی را سر دهیم 

  
  من هرگز خستگی را

  .مالقات نخواهم کرد
  من به دیدار نشاط می روم

   از کوه نشاطو
  گل امید، خواهم چید

  و به تمام ناامیدان جهان
  .خواهم بخشید

 

 .وهنوردی خود گذاشته بودندرا روی گروه ک بهمن19 نامکهجوانان کوهنوردیعکسی از



 

 :توضیحات 

  
 
 اما با روی کارآمدن از قیام بهمن، چپ شناخته می شدند،منظور کسانی هستند که قبل  )1

در . رژیم جمهوری اسالمی به دلیل انجام عملکردهائی به نفع این رژیم به راست غلطیدند
الوه بر هر علت یا علت  ع-در مورد دلیل تغییر به راست آنها،  50  دهه یاواخر سال های

کسانی که به نحوی در جریان مبارزات ی  این واقعیت مطرح بود که همه -ایایه های پ
حتی در آن شرکت کردند، الزاماً از آگاهی و    قرار گرفته و50  دهه یدرخشان سال های

مند نبودند، برخی از   آن دوره بهره یخصوصیات کمونیستی و انقالبی مبارزین برجسته
طرقی پایشان به مجامع مبارزاتی و  زاتی موجود در جامعه، به  مبارآنها صرفاً تحت تاثیر جوّ

دوم، باید از کسانی صحبت کرد که اگر هم در ابتدا با . یا حتی به زندان کشیده شده بود
بارزه شده بودند، پس برخورداری از حدی از آگاهی سیاسی و صداقت انقالبی وارد صحنه م

الئل مختلف، از جمله به دلیل پائین بودن سطح  به د-خصوص اگر در زندان بودند ب-از مدتی
 چه از نظر سخت تر شدن شرایط و چه از -ر شرایط مبارزاتیشان و تغیی آگاهی انقالبی

از میان این طیف بود که خیلـی . د تغییر کردن-اندازهای مبارزاتی رنگ شدن چشمجنبه ی کم 
کردند خود را همانند  می  که سعیقیام بهمن، در حالی پس ازی های اولیه  ها در سال

 در جامعه پرداختند که دقیقاً برعلیه ها و نظراتی  ایده یانقالبیون سابق جلوه دهند، به اشاعه
و در خدمت ) رژیم جمهوری اسالمی( ایران بوده و به نفع ارتجاع حاکم  یهای ستمدیدهتوده 

 . قرار داشتند،تقویت آن
 
 مبارزه برای اصالحات در ه شب بازیِ، همان خیم"مصلحانه"ی منظور از مبارزه  )2

 چهار چوب جمهوری اسالمی است که خاتمی مدت ها آن را نمایندگی می کرد و حال با شعار
گذاران وزارت حجاریان، یکی از بنیان. ب می شود، تعقی"اصالحات مرد زنده باد اصالحات"

ان تئوریسین اطالعات و امنیت رژیم جمهوری اسالمی که مطبوعات رژیم از او به عنو
اصالحات در ایران نام می برند، اخیراً در پیامی خطاب به دانشجویان، در حالی که ضمن قید 

مبارزه مسلحانه هم استراتژی و " نام رفیق کبیر ما مسعود احمدزاده و تحریف مطالب اثر او،
 ایمصلحانه را به مثابه نسخه ی ، از مضرات این مبارزه صحبت کرد، مبارزه "هم تاکتیک

محمد ( سردبیر روزنامه شرق(!) برای درمان دردهای بیشمار مردم ایران تجویز نمود
مبارزه مسلحانه و رد " با همان مضمون در رابطه با اثر رفیق پویان، ای نیز مقاله )قوچانی

در این عصر مکرر یأس حاصل از شکست "، انتشار داده و مطرح نمود که " بقاءیتئور
 " مصلحانهاثبات تئوری بقاء و ضرورت مبارزه" در ایباید رساله  "نهضت اصالحات ایران

 درست ،خودی برای  توصیف چریکهای فدائی خلق در نوشته جالب است که وی . نوشت
 برعلیه چریکهای "داد بیداد"م تبلیغی را به کار می برد که در کتاب همان اصطالح و تِ

پویان و یارانش بر این باور بودند که " : او می نویسد.فدائی خلق به طور مدام تکرار شده
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تأکید از  (."...ممکن است نخبگان سیاسی و اجتماعی دیکتاتوری پهلوی تنها با ایثارفروپاشی 
 )من است

 
 است کهنه که ای حقیقتاً اندیشه ، ما یجامعه اصالح طلبی در ایران در تاریخ معاصر )3

اده در اثر خود، ضمن شرح زرفیق احمد.  به اثبات رسانده است خود را بارهاناکارآمد بودنِ
شعارهای از کار افتاده ای چون "، درمورد  1332 مرداد 28ایران بعد از ی اوضاع سیاسی 

 در رابطه با مبارزات 1342بار دیگر در سال  که شکست خود را یک"حکومت قانونیاستقرار 
ی علیرغم همه جای تأسف است که . جبهه ملی نشان داد، صحبت کرده استی مصلحانه 

ین  خیلی از فعال- ها و اندیشه هائی را نشان می دهد که سترونی چنان شعار-تجارب گذشته
جدیدی در همان چهارچوپ راه می افتد، به دنبال آن  سیاسی، هر زمان که بازی سیاسی

 و دیگر "حکومت قانون"  شعار یچنین نیروهائی بودند که فریفته. کشیده می شوند
 . شدند،خاتمیی  و فریبکارانه "ر افتادهاز کا"شعارهای 

 
الزم .  می باشد،کتایون آذرلی، از انتشارات فروغ، نوشته ی "مصلوب"منظور کتاب  )4

تحلیلی از تفاوت بین زندان های رژیم شاه و رژیم ی است بگویم که من به خاطر ارائه 
 و نوشته های  اکثر کتاب ها)دنبال کتاب حاضر منتشر خواهد شدکه به (جمهوری اسالمی 

می نوشته شده اند را  و رژیم جمهوری اسال شاهمورد زندان های کوچک و بزرگی که در
واقعی به نظر می هائی برخورد کرده ام که غیرنظربه اظهار در بعضی از آن ها .خوانده ام

 "اعدام لغو" با طرح آخرین بحث های مربوط به ،مثالً مواردی نظیر آن که فرد زندانی. آمدند
 در زندان به 60ر میان روشنفکران در کشورهای غربی، ادعا کرده که او خود در سال های د

ناراحتی از اعدام   آنهم البته نه به خاطر تأثر و-لغو اعدام رسیده بوده  استی اندیشه 
مبارزین انقالبی از میان مردم، بلکه موقعی که رژیم در جریان اختالفات درونی خود یکی از 

اما، به جرأت می توانم بگویم که از ) ؟(!ه نام مهدی هاشمی را اعدام کرده بودمزدورانش ب
 ندیدم که در آن روایات متناقض، "مصلوب" همچون ایمیان آن خاطرات هیچ نوشته 

ه، به یکی  موضوع برای خوانندبرای روشن شدنِ. مستند مطرح شده باشندواقعی و غیرغیر
  :دو نمونه اشاره می کنم

، فرد زندانی تعلق سازمانی خود را چریکهای فدائی خلق می خواند، که "مصلوب"در کتاب 
. ت نداردقهمین است، این امر حقی ولی، اوالً اگر منظور. قاعدتاً باید منظور سازمان ما باشد

 "فدائی"یاد شده در این کتاب، گروه های مختلفی تحت نام ی ثانیاً با توجه به اینکه در دوره 
لیت می کردند، او می بایست با وضوح کامل مشخص می کرد که منظورش کدام در ایران فعا

او از یک زندانی به عنوان ) 292 فحه یص( در جائی از کتاب. تشکیالت در این طیف می باشد
نام می برد که این امر بیانگر آنست که وقتی وی بدون ) اکثریت(هوادار چریکهای فدائی خلق "

 نام چریکهای فدائی خلق را مطرح و خود را متعلق به ، و یا اکثریت اقلیت یاضافه کردن کلمه
 ،در صفحات مختلف کتاب هم. آن معرفی می کند، نسبت به این موضوع غیرآگاه نیست

چریکهای فدائی "مسائلی مطرح می شوند که نشان می دهند که منطور او از تعلق داشتن به 
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از من سئواالتی در مورد چریکها "بازجو مثالً مطرح شده است که . ، سازمان ماست"خلق
در ). 59 فحه یص ("اسلحه ها رو کجا قایم کردین؟" و یا پرسیدند) 27  یصفحه( "کرد

او و خواهر و "و در مورد وی می گوید که ) هایده( او اسمی را مطرح کرده 45 و 46صفحات 
میه های سازمان را اغلب متن اعال" و "شوهر خواهرش جزء فعال ترین افراد سازمان بودند

 63با توجه به این که ما مشخصاً در سال . "نزد من می آورد تا با ماشین تحریر تایپ کنم
هیچ رفیق یا رفقای فعالی با مشخصاتی که او ارائه می دهد در ) سال دستگیری فرد مذکور(

 از "مصلوب" کتاب  یست که نویسنده ا واضح،یا استان خراسان نداشتیم، بنابراین مشهد و
از نمونه های دیگر مبنی .  با سازمان ما نداشته استایگونه رابطه   و هیچسازمان ما نبوده

او از حضور اعضای یک  این است که ،"مصلوب" کتاب بر غیرواقعی و غیرمستند بودنِ
  اطالع می دهد که خود64ِ- 65خارج از کشوری در زندان در حدود سال های  جریان سیاسی

منظور جریان ( . تشکیل شده است، در خارج از کشور70 در سال های آن جریان اساساً
  .)173 و 292 می باشد، صفحات "حزب کمونیست کارگری"موسوم به 

 
اطالعات مختصری که در اینجا در مورد گذشته خانم حاجبی مطرح شد، عالوه بر  )5

 .ه است، اخذ شد1376، بهمن 46 شماره ،"اتحاد کار"  یدانسته های خودم، از نشریه
 
نمود، تجاوز به  های مختلفی که حسینی بر مبارزین انقالبی اعمال می عالوه بر شکنجه )6

 از جمله ، عباس مفتاحی،رفیق کبیر ما. ک بودردَزندانیان نیز از جمله اعمال ناشریف آن مَ
 بود که توسط حسینی مورد تجاوز قرار گرفت تا شاید 50  یمبارزین پاک و صدیق دهه

 . خرد کنند، چون سرو ایستاده رامردِ"شیرآهنکوه"بتوانند آن 
 

ویژه ه پشتیبانان و هواداران سازمان، بی در چنین شرایطی، بدون تردید، برای همه  )7
 آسان نبود که نیروهای واقعاً انقالبی را از ، بی تجربه و جوانبرای افراد کم سن و سالِ

با این حال، در .  خوبی بشناسندهر یک را به  وای فرصت طلب و سازشکار تمیز دادهنیروه
 توانستند که فته و هرچند که دیگر دیر شده بود خیلی از آنها به حقایقی دست یا،روند مبارزه

های  یدهها و کسب ا بعضی دیگر، با پذیرش آموزش. راه مبارزه با ارتجاع را در پیش بگیرند
 کسانی در ، میان ایناناز. تدریج در آن سازمان حل گردیدند منحط آن جریان سیاسی، به

 با رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی ،ها  حتی در سرکوب توده"اکثریت"زمان ارتباط با سا
جه خیانت آن جریان سیاسی به  متو، ولی کسانی هم بودند که در این مرحله.همدست شدند

 .نجات دادندای  ها گشته و پا پس کشیدند و خود را از چنان آلودگی توده
 

 برعلیه 51 همان است که اولین بار حزب توده آن را در سال ،طالح انتقاداین به اص )8
 ضمن نقض جوهر انقالبی ، حزب توده،در آن زمان. کار بردفدائی خلق، بچریکهای 

 ایران، به جنگ ایدئولوژیک با نظرات چریکهای  یمارکسیسم و تحریف واقعیت های جامعه
 منظور( جزوه تحلیلی از جامعه ایران ...": وشتحزب توده در آن زمان ن. فدائی خلق پرداخت



 توضیحات
 

253

در ایران "یک باره به این نتیجه عجیب می رسد که ) معروف رفیق احمدزاده می باشد اثر
 و عالم خیال این فاصله عظیم از عدم تا وجود را تنها در "شرایط عینی انقالب وجود دارد

تأکید اول از من است، تأکید دوم . (از واقعیت زندگی است که می توان با پرش طی کرد دور
به نظر آن ها انقالب امری " : اضافه نمود که،مطلب فوقی در ادامه ). از خود حزب توده

، باالترین تمایل به برانداختن آنچه مطابق میل نیستبرای آنان اراده، تصمیم،  ...ارادیست
انسان  ...قابل قوانین عینی طبیعت و جامعه قرار می گیرداصل است و این اراده در نقطه م

اکاری و از خود انقالبی در نظر چریکها انسانیست که دنیای روحی معینی دارد، برای فد
، زیرا این قانونمندی ها نمی خواهد به قانونمندی های تکامل گردن نهد ...گذشتگی آماده است

: نقل از. تأکید ها از من است( .او نمی گنجدچوب تنگ احساسات و اراده شتابزده در چهار
 .)1351، سلسله انتشارات ارانی، شهریور "چریکهای خلق چه می گویند"

 حاجبی از حزب تودهی  به عاریه گرفته یا در حالی که ترم های کلیشه ،"داد بیداد"در کتاب 
 می خواستند "ریفداکا" و "ایثار"از این قبیل که گویا چریکهای فدائی خلق با (  رسوای
در سراسر کتاب ظاهراً از زبان )  بودند و غیره"اراده گرا".  بر پا کنند"جامعه ای عادل"

 آن اتهامات نیست و  یگونه دلیل و استداللی پشتوانه راویان مختلف تکرار می شود ولی هیچ
پبش " انگار تکرار آنچه!  چه منظوری دارند"اراده گرائی"معلوم نیست که آنها مثالً از 

مورد بحث هم می بینیم که ی در نمونه .  کافی است،های رسوای گذشته گفته اند"کسوت
از مفهوم اراده گرائی در مارکسیسم داشته باشد و   بدون این که حتی کمترین آگاهی،راوی

 توسط  رژیم شاه"برانداختن"  واقعیتِبداند که خودِ
دائی چریکهای ف با تأثیر گیری از مبارزاتتوده ها با 

 نشان داد که قاطعی است که خود دلیل عینی ،خلق
حزب توده در اراده گرا خواندن چریکهای فدائی خلق 

وجه مغایر  عمل چریکها به هیچ محق نبود و تئوری و
 نبوده و اتفاقاً "قانونمندی های طبیعت و جامعه"با 

 قرار "قانونمندی های تکامل"برعکس در راستای 
  ی یک خانهر تخلیه کردنِ، به طور مضحک، دیداشت

و نه  (جامعه تیمی که در اساس ناشی از بی تجربگی
 شکنجه های ساواک  یاز نحوه) صرفاً یک رفیق خاص

 ناشی شده بود را با آن ترم اتهامی ،و چگونگی مقاومت
  . مورد برخورد قرار می دهد،آشنا

 
 ها شده بودزمان آنپس از این که من قاطعانه خروج خود از سازمانی که حاال دیگر سا )9

ها بودند که مرا غ به مردم گفتند که گویا این، آنبه درو) فرخ نگهدار و شرکاء(آنها  اعالم کردم،
مطمئناً ضروری است که مسایل مربوط به این موضوع را در .  کرده اند"اخراج"از سازمان 

رفقائی ی همه  منظورم از آنچه در متن نوشته ام ،در هر حال. جائی با تفصیل توضیح دهم

 رفیق حمید توکلی
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 صفوف خود را از سازشکاران و فرصت طلبان جدا ، با قاطعیت انقالبی،است که همراه من
 .نمودند

 
نیروهای مبارز جامعه توسط مزدوران ی در شرایط بگیر و ببند وحشتناک و گسترده  )10

و در شرایطی که دسته دسته از بهترین فرزندان ،  60قمه به دست جمهوری اسالمی در سال 
 اعدام سپرده می شدند، سازمان  یم ایران توسط رژیم خون آشام حاکم، به جوخهمرد

اکثریت و حزب توده با صدور اعالمیه هائی، از طرفداران خود می خواستند که هر نیروی 
محل معرفی ی مبارز و مخالف رژیم جمهوری اسالمی را که می شناسند به اولین کمیته 

 ).یعنی لو دهند( !نمایند
 

نی در خیابان ها جهت شکار مبارزین انقالبی به همراه سپاه پاسداران و رفتن گشت ز )11
شان برای رژیم ناشناخته بود، از  به زندان ها برای شناسائی مبارزین دستگیر شده که هویت

 . بود62 تا 60ها در فاصله بین سال "اکثریتی"ها و "توده ای"جمله فعالیت های 
 

فدائی خصوص در وصیت نامه هایشان خود را نه فقط گلسرخی و دانشیان که ب )12
 مبارزینی که صادقانه در راه تحقق منافع  یهمه دیگر و نامیدند، بلکه رفقای فدائی

، قبل از این که به سازمان و گروه خاصی تعلق داشته باشندگان مبارزه نمودند، دستمدی
 . ایران بوده و هستند یتوده های رنجدیدهی همگی متعلق به همه 

 
 در 1351 که در سال "پاره ای از تجربیات جنگ چریکی شهری در ایران"ر کتاب د )13

مسلحانه در ایران توسط چریکهای فدائی خلق نوشته شده است، ی جریان مبارزه ی بحبوبه 
رفیق فراموش نشدنی، عباس جمشیدی رودباری که چگونگی فرار خود از آن درگیری را 

ورد نبرد توضیح داده است، مطالب گویائی در م
 فدائی دالور، مهرنوش ابراهیمی بیان  یشجاعانه

کرده است که در اینجا آن مطالب راعیناً نقل می 
الزم به یادآوری است که رفیق رودباری . کنم

مسئول تیم بود که در این متن نیز از خود به این 
  . عنوان اسم می برد

علیرغم تجارب زیادی که داشتیم پس از گرفتار "
 سرکاری خانه را بالفاصله ترک نکردیم شدن رفیق

و این عمل را به صبح زود روز بعد موکول 
 صبح روز یکشنبه رفقای شهید 5ساعت . ساختیم

ابراهیمی و منوچهر بهائی پور با ) فاطمه(مهرنوش 
کلیه مواد و اسلحه موجود، خانه را به عزم خانه ئی 

 منوچهر بهائی پوررفیق رفیق مسئول تیم و رفیق دیگری . دیگر ترک گفتند
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چند دقیقه ای از خروج رفقا نگذشته .  در خانه ماندند تا ساعتی بعد از خانه خارج شوندنیز
 چه ما کامالً آماده بودیم و لحظه ای اندیشیدیم که برای دفاع. بود که صدای شلیک شنیده شد

 17سفانه همه چیز خارج شده بود و تنها سالح رفیق مسئول با أمت. چیزهائی در اختیار داریم
 رفیق دیگر از آنجائی که خیلی به تازگی پیوسته بود،. (مام امکان ما را تشکیل می دادفشنگ ت

ما هنوز تمام تصمیم های الزم را نگرفته بودیم که گاز مخصوصی فضای ). هنوز مسلح نبود
این گاز . آنها متوالیاً به داخل حیاط و خانه کپسول گاز پرتاب می کردند. خانه را پر ساخت

و مرتباً این .  را تحریک نموده، حالتی شبیه سکسکه و تهوع ایجاد می نمودمجرای تنفسی
آنجا در هوای آزاد نسبتاً به حالت عادی . بالفاصله به پشت بام رفتیم. حالت تشدید می شد

چادر رفیق شهید مهرنوش در . جسد رفیق شهید بهائی پور سر کوچه دیده می شد. برگشتیم
. ه نشان می داد رفیق در حال دویدن چادرش را رها ساختهکوچه به نحوی پهن شده بود ک

این رفیق قهرمان مهرنوش ابراهیمی بود که سرسختانه . صدای شلیک لحظه ای قطع نمی شد
نارنجک منطقه را لرزاند، نارنجک  یک بار صدای انفجار. با نیروهای خصم نبرد می کرد
قاطعانه و به راستی قهرمانانه رفیق مهرنوش به راستی . توسط مهرنوش پرتاب شده بود

ما . او در این نبرد نیز مانند تمام لحظات زندگی انقالبیش، جلوه گر رفیقی ارزنده بود. جنگید
 فرزندان آری خلق برای. از رانندگان در قهوه خانه ها راجع به این رفیق، حماسه ها شنیدیم

ف گلوله های مسلسل از هر در پشت بام خانه، ما مرتباً هد. ندشجاع خود حماسه می آفری
. دشمن در دیدگاه ظاهر نبود. گلوله ها به طور رگبار در پشت بام فرود می آمد.  سو بودیم

تنها یک بار یکی از دشمنان در پشت بام خانه . از این رو ما هدفی برای شلیک کردن نداشتیم
ین که به سمت او شلیک لیکن قبل از ا.  خانه با ما فاصله داشت دیده شد5 یا 4ای که تقریباً 

ما این جا دستگیر ": رفیق مسئول به رفیق دیگر دستوری به این نحو داد. شود، سنگر گرفت
 آنگاه برای گریز به "!در آخرین لحظات ابتدا تو و سپس خودم را خواهم کشت. نخواهیم شد

ز جستجو ابتدا تصمیم گرفته شد که از خانه پائین برویم لیکن پس ا. جستجوی راهی پرداخت
در ضلع شرقی خانه کوچه ای به عرض یک متر وجود داشت که می شد . راه بهتری پیدا شد

رفیق مسئول در این هنگام به . با تکیه دادن دست ها و پاها به دیوارهای دو طرف پائین رفت
اشخاصی که جلوی خانه هایشان ایستاده بودند، دستور دخول به خانه هایشان را داد تا 

اکنون که رفیق مسئول اوضاع را مساعد می دید متوجه . د اصابت گلوله واقع شوندمبادا مور
مجال زیادی . چندین بار صدایش کرد اما خبری نشد. شد که رفیق دیگر در پشت بام نیست

پس از ورود به کوچه یک متری به کوچه . از این رو خود اقدام نمود. برای معطل ماندن نبود
رفیق سالحش را در دست داشت و برای عکس العمل سریع . شدوارد ) میهن دوست(اصلی 

 نیروهای دشمن و انتهای غربی کوچه که به خیابان ابطحی می خورد، محل تمرکز. آماده بود
در همین انتهای غربی کوچه میهن دوست بود که نبرد . رار نامناسب بودفاز این رو برای 

انتهای شرقی کوچه به یک راه متروک می . میان رفیق مهرنوش و دژخیمان شاه ادامه داشت
ه را برگزید تا مسافتی در طول مسیر رفیق این را.  امیدی محسوب می شدخورد و اینجا نقطه

اشخاص مشکوک مشاهده می شدند، لیکن خواه بدان علت که پلیس نبودند و خواه به علت 
 خود را از منطقه دور کهرفیق از همین راه بود . ده نشداینکه جرأت نیافتند، دست به عملی ز
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خاطره او را که با نبرد . اینجا ما بار دیگر خاطره رفیق مهرنوش را گرامی می داریم.  ساخت
رفیق مسئول تا . قهرمانانه اش توده وسیعی را به منطقه کشانید و به آنها درس شجاعت داد

یش صبح جائی که صدا به گوش می رسد، شلیک بی انقطاع را می شنید که در گرگ و م
   ".مهرنوش در آخرین صبح زندگیش زیباترین سرود را خواند. سرود رزم آوری می داد

بگذار ویدا حاجبی و هم فکرانش، برای کتمان چنین حقایقی از مردم و بخصوص از نسل 
  یهر مردم به کمونیست های فدائی و به همهجوان امروزی ما، به آنها بگویند که دلیل مِ

 آنها بوده است و نه به دلیل تواماً "شهادت" و "مرگ"، به خاطر  50  یدههانقالبیون راستین 
تصادفی، چه بسا خارج از اراده و "زندگی و مرگ سراپا مبارزاتی آنها و گویا یک اتفاق و 

  "اسطوره" برای مردم یک و دیگری  مانده"گمنام"باعث می شد که یکی  کسی "خواست
ی خواهان طبقه  از این دست را تنها مغرضین و بدروشن است که ادعاهائی!! تلقی شود

ست افراد کوته فکر، تکرار  ا و در بهترین حالت ممکن، ایران یکارگر و توده های رنجدیده
  .نمایند

  
او پس از افشای ماهیت ضدخلقی رژیم شاه و . از سخنان خسرو گلسرخی در دادگاه .14

من بر "کید کرد که در این دادگاه أ تعلیه آن، قاطع و مسلحانه بر یتأکید بر ضرورت مبارزه
 ."زنم سر جانم چانه نمی
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   محمدعلی،عموئی

   حیدر،عمواوغلی
  
  :ف

   هوارد،فاست
  فران

   حمزه،فراهتی
   فروغ،فرخزاد
   مناف،فلکی
   هوشنگ،فهامی
   هوشنگ،فهیمی
  فوریه

  
  :ق

  قاسم
   بهرام،قبادی
   چنگیز،قبادی
  قربان

   طاهره،قره داغی
   محمد،قوچانی

  
  :ک

   منصوره،کاویانی
   فاضل،بیرک

   همایون،کتیرائی
   حسین،کریمی
   ناصر،کریمی
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  کوراوغلی
  
  :گ

   خسرو،گلسرخی
  گلین

  
  :ل

   والدیمیر ایلیچ،لنین
  لیال
  
  :م

  مادر دهقانی
  مادر رضایی
  مادر سالحی

  مادر طریق االسالم
  مادر کبیری

   کارل،مارکس
   حسین،محمدی

   محمود،محمودی
   ناصر،مدنی

  مرضان

  مصطفوی
   شیرین،معاضد
   اسداله،مفتاحی
   عباس،مفتاحی

  منوچهری
  
  :ن

   علیرضا،نابدل
   بهمن،نادری پور

   تقی،نجفی
  نگار

   فرخ،نگهدار
   حسن،نوروزی

   علیرضا،نوری زاده
  
  :ه

  هاشمی
   مهدی،هاشمی
  هایده
   شاهرخ،هدایتی
  هرمزان

 



  
  
  
  

  :برخی از آثار همین نویسنده
  

  
  

 مردمی -در مورد جنبش دانشجوئی (خنی با خلق های قهرمان ایران س )1
  .1378، مرداد ) تیر ماه23 تا 18

 .1379 در شط جاری تاریخ، شهریور "شاملو" )2

 .1380فرازهائی از تاریخ چریک های فدائی خلق ایران، اردیبهشت  )3

 .1380، اسفند )قاله ای دیگرو م( ادعاها و واقعیات "جنگ با تروریسم" )4

چگونه ارتجاع، مرگ مشکوک صمد را دستاویز (؟ ...! مرگ صمد "راز" )5
 .1381، شهریور )حمله به یاران او قرار داده است

 .1381، دی )مجموعه مقاالت(خاتمی سمبل فریب و ریا  )6

  .1381، دی )مجموعه مقاالت ("مسئله زن"مالحظاتی درباره  )7

 .1381؟ ، اسفند ! مارس، روز جهانی زن8 در حمایت از یم زن ستیزرژ )8
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