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 مدخل 
 

اجتماعی و سیاسی محیطی است    وقایع و حوادث تاریخی،   بیانگر  خاطرات

بوده و یا خود در آن نقش آفرینی    آن    که خاطره نویس از نزدیک شاهد

ندگی اشان را در  ززنانی که دوره اي از    تا کنون توسط مردان و .استکرده  

 چگونگی   کوران فعالیت هاي چریکی گذرانده اند خاطراتی از نحوه زندگی و

. این دفتر خاطرات نیز به مانند آنها  است  شیوه مبارزه چریکی نوشته شده

 می پردازد.   ه در جریان آن قرار داشته ندچه نویسبه بیان گوشه هایی از آن

سی      مدت  دو   اکنون  زندان    و  از  من  رهایی  تاریخ  از  که  است  سال 

می اسالمی  اما  گذردجمهوري  منتشر  .  را  خاطرات  این  حاال  چرا  اینکه 

 هرچند مختصر به آن الزم است. ي اکنم خود داستانی است که اشاره می

اي که برایم تشکیل  ساعته  در دادگاه نیم  63 من پس از دستگیري در سال

شد ابتدا به اعدام محکوم شدم. ولی این حکم بعداً در دیوان عالی کشور با  

تا سال   یافت.  تقلیل  ابد  به حبس  اوین    67یک درجه تخفیف  زندان  در 

هاي  انفرادي گذراندم که شامل زندان  در  یک سال را    ی بیش از مدت    .بودم

هاي  زندانهمچنین  آسایشگاه زندان اوین و    ،  (کمیته مشترك سابق)توحید

آموزشگاه زندان    و هاي دربسته  شد. بقیه را نیز در اتاقاصفهان و اهواز می

پس از کشتار بزرگی که    67  گذراندم. در سال   305و مدتی را در بند  وین  ا

در   سیاسی  زندانیان  شدزنداناز  انجام  کشور  سراسر  تلطیف    ، هاي  براي 

بار به وجود آمده گروهی دیگر از زندانیان را آزاد نمودند. منهم  اوضاع خون

 طور مشروط از زندان آزاد شدم.زمان به آن ازجمله کسانی بودم که در 

مشکل بزرگ پیش روي من گذران زندگی خود    از زندان  از خالصی پس      
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تا آن زمان همسرم با خانواده پدرش زندگی کرده بود. او  ام بود.  و خانواده

کرد. اکنون  را تأمین می  و فرزندمانها زندگی خود  باکار کردن در بیمارستان

تأمین معاش زندگی خانواده در مقابلم قرارگرفته بود.   و من بازگشته بودم  

ن  اي بودم و تا آچیزي در بساط نداشتم. من یک انقالبی حرفهکه  درحالی

  پانزده سال بود که درگیر فعالیت سیاسی و زندان بودم. من   مدت  ؛موقع

این سال بودم طی  نیاموخته  را  یا مهارت دیگري  و  اکنون    ؛ها حرفه  پس 

 .یمآبرتوانستم از پس معاش خانواده چگونه می

ماه پس از آزادي از زندان با مساعدت یکی از دوستان  دو  حدود کمتر از   

در    .مشغول بکار شدماصفهان  یک شرکت ساختمانی در فوالد مبارکه    در

نیز   آنجا بار  این  تا  کردم  روي   سعی  پیشا  مشکالت  حل  جدیت    براي  با 

 هاي ساختمانی کارکردم. حدود چهارده سال در شرکت پسآن ازکارکنم. 

این    طی   کردم،معرفی می  خود را به اداره اطالعاتها  در اصفهان تا مدت    

دستگیري مجدد  الخروج بودم. همسرم که همیشه نگران  ها من ممنوعسال

ها در مقابل  من تا مدتاما  من بود اصرار داشت تا ما کشور را ترك کنیم.  

مقاومت   او  خواسته  کشومی  این  از  خروج  براي  تمایلی  چراکه  ر  کردم. 

بشر دوستانه  هاي  براي تحقق آرمانکه  کردم من  نداشتم. با خود فکر می

میانسال  همه   ام و  جوانی  زندگیهاي  و  سالی  سخت  شرایط  در  را  ام 

توانم دل از عشق آنچه مرا بدین  چگونه می  ؛ مه اگذراندکشورم    يفرساطاقت

 دیار کنم. یار و کنم و ترك رب ؛ کشاند وادي

حداقل از درد  مرا  خروج از کشور  شاید  نتیجه رسیدم که    اما بعدها به این

روحی وروانی اي که هم چنان بر من وارد می شد نجات  و رنج فشارهاي  

 دهد.

زندگی چندان آسان نبود. تجربه چهارده  بر خالف تصورم  نیز  در مهاجرت  

حاال خانواده    .در کشور جدید بکارم نیامد  ؛ فعالیت من در ایرانکار و  سال  
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پنج من    ما  و  بودند  دوباره    50نفر  بازنشستگی.  سن  داشتم  سن  سال 

 مان را به چرخانم.کردم تا چرخ زندگیبایست از ابتدا شروع میمی

سال است که در استرالیا هستم. طی این مدت براي   ده هیجمدت    اکنون  

هاي معیشتی  ر سختیبتوانستم  طریق    و از اینگذران زندگی تاکسی راندم  

این دورانکنمزندگی دریک کشور غریب غلبه   در  از دغدغه  ؛.  هاي  فارغ 

  زندگی همچنین    وتشکیالتی    - هایی را که از زندگی سیاسیقبلی یادداشت

در نوشته  تدوین کردم.  تنظیم و  بودم  آورده  خود فراهم    جوانی  کودکی و 

پیوستنم  از تا قبل از خاطراتم به دوران کودکی و جوانی من بخشی حاضر 

را با  تا خواننده  است    آن خاطر به    ذکر این موارد   .است  پرداخته به سازمان  

جنبش انقالبی و  ري از شرایط زندگی و آنچه انگیزه پیوستن مرا به  یتصو

در ادامه زندگی و فعالیت سیاسی    . نمایمآشنا    ؛ فراهم آوردفدایی  سازمان  

ام. نوشتن خاطرات دوران زندان برایم  خودرا تا مقطع دستگیریم شرح داده  

  ر در مجلد دیگري که دسعی می کنم تا آنرا  اما    ؛بسیار دشوار بوده است

 .ارائه دهم دست تهیه دارم؛ 

و  تاریخی  هاي  تحلیل  به  نوشته  این  هایی   در  نقد  عملکرد    همچنین  از 

قضاوت  ن  ایسیاسی برخی احزاب اشاره می شود. الزم به یاد آوري است که  

ی بر درکی است که ما در آن زمان داشتیم. قطعا در گذر زمان و  ن مبتها  

سطح  در    چه  چه در داخل کشور ومطالعه بیشتر و مشاهده تحوالتی که در  

به امور تاریخی و  ما هاي معیار قضاوت  ودرك  ؛ جهانی صورت گرفته است

حول دستخوش تصیقل یافته و  گذشته بسیار    در  مقایسه بانیز  سیاسی  

فکر می کنم افرادي با سالئق مختلف ممکن است    نجائیکه آاز    شده است.

  این نوشته را مطالعه کنند و احتماال با برخی قضاوت ها صورت گرفته در 

  در آن زمان  این مورد را گفتم تا یادآوري کرده باشم که ؛آن همراه نباشند 

اي بسا  گونه بوده است و  ان  سیاسی بد  تحلیل ما از پدیده هاي تاریخی و
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   که امروز درك دیگري از آنها داشته باشیم.

 

آزادي ، عدالت اجتماعی و    دوستداران همه  کنم به  این نوشته را تقدیم می 

   سوسیالیسم.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول 

ی صه آوارگق (دهه سی)   



 

 

 

 هفتکل  
       

هاي اولیه دوران کودکی من در شهر  سالمتولد شدم.    1330من در سال  

مراکز   ازجمله  1345گذشت. هفتکل تا سال    در استان خوزستان1هفتکل 

در صنایع   شد. این کارکنانمهم اسکان کارکنان شرکت نفت محسوب می

برداري و انتقال نفت فعالیت داشتند. نیاز به کارگر غیر  مربوط به امور بهره 

دیگر شهرهاي  تا ساکنین  بود  باعث شده  نفت  کار در صنایع  براي  ماهر 

 استان خوزستان و همچنین اهالی برخی نواحی عشایر نشین قشقایی و

استان و مردم روستاهاي  بوشهر، بختیاري  فارس،  اصفهان، شهرکرد،  هاي 

غالب این کوچندگان جهت حرفه کارگري  د.  خود جلب نمای  لرستان را به

اي  وري و حاشیهجذب شرکت نفت شدند. گروهی دیگر نیز به کارهاي پیشه

 .ز یک زندگی شهري جذب بازار کار این نواحی شدندموردنیا

متفاوت   جمعیتی  ترکیب  لحاظ  از  که  بود  محله  چندین  هفتگل  در 

بازاریان   دیگرکه  محله  چندین  و  شرکتی  محله  چند  بودند.شامل 

کار   محیط  در  درآنموقع  داشتند.  سکونت  انجا  در  شهري  وزحمتکشان 

داشت. کارمندان اعم   جودوآمیزي وزندگی کارکنان شرکت شرایط تبعیض

انگلیسی در  اتباع  و  ایرانیان  زندگی می  "بنگله"از  درحالی که  ها  کردند.. 

بلوك از خانهکارگران در  به آن هایی مرکب  اي که  به هم چسبیده    هاي 

 

 

  1306کیلومتري رامهرمز قرار دارد در سال  35کیلومتري اهواز و   90هفتکل در فاصله .  1

پس تاکنون همچنان استخراج نفت  نفت رسید؛ و ازآنشده در آن منطقه به اولین چاه حفاري

 ادامه دارد.

 .ویژهبنگله هاخانه هاي ویالیی زیبایی بودندند با امکانات رفاهی . 2
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ها معموالً دو اتاقه بودند . گذشته  گفتند اقامت داشتند. این خانهمی"لین "

مکانات رفاهی هم  ترتیب داده بود. شرکت براي کارکنان خود اها  از این  

استخر وزمین هاي ورزشی باشگاه، سینما،  امکانات  مثال  از    ولی  کارگران 

 کارمندان جدا بود.  

بنام «برم گامشی»   برم  زندگی می  2ما در محله اي غیر کارگري  کردیم. 

گامیشی محله سکونت صنوف مختلف بازاري از قبیل مغازه داران، خواربار  

مخلوطی از اقوام    جاکامیونداران بود. ترکیب جمعیتی آنوفروشان، قصابان  

 خوزستانی و روستاهاي شهرکرد بختیاري و قشقایی ها بود .  

سنگ هاي درشت  محله ما یک خیابان داشت که در دوطرفش خانه هایی با  

دیوار به دیوار هم بودند. ما درخانه اي چهار اتاقه با یک   و  ساخته شده بود

در   زندگی می کردیم.  بزرگ وحوض و چمنی در وسط آن  بسیار  حیاط 

غالب مردم ازسه شیر آب و سه شعله گاز عمومی که شرکت تعبیه    ؛محله

شتیم که در  خوش شانسی را دا کردند. ولی ما این کرده بود استفاده می

خانه امان از آب و گاز خصوصی برخودار باشیم. البته از برق  خبري نبود و  

چراغشب از  معموالً  روشنایی  براي  تمام  ها  من  میکردیم.  استفاده  توري 

هاي مدرسه ام پاي چراغ توري مشق نوشتم. در تابستان گرما بسیار  سال

ي داشتند و در خانه  طاقت فرسا بود، درحالی که کارمندان شرکت کولر گاز

ما از بادبزن دستی براي خنک کردن بدن    ؛کارگران پنکه سقفی نصب بود

بزرگ   3گرما زده امان استفاده می کردیم.  آب سرد کن ما هم یک حبانه

بود، آب این حبانه در تابستان به اندازه کافی خنک نمی شد و من مجبور  

 

 

 .برکه گاومیش. 2
 . ظرف سفالی بزرگی کھ در تابستان برای خنک کردن آب از آن استفاده میشد.   ٣



 15  قصه آوارگی 

 

قالب یخ مسافتی را تا کارخانه یخ  ،  بودم تا هر روز صبح  براي تهیه نیم 

سازي طی کنم. مادرم تکه اي از آنرا در صندوق یخی جا می داد و تکه  

دیگري  را در فالکس یخی می گذاشت. در زمستان شرایط بهتر بود اتاقمان  

ساخته شده بود گرم می    ي قطورفلزي  قطعه لوله    ازبا یک بخاري گازي که  

 شد.

فت براي کارکنانش فراهم کرده بود  موقع ما از امکاناتی که شرکت ن  نآدر

بودیم شرکت  ؛محروم  تفریحی  امکانات  آن    که  بویژه  کارکنان  به  فقط 

با این وجود ما  .  اختصاص داشت ودیگران حق استفاده از آن را نداشتند

ها  ها استفاده کنیم. یکی از این محلتالش می کردیم تا بطور غیرمجاز از آن

هالیودي نشان    یشب فیلم شنبهر سهسینماي شرکت بود. این سینماي ه

تابستانه داشت.   محوطه رو باز داد. این سینما یک سالن زمستانه و یک می

تابستان محوطه در  بود.  جذاب  بسیار  من  براي  سینما  فیلم  مشاهده  ها 

این حصار مانع   اما  بود،  فلزي مسدود  با حصاري  تابستانه  از آن  سینماي 

قمند به سینما با گرفتن قالب خود را از  شدتا من و دیگر بچه هاي عالنمی

موفقیت کار  این  .گاهی  نکشیم  باال  فلزي  دیوار  قاطی  این  ما  و  بود  آمیز 

هایی که  شدیم ولی غالبا نگهبانجمعیت شده و  موفق به دیدن فیلم می

می کشیک  محل  بیرونمان  در  کتک  با  و  کرده  شناسایی  را  ما  کشیدند، 

 انداختند. می

این رادیو با    . رگرم کننده رادیویی بود که در خانه داشتیماز دیگر وسایل س

می گفتند روشن می شد ولی چون این باتري  "پیل  "نوعی باتري که به آن  

نرا می پوساند بعد از مدتی از خیر  آها اسیدي بودندو هر جا نشت می کرد  

آن گذاشتیم. همچنین گرامافونی قدیمی داشتیم که به آن «صندوق آواز»  

قچه اش پنهان می  بها در صندو گفتیم. مادرم آن را چون شیئی گرانمی

داد تا از آن استفاده کند. این گرامافون متعلق به  کرد و به کسی اجازه نمی

برایش بسیار عزیز بود. من گاهی که هوس    مرحوم پدرش بود بهمین خاطر
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بیرون   از صندوقچه  را  آن  به مادرم  اصرار  با  شنیدن موسیقی  می کردم 

ها شکسته  ه برخی از آن. تعداد کمی صفحه موسیقی موجود بود کمیاوردم

بود. صفحهها را همان طور نگهبودند ولی مادرم آن هاي سالم هم  داشته 

چند آواز از تاج اصفهان ، ملوك ضرابی و ام کلثوم  بودند. برخی از آنها هم   

چنین خرابی سوزن صدایشان بسختی شنیده می  مه  بعلت استفاده زیاد و

وچرخ  شد. هندل  با  همه  این  چندابا  را کوك    ندن  آن  فنرگرامافون  دور 

گذاشتم و با لذت فراوان به صداي  کردم و بعد سوزن را روي صفحه میمی

 دادم.  خواست گوش میموسیقی و آوازي که از آن بر می

بود. بسیار خوب  هفتکل  در  آموزش  وضعیت  زمان  آن  درمدرسه    در  من 

می   درس  بود  شده  ساخته  نفت  شرکت  توسط  که  «آسماري»  ابتدایی 

واندم. فاصله مدرسه تا خانه چند کیلو متري می شد، بهمین خاطر براي  خ

ما که هر روز مجبور بودیم این راه را پیاده طی کنیم خسته کننده بود.   

اولیم  من دانش بابت شاگرد  بودم، گاهی هم صد آفرینی  آموز درسخوانی 

حت  مادرم با سواد و اهل مطالعه کتاب و مجالت بود، من هم ت  .گرفتممی

تاثیر او جذب کتاب خوانی شدم. بطوري که هر چه به دستم می رسید می  

دبستان    .خواندم پنجم  را. در کالس  پاره هاي کف خیابان  روزنامه  حتی 

عنوان   به  بابت  این  واز  خواندم  را  مدرسه  کتابخانه  هاي  کتاب  غالب 

گرفتم.دانش  ترینخوانکتاب جایزه  خودکاري  مدرسه  البته    آموز 

 شد.یی هم داشتم که گاهی برایم گران تمام میهاشیطنت

زندگی   شرایط  مادرم  بودیم.  برخوردار  متوسطی  معیشتی  وضعیت  از  ما 

بسیار سختی را از سرگذرانده بود. او در کودکی پدر و مادرش را ازدست  

بود وعموي پدري بسیار سخت گیرش    داد وتوسط مادر  پدرش که کور 

در نوجوانی علیرغم    فت ودرس خواند.بزرگ شد. با این همه به مدرسه ر

ادامه   به  از عالقه اش  درآوردند. مادرم همیشه   به عقد پدرم  اورا  میلش 
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فراهم  چیز هایی که هیچوقت برایش    ؛ تحصیل وشغل معلمی صحبت میکرد

زنی سخت کوش    زندگی مادرم را  يدربدري وسختی ها  نشد. نبود حامی،

ده بود. او به فرزندانش بسیار  حساس ودرعین حال عصبی وپرخاشجو بار آور

عشق می ورزید. مادرم  برادري داشت که بسیار به او عالقمند بود جوانی 

آدمی که من    ،بسیار خوشپوش  و  خوش سیما  تحصیلکرده،  مردم دوست،

 هم به او عالقمند بودم وبرایم الگویی در زندگی بود.   

براي کسب وکار    او سواد خواندن و نوشتن داشت، در نو جوانی ،  اما پدرم 

با دوستانی ناباب و    یهمراه  بند و  خانه را ترك کرد. زندگی بدون قید و

اورا که در سنین شکل گیري شخصتی قرار داشت    ؛خارج از نظارت خانواده

به زایده اي اجتماعی وبی هویت مبدل ساخت. آدمی کم عاطفه که هیچگاه  

زن وفرزندانش رفتار    گرفت و به همین گونه با می  سراغی از پدر و مادرش ن 

براي   ؛ مسئولیت چندانی حس نمی کرد   نسبت به ما تعهد و  کرد. اومی  

بهمین جهت براي امرار معاش  ؛  کسب تخصص یا حرفه اي ویژه تالش نکرد

 و در همه آنها ناکام ماند. تا پایان عمرش مشاغل محتلفی را تجربه کرد 

  

  خاطراتی تلخ از من و پدرم 
  "جوکنک "هائیکه در هفتکل بودم پدرم مدتی در معادن شن منطقه  سال

برد. مادرم مرا همراه خود به معدن می  رکرد. او گاهی مواقع به اصراکار می

همین رفت و آمدها باعث شد تا من در جریان ماجرایی قرار بگیرم که بعدا  

از پایان    بار که به معدن رفته بودیم پدرم پسبرایم درد سر ساز شد. یک 

اي بردکه تا  کارش مقداري مواد غذایی خرید و مرا بهمراه  خود به خانه

نجا نرفته بودم. درآنجا زن جوان خوش قیافه اي که لباسی  آپیش از آن به 

زن با دیدن پدرم و مواد  آن    .برایمان باز کرد  در خانه را  محلی به تن داشت، 

ازپدرم گرفت و بما تعارف    غذائی همراه او بسیار خوشحال شد. او آنها را

که به من خیره شده بود از پدرم  کرد تا وارد خانه اش شویم. بعد درحالی
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پرسید: این پسرته؟ پدرم گفت: آره پسرمه. آن زن ما را به اتاقی که روي  

هدایت کرد، در آنجا دوتا بچه    شده بودپهن  یمندرس  کف آن فرشی کهنه و

با دیدن غذا بطرف مادرشان پریدند    بودند که بشدت گریه می کردند آنها

ن  آو التماس کنان از او میخواستند تا لقمه اي به آنها بدهد. انگاري که تا  

ساعت غذایی نخورده بودند. زن با چائی از ما پذیرائی کرد. پدرم با او پچ  

که  پچی کرد و پس از مدت کوتاهی به من گفت پا شو بریم، بعد درحالی

می خارج  خانه  سر    شدیم از  تو  به  هفتکل  از  برگشتن  از  بعد  گفت  او  به 

 زنم. می

ل برگشتم. مادرم راجع به سفرم  کمدتی بعد از آن ماجرا من به هفت     

نکه به عواقب گفته ام فکر کنم آنچه را که دیده بودم  آپرسید، من هم بدون  

برایش تعریف کردم. او با شنیدن این قصه بسیار ناراحت شد تا حدي که  

قت نیاورد و اشکش درآمد و مرتب پدرم را نفرین کرد. من براي دیگر طا

  . مادرم بسیار ناراحت شدم با خودم فکر میکردم اي کاش چیزي نمی گفتم

را   او  در حالیکهکه پدرم به خانه آمد مادرم بلوایی به پاکرد. وقتی  آن شب 

ا به  ات توجه نداري؟ چرا این بچه رگفت چرا به خانوادهمی،    کرد نفرین می

ظاهر ساکت بود و حرفی    خانه رفیقه ات بردي؟ پدرم که تا آن موقع به

  زد با شنیدن مورد آخر یکباره از کوره در رفت به طرف من برگشت و نمی

با عصبانیت گفت اي حرومزاده، اي نمک به حروم  حاال خبر چینی منو  

ر  وطرف من حمله  میکنی و در حالیکه کمربندش را بیرون می کشید به

  ؛ قبل خودم را  آماده کرده بودم با یورش او پا به فرار گذاشتم که از من  .شد

ولی از بد حادثه در حین فرار پایم به لبه دیوارچه حوض آب داخل خانه  

از ترس فریاد می   افتادم. دیگر راه گریزي نداشتم  گیر کرد و بداخل آن 

کمرم  کشیدم و کمک می خواستم ولی او بی رحمانه با کمربند به سر و  

  کوبید، بعد از مدتی که دیگر رمق فریاد کشیدن نداشتم مرا از حوض   می 



 19  قصه آوارگی 

 

سعی می که  مادرم  زاري  و  شیون  به  توجه  بدون  و  تا  بیرون کشید  کرد 

زدن من ادامه داد.  کتک  چنان به  مخودش را بین من و او حائل کند، ه

بود و او که در خانه  العملی    باجیغ هاي مادرم عموي  تا آن موقع عکس 

و با پدرم گالویز شد. در حین کشمکش    نشان نمی داد از اتاقش بیرون پرید

من از دست او رها شدم و به بیرون خانه فرار کردم. از آن پس  ،  ن دوای

 رابطه من و پدرم به لحاظ عاطفی مخدوش شد وهیچگاه هم ترمیم نشد.

 

به نفت    "جوکنک "ازاین ماجرا پدرم براي انجام کار دیگري از  مدتی پس 

تأمین  براي  یکبار  هردوهفته  تا  بودم  مجبور  من  پس  آن  از  رفت.  سفید 

با مشقت  مایح من  براي  این مسافرت  نفت سفید سفر کنم.  به  تاج خانه 

این    . کردمزیادي توائم بود. هر بار مسافتی طوالنی را بار بر دوش طی می

خسته کننده    وآمد براي من که حدود ده سال سن داشتم بسیار دشوار،رفت

چون کس    دهممن مجبور بودم این کار را انجام  ولی    بود.  آمیزو مخاطره  

یگري نبودکه مایحتاج خانه را فراهم کند. در فصل تابستان این سفر بسیار  د

درجه سانتیگراد می رسید، تا    48دماي هوا در منطقه گاهی به  .  دشوار بود

کرد. در هر سفر که به نفت سفید  آنجا که نفس کشیدن را هم دشوار می

ه بعالوه مبلغ  می رفتم پدرم مرا با مقداري قند، چاي، برنج و دیگر لوازم خان

کرد. این وضع تا یک سالی ادامه داشت ولی  مختصري پول روانه خانه می

درآمد پدرم    ؛شرکت نفت  فعالیت با کسادي اوضاع اقتصادي مناطق تحت  

نیز نقصان گرفت. او دیگر توان تأمین هزینه اندك خانه را نداشت. در آن  

از جاده اصلی    .دمموقع دریکی از روزهاي بسیار گرم تابستان عازم آنجا ش

هفتگل به نفت سفید تا محل کار پدرم حدود دو کیلومتر راه بود. مسیر پر  
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آرد رسیدم. از فرط گرما و تشنگی    4سنگالخ و ناهمواري بود. وقتی به مکینه 

حالی شدم. در محوطه مکینه، پدرم روي گونی گندمی دراز کشیده  دچار بی

او خیلی کم   بود،  ژولیده  مثل همیشه  داشت، سرش  پا  به  بود. شلوارکی 

هاي ریزش را  کرد، ابروهاي سیاه و پرپشتش روي چشمسرش را شانه می

ت یا بیدار برایم دشوار بود. آرام پوشانده بود. تشخیص اینکه او خواب اس

  ؛ هایش را باز کرد و به من نگاه کرداو بالفاصله چشم    ،صدایش کردم بابا 

در همین    .روي زمین نشست و به دیوار تکیه دادو    بعد از روي گونی پا شد

حال جعبه سیگار اشنو را که کنارش بود برداشت و سیگاري از آن بیرون  

ت، دستش را مشت کرد و چپقی به سیگارش  آورد و بین دو انگشتش گرف 

کشید آتش  به  آتش  سرهم  پشت  را  سیگار  دو  زد،  سیگارش    .پوك  دود 

صورتش  کمی بعد از آن به سرفه افتاد، تا حدي که تمام  .اطرافش را پر کرد

آرام شدن سرفه از  بیژن کی  سرخ شد. پس  و پرسید  به من کرد  رو  اش 

اومدي؟ گفتم همین حاال، او نگاهی به گونی در دستم انداخت وسري تکون  

داد. با احتیاط پرسیدم  بابا میشه پاشی چیزي براي خانه تهیه کنی تا بتونم  

وب برگردم هفتکل. دوباره سرفه اش گرفت پس از آنکه اندکی  قبل از غر

بینی که مکینه تعطیله. اوضاع کار خرابه،  پولی  آروم گرفت  گفت بیژن می

تونم چیزي براتون تهیه کنم. برگرد خونه تا ببینم چه  در بساط ندارم نمی

  میشه.  من نا باورانه او را نگاه کردم و در جواب گفتم خوب پس ما بدون 

خالی  دونم. گفتم یعنی دستکنیم؟گشنگی بکشیم؟ گفت نمیخرجی چه

برگردم. گفت آره برگرد خونه. من که خسته راه بودم و زبانم از تشنگی  

شده بود با صدایی که به زحمت از ته گلویم در می آمدگفتم بابا تا  خشک 
 

 

 . شودگفته می. در خوزستان به پمپ و آسیاب Machineمکینه .  4
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از  چیزي تهیه نکنی نمی ناگهان  را که گفتم بسیار عصبانی شد.  این  رم. 

جایی که نشسته بود بطرف من پرید و سیلی محکمی به صورتم زد و فریاد  

ر جوابی میکنی، گفتم برو گورتو گم کن. دیگه هم اینجا  ضزد حاال بامن حا 

اشک در چشمانم جمع شده بود    ؛مپیدات نشه. من که از شدت درد صورت

  اي را بعد گونی ؛گردمقدري نگاهش کردم گفتم باشه من همین حاال برمی

که براي حمل آذوقه به همراه داشتم به طرفش پرت کردم و به سمت جاده  

نداشتم.   هم  رفتن  راه  رمق  دیگر  بودم  خسته  خیلی  افتادم.  راه  هفتکل 

کند. بیژن،بیژن مقداري که ازآنجا دور شدم شنیدم که از دور صدایم می

فتار  من از جایی پول قرض می کنم تا چیزي همراه ببري. از ر بیا  برگرد بیا  

اي  اصال دوست نداشتم پیش او برگردم ولی چاره  ؛خشن او بسیار متاثر بودم

 م.برد نبود باید چیزي همراهم می

                                            

                        )چهل ه ده (
                نفت سفید   
 

  ؛ رداري و انتقال نفت بها با رشد فنّاوري هاي جدید در امر بهرهدرآ ن سال

  تا   لذا شرکت درصدد برآمد  ، فزایش بسیاري یافتا کار در صنایع  ي  بارآور

کاهش دهد. در گام اول با پرداخت مبلغ  راطق نفت خیز  انیروي کار درمن

از  به «سالی دو ماه» معروف شد بخش مهمی   ناچیزي که در آن زمان 

و کرد  بازخرید  را  بخش    کارکنان شرکت  دوم  گام  به سایر  در  را  دیگري 

ترتیب مناطقی نظیر هفتکل، نفت  اینمراکز نفتی خوزستان منتقل نمود. به

ها  این شرایط باعث شد تا این شهرك  .تعطیل کرد و مسجدسلیمان را سفید 

وکار مردم دچار رکود و تعطیلی    کسب از رونق اقتصادي بیفتند و درنتیجه

این خاطر  شود.   بیبه  از کارگران  پیدا کردن کار جدید  کار  جمعی  براي 

 ها شدند. مجبور به ترك این محل
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این وضعیت در کسب و کار دیگر صنوف هم تاثیري عمیق گذاشت به این  

ازاین مقداري پول از  عموي پدرم که پیش  ؛ با رکود در بازار معامالت   ترتیب

بود گرفته  نزول  به  کارگران  وفرع    ؛این  اصل  بازپرداخت  توان  دیگر 

و دچار ورشکستگی مالی شد. لذا مجبور شد تا    ا از دست داد هایش ربدهی

اي را که  خانه  ؛هایش و جلوگیري از رفتن به زندانبدهی  تامین مالیبراي  

بفروشد. درنتیجه ما نیز چون  و متعلق به او بود  کردیم  ما در آن زندگی می

محلی براي اقامت نداشتیم مجبور شدیم تا از هفتکل به نفت سفید    ؛دیگر

 کوچ کنیم. 

           

یافت،    هاي مرزي ایران عراق هم گسترشدر آن اوضاع و احوال درگیري

بدین خاطر با توجه به امکانات و تأسیسات باقی مانده از شرکت نفت در  

و  هفتکل  استان    شهرهاي  از  ارتش  زرهی  نیروهاي  از  بخشی  نفت سفید 

این ارتشیان که براي  فارس براي دفاع احتمالی به این دو شهر اعزام شدند.  

هایشان را نیز به همراه داشتند.  اقامتی طوالنی به آنجا آمده بودند، خانواده

وکار در این دو محل شد. ما مدت سه    همین امر باعث رونق مجدد کسب

سفید  نفت  در  سفید    5سال  نفت  ايبودیم.  پستی     منطقه  با  کوهستانی 

 

 

کیلومتري اهواز قرار دارد. حفاري بر روي مخازن   65هفتکل و   يکیلومتر 36نفت سفید در .  5

ها منابع عظیمی  تکمیل گردید. طی این سال 1317آغاز شد و در سال  1313آسماري در سال 

از گاز و نفت در آن ناحیه کشف گردید. نفت استخراجی از طریق پمپ خانه کوت عبداهللا به  

براي کارکنان خود در آنجا اقدام به   1324فت از سال شد. شرکت نپاالیشگاه آبادان فرستاده می

و واگذاري آن به ارتش   1345سازي کرد. تا پیش از تعطیل شدن این شهرك در سال  شهرك

 .نفر در این محل سکونت داشتند  7000بر بالغ
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ی شبیه به سایر مناطق شرکت  کی با ویزگی های شهر  .بودوبلندي هاي بسیار  

ي  چند محله غیر شرکتی  و بازار ،  محالت کارگري وکارمندي شرکت  نفت.

حدود    ی . نفت سفید شهرك کوچکی بود با جمعیتمردم  و ستد   براي داد 

قشقایی و بختیاري    طوایفازمردمی  غالبا    جاآن  بومیاهالی  .    هفت هزار نفر

که  یی  مختلفی امرار معاش می کردند.گذشته از آنها  به اشکالآنها  .  بودند

بودند استخدام شرکت  داشتند  در  ثابتی  از طریق    ؛و درآمد  بخشی دیگر 

و پیشه بود.  وري زندگی میقالیبافی  فقر شدیدي در محل حاکم  کردند. 

در   آنجا  در  ما  بود.  بسیار سخت  درآمدزا  کار  نبود  بجهت  زندگی  گذران 

بنام  محله قرار    سکونت گرفتیم.  "نیزار"اي  اي سنگی  تپه  باالي  نیزار در 

و به  آداشت رفت  آرد    دشواربسیار  آنجا  مد  مکینه  بود. پدرم در مجموعه 

وژنراتور خصوصی تامین برق محله هاي غیر شرکتی مشغول به کار بود. او  

  مند تی مردم از برق بهرهاانداخت و تا ساع ها راه میواحد ژنراتور برق را شب

  .حضور ارتش در نفت سفید تا حدودي کار او رونق گرفتپس از  می شدند.

خودرا به او واگذار    هاي آردارتش طبق قراردادي تأمین بخشی از نیازمندي

  ي براثر فروش غیر قانونی مقدارچون که  .  این کار زیاد دوام نیاوردکرد. ولی  

نجام  با همکاري پدرم ا  داري از گندم که توسط برخی از استوارهاي سررشته

 شد او را به رکن دو ارتش احضار و قرارداد را فسخ کردند.

  

زنی که در    در رابطه بود. بویژه با  ی ننازبا    چنانهمنیز    این جا در  پدرم      

نزدیکی مکینه زندگی می کرد رابطه اي دائمی داشت. من هرگاه به مکینه  

دانستند که او رفیقه  می رفتم اورا در آن اطراف میدیدم. همه اهالی می  

م چونکه کاري  ه بودپدرم است. من هم نسبت به این موضوع بی تفاوت شد

دوست  چونکه  ،  از دستم بر نمی آمد. دیگر به مادرم هم چیزي نمی گفتم

محنتش بیفزایم.   بیش از آن بر رنج واو  بی کسی    در آن غربت و تا نداشتم  

زندگیش رفیقه پدرم    آن زن هرچند که شوهر داشت ولی براي تامین خرج 
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شده بود. او هر وقت مرا در مکینه می دید به من لبخند می زد و احوال  

 پرسی می کرد.  

      

نیک تابستان  آقاي  نانوایی  در  میها  کار  زمستانخواه  و  مدرسه  کردم  ها 

رفتم. کار من در نانوائی فروش نان و مراقبت از دخل نانوائی بود. البته  می

کرد به همین خاطر  نانوائی پستخانه آنجا را نیز اداره میایشان گذشته از  

دادم. او پخش  ها را نیز انجام میبندي پاکتکار باطل کردن تمبر و دسته

به   زود  بسیار  من صبح  داد.  می  انجام  نیز  را  کیهان  و  اطالعات  نشریات 

می کار  نانوائی  این  انجام  بودم.  کار  به  مشغول  آنجا  در  غروب  تا  و  رفتم 

کرد ولی خوشحال بودم که با درآمد  نی مرا بسیار خسته و فرسوده میطوال

به دست می تا حدودي  توانستم هزینهآوردم میاندکی که  را  ي تحصیلم 

 تأمین کنم.  

     

تا براي کمک به خانواده ام  براي    این فکر به ذهن من رسید زمان    در آن  

 6م «ترینینگ اسکول» استخدام در شرکت نفت اقدام کنم. پیشتر شنیده بود

کند. تصمیم گرفتم تا براي نام میمند ثبتهفتکل از دانش آموزان عالقه

او آرزو داشت  موضوع  را با مادرم در میان گذاشتم،    نام به آنجا بروم.ثبت

کاري پیدا کنم. صبح روزي لباس پوشیدم و  نفت  در شرکت  من  روزي    که

هاي عبوري از آن  م تا با ماشینطرف جاده هفتکل راه افتادم. قصد داشت به

ازمسیر   برسانم. عبور  به هفتکل  را  هاِمسیر، خودم  معموالً    آنجاي  کوچه 

مواقع    یگذشته از سرباالیی و پر سنگالخ بودن آن، بعض  ؛ بسیار پردردسر بود
 

 

6 .School Training 
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به عابرین حمله میکردند. متأسفانه آن روز صبح من چندان  سگ  ها هم 

که   حالی  در  نبودم.  شانس  خانهخوش  کنار  از  داشتم  خیال  اي  بی 

به    يهاسگ ؛  گذشتممی و  پارس کردند  به  با دیدن من  شروع  آن خانه 

طرفم هجوم آوردند. من هم که خیلی ترسیده بودم با دیدن آنها  کفش  

ها با شتابی بیشتر  رها کردم و پا به فرار گذاشتم، ولی سگ را  هاي نیمدارم  

سگ ها که براثر پارس آنها متوجه   صاحب  در همین حالکردند.    تعقیب  مرا

موضوع شده بود از پی سگها می دوید وفریاد می کشید تا شاید مانع از گاز  

او هر چند  موفق شد تا سگها را به عقب  اما  .  دشوها  آن  توسط  گرفتن من  

  ي ولی یکی ازآن ها رانم را به دندان گرفت. من از درد فریاد  ؛ نشینی وادارد

به زمین  از رفع خطر درحالیکه بسیار خسته    بلند کشیدم و  افتادم. پس 

  ؛ ، با مشکل دیگري مواجه شدمکردمرا اذیت می  سگ گزیدگیبودم و محل   

بدون آنکه فکر بازگشت  اینکه نمی دانستم کفش هایم را کجا رها کرده ام،  

  کنم سفربا خودم فکر می کردم من که پا برهنه نمی توانم  ،  به خانه را بکنم 

و خودم را به موقع به کنار    کنمزودتر کفش هایم راپیدا  باید هرچه  پس  

با زحمت کفش  م. وتا بتوانم با ماشین ها عبوري به هفتکل بر برسانم جاده 

لب جاده رساندم . سرانجام  به  پس از آن بسرعت خودم را    ،مپیدا کرد هایم را  

پس از مدتی انتظار در عقب وانتی عازم هفتکل شدم. هوا تابستانی و بسیار  

براي رسیدن به دفتر استخدامی شرکت باید مسافتی را طی می  و  گرم بود  

خسته و خیس عرق  بسیارگرماي هوا وپیاده روي  شدت    از در حالیکه  کردم.  

گزیدگ  و   بودم به    پیدا   دردناکی سوزش  ی  محل  سرانجام  بود  آنجا  کرده 

آمد. در اتاق کار گزینی را پیدا  از هر طرف صداي کولرگازي می.  رسیدم

یکباره حس بسیار خوشایندي  ؛  شدم  یدر زدم و وارد اتاق بسیار خنک  کردم،

  در   و کارمندي یخچالی قرار داشت    اتاق درگوشه اي از    .به من دست داد

شاه  حال مقداري  آوردن  قرمز  بیرون  از  توت  آن  رنگ  آقاي  داخل  بود. 

کار داري؟ در  رسید چهاز من پپوشی که پشت میز بزرگی نشسته بود  شیک 
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حالیکه فکر می کردم این ها چه آدم هاي خوشبختی هستند و نسبت به  

نینگ  یبراي «تر  آمده ام تافتم  با دستپاچگی گ   نها غبطه می خوردم،آرفاه  

نام کنم. پرسید کالس چندم هستی گفتم کالس هشتم. گفت  اسکول» ثبت

خواهش می کنم  کنیم از نهم به بعد. گفتم نام نمیما کالس هشتم را ثبت

آموز  دانشبعالوه    م، ه ااز نفت سفید آمدزیاد  من با زحمت    کنید،   ثبت نام مرا  

نید. او از سر  نگاه ک  به آن  ، منزرنگی هستم این هم کارنامه کالس هشتم  

کنجکاوي کارنامه ام را گرفت و نگاهی به آن انداخت، پس از مکث کوتاهی  

کنم. اما امتحانی داریم که  نام میگفت نمراتت خیلی خوبه من تو را ثبت

از کالس نهم است با در نظر  ؛  سئواالت آن بیشتر  اگر آن را قبول شدي 

توتی  که شاهبعد درحالی  کنیم.ات را به تو اعالم میگرفتن شرط سنی قبولی

براي امتحان آماده کن.    را  را دردهان می گذاشت گفت حاال برو و خودت

فکر می  و آن آدم هاي خوشبخت  در حالیکه به شاه توت هاي خنک  من  

  بودند آن جا را ترك کردم .ه  از اینکه مرا ثبت نام کردبا خوشحالی  کردم  

.  شرح دادم مادرم    رايرا بوز  آن ر  يجراماهمه  بعدازظهر به خانه برگشتم و  

دانستیم که  مادرم از دیدن پاي زخمیم بسیار ناراحت شد. من و مادرم نمی

پس از گاز گرفتگی توسظ سگ حتما می بایست براي تزریق واکسن ضد  

 کزاز و ضد هاري به بیمارستان رفت.  

امتحان شرکت کردم ولی مرا براي ترینینگ اسکول قبول   آن رمدتی بعد د

 تالش هاي من به جایی نرسید.  و نکردند

در آن سالها مدرسه ما در نفت سفید با حضور فرزندان ارتشیان از رونق        

  لی شد و خوبی برخوردار شد. در این مدرسه فقط تا سیکل اول تدریس می

هم    به جهت کمبود امکانات تحصیلی به شکل مختلط، دختران و پسران با

مان نیز که از همسران ارتشیان بودند  خواندند. معلدر یک کالس درس می

ن سن و سال من به یکی از خانم  آغالباً تحصیالت دانشگاهی داشتند. در   
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شده بود. او خانمی  آن  معلم ها خیلی دلبستگی پیدا کردم. او هم متوجه  

 من غالبا نمره هاي خوبی از درس او میگرفتم. و زیبا وبسیار مهربان بود 

اهالی       از  او  بود،  خاصی  آدم  تا حدودي  که  داشتیم  ناظمی  مدرسه  در 

ها در این نقطه دورافتاده از خوزستان مشغول به کار  گیالن بود که مدت

که ساعت را از حفظ داشت،  آنجا بود. او شخصی بسیار منضبط ودقیق بود تا  

پرسیدي تا حدود زیادي وقت  طوریکه هر موقع از روز ساعت را از او می

درست را به تو می گفت. او براي خودش در مدرسه بروبیایی داشت. دانش  

برایش رخ داد.   يتا اینکه اتفاق ناگوار؛ بسیار حساب می بردنداو موزان از آ

آمدنش  نظمی و دیر یک روز او یکی از دانش آموزان ارتشی را به خاطر بی

ل بقیه  تا حدي که غرور آن نو جوان در مقابزد    محکمی به کالس سیلی  

او بدون آنکه عکس العملی نشان دهد.  ولی  در هم شکست.  دانش آموزان  

ارتش بود به مدرسه   ان افسراز به خانه بر گشت. عصر آن روز برادر وي که 

از حیاط    اي  در حالیکه بسیار عصبانی بود  ناظم مدرسه را درگوشهو    آمد،

د و بالفاصله  صورتش زصحبتی کوتاه چند سیلی محکم بهاز  گیر آورد و پس  

درمقابل چشم   آنهم  مدرسه  ناظم  به  بی حرمتی  این  کرد.  ترك  را  محل 

و  .اهمچنین غرور ناظم مدرسه در هم بشکند  ن باعث شد تا  اموزآدانش  

لو ناظم مدرسه پس از مدتی نفت    ماسبشا آقاي    د.مدیگر به مدرسه نیا

تصویر خشونت دوجانبه اي که هیچگاه از    .سفید را براي همیشه ترك کرد

 ذهنم پاك نشد.

 

 رامهرمز 
      

شد. من کالس نهم را  می  گذشت وضعیت معیشتی ما بد تر  هر چه می    

برایم فراهم نبود. ما مجبور    تمام کردم. در آنجا دیگر امکان ادامه تحصیل 

بودیم براي گریز از مشکالت گوناگون زندگی آنجا راترك کنیم. سرانجام  
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جایی ما  کوچ کردیم. این دومین جابه  7به رامهرمز   1345در تابستان سال  

 .  وارد کالس دهم دبیرستان شدم در  رامهرمز من    ظرف کمتر سه سال بود.

ار سخت تراز قبل شد. پدرم نتوانست  در اینجا شرایط زندگی براي ما بسی

توان تأمین مالی خانه را    به همین خاطر  مطمئن و دائمی پیدا کند  ي کار

و   سرگردانی  مدتی  از  پس  او  موفقیت نداشت.  شکست    عدم  انجام  و  در 

سرانجام بدون اطالع قبلی ما را ترك کرد    د؛اي که انجام دا  کارهاي متفرقه

نامشخص سرنوشت  دنبال  به  شرایط    خودش  و  در  ما  او  رفتن  با  رفت. 

بود با  بچه  تنها مانده  حاال مادرم    . گرفتار شدیم  دشواري معیشتی بسیار  

هر چند من و    من بزرگ آنها.  هایش، ما چهار برادر و دو خواهر بودیم و 

رساند خرج  ی  مدي که به خانه مآپدرم با هم مهربان نبودیم ولی حداقل در  

  م. شدمن بسیار سر خورده  از آن پس  د.  تامین میکرا  محقرانه مارزندگی  

نمیبقیه  چشم  براي خودم ودیگر   روشنی  با شرایط    دیدم.انداز  ما  حاال 

بودیم   مواجه  بجدیدي  زندگی  و می  گذران  براي  شرافتمندانه   اي  ایست 

برآمدیم  ما  بدین جهت  فکر می کردیم.   به کاري  تا  درصدد  هرکداممان  

کوچک جنب خانه که قبالً پدرم در آنجا کار  مشغول شویم. من در کارگاه  

داد مشغول به کار شدم و برادرانم  ها را انجام میتعمیر و شارژ باطري ماشین

نیز هرکدام به کاري دست زدند، یکی در کار ساختمانی و دیگري در کارگاه  

همه درآمد ما چند نفر براي گذران  . بااینندمشغول به کار شد  شکر کوبی

مادرم مجبور شد تا برخی از لوازم    در نتیجه کافی نبود    امان   ده زندگی خانوا

 

 

هاي ایذه و  رامهرمز در شرق استان خوزستان واقع است. این شهر از شمال به شهرستان.  7

از شرق به استان کهکیلویه و بویراحمدي، از غرب به شهرستان اهواز و از جنوب  مسجدسلیمان، 

  کیلومتري اهواز واقع است. 100به شهرستان بندر ماهشهر محدود است. رامهرمز در 
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 خانه را براي تأمین مایحتاج ما به تدریج بفروشد. 

وضعی  کردند    دگی می نمردمی که در اطراف ما زهمه  در آن روز ها         

تنگدستی دست به گریبان    و  با فقرما داشتند. آنها همگی  به  کما بیش شبیه  

بود .  آنان  ري امري رایج و بخشی از زندگی روزمره  بودند. خشونت ودرگی

می آزرد؛ در ابتدا این سئوال برایم    یسختبه  این اوضاع روح و روان مرا  

در شرایطی که ما دستمان از هرگونه امکان براي صعود   آیابود  شده  مطرح  

آن  شر  توان از  به وضعیت بهتر اقتصادي و اجتماعی کوتاه است چگونه می

شرکت    ؛ ندنجواب من این بود  درس خوا  ؟بار نجات پیدا کرد فالکتزندگی  

شانس موفقیت    اما   یابی به دانشگاه. هاي تحصیلی و تالش براي راهدر رقابت

دانشگاه براي  در  شهرستاندانشما  ها  در  که  با  آموزانی  و  کوچک  هاي 

و این شانس    ؛چندان فراهم نبود  یمخوانددرس می  محدوديامکانات بسیار  

به    و   نصیب آنهایی می شدکه درشهرهاي بزرگ زندگی می کردندبیشتر  

معدودي افراد بسیار باهوش  البته تنها    .امکانات بیشتري دسترسی داشتند

به دانشگاه را پیدا می  یافتن  راه  شرایط    شهرهاي کوچک از  خوان    و درس

حرفه  کردند. و  شغلی  امکانات  نبود  دیگر  سوي  این  از  در  قبیل  اي 

شد تا جوانان پس از پایان دوره دبیرستان براي یافتن  ها باعث میشهرستان

ها و یا تهران شوند. تر، مراکز استانوکار مناسب راهی شهرهاي بزرگ  کسب

انداز روشنی براي آینده خود متصور نبودند. مجموعه  این جوانان غالباً چشم

ر جامعه که امکان هرگونه  شرایط بد اقتصادي و اجتماعی و استبداد حاکم ب

هایی بودند که جوانان  اظهارنظر و انتقادي را سلب می کرد ازجمله زمینه

   می داد.را به سمت اعتراض به نابرابري هاي موجود در جامعه سوق 

اي که مردم اندك  هاي فقرزدهبحث درباره مشکالت اجتماعی درمحیط      

محیط در  بیشتر  داشتند  سیاسی  کسسواد  بهبهاي  میان  وکار  در  ویژه 

 غالباً جریان داشت. که تا حدودي درجریان امور بودند  پا بازاریان خرده

ابراهیم که سلمانی محله  در آن موقع ما همسایه       به اسم  اي داشتیم 



   شوریده آرمان شهر  انمسافر 30

 

 

 

بود.   ما  خانه  نزدیکی  در  مغازه کوچکش  بود،  گاهی  من  مان  ها  تابستان 

دم. فرد دیگري هم بنام شریف به  زمواقع بعدازظهرها به مغازه او سر می

آمد. شریف به جهت معلولیت مادرزادي فاقد پنجه و کف پا بود، او آنجا می

به بر روي پاشنه  رفت ولی بهسختی راه می  هرچند  خوبی تعادل خود را 

راحتی  بهاي سفارش داده بود که  داشت. او براي پاپوشش گیوهپایش نگه می

آن    رفتبا  ابتدراه می  در  برایم  .  این وضع دیدم حرکاتش  با  را  او  ا که 

داد  هایی که به بدنش میوقوس  آور بود، طرز راه رفتنش با آن کش خنده

انداخت. ما سه نفر در  هاي شبانه میهاي سم دار حماممرا به یاد قصه جن

جدل   و  بحث  مختلف  موضوعات  درباره  یکدیگر  با  سلمانی  مغازه  آن 

هبی بود با ریشی تنک که غالباً آن را کوتاه نگه کردیم. ابراهیم فردي مذمی

داشت. شریف از اعضا حزب پان ایرانیست بود ولی باگرایش مذهبی و  می

هایی که بین  سرانجام من که گرایش ماتریالیستی بسیار خامی داشتم. بحث

گرفت بیشتر حول وجود خدا، مذهب، آفرینش وجهان هستی بود.  ما درمی

در بین ما سه نفر اطالعات بیشتري داشت غالباً    در این میان شریف که

زد. معلومات وتوان استدالل او باعث شدتا حس تحقیري  حرف آخر را می

که در ابتدا نسبت به او داشتم اندك اندك به احترام به او بدل شود. این 

   .مباحث مرا ترغیب کرد تا بیشتر وهمه جانبه تر مطالعه کنم

آن       کت  زماندر  راه    ابخانهشهرداري  مردم  همکاري  با  شهررا  عمومی 

دسترسی به    این امکان به من کمک کرد تا براي مطالعه بیشتر و ؛  انداخت

حضور در آنجا  .  نها رانداشتم به آنجا مراجعه کنمآمنابعی که امکان تهیه  

آشنا    سیاسی  امورآگاه به  مند به کتاب وباعث شد تا با برخی افراد عالقه
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 8شوم. 

شهرستان        کوچک،در  خرده   هاي  بازاریان  از  محیط  پا،   گذشته 

پیرامون  جوانان  نظر  ویژه مکان مناسبی براي بحث و تبادلها بهدبیرستان

آموزانی هاي اجتماعی و استبداد حاکم بر جامعه بود. من با دانشنابرابري 

آن از  برخی  که  شدم  فعالیتآشنا  درگیر  کتاب  ها  بودند.  سیاسی  هاي 

رویند» نوشته «محمد مسعود» از جمله کتاب  هایی که در جهنم می«گل

 هایم براي مطالعه به من داد.کالسیاز هم هایی بود که یکی 

      

سال  چهل در  دهه  ها    هاي  شهرستان  در  در  که  جوان  دبیران  از  برخی 

دانشگاه و  روشنفکري  بودند  ا همحافل  مبارزه سیاسی    ی آگاه  در؛  در گیر 

ردند.  می ک  نقش بسزایی ایفا آنها  و رشد و بالندگی  آموزان    دانش  به  دادن

هاي خود بحث را به سمت مسائل  ن موقع بعضی از آنان در خالل درسآدر  

از حاکمیت انتقاد می کردند. در دبیرستان نیز  و  سیاسی روز می کشاندند  

هاي این  کالس معلمین فیزیک و ادبیات ما در این زمینه بسیار فعال بودند.

آموزان تشنه کسب آگاهی و دانش سیاسی می شد.    غالباً مملو از دانش    دو

 فراوانی اوضاع سیاسی کشور را نقد می کردند هیجان  این معلمین با شور و  

اقتصادي، نابرابري هاي  از  اجتماعی وفقدان آزادي هاي سیاسی سخن   و 

می گفتند. گاهی نیز با خواندن اشعار انقالبی و ایجاد شور و هیجان، دانش  

 

 

 بودم.رابطه من با این دو پس از ترك رامهرمز  بطور کامل قطع شد. سالها از آنان بی خبر  .    8

شنیدم که که ابراهیم در اهواز در    ؛پس از انقالب که براي دیدار با خانواده ام به رامهرمز رفتم

نیز   شریف  شد.  کشته  نظامیان  گلوله  اصابت  اثر  بر  مردم  تظاهرات  نا  ماجراي    بخاطرجریان 

 نشین شد. براي مدتی خانهخوشایندي که برایش پیش آمد 
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خواندند. در این میان  می  آموزان را به اعتراض به شرایط حاکم در جامعه فرا 

و  ایران  انقالبی  ادبیات  با  آموزان  دانش  ساختن  آشنا  در  ما  ادبیات  معلم 

 نی داشت. جهان سعی فراوا

ایران         ادبیات  بزرگان  از  برخی  آثار  و  نام  با  من  بودکه  دوران  این  در 

ورگی، چخوف، تولستوي، شولوخف، گماکسیم  ،  وجهان نظیر بزرگ علوي

ارنست همینگوي، جک لندن، جان اشتاین بک، امیل زوال و بسیاري دیگر  

ی به کتاب  آشنا شدم. هرچند که در شهر دور افتاده رامهرمز امکان دسترس 

هاي برخی از این نویسندگان موجود نبود ولی اشتیاق به مطالعه آثار آنان  

 همیشه در ذهن من پایدار ماند.

دیري         ما  دبیرستان  در  انقالبی،  معلمین  این  علنی  سیاسی  فعالیت 

نپایید؛ مدت کوتاهی نگذشت که ساواك آن دو را همراه با جمعی از دانش  

روان و  دستگیر  فراخواندن  آموزان  با  نیز  دبیرستان  در  کرد.  اهواز  زندان  ه 

از آنان تعهد کتبی گرفتند که از آن پس در    برخی از فعالین دانش آموز، 

باشند نداشته  سیاسی  فعالیت  هیچگونه  مشاهده  ؛  مدرسه  صورت  در  و 

به این ترتیب با ایجاد جو  .  به مسئول ذیربط در مدرسه اطالع دهندموردي  

 سیاسی در مدرسه تا مدتی رو به خاموشی گذاشت.   ترس و سوظن فعالیت

  . بسر بردنددر زندان اهواز  را  آن دو معلم نیز پس از تهدید وارعاب مدتی  

به این ترتیب    ساواك مانع از تدریس آنان در رامهرمز شد.  پس از این وقایع 

از  براي همیشه  آنها  که  هر چندما دیگر آنها را هرگز در رامهرمز ندیدیم .

نه آنها در ذهن و اندیشه ما پایدار  یاما عمل کرد اگاه گرا؛ اغایب شدندآن جا  

  ؛ ندنوري تاباندبر تاریکی ها ي ذهن ما فرزندان فقر و زحمت  آن ها  ماند.  

 تازه آغاز راه بود.تشنگان آگاهی این  براي ما
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 فصل دوم 

 در جستجوي راه

 



 

 

 

    تهران
 

باوجود همه مشکالتی که با آن دست به گریبان بودم   1349در سال       

گرفتم  و رتبه اول آن سال تحصیلی دبیرستان پهلوي  اي خوب دیپلم  با نمره

کنکور   در  تا  داشتم  زیادي  امید  موفقیت  این  با  کردم.  را کسب  رامهرمز 

اما با همه تالش هایی که کردم آن سال در  ،  سراسري آن سال قبول شوم

دولتی پذیرفته نشدم. پس از این شکست روز هاي سختی بر    ي دانشگاه ها

امیدم براي    و  احساس سرخوردگی شدیدي در من پدید آمد   ،من گذشت

همه در  و  تا مدتی سر در گریبان بودم    آینده اي بهتر به یاس تبدیل شد.

تا اینکه یکی از خویشانم که در کار تجارت    ها را برروي خود بسته می دیدم. 

ال بود مرا تشویق کرد تا در کنکور موسسه عالی حسابداري شرکت  بازار فع  و

براي من  با شهریه اي زیادکه تهیه آن  بود  این موسسه غیر دولتی  کنم. 

من وعده داد که  ه آشنایم در میان گذاشتم  او ب بسیار دشوار بود. این را با 

ادامه   مشتاق  بسیار  من  کند.  می  پیدا  برایم  شغلی  دوستانش  طریق  از 

بعالوه در آن زمان این احساس را داشتم که محیط بسته    ؛ صیل بودمتح

  . ذهنی استتحجر وعقب ماندگی    ؛ساز محدودیت فکريها زمینهشهرستان

مند بودم تا پس از پایان دوره دبیرستان رامهرمز را  جهت بسیار عالقهبدین

  هاي ترك کنم و براي کسب آگاهی و رهایی از قید محدویت ها به سمت افق

. سرانجام براي انجام کنکور عازم تهران شدم. این  کنم  حرکتگسترده تري  

موسسه شرکت کردم و با نمره  آن  در کنکور    ؛اولین سفر من به تهران بود

تامین    پس از آن براي پرداخت شهریه و  اي خوب در آنجا پذیرفته شدم.

ختی  به س  ، غیاب پدرماودر  هزینه زندگی در تهران متوسل به مادرم شدم. 

مرا از راهی که در پیش  اما    .زندگی خود و شش فرزندش را تامین می کرد

سخاوت بلکه  نکرد  منع  تنها  نه  بودم  فداکار  مندانهگرفته  از    انهو  مقداري 
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در اختیار  براي ادامه تحصیل  وسایل با ارزشی را که داشت فروخت و آن را  

   من گذاشت.

 

 مسافرخانه اخوت 
تهران شدم. براي من که تا آن زمان در شهري  عازم    49مهر ماه سال        

سکونت در تهران چندان آسان نبود. از آنجاییکه این  ، نداشتم  بزرگ اقامت

اولین سفر من به آن جا بود، با راهنمایی یکی از آشنایان به مسافرخانه  

در آنجا در یک اتاق    .«اخوت» واقع در خیابان باب همایون مراجعه کردم

ارزانچهار   این    را  تختی  ؛ قیمتتختخوابه  با خصوصیات  اجاره کردم. من 

  آدم هاي مختلفی سکونت داشتند.  آنجاآشنا نبودم. در  ها  قبیل مسافرخانه  

آنها غالبا براي مراجعه به ادارات دولتی وحل مشکالتی که در شهرستان ها  

داشتند  اقامت  بل حل نبود به تهران آمده بودند. چند روزي در مسافرخانه  اق 

 .نجا را ترك می کردند آسپس  و

باتجربه         که  بود  نگذشته  آنجا  در  من  اقامت  از  اي  هفته  یک  تقریبا 

ناخوشایندي مواجه شدم. در آن اتاق بغیر از من دو نفر مشهدي بودند که  

هاي ایالتی و والیتی که توسط وزارت کشور  براي شرکت در کنگره انجمن

جدید    يد. تخت چهارم نیز هر شب به مسافرسکونت داشتن،  شدبرگزار می

یک مسافر اهوازي که کارگر شرکت نفت    پس از مدتی با گرفت.  تعلق می

از  وگاهی که  ا  .ماش به تهران آمده بود آشنا شدبود و براي معالجه بیماري

زد. ما معموال راجع به  حوصله اش سر می رفت به اتاق من سر میتنهایی  

ها  روز با هم گفتگو می کردیم. دریکی از شبمسائل اجتماعی و سیاسی  

اختالف طبقاتی فقر و فالکت موجود در جنوب    ؛که گرم صحبت درباره 

که آن شب تخت چهارم را اشغال    مسافريشهر تهران بودیم، متوجه شدم  

دهد. من با  هاي ما گوش مینزدیک شد و با دقت به حرف  ماکرده بود، به  
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به موضوع مورد بحث ما عالقمند است که    همخودم فکر کردم احتماال او  

البته او چیزي نگفت و وارد صحبت ما  .  این طور حواسش متوجه ما شده

ها  نشد. دیروقت بود که دو نفر مشهدي هم آمدند. وزارت کشور براي آن

به   هایی  تور  با  را  آنان  هرروز  و  بود  دیده  تدارك  مفصلی  تفریحی  برنامه 

  د بردند. این دو نفرگاهی که سر حال بودن یمناطق مختلف و دیدنی تهران م 

براي   واز آنجا خوششان آمده بود،    هایی که خیلی جذبشان کرده بوداز محل

کردند. آن شب خیلی خوشحال بودند، بنظرم رسید که باید  من تعریف می

جاي زیبایی را دیده باشند، پرسیدم امروز شما را کجا بردند؟ یکی از آنها  

بازدید از موزه جواهرات سلطنتی در بانک مرکزي. سپس    با خنده جواب داد

نشان  خصوصیات و ارزش جواهرات، تاج الماس  در بارهبا شیفتگی فراوان  

از او پرسیدم آیا شما  من  هایش  وکوه نور صحبت کرد. پس از پایان تعریف

فکر کردي که این  در موقعی که جواهرات را می دیدي هیچ به این موضوع  

از کجا آمده، چگونه فراهم این جواهرات که درواقع  جواهرات  شده و چرا 

عنوان جواهرات سلطنتی حساب شوند؟ او که  متعلق به ملت است باید به

ناراحتی سکوت کرد و دیگر  انتظار چنین واکنشی را از جانب من نداشت با  

خیر گفت و  بهحرفی نزد. ساعتی پس از این ماجرا دوست اهوازي من شب

هاي  ، ما هم چراغ اتاق را خاموش کردیم و خوابیدیم. نیمهبرگشتبه اتاقش  

که  شب بود که براثر شنیدن صداي افتادن شیئی از خواب پریدم، درحالی

با تعجب  در همین حال  نداختم،  بودم به اطراف نگاهی ا  هآلودخیلی خواب

بدون آنکه فکر کنم آن چوب چرا  من  اما  دیدم،  در کف اتاق  چوب بلندي را  

آنرا برداشتم و در کنج اتاق گذاشتم. در    چگونه آنجا آمده؛در اتاق ماست و  

    ؛ که می رفتم تا دوباره روي تختم بخوابم  ؛ در حالیخواب  همان حال گیجی 

چه تخت  مسافر  که  شدم  او متوجه  است،  خوابیده  عجیبی  طرز  به  ارم 

سرش را روي بالش  ؛  زیر شکمش جمع کرده بوددر  که پاهایش را  درحالی
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با چشمانی باز بمن زل زده بود. من مانند آدم هاي مسخ شده    و گذاشته  

بدون درك همه این موارد مشکوك سر بر بالش گذاشتم و به خواب عمیقی  

 فرو رفتم. 

  پریدم. هایی که به من داده شد از خواب  ر تکانساعتی نگذشته بود که براث

من نگاه می  به    با چهره اي غضبناك   و  ها باالي سرم ایستاده بودندمشهدي

که بسیار آشفته بودند با عصبانیت فریاد زدند؛ پا شو بما  درحالی  آنها  .کردند

بگو اون رفیقت کجا رفته؟ با تعجب پرسیدم کدوم رفیق، من اینجا رفیقی  

چه    ؟دراجع به چه صحبت می کنی  ؟زنیدهمه فریاد میچرا اینحاال  ندارم،  

که  را میگویم  به شه، اون رفیقت    همیخواستی چگفت  ؟ یکی از آنها  شده

  ؛ دادیدوقت باهم گرم صحبت بودید و با هم به شاه فحش می  دیشب تا دیر

جا  باره از  ها یک زدهداشتیم برداشت و رفت. من مثل برقما  هرچه  هم او؛  

سراغ  شلوارم که باالي سرم آویزان بود و مختصر پولی  اختیار بهپریدم و بی

من بالفاصله    .نخورده بوددست  یمدر جیب آن داشتم رفتم، اما محتویات جی

  هها کردم و ببدون آنکه به عاقبت آنچه که می گفتم فکر کنم رو به آن  و

یدن این حرف من ها با شنسادگی گفتم از من که چیزي ندزدیده. مشهدي

گفتند ما که گفتیم تو شریک دزد هستی چرا فقط باید اموال ما دزدیده  

من  بشه؟ پا شو بریم کالنتري تا تکلیف تو و آن رفیق دزدتو روشن کنیم.  

هاي مرا  حرف  آنها  ولی    ؛نها گفتمآآن شب گذشته بود به  که  ماجرایی را  

همراه آنها     ي دزدي جراتا براي روشن شدن ما  کردند ر  و اصرا،  باور نکردند

به کالنتري بروم. در حین لباس پوشیدن تازه متوجه شدم که ساعت مچی  

ها گفتم ولی قبول نکردند،گفتند داري  شده. موضوع را به آن  من نیز دزدیده

 کلک می زنی. پس از این صحبت ها راهی کالنتري شدیم.

آنجا سؤاالتی ک  از مسئول شب  از مسافرخانه  از خروج  او  قبل  ردیم ولی 

ها ممکن است  ها گفتم خود ایناي به ما نداد،  به مشهديکنندهجواب قانع
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شریک دزد باشند، گفتند نه تو شریک دزدي و باید همراه ما به کالنتري  

بیایی تا تکلیف اموالمان مشخص بشه. از مسافرخانه بیرون آمدیم هوا بسیار  

  قیمتی را ازدستزم شخصی گرانلوا .دادندها مرتباً دشنام میسرد بود، آن

 داده بودند پول، ساعت، انگشتري طال و چیزهاي دیگري از این قبیل.

در ضلع غربی    در انتهاي سمت شمالی خیابان باب همایون و واقع  کالنتري  

یاده حدود ده دقیقه فاصله  پ پخانه بود. از مسافرخانه اخوات تا آنجا  تومیدان  

ا رساندیم در اتاق مراجعات کالنتري گروهبان  بود. سرانجام ما خودرا به آنج

توانست چشمانش  زحمت میخوابی بهاز فرط بیکه    او   .کشیک نشسته بود

کشید از ما پرسید چه  مشکلی  در حالیکه مرتب خمیازه می  ، را باز کند

ها اول خودشان را معرفی کردند و گفتند شب قبل  ؟ مشهديپیش آمده

واز    دزدید اموال ما را    - اشاره به من   - فردي که دوست این شخص است  

مسافرخانه فرار کرد، بعالوه خود این شخص هم هر شب علیه اعلیحضرت  

و بدو بیراه می    د ادکرد و به ایشان فحش میو مصالح مملکت صحبت می

خواهیم تا با جناب  شکایت داریم و میهم از ایشان  . ما در این مورد  گفت

صحبت کنیم.    این فرد با او  شهربانی تلفنی در موردتیمسار مبصر رئیس  

به صحبت موقع  آن  تا  که  آنمن  میهاي  این    دادمها گوش  دیدم  وقتی 

ها اعتراض  ها آنشود بالفاصله به حرفساز میدزدي دارد براي من مسئله

چرا به    ،توهین کردمکردم و گفتم من نه شریک دزد هستم و نه به شاه  

که همچنان در حال چرت زدن  فسر کشیک درحالیمن تهمت می زنید؟ ا 

ها  ها توجهی بکند گفت تازگیهاي آنبود بدون آنکه به قسمت دوم حرف

ها زیاد شده، حاال بروید فردا    انهنفره در مسافرخ  هاي دواز این قبیل دزدي

از  که  ن شکایت پرونده تشکیل بدهیم. مشهدي ها  یصبح بیایید تا براي ا

مجددا درخواست شان  شده بودند    ناراحت  بسیار    یک بی توجهی افسر کش

با این گفته افسر کشیک من دیگر    .را تکرار کردند ولی نتیجه اي نگرفتند
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   .نماندم وبسرعت از در کالنتري بیرون زدمآن ها ظر تمن

من بیرون    بدنبال شده بود    باختگان که امیدشان از کالنتري قطع  مال     

ها به  براي پیدا کردن دزد وسائلشان همراه آن  از من خواستند تا   آمدند و 

دانستم  گاراژهاي خیابان ناصرخسرو بروم. من هر چند این کار را بیهوده می

براي نشان دادن حسن نیتم باوجود    ولی  و امیدي به پیدا کردن دزد نداشتم،

ها همراه شدم. در آن تاریکی  هایی که به من زده بودند با آنتهمتهمه  

بود.   دشوار ها بسیار  خیابان تشخیص آدم  هايور کم سوي چراغشب و با ن

اي دور بساط شیر فروشی مشغول نوشیدن  العماره عدهجلوي گاراژ شمس

جماعتی نیز از سرما کنار دیوار کزکرده و یا خوابیده بودند.   ؛شیر داغ بودند

ر  رسید این کار ما چقدر احمقانه است. از کجا که این دزد مساف به نظرم می

توانیم  می  ما  همه آدم چطور باشد؛ بعالوه در این ساعت از شب در بین این

ها رضایت  آن  .تجسسپیدا کنیم. سرانجام پس از مدتی    ا یک دزد فراري ر

 مسافرخانه بازگردیم.    این کار بیهوده پایان دهیم و به دادند تا به

کردم که براي نجات از  فکر مینکته  اش به این  در آن موقع من همه       

بکنم،  باید  چه  اوضاع  اگر  این  پیدا  آن    چونکه  ادامه  کردوضع  همه    می 

رفت. سرانجام به این نتیجه  می  زحمات من براي ادامه تحصیل به باد فنا  

سریع چه  هر  ماجرا،  این  بعدي  عواقب  از  جلوگیري  براي  که  تر  رسیدم 

فرخانه را ترك کنم و به محل دیگري بروم. به همین جهت صبح روز  مسا

بدون معطلی  که آنها براي شرکت در مراسم مسافر خانه را ترك کردند.  بعد  

تا بعدازظهر    و ها در اطراف خیابان ناصر خسرو رساندم  خود را به محله عرب

م. پیش  سرانجام اتاقی را در آن محله اجاره کرد،  فراوان پس از خانه گردي 

در نظر داشتم تا پیش از  ،  را به مسافرخانه رساندم   مغروب آفتاب خود از  

بازگشت مشهدي ها آنجا را ترك کنم. در حالی که مشغول جمع کردن  

وسائلم بودم، پیرمردي که در اتاق مجاور بود به سراغم آمد و پرسید می  
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دو باره    خواهی کمکت کنم. از او تشکر کردم ولی از آنجائیکه نمی خواستم 

کمک   پیشنهاد  از  برگردم  مسافرخانه  ترتیب    . خوشحال شدماو  به  بدین 

توانستم  وسائلم را در همان بار اول به اتاقی که اجاره کرده بودم منتقل  

 .   تمام شد م که کار جابجایی وسایلکنم. تقریبا شب شده بود  

 

آنجا زندگی میخانه    ي  طبقه    یک نیمه طبقه وکردم، شامل  اي که در 

همکف بود. در طبقه همکف دو اتاق بود. یک اتاق در اجاره من بود و دیگري  

در    کردند.اي که با دختر و پسر جوانش با هم زندگی میدر اجاره زن بیوه

از مدتی مرد صاحبخانه که    .ین جا هم آرامش نداشتما به  پس  چشمش 

که فکر می کرد  بر سر آن  ؛ ولی از او کم محلی می دید  ؛ دنبال زن بیوه بود

کرد تا به نحوي مرا از آن جا بیرون    با من رابطه دارد سعی زن بیوه همسایه  

لی موفق به بیرون کردن  د. وورپیش آ  زیادي براي من    مشکالتکند. او  

 خانه نشد. آن من از 

       

شدم. هرچند که    نمن درگیر درس خواندخانه    آن سکونت در  از  س  پ        

ئق و روحیات من چندان همخوانی نداشت ولی تالش  رشته حسابداري با عال

زیادي براي موفقیت در دروس انجام دادم. در آن موقع واحدي داشتیم بنام  

«روش تحقیق در علوم اجتماعی». کالس این درس براي من بسیار آموزنده  

بود. بویژه که می بایست کاري تحقیقی در یک زمینه اجتماعی نیز انجام  

دادیم ايموضوع    .می  تحقیقی  عالقهکار  من  شدم،  که  آن  انجام  به  مند 

رانی تهران  بررسی چگونگی وضعیت معیشتی رانندگان شرکت واحد اتوبوس

و حومه بود. در آن موقع من با همکاري سه نفر دیگر از دانشجویان که  

نگاه  عالقه نیز  سیاسی  زاویه  از  آن  به  و  بودند  تحقیقی  کار  این  به  مند 

م.  ی اي را تهیه کردپرسشنامه  ام را شروع کردیم. در ابتدا    کردند کار خودمی
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این پرسشنامه تا آنجاییکه به خاطر دارم سؤاالتی بودند درباره میزان ساعات  

   ،کار، میزان حقوق و دستمزد، وضعیت تأهل، تعداد فرزندان، محل سکونت

هاي روزمره، وضعیت بیمه در وجوه مختلف  مبلغ اجاره خانه، میزان هزینه

ازآن قرار شد  آن، وضعیت تشکل صنفی و سؤاالت دیگري از این قبیل، پس

هاي خطوط مختلف شهر    تا هرکدام از ما با مراجعه به رانندگان اتوبوس

یار جالب  ها را پرکنیم. از آنجائی که این تحقیق براي من بساین پرسشنامه

بیشتر آن   فراوان روي تکمیل هرچه  با جدیت  بود،  ارزشمند  وقت می  و 

و به همین جهت هر روز با تعداد بیشتري از رانندگان تماس می   گذاشتم؛

گرفتم و پرسشنامه ها را تکمیل میکردم. غالب رانندگان وقتی که من خود  

سؤاالت پاسخ  روئی وعالقمندي به  کردم باکمال گشادهرا دانشجو معرفی می

نارضایتی  می ابراز  کار  طوالنی  ساعات  و  کم  درآمد  از  آنان  غالب  دادند، 

ها حکایت از تشدید روزافزون  ها و آنالیز پاسخکردند. بررسی پرسشنامهمی

انداز روشنی  نسبت به وضعیت بد معیشتی و نبود چشمرانندگان  نارضایتی  

و خانواده آینده خود  به براي  آنان  بود.  خودآگاهی    هایشان  حقوق صنفی 

داشتند ولی فاقد یک تشکل صنفی فعال بودند. برداشت دیگر از این تحقیق  

هاي  زمینهواجد  ونقل شرکت واحد  آن بود که رانندگان این بخش از حمل

 .بودندفعالیت سیاسی   اعتراضی ومناسب 

      

اتمام رساندم، حاال  ت       به  با موفقیت  ده  ماندر  رم اول سال تحصیلی را 

ترم دوم را چگونه فراهم کنم. حقیقت آن بود که در تهران   بودم که هزینه

قیمتی را  گذشت، هرچند اتاق بسیار ارزانام بسیار سخت میاوضاع زندگی

کردم، ولی پول  جوئی میها در اجاره داشتم و بسیار صرفهدر محله عرب

می حواله  برایم  مادرم  که  کمختصري  تحصیلم  ادامه  براي  نبود.  کرد  افی 

خیلی تالش کردم تا براي امرارمعاش کاري پیدا کنم ولی موفق نشدم، به  
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تحصیل را رها کرده و به رامهرمز   1349همین خاطر در اسفندماه سال  

نظام اداره  به  سربازي  به  رفتن  براي  را  خودم  و  عمومی  بازگشتم  وظیفه 

با عملیات مسلحانه گروه    معرفی کردم. بود  در    جنگلاین شرایط مواجه 

. من راجع به آن از طریق دانشجویان مطلع شدم و در رامهرمز از  سیاهکل

   ن قرارگرفتم.آطریق روزنامه در جریان مشروح 

 

 (دهه پنجاه) 
 سربازي

آباد معرفی کردم، این  خودم را در تهران به پادگان فرح1350اوایل سال  

دوره آموزشی به  آموزشگاه نظامی به خاطر مقررات و ضوابط سختی که در  

در آنجا به مدت    نم  .شهرت نا خوشایندي داشت  ؛ کردسربازان اعمال می

آموزش تحت  ماه  طاقتدو  موضوع هاي  اینکه  تا  بودم  نظامی  فرساي 

وظیفه    اي از دیپلمهاي دو هزار و پانصدساله پیش آمد. قرار بود تا عدهجشن

بدهند تا  اي  تحت عنوان «لژیون خدمت گذاران بشر» آموزش ویژه  را  ها  

برگزار می  در این  مراسمی که در تخت جمشید در شیراز  بروند.  شد رژه 

پس از    اي برخوردار باشند،سربازان که می بایست از شرایط جسمی ویژه

نجا بودیم  آبه پادگانی که ما در و تعلیمات ویژه  انتخاب براي انجام آموزش

 قل شدند. منت

به همین جهت گروهان ما را به پادگان وحدتی که در کرج واقع بود و به 

ویژه   پادگان وحدتی  داشت منتقل کردند.  انقالب شهرت  هنگ سپاهیان 

آموزش سپاهیان ترویج و آبادانی بود. در آنجا من به گروهان ویژه آموزش 

در حدود    طور فشردهدامپزشکی منتقل شدم. در این گروهان به افراد به

دادند. این سربازان پس از پایان این دوره  دامپزشکی آموزش می  تکنسین

ها  هاي دامپزشکی شهرستانجهت کار در میان عشایر و روستاها به اداره
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 شدند.اعزام می

مدت کوتاهی پس از انتقال  ما به این پادگان قرار شد تا افرادي از گروهان   

 یراز اعزام شوند.ها به شما نیز جهت شرکت در جشن

اعالم    ومتعاقب آن یک روز گروهان ما را در میدان رژه جمع کردند.       

می خواهند براي سرود خوانی در مراسم جشن عده اي را ازمیان ما  شد  

انتخاب کنند . براي این منظور هیاتی از تاالر رودکی آمده بودند تا از بین  

به صداي  تک    . آنها نش کنندسربازان آنها یی را که خوش صدا هستند گزی

تک سربازان  گوش می دادند و انتخاب می کردند. من جزو خوش صدا ها  

شایع بود آنهایی که در پادگان  در آن موقع  نبودم و از صف بیرون شدم.  

که  من    تا بازگشت بقیه افرادگروهان کارشان نگهبانی است.،  باقی می مانند

در فرصت مناسبی  ؛  ه اي بشومغیر منصفان  نمی خواستم دچار چنین وضع 

که پیش آمد خودم را قاطی خوش صدا ها کردم. به این ترتیب من هم  

 همراه بقیه عازم شیراز شدم. 

بینی بیمارگونه شاه بود.    بزرگ  اوج خودحقیقتا  ساله    2500هاي  جشن   

ازآن    خواست تا عظمت شاهنشاهی دوران باستان و بعدوسیله میاو بدین

شاه  اما    دهد.  نشان ن  ناو خود را میراث دار آ  دنیا بکشاند ان  رهبررا به رخ  

کرد که عظمت آن پادشاهی ها در قیاس با  به این نکته بدیهی توجه نمی

که در مقطع  کرد. درحالیعصر خودشان معنی پیدا میماندگی ملل هم  عقب

 شد. مانده وجهان سومی محسوب می  ها، ایران کشوري عقببرگزاري جشن

در    می کرد هاي خود  بلهوسی  ء امکانات ملی را صرف ارضاکه غالب  اه  ش      

تخت جمشید   براي حضور در  را  غالب سران جهان  این جشن سفیهانه، 

ها شرکت  ها در ابن جشنونه نفر از آن. بیش از شصت  ه بود نموددعوت  

با تجهیزات   این عده چادرهایی همراه  براي پذیرائی و استراحت  داشتند. 

زمین مجاور ورودي اصلی    ه بود.هاي فرانسوي سفارش شدویژه به شرکت
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تسطیح مسافتی  تا  رژه  براي  را  جمشید  و  ،  تخت  آنرا  آسفالت  اطراف 

. در روز برگزاري مراسم ما در پشت سرگروه کر تاالر  دکرده بودنبندي  آذین

اصطالح  ایستادیم. کار ما به  ؛دادندرودکی که برنامه سرودخوانی را انجام می

همنوایی کردن با گروه کر بود. ما در سمت مقابل محل رژه ایستاده بودیم.  

در مقابل ما جایگاه ویژه سران کشورهاي خارجی قرار داشت. تقریباً همه  

تا  س گرفته  اتیوپی  پادشاه  هیالسالسی  از  داشتند.  حضور  آنجا  در  ران 

هاي برجسته حزب کمونیست اتحاد شوروي  کاسیگین که یکی از شخصیت

بود. در سمت چپ ما گروه بزرگ نوازندگان ارتش ایستاده بودند. در سمت  

راست هم جایگاه بسیار بزرگی بود که سایر مدعوین در آنجا حضور داشتند.  

هاي عهد باستان پیاده و یا  نفر ارتشی در شمایل و لباس  صدهان روز  در آ

ماکت بزرگی از یک کشتی عهد باستان را  عده اي  سوار بر اسب رژه رفتند.  

موزیسین درآوردند.  حرکت  دورهبه  هر  براي  نیز  ارتشی  تاریخی  هاي  اي 

عد ما را  ترتیب آن روز به پایان رسید. روز بایناي نواختند. بهموسیقی ویژه

به پاسارگاد محل دفن کورش بردند. شاه در مقابل مقبره سخنرانی کرد و  

بخواب،   آسوده  «کورش!  که  گفت  جملهزیرا  بیداریم».  بعدها  ما  که  اي 

مفهومی طنزآمیز پیدا کرد. واقعیت آن بود، کسی که در خواب به سر می  

ده باستان  ش پادشاهی دوران مدفون  برد خود شاه بود. او در رویاي تجدید

هاي رؤیائی و بلهوسانه خود حدود سی صد  بود. شاه براي برپاداشتن جشن

هاي خارجی سرازیر نمود. میلیون تومان از دارائی ملی را به جیب شرکت

  بزرگ   شد تحولیآمده بود و با آن میدستپولی که از قبل درآمدها نفتی به

 در اقتصاد کشور ایجاد کرد. 

در آن محل ایستاده بودم به بیهودگی آن جشن    من در تمام لحظاتی که  

هاي کشور و به فقري که اکثریت مردم ما با آن  ها و به تاراج رفتن سرمایه

تخت    و  تاج  کهآیا روزي فرا خواهد رسید   کردمفکر می،  گریبان بودندبهدست
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 دانی تاریخ سپرده شود؟ شاهی براي همیشه به زباله

 

کرج بازگرداندند. دوره آموزشی نیز پس از  ها ما را به  پس ازخاتمه جشن

بایست براي انجام هیجده ماه خدمت  مدت کوتاهی به پایان رسید. حال می

مانده به نقطه اي از کشور فرستاده شویم. در آن موقع اعزام افراد به  باقی

  . کرد وابستگی داشتکه که کسب میي نظامی ايمحل خدمتش به درجه

دم، توانستم محل خدمتم را خودم انتخاب کنم.  چونکه من گروهبان دوم ش 

در آن زمان بهترین انتخاب براي من استان خوزستان بود محلی که کمتر  

کسی حاضر بود بدان جا برود، ولی براي من که از اهالی آنجا بودم بهترین  

 شد. انتخاب محسوب می

ره دامپزشکی  ترتیب به اهواز رفتم و ازآنجا نیز براي ادامه کار به ادااینبه 

ام  شهرستان رامهرمز معرفی شدم. براي من که میخواستم نزدیک به خانواده

 .این وضعیتی بسیار ایدآل بود ،باشم تا بتوانم به آنان کمک کنم

از آن پس خدمتم را در اداره دامپزشکی رامهرمز شروع کردم. در آنجا شیوه  

اکیپ همراه  ما  بودکه  ترتیب  این  به  دامپزشکیکار  واکسینه    هاي  جهت 

هاي خوزستان، چهارمحال  نمودن دام و طیور روستائیان و عشایر، در استان

. من  می رفتیمبختیاري و کهگیلویه و بویراحمد به محل هاي سکونت آنان  

با توجه به ذهنیتی که درزمینه خدمت به مردم داشتم هرآن چه که در  

م. روستائیان کشور  دادآمد انجام میاز دستم برمی  کاريموازین  چارچوب  

گرفته بود ولی  ها تعلقهرچند پس از اصالحات ارضی قطعه زمینی به آن

شان تعداد اندکی  ها تمام دارائیبی چیز بودند. بسیاري از آن  غالباً فقیر و 

میر    ومرگ  ویا گاو یا گوسفند بود. این روستائیان با شیوع یک بیماري دامی  

روزي به مراتبی بسیار  شدند. این سیهاحشامشان به خاك سیاه نشانده می

صعب مناطق  در  که  عشایري  حال  شامل  زندگی  بدتر  یا  و  کوچ  العبور 
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 شد.کردند میمی

که از روستائیان  خاطراتی  چه بسیار مشاهداتی که خود داشتم و یا         

شیون می کردند وِ ِیا  یشان  ومیر گاوهاهایی که براثر مرگشنیدم درباره آن

چون    و  نددویدهاي روستا میدیوانه شده و یوغ بر گردن انداخته و در کوچه

 . ندکشیدنعره می گاو

کنم که خود شاهد آن بودم. روزي بارانی  در اینجا موردي را نقل می      

که امکان حرکت به روستا را نداشتیم یکی از اهالی عرب منطقه وارد دفتر  

کی شد. پیر مردي بود با ریشی سفید که بسیار نگران و مضطرب  دامپزش

کار دارد؟ گفت گاوي دارد که بسیار  رسید. از او پرسیدم که چهبه نظر می

بیمار است و اگر شما به داد ما نرسید خواهد مرد. از او محل سکونتش را  

  و   اي بسیار دور از رامهرمز  پس از آدرس دادن معلوم شد نقطه  ،پرسیدیم 

است. در آن موقع کسی از کارمندان داوطلب نشد تا همراه  در نزدیکی اهواز  

دهکده به  بهاو  برود،  امور  اش  شامل  دامپزشکی  ماشین  از  استفاده  عالوه 

شد. من که از موضوع متأثر شده بودم راننده اداره  انفرادي از این قبیل نمی

کی بکنیم. در موقع  را راضی کردم تا همراه او برویم. شاید که بتوانیم کم 

کار   این  از  راننده  بیشتر  ناراحتی  باعث  که  باران سختی درگرفت  حرکت 

طرف  همه ما به راهمان ادامه دادیم. در هنگام رفتن بهاین  ناخواسته شد. با

بسیار    کمی مقصد   مرد  و  محل  آن  شیخ  او  کردم.  صحبت  پیرمرد  با 

نزدیک  فهمیده تقریباً  او  زندگی  بود. دهکده محل  و در  اي  اهواز  به شهر 

که به روستا رسیدیم با  ماهشهر قرار داشت. هنگامی  -مجاورت جاده اهواز

به   از مردم  منظره عجیبی مواجه شدیم. در پناه دیوار خانه شیخ جمعی 

بر خالف رسوم محلی، در بدو ورود مان کسی    حالت عزادار نشسته بودند و

ان شیون و زاري زنانی که  به استقبال ما نیامد بلکه با دیدن شیخ به ناگه

کوبیدند بلند شد. من به شیخ گفتم  بر سر و سینه می  پیراهن دریده بودند و
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اینکه اینجا کسی فوت کرده، شیخ با تأسف سري تکان داد و نگاه غم  مثل

گاو مرده است. گفتم چرا شیون  ،  آلود گفت بلیانگیزي به من کرد و بغض

زاري  ندار  می کنند   و  مانده    ت ید؟ گف مگر گاو دیگري  بز  تنها چند  خیر 

 شده است. هایمان هم قطعقوت بچه  راست، حاال دیگ

شیخ نشستم، بدون    9یف ضمدتی را در مبا تاسف از آنچه پیش آمده بود    

ها انجام دهم. سرانجام تصمیم گرفتم به  آنکه بتوانم کار مفیدي براي آن

هاي نفت  ر به لولهرامهرمز برگردم. در حال بازگشت در مسیر جاده ماهشه

برد.  زدگان به یغما میکردم که ثروت عظیمی را از زیر پاي این فلک نگاه می

سوادي، بیکاري و وضعیت  چنان فقر، بیروستائیان عرب خوزستان در آن

بردند که به گمانم در هیچ کجاي این  بد بهداشتی و معیشتی به سر می

من نداشت.  نظیر  پهناور  بیشسرزمین  که  کردم  بعدها  سفر  منطقه  در  تر 

بلکه  متوجه شدم که این وضعیت نابهنجار تنها مختص به این ناحیه نیست  

 موجود است. غیر عرب منطقه روستاهاي به مراتبی در دیگر  

 

گریبان نبودند  به  دستو تنگ دستی  در آن زمان روستائیان تنها با فقر        

و آن ژاندارمري مستقر   دست وپنجه نرم می کردندبلکه با بلیه دیگري نیز 

ناموس مردم  بود. ژاندارمزندگی شان  در محل   بر جان و مال و  ها حاکم 

ها عامل زورگویی، فساد و فحشا و تضییع حقوق مردم بودند و  بودند. آن

متأسفانه در آن موقع بخش    کسی را نیز یاراي مقاومت در مقابل آنان نبود. 

در    پیوستند؛ به نحوي کهها  کوچکی از سپاهیان دانش نیز به خیل ژاندارم

 ها نداشتند. کمی از آنبرخی مناطق در اشاعه فحشا دست

 

 

 . گفتھ می شود. مھمانان محل پذیرایی ازبھ بھ عربی  .  ٩



 49  در جستجوي راه 

 

 

نابسامانی  این  گرفتار  مشاهده  آن  گرداب  در  ما  همه  که    بودیم، آمده  ها 

تا هر چه بیشتر درباره    کرد گذاشت و وادارم میهن مرا  آرام نمیذاي  لحظه

می چگونه  اینکه  کنم.  فکر  آن  عوامل  و  این علل  بر  و  توان  فالکت  همه 

بدبختی غلبه کرد و راه نجات در چیست؟ سعی کردم تا در این زمینه ها  

هر مطلبی را که به نحوي اینکه چه باید کرد؟  هر چه بیشتر مطالعه کنم،  

نوشته شده بود  ر فالکت مردم  هاي اجتماعی و فق به بررسی  علل نابسامانی

. از ادبیات انقالبی گرفته تا تاریخ ایران و جهان  می خواندمپیدا می کردم و  

یا سیاسی جوامع   و  اجتماعی  بررسی تحوالت  به  و همچنین مقاالتی که 

بهعقب و  و  مانده  آموزنده  من  براي  همه  بودند  پرداخته  سوم  جهان  ویژه 

 جذاب بودند.

کتاب     موقع  آن  امیرحسین  در  دکتر  اثر  رستاخیز»  آستانه  «در  بنام  ی 

اي بود در باب تحوالت اجتماعی  آریانپور به دستم رسید. این کتاب رساله

به سمت جامعه آن  این  و گریزناپذیري  از ظلم و ستم طبقاتی.  اي عاري 

نوشته تأثیر شگرفی بر من گذاشت تا حدي که تصمیم گرفتم هر چه بیشتر  

 عه نمایم. در این زمینه مطال

      

سال           گل  52در  گروه  محاکمه  دادگاه    -سرخی موضوع  در  دانشیان 

نظامی در جریان بود. این محاکمه توجه بسیاري از مردم را به خود جلب  

کرد. رژیم شاه پس از سرکوب جنبش سیاهکل اکنون درصدد برآمده بود  

نمایی، جو ترس  تاندازي جنگ روانی علیه فعاالن سیاسی و با قدر تا با راه

به   اقدام  به همین جهت  پراکند.  به  بیشتر  هر چه  را در جامعه  انفعال  و 

آن محاکمات  جریان  این  پخش  ولی  نمود.  ملی  تلویزیون  طریق  از  ها 

شد.   تبدیل  رژیم  براي  سرباالئی  تف  به  آنان  تصور  برخالف  محاکمات 

ه را تبدیل به  دادگا،  هاي خودسرخی و دانشیان با دفاع جانانه از آرمانگل
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 محاکمه رژیم نمودند.

محاکمات به خانه یکی از آشنایان که تلویزیون داشت  این  من براي دیدن    

رفتم، در آنجا همیشه عده اي جمع می شدند. معموالً پس از پایان آن  می

گرفت و با تائید  برنامه بین بینندگان درباره محاکمه بحث و گفتگو درمی

 یافت.سرخی خاتمه میگروه گل

آرمان   سر  بر  افراد  سالایستادگی  آن  در  ترس هایشان  و  خفقان  هاي 

تعیین با  کنندهتأثیرات  مبارزه  آماده  که  گذارد  جوانی  نیروهاي  روي  اي 

 دیکتاتوري شاه بودند.

 

رفت لذا با جدیت فراوان خود را براي  دوره خدمت سربازیم روبه پایان می  

سال خواهرم توانست براي احراز شغل  آماده کردم. در آن    يکنکور سراسر

شود خرمشهر  مقدماتی  دانشسراي  وارد  زندگی  ، معلمی  شرایط  مان  ولی 

مواجه شدیم.   با مشکل دیگري  ما  احوال  این  در  بود.  نیافته  بهبود  هنوز 

آبی   ما میکه  جوي  داخل حیاط  امتیازي  از  براي خانه  پیشتر  و  گذشت 

شویی  در آن رخت  ، کرداز جمله آنکه درختان را سیراب می  ، شدمحسوب می

خشکسالی  وقوع  با    حاال   ؛ کردیمکردند و در تابستان ها ما در آن شنا میمی

آب تمیز خبري  آن  شده بود. دیگر از  وکمبود آب به مشکل بزرگی تبدیل

بود که در جوي جاري می شد. بعالوه در  خانه ها  نبود بلکه این هرز آب  

کرد و  شد آب آن طغیان می  ریزش باران زیاد می هر وقت  ها هم  زمستان

زد. در آن زمستان سیالب بزرگی جاري  به خانه و محیط اطراف خسارت می

ها دیگر قابل سکونت نبودند اتاقبه نحوي که  شد، خانه ما را آب فراگرفت.  

ره و ما مجبور شدیم تا آنجا را ترك کرده و خانه دیگري را براي سکونت اجا

 کنیم.

نماندم و    باوجود همه مشکالتی که پیش آمد، من ازدرس خواندن باز      
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زمان با پایان خدمت سربازي از سد کنکور سراسري بگذرم و  توانستم هم

فکر   زمان  آن  در  شوم.  پذیرفته  تهران  دانشگاه  اجتماعی  علوم  رشته  در 

پیداشده     زندگیم  ی نقطه روشنی در تاریک  تا حدودي   که  کردم، اکنونمی

 سوي آن حرکت کنم. باید با تمام توان به

 

 دانشگاه تهران  
 خوابگاه

براي ثبت نام در دانشکده علوم اجتماعی   53-52در آغاز سال تحصیلی      

پیدا کردن محلی براي    ، عازم تهران شدم. از همان ابتداي ورودم به آنجا

به سال  سکونت  آن  در  گرفت.  قرار  من  مقابل  در  بزرگی  معضل  صورت 

  . تحصیلی براي واگذاري محل به دانشجویان جدید بسیار سخت می گرفتند 

چونکه تعداد متقاضیان شهرستانی خوابگاه بسیار زیاد بود. ظاهر قضیه آن  

به همین خاطر پس  ند. اسهمیه محدودي گذاشته  بودکه براي هردانشکده

  ویژه اي   به شرایط  با توجهگرفت  اي که با دانشجویان صورت میاز مصاحبه

با وجود مشکالتی که برایم پیش  در آن موقع  گرفت.  به او خوابگاه تعلق می

اي در اطراف  ابتدا مدتی در مهمانخانه  .مسهمیه اي بگیرتا  آمد موفق شدم  

در  ان  دانشجویدیگر از  به همراه عده اي    آن میدان توپخانه بودم، پس از  

مجموعه   بود  یک  کرده  اجاره  آباد  امیر  درمحدوده  دانشگاه  که  آپارتمانی 

.  حدود شش ماه در آنجا بودیم . سرانجام به کوي آمیر آباد  سکونت گرفتیم

ها بود. در  اي در ساختمان یزديد اتاق سه تختهکوچانده شدیم. محل جدی

دیگر از دوستان هم دانشکده اي در اتاقی    نفر  محل من به همراه دو  آن

 ساکن شدیم. 

بود. سالن    در خوابگاه امیرآباد امکانات نسبتاً خوبی براي دانشجویان فراهم

ا  هغذاخوري، نانوائی، سالن ورزشی، امکانات هنري. در بعضی از ساختمان
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کتابخانه دانشجوئی  نیز  مستقل  در  کوچکی  هاي  ازجمله  بود.  موجود 

کاشانی زمان  ساختمان  تا  من  بود.  ما  ساختمان  روبروي  درست  که  ها 

 تعطیلی این کتابخانه توسط ساواك مشتري دائمی آن بودم .  

 

                                                                  دانشکده علوم اجتماعی
قرار نداشت، تهران  دانشکده علوم اجتماعی در محوطه اصلی دانشگاه      

در بودبلکه  واقع  نگارستان  باغ  ازمحدوده  گذشته  آنجا  در  علوم    .  رشته 

شد، به همین جهت دانشکده علوم  اجتماعی، رشته تعاون نیز تدریس می

 شد.اجتماعی و تعاون نامیده می

فراوا تحقیقی  امکانات  دانشکده  پایاندر  داشت.  وجود  آرشیو  نامهنی  ها، 

کتب از  ارزشی  با  بسیار  مجموعه  ویژه  به   ، جدید  و  قدیم  و    نشریات 

ایرانی وکه  هایی  رساله   مختلف   هايزمینهدر    یا خارجی  توسط محققین 

و   شناسی تدوین و ترجمه شده بودشناسی و جمعیتشناسی، مردمجامعه

 .  دنمندان قرار داشتدر دسترس عالقههمگی 

و  همه من حال  امکانات مطالعاتی واقعاً مرا به وجد می آورد. بااین  این   

خوبی نداشتم. دچار نوعی بیماري دوري از خانه شده بودم . شرایط    هروحی

نسبت به قبل وضعیت بهتري پیدا کرده بودم.    و زندگی من عوض شده بود  

خاطر   همین  راحت  به  نسبتا  شرایط  مقایسه  به  و غالباً  خودم    زندگی 

خانواده  مشکالت  می زندگی  فکر  مقایسه  کردم،   ام  ذهنی  این  هاي 

  ، افسردگی در من شدو  تنگی  اندك باعث انفعال و بروز احساس دلاندك

آن  بسیارمرا  ها  این   روحی  فشار  گاهی  داد.  می  اثر  رنج  من  در  چنان 

  معروفی که موسیقی مورد   گذاشت که مثال با شنیدن نواي پیانوي جوادمی

اختیار اشک بچشمانم می آمد.  ام بود و غالبا به آن گوش می دادم بیعالقه

که   هرروز  نداشتم.  مطالعه  و  درسی  امور  انجام  به  چندانی  رغبت  دیگر 
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شد که دانشگاه را رها کنم و براي  گذشت این فکر در من تقویت میمی

رامهرمز بازگردم. آخرسر پس از مدتی تحمل ناراحتی  کمک به خانواده ام به  

و کلنجار رفتن با خود به این نتیجه رسیدم که براي خالصی از این وضعیت  

باید چاره با روانشناس مرکز  بد روحی  تا  بیاندیشم. لذا تصمیم گرفتم  اي 

دراین دانشگاه  مراجعه  بهداشتی  مرکز  این  به  روز  یک  کنم.  مشورت  باره 

  . با خودم  مالقات گرفتم؛ اما در روز موعود نظرم عوض شد  کردم و وقت  

تالش  باید  ؛  به پذیرم    ند ت زندگی را همانگونه که هست اواقعی فکر کردم باید  

هاي صنفی  کنم تا ذهنم را از دایره تعلقات خانوادگی دور کنم، در فعالیت

به مطالعه  صرف  را  بیشتري  وقت  و  کنم  شرکت  و  دانشجوئی  تاریخ  ویژه 

ترهستند را  هایی که برایم جذابیات نمایم. از دروس دانشکده نیز آنادب

هایی بود که من براي گذر از رنج روحی خود  ها راهبیشتر تعقیب نمایم. این

 .ن شد که از مالقات با روانشناس منصرف شدمآاندیشیدم. نتیجه 

آ         آن سال  گذراندم. در  مطالعه  به  را عمدتاً  دانشکده  اول  قاي  سال 

شناسی بود. ایشان  استاد آموزش مقدمات درس جامعه دکتر حسین ادیبی 

جامعه «زمینه  دکتر  کتاب  از  بهحسین  شناسی»  را  منبع  آریانپور  عنوان 

می قرار  مورداستفاده  بود.اصلی  گفتگو  و  پربحث  درسشان          دادند. کالس 

،  هاي دانشجوئی  استفاده از کتابخانه دانشکده و کتابخانهبا  گذشته از آن  

هاي تاریخ ویل دورانت، بعضی کتب تاریخی تألیف شده  کتابتوانستم تا  

ها و تألیفاتی که توسط موسسه  توسط مستشرقین روسی، برخی از ترجمه

ارزشمند   بسیار  کتاب  نظیر  بودند  یافته  بیرونی  نشر  اجتماعی  تحقیقات 

شناسی  ، کتبی درزمینه اسالمافشار» ترجمه حمید مؤمنی   «دولت نادرشاه

فرقه ايهایی  و جنبش و  ایران    مردمی  اسالم در  استقرار  از  تاریخ    ،پس 

دموکراسی در ایران را موردمطالعه  انقالب مشروطیت و اشاعه فکر سوسیال

 قراردادم. 



   شوریده آرمان شهر  انمسافر 54

 

 

 

دانشکده         جو  سال  آن  بود  بیشتردر  بین  آکادمیک  که  مباحثی   .

آن ها  چرخید عمدتاً حول مباحث درسی و مطالعات فردي  دانشجویان می

هاي صنفی  فعالیتبا  بود. زندگی در کوي دانشگاه زمینه آشنایی و آگاهی  

دانشکده در سایر  راو سیاسی  اغلب  فراهم    برایم   ها  زمان  آن  در  ساخت. 

عتراضی ضد رژیم بسیار  ویژه دانشکده فنی درزمینه حرکات ا  ها بهدانشکده

. مشی چریکی در بین دانشجویان از مقبولیت فراوانی برخوردار    فعال بود

من معموالً براي کسب اطالع و خواندن جزواتی که در آن موقع توسط    .  بود

به شکل  هاي فدائی خلق در دانشکده فنی  هواداران مجاهدین خلق و چریک 

 زدم.به آنجا سر می مطالعه می شد،شده برگ 

تحصیلی   سال  از    53-54در  نیز  ما  دانشکده  جدید،  دانشجویان  ورود  با 

بودند  فعالی  و  پرشور  بسیار  جوانان  آنها  شد.  برخوردار  بیشتري    تحرك 

در طی آن سال تحصیلی چندین حرکت اعتراضی انجام شد. من    بطوریکه

تجمعات  شرکت    آننیز سعی می کردم تا همراه دیگر دانشجویان فعاالنه در  

 کنم. 

ساز آشنایی  هاي مشترك دانشجوئی و اعتراضی زمینهحضور در فعالیت     

یکدیگر می با  دانشجویان  فکري  نزدیکی  وزیريو  ازجمله    شد. طهماسب 

از همان    مسن تر بودهایش  سالاز بقیه هماو که    ؛ دانشجویان جدید بود  

بسیار  و دراین زمینه  ا  .هاي سیاسی شدشکده وارد فعالیتابتداي ورود به دان

اندك ما را به هم    فعالیت ها اندكیل  قباین     د.کرتر از بقیه عمل میجدي

باز شد. طهماسب بین ما  از کارکنان    نزدیک کرد و باب گفتگو و مراوده 

ذوب ، سابق  گفت  می  خودش  که  آنطور  بود.  اصفهان  شدن    آهن  کشته 

بر  تأثیر زیادي  بود  نزدیکش  از خویشان  چریک فدائی پوران یداللهی که 

یابی به  تا حدي که براي راه  ه بود،گذاردبه مشی چریکی  او  گرایش سیاسی  

فعالمحیط سیاسی  بههاي  و  ارتباطتر  چریک ویژه  سازمان  با  هاي  گیري 
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 راهی دانشگاه شده بود ؛ فدائی خلق

آهن  سیاسی و کار تبلیغی در میان کارگران ذوب  -فی او فعالیت صن        

کرد تحقق انقالب از طریق جنبش مسلحانه  که فکر می  چرا؛  را رها کرده بود

من گرایش فکري معتدل تري در مقایسه با او    ؛ در حالیکه تر استسریع

هاي سیاسی  داشتم. البته من شناخت چندان عمیقی از احزاب و سازمان

 کردم تا در این زمینه اطالعات بیشتر پیدا کنم. نداشتم، ولی تالش می

هاي سیاسی دانشجوئی عمدتاً تحت تأثیر جنبش  در آن زمان، فعالیت    

داشت  قرار  هوادار  چریکی  چریک و  و  مجاهدین  نبض  ان  فدائی  هاي 

  در اختیار داشتند. ارتباط سیاسی من و طهماسب   اعتراضات دانشجویی را

ها فعالیتمان نیز در  مان از چریک بیشتر شد و با توجه به هواداري  به تدریج 

  این راستا تنظیم می شد. ما معموالً براي فعال نمودن جو سیاسی دانشکده 

می همفکري  یکدیگر  امور  با  در  تا  برآمدیم  درصدد  موقع  آن  در  کردیم. 

ویژه در تعاونی دانشکده فعال شویم. همچنین امور دیگري نظیر،  صنفی به

کتابراه یک  کوهاندازي  اتاق  نمودن  فعال  دانشجوئی،  و  فروشی  نوردي 

دانشکده با سایر  اعتراضات دانشجوئی  را در دستو سرانجام هماهنگی  ر  ها 

 کار خود قراردادیم.

نمی   نشان  تمایل  به گروه سیاسی خاصی  ام  فعالیت هاي صنفی  من در 

آنکه گرایش به تفکر چپ داشتم، چندان ضرورتی به بروز   وجود  دادم. لذا با

نمی چونآن  سیاسی دیدم  انزواي  باعث  کار  این  روابط  می  مکه  من  شد. 

هاي مختلف  با گرایش  اي با جمعی از دانشجویان مذهبیگسترده و دوستانه

همچنین   و  شریعتی  دکتر  طرفداران  مجاهدین،  هواداران  ازجمله  داشتم. 

نظرات  از  و  بودند  ارتباط  در  قم  علمیه  حوزه  با  که  معممی  دانشجویان 

نظر کردند. من اغلب در مباحثی که آنان حول اختالفمطهري حمایت می

روابط وسیع  هاي مطهري و دکتر شریعتی داشتند شرکت داشتم. همین  
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دانشجویان که براي انتخاب مسئولین جدید   باعث شد تا در جلسه عمومی

تعاونی دانشکده در سالن اجتماعات برگزار شد، آنها  به انتخاب من که یکی  

. بعالوه با حمایت آنان بعنوان مسئول تعاونی  دهندازکاندیدا ها بودم راي  

 انتخاب شدم. نیزدانشکده 

دانشکده در اختیار ما قرار گرفت.  تریاي  از جمله  عاونی  امکانات تپس  ازآن  

،  در دانشکده یک سالن بزرگ غذا خوري بود با امکانات تهیه و عرضه غذا  

. جمع جدید ما همه امور صنفی دانشکده را زیر  بعالوه دو انبار بال استفاده  

آمد  ن پس ما هرگونه فعالیتی را که به مذاقمان خوش نمیآنظر گرفت از  

مانع فعالیت دانشجویانی شدیم که پیشتردر    از همان ابتدا کردیم.    طیلتع

دانشکده   دانشجوئی  امور  با  تنگاتنگ  ها  ارتباط  بعد  بازي    از حتی  بودند. 

این  البته  جلوگیري کردیم.    ،  که موردعالقه برخی از دانشجویان بود   شطرنج

اعتراض آنها  نداشت و در مواردي با  خوش آیندي  عملکرد ما چندان نتیجه  

به  ولی    ،  یممواجه شد اعتقاد  با  و  نمی کردیم  توجه  اعتراضات  آن  به  ما 

 صحت ذهنیاتمان کارمان را ادامه می دادیم.

تبدیل  اتاق کوهنوردي    بهیکی از انباري ها را    ي شروع کارماندر ابتدا         

ي  هادر گروه آن  از مند که تا پیشپس جمعی از دوستان عالقهازآن  ؛ کردیم

می کوه  به  جداگانه  و  آمدندکوچک  گرد  آنجا  در  اتاق  رفتند  رفقاي   .

را  کوهنوردي   مرتبی  بسیار  کوهنوردي  هفتگی  برنامه  فراوان  باپشتکار 

  وهنورديکدو روزه  در آن زمان من یکبار اجراي برنامه    دهی کردند. سازمان

معی  جنشدنی  ن برنامه فراموش  آتشکوه را بعهده گرفتم . در  آصعود به قله  

 شرکت داشتند. دانشکده کوهنورد  زیادي از دانشجویان  

براي   کوهنوردي  اتاق  از  کتابراه  گذشته  دانشجویی  اندازي  فروشی 

را تخلیه کردیم و به این امر اختصاص    انباري دیگراقداماتی انجام دادیم،  

فروشی را نیز گروهی از دوستان که در این زمینه اطالعاتی  دادیم. کتاب
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کتاب با  دستداشتند  کتابهاي  این  نمودند.  پر  شده  فروشی  چین 

خوب  عالقه استقبال  از  گذشته  نمود.  جلب  خود  به  را  بسیاري  مندان 

دیگري نیز قرار گرفت،    اشخاص دانشجویان و اساتید دانشکده، موردتوجه  

تیتر و  و  زد  از آن جمله مأمور امنیتی دانشکده که معموالً به آنجا سر می

. بعالوه برخی از دوستان دانشجو نیز  ز نظر می گذراتدکتاب ها را اعنوان  

کاسبی   یا  و  سیاسی  اهداف  امکان جهت  این  از  تا  برآمدند  خود  درصدد 

برنامه معموالً کمتر  هاي فوقجهت فعالیتاستفاده کنند. در آن موقع من به  

شی فعال بودند  وکردم تا به دوستانی که در این کتاب فرفرصت پیدا می

ها مراجعه  انباري کتاب  محل تا آنکه روزي براي انجام کاري به    .  سر بزنم

انتشارات    کردم از  که  «اخبار»  مجله  زیادي  تعداد  مشاهده  از  آنجا  در   ،

که    شکوريم جواد  متحیر شدم. از    بود  "يو شورو ایران  فرهنگی  انجمن  "

فروشی فعال بود پرسیدم این نشریات را کی اینجا آورده؟ گفت  در کار کتاب

مندان برساند. گفتم مگر  آورده تا به دست عالقه  ها را عبداهللا شهبازي این

شوروي هستیم؟ لطفاً تا پیش   انجمن فرهنگیما نمایندگی توزیع نشریات 

همگی را به    و مشکلی درست نشده؛ از آنکه به ما انگ وابستگی نخورده  

عبداهللا به  بیندازید،  زباله  کتاب  سطل  یک  اینجا  بگوئید  فروشی  هم 

 .  شوروي انجمن فرهنگیدانشجوئی مستقل است، نه محل عرضه نشریات 

فروشی  این کتاب  ایک عده هم بودند که براي کسب درآمد بدر آن زمان        

ها که کتاب دزد بودند. من با یکی  ازجمله بعضی از آن  همکاري می کردند. 

آشنا شدم. روزي همراه او به اتاق یکی از دوستانش   جوادها از طریق از آن

  که جواد  ؛بت شدبه نام احمد رفتیم، در آنجا بر سرگرانی قیمت کتاب صح

می دارد،  نفیس  کتاب  زیادي  تعداد  احمد  بیندازي؟  گفت  نگاهی  خواهی 

هاي  پر بود از تعداد زیادي کتاب  آنجااحمد در کمدش را باز کرد .    ؛گفتم بله  

همه کتاب گران  ازآنچه دیدم متحیر ماندم،  پرسیدم احمد این  .قیمتگران
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ي؟ گفت همه را از نمایشگاه کتاب خریداري کردم.  ه ات را از کجا آوردقیم

گران  این همه کتاب  تو توان مالی خرید  گفتم احمد  به اومن به شوخی  

چیزي نگفت، من هم موضوع را دنبال    . خیلی پولش میشه  قیمت را نداري  

 نکردم.

ا روي  قیمت راز این دیدار مدتی نگذشته بود که روزي تعدادي کتاب گران

ها را  ، از مسئول کتابفروشی  پرسیدم، این کتاب  فروشی دیدم میز کتاب

ها را برایش کی براي فروش آورده؟ گفت احمد ، او از ما خواهش کرد تا آن

ها را جمع کنید و به او پس بدهید و بگوئید ما فروشنده  بفروشیم. گفتم آن

 نیستیم.  این قبیل کتاب ها 

     

ورزش     از  یکی  کوهنوردي  موقع  آن  تأکید در  مورد    پیشنهادي   هاي 

جهت من سازمان به هواداران مشی چریکی براي آمادگی جسمی بود. بدین

گذشته از فعالیت در تعاونی دانشکده، با اتاق کوهنوردي کوي دانشگاه نیز  

یاسی  همکاري داشتم. مراوده و رفاقت با اعضا این اتاق که غالباً از فعاالن س

ها شدند براي من بسیار مغتنم بود. آنهاي مختلف محسوب میدانشکده

اتاق همکاري   این  با  بودند. در مدتی که من  فعالی  و  بسیار ورزیده  افراد 

هاي طوالنی  کردم چندین برنامه کوهنوردي و جنگل نوردي با مسافتمی

زندران بود. در  ها برنامه دوروزه عبور از جنگل در مااجرا نمودیم. یکی از آن

هاي مختلف شرکت داشتند.  آن برنامه عده زیادي از دانشجویان از دانشکده

بوس پیاده شدیم و در صفی  اي نزدیک به شهر آمل از مینیما در کنار جاده

جز  منظم سرودخوانان جنگل پیمایی را آغاز کردیم، من که تا آن زمان به

ایی را ندیده بودم، برایم  هاي آن چنین جدشت تفته خوزستان و نخلستان

بسیار باشکوه و سحرانگیز بود. این اولین و آخرین باري بود که من پاي در  

هاي شب  گذاردم. شب را در جاي مناسبی اُتراق کردیم تا نیمهمی  جنگل  
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خواندند و عده اي دیگر نیز آرام بحث همگی بیدار بودند وگروهی سرود می

طرف بابل حرکت از صرف صبحانه بهکردند. صبح روز بعد پس سیاسی می

اي در حوالی آمل رسیدیم، در  کردیم، حدود غروب آفتاب بود که به دهکده

مینی که  آنجا  داشتیم  را  تهران  به  بازگشت  قصد  و  کرده  اجاره  را  بوسی 

ژاندارمري محاصره فرمانده  شدهناگهان متوجه شدیم توسط مأمورین  ایم. 

طرف ژاندارمري  ز راننده خواست تا ما را بهبوس آمده و اطرف مینیها بهآن

کارت ارائه  ضمن  ما  شدند،  ما  هویت  جویاي  آنجا  در  کند.  هاي  هدایت 

دانشگاه   کوي  کوهنوردي  گروه  اعضاء  همگی  که  گفتیم  خود  دانشجوئی 

ترك کنیم،   را  آنجا  ما  تا  دهند  اجازه  و درخواست کردیم  تهران هستیم 

هاي ما  . ساعتی بعد کارت  لیف کنیم گفتند باید از ساواك تهران کسب تک

فامیلش پویا  را جمع کردند و پس از ثبت مشخصاتمان یک نفر را که اسم

بود جهت بازجوئی به همراه خود بردند. از این فرد بازجوئی مضحکی کرده  

ز  داري؟ و سؤاالت دیگري ا   بودند ازجمله اینکه تو چه خویشاوندي با پویان

این قبیل. این ماجرا تا ساعاتی از شب ادامه داشت. تا آنکه پس از موافقت  

 ساواك اجازه دادند ما آنجا را ترك کنیم. 

هاي تحقیق اجتماعی و شناخت  هاي کوهنوردي از جنبهاز برنامه  ی بعض    

طور مثال ما یک برنامه راهپیمایی و  اي داراي ارزش فراوان بود. به منطقه

جهت براي استان کهگیلویه و بویراحمد اجرا نمودیم که ازاین  کوهنوردي در

من بسیار آموزنده بود. مسیر حرکت طبق کروکی اي که از قبل تهیه کرده  

اي درجاده رامهرمز به رود بودیم تا حدود زیادي مشخص بود. ما از  نقطه

زرد در استان خوزستان به راه افتادیم  و از آنجا به سمت دهدشت پیش  

العبور بود. روستاها در فاصله  یم. در ابتدا راه کوهستانی و بسیار صعبرفت

هاي ارتباطی عمدتاً مالرو  هایی بسیار طوالنی از یکدیگر قرار داشتند. راه

هاي سنگی بود . کمتر  بودند. منطقه عمدتاً کوهستانی و پوشیده از صخره
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از طریق  زمین مناسب کشاورزي دیده می شد، به همین علت روستائیان  

کردند. اهالی ساکن در نواحی بختیاري  داري گذران زندگی میچوپانی و گله

معموالً   بودن،  برخوردار  بهتري  نسبتاً  وزندگی  جغرافیائی  شرایط  از  که 

و   چپاول  مورد  قرار    غارت هرساله  کهگیلویه  ناحیه  در  ساکن  لر  اقوام 

وبمی بیکاري  فقر،گرسنگی،  در مسیر حرکتمان شاهد  ی سوادي  گرفتند. 

ساکنین روستاهاي این ناحیه از کشورمان بودم، از آنجائی که ما فکر می  

توشه   کنیم،  تهیه  غذائی  مواد  نتوانیم  منطقه  این  در  است  کردیم ممکن 

راهمان را درکوله پشتی  به همراه داشتیم. در مسیر حرکتمان هم متوجه  

ندارد. ش براي خریداري وجود  این روستاها چیزي  ها که  بشدیم که در 

براي استراحت مجبور به توقف در نزدیکی روستایی بودیم با وضعیت رقت  

ها  . در موقع شام خوردن آن  شدیمانگیز روستائیان گرسنه محل مواجه می

اي که ما  زدند و با حسرت به اندك خوراك کنسرو شدهبه دور ما حلقه می

می خیره  داشتیم  همراه  بعضبه  نیز    ی شدند،  آنان  با    طاقت از  و  نیاورده 

کردند. با مشاهده این اوضاع ما از ترس  التماس درخواست اندکی غذا می

کوله مبادا  شبپشتیآنکه  بدزدند،  را  بههایمان  صبح  تا  کشیک  ها  نوبت 

 دادیم.  می

بسیار وسیعی رسیدیم.            به دشت  ناحیه کوهستانی  از  از گذر  پس 

میازآن را پس  طوالنی  مسافتی  به    پیمودیم می    بایست  را  خودمان  تا 

فتاب بسیار تند و سوزان بود تاحدي که براثر  و آهوا گرم    دهدشت برسانیم.

نیز  سوخت و پوست انداخت. عالوه برآن پاهایمان  هایمان  تابش آن صورت

راه رفتن با کفش بسیار سخت شد، بهمین  از آن پس  کرد بنحوي که  ورم

ا کفش کوه را از پایشان درآورند  خاطر بعضی از کوه نوردان ترجیح دادند ت

راه جوراب  با  تنها  آب  و  رفتیم  می  پیش  که  بتدریج  کنند.  پیمایی 

هایمان کپک زدند . سرانجام پس از هفت  مان کاهش یافت و نانآشامیدنی
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دهدشت رسیدیم.    شهرپیمایی خسته وکوفته به حوالی  روز کوهنوردي و راه

  ، دارمی وپیش گیري از دستگیري در آنجا براي جلوگیري از جلب توجه ژان

لباس معمولی     درآورده واز تن  هاي کوهنوردي را  د به شهر لباسرو قبل از و

تاریک شدن   با  ؛در محلی بیرون از شهر ماندیم پوشیدیم . تا غروب آفتاب  

. در    بوسی عازم اهواز شدیمبا اجاره مینی  وي رساندیم. ژهوا خود را به گارا

و خانوادهمیانه جاده   مادر  با  دیدار  براي  من  اهواز،  به  بقیه  ماهشهر  از  ام 

 دوستان جداشدم و با یک ماشین  عبوري خودم را به رامهرمز رساندم. 

 

در  ازآن به تهران بازگشتم،  اي در رامهرمز پیش مادرم ماندم، پسدوهفته 

مله  رساندم. از  جکه باید به سرانجام می  داشتمتمامی  ارهاي نیمهکاین جا

تعدادي کوله  را بایست مبلغی  می که  بابت ساخت  اتاق کوهنوردي  پشتی 

در آن موقع به جهت آنکه  .  می پرداختمخودمان آن را طراحی کرده بودیم  

وسایل   از  مقداري  شدم  مجبور  من  بودند،  گرفته  پس  ما  از  را  کوه  اتاق 

آنموقع  ها را در اتاقم نگهداري کنم .  پشتیکوهنوردي از قبیل کفش و کوله

از دوستان کوهنورد، آن با برخی  از مشورت  به  میان داوطلبان    ها را پس 

 .یمتقسیم کرد همکاري با اتاق کوهنوردي

      

اي از  شدم عده  با خبرچند روزي از ورودم به خوابگاه نگذشته بود که       

زدگی شدید شده  هواداران مجاهدین در ارتفاعات اطراف توچال دچار یخ

براي پائین آوردن آنان از کوه و حمل شان به بیمارستان  جهت    ؛ بدیناند  

از این    اطالع  احتیاج به کمک فوري اعضا اتاق کوهنوردي دارند. پس از  

آن به  کمک  براي  ما  همکاري .    کار شدیم به  ها دستماجرا   با  ابتدا    در 

ها فراهم نمودیم. در این  دو عدد برانکارد براي حمل آن  کوهنورددوستان  

اي از دوستان مذهبی نیز به ما پیوستند. درست در لحظاتی که  میان عده
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داشتیم خبر آوردند که ساواك از موضوع مطلع  به کوه را  ما قصد عزیمت  

مذهبی   دوستان  خبر  این  پخش  با  دارد،  را  ما  دستگیري  قصد  و  شده 

سرعت پراکنده و پنهان شدند. اما ما حدس زدیم ممکن است این خبر به

نداشته باشد، لذا مدتی در همان محل منتظر ماندیم.  چون خبري  صحت 

، پس از اطمینان خاطر از اینکه خطري ما را تهدید    از مامورین ساواك نشد 

کند از خوابگاه خارج شدیم وبه طرف توچال حرکت کردیم. در میانه  نمی

بوس و ساعاتی کوهنوردي سرانجام خود  روز پس از طی مسافتی با مینی

ها سه نفر  ه پناهگاهی که مصدومان در آنجا خوابیده بودند رساندیم. آنرا ب

انگشتان دست  ، وپاهایشان یخ  بودند  آنان درحالیها  از  بود. یکی  که  زده 

بود، همچنان تالش میقیافه از درد در هم شده  تا روحیهاش  اش را  کرد 

فر دیگر که  رمقی بر لب آورد؛ ولی دو نحفظ کند، او با دیدن ما لبخند بی

یخ بدنشان  از  بیشتري  را  قسمت  تحمل  تاب  درد  شدت  از  بود  زده 

 کشیدند.داده و فریاد میازدست

سرعت دونفري را که وضع بدتري داشتند روي برانکارد خواباندیم و  ما به

طرف پائین کوه سرازیر شدیم. در  که آن را به شانه گرفته بودیم بهدرحالی

بردن روحیه آن دو شروع به سرودخوانی کردیم،  مسیر حرکت نیز براي باال  

بودند مواجه   براي کمک در حال صعود  با گروه دیگري که  راه  میانه  در 

آن مذهبیشدیم.  گروه  همان  ترس  ها  از  حرکت  هنگام  در  که  بودند  اي 

 .ه بودندساواك پراکنده شد

نفر     دو  آن  امیرآباد  در  مصدوم  در  که  بیمارستانی  اورژانس  بخش  به  را 

منظور  مجاورت دانشکده اقتصاد قرار داشت منتقل کردیم. در اورژانس به

، در ابتدا سعی نمودیم تا هویت خود را آشکار  آنها  رعایت شرایط امنیتی  

گرفت، سرانجام  ها را تحویل نمینکنیم ولی متأسفانه پذیرش بیمارستان آن

یح دادیم  مجبور شدیم با ارائه کارت دانشجوئی خود را معرفی کنیم. توض
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این نمیکه  جراحاتشان  به جهت  و  هستند  ما  دوستان  آنها  را  توانیم  ها 

این تمهیدات آنبه با  ببریم.  به پذیرش مصدومان  جاي دیگري  ها مجبور 

پس به  شدند.  دیگر  من  بازگشتیم.  خوابگاه  به  ما  آنها  دادن  ازتحویل 

ت نکردم،  ها خبر دقیقی دریاف بیمارستان سر نزدم و از سرنوشت بعدي آن

ولی بعداً شایعاتی شنیدیم مبنی بر اینکه ساواك هر سه را ازآنجا به محل  

 دیگري برده است.

        

تحصیلی   سال  دوم  نیمه  مشغول  53-54در  دانشکده  در  همچنان  ما   ،

برنامه بودیم.    اندازي برخی کارهاي فوقسیاسی و راه  - هاي صنفیفعالیت

ر زمینه تکامل و منشأ انواع اطالعاتی  را که د  10بار هم دکتر فرهیخته یک 

داشت به دانشکده دعوت کردیم. ایشان هم پذیرفتند و در سالن اجتماعات  

پس کردند.  جالبی  سخنرانی  و  دانشکده  موافقین  بین  داغی  بحث  ازآن 

 مخالفین درگرفت که تا ساعتی ادامه داشت. 

مادر ماکسیم  در زمینه نمایش فیلم نیز اقداماتی نمودیم ازجمله فیلم      

ناو پوتمکین و دکتر استرنج الو را در سالن اجتماعات به نمایش  ، رزمگورگی

 گذاردیم. 

آمدیم و به  در خوابگاه هم برخی مواقع با دوستان همفکر در اتاقی گرد می 

فلسفی و سیاسی میبحث به مطالعه کتابهاي  البته من  هاي  پرداختیم. 

 دادم. ام بود پیگیرانه ادامه میموضوع موردعالقهتاریخی که 

گذشت تا اینکه بعدازظهر یک  زندگی دانشجوئی ما به همین روال می      

صورت    مالقاتی بین من و طهماسب وزیري  1353در سال    زمستانیروز  

 

 

 دکتر نورالدین فرهیخته مترجم کتاب منشأ انواع اثر چارلز داروین  10
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گذارد. او بدون    عمیقگرفت مالقاتی که بر مسیر آتی زندگی من تأثیري  

اطالع قبلی به اتاقم در کوي دانشگاه آمد، من از دیدار غیرمعمول او اندکی  

احوال  شدم متعجب   از  بعد  مقداري صحبت،  و  او  پرسی  از  متفرقه   هاي 

  او ي؟  ه اسراغ من آمدبه  اتفاقی افتاده که این موقع روز    پرسیدم طهماسب 

اندکی مکث    از  تو در میان  گفت: بیژن میبعد  با  خواستم پیشنهادي را 

؟ گفت من مدتی است به این موضوع فکر    چه پیشنهادي  پرسیدم بگذارم، 

مان را از محدوده دانشجوئی فعلی  سطح فعالیت سیاسیباید  میکنم که ما  

  ، آیابیشتر کنیم  ایده خاصی داري؟ گفت آره ما    گفتم  این زمینه  تو در 

انتشاراتی تشکیل بدهیم و بعنوان هواداران   -مطالعاتیتوانیم یک هسته  می

ها ارتباط  هاي فدائی فعالیت کنیم. شاید هم توانستیم  با آنسازمان چریک 

بگیریم و وارد فعالیت سیاسی جدي تري  علیه رژیم بشویم. من در حالیکه  

اي جدي و مصمم  نگاه کردم، چهرهبه او  فکر می کردم    او  به این پیشنهاد 

صحبت کرده اي؟ گفت نه .  باره با کس دیگري همپرسیدم دراین  داشت.

همه  باید درباره آن،  است    این موضوعی بسیار جدي  میدانی که  گفتم خوب  

پس    جانبه فکر کنم. گفت بسیار خوب ولی هرچه زودتر به من جواب بده.

من ماندم و سئواالت بسیاري  که در ذهنم    .از این گفتگو  آنجا را ترك کرد

 ه جوالن در آمدند.  ب

به انسان ها عشق می ورزیدم .    ، اومانیست بودم    دموکرات و فردي  من      

کرده بودم . بهمین  لمس  حاکم بر جامعه را     يفالکت و بدبختی ها  ،زجر

یک تشکل سیاسی براي    ویا پیوستن به  ایجاد  مندر آن زمان براي  جهت  

مقابلمان  در  ما آن زمان  .    یک موضوع ذهنی دائمی بود  حاکم  مبارزه با رژیم

یمی وابسته و غارتگر در  ژتشکلی را می دیدیم که اعضا آن با جانفشانی با ر

تا سال  چریک هاي فدایی  حال نبرد تا پاي جان بودند.  ما می دیدیم که  

ه  انجام داد  علیه رژیم آمیزموفقیتیغی  تبلتعداد زیادي عملیات مسلحانه    53
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این عملیات تأثیرات مثبتی بر روحیه مبارزاتی دانشجویان  از نظر ما  و  .  ندبود

و دیگر اقشار روشنفکري و گروه هاي مبارز که در جستچوي انتخاب راه  

. روحیه فداکاري،صداقت واز خود گذشتگی اعضا سازمان  ه بود  گذارد،بودند

و  شاهی    نان بسیاري که خواستار رهایی از استبدادتا جوا  ه بودباعث شد

بودند داوطلب پیوستن به رزمندگان فدایی  و سوسیالیسم  عدالت اجتماعی  

 شوند.      

به سازمان    می کردم    تصورهمه من هنوز  بااین        باید  براي پیوستن 

آنرا کافی  شق وعالقه فراوانی به سازمان داشتم ولی  عمن  .  بیشتر فکر کنم

مسلح  چریک یک خودم را در حد هنوز نمی دانستم و آن پیوستن به  يابر

  دشواريدر موقعیت انتخابی بسیار سخت و    اما این پیشنهاد مرانمی دیدم.   

بدون   دادقرار بود.  آسان  بسیار  روشنفکرانه  زندگی  گذران  زمان  آن  در   .

جایی که برایت مشکلی  دردسر در جلسات بحث سیاسی می نشستی وتا هر

ومجادله هاي روشنفکرانه شرکت می  بحث    در این قبیل    ایجاد نمی کرد  

در تظاهرات هم اگر دوست داشتی شرکت می کردي. آخرسر نیز   کردي .

اداره  می گرفتی مدرك تحصیلی را     مشغول می   ي کاره  بدولتی  اي  و در 

و    کنیاداره  ا  با حقوق دریافتی ات خانواده ات ربعالوه می توانستی  .    شدي

سوي دیگر قضیه انتخاب سیاست  اما  .  برسانیاطرافیان مستمند هم یاري  به  

هرچند    این مبارزه .  ، آن هم از نوع مبارزه مسلحانه  مثابه یک حرفه بود به

محدودیت  توأم سختی،  جهت  با  در  ولی  بود،  مرگ  حتی  و  فراوان  هاي 

از زنجیر ستم  زحمتکشان  داشت و آن رهایی  تري گام برمیهاي بزرگآرمان

من همه  هاي سیاسی و اجتماعی براي همگان بود.   طبقاتی و کسب آزادي

می  همیشه فکر    ومشکالت گذشته بود    زندگیم تا آن زمان در سختی و

  کمیت موجود بکنم. ازي اقدامی جدي و همه جانبه علیه حدم باید رو رک

دیگر نباید    ؛بودند در حال انجام این نبرد  مصممی   هايانسانکنون که  پس ا 
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به این نتیجه رسیدم  سرانجام   . می دادم را از دستپیوستن به آنان فرصت 

باید همه تمایالت شخصی را کنار بگذارم تا  که دیگر زمان ایستادن نیست 

   .جامعه یاري برسانمهمه افراد آزادي و رهایی  بتوانم به

با طهماسب       براي    روز بعد مطابق قراري که  داشتم، آمادگی خود را 

ازآن راجع  انتشاراتی به او اعالم نمودم. پس  - اندازي یک هسته مطالعاتیراه

لی از آنجائی که تعطیالت  اندازي این هسته صحبت کردیم. وبه چگونگی راه

با  میان دیدار  براي  کارمان  شروع  از  پیش  تا  شد  قرار  بود،  پیش  در  ترم 

برویم.خانواده شهرستان  به  از    هایمان  که  با  آچرا  پس  دیداري  آن  نها 

 نخواهیم داشت.   

  پدرش   تصمیم داشت تا در کار درو محصول مزرعه  در آن سال طهماسب

کمک کند، به من نیز پیشنهاد داد تا براي خودسازي به دهکده محل    وبه ا

اش بروم و با او در کار درو همکاري کنم. من هم پذیرفتم. یک هفته  زندگی

ام راهی اسفرجان محل  در رامهرمز ماندم و پس از دیدار با مادر و خانواده

طهماسب گزند خانواده  دهکده  ی  اسفرجان  در  شدم.  شهرضا  توابع  از  اي 

هاي جنوبی کشورمان بسیار  استان اصفهان است. آن جا را برخالف دهکده

ها خانه روستایی زیبایی داشتند، در حیاطشان  پر آب و سرسبز یافتم. آن

تعدادي درختان گردوي تناور وجود داشت. خانواده اي بسیار گرم و مهربان  

شی گردوئی که درست کرده بود از ما پذیرائی کرد. من  بودند. مادرش با تر

از روز بعد ورودم به آنجا براي درو عازم مزرعه شدیم. من تا    و طهماسب 

فرسا باشد . بدن  قدر سخت و طاقتکردم کار درو آنپیش از آن گمان نمی

. در همان روز  گونه آمادگی براي انجام چنین کار سختی را نداشتمن هیچ

به روي اول کمرم، سر زانو و کتف هایم دچار درد شدیدي شد، ولی من 

خودم نیاوردم و مدت یک هفته بدون وقفه به درو مشغول شدیم. در پایان  

طهماسب خانواده  از  محبت  هفته  خاطر  براي به  و  کردم  تشکر  هایشان 
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 اسی نیمه مخفی عازم تهران شدم. پیگیري کارهاي مربوط به فعالیت سی
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 نظري اجمالی به علل و عوامل شکل گیري جنبش مسلحانه 
                    

تئوریک مشی مسلحانه بر چه پایه هایی استوار    تاریخی و   براستی مبانی 

من در اینجا  چرا در آن زمان اغلب روشنفکران جلب آن می شدند؟    وبود  

شکل گیري مبارزه سیاسی  سعی می کنم تا مختصري از آنچه زمینه ساز  

  . بیان کنم شده بود  ن مقطع زمانی  آدر  ش رهایبخش ایران  بدر جن   نظامی   -

در دانشکده علوم  به اعتبار آنکه  تا پیش از آنکه به سازمان به پیوندم    من

جنبش  تاحدودي با دیدگاه ها و خطوط فکري    ،می خواندم  اجتماعی درس

همانطور که قبال اشاره کردم  .  بودم  هپیدا کردآشنایی    سیاسی درایرانهاي  

آنجا  براي    در  شخاص  اکتابخانه اي بسیار غنی وجود داشت. بدین خاطر 

بود.  عالقمند با  جهت  به همین    فرصت مطالعاتی بسیار خوبی فراهم  من 

علل    برخی از دیدگاه هایی که در ارتباط با جنبش رهایی بخش منطقه،

دیدگاه هاي مربوط به چپ نو    فروپاشی حزب توده،  شکست جنبش ملی، 

وقتیکه در ارتباط با سازمان    لذا . ردمکپیدا  یی ا بود آشنابه ویژه انقالب کوب

قرار گرفتم می توانستم درك کنم که سازمان بر چه مبانی نظري اي استوار  

 . است

گرد  عمده  شاخص    سه گرایش به مشی مسلحانه را در  و عوامل  من علل   

 11: که ذیال به آن ها اشاره می کنم   آورده ام

 

 

نظر   ازویا  کرده باشدخاطراتم سکتھ ای ایجاد   یاناین فصل ھرچند ممکن است درب ١١
بعضی زاید بنظر برسد ویا حتی برای برخی نا خوشایند باشد؛ اما از آنجاییکھ عده ای  

یکھ بھ چریک ھای فدایی پیوستند بیشتر تحت تاثیر احساسات بھ غلیان  نھایآ فکر می کنند 
یادآوری کنم کھ این گونھ نبود. بلکھ سازمان بر مبانی نظری   ؛ خواستمآمده انقالبیشان بود 
  .ما با آگاھی بھ آن ھا در این عرصھ پا بھ میدان مبارزه گذاردیمغالب ای استوار بود کھ 

 این فصل را تا حد مبسوط تری توضیح دھم. موارد دربخش ضمیمھ سعی کرده ام تا من 
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دهه  (در دهه شصت میالدي  ی  انقالباعتراضی و تحوالت   الف :  
شکل گیري  وتاثیر گذاري آن بر در سطح جهانی  )چهل شمسی

 در ایران :   جنبش مسلحانه 
 
اوج گیري تفکرات فلسفی موسوم به چپ نو در دهه شصت میالدي در   .1

تاثیر گذاري این تفکرات بر جنبش دانشجویی در مخالفت   .اروپا و آمریکا

رهنگی و سیاسی حاکم در کشور هاي مرکزو همچنین در  با سیستم ف 

 جنبش دانشجویی کشورهاي پیرامونی. 

و  2 کمونیست  حزب  عضو  جوانان  خواهی  آزادي  جنبش  اوجگیري   .

 . روشنفکران غیر حزبی در کشور هاي اروپاي شرقی

بویژه این شعار مائو خطاب به جوانان حزبی    .تاثیرات انقالب فرهنگی چین 3

طرح این شعار بخصوص پس از    " .ماندهی را به توپ ببندیدستاد فر"که  

بسیار هیجان  دانشجویان    اعتراضات آزادیخواهانه در اروپاي شرقی در میان  

 انگیز بود. 

. مقاومت مسلحانه مردم ویتنام به رهبري حزب کمونیست، علیه تجاوز  4  

 ارتش آمریکا و هم پیمانان آن.

. پیروزي جنگ استقالل الجزایر علیه فرانسه و درس آموزي مبارزان ضد  5

 استعمار از شیوه هاي جنگ چریک شهري در الجزایر . 

اثیرات آن در میان  و ت. سر برآوردن الهیات رهائیبخش در امریکاي التین  6

 .کشیشان سایر مناطق محروم جهان
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جنبش  7 ویژه  به  منطقه  هاي  خلق  رهاییبخش  هاي  جنبش  .تاثیرات 

ئیل انظامی آن که علیه اسر  -مقاومت مردم فلسطین وسازمان هاي سیاسی

 وارد نبردي آزادیبخش شده بودند. 

ب در  انقال". درس آموزي از تجربیات انقالب کوبا به ویژه کتاب هاي  8

جنگ چریک  "چه گوارا و جزوه   "جنگ گریالیی"رزیس دبره ،    "انقالب

. کارلوس ماریگال انقالبی برزیلیایی "شهري  

    

بمثابه عمده  عملکرد هاي ناکارآمد حزب توده تاثیرات منفی :  ب
در قبال جنبش رهایی بخش ملی  ترین نیروي چپ فعال کشور  

 ایران:
 
تبعیت از منافع اتحاد   ،.عملکرد حزب توده در قبال  مسااله نفت شمال1  

 .)1320- 32شوروي و چشم پوشی از منافع ملی(سالهاي

.عملکرد حزب توده در رابطه اش با فرقه دموکرات وحزب دموکرات  2

 .کردستان

 .مصدقمحمد . عملکرد حزب توده در قبال جبهه ملی  به رهبري 3

 . 1332مرداد 28.عملکر حزب توده در مقابله با کودتاي 4 

. بی کفایتی حزب توده در حفظ تشکیالت پس از پیروزي کودتا (سالهاي  5

42-32(. 
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گذار مسالمت آمیز از سرمایه  "عملکرد حزب توده پس از تبعیت از تز  .    6

 .درقبال جنبش ضد دیکتاري مردم ایران"  داري به سوسیالیسم 

حزب توده به مثابه شعبه اي از ساواك در    "تشکیالت تهران".  عملکرد  7

 .سرکوب گروه هاي مبارز ضد رزیم به عاملیت عباس شهریاري

از این موارد و همچنین  بر بستر       دیکتاتوري لجام  سلطه  اختناق ناشی 

که امکان فعالیت سیاسی آزادانه را نا ممکن ساخته    گسیخته حاکم بر کشور

را    می   ؛بود خالصه  جمعبندي  این  جنبش    ضرورت در توان  گیري  شکل 

ها وتجربیات تلخ آموخته شده از عملکرد حزب  درس  :نمود  بیان مسلحانه  

تاثیر تحوالت پیروزمند جنبش    هاي ضد رژیم از سوئی وسایر گروه  توده و

از سوي  هاي آزادي   خواهانه و رهائیبخش در سطح جهانی و منطقه اي 

و روشنفکران سر خورده  تحول خواهان مصمم    انقالبیون وبخشی از  ،  دیگر

  - سیاسیمبارزه  نوین  به شکل  را    در داخل کشور  محضاز فعالیت سیاسی  

 . سوق دادنظامی 

آمیزژبی     قهر  به مشی  علل گرایش  اینگونه جمعبندي می    ن جزنی  را 

 کند: 

با کودتاي   �˺ استقرار   28ازسرگرفته شدن دیکتاتوري نظامی که  مرداد 

 شدت تازه اي یافته بود.  42تا 41یافته و با سرکوبی هاي آخرسال 

بــه بعــد کــه بــه بــی اثــر  35شکســت فعالیــت هــاي مخفــی ازســال  �˻

 بودن فعالیتهاي سیاسی گروهی را ثابت می کرد.
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ــین  �˼ ــی دوم و از ب ــه مل ــاي جبه ــت ه ــات شکســت فعالی ــتن امکان رف

 قانونی وسرخوردگی از فعالیت هاي علنی وعمومی.

 42تـا  39اي از مبـارزان طـی سـالهاي    به میـدان آمـدن نسـل تـازه �˽

 که نیروي الزم بعدي را فراهم نمود.

انعکاس پیـروزي هـاي انقـالب الجزایـر در جهـت تائیـد مشـی قهـر  �˾

ــه  ــه مســائل مشــی حــزب طبق ــا درزمین ــایج انقــالب کوب آمیــز و نت

ــام و  ــرد ویتن ــاس نب ــلحانه ، انعک ــارزه مس ــاي مب ــارگر وتاکتیکه ک

جنبشــهاي انقالبــی آفریقا(مثــل کنگــو) در جهــت تشــدید تمــایالت 

 مسلحانه.

یکی چـین و شـوروي درجهـت تاکیـد در ژانعکـاس برخـورد  ایـدئولو �˿

ضرورت گذار قهرآمیز و تاکیـد بـر جنـبش هـاي رهـایی بخـش ضـد 

 12"امپریالیستی.

حافل روشنفکري کشور بحث حول چگونگی پیشبرد عمل  در  آن زمان در م

آنها تحلیل هاي خود در    انقالبی در شرایط جدید مسئله اي محوري بود.

دیگر مبارزان  را براي بحث و اظهار نظر در اختیار    "چه باید کرد"زمینه  

قرار  می دادند. در این میان  برخی از آن ها این ایده را مطرح می کردند  

از دستگیري    که در شرایط  بقا گروه هاي مبارز وجلوگیري  براي  موجود 

فعالین سیاسی توسط پلیس و ضمانت ادامه کاري باید حداکثر مخفی کاري  

برنامه مطالعه   مبارز صرفا  براي گروه  هاي  آنها همچنین  را رعایت کرد. 

 متون مارکسیستی وتاریخ ایران را پیشنهاد میکردند.

 

 

 سایت آرشیو اپوزیسیون  ١٣١ص ٢بیژن جزنی ، تاریخ سی سالھ ایران، ج. ١٢
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در نقد و رد چنین گرایش سیاسی بود که پویان کتاب مشهور خود بنام  

را به جامعه روشنفکري آن زمان    "ضرورت مبارزه مسلحانه ورد تئوري بقا"

بودند  او  ارائه داد.   نظر آن هایی که معتقد  نقد  فراهم نشدن  ت در  زمان  ا 

ی  شرایط و لحظه مناسب براي عمل انقالبی، ضروریست که گروه هاي سیاس 

این طور می    ، کنند  انجام فعالیت سیاسی آشکار خوداري   براي بقا خود از 

  گوید:

دشواریهاي   "        رفع  براي  صحیحی  حل  راه  نمیتواند  تردید  بی  فرمول  این 

کنونی نیروهاي انقالبی در راه متشکل ساختن پرولتاریا و توده ي انقالبی باشد،  

نخواهند یافت مگر آنکه عناصر  واقعیت "شرایط مناسب"و  "لحظه مناسب"زیرا 

انقالبی در هر لحظه از مبارزه خویش به ضرورتهاي تاریخی پاسخ مناسب دهند.  

پس این فرمول در خدمت چه چیز قرار میگیرد؟ در خدمت اپورتونیستی که ترس  

فلج کننده خود را از دشمن با امکان ناپذیر دانستن تجزیه ي او، سلطه او توجیه 

قالبی خود را به مرزي محدود میسازد که از هر گونه درگیري با  میکند، وظائف ان

پلیس اجتناب شود و رشد مبارزه را به جبري متافیزیکی و نتیجتاً موهوم وا می  

 ١٣" گذارد.

، در پاسخ به  بر جامعه  در این نوشته پویان  ضمن توضیح شرایط حاکم  

علل سکوت کارگران و بی عملی آنان در واکنش به ستمی که به  چرایی  

 :  پاسخ می دهداینگونه   آنان روا می شود  

علت هاي متعدد آنرا میتوان در یک چیز خالصه کرد: زیرا نیروي    "      

دشمن خود را مطلق و ناتوانی خود را براي رهائی از سلطه دشمن نیز مطلق  
 

 

. امیر پرویز پویان ، ضرورت مبارزه مسلحانھ و رد تئوری بقا ، سازمان اتحاد   ١٣
 فدائیان خلق ایران 
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ضعف مطلق در برابر نیروئی مطلق در اندیشه  توان با    پندارند. چگونه می   می

رهائی بود؟ رابطه با پرولتاریا، که هدفش کشاندن این طبقه به شرکت در  

مبارزه سیاسی است، جز از راه تغییر این محاسبه، جز از طریق خدشه دار  

کردن این دو مطلق در ذهن آنان، نمیتواند برقرار شود. پس ناگزیر تحت  

که در آن هیچگونه امکان دمکراتیکی براي تماس،    شرایط موجود، شرایطی 

ندارد، روشنفکر   ایجاد آگاهی سیاسی و سازمان دادن طبقه کارگر وجود 

بگیرد.   توده طبقه خویش تماس  با  انقالبی  قدرت  از طریق  باید  پرولتاریا 

قدرت انقالبی بین روشنفکران پرولتري و پرولتاریا رابطه معنوي برقرار و 

 14"انجامد. در ادامه خویش به رابطه سازمانی می   اعمال این قدرت

 

  ؛ توسط پویان "ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوري بقا"پس از ارائه جزوه 

حول آن در گروه بحث هایی صورت گرفت . متعاقب آن قرار شد تا احمد  

در اختیار  آنرا  زاده حاصل آن مباحث را جمعبندي کند و طی نوشته اي  

حاصل بگذارد.  کتاب    گروه  فکري  فعالیت  هم    "این  مسلحانه  مبارزه 

بود که پس از تدوین براي اظهار نظر در اختیار    "استرتژي و هم تاکتیک  

پس از آن بود که تزهاي مطرح شده در آن کتاب    اعضا تشکیالت قرارگرفت. 

و از آن  بعنوان خط مشی گروه در سطح جنبش ضد دیکتاتوري ارائه شد  

      فت .پس مورد پیگیري قرار گر

           

 

 

 ، همان  . امیر پرویز پویان  14
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به مشی  روشنفکران در گرایش  رمانتیسم انقالبی تاثیرات  ج : 
 مسلحانه 

 

چریکها فدایی نماد واکنش انقالبی جنبش دانشجویی وروشنفکران طبقه    

یم حاکم بود. در آن زمان جوانان  ژمتوسط جامعه به سرکوب و استبداد ر

سازمان و جانفشانی در راه رهایی  این گروه هاي اجتماعی براي پیوستن به  

خلق سر ازپا نمی شناختند. اما  براستی این کدام آگاهی ایدئولوژیکی اي  

از خود گذشتگی می رساند    اي  مرحله  انبود که بدین گونه آنان را به چن

که وقتی وارد سازمان می شدند؛ سالح به کمرمی بستند و سیانور در دهان  

از  چگونه  ماده مرگ می شدند.  آ این آگاهی که عمر چریک بیش  با  آنها 

نیستی می شدند؟ براستی آن    شش ماه نیست وارد این عرصه از مرگ و 

دلیر می کرد چه بود؟   روانشناسی اي که آنان را در به سخره گرفتن مرگ 

این حس قوي رهایی از تن وجان و نثار آن در راه خلق از کجا مایه می  

گرفت؟ این کدامین ایمان بود که  به درستی راه آن قسم می خوردند؟  آن  

ها مذهبی نبودند که بفکر شهادت و حیات پس از مرگ و زندگی جاودانه  

ادي امروز انسان ها و براي  بلکه آنان بهشت را در حیات م   ؛ در بهشت باشند

حاکم   ی این حس قوي اومانیست پاسخ چنین بود کههمگان می خواستند. 

آنان را با  ،  ی از انقالب ورهاییم بر روح زمان بود که بر بستر درکی رمانتیس

سري پر شور از عشق به مردم و شوق رهایی و آزادي، به سوي جان نثاري  

ش و کوشش انقالبی براي پیوستن  و ازخود گذشتگی سوق می داد. این تال

محض  به جنبش مسلحانه ارتباط چندانی بر ضرورت  اگاهی مارکسیستی  

  که از شوریدگی   آنان نداشت. مهم آمادگی براي جانبازي در راه خلق بود

آنچه که درآن    .بر میخواستي وعدالت اجتماعی  آزاد  ،به رهایی آنان  وعشق  
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زمان زمینه هاي رشد آگاهی مبارزاتی را درمیان انقالبیون بر می انگیخت  

ادبیات    بیشتر تاثیرتاریخ    ، گذشته از مطالعه مختصري از  فلسفه ، اقتصاد  

رژیم هرگونه فعالیت سیاسی را منع کرده بود     شرایطی کهانقالبی بود. در  

تا  وامکا  و سعی می کرد  نظیر کاخ جوانان  اماکنی  فریبنده  از طریق  نات 

و همچنین  دیگري روحیه فرد گرایی و گریز از فکر انقالبی را تقویت کند،  

می شد تا جوانان بر بستر تضارب آرا  سیاسی مختلف  از آن  اختناق مانع  

راه را از چاه تشخیص دهند، این ادبیات انقالبی بود که زمینه هاي تعالی  

مسلحانه فراهم می ساخت.  روانی افراد را براي پیوستن به مبارزه    روحی و 

این ادبیات بود که علم جنگ علیه رژیم دیکتاتوري را برافراشته بود. بهمین  

کتاب   ونگهداري  خواندن  که  بود  سنگین    "مادر"خاطر  حبسی  گورگی 

داشت. براستی این ادبیات واجد چه مشخصه هایی بودکه بدینگونه جوانان 

در رمانتیسم    کرد.   می دلسوز و حساس به درد ورنج مردم را جذب خود  

اند. برجسته  این خصوصیات  برتري   عدالت خواهی،  انقالبی  آزادي طلبی 

قهرمانی    دادن به احساس وتخیل در مقابل استدالل وعقل، حزن و اندوه،

وشورشگري. با نگاهی کوتاه به  آثار ادبی این دوره این گرایش به خوبی  

ات پیش از واقعه سیاهکل  دیده می شود. من در این جا مقایسه اي بین ادبی

  ؛ و پس از آن را ارائه می دهم. اخوان ثالث در شعر زمستان با حزن و اندوه

را به زیبایی بیان    32سکون ورکود پس از سرکوب جنبش توده اي سال  

                                 :                               کندمی

 

 زمستان                   

 

 سالمت را نمی خواهند پاسخ گفت 

 سرها در گریبان است 
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 کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را 

 نگه جز پیش پا را دید، نتواند 

 که ره تاریک و لغزان است 

 وگر دست محبت سوي کس یازي

 به اکراه آورد دست از بغل بیرون

 که سرما سخت سوزان است 

 ز گرمگاه سینه می آید برون، ابري شود تاریکنفس، ک

 چو دیوار ایستد در پیش چشمانت

 نفس کاین است، پس دیگر چه داري چشم؟ 

 ز چشم دوستان دور یا نزدیک

 مسیحاي جوانمرد من! اي ترساي پیر پیرهن چرکین 

 ... هوا بس ناجوانمردانه سرد است ... آي

 دمت گرم و سرت خوش باد 

 ي، در بگشاي سالمم را تو پاسخ گو

 منم من، میهمان هر شبت، لولی وش مغموم 

 منم من، سنگ تیپا خورده ي رنجور

 منم، دشنام پست آفرینش، نغمه ي ناجور 

 نه از رومم، نه از زنگم، همان بیرنگ بیرنگم

 بیا بگشاي در، بگشاي، دلتنگم 

 حریفا! میزبانا! میهمان سال و ماهت پشت در چون موج می لرزد

 نیست، مرگی نیست تگرگی 

 صدایی گر شنیدي، صحبت سرما و دندان است 

 من امشب آمدستم وام بگزارم 

 حسابت را کنار جام بگذارم 
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 !چه می گویی که بیگه شد، سحر شد، بامداد آمد

 فریبت می دهد، بر آسمان این سرخی بعد از سحرگه نیست 

 حریفا! گوش سرما برده است این، یادگار سیلی سرد زمستان است

 قندیل سپهر تنگ میدان، مرده یا زنده و

 به تابوت ستبر ظلمت نه توي مرگ اندوه، پنهان است 

 حریفا! رو چراغ باده را بفروز، شب با روز یکسان است 

 سالمت را نمی خواهند پاسخ گفت 

 هوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان، دستها پنهان 

 نفسها ابر، دلها خسته و غمگین 

 بلور آجین  درختان اسکلتهاي 

 زمین دلمرده، سقف آسمان کوتاه

 غبار آلوده مهر و ماه 

  15زمستان است.  

رافیل سیاهکل، آن  حزن و اندوه ناشی از  سولی پس از دمیدن صور ا  

ضعف و سکون در شعر شاعران جاي خودرا به طغیان و شورش علیه نظم  

 موجود می دهد.

 

                                                     آن عاشقان شرزه                            

 

 آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند 

 رفتند و شهرِ خفته ندانست کیستند 

 

 

 . زمستان .اخوان ثالث 15
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 فریادشان تموّج شطِّ حیات بود 

 چون آذرخش در سخن خویش زیستند 

 ي طوفان که روز مرگمرغان پر گشوده

 دریا و موج و صخره بر ایشان گریستند 

 ست خاك گفتی اي عزیز! سترون شدهمی

 اینک ببین برابر چشم تو چیستند 

 هر صبح و شب به غارت طوفان روند و باز 

 16باز آخرین شقایق این باغ نیستند.

 

 

 سرود پیوستن                                                                                 

 

 باید که دوست بداریم یاران 

 باید که چون خزربخروشیم 

 فریادهاي ما اگر چه رسا نیست 

 باید یکی شود 

 باید تپیدن هر قلب اینک سرود 

 باید سرخی هر خون اینک پرچم 

 

 باید که قلب ما 

 سرود ما و پرچم ما باشد 
 

 

 .از بودنن و سرودن.محمد رضا شفیعی کدکنی 16
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 باید در هر سپیده البرز 

 نزدیک تر شویم 

 باید یکی شویم 

 اینان هراسشان ز یگانگی ماست 

 باید که سر زند 

 ه خاور طلیع

 از چشم هاي ما 

 باید که لوت تشنه 

 میزبان خزر باشد 

 باید که کویر فقیر

 ه هاي شمالی بی نصیب نماند ماز چش

 باید که دست هاي خسته بیاسایند 

 باید که خنده و اینده ، جاي اشک بگیرد 

 باید بهار 

 در چشم کودکان جاده ي ري 

 سبز و شکفته و شاداب 

 باید بهار را بشناسند 

 بر پل بنا شود  "یه جواد"باید 

 پل

 این شانه هاي ما 

 باید که رنج را بشناسیم 

 وقتی که دختر رحمان 

 با یک تب دو ساعته می میرد 

 باید که دوست بداریم یاران 
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 باید که قلب ما 

 17سرود و پرچم ما باشد 

 
یم  تدر عرصه داستان نویسی نیز در این سالها با نویسندگانی مواجه هس

که بر بستر رمانتیسم انقالبی تصویر گر فقر و رنج توده هاي زحمتکش  

که تا پاي جان در   نددی . آنها قهرمانانی را به تصویر می کشبودندجامعه 

دفاع از حقوق خود و دیگر  محرومین با ستمگران وغارتگران به ستیز  

 . بودندبرخواسته 

کتاب هاي صمد  صمد بهرنگی یکی از برجستگان این سبک نگارش است.

زادگی را در ضمیر نسل انقالبی دهه چهل و  آبا زبانی ساده روح مقاومت و 

ساعت در خواب    24سیاه کوچلو و  پنجاه صیقل می داد.در کتاب هاي ماهی  

وبیداري مارا تشویق به مقابله با سالح در برابر زورگویان می کند.علی اشرف  

ین زمینه قلم زده اند. درویشیان ،غالمحسین ساعدي ،احمد محمود در ا  

مورد   ها  با همین مضمون  بهایی  کتا  ترجمه  فارسی  ادبی  آثار  از  گذشته 

خرمگس18،  نظیر  هایی  کتاب  گرفت.  می  قرار  روشنفکران  زیاد  استقبال 

ژرمینال 19  ، خوشه هاي خشم 20،پاشنه آهنین 21  ، چگونه پوالد آبدیده شد 22  

 

 

 . اي سرزمین من .خسرو گلسرخی 17
 اثر : اتل لیلیان وینچ . ١٨
 امیل زوال  : . اثر١٩
 جان اشتان بک  . اثر: ٢٠
 جک لندن  .اثر: ٢١
 نیکالی آستروفسکی  . اثر: ٢٢
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،  فونتا مارا 23  ، نان و شراب 24، مادر 25  ، ده روزي که دنیا را تکان داد 26، بر 

می گردیم گل نسرین بچینیم 27  . به این ترتیب نسلی از انقالبیون حرفه  

ب بر  که  گرفت  شکل  در   اي  اسلحه  انقالبی،  وهیجان  شور  عمدتا  ستر 

بسیار   و  دست،پاي در مصافی نابرابر یا رژیمی گذاردند که سرتا پا مسلح  

                                                                 .                  بی رحم بود

                                                 

 

 

 

 اثر: اینیاتسیو سیلونھ  . ٢٣
 اینیاتسیو سیلونھ  .اثر: ٢٤
 گورگی .اثر: ماکسیم  ٢٥
 . اثر: جان رید  ٢٦
 .اثر ژان الفیت  ٢٧



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم 

 جنگ چریک شهري 

 

 

 



 

 

 

همراه با کیومرٍث(طهماسب  آبادخانه تیمی نظام  -فعالیت نیمه مخفی 
 وزیري)  

  

پس از بازگشت از اصفهان قرار شد تا محلی را براي فعالیت نیمه مخفی    

فراوان در محالت مختلف  پیدا کنیم، به همین منظور پس از جستجوي  

آباد  اتاقی را در ناحیه نظام  ،شهر و مراجعه به خانه ها با توجیه کارگر کارخانه

به جمع ما پیوست. او از رفقاي    (رضا ستوده)  پیدا کردیم. پس از مدتی کاوه 

آغاز    ترتیب ما زندگی نیمه مخفی خود رااین  اي مان بود. بههم دانشکده

هفته  کردیم. اوایل  میدر  جمع  آنجا  در  شب  چند  به  شدیم اي  تبادل    و 

همچنین   و  روز  سیاسی  موضوعات  به  راجع  اظهارنظر  و  بحث  اطالعات، 

هاي توضیحی سازمان در ارتباط  مطالعه نشریه نبرد خلق و برخی اعالمیه

هاي  بعالوه کتاب  .؛ می پرداختیمشده بودبا عملیاتی که تا آن زمان انجام

«مبارزه مسلحانه هم استراتژي هم تاکتیک» اثر رفیق احمدزاده و کتاب  

در دستور کار مطالعاتی    «مبارزه مسلحانه ورد تئوري بقا» اثر رفیق پویان

هاي تکنیکی بود. از جمله  ما قرار داشت. بخش دیگري از کار ما آموزش

آموزش تکثیر این  غلتک  تهیه  یکی  لوله    اعالمیه   ها  قطعه  یک  با  که  بود 

هاي سازمان و  شد. ما از این وسیله جهت تکثیر اعالمیهپولیکا ساخته می

کردیم. موارد  عمومی استفاده میها در دانشکده، خوابگاه و اماکن  پخش آن

هاي انفجاري، طرز تهیه تایمر و آموزش کندیگري از قبیل اعالمیه پخش

       جعلیات از قبیل تهیه مهر در دستور کار قرار داشت.

از جمله    براي زندگی در خانه تیمی نیز مقررات سختی تعیین شده بود.
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تعیین کردیم.  28  "تیعالمت سالم"براي ورود به خانه محلی را جهت زدن 

تنبیهاتی نیز براي کسانی که از این مقررات عدول می کردند مطابق با آنچه  

از  در خانه تعیین کردیم. همچنین لوحی  بود  تیمی سازمان معمول  هاي 

 .» را به دیوار چسباندیم«علیه لیبرالیسمتحت عنوان  سخنان مائو
 

خبر آورد که موفق شده تا با رفقاي سازمان    حدود یک ماه بعد طهماسب

نظر  ارتباط بگیرد. او گفت قرار است تا براي توجیه بیشتر و بحث و تبادل

همراه یکی از رفقاي سازمان به کوه برویم. من و کاوه از این خبر بسیار  

با رفیق داوود  در    (محسن صیرفی   خوشحال شدیم. در موعد مقرر  ) که 

ارتباط با سازمان بود در کوه مالقات کردیم. در آنجا قرار شد تا هرکدام از  

شایگان شام   را به یاد رفیق نادر ما نام مستعاري انتخاب کنیم. من نام نادر

) گاهی به خانه  (محسن صیرفی  پس رفیق داوود  انتخاب کردم. ازآن  ؛ اسبی

زد. البته ما قبل از ورودش عالمت سالمتی خانه را  آباد سر میما در نظام

چرم  می روي  کار  بود.  آشنا  تکنیکی  کارهاي  با  او  جلد  زدیم.  تهیه  براي 

قع نیز در مطالعه جمعی  موا ی را او به ما آموزش داد. همچنین بعضاسلحه 

پاسخما شرکت می ما  به سؤاالت  و  به  هایی میکرد  موکول  را  آن  یا  داد 

 کرد. پرسش از دیگر رفقا می

 

پس از اتصال به سازمان نحوه کار وفعالیت معمول من دچار تغییر کلی شد  

 

 

نفر تعیین  عالمت سالمتی: عالمتی قراردادی بود، کھ بین افرادی یک خانھ تیمی یا دو  ٢٨
می شد.این عالمت در محلی کھ از قبل تعیین شده بود زده می شد.فردی کھ قرار بود بھ  
خانھ تیمی برود یا قراری را اجرا کند پس از مشاھده آن از امن بودن وسالمتی طرف  

 دیگر مطمئن شده و قرار را اجرا می کرد.
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فعالیت از  آرامی  به  تا  قبلیاز آن پس مجبور شدم  و  هاي  ام در دانشکده 

هاي کوهنوردي که بخشی از برنامه  اهم. بعالوه از اجراي برنامهخوابگاه بک

کنم. خودداري  بودم  گرفته  بعهده  آنرا  لوازم    ریزي  جهت  همین  به 

اتاقیم سلمان که او نیز در اتاق کوه  کوهنوردي راکه پیش من بود به هم

دوستان   بقیه  دید  از  من  جدید  وضعیت  این  سپردم.  داشت  فعالیت 

ها در این مورد سؤالی  اند، به همین جهت هر موقع آنکوهنوردم پنهان نم

کردم. در دانشکده نیز  کردند من معموالً جواب را به شوخی برگزار میمی

به همین ترتیب از کارهاي صنفی کنار کشیدم. از آن پس دیگر در امور  

فروشی دخالت نکردم و تدریجا ارتباطم را با دوستان فعال  تعاونی و کتاب

  فعالیت هاي مختلف دانشجویی ترتیب از  اینقطع کردم. به  فی در امور صن 

 شده و به سمت خانه تیمی رانده شدم. کنده 

من     موقع  آن  درسی  در  واحد  وتبیین  یک  بررسی  به  که  داشتم  اي 

پرداخت. در این رابطه من مارکسیسم  شناسی میهاي فکري در جامعهنحله

عنوان موضوع تحقیق انتخاب کردم.  اما مشکل عمده اي که براي این  را به

داشت   وجود  هم  آنچه  بود.  تحقیق  منابع  کمبود  وجودداشت  عمدتا  کار 

توسط موسسه تحقیقات    که برخی از آنهام بود هایی در نقد مارکسیکتاب

ها کتابی از  و در کتابخانه دانشکده موجود بود. یکی از آن اجتماعی ترجمه

از اعضا سابق حزب کمونیست یوگسالوي بود. من این    "میلوان جیالس "

دقت مطالعه کردم و تمام نکاتی را که او موردنقد قرار داده بود    کتاب را به

ات قوت مارکسیسم مورد تأکید قراردادم. بعالوه توضیح برخی  عنوان نکبه

اي  از مقوالت را نیز از کتاب «اصول مقدماتی فلسفه» استخراج کردم و مقاله

 فراهم آوردم.

نظر پیرامون موضوع دوستان را دعوت به حضور  براي انجام بحث و تبادل    

دوستداران  در جلسه کردم. آن روز کالس همیشه خلوت درس مذکور با  
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اي نشست. من  فلسفه علمی پر شد. دکتر توسلی استاد این درس در گوشه

بحث را با توضیح مبحث ماتریالیسم دیالکتیک شروع کردم سپس به شرح  

به آنگاه  و  پرداختم  تاریخی  ماتریالیسم  دید    مفهوم  زاویه  از  مذهب  نقد 

ها ست اشاره کردم. دکتر  ون تودهو اینکه او مدعی است مذهب افی  مارکس

تا مدتی به صحبت هاي من گوش داد ولی از انجائیکه فردي مذهبی    توسلی

بود سرانجام طاقت نیاورد و صداي اعتراضش بلند شد و گفت دیگر بس 

. ولی این صحبت او با اعتراض دانشجویان مواجه   است لطفاً ادامه ندهید

است و تحقیق    هاي مارکس ها دیدگاهاو گفتم که اینبه  شد. من در پاسخ  

، ناظر به بیان همه    من تا آنجایی که منابع در دسترس اجازه داده است 

زوایاي نظري این متفکر علوم اجتماعی است. سرانجام ایشان باوجود عدم  

تمایلشان مجبور به رعایت خواست جمع شد و آن جلسه تا پایان صحبت  

ینه برخی از دوستان  پس عصبانیت شدید و کآن  از  اما  .   هاي من ادامه یافت

 مذهبی را نیز براي خود فراهم ساختم.  

عده     گیرودار  این  در  در  نحوي  به  هرکدام  که  دانشجو  دوستان  از  اي 

کردند ، بخاطر فعالیت ها سیاسی اي  هاي صنفی با ما همکاري میفعالیت

که داشتند دستگیر شدند. به این جهت شرایط براي ما که فعالیت نیمه  

شد. ما این احتمال  تر  م و با سازمان همکاري می کردیم دشوار  مخفی داشتی 

ممکن است در ارتباط با فعالیت هاي ما در دانشکده  آنها  دادیم که  را می

 تک نویسی بکنند ، و این می توانست براي ما مشکالتی ایجاد کند.   برایمان

دیگر آنکه در آن موقع غیبت طوالنی دانشجویی از دانشکده و خوابگاه       

به همین خاطر  براي آنکه    .   باعث حساسیت ساواك نسبت به او می شد 

گداري به دانشکده  می رفتم و در آنجا  غیبت من سوظنی ایجاد نکند گاه

دادم  نشان می  را  هفته  .  خود  در  بار  دو  یکی  خوابگاه سر  بعالوه  به   نیز 

شب که براي توجیه  ادامه داشت. تا اینکه یک  54زدم . این کار تا سال می
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نگهبان   شدم.   مواجه  مشکوکی  مورد  با  بودم  رفته  خوابگاه  به  معمولی 

بسیار   رفتاري  من  با  خوابگاه  در  کارش  به  شروع  زمان  از  که  ساختمان 

به داشت،  اي  درحالیدوستانه  من  مشاهده  مشوش  محض  اندکی  که 

طرف من آمد و پرسید: راستی آقاي شیروانی  رسید بهبه نظر میوپریشان  

آیید. در پاسخ گفتم: براي  شما کجا هستید؟ مدتی است که به خوابگاه نمی

ام مدتی رفته بودم شهرستان. مگه مشکلی پیش اومده؟ با  دیدار با خانواده

غ تو  تشویش در جواب گفت: نه نه ولی تا حاال چند بار از دفتر نگهبانی سرا

رفته اند و سفارش کردند که هر موقع به خوابگاه آمد به آنجا بروي و  گرا  

اي دریافت کنی. گفتم چرا نامه را به تو ندادند تا به من بدهی؟ گفت  نامه

. او  در    زنم نمیدونم. گفتم باشه حاال که دیر وقته فردا صبح به آنجا سر می

ون آنکه به صحبت هاي من  جواب گفت نه نه حتما همین حاال برو . بعد بد

به عجله  با  بکند  نگهبانی  توجهی  اتاق  آنجا  و   دویدطرف  مشغول    در 

بودم،  شماره او مشکوك شده  از نحوه برخورد  با تلفن شد. من که  گیري 

خروجی ساختمان حرکت کردم. نگهبان در حالیکه هنوز داشت    طرف در به

ي که بسیار مشهود  با تلفن شماره می گرفت با دستپاچگی و حالتی غیرعاد

رید صبر کن باهات کار مهمی دارم. گفتم  بود پرسید: حاال شما کجا می

نباش من می بر می  رنگران  دارند، زود هم  ببینم چه کار  م دفتر نگهبانی 

گردم. سپس بدون آنکه منتظر شنیدن صحبت دیگري از طرف او باشم از  

  .را ترك کنماز آنجا  تر  خوابگاه بیرون آمدم. تصمیم گرفتم تا هر چه سریع

هاي  طرف نردهصلی خوابگاه خارج نشوم بها   براي آنکه از در  بدین منظور

خیابان امیرآباد  پریدم.    سمتها به  نزدیک ساختمان دویدم و از روي آن

،  در حالیکه باد سردي می وزیدآن شب خیابان امیرآباد بسیار خلوت بود.  

پیاده  تا ایستگمدتی  اولین  در  با  روي کردم.  اتوبوس شدم. سپس  اه سوار 

آباد رساندم. دیروقت بود که وارد  تعویض چند خط خودم را به منطقه نظام
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در خانه بود، موضوع را با او در میان    خانه تیمی شدم. آن شب طهماسب

دانستیم  گذاشتم، باهم مقداري راجع به آن مشورت کردیم، ما دقیقاً نمی

اند. البته  چه قرار است و به چه منظوري مرا به نگهبانی فراخواندهماجرا از  

دانستیم که درخوابگاه چندین نفر با همین شگرد توسط ساواك  این را می

. من نظرم این بود که حساسیت زیادي نسبت به من  ه بودنددستگیرشد

می آنها  بود،  اینگونه  اگر  چه  ندارد،  طروجود  به  مرا  یتوانستند  دیگري  ق 

ها و احتماالت دیگري نیز بحث کردیم ولی  دستگیر کنند. ما راجع به شق

نتیجه به  این  چون  در  تا  شد  قرار  نرسیدیم،  نیز    مورداي  رفقا  دیگر  با 

به مشورت  نظر  تبادل توجه  با  که  بود  مطرح  سئوال  این  ما  براي  کنیم. 

 29یی بروم یا خیر؟ براي دریافت آن نامه کذاباید  آیا من    ؛ احتمال دستگیري

از   زیادي  تعداد  داشت  قرار  دشواري  شرایط  در  سازمان  موقع،  آن  در 

وعدهخانه رفته  لو  تیمی  بودند. هاي  دستگیرشده  یا  و  کشته  رفقا  از  اي 

محسوب می    سازمان و خانه تیمی ما پشت جبهه 30. مخفی بود طهماسب

حرکت بسیار مشکل شده بود. این ها    شدت پلیسی و شد. بعالوه اوضاع به

 . افزودگیري در این مورد میهمه با هم بر مشکل تصمیم

خبر    مدتی درخانه تیمی به سر بردم سرانجام طهماسبآنکه  پس از        

ترتیب زندگی و  ایناند دیگر به دانشکده و خوابگاه نرو. بهآورد که رفقا گفته

 

 

ود  شاه ب تی در زندان رزیم  که مداي دانشکده هم پس  از وقوع انقالب یکی از دوستان  29

 روزي با شرمندگی به من گفت که در مورد تو تک نویسی کرده ام. 

در کمین او   عوامل ساواك که  شد .تهماسب ازطریق یکی از کارمندان دانشکده مطلع  30

پس از مدتی مخفی   وکرد رفتن به دانشکده خود داري آن پس از هستند.به همین جهت از 

 شد.
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سیاس آنفعالیت  از  شد.  شروع  من  مخفی  با  ی  من  ارتباطات  کلیه  پس 

هاي فدائی  چریک   ام قطع گردید و سازمان دوستان، آشنایان، اقوام و خانواده

از   بیشتر  اندکی  من  موقع  آن  کرد.  پر  را  آنان  همه  جاي  سال    23خلق 

 داشتم. 

 

                                                                            فعالیت مخفی 
عنوان عضو مخفی سازمان فعالیت سیاسی من   به 54از نیمه دوم سال      

اي و یک کپسول سیانور  ازآن  یک نارنجک لولهابعاد دیگري پیدا کرد. پس

کر ما تالش می  موقع  آن  در  گرفت.  قرار  من  اختیار  رعایت  در  با  تا  دیم 

هاي  ضوابط سخت انضباطی تا آنجا که ممکن بود خود را از روحیات و شیوه

لیبرالیستی زندگی روشنفکرانه دور کنیم  و به افرادي منضبط تبدیل شویم.  

هایی که سازمان براي زندگی  نامهبایست تا در چارچوب آئینجهت میبدین

خانه زندگی  در  بود،  کرده  تدوین  تیمی  می  هاي  تنظیم  را  خود  مخفی 

اجرا می کردیم تا آنجایی که بخاطر    ی مواردي که ما در خانه تیم.  کردیم

   :دارم از این قبیل بود

استفاده کنیم، هر  برنامه      به حداکثر  روزانه  وقت  از  آنکه  براي  نویسی: 

شد. هر  اي مرکب از افراد خانه تیمی تشکیل میشب در وقت معینی جلسه

بود  کند.    فرد موظف  تعیین  دارد  بعد خود  روز  برنامه  در  را که  کارهایی 

شد. مواردي از قبیل مطالعه فردي و  بایست پر میوقت روز افراد میتمام

آموزش روزانه،  ورزش  خریدها،  تیمی،  خانه  روزانه  نظافت  هاي  جمعی، 

محله از  نقشه  تهیه  و  شهرشناسی  شناساییتکنیکی،  اجراي  هاي  شده، 

ن تعیین زمان دقیق خروج و ورود و مواردي دیگر از این  قرارهاي الزم ضم

 شد. قبیل در برنامه روزانه گنجانده می

جلسات      در  معموالً  که  بود  مواردي  ازجمله  خود:  از  انتقاد  و  انتقاد 
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کردیم. این برنامه به این خاطر بود که افراد باید  ریزي شبانه اجرا میبرنامه 

خردهبی خصائل  با  اعضاي  یابورژورحمانه  دیگر  و  خود  پرولتري  غیر  و  ی 

تسویه  برخوردسازمان   به  گاهی  جلسات  این  متأسفانه  هاي  حسابکنند. 

انجامید و نهایتاً بجاي آنکه به رشد و بالندگی افراد  شخصی بین افراد می

 شد. روحیه افراد ختم می  تضعیفدار شدن شخصیت ومنجر شود به جریحه

بعد ظهر ها  در حالیکه یک موسیقی رزمی می  ورزش روزانه : معموالً        

گذاشتیم بطور جمعی ورزش می کردیم. هرروز یکی از رفقا وظیفه تمرین  

هاي رزمی در برنامه  شد تا برخی از ورزشگرفت. تالش میرا به عهده می

من هنوز هم همان ورزش ها را انجام می دهم.     ورزش روزانه گنجانده شود.

افزایش مهارتتمرین کشیدن اسلحه بر شدن در زمان وقوع    سریع  و  اي 

حادثه، ازجمله مواردي بود که ما موظف به اجراي آن بودیم. اعضا موظف  

 بودند تا در هنگام خروج از خانه تیمی یکی دو بار این کار را انجام دهند. 

طور در دائم در    هاي تیمی ما بهپوشش افراد: از آنجائی که در خانه         

باش بودیم ، لزوما مردان همیشه اوقات با شلوار و کفش بودند.  دهحالت آما 

شده  که کلیه لوازم تهاجمی و دفاعی در کمربند چرمی به بدن بستهدرحالی

خانه زنان  میبود.  گشادي  شلوار  و  تونیک  هم  تیمی  که  هاي  پوشیدند 

 ها بود. مناسب مخفی کردن کمربند اسلحه و خصوصیات زنانگی آن

نوع   براي اجاره آن  البته  به مناسبت محل زندگی و توجیهی که  پوشش 

 خانه داشتیم تغییر می یافت. 

در        مقررات  اکید  اجراي  به  موظف  افراد  همه  تنبیهات:  و  انضباط 

اي  توجهی ممکن بود به ضربههاي تیمی بودند. از آنجائی که هرگونه بیخانه

ناپذیر ختم شود، افراد خاطی پس از توجیه شدن ، تنبیه می شدند.  جبران

یا   و  روزانه  از حذف مسئولیت  بودند  عبارت  تنبیهات  این  توقیف  معموال 

 اسلحه براي مدتی معلوم. 
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که درآمدهاي سازمان بسیار محدود بود.  هزینه خانه تیمی: ازآنجایی       

ما معموالً با مشکل مالی دست به گریبان بودیم. در آنموقع هزینه روزانه 

شده بود. البته رفقایی  ریال تعیین  40الی    30هر خانه تیمی مبلغی حدود  

کردند تا آنجا  دانستند و سعی میراف میسا نیز ا هم بودند که همین مبلغ ر

 که ممکن است از آن هم کمتر خرج کنند.

نگهداري اسلحه: مراقبت و نگهداري از اسلحه براي ما بسیار حیاتی بود.       

از    ی طور دائم به کمرمان بسته بود، معموالً دیواره و بعضچونکه اسلحه به

روزانه  قسمت برنامه  در  به همین جهت  هاي آن دچار خوردگی می شد. 

و زنگ  تمیزکاري  اختصاص میوقتی جهت  آنجائی  زدائی  از  که در  یافت. 

و تردد در شهر  از ضامن خارج می  حین  را  اسلحه  قرارها  در  سر  کردیم، 

فشنگ   یبعض چاشنی  عمل  موارد  ورطوبت  بدن  عرق  جذب  براثر  ها 

 کردند، این هم از مواردي بود که باید به آن توجه می کردیم .  نمی

در مورد نارنجک هاي مصرفی در سازمان قضیه به این قرار بود که        

نارنجک هاي فابریک بسیار کم و ما مجبور بودیم از نارنجک هاي    تعداد

موقع   آن  در  کنیم.  استفاده  ساز  نارنجک   بعضیدست  دستاز  ساز  هاي 

هاي  اي آلومینیومی داشتند. مواد احتراقی آن ها نیز معموالً در خانهپوسته

ا  هبق با استاندارد هاي جنگی نبود. این نارنجک امط   شد کهتیمی ساخته می

  هاي دست قابلیت تخریبی خوبی نداشتند. نوع دیگري از نارنجک معموال  

اي چدنی. در سال  با پوستهو  اي شکل بودند  ساز که بعدا ساخته شد، لوله

به یک کارگاه چدن  56 فرستادن جعفر پنجه شاهی (خشایار)  ریزي و  با 

نارنجک  نوع  این  از  زیادي  تعداد  اصفهان  در  وتراشکاري  تهیه شد  در    ها 

 . اختیار اغلب رفقا قرار گرفت

     

جلسات ، قرارها و  بندي اسناد : طبقه بندي اسناد از قبیل صورتطبقه     
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ساز  توانست زمینهها میطورکلی نوشت هایی که دستیابی ساواك بدانبه

برداري قرار گیرد.  ضربات بعدي و یا عواقب سیاسی و یا بهر دلیلی مورد بهره

بندي در دو ردیف صفر و دو صفر انجام  قرار داشت. طبقهموردتوجه اکید  

ها  کردیم و در کنار آنداري میشد، اسناد را در دو محفظه جداگانه نگهمی

می قرا  بنزین  محتوي  بطري  همهدو  در صورت  گرفت.  تا  بود  فراهم  چیز 

 یورش ساواك اسناد را بسوزانیم.

رار اعضا در خانه تیمی براي   تعیین نقشه فرار از خانه: پس از استق         

شرایط اضطراري و یا حمله ساواك بهترین مسیر فرار انتخاب می شد.سپس  

امکاناتی که براي این فرار الزم بود فراهم میآمد. مثالً اگر مسیر فرار از روي  

و در محل مورد نظر   می شددر صورت لزوم نردبانی خریداري  بام بودپشت

فرار تعیین مییف تک شد. بعالوه وظاگذارده می افراد در هنگام  شد.  تک 

گردید و معموالً او کسی  عنوان فرمانده دفاعی در خانه تعیین مییک نفر به

مورداستفاده   میشد  محسوب  خانه  سنگین  سالح  که  را  مسلسل  که  بود 

قرارمی داد. فرد دیگري مسئول سوزاندن اسناد بود، به این ترتیب هرکس  

 تسهیل عملیات به عهده داشت. منظور اي را بهوظیفه

  

هاي بسیار  مصادف با شروع سال  54آغاز فعالیت مخفی من در سال       

روزمره  امور  پیشبرد  جهت  در  استوار  ما  اما  بود؛  سازمان  حیات  دشوار 

ریزي تشکیل  نمودیم. جلسات شبانه جهت برنامهتشکیالتی فعاالنه عمل می

عالمیه و پخش آن توسط اعضاء  شد، آموزش کارهاي تکنیکی، تکثیر امی

گرفت. در آن موقع کتاب «مبارزه مسلحانه هم استراتژي  تیم صورت می

هم تاکتیک» اثر رفیق مسعود موردمطالعه اعضاء تیم قرار داشت. حقیقت  

هاي طوالنی پیرامون صحت  آن است که از همان موقع بین ما سه نفر بحث

 گرفت.در میهاي رفیق احمدزاده  مشی مسلحانه و دیدگاه
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کاري و گرایش به  در آن زمان مخالفت با جنبش مسلحانه برابر با سیاسی  

 حزب توده بود. 

براي ما جنبش نوین مبارزاتی روشنفکري ایران با اقدام مسلحانه در       

می خورد. از نظر ما رفقاي سیاهکل با نثار جان خود، خون   سیاهکل گره

هاي    ايتازه رگ  شگرف  جنبش  در  تأثیرات  بودند.  دوانده  ایران  انقالبی 

گروه دیگر  روي  بر  جنبش  این  شکل  باورنکردنی  باعث  روشنفکري  هاي 

جنبش مسلحانه در تنور  .  گیري محافل وتشکل ها مشابه بسیاري شده بود

بود دمیده  کشورمان  ادبی  سروده.  جنبش  زمان  آن  توسط  در  که  هایی 

شور و هیجانی    ؛ ذشتگان به نظم درآمدشاعران انقالبی در رثاي آن از جان گ

ترتیب بود   این  ناپذیري در میان رهروان ضد استبداد پدید آورد. بهوصف

که فکر می کردیم زمستان شکست و رفت. اکنون حس پوچی، بیهودگی و  

که تا آن زمان چون خوره به جان و روح روشنفکران کشورمان  درماندگی اي

اي را بشارت  انداخت و تولد نوزاد خجستهمیا ندك پوست  افتاده بود، اندك

 داد. می

می  تأکید  انقالبی  رمانتسیسم  وجه  بر  عوامل  همه  زمان  آن  کرد.  در 

کردیم همگی داستان هاي    هاي تیمی مطالعه میهایی که در خانهکتاب

ها ي زحمتکش  نی بود که درراه رهایی تودهناقهرمانی و جانبازي مردان و ز

اي تابناك،  ر استبداد بپا خواسته بودند. ما چشم بر آیندهو خالصی از زنجی

خلق براي  آسایش  و  رفاه  از  انباشته  و  ستم  و  ظلم  از  محروم  عاري  هاي 

وبا    "بامغزي سرد و قلبی گرم    "کشورمان دوخته بودیم و براي تحقق آن 

به مبارزه اي تا پاي جان بر خواسته   "با ایمان به پیروزي راهمان"شعار  

 بودیم.

اشکال  اینبه  همه  جایگزین  مسلحانه  جنبش  ما  براي  که  بود  ترتیب 

به احمدزاده  کتاب  به  و  بود  شده  مبارزه  مبارزاتی  مقدس  کتاب  مثابه 
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 نگریستیم. می

متاسفانه آموزش سیاسی در سازمان مبتنی بر یک سیستم مطالعاتی       

این طور درك کرده    منسجم استوار نبود، چراکه من از نوشته احمد زاده 

اکنون    فکر می کردیم   بودم که اکنون ما دیگر احتیاج به تئوریسین نداریم، 

هاي  بخشمان است. خانهزمان نبرد تا پاي جان در جهت تحقق آرمان رهائی

تیمی نه محلی براي آموزش تئوریک بلکه تنها پایگاه و مأمنی براي اختفاي  

عمر   است.  مسلح  آموزش  مبارزان  براي  نه  او  و  است؛  ماه  شش  چریک 

ترتیب کسانی  این  تئوریک بلکه براي نبرد مسلحانه به میدان آمده است. به

شدند، درواقع سربازانی بودند که خود را براي  هاي تیمی میکه جذب خانه

 آماده کرده بودند.فرا می رسید مدت   کوتاهدر که جنگی نابرابر و مرگی 

همین       کتاببه  مطالعه  پویان خاطر  و  احمدزاده  به  هاي  مثابه  درواقع 

بایست  شده در این نبرد نابرابر بود. ما میتوجیهی تئوریک براي راه انتخاب

هاي تیمی و پذیرش آن شرایط سخت توجیهی  براي حضور خود در خانه

بلکه از کتب    حمدزاده و پویان هاي اتنها از کتابداشتیم. در این رابطه نهمی

گروه سایر  عملیاتی  و  نیز  سیاسی  کشورها  دیگر  در  مطرح  سیاسی  هاي 

  «انقالب در انقالب» اثر رژي دبره از جمله کتاب هاي  کردیم.  استفاده می

«اصول و   «جنگ چریک شهري توپاماروها در برزیل» اثر کارلوس ماریگال،

اسالیب انقالب شامل تجربیاتی از جنگ چریکی در ویتنام» اثر له دوان و  

این کردیم.  می  مطالعه  را  شین  عملترون  بر  همگی  تأکید  ها  ما  گرائی 

ورزیدند. به همین جهت هرگاه که بر سر نقد دیدگاه احمدزاده و درباره  می

رکان این شکل  شد تو گوئی که همه اموتور کوچک و موتور بزرگ بحث می

هایی که از توان  ویژه خشم و عصبانیت آنآمد. بهاز مبارزه به لرزه درمی

 انگیخت. برمی ، داشتندرا تئوریک کمتري در دفاع از مشی 

مسلحانه       مشی  از  آنکه  سازمان ضمن  به  ورود  زمان  همان  از  من  اما 
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چار  هاي احمدزاده دچریک شهري دفاع میکردم در پذیرش دربست دیدگاه

از   تا یکی  بودیم  به همین دلیل من و کاوه عالقمند  بودم.  شک و تردید 

داشت جهت    رفقایی که در این زمینه اشراف بیشتري به کتاب احمد زاده 

که در آن زمان    پاسخگویی به سئواالت ما به خانه تیمی بیاید. طهماسب 

رابط ما با مسئولین تشکیالت بود، در این مورد اقدام کرد. اما ورود ضربات  

درپی به سازمان و خودداري از انجام تحرکات مسئولین که براي حفظ  پی

به   تئوریک  مباحث  قبیل  از  اموري  باعث شدتا  شد  می  اعمال  تشکیالت 

  به من گفت رفیق حمید اشرف   امري فرعی تبدیل شود. بعد ها طهماسب

ما جلسه با  و سؤاالت  ابهامات  به  پاسخگویی  براي  داشت  داشته  قصد  اي 

به   وارده  از ضربات  با  مشکالتی که پس  او  به سبب درگیري  اما   باشد. 

سازمان با آنها مواجه بود مانع از آن شد تا ما موفق به دیدار او شویم.  از  

آن پس ما نه تنها رفیق حمید بلکه هرگز کس دیگري را براي پاسخ به  

سئواالتمان مالقات نکردیم. بدین خاطر من سعی کردم تا جواب سؤاالتم  

   را از طریق مطالعه اسناد ومقاالت و همچنین نقد عملکرد سازمان دریابم.

            54تا51  تئوریک سازمان  طی سال هاي  -دیدگاه هاي سیاسی
 

از شخصیت هاي بسیار تاثیر گذار در پیشبرد مشی مسلحانه  31حمید مومنی 

 

 

  حمید مومنی فعالیت تشکیالتی خود را پس از پس از قیام  سیاهکل  در سال 49 و   ٣١
که   "محفل دانشکده اقتصاد  "زمانیکه در دانشکده اقتصاد تحصیل می کرد آغاز کرد. او در

ت  اکبر جعفري ، بهمن و نزه هوادار سازمان بود فعال شد. دیگر اعضا این محفل رفقا علی 

بر اثر لو رفتن محل   54جذب سازمان شد و در سال  51روحی آهنگران بودند. مومنی در سال 

قرارش به دست عوامل ساواك به قتل رسید. مومنی در طی سال هاي حضور پربارش در  
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سازمان  ضمن آنکه مسئولیت ایدئولوژیک و انتشاراتی  را به عهده داشت،  در دفاع از مشی  

را  براي خبر دهی   "نبرد خلق"قاالت فراوانی نوشت. نشریه درون سازمانی مسلحانه ، کتاب و م

 و ارتقا اطالعات درون سازمان  راه اندازي کرد.

جا مانده  به قرار زیر است:   به  آثاري که از حمید مومنی  

 

پیدایش انسان    -  

مقدمه اي بر تاریخ  -  

براي نوجوانانمختصري از تاریخ جامعه  -  

شاه     ترجمه و پیش گفتارکتاب دولت نادر  -  

اجتماعی - طرح بررسی ساخت اقتصادي -  

در باره اصالحات ارضی و نتایج مستقیم آن -  

رزات کردستان مبادر باره  -    

در باره روشنفکر   -  

رشد اقتصادي و رفاه اقتصادي     

انقالب: این نوشته نقدي است به کتاب  شورش نه ،قدم هاي سنجیده در راه   -

شعاعیان "انقالب"  

گرایش به راست در سیاست خارجی جمهوري خلق چین  -  

پاسخ به فرصت طلبان،در مورد مبارزه مسلحانه،هم استراتژي و هم تاکتیک  -  
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بود. او که اعتقاد راسخی به مشی مسلحانه داشت    و احمد زاده   پس از پویان 

آن   نظري  هاي  پایه  تحکیم  براي  سازمان  در  فعالیتش  سالهاي  طی  در 

او در این سال ها، دیدگاه هاي مخالف مشی مسلحانه    زحمات زیادي کشید .

چه در داخل وچه در خارج کشور را به نقد کشید. متاسفانه ما آنقدر که به  

نقش کمتري    54تا    51و آثار تئوریک او  که در طی سالهاي    رفیق جزنی

داشته توجه کرده و ارج گذارده ایم ، به نقش    در سیاست گذاري سازمان 

تاثیر گذار مومنی وآثارتئوریک او  بی توجه بوده ایم. من دراین جا به چند  

نام   به  او   ازکتاب  از نکته نظرات رفیق مومنی را  به فرصت  پاسخ  "مورد 

مورد    "طلبان تاکتیک   -مبارزه مسلحانه"در  استراتژي،هم  نقل می    "هم 

سیاست   بر  او  دیدگاه  چگونه  مومنی  حیات  مقطع  تا  دهم  نشان  تا  کنم 

سازمان حاکم بوده است. او بر خالف همه صحبت هایی که از بی سوادي  

از  براي دفاع  توانایی الزم تئوریک    اعضا سازمان در آن سال ها می شود 

       :مومنی در سرسخن این کتاب می نویسد مشی مسلحانه را داشته است.

 

مسعود احمدزاده    اثر رفبق شهید    "مبارزه مسلحانه هم استراتژي هم ناکتیک"کتاب     "

و درعنفوان  جنبش مسلحانه نوشته شده    1349چریک فدایی خلق در تابستان سال  

است , این کتاب در واقع ، در رابطه باتضادي که بین تاکتیک ها و استراتژي جنبش  

کمونیستی خلق ما وجود داشت و نیز یراي حل این تضاد نوشته شده .تضاد بین استراتژي  

زه بزرگترین مشکلی بود که سالها  رقلیدي مباتما و تاکتیکهاي    جنبش کمونیستی خلق  

مبارزه مسلحانه,هم استراتژي هم   "در مقابل انقالب ایران فرارداشت. بدین جهت کتاب  

مونیستی خلق ایران است.پیش از  کنقطه عطفی در رهیابی تئوریک جنبش    "تاکتیک  

انبن کلی و عام مارکسیستی  این تئوري درکشور ما , فقط درخدمت تشریح و تفسیر قو

این درحد خودمفید و الزم ولی غیرکافی است و اگر چیزي هم    - لنینیستی بود که 

درباره ایران و انقالب ایران گفته میشد صرفا براساس الگوسازي و تقلید کامل بود . زمانی  
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تاکتیک هاي حزب کمونبست شوروي وانقالب کبیر اکتبر .حتی تاکتیک هاي ویژه اي  

اقتصادي روسیه بود مورد تقلید قرار می گرفت وزمانی    -مختص شرایط اجتماعیکه  

تاکتیک هاي حزب کمونیست چین دقیقا و موبه مو به عنوان تاکتیک هاي انقالب ایران  

لنینیستی انقالب ایران فراموش    ±پیشنهاد می گردید.آنچه که در تئوري مارکسیستی  

       32"گی هاي آن بود.شده بود خود جامعه ایران و مطالعه ویز

مومنی در پاسخ به آنهایی که پیدایش جنبش مسلحانه را ناشی از پایین  

هاي   اندیشه  نفوذ  و  کمونیستی  جنبش  در  تئوریک  دانش  سطح  بودن 

کاستریستی و دبریستی در آن می دانستند می گوید این ما هستیم که  

حاشیه نشینانی که هنوز  مسایل اصلی انقالب  ایران را مطرح کرده ایم، نه 

      شعار ضد فئودال می دهند او می نویسد:

 

آیا بدون اینکه مسائل اصلی انقالب ایران مطرح شود رشد تئوري انقالب  امکان پذیر  "

است؟وآیا       چه کسی این مسائل را دقیقا مطرح کرده است ودر عمل و نظر به آن 

جواب ما به این مسئله نادرست بوده  جواب داده است؟ براي لحظه اي فرض کنیم که  

آقایان   تصور  به  که  مایی  ،چرا  صورت  کمونیستی "باشد.دراین  جنبش  جهل  تجسم 

باید مسایل اصلی انقالب را به روشنی مطرح کنیم؟ وچرا باید آنان که  خودرا    "هستیم

بروند؟ مگر  مش کمونیستی ایران میدانند از جواب گفتن به ان طفره بئوربسینهاي جنت

ین نیست که تئوري انقالب ایران تنها در رابطه با طرح اساسی ترین مسایل انقالب ایران  ا

و تکامل تئوري انقالب ابران فعال در دست    رشد میکند؟ بسیار خوب پس ابتکار رشد

امکان   ما  ما میگوییم گروهها و سازمان هاي سیاسی در شرایط کنونی کشور  ماست. 

را ندارند مگر اینکه نظامی شوند .این مهمترین مسئله  قاءوارتباط باجنبش خود بخودي  ب
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مربوط به انقالب ایران است.ونیز مهمترین مسئله جنبش چریکی است .آقایان اگر راست  

می گوبند و قصد برخورد شرافتمندانه یا مسایل را دارند به این مسئله جواب روشن و  

قالب ایران است. دلیل خود  صریح بدهند .اگر هم قبول ندارند که این مسثله اساسی ان

را بیاورند و خودمسئله اصلی را مطرح کنند. یا کامی درجهت مطرح ساختن آن بردارند  

اگر دلتان به خاطر سطح نازل رشد تئوري درجنبش کمونیستی ایران میسوزد.فقط از  

                                                                33"این طریق است که تئوري جنبش رشد خواهد کرد.

   

چریکی   مشی  مخالفان  دیدگاه  این  نقد  در  کردند که    ، مومنی  می    فکر 

نظامی خود امر نظامی را بر امر سیاسی مقدم   - سازمان در مبارزه سیاسی 

 کرده است می نویسد: 

تضاد بین امر نظامی و امر سیاسی تضاد بین شکل و محتوا است وکارنظامی اصوال    "     

نوعی کار سیاسی است، مثال اعدام فرسیو یک عمل سیاسی است، اعالمیه پخش کردن  

هم یک عمل سیاسی است ، منتها اولی شکل نظامی دارد.اگر این حقیقت را قبول کنیم  

م وقت  سیاسی  ی  آن  مبارزه  از  دهیم که چه شکلی  شرایط تشخیص  براساس  توانیم 

م فرسیو را حتی یک میلیون  اعالمیه هم اهمیت درجه اول را دارد . تأثیر سیاسی اعدا

نمیتواند ایجاد کند ,بنابراین اگر همراه با اعدام فرسیو اعالمیه هم پخش کنیم . البته 

عنی همراه با اعدام فرسیو اعالمیه پخش نگردید  یبهتر است , ولی اگر هم این کارنشد  

یم . کشتن فرسیو  این بدان معنی نیست که امرنظامی را بر امر سپاسی مقدم داشته ا

بویژه   جامعه  اقشار  از  بسیاري  در  و  است  بزرگی  سیاسی  پیروزي  تنهایی  به  خود 

پیش   آگاه، کارگران  روشنفگران آگاه    هو  دارد در حالی که    تاثیريوران  انگیز  شگفت 

اهمیت سیاسی اش چندان زیأد نیست و براي دشمن ضربه  اهمیت نظامی آن نسبت به  
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توجه داشت که یسته به   "باید دقیقا "  احمدزاده میگوید  اي قابل جبران است. رفیق

چ  -سیاسی (یخوانید غیرنظامی"سیاسی میتواند شکل صرفا   "شرایط مختلف،کارماهیتا

یگ   "نظامی باشد و یا حتی  میتواند صرفا  -داشته باشد،  می تواند کارسیاسی).ف.خ  

   34".کار نظامی باشد

 ندي می کند:او سرانجام بحث فوق را اینگونه جمعب 

در شرایط کنونی مبارزه مسلحانه براي ما شکل اصلی مبارزه است .البته اشکال دیگر  "     

ن وجود خواهد داشت وبا آن تلفیق خواهد شد،اما اشکال دیگرمبارزه  آمبارزه نیز در کنار  

ن می تواند وجود داشته باشد.هرکس  آفقط به اعتبار مبارزه مسلحانه و درپوشش حمایتی  

را قبول ندارد هرچقدر دلش می خواهد داد بزند،ولی تاریخ فرمان مرگ اورا صادر  این  

   35"  کرده است.

 

   تداوم عملیات مسلحانه با ویژگی تبلیغی 
سال در  تبلیغ    54و    53هاي  سازمان  محتواي  با  عملیاتی  انجام  مجدانه 

به نمود.  پیگیري  را  سال   مسلحانه  در  مثال  رشته  53طور  عملیات    یک 

ها گروه و قشر خاصی از  از آن  م هر کدانظامی متفاوت صورت گرفت که  

می قرار  خطاب  مورد  را  تأثیرات  جامعه  توانست  عملیات  این  قابل  دادند. 

اقشار   توجهی روي  گروه  بر  دیگر  و  دانشجویان  اجتماعی  روشنفکر،  هاي 

باعث باال رفتن روحیه مبارزاتی و کمک  داشته باشد. به ویژه در آن سالها  

 به اوج گیري جنبش دانشجویی هوادار سازمان شد.  

 

 

 31،همان،ص حمید مومنی 34
 34،همان،ص . حمید مومنی 35
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 شامل موارد زیر بود: 53-54فهرست عملیات سازمان در سال 

 بهمن.  19انفجار بمب در شهربانی بابل به مناسبت    53بهمن    22 �˺

به   53بهمن    19 �˻ الهیجان  ژاندارمري  پاسگاه  در  بمب  انفجار 

 بهمن. 19مناسبت 

 19انفجار بمب در استانداري خراسان به مناسبت    53بهمن    21 �˼

 بهمن.

نوروزي  53اسفند   �˽ یداهللا  سروان  دانشگاه   ترور  گارد  فرمانده 

 . هاحمدزادعملیات رفیق مجید - صنعتی

  - ترور عباس شهریاري معروف به مرد هزار چهره  53اسفند    14 �˾

 عملیات رفیق خسرو روزبه. 

صاحب کارخانه جهان    فاتح یزدي  قمحمد صادترور    53مرداد    20 �˿

 چیت.

رئیس کمیته   نیک طبع  علی نقی ترور سروان  53دي  9 �̀

 . عملیات رفیق بهروز دهقانی – خرابکاري  مشترك ضد

از اعضاء بریده   نوشیروان پورابراهیم  ترور  54اردیبهشت  31 �́

عملیات رفیق - سازمان که در همکاري با ساواك قرارگرفته بود

 پور.غفور حسن

                                                      سرکوب و مقاومت
نظامی خود از خشم حاکمیت و واکنش    - سازمان در روند فعالیت سیاسی 

تند ساواك در امان نماند ؛ و از بابت آن تاوان بسیار سنگینی پرداخت کرد.  

بود که ساواك موفق شد تا ضربات   این عملیات نگذشته  از  زیادي  مدت 

ها در ادامه وحشیگري خود به  اي بر پیکر سازمان وارد کند. آن هندکنخرد

به  دست  وابستگانشان  از  بعضی  ترور  به  پاسخ  در  ناجوانمردانه  طرزي 

  ن و یارا  اي از منسوبین به سازمان از قبیل رفیق جزنیجوئی زده وعدهانتقام
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ي اطراف اوین به قتل  هاهاي رژیم حبس بودند در کوهاو را که در زندان

 رساندند.

پس ساواك ماشین جهنمی سرکوب خود را با تمام امکانات داخلی؛  ازآن

کار گرفت.   به  اعضا سازمان  علیه  موساد  و  از سیا  نموده  تجربیات کسب 

چیزي نگذشت که با تعقیب و مراقبت، استفاده از امکانات استراق سمع و  

فرسا  هاي طاقتبرخی از سمپات هاي سازمان که تحت شکنجه  به کارگیري 

حاضر به همکاري شده بودند، براي حذف و نابودي اعضا سازمان تشدید  

 کرد.

چی در رشت کشته    و زهره مدیرشانه  اي از رفقا ازجمله  بهروز ارمغانی عده

رفت،  از کادرهاي برجسته تشکیالت بشمار می  غانیارمبهروز  شدند. رفیق  

هاي فراوانی بود و فقدانش  هاي تئوریک و عملیاتی واجد توانائیاو در زمینه

شد.  در آن شرایط بسیار حساس ، ضایعه بزرگی براي سازمان محسوب می

. به این ترتیب   ادامه یافت  55تا فروردین سال    54این ضربات از اواخر سال  

هاي تیمی،  جمعی از رفقاي باکیفیت سازمان یکی پس از دیگري در خانه

بهمن   17/9/54ها و یا در زیر شکنجه به قتل رسیدند. در تاریخ در خیابان

آهنگران آن    روحی  دستگیر و سپس در زیر شکنجه کشته شد. متعاقب 

  پور وي در آمل و بابل محاصره و رفقا فاطمه حسنهاي تیمی مربوط به  خانه

فرهنگ مسرور  قلهکی  و  نبی  آقا  زهرا  و  زیر    کشته  در  نیز  او  و  دستگیر 

 شکنجه به قتل رسید. 

تاریخ  بااین در  و  ننشست  پاي  از  سازمان  عملیات    54/ 14/11همه 

 بازجوي ساواك در مشهد را انجام داد.  آمیز ترور حسین ناهید سرموفقیت

هاي تیمی را در  ساواك که تعدادي از خانه  55اردیبهشت    26در تاریخ   

به داشت،  خود  توسط  تور  عملیاتی  انجام  احتمال  نمودن  خنثی  منظور 

هاي تیمی  نو پس از محاصره خانهاین روز، در کوي کن و تهران  سازمان در
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نو رفیق  به روي افراد ساکن در آنجا آتش گشود. در درگیري خانه تهران

با رشادت تمام موفق گردید تا خط محاصره را بشکند و به    حمید اشرف

وقفه،  ضربات بی  در جریان این  36همراه یک قبضه مسلسل از مهلکه بگریزد.

به   پایگاه  14نزدیک  از  بسیاري  اعضاي سازمان کشته شدند،  از  هاي  تن 

تهیه زیادي  زحمات  با  که  شدند،  سازمان  خارج  دسترس  از  بودند،  شده 

 بسیاري از امکانات دیگر نابود شد و یا توسط ساواك مصادره گردید.

شد. عوامل   پس شرایط امنیتی براي تردد در شهر تهران بسیار مشکلازآن

بو  ساواك همچون سگان شکاري در گوشه و کنار شهر پرسه می زدند و 

آنمی میکشیدند.  مشکوك  که  هر  به  دستگیرش  ها  بالفاصله  شدند 

آوردند.  کردند و در صورت مقاومت و یا فرار به ضرب گلوله از پاي درمیمی

ان فعالیت  گردید و همراه با آن امک تر میفشار اختناق هرروز بیشتر و سخت

می کمتر  و  بیکمتر  سؤاالت  ناگوار  شرایط  این  ما  شد.  مقابل  در  شماري 

اندك ما را به سمت ارزیابی از مشی و صحت استراتژي و  قرارداد و اندك

 داد. تاکتیک سازمان سوق می

خانه تیمی مان  با مشکل جدیدي مواجه شدیم. کاوه  در  در آن روزها ما   

از مدت نا با ما  ها کشمکش  پس    بر سر درستی مشی مسلحانه، سرانجام 

  پس اعضاء خانه تیمی شامل من و طهماسب امید سازمان را ترك کرد. ازآن

 

 

شود او  رفیق حمید در حین فرار در میدان محسنی با مأمورین کالنتري قلهک درگیر می 36

نتري و سپس تعویض آن با ماشین دیگري  پس از به هالکت رساندن آنان با تصاحب ماشین کال 

رساند، غافل از آنکه آن خانه نیز در تور پلیس قرار دارد، با  خود را به خانه خیابان شاهرخ می

گردد تا به  شود. در اینجا نیز رفیق موفق میورود او به این خانه مجدداً درگیري شروع می

ها با  بام چند خانه دریکی از خیابانشتهمراه دو تن دیگر رفقاي ساکن آنجا پس از عبور از پ

 ها، با ماشین کالنتري از مهلکه بگریزند. درگیر شده و پس از کشتن آن 6مأمورین کالنتري  
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عنوان  ) به(غالمعلی خراط پور  شد. در همین مقطع زمانی بود که رفیق بهرام

 مسئول تیم در ارتباط با ما قرار گرفت. 

هاي تیمی و دیگر امکانات باعث شد تا  از دست رفتن بسیاري از خانه     

قرار شد تا من براي پیدا  از جمله  هاي جدید برآییم.  درصدد امکان سازي

خانه تیمی مناسب  انه اي اقدام کنم. در آن شرایط اجاره کردن یک کردن خ

با   ارتباط  در  را  شدیدي  امنیتی  هشدارهاي  ساواك  بود.  دشوار  بسیار 

به نحوي که آنها موظف   ،  هاي معامالت ملکی ابالغ کردمستاجرین به بنگاه

ل و  بنگاهی ها خواسته بودند تا نام، شغاز  به همکاري با آن بودند، از جمله  

هاي محل اطالع دهند. در آن موقع  محل کار مستاجرین خود را به کالنتري

گرفت به جهت شلیک  که مورد هجوم ساواك قرار میهاي تیمی ايخانه

می تخریب  زیادي  مقدار  به  طرفین  جانب  از  نارنجک  و  این  گلوله  شد. 

ساواك  امرهزینه هاي سنگین تعمیر خانه را براي موجر ببار می آورد. بعالوه  

بازجوئی و   به جهت اهمال در شناسایی مستأجر مورد  هم مالک خانه را 

داد. این مجموعه عوامل باعث شده بود تا مالکین  دیگر تضییقات قرار می

هایشان به اشخاص بسیار محتاط و سخت گیر شوند .   هدر اجاره دادن خان

دادیم  می  موضوع خبرنداشتند، لذا ما ترجیحاین  وجود همه مردم از  با این

ها وارد معامله شویم.  خانهبراي اجاره خانه با مراجعه به در منازل با صاحب

این نوع اجاره خانه کاري بسیار سخت و طوالنی مدت بود. به همین خاطر  

ترتیب که  این  . بهکنیمهاي دیگري استفاده  از شیوهتا  گاهی مجبور بودیم  

خانه   کردن  پیدا  و  بنگاهی  به  مراجعه  از  او،  پس  اطالع توسط  بدون  ما 

دیگر   به این ترتیبم. می شدیخانه وارد معامله مستقیماً با صاحببنگاهی 

 گذاردیم. ردي از خود نزد بنگاهی باقی نمی

خانه انجام دادم. یک بنگاهی خانه اي را  من این شگرد را براي اجاره یک  

به اوگفتم خانه را نمی    به آن جا پس از آشنایی    اما من   ؛ به من نشان داد
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اما پس از  محل را ترك کردم.  سپس  چونکه مناسب من نیست و  ؛  پسندم

خانه رفتم و موضوع اجاره  به سراغ صاحب؛  ماجرا گذشت این  چند روز که از  

مطرح کردم . صاحبخانه که انتظار چنین  با او  خانه بدون حضور بنگاهی را  

بعد پرسید  ولی    ؛  به من نگاه کردابتدا با شک و تردید    ، پیشنهادي را نداشت

اي؟ گفتم  کارهپرسید چه  ، در ادامهاهل کجا هستی؟ گفتم گرگانی هستم

خودم  در همین لحظه براي آنکه از دست سواالت او خالص شوم    .معلمم

کنم، فعالً هم مجردم  ادامه دادم، در روستاهاي اطراف تهران تدریس می

سن دارم. حاال خانه را به من اجاره    سال هم  24کنم.زودي ازدواج میولی به

درستی  می کار  این  نه  گفت:  جواب  در  سرانجام  کرد  فکر  اندکی  دهی؟ 

نفري    نیست. گفتم چرا در ست نیست؟ اتفاقاً خیلی هم درست است، ما دو

می سود  معامله  این  حقاز  بابت  ازجمله   ، بنگاهی  بریم  به  پولی  العمل 

. موقع ترك محل به او گفتم پس لطفاً  کنیم. ولی او قبول نکردپرداخت نمی

در این مورد با بنگاهی صحبتی نکن. او هم قول داد که از این بابت چیزي 

 به بنگاهی نگوید.

تا در محالت دیگري   برآمدم  گفتگو درصدد  این  از  امید شدن  نا  از  پس 

دنبال خانه بگردم. ولی پس از مدتی پیگیري خانه مناسبی پیدا نکردم. به  

مجبور شدم تا مجدداً به همان بنگاه معامالتی اول مراجعه کنم.   این خاطر

موقعی که به آنجا رفتم، صاحب بنگاهی با دیدن من با عصبانیت و تغیر  

گفت: آقا جون عجب دوره زمونه اي شده، بابا ایول، آخه مرد حسابی من  

خونه رو به تو نشون دادم، اونوقت خودت جدا گونه میري پیش صاب خونه 

رو کی گفته؟  ونو اجاره کنی؟ می خواي نون ما رو آجر کنی؟ پرسیدم اینتا ا

نمی تو  که  یعنی  گفت:  تغیر  دونم.  با  نمی  که  معلومه  گفتم:    بعد دونی؟ 

که اندکی از عصبانیتش کاسته شده بود گفت: برو بابا جون، دوست  درحالی

ه اجاره  ندارم تو را ببینم، دیگه هم اینجا پیدات نشه، ما دیگه به تو خون
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 نمیدیم. 

  ازپا   که از این گفتگو سخت عصبی و ناراحت شده بودم، دستمن درحالی

در  پور)  (خراطدرازتر، آنجا را ترك کردم. شب در جلسه موضوع را با بهرام 

میان گذاردم. بهرام گفت این خانه امکان خوبی است چند روزي صبر کن  

خانه برو، اگر آن را اجاره نداده باشد تالش کن شاید  باره سراغ صاحب  و دو

خانه نداشتم  عالقه اي به دیدار با آن صاحبچندان    آنجا را اجاره کردي. من 

ها و محالت شدم. هرروز پس از صرف  به این خاطر  دوباره راهی خیابان،  

ین محله به آن  زدم ازاین خانه به آن خانه واز اصبحانه از خانه بیرون می

گشتم ادامه می  محله سر می زدم و این کار تا بعدازظهر  که به خانه بازمی

نشد . سرانجام مجبور شدم دوباره سراغ همان   م یافت. ولی موفقیتی حاصل

گفتم آقاي احمدي من  .متعجب شد    من  خانه اولی بروم. او از دیدنصاحب

روز که آمدم، به بنگاهی سر  ام، دیاي رفته بودم گرگان پیش خانوادهدوهفته

بودید   داده  قول  به من  که  بود، شما  ناراحت  از دست من  او خیلی  زدم، 

حاال پیدا کردن خونه  می دانی  چیزي به او نگویید پس چرا به او گفتید؟  

او در پاسخ من با اندکی شرمندگی گفت: من    براي من بسیار سخت شده. 

اونو اجاره کن. من که انتظار نداشتم  م اگر می خواي بیا  ه اخونه را اجاره نداد

شود حل  راحتی  این  به  صاحبخانه    .موضوع  پیشنهاد  این  طبقه  نیم  ؛با 

اندازي  ساختمان را که در نظر داشتیم تا در آنجا یک امکان انتشاراتی راه

 جا سکونت داشت.خانه نیز در طبقه سوم همانکنیم را اجاره کردم. صاحب

آباد را به آنجا منتقل کردم. نتیجه  زم خانه نظامروز بعد من مقداري از لوا

بهرام  به  به    کارم را  به تنهائی  خانه  آن  اطالع دادم. حدود یک هفته من 

اینوآمد میرفت تا  بهرامکردم.  با  قرار    که در مالقاتی که  او گفت  داشتم 

نباید   من  بعالوه  بیایند،  آنجا  به  رفیق دیگري  به همراه  است همان شب 

 و همراهش وارد خانه شدند. همراه او را ببینم. شب در ساعت مقرر بهرام 



 109  جنگ چریک شهري 

 

 

شدت  حدود یک ساعتی از ورود آنها  نگذشته بود که ناگهان در خانه را به

ترس شدم، با خود فکر کردم نوبت ما هم رسید. من  باره دچار  کوبیدند. یک 

جز سیانوري که دردهان داشتم، تنها وسیله دفاعیم نارنجکی بود که به  به

کمربسته بودم، آن را از جلدش خارج کرده و به دست گرفتم و پشت در  

و پرسیدم کیه؟ صاحب ایستادم  آنآپارتمان  از  طرف گفت منم درو  خانه 

کار داري؟ بدون مقدمه گفت امروز در  دم و پرسیدم چهبازکن، در را باز کر

اي بودم در آنجا بین پلیس و خرابکارها درگیري بود و به هم دیگه  محله

کردن، در خونه آبکش شده بود، از داخل خونه هم دود بلند شده  شلیک می

 بود. 

زد، من نارنجک را به  وقفه درباره مشاهداتش حرف میطور که او بیهمان

باره در اتاق مجاور باز شد  وبیص یک جیبم سراندم. در همین حیصداخل  

که لباس معمول خانه را به  به همراه یک رفیق دختر درحالی و رفیق بهرام

تن داشتند در مقابل ما ظاهر شدند. در آن لحظه من که انتظار نداشتم  

شدیداً از  ،  هم به همراه یک رفیق دختراز اتاق خارج شود، آن  رفیق بهرام

با مشاهده آنان  ،  خانه هم که گرم صحبت بود  این کار او جا خوردم. صاحب

رو به من کرد و گفت: تو که به من    و بخصوص رفیق دختر با عصبانیت

کنند؟ من که  کار میچهگفته بودي مجرد و تنهائی، حاال این دو نفر اینجا 

خانه بسیار کالفه  هاي نامربوط صاحبآمده و حرفاز مجموع شرایط پیش

او گفتم، آخه مرد حسابی من خونه   به  با عصبانیت  بودم،  و عصبی شده 

کنی، اون  اجاره کردم نه بپا، تو سر شب اومدي برام فیلم پلیسی تعریف می

خانوم و بته سبز نشدیم، این  چه که گفتی به من چه، بعالوه ما که از زیر

اند، از شهرستان اومدند به من سر بزنند، حاال  هاي منخویش  و  آقا هم قوم

دیگه  خواهشا  کنی، برو بابا  مالحظه به ما توهین میطوري توداري بیهمین

هم   خیلی  اومدم  سرکار  از  تازه  من  نشو  من  مزاحم  هم  وقت  وبی  وقت 
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آنکه چیزي به رفقا بگویم به اتاقم بازگشتم.  بعد در را بستم و بدون    ام.خسته

نیمه رختا  که  اتفاقی  به  شب  به هاي  توجه  با  آیا  کردم.  فکر  بود  داده 

خانه، ماندن در این خانه صحیح است یا خیر؟  حساسیت غیرمعمول صاحب

 کار باید کرد. دانستم چهنمی

راجع به موضوع    آن شب بدون حادثه گذشت، صبح روز بعد با رفیق بهرام 

احتیاط بیشتري    باما  ، به او گفتم اگر    ادامه اقامت در خانه صحبت کردیم

می کنیم  بهبرخورد  مدتی  تا  را  خانه  این  ذخیره  توانیم  امکان  یک  عنوان 

می  نگهداریم  نپذیرفت،  او  ولی  صاحب.  فضول  گفت  بسیار  و  است  خانه 

مکنه براي ما مشکل ایجاد کند، بهتراست ظرف  ازحد او محساسیت بیش

یکی دو هفته آینده خانه را پس بدهی. دو هفته بعد من قرارداد خانه را به  

 آباد بازگشتم. دلیل مزاحمت و توهین فسخ کردم و مجدداً به خانه نظام

  

هر چه بیشتر   ورود ضربات به سازمان همچنان ادامه داشت و امکانات ما     

ردید. در آن شرایط حرکت براي پیدا کردن خانه بسیار سخت  گمحدود می

اي از  گفت قرار است عده  شده بود. تا اینکه در خردادماه شبی رفیق بهرام

تدارکات    آباد بیاورم. من و طهماسبرفقا را براي مدت کوتاهی به خانه نظام

اي  را فراهم نمودیم، ازجمله بخشی از اتاق را براي سکونت رفقا با پردهالزم  

کردیم باشیم  جدا  بسته  چشم  آنها  به  نسبت  آمدند،  تا  رفقا  بعد  شب   .

اندکی هیجان  طهماسب ما  به خانه  رفقا  آمدن  بهاز  بود.  از  زده  ویژه پس 

اکبر وزیري  ت برادرش علیکرد دسمشاهده دست یکی از آنان که فکر می

او برادرش را پس از مخفی شدنش ندیده    .است، هیجانش دوچندان گردید 

در میان گذاشت و درخواست    بود، سرانجام طاقت نیاورد و موضوع را با بهرام 

به لحاظ    کرد تا در صورت امکان با برادرش مالقاتی داشته باشد، ولی بهرام

 مسائل امنیتی نپذیرفت. 
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بود.   رفقا صبح روز بعد خانه را ترك کردند. یکی از این رفقا حمید اشرف

ها به تک اتاق  چنان بحرانی شده بود که آنکمبود خانه امن در سازمان آن

 37ما براي سکونت محتاج شده بودند.

تا  آباد طوالنیتوقف من در خانه نظام قرار شد  از چندي  نبود، پس  مدت 

کرده و در    هاي تیمی را ترك کنیم. کاري پیدابراي حفظ خودمان، خانه

بهرام  ، سیاست  این  پیرو  کنیم.  زندگی  مردم  رفیق    میان  با  ارتباط  قرار 

 را به من داد. (فرهاد)  حسین قلمبر 

 هاي تیمی  ترك خانه   -نشینیعقب

بهار )حسین پیوسته حاجی محله احمد ( اتاق -  محله وصفنارد
      55وتابستان 

 

میدان  در حوالی ظهر در خیابانی در اطراف    (فرهاد) حسین قلمبر قرار من با   

گمرك بود. من صبح زود مطابق با ساعت خروج همگانی براي رفتن سرکار  

بایست براي فاصله زمانی تا اجراي قرار فکري  از خانه خارج شدم. حاال می

کردم. سوار اتوبوس شهري شدم و چند خط را عوض کردم. مدتی را هم  می

ترتیب ساعاتی را گذراندم. تا اینکه خود را به حوالی  این  روي کردم. به  پیاده

بود. در خیابان تا زمان اجراي قرارهنوز وقت  هاي  میدان گمرك رساندم. 

اطراف میدان چند سینما بود تصمیم گرفتم تا باقیمانده وقت را دریکی از  

ک بلیت بود.  ها بگذرانم. بلیتی خریدم و وارد سینما شدم دو فیلم با ی آن

 

 

اکبر وزیري، طاهره  ، یثربی، قانع خشک بیجاري، علیاین رفقا عبارت بودند از حمید اشرف 37

 . خراط پور  و خرم
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شد. ابتدا به توالت رفتم در آنجا  دوتا فیلم قدیمی فارسی نمایش داده می

شدم  سینما  وارد سالن پس از آن  پایید.  یک نفر ایستاده بود و اطراف را می

تر از بیرون بود مدتی گذشت تا چشمم به تاریکی عادت  هواي آنجا خنک 

تعداد کمی بیننده در سالن  وقت از روز  کرد. سینما خیلی قدیمی بود. در آن

ها پاره بود. روي  ها زهوار دررفته و چرم بعضی از آننشسته بودند. صندلی

توانم  طوري بیشتر میهاي ردیف آخر نشستم. فکر کردم اینیکی از صندلی

مواظب اطراف باشم تا اگر اتفاقی افتاد بتوانم سریع در بروم. در ردیف جلو  

مدت کوتاهی حرکات مشکوکی را شروع کردند. دو نفر نشسته بودند بعد از  

ها از پشت دستش را در جیب دیگري کرد نفر دوم نیز به همین  یکی از آن

ها پاشد و سالن را ترك کرد. با خودم  این عملیات یکی از آن  از  ترتیب. بعد

آن مقداري    از  بعد   ؟ کنندها چه میو این  ؟ فکر کردم اینجا چه خبر است

به اطرافم نگاه کردم. چند ردیف جلوتر فردي که آب  حساس شدم و بیشتر  

حضور  هایی که در سالن  رفته بود. غالب آدمشده بود به خواباش جاريبینی

بدل مواد و یا    و  افرادي ژولیده حال و معتاد بودند که براي رد   داشتند؛  

این به این    از   گریز از گرما و چرت زدن به آنجا آمده بودند. من تا پیش

من  چون دانستم در اینجا چه خبر است. سینماها نیامده بودم و نمی قبیل 

مسلح بودم با خودم فکر کردم اینجا محل امنی نیست؛ و با توجه به آنچه 

هر آن ممکن است مأمورین شهربانی براي دستگیري    ؛گذرد در اینجا می

گوشه سالن صداي فریاد  معتادین وارد شوند. در همین فکر بودم که از یک 

و من حواسم متوجه صحبت هاي بین او با یکی  کنترلچی سینما بلند شد

 : از تماشاچیان شد
 مردیکه پاشو بزن به چاك تو االن چهار سانسه که اینجا خوابیدي -"

 من هنوز یه فیلم کامل هم ندیدم کجا برم -

که همش تو چرتی، پاشو تن لش میري یا با لگد  معلومه که ندیدي چون  -
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 ون؟ بیندازمت بیر

 ".باشه بابا اذیت نکن خودم میرم -
نشئه  کس عکسدر سالن هیچ تماشاچیان  غالب  نداد  نشان  بی  و  العملی 

خیال بودند. در همین موقع من پاشدم و از سالن بیرون آمدم. در راهرو  

همچنان   بودم  دیده  قبالً  که  فروشی  مواد  مرد  توالت  در  مقابل  خروجی، 

اي راه از در سینما بیرون زدم و در کوچهمنتظر مشتري آنجا ایستاده بود.  

 افتادم. هنوز تا اجراي قرار نیم ساعتی وقت مانده بود.

ابراز    و  صحبت  مقداري  از  پس  رفتم،  حسین  رفیق  قرار  سر  عاقبت 

پس تو با رفیق کارگري که  از دیدار یکدیگر، به من گفت، ازاین  یخوشحال

هم داشت  خواهی  عهده  به  را  او  م مسئولیت  آموزش  یخانه  را  او  شوي، 

دهی، خودت هم باید در کارگاهی مشغول بکار شوي. سپس  تئوریک می

قرار او را به من داد و براي دیدار بعدي نیز با یکدیگر قراري گذاشتیم و از  

 هم جدا شدیم. 

 

تاریخ و ساعت مقرر سر قرار رفیق احمد (حسین پیوسته حاجی   من در 

گ آغوش  در  همدیگر  شدم.  حاضر  احوالمحله)  و  او  رفتیم  کردیم.  پرسی 

نگاه اول چیزي که بالفاصله جلب بود. در  اهالی مازندران  از  توجه جوانی 

خراش دست و صورتش بود که به جهت انفجار مواد  کرد سوختگی دلمی

طرف  منفجره عارض او شده بود. مقداري باهم صحبت کردیم و سپس به

رکت کردیم. او در آنجا اتاقی  کرد حوصفنار محلی که او در آنجا زندگی می

 در اجاره داشت. 

وصفنارد روستایی در حاشیه جنوبی تهران بود . آنجا از محالت بسیار     

می محسوب  تهران  حاشیهفقیرنشین  را  اهلی  اغلب  تشکیل  شد.  نشینانی 

هاي غربی کشور از قبیل قزوین،  دادند که از روستاها و یا شهرهاي استانمی
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 و کردستان به آنجا کوچ نموده بودند. زنجان، آذربایجان 

ازآن تا مقطع انقالب، رژیم شاه با هزینه نمودن  هاي پسو سال  50در دهه  

درآمدهاي بادآورده نفتی زمینه توسعه رفاه شهري را فراهم آورد. این روند  

هایی گردید که هدفشان تأمین  ها و کارگاهمنجر به رشد و توسعه کارخانه

روزافزون مو نان و  نیاز  به  بود که در آن دوران  اقشار جدیدي  اد مصرفی 

ترتیب بازار کار در شهرهاي بزرگ هرروز توسعه  ایننوایی رسیده بودند. به

شهرها، در روستاهاي کشور وضع به  رویه کالنیافت. در کنار رشد بیمی

ها بر تعداد  رفت. با رشد جمعیت روستایی در آن سالگونه دیگري پیش می

شده بود. این روند  هاي کشور هرچه بیشتر افزودهنان و کم زمیننشیخوش 

هاي روستایی  نشینان و کم زمینخرابی خوشمنجر به توسعه فقر و خانه

 ه بود.شد

مهاجرین   سیل  شدن  سرازیر  باعث  کشور  در  اقتصادي  ناهمگون  توسعه 

سوي شهرهاي بزرگ شد. ولی در شهرها کسی  گرسنه و فقرزده روستاها به

براي آنان سفره نذري پهن نکرده بود. آنان توان مالی سکونت در محالت  

آبادها،  جهت در مناطقی از قبیل کپر آبادها، حلبیشهري را نداشتند. بدین

مناسب   امکانات  هرگونه  فاقد  که  شهرها  حاشیه  از  مناطقی  و  زورآبادها 

از ند. فقر، فساد و خشونت جزئی  ه بودشهري بود، مجبور به سکونت شد

فلک  مردم  این  تودهزندگی  بود.  ارتش  زده  محالت  قبیل  این  ساکن  هاي 

ارزان به  را  خود  نیروي  که  بودند  کار  جویان  ذخیره  سود  به  قیمت  ترین 

فروختند. این بیانی بسیار کلی از خصوصیات محلی بود که ما  شهري می

 در آنجا سکونت گرفته بودیم. 

اي با سه اتاق، در  ی بود در خانهجایی که احمد اجاره کرده بود اتاق کوچک 

ها از اهالی  کرد. آناش زندگی میخانه به همراه خانوادهدو اتاق دیگر صاحب

یکی از روستاهاي اطراف زنجان بودند. مردمانی فقیر ولی بسیار سخاوتمند.  
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کردند  عنوان همسایگانی زحمتکش و فقیر هرگز فراموش نمیها ما را بهآن

 دادند. غذایشان را به ما میو غالباً سهمی از 

اي از اتاق را براي جاسازي  من در همان ابتداي ورودم به آن خانه، گوشه

کلی  اسناد و مدارکی که به همراه داشتیم تدارك دیدم. در اینجا شرایط به

هاي تیمی را رعایت  خانهامنیتی  شده بود، ما تقریباً برخی از الزامات  عوض

 کردیم.نمی

فرداي    از  براي  من  براي پیدا کردن محلی  آنجا  به  کارگري  شغل  ورودم 

سازي مراجعه کردم.  عازم شهر شدم. در میدان آذري به یک کارگاه قطعه

توانی در  صاحب کارگاه گفت ما در اطراف جاده کرج کارگاهی داریم که می

آنجا مشغول به کار شوي، ولی چون این کارگاه دور از شهر است و امکان  

جا سکونت کنی. من تصمیم گرفتم تا  ود ندارد، باید در همانوآمد وجرفت

براي ارزیابی محل به آنجا سري بزنم. گفتم اشکالی نداره. روز بعد به همراه  

چند کارگر در عقب وانت باري نشستیم و عازم جاده کرج شدیم. حدود  

کیلومتري رفتیم تا به کارگاه رسیدیم. کارگاه بسیار بزرگی بود، مشتمل    30

عنوان کارگر ساده براي  گري، تراشکاري و طراحی قطعات. من بهبر ریخته

 جایی قطعات مشغول به کار شدم. جابه

که من آمادگی جسمانی براي انجام  آن روز به من بسیار سخت گذشت چون

لوله نارنجک  همیشه  روال  به  بعالوه  نداشتم،  را  سنگین  کار  به  آن  را  ایم 

که سنگینی  چون ؛ساز شده بودراي من مشکلکمرم بسته بودم و این امر ب

شلوارم پائین کشیده شود.    ؛شد تا در موقع حمل قطعاتنارنجک باعث می

اي ایستاده و شلوارم را باال بکشم.  شدم تا در گوشهلذا هر دفعه مجبور می

آمده بود. نتیجه تکرار این کار  خالصه آنکه وضعیت مضحکی براي من پیش

نفر از کارگران ساکن آنجا را که اندکی هم شرور به    باعث شد تا توجه دو

بار که من مشغول باال کشیدن جلد نارنجک  رسیدند جلب کند. یک نظر می
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متوجه شدم که آن نشان میبودم  دیگر  به هم  مرا  موضوع ها  این  دهند. 

توانستم در آن محل سکونت قدري مرا نگران کرد. از آنجائی که من نمی

نبود، از ادامه آن کار خودداري  برایم فراهم  وآمد به آنجا  کنم و امکان رفت

ن شب در خانه تجربه حمل نارنجک در محیط کار را با احمد در  آکردم.  

 میان گذاردم. 

روز بعد نارنجک مزاحم را در جاسازي خانه پنهان کردم و مجدداً عازم پیدا  

حرفه تا  برآمدم  درصدد  موقع  آن  در  شدم.  جدیدي  کار  ف کردن  نی  اي 

اي مشغول به کار شوم. بدین خاطر  بیاموزم ، شاید بعداً بتوانم در کارخانه

به چند کارگاه تراشکاري سر زدم. سرانجام در اطراف میدان آذري در یک  

 عنوان پادو مشغول به کار شدم.تراشکاري به

دادیم. براي برگشت  نویسی مختصري انجام می  در خانه هم دونفره برنامه    

هم محلی را براي عالمت سالمتی تعیین کردیم، هر شب تعیین  به خانه  

کردیم که چه کسی این کار را بکند تا آنجا که به خاطر دارم احمد در  می

و   بود؛  کار  به  مشغول  وصفنار  اطراف  درهمان  سازي  کاشی  کارگاه  یک 

 داد. رسید معموال او این کار را انجام میکه او زودتر از من به خانه میچون

رفتم، باهم راجع  می  اي به دیدار حسین قلمبر شده  طبق روال تنظیم  من

کردیم و در پایان اگر  به وقایع سیاسی روز و مسائل تشکیالتی صحبت می

 داد. جزوه و یا مطلب دیگري به همراه داشت براي مطالعه به من می

ي ادامه کاري ما  در آن موقع محیط کار وزندگی جدید، پوشش امنی برا

روز چهارشنبه در  آنکه  تا  ادامه داشت  زندگی  روال  این  بود.  تیر     8شده 

، موقع بازگشت به خانه، مطابق معمول که براي خرید روزنامه عصر 1355

تیتر درشت    ؛کردمفروشی مراجعه میبه یک کیوسک روزنامه با مشاهده 

جان باختن  نوبی و  ها که از حمله پلیس به خانه تیمی مهرآباد جروزنامه

با دیدن آن    .داد مطلع شدمتن دیگر از رفقا خبر می  10و    حمید اشرف



 117  جنگ چریک شهري 

 

 

بی شد،  سست  پاهایم  گوشهخبر  در  را  حال  گلویم  بغض  نشستم.  اي 

فشرد. در آن لحظه به ضرباتی که طی مدت کوتاهی به سازمان واردشده  می

ماه  اردیبهشت  26ضربه کاري پس از ضربه  کردم. این دومین  بود فکر می

درپی به سازمان واردشده  ظرف مدتی کمتر از دو ماه دو ضربه پی  38. بود

گذشت و ما در چه دامی گرفتارشده  راستی بر تشکیالت ما چه میبود. به 

گذراند.  پی همه را از دم تیغ میدر  گونه پی  م که رژیم ددمنش اینیبود

 همه ضربات مرگبار به سازمان شده بود؟ رود اینو   راستی چه دالیلی باعثبه

خسته و پریشان عازم وصفنارد شدم. احمد از موضوع خبر نداشت، او نیز  

اش بسیار منقلب شد و سپس مانند فردي  با مشاهده روزنامه، حال روحی

کنی  اش را از داده باشد از من پرسید رفیق حاال فکر میکه پدر و حامی

گفت  کرد؟  باید  خون  چه  مسلح  دندان  بن  تا  استبداد  با  مبارزه  رفیق  م 

ایم بسیاري دیگر از رفقایمان نیز  طلبد. تو هم نگران مباش، ما که زندهمی

اند تا  اکنون بسیاري از هواداران آمادهاند. هممثل ما هنوز در میدان مبارزه

را    براي مبارزه با رژیم به سازمان به پیوندند و جاي رفقاي به خاك افتاده 

خواهد؛ و این شعر معروف هوشی مین را براي  پر کنند. تنها اندکی صبر می

 :او خواندم

 

 از مرگ قوي تریم 

 ما چون برنج زار هاي چه هوا
 

 

،  ، طاهره خرمقرار زیر هست حمید اشرفها کشته شدند بهاسامی رفقایی که در این درگیري 38

، غالمعلی خراط  فاطمه حسینی،  ، محمدمهدي فوقانیی، محمدرضا یثرب زمحمدحسین حق نوا

و عسگر   ، یوسف قانع خشک بیجاري اکبر وزیري اسفرجانیعلی رضا الیق مهربانی، غالمرپو

 حسینی ابرده 
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 هرسال درو می شویم و سال دیگر

 39دو باره با ساقه هاي پر بارتري می روییم 

 

یمان را بر ها و ادامه دادم بگذار تا اندکی آرامش برگردد، ما مجدداً سالح

ریخته شده مبارزان راه    به نا حقهاي خواهیم داشت و انتقام مردم و خون

که خودم نسبت  آزادي و رفقایمان را از جانیان حاکم خواهیم گرفت. درحالی

گفتم شک  به آنچه براي باال بردن روحیه و توجیه اوضاع به رفیق احمد می

به آنچه اتفاق افتاده بود فکر  داشتم. آن شب خواب ازسرم پریده بود و دائماً  

شده بود. نبرد نابرابر ما با رژیم حاکم    کردم. سؤاالت فراوانی برایم مطرحمی

فشانی چریک شهري تا  تا بن دندان مسلح چگونه ادامه خواهد یافت؟ جان

چه حد خواهد توانست توده وسیع و ناآگاه جامعه را به حرکت درآورد؟ در  

  نزدیک به چهل تن از رفقاي ما از پاي درآمده بودند، بهطی دو ماه گذشته  

توده بر جنبش  آن  تأثیرات  سازمان  راستی  به  زحمت کشان  و جذب  اي 

به آیا  است؟  بوده  دیگر گروه  چقدر  روشنفکران،  اجتماعی  جز  اقشار  و  ها 

اند؟ مبارزه ما تا  نظرمان تا چه حد با سازمان ابراز همبستگی نموده  مورد

بر   رابطه بین پیشاهنگ و تودهچه حد  لنینی  انطباق دارد؟ من  اصول  ها 

  رسیدم که جنگ چریک شهري نهاندك به این نتیجه ناخوشایند می  اندك

توده به درون  آگاهی طبقاتی  بردن  به  قادر  نهتنها  نیست،  تاکنون  ها  تنها 

گونه اثري بر تشکل کارگران و زحمتکشان نداشته، بلکه باعث نابودي  هیچ

گذشته و مؤمن پیشاهنگ طبقه کارگر شده است. این روند  وهاي ازجاننیر

باعث تضعیف رهبري جنبش در شرایط انقالبی و انحراف آن به راست و  
 

 

 . شعرهاي زندان هوشی مین .39
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گردد. از سوي دیگر فشار جنبش مسلحانه و  چپ و نهایتاً شکست آن می

هاي انقالبی منجر به تقویت هرچه بیشتر نیروهاي اطالعاتی  عملکرد اعدام

می شود؛ و پیامد این تحوالت منجر به سرکوب هر چه    مقابله با مابراي  

 بیشتر مبارزان و ضربه به مبارزات صنفی و طبقاتی خواهد شد. 

 

  بودن و دیدار با   ز زندها دو روز بعد با حسین قرار معمول را اجرا کردم،        

همدیگر را در بغل گرفتیم، پس از احوالپرسی  و  خوشحال شدیم    بسیار هم  

تیر صحبت کردیم. او نیز از ضربات وارده احوال    8الفاصله راجع به ضربه  ب

ضربات   عوامل  و  علل  به  راجع  بود.  متأسف  بسیار  و  نداشت    26خوشی 

اي به  کنندهتیر پرسیدم، بسیار دوست داشتم جواب قانع   8اردیبهشت و  

د  عنوان دالیل ضربات بیان کنخواست بهمن بدهد؛ اما او درباره آنچه می

رسید. شاید براي او هم قضایا چندان آشکار نبود.  اندکی مردد به نظر می

 اي بمن نداد و آن را موکول بهکنندهبه همین جهت جواب مشخص و قانع

شدن برخی زوایاي تاریک ضربات در آینده کرد. من نیز درباره آنچه    روشن

می ذهنم  مناسبدر  شرایط  به  را  آن  و  نگفتم  او  به  چیزي  تري  گذاشت 

ازآن زمان و مکان قرار بعدي را مشخص کردیم و از هم  موکول کردم. پس

 جدا شدیم.

و دانش    هکردیم. او تحصیالت متوسطپس هر شب با احمد مطالعه می  ازآن

تئوریک مختصري داشت. رفیقی بسیار صمیمی و عاشق سازمان و مشی  

ارزاتی او را  مسلحانه بود. من در نظر داشتم تا با آموزش تئوریک دانش مب

 تر است هدایت نمایم.کردم صحیحبه سمتی که فکر می

گذشت که آن اتفاق رخ داد؛ دریکی از روزهاي  اوضاع به همین منوال می

اواخر تیرماه، پس از پایان کار روزانه عازم خانه شدم، هوا تاریک شده بود  

نزدیکی در  رسیدم.  وصفنارد  محله  به  محله  که  شدم  متوجه  خانه،  هاي 
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نیروهاي پلیس و کالنتري محاصره به کسی اجازه ورود و    توسط  شده و 

ند. بالفاصله به فکر خانه افتادم،  هنمی د هاي آن اطراف راخروج به خیابان

لحظه صدها فکر از  آیا ممکن است براي احمد اتفاقی افتاده باشد؟ در یک 

د، چراکه  کردم که این محاصره در ارتباط با ما باشذهنم گذشت. تصور نمی

ما وضعیتی بسیار عادي داشتیم، ارتباطات ما بسیار محدود بود. آیا در اینجا  

بهخانه است؟  قرارگرفته  ضربه  زیر  حاال  که  بود  تیمی  بهاي  طرف سرعت 

گذاشتیم رفتم، ولی از عالمت سالمتی  محلی که عالمت قرار سالمتی می

کی از اهالی محل که  شده رفتم؛ و از ی   خبري نبود. دوباره به محل محاصره

خواهند که  ها میدر آنجا اجتماع کرده بودند علت را جویا شدم. گفت این

دستگیر   هم  را  کسی  حاال  تا  پرسیدم  کنند.  دستگیر  را  خرابکار  نفر  یک 

نبود؛    ی دانم. مجدداً به محل عالمت قرار رفتم ولی عالمتاند؟ گفت نمیکرده

و این امر مرا به این نتیجه رساند  از زمان مقرر بین ما بسیار گذشته بود  

که احتماالً خانه ما در محاصره است. من در خانه مقداري مدارك شخصی  

شد. به این خاطر فکر  ها هویت اصلی من آشکار میداشتم که با کشف آن

طرف کردم بهتر است تا هر جه زودتر محل را ترك کنم. ناراحت و نگران به

مسیر راه همچنان افکار مختلفی به مغزم هجوم  جاده ساوه به راه افتادم. در  

آورد. احتمال دستگیري رفیق احمد و سرنوشتی که در انتظار او بود مرا  می

می میسخت  یک آزرد. حس  ما  همگی  شدن  بهکردم  شکار  حال  در  یک 

هستیم. غمی سنگین بر دلم نشسته بود. بسیار خسته و درمانده شده بودم.  

کارکرده بودم. دیگر توان راه رفتن هم از من سلب  آن روز در کارگاه بسیار  

کردم. در نزدیکی  شده بود. باید محلی را براي اختفا و استراحت پیدا می

اي بود تصمیم گرفتم شب را در آنجا بیتوته  جاده ساوه ساختمان متروکه

هاي  اي نشستم. صداي پارس سگ کنم. به داخل ساختمان رفتم و در گوشه

گشتند از دور  وي آشغال مجاور جاده به دنبال غذا میولگردي که در دپ
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جا پراکنده بود. صدا وزوز  ها در همهشد. بوي گندیدگی آشغالشنیده می

بهگله سویی  از  باد  وزش  با  که  موذي  حشرات  رانده  هاي  دگري  سوي 

ها گرسنگی و بوي تعفن نیز  شدند، مرا به ستوه آورده بود. در کنار اینمی

 دي در من ایجاد کرده بود.حالت تهوع شدی 

ومیش  هوا گرگتازه  بیداري به سر بردم،    و  حدود سه ساعت در حالت خواب

تر آنجا را ترك کنم. احساس  فکر کردم بهتر است تا هرچه سریع  ، بودشده  

ها،  کردم. سرم درد گرفته بود، دستکوفتگی شدیدي در تمام بدنم حس می

متورم و تمام بدنم به خارش افتاده  پاها و صورتم براثر گزش حشرات موذي  

آلوده شده  بود. لباس کارگاهی که به تن داشتم روغنی، بسیار کثیف و خاك

طرف شهر راه افتادم. هنوز  با این احوال به،  بود. بدنم بوي تعفن گرفته بود  

تنگ  زدند. بسیار دلهاي شهر از دور سوسو میکامالً صبح نشده بود و چراغ

کردم حاال احمد در چه وضعیتی است؟ اینکه او را  ر میبودم با خودم فک

زنده گرفته باشند و ممکن است در حال شکنجه باشد برایم بسیار دردناك  

ام را پیش  سختی تن خستهروي کردم، پاهایم بهبود. حدود دو ساعت پیاده

هوا  می رسیدم  شهر  به  وقتی  بود..  مانده  خیلی  آفتاب  طلوع  تا  بردند 

باید تا رسیدن وقت قرار  من آن روز با حسین قرار داشتم.  .  شده بودروشن

هدف مشغول قدم  براي اتالف وقت بی؛ لذا  کردم را مشغول میم مدتی خود

سر ساعت مقرر  هم  او  رفتم.  زدن شدم. پس از مدتی سر قرار رفیق حسین  

شد.    .حسینآمد متعجب  بسیار  من  ژولیده  وضع  مشاهده  حالیکه  با  درر 

 شطرف میدان شهیاد به راه افتادیم. من ماجراي شب قبل را برایزنان بهقدم

براي  بعد  پرسید.  ماجرا  چگونگی  به  راجع  سئول  چند  او  دادم.  شرح 

باید  چاره ما چه  بعدي  اینکه حرکت  و  پرداختیم  اوضاع  تحلیل  به  جویی 

ا مورد  با  باشد.  داشتم. حسین  احمد  با  من  که  بود  ثابتی  قرار  اجراي  ول 

اجراي این قرار مخالفت کرد، استدالل او این بود، چون از زمان عملیات  
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دیشب ساواك تاکنون وقت زیادي گذشته، لذا با توجه به حد مقاومت افراد  

نیست   محاسبه  قابل  شخصی  بعالوه  و  که  مدارك  آن  به  ساواك  اگر 

باشد، دست بنابراین صالح    یافته  است؛  آسان  بسیار  تو  شناسایی  احتمال 

ترتیب مرا از اجراي آن قرار منع  ایننیست که تو سر آن قرار حاضر شوي. به

مدتی  ؛  کرد. در این رابطه نیز قرار شد تا با توجه به محدودیت امکانات  

قراري  پس از این صحبت ها براي بعد از ظهر  .    بسته باشمدرجایی چشم

 از حسین مقداري پول گرفتم و از هم جدا شدیم.  .  گذاشتیم

هاي کثیفم خالص شوم بالفاصله با اتوبوس من براي آنکه از دست لباس

یک   به  مستقیماً  آنجا  در  و  رساندم  ناصرخسرو  خیابان  به  را  خود  واحد 

همانلباس و  خریدم  شلواري  و  پیراهن  رفتم.  بهاي  فروشی  پوشیدم.  جا 

فروش مغازه را ترك کردم.  یر نگاه مشکوك لباسها را پرداختم و زلباس

 . راه انداحتماولین آشغالدانی سر داخل هاي کارم را نیز در  لباس

    

 55تابستان لنینیست) -(مارکسیست ین  مجاهد یکی از اتاق  در
. عصر مجدداً سر قرار حسین    ها پرسه زدمآن روز تا بعدازظهر در خیابان

اي رفتم، چند روزي در آنجا  همراه او به خانه  40بسته حاضر شدم و چشم

ن موقع ما در شرایط امکاناتی بسیار دشواري قرارگرفته بودیم جاي  آبودم در

امنی براي سکونت وجود نداشت. به همین علت رفقا از مجاهدین خواسته  
 

 

تا فردي از اعضا سازمان آدرس خانه اي را بداند و یا    شرایط امنیتی ایجاب نمی کردزمانیکه  ٤٠

همچنین فرد یا افراد دیگري را ببیند. در این گونه موارد شخص را موظف می کردند تا محل  

ن قابل رویت نبود استفاده کند.در خانه نیز  آخانه چشمانش را ببندد و یا عینکی تیره که پشت 

آن خانه برایش  دیدار چهره به چهره با دیگر افراد   اورا در شرایطی قرار می دادند که امکان 

 ممکن نباشد. 
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ها نیز تا  بودند تا براي مدتی محلی در اختیار ما بگذارند. در این رابطه آن

ل)  - ک کردند. روزي حسین خبر آورد که من با مجاهدین (محدودي کم 

ها  بسته پیش یکی از آناند تا مدتی تو چشمها پذیرفتهام آنتماس گرفته

باشی. قراري هم براي روز بعد به من داد. فرداي آن روز من سر قرار رفیق  

رفتم. محل    اتاقشبسته به  مجاهد رفتم. پس از احوالپرسی به همراه او چشم

سختی دو نفر را در خود جاي  زندگی این مجاهد اتاق کوچکی بود که به

داد. این اتاق توسط در دو لنگه بزرگی به خیابان راه داشت. من مدت  می

اي مشغول  یک ماه با آن رفیق مجاهد در آن اتاق بسر بردم، او در کارخانه

بود، صبح می بازمیبه کار  ریکی  روز در تاگشت. من در تمامرفت و شب 

گفت اگر چراغ را روشن کنی از چرخش کنتور ممکن  بردم. او میبسر می

مواضع   تغییر  علل  کتاب  او  است.  خانه  در  کسی  که  شوند  متوجه  است 

براي مطالعه در اختیار من قرار گذاشت. من در آنجا  را  سازمان مجاهدین  

را   کتاب  سختی  این  مارکسیستی  به  کالسیک  آثار  برخی  کردم.  مطالعه 

را نیز در آنجا مطالعه کردم. یکی دو    ازجمله کتاب چه باید کرد اثر لنین 

اتی داشت به آنجا  بار هم یکی از رفقاي مجاهد که درزمینه تئوریک، مطالع

سر زد و در ارتباط با ضربات وارده به سازمان، ضرورت وحدت دو سازمان  

هایی در چارچوب مواضع سازمان به او دادم. ولی  صحبت کرد. من نیز پاسخ

بحث چندان جذاب  آن  من  براي  بالتکلیفی  و  بحرانی  موقعیت  آن  در  ها 

 نبودند.

م و مجدداً در ارتباط با رفیق  پس از حدود یک ماه من آن اتاق را ترك کرد 

حسین قرار گرفتم. باهم درباره آن مدتی که با رفقاي مجاهد بودم صحبت  

باره گزارشی به رفیق حسین دادم. سپس او قرار رفیق حسن  کردیم و دراین

گفت که وي  را به من داد. درباره این رفیق    ) پیوسته حاجی محله  (سلیمان 

 کند. تو مسئولیت او را به عهده خواهی داشت.اي کار میدر کارخانه
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پیوسته حاجی   اتاق  حسن (سلیمان -  "آبادقلعه دولت "
   55تابستان محله) 

  

  متوسط القامه آن روز بعدازظهر با رفیق حسن قراري را اجرا کردم. او آدمی  

پرسی باهم روانه خانه  احوالاز  اي روستایی بود. پس  ولی قوي و با چهره

قلعه دولتاجاره در  او  باهم مختصري درباره ضربات  اي  درراه  آباد شدیم. 

ن بسیار محدودشده  که امکاناتما وارده به سازمان، علل و عوامل آن، از این

سازمان تجدید  و  ترمیم  و  خود  حفظ  براي  مدتی  و  تا  است  الزم  دهی 

 حرکاتمان را محدود کنیم و مواردي از این قبیل صحبت کردیم.

آباد نرفته بودم و شناختی ازآنجا نداشتم.  من تا آن موقع به محله قلعه دولت

اجاره خانهاتاق  در  حسن  محوطه  اي  با  قدیمی  بسیار  و  وسیع    اياي 

قرار داشت. در هر ضلع حیاط    ،  سرا نبودشباهت به کاروانچهارضلعی که بی

کارگران ساختمانی،    ياین خانه چهارتا پنج اتاق وجود داشت. در آنجا تعداد 

فلزات و همچنین تعدادي  کارگران کوره پز خانه، کارگران ذوب شیشه و 

 پاسبان سکونت داشتند.

ها شوم. بار قبل که  کارگاه  ن کار مجدداً عازم قرار شد تا من براي پیدا کرد

وخم کار آشنا  بودم تا حدودي به چم  کرده  در یک کارگاه تراشکاري کار

هاي  ، این بار نیز تصمیم گرفتم تا براي تکمیل اطالعات و کسب مهارتمشد

در صورت امکان مجدداً در یک واحد تراشکاري    ؛فنی در این رشته کاري

کار شوم. پس موفق شدم در خیابان    مشغول  مدتی جستجو سرانجام  از 

عنوان کارگر ساده  یک ارمنی بنام موسیو تیکران به  ي مخصوص در تراشکار

براي رفت به کار شوم. سپس  دولتمشغول  قلعه  بین  آباد و خیابان  وآمد 

 پژو خریدم. گازي مخصوص نیز یک موتورسیکلت 
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آن      تا  بودم، ولی  ران خوبی  موقع موتورسیکلت    من هرچند دوچرخه 

نرانده بودم. به همین خاطر در ابتدا کنترل آن براي من اندکی دشوار بود. 

درنتیجه در همان صبحگاه روز اول که با این موتور عازم کار بودم دریکی  

طرف کارگاه دچار یک تصادف شدم. در آن موقع  هاي مسیر راه بهاز خیابان

آمدند به علت  کار به تهران می  کارگران فصلی که از شهرهاي مختلف براي

خواب بودند. آن روز از بد  کارتن  اغلبنداشتن جا و مکان براي استراحت  

قرار که یکی از کارگران  ها شدم. ازاینحادثه من گرفتار تصادف با یکی از آن

رد که در خیابان کنار دیواري خوابیده بود به ناگهان به وسط به خیابان  کُ

تم موتور را کنترل کنم درنتیجه به او برخورد کردم.  پرید، من نیز نتوانس

که پایش را گرفته  بیچاره فریاد زنان به کف خیابان پرتاب شد و درحالی

طرف او رفتم. به او نگاه کردم  بود شروع به ناله کرد. من موتور رها کرده و به

رسید. گویی مدتی  حال به نظر میاي داشت، بسیار رنجور و بیصورت تکیده

که در آن محوطه خوابیده  ا  رده است که غذا نخورده. بالفاصله جمعیتی از کُ

بودند مرا محاصره کردند. من براي آنکه غائله را زود خاتمه دهم بدون آنکه  

درد سري ایجاد شود و پایم به کالنتري باز شود، به او گفتم، می تونم دو  

ر ببرم، در غیر آن  کار برات بکنم اگر خیلی درد داري بیا تا ترا پیش دکت

درحالیمی او  بروي.  بیمارستان  به  خودت  تا  بدهم  تو  به  پولی  که  توانم 

می ناله  میهمچنان  خودم  من  بده،  را  پول  گفت  بالفاصله  روم  کرد 

بیست یک  برات  بیمارستان.  مبلغ  این  پرسیدم  او  از  و  دادم  او  به  تومانی 

ببین   گفتم  بده.  بیشتر  کمه  خیلی  این  نه  گفت  تو  کافیه؟  مثل  هم  من 

روم. در جواب گفت باور کن کمر و پایم  بینی که دارم سرکار میکارگرم می

باید پول بیشتري بدي. من ده تومان دیگر به او دادم  ،  خیلی دردمی کنه  

 و گفتم من دیگه هیچ پولی ندارم. او هم قبول کرد. 

به    تر خود راکردم تا هر چه سریعکه سعی میاین حادثه درحالی  از  بعد
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کردم که چرا او و بسیاري  ، دائماً به این نکته فکر می  محل کارم برسانم 

براي اندك درآمدي مجبور به ترك دیار خود شده و در  امثال او باید دیگر 

 وند؟ بار دچار شگونه زندگی فالکتشهرهاي بزرگ به این

در این تراشکاري گذشته از موسیو تیکران که صاحب کارگاه بود، دو        

نفر کارگر دیگر نیز مشغول به کار بودند. یکی از این دو کارگر ماهري بود 

به   مرا  مدتی چون عالقه  از  بعد  بود  کار  به  تراش مشغول  با دستگاه  که 

یادگیري کار با دستگاه تراش دید سعی کرد تا چیزهایی را به من یاد بدهد،  

د تا در غیاب او  داکردند به من اجازه میگاهی نیز که براي نهار تعطیل می

من با دستگاه کارکنم؛ اما کارگر دوم فردي معتاد و در کار خریدوفروش  

اي را برایش جایی ببرم که  بار از من خواست تا بستهمواد مخدر بود. او یک 

پس او تالش کرد  من نپذیرفتم و همین امر باعث درگیري بین ما شد. ازآن

جائی که موسیو تیکران نسبت به  تا زمینه اخراج مرا فراهم کند. ولی از آن

تنها با او همکاري نکرد بلکه از سر اطمینان  من حسن نیت پیداکرده بود نه

 کلیدهاي کارگاهش را نیز به من سپرد. 

بستم.  کردم و عصر هم میپس من صبح زود، درکارگاه را باز می  ازآن     

این  شد.  میدر پشت کارگاه در بزرگی وجود داشت که به داخل گاراژي باز  

  ی من و رفیق حسین دیگر مجبور به اجراي قرار خیابانامکان باعث شد تا  

جز من کسی دیگري در آنجا نبود او از  بلکه ظهرها که در کارگاه به  نشویم؛

در آنجا مشکل امنیتی نداشتیم به همین    زد. ماطریق درگاراژ به من سر می

 اي یکی دو بار باهم دیدار داشتیم.جهت معموالً هفته

در آن زمان فعالیت تشکیالتی ما به حد همان ارتباطات معمول تنزل        

مدتی از تاریخ ضربات و هیجانات ناشی از آن گذشته بود. ولی    کرده بود. 

  26محور اصلی بحث ما همچنان حول شناخت علل و عوامل ورود ضربات 

ازآن بود. حسین فرصت بسیار کمی براي مطالعه  تیر و پس 8اردیبهشت و 
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داشت. ضربات شدیداً او را به خود مشغول کرده بود. در آن شرایط بحرانی  

ته بود تا در برابر یورش ساواك تاب آورده و بخشی از تشکیالت را  او توانس

که در ارتباط با وي بودند از زیر ضرب حتمی حفظ کند. این کار وقت و  

 طلبید.انرژي عملیاتی زیادي را می

به  مشی  او  از  ناشی  را  وارده  ضربات  اصلی  علت  آنکه  از  گذشته  طورکلی 

کرد، بخشی را نیز ناشی از عوامل  مسلحانه جدا از توده سازمان تحلیل می

محدودیت و  تاکتیکی  و  میتکنیکی  سازمان  نظیر  هاي  عواملی  دانست. 

بی تلفناستفاده  از  پایگاهی  ،  رویه  امکانات  جدیداً  و  کمبود  افراد  تورم 

آنها را آسان    امکان ردیابیسازمان که  اعضا  تحرك زیاد    ؛ بعالوهشدهمخفی

به بعد در مقابله با چریک    53از سال    زنی  ساواكاز سوي دیگر  .  می ساخت

از   اطالعات   هوشیاري  ،تحركها  بود.بیشتر    و  برخوردار شده  در    نهاآ  ي 

فنّاوري  ها    شیوهعملیاتشان؛   یابیپیشرفتههاي  و  ورد  شنود  کار  راب  تر 

اي  از طریق افراد بریده  هاي مسلح   براي نفوذ در سازمان   همچنین   . ندگرفتمی

.در کنار این کارها    ؛ اقدام میکرد وي شده بودند  که حاضر به همکاري با 

سعی می کرد تا از طریق تحت نظر گرفتن علنی هاي شناسایی شده اي  

.او مجموعه این    پی ببردآنان  یالتی  ک آزاد گذارده بود به سرنخ هاي تشکه  

 41.می دانستدر موفقیت ساواك در مقابله با چریک ها دخیل عوامل را 
 

 

که با   حسین در مورد ضربه خانه مهرآباد جنوبی، به اجاره این خانه توسط الیق مهربانی . 41

  پور کرد. من بعد ها در سایت آقاي مهدي فتا شده بود اشاره میمشخصات اصلی انجام نام  و

http://fatapour.blogspot.com/2008/07/1-1355.html  نوشته اي با عنوان

را مطالعه کردم که برایم بسیار سئوال    پدر مریم از آقاي محمد سطوت  "دخترم چریک فدایی "

این طور بیان    را شنیدن ماجراي دستگیري دخترش  از  پس را بر انگیز شد. ایشان احساس خود   

یکباره فراموش کرده و  هنوز نمیتوانستم قبول کنم که او خانه و محبت مادري را به  "می کند: 

بطور قطع او مطلع بود که با قدم  قدم در راه نابودي خود و خانواده اش گذاشته است. زیرا 

http://fatapour.blogspot.com/2008/07/1-1355.html
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گذاشتن دراین راه خانواده اش نیز از تعقیب و آسیب سازمانهاي امنیتی در امان نخواهند ماند.  

ود شده خیلی زود بخانه  مطمئن بودم اگر او قدم دراین راه نهاده باشد بزودي متوجه اشتباه خ

ري مراجعه میکند وغیبت اورا  او می نویسد پس از مخفی شدن دخترش  به کالنت"باز میگردد

اگر به کالنتري محل وپلیس اطالع نمی دادیم عملی  "به آنها اطالع می دهدبا این استالل که 

  "رار او می شدیمف کامال غیر عادي انجام داده بودیم واز نظر مقامات پلیس متهم به همکاري در 
قرار می گرفت . او در صدد  و همچنین متذکر می شود که یقینا ساواك همان روز در جریان آن 

است) را پیدا کند .   (ملی مخفف ملیحه نا م اصلی مریم  "ملی"بر می آید تا خودش دخترش 

در این رابطه با یکی از آشنایانش به نام سرگرد (م) که در اداره آگاهی تهران کار می کرد تماس  

  .اطالع سرگرد وزیري رئیس کمیته ساواك تهران می رساند میگیرد . سرگرد (م) نیز ماجرا را به 

سرگرد(م) در تماس بعدي شماره تلفن ساواك را به آقاي سطوت می دهد تا درصورتیکه 

تلفن کرد به اطالع ساواك برساند.ولی او شماره تلفن را پاره کرده دور می ریزد. در ادامه   "ملی"

من چند بار اورا با جوانی به نام غالم دیده  "میگوید  آقاي سطوت  از ارتباط مرد جوانی با مریم

اما آقاي   "بودم ولی نام فامیل اورا نمی دانستم و از محل کار و یا منزل او نیز بی خبر بودم .

سطوت سرانجام موفق می شود از طریق یکی از آشنایانش آدرس خانه غالم را پیدا  کند. پس  

از این نظر مزاحمتان شدم  "خانه غالم مراجعه می کند..در آنجا به خانواده غالم میگوید: از آن به 

.  قربان برادر غالم به  "تا شاید بتوانم با غالم صحبت و از طریق او خبري از دخترم بدست آورم

او می گوید چون غالم در مسافرت است آنها امکان دسترسی به اورا ندارند. آقاي سطوت در  

توجه اش به قربان برادر غالم جلب می شود وحدس می زند که وي در ارتباط با غالم   آنجا 

آقاي سطوت که می دانسته  غالم هوادار سازمان است سعی می کند تا بنحوي قربان را  .است

باینکه شنیده بودم غالم  با توجه "نویسد:  برساند . او می   کند تا پیامش را به غالم و مریم قانع 

 "ملی"گفته قربان مرا هشیار کرد و حدس زدم باید غیبت  ، هوادار چریکهاي فدائی خلق است 
یعنی شما نمیدانید غالم  "و غالم درارتباط با یکدیگر باشد و براي اطمینان از این امر باو گفتم: 

نگرانی  ، اینکار میتواند ما را از  کجا رفته که بتوانید با او تماس و دراینمورد سؤالی از او بکنید

متأسفانه هیچ خبري از اینکه او کجا رفته نداریم، باید صبر کنیم تا  "قربان گفت: . سازدخارج 

با یقین باینکه آدرس را درست آمده ام و باحتمال قریب به یقین پیام    خودش خبري بما بدهد

ان سخت پریشان است و شب و  همسرم از غیبت دخترم "من به دخترم خواهد رسید باو گفتم: 

روز گریه و بیتابی میکند، چنانچه توانستید با غالم تماس بگیرید از او خواهش کنید  

با هم  " : ادامه می دهداو   د.بگذار  درصورتیکه خبري از دخترمان دارد هرچه زودتر دراختیارمان
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میکند تا یقین حاصل کند  متوجه شدم او اطراف را با دقت نگاه  "از منزل خارج شدیم، کامال

کسی مرا تعقیب نکرده و یا فرد دیگري با من همراه نبوده است. با هم تا کنار خیابان که  

اتومبیل خودرا پارك کرده بودم آمدیم. دراین فاصله براي اینکه اطمینان اورا جلب کرده باشم  

آگاهی کامل دارم و حدس  گفتم: من میدانم غالم در توانیر کار میکند و از ارتباط او با دخترم 

میزنم او هرکجا هست با غالم است. تنها انتظار ما اینست که از محل او باخبر شده هرچه زودتر  

درمورد اینکه شنیده بودم غالم هوادار چریکهاي فدائی خلق است   اورا به خانه بازگردانیم البته

بمن نشان میدهد،  قربان صمیمیت بیشتري نسبت     کم کم احساس کردم  چیزي باو نگفتم

قول داد درصورتیکه بتواند با غالم ارتباط برقرار کند موضوع دخترم را با او درمیان بگذارد و  

   ".پس از خداحافظی مرا ترك کرد

. چند روز   به بار می نشیند   سرانجام براي اطالع یافتن از وضعیت مریم  آقاي سطوت فعالیت 

هنوز چند  "  :آقاي سطوت می نویسد .با خانه یکی از دوستانش تماس می گیرد مریم  ازآن  بعد 

دوستانمان تلفن و  از  یکی  بخانه  "ملی"روزي از مالقات ما با خانواده غالم نگذشته بود که 

                                                                          "کنیم. خواهش کرده بود از رفتن بخانه غالم و ایجاد مزاحمت براي خانواده او خودداري

آنها به انحا   قاي سطوت می نویسد پس از اطالع ساواك از مخفی شدن مریمآآن طور که 

اره  اش  "مانطور که قباله" : او می نویسد  مختلف ، تلفن وخانه آنها را تحت نظر می گیرند.

خانه را ترك کند خط تلفن در منزل نداشتیم و با اینکه براي    "ملی"کردم، پیش از اینکه 

آن مدتها قبل در شرکت مخابرات ثبت نام کرده بودیم ولی هنوز درنوبت قرار داشتیم.  فتن  گر

  عجیب اینجا بود که پس از رفتن او و برخالف انتظار ما بالفاصله از شرکت تلفن اطالع دادند که 

خط تلفن ما آماده است و میتوانیم براي گرفتن آن اقدام کنیم، درصورتیکه همسایگان ما که  

ین امر  ا ثبت نام کرده بودند هنوز درنوبت و منتظر اطالعی از طرف شرکت تلفن بودند  "قبال

بیسابقه ما را مطمئن کرد که تلفن ما از همان روز اول بطور کامل در کنترل شنود ساواك قرار  

ط میشود. متوجه شده بودیم که رفت و آمد  بشنیده و ض "گفتار ما با دیگران تماما د ودار

اعضاي خانواده ما نیز توسط بعضی از همسایگان کنترل میشود از اینرو سعی میکردیم تا آنجا  

که ممکن است تماس خودرا با افراد فامیل و دوستان کمتر کرده مشکلی براي آنها ایجاد  

  ".نکنیم
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به نظر من   من نیز نظر خود را صریحاً به او اعالم کردم. به او گفتم که 

از   جدا  مسلحانه  مشی  کارایی  عدم  سازمان  به  وارده  ضربات  اصلی  علت 

برتري رژیم در این عرصه است؛ و ما با اتکا به این شیوه از مبارزه    ها و توده

به  جزبه راه  کارگر  طبقه  پیشاهنگ  توان  دادن  هرز  به  و  جایی  نابودي 

می بود.  صبور  و  منعطف  بسیار  رفیقی  او  برد.  بیشتر  نخواهیم  باید  گفت 

شیوه بتوانیم  تا  برونبیندیشم  براي  مناسب  را  هاي  موجود  وضع  از  رفت 

در خانه    هاي ما دو نفر به نتیجه واحدي نرسید.جهت بحثدریابیم. بدین

کردم تا با حسن نیز در این زمینه بحثی را پیش ببرم،  آباد سعی میدولت

هاي من با وي چندان سازنده نبود. او افق دیدي بسیار محدود،  ولی صحبت

ها  دگم و غیرقابل انعطاف داشت و حتی ضربات وارده به سازمان و قتل ده
 

 

آقاي سطوت با ترفندي که بکار بردند موفق شدند تا ردي از دخترشان بدست آورند ولی  باري 

تحت تغیب   رااو  واین احتمال وجود ندارد که ساواك هم بدنبال همین رد بوده آیا  ؟ساواك چه 

ویا از طریق شنود تلفنی او به غالم  و احتماال از طریق رد گیري قربان  داده باشد؟  قرار ومراقبت

ساواك روي شناسایی هویت افرادي که خانه  آیا غالم با علم به اینکه می دانسته  باشند؟   رسیده

- آنهایی که در ارتباط با او بوده اند اجاره می کنند بسیار حساس است و می دانسته همه 

وبی با نام اصلی خود  اقدام به اجاره  خانه مهرآباد جنآنگاه  ،  مخفی شده اند ± زجمله مریما

وغالم وحساس شدن   پیگیري هاي منجر به لو رفتن رابطه بین مریم این ؟  آیا   باشدکرده 

غالم و دستیابی به خانه مهرآباد جنوبی نشده ساواك براي دستگیري  

                                                                                                 است؟
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ناشی از  ا  صرف تن از رفقاي سازمان نیز او را به خود نیاورده بود؛ و همه را  

می شهري  چریک  جنگ  گریزناپذیر  تئوریک  الزامات  اطالعات  او  دانست. 

محدودي داشت، با سرسختی تمام از مبارزه مسلحانه در شهر و روستا و  

هاي احمدزاده و  کرد، بدون آنکه به دیدگاهحرکت موتور کوچک دفاع می

حث با او براي من آزاردهنده و غیر سازنده  کامل داشته باشد. ب  ی اشراف  پویان

درمی مسلحانه  مشی  نقد  در  استداللی  مقابل  در  که  زمانی  او  ماند،  بود. 

آشفت و با عصبانیت به اتهام زنی  عوض پذیرش آن استدالل، سخت برمیبه

نتیجه  جهت پس از مدتی من آگاهانه از بحث کردن بیپرداخت. بدینمی

پس مباحث ما عمدتاً محدود به مسائل روزمره  نبا او خودداري کردم. ازآ

 شد.

بیش    و  م. فقر و فساد کمیکرددر محله قلعه و در جائی که ما زندگی می

شد. روزي من و حسن در اتاق نشسته بودیم که کسی در اتاق  مشاهده می

زن صاحب کرد،  باز  را  در  زد، حسن  کردم  را  فکر  من  ابتدا  در  بود  خانه 

خانه و یا مواردي از این قبیل با ما صحبت  تا درباره کرایه  احتماالً او آمده

پروا وارد  کند. به همین خاطر با او تعارفات معمول را انجام دادیم. ولی او بی

روسري وبعد  نشست،  اي  گوشه  در  شد  و اتاق  برداشت  سرش  از  را  اش 

دامنش را کنار زد و بعد شروع کرد به لودگی و شوخی. از من پرسید شما  

هایی از این قبیل. من که از  کنید؟ و صحبتکار میزن ندارید پس چه  که

آرامی به او گفتم خانم ما فکري به  این وضعیت بسیار ناراحت شده بودم به

کنیم شما هم حاال بفرمایید بیرون، ما تازه از کار برگشته  حال خودمان می

ق را ترك  و خسته ایم باید استراحت کنیم. ولی او راضی نمی شد که اتا

 زحمت توانستیم او را از اتاق بیرون کنیم. ا  کند. سرانجام ب

  در آن خانه پاسبانی هم در جوار ما اتاقی در اجاره داشت، روزي هم او     

کاري و ولگردي  به اتاق ما سر زد . جوانی روستایی بود که پس از مدتی بی
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شغلش و قوانینی  مجبور شده بود براي گذران زندگی پاسبان بشود. او از  

که در شهربانی حاکم بود چندان راضی نبود و بی مالحظه در این زمینه  

گاهی هم درباره مسائل مربوط به حوزه استحفاظی اش به  .  کرد صحبت می

براي ما که در آن ناحیه سکونت داشتیم    . این اطالعاتداد  ما اطالعاتی می

با ما صمیمی شد از ارتباطش  . او مجرد بود، بعدها که بیشتر    بسیار مفید بود 

 خانه و خواهر او براي ما صحبت کرد. با زن صاحب

حدود سه ماه در این خانه سکونت داشتیم تا اینکه دریکی    من و سلیمان     

به من گفت در کارگاه داشتم،  با حسین  که  قرارهایی  هرروز که    نادر   :از 

در این  شود. ما فکر کردیم شاید  گذرد شرایط امنیتی در تهران بدتر میمی

زندگی در میان مردم بتوانیم از زیر ضربات    با پیش گرفتن شیوه کار وجا  

هنوز   ولی  کنیم.  تضمین  را  خود  کاري  ادامه  حدودي  تا  و  شویم  خارج 

آلودهکانال ارتباطی  میهاي  که  دارد  وجود  ساواك  اي  دام  در  را  ما  تواند 

تا   را  ما  بقا  و  بتواند دوام  ارتباطات  آن  و قطع  تهران  بیندازد. شاید ترك 

بدین تضمین کند.  بیشتري  اصفهان همحدود  آنجائی که  از  اکنون  جهت 

شرایط امنیتی بهتري ازاینجا دارد، قرار است تا براي تضمین حفظ جان  

مان ، عده اي را به آنجا منتقل  ادامه کاري ساز  از این طریق حفظ رفقا و  

در  روید و با یک رفیق دیگر کنیم . در این رابطه تو و حسن به اصفهان می

دهید. پس از این گفتگو او دو قرار را که به  خانه تیمی تشکیل مییک آنجا  

 گیري با رفقاي اصفهان بود.همراه داشت به من داد. این قرارها براي ارتباط

ه اصفهان و دالیلش را براي حسن توضیح دادم. قرار  آن شب موضوع رفتن ب

صاحب با  او  تا  تسویهشد  کارگاه  خانه  با  بعد  روز  نیز  من  کند.  حساب 

ماده  آبراي رفتن به اصفهان    وختم و رموتور گازي را ف حساب کردم  تسویه

 شدم.
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  تا نیمه دوم  55پائیز  (محسن صیرفی)  خانه داوود -اصفهان 
   55زمستان 

 

خداحافظی کردیم و هرکدام  آباد براي همیشه  آن ما با قلعه دولت  از  پس

طور جداگانه عازم اصفهان شدیم. من براي تهیه بلیت اتوبوس به خیابان  به

جهت   بلیتی  نورد  گیتی  مسافربري  شرکت  از  آنجا  در  رفتم.  ناصرخسرو 

هاي ظهر به اصفهان رسیدیم، در آنجا از  شهرضا خریداري کردم. نزدیکی

را از    رفتم، داوود   یق داوود اتوبوس پیاده شدم. یک ساعت بعد سر قرار رف 

شناختم و به همین جهت مشکلی براي شناسایی او نداشتم. پس  قبل می

اي که در اطراف میدان  طرف خانهپرسی همراه او بهاز اجراي قرار و احوال

بعد نیز حسن به جمع ما  طوقچی اجاره کرده بود رهسپار شدیم. دو روز  

 خانه تیمی گردآمده بودیم. ها ما مجدداً در یک پیوست. حاال پس از مدت

اي فقیرنشین واقع بود. آنجا از محالت جدیدي بود که  این خانه در محله

می تشکیل  مهاجرینی  را  ساکنانش  یا  غالب  و  روستاها  از  که  دادند 

نان و کودکان در استثمار  هاي اطراف اصفهان به آنجا آمده بودند. زشهرك

خرهاي فرش درآمده و با دریافت مبلغ ناچیزي دار قالی  بازاریان و یا سلف

می تا شب چشم  از صبح  و  برپا  خانه  بر  در  شانه  و  و  سوزاندند  پشم  نخ 

هاي ساختمانی،  بافی، شرکتها پارچهکوبیدند. مردانشان نیز در کارخانهمی

یا مصالح ساختمانی و کارهایی از این    هاي آجرپزي وها، کارگاهبريسنگ 

 قبیل مشغول به کار بودند.

بافی در آن خانه سکونت  در آن موقع ما نیز با توجیه کارگران کارخانه پارچه

مردم   پوشش  در  ما  چراکه  بود.  مناسبی  بسیار  توجیه  این  بودیم.  گرفته 

 عادي بودیم به همین جهت چندان موردتوجه کسی قرار نداشتیم. 

نه تیمی اوضاع چندان خوشایندي وجود نداشت. ما هدف و برنامه در خا
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ي براي انجام دادن  مفید  کردیم. به همین جهت کارمشخصی را تعقیب نمی

نداشتیم بعالوه خبر و اطالعی چندانی از دیگر رفقاي سازمان به ما نمی  

ناراحت بسیار  روزمرگی  دچار  وکنندهرسید.  سکون  بودیم.  شده  بی    اي 

مسئول    شد. رفیق داوودیاسی باعث تشدید اختالفات بین ما میحرکتی س

چنان  تیم و رابط ما با دیگر رفقا بود، او گاهی بدون آنکه سخنی بگوید آن

کرد. در اتاق  چیز را فراموش میگردید که همهور میدر افکار خود غوطه

مالید. حال روحی او باعث ایجاد  م میهایش را به هزد و مرتباً دستقدم می

مدت  مشکالتی براي خودش و ما شده بود. این وضع ناخوشایند طوالنی  

توانست ادامه یابد. چراکه باعث تشدید اختالفات و تخریب روحیه ما  نمی

اي  کردم حال که رهبري سازمان قادر به ارائه برنامه شده بود. من فکر می

بایست تا براي رهایی از  رها کرده است، می  نیست و ما را به حال خودمان

تا بتوانیم از ان وضع بد روحی که    بگیریمآن وضع راه حلی موقتی پیش  

من   که  بود  این  کنیم.  پیدا  نجات  بود  بطالت  وحس  عملی  بی  از  ناشی 

پیشنهاد دادم بهتر است تا مدتی از خانه تیمی بیرون زده هرکدام درجایی  

ب این  به کار شویم.  تا در محیط کار وزندگی زحمت  اعث میمشغول  شد 

بی    عملی وکشان و آمیزش با آنان اندکی روحیه ما از خمودگی ناشی از بی

بی سکونت  و  پیشنهاد  تحرکی  این  شود.  خارج  تیمی  خانه  در  هدف 

ازآن بود که هرکدام از ما براي یافتن  موردپذیرش رفقا قرار گرفت و پس

 شغلی به سمتی رفتیم. 

در   پارچهمن  بهکارخانه  اصفهان  سیمین  پارچهبافی  کارگر  باف،  عنوان 

دوم شرکت  در یک پیمانکاري دست  در کارخانه آجرپزي و داوود  سلیمان 

 فلور در کارخانه پلی اکریل اصفهان، مشغول به کاري شدیم.
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   بافندگی سیمین اصفهان -دگی کارخانه ریسن
تعداد   با  بود  بزرگی  بسیار  کارخانه  اصفهان،  سیمین  ریسندگی  کارخانه 

بدون  نوبت  سه  کارخانه در  این  و کودك.  مرد، زن  از  اعم  کارگر،  زیادي 

 توقف مشغول به کار بود.

عنوان کارآموز بافندگی مشغول به کار شدم. حدود دو هفته  من در ابتدا به

اندازي و کار با ماشین بافندگی را  دکار بافنده چگونگی راهپیش یک استا 

عنوان کارگر بافنده هشت واحد ماشین بافندگی  ازآن بهآموزش دیدم. پس

مزد پرداختی بر مبناي متر طول پارچه  در آنجا  را در اختیار من گذاردند.  

شرایط کاري بسیار سخت و دشوار بود. در تمام    .شدي محاسبه می  تولید

ساعات کار کارگران بافنده بطور دائم براي گره زدن تارهاي پاره شده  مدت  

ها بودند. در کنار بافندگان، کودکان خردسال  مجبور به حرکت بین ماشین

جاي رفتن به مدرسه در آنجا مشغول  کارگري بودند که براثر فقر خانواده به

زکاري و  ساعت در روز بودند. کار این کودکان تمی  8فرساي  به کار طاقت

آوري  هاي پر و همچنین جمعهاي خالی با قرقرهآوري و تعویض قرقرهجمع

هاي کاري بود. کارخانه براي این کودکان خردسال مکان بسیار ناامنی  زباله

گرفته کار  به  کمتري  مزد  با  که  آنان  کارگران  بود  جانب  از  بودند،  شده 

 گرفتند. ی قرار میهاي جنس سال مورد تهدید و ارعاب و سو استفادهبزرگ

روي  صبح پس از طی مسافتی طوالنی پیاده  5من هرروز در حدود ساعت  

رساندم. تعداد زیادي کارگر سوار بر  خود را به ایستگاه اتوبوس شرکت می

که در وضعیت ایستاده جاي تکان خوردن وجود  شدند درحالیاتوبوس می 

  300کاري حدود  در هر نوبتکارخانه در سه شیفت کار میکرد و نداشت. 

 شدند. کارگر مشغول بکار می

ها در روستاهاي اطراف کارخانه  غالب کارگران ریشه دهقانی داشتند، آن

کاري  کردند و غالباً مالک قطعه زمینی بودند که بر روي آن برنجزندگی می
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 آوردند. کردند و از این طریق نیز درآمدي به دست میکاري میو یا صیفی

هایی که تنها از طریق درآمد ناچیز  وجود این گروه از کارگران در کنار آن 

کردند باعث تضعیف و افت روحیه مبارزاتی در  کارخانه گذران زندگی می

از چند گاهی اقدام به    درآمد هر کارخانه شده بود. هرچند که کارگران کم

میکردند    کاري و یا افزایش حقوقاعتصاب و اعتراض نسبت به شرایط سخت

ولی با استقبال همه کارگران مواجه نمی شد. هر چه که فعالیت صنفی و  

بود در عوض روحیه لمپنیزم و خبرچینی بسیار   آنجا ضعیف  سیاسی در 

طور مثال در یک مورد که اعتصابی در کارخانه اتفاق افتاد  رواج داشت. به

ا خواستند  ، بالفاصله از قسمت امور اداري مرکردممن هم در آن شرکت    و

بار دیگر در جریان اعتصاب دیده شوي  و مورد تهدید قراردادند که اگر یک 

 شوي.اخراج می

هایی که با کارگران داشتم، متوجه شدم که آنان اطالع چندانی  در صحبت

هاي چریکی ندارند. تنها  هاي سیاسی و عملیاتی ضد رژیم گروهاز فعالیت

هاي صنفی و سیاسی دهه  ت و فعالیتتر بودند که مبارزااین کارگران مسن

کارخانه در  آنسی  داشتند.  یاد  به  را  اصفهان  نساجی  بههاي  از ها  ویژه 

 کردند.عملکرد اتحادیه کارگران آن دوره به نیکی یاد می

هایی که با کارگران داشتم هر  من از مجموعه مشاهدات و همچنین صحبت

اهی طبقاتی تنها از طریق  رسیدم که ایجاد آگچه بیشتر به این نتیجه می

پذیر است؛ و  توسط پیشاهنگ طبقه در میان کارگران امکان  صبورانهکار  

هاي انقالبی و چه در دیگر  عملیات مسلحانه پیشاهنگ چه در شکل اعدام

 اشکال تبلیغی آن قادر به ایجاد آگاهی در میان طبقه کارگر نشده است.

رساي روزانه باعث فرسودگی و  ف با گذشت زمان اندك اندك کار طاقت      

نفر   ما سه  مفرط  بهخستگی  یا  نحويشد،  مطالعه  فرصت  کمتر  دیگر  که 

یافتیم.  چرا که مجبور بودیم براي رفع خستگی و  بحث با یکدیگر را می
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آمادگی جسمانی براي کار روز بعد بیشتر استراحت کنیم. دیگر از آن چه  

سی هم در فکر ما نبود. من  ک   ؛ خبر شده بودیمدر سازمان می گذشت بی

مینمیبدرستی   چه  هستند؛  کسانی  چه  سازمان  رهبري  و  دانستم  کنند 

داد و از  کسی رهنمودي به ما نمی. چقدر شایستگی این امر خطیر را دارند

 تر بگویم ما به حال خود رها شده بودیم.خواست، واضحما گزارشی نمی

بحثی درگرفت مبنی بر اینکه  پس از مدتی کار کردن در کارخانه بین ما  

درك ما از مشی مسلحانه و جنگ چریک شهري چیست؟ آیا بین ما درك  

در   باید  را  اهدافی  دارد چه  وجود  واحدي  اگر درك  دارد؟  وجود  واحدي 

ایم تعقیب نمائیم؟ در غیر این  هایی که براي کار کردن انتخاب کردهمحل

ارتباط نزدیک با آنان هرچه صورت چه باید کرد؟ تجربیات من در کارخانه و  

نتیجه و  از صحت مشی مسلحانه  مرا  با  بیشتر  ارتباط  در  آن  بودن  بخش 

دور می کارگران  احساس میبسیج  به کسب  کرد  احتیاج  بیشتر  ما  کردم 

ل داریم . در این رابطه به دیگر رفقا پیشنهاد دادم که فعالً  - دانش انقالبی م

بیشتر به خانه تیمی بازگردیم. این نظر کار یدي را رها کنیم و براي مطالعه  

موردپذیرش رفقا قرار گرفت. ما مجدداً به خانه تیمی بازگشتیم و مشغول  

هاي کالسیک مارکسیستی نظیر «چه باید  مطالعه شدیم. من برخی کتاب

روي در  هاي روس» و «بیمار کودکی چپدموکراتکرد»، «وظایف سوسیال

کتاب برخی  همچنین  و  جزنیهاکمونیسم»  «تاریخ    ي  کتاب  ازجمله 

تودهسی مسلحانه  مبارزه  «چگونه  و  میساله»  خانه  اي  در  که  را  شود» 

نیز بر همین سیاق مشغول    داشتیم، در دستور مطالعه خودم گذاردم. داوود

نیز کتاب «مبارزه مسلحانه هم استراتژي هم تاکتیک»    مطالعه شد. سلیمان 

ازپیش از  را در برنامه مطالعاتی خود گذارد. نتیجه کار آن شد که من بیش
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ن زمان همچنان  آبراي من در    . مواضع داوود 42مشی مسلحانه دور شدم 

موفق شد  هم بودیم   نیز تا آخرین روزهایی که با  نامشخص ماند . سلیمان

هاي زیادي از کتاب مسعود را از بر کند. او همچنان در موضع دفاع  بخش  تا

پس در هر بحثی که پیرامون نقد مشی  از مشی مسلحانه باقی ماند. ازآن

را    احمد زادهگرفت او در تائید نظر خود بخشی از کتاب  بین ما صورت می

آیه چون  میهم  قرائت  من  براي  الهی  ناپذیر  تغیر  به  هاي  مرا  و  کرد 

نیز    نمود. در این میان رفیق داوودکاري محکوم میاپورتونیسم و سیاسی

 43کرد.ها حضور داشت همیشه موضعی بینابینی اتخاذ میکه در این بحث

نمی  ما  میان  این  زمینهدر  در  رفقا  سایر  که  مناقشه  دانستیم  مورد  هاي 

برند. در آن موقع اگر  کنند و یا چه مباحثی را پیش میچگونه عمل می

ده را  آمتوانست اوضاع پیشرهبري هوشیاري در سازمان وجود داشت، می

به نقطه مثبتی براي سازمان تبدیل کند؛ یعنی با بررسی ضربات وارده به  

 

 

 الحال ما بود:روي» به نظرم وصفدر کتاب «چپ هاي لنیندر آن موقع این گفته - 42

هاي انبوه به  که هنوز طبقه و تودهقطعی، هنگامی«کشاندن پیشاهنگ یکه و تنها به میدان پیکار  

طرف نیک خواهانه اي در قبال  کم موضع بیپشتیبانی مستقیم از پیشاهنگ بر نخواسته یا دست

تنها نابخردانه  اند، اقدامی است نهکلی دست نکشیدهاند و از پشتیبانی دشمن بهآن اتخاذ نکرده

 بلکه حتی تبهکارانه» 

توانند  ها فرانرسیده تنی چند از جان گذشتگان فداکار میظه ابراز قدرت تودهزمانی که هنوز لح 

تراژدي مرگ درراه انقالب را به نمایش بگذارند و قطرات اشکی از همدردي را جاري سازند اما  

 ند انداخت.»ههرگز انقالبی را به راه نخوا
آن خانه تیمی بودم از او موضع مشخصی در رد مشی مسلحانه  در    ا داوودبکه من  تا وقتی  -  43

نظر خود دراین ندیدم؛  بیان  از  به  می    خودداريباره  او  و  از سازمان جدا شد  بعدها  گروه  کرد. 

 پیوست.منشعبین از سازمان 
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جانبه باعث ارتقا دانش  سازمان و دامن زدن به یک مبارزه ایدئولوژیک همه

ایدئولوژیک اعضا سازمان شده و با نقد مشی مسلحانه زمینه ایجاد وحدت  

حتی و  سازد  فراهم  را  بیشتر  چه  هر  آینظري  راه  را  االمکان  سازمان  نده 

 ترسیم نماید. 

دراین میان  بخش کوچکی از سازمان به نقد و نفی مشی سازمان اقدام        

قرار داشتند.    ها رفقایی بودند که در ارتباط با رفیق حسین قلمبر کرد. آن

این جمع درنتیجه مطالعات خود به نفی مشی مسلحانه رسیدند . این عده  

ییر مشی به این نتیجه رسیدند که ادامه کار وفعالیت  در سازمان  پس از تغ

از   جهت  همین  به  است  جنبش  و  خودشان  حال  به  مضر  و  وقت  اتالف 

 سازمان جدا شدند.

تر و تحمل  گذشت اختالفات پردامنهدر هسته ما نیز هرچه زمان می      

ناامیدتر مییکدیگر سخت و  بسیار خسته  این وضع  از  شده    شد. من که 

اي اجاره کرده  بودم، به این فکر افتادم که از این رفقا جداشوم و خانه تکی

خبر آورد که    مکان کنم. در چنین اوضاعی و احوالی داوود و به آنجا نقل

 دهی شویم.هاي دیگري سازمانقرار است ما از هم جداشده و در تیم

 

                        )  55ستان (زم با تشکیالتطع ارتباط سفري ناموفق به مشهد و ق
اي بود. قرار  کنندهخارج شدن از آن تیم براي من خبر بسیار خوشحال    

که مسئولیت شاخه اصفهان  )  پنجه شاهی  شد تا من با رفیق حیدر (عبداهللا

را به عهده داشت، مالقات کنم. در روز موعود در میدان طوقچی با او قراري  

اي بسیار مهربان،  دیدم. چهرهاجرا کردم. حیدر را براي اولین بار بود که می

از  خنده پس  گرفتیم،  آغوش  در  را  همدیگر  داشت  رفیقانه  رفتاري  رو 

روي تا  ه تو احتیاج دارد، به آنجا میپرسی گفت: رفیق شاخه مشهد باحوال

فعالیت شوي. بعد هم قرار رفیق  به عنوان مسئول آموزش شاخه مشغول 
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چیزي که در آن موقع فراموش  اما  را به من داد.    )علی (کیومرث سنجري 

تا درصورت  بود  قرار اضطراري  تعیین یک  به یشد  بهر علت موفق  که من 

با رفقاي مشهد نمی ارتباط  نگردد. برقراري  با سازمان قطع  ارتباطم  شدم 

 توجه به این موضوع از او جدا شدم.بهر حال بی

همان روز به مسافربري گیتی نورد مراجعه کردم و براي پوشش بهتر با    

 گروهی از زوار که براي زیارت عازم مشهد بودند بلیتی خریدم. 

مسافران       غالب  شدم.  مشهد  عازم  بعدازظهر  دو  ساعت  حدود  بعد  روز 

شیعیان   هشتم  امام  قبر  زیارت  عازم  هیئتی  که  بودند  پیرزنانی  اتوبوس 

شدند. سرپرستی هیئت را مرد جوان روستایی اي به عهده داشت که با  می

پاي و  اتوبوس جوالن میزیرشلواري  در  این جمع  برهنه  بین  در  داد. من 

میاحسا بیشتري  امنیت  و  س  تکبیر  صداي  اتوبوس  افتادن  راه  با  کردم. 

 صلوات پیرزنان بلند شد. در این میان مرد همراه با بانگ بلند فریاد زد:

 در کرببال شیر خدا را صلوات در طوس غریبا غربا را صلوات 

و مجدداً همگی با صداي بلند صلوات سر می دادند. ساعتی نگذشته بود  

آر پیرزنان  به  امکه  کتابی شدم که  رفتند. من گرم مطالعه  به خواب  آرام 

همراه داشتم. جلد کتاب را کنده بودم تا نام و نشانی از آن در معرض دید  

 نباشد.

غروب بود که به صحراي طبس رسیدیم. جاده کویري بسیار خلوتی بود  

  گونه حرکتیجا را فراگرفته بود. تا انتهاي دشت هیچانگیز همهسکوتی وهم

گذشت  گداري که اتوبوسی صفیرکشان از کنارمان میشد. تنها گاهدیده نمی

تاریک شد آسمان کویر  این سکوت را در هم می اندکی که هوا  شکست. 

مسافران که   بر جمع  بسیار روحانی  فضائی  نور ستارگان گردید.  غرق در 

رفتند  همگی با اخالص تمام براي زیارت قبر امام غریب خود به مشهد می

 حاکم گردید. همگی به دعا خواندن مشغول شدند. 
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اي توقف کرد، زوار وضو گرفته و  شبانگاه اتوبوس در مقابل سالن غذاخوري

نماز خواندند. سپس از آنجائی که اغلب آنها غذاي خود را به همراه داشتند  

غذا خوردند. ساعتی بعد با صلواتی  و  اي سفره پهن کرده  هرکدام در گوشه

اتوبوس صبحگاه    دیگر  نداشت.  وجود  پاسگاهی  راه  بین  در  افتاد.  راه  به 

 ام از اتوبوس پیاده شدم. خوشحال از اینکه بدون دردسر به مشهد رسیده

مشهد را برف سنگینی سفید کرده بود، هوا  بسیار سرد بود. تا اجراي     

کشی در بنگاه مسافربري قرار هنوز دو ساعت مانده بود. مدتی را براي وقت

در  گذرا قرار  محل  زدم.  بیرون  ازآنجا  قرار  محل  یافتن  ندم. سپس جهت 

وجو توانستم آنجا را پیدا کنم.  ها بود، با اندکی پرسحوالی توقفگاه اتوبوس 

ساعت بعد  یک  سروقت، قرار را اجرا کردم ولی کسی در آنجا حاضر نشد.  

دم.  ازآن محل را ترك کرمجدداً قرار را اجرا کردم بازهم کسی نیامد. پس

بعدي می قرار  اجراي  تا  براي  بعدبایست  براي  صبر می  روز  اکنون  کردم. 

حال  کردم، درعینکتاب همراهم که حاال مزاحمم شده بود باید فکري می

کردم.  بایستی آن را درجایی مخفی میخواستم آن را از دست بدهم. مینمی

م.  برخوردی  هاي سیمان مدتی در همان اطراف پرسه زدم تا به یک دپوي لوله

آنجا محل مناسبی براي مخفی کردن کتاب بود. بالفاصله آن را دریکی از  

ها جاسازي کردم و پس از زدن عالمتی بر روي لوله آن محل را ترك  لوله

 کردم. 

کردم. من مسلح  بایستی مکانی را براي خوابیدن در آن شب پیدا میحاال می

هم   سیانوري  بعالوه  بودم  جنگی  نارنجک  یک  و  برتا  کلت  قبضه  یک  به 

کردم .  پس از مدتی  دردهان داشتم؛ بنابراین باید جاي نسبتاً امنی پیدا می

ن شب اتفاق  زواري اجاره کردم. آ  گشت زدن در آن حوالی اتاقی را در خانه

قرار رفتم. ولی کسی سر قرارم   نداد. صبح آن روز مجدداً سر  خاصی رخ 

رخ اتفاقی  رفیق  آن  براي  که  شدم  مطمئن  دیگر  حاال  نشد.  داده  حاضر 
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 44است.

طور کامل قطع شد. چونکه  به  تشکیالتبا اجرا نشدن این قرار ارتباط من با  

بینی  اي براي احتمال اجرا نشدن قرار مشهد پیشقرار ذخیره من و عبداهللا

 نکرده بودیم. 

لحظات چاره پیدا  در آن  براي  و  بازگردم  به اصفهان  آنکه  نداشتم جز  اي 

به اصفهان  کردن رفقا تالش کنم. بدین جهت همان روز بدون فوت وقت 

  . کر کردمهاي چگونگی پیدا کردن رفقا ف بازگشتم. در تمام طول سفر به راه

همچنین به اینکه در صورت پیدا نکردن آنان براي ادامه کاري و حفاظت  

 دادم. بایست انجام میکارهایی میاز خودم چه

صبح روز بعد در خیابان مسجد سید اصفهان پیاده شدم. در آن موقع غالب  

شعبهشرکت خیابان  این  در  مسافربري  جهت  هاي  همین  به  داشتند.  اي 

ها را براي  تر بعضی از آنفرخانه هم در آنجا بود؛ من پیشتعداد زیادي مسا 

چنین مواقعی شناسایی کرده بودم. از جهت مدارك شناسایی هم چندان  

نامه رانندگی جعلی به همراه  مشکلی نداشتم؛ یک جلد شناسنامه و گواهی

قدم این  داشتم.  کردم.  حرکت  نو»  «ایران  مسافرخانه  سمت  به  زنان 

هاي  بضاعتی بود که از شهرستانامت موقت مسافرین کممسافرخانه محل اق 

 

 

اي  خانهبه محل تلفن  براي انجام مکالمه راه دور    55/11/9در تاریخ    رفیق کیومرث سنجري  44

کند. در آن موقع براي مقابله با خرابکاري مانوري در شهر مشهد در جریان  در مشهد مراجعه می

بدنی کنند، ولی او مانع شده و قصد ترك محل    رسی خواهند تا از وي باز بود. در آنجا مأمورین می

آورند. در این زمان او که  شود و به طرفش هجوم میکند. این عمل باعث شک مأمورین میرا می

افتد درنتیجه مأمورین بر سر او ریخته تا دستگیرش کنند. ولی او با  قصد فرار داشت به زمین می

 کند.کشی میخوردن سیانوري که دردهان داشت اقدام به خود
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نزدیک اصفهان براي انجام امور اداري و یا کاریابی یک یا دو روزي  و  دور  

گزیدند. گذشته از این مسافرین، گروهی از دزدان و جیب  در آنجا سکنی می

بران نیز بودند که در کسوت مسافر، شبی در آنجا توقف کرده و شبانگاه  

بردند. در آنجا من نیز با  قیمت مسافرین را به یغما مییا اشیا گران اموال و

ام؛ در  آهن به اصفهان آمدهاین توجیه که براي استخدام در شرکت ذوب

اي سکنی گرفتم. شب اول کنجکاوانه به ارزیابی مسافرینی  اتاق چهار تخته

افتادم؛    49که در اتاق بودند، پرداختم. به یاد مسافرخانه اخوت در سال  

باتجربه  6حدود   اندکی  بود و حاال من  از آن زمان گذشته  بودم. سال  تر 

گذشته از آن حاال من مسلح بودم و این، مشکل مرا دوچندان ساخته بود.  

بر روي تخت دراز کشیدم و پتو را به دور خود پیچیدم؛ تا استتاري براي  

و چشمانم را بستم.    اسلحه باشد. آمپول محتوي سیانور را به زیر زبانم آورده

نیمه استراحت کنم.  اندکی  که  از  شاید  براثر صدایی  از  که  بود  هاي شب 

بیدار شدم؛ چشم نیمهخواب  را  ایستاده  هایم  در  نفر جلوي  دو  کردم؛  باز 

کردند؛ بیشتر به مأمورین آگاهی شباهت  بودند و به چهره مسافرین نگاه می

ها پس از وارسی  ام رفت، آنداشتند. من ناخودآگاه دستم به روي اسلحه

تا صبح به سر   پس در حالتی نیمه خفتهها به اتاق بعدي رفتند. ازآنچهره

بردم. تخت بسیار ناراحتی بود؛ برخی از فنرهاي آن دررفته و وسط آن گود  

افتاده بود. لحاف و تشک نیز چندان تمیز نبودند. به همین جهت وقتی از  

کمر آنکه  ضمن  شدم؛  بیدار  بهخواب  برخی م  بود،  گرفته  درد  شدت 

ها و غریب  هاي بدنم نیز دچار تورم و سوزش شده بود. آن شب کک قسمت

در آنجا  مدتی  اي نبود مجبور بودم  زده بودند. چارهگزها حسابی مرا نیش

 باشم.

را می رفقا  تردد  احتمال  در مسیرهایی که  متوالی  روز  دادم حرکت  چند 

کم امیدم را در اتصال مجدد به  ردم. کمکردم، ولی ردي از کسی پیدا نک
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در خانه اي پیداکرده و با    دادم؛ در فکر بودم تا اتاقی سازمان از دست می

 اي مشغول به کار شوم. توجه به تجربه بافندگی ام ؛ در کارخانه نساجی

 

     )پنجه شاهی عبداهللا ( دیدار با حیدر
کک  گزش  براثر  بدنم  جاي  همه  تقریباً  روزها  هاآن  گز  غریب  و  ي  ها 

ارتباط گیري    در دیگر    رختخواب مسافرخانه متورم و دچار سوزش شده بود.

روزي به طور اتفاقی به محل آخرین   تا اینکه  ؛بودم  ناامید شدهبا تشکیالت  

با حیدر در میدان طوقچی رفتم. همان ناامیدانه در اطراف  قرارم  طور که 

ام  باره احساس کردم دستی روي شانهزدن بودم یک   پرسهمیدان مشغول  

را روي اسلحهقرار گرفت، درحالی بودم بهکه دستم  به   ام گذارده  سرعت 

ي حیدر را در مقابل خود دیدم. از دیدن  عقب برگشتم؛ ولی باکمال ناباور

پرسی کردیم.  غوش گرفته و احوالآهم دیگر را در    ؛او بسیار خوشحال شدم 

کنی؟ ماجرا را براي او تعریف کردم.  کار میاینجا چه  او با تعجب پرسید: نادر 

ولی بعداً که به    کردم که تو این جا باشیاو گفت من در ابتدا تصور نمی

صورتت نگاه کردم و سیانور را دردهانت دیدم یقین کردم که باید خودت  

باشی. قدري خندیدم و در پاسخ گفتم،این تورم صورتم تنها بخاطر سیانور  

کار  نیست بلکه بخشی به خاطر گزش کک است. از او پرسیدم حاال باید چه

بسته به خانه خودم  کنم، در جواب گفت من براي مدت کوتاهی ترا چشم

ترتیب مرا ایندهی شوي. بهبرم تا بعداً در خانه تیمی جدیدي سازمانمی

صحبت   باهم  بودم  او  خانه  در  که  مدتی  طی  در  برد.  خودش  خانه  به 

مختصري راجع به ضربات وارده به سازمان و دالیل آن داشتیم . او تلویحاً  

 رفت. نظر بود ولی از بیان صریح آن طفره میبا من هم

ما خانه تیمی   چند روز ي در خانه او بودم تا اینکه روزي به من گفت: نادر

داده به آن خانه می  ایمجدیدي تشکیل  تو  به ،  را  آنجا  روي و مسئولیت 
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بسته  چشمرا به من داد. روز بعد مرا    گیري. سپس قرار رفیق عابدعهده می

 45با موتورسیکلت از خانه خارج کرد و سپس از یکدیگر جدا شدیم.

 

(ملیحه   و مریم   (غالمحسین بیگی) در خانه تیمی همراه با عابد 
     )  56نیمه دوم تابستانتا  55زمستان (از اواخر       سطوت)

     

قرار   عابددر سر  بیگیبا  دیدار هم خوشحال  (غالمحسین  از  روبرو شدم   (

طرف خانه جدید  پرسی، بر ترك موتور او سوار شدم و بهشدیم پس از احوال

که نقش زن    ، رفیق دختري بودحرکت کردیم. در آن خانه گذشته از عابد

 (ملیحه سطوت) بود.  خانه را به عهده داشت. او رفیق مریم

این خانه تیمی دریکی از محالت قدیمی اصفهان و در نزدیکی میدان      

شهدا قرار داشت. در مقابل خانه یک مادي (جوي آب) بود که غالباً باریکه  

درخت در دو طرف مادي وجود    گذشت؛ همچنین تعداديآبی از آن می

 بخشید.داشت که به آن زیبایی می

گونه شناختی از طرز فکر این دو رفیق  ورودم به آنجا هیچ  تا پیش ازمن  

داد.  که معموالً در این رابطه قبالً کسی به تو اطالعاتی نمینداشتم، چون

راي  گرفتند بهاي تیمی در کنار هم قرار میجهت افرادي که در خانهبدین

مجبور   هم  فکري  و  به خصوصیات شخصیتی  بردن  پی  و  بیشتر  آشنایی 

بودند تا به آزمون خطا متوسل شوند و این پروسه هم الاقل به دوتا سه  

 هفته وقت احتیاج داشت.  

 

 

معروف به ( عباس هاشمی)که از   "هاشم "خارج شدم  پس از آنکه من از خانه تیمی داوود 45

 د.  ش ملحق  مشهد به آصفهان آمده بود به آن خانه تیمی
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هاي تیمی و طرز سلوك با من چندان باروحیه رفقاي دختر در خانه     

شدم.  خانه میرفیق دختر هم  آنان آشنا نبودم این اولین باري بود که با یک

در همان ابتدا حس کردم او از حضور من چندان خوشحال نیست؛ من این  

ازاین فکر کند  است  زاویه که ممکن  این  از  دانستم  امري طبیعی  پس  را 

کسی در مرتبه مسئول تیم مراقب اعمال و رفتار اوست. این فکر باگذشت  

 ل بود.حزمان و کسب تجربه بیشتر از جانب او قابل

  داشت. او از اقشار زحمتکش و با   شخصیتی متفاوت از مریم   اما رفیق عابد 

وآشنایی  انگیزه  شاعرانه  طبعی  او  بود.  پیوسته  سازمان  به  قوي  بسیار  اي 

داشت و مثل غالب رفقا بسیار    هاي احمدزاده و پویان مختصري با دیدگاه

 تحت تأثیر روحیه قهرمانانه رفقاي سازمان بود.  

در بدو ورودم برخی مسائل امنیتی را که براي شرایط ویژه اضطراري الزم   

ن شرایط بحرانی که ما از سوي عوامل آبود مجدداً باهم بررسی کردیم. در

تیمی برایمان از اهم امور    حفظ خانه  ؛و خبرچینان ساواك در امان نبودیم

رعایت سفت وسخت  ضوابط امنیتی.   با پذیر نبود مگربود؛ و این امر امکان

کردم و    رسید به رفقا یادآوريدر این میان من آنچه را به نظرم درست می

 موارد تغییراتی دادیم.  ی ها در بعضبا توافق آن

دیم؛ بدین جهت رعایت  در آن شرایط ما در حال جنگی نابرابر با رژیم بو      

مقررات خانه تیمی هیچ فرقی با رعایت ضوابط سخت پادگانی نداشت؛ ما  

   .ها گردآمده بودیمسربازانی بودیم که براي جانبازي درراه خلق در آن خانه

ولی در  بودند.  مانند فرماندهان ما  ه  مان بی سازبراي ما  مسئولین تشکیالت 

ناپذیرمان  به اعضا  عتماد خدشه  یک مناسبات دموکراتیک. ما به جهت ا

آنرا به اثبات  ،  سازمان و رفقاي فداکارمان که در جریان پراتیک انقالبی خود

رسانده بودند بدون آنکه در انتخاب مسئولین تشکیالتی نقشی داشته باشیم  

پذیرفتیم و گردن  و یا حتی آنان را بشناسیم اوامرشان را باجان و دل می
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 نهادیم.می

         

در شرایط پس از ضربات  موضوع مبرمی که بیش از همه ذهن مرا به        

داشت، همانا مشی سازمان و موضوعات مربوط به آن بود.  خود مشغول  می

بودم ولی فکر میمن هرچند مخالف زندگی در خانه کردم ما  هاي تیمی 

تري در سازمان هستیم که احتیاج  به کاري  محتاج به حل مسئله بزرگ

ما میطوالن بود که  آن  اول  و مستمردارد. گام  نفی  ی  به ضرورت  بایست 

رسیدیم. این موضوع دو نتیجه در برداشت  مشی مسلحانه جدا از توده می

هاي روشنفکري که فکرمی کردند با  اول آنکه سازمان از دست آنارشیست

توانند در مدت کوتاهی انقالب را به ثمر  اقدامات خود غرضانه پیشاهنگ می

هاي تیمی  یافت. گام دوم آنکه دیگر الزم نبود تا در خانهانند رهایی میبرس

بایست نیروي خود را صرف ایجاد  منتظر درگیري و مرگ بنشینیم، ما می

اش بردن آگاهی سیاسی به  کردیم که وظیفه اصلییک سازمان سیاسی می

باشد  دهی مبارزات سیاسی و اقتصادي آنان  ، آموزش و سازمان  هادرون توده

.    

با این طرز فکر در خانه جدید از همان ابتدا درصدد برآمدم تا برنامه       

  گیري کنم. با عابد پی  در این جا همداشتم   داوود  ي  که در خانهای مطالعاتی  

مریم  سه  و  مطالعاتی  پیش  نفرهبرنامه  و  کردیم  تنظیم  را  در  اي  بردیم. 

هایی که با هم داشتم متوجه شدم که در این رفقا زمینه طرح بحث  بحث

اندك انتقادي درباره مشی مسلحانه وجود دارد. این بود که بحث را اندك

  بایست تناقضات این دیدگاه را با آنچه درم. میرساندمورد نظرم  به عرصه  

؛ و آن را با فاکت هاي تاریخی  م  دیش کنقد میشده بود بهاي مطرحکتب پایه

کردم. من سعی نمودم تا این کار را در حد بضاعت خود انجام  نیز توأم می

انقالب  "و حتی کتاب    هاي رفقا احمدزاده، پویان دهم. در این راستا کتاب
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هاي  را موردبحث انتقادي قراردادیم. برخی از کتاب  رژیس دبره"در انقالب

هاي رفیق حمید  را که در آن خانه موجود بود خواندیم؛ درباره دیدگاه  جزنی

کشته شدنش    مؤمنی از  پیش  تا  وي  که  مسلحانه  خود  از  دفاع  پیرامون 

نظر کردیم. درزمینه تاریخ سیاسی ایران نیز  مطرح کرده بود؛ بحث و تبادل

هاي کمونیستی  ساله بیِژن و همچنین تاریخ جنبشمقدم بر همه تاریخ سی

رهائی بهو  کردم  اشاره  را  آنچه  همه  البته  کردیم.  مطالعه  را  تدریج  بخش 

هاي مربوط  یش بردیم. در پروسه این کار مطالعاتی تا حدودي زیادي دگمپ

افق و  فروریخت  ما  بین  در  مسلحانه  از  به مشی  در    آگاهیهاي جدیدي 

 .گشوده شد  مانمقابل

واقعیت آن بود که تئوري مشی مسلحانه با معیارهاي کالسیک لنینی       

همه فعالیت  کارگر،  طبقه  حزب  تشکیل  چگونگی  تبلیغیدرباره    - جانبه 

هاي مناسب مبتنی بر شرایط  توضیحی در میان طبقه کارگر، اتخاذ تاکتیک 

عینی و ذهنی انقالب و مواردي از این قبیل با واقعیت مرحله انقالب ایران  

جنبش   جذب  که  دانشگاهی  روشنفکر  عمدتاً  نیروهاي  نداشت.  انطباق 

تأثیر رشادت تحت  اساساً  بودند؛  ازمسلحانه شده  و  اعضا  ها  خودگذشتگی 

ها میزان توجه به تئوري انقالب چندان  سازمان قرار داشتند. در آن سال

مطرح نبود، بلکه آنچه اهمیت داشت شکستن جو سکوت و ترس حاکم بر  

طریق  جامعه   انقالبی  از  متون  عمل  با  کسی  کمتر  خاطر  همین  به  بود. 

تقاداتی  ها حزب توده انکالسیک مارکسیستی آشنایی داشت. طی آن سال

نه کسی  ولی  بود  بوده  کرده  سازمان  مشی  جدي  به  را  انتقادات  آن  تنها 

تلقی  نمی حزب  بر  حاکم  راست  اپورتونیسم  از  ناشی  را  آن  بلکه  گرفت؛ 

گونه آلترناتیوي نیز  نمود. بخصوص آنکه حزب توده در آن شرایط هیچمی

و تجربه تشکیالت تهران که به    داد . هنوز چهره عباس شهریاري ارائه نمی

کانونی براي دستگیري و ضربه زدن به نیروهاي انقالبی تبدیل شده بود در  
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جنب حزب    "نوید"خود نمایی میکرد. بعد ها جریان  ما  پیش روي همه  

تا آن زمان حزب در جنبش انقالبی عمالً موجود حضور   توده شکل گرفت.

 پررنگی نداشت.

به بعد با ورود ضربات گسترده به سازمان و ابطال این تصور   55از سال       

به ما  است؛  شده  تثبیت  مسلحانه  جنبش  که  و  غلط  علل  کشف  ضرورت 

عده میان  این  در  بردیم.  می  پی  بیشتر  ضربات  ورود  ضرورت  عوامل  اي 

طورجدي حس کردند و آن را در برنامه ل را به  - اي م مراجعه به منابع پایه

طالعاتی خود قراردادند. در آنجا بود که آنان کشف نمودند جنبش مسلحانه  م

جداي از توده با اصول لنینی عمل انقالبی حزب پیشرو طبقه کارگر منافات  

هاي تیمی باال گرفت. در این میان  هاي درون خانهترتیب بحثایندارد. به

حت آنجایی که  تا  رسیدند؛  نفی کامل مشی مسلحانه  به  را  گروهی  آن  ی 

نوعی خیانت و جنایت قلمداد کردند. شوربختانه در آن زمان رفقایی که در  

هاي تئوریک و سیاسی فاقد  رأس سازمان قرارگرفته بودند به لحاظ توانایی

دانش الزم براي پاسخگویی به سؤاالت مطروحه در سطح سازمان بودند. در  

رهبري سازمان درصدد   رفقاي  از  بعضی  بود که  مقطع  با  این  تا  برآمدند 

آمده در سازمان را پر کنند. ولی  خأل تئوریک پیش  هاي جزنی ترویج دیدگاه

آمده چندان کارساز نبود چراکه همچنان کسی  این کار در حل مشکل پیش

نبود. اغلب این   هاي جزنی پاسخگوي سؤاالت مطروحه در ارتباط با دیدگاه

هاي تبلیغی  شد چرا تبلیغ مسلحانه کاربردش بر دیگر شیوهمطرح میسؤال  

تر آن بود که تا پیش از کشته شدن رفیق حمید  تر است؟ نکته مهممقدم

سازمان به این نظر رسیده بود که از سالح تنها در حد دفاع از خود    مؤمنی

که حتی انشعابیان از سازمان  بینیم  استفاده نماید و نه بیش از آن. ما می

دیدگاه باوجودآنکه کامالً  انقالب  مقطع  تا  پذیرفته  نیز  را  توده  هاي حزب 

 بودند اما سالح را همچنان براي دفاع از خود حفظ کردند. 
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فشار قرار داشتیم؛ ترس    هاي تیمی، ما از هر سو تحت متأسفانه در خانه    

ي و نابودي ما بود؛ اختالفات  دائمی از پلیس امنیتی که درصدد دستگیر

  ، العمل تند طرفداران تفکر غالب توأم بودایدئولوژیک که معموالً با عکس

مسئله عدم سازگاري شخصیتی و روانی افراد با یکدیگر بر این سختی ها  

 بیش از بیش می افزود. 

و    در خانه تیمی ما غیر از کار مطالعاتی که مشتاقانه از جانب عابد         

شد، کشمکش شخصیتی، هویتی و فرهنگی شدید و  پی گیري می  مریم

نیز بین ما جریان داشت طاقت از رفقا .    فرسایی  فشار عصبی  تحت  برخی 

، زندگی راحت خانوادگی در کنار پدر و مادر، دوستان  ند شدیدي قرار داشت

گونه  تحصیل و کار ، محافل روشنفکري بدون دردسري که هیچو آشنایان،  

طلبیدند و بسیار دیگر از مزایاي زندگی علنی،  مسئولیتی را از کسی نمی

د. تازه  دنشده بوهمه را رها کرده و مجبور به در پیش گرفتن زندگی مخفی

مخفی شدن   از  ماهی  دو  سازمان  آنها  هنوز  رهبري  کل  که  بود  نگذشته 

 کشته شدند. 

     

آن زمان بدترین شرایط تاریخ جنگ چریک شهري بود. شرایطی که       

شدت زیر ضرب رفته و بسیاري از اعضا آن کشته و اغلب امکانات  سازمان به

آن نابودشده بود. رهبري مشخصی در سازمان وجود نداشت غالب ارتباطات  

 شده بود.قطع

ند تا پیدایش شرایط  رفقایی که در تیررس دشمن قرار نداشتند مجبور بود

مناسب در کنار یکدیگر بمانند و استقامت کنند. ولی تحمل این وضع براي 

بر خصوصیات شخصی و طبقاتی و تجربه    همه یکسان نبود، هر کس بنا 

زندگی   میهاي  نشان  واکنش  خود  از  شرایط  این  با  مقابله  در  داد؛  اش 
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ر آنچه در زندگی دشوار  گروهی آن را جزئی از مبارزه قلمداد کرده و یا بنا ب

آمدند. ولی گروه دیگري  راحتی با آن کنار می  شخصی خودآموخته بودند به

نمی که  نمایند،  بودند  توجیه  خود  براي  را  سخت  شرایط  آن  توانستند 

رفتند؛ آنها  می  جهت در رؤیاي شیرین زندگی علنی گذشته خود فرو بدین

به جهت عواقب ناگوار آن    امکان بازگشت به زندگی علنی دیگرکه  ازآنجایی

را نداشتند؛ درحالت برزخ گونه اي گرفتار آمده بودند. تبعات این وضعیت  

روحی در اشکال انفعال، پشتیبان و حامی طلبی، ایرادگیري و طرح انتقادات  

پایه و اساس و مشاجره باکسی که با او در تقابل فرهنگی و شخصیتی  بی

اردي از این قبیل خود را بروز می  قرار داشتند، تمایل به خودکشی و مو

روحیه   تنزل  و  شخصیت  تخریب  با  رفتار  سنخ  این  تداوم  تأثیرات  داد. 

 گردید. مبارزاتی افراد منجر می

متأسفانه در خانه تیمی ما نیز برخی رفقا دچار شکلی از این مشکالت شده  

، گاهی تندخو  نداي بروز می داداز خود حاالت روحی دوگانهبعضی  بودند.  

این   ، مشکل آن بود که در برخورد باندو عصبانی و زمانی دیگر مهربان بود

در آن موقع در چه    آن شخص  توانستی تشخیص دهی کهنمی  قبیل افراد

 وضعیت روحی است.  

هاي اجتماعی و فرهنگی متفاوتی بودیم به همین  وعابد از گروه  من و مریم

رسیدیم.  هاي متفاوتی میعلت اغلب در ارتباط با موضوعات روزمره به درك

عابد  و  من  مواقعی  چنین  بحث  در  مقداري  از  پس  گفتگو    غالباً  با  و 

براي من بسیار    توافق با مریم رسیدیم، ولی  یکدیگرکمابیش به توافق می

ماندند. این وضعیت  نشده باقی میبود و معموال بین ما مسائل حل  دشوار

با خود فکر  اغلب  .  شده بودبراي من به یک مشکل فکري و روحی تبدیل

 ام با او چگونه باید رفتار کنم؟ کردم که براي بهبود رابطهمی

که  خت پایبند به موازین و اصول تشکیالت بودم. درحالیمن آدمی س     
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تشکیالتی  موازین  رعایت  بر  محفلی  رابطه  برقراري  به  سو   تمایل  آن    در 

. اصرار  نددر نقطه مقابل من قرار داشتآن دو  به همین جهت     .چربیدمی

براي حفظ   خودم  عنوان مسئول تیم بر رعایت این موازین که بگمانمن به

به میویژه    ما  حیاتی  دشوار  شرایط  آن  مذاق  در  با  چندان    آنهانمود؛ 

غالبا   مریمخوشایند نبود. به همین علت ما دچار اختالف  نظر می شدیم . 

که از مسئولین تشکیالت  داشت نهایتا بنحوي با من    واهمه ايهت   جبه  

ی ماند و در جایی  ، اما اختالف همچنان الینحل باقی م   سازش می کرد 

به نحوي با    تان خانه تیمی ما مجبور بودیم  آدر    دیگر سر باز می کرد .

با توجه به شناختی که از او پیدا کردم  ان  مزگذشت  با یکدیگر کناربیائیم.  

آمد به او حالی کنم من  م در شرایط و یا مناسبتی که پیش میداشت سعی  

بروز می کند عمدتا ناشی از  و اختالفاتی که دائما بین ما    رفیق او هستم 

گی هاي  ژوی  تفاوت ،  معیارهاي سنجش ما در ارزیابی شخصیتی از یکدیگر

تفاوت درك ما    و بعالوه  رامترهاي دیگراتربیتی، خانوادگی،روانی وبسیاري پ

تشکیالتی   موازین  پیوستیم    هنکآحال    .است  از  تشکیالت  به  ما  وقتی 

بهمین    .   باشیمدشوار در کنار یکدیگر    پذیرفته بودیم که در شرایط ویژه و

است   ضروري  را  تا خاطر  همه  همدیگر  ها با  کنیم  سختی  ولی    تحمل   .

هرچه می گذشت    کم تحرکی سیاسی   و متاسفانه به جهت سکون و رکود  

ب.  شد  بین ما بیشتر می ختالفات  ا اعث شدتا مسائل حل  همه این عوامل 

بین ما  ناشده   بمانداي  به    .  باقی  به گمان خودم تالش هایم  من هم که 

   درپیش گرفتم.با او جایی نرسیده بود سر انجام شیوه بی تفاوتی را 

 

 (فرهاد)   دیدار با حسین قلمبر  -درباره انشعاب  
در قراري که با حیدر داشتم به من اطالع داد رفیق حسین    55اواخر سال 

باشد.   داشته  مالقاتی  تو  با  تا  است  خواسته  منشعبین  تشکیالت  مسئول 
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زده  سپس قرار وي در تهران را به من داد. من از این موضوع اندکی شگفت

  ؛ ردبا خودم فکر می کردم که پس از مدتها که از انشعاب آنها می گذشدم.  

؟ بعالوه چگونه ستا  گیري با من افتادهبه فکر ارتباطاو  حاال چه شده که  

وصل کند؟ مگر هنوز با آنان در ارتباط است؟ و    او   حیدر پذیرفته که مرا به

این قرار از طریق رفقاي تهران و براي خالص شدن از شر من  آیا  یا اینکه  

ک گرفتم. بسیار عالقمند  شده؟ ولی بهر رو من آن را به فال نی ن  به او داده

گذرد در چه سمت  که مدتی از جدایی آنان از سازمان میبودم بدانم اکنون

 اند. و سویی قرار گفته

هاي آن گروه آشنا بودم.  گیري و دیدگاهمن تا حدودي با تاریخچه شکل

  او نسبت به مشی مسلحانه انتقاداتی داشت.    46بیگوند   حیدري  رفیق تورج 

بود  داده  انجام  که  مطالعاتی  جزوه  با  تنظیم  به  اقدام  مشی  ،  نقد  در  اي 

مسلحانه کرد.او براي بحث و پاسخگویی به  اشکاالتی که به نظرش رسیده  

درپی  ورود ضربات پیبا  . اما  ددابه رفقاي مسئولش ارائه  ، آن جزوه را  بود  

شدن بسیاري از رفقاي کیفی سازمان و همچنین نابودي    کشته  هبمنجر  که  

عمال منتفی  ، دیگر مجال آنکه کسی به این موضوع به پردازد  شدامکانات  

. در آن موقع رهبري سازمان سعی داشت تا براي دور ماندن اعضایش  شد

دیگر رفقا را    خود وبقا نحوي هر از شر نیش زهرآگین و کشنده ساواك به 

کند  نیروبدین  ؛  حفظ  بیشترین  ها  خاطر  آن  وقت  ویا    و  جابجایی  صرف 

 

 

سال  .  46 مهرماه  دوازده  در  از  حی  55تورج  یکی  موردشک  دختر  رفیق  یک  با  قرار  اجراي  ن 

هاي گشت ساواك قرار گرفت ، اما در تالشی ناموفق براي فرار از چنگ مأمورین با بلعیدن  گروه

 سیانور خودکشی کرد.  
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لذا دیگر فرصتی براي پاسخگویی به آن  .  شد  تالش براي امکان سازي می

 .  نیامدجزوه فراهم 

تورج  تالش       ایرادات  به  براي پاسخگویی  بعد ها  از جانب  البته  هایی 

. ولی با کشته شدن آن  صورت گرفت  برخی رفقا ازجمله عباس هوشمند 

باقی  همچنان بدون جواب  جانب هواداران مشی چریکی    از رفیق این جزوه  

شاخه اي از سازمان که حسین  قلمبر در راس آن    دراز سوي دیگرماند. اما  

داشت   گرفت.  این جزوه  قرار  قرار  پذیرش  و  مطالعه  این طریق  مورد  واز 

 سازمان فراهم شد. ن شاخه  ر آزمینه هاي تئوریک انشعاب د

تر خوانده بودم. البته کسی آن را براي مطالعه  من جزوه تورج را پیش     

یافتم.  طور اتفاقی به این جزوه دستبه من نداد ، بلکه براثر کنجکاوي و به

  ؛ آباد بودمزمانی که در خانه تیمی نظام  پیش از ضربه تیر ماه    55در سال  

را براي مدت    47مقداري اسناد صفر و دو صفر   پور  بار غالمعلی خراطیک 

به خانه ما آورد  قرار شد تا من آن  کوتاهی  هاي موردنظر  ها را در پیتو 

اي برخوردم  نوشتهبه دست  بندي کنم. در حین دسته بندي آن اسنادطبقه

ه همان  که توجه مرا جلب کرد. با مطالعه اندکی از جزوه متوجه شدم ک

ن صحبت کرده بود. به  آاست که قبال بهرام خراطپور راجع به    نوشته اي

اشتیاق آن نوشته را خواندم. نویسنده به نقدي تطبیقی بین  با  همین جهت  

با دیدگاه  دیدگاه مورد لنینقبول مشی مسلحانه  دو کتاب    هاي  چه  "در 

متوسل شده بود، او براي قانع کردن خواننده با    "روي چپ"و    "باید کرد 
 

 

بدست  سالم   اسناد سازمانی انکه راي ح داده ام، ب ب توضقبال مختصري راجع به این موضوع  ٤٧

دو محفظه   . سپسبنا به درجه اهمیتشان به صفر و دو صفر تقسیم می شدند  پلیس نیفتد؛

تشزنه موجود بود. آمواد ظرفی محتوي می شدند.در کنار این محفظه ها نیز گذارده جداگانه 

 بحرانی اول دو صفر و سپس صفر را بسوزاند.   درشرایط تایکنفر از اعضا خانه تیمی موظف بود 
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که    دهدنشان  سعی می کرد تا  آوردن کدهایی بسیارمفصل از این دو کتاب  

براي پیشاهنگ طبقه کارگر    مشی مسلحانه با آن قبیل وظایفی که لنین

مبای است  کرده  نوشته  ترسیم  آن  ازمطالعه  پس  دارد.  شدم  نت  متوجه 

ا حدودي قابل قبول  نیزت می کند براي من تناقضاتی را که نویسنده مطرح  

بار خواندن این  که هر فردي با یک درك می کردم  . اما این مطلب را  است 

اش ذکر  جزوهگونه که تورج در  تواند آن تناقضات را آنمی  دو کتاب لنین

رو این  آمده بود. ازاینکرده است دریابد. آن چنانکه براي من نیز قبال پیش

آهنگان جنبش فدایی  سؤال برایم مطرح شد پس چگونه ممکن است پیش

این مغایرت از نوشتهاز درك  باشند؟  فاحش عاجز مانده  ،  هاي پویانهاي 

ویژه در مورد  اند، بهرا خوانده  ها آثار لنین آید که آنبرمی  احمدزاده و جزنی

از سال  رفیق جزنی بعد در کوران مبارزه ضد دیکتاتوري    42هاي  که  به 

عنوان یک مارکسیست حضور فعال داشته است.  به خصوص کشورمان به

نبرد با دیکتاتوري  "و    "سالهتاریخ سی"هاي  هر کس که کتاب  فکر می کردم

یابد که نویسنده با درکی مارکسیستی مشکالت  را خوانده باشد درمی  "شاه

 زمان خود را دریافته است.  

چنانی نیافتم که بتوان با اتکا به آن مشی  من جزوه را داراي قوام آن      

پیش از آن کیانوري و بهزادي در    جانبه کشاند. تا نقد همهمسلحانه را به

تر به بوته نقد کشانده  جانبهنشریه دنیا طی مقاالتی مشی مسلحانه را همه

مانده بود؛ پاسخگویی به شیوه عمل مناسب    مغفولبودند. آنچه در این میان  

 48پیشاهنگ در شرایط خاص ایران بود.

 

 

لنینیسم»    -کتاب «تئوري تبلیغ مسلحانه انحراف از مارکسیسم 57گروه منشعب در سال - 48

را منتشر کرد. جزوه تورج شامل سه بخش است. در بخش اول که   به قلم تورج حیدري بیگوند
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به سازمان وارد    54بهر رو  پس از ضربات مرگباري که از اواخر سال       

تحلیلی   ارائه  جهت  در  سازمان  رهبري  که  بودیم  آن  مشتاق  همه  شد، 

جانبه از علل ضربات در ابعاد سیاسی؛ تشکیالتی و تئوریک آن برآید. همه

ر  درپی مهلتی براي انجام این کاضربات پی  ،طور که اشاره شدولی همان

دار تئوریک ما همگی بر خاك افتادند؛ و آنهایی  مهم نداد. رفقاي استخوان

هاي مقدس  هاي آنان را به کتابکه باقی ماندند سربازانی بودند که نوشته

ناپذیر مبارزه تبدیل نمودند. در آن زمان تنها مطلبی که در ارتباط    و خدشه

ضربات   شدبا  اعالمیهارائه  ضربات  ؛  علل  که  بود  فن اي  جنبه  از  و    ی را 

 تشکیالتی آن بررسی کرده بود.

      

من به این نتیجه رسیده بودم که اشکال کار ما در شیوه    در آن زمان       

که رفقاي ما در راه جویی خود با توجه به شرایط   استمبارزه و راه و روشی  

سیاسی اقتصادي واجتماعی حاکم برکشور ما به آن رسیده بودند. اینکه آیا  
 

 

تحت عنوان تبلیغ مسلحانه یا ترور تهییجی است ترور را باعث بروز این عوارض در جنبش  

کند، ب: جدا کردن پیشاهنگ از  بیند: الف توجه کارگران را از مبارزه طبقاتی منحرف میمی

کار در جنبش ه: به  ریا در بین کارگران د: ادامه خردهها، ج: نفوذ ایدئولوژي لمپن پرولتاتوده

 فایده هدر رفتن نیروها در راهی بی

و   1905) و روسیه سال 1974(سال  1352اي است بین شرایط ایران سال . بخش دوم مقایسه

 ها در ایران و روسیه مشابه بوده است. اینکه اوضاع اقتصادي، اجتماعی و سیاسی این سال

است، در آنجا   شود از بیژن جزنیاي مینقد کتاب چگونه مبارزه مسلحانه توده  بخش سوم کتاب

بها دادن به تئوري  شود: کمکند که مبارزه مسلحانه باعث بروز مشکالتی این قبیل میاشاره می

نقش  ها و تفسیر غیر مارکسیستی از بها دادن به توده علمی و دچار شدن به امپریسم، کم

 پیشاهنگ و گرایش به اکونومیسم.
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ایران نیز همچون کوبا نبرد مسلحانه پیشاهنگ براي به میدان   کشاندن  در  

انجام  توده آیا  است؟  فراهم  رژیم شاه  با  نبرد  به  رسیده  لب  به  هاي جان 

اي که در کوبا    هاي نبرد تودهز همان ویژگیاجنگ چریک شهري در ایران  

م گرفت بر  ویا در الجزایر ویا ویتنام ویا چین توسط پیشاهنگ انفالبی انجا 

ما در وضعیتی  ، خوردار است؟  ویا اینکه به قول توده اي ها و رفیق بیگوند

سال   ویژه  به  و  بیستم  قرن  اوائل  سالهاي  هستیم؟    1905مشابه  روسیه 

قرار داشتیم؟ آیا تاکتیک مشی  اي  راستی ما در چه وضعیت عینی و ذهنی  

به گمان    ست بود؟مسلحانه را که تا آن زمان پیگیرانه پیش برده بودیم در  

من تجربه پرتلفات و کم دست آورد ما تا آن مقطع نشان می داد که ما به  

 کژراهه رفته ایم.                                                                               

        

قرار        روز سر  تهران شدم؛ ظهر همان  عازم  اصفهان  از  ذهنیت  این  با 

گذشته بود. از دیدار    مدتیرفتم. از آخرین دیدارمان    قلمبرین  رفیق حس 

هم بسیار خوشحال شدیم. پس از احوالپرسی، او شروع به صحبت کرد و  

هایی که تا پیش از سفرت به اصفهان باهم  ! من با توجه به بحثگفت: نادر

فکر می که  نظرهایی  اشتراك  و  رفیق حیدر  داشتیم؛  از  داریم،  باهم  کنم 

رفیقی بسیار دقیق، متین و   حسینخواستم تا ترتیب این مالقات را بدهد. 

 آمد. بود و من از این خصوصیات او خوشم می يخونسرد

را   آنچه  ابتدا  بود  او در  بر سازمان گذشته  تا آن مقطع  .  بررسی کرد  که 

سپس به تحلیل علل ضربات وارده به سازمان پرداخت. او نوك پیکان نقد  

عنوان منشأ و مولد همه ضربات  خود را متوجه مشی مسلحانه جدا از توده به

از    در ادامه .  می کردوارده به سازمان و جنبش ضد دیکتاتوري مردم ایران  

عنوان حزب طراز نوین طبقه کارگر دفاع کرد و به تجربه  ه بهمشی حزب تود

پربار اعضا باسواد آن و مقاالتی مستدل که در رد مشی مسلحانه به رشته  
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حزب توده را با موازین لنینی حزب طراز  او  اند اشاره کرد.  تحریر در آورده

را   آن  و  کرد  مقایسه  کارگر  طبقه  می  نوین  خصوصیات  این  واجد 

در    نینهمچدانست. و  کرد  اشاره  توده  حزب  راه  بودن  انقالبی  بر صحت 

هم نظر هستیم؛    مواردکنم ما در بسیاري از این  خاتمه گفت: من فکر می

پس بهتر است تا هر چه زودتر با پیوستن به ما خود را از مهلکه آنارشیسم  

حاکم بر سازمان و مشی غیرانقالبی آن نجات دهی. او تأکید کرد تنها در  

هاي  توان در خدمت پیشبرد و تحقق آرمانحزب توده است که میکنار  

 . انجام دادطبقه کارگر کشورمان اقدامی مؤثر 

هاي او با دقت گوش کردم، سپس در جواب او گفتم: من با  من به صحبت

هایی که بدان اشاره کردي موافقم ؛ ولی در مورد صحت  تو در اغلب زمینه

به او    مشی حزب توده و ضرورت پیوستن  به  با تو هم عقیده نیستم.  آن 

ویژه طی   به  سازمان  سیاسی  فعالیت  بررسی  که    پنج گفتم  سال گذشته 

منجر به قتل تعداد زیادي از اعضا سازمان در مقابله با رژیم شاه شد، هرچند  

قهرمانی   شکل  این  و  به  هرچند  گرفت؛  صورت  توده  از  جدا  پیشاهنگی 

کارگر   طبقه  صفوف  تشکل  در  ها  است؛  فداکاري  نداشته  موثري  نقش 

ن جنگ نابرابر، مؤمن ترین و فداکارترین نیروهاي پیشرو قشر  یهرچند در ا

همه، آن قهرمانی،  روشنفکر جامعه به کام مرگ و نیستی کشانده شد ؛ با این

از خودگذشتگی و ستیزه جویی که جو ترس و جبن و خفت را شکانده  

هاي  خصوص روشنفکران و تودهاست؛ قطعاً تأثیرات خود را بر روي مردم به

آگاه طبقه و جامعه خواهد گذارد و فراموش نخواهد شد. در مورد حزب  

باعث جذب    و  ؛ به نظر من آنچه بین ما و حزب از ابتدا مرز کشاند  توده نیز

ما به سازمان شد همچنان به قوت خود باقی و بدون جواب مانده است. من  

کا طبقه  نوین  طراز  حزب  را  توده  نمیحزب  تشکل  .    دانم رگر  حزب 

است نشینی  خارج  و    روشنفکران  کارگران  با  ارتباطی  گونه  هیچ  که 
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تشکیالت  به او گفتم ایام سخت ناگواري بر  زحمتکشان داخل کشور ندارد .  

ایم باید در  ایم؛ ولی از پا نیفتادهگذرد؛ ما بسیار ضعیف و ناتوان شدهما می

ي که سازمان طی ضربات خونین اخیر سازمان ماند و با اتکا به دستاوردها

کسب کرده است؛ با کژي هاي آن مبارزه کرد و سازمان را به سمت تشکیل  

 حزب طراز نوین طبقه کارگر پیش راند.

بحث ما در این زمینه به درازا کشید، او درحالی که همچنان بر نظر خود  

می باقیاصرار  نیروهاي  ترکیب  به  توجه  با  گفت  در  ورزید؛  سازمان  مانده 

هیچبه من  آن،  کنونی  رهبري  ندارم.  ویژه  سازمان  اصالح  به  امیدي  گونه 

هاي تیمی کافی است. ماندن در سازمان اتالف وقت است.  اقامت در خانه

رود و وظیفه ماست که در کنار  جنبش واقعی طبقه کارگر به راه خود می

 حزب توده پیشتاز واقعی طبقه کارگر قرار گیریم.

ن به  ما  آنتیجهبحث  اینکه  از  نرسید،  توده  اي  حزب  به سمت  شتابان  ها 

رفتند بسیار متأثر بودم. در هنگام جدا شدن این نکته را به او گوشزد  می

کردم که امروز جنبش نوین کمونیستی ایران با نام فدایی عجین شده است.  

فدایی مظهر شجاعت، رزمندگی، مقاومت و ایثار درراه آرمان و عقیده است.  

آغوش  نا در  را  نکنید. سپس همدیگر  تشکل خود جدا  نام  از  را  فدایی  م 

 49گرفته و براي همیشه از هم جدا شدیم. 

 

 

اي تحت  هاي فداي خلق» با ارائه جزوه«گروه منشعب از سازمان چریک  56در آبان ماه سال  49

هاي فدایی خلق» اعالم  نام «اعالمیه توضیحی مواضع ایدئولوژیک گروه منشعب از سازمان چریک

 طور آمده بود:موجودیت نمود. در مقدمه اعالمیه این

مشی غیرانقالبی حاکم بر این جریان شکل  هاي مخالفت جدي با خطنطفه  54خر سال  «در اوا

تري بخشید. رشد تناقضات طبقاتی و  گرفت و ادامه مبارزه به شکل شکاف موجود صورت جدي

نازایی تئوریک و ناتوانی عملی این جریان    55گسترش مبارزات اعتصابی طبقه کارگر در بهار سال  



 

 

 

 

 

م که  رفقایی  بر  متون  را  مطالعات  و  ساخت  آشکارتر  داشتند  قرار  اعتصابات  جریان  در  شخصاً 

 مایگی این جریان را برجسته نمود. کالسیک مارکسیستی، عمق و ژرفاي بی

از  در رشد این جریان صحیح که ایده  55ضربات بهار و تابستان سال   هاي خویش را مستقیماً 

پرولتاریا کسب   کبیر  آموزگاران  وقفهمیآموزش  برطرف  کرد،  از  ولی پس  ایجاد کرد،  اي کوتاه 

 سرعت ادامه یافت. شدن نسبی حمالت دشمن، تکامل و گسترش آن به

حل تضادهاي جریان مسلحانه «در مسیر منطقی حرکتش» به صورت انشعاب «در یکی از دو  

ال مبارزه  س  7اش صورت پذیرفت و اکنون انشعاب کنندگان از جریانی که در طول سازمان عمده

اش براي خلق، جز نابود ساختن جمعی از بهترین و پرشور ترین سازماندهان، مبلغان و  طوالنی

توانند انجام وظایف انقالبی خود را جز با انتقادي  مروّجان بالقوه وي کاري صورت نداده است، نمی

  رحمانه از خویش آغاز کنند.»بی

گروه منشعب را شکل دادند عبارت بودند از: فریبرز صالحی،    افرادي که به همراه حسین قلمبر 

دادگر بهمنش    ،فرزاد  ایزدي  ،سیما  من  فاطمه  متاسفانه  که  دیگري  ورفقاي  ،ابوالحسن خطیب 

 اسامی آنها را به خاطر ندارم. 

توسط دژخیمان جمهوري اسالمی    67رحمانه عقیدتی سال  نیز در کشتار بی  یق حسین قلمبر فر 

 . یادش گرامی باد.جان باخت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل ششم 

  56تا   54تحوالت درون سازمان از سال نگاهی به  

 

 



 

 

 

 ، پیش آمد ها و پی آمدها   ورود ضربات 
 

شد تا    شروع   54پی در پی به سازمان که از اوایل سال   ورود ضربات      

به عقب  56اوایل سال   منجر  نهایتاً  این روند  یافت.  و  ادامه  کامل  نشینی 

باقی اعضا  از  پراکندگی  که  افرادي  گردید.  به  مانده  جان  رژیم  تهاجمات 

همه کشتار  دربرده بودند از  انجام هرگونه فعالیت سیاسی بازماندند. ولی آن

گفته  بی وقتی  نشد.  مبارزه  از  ما  سرخوردگی  و  ناامیدي  باعث   ، رحمانه 

شد عمر چریک شش ماه است، این نشانی از خصوصیت این شکل از  می

نبود که چریکی   موضوعی  این  بود.  بیمبارزه سیاسی  آن  باشد.  از  اطالع 

 دانستیم.گونه شرایط ناگوار را گریزناپذیر میهمگی ما بروز این

الت  اطور که در قبل اشاره شد  ضعف ها و اشکتأثیر ضربات وارده همان  

را در وجوه مختلفی آشکار ساخت. مواردي از قبیل ضرورت بازنگري   سازمان 

اي مارکسیسم؛ مقابله  هدر صحت مشی مسلحانه و رجوع مجدد به متون پای

سواد و  گسیختگی تشکیالت و ممانعت از صعود رفقاي کمبا انشعاب و ازهم

 هاي باالي تشکیالت. گراي سازمان به ردهمانده و عملتا حدودي عقب

 

   آن                                          پی آمدهايآثار و  55تیر  8ضربه   
، رضا یثربی و حسین حق نواز که مید اشرفرفقا ح   جان باختن پس از      

دادند؛ ساواك درصدد برآمد تا با استفاده از  رهبري سازمان را تشکیل می

از پس  آمده  وجود  به  بحرانی  وضعیت  از  ناشی  قبیل    آنتبعات  از  ضربه؛ 

ها ؛ سرگردانی  هاي تیمی و یا ناامن بودن آنگسستن قرارها، لو رفتن خانه

افراد براي یافتن محلی امن؛ سردرگمی و گسترش روحیه انفعالی؛ ضربات  

به همین منظور تهاجم خود را    .مرگبار بعدي خود را به سازمان وارد سازد

موفق شد تا ابوالحسن    28/5/55در تاریخ    کهیطوربه سازمان ادامه داد به
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، نادره  دوانامیري، بهزاد  را دستگیر و رفقا حمید آرین  شایگان شام اسبی

هاشمی حسینیاحمد  افسرالسادات  فاطمی،  مرتضی  کالنتر  ،  عبدالرضا   ،

اي دیگر نیز پس از دستگیر و شکنجه به  را به قتل برساند. عده  نیستانکی

بااین بهقتل رسیدند.  تهران  نپاشید. صبا  همه تشکیالت  از هم  طور کامل 

هادي طریق  از  زاده  مرکزیت   بیژن  و  گرفته  ارتباط  مشهد  تشکیالت  با 

پنجه شاهی    و عبداهللا  چوخاچیحسین    از صبا بیژن زاده،  جدیدي مرکب

قلمبر مقطع حسین  ان  در  که  نظر گرفت  در  باید  البته  دادند  و    تشکیل 

پنجه شاهی وتشکیالت مربوط به آن دو همچنان در تهران فعال    عبداهللا 

مسئول    حق نوازمحمد حسین  پس از کشته شدن    فرجوديحسن  بودند.  

از آن او  بود.  و در یک   تشکیالت مشهد  تهران  تیمی ساکن  پس در  خانه 

شود تا بین تهران و  راي پیشبرد امور تشکیالتی مجبور میشود. ولی بمی

 کند. وآمد میمشهد رفت

شود؛ که بخشی از  پس ضربات دیگري در تهران به سازمان وارد می  از آن

گشتآن طریق  از  مشترك  ها  کمیته  یا  و  ساواك  توسط  خیابانی  هاي 

 ضدخرابکاري بود.

اي را  که قصد ورود به خانه لو رفته  حسین چوخاچی  11/11/55در تاریخ  

قتل   به  و  درگیر شده  بودند؛  عوامل ساواك که در کمین خانه  با  داشت 

شود که ساواك با ردگیري  رسد. در جیب حسین سند ماشینی پیدا میمی

را که براي    رفقا صبا بیژن زاده و بهنام امیري دوان  8/12/55آن در تاریخ  

مراجعه کرده بودند؛ شناسایی و به   دریافت دفترچه ماشین به فروشنده آن

 رساند.قتل می

و   ، نسرین پنجه شاهی، سیمین پنجه شاهیغزال آیتی 10/1/56در تاریخ 

از خانه شخصی خانواده پنجه شاهی در    عباس هوشمند در حین خروج 
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 50رسند.منطقه نارمک مورد هجوم ساواك قرارگرفته و همگی به قتل می

جمع    6/55/ 10تا تاریخ    8/4/55کنیم که از تاریخ  ترتیب مالحظه میاینبه

  عضا مرکزیت جدید مرکب کثیري از اعضا قدیمی و کیفی سازمان ازجمله ا

طور که مشاهده  رسند. همانصبا، فرجودي و چوخاچی همگی به قتل می  از

شده از اعضا تشکیالت تهران بودند.  در این میان  شود اغلب افراد کشتهمی

بودند از ضربات جان    تنها بخشی از تشکیالت که درارتباط با حسین قلمبر

یعنی حدود چهارماه بعد از    55اما این بخش در مهرماه    سالم بدر بردند.

گرفتند و سرنوشت خود  ضربه بزرگ با نقد مشی مسلحانه راه انشعاب پیش

را از سازمان جدا کردند. گذشته از انشعابی ها هنوز افرادي بودند که نسبت  

به مشی مسلحانه وعمکرد آن با نظر منفی می نگریستند ولی ترجیح می  

در سازمان بمانند و براي پیشبرد دیدگاه خود به مبارزه  همچنان  دادند تا  

 

 

ها از طریق     شود؛ که بخشی از آنپس ضربات دیگري در تهران به سازمان وارد می.   ازآن 1

 هاي خیابانی توسط ساواك و یا کمیته مشترك ضدخرابکاري بود.گشت

 رسد. ل میبه قت توکلی سیمین 15/4/55در تاریخ  

 کند. با سیانور خودکشی می  يرپرویز داو 10/7/55در تاریخ  

 شود.کشته می محمدرحیم خدادادي  15/8/55در تاریخ  

 رسد.در درگیري با ساواك به قتل می پرویز نصیر مسلم  4/9/55در تاریخ  

در شهر مشهد؛ فرجودي دستگیر و رفیق همراهش به نام محمدرضا   16/10/55در تاریخ  

هاي فراوان توسط ساواك  شود. رفیق فرجودي نیز پس از تحمل شکنجههدایتی کشته می

 شود. کشته می

شده و  توسط گشت ساواك شناسایی علی پرورشو حسین خدابخش شالی 22/10/55در تاریخ  

 شوند.هردو کشته می
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 ي ایدئولوزیک درون سازمانی ادامه دهند. 

          

                                                     56وضعیت تشکیالت درسال 
شاخه اصفهان تحت مسئولیت عبداهللا قرار داشت. این شاخه توانست از      

تا حدودي متحمل  ضربات   بماند. شاخه مشهد  امان  به سازمان در  وارده 

ترین بخش سازمان  عنوان اصلیضربه گردید. اما در این میان شاخه تهران به

بجهت امکانات و نیرو دچار فروپاشی شد. در آن موقع بیشتر اعضا سازمان  

اما    رفقاي مرکزیت نیز عمدتاً ساکن تهران بودند .  ؛درتهران بسر می بردند

مسئولین شاخه ها در شهرستان ها بودند معموال  از  برخی    از آن جایی که 

.به  آمدند  براي هماهنگی  و شرکت در جلسه رهبري سازمان به تهران می  

تهران    به تشکیالتاین ترتیب بود که آنها پس از یورش هاي مداوم ساواك  

بیژن  تیر رهبري جدیدي مرکب از صبا    8ضربه  از  همگی کشته شدند. پس  

فرجودي و چوخاچی تشکیل شد، اما مدت کوتاهی از عمر این رهبري     زاده،

. به  جان باختندنگذشته بود که آنها نیز در تهاجمات بعدي ساواك همگی  

 گردید.   سازمان با فقدان کامل رهبري مواجه  55این ترتیب در اسفندماه 

ه بسیاري از ارتباطات تشکیالتی قطع شد.  پیامد دیگر این ضربات آن بودک  

لذا برقراي وترمیم این روابط از اقدامات عاجلی بودکه مجدانه از جانب همه  

این کار را شروع کرد. در   اعضا تشکیالت صورت گرفت. در اصفهان عبداهللا 

نیز سای تهران و مشهد  از جمله در  بکار  سایر مناطق کشور  ر رفقا دست 

شدند. آنچه در روند این بازسازي سازمان برجستگی خاصی پیدا کرد و بعدا  

اعضا   که  بود  اقداماتی   ، گذارد  حیاتی  تاثیرات  سازمان  حرکت  مسیر  در 

هادي رفیق  دادند.  انجام  مشهد  مسئولیت    تشکیالت  موقع  آن  در  که 

بر درصدد  داشت  عهده  به  را  مشهد  درزمینه شکلمآتشکیالت  تا  دهی  د 

رهبري اقدام نماید. لذا خود رأساً وارد عمل شده و دو تن از رفقا را که از  
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. یکی از این دو   گرفتنزدیک با آنان آشنایی داشت براي این منظور به کار 

این رفیق که در ارتباط با فرجودي قرار    .  (رضا غبرایی) بود   رفیق منصور

در همان مقطع جذب سازمان    هاي جزنی منظور آموزش دیدگاهداشت؛ به

. این رفیق پس  بود(قربانعلی عبدالرحیم پور)    شده بود. دیگري رفیق مجید 

در آن    شده بود.  (مجیدربات وارده به تشکیالت رشت به مشهد منتقلاز ض

برد، و تا قبل  هاي تیمی به سر میبسته دریکی از خانهطور چشمموقع  به

تیرماه   ضربات  هیچ  55از  سال  همان  اسفندماه  در  تا  مسئولیتی  گونه 

 ت.)  تشکیالت مشهد به عهده نداش 

رهبري جدید تالش نمود تا با بقایاي تشکیالت تهران که از ضربات جان  

سالم بدر برده و همچنان به مشی مسلحانه معتقد بودند ارتباط برقرار نماید.  

از تشکیالت که دراصفهان   با آن بخش  براي تماس گیري  از سوي دیگر 

را به آنجا    فعال بودند اقداماتی میکند. هم چنانکه می بینیم رضا غبرایی

 می فرستد. 

به این ترتیب پس از برقراري ارتباطات تشکیالتی در سازمان که همه اعضا   

این تیم از مشهد در صدد برآمد تا بعنوان رهبري    ؛در آن نقش ایفا کردند

 جدید اتوریته خود را در کل سازمان اعمال نماید.  

آن بود که  توضیح آنکه یکی از خصوصیات مشی چریکی و کار مخفی       

مشابه   بلکه  نداشتند.  خود  رهبري  و  مسئولین  انتخاب  در  نقشی  اعضا 

هاي نظامی صالحیت آنان از طریق افراد رده  باالي سازمان تعیین  تشکل

مورد  مسئولیت  به  می  و  گمارده  هر  نظر  از  پس  خاطر  همین  به  شدند. 

ي باالتر  هامسئولیت  پایین  شد؛ رفقاي ردهاي که به سازمان وارد میضربه

شدند. در این قبیل تشکیالت با ویژگی هاي نظامی،  دار میسازمانی را عهده

این شیوه گزینش مسئولین امري گریزناپذیر بود. البته علت اینکه چرا اعضا  

پذیرفتند و  سازمان این نحوه ازگزینش غیرانتخابی و غیر دموکراتیک را می
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می گردن  پذیرش  بدان  اصل  در  باید  را  ابراز نهادند  مشترك،  ایدئولوژي 

مشی سازمان جستجو نمود. بر    هاي مشترك سیاسی و وفاداري به آرمان

همین بستر بود که اعضا سازمان درازاي ازخودگذشتگی و فداکاري رفقاي  

بودند.   یافته  را  دموکراتیک  غیر  رهبري  به  اعتماد  پذیرش  آمادگی  خود، 

نمود  ا تشکیالتی ایجاب میبعالوه در این شیوه از مبارزه ضرورت دوام و بق 

نیز  تا حداکثر مخفی تشکیالتی  دموکراسی  اعمال  لذا  گیرد  کاري صورت 

اي  یافت. در همین راستا معموالً پس از هر ضربهسختی قابلیت اجرایی میبه

شد بالفاصله آنانی که از زیر ضربه جان سالم بدر  که به سازمان وارد می

جمعمی درصدد  رفبردند؛  بقیه  برمیآوري  سازمانی  چه  قاي  حال  آمدند؛ 

شدند؛ تا حدود زیادي بر  دار این امر میکسانی و با چه خصوصیاتی عهده

هاي با مشی مبارزه مسلحانه  گرفت؛ اما در تشکلاساس اتفاق صورت می

چریکی، فاکتور نظامی بودن اعضا در وجوه جسمانی و روانی بیشتر پذیرا  

طور  ر تئوریک و سیاسی توانمند باشد. بهبود؛ تا اینکه فرد تا چه حد ازنظ

جذب نیروهاي  معیار  و  مالك  به  اگر  شود  مثال  توجه  دوره  آن  در  شده 

درك خواهد بود. در آن دوره یکی از خصوصیاتی  خوبی این موضوع قابلبه

هاي جسمانی موردنیاز  می شد توانایی  که براي جذب افراد در نظر گرفته

نوردي در  بود، به همین علت ورزش کوهبراي شرکت در عملیات چریکی  

می توصیه  بسیار  هواداران  به  زمان  نیز  آن  تئوریک  دانش  ازنظر  شد. 

قدر کافی بود تا افراد چارچوب نظري مشی مسلحانه را تا حدود کتاب  همین

بینیم پس  پذیرفته باشند . به همین خاطر است که می  احمدزاده و پویان 

،  ، دهقانیهاي اولیه سازمان نظیر احمدزاده، پویاناز کشته شدن تئوریسین

ن  از وجود نخبگا  لقخدایی  فریک هاي  چازمان  و بعداً رفیق مؤمنی؛ س  نابدل

اندك تئوریک  و  سیاسی  اندیشمندان  تهی  و  به  شداندك  آنان  و  جاي 

گرایان تشکیالتی رهبري سازمان را به عهده گرفتند. بعضی از این رفقا  عمل
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   "کار سیاسی"تابیدند. کاربرد لقب  حتی وجود رفقاي تئوریک را نیز برنمی

براي تحقیر افراد عالقه و به نشانه  مند به امور سیاسی و تئوریک  معموالً 

 شد.  عملی به آنان اطالق میبی

در جامعه    بعالوه    اختناق حاکم  رعایت    نیزشرایط  به  اجبار  ساز  زمینه 

حداکثر مخفی کاري در تشکیالت سیاسی نظامی را موجب می شد. بهمین  

علت اعضا سازمان راهی به جز پذیرش نوعی اعتماد ساده انگارانه ، اطاعت  

  . شرایط غیر دموکراتیک حاکم در تشکیالت نداشتند  کور کورانه و تمکین به

خودرا بعنوان رهبري    همین چارچوب بسته سازمانی باعٍث شد تا تیم هادي 

به بیندازند.  از  اینجدید سازمان جا  ترکیبی  با  این عده  بینیم  ترتیب می 

ی، ایدئولوژیک و  هاي سیاس تشکیالت، با حداقل توانمندي  عناصر متوسط

هاي بارز فرهنگی و شخصیتی زمام امور سازمان را به دست  برخی ضعف

نفره  در پروسه تالش این هسته سه  کنند.و اقدام  به اعمال اتوریته  بگیرند  

هاي  کم سواد و اقتدار گرا براي اعمال رهبري است که ما شاهد کژ رفتاري

 بعدي در داخل سازمان هستیم. 

 

                                  اصفهانشهر در   سازمان تشکیالت  شاخه درباره 
در آن موقع سه خانه تیمی در اصفهان موجود بود. ترکیب این سه        

؛  و عابد و پري. خانه دوم من، مریم عبداهللا   ، خانه عبارت بودند از: خانه اول

سلیمان خانه  و   صیرفی،  تعدادي  هاشمو    سوم  تیم   سه  این  کنار  در    .

مسئولیت شاخه    ارتباطات علنی هم موجود بود. در رأس ما  رفیق عبداهللا 

رفیقی بسیار صمیمی و مهربان بود. او بویژه در   را به عهده داشت . عبداهللا 

ی  از طریق رفیق یثرب   هاي تشکیالتی و تکنیکی توانمند بود. عبداهللا زمینه

شد. در آن  شرایط بحرانی پس از ضربات که  به مرکزیت سازمان وصل می

با توجه به    داد، عبداهللا سازمان بسیاري از کادرهاي باسابقه خود را ازدست
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 توانست در حل بسیاري از مشکالت سازمان مؤثر باشد.تجربیاتش می

ه  ف و داشتم متوجه شدم که او از ضربات بی وقمن در دیدارهایی که با ا   

مانند دیگر    اي که به سازمان وارد شده بسیار متاثر است. ذهن او نیز به

رفقاي سازمان معطوف به فهم و کشف دالیل اصلی ضربات بود. او ضرورت  

هاي تکنیکی بلکه از جنبه تئوریک نیز مورد  تنها از جنبهاین واکاوي را نه

داد. او انتقادات مشخصی به شیوه نگرش احمدزاده و مشی  تأکید قرار می

مسلحانه او داشت ، اما آنها را به صراحت بیان نمی کرد. به همین جهت  

تنها از  کردم؛ او نهکه من انتقادات خود را نسبت به مشی بیان میگاهی  

شد. بطور  داد بلکه در مواردي نیز همراه میخود واکنش منفی نشان نمی

ه خودشان  نگامینمونه  با  من  کردن  همراه  براي  انشعابی  رفقاي  که 

تراشی قرار آنان  درخواست مالقات با من را کردند، او بدون هیچگونه مانع

 را در اختیار من گذارد. 

قلمبر  عبداهللا خانه  برخالف حسین  با  ارتباط  چندادر  تیمی  فعال  هاي  ن 

نبود؛ در حالیکه پس از ضربات طرح مباحث سیاسی و تئوریک و ارزیابی  

در   جدي  بسیار  بحثی  موضوع  به  مسلحانه  مشی  ساله  پنج  عملکرد  از 

عنوان مسئول شاخه اقدامی  هاي تیمی تبدیل شده بود. متاسفانه او بهخانه

ه براي  گااز خود بروز نداد. او هیچبود  جهت آگاه شدن ازآنچه در جریان  

نظر و آشنا شدن با نظرات موافق  ویا مخالف در تشکیالت به  بحث و تبادل

 تیمی ما نیامد.   خانه

بود؛ در آن    56داشتم در فروردین سال    آخرین مالقاتی که با عبداهللا     

پس فرد دیگري در ارتباط با شما خواهد بود. بعد  قرار او به من گفت ازاین

را به من داد.در ارتباط با جابجائیش و اینکه کجا خواهد رفت    قرار  مجید

چیزي   مخفی  فعالیت  روال  طبق  هم  من  نگفت،  نپرسیدم.  سخنی  او  از 

 ترتیب ما براي همیشه از هم خداحافظی کردیم. اینبه
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 ) 56(بهار  (قربانعلی عبدالرحیم پور) دیدار با مجید 
م و  را در خیابانی مالقات کردم. مدتی باهم قدم زدی   چندي بعد مجید      

برخالف  نداشتم. مجید  حس خوشایندي با او ازهمان ابتدا صحبت کردیم، 

غیر    ، سرد  برخوردي  ؛  بودم  کارکرده  نزدیک  از  آنان  با  که  رفقایی  همه 

فهمیدم  درستی نمیصمیمانه و حتی تقابل آمیز از خود بروز می داد. من به

خواهد موقعیت تشکیالتی خود را به من حالی  طریق میکه آیا او به این  

هاي شخصیتی اوست. براي شناخت این  کند؛ یا این شیوه رفتار، از ویژگی

دانستم از کجا آمده ،  درستی نمیمسئول جدید تشکیالت اصفهان که به

سازمانی قرار دارد و موضع او در قبال ابهامات به وجود آمده  در چه موقعیت

ب رابطه  چیستدر  مسلحانه  می  ؛امشی  فکر  نبودم  راحت  کردم  چندان 

که من از او ، لذا جانب صبر و انتظار    دانستاحتماالً او همان قدر از من می  

را پیش گرفتم و درهیچ زمینه با او وارد بحث نشدم . با این استدالل که  

آینده کنم.  مطرح  او  با  را  نظراتم  مناسب  درفرصتی  آینده  زود  در  که  اي 

 سید. فرار

قراري گذاشتم تا براي آشنایی با دو رفیق دیگر به خانه تیمی    با مجید    

از دیدار او    و عابد   ما بیاید  چندي بعد اورا چشم بسته به خانه آوردم. مریم 

ویژه که تا آن موقع کس دیگري به خانه تیمی ما  بسیار خوشحال شدند. به

بود. بحث  نیامده  درنتیجه  که  دو  نظرات  این  نکته  و  ابهامات  به  هایمان 

تا در این زمینه ها با    داشتند  جدیدي در مورد مشی رسیده بودند عالقه

شتري برخورداراست  که در آن زمینه از دانش بیاز سازمان  دیگري    کسان 

گذارند. همچنین این فرصت  بصحبت کنند وابهامات خود را با او درمیان  

 دیدگاه هاي رهبري سازمان هم آشنا شوند.  با بسیار خوبی بود تا 

ابتداي   از تبادل برخی اخبارو گزارشات  عابداین  در    و مریم   جلسه پس 
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  . ولی  مجید   سؤاالت و ابهامات خود را درزمینه مشی مسلحانه مطرح کردند

نداشت؛ به علت عدم    را  که انتظار طرح چنین سواالتی را از جانب آن دو

ها برنیامد. سرانجام  آمادگی و ضعف دانش تئوریک از پس پاسخ گوئی به آن

بسی درحالی و  که  غیرمؤدبانه  تهدیدآمیز،  لحنی،  با  بود؛  برافروخته شده  ار 

به موضوع مورد سؤال هایی کردکه هیچتهاجمی صحبت ربطی    آنها   گونه 

وي وعده داد که در آینده یکی از رفقا براي پاسخ  در پایان جلسه    51.نداشت

 

 

طور  در جریان نخستین کنگره سازمان اکثریت درباره دانش تئوریک افراد سازمان این  مجید  51

مان اندازه مادر من که مسلمان است.  گوید: «ما مارکسیست لنینیست بودیم ولی درست به همی

کردیم. یکی  قدر خرابکاري نمیخواندیم اینخواندیم. اگر میرا می  لنین  و  کاش ما آثار مارکس

  هاي جزنی هاي ما کتابکرد مارکسیست است. بچهانسان چگونه غول شد را خوانده بود و فکر می

می میرا  و  مارکسی  گفتند چون جزنیخواندند  را  قضایا  و چون  است  تحلیل  مارکسیست  ستی 

) این  28کند پس ما هم مارکسیست هستیم رفقا این عین حقایق است» (کتاب کنگره، ص  می

کند.و این عین طرز فکر او درمارکسیست  به آن اعتراف می  سطح دانش تئوریکی است که مجید

براي درك بهتر این موضوع گوش کنید  بودنش در آن زمان است که به دیگران نسبت می دهد. 

ل) .در آنجا می توانید به سطح  -ومنصور با اعضا سازمان مجاهدین(م  به نوار هاي بحث بین مجید

مجید تئوریک  منصور  دانش  به    و همچنین  کنید  نگاه  هم  نگارشش  درزمینه سبک  ببرید.  پی 

بسیار   در مقایسه با رفیق هادي  نوشته نامفهوم او تحت عنوان تراژدي «حمید واسد» . تازه مجید

 باسوادتر بود.

بار شد.  در حالیکه رفقا    بسیار تاسف   55از ضربات  شوربختانه عاقبت کار رهبري سازمان پس  

پویان جزنیاحمدزاده،  دهقانی،  ادیبان  ،  تئوریک  دانش  از  گذشته  امثالهم  و  مؤمنی  دل،  ناب   ،

چنان اثرگذار و خالق بودند که جنبش روشنفکري زمان خود را متحول  اي نیز بودند. آنانبرجسته

مایه جانشین آنان شدند. ما تبعات بعدي این وضعیت  چنین کمن رفقایی اینآساختند. اما پس از  

براي پر کردن خأل  آنان  ، ایزوله کردن منتقدین و سرانجام تالش زیانبار  را  در کشتن رفیق عبداهللا

به  ؛  مایه  از زندانیان آزاده شده توأم ساخت  میان با جذب نیروهایی    که  دانش تئوریک سازمان 
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  و عابد   مریم  ؛بعد از رفتن مجید  52.تیم ما خواهد آمدسئواالت به  گوئی به  

نداشتن  را  برخوردي  چنین  انتظار  و    د که  سردرگمی  دچار  حدودي  تا 

اندکی هم از عواقب    از بابت تهدیدات مجید   ویژه مریم سرخوردگی شدند. به

بینی  پیشرا    تا حدودي  عکس العمل مجید که  من  .  آن جلسه نگران شد

این موارد    ته بودم کهفاز جمله گ  .داده بودمبه آن دو هشدار    م قبالمی کرد

هم می تواند    مجید   وه،  توسط برخی از رفقا عمیقا مورد تامل قرار نگرفت

موضوعی را که ما در مراحل اولیه بحث آن    ؛نها باشد . ولی آن دوآیکی از  

درستی پخته نشده بود، به نحوي مطرح ساختند که شبهه    بودیم و هنوز به

بخاطر    مریم  ؛منتقل کرد. پس از رفتن مجید  اورد کامل مشی را به ذهن  

نتیجه  تطرح سئوال در  البته  رهبري سازمان شد.  العمل  نگران عکس  ش 

،  جویانه بعدي مجید بینی برخورد مسالمتصحبتی که باهم داشتیم و پیش

 ي کاهش یافت.نگرانی او تا حدود

کامالً دلسرد شدم. دیگر تمایلی به بحث با    از آن جلسه به بعد من از مجید 

تحمل بود.  بسیار تلخ، گزنده و غیرقابلگفتار او    چرا که براي من  او نداشتم. 

می    او غالباً از روش تخریب و ضایع کردن طرف مقابل وارد بحت و مجادله 

 

 

که پیش از    جایی هدایت کردسرانجام سازمان را به هماناخیر  وضوح می بینیم. این شیوه کار  

رهبري  متأسفانه  ند. اینه بودپیمودداشتند؛ آنان که  یبدون ابتال به کژي های آن رفقاي منشعب 

دریابد که حزب توده، همان حزب طراز نوین طبقه    55کم مایه تر از آن بود که در همان سال  

 کارگر ایران است.  

 
آشنایی داشت براي   هاي رفیق جزنی«رضا غبرائی» که با دیدگاه در آن موقع رفیق منصور - 52

 شد.هاي تیمی فرستاده میترویج آن به خانه
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ها   گذاران سازمان نیز ابایی نداشت. اینشد. حتی از تحقیر و تخفیف بنیان

پرهیز  توانستم از بحث با او  عواملی بودند که مرا وا می داشت تا آنجا که می

 .گاه رابطه رفیقانه اي برقرار نشد. به همین جهت بین ما هیچکنم

از   بآپس  شاه  دیکتاتوري  با  نبرد  کتاب  که  بود  جلسه  در  ن  مطالعه  راي 

تاکید داشت که پاسخ سئواالت و ابهامات    اختیار ما قرار گرفت رفیق مجید

ما در باره مشی در این کتاب داده شده است. من این کتاب را خواندم ولی  

ابهامات من نسبت به مشی برطرف نشد تا اینکه چند ماه بعد مرا به کرج  

    تادند.    فرس

 

   اقتدار گرایی و نفی دموکراسی درون تشکیالتی                               
عبداهللا       سال    قتل  بهار  در  که  بود  دردناکی  ماجراي  شاهی    56پنجه 

پس از بازگشت من از تهران و مالقات با    کوتاهی  زمان  . درستاتفاق افتاد

 رفقاي منشعب صورت گرفت.  

وقتی       مجید  چند  با  دیدارمان  رفیق    از  یک  پذیراي  که  بود  نگذشته 

طور به  )پري (ادنا ثابت  بسته شدیم. در آن موقع رفیق دختري بنام  چشم

بسته به خانه ما منتقل شد. با آمدن پري به آنجا، قرار شد تا رفیق  چشم

باز شده بود؛ روزانه به او سر بزند که اورا به خانه آورده بود و با او چشم  عابد

هم مطالعه مان    پس من و مریم  و ساعاتی با او کتابی رامطالعه کند. از آن

 را دنبال کنیم.

دچار خمودگی روحی شده است.اما او    پس از مدتی متوجه شدیم که عابد

تاآ  که بود صحبتی نمی کرد  به من گفت  آ  دم بسیار تو داري  نکه روزي 

پیشنهاد او قرار شد تا  خواهم با تو درباره موضوع مهمی صحبت کنم. و می

  حضور ندارد راجع به آن صحبت کند. مدتی بعد مریم   که مریم در وقتی

و بیرون رفت  از خانه  انجام کاري  دو  براي  با هم صحبت  تا  توانستیم    ما 
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میدانی حیدر کجا    در ابتدا از من پرسید: نادر  اي داشته باشیم. عابدنفره

او به مشهد رفته است.     حدس می زنم  رفته؟ گفتم بله تا آنجایی که من

دانی چرا آنجا رفته؟ گفتم خوب این تصمیمی است که  دوباره پرسید می

  و در عوض مجید رهبري سازمان گرفته تا او را ازاینجا به جاي دیگري ببرد  

کنی  را به این جا بیاورند بعد از او پرسیدم حاال تو چرا این سؤاالت را می

؟  ه بودبسته ک  مگر اتفاقی افتاده؟ پرسید می دانی  این رفیق دختر چشم

  ابد ع گفتم نه از کجا بدانم ؟  بعالوه او چه ارتباطی با رفیق حیدر دارد؟  

خانه تیمی بودند، حاال او را متهم  در یک    گفت این  رفیق دختر با عبداهللا 

را به  اواند که با حیدر رابطه جنسی داشته است. بر اساس این اتهام  کرده

 اند.مشهد کشانده و به قتل رسانده

سرم خراب  روي  من شوکه شدم انگار که آواري    از این صحبت عابد     

شد. تصور این که در سازمان قتلی براساس مسائل ناموسی صورت گرفته  

کسانی را به خاطر   ع باورکردنی نبود. در سازمان تا آن موق برایم باشد اصالً 

همچنین ما پذیرفته بودیم که اگر در    53.خیانت اعدام انقالبی کرده بودند

رفیقی زخمی    اي    عملیات نظامی و یا یورش ساواك به خانه تیمیحین  

کاري برداشت به نحوي که نتوان اورا از مهلکه نجات داد وبه جهت آنکه  

نهایتا شکنجه هاي غیر انسانی ساواك منجر به قتل رفیق زخمی دستگیر  
 

 

دستگیر شد.او دربازجویی ها با ساواك   1349ابراهیم نوشیروان پور از اعضا سازمان در سال -5

جرم  به سازمان اورا  54همکاري کرد. مدتی بعد در یک شوي تلویزیونی شرکت نمود.در سال 

          خیانت محکوم وسپس توسط یک تیم عملیاتی ترور کرد. 
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با شلیک گلوله اي اورا از  تا  شده می شد ترجیحا  رفیق دیگري موظف بود  

اقت فرساي بعدي نجات دهد . همانطور که پذیرفته بودیم در هنگام  زجر ط

دستگیري با بلعیدن سیانور خودکشی کنیم. این برخورد خشن در سازمان  

این گونه توجیه می شدکه ما براي ادامه مبارزه و حفظ جان بقیه رفقا و  

بزنیم.   کار  این  به  دست  مجبوریم  تشکیالت  رابطه  اما  امکانات  مورد  در 

هیچجنس که  نمیی  ایجاد  تشکیالت  براي  مشکلی  عمل    کرد گونه  این 

از خانه بودم که دریکی  بود. پیشتر، من مطلبی خوانده  هاي  مجرمانه اي 

تیمی بین یک رفیق دختر ورفیق پسر چنین اتفاقی رخ داده بود. در آن  

موقع آن دو نفر را به جهت ضعف در مقابل تمایالت شخصی وزیر پا گذاردن  

هاي تیمی اخراج کردند؛ نه آنکه به قتل برسانند. ي زندگی در خانهمعیارها

به همین خاطر این مورد براي من عجیب و باورنکردنی بود. درنتیجه در  

دانستم واقعیت قضیه از کجا آب  آن موقع من اظهارنظري نکردم چون نمی

 خورد.  می

اخه را  طی حدود یک سالی که من در اصفهان بودم؛ حیدر مسئولیت ش    

این شکل از زندگی دونفره  کردند،  به عهده داشت و این دو باهم زندگی می

در آن موقع نکته اي که ذهن مرا به خود   درتشکیالت غالبا پیش می آمد. 

جز حیدر و پري چه کس دیگري در آن خانه  مشغول می کرد آن بود که به

همچنین    ؟باشد  ها را دیده و گزارش کردهبود تا رابطه جنسی یا معاشقه آن

 شد؟و اجرا  این تصمیم اتخاذ    توسط چه کسانی در رهبري جدید    چگونه و

گونه گزارشی  تنها هیچمتأسفانه در آن موقع در این مورد از جانب رهبري نه

به اعضا تشکیالت ارائه نشد بلکه سعی کردند تا آنرا از بقیه اعضا سازمان  
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 54مخفی نگه دارند. 

 

 

بداهللا پیدا کنیم ، الزم  است در ابتدا از تاریخچه فعالیت  عك روشنی از واقعه قتل  ربراي آنکه د.54

این دو رفیق در تشکیالت ، از توانایی هاي سیاسی تشکیالتی و همچنین خصوصیات شخصیتی 

به   ومنش ورفتار آنها  اندکی آشناشویم . وآنگاه وارد بررسی چگونگی شرایطی شویم که منجر 

پنجه شاهی بر مبناي    و ایزوله شدن ادنا وسرانجام ترك سازمان توسط او شد. عبداهللا   قتل عبداهللا

 .در اصفهان در یک خانه تیمی بوده است 1352گفته رفیق شمسی (مرضیه تهی دست) درسال 

و صبا بیژن    تیر به همراه حسین قلمبر8پس از ضربات  به تهران باز می گردد.  1354او درسال  

براي از زیر ضرب در اوردن و حفظ    ؛زاده بعدا  بعهده می گیرند. او  هدایت تشکیالت تهران را 

ثابت (ادنا  به همراه پري  اص  بقایاي تشکیالت تهران  باز می گردد و شاخه  را  )به اصفهان  فهان 

سازماندهی می کند. همه رفقایی که از نزدیک با او در یک خانه تیمی بوده اند.معترفند که واجد  

همه خصوصیات یک انسان فداکار براي آرمانش بود . او فردي از خود گذشته بود تا حدي که  

وفروتن .متواضع  بود  گذارده  سازمان  دراختیار  را  اش  خانواده  و  خود  زندگی  امکانات  ،     همه 

 بط در کار تشکیالتی ، ورزیده در امورات تکنیکی مورد نیاز سازمان بود. ضسازمانده، من

مخفی شد. پري به گواهی   1354او در اواخر سال چه میدانیم. ) اما در مورد رفیق پري (ادنا ثابت

بط، منتقدي بی رحم به خود و دیگر  ضبودند رفیقی با هوش،منآنهایی که با او هم خانه تیمی  

بود . او زندگی مرفه خانوادگی خودرا رها کرد وبا عشق به رهایی زحمتکشان شرایط   رفقایش 

غاز دوران زندگی چریکی او توام بود با ورود ضربات پی  آدشوار زندگی چریکی را پذیرا شده بود. 

با    8در چندین تیم جابجا می شود. او پس از ضربات  پري در این دوره    درپی به سازمان. تیر 

برخی از رفقایی که بعدا جریان انشعابیون را شکل دادند هم خانه می شود. در این دوره  است  

که آن رفیق با هوش با بحث بر سر صحت مشی مسلحانه مواجه می شود. جرقه اي که به ذهن  

در اصفهان هم خانه    پري سرانجام همراه با عبداهللاو زده می شود از آن پس اورا رها نمی کند.  

 می شود.

در آن زمان ساواك براي سرکوب گروه هاي مسلح عمده نیروي خود را در تهران بسیج کرده     

بود. و توجه کمتري به شهرستان ها داشت. به همین خاطر براي ما که امکانات زندگی و حفظ  
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نیت خود در تهران  بسیار دشوار شده بود اصفهان و همچنین مشهد مامن هاي بسیار مناسبی  ام

بودند. در آن موقع معموال رفقایی که دچار مشکالت پس از ضربه بودند راهی اصفهان می شدند  

(    گذشته از پري منصور  ن موقع  در خانه تیمی عبداهللاآدر    که بسیار نزدیک تر از مشهد بود.

رضا غبرایی) نیز که پس از ضربات به سازمان پیوسته بود به این خانه منتقل می شود.  در همین  

  سیادتی) نیز که پس از ضربه   تصور می کردند خانه شان  حمید(قاسم   ایام است که مهر نوش و

  بطور چشم بسته در خانه عبداهللا  عازم اصفهان می شوند و لو رفته پس از ارتباط گیري با منصور

را فراهم    در زمان اقامت این دو در آنجا ظاهرا  واقعه اي که زمینه قتل عبداهللا  ساکن می شوند. 

که در زمان    من در اینجا به گوشه اي از خاطرات  مهرنوش ( ناهید قاجار )   می کند رخ می دهد.

 : وقوع  ماجرا در آن خانه  تیمی بوده است اشاره می کنم. او می گوید

که عضالت گونه هایش می لرزید وارد  یک روز صبح  رضا غبرایی نارحت و آشفته در حالی    "

نمی دانم سازمان با این چگونه    اتاق شد وگفت موضوعی هست که باید با شما در  میان بگذارم و 

و عبداهللا ادنا  آغوشی  ماجراي هم  او  و    برخورد می کند؟  داد من  توضیح  خانه  اتاق هال  را در 

نیمه هاي شب براي رفتن به دستشویی از    اتاق کار می خوابیدیم. منصور   سیادتی و غبرایی در

هال می گذرد .به گفته او سر و صدایی غیر عادي می شنود... بعد از گزارش غبرایی من و سیادتی 

غبرایی پرسید  (سیادتی) با داد و فریاد توام بود. از   هر دو خشمگین شدیم... اولین واکنش حمید

  اون کیه به خودش اجازه داده در خانه تیمی سازمان چنین کاري انجام دهد؟ میگفت عبداهللا 

  خائن به آرمان سازمان است. ما سه نفر در اتاق کار با هم این صحبت را می کردیم.اما با عبداهللا 

یچ صحبتی نکردیم با ادنا هم همین طور ما سه نفر به این نتیجه رسیدیم که این موضوع را با  ه

 مرکزیت در میان بگذاریم...

(هادي  عبداهللا غالمیان  روز  خانه  یک  به  را  در  آورد.  آ)  احتماال  غالمیان  احمد  اول  مدن  نیمه 

دتی و من  ابرایی،سیغبود.همان شب ...جلسه اي با شرکت پنجه شاهی،غالمیان،  56اردیبهشت  

در اتاق کار برگزار شد... درآخرجلسه غبرایی موضوع آن شب را مطرح کرد .پنجه شاهی با صراحت  

یرم...در  گفت ما یکدیگر را دوست داریم و اضافه کرد هر نوع تنبیه سازمانی را با کمال میل می پذ

من این موضوع را با رفقا یا مرکزیت(...) در میان میگذارم و تصمیم الزم را  ، گفت  ن پایان غالمیا
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به ما گفتند که ادنا هم حرف   با ادنا هم صحبت کردند  می گیریم.گویا غالمیان یا غبرایی(...) 

 ... عبداهللا نه به صراحت  ا راتائید کرد ام عبداهللا

باره عبداهللا در  تصفیه کردیم...   در کرج احمد غالمیان... گفت سازمان  اورا  ما  و  تصمیم گرفت 

نظر گرفت؟ غالمیان قاطعانه  آسیادتی سئوال کرد   تنبیه دیگري نمی شددر  به جاي تصفیه  یا 

د تصمیم سازمان است... ودیگر دراین مورد حرفی نمی زنیم. وي گفت اگر رفیقی سراغ  دا  پاسخ 

 " را گرفت می گوئیم ضربه خورده است.هللاعبدا

قاجار " من"  )ناهید(مهرنوش  محبوب  کتاب    "سازمان  از  نقل  باش  "به  و  بود  در  دیگر  راهی 

   " 203،200،199صفحات   "چریکهاي فدایی خلق ایران

 عی می کنم تا به چند سئوال در مورد این قتل که در آن زمان مطرح بود بپردازم در این جا من س

براي اثابت آنکه این امر به  1  وجود داشت ؟ قتل    وقوع پیوسته براي راویان آن. آیا ادله کافی 

  مهرنوش می گوید  هادي   همانطور که   و  در آن زمان از تشکیالت مخفی نگه داشته شد  عبداهللا

تیم ما نیز به خاطر    "را گرفت می گوئیم ضربه خورده است.  اگر رفیقی سراغ عبداهللا  "گفته بود

به هررو ما    .آنکه ادنا چند روزي چشم بسته آنجا بود مطلع شد نه از طریق مسئولین تشکیالتی

نمی توانیم    از گفته هاي مهرنوش به عنوان تنها منبعی که از نزدیک در جریان این امر بوده است  

برمبناي  . چرا که ادعاي او  ستاابطه جنسی اي صورت گرفته  به این نتیجه قطعی برسیم که ر

در آن زمان    . کرده ام تیمی زندگی هاي خانه بسیاري بوده است. من در  شنیده هایش از منصور 

آنکه کمربند محتوي لوازم    مرد و زن در کنار هم بر روي زمین و بدون  آماده باش و  درحالت 

حال    .ندمی خوابید در کنار هم  از کمر باز کنند بر روي پتویی که روي زمین پهن بود    جنگی را

محل    هال خانه کهآن هم در    در نظر بگیرید دو نفر بدون مالحظه آدمهایی که در خانه هستند،

عبور مرور دیگر ساکنین خانه به دستشویی و توالت است، کمربند ها را باز کنندو بدون محابا  

به حالت   نمی توان اعتماد کرد. اما اگر  فته منصور گعمل جنسی کنند. به این ترتیب به اقدام به 

عبداهللا (  روحی  ماجراي کشته شدن خواهرانش   از  پس  که  کنیم  فروردین    10رتاریخ  دتوجه 

ن شرایط  آمی توان نتیجه گرفت که در  ،  رش چگونه بود) وآواره شدن برادران و پدر وماد1355

در چنین  .  بوده استعاطفی  از سوي دیگران بسیار  همدردي و  نیاز او به ابراز حس  ،  بحران روحی  
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پاسخ مثبت داده است. اما با  او    به این نیاز عاطفی حتماال ا  ؛ شرایطی ادنا نیز که به او عالقه داشته

و ادنا بطور کامل    "ما یکدیگر را دوست داریم"گفته است    گوید عبداهللاتوجه به آنکه مهرنوش می  

دیده رابطه اي در   حتی شنیده است و کرده است حداکثر می توان گفت آنچه منصورن تائید   آنرا 

در آمل چند ماه   )(زهرا بهکیش  شرف ابه همراه می توانسته باشد. من زمانی عاطفی  یحد نجوای

من با توجه به سابقه ذهنی اي که از    ؛به آن خانه سر زد زندگی دو نفره اي داشتیم. یکبار منصور

درمورد رابطه من واشرف در آن خانه زیاد کنجکاوي نشان  داشتم متوجه شدم که او  قتل عبداهللا

نیاوردم و او گفتم رفیق من در کتاب    می دهد. سرانجام طاقت  آبدیده شد "به    "چگونه پوالد 

خوانده ام که در جنگ هاي داخلی روسیه بلشویک ها سربازانی را که به زنان تجاوز می کردند  

ند ولی نه در مورد روابط عاشقانه بین رفقایشان. بعد  اعدام می کردند تا از شرافت مردم دفاع کن

رنگ از رخسارش پرید  ،  که منظور مرا فهمیده بود  پرسیدم آیا تو این کتاب را خوانده اي؟ منصور

 ولی چیزي نگفت من هم مساله را ادامه ندادم .  

  و همراهان او در تشکیالت بود؟   تثبیت هژمونی بالمنازع رهبري هادي   .آیا هدف از ترور عبداهللا2

تا حدودي بی اعتمادي  ضربات سا س از ضربات شرایط بسیار عوض شد،  پ زمان را تکان داد و 

به ویژه پس از انشعاب این امر بیشتر گسترش یافت . در  ؛  نسبت به عملکرد رهبري شکل گرفت

پذیرش رهبري ناشناسی را امکان پذیر می ساخت  ،  تشکیالتی که بر مبناي اصل اعتماد به هم

این اعتماد نزد عده   از قتل عبداهللا اکنون مورد تردید و چون و چرا قرار می گرفت. (به ویزه پس 

اي بسیاري از اعضا  مخدوش شد.) من در مقدمه راجع به  سابقه  و توانایی  تشکیالتی وسیاسی  

کرده است    در خاطراتش از او و هادي  در این جا به مقایسه اي که مهرنوش  اشاره کردم.  عبداهللا

 مهرنوش می نویسد:                                             اشاره می کنم.

پنجه شاهی از نظر تشکیالتی فرد توانمندي بود . به حالت و روحیه رفقا توجه داشت.    عبداهللا"     

بی   به گرسنگی و  ناتوانی جسمی من مربوط  همین که در همان هفته ي اول متوجه شد که 

خانمانی نیست. بلکه از بیماري و تب هاي طوالنی است. به فوریت مرا به دکتر رساند نشان از  

برایم جالب توجه بود: در حالیکه در آن مدتی    او داشت. این حرکت عبداهللاروحیه ي تشکیالتی  

که با سیادتی بودم او متوجه ي وضعیت من نشده بود. با غالمیان که بعد از تقریبا یک سال مرا  

ه شاهی را در عرصه  میدید تغیبر وضعیت جسمانی ام را متوجه نشده بود. در همان زمان من پنج
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ي سیاسی توانمندتر از غالمیان میدیدم. و در عرصه ي اجرایی و سازماندهی او را کمتر از وي  

نمیدیدم. به همین دلیل به گمان آن زمان من پنجه شاهی در چهار چوب مرکزیت سازمان قرار  

انگیزه برا  ،داشتٍ  ي من کامال  علت و عوامل تعیین کننده در کشتن عبداله پنجه شاهی هنوز 

 ) 205ص   1(راهی دیگر ج  " .روشن نیست

رهبري جدید سازمان همه از کادر هاي رده دوم تشکیالت بودند. غبرایی به تازگی عضو گیري  

در    در مشهد مسئولیتی به عهده نداشت.  مجید عضو کم تجربه اي از تشکیالت بود و  شده بود و

بود که از سواد سیاسی بهره چندانی نداشت. درحالیکه همان  اي  ادري عملیاتی  ک   این میان هادي

در  در آن زمان   موقع ما کادر هاي با کیفیت تري در سازمان داشتیم که حیدر از جمله آنان بود.

بدون مشورت    هادي   ؛مسئولین شاخه ها، عضوي از تیم رهبري سازمان محسوب می شدندحالیکه  

در    مجید   .با بقیه کادر هاي ساکن در سایر نقاط کشور اقدام به انتصاب اعضا رهبري کرده بود

 خاطراتش می نویسد:

بیژن زاده در    1355در بهمن ماه    بعد از دستگیري حسن فرجودي   "      8و کشته شدن صبا 

) وبا شرکت  جمع سه نفره ي جدید(مرکزیت) بنا به پیشنهاد احمد غالمیان (هادي  1355اسفند 

غبرائی(منصور  رضا  پورمحمد  عبدالرحیم  من(قربانعلی  و  اوایل  مجید-)  در  گمانم  -1356)  به 

 )238( همان ص "شکل گرفت. -فروردین

مالحظاتی  رعایت  رهبري اي غیر دموکراتیک و بدون    به این ترتیب مالحظه می کنیم که هادي

را که تا آن زمان عضوي از  مسئول با تجربه ي شاخه اي  ،  که تا آن زمان در سازمان جاري بود

در همین جاست که   رهبري محسوب می شد خود سرانه از شرکت در رهبري محروم می کند. 

سابقه تشکیالتی در سازمان چه می شد و    ه با آن هم   این سئوال مطرح می شود که نقش عبداهللا

 ي او چه جایگاهی در نظر گرفته بود و با او چه باید می کرد؟ برا هادي

ن زمان  آدر چنین شرایطی می توان این نظریه را مطرح کرد که آیا موضوع رابطه جنسی در   

براي رهایی از یک رقیب قدر باشد. نکته بسیار ترا یک قضیه  ژنمی توانسته است محمل خوبی 

شده    متحملمرگباري که  در شرایطی رخ داد که سازمان پس از ضربات    آنجاست که قتل عبداهللا
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نکه این  آداشت. دیگر    راي ترمیم خود احتیاج مبرمی به کادرهاي ورزیده اي نظیر عبداهللابود ب 

 آوارگی فامیلش رخ داد.  ودرست یک ماه پس از کشتار خواهران او  هقتل بی رحمان

به خاطر اختالفات حول مشی مسلحانه نبوده است؟ واقعیت    قتل عبداهللا  آیاآخر آنکه    . مورد3 

آنست که در آن موقع برخی ازاعضا سازمان در حالیکه نسبت به مشی مسلحانه انتقاد داشتند و  

به ترك سازمان نبودند. آنها فکر می کردند که باید مبارزه سیاسی    ر ضنرا رد می کردند حا آیا حتی  

را    یکه درحالیکه مش  ؛من هم از جمله کسانی بودم  .یش بردپایدئولوژیک را در درون سازمان   -

ر از نقد مشی  داشتم کمت  ر به ترك سازمان نشدم. من در ارتباطی که با عبداهللاضرد کردم ولی حا 

او نیز در این زمینه صحبتی نمی کرد. بدین جهت بدرستی نمی دانم که   مسلحانه صحبت کردم،

که   درآن زمان دقیقا چگونه می اندیشید. اما او ارتباطش را با منشعبین از جمله با حسین قلمبر

مسئولیت تشکیالت آنان را به عهده داشت قطع نکرده بود. در شرایطی که درآن زمان نسبت به  

تشکیالت   در  مساعدي  نظر  نداشتو منشعبین  من  او    ؛جود  دراختیار  قلمبر  با  را  قراري  یکبار 

ن  آاین امر می توانست در   شت که می توانست حتی منجر به جدایی من از تشکیالت شود. واگذ

به  تشکیالت آنجا داشتم براي  سرو کار  مشکالتی را براي روابط و امکاناتی که من با آن ها  شرایط  

بیاورد. این موضوع داشت  وجود  به  اشرافی که  با همه  او  قلمبر    ؛ ولی  با  ارتباط من  برقراري  از 

مورد    خودداري نکرد. در آن زمان این امر از نظر من نوعی سمپاتی نسبت به منشعبین تلقی شد.

ن  آپس از    ن توجه شود موضع ادنا نسبت مشی مسلحانه در مقطع این قتل وآاید به  ه بگري کدی

ن  آاست. من قبال به شرایط ذهنی ادنا در این مورد اشاره کرده ام. موردي که باید اضافه کنم  

چند روزي چشم بسته در خانه    به اصفهان در مقطعی من  مدن مجیدآاست که مدتی پس از  

هم که آن جا بود از من خواست تا در باره    نموقع مجیدآبودم در  )  (رحیم اسدالهی    یمی علیت

صحبت کنم. در آن جا بود که من با ادنا در این    دنا درباره تبلیغ مسلحانه با ا  دیدگاه هاي جزنی 

مورد صحبت کردم ولی او مشی را رد کرده بود. منظور از طرح این نکته آن است که بگویم باید  

. ولی اینکه تاثیر پذیري  ستاشده  می  در زمینه نقد مشی مسلحانه گفتگو  نیز  و ادنا    بین عبداهللا

تا چه اندازه بوده است مطلبی است که نمی دانیم. البته رهبري تشکیالت اصفهان   ا از ادن  عبداهللا

به    مجبور شد تا  او  از تشکیالت ایزوله کردند و  آنها ادنا را  داشت.نیز  من  را با  برخورد مشابه  ادنا  

 که او  عباسرونی رابط او با تشکیالت اصفهان بود.  آ  سلیم  عباس   ود. در این دوران اتاق تکی بر
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در   هرچند  شرایط  آن  فراوان    در  دموکراتیک  سانترالیسم  از  تشکیالت 

شد ولی آنچه عمالً در سازمان جاري بود سانترالیسم بود و آنچه  صحبت می

مفهومی نداشت دموکراسی درون تشکیالتی بود. شرایط مخفی که رهبري  

باعث میاي را ایجاب میبسته هاي  گیريها و تصمیمشد تا سیاستکرد، 

کاري  کوچک رهبري صورت گیرد. این مخفی  سازمانی در خفا توسط جمع

عاملی بود تا آنان براي عواقب و یا نتایج کارهاي خود در قبال دیگر اعضا  

 سازمان پاسخگو نباشند.

ها براي ما  تعویض رهبري سازمان و اینکه هویت آنبه  دران موقع با توجه  

در ارتباط با سؤاالتی که رفقا    ویژه بعد از برخورد تند مجید ناشناس بود؛ به

ویژه او دچار سرخوردگی شدیم. بهعملکرد  درباره مشی مطرح کردند؛ ما از 

خاطر  سخت آزرده  که پس از شنیدن ماجراي قتل عبداهللا و عابد  رفقا مریم 

شده بودند؛ نسبت به صالحیت رهبري سازمان بیشتر دچار شک و تردید  

شدند. من هم به عنوان مسئول آن تیم در پاسخ گویی به چرایی این حادثه  

نیز نمی دانستم ماجرا از چه    ؛ چونکه خودم در مخمصه قرار گرفته بودم

براي من این سئوال مطرح شد  است.  قرار است وچرا این قتل صورت گرفته  

  .ه استبا من صحبتی نکرد بعنوان مسئول شاخه در این مورد  چرا مجیدکه  

من همه اش بدنبال آن بودم تا منطقی براي این عمل بیابم  اما موفق نمی  

آن خوداري    بهمین جهت ضمن نفی این جنایت از انجام بحث در باره   ؛ شدم

که مدت کوتاهی از نزدیک در ارتباط با پري    میکردم .در این میان عابد

قرار داشت و رنج و ناراحتی و گریه هاي او را از نزدیک دیده بود  بیش از  

 

 

به همراه ادنا از سازمان انشعاب کردند.آنها    1356نیز از مشی مسلحانه بریده بود در اواخر سال  

 لنینسیت) پیوستند.  ±به سازمان مجاهدین خلق (مارکسیست   1357در سال 
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عابد  گرفت.  قرار  تأثیر  تحت  مساز  که    ما  مشی  به  اعتقادي  لحانه  سویی 

    ؛ کشی رهبري تشکیالت نیز مواجه شده بودنداشت و از سوي دیگر با عاشق

او دیگر تمایلی    از انن پس  اعتماد خود را نسبت به آنها بکلی از دست داد. 

داد و زمانی که من از او  به شرکت در جلسات مطالعه جمعی نشان نمی

رفت.  ره میخواستم تا در این جلسات شرکت کند تا مدتی از این کار طف

دیگر وارد بحث با او  ؛  کردمخوبی درك میمن احساس او را بهاز آنجائیکه  

 نشدم.

براي    از سوي دیگر اعتماد رفقاي رهبري نیز نسبت به تیم ما کم شد. مجید

تضعیف تیم ما بیکار ننشست ؛ و پس از مدتی یکی از رفقاي مورد اعتمادش  

 را به عنوان مسئول جدید وارد تیم ما کرد.

) که به عنوان مسئول به تیم ما پیوست دختر (ویدا گلی آبکناري   رفیق لیال

د که درزمینه  تئوریک و سیاسی آگاهی چندانی نداشت ولی به  جوانی بو

مشی مسلحانه اعتقاد کامل داشت. او جسمی الغر اندام داشت و ازبیماري  

تا پیش از آن در شاخه مشهد در کار انتشارات   لیال  .کم خونی رنج می برد

. با    گوش رهبري را ایفا میکرد  فعالیت داشت. او در تیم ما نقش چشم و

پس بیشتر وقت  ؛ و ازآن  ورود او جلسات بحث وگفتگوي ما از رونق افتاد

 مان صرف کارهاي انتشاراتی شد.

پس از مدت کوتاهی از این تغییر و تحول، اختالفات درون تیم ما باال گرفت  

    تکی خود رفتم. و سرانجام به خواست رهبري منحل شد. من نیز به اتاق

 

   اتاق تکیاقامت در 
خصوص مردان موظف  هاي تیمی بهدر آن موقع هر یک از افراد خانه    

خورد  بودند تا براي شرایط ضروري ازجمله درزمانی که خانه تیمی ضربه می

اینکه احتمال لو رفتن آن پیش می براي سکونت یا  آمد؛ مکان مطمئنی 
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باش  خودموقت   بدیننداشته  من  د.  اتاق  همجهت  داشتم.    یک  اجاره  در 

اتاق قبیل  این  شغلی  میتوجیه  شامل  را  مشاغلی  مدتی  ها  اگر  که  شد 

طوالنی در آن خانه نبودي قابل توجیه باشد. معموالً شغل راننده بیابانی  

 ها بود.توجیه بسیار مناسبی براي این اتاق

زدم؛ اما حاال که  شب به آن اتاق سر میهر دو هفته یک من  تا آن موقع       

شدم.  خانه ایزوله می  آنبایستی تا مدتی دررفته بودم میمغضوب رفقا قرارگ

خانه قدیمی و  تکی سکونت گرفتم. این اتاق در یک بهر حال من در آن اتاق

خانهُ داشت.  قرار  اصفهان  مرکز شهر  به  نزدیک  از محالت  تقریباً    دریکی 

ها را من  استفاده داشت. یکی از آناي بود؛ ولی هنوز سه اتاق قابلمخروبه 

ر اجاره داشتم. در اتاق دیگر دو پسر جوان شهرستانی سکونت داشتند.  د

سوم نیز در اجاره  اتاق یک کارخانه ریسندگی مشغول به کار بودند. در   که

داشتم،    انکارگرازی  جمع سکونت  خانه  آن  در  که  مدتی  در  بود.  افغانی 

صنفی  ها راجع به مسائل  رفتم و با آندو جوان کارگر میآن  ها به اتاق  شب

به  آن  . کردمصحبت می  انکارگر  یو مطالبات  باید  بودند که  ها در سنینی 

می و مدرسه  می  رفتند  براي درس  بودند  شده  مجبور  ولی  خواندند 

هاي  مندي به صحبتامرارمعاش به کارگري مشغول شوند. این دو با عالقه

 . دادندمن گوش می

شب  آمد. یک و تنبور میها صداي ساز از اتاق افغانهم ها بعضی از شب    

ها رفت. بسیار کنجکاو شدم  اي را دیدم که به اتاق آنکردهپسر جوان بزك

ها  اي روبروي اتاق آنگذرد؛ به این منظور در نقطهتا ببینم در آنجا چه می

می اتاق  در  آنچه  کردن  رصد  به  و  شدم  شدم.  پنهان  مشغول  گذاشت 

افغانی اتاق  به سري  دورتادور  عمامه  و  هاي  ناس  کردن  دود  حال  در  که 

درحالی بودند.  نشسته  بودند  سازهاي  تریاك  نواختن  حال  در  نفر  دو  که 

کرده بود و لباس  ن میان نو جوانکی که بنحوي غلیظ بزكآافغانی بودند؛ در  
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زنانه اي به تن داشت در حال رقصیدن براي جمع بود و گاهی نیز بر زانوي 

گذشت بسیار متاثر شدم. به ن جا مینشست. از مشاهده آنچه دراآنان می

از  آدم ها  اتاقم بازگشتم و باخودم فکر کردم، آیا روزي فرا خواهد رسید که  

د براي تهیه لقمه  ن د تا مجبور نباشن عدالتی نجات یابدست جهل و فقر و بی

 د. ندهدر  نانی به هر رذالتی تن 

اندازي  د جهت راهبودم تا اینکه روزي به من اطالع داد ه ش  مدتی در آن اتاق

 اقدام کنم.   خانه تیمی جدید همراه با لیالیک 

( از اواخر   همراه با لیال (ویدا گلی آبکناري)  خانه تیمی آتشگاه
                                 ) 56تابستان تا اوائل زمستان  

به شهرگردي    لیال پیدا کردن خانه  به دنبال  با توجیه زن و شوهر  و من 

وجو و گشت  مشغول شدیم. سرانجام با پیگیري فراوان پس از مدتی پرس

تا خانه را در محله آتشگاه  زدن در محالت مختلف شهر موفق شدیم  اي 

 پیدا کنیم. 

انتشاراتی تبدیل شود. در آن مو به یک واحد  تا  بود  قرار  قع ما  این خانه 

با   تا  برآمدیم  درصدد  لذا  نداشتیم  اختیار  در  زیادي  انتشاراتی  امکانات 

گونه لوازم در سطح شهر تجهیزات الزم را براي  هاي اینمراجعه به فروشگاه

و من لباس مناسبی پوشیده    این کار فراهم آوریم. بدین منظور روزي لیال

عازم  موتور  با  قبل    و  از  که  محلی  در  را  موتور  شدیم.  چهارباغ  خیابان 

به یکی از مراکز فروش    شناسایی کرده بودم پارك کردم و سپس همراه لیال 

ماشین بهلوازم  را  آنجا خود  در  مراجعه کردیم.  اداري  عنوان مسئول  هاي 

به همراه منشی شرکت    شده معرفی کردم کهخرید یک شرکت تازه تأسیس

آمده موردنیاز  اداري  لوازم  برخی  خرید  خاطر  جهت  اطمینان  براي  ایم. 

ها از ما  فروشنده کارت جعلی شرکتی را که به همراه داشتم ارائه دادم. آن

لیال کردند.  از    استقبال  پس  من  کرد.  انتخاب  را  مناسبی  تایپ  ماشین 
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قصد خروج ماشین تایپ را به دست گرفتم، ولی شاگرد  هاي آن، بهپرداخت ب

داد و اصرار داشت تا خودش آن را حمل کند. او  مغازه اجازه خروج نمی

پرسید آقا ماشین شرکت کجاست تا برایتان بیاورم. من که از اصرار  مرتباً می

به    خواستم هر چه زودتر از محل دور شوم انعامی او کالفه شده بودم و می

او دادم و گفتم آقا متشکرم جاي پارك نبود ماشین را دور ازاینجا پارك  

کنم. خالصه آنکه با اصرار زیاد موفق  ام، اجازه بدهید خودم حمل میکرده

 شدم تا او را از حمل آن منصرف کنم.

ازآن دیگر لوازم موردنیاز از قبیل ماشین تکثیر، کاغذ، مرکب، استنسیل  پس

اندازي  ترتیب یک واحد انتشاراتی نسبتاً مرتبی را راهاین. بهرا فراهم نمودیم

 نمودیم.

جهت بیشترین کار تایپ را او  ، بدینمهارت داشتتایپ بسیار    هُدرزمین  لیال

شیوه    باداد. کار تکثیر، تفکیک، چاپ نام کتاب و آرم سازمان که ازانجام می

ترتیب بعد از  ایندادم. بهگرفت را من انجام میرت میصو  اسکرین   سیلک

از   زیادي  تعداد  توانستیم  ما  شد،  وارد  سازمان  به  که  سنگینی  ضربات 

مندان  تکثیر کرده و به دست عالقه  باالیی هاي سازمان را در شمار  کتاب

 برسانیم.

) که تازه عضوگیري ویژه شده  (علیرضا اکبري  پس از مدتی رفیق جواد    

بسته به این خانه منتقل کردم و او را در پستوي خانه  طور چشمبود را به

مسائل تئوریک    هُاي ایزوله شده بود جا دادم. قرار بود تا او درزمینکه با پرده

   کار شود.به  و سیاسی مشغول 

پیش  یکی       ضربات  از  پس  که  مشکالتی  و  از  سالح  کمبود  بود  آمده 

ها و جزوات قدیمی بود  فشنگ و همچنین از دست رفتن برخی از نوشته

ها برایمان بسیار ضروري بود. به همین خاطر قرار شد  یابی به آنکه دست

ها وجود داشت  تا برخی انبارك هاي قدیمی را که امکان دسترسی به آن
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دانستیم  در اصفهان تعدادي انبارك موجود بود که دقیقاً نمیتخلیه شوند.  

ها قبالً توسط رفقایی که در  ها چه چیزي موجود است. این انباركدر آن

بود. در آن موقع همه آناصفهان سکونت داشتند؛ جاسازي جان  ها  شده 

 ها را براي استفاده پیدا کنیم. بودند؛ حاال وظیفه ما بود تا آن باخته 

این کار را انجام دهیم. کروکی    ین منظور قرار شد تا من و طهماسب به ا

  با این همه بود.    دشوارها بسیار آن  دسترسی بهمحل انبارها موجود بود ولی 

  دادیم. غروب یک روز من و طهماسب بایست اقدامات خود را انجام میما می

شده  در قناتی تعبیه    ها  انباركآن  اي اطراف اصفهان شدیم.  هعازم بیابان

دي قنات وارد آن  و. موتورها را در محلی استتار کردیم؛ و سپس از ورندبود

قنات متوجه شدیم که برخالف تصور ما در    پا گذاشتن درمحض  شدیم. به

بایست تا حدودي  آب جاري است. براي رسیدن به محل انبارك میآنجا  

رفتیم قنات  می  پیش  در طول   طور که رفتیم. ما همانقنات پیش میدر  

می فرومیگودتر  آب  در  بیشتر  و  نیز  شد  تنفس  دیگر  سوي  از  رفتیم؛ 

شد. تا اینکه به نقطه موردنظر رسیدیم. هرچند که در کروکی  تر میمشکل

انبارك مشخص بوده ولی در وضعیت جدید که همهمحل  جا را آب  شده 

بود تعیین محل  فراگرفته  به طهماسب دقیق  ؛  بود. من  بسیار مشکل    آن 

که ممکن است آب در آن  پیشنهاد کردم که از خیر انبارك بگذاریم چون

نفوذ کرده و محتویاتش غیرقابل استفاده باشند؛ ولی او نپذیرفت و پیشنهاد  

 دام کنیم. داد تا شب بعد با تجهیزات بیشتري براي تخلیه انبارك اق 

به      بردیم و سپس  به محل  فلزي را همراه خود  بعد تعدادي ورق  شب 

ها را در اطراف محل انبارك  داخل قنات حمل کردیم. در داخل قنات ورق

چون    ؛ فروکردیم و سپس شروع به تخلیه آب نمودیم. کار بسیار مشکلی بود

مجبور بودیم تا  کرد و ما ها به داخل نفوذ میهر از چند گاه آب از زیر ورق

کار را تخلیه را دوباره انجام دهیم. بهر حال تا مدت زیادي کارکردیم؛ هواي  
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قرار  در آب    یمانکه تا باالي زانوداخل قنات بسیار آزاردهنده بود. درحالی

خیس عرق شده بودیم. سرانجام پس از چند ساعت  از شدت کار  ،  داشت

دبه و  کردیم  پیدا  را  انبارك  مداوم  رکار  گرانها  گنجی  زیر  ا چون  از  بها 

جا رها  هاي فلزي را همانوالي بیرون کشیدیم. پس از پایان کار ورقگل

طلوع    به  ومیش و نزدیک کرده و از قنات خارج شدیم. موقع خروج هوا گرگ

آلود  هایمان خیس و گلوضع نامرتبی پیداکرده بودیم؛ لباس  آفتاب بود. سرو

ها را در خورجین ترك موتور گذاشته،  آنها را دو قسمت کردیم  بود. دبه

 هاي تیمی شدیم. وکوفته عازم خانهخسته

خانه   کردمدبهمن  در  باز  را  آن  ،ها  اسناد  محتویات  مقداري  قدیمی  ها 

استفاده غیرقابل  اصفهان،    ،سازمانی  محالت  از  کروکی  برگ  چند 

  رد و دیگر براي ما موشده بود هایی که در جریان شهرشناسی تهیه کروکی

حدودي  استفاده تا  آب  نفوذ  براثر  که  تئوریک  جزوات  برخی  نداشت،  اي 

ها به  زیادي غیر خوانا شده بودند و مقداري فشنگ که خرج برخی از آن

 جهت رطوبت فاسد شده بود. بهر رو گنجینه ما چندان پربها از آب درنیامد.

     

نگذشت      ناصر  که  چندي  او  پیوست.  ما  تیم  به  پنجه    پسر خردسالی 

عبداهللا برادر  و کشته    شاهی  تهران  در  نارمک  از درگیري  ناصر پس  بود. 

شدن خواهرانش از مادرش جداشده بود. او حدود نه سال سن داشت. در  

. ورود او به  کردیمبه همسایگان معرفی    عنوان برادر لیالبهاورا  خانه تیمی  

 باعث توجیه بهتر ما شد.  خانه تیمیاین 

تر شد؛ و به او  پس به ناصر نزدیک که خودش سن و سالی نداشت ازآن لیال

اندکی فراق خانواده را در او  این ابراز محبت شاید که  . کرد ابراز عاطفه می

داکاهش   نمیمی  من  متأسفانه  آند.  لیالچنانتوانستم  م  که  او در    ورد 

تر بود حفظ و  . آنچه براي من از همه مهمرفتار کنم  او  با  کرد  می  مهربانی
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امنیت خانه تیمی بود. ناصر خردسال بود، با همه تمایالت یک کودك، او  

توانست خودش را در چارچوب مقررات ایمنی سختی که ما براي بقا  نمی

ي سنش دست  مقتضاخود وضع کرده بودیم وفق دهد. او دوست داشت تا به

آفرین بود. روزي من براي به بازیگوشی بزند؛ و این گاهی براي ما مشکل

از    ندیدم  را در خانه  انجام کاري به شهر رفته بودم. پس از بازگشت، ناصر

.  دهاي کوچه بازي کن گفت بیرون رفته تا با بچه سراغ او را گرفتم، لیال  لیال

رفت من مراقب بودم تا  می  بیرون  براي بازي از خانه   ناصر  موقعمعموالً هر

شده بود.   زیاد دور نشود. ولی آن روز او در غیاب من از خانه خارجآنجا  از  

رفتم   به کوچه  همراه عدهو  من  را گرفتم؛ گفتند  او  باغسراغ  به  هاي  اي 

گفتم و سپس   . نگران به خانه بازگشته و ماجرا را به لیال اطراف رفته است

بسرعت راه  طرف محلی که آدرس داده بودند  براي یافتن و بازگرداندنش به

باغی که گفته بودند شدم ولی اثري از او نیافتم. بسیار  کوچه . واردافتادم

بچه   ؛نگران شدم به  بودند چندان  من  برده  خود  همراه  به  را  او  که  هایی 

نداشتم. او اهل آن محل نبود و چندان با شرایط و اخالقیات و    ي اعتماد

  هاي نابابی باشند. ها بچهترسیدم آن، میاشتدیی نمحیط تربیتی آنجا آشنا

حدود نیم ساعت آنجا را گشتم تا سرانجام از دور او را همراه چند پسربچه 

که شتابان  درحالی. دیدم    ،تر بودندکه هرکدام سه تا چهار سال از او بزرگ 

اومدي؟ بیا بریم  اینجا  بی خبر  چرا    رفتم فریاد زدم آهاي ناصرطرف او میبه

ولی او بدون آنکه به حرف من توجهی کند همچنان    خونه خواهرت نگرانته.

به راه خود ادامه داد. به همین جهت من دیگر فرصت را از دست ندادم و  

او همچنان   را گرفتم. ولی  به دویدن کردم؛ و دستش  او شروع  به سمت 

ها هم که مقاومت او  کرد و حاضر به بازگشت به خانه نبود. بچه مقاومت می

اعتراض کردند، آقا شما که پدرش نیستید، چکارش دارید  را دیدند شروع به  

 کشان او را به خانه بازگردندم.بزارید تا همراه ما باشه. بهر حال من کشان
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بار  بردم به یاد کودکی خودم افتادم. یک را به خانه می  که ناصردرحالی    

هاي وحشی به دشتی دور از  هاي محل براي پیدا کردن قارچبه همراه بچه 

سواري خانه رفتیم. در حال قدم زدن بودم که متوجه شدم مرد دوچرخه

تر که شد متوجه  آید، من کمی ترس برم داشت ولی نزدیک طرف ما میبه

پدرم است. بریم خونه    شدم  بیا  اینجا؟  آمدي  بیژن چرا  زد،  فریاد  از دور 

مادرت نگرانته. ولی من که دوست نداشتم به خانه برگردم، شروع به دویدن  

کردم. پدرم هم سرعت دوچرخه را زیاد کرد تا به من  اودر جهت مخالف  

و درحالی  سپسرسید.   رکاب میدست مرا گرفت  به  که همچنان  مرا  زد 

به دنبال دوچرخه  دنبال خود کشید تا مسافتی که من توان داشتم مرا   .

 دواند تا آنکه من دیگر از پا افتادم و از دویدن بازماندم. 

در خانه با ناصر صحبت کردیم و از مشکالتی که ممکن است این کار او  

ممکن   اینکه  از  و  گفتیم  آورد  فراهم  ما  بچهاست  براي  این  از  ها بعضی 

او خواستیم که  از  براي او مشکل درست کنند.    باشند و  کاري هاي خالف آدم

هاي کوچه براي همراه پس بچهدیگر از محدوده خانه دور نشود. ولی ازآن

 آمدند.می  بردن او به باغ مرتباً سراغ ناصر

حفظ آن خانه انتشاراتی براي ما داراي اهمیت    ؛ بهر حال در آن شرایط   

هم توجیه بسیار مناسبی براي خانه بود. ولی از سوي    اصربود. ن  ي بسیار

مقتضاي سنش احتیاج به بازي  دیگر ناصر هم کودك خردسالی بود که به

و تفریح با همساالنش را داشت؛ و این چیزي بود که ما او را از آن منع  

یز این موضوع را درك  ها او را سخت افسرده ساخته بود. من نکردیم. اینمی

کردم و از اینکه مجبور بودم تا آن کودك را مطابق با شرایط زندگی  می
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 55.بردمتیمی محدود کنم؛ بسیار رنج می

 

ما خود را بیشتر بروز می  درون خانه تیمی    کشمکشهر چه می گذشت     

در خرد سالی به    نداشت او نیز چون ناصر  خوبی چندان  روحیه    . لیال داد

اش را در تشکیالت گذرانده بود. هاي نوجوانی سازمان پیوسته بود و سال

گاهی    ،  جسمی مناسبی نداشت و از این بابت در رنج بود  سالمتبعالوه  

توانست آن را پنهان کند.  گرفت که دیگر نمیفشار قرار میچنان تحتآن

ها و  آمد. او غالباً، ناراحتیدر این حالت با هر چیزي از در ناسازگاري درمی

کرد.  می  سرشکنهایش را به من که تنها فرد در ارتباط با او بودم  خلقیکج

گونه موارد همیشه  در اینمن دوست داشتم تا به او کمک کنم بهمین خاطر  

نشان می تمایل  از خود صبوري  خود  از  مقابل  در  او  متأسفانه  ولی  دادم. 

 داد. مثبتی نشان نمی

شده بود؛  ر مورد من به او گفتهاحتماال دآنچه  یا  و  به جهت رهنمودها    لیال

. او درزمینه مسائل  ندک اش را با من حفظ  همیشه سعی می کرد تا فاصله

که باهم در آن خانه تیمی  سیاسی وتئوریک سواد کافی نداشت؛ و تا وقتی

بودیم وارد بحث با من نشد.  متاسفانه او آدم دگمی بودکه هیچ عالقه اي   

هاي من بروز نداد. و این براي من بسیار ناگوار  براي درك واقعیت دیدگاه

 بود. 

  نیز هادي   یک بارآمد  که به آن خانه می  جیدگذشته از مدر آن موقع          

آوردم؛ مشاهده تجهیزات  اول  زد.به ما سر می تیمی  به خانه  را  او  بار که 

که من  درحالی .کرد برایم بسیار جالب بوداي که او با خود حمل میدفاعی

 

 

ناصر پنجھ شاھی پس از انشعاب اقلیت بھ ھمراه مادر وبرادرش خشایار بھ اقلیت   ٥٥
 پیوستند. 
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نارنجک جنگی به همراه  عدد  ع یک کلت پاراشوت بعالوه یک  در آن موق 

  . کردبا خود حمل می بیش از مقدار مورد لزوم اسلحهاو از نظر من داشتم. 

ویک کارد    نارنجک  ،شامل یک مسلسل سبک با چندین خشاب اضافی   آنها

. بهر حال در خانه تیمی با ما وارد بحث تئوریک نشد، بلکه عمدتاً  بود  جنگی

تا  در   البته تیم ما  و تکنیکی صحبت کردیم.  با مسائل تشکیالتی  ارتباط 

 کردم. حدود زیادي خودکفا بود و من عمده نیازهاي تیم را خودم فراهم می

 

من با او اغلب    ،همچنان در پستوي خانه مشغول مطالعه بود  رفیق جواد     

  نزدیک بود.   دیدگاه جزنیبردم او نیز به  ی پیش میهایی را درباره مشبحث

  داشتم؛ او راجع به اردوگاه سوسیالیسم و اتحاد شوروي  که  ی  ی هادر بحث

  مجید ولی بهر رو نسبت به  ،  مشاهده بودمائوئیستی قابل  يهادر او گرایش

ن زمانی که در  از توانائی تئوریک بیشتري برخوردار بود. او سرانجام تا پایا

مواضع نوین سازمان  ��موفق شد تا جزوه اي را درزمینه  ؛آن خانه تیمی بود

 تنظیم کند. 

وآنرا براي مطالعه در اختیار ما قرار می  نوشت  می  پیرامون مطالبی که جواد

که در آن موقع در اصفهان    گرفت. ازجمله، هاشم گاهی مباحثی درمیداد  

زاویه چ از  این مقاالت پاسخبود  به  نیز که همهایی میپ  با  داد. من  نظر 

دادم. ولی این مباحث چندان  هایی میبودم در دفاع از دیدگاه او پاسخ  جواد

 ورد.دوام نیا

     

بار نیز جمعی از اعضا شاخه اصفهان در خانه ما جمع شدند هرکدام  یک 

  نظر کنیم. مجید ها بحث و تبادلمطلبی نوشته بودیم و قرار بود تا حول آن

نیز در این جلسه حضور داشت. هرکدام مطلبشان را خواندند و درباره آن  

ی از مطلبم را خوانده  کم   آنکه نوبت به من رسید من مقدار  صحبت شد تا
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ایرادگیري نمود و به نفی و تخطئه    بودم که مجید  با عصبانیت شروع به 

مقابل    من که از شیوه برخورد او ناراحت شده بودم؛ درنظرات من پرداخت.  

آنجپاسخ از  او دادم ولی  به  نتیجه فکر می کردم  ائی که  هایی  او  با    بحث 

 از ادامه آن خودداري کردم. نیست؛بخش 

        

از جلسه فوق       باخبر شدم که عابد مدتی پس  در تهران توسط    الذکر 

قرار بود که گویا او براي دیدار با  ساواك به قتل رسیده است. ماجرا ازاین

  اینکه آن رود. ولی  ه شغل همافري داشت به تهران مییکی از دوستانش ک

   جان می بازد. آنجا    در عوامل دیگري دخیل بوده؛    محل تحت نظر بوده و یا 

او پس از مباحثی که ما در نقد مشی مسلحانه    ؛بسیار حساس بود  يفرد   عابد

دور گردید. پس از  بسیار  در خانه تیمی مشترك داشتیم؛ از مواضع سازمان  

نشینی با ادنا در صحت مواضع رهبري در  پنجه شاهی و هم  قتل عبداهللا 

دار گردید. ضربه آخر زمانی به وي وارد آمد که با  مسئله ترور رفیق عبداهللا

پس او  . ازآنشددر ارتباط با چرایی این مسئله مواجه    برخورد تند مجید 

از   نداشت  تبلیغ مسلحانه  و  مبارزه چریکی  به  اعتقادي  دیگر  آنکه  ضمن 

البته موضوعی که همچنان براي من در  رهبري سازمان نیز قطع امید کرد.  

که مسئولیت شاخه را به عهده    اطالع مجید  آیا او بدونبوته ابهام ماند؛ آنکه  

با  یا  و  رفت؟  همافرش  دوست  دیدار  به  مجید   داشت؛  به  اطالع  منظور  و 

گسترش ارتباطات و تهیه امکانات به این کار دست زد. متأسفانه موضوع  

 او نامشخص است. درگیري  وضعیتچگونگی 

 

کرد. ما تا آن زمان به  ها بود که در پستوي خانه زندگی میمدت  جواد    

یم. تنها موردي که قرار شد  گونه آموزش معمول چریکی نداده بوداو هیچ

تا به او آموزش داده شود کاربرد اسلحه بود. بدین منظور قرار شد تا من در  
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که بر ترك    این رابطه اقدام کنم. وقتی را مشخص کردم و همراه با جواد

براي انجام  اي که از قبل آن جا را  موتورم سوار شده بود به دهکده متروکه

. جالب آن بود که تمام امور  راه افتادیمبودم؛    گونه امور شناسایی کردهاین

تا چهره    می بایستگرفت که ما همچنان  می بایست در شرایطی صورت می

اي شدیم. در آنجا ابتدا موتور  همدیگر را نبینیم. بهر حال ما وارد خانه خرابه

هایی را که به همراه ه از سالحرا در محلی استتار کردم، سپس طرز استفاد

برده بودم به او یاد دادم. در ابتدا چند نارنجک را به داخل گودالی پرتاب  

انجام دادیم   را  با کلت  آموزش شلیک  بعد    درحالی که کردیم. در مرحله 

مشغول شلیک با کلت بودیم؛ صداي موتوري را از دور شنیدیم که به ما  

کلت خود  و  سرعت پشت دیواري پنهان شدیم  به   شد. من و جوادنزدیک می

گفتم کلتش را از ضامن خارج کند تا اگر    ؛ به جواد   م را آماده شلیک کرد

قصد درگیري با ما را داشت از خود دفاع نماییم. مدتی منتظر    رموتور سوا

شد من در انتظار توقف موتور همچنان به ما نزدیک می رموتورسواماندیم؛ 

کردم؛ ولی او بدون آنکه توقف کند از محل دور شد. با  می  لحظه شماري

سرعت محل را ترك  تم آماده باشد تا بهگف   من به جواد  رموتورسوادور شدن  

 کنیم.

داشتم؛ او سر صحبت را    چند روز بعدازاین ماجرا قراري با رفیق طهماسب

باز کرد و گفت: چند روز پیش که براي آموزش تیراندازي رفته بودم؛ متوجه  

ابتدا  تیراندازي هستند. در  تمرین  شدم که در آنجا گروهی دیگر مشغول  

ها تماس بگیرم ولی ترسیدم که مبادا مرا هدف بگیرند؛  خواستم تا با آنمی

ام  جهت آنجا را ترك کردم. من از ماجرایی که او تعریف کرد خندهبدین

نزدیک    به قصدکه اگر  گرفته بود گفتم: رفیق هوشیارانه عمل کردي چون

قرار بگیري. او با    کردي ممکن بود هدف من و جواد شدن به ما توقف می

 بودیم. تعجب گفت مگر شما آنجا بودید؟ گفتم بله من و جواد
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گونه عملیات از قبل با بقیه  پس براي انجام اینبهر حال قرار شد تا ازآن

هاي دیگري براي انجام ها هماهنگی الزم را بنماییم. دیگر آنکه محلتیم

گونه گونه امور شناسایی کنیم. همچنین موازین شدید امنیتی در ایناین

 موارد اعمال شود.

 

به خانه تیمی ما  طور چشمبه  ( عباس هاشمی)مدتی بعد هاشم     بسته 

شناختند.  ها همدیگر را از قبل میباز بود. آنچشم  با هاشم   منتقل شد. لیال 

گذراند.  و مدتی را با و میزد  سر می  گاه و بی گاه به اتاق هاشم   پس لیالازآن

حاصل شد.   ياندکی بهبود  به خانه ما، در حاالت روحی لیال  با آمدن هاشم

گرفت و رفتار بهتري پیش گرفت. من باوجودآنکه  پس کمتر ایراد میازآن

محفلی و لیبرالی در تشکیالت اصوالً مخالف و بدبین بودم  نسبت به روابط 

دانستم؛ ولی در این مورد به این رابطه  و آن را براي بقا تشکیالت مخرب می

لیال  بهبود حال روحی  زاویه  خانه    از  فعالیت وي در  براي  بهتر  و شرایط 

می جهت  تیمی  همین  به  به رفت  مانعنگریستم.  او  غیرضروري  وآمدهاي 

 56نمی شدم .  اتاق هاشم

سال   توده  56اواخر  وجنبش  خورد  تکانی  اندك  آثار    کم   کم   اي 

در  نشینیعقب شد.  آشکار  رژیم  ضربات  اوضاع  هاي  از  پس  نیز  سازمان 

 

 

56. پس از انقالب، لیال  با هاشم  ازدواج کرد. او در جریان انشعاب سازمان به همراه هاشم  به  56

خوري معروف گردید؛  ی که بعداً به مرسم آشدر جریان مراسم 61اقلیت پیوست. در سال 

اي که مراسم در آنجا بر گذار شده بود،  مأمورین اطالعات براي دستگیري حاضرین، به خانه

براي جلوگیري از دستگیري خود با خوردن سیانوري    یورش آوردند. در آنجا بود که رفیق لیال

   یادش گرامی باد.اقدام به خودکشی کرد که به همراه داشت؛
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شدند  دي که از زندان آزاد میتغییراتی رخ داد. افراد جدی  55هولناك سال  

تحت عنوان عضوگیري ویژه در حال جذب شدن به درون سازمان بودند؛ و 

طلبید. البته این کار بدان معنی نبود که  این خود جابجایی نیروها را می

بهجاییاین جابه براي  بهها  نیروها  توان  و  انرژي  جانبه  طور همهکارگیري 

سازمان  برنامه  به گمان من رفقاي رهبري  بود  باشد. خیر اکیداً بدین گونه ن

. چه بسیار نیروهاي که تا  نداي را در این زمینه نداشتشده  چندان حساب

هاي  بهاي خود را در آن دوران پرالتهاب در خانهمقطع انقالب وقت گران

 تیمی به بطالت گذراندند.

داشت؛ و ما  هرچند خانه تیمی ما هنوز موقعیت مناسبی  در آن شرایط      

تبدیل   قوي  انتشاراتی  واحد  به یک  را  آن  بودیم  توانسته  فراوان  با تالش 

و  جابجایی  از   همچنین  کنیم  ولی  نگهداریم؛  محفوظ  ساواك  هاي  گزند 

داد  گرفت که این امر امنیت خانه تیمی را کاهش میبایست صورت میمی

 درنتیجه بهترین کار تعطیل کردن آن بود.  

 

کار این خانه تیمی مجبور شدم تا مدتی را چشم بسته در  پس از پایان      

نیز به آنجا    بسر ببرم. پس از چند روزي مجید   خانه علی (رحیم اسدالهی) 

که آنجا هستم با رفیق دختري که در اتاق  آمد؛ او از من خواست تا وقتی

باز شده و با او جلسات مطالعه دونفره داشته باشم. این  ي بود چشمدیگر

فرد رفیق پري بود. ما باهم چندین جلسه مطالعه و بحث و گفتگو داشتیم.  

انتقاد داشت وه به مشی مسلحانه  به  مپري نسبت  اعتمادش را   چنینن  

ر  مانند مرغی در قفس بود که انتظا   رهبري سازمان کامالً از دست داده بود.

 داشت با فرا رسیدن فرصتی از آنجا بگریزد. 

و با لحنی تند و گزنده با پري    زد. نیز به آن اتاق سر می  گاهی مواقع مجید 

فکر  صحبت می . من  ناراحت می شدم  بسیار   تا حدي که من هم  کرد. 
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و احساس آن رفیق به این  دار کردن روح  کردم که او عمداً براي جریحهمی

 زند. کار ناپسند دست می

براي ادامه کار  تا  قرار شد    . را ترك کردم  چندي نگذشت که من خانه علی

بعد  از وضعیت پري خبري نداشتم. تا آنکه    . ازآن پس منعازم تهران شوم

براي فعالیت تشکیالتی در استان مازندران    سلیم  و عباس شنیدم او  ها که  

شهر) به آنجا  شاهی (قائمشهر  هاي ریسندگی و بافندگی  و کار در کارخانه

 . اندرفته

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل هفتم

 سکون و سرگردانی

 

 



 

 

 

                                                      

تا   56(از اوائل زمستان )قاسم سیادتیحمید (خانه تیمی  -  تهران 
 ) 57فروردین 

 

فردي  دیدم.  مالقات کردم بار اول بود که او را می  در تهران با رفیق قاسم    

با ماشینی که به    .تر بوداز من مسن  وهیکل  نسبتاً بلندقد چهارشانه و قوي

بسته عازم خانه تیمی او شدیم. در آنجا با دو رفیق دختر   همراه داشت چشم

و رفعت معماران    عضو آن خانه تیمی آشنا شدم. رفقا مهرنوش (ناهید قاجار) 

 .بنام

گیري با  توجه شدم؛ که ارتباطپس از مدتی اقامت در آن خانه تیمی م     

بسته   آنجا چشم  در  و من مجبورم  است  از من سلب شده  محیط خارج 

دو رفیق دیگر نیز چندان تحرکی نداشتند. شرایط سخت خانه تیمی    .باشم

تر نداشتن رابطه فعال با محیط خارج  هاي موجود و از همه مهمو محدودیت

  ما با هم روحی قرار داده بود.    از خانه، آن دو را در شرایط عصبی و انفعال 

سه جلسات  میمعموالً  برگزار  مطالعاتی  قاسمیکردنفره  رفیق  بیشتر    م. 

  - گونه جلسه سیاسیاوقاتش را در خارج خانه تیمی می گذراند و در هیچ

طور دربست قبول داشت  کرد. او مشی مسلحانه را بهتئوریکی شرکت نمی

 کرد. نیازي به مطالعه بیشتر احساس نمی و دیگر

از همه حساس او در مقابل کوچک در آن میان رفیق رفعت  بود.  ترین تر 

می،  انتقادي نشان  تندي  واکنش  خود  یک از  بخصوص  من  داد.  که  بار 

درزمینه اي به او انتقاد کردم ، بسیار متأثر شد و نتوانست جلوي گریه خود  

 شدت تحت تأثیر قرارداد.به را بگیرد. این وضعیت او مرا

بردم. در  تحرکی مطلق بسر میدرحالیکه من در آن خانه محبوس و در بی

گیري بود. در آن موقع  بیرون  اعتراضات مردمی از هر سوي در حال اوج
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پس از اختالف نظر هاي حل نشده اي که من با رهبري بر سر مشی پیدا  

ندتا مرا باز آموزي کنند. در آن  کرده بودم اکنون مرا به آنجا فرستاده بود

با من بود. او  خانه منصور کتاب نبرد با دیکتا توري  که  غبرایی در ارتباط 

با    آن کتاب را مجددا و  تا به من تاکید می کرد    ؛شاه را از حفظ کرده بود

 درباره آن با هم صحبت کنیم. تا  دقت  بخوانم 

  می قبال اشاره کردم که رهبري جدید پس از ضربات، تالش عمده اي        

کرد تا اعضا پراکنده سازمان را به هم وصل کند . اما ضربات تنها منجر به  

به گسترش اختالف همچنین  پراکندگی فیزیکی در سازمان نشده بود بلکه  

آن    نظر درصحت ماهیت مشی مسلحانه نیز انجامیده بود. البته تا پیش از

و سئواالت  داشت  همیشه  وجود  حمید  ؛  اشکاالتی  اتوریته  جهت  به  ولی 

و دیگر رفقاي مرکزیت آن زمان، از دامنه و    حضور حمید مومنی  و  اشرف

وسعت زیادي برخوردار نبود. اما پس از فاجعه کشتار رفقاي مرکزیت در  

آنها   55تیر   رهبري  ،  و حذف  ویژه ضعف  به  بسیار دگرگون شد.  اوضاع 

جدید در زمینه تئوریک بر دامنه اختالفات بسیار افزود و زمینه انحرافات  

 فراهم آورد.  بعدي در درون سازمان را

  . در آن موقع من نیز از جمله منتقدان به مشی مسلحانه پیشاهنگ بودم      

به همین خاطر پس از وقایعی که در اصفهان بر من گذشت اکنون در تهران  

خواندم. من در فصل سوم این نوشته  می  مجددا کتاب نبرد با دیکتاتوري را  

گیري مشی مسلحانه دخیل    سعی کرده ام تا اوال  موارد عامی را که درشکل 

نیز به دیدگاه هاي  آن پدیده  بوده اند توضیح دهم  و ثانیا در مورد خاص  

پرداختم   ولی در آنجا کمتر به دیدگاه جزنی .احمدزاده اشاره کردم - پویان

ه منتسب به گروه  ک  "آنچه یک انقالبی باید بداند"چراکه به غیر از جزوه  

آنان    جزنی از  باشد  مسلحانه  مشی  تبین خط  در  که  دیگري  نوشته  بود 

نمی   قرار  استناد  مورد  چندان  تشکیالت  در  نیز  کتاب  این  نبود.  موجود 
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از تئوریسین هاي جنبش مسلحانه شناخته    جزنی  گرفت. به عنوان یکی 

اما دیدگ  است.  تا سال  شده  او  هاي  موجود   55اه  مبارزه عمال  در عرصه 

چندان  ؛  مومنی  و  احمد زاده   - سازمان به جهت غلبه گرایش دیدگاه پویان 

 ت.                                                                                            مورد توجه قرار نگرف 

بود      توجه  مورد  آنچه  ترتیب  این  زاده  ،به  احمد  پویان   نوشته هاي    و 

بعدا توسط حمید اشرف از سال    بودند. آن دیدگاه ها  در رهبري    50که 

مقدمات   به  اگر  چنانکه  گرفت.  قرار  پیگیري  مورد  داشت  سازمان حضور 

توجه    "مبارزه مسلحانه هم استراتژي هم تاکتیک "چاپ هاي بعدي کتاب  

را همچنان در سال    شود، تاکید و ابرام بر صحت دیدگاه هاي احمد زاده

بینیم. در سال   به وضوح می  نیز  بعد  به    با ورود  حمید مومنی  51هاي 

تر   قرار گرفت. همانطور که پیش  تاکید  بیشتر مورد  این گرایش  سازمان 

پیگیرانه در جهت تببین وتوضیح خط    54تا    51اشاره کردم مومنی از سال  

گرایشات مختلف درون جنبش چپ که به   مشی مسلحانه اقدام کرد و با

            نحوي در مقابل مشی مسلحانه بودند مبارزه تئوریک را پیش برد. 

  . بدون وفقه ساواك به سازمان آغاز شد به بعد ضربات مرگبار و 54از سال 

این در شرایطی بود که ما مشی مسلحانه را تثبیت شده می پنداشتیم و  

رهبري    حذفکه به    55بودیم . ضربات سال    درانتظار توده اي شدن آن

و آسیب  هایی  طرح بحث  به    ؛ سازمان منجر شد به چرایی ضربات  راجع 

شناسی آن منجر شد. اینکه آیا مشی مسلحانه تاکتیک صحیحی بوده است  

 یا خیر ؟  

مطالعه متون کالسیک  را وا داشت تا  تئوریک عده اي    ءخال   ؛در آن شرایط    

به  هقرار دخود  را در دستور کار   استناد  با  بعدا  این میان گروهی  ند. در 

لنین  هاي  بیگوند   و   نوشته  تورج حیدري  به مشی    نوشته  منتقد  اعضا  از 

ه رهبري جدید  مسلحانه سازمان را ترك کردند. اما گروهی دیگر از جمل
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سازمان که همچنان در سنگر مبارزه مسلحانه باقی مانده بود با نفی دیدگاه  

سعی کردند تا پاسخ شکست موجود را در آثار  ،  احمد زاده  -   هاي پویان 

جزنی  بیابند.  جزنی هاي  نوشته  با    آنها   مقابله  براي  مثابه سالحی  به  را 

دیدگاه  هاي مخالف مشی بکار گرفتند و براي پیشبرد نظرخود  مطالعه  

در این میان کتاب    کتاب هاي او را در دستور کار مطالعاتی اعضا گذاردند.

به عنوان مرجعی که پاسخگوي سئواالت و چه باید   "نبرد با دیکتاتوري   "

   مورد استناد قرار میگرفت. ،  ازضربات بودکرد پس 

  چه نکات مهمی وجود داشت که تا آن   اما در دیدگاه هاي تئوریک جزنی   

زمان به آن توجه نشده بود. این نکته هاي مبرم چه بودند که می توانست 

شی  شکال کار ما در راه ورو,ا  نیروهاي سازمان را به این امر قانع کند که 

این که مشی مسلحانه با تعریفی که    ؟است که تا آن موقع انجام داده بودیم

از آن می کند چگونه راه گشاي مشکالتی است که گریبانگیر سازمان    جزنی

ثار تئوریک خود را در زندان  آغالب    واقعیت آن است که جزنی   ؟ شده است

نجائیکه محدویت هاي زندان ودور بودن از واقعیات عینی  نوشته بود. از آ

مبارزه عمال موجود می تواند تا اندازه اي به ذهن گرایی فرد بیانجامد، این  

نیز می توانست رخداده باشد. از این جهت من به نوشته   پدیده براي جزنی

کردم. اما اختالف اساسی  هاي او نیز در همان زمان با دیدي نقادانه نگاه می  

جزنی نظر  پویان  بین  با  با  نبرد  کتاب  بود؟  چه  مومنی  و  احمدزاده   ،

نیز در باره ضرورت اعمال مشی مسلحانه    دیکتاتوري بیانگر دیدگاه جزنی 

در آنجا تا حدودي جمعبندي اي از سه سال مبارزه مسلحانه    است. جزنی

ارائه می دهد. دیگر آنکه آنچه راکه تا آنموقع رهروان مشی مسلحانه انجام  

ا آنزمان در جنبش  آنچه که ت  داده بودند به نقد می کشد. به نظر جزنی 

اعمال شده بود گرایشی چپ روانه بود. او اعتقادي به وجود شرایط عینی  

انقالب نداشت و دیدگاه حاکم بر سازمان دراین زمینه را نادرست و چپ  
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او اعتقاد داشت که   انتقاد داشت.  به آن  این زاویه  از  روانه می دانست؛ و 

ا اپورتونیسم چپ درون جنبش  مبارزه با اپورتنیسم راست از کانال مبارزه ب

بطور خالصه در مورد    مسلحانه می گذرد. اما نکات کلیدي دیدگاه جزنی 

                    مشی مسلحانه چه بود؟ او بر این نظر بودکه :

 تضاد عمده در این مرحله از  انقالب ، دیکتاتوري فردي شاه است.  .1

 ط عینی انقالب وجود ندارد. در موقعیت کنونی شرای. 2

 براي آغاز مبارزه مسلحانه ضرورتی به وجود شرایط عینی انقالب نیست.    .3

شکل مبارزه مرکب از عملیات نظامی و مسالمت آمیز است. که در این    .4

 میان شکل نظامی نقش محوري دارد.  

عملیات مسلحانه دراین مرحله داراي سرشتی تبلیغی است ،که می تواند    .5

 سالها ادامه یابد.  

حرکات    .6 سازماندهی  براي  مشخص  وظایفی  با  و  مجزا  تشکلی  ایجاد 

ده ها از ضروریات است. این تشکل به عنوان پاي  اقتصادي تو   -سیاسی  

 دوم جنبش فعالیت خواهد کرد.

تنها از طریق فعالیت تبلیغی مسلحانه پیشاهنگ است که جنبش رشد    .7

 یافته و امر رهبري طبقه کارگر در انقالب محقق می شود. 

ك غلطش از  سعی می کرد تا نشان دهد که سازمان به جهت در  جزنی    

تضاد عمده و شرایط عینی انقالب به بیراهه چپ روي در غلطیده است .در  

مبارزه    "در کتاب  آن زمان هرچندکه ما می بایست برمبناي آنچه احمد زاده

تاکتیک هم  استراتژي  هم  به    "مسلحانه  توسل  با   ، بود  کرده  جمعبندي 

به موتور کوچک زمینه حرکت موتور بزرگ عملیات مسلحانه پیشاهنگ بمثا 

را فراهم می ساختیم ولی در عمل ما نتوانستیم گامی کوچک در این زمینه  

برداریم. واقعیت آن است که بیشترین عملیات نظامی اي که سازمان در  

  انجام   ، هرچند  بر مبناي تئوري هاي احمد زاده دادانجام    54و  53سالهاي
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می شد و می بایست مفهوم جنگ مسلحانه را می داشت اما عمال محتوي  

آن چیزي فراتر از تبلیغ مسلحانه نبود . به ویژه آنکه می بینیم که سازمان  

چاپ شد به تبلیغی بودن عملیات    54که درسال    6در نبرد خلق شماره  

از حمید   زمان  دارم که همان  به خاطر  ورزد. حتی  تا کید می  مسلحانه 

از همین زاویه به مشی مسلحانه نگاه می    ومنیم نقل می شد که او هم 

مقاله اي را دیده بودم که به    7کرده است. البته من در نبرد خلق شماره  

آن   در  اما  بود.  پرداخته  تبلیغ مسلحانه  وتوضیح ضرورت عملیات  تشریح 

از ضربات چندان مورد   بهاي  شرایط سرگردانی پس  و  نگرفت  قرار  توجه 

رفقاي ما که نتوانسته بودند    55حال پس از ضربات    57الزم بدان داده نشد. 

تحلیلی هم جانبه از علل ضربات ارائه دهند ساده ترین راه را انتخاب کرده  

بودند. پاسخ همه نارسایی هاي تا کنونی ما وعلت ضربات را می توان در  

  ؛ حال آن که در شرایط پس ازضربات  یافت.    "نبرد با دیکتاتوري  "کتاب

بلکه همچنین بر سر غلط    ؛ بحث نه تنها بر سر نبود شرایط عینی انقالب

بودن تبلیغ مسلحانه نیز بود. رفقا علت ضربات را عمدتا در برتري تکنیکی  

و عملیاتی پلیس می دیدند ، که توانسته بود با تعقیب و مراقبت ،  استفاده  

ود تلفنی وشکنجه دستگیر شدگان  برما مسلط  از تکنولوژي پیشرفته شن

وضع   مشاهده  و  ضربات  از  پس  شوك  زمان،  آن  در  آنکه  حال  شود. 

فالکتباري که پیدا کرده بودیم مرا به آن سمت می راند که باید بطور همه  

جانبه اي به ارزیابی آنچه که به این ضربات منجر شده بود به پردازیم. من  

بش مسلحانه می گذشت دستاورد ملموسی  سالی که ازجن   5براي  ظرف  

 

 

در   "مفاهیم آن، درمرحله اي که گذشت  عملیات تبلیغ مسلحانه و".این مقاله تحت عنوان  57

 چاپ شده است.   7نبرد خلق شماره 
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در جهت اهدافی که جنبش براي خود ترسیم کرده بود مشاهده نمی کردم.  

جمع کثیري از رفقایی بودم که غالبا از نخبگان    جان باختندر عوض شاهد  

دانشجویی و روشنفکران کشورمان محسوب می شدند. من فکر می کردم  

سیا فعالیت  ماهیت  در  باید  کار  باشد.    - سیاشکال  کلی  بطور  ما  نظامی 

در    آنچه جزنی  مطالعه کتاب نبرد با دیکتاتوري مشکلی از من حل نکرد. 

ارتباط با ضرورت اعمال مشی مسلحانه مطرح می کرد، معلول تاکیدي بود  

ایران داشت. او    "خاص "که او بر برداشت خالقانه مارکسیستی از شرایط  

دیکتاتوري   و  اعمال  کمپرادور  بورژوازي  تسلط  مالزمه  را  شاه  فردي 

امپریالیسم می دانست. در حالیکه دیکتاتوري شاه چیزي بیش از این امر  

داشت. جزنی درایران  تاریخی حاکمیت سیاسی  استبداد  در  ریشه  و    بود 

م  دیکتاتوري شاه را فراگیر می دانست،  اما او مشخص نمی کرد کدانبرد با  

گروه و دسته اي به جهت آگاهی و حضور در میدان مبارزه این تیغ تیز  

استبداد را بیشتر از دیگر گروه هاي اجتماعی لمس می کنند و آمادگی  

          بالقوه آنرا دارند تا وارد عرصه مبارزه مسلحانه شوند.

به بعد اقتصاد ایران با افزایش در آمد   42واقعیت آن است که از سال هاي 

اي نفتی دچار دگرگونی ها بسیاري گردید. با توسعه اقتصادي در عرصه  ه

هاي کشاورزي، صنعتی وخدمات زمینه  دگرگونی هاي عمیقی  در الیه  

هاي مختلف اجتماعی بوجود آمد. شهر نشینی توسعه یافت وروستاها رو  

در راستاي این تحوالت سیل مهاجران فقیر    گذاردند.  نابودي  به اضمحالل و

به این ترتیب حاشیه نشینی توسعه    فزونی گرفت.ها  روستایی به سمت شهر  

. بر این بستر گروه هاي اجتماعی جدیدي  سر بر آوردند یافت حلبی آبادها  

شکل گرفتندکه که بنا به خواستگاه هاي اجتماعی، فرهنگی و مذهبی خود  

 اقتصادي خاص خود را داشتند.  گرایشات سیاسی و توقعات 

دراین شرایط ما همچنان بر طبل تبلیغ مسلحانه می کوبیدیم. هرچند که  
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مختلف اجتماعی    سازمان تا آن زمان سعی کرده بود تا درارتباط با اقشار 

عملیات مسلحانه تبلیغی ویژه اي انجام دهد. ولی این عملیات نهایتا موجب  

. اما ما  می شدظلمی بودکه برآنان روا  تسکین و فرونشاندن خشم مردم از  

از تبلیغ مسلحانه چه انتظاري  داشتیم؟ آیا بجز اگاهی رسانی به طبقات  

مختلف اجتماعی به ویژه طبقه کارگر و از این طریق سازماندهی و بسیج  

آنان براي سرنگونی دیکتاتوري حاکم؟ اما طی این سال ها برآیند فعالیت  

   ؟ ق به جذب کدام گروه هاي اجتماعی شده بودیمتبلیغی ما چه بود؟ ما موف 

شما اگر به ترکیب طبقاتی افراد شرکت کننده در جنبش مسلحانه از همان  

از   که  بینید  می  کنید  نگاه  یکنفر    15آغاز  تنها  سیاهکل   گروه  نفراعضا 

طبقات میانه  و بقیه افراد همگی از طیف روشنفکران    (جلیل انفرادي) کارگر

. این برتري روشنفکران خرده بورژوا در جنبش مسلحانه  بودند حال جامعه

که غالب آنان فاقد حداقل دانش مارکسیستی بودند عوارض ویژه ي طبقاتی  

خودرا داشت، این مبارزین نمی توانستند با همه دلبستگی شان به رهایی  

از که    زحمتکشان  بگیرند  درپیش  را  هایی  راه حل  استبداد، درعمل  قید 

ودرك طبقاتی موجودشان نباشد. از نظر من سیاستی که  مبتنی بر دانش  

سازمان جاري بود سیاستی  مارکسیستی نبود. آنچه به وقوع  پیوسته    در

در   که  بود  گرایی  بورژواي چپ  خرده  روشنفکران  واکنش سرخورده  بود 

شرایط سکون و رکود حاکم بر جامعه، رهایی را نه در تبلیغ سیاسی صرف  

طبقه کارگر بلکه در تبلیغ مسلحانه تهیجی می    و سازمان دهی صبورانه

دید. سرانجام این شیوه تفکر وعمل منجر به آن شد که ما در غیاب توده  

ها در جنگی نابرابر در مقابله با رژیم شاه تاب نیاوردیم و سرانجام در هم  

     شکستیم.

  گفتم که من با آنچه که جزنی داشتم    من بعدا در بحثی که با منصور    

در باره تبلیغ مسلحانه می گوید موافق نیستم. او از آن جایی که دفاعش  
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از مبارزه مسلحانه در محدوده کتاب نبرد با دیکتاتوري بود دیگر وارد بحث  

آنها هرگونه    با من  نشد. به این ترتیب حالت ایزوله بودن من ادامه یافت. 

جهت من براي آنکه بتوانم فعالیت تشکیالتی را از من سلب کردند.   بدین

خود را از آن بیهودگی نجات دهم درصدد برآمدم تا بر روي موضوع ساختار  

اي  طبقات اجتماعی در ایران کارکنم.  در این زمینه طرح مطالعاتی اولیه

تهیه کردم. پس تهیه منابع مطالنیز  تهیه  ازآن درصدد  برآمدم. ولی  عاتی 

خواستم تا    بود. در آن موقع از رفیق قاسم  دشواريمنابع براي ما کار بسیار  

هاي آماري بانک مرکزي را براي آن کار تحقیقی فراهم آورد. او نیز تا جزوه 

توانست این کار را انجام داد. من نیز با جدیت مشغول به حدودي که می

کار شدم ولی کمبود سایر منابع پیشبرد کار را با موانع جدي مواجه ساخت.  

بعالوه پس از مدتی بخاطر احساس محبوس بودن تا حدودي دچار بحران  

روحی شدم. لذا رغبتی براي انجام  آن کار نداشتم . من از شرایطی که رفقا  

روحی دچار    بردم، تا آنکه براثر فشار ها  بر من تحمیل کرده بودند رنج می

ناراحتی قلبی شدم. روزي ناگهان این عارضه به سراغم آمد. من درحالیکه  

شده  و به زمین افتادم. خوشبختانه    قلبی  مشغول مطالعه بودم دچار شوك

سرعت مرا به یک بیمارستان خصوصی  در خانه بود. او به  آن روز رفیق قاسم 

قبل   از  آن    لمح  آنبه  که  که  شد  معلوم  آنجا  در  برد.  داشت  شناسایی 

عارضه، ناشی از عبور یک لخته خون از مجاري قلبی بوده است. من چند  

غالباً به    روزي در بیمارستان بستري بودم. در روز هاي نقاهت رفیق قاسم

                                  زد. تا آنکه مرا ازآنجا مرخص کردند.من سر می

 

                                                 نظر بر سر دزدیدن ماشیناختالف 
به سراغ من آمد. باهم    روزي که قرار بود از بیمارستان مرخص شوم قاسم    

که آن را در پشت   از بیمارستان خارج شدیم. براي رسیدن به ماشین قاسم
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بیمارستان پارك کرده بود مجبور بودیم تا مسافتی را پیاده برویم. در بین  

وجدل بین ما را فراهم ساخت. داستان  راه ماجرایی پیش آمد که زمینه بحث

که در    "دبلیو  . ب.ام"قرار بود که در هنگام عبور از کنار یک ماشین  از این

ب شده  پارك  درکوچه  شدم  متوجه  من  همچنین  مود؛  و  است  باز  اشین 

کلیدهاي ماشین در جاسویچی جامانده. ظاهراً راننده ماشین فراموش  دسته

گفتم و به او پیشنهاد    کرده بود که آن را همراه ببرد. من موضوع را به قاسم 

ماشین را به صاحب  کردم تا پیش از آنکه ماشین دزدیده شود؛ دسته کلید 

که از شنیدن این صحبت من کنجکاو شده بود؛    آن تحویل دهیم. قاسم 

کلید در جاسویچی رو به من کرد  طرف ماشین برگشت و با دیدن دستهبه

  گفتم قاسم چه اتفاق جالبی بیا تا خودمان ماشین را ببریم.    و گفت: نادر 

پاسخ او متحیر شده بودم   که از   کنی؟ گفت نه جدي میگم. منشوخی می

مرا به خانه ببري همین، بعالوه ما که کار ماشین    اي تا گفتم: رفیق تو آمده  

دزدي در برنامه نداشتیم. گفت اینو میدونم ولی اآلن ما در شرایطی هستیم  

احتی  به ماشین  بدون  که  بتوانیم  تا  فرصت مناسبی است  واالن  داریم؛  اج 

دردسر صاحب یک ماشین شویم. در پاسخ گفتم: رفیق من این استدالل را  

نمی نسنجیدهکافی  و  برنامه  بدون  کار  این  به  دانم  و من حاضر  است  اي 

با خود دید با  که عدم تمایل مرا در همکاري    همکاري یا تو نیستم. قاسم

 نظر کرد.دلخوري از دزدیدن ماشین صرف

به خانه آمد؛ این بار او بحث دزدیدن ماشین را پیش    فرداي آن روز هادي 

همکاري نکردم؟    کشید و به من انتقاد کرد که چرا در این رابطه با قاسم

من نیز همان استدالل قبلی خود را مطرح کردم. به او گفتم من در آن  

اي کردم که ما براي ماشین ربایی طرح و برنامهموقع به این نکته فکر می

ما    صورت بگیرد که   ی بایست در شرایط نداشتیم. بعالوه این قبیل کارها می

و  باشیم  آن  به  گریز  مجبور  هیچحال.  نباشدی  دیگری  راه  من  گونه  آنکه 
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ماشین   براي  را  هادي نمی  ربایی ضرورتی  ماشین    دیدم.  آن  به  ما  گفت 

دانم که امکاناتمان محدود است؛ وضع مالی  احتیاج داشتیم. گفتم: من می

می نیز  را  این  ولی  نداریم؛  نشده  خوبی  فکر  و  برنامه  بدون  کار  که  دانم 

اي  رات بیشتري به ما وارد کند. بهر حال بحث ما به نتیجهتواند خسا می

 نرسید.

به براي دزدیدن آن ماشین  را  رفقا  بود که من اصرار  درستی  حقیقت آن 

کردم. آیا آنان در فکر انجام عملیاتی بودند که این ماشین بخشی  درك نمی

ریان  خواستند تا من در جآنان نمی و کردهاي آن را تأمین میاز نیازمندي

 آن قرار گیرم؟ 

پس رابطه ما رو  اي به من ندادند. ولی ازآنکنندهبهر حال آنان توضیح قانع

 به سردي گذارد. 

رفت ، تا آنکه  بر همان روال قبلی پیش می  قاسمزندگی درخانه تیمی      

ق دیگري  به رفعت یک ارتباط تشکیالتی جدید داده شد. او به همراه رفی

با این ارتباط جدید و خارج  او  رفتند.  به دنبال اجاره کردن خانه تیمی می

  بهتر شد و   اش بسیار  شدن از خانه تیمی و حرکت در میان مردم روحیه  

حالت   چشم  خمودگی از  نحو  به  شد.  او  کاسته  پس  گیري  ان  بسیار  از 

بسیار    زد. او از وضعیت جدید خودرسید و لبخند میخوشحال به نظر می

 .58خوشنود بود

برداري  من نیز در آنجا همچنان بدون هرگونه ارتباط بیرونی به کار نسخه   

هاي  هاي بانک مرکزي مشغول بودم. ولی خانهنویسی از روي کتابچهو فیش

 

 

در جریان درگیري مسلحانه با   57در خردادماه سال پیوسته  عت به همراه سلیمان فر 58

 جان باختند. یادشان گرامی باد.مأمورین ساواك در کرج 
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در آنجا به یک کار قوي مطالعاتی    بتوانتر از آن بودند که  ثباتتیمی بی

 شهد شوم. دست زد. چندي نگذشت که به من گفته شد تا آماده سفربه م 

قرار بود خانه را ترك کنم با رفیق مهرنوش خداحافظی کردم؛   روزي که 

رساند. این آخرین دیدار    بسته مرا به خیابان ناصرخسروچشم  سپس قاسم 

 59.بود من و قاسم 

(بهار تا اواخر  )(سیامک اسدیان خانه تیمی اسکندر  - مشهد   
 ) 57تابستان 

خطر نبود. در مسیر جاده تهران  مسافرت از تهران به مشهد چندان بی    

و مشهد   متعدد  ایستگاه  مازندران  بازرسی "هاي  و  داشت.    "ایست  وجود 

کردند  تک افراد نگاه میمأمورین به داخل اتوبوس می آمدند و به چهره تک 

نظرشان مشکوك می به  را  این سفر  و هر که  در  پیاده می کردند.  رسید 

اي پیش  در چند محل نگه داشتند، ولی براي من مسئلهاتوبوس را هرچند  

یار معمولی تر از آن بود که مورد توجه آنها  . قیافه و پوشش من بسنیامد

 .قرار بگیرد

ها اي نزدیک به توقفگاه اتوبوسدر کوچه  در مشهد محل قرارم با اسکندر     

عالمت   تماس  برقراري  براي  بنابراین  بودم  ندیده  را  او  قبالً  من  بود. 

از    حل قرار حاضر شد. اسکندروقت در م   اي گذارده بودیم. او سرمشخصه

بنیه داشت با موهایی بلند که از جلو مختصر  تر بود؛ هیکلی قويمن جوان

پرسی  ریخته بود.ند پس از شناسایی، همدیگر را در آغوش گرفتیم و احوال

و چشم موتور خود سوار کرد  ترك  مرا  او  خانه  کردیم. سپس  عازم  بسته 
 

 

در کنار مردم و در جریان تسخیر ساختمان   57ماه سال سیادتی در قیام بهمن رفیق قاسم  59

 یادش گرامی باد. . جان باختمزدوران رژیم شاه شلیک تلویزیون توسط  
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ما  تی از  تهیدست)  (شفیعی  شمسی  رفیق  تیمی  خانه  در  شدیم.  او  می 

شمسی توجیه زن خانه بود. خانه مذکور دریکی از روستاهاي    ؛استقبال کرد

نیم یک  خانه  آن  بود.  واقع  شهر  پنجره  اطراف  دو  توسط  که  بود  طبقه 

اي دو قسمت شده بود. در  شد. اتاق بزرگی بود که توسط پردهنورگیري می

اق اجاقی بود که توسط یک دودکش حلبی به بیرون راه داشت.  گوشه ات

قاسم  خانه  با  اینجا  من  محل    براي  دو  هر  در  نداشت.  تفاوتی  چندان 

این  چشم مردم.  وزندگی  کار  محیط  با  ارتباط  هرگونه  بدون  بودم؛  بسته 

تفاوتی که این زندان    تغییر سلول بود. تنهابه مثابه  ها براي من  جاییجابه

بودن این و اجباري بودن آن دیگري بود. تمکینی  با آن زندان داشت در  

من سختی و تلخی این شکل از زندگی را تنها با این فکر که براي تحقق  

انسانیآرمان باشیم    مان   هاي عالی  نامالیماتی  باید آماده پذیرش هرگونه 

می نگرش کردم؛  توجیه  این  قابلرموجود  شرایط    با  خود  براي  پذیرش  ا 

حالتی تحمیلی پیدا کرده بود. من   دیگر  ادامه آن  براي منولی    .نمودممی

.  کنم  تئوریک فعاالنه برخورد    �دم تا با امور سیاسی  کر  همیشه سعی می 

ولی اکنون با قطع رابطه با جامعه و مردم، تنزل شدید طرح مباحث تئوریک  

تواناییسیاسی در سازمان، همچنین  عدم   به  هاي رهبري موجود اعتقاد 

نوعی انفعال و تن    تئوریک و تشکیالتی سازمان به  - براي هدایت سیاسی

فعالیت انجام  به روزمرگی و  هاي تیمی  هاي غیر پویا در درون خانهدادن 

بلکه آن    باشماین چیزي نبود که تنها من به آن مبتال شده    م.  بودرسیده  

آن با  که  کسانی  اغلب  در  همرا  کمابیش  ها  بودم  دیدم.خانه  آن    می  در 

دادیم. مطالعه جمعی،  گونه کار ثمربخشی انجام نمیهاي تیمی ما هیچخانه

گاهی   تنها  هیچ.  دیگر  و  نگهبانی  ورزش،  تکنیکی،  هاي  آموزش  برخی 

به خود  هاي تیمی رخ میحوادث کوچکی در خانه تا مدتی  داد که ما را 

طور مرتب انجام    کی از کارهایی را که ما بهداشت. در آن موقع ی مشغول می
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روزها که من  آن  هایمان بود. یکی از  دادیم. تمیز کردن و بازبینی سالحمی

احتیاطی ماشه  غفلتا براثر بی  مشغول انجام این کار بودیم؛ اسکندر  و اسکندر 

فش را  گلولهکلتش  شلیک  باعث  و  ما  رد  شد.  وحشت  یکباره  اي  دچار 

اسکندر شقیقه  ودستپاچگی شدیم.  بر  را  و  بالفاصله دستش  گذاشت  اش 

روي زمین دراز کشید. شمسی که از شنیدن صداي شلیک گلوله ترسیده  

رو به من کرد وبا حالی    کرد. در این احوال اسکندربود، متحیر به ما نگاه می

من به سرم شلیک کردم، حاال بدنم گرمه و دردي حس نمی    نزار گفت: نادر 

طرف او رفتم و به  سرعت بهمیرم. من با نگرانی و بهزودي میکنم ولی به

یزي در سرش مشاهده  رگونه زخم و یا خونمعاینه سرش مشغول شدم. هیچ

نمی شد. اما چون گفته بود تیر خورده دوباره  سرش را به دقت نگاه کردم  

اما سرش کامال سالم بود. خوشحال از اینکه براي او اتفاقی نیفتاده؛ فکر  

پا شو هیچ اتفاقی نیفتاده    کردم احتماالً دچار توهم شده است. گفتم اسکندر

رت هم سالمه. حاال همراه شمسی برو بیرون سر وگوشی آب بدید ببینید  س

ناباورانه درحالیها متوجه چیزي شدههمسایه او  نه.  یا  به  اند  که همچنان 

کشید همراه با شمسی از اتاق بیرون زدند. مدتی بعد  شقیقه اش دست می

از    است. پس  نشده  گلوله  متوجه شلیک  که کسی  آوردند  برگشتند خبر 

آن درحالیبازگشت  عکسها،  از  اسکندرکه  به  خنده  العمل  بود  گرفته  ام 

  ؛ میرد! اگر کسی تیر به سرش بخوره در آنی میاو گفتم اسکندرشوخی به 

زنند، ولی چرا تو فکر نکردي  که معموالً تیر خالص را هم به سر آدم میچون

که بسیار متأثر  اي؟ او درحالیباوجودآنکه تیر به سرت خورده  هنوز زنده

ام. دیگر چیزي از  شده بود گفت رفیق من چنین موردي را از نزدیک دیده
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 او هم چیزي نگفت.  60او نپرسیدم 

در آن زیرزمین بسر بردم؛ من نیز به آن خانه  پس از مدت چند ماهی که  

ازآن  چشم براي شناسایی  باز شدم.  با شمسی  موتور همراه  با  گاهی  پس 

 کردیم.نواحی اطراف خانه و همچنین شهر حرکت می

می انجام  خانه  آن  در  که  دیگري  کارهاي  کارهاي  ازجمله  آموزش  دادیم 

ویژه تهیه مواد منفجره  درزمینه کارهاي تکنیکی به  تکنیکی بود. اسکندر 

هایی که او به ما داد طرز  خوبی داشت. ازجمله آموزش  و مهارت  اطالعات

عنوان ماده منفجره نارنجک و بمب کاربرد داشت.  تهیه اسیدي بود که به

رنگ  اش گاز خرماییاین ماده که همان اسید پیکریک بود در حین تهیه

 .دش اي تولید میکنندهار خفهبسی

نیزیک    جوانی    اسکندر  بار  بسیار  مهر  را  رفیق  تهیه  طرز  آموزش  براي 

)  . بعدا متوجه شدم که او خشایار (جعفر پنجه شاهیدورالستیکی به آنجا آ

 

 

ها  گفت از طایفه لکطور که برایم صحبت کرد، میاز اهالی لرستان بود. آن  . رفیق اسکندر 60

ها نه لریم نه کردیم بلکه هردوایم. او در  گفت ما لکست . او به ایلش بسیار افتخار می کرد. می

عشق و عالقه فراوانی   . اووسته بود. رفیقی بسیار پرشور بودارتباط با گروه اعظمی به سازمان پی

  ±ها هر کاري را انجام دهد. او از سواد سیاسی آماده بود تا درراه رهایی توده وبه مردم داشت 

ن  براي سازما   تئوریک محدودي برخوردار بود و مشی مسلحانه را دربست قبول داشت. اسکندر 

شنوي کامل داشت. گویا در جریان  سربازي فداکار بود، از رفقاي رده باالي تشکیالت حرف

اسکتدر در چندین عملیات مسلحانه ضد   به این کار دست زد.  او به اشاره هادي کشتن عبداهللا

در عملیات ترور سرهنگ زمانی در مشهد. او در جریان انشعاب   رژیم شاه شرکت داشت. ازجمله 

درشهر   1360مهر ماه سال  13سرانجام در  درون سازمان فدائیان به اقلیت پیوست. اسکندر

 یادش گرامی باد. .جان باختآمل در جریان درگیري با مأموران جمهوري اسالمی 
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عبداهللا فراگیري    برادر  براي  خشایار  فنبود.  مغازه    این  یک  در  را  مدتی 

 مشهد شاگردي کرده بود.در مهرسازي 

    

خانه تیمی در مازندران  اندازي یک پس از مدتی قرار شد تا من براي راه    

مشهد عازم  از  اقدام کنم. بدین منظور براي آگاهی با جزئیات کار جدید  

 تهران شدم. 

 ) 57(تا اواخرپائیز )ش(زهرا بهکی خانه تیمی همراه با اشرف -آمل  
) مالقات کردم. در صحبتی که  صور (رضا غبرایی در تهران در خیابانی با من

باهم داشتیم؛ قرار شد تا به همراه یکی از رفقاي دختر مشهد که توجیه زن  

دهی  خانه تیمی را سازمانگرفت در بابل یا آمل یک خانه را به عهده می

مشهد به آنجا منتقل  کنیم. لوازم و دیگر امکانات موردنیاز آن خانه نیز از  

ها من براي انجام مأموریت جدید عازم مازندران  ازاین صحبتمی شد . پس

اجاره خانه  پیش از  شدم. براي پیشبرد این برنامه در ابتدا درصدد برآمدم تا  

تکی براي سکونت موقت در آنجا پیدا کنم. بدین منظور عازم  تیمی یک اتاق

پس از مدتی جستجوي خانه به خانه  شهر) شدم. در آنجا شاهی (قائمشهر 

اتاقی را پیدا کردم. صاحب این خانه مرد معلولی بود که زنش با اجاره دادن  

چرخاند. در آنجا گذشته از اتاقی  شان را میهاي آن خانه زندگی فقیرانهاتاق

ها را دانش آموزان دبیرستانی که از روستاهاي  که در اجاره من بود؛ بقیه اتاق

بودند در اجاره داشتند. پس از اجاره اتاق مقدار لوازم ضروري    اطراف آمده

کوتاه دوره  یک  ازآنبراي  کردم.  خریداري  خانه  آن  در  اقامت  پس  مدت 

شدم.  خوابیدم و روزها به جستجوي خانه مشغول میها در آن اتاق میشب

  شدم. در بوس عازم بابل میقرار بود که صبح زود با مینیبرنامه کارم ازاین

اي که در مدخل شهر قرار داشت، براي  بابل پس از صرف صبحانه در کافه

محله به  کردن خانه  مراجعه میمختلف  هاي  پیدا  یک  شهر  کردم. حدود 
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 دادم. هفته این کار را انجام می

که من همیشه مراقب محیط اطراف خود بودم؛ یک روز صبح پس  ازآنجایی

از کافه مذکور دنبال می  ؛ از خروج  مرا  براي  احساس کردم شخصی  کند. 

اطمینان خاطر از این امر درصدد انجام ضد تعقیب برآمدم. بدین منظور  

طرف مسیري که از قبل براي این کار شناسایی کرده بودم حرکت کردم  به

بایست از  در اینجا بود که یقین حاصل کردم تحت تعقیب هستم. حال می

تعقیب میدست  او  گریختم کننده  دید  معرض  از  ها  راه  چهار  از  دریکی   .

پنهان شدم وبه سرعت شروع به دویدن کردم. این کار را تا مدتی انجام  

بایست از  دادم تا اینکه سرانجام موفق شدم رد خود را کور کنم. حال می

شدم. بدان جهت خود را به جاده شاهی رسانده و از بابل  آن منطقه دور می

 خارج شدم. 

واقعه این سئوال برایم پیش آمد که کاررا چگونه ادامه دهم آیا  بعد از این  

یا آنجا را ترك کنم؟ در ابتدا    دهم پیدا کردن خانه را در شهر بابل ادامه  

فکر کردم آنجا را ترك کرده و به آمل بروم؛ ولی رفقا تأکید داشتند در بابل  

میمی که  کنم. تصبار دیگر امتحان میخانه اجاره کنم. به خود گفتم یک 

 شود.ناگواري ممکن بود منجر به نتایج 

طرف بابل حرکت کردم؛ اما این بار در محل کافه توقف  روز بعد مجدداً به  

بوس پیاده شدم. مدتی را در شهر پرسه  نکردم. بلکه در مرکز شهر از مینی

زدم این بار برخالف قبل به چند بنگاه معامالت ملکی نیز سر زدم. یکی از  

اي دارم ولی امروز در دسترس نیست فردا بیا تا به تو نشان  ت خانهها گف آن

نتیجه بود. روز بعد به  بدهم. از چند بنگاهی دیگر نیز سراغ گرفتم ولی بی

روز  رفتم. ولی اوضاع آنجا را نسبت به  داي که وعده خانه را داده بوبنگاهی

قیافه با  جوگندمی  موهاي  با  فردي  یافتم.  غیرعادي  بقبل  سیار جدي  اي 

که لباس خیلی مرتبی پوشیده بود پشت میز دفتر بنگاهی نشسته  درحالی
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که    شخصیطور غیرمعمول در آنجا ایستاده بودند.  بود. افراد دیگري نیز به 

ایستاده بود.  ساکت اي بقیه در گوشه مثلروز قبل با او صحبت کرده بودم 

فت راجع به اجاره  محض دیدن من گ . ولی او بهش رفتمطرف من مستقیماً به

فرد صحبت کنید   با آن  بود بهپشت میز    را که   وکسی خانه  من    نشسته 

به به نشان داد. من  بدون مقدمه شروع  نیز  او  برگشتم.  فرد مذکور  طرف 

پیپرسش چههایی  کرد.  من  از  میکارهدرپی  کار  کجا  کجا  اي؟  از  کنی؟ 

نجا خانه اجاره  خواهی ایکنی؟ براي چه میاي؟ حاال کجا زندگی میآمده

این سؤاالت پی با طرح  قبیل  این  از  درپی حس  کنی؟ و سؤاالت دیگري 

ام به  کردم شرایط کامالً غیرعادي است و احتماالً من در دامی گرفتارشده

عکس آماده  جهت  سؤاالت  همین  از  تعدادي  به  ابتدا  در  شدم.  العمل 

اي  به من خانه هاي مختصري دادم آخرسر به او گفتم آن آقا قرار بودپاسخ

اید  اي هم به من اجاره ندادهنشان بدهد، هنوز که هیچ خبري نشده، خانه

همه سؤال براي چیست؟ انشا اهللا پس از اجاره خانه به بقیه سؤاالت  پس این

شما جواب خواهم داد. فرد مزبور که از این صحبت من برافروخته شده بود. 

ت برو فردا بیا. من نیز که منتظر  اي موجود نیسبا عصبانیت گفت امروز خانه

سرعت از بنگاه معامالتی بیرون زدم. مسافتی زیادي  این صحبت او بودم به

سرعت خود  از بنگاه دور نشده بودم که متوجه شدم تحت تعقیب هستم. به  

را به لب خیابان رسانده و با تاکسی از محل دور شدم. پس از طی مسافتی  

این کار را انجام دادم تا اینکه در محلی پیاده  تاکسی را عوض کردم چند بار  

اي شدم. در آنجا پس از کسب اطمینان از اینکه تحت  شده و وارد کوچه

شدم.    اجاره اي  را به جاده شاهی رسانده و عازم اتاق  د تعقیب نیستم؛ خو

شده  کردم. اکنون براي من یقین حاصلبایست وقایع را بررسی میحاال می

با ساواك  که  میبود  مازندران سعی  یا حتی  و  نظر بل  تحت  مرا  تا  کنند 

داشته باشند؛ و آنچه هم در بنگاه معامالتی رخ داد بازي کثیفی بیش نبود  
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آن نمیکه  دستگیر  مرا  چرا  ولی  کردند.  اجرا  من  با  آنها  آیا  ها  کنند 

هاي دیگري برسند؟  خواهند تا از طریق تعقیب و مراقبت من به سرنخمی

ها بود. ساواك منطقه مازندران بسیار با  ن امر موردنظر آنبدون شک همی

هاي تیمی سازمان را در آنجا  تعدادي از خانه  55ها در سال  تجربه بود؛ آن 

از رفقا را  کشف و عده براي من دام پهن کرده  ند؛ و حاال  بقتل رسانداي 

 61. بودند

در میان بگذارم.    تصمیم گرفتم تا به تهران رفته و موضوع را با منصور   

حاضر شدم؛ و موضوع را اوو سر قرار  مچند روز بعد خود را به تهران رساند

او درحالیش  به اطالع بهرساندم.  از شنیدن ماجرا  ناراحت شده  که  شدت 

ماندي  جا میچرا سر قرار من آمدي؟ تو باید همان  پرسیدبود با انتقاد از من  

همه ناراحتی من  شد. به او گفتم رفیق چرا ایناع مشخص میتا تکلیف اوض 

گونه نگرانی نیست. بهر حال پس از  ام و جاي هیچکردهخود را کامالً پاك

اي در آمل پیدا کنم.  هایی که به هم داشتیم قرار شد تا من خانهمشورت

این    همان روزبه شاهی بازگشتم. صبح روز بعد مستقیماً عازم آمل شدم و

آن    را در محالت  تالش براي اجاره خانه،  هابدون مراجعه به بنگاهی    بار

اي را در محل مناسبی اجاره  پس از چند روز خانهسرانجام  پی گرفتم.     شهر

 نمودم.

مالقات    عازم تهران شدم؛ در آنجا مجدداً با منصور  این کارپس از انجام      

در مشهد را به من داد. عصر همان روز عازم    کردم؛ او قرار رفیق اسکندر

 

 

نجا   آبرایم مشخص شده که آن روز من  درچنگ ساواك بودم .همه افرادي که . بعد ها  61

فرمانده   "پور جوان "حضور داشتند کارمنان ساواك بودند؛ وکسی که ازمن پرس و جو کرد 

 عملیات ساواك ناحیه مازندران بود.
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در مشهد مالقات کردم. او گفت تا    مشهد شدم. صبح روز بعد با اسکندر

ه قرار است  حدود ظهر وسایل را در وانتی گذارده همراه با رفیق دختري ک

دهم. سپس براي ظهر قراري گذاشته و از  به آمل بیاید؛ به تو تحویل می

با موتور در جلوي وانتی    که اسکندرهم جدا شدیم. ظهر آن روز درحالی

ترتیب اینکرد سر قرار من حاضر شد و آن را تحویل من داد. بهحرکت می

 عازم آمل شدیم.  من و اشرف

  رفیق اشرف  ، عنوان توجیه زن خانه به همراه من آمدرفیق دختري که به    

بهکیش  اشرف  )(زهرا  ما    بود.  بود.  سازمان  فداکار  و  بامعلومات  رفقاي  از 

بار   این مدت چندین  بودیم. طی  باهم  آن خانه  در  ماه  مدت سه  حدوداً 

یک   منصور کردم  مالقات  تهران  در  منصوررا  نیز  آمد  بار  آنجا  ولی  ؛  به 

گونه ارتباطی با دیگر رفقاي  جا بودیم هیچمتأسفانه طی مدتی که ما در آن

سازمان در استان مازندران برقرار نکردیم. رفقایی که از ما خواسته بودند تا  

اي براي کار در آنجا به  این خانه تیمی را در آنجا تشکیل دهیم هیچ برنامه

دیگر   در  آن  از  پیش  تا  که  را  معمول  کارهاي  همان  ما  ندادند.  ارائه  ما 

ورزش،  هاي  خانه کردیم.  می  دنبال  نیز  اینجا  در  دادیم  می  انجام  تیمی 

مطالعه دونفره، مطالعه فردي، شهرشناسی و دیگر کارهایی که وقت روزانه  

یک    ما را پر کند در برنامه گنجانده بودیم. شهرگردي براي من و اشرف

نشست باهم براي  وتور میکه او بر ترك مبرنامه تفریحی شده بود. درحالی

رفتیم. آمل شهر چندان بزرگی نبود و ما پس از  شناسایی محالت شهر می

بازگشت   از  پس  را شناسایی کردیم. معموالً  غالب محالت شهر  چند روز 

 کشیدیم.کروکی مسیرها و مناطق مورد شناسایی را می

ود. این قل کردیم دو قفسه کتاب بتدر میان وسایلی که از مشهد به آمل من

شده  خانه تیمی گردآوريهایی بود که تا آن موقع در یک بیشترین کتاب

فرصت پیش از  من  مطالعه  بود.  و  استفاده کرده  موجود  کتابخانه  از  آمده 
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فردي خود را با مضمون شرایط انقالبی و نیروهاي هژمونیک وارد در انقالب  

هایی تهیه کردم  یشخواندم فمتمرکز ساختم. در اینجا نیز از مطالبی که می

و در آن زمینه مطالبی را به نگارش درآوردم. در آن موقع اوضاع سیاسی تا  

 حدودي تغییر کرده بود.

هاي برآمد انقالبی  مجموعه عوامل عینی و ذهنی زمینه  56از اوایل سال       

  42دادند. اکنون کلیه تضادهایی که از پس از رفورم ارضی سال  را نوید می

اي و اعمال دیکتاتوري و کشتار و  در هم کوبیدن جنبش تودهشروع و با  

 نمود. اندك سر بازمیخواهان پیگیري شده بود؛ اندكزندانی کردن آزادي

ها به رهبري جیمی  تحوالت جهانی ازجمله روي کار آمدن دولت دموکرات

کارتر و طرح دموکراسی نوین مبتنی بر رعایت حقوق بشر وي توسط آنان،  

ایج  رخنهزمینه  پایهاد  در  حکومتهایی  دیکتاتوري  هاي  و  وابسته  هاي 

عفو   سازمان  سال  همان  شهریورماه  در  آورد.  فراهم  را  شاه  رژیم  ازجمله 

العملی نسبت به جنایات رژیم  گونه عکسالملل که تا پیش از آن هیچبین

نمی  سرکوبگر شاه به  نشان  را  ایران  بر  رژیم حاکم  آمریکا  با حمایت  داد؛ 

انتقاد قرارداد. متعاقب آن در مهرماه جمعی    نقض حقوق بشر مورد  خاطر

اي از شاه خواستند تا مفاد قانون  از روشنفکران کشور طی نامه سرگشاده

ها  اساسی را رعایت کند و زندانیان سیاسی را آزاد نماید. به دنبال این حرکت

یرمذهبی  بود که خمینی نیز از علما و حوزویان خواست تا از روشنفکران غ

ترتیب بود که جنبش  ایندرس گرفته و آنان نیز اقداماتی مشابه آن بکنند. به

فعالیت هاي روشنفکري ازجمله شب هاي  آرام به حرکت درآمد.اي آرامتوده

در جلسات    شعر توسط کانون نویسندگان در انستیتو گوته برگذار می شد. 

نفر شرکت می کردند. در درون جنبش    این شعر خوانی ها تا چند هزار 

 دموکراتیک مردم ایران جوش وخروشی درحال سربرآوردن بود.

اعتراضی  اولین طلیعه حرکت  بزرگ  را  ماه همان سال  در دي  هاي  خود 
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الهویه از فردي مجهول  62اي با انتشار مقاله  56  دي/   /17تاریخ  . در  نشان داد

 .شده بودمنظور تحقیر و تخفیف خمینی رهبر مذهبی شیعیان تنظیمکه به

عمل   جانب  این  از  نشده  احساسات  جریحهباعث    رژیم حساب  شدن  دار 

هوادار خمینی  هاي علمیه و خشم و هیجان مردم مذهبی  هاي حوزهطلبه

ي مبلغان مذهبی  برابعدي  عمومی    بر این بستر زمینه حرکت اعتراضیشد.  

 . بیشتر فراهم شد

با       آنان  درگیري  به  منجر  خشمگین  مردم  اعتراضی  تظاهرات  قم  در 

اي از مردم کشته شدند. با این  ها عدهنیروهاي امنیتی شد. در این درگیري

ازآن شد.  کشانده  کشور  سراسر  به  مردمی  اعتراض  امواج  پس  حرکت، 

برايحوزه اماکنی  به  دهی مردم  تبلیغات و سازمان  هاي علمیه و مساجد 

کشته   و  امنیتی  نیروهاي  تقابل  با  گردیدند.  تبدل  بعدي  اعتراضات  براي 

کشته مذهبی  مراسم  مردم،  وقتشدن  به  همگی  و  شدگان  شورش  هاي 

اغتشاش تبدیل گردیدند. در آن موقع هنوز هژمونی روحانیت کامالً تثبیت  

را برانگیخته بود تا در این  نشده بود. برآمد انقالبی مردم توجه و عالقه م

ویژه آثار بیژن کنکاشی به نمایم. اتفاقاً  هاي موجود بهرابطه در میان نوشته

هایی که در زندان برایش  حاصل نبود. بیژن با همه محدودیتاین کار بی

؛ داهیانه به این نکته توجه کرده و نکات قابل تعمقی را مطرح  وجود داشت

خمینی براي  او  بود.  و    ساخته  مجاهدین  با  مقایسه  مقام  در  پیروانش  و 

رهایی جنبش  در  چپ  نقش  نیروهاي  ایران  مردم  آینده  بخش 

پیشکنندهتعیین را  در  تري  هژمونی  کسب  او  گمان  به  بود.  کرده  بینی 

 

 

روزنلمھ اطالعات درتاریخ  این مقالھ تحت عنوان"ایران و استعمار سرخ و سیاه" در  ٦٢
     توسط شخصی بنام احمد رشیدی مطلق بھ رشتھ تحریر درآمده بود.ظاھرا   ٥٦/دی/١٧
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شرایط انقالبی با توجه به محبوبیت و امکاناتی که خمینی در میان اقشار  

 .63هاي انقالبی بودروهمذهبی و سنتی جامعه داشت بیش از دیگر گ

 موثراز نیروهاي    در آن موقع من با شگفتی و تحسین به این تحلیل جزنی  

ن خانه  آ  اي که دردر انقالب ایران نگاه کردم؛ و این گفته بیژن را در نوشته

می زمان  چه  هر  اکنون  گنجاندم.  کردم  پیشتنظیم  این  بینی  گذشت 

یافت. خمینی و پیروانش با پشت سر  نیت بیشتري میهوشیارانه بیژن عی

اي را صاحب شوند. درست رفتند تا رهبري انقالب تودهگذاردن بقیه رقبا می

از سال بود ما پس  این تحوالت در حال تحقق  مبارزه  در لحظاتی که  ها 

در   براي شرکت  برنامه مشخص  هرگونه  فاقد  اکنون  رژیم شاه،  با  خونین 

 موجود در کشورمان بودیم. سازمان در این مقطع براي  جنبش انقالبی عمالً

اي  جنبش انقالبی و اعالم حمایت از جنبش توده  بیان حضور فعال خود در 

انفجار دفتر حزب رستاخیز و همچنین یک مرکز    20در   به  اقدام  بهمن 

اسفند همان سال در تبریز یک    27پلیس در شهر قم نمود. بعالوه در تاریخ  

 64آبادي را منفجر کرد. خیابان شمس مرکز پلیس در 

 

 

شناسی و مبانی استراتژیک  براي کسب اطالعات بیشتر نگاه کنید به کتاب «طرح جامعه - 63

 جنبش انقالبی خلق ایران» اثر بیژن جزنی
 صورت گرفت عبارت بودند از:  57و   56هاي در سالعملیات دیگري که  -64

 57شهریورماه ±آباد حمله به شهربانی عشرت -

 57نهم مهرماه   ±پور و راننده او در مشهد  ترور سرهنگ  مرتضی زمانی -

 57چهار آذرماه  ±حمله به شهربانی زنجان  -

هاي پلیس تهران واقع در خیابان شاه رضا  تیحمله به قرارگاه شماره دو مرکز هدایت گش -

 57سیزده آذرماه  ±چهارراه    کالج
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این  بااین زمان  همه،  آن  در  که  در  قبیل عملیات مسلحانه  صورت گرفت 

اوج تودهشرایط  جنبش  به  کاربرد  ايگیري  ما  نداشت.  آنچه چندانی  جز 

اعالمیهبه توسط  رژیم  افشاگري  میعنوان  انجام  به هایمان  بیشتر  دادیم. 

تودهدنباله جنبش  فاقد  تبدیلاي  رو  سازمان  لحظات  آن  در  بودیم.  شده 

هاي  اي بود. ما در خانههرگونه برنامه مشخص براي شرکت در جنبش توده

 کاري و روزمرگی مشغول بودیم.تیمی همچنان به انجام خرده

 

گذشت بدون  ن خانه تیمی میآدر  من و اشرفحدود سه ماه از سکونت     

  ه توانیم کار مفیدي انجام دهیم. سرانجام من در مالقاتی که با منصور آنکه ب

داشتم از وضعیت موجودمان در آمل انتقاد کردم و به او یادآور شدم که   

گیري جنبش انقالبی متأسفانه ما فاقد هرگونه برنامه براي در شرایط اوج

  نفعالی که با عدم تحرك کامل ما توأم شرکت در آن هستیم. این وضعیت ا

  تیم ندارد. ضروري است که  در بر  شده است عواقب چندان مناسبی براي ما  

ما هرچه زودتر تعطیل شود؛ و براي آنکه ما بتوانیم حداقل کار ممکنه را  

  دهی شویم. منصور تري سازمانانجام دهیم بهتر است در موقعیت مناسب

این را پذیرفت و قرار شد تا اقدامات الزم را انجام دهد. حدود یک هفته  

تا خانه آمل را تعطیل کن  ازآن منصورپس به تهران یبه من خبر داد  م و 

 ترتیب من به آمل بازگشتم؛ خانه را تخلیه کردم و همراه اشرف اینبرویم. به 

 عازم تهران شدیم. 

 

                          هاي ویژهدرباره عضوگیري 
از ضربات سال   تحت شدیدترین    55پس  دوران حیات  دشواري  سازمان 

پس از ضرباتی که سازمان به رژیم وارد نمود؛    54خود قرار گرفت. در سال  

اي شدن مبارزه مسلحانه که از جانب رهبري وقت سازمان  با توهم تودهما  
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در عوض با یورش  اما    .اي مبارزه بودیممطرح شد در انتظار برآمد امواج توده

ها کشته شدن عده زیادي  امان ساواك مواجه شدیم. نتیجه آن سرکوببی

هاي تیمی ،  از اعضا و کادرها، از بین رفتن امکانات سازمان از قبیل خانه

گسیختگی ارتباط سازمانی بود. نتیجه این  امکانات مالی و انتشاراتی و ازهم

نیروهاي کمتر کیفی در رأس سازمان شد. این  و  اوضاع باال آمدن کادرها  

اي جداي از تشکیالت  جنبش توده  تحوالت درست در مقطعی رخ داد که 

بالندگی   و  رشد  مسلح  اوضاع جدید،    خودپیشاهنگ  بود.  کرده  شروع  را 

گیري  رهبري بسیار ضعیف و ناکارآمد پس از ضربات؛ سازمان را در تصمیم

قرارداد. در این موقع بود    سختیموقع در شرایط  و اعالم مواضع صحیح و به

د و  کارآمد  نیروهاي  حضور  ضرورت  براي  که  تئوریک  سیاسی  توان  اراي 

عرصه همه  در  جنبش  گوناگون  نیازهاي  به  ایدئولوژیک،  پاسخگویی  هاي 

دهی بسیار احساس گردید. در آن زمان نیروهاي  تئوریک، سیاسی و سازمان

دست چه در داخل و چه در خارج از کشور براي جذب در  توانمند ازاین

اي  که این رهبري از دریچهیسازمان وجود داشتند. ولی متأسفانه ازآنجای

هایی برآمد که  نگریست؛ فقط درصدد جذب آنبسیار تنگ به این مقوله می

اند  کرد تنها این افراد زندان رفتهتازه از زندان آزادشده بودند. چراکه فکر می

نموده ثابت  مبارزه  به  را  خود  اعتقاد  آنکه  به  پس  بقیه  اند.  از  بیش  ها 

 ماد نمود.توان اعت روشنفکران می

این نکته توجه نمیمتأسفانه آن به  از  کردند که بسیارها  هم    هاچریک ي 

هاي قبل درنبرد رو در رو با مأمورین  اي بودند که طی سالفراد زندان نرفتها

 هاي رژیم کشته شدند. ساواك و یا پس از دستگیري در زندان

چریک آن  از   برخی  که  بودیم  شاهد  حفظ پس  براي  که  قدیمی    هاي 

فرسا  هاي سازمان با چنگ و دندان و در شرایطی بسیار دشوار و طاقتآرمان

داشته بودند به حاشیه رانده شدند.  پرچم مبارزه سازمان را برافراشته نگه
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شدند که  سازمان  هایی جذب  متأسفانه در شیوه گزینشی جدید نیز تنها آن

دیگر این گروه   در روابط و مناسبات با رفقاي رهبري قرار داشتند. از سوي

زندانیان جذب در  از  نحوي  به  که  را  افرادي  خود  همراه  به  هرکدام  شده 

با آنرفیق و    هاي زندان باندبازي یا  بودند و  ها روابط محفلی  هم داستان 

پس براي    . متأسفانه این محافل ازآنتشکیالت کردندوارد  با خود  داشتند  

شغول شدند. انشعابات  هم م  کسب هژمونی در درون سازمان به رقابت با

بعدي درون سازمان هرچند که ظاهري سیاسی و تئوریک داشت ولی قدرت  

هاي  ها نیز بود. گرایشدافعه آن، بخشی ناشی از هژمونی طلبی این گروه

تنها مانع از جذب عناصر توانمند غیرخودي به  ها نهسکتاریستی این گروه

اي تخریب و طرد عناصر  چینی برگردید؛ بلکه به دسیسهدرون رهبري می

 شد. منتقد نیز منجر می

توانایی تازهدرباره  این  تئوریک  و  که    هاي سیاسی  بگویم  باید  نیز  واردان 

هاي ژورنالیستی و مباحث روزمره سیاسی با توجه به ها در زمینهغالب آن

  هاي طبقاتی شان واجد توانایی بودند. ها و خواستگاهو سوي گرایش  سمت

نها در این زمینه کم  آچرا که  ،  لنینیست  ±�یک مارکسیست    نه به عنوان 

که   بود  شایع  آنچه  برخالف  بودند.  سواد  بی  و حتی  زندان  آسواد  در  نها 

مطالعه مارکسیستی داشته اند و بهمین دلیل درك علمی تري از شرایط  

واقعیت   امري  آدارند،  زندان چنین  هاي  به دشواري  توجه  با  که  است  ن 

فلسفه   درزمینه  چه  و  تاریخ  درزمینه  چه  افراد  این  نداشت.  واقعیت 

م که  توانم بگویجرئت میمارکسیستی مطالعه و درك عمیقی نداشتند. به

یاد رفیق مؤمنی نبود.  کدام از آنان دانششان در این زمینه تا حد زندههیچ

بینیم، زمانیکه آنها از پس پاسخگویی به  به همین خاطر است که بعدها می

بر از    . نیامدندمشکالت جنبش  به زعم خودشان  در مقابل حزب توده که 

برخوردار عرصه  این  در  بیشتري  کردندتوان  کرنش  ساز  بود  به  و   را  مان 
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 . دادندسمت ادغام در حزب توده سوق 

(اواخر پائیز تا  )خانه حسن (علی توسلی جاده خاوران  - تهران     
 ) 57بهمن 
اي جنب خیابان خاوران قرار داشت. او به همراه خانه حسن در محله        

فرخ   انصاري  صبا  این خانه    65خانه سکونت داشتند.   در آن نگهدار    همسر 

به خانه نداشت. خانهچندان شباهتی  تیمی  و  هاي  تمام وسایل  با  بود  اي 

به ما  عادي.  زندگی  یک  براي  الزم  وسایل  امکانات  همیشه  عنوان چریک 

،  بسیار مختصري به همراه داشتیم. آماده براي درگیري، آتش زدن مدارك

خانه شدن  امکانات    تیرباران  هرگونه  گذاردن  جاي  بر  بدون  وگریز 

یک قابل در  من  اکنون   . بودیم  دشمن  براي  زندگی  استفاده  عادي  خانه 

اي از تغییر و دگرگونی در شرایط و شکل مبارزه  کردم؛ و این خود  نشانهمی

 را نشان داد. 

برخوردهاي    مسئولیت آن خانه را حسن به عهده داشت. من در همان     

هاي تیمی  متوجه شدم؛ که این خانه به همان نسبت که با خانه  او ام با  اولیه

هاي ساکن آنجا نیز با رفقاي چریکی که تا آن موقع  قدیمی فرق دارد، آدم

 شناختم یا با آنان زندگی کرده بودم فرق بسیاري دارند. می

)  (زهرا بهکیش  رفظاهر یک واحد انتشاراتی بود. رفیق اشآن خانه به      

دادیم.  جمعی انجام میطور دستهعهده دار کار تایپ شد و بقیه امور را به

دادم. مباحث تئوریک نیز در  اي را انجام میمن با رفیق صبا مطالعه دونفره

زد و با وي نیز  ا سر میبه آنج  شد. گاهی مواقع نیز فرخآن خانه انجام می

 

 

.حسن و صبا ازجمله افرادي بودند که تحت عنوان عضوگیري ویژه جذب سازمان شده بودند   65

 .  و بود نگهدار بودند. اولی همسر و دومی عضو محفل ا این دو به نحوي در ارتباط با فرخ 
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کردیم. در  درزمینه مواضع سازمان نسبت به تحوالت انقالبی روز بحث می

از   خود  پشتیبانی  اعالم  براي  تا  بود  برآمده  درصدد  سازمان  مقطع  آن 

دهی کند. برخالف شایعات مبنی بر  هاي مردمی عملیاتی را سازمانحرکت

توان انجام عملیات مسلحانه خود را   و تاب  55اینکه سازمان ، پس از سال 

داده است و دیگر قادر به انجام عملیاتی نیست؛ واقعیت آن بود که   ازدست

سال آن  طی  سازمان  به  وارده  مهلک  ضربات  بهباوجود  توان  هیچها  وجه 

مانده از آن  کلی از بین نرفت. چراکه تمام رفقاي باقیعملیاتی سازمان به

 ات بودند. دوران، آماده انجام عملی

 

                   نشدهبینی پیش حادثه یک 
خانه  یک   پس از مدتی سکونت در خانه حسن، قرار شد تا من و اشرف    

اندازي یک واحد انتشاراتی  سازماندهی کنیم. به همین  تیمی را براي راه

رار گرفتم و با همکاري  ق   66زاده   هللاحسین عبدرفیق  منظور من در ارتباط با  

خانه را جهت اجاره در محله افسریه پیدا نمودیم. روزي قرار شد تا  او یک 

به همراه   از    اشرفمن  روز پس  آن  در  برویم.  آنجا  به  بازدید محل  براي 

براي واحد انتشاراتی مناسب   آن جا به این نتیجه رسیدم که  مشاهده خانه

بر ترك موتور   اشرفدر حالیکه  است. اما در هنگام بازگشت به خانه حسن

می کم  سرعت  با  را  موتور  من  و  بود  محنشسته  در  تقاطع  راندم،  یک  ل 

ماشین   راست  سمت  از  ناگهان  به  افسریه  اصلی  خیابان  با  فرعی  خیابان 

 

 

درگذشت یادش   26/6/1392زاده بر اثر ابتال به سرطان کبد در تاریخ   اهللارفیق حسین عبد.  ٦٦

 . گرامی باد
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براي مهار موتور    ی نا موفقش پیکانی از بغل به موتور ما کوبید. من در تال

که دست چپم زیر  داده بود درحالیکه در اثر ضربه وارده تعادلش را ازدست

باك بنزین مانده بود؛ بر روي کف خیابان پرتاب شدم. راننده ماشین که  

پیش تصادف  ولی  براثر  کوبید؛  ترمز  روي  به  بود؛  شده  شوك  دچار  آمده 

اش ترمزش بلند شده  خرکه صداي گوشماشین براثر شتاب اولیه درحالی

به همراه موتور در همان حالت   ادامه داد و مرا  به راه خود  بود همچنان 

ر جدول کناري آن کشاند. در آنجا بود  واژگون شده بر روي کف خیابان تا بِّ

ماشین   راننده  کردم.  خود حس  بازوي چپ  در  را  جانکاهی  درد  من  که 

میدرحالی بر سرش  بهکه  بکوبید   ، دوید  من  که  طرف  هم  مردمی  عالوه 

طرف من دویدند. در آن حال من  دیدند براي کمک بهصحنه تصادف را می

دانستم براي او چه اتفاقی افتاده است. به اطراف نگاه بودم نمی  اشرفنگران  

کردم؛ او را دیدم که نگران باالي سرم ایستاده بود. با سالم دیدن او اندکی  

زیر بار موتور خالص کنم؛ ولی  از    راحت شد. تالش کردم تا خودم راخیالم  

راننده ماشین و مردمی که در آنجا گرد آمده  کرد. با کمک دستم یاري نمی

بودند از زیر موتور بیرون کشیده شدم؛ نگرانی دیگري که بالفاصله به سراغم  

اسلحه وضعیت  بهآمد  بود.  بهام  آیا  سرعت دستم  رفت.  کمرم  کلتم  طرف 

بیرون نیفتاده؟ آیا در معرض دید مردم قرار نگرفته؟ ظاهراً تا آن لحظه در  

تر مورد اسلحه اتفاقی نیفتاده بود. راننده ماشین اصرار داشت تا هر چه سریع

پارس بود  مرا براي درمان شکستگی به مرکز اورژانسی که در ناحیه تهران

اشرف و  من  چگونه   برساند.  من  وضعیت  آن  با  بودیم،  مسلح  دو  هر 

چارهمی باید  بروم،  بیمارستان  به  میتوانستم  اشرفاي  به   اندیشیدم.  را 

دست من شکسته است، در این موقعیت    کناري کشاندم و به او گفتم اشرف

نمی توتوانیم  هم  بدون  را  ترك کنیم  این جا  آن  جیه  همراه  به  به  ما  ها 

رویم ولی تو کمربند حامل کلت و نارنجک مرا از کمرم بازکن  بیمارستان می
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و جریان را به رفقا گزارش کن . او این پیشنهاد مرا پذیرفت    بربو به خانه  

و قرار شد تا به آن ترتیب عمل کند. در آنجا قبل از ترك محل حادثه موتور  

هایش براثر ضربه وارده مچاله شده بود به یکی از اهالی سپردیم  را که چرخ

کند.  آییم از آن مراقبت  خواهش کردیم تا روز بعد که براي بردن آن میو  

طرف اورژانس حرکت عقب ماشین پیکان نشستیم و به  ازآن من و اشرفپس

خواستم    کردیم. در بین راه پس از مدتی من شروع به ناله کردم و از اشرف

ري که  . او براي استتار کارا باز کند  بند  کمر  تا با تظاهر به ماالندن کمرم ، 

می تا  انجام  نمود  وسعی  انداخت  من  کمر  روي  را  چادرش  پشت  از  داد 

شد در این  راحتی باز نمیکمربند را باز کند ولی کمربند در آن حالت به

به بود  نشسته  راننده که در جلو  باحالتی  موقع همراه  و  برگشت  ما  طرف 

اي آنکه  کردم برکه ناله میکند من درحالینگران پرسید کمرت هم درد می

نشوند گفتم: بله خیلی هم درد می کنه آخه این چه    اشرف آنها متوجه کار  

کدام راستی  رانندگیه  بودم که  طرز  دیده  من  بودید؟   راننده  از شما  یک 

با بغل امر  را عوض کردند ولی    جایشان دستیش  راننده  این  در آن لحظه 

اهمیت  آن  . نداشت    یبرایم چندان  نگفت  را  راننده چیزي  یکی هم سرش 

دوباره شروع بکار کرد بهر حال او موفق شد تا    برگرداند. اشرف بطرف جاده  

ها بیمارستان من که دیگر خیالم از  بار کمربند را باز کند. در نزدیکی  این

گفتم تو وارد بیمارستان نشو و به    اشرفجانب کمربند راحت شده بود به  

نیز به همین ترتیب عمل    اشرفخانه برگرد و رفقا را در جریان امر بگذار.  

. در محل اورژانس راننده ماشین براي اینکه کار را جلو بیندازد. مجبور  کرد

در آنجا بود که معلوم شد او از اعضا پلیس    ؛ شد تا خودش را معرفی کند

تا پس از گچ گرفتن دستم سریعاً    کرد بسیار حساس  موضوع مرا   است. این

عکس  بیمارستان را ترك کنم. در محل رادیولوژي بیمارستان پس از تهیه 

از استخوان دست چپم معلوم شد که آن استخوان در محور عرضی کامالً  
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بند که مرد جوانی بود پس از آنکه متوجه شده   شکسته است. دکتر شکسته

درحالی است؛  پلیس  مأمورین  از  ماشین  میراننده  دلجویی  مرا  داد    که 

این بی نثار راننده کرد و گفت  بیراه  ردم  ها که جان مشرفمقداري بد و 

حاال خوب بوده تو را به   ؛کشنداي را میبرایشان اهمیتی ندارد، هرروز عده

 اند. آقا برو از این راننده شکایت کن.اینجا آورده

پس از پایان گچ گیري، پرستار شیفت مرا به اتاقی جهت استراحت برد      

حادثه   این  براي  است  الزم  همچنین  باشی؛  اینجا  فردا  تا  باید  گفت  و 

رفقا بودم به او امنیت  اي قضایی تشکیل شود. من که بسیار نگران  هپروند

ام در جریان نیستند و این باعث  ام بسیار دور است بعالوه خانوادهگفتم خانه

. اما او گفت این    هاست و من باید تا شب نشده به خانه برگردمنگرانی آن

د این محل  مقررات بیمارستان است و شما تا تشکیل پرونده حق نداری از  

من که تصمیم داشتم هر طور شده بیمارستان را ترك کنم،   .را ترك کنید

طرف در خروجی حرکت کردم.  پس از رفتن پرستار از اتاق خارج شدم و به

می قدم  داشت  ماشین  راننده  اتاق  بیرون  آقا  در  پرسید  من  دیدن  با  زد. 

می حاالکجا  چطوره  خونه  دستت  برم  باید  گفتم  نگران خانوادهرید؟  ام 

نمیمی .گفت  بدهی؟شوند  تشکیل  پرونده  تو   خواهی  از  من  نه   گفتم 

توانی بروي. راننده که از  می  و  خواهمشکایتی ندارم، از تو هم خسارتی نمی

زده شده بود با شک و تردید به من نگاه کرد. در حالیکه  صحبت من تعجب

 می خواي تو را تا  از این گفته من خوشحال شده بود گفت متشکرم حاال 

طرف در خروجی حرکت کردم. در محل  بعد به  ؛ گفتم نه   ؟جایی برسونم

رید؟ گفتم  آقا کجا می  :در خروجی نگهبانی که آنجا پاس می داد پرسید

از کسی شکایت  می پر کردي گفتم خیر من  پرونده  رم خونه مون گفت 

ستان خارج شده  ندارم. گفت ولی شما باید پرونده پرکنید. من که از بیمار

العملی نشان دهد  بودم دیگر به او جوابی ندادم و قبل از آنکه او بتواند عکس
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 سرعت از بیمارستان خارج شدم.به

هواي بیرون بسیار سرد بود. با وزش اولین هواي سرد احساس درد بازوي   

ازآنکه مدتی  ام که حاال به دوشم آویزان شده بود دو چندان شد. پسشکسته

در حوالی میدان خراسان پیاده شدم ازآنجا    ؛ روي کردم. تاکسی گرفتمپیاده

با دیدن من    در خانه بودند. اشرف  تا خانه نیز پیاده رفتم. حسن و اشرف

ازآنکه  بسیار خوشحال شد. از او درباره حادثه تصادف پرسیدم. گفت پس

وتور تصادف کرد، من قبل از آنکه تو به همراه موتور بر روي ماشین با م

 جاده بیفتی از ترك موتور پائین پریدم. 

گونه به  حسن  العمل  عکس  چهره   اي  اما  با  او  بود.  و  دیگري  عبوس  اي 

می نگاه  من  به  و  کرناراحت  به د  من  چرا  اینکه  و  موتور  کردن  رها  از 

بود. ناراحت  بودم  رفته  به   بیمارستان  نمی  هیچ  او  موقعیت  وجه  توانست 

حادثه از این زاویه که    و بهابسیار حساس ما را در آن شرایط درك کند.  

من در این ماجرا دستم شکسته است و با وجود مسلح بودنم توانسته ام  

جمع و جور کنم  و خود را به خانه برسانم تا آنها دچار درد  بخوبی  ماجرا را  

و نظرم  ن  توجهنشوند  دیگر  مشکالت    سر  به  موقعیت  آن  در  کرد.   اومی 

بسیار تنگ نظر آمد. ما چریکها و آنهایی که    خود خواه و   انسانی بی عاطفه، 

ها مسائلی بود که از  تازه به سازمان پیوسته بودند از دو سنخ بودیم. این

تنها حل نگردید  همان زمان بین من و حسن اختالف انداخت و بعدها نیز نه

 ه شد.بلکه برشدت آن افزود

نمیازآن مدتی  تا  روزها  پس  آن  در  استفاده کنم.  از دست چپم  توانستم 

کرد. او براي بهبود دستم از طب سنتی استفاده  از من خیلی مراقبت    اشرف

 پاچه پخته خرید.  چند عدد می کرد ویکبار هم برایم  

  با این ،  که شکستگی دستم اندکی بهبود یافت در خانه بودم  من تا وقتی

کپی  ن موقع کار با ماشین پلیآوجود از کار و فعالیت روزمره بازنماندم. در
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چرخاندم.  کپی را میرا به عهده گرفتم و با دست سالمم، دسته ماشین پلی

در آن موقع روزي    دادم. در کنار این کار مطالعه را نیز پیگیرانه انجام می

چیزي شنیده بود به سراغ من    حسن که درباره نوشته من در آمل از اشرف 

. من که از روي آن    آمد و از من خواست تا آن را براي مطالعه به او بدهم

نسخه دومی تهیه نکرده بودم با این شرط که پس از مطالعه به من بازگرداند  

 دادم ولی متأسفانه او آن را هرگز به من بازنگرداند.آنرا به او 

هاي تیمی  در این خانه از مقررات سختی که تا پیش از آن ما در سایر خانه

می بیشترین  رعایت  نشر  و  چاپ  درزمینه  ما  ولی  نبود.  خبري  کردیم 

شکسته من بسیار    دادیم. پس از چند ماه دستهماهنگی را باهم انجام می

ه همین جهت من براي باز کردن گچ به دکتري در حوالی  بهبود یافت. ب

میدان خراسان مراجعه کردم. قرار شد تا او این کار را پس مشاهده عکس  

رادیولوژي ناحیه شکسته شده انجام دهد. من پس از تهیه عکس آن را در  

اختیار دکتر مربوطه قراردادم. دکتر مذکور پس از مشاهده عکس به من  

تر از  اند؛ این دست کوتاهتو را خوب جا نینداخته دست گفت به جهت آنکه

قبل شده است. لذا براي آنکه دست به حالت عادي خود بازگردد الزم است  

تا جوش خوردگی را شکانده و مجدداً گچ بگیرم. من با شنیدن این موضوع 

بسیار ناراحت شدم با خود فکر کردم این دیگر چه مشکلی است که گریبان  

گرفت و  مرا  دوباره  گیري  خوردگی،گچ  جوش  محل  شکاندن  است.  ه 

آنخانه کردم؛  نشینی  فکر  مقداري  مسئله  به  راجع  شرایط.  این  در  هم 

سرانجام به این نتیجه رسیدم بهترین کار آن است که به دکتر متخصص  

واستم تا  در میان گذاردم و از او خ دیگري مراجعه کنم. موضوع را با اشرف

همراه من بیاید. روز موعود به دکتري که براي معاینه مجدد در نظر گرفته  

بودم مراجعه کردم. این دکتر پس از مشاهده عکس و معاینه دستم گفت  

خورده و هیچ  خوبی هم جوشمحل شکستگی در وضعیت درستی است و به
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س توانستم  پ ترتیب من همان روز گچ را شکاندم. ازآناینمشکلی ندارد. به

حرکت معمول خود را در سطح شهر دنبال کنم. البته تا چندین سال این  

 شد.ها بسیار دردناك میویژه در زمستانشکستگی گاهی و به
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 پیشروي جنبش توده اي وعقب ماندگی پیشاهنگ 
 

قالب  آرام به انوخروشی بود. مردم آرام  ایام پرجوش  57و    56هاي  سال      

گذشت امواج همبستگی انقالبی مردم بیشتر  پیوستند؛ و هرروز که میمی

هاي  شد و مردم در دستهشد. هرروز به مناسبتی تظاهراتی برگزار میمی

خیابان به  مقابلبزرگ  در  نیز  رژیم  شدند؛  سرازیرمی  مردمی   ها    جنبش 

 نشینی بود.گام در حال عقببهگام

هاي تیمی سکونت داشتیم و همیشه در آرزوي چنین  ما که در خانه     

توانستیم کار  نمیکه شرایط انقالبی فرا رسیده بود  رخدادي بودیم، اکنون  

ناشی از ضعف عمیق تئوریک و تشکیالتی  مهم    انجام دهیم و این  یچندان

رهایی جنبش  پیشاهنگ  را  خود  که  ما  بود.  خلقما  ایران  بخش  هاي 

دنبالهدانستیمی به  اکنون  تودهم  جنبش  تبدیلرو  بودیم.  اي  شده 

دادیم در سطح همان تکثیر  هاي تیمی انجام میهایی که ما در خانهفعالیت

باقی اعالمیه  بود. هیچو پخش  برنامهمانده  و  رابطه  آن  گونه  که هدف  اي 

در این    ا چونکه ماي باشد در دستور کار ما قرار نداشت.  سازمان گري توده

به  ینه کاري  انجام نداده بودیم که حاال بخواهیم خوشه چین آن باشیم.  زم

اي که داشتم  همین خاطر من تصمیم گرفتم تا گذشته از ارتباطات روزمره

طور فردي در تظاهرات مردمی که در آن موقع در سطح شهر صورت  به

که آرزوي دیرین سرنگونی استبداد شاهی در  گرفت شرکت کنم. اکنونمی

بایست تا براي تحقق آن تالش خود را در  به وقوع پیوستن بود؛ ما می  حال

 دادیم. هر سطحی که در توانمان بود انجام می

توده        جنبش  که  بود  آن  بزرگ  قويحقیقت  نیروي  را  تري  اي 

کرد. این مساجد بودند که مردم در آنجا اجتماع  دهی و هدایت میسازمان

بودند که مردم را براي تظاهرات تشویق و  میکردند و این خطیبان مساجد 
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چیز رنگ و بوي مذهبی به  کردند. همهها میتهییج و سپس روانه خیابان

شدگان برگزار  خود گرفته بود. مراسم مختلف مذهبی که به مناسبت کشته

 شد محملی براي حرکات اعتراضی بود.می

نوع     تحوالت  مردم  روحیات  و  رفتار  در  دیگر  سوي  شگرفی  دوستاز  انه 

اندك از مردم رخت بر  داده بود. روحیه فرد پرستی و خودخواهی اندكرخ

داد. عشق و عالقه  هاي بزرگ میمی بست و جاي خود را به ازخودگذشتگی

تر  شد. اخالقیات انقالبی که پیشمردم نسبت به یکدیگر هرروز بیشتر می

دیل  شده بود. در  تب عینی زدیم اکنون به واقعیت ما فراوان از آن حرف می

ها به هنگام یورش نظامیان مزدور رژیم ، مردم در مقابله با آنان با  خیابان

که تا    آنچه ؛ شدندبه قهرمانان گمنامی تبدیل می  فداکاري و نثار جان خود

باکانه  نمود. مردم براي دفاع از یکدیگر بیپیش از آن تصورش غیرممکن می

و ترس از کشته شدن مفهوم خود را    کردنددر مقابل گلوله سینه سپر می

شاهی بودند.  داده بود. همه آماده جانبازي براي رهایی از رژیم ستمازدست

به یک ارزش تبدیل به یکدیگر  بود. آري در تصور من اکنون  کمک  شده 

 همه فدایی خلق بودند.

به خاطر می آورم روزي پس از شرکت در تظاهرات خیابانی دیروقت به     

گشتم، در تاکسی اي که سوار شدم اغلب افراد وضعیتی مشابه  یخانه بازم

می صحبت  روز  آن  تظاهرات  به  راجع  همه  داشتند،  در  من  و  کردند 

دادند که پس  هایشان با روحیه اي انقالبی نوید از آینده بهتري میصحبت

در    آمد ،خواهد  بوجوداز بر چیدن بساط سلطنت و رفتن شاه براي مملکت  

ران میان  احساسات  این  خود  از  دیگران  از  بیش  تاکسی  بروز  انقالبی  نده 

میداد. در مقصد اوکه اشک در چشمانش حلقه زده بود گفت دوستان خوش  

آمدید ، امشب ، همه مهمان من هستید؛ و به اصرار ما براي پرداخت کرایه  

گذشت اوج  توجهی نکرد و رفت. این روحیه ازخودگذشتگی هرروز که می
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ها به راه  اي در خیابانکه تظاهرات میلیونی توده. هنگامیگرفتبیشتري می

شدم و در برابر آن جنبش  ناپذیر می  افتاد من دچار شعف وهیجانی وصفمی

توده بسیار  عظیم  را  خود  و  سازمان  واي  میخرد  حس  و  کوچک  کردم 

 کرد. بازي برایم جلوه میاي که به کمر داشتم مثل یک اسباباسلحه

پس   یکی  میروزها  دیگري  و  از  سریع  بسیار  انقالبی  اتفاقات  و  گذشتند 

آن باورنکردنی پیش می اکنون  فرصت  آمده  رفت.  نیروهاي    پیش  تا  بود 

ارزشپیش بتوانند  انقالبی  اما  آهنگ  کنند.  عرضه  را  خود  اصیل  هاي 

با  تشکل خودرا  بتواند  تا  نداشت  آنرا  توان  ما  سازمان  نظیر  سیاسی  هاي 

 ب مردم هماهنگ کند. جریان شتابنده انقال 

جنبشی که  عظمت  اي از رفقاي سازمان از درك  در آن زمان هنوز عده    

مانده  عاجز  رفت تا طومار رژیم شاه را در هم بکوبد  در پیش روي آنان می

توانستند درك کنند که اکنون خانه امن و مشی چریکی  بودند. آنان نمی

مام آحاد ملت در مقابل  داده است. چراکه اکنون تمفهوم خود را ازدست

هاي مردم خانه انقالبیون بود؛ دیگر افتخار  اکنون خانه  .است  رژیم ایستاده

بلکه هر فرد از   خاصی نبودهاي مبارز سیاسی انقالبی بودن متعلق به گروه

این واقعیت آشکار  هنوز از رفقا  ی همه بعض. بااینبوداین مردم یک انقالبی 

   نمی فهمیدند.را رگ انقالب به راه افتاده است که اکنون دیگر موتور بزرا 

ها به  ها در خیابانالبته گروه دیگري از رفقا بودند که از آغاز حرکت توده

جانبه تالش کردند تا  بزرگی درراه است پی بردند و همه  قیاماین امر که  

هاي  سازمان را در این سمت هدایت کنند. در آن زمان سازمان با تمام ضعف

هاي مبارز از انسجام،  آشکار و پنهانی که داشت بازهم در قیاس با دیگر گروه

توان سازمان بود. ولی  یکپارچگی،  برخوردار  بیشتري  بسیج  امکان  و  دهی 

چنان شتابی به خود گرفته بود که هدایت آن در توان  اي آنبش تودهجن

هاي ممکنه  وقفه تالشتشکلی نظیر سازمان ما نبود. با همه این احوال ما بی
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 نمودیم. اي علیه رژیم شاه میخود را براي بسیج توده

در همین ایام من با بعضی از محافل روشنفکري دانشجویی تماس گرفتم      

نشریات   تحلیلو  آنان  و  اختیار  در  و پخش  مطالعه  براي  را  هاي سازمان 

سیاسی  می فضاي  باز شدن  از  بیشتر  هرچه  تا  نمودیم  تالش  ما  گذاردم. 

استفاده کرده و فعالیت خود را در میان دانشجویان، دانش آموزان و محافل  

 کارگري گسترش دهیم. 

هوادار سازمان از خارج  از سوي دیگر بسیاري از روشنفکران دموکرات و     

با اتکا به دانش سیاسی و تئوریکی که در آنجا اندوخته بودند.    آنها  ند. بازگشت 

به روشنفکري  محافل  در  شتافتند.  چپ  جنبش  یاري  در  به  خصوص 

باري  ها  دانشگاه پر  بسیار  مباحثه  جلسات  کشور  از  مسائل  راه  حول  به 

  از یکدیگر مشغول بودند   افتاد که درآن همگان به اظهارنظر و یادگیريمی

جوش این  همه  کنار  در  گروهخروش  و  .  انقالبی؛  مذهبیان  هاي  از  هایی 

زدند. روزي در تاکسی  پرستی مردم دامن میمانده نیز به روحیه خرافهعقب

به  راجع  همه  معمول  طبق  شد  سوار  جوانی  مرد  که  بودم  خانه  عازم 

د پس مدتی گوش دادن  وار  کردند. تازهها و تظاهرات صحبت میدرگیري

به صحبت ها ما شروع به گریه کرد. از او پرسیدیم آقا مشکلی براتون پیش  

ها  اي؟ گفت نه آقا این صحبتاومده یا کسی را در حوادث اخیر از دست داده

چیه، مگر نشنیدید که در قران مو سبز شده؟ مگر نشنیدید که عکس آقا  

ها ناراحت شده بودم؛ گفتم  فشده؟ من که از شنیدن این حردر ماه دیده

ها که واقعیت ندارد، بعالوه موضوعاتی از این قبیل را تا آدم به  اي آقا این

ها  چشم خودش ندیده نباید که باور کنه. او در جواب من گفت این گفته

دیگرکسی   کرد.  گریه  به  شروع  دوباره  و  کردن؛  تأیید  هم  علما  همه  رو 

سکوت گذراندیم. در آن لحظات با خودم    صحبتی نکرد و بقیه راه را همه در

 ها به کجا خواهید انجامید؟ پرستیکردم عاقبت این توهمات و خرافهفکر می
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جنبش ضد   اوج گیري چگونگی   به نظري اجمالی  
 دیکتاتوري شاه 

از توانمندي    57شده بود در سال  شروع  56جنبش انقالبی که از سال      

روزشمباالیی  بسیار گردید.  ایام  برخوردار  آن  در  انقالبی  حوادث  سیر  ار 

شهر کشور اعتراضات    34در    57اردیبهشت    16قرار بود که در تاریخ  ازاین

خرداد همان سال    15مردمی ضد رژیم برگزار شد. متعاقب آن در تاریخ  

فشارهاي مردمی ارتشبد نصیري رئیس جالد ساواك از کاربر کنار شد.  تحت

ا رکس آبادان به آتش کشیده شد.  سالن سینم  1357مرداد    28در شنبه  

گناه در آتش سوختند. در جمعه  تن از مردم بی  327در این واقعه دردناك  

نیروهاي نظامی رژیم همراه ه با تانک مردم غیرمسلحی   1357شهریور 17

را که در میدان ژاله براي اعتراض آمده بودند آماج گلوله قرار داده و جمع  

میدان در  مردم حاضر  از  این عمل    کثیري  و خون کشاندند.  به خاك  را 

هاي مردم منجر شد. این عمل  وحشیانه به تشدید هرچه بیشتر خشم توده

ناجوانمردانه تأکیدي بود بر اینکه رژیم پهلوي براي بقا خود آماده دست  

یازیدن به هرگونه جنایتی است. واقعه میدان ژاله عاملی شد تا خشم مردم  

بیشت هرچه  رسیده  لب  به  پهلوي  جان  جبار  حکومت  سرنگونی  متوجه  ر 

 گردد. 

  ز گیري هرچه بیشتر جنبش مراکز اصلی تأمین اقتصادي رژیم نیبا اوج   

یک  تاریخ  در  پیوستند.  اعتصابات  و  اعتراضات  دایره  به    26شنبه  تدریجاً 

از    1357شهریور   حمایت  در  نفت  صنعت  کارگران  عظیم  اعتصابات 

ت. کارگران شرکت نفت خواستار پایان  هاي سیاسی مردم انجام گرف خواسته

نظامی و آزادي زندانیان سیاسی شدند. در همین راستا در  دادن به حکومت

آهن و سازمان آب نیز اعتصابات متعددي صورت  سایر صنایع و همچنین راه

 گرفت.
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سرانجام شاه را وادار ساخت  ؛  ها و مقاومت دلیرانه ملت زجرکشیدهشورش

ضمن یک سخنرانی منفعالنه اشتباهات    1357آبان    15تا در تاریخ دوشنبه  

م را شنیده است. ولی به قول  دگذشته را پذیرفته و اعالم کند که صداي مر

به  و ال  المثل فارسی که توبه گرگ مرگ است دیگر زمان عجزاین ضرب

 گذشته بود و مردم فقط خواستار سرنگونی نظام سلطنتی بودند.

ترین تظاهرات ضد رژیم برگزار شد؛  از بزرگ  یکی 1357آذرماه    20در تاریخ  

بالغ تاریخ  و  در  و  کردند؛  شرکت  آن  در  نفر  میلیون  دو  آذرماه    27بر 

کارگران شرکت نفت براي دومین بار به یک اعتصاب بزرگ دست  1357

شریان قطع  با  در  زدند.  شاه  رژیم  ارزي،  درآمدهاي  کاهش  و  نفتی  هاي 

 سراشیب سقوط قرار گرفت. 

  ماه دي  26نفر سلطنت در تاریخ    9جام، شاه پس از تشکیل شوراي  سران     

همراه با همسرش فرح پهلوي با خفت و خواري براي همیشه کشور      1357

 را ترك کردند. 

رژیم شاه را هر  و غروب    افول    رخ دادمجموع تحوالتی که تا آن تاریخ     

شده  راهمچه بیشتر آشکار ساخت. اکنون امکان بازگشت خمینی به کشور ف 

با حضور میلیونی    57بهمن    12با همکاري دولت فرانسه در تاریخ    اوبود.  

شد.   کشور  وارد  فرودگاه  خمینی  مستقبالن  قبرستان  مستقیما  از  به 

زهرا رفت و در آنجا به ایراد سخنرانی پرداخت و خواستار استعفاي  بهشت

مهدي    57بهمن    16در تاریخ  در پی این تحوالت او  ردید.  گدولت بختیار  

تارك   بر  مذهبیان  هژمونی  اکنون  نمود.  دولت  تشکیل  مأمور  را  بازرگان 

چیز  . همهه بودو جنبش در اوج خود قرار گرفت هانقالب مردمی کوبیده شد

آماده بود تا براي همیشه تاروپود حکومت سلطنتی در ایران در هم نوردیده  

 شود.
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                                                             پیروزي انقالب
بهمن      به  57ماه    در  تا  برآمد  درصدد  بزرگداشت    سازمان  پاس 

بهمن مراسمی برگزار   19شدگان حمله به پاسگاه سیاهکل در تاریخ کشته

با  اما  از   کند؛  تا در حمایت  بود  قرار  با تظاهراتی که  از تداخل آن    اطالع 

 21روز  ن روز بر گذار شود؛ آن را لغو کرد و بهآنخست وزیري بازرگان در

د  کراي اعالم بهمن موکول نمود. در آن روز فرمانداري نظامی طی اطالعیه

ومرج ساعات منع عبور و مرور  که براي حفظ آرامش و جلوگیري از هرج

همه در روز موعود  این  کند. با بهمن تمدید می  22روز    12شبانه را تا ساعت  

از هواداران سازمان براي اولین بار گرد هم آمدند. در جریان  جمعیت کثیري  

آباد از شب قبل در  مراسم خبر آوردند که هما فران انقالبی در پادگان فرح

حلقه محاصره گارد شاهنشاهی گرفتار آمده و بین آنان درگیري مسلحانه  

به   67. روددرگرفته است؛ اما به جهت برتري گارد بیم کشتار همافران می

اند. جمعیت حاضر در مراسم  همین جهت آنان از مردم تقاضاي کمک نموده

همافران   به  کمک  براي  و  کرده  تعطیل  را  مراسم  موضوع  این  از  بااطالع 

درحالی یک انقالبی،  میکه  شعار  سیاهکل  صدا  سراسر  را  «ایران  دادند 
 

 

بهمن جمعی از هما فران، براي ابراز همبستگی خود با   19قرار بود که در تاریخ  این . ماجرا از 67

فرماندهان گارد شاهی را  انقالب مردم، نزد خمینی رفتند. این عمل همافران که خشم 

هاي  منظور جلوگیري از اشاعه این عمل توسط سایر بخشجواب نماند. آنان بهبرانگیخته بود بی

آباد  ارتش در شب بیستم بهمن نیروهاي زبده پاسگان را جهت سرکوب هما فران به پادگان فرح

ري نیروهاي گارد،  اعزام کردند. در آنجا نبرد شدیدي بین طرفین درگرفت. ولی به جهت برت

 گروهی از هما فران کشته شدند.
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کنیم» به سمت پادگان به حرکت درآمدند. در آنجا مردم براي نجات می

هاي آن را به غنیمت  هما فران پادگان را به تصرف درآورده و سالح  جان

ها  ازاین واقعه بود که بین مردم و بقایاي رژیم سابق در پادگانگرفتند. پس

کالنتري سلطنتی  و  پوسیده  رژیم  حفظ  براي  هنوز  تهران  در  که  هایی 

 جانبه درگرفت. کردند؛ نبردي همهمقاومت می

آخر        روز  دو  آن  هیچ  من  نمی  را  فراموش  ما  وقت  تیمی  خانه  کنم. 

داده بود. دیگر ترس   ها بود که نظم تشکیالتی سابق خود را ازدستمدت

لو رفتن خانه تیمی و مواردي از این قبیل در آن شرایط    از دستگیري و

اي بودند. اعضا  اعتبار شده بود. آن روزها همه مردم، انقالبی حرفهانقالبی بی

ا نیز مدتی بود که خود را از قید و بندهاي موجود در آنجا رها  خانه تیمی م

کرده بودند. در آن زمان با توجه به اینکه سیاست منسجم و مشخصی براي  

نمی داده  ارائه  مشترك  رهبري  کار  رهنمود  براي  به  کشیدن  انتظار  شد 

عمل ماندن و در خانه نشستن بود. در آن شرایط هرکدام ما براي  مثابه بیبه

جان رفقایمان  که  آرمانی  بودند؛  تحقق  کرده  آن  نثار  را  خود  پاك  هاي 

جداگانه به طرزي فعال در کنار مردمی که اکنون پا به عرصه آن میدان  

 ، قرار گرفتیم. ندتازندپیش میگذارده بودند و انقالب را به

 

                                     ها نبرد با مزدوران مدافع کالنتري
ماه خود را به خیابان خراسان رساندم در آنجا  شب بیست و یکم بهمن     

اي از مردم جمع شده بودند و قصد حمله و تصرف کالنتري را داشتند.  عده

مقاومت   سرسختانه  آن  مدافعان  و  داشت  قرار  کوچه  ته  در  کالنتري 

کردند. و با شلیک سنگین خود اجازه هرگونه حرکتی را از ما سلب کرده  می

که من براي استتار، خود را به دیوار چسبانده بودم با کلتی  بودند. درحالی

می شلیک  کالنتري  سمت  به  داشتم  همراه  به  موقع  که  آن  تا  کردم. 
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چندنفري از مردم نیز زخمی شده بودند. در این احوال بودیم که از سمت  

آمد توجهمان را جلب  میدان خراسان یک ریوي ارتشی که به طرف ما می

آنک آیا  رفتردم.  منع  ضابطین  به    ها  براي کمک  یا  بودند  شبانه  آمد  و 

آمدند؟ این سؤالی بود که بالفاصله از ذهن من گذشت.  مدافعان کالنتري می

زودي به ما شلیک خواهند کرد. این بود که من  طور باشد پس بهاگر این

کنم.    ها به ما برسند به سمت آن شلیکتصمیم گرفتم تا پیش از آنکه آن

جهت بدون معطلی به سمت تایر ماشین شلیک  دیگر تأمل جایز نبود بدین

بودیم   گرفته  سنگر  دیوار  پناه  در  که  ما  ایستاد  ریو  شلیک  این  با  کردم. 

عکس آنمنتظر  از  ولی  ماندیم.  ریو  سرنشینان  صورت  العمل  حرکتی  سو 

ف کمین  نگرفت. با عدم واکنش سرنشینان ریو، به ناگهان مردمی که در اطرا

کرده بودند؛ به سمت آن یورش آوردند. در آن تاریکی شب، هر که تا آن  

موقع سالحی در خانه پنهان کرده بود به همراه خود آورده بود. من فرد  

شمشیر به دستی را دیدم که باخشم بسیار به سمت ریو یورش آورد؛ و آن  

ردناکی از داخل  را با قدرت به داخل برزنت آن فروکرد؛ که به ناگهان فریاد د

ریو بلندشد. حاال همگی ریو را محاصره کرده بودیم. در عقب ریو تعدادي  

به   مردم  نداشتند.  خوردن  تکان  جرئت  ترس  از  که  بودند  نشسته  سرباز 

سرعت آنان را از ریو پائین کشیدند و خلع سالح کردند باخشم و کینه زیاد  

از ترس کشته شدن    کهبه کتک زدن آنان مشغول شدند. سربازان درحالی

کردند: تو را به خدا ما را نکشید؛ ما را  کردند فریاد میزاري و التماس می

اجبار ما  هایمان بازگردیم؛ ما سربازیم و بهآزاد کنید؛ اجازه بدهید تا به خانه

کردند و به  اند. ولی مردم به ضجه و زاري آنان توجهی نمیرا اینجا آورده

گفتند بی شرف ها چرا ها میادامه دادند. به آن  امان به کتک زدن آنهابی

ها  بینید که چه طور مردم در خیابانتا حاال در پادگان ماندید ؛ مگر نمی

می تا  کشته  بود  ممکن  آن  هر  عصبانیت  و  خشم  لحظات  آن  در  شوند؟ 
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اي دیگر در  اي در بدن یکی از آنان فرو شود. این بود که من وعدهدشنه

بینید  کنید مگه نمیها را ول. من هم فریاد کشیدم: اینماجرا دخالت کردیم

نکرده ترك  را  پادگان  ترس  از  شاید  این  سربازند  درنتیجه  سرانجام  اند. 

 ها را رها کردند.وساطت مردم آن

ما که حاال اسلحه بیشتري در اختیار داشتیم مجدداً به سمت کالنتري   

آنان ش به  بیشتري  با شدت  بار  این  و  لیک کردیم. حدود یک  بازگشتیم؛ 

ها در ابتدا از قدرت  ساعت بین ما و مدافعین کالنتري تبادل آتش شد. آن

چنان  وجود شور انقالبی مردم آن  آتش باالیی برخوردار بودند ولی با این

سوي کالنتري  ه آنان  مانع پیشروي مردم بهقف زیاد بود که شلیک بدون و

دیک تر میشدیم؛ و این چیزي بود  قدم به کالنتري نزبه    شد. ما قدمنمی

ترتیب پس از مدتی  اینخوبی آن را فهمیده بودند. بهکه مدافعان کالنتري به

ازآن بود  طور کامل خفه شد. پسها کاسته شد و بعد بهاز شدت آتش آن

هاي آنان به داخل  که براي دستگیري مزدوران رژیم و دستیابی به سالح

که به داخل کالنتري وارد شدیم کسی را  یکالنتري هجوم بردیم. ولی وقت 

 در آنجا نیافتیم در تاریکی شب همگی گریخته بودند.

از   دیگر  گروهی  با  و  زدم؛  بیرون  ازآنجا  من  کالنتري  این  سقوط  از  بعد 

انقالبیون به سمت کالنتري دیگري که در محدوده میدان فوزیه بود رهسپار  

شدت  مدافعان آن کالنتري بهشدیم. در آنجا نبرد شدیدي در جریان بود.  

می در  مقاومت  و  داشتند  محاصره  حلقه  در  را  آنجا  مسلح  مردم  کردند. 

کردند من و  ها سنگر گرفته بودند؛ و ازآنجا به کالنتري شلیک میبامپشت

بام رساندیم و ازآنجا شروع به شلیک کردیم. تا  همراهان خود را به پشت

مشغول شدیم. تا اینکه سرانجام این  مدتی در آنجا بودیم و به تبادل آتش  

آن مدافعان  و  نمود  پیدا  قبلی  مشابه  نیز سرنوشتی  فرار    پا  جاکالنتري  به 

 گذاشتند. 
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درآمدیم    حرکت  به  فوزیه  میدان  سمت  به  محل  این  از  فراغت  از  پس 

صحبت از آن بود که گارد شاهنشاهی براي سرکوب مردم قصد حمله به  

دان فوزیه سنگرهاي شنی بر پا کرده بودند. مرکز شهر را دارد. مردم در می

من و همراهان در سنگر ضلع جنوبی میدان در مدخل خیابان شاه رضا  

بهمن بود    22مستقر شدیم و منتظر درگیري با نیروي گارد ماندیم. روز  

همگی بسیار خسته بودیم. سرتاسر میدان پر بود  و  شب را تا صبح نخوابیده  

بردند. میانه روز نفربرهاي زرهی که  نبرد بسر می  ردر انتظااز انقالبیونی که  

آمدند مدافعان میدان را به خود آورد. درست در لحظاتی  از سمت مقابل می

که آنان وارد میدان شدند آتش از هر سو باریدن گرفت نفربرها اندکی پیش  

ها اندکی تأمل کردند و سپس  آمدند اما در میانه میدان متوقف شدند. آن

این  نشینعقب بودند ترك کردند.  از سمتی که آمده  ی نموده و میدان را 

به   ریاحی  را سرلشگر  نفربرها  آن  فرماندهی  بود.  ما  براي  بزرگی  پیروزي 

نبرد   آن  به عهده داشت در  را  فرماندهی لشگر گارد  او که  عهده داشت؛ 

 زخمی و مجبور به فرار شد. 

ما میکنندهاز هر سو خبرهاي خوشحال به  ها،  سقوط کالنتريرسید.  اي 

  24سرکوب مدافعان دانشکده افسري، تصرف ستاد ژاندارمري در میدان  

هاي  اسفند توسط هواداران سازمان و دیگر نیروهاي مردمی. تصرف پادگان

رژیمعشرت،  آبادعباس نظامی  و  تسلیحاتی  مراکز  دیگر  و  اشغال    ؛آباد 

اوین، جمشیدیهزندان آزاد    ،هاي  و  کمیته مشترك  زندانیان  زندان  شدن 

شدند.   دستگیر  رژیم  سرکردگان  از  بسیار  نبردها  این  جریان  در  دربند، 

بی اعالم  ارتش  نظامی حاضر درصحنه  سرانجام  نیروهاي  از  و  کرد  طرفی 
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به پادگاندرگیري تا  بازگردند. ها خواست  به دنبال آن دولت    68هاي خود 

پس کرد.  سقوط  روز  همان  توسط  بختیار  تلویزیون  و  رادیو  مرکز  ازآن 

به   انقالب  پیروزي  فتح گردید و صداي  انقالبی  و مردم  هواداران سازمان 

رسید  مردم  به69گوش  براي  این.  مردم  توسط  سلطنتی  حکومت  ترتیب 

 گردید.همیشه به گور سپرده شد و فصل نوینی از تاریخ ایران آغاز 

ها فراخوانده بود در آن زمان باوجودآنکه ارتش، نیروهاي مسلح را به پادگان

ولی  مردم مسلح براي اطمینان خاطر سنگرهاي خیابانی را ترك نکردند. 

بهمن در    22هاي شب  من نیز به همراه دیگر مدافعان میدان فوزیه تا نیمه

در آن ساعات از شب و  العمل ضدانقالب در آنجا باقی ماندیم.  انتظار عکس

قانونی کامل در  پس از قطعی شدن شکست مقاومت حامیان رژیم قبلی، بی

و ام یک بدوش    3که تفنگ ژ  شهر تهران حاکم شد. اغلب مردم درحالی

خیابان در  تردد  حال  در  گروهداشتند  بودند.  عناوین  ها  تحت  مسلح  هاي 

آوردند؛  ت هجوم میکردند النه ضدانقالب اسمختلف به اماکنی که فکر می

رساندند. در نزدیکی  و افراد وابسته به رژیم گذشته را دستگیر یا به قتل می

 

 

در   11/22/ 1357اي که در ساعت ده و سی دقیقه روز . امرا ارتش طی اطالعیه 68

ها فراخواند  نشینی و بازگشت به پادگانرادیوتلویزیون منتشر کردند نیروهاي ارتشی را به عقب

 قرار بود: متن اطالعیه ازاین

  1357/11/22صبح روز   103کشور شوراي عالی ارتش در ساعت  با توجه به تحوالت اخیر "

ریزي بیشتر ومرج و خوناتفاق تصمیم گرفته شد که براي جلوگیري از هرجتشکیل و به

هاي نظامی دستور داده شد که به  طرفی خود را در مناقشات سیاسی فعلی اعالم و به یکانبی

 "هاي خود مراجعه نمایند.پادگان
سیادتی یکی از کادرهاي قدیمی سازمان توسط   این نبرد متأسفانه رفیق قاسم  . در جریان69

 جان باخت. مزدوران رژیم 
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که متعلق به  سنگري که ما بودیم بین دو جوان بر سر تصاحب اسلحه اي

فرد   توسط  اسلحه  نهایتاً  که  بود زدوخورد سختی درگرفت؛  آنان  از  یکی 

بهمن    22ماکن از همان شب  مهاجم ربوده شد. غارت اموال دولتی و دیگر ا

خانگی واداري  دیدم که مملو از لوازماي را میهاي ارتشیشروع شد. کامیون

گذشتند. در آن لحظات انجام هر امري ممکن شده بود هرج  از میدان می

جا و  قانونی مطلق بر همهکاري. بیو مرج مطلق براي انجام هرگونه خالف

هاي انقالب براي مقابله با  که کمیتهچیز حکمفرما  شده بود. هرچند  همه

گرفته  طور خودجوش در مساجد شکلضدانقالب و دفاع از نوامیس مردم به

ها که بعضاً از عناصر ناباب وبی ریشه  ین کمیتهابودند. ولی بسیاري از اعضا  

بودند خود عامل و مسبب بسیاري از جنایات و تعدیات بعدي علیه مردم  

این کمیتندگردید بودند، در سر  ه. غالب  ها که اکنون همگی مسلح شده 

جاها افرادي    یهاي ایست و بازرسی ترتیب دادند. در بعضها ایستگاهچهارراه

هاي رژیم قبلی را بدوش انداخته مشغول  دیدم که شنل و رداي ژنرالرا می

روز فرصت خوابیدن  به ایذا و اذیت مردم بودند. من که نزدیک به دو شبانه

دیدم؛ تصمیم گرفتم تا براي استراحت و  بودم متأثر از آنچه میرا نیافته  

 قوا میدان را ترك کرده و به خانه بازگردم.  تجدید

خانه اشرف در  رفیق  بسیار    ،  هم  دیدار  از  بود.  آمده  تازه  نیز  او  دیدم  را 

رگی که  خوشحال شدیم. مختصري درباره وقایع چند روز قبل و پیروزي بز

عده گفت  من  به  او  کردیم.  صحبت  بود  شده  مردم  رفقاي  نصیب  از  اي 

اند؛ و در  سازمان به همراه هواداران، ستادي را در دانشکده فنی ایجاد کرده

باره با او صحبتی نکردم    اند. من که بسیار خسته بودم دراینآنجا جمع شده

دیم. براي اولین بار  و بر روي پتویی که بر کف اتاق پهن کرده بودیم خوابی

اي سر  دهنده ها با خوشحالی و فارغ از هرگونه فکر آزاربود که پس از سال

هم بودیم که براثر خستگی مفرطی    بر بالین می گذاشتم. در حال صحبت با
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    ستاد سازمان در دانشکده فنی

                                                   
بهمن براي دیدار با رفقا عازم ستاد سازمان در دانشکده فنی   23صبح روز 

کردم چرا دانشکده فنی؟  فکر می  مدانشگاه تهران شدم. در بین راه با خود

آن از  پس  سازمان  تشکیالت  استقرار  محل  جانآیا  و  همه  فشانی 

میدان هاي    هاي سیاه استبداد پهلوي در یی که در سالازخودگذشتگی رفقا

چوبه  تیر، دارپاي  و  ،هاي  تیمی  هاي  خیابان  خانه  آرمانیا  براي  هاي  ها 

زجر و رنج شکنجه و زندان را به  ایام طوالنی  شان کشته شدند و یا  مردمی

نه در میان مردم که باید در کنجی از دانشگاه تهران  اکنون  جان خریدند؛  

 باشد؟

رسید از دانشجویان  از جوانان پرشور که به نظر میاي  در دانشکده فنی عده  

رفت حال  در  هستند  سازمان  هوادار  آموزان  دانش  اکنون  و  بودند.  وآمد 

اي  چیز را دگرگون کرده بود، دیگر انقالبی گري از انحصار عدهانقالب همه

خارج همه  معدود  بود.   گردشده  محل  این  در  که  به کسانی  بودند  آمده 

ها اکنون به ستاد آمده بودند تا  نحوي در تحقق انقالب نقش داشتند. آن

آرمان تحقق  جهت  در  خلق  فدائیان  پرچم  زیر  و  در  دموکراتیک  هاي 

 خواهانه خود اقدام کنند. آزادي

دریکی  تا آنکه    یافتمگشتم، ولی کسی را نمیدر آنجا به دنبال فرد آشنایی

اتاق علی  از  با  پس  شتگرکها  او  شدم.  از  آشنا  من  که  شد  متوجه  ازآنکه 

احوال رفیقانه  بسیار  من  با  هستم  سازمان  قدیمی  کرد.  اعضاي  پرسی 

که این رفتار او بر من تأثیر بسیار مثبتی گذارد. در آن موقع غالب  نحوي به

زمان بودند  زندانیان سیاسی آزاده شده که به نحوي از انحا در ارتباط با سا 

 اندازي امورات آنجا بودند. در دانشکده فنی گردآمده بودند؛ و در حال راه 

هاي فدایی  از همان موقع دیگر تشکلی با خصوصیات سابق سازمان چریک 
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گیري بود ترکیبی ناموزون از افراد  و آنچه در حال شکل  خلق وجود نداشت 

آنان عبارت از زندانیان    هایی با عقاید و سالیق سیاسی متعارض بود.و دسته

کشور   خارج  از  انقالب  جریان  در  که  افرادي  و  اعضا  آزاده شده،  سیاسی 

بودندبازگشت از  ، تشکله  از آن جدا  تا پیش  که  داخل کشور  هاي هوادار 

  هاي قدیمی سازمان کردند و تعداد قلیلی از چریک سازمان کار سیاسی می

نام فداییان    این تشکل جدید در مقایسه  .را شامل می شدند با قبل تنها 

خلق را با خود داشت. سازمان اکنون آبستن تغییراتی بنیادي بود که انقالب  

 تخم آن را افشاند. 

از مدتی جستجو سرانجام رفیق منصور     تا    پس  قرار شد  راپیدا کردم. 

براي انجام کار آتی    همچنان در ارتباط با هم باشیم. ولی برنامه مشخصی

 . در دستور نداشتیم. اکنون ما به دنبال سیر حوادث افتاده بودیم 

همه در  زائدالوصفی  هیجان  شور  موقع  آن  خبرنگاران  در  بود؛  حاکم  جا 

بدان جا مراجعه می و گفتگو  براي مصاحبه  کردند. یک مصاحبه  خارجی 

. در آنجا او  در آن شرکت داشت  فرخ نگهدارتلویزیونی هم برگزار شد که  

پشت به دوربین قرار گرفت، معلوم نبود که دیگر چه ضرورتی داشت که در  

بر روي    يناخوشایند  آن زمان وي پشت به دوربین بنشیند؟ این کار تأثیر

 برداري مخالفین سازمان قرار گرفت.بینندگان داشت و مورد بهره

موقع افرادي وابسته به سازمان هاي خارجی براي اطالع از مواضع    در آن 

سیاسی سازمان به ستاد فنی سر زدند از جمله از طرف سفارت شوروي نیز 

 هیئتی به آنجا مراجعه کردند.

 

تئاتر دانشکده جلسات پرشور  در آمفی  بود،  جنب وجوشپر  ستاد فنی بسیار  

برگز کارگري  پیرامون مسائل  و گفتگو  که  بویژه  شد.  ار میبحث  شخصی 

قابل اطالعات  همچنین  و  کارگري  گسترده  روابط  این  داراي  در  توجهی 
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فعالیت  زمینه   بسیار  اداره  بود  را  جلسات  این  خوبی  بامهارت  او  داشت. 

همین امر  معلوم شد که وي از هواداران پیکار است.    پس از مدتی کرد.  می

ال همکاري با سازمان بود از  وجودآنکه او در آن مقطع در ح باباعث شد تا 

 آن جمع طرد گردد.

   جلسات بحث شبانه در ستاد 
اي با حضور غالب اعضاي  از همان ابتداي تشکیل ستاد، جلسات بحث شبانه

من هم  در  شد.  قدیم سازمان و رفقاي جدیداً عضوگیري شده تشکیل می

وقایع    معموالً در این جلسات دربارهاوایل تا مدتی در آن شرکت میکردم.  

ها  گاه ندیدم که این بحثپایانی صورت می گرفت. من هیچهاي بیروز بحث

می نتیجه  آنچه  بیانجامد.  سازمان  براي  درازمدتی  سیاست  تعیین  شد  به 

سیاست برخی  نحوي  اتخاذ  به  که  بود  حوادثی  با  مقابله  در  روزمره  هاي 

ق، خود  مناط  ی مسبب آن حاکمیت جدید بود؛ و یا آنچه هواداران در بعض

اي که در کردستان  المثل وقایع خارج از ارادهرا درگیر با آن کرده بودند. فی

اي بودیم که  داد. درواقع ما فاقد سیاست واحد و سنجیدهمی  و یا گنبد رخ

شد عمدتاً  بتوانیم در کل کشور آن را پیش ببریم. آنچه بحث و گفتگو می

در  و  در چارچوب همان مسائل   بود که  هاي  چارچوب سیاستمشکالتی 

هاي ایالتی نیز هرکدام بنا به درك خود، سیاستی  گذشت. کمیتهکلی می

 بردند. را در چارچوب منطقه مورد فعالیتشان  پیش می

  ؛ مشاهده می شدسوادي سیاسی و تئوریک به نحو فاحشی  کم جمع  در آن

ادامه میاي که ساعتکنندهپایان و خستهبی  يهابحث م  به نظر  .یافتها 

جایی  رسید این جلسات که بر بستر اندك اطالعاتی استوار است راه بهمی

برد. از سوي دگرفشارهاي باند مسلط در آن جمع براي بیرون راندن  نمی

صورت    ) افرادي نظیر من که عمدتاً با هدایت شخص حسن (علی توسلی

ازآنمی که  رساند  نتیجه  این  به  مرا  دیگر در جلسات شرکت  گرفت  پس 

فرخ  این  عمدتاً  جلسات  این  در  دیدگاه  نکنم.  که  پیش  بود  را  خود  هاي 
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از    شد. فرخگیري بر مبناي نظر او و دوستانش انجام میبرد؛ و تصمیممی

قابلی  سوا او ژورنالیست  اما  نبود؛  ایدئولوژیک و تئوریک کافی برخوردار  د 

(جمشید   رحیم  نظیر  سازمان  زمان  آن  مدعی  رفقاي  بقیه  متأسفانه  بود. 

  هاي فرخ طاهري پور) نیز شبیه او بودند. ولی با این تفاوت که هرچند بحث

سازي  ارکسیستی بود ولی توان اقناعفاقد تحلیل طبقاتی به سبک و سیاق م 

طور که بعداً در  داد.  همانرا درهمان حد ژورنالیستی آن خوب انجام می

مناظره تلویزیونی که در باب موضوع ایدئولوژي برگزار شد دیدیم که چگونه 

فرخ جا  آن  در  کرد.  مچاله  را  او  سروش  بی  دکتر  از  اوج  خود  سوادي 

اي را آشکار ساخت. او در آن مناظره از  مارکسیسم و اصوالً هر نوع فلسفه

پاسخگویی به سئواالت سروش دچار    فرط فشار عصبی ناشی از ضعف در

غش وبی حالی گردید. این ضعف و بی سوادي فلسفی آن چنان وضعیت  

بهروانی که  آورد  پدید  سازمان  اعضا  براي  را  مفهوم  اي  سرافکندگی  جز 

سوادان بر سازمان بود  کم نداشت. تسلط این گروه از راي سازمان بدیگري 

هاي سیاسی؛  که زمینه کرنش بعدي سازمان اکثریت را در مقابل توانایی

بهرام در همان زمان من به    ایدئولوژیک و تئوریک حزب توده فراهم آورد.

به    اعتراض کردم که چه ضرورتی بود که فردي را   ) دوستدار صنایع اکبر(

ره ایدئولوزیک بفرستیم که به آن اشراف کافی ندارد. او درپاسخ گفت  مناظ

به   را  آنها  شویم که  کسانی  باعث شهرت  تریبون  این  از  نمی خواهیم  ما 

 درستی نمی شناسیم.  

   انتخاب مرکزیت بعد از پیروزي انقالب
آغاز شد؛ ضرورت آنکه سازمان، تحرك    56  سال   که از   ی با جوشش انقالب 

قب در  احساس  بیشتري  بسیار  دهد  بروز  خود  از  آماده  پیش  شرایط  ال 

هاي تیمی فعالیت  هایی که در خانهگردید. در آن شرایط غالب چریک می

فرصت    ؛ طلبیدهایی که آن شکل از مبارزه میکردند. به جهت ضرورتمی
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وسیاسی   تئوریک  دانش  ارتقا  امکان  و  بود. برایشان  مطالعه  ناچیز  بسیار 

برايبه آنکه  همان  ویژه  سازمان  اعضا  از  شد  بسیاري  بیان  قبالً  که  طور 

اهمیت   تئوریک در درجه دوم  بود؛آنچه    بود.آموزش  براي   مهم  آمادگی 

براي   بود.  انقالبی  عمل  کلی  سادهما  انجام  فرمول  همان  مبارزه  راه  ترین 

هاي توضیحی بود. با تغییر اوضاع  انجام عملیات مسلحانه و پخش اعالمیه

اوج انجام عملیات چریک  سیاسی و  انقالبی و عدم ضرورت  گیري شرایط 

شهري مبارزه انقالبی وارد فاز نوینی گردید. اکنون غالب مردم با گرایش  

طبقاتی مختلف وارد عرصه مبارزه سیاسی گردیده بودند. نیروهاي وارد در  

انقالب تمام تالش خود را براي کسب هژمونی برتر با جدیت فراوان پیگیري  

پیشنمودمی شرایط  میند.  نشان  تحت  آمده  مذهبی  نیروهاي  که  داد 

اند. ما و  خمینی هژمونی برتر در رهبري انقالب را به دست آورده  پیشوایی 

همه  هاي روشنفکري سکوالر همگی به حاشیه رانده شدیم. باایندیگر گروه

مقطع،  به  درآن  فدایی  سیاسی  سازمان  گروه  قدرتمندترین  عنوان 

گذشت مارکسیستغیرمذهبی،  از  اقشار  ه  دیگر  حمایت  خود،  هوادار  هاي 

ها و طبقات میانه جامعه را که چندان تمایلی به ایدئولوژي  روشنفکري، گروه

این   داشت.  همراه  به  نیز  نداشتند  را  انقالبی  جنبش  در  مسلط  مذهبی 

 . کرداي در مقابل حاکمیت جدید مطرح عنوان وزنهوضعیت سازمان را به

سیاسی الزم    - در چنین شرایطی سازمان فداییان خلق توان تئوریک  اما      

پاسخ همهبراي  تشکل  گویی  رهبري  نداشت.  را  جدید  شرایط  به  جانبه 

توجه   با  تا  برآمد  نیازهاي مبرم جنبش  چریکی سابق سازمان درصدد  به 

انقالبی براي ارتقا سطح کیفی رهبري سازمان اقداماتی انجام دهد. چاره  

شده از زندان   اصطالح باکیفیت تازه آزاد این معضل استفاده از نیروهاي به

باکیفیت افراد  گزینش  مقطع  آن  در  البته  رفیق  ؛  بود.  عهده  به  عمدتاً 

نیز افراد را با توجه به معیارهایی که خود قبول    او.    بود  (رضا غبرایی) منصور
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 70.ود . چیزي که بعداً بالي جانش شدنمداشت گزینش می

ترتیب جذب سازمان شدند خط سیاسی تئوریک  ایناغلب رفقایی که به     

هاي حبس در زندان همفکران خود  ها طی سالخاص خود را داشتند. آن

روابط را حفظ نمودند. به  آن  را یافته بودند و پس از آزادي از زندان نیز  

وارد   نیز  محفل  آن  سازمان  به  آنان  از  یکی  جذب  از  پس  خاطر  همین 

میتش بهکیالت  فکرهاي  اینشد.  طرز  با  مختلفی  باندهاي  که  بود  ترتیب 

متفاوت در همان ابتدا جذب سازمان شدند. البته اینکه چه کسی در چه  

ت داخل تشکیالت نیز  امقطعی جذب سازمان شود نیز تا حدودي بر مناسب

)   رضا اکبري افرادي نظیر جواد (علی  56طور مثال در سالگذارد. بهاثر می

فتاپور  هادي   مهدي  به  و  که  بودند  کسانی  اولین  جزو  عنوان  میرموید 

که در همان زمان چه بسیار  سازمان شدند. درحالیوارد  عضوگیري ویژه  

توانستند جذب سازمان  اي که میآزادشدهافرادي اعم از علنی و یا زندانی  

شوند ولی بلحاظ طرز فکر حاکم بر رهبري آن زمان سازمان مانع از ورود  

 آنان در حلقه انتحاب ویژه شد. 

اندك      زمان  اختالفباگذشت  بروزنظرها   اندك  را  و  دادند    خود 

هاي نظري مختلفی شکل گرفت. البته این مبحث جدیدي نبود  بنديگروه

 

 

هاي غیرقانونی» در نشریه کار  «اعدام هالجوردي در ارتباط با درج مقال 60.در اسفندماه سال  70

اي توضیحات به دادستانی مستقر در  از سازمان خواست تا مسئول نشریه کار براي اداي پاره

  ؛ زندان اوین مراجعه کند. رهبري سازمان رضا غبرایی را علیرغم مخالفتش با رفتن به دادستانی

به زندان اوین فرستاد. او در آنجا   60د اسفن 15عنوان مأموریت سازمانی در تاریخ بینانه بهخوش

دستگیر شد و پس از چهار سال که در زیر حاکم بود سرانجام به اعدام محکوم شد. رضا در  

 یادش گرامی بادشد. اعدام  64شهریور   27تاریخ 
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یافته بودند. فقط براي ما که تا پیش    هاي فکري از قبل شکلبندين گروهای

ها مشتمل  نمود. اینگنگ و نامفهوم می  ؛هاي تیمی بودیم از آن در خانه

گروه و  کشور  از  خارج  رفقاي  بر  زندان  بودند  درون  از  که  متعددي  هاي 

راي گردآمدن  که وقوع انقالب زمینه را بهاي خود را داشتند. اکنونیارگیري

ها  کشمکش براي کسب هژمونی بین آن،  آنان در سازمان فراهم کرده بود 

فرد) در    يدرگرفته بود. گروهی که با مسئولیت حیدر ( محمد رضا دبیر 

بردند. از سوي دیگر  آمده بودند خط فکري خود را پیش می نشریه کار گرد

کردند.  می  به همین سیاق عملسازمان نیز    و همفکرانش در مرکزیت  فرخ

حرمتی پور نیز بدون آنکه مسئولیتی در سازمان به پذیرند    - گروه اشرف

گروه   وگسترش    این ها هرکدام براي شکل دهی   . سهم خود رامی طلبیدند

پذیر  به یارگیري مشغول شدند. وضعیتی که ادامه آن چندان امکان  خود

ترتیب هنوز زمان کوتاهی از تشکیل ستاد سازمان نگذشته بود  ایننبود. به 

  برآمدند.سازمان  ها به کشمکش براي کسب هژمونی در رهبري  گروهاین  که  

علی  فتاپور و  مهدي  نگهدار،  فرخ    در رقابت بین این هژمونی طلبان، حلقه  

توسلی دست باال را بر سایر محافل درون سازمان پیدا کرد. در اطراف این 

،      )بهرام ، اکبر دوستدار صنایع (  یروان لطفی گروه افراد دیگري نظیر انوش

زده  حلقه)    رحیم جمشید طاهري پور (و    )منصوررضا غبرایی (  ،، مجیدجواد

ممبینی امیر  نظیر  بودند  هم  منفردي  افراد  این گروه  بودند.  در  بندي  که 

اتصال  از طریق    مستقل یا  کردند تاجایی نداشتند ولی آنان نیز تالش می

وپا نمایند. تحوالت بعدي  پایگاهی براي خود دستخود به  این یا آن گروه  

این روند را هر چه بیشتر آشکار ساخت. تالش جهت به حاشیه  نا سالم  ابعاد  

بجز  در نتیجه  راندن بقایاي رفقاي چریک سازمان هرچه بیشتر تشدید شد.  

براي تثبیت موقعیتشان خود را به گروه ها پیوند زده بودند؛ بقیه  آنانی که  

 آنها ازگردونه رهبري سازمان بیرون رانده شدند. 

آنالجرم     مدتی  از  تشکیالتی  پس  و  تئوریک  سیاسی  روند  که  هایی 
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دیدند راه جدایی وگریز از مرکز مرکزیت سازمان را مغایر با تفکرات خود می

اکثر چریک  به دور هادي را پیش گرفتند.  قدیمی  راه    هاي  و  زدند  حلقه 

فیانه به یارگیري  طور مخها بهدیگري را براي ادامه مبارزه خود برگزیدند. آن 

مشغول شدند و براي آینده امکانات الزم را تدارك دیدند و منتظر ماندند  

 تا در شرایط مناسب تکلیف خود را با رهبري ناموافق تسویه کنند.

  و  انصاريمدتی را با صبا    در سطور قبلی اشاره کردم که من و اشرف     

خانه بودیم. متأسفانه طی آن زمان چه من و چه  ) همحسن (علی توسلی

گونه رابطه رفیقانه اي را که تا پیش از آن با سایر رفقا  نتوانستیم هیچ  اشرف

که   هاي تیمی داشتیم با این دو برقرار کنیم. بخصوص رفتار حسندر خانه

توانایی سیاسی و    ز نظر من  ا فاقد  او که  بود.  و زننده  بسیار غیر رفیقانه 

  در سازمان   اي بود با توسل به ریسمان روابط محفلی، خود را تئوریک ویژه

سازمان    اعضا  دیگر   نظر و رأي در مورد جایگاه تشکیالتی باال کشید و صاحب

 گردید. 

رهبري         پیشاروي  را  تئوریک  سیاسی  مسائل  از  انبوهی  انقالب  وقوع 

در   سازمان  رسمی  پاسخگویی  آن  از  پیش  تا  که  هرچند  گذارد.  سازمان 

نفره بود، ولی با وقوع انقالب و ضرورت اتخاذ  حیطه اختیارات رهبري سه

ع  مواضع روزانه این قاعده کارایی خود را از دست داد؛ تا جایی که در مقط

قیام توده اي  مردم علیه رژیم ، اعالمیه «قیام را باور کنیم»   اوج گیري 

تکثیر و بعدا پخش شد. هرچند    نوشته و توسط هادي  مستقالً توسط فرخ

ي آن پیش آمد بخشی از این  ای که بر سر محتوات اختالف برخی    بخاطر بعدا  

بدینا نشد.  پخش  انقالب  عالمیه  پیروزي  از  پس  ابتداي  همان  از  جهت 

تر که بتواند در دو زمینه سیاسی و تشکیالتی  ضرورت یک رهبري وسیع

 پاسخگوي نیاز مبرم روز باشد در دستور کار سازمان قرار گرفت.

وسیع  در آن موقع با توجه به علنی شدن سازمان موضوع انتخاب رهبري   
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براي   در سازمان  سازمتري  رهبري  انتخاب  آن  از  تا پیش  ان مطرح شد. 

مفهومی نداشت. سازمان مرکب از افرادي بود که در شرایطی کامالً مخفی  

بردند و عدم شناسایی افراد از یکدیگر براي حفظ تشکیالت یک  به سر می

 رفت.اصل مهم امنیتی به شمار می

پ و  احمدزاده  رفقا  زمان  در  که  سازمان  رهبري  گرفت؛    ویاناولین  شکل 

بعالوه آنان   ؛ شناختندکه غالباً همدیگر را می  ندعمدتاً از اعضا محافلی بود

از مبارزه بودند که خودشان  آن را تئوریزه کرده بودند.   یسازمانگران شکل 

تا    آن رفقا نسل جدیدي به رهبري رفیق حمید اشرف  جان باختن پس از  

و دیگر رفقایی که    هدایت سازمان را به عهده گرفت. حمید اشرف  55سال  

زمان سکان آن  سازمان شدند هیچدر  اکثریت  دار هدایت  منتخبین  کدام 

اي  بلکه بر مبناي اعتماد رفقا به هم و مناسبات ویژه  ؛اعضا سازمان نبودند

ان حاکم بود به باالي هرم تشکیالتی  که در آن شرایط مبارزاتی در سازم

از   پس  شدند.  باختنبرکشیده  اشرف   جان  رهبري    حمید  اعضا  بقیه  و 

دار رهبري سازمان شدند. جمع فرجودي، صبا  سازمان دو جمع دیگر عهده

سال   از ضربات  پس  بحران  دوران  در  که  وعبداهللا  زاده  رهبري   55بیژن 

ولی رهبري آنان چندان دوامی نیاورد و بجز    ،   رفتند سازمان را به عهده گ

جمع  دوم رهبري سازمان   دو تن دیگر توسط ساواك کشته شدند. عبداهللا

 بودند.  و هادي  ، مجید که تا مقطع انقالب حضور داشتند شامل منصور

برگزار   انقالب  از  از پس  انتخابات مرکزیت سازمان که  شد هرچند در  اما 

شرایط علنی و به شکلی دموکراتیک صورت گرفت که تا آن موقع سابقه  

   واقع چندان هم دموکراتیک نبود.  نداشت ؛ ولی به

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  موضوع از این قرار بود که ما اعضا چریک تشکیالت غالبا به شکل مخفی و 

هم فعالیت می کردیم. بهمین خاطر    از  جدايو  در خانه هاي تیمی  ناآشنا   

. تا پیش از آن    ما هیچ گونه شناختی از توانایی هاي دیگر اعضا نداشتیم  
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با هر خصوصیت  به یکدیگر هر کسی  اعتماد محض رفیقانه  بر مبناي  ما 

در رهبري سازمان  در سلسله مراتب تشکیالتی  وقتی که    ،که داشت  فردي

.  فتیممی پذیر به عنوان مسئول خود  را  بدون چون و چاورا  قرار می گرفت  

مدت کوتاهی پس از علنی شدن سازمان  اکنون وضع دگرگون شده بود .  اما  

براي آشنا شدن   آنکه فرصت کافی  با یکدیگر  بدون  فراهم  اعضا سازمان  

انتخابات مرکزیت سازمان مطرح شد. در شرایطی که وش آن    د مساله  به 

اي که  کشور و زندانیان تازه آزادشدهها، رفقاي خارج از  چریک کوچک  گروه  

بود  هاي شکل یافته و محافل خاص خود را داشتند اضافه  دیدگاه . شده 

از   گروه  سه  این  افراد  گرایشات  بودن  ناشناخته  از  گذشته  که  آن  جالب 

زندانیان آزادشده نیز با یک دیگر آشنایی  حتی  یکدیگر، در بسیاري از موارد  

از دیگران بود. در چنین    یشان هاهم در حد شنیدهنداشتند؛ و اطالعاتشان از  

تا سرنوشت رهبري   بود  قرار   ، از هم داشتند  افراد  اطالعاتی که  محدوده 

سازمان مشخص شود. بیگمان در چنین شرایطی انتخاب افراد در چارچوب  

ها براي گزینش افراد متمایل  بازي و سفارشناسالم تمایالت باندي و رفیق

 در بهترین شکل آن انتخاب از طریق پذیرش گزینه رفیقانی  به باند و نهایتاً

توانستی اعتماد کنی. در آن شرایط این امر براي من ها میبود که به آن

بسیار دشوار شده بود که به کدام یک از این افراد راي بدهم چراکه به جز 

د. نها در ارتباط بودم بقیه آنها برایم ناشناس بودنآچند چریک سابق که با  

دیگر آنکه شرط اعتماد کور کورانه را هم مردود می دانستم . در آن شرایط  

شناختم و بدانان اعتماد داشتم؛ ازنظر سیاسی و  رفقاي چریکی را که می

تئوریک با من در یک راستاي فکري نبودند. اگر تا دیروز بنا به مالحظات  

جام این کار دیگر  ها را داشتم امروز انسیاسی اجبار به فعالیت در کنار آن

ضرورت چندانی نداشت. بنابراین مشورت با آنان در این زمینه براي من  

می که  را  چریکی  رفقاي  غالب  مثالً  نبود.  کارساز  بدانان  چندان  توانستم 



 261  دوران گذار - فعالیت علنی

 

زده بودند. به همین خاطر در آن  حلقه  اعتماد کنم اکنون در اطراف هادي

 رأي دادم.   ه رفیق منصورجمع من تنها ب

گیري  رأي آن و منصور که خود از بانیان  گیري گذشته از مجیددر آن رأي

هاي قدیمی در رده رهبري قرار نگرفت در  کس دیگر از چریک بودند. هیچ

نیز که تا پیش از آن در تشکیالت چریکی پیش از انقالب   این میان هادي 

به داخل    نگهدار  جاي او فرخزد از دایره رهبري خارج و بهحرف اول را می

 رهبري برکشیده شد. 

 

                                                    ستاد سازمان در خیابان دهکده 
استقرار تشکیالت سازمان در دانشکده فنی چندان خوشایند حاکمیت      

به اصرار   از مدت کوتاهی  به همین جهت پس  نبود.  او  جدید و هواداران 

  شد تا آن محل تخلیه گردد. در آن مقطع منصور رئیس جدید دانشگاه قرار  

ما باید    به سراغ من آمد؛ و در گفتگویی که باهم داشتیم به من گفت: نادر

بدین ؛  کنیم  ترك  را  فنی  دانشکده  زودتر  محل  هرچه  به  احتیاج  جهت 

مناسبی براي ستاد داریم. الزم است تا در این زمینه اقدام ممکن را انجام  

کار شدم و با یکی از رفقا به  بهسرعت دستازآن مالقات من بهدهی. پس

ساختمان که  شناسایی  بودهایی  سازمان  هواداران  اشغال  همچنین    در  و 

شدن به ستاد سازمان را داشت بررسی کردم. در  امکانات الزم براي تبدیل

فکر   با خود  ولی  نظر داشتم  را در  ابتدا ساختمان وزارت کشور  آن موقع 

مناسب  و  بزرگ  ساختمان  این  هرچند  نگهدار  یکردم؛  ولی  و    ياست 

جه  جهت از خیر آن گذشتم و متومحافظت از آن بسیار دشوار است. بدین

ساختمانی واقع در خیابان میکده شدم. این ساختمان که از دفاتر ساواك  

از  محسوب می بود  بود. مزایاي آن عبارت  براي کار ما بسیار مناسب  شد 

اتاق به مرکز شهر، تعداد مناسب  ، پارکینگ مناسب داخلی و  ها  نزدیکی 

امکان آسان تر حفاظت و  از محالت مذهبی نشین و  بودن    خارجی، دور 
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 . بود  نگهداري ازآن

ازآن  پس.  در میان گذاشتم  پس از انتخاب این ساختمان موضوع را با منصور 

قرار شد تا رفقا ستاد دانشکده فنی را ترك کرده و به آنجا منتقل شوند. 

بودیم با آن مواجه  این ساختمان  و    مشکلی که در  و صندلی  نبود میز  ؛ 

می از این قبیل بود. چراکه تمام لوازم این ساختمان به غارت رفته بود  لواز

اي اندیشیدم،  و درواقع آنجا را جارو کشیده بودند. براي تجهیز آنجا نیز چاره

را که   اداري ساختمان دیگري  لوازم  تا  برآمدم  اختیار  آن هم  درصدد  در 

 سازمان بود تخلیه کرده و بدان جا منتقل کنم. هواداران 

اندازي ستاد دهکده  قرار بود که در همان اوایل راهوضوع آن ساختمان ازاینم

روزي انوش لطفی به سراغ من آمد و گفت: ما ساختمانی را در اختیارداریم  

برند. اند وهم اکنون در آنجا بسر میکه هواداران سازمان آن را اشغال کرده

می سر  آنجا  به  من  مشغتاکنون  آنکه  جهت  به  ولی  برایم  لهزدم؛  هایی 

آمده امکان آنکه به آنجا بروم را ندارم اگر شما وقت دارید  این کار را  پیش

انجام دهید. من نیز این کار را پذیرفتم. آن محل یک مرکز انتشاراتی بزرگ  

هاي بزرگ چاپ، دوخت، صحافی،  بود با تمام امکانات الزم، از قبیل ماشین

وه تعداد زیادي میز و صندلی اداري.  کاغذ، مرکب و دیگر ملزومات چاپ. بعال

ها را به ستاد دهکده منتقل کردم.  من در همان ابتدا، بیشتر میز و صندلی

راجع به امکانات چاپخانه آنجا صحبت کردم تا در صورت    ازآن با هاديپس

منتقل کنیم.  جاي امنی ها را براي دایر کردن چاپخانه سازمان بهامکان آن

پیشنهاد مرا پذیرفت قرار گذاشتیم تا او با جرثقیل و کامیون بدان    هادي 

جا آمده و باهم لوازم چاپخانه را ازآنجا خارج کنیم.  ما این کار انجام دادیم  

   . و کلیه امکانات چاپ را از زیرزمین ساختمان با مشقت زیاد بیرون کشیدیم

اي در جاده کرج منتقل کرد. این چاپخانه تا  آنها را به نقطه  هادي   سپس

انجام می انتشاراتی سازمان را  انشعاب کلیه کارهاي  داد. در مقطع  مقطع 
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هایی  انشعاب اکثریت و اقلیت موضوع مالکیت آن زمینه مشاجرات و کدورت

موفق گردید    بین طرفین گردید. تا اینکه در این کشمکش سرانجام هادي

 چاپخانه را براي اقلیت محفوظ نگه دارد. 

در قسمت پارکینگ ساختمان که    ؛الذکراندازي چاپخانه فوقتا پیش از راه

اندازي نمودیم؛ و  داد چاپخانه کوچکی راهاي را تشکیل میطبقهفضاي نیم

از   1357اسفند 19از همین امکان بود که اولین شماره کار به تاریخ شنبه 

 طریق شبکه تشکیالتی پخش و در اختیار همگان قرار گرفت.

(یداهللا    به همراه نظام  ضلع شرقی طبقه همکف ساختمان را رفیق هادي 

.  و دیگر رفقاي چریک اشغال نمودند)بهکیش  کاظم (محمد رضا  ،  گل مژده )

 .تدارکات، انتشارات و مالی بودامور تسلیحات،  مسئول    در آن موقع هادي

همکاري وي  با  نیز  در    نزدیکی  هايمن  هاديآداشتم.  موقع  دیگر    ن  و 

دهی کردند آن بخش را به ستاد  یت را سازمانرفقایی که بعداً تشکیالت اقل

آن که  اموري  جریان  در  ما  و  بودند؛  کرده  تبدیل  خود  انجام  اجرایی  ها 

 دادند نبودیم. می

در ضلع غربی طبقه همکف ساختمان چهار اتاق وجود داشت. که دریکی  

آن بطحاییاز  مسعود  مدتی  فلسطی   از   ها  گروه  سابق  حالن  اعضا    ت به 

طرح   در  ساواك  با  همکاري  به  مظنون  او  شد.  می  نگهداري  محبوس 

و هشت تن دیگر از زندانیان سیاسی    بیژن جزنیرفیق  ناجوانمردانه قتل  

توسط    بطحایی مسعود  بود.   شدن  ترس کشته  از  انقالب  پیروزي  از  پس 

البیون مذهبی داوطلبانه به سازمان پناه آورده بود. ما در ستاد از محل  انق 

کردیم. بطحایی در تمام مدتی که آنجا بود  سکونت وي سخت مراقبت می

مشغول نگارش مسائل مربوط به وقایع آن دوران از زندانش بود. وي مدتی  

ترین آسیبی به خاطر  پس از سکونت در ستاد سازمان بدون آنکه کوچک 

 تهام وارده ببیند آنجا را ترك کرد.ا

ها و یا  کنندگان بسیاري داشت اعم از گروهدر آن موقع ستاد مراجعه    
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واگذاري   مالی،  کمک  دادن  تشکیالت،  به  اتصال  قصد  که  منفردي  افراد 

رسانی را داشتند. در این رابطه من و جمع دیگري از رفقا  اسلحه و یا اطالع

دهی  ه این منظور تدارك دیده بودیم به سازماندر اتاقی که در آن طبقه ب

  این قبیل امورات مشغول شدیم. در آن موقع ما توانستیم تا از این طریق،

کردند  نقاط کشور به ما مراجعه می یبرخی از  امورات رفقایی را که از اقص

 دهی کنیم.را سازمان

بسیار گرفت.  قرار  ما  اختیار  در  فراوانی  امکانات  طریق  این  افراد  از  از  ي 

اغلب   داشتند  سمپاتی  سازمان  به  نسبت  مختلف  دالیل  به  که  منفردي 

هایی را که خود در روزهاي قیام به دست آورده بودند به ما تحویل  سالح

هاي مالی فراوانی را در اختیار ما گذاردند. از  ها همچنین کمک دادند. آن

 گذاردیم. ان میسوي دیگر ما نیز امکاناتی را در اختیار هواداران سازم

اوقات هم افرادي که هویت مشخصی نداشتند براي کمک    یالبته بعض    

ها بسیار  گونه موارد تشخیص منظور آنکردند. در ایندادن به ما مراجعه می

این عنوان که گروه هواداري هستند و قصد  بود. آن  دشوار ها غالباً تحت 

کردند. روزي  ما مراجعه می  همکاري و واگذاري اسلحه به سازمان رادارند به 

سالی بود که شیوه لباس  ها به دفتر ما مراجعه کرد. مرد میانیکی از آن

گونه شباهتی به افراد سیاسی نداشت. او  پوشیدن و آرایش موهایش هیچ

خود را خسرو معرفی کرد. در صحبتی که با او داشتم گفت؛ نماینده گروهی  

خواهند تا  ارتباط باشند؛ و ازجمله می  است که تمایل دارند تا با سازمان در 

چند جعبه بزرگ اسلحه را به سازمان تحویل دهند. من در بدو امر با توجه  

با  به نبود  برخوردش که چندان مشابه سیاسیون معمول  نحوه  و  او  ظاهر 

هایش برخورد کردم؛ ولی جواب رد به او ندادم.  شک و تردید به صحت گفته

ها باید با دیگر رفقا صحبت  یري در مورد سالحگ به او گفتم براي تصمیم

ایجاد هماهنگی می براي  فردي را  نیز گفت من  او  فرستم؛ و سپس  کنم. 
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دفتر ما را ترك کرد. پس از خروج او، من که سخت کنجکاو شده بودم به  

طرف پارکینگ رفته و ازآنجا با یک موتورسیکلت  افتادم. او به  هدنبال او را

هادي با  را  موضوع  من  کرد.  ترك  را  محل  بزرگ  مسئولیت    بسیار  که 

هاي سازمان را به عهده داشت مطرح کردم و در آن باره  با  نگهداري سالح

وبی است. سعی کن تا  وي مشورت کردم. او گفت اگر راست بگوید مورد خ

گوید از او تحویل بگیري. چند روز بعد دختر بسیار  هایی را که میسالح

شیک و مرتبی به دفتر سر زد و گفت از طرف خسرو آماده است. من با  

تحویل سالح جهت  در  هماهنگی  براي  او  اینکه  وارد  تصور  او  با  آمده  ها 

رو گفته بود نکرد. گونه صحبتی درباره آنچه خسصحبت شدم. ولی او هیچ

پس از مقداري صحبت با او متوجه شدم که او در جریان آنچه خسرو به 

من گفته بود نیست. این بود که اندکی بعد او را از ستاد به بیرون هدایت  

ازاین ماجرا مجدداً خسرو به ستاد مراجعه کرد. من با  کردم. چند روز پس

از او    . در ابتدانکردمصحبتی    رابطی که فرستاده بود  بی اطالعی  او درباره  

ها  دهی گفت تا دو روز دیگر سالحها را تحویل میپرسیدم چه موقع سالح

. پرسیدم چرا  تخلیه می کنم  ها را داخل ستاد  من آنو  آماده تحویل است؛  

آن ما  ستاد؟  تحویل  داخل  شما  از  بیرونی  پارکینگ  محوطه  در  را  ها 

اش درهم رفت و در جواب من گفت:  هگیریم. با این گفته من اندکی چهرمی

ها را در پارکینگ بیرونی  خواهید آنمگه شما به من اعتماد ندارید که می

تحویل بگیرید؟ به او گفتم: خسرو من شمارا تا حاال سه بار بیشتر مالقات  

شناسم. دوست هم ندارم ستاد سازمان  درستی نمیام. شمارا هم بهنکرده

رفقایم به هوا پرتاب شود. به همین خاطر باید  منفجر شود و اجساد من و  

اول شما   براي گام  اعتماد حاصل شود. حاال  ما  بین  در جریان همکاري، 

ها را در آنجا به ما تحویل بدهید تا اعتماد ما به هم کامل شود. با این  سالح

کرد گفت بعداً  که دفتر را ترك میگفته من او دیگر صحبتی نکرد و درحالی

 گیرم. این آخرین مالقات ما بود.  اس میبا شما تم 
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تصور دیدارش را نداشتم.       به من سر زد که اصالً  در آن روزها رفیقی 

روزي در اتاق نشسته بودم؛ که خانمی  چادري وارد اتاق ما شد. این شکل  

شبیه   بسیار  به  پوشش   خانهبود  در  قبال  دختر  رفقاي  تیمی  آنچه  هاي 

دند. او تا مرا دید لبخندي زد و نزدیک شد.  پوشی می  محالت جنوب شهر  

  اش دقیق شدم. سپس به خاطر آوردم که او رفیق پري (ادنااندکی به چهره

است. از دیدار او بسیار خوشحال شدم پس از احوالپرسی، او را دعوت    )ثابت

خاطره رفیق  به نشستن کردم. اندکی به چهره اش نگاه کردم که به ناگهان  

در ذهنم زنده شد. با هم احوال پرسی کردیم . سپس قبل از آنکه    عبداهللا

تو  براي  را  من تحویل داد و گفت چیزي  به  را  پاکتی  بکنم؛  او  از  سؤالی 

ام. پاکت را از او گرفتم و تشکر کردم. در همین احوال جوانی در مقابل  آورده

اي براي ترك آنجا کرد. پري نیز پا شد و پس  شد و به پري اشاره در ظاهر

از خداحافظی همراه آن جوان ستاد را ترك کردند. با رفتن او پاکت را باز  

ها اسناد و مدارك شخصی من  کردم باکمال تعجب مشاهده کردم که آن

با   بودم.  آنجا رها کرده  تیمی وصفنارد در  است که در جریان ترك خانه 

ها به این نتیجه رسیدم که احمد(حسین پیوسته) در آن خانه  ده آنمشاه

ندیده و هم یا  آسیبی  و  با پري  وي  احتماالً  آنکه  زنده است. دیگر  اکنون 

رفیق سلیم در ارتباط بوده است و او این مدارك را به آنان داده است. تا به 

چرا خود  من برسانند .حاال سؤاالت زیادي در ذهنم نقش بسته بود. راستی  

درحالی است؟  نزده  سر  ستاد  به  میحسین  حسینکه  اهالی    دانستم  از 

مازندران است؛ و احتماالً پس از قطع ارتباطش با من به آنجا برگشته؛ پس  

است؟ مگر آنکه پري و سلیم    گرفتهها قرار  در اختیار آن  نچگونه مدارك م

بوده با سازمان مشغول فعالیت  ارتباط  ارتباط اخیر  انددر مازندران در  ؛ و 

سلیمان طریق  از  رفت  آنان  مازندران  به  موقع  آن  در  میکه  کرده  وآمد 
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برقرارشده باشد. نکته دیگر آنکه چرا پري در شکل و شمایلی بود که حکایت  

از فعالیت وي در خانه تیمی یا شرایطی مشابه آن می کرد . بعد احتمال  

پوشش را ایجاب می  نوع از  دادم شاید او در محله اي زندگی کند که این  

ي دختر  شدند ، غالب رفقاهاي تیمی تعطیلکند . پس از انقالب که خانه

هاي زندگی در  تشکیالت که تا پیش از آن براي استتار و همچنین ضرورت

کردند؛ با بازگشتشان به شرایط عادي  محالت فقیرنشین از چادر استفاده می

چه   با  ارتباط  در  پري  پس  بودند.  انداخته  دور  به  را  چادرشان  زندگی، 

که برایم پیش  سازمانی مشغول فعالیت بود؟ بهر حال این ها سئواالتی بود  

آمد ولی از آنجا یی که فکر کردم او راه خود را انتخاب کرده است . سعی  

کردم تا از کنجکاوي درباره آنچه که به ذهنم خطور می کرد بیش از آن  

 میدان ندهم.

نکه از همان آغاز  آمن در ستاد به کارهاي دیگري نیز مشغول شدم از جمله  

کالس ستاد  مارکسیسم  کار  آموزش  این    ±هاي  گردید.  دایر  لنینیسم 

بهکالس مواجه شد.  سازمان  هواداران  زیاد  بسیار  استقبال  با  که  طوريها 

ها گنجایش افرادي را که براي یادگیري و یا بحث حول مواقع کالس  یبعض

آنجا جمع می ایدئولوژیکی در  این  مباحث  از  اداره یکی  نداشت.  را  شدند 

ها  ها به جهت تضارب دیدگاهاین کالسها را نیز من  عهده دار شدم.  کالس

بود. متأسفانه در نو پایی ستاد و  آبسیار مفید و سازنده  به جهت  ن زمان 

دادیم، من نتوانستم کار در  کارهایی که ما براي پیشبرد آن باید انجام می

البته کالس ادامه دهم.  با همه جنبهاین کالس ها را  نیز  هاي مثبتش  ها 

سرانجام با تشدید اختالف نظراتی که حول مسائل  چندان دوام نیاورد و  

   تئوریک در سازمان رخ داد تعطیل شدند.

 

    سفر به استان فارس 
ما در جهت تحکیم و گسترش تشکیالت سازمان آنچه را که در توان      



   شوریده آرمان شهر  انمسافر 268

 

 

 

دادیم . روزي دو نفر از رفقایی که خود را از عشایر استان  داشتیم انجام می

قلی جهانگیري با  همراه    ؛ کردندمیفارس معرفی   ما مراجعه    اهللا  به دفتر 

و امکاناتی که در استان    هوادار سازمانها راجع به تشکل عشایري  کردند. آن

اي که آنان  ترین مسئلهفارس در اختیار داشتند با من صحبت کردند. مهم

می بود.  مطرح  آنان  به  اسلحه  تعدادي  واگذاري  درخواست  کردند؛ 

شناختم؛ و صرف بیان  درستی نمیجز اهللا قلی بقیه را بهکه من بهازآنجایی

کسی کافی نبود. لذا درخواست  هوادار بودن؛ براي واگذار کردن اسلحه به  

اسلحه تحویل  براي  برای  آنان  خود،  معرفی  ابتداي  همان  بسیار در    م 

وارد گفتگو شدم. قرار شد تا    غیرمنتظره بود. به همین جهت من با منصور

این گروه صحبت کن  درباره  قلی  اهللا  که    دبا  سیاستی  مبناي  بر  و سپس 

جنبشسازمان   قبال  واگذاري  در  مورد  در  ؛  بود  کرده  اتخاذ  خلقی  هاي 

کننده  گروه مراجعه  با افراد گیري کنیم. این بود که  اسلحه به آنان تصمیم

وارد صحبت شدیم نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که به آنان اسلحه تحویل  

  داده و براي شناسایی بیشتر همراه با آنان به استان فارس و محالت ایل 

وارد گفتگو    شان سفري داشته باشم. در ابتدا براي تأمین اسلحه با هادي

هاي برنو بلند و کوتاه ابراز تمایل بیشتري  که آنان به تفنگ شدم و ازآنجایی

ازاین  می کردند تفنگ تعدادي  تعدادي  گونه  و همچنین  ام  "و  "ژ سه"ها 

در    "یک  را  فشنگ  مقادیري  مهمو  نکته  قراردادیم.  آنان  تر حمل  اختیار 

آناین بود.  فارس  استان  تا  فشنگها  و  که  همه سالحها  مناسبی  امکان  ها 

همه سالح و مهمات را به منطقه حمل کنند نداشتند. این بود  بتوانند تا این

که من در تکاپوي پیدا کردن چنین امکانی برآمدم. سرانجام موفق شدم تا  

این  با همکاري هادي  انتقاالت جاسازي  کامیونی را که جهت  گونه نقل و 

ترتیب پس از جاسازي کردن تسلیحات در  اینویژه داشت؛ بکار بگیریم. به

کامیون، آن را راهی استان فارس نمودیم. من نیز به همراه دیگر رفقا توسط  
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 یک ماشین پیکان به دنبال آن به حرکت درآمدیم. 

مان تا اصفهان براي ما اتفاقی رخ نداد. شبانگاه بود که وارد  سفردر مسیر

اصفهان شدیم. در آنجا در حین عبور از خیابانی که به سمت جاده شیراز  

رفت با یک سنگر ایست و بازرسی مواجه شدیم. هنوز به سنگر موردنظر  می

اطراف آن    نرسیده بودیم؛ که به ما فرمان ایست دادند؛ و از درون سنگر و 

افراد مسلح به سمت ما هجوم آوردند. در یک آن ما در حلقه محاصره قرار  

هایشان را به سمت ما گرفته بودند ما را از  که تفنگ ها درحالیگرفتیم. آن

آمده بود. من با  ماشین پیاده کردند. وضعیت بسیار خطرناکی براي ما پیش

ترین حرکت اشتباهی از  لذا کوچک  کردم.خودم کلت پاراشوتم را حمل می

چاره باید  شود.  تمام  ما  جان  قیمت  به  تا  بود  ممکن  من  اي  جانب 

اندیشیدم تا مانع از دسترسی آنان به اسلحه و درگیري شوم.  هوا سرد  می

من پالتوي بزرگی را به تن داشتم. این بود که تا قبل پیاده شدن از    .بود

ها شروع حکم نگه داشتم. آنماشین کلت را به زیر بازویم کشاندم و آنرا م

بدنی از ما کردند من انتظار داشتم تا هر آن دست به زیر بازویم    رسیبه باز

کرده و اسلحه را کشف کنند. ولی خوشبختانه به جهت آنکه آنان درزمینه  

بدنی چندان خبره نبودند موفق به کشف اسلحه من نشدند. ما در  رسی  باز

جهت چون چیزي نیافتند ما را  . بدینماشین نیز چیزي به همراه نداشتیم

از چنگ آنان    حادثه ناگواريبه این ترتیب موفق شدیم تا بدون    رها کردند.

 خالص شویم و راهمان را به سمت شیراز ادامه دهیم. 

بلکه   نکردیم  توقف  شیراز  در  نشین  سمت  به  مستقیما  ما  عشایر  ناحیه 

  تخلیه کردیم.   همراه داشتیم که به  را  هایی  حرکت کردیم. در آنجا سالح

عالقه بسیار  که  رفقاي عشایري  بودند  کنندسالح  این مند  آزمایش  را    .ها 

در    .دانستند رفتیمها میبا آنان به محلی که آن  براي انجام این کارهمراه

ازآن براي انجام  برنوهاي بلند تعدادي فشنگ شلیک نمودیم. پسبا    آنجا

 تیم.باز گش شیراز  به دیدار با رفقا
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سازمان تماس  اعضا از  شکوريمجواد پس از رسیدن به شیراز با رفیق       

اي ام بود. در آن موقع او مسئولیت  گرفتم. او از رفقاي قدیمی و هم دانشکده

تشکیالت شیراز را به عهده داشت. در دیدار با وي راجع به مسائل  بخشی از  

ردیم. درآن زمان هواداران و فعاالن سازمان  تشکیالت آنجا باهم صحبت ک

طور جداگانه در حال فعالیت بودند.  در شیراز بدون ارتباط با یکدیگر و به

از خردهبدین براي جلوگیري  تا  قرار شد  نیروها  جهت  رفتن  هرز  و  کاري 

مرکزیت واحدي مرکب از تشکیالت شیراز، پیشگام دانشگاه و عشایر منطقه  

ها  اي با فعالین پیشگام برگزار کردیم . آنجهت جلسهدینبه وجود بیاوریم ب

االمکان به  با یکدیگر اختالفات و مشکالتی داشتند؛ من سعی کردم  حتی

ها درباره ارتباطشان با تشکیالت سازمان  کنم. سپس با آن کمک ها  رفع آن

رفیق جواد  در شیراز صحبت کردم. پس با  ارتباط  در  را  آنان  ازاین دیدار 

بدانان  قرار نیز  را  عشایر  رفقاي  با  ارتباط  قرار  همچنین  م.  سپرددادم. 

تري پیدا کرد. روز بعد از  یافتهترتیب تشکیالت شیراز وضعیت سازماناینبه

کارم   منصورازپایان  رفیق  با  تهران  در  شدم.  تهران  عازم  اي  جلسه  آنجا، 

ویژه خرین وضعیت تشکیالت در استان فارس و بهترتیب دادم و گزارشی از آ

طور  پس ارتباط من با تشکیالت شیراز بهشیراز را در اختیار او گذاردم. ازآن

 کامل قطع گردید.

 

                                                     هاي انشعاب در سازمانرشد زمینه 
با خط سیاسی      بود که مخالفت خوانی  از تشکیل ستاد نگذشته  مدتی 

حرمتی پور پیش از  محمد  و    حاکم بر سازمان شروع شد. اشرف دهقانی 

ترشان در  همه آن را آشکار ساختند. بهر حال آنان به خاطر سابقه طوالنی

دانستند.  واردان میز تازهتر اسازمان درزمینه هدایت سازمان خود را شایسته

مراجعه   ستاد  به  پور  حرمتی  همراه  به  گاهی  اشرف  رفیق  موقع  آن  در 
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کردند. من کتاب «حماسه مقاومت» او را در خانه تیمی خوانده بودم و  می

پنداشتم؛ حاال از اینکه از نزدیک با او  مثابه یک چریک قهرمان میاو را به

 کردم بسیار خوشحال بودم.مالقات می

وآمدهاي اشرف به ستاد در آن موقع بیشتر براي پیشبرد مباحثی بود  رفت

می انجام  موردقبولش  مسلحانه  مشی  حول  از  که  زمان  آن  در  من  شد. 

دیدم این رفقا همچنان  مخالفان مشی مسلحانه چریکی بودم؛ و از اینکه می

د  کنند بسیار متأثر بودم. با خوبر مواضع مشی سابق سازمان پافشاري می

اي که وقوع انقالب مردمی در مقابل  کردم چرا آنان با واقعیات عینیفکر می

کردم  کنند. من مشاهده میاي دگم برخورد میآنان قرار داده است به شیوه

فرخ مذاکره  که  طوالنی  مدتی  اشرف  آن    با  نتیجه  ظاهراً  ولی  کردند. 

میا مأیوس  این  در  بود.  عدهکننده  نظراتی  ن  که  زندانی  سابقا  رفقا  از  اي 

انتقادي بر مشی جاري سازمان داشتند. گرد اشرف جمع آمدند و منتظر  

فرصت بودند تا با استفاده از شهرت و محبوبیت وي نزد هواداران سازمان  

ازآنکه فتاپور در دانشکده فنی اعالم کرد  را جذب نمایند. سرانجام پسآنها 

نیس سازمان  با  آن  ؛ تاشرف  آمد.  فراهم  وي  قطعی جدایی  بعداً  زمینه  ها 

» را منتشر کردند. این جزوه  جزوه اي تحت نام «مصاحبه با اشرف دهقانی

اشرف و همفکرانش   را آشکار ساخت.  و رفقایش  اشرف  روانه  تند  مواضع 

ل این  هرحااندازي نمودند. بههاي فدایی خلق» را راهجریانی بنام «چریک 

کدام از رفقاي قدیمی سازمان مواجه نشد و کسی  انشعاب با استقبال هیچ

 را جلب خود نکرد.

  ازجمله رفقاي دیگري که من در ستاد سازمان دیدم؛ رفیق اصغر ایزدي    

بود . در آن موقع موضوع مذاکره براي پیوستن وي و رفقایش به سازمان  

وارکننده بود. در آن موقع از برخی رفقا شنیده بودم  براي من بسیار امید

محمد رضا  اي دیگر از رفقایش ازجمله رفیق  که این رفیق به همراه عده

در آن زمان    .  برخوردارند  خوبیهاي سیاسی و تئوریک  از توانایی  شالگونی
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ما در حل مشکالت سیاسی    ؛ کردم با پیوستن این گروه به سازمان فکر می

و تئوریک خود از توانایی بیشتري برخوردار خواهیم شد. ولی متأسفانه پس  

ازآن بود که  از مدتی شنیدم آنان با رفقاي سازمان به توافق نرسیدند. پس

جریان «راه کارگر» اعالم موجودیت نمود و مشی مستقل خویش را پیش  

 گرفت.

قابلهاي انشعاز همان زمان زمینه     مشاهده بود. پس از    اب اقلیت نیز 

هادي از    طرد  نارضایتی گروهی  زمینه  رهبري سازمان؛  یکدست شدن  و 

باور داشتند و او را تا دیروز    هاي هاديرفقاي قدیمی سازمان که به توانایی

بالمنازع سازمان می از    دیدندرهبر  ناشی  را  این وضع  آنان  ؛ تشدید شد. 

دانستند که درصدد  چینی گروهی از اعضا جدید سازمان میتبانی و توطئه

  بودند و ماال حضور هادي بر آمده  کسب هژمونی و برتري جویی در  سازمان  

  شیوه   شکل و  نتیجه این کشمکش خود را درتابیدند.  را در رهبري برنمی

اندازي  هاي مخفیانه و تالش براي چنگ یارگیري ، امکان سازيدراي ناسالم  

 بر روي امکانات سازمان بروز می داد.

احمدزاده       مستوره  رفیق  موقع  آن  بعض  در  انجام  براي  از    یگاهی 

در    گرفت و این زمینه آشنایی ما شده بود.کارهایش از من نیز کمک می

حامل  همان مواقع بود که روزي مرا به محلی دعوت کرد. در ماشینی که  

سه نفر دیگر از رفقا نیز بودند. در آنجا بحث بر سر مسائل درون سازمانی    ما

از   به موضوعات مطروحه اشراف داشت؛  درگرفت. مستوره که تا حدودي 

به و  سازمان  بر  حاکم  روانه  راست  فرخ   سیاست  مخرب  نقش  و    ویژه 

ویژه شخص ها و بهدوستانش صحبت کرد. او ضرورت برخورد با این گرایش

او را مطرح ساخت و بر ضرورت وحدت نظري و عملی بین نیروهاي مخالف  

نیز  ها تأکید نمود. این صحبت ها مورد تائید سه رفیق دیگر  این سیاست

اي که در انتخابات  سازمان و شیوه بودند . ولی من هرچند با رهبري جدید
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که مستوره از  آن به کار گرفته بودند موافق نبودم؛ ولی با خط سیاسی اي

ها بود مرزبندي داشتم . این موضوعی بود که  نمود نیز مدتآن دفاع می

با آن  از  چریک  رفقاي  تائید    همه  در  من  خاطر  همین  به  بودند.  اطالع 

نگفتم.صحبت او سخنی  آ  هاي  با مستوره  این  بود که من  خرین مالقاتی 

 پس نیز او دیگر سراغی از من نگرفت. داشتم. ازآن

این وضعیت کج دار و مریز در درون سازمان ادامه داشت. این جریان       

آنگاه جدائی  منتظر  بود تا چارچوب تئوریک و سیاسی اش مدون شود  

   ، )) ،عبدالرسول آذرنوش (بهروزحیدرمحمد رضا دبیري فرد(قطعی می شد.  

ازجمله رفقایی بودند که    ا)  (هاشم  و عباس هاشمی   اکبر کامیابی (توکل)

تر  زجمله اعضا سازمان بود که پیشحیدر ا  . سرانجام رساندنداین مهم را به  

از  او  با وقوع انقالب به ایران بازگشت.    وبرد  در خارج از کشور به سر می

جا با اشرف و  همان    از    وکرد  درباره انقالب ایران دفاع می  مواضع جزنی

اعتقاد داشتند.     احمد زاده   حرمتی پور که همچنان بر صحت نظرات پویان

هاي سیاسی و  مرزبندي سیاسی و تئوریک داشت. حیدر به لحاظ توانایی

چارچوب سیاسی و    توانستند   رفقاي هم فکرشتئوریک خود همراه با دیگر  

که انشعاب  بود  پس از آن  تئوریک انشعاب اقلیت را تنظیم و تدوین نمایند.  

 اقلیت اعالم شد.
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 ستاد خلق ترکمن 
 کانون فرهنگی سیاسی خلق ترکمن  فعالیت در 

 58تا آبان  58خرداد 

                                        
هاشم     رفقا  بازگشت  و  گنبد  اول  جنگ  خاتمه  از  پس  (عباس    مدتی 

با من تماس گرفت. او    پور به تهران، روزي منصور حسنمحمود  هاشمی) و  

ترکمن  گفت  منطقه  در  که  رفقایی  همه  آنکه  جهت  به  فعالیت  ،  صحرا 

هاي  ، الزم است تا براي پیشبرد سیاست  اندکردند؛ آنجا را ترك کردهمی

سازمان فردي از اعضا سازمان در منطقه حضور داشته باشد. ما فکر کردیم  

رفقاي   با  و  بروي  آنجا  به  منظور  این  به  تو  داشته  تا  همکاري  ترکمن 

ازاین مذاکره ، من پذیرفتم تا به گنبد بروم. سپس قرارهاي الزم    باشی.پس 

یک    را باهم گذاردیم. روز بعد من همراه با یکی از رفقاي ترکمن به وسیله

هاي   روز  جریان  در  آنرا  سازمان  هواداران  که  آمریکایی  کرایسلر  سواري 

ایی مصادره کرده بودند و فاقد نمره  هاي نیروي هو  انقالب از یکی از پادگان 

، ابراهیم،  طالبی و مشخصات بود؛ عازم گنبد شدیم. در گنبد با رفقا تاجی

آشنا شدم. من در آنجا خود را با   جبل عاملیو بهمن  رحیم عجمی  حاجی

کردم. این گروه ترکیبی از رفقاي ترکمن و غیر ترکمن  معرفی    "محمد "نام  

بودند. آنها بیشتر از دانشجویان دانشگاه مشهد و یا بابلسر بودند؛ که پس از  

خود   زادگاه  به  کرده  ترك  را  دانشگاه  مردم،  انقالبی  جنبش  گیري  اوج 

  هاي مردم ترکمن صحرا بهبرگشتند. آنان با گرایش فدایی در بسیج توده

حقق خواسته هاي ملی خلق ترکمن و همچنین همراهی با جنبش  منظور ت

هاي کشور تالش مجدانه اي داشتند. فعالیت سیاسی و  انقالبی سایر خلق

روابط توده اي این رفقا نقشی کلیدي در جریانات و حوادث گنبد داشت.  

گذشته از این جمع هوادار سازمان، افراد دیگري نیز که داراي نفوذ مردمی  

ر کنار این تشکل همکاري می کردند. این اشخاص هرچند صاحب  بودند د
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ستاد    و امور  هاگیريکلیدي در تصمیمچندان  نام و پرآوازه بودند ولی نقشی  

 کردند.  ایفا نمی

پس از جنگ اول گنبد این ستاد خلق ترکمن بود که حاکمیت  منطقه  

ی به جهت  به عهده گرفته بود. در آن زمان نیروهاي دولت را    ترکمن نشین

توانستند در جهت  نمی کمبود نیروي رزمی در منطقه و عدم یکپارچگی 

به اقدامی کنند.  از ستاد  ید  نوعی حاکمیت دوگانه در    عبارتیخلع  دیگر 

منطقه در حال اعمال بود. ما از سویی و آنان از سوي دیگر. اما مسئله اعمال  

ت  و ایجاد  قدرت حکومتی به دنبال خود تدارکات الزم جهت حفظ قدر 

طلبید. گنبد  امکانات الزم براي ادامه حاکمیت و جلب اعتماد مردم را می

مخالفی رو در  فعال  با کردستان بسیار فرق داشت ما با هیچ گروه ترکمن  

رو نبودیم. همه حمایت خلق ترکمن در پشت سر ستاد قرار داشت. ستاد  

ه عهده گرفته  در آن مقطع به واقع نقش رهبري یک حکومت خودمختار را ب

بود و مردم آماده بودند تا هرگونه جانبازي را براي حفظ آن بکنند. البته  

بهاین بود  آزاد شده  منطقه  نبود میکه  کافی  گامتنهایی  بعدي  بایست  ها 

می برداشته  ترکمن  خلق  حاکمیت  اعمال  ما  جهت  متأسفانه  ولی  شد. 

دست   مه کاري آنچه بهمدتی براي ادا  گونه برنامه درازمدت و یا کوتاههیچ

آمده بود نداشتیم. درآن موقع ستاد در مقابل انبوهی از مسائل گوناگون  

سیاسی، اجتماعی و حقوقی قرارگرفته بود. همه آنانی که تا دیروز براي حل  

کردند؛ امروز حل مشکالت خود  مشکالت خود به دوایر دولتی مراجعه می

مردم از ستاد در حد یک دولت    طلبیدند. در آن موقع توقع را از ستاد می

از امور نظیر حل    ی بود. چیزي که در توان ستاد نبود. ما البته براي بعض

اختالفات بین مردم در ستاد هیئتی بدین منظور تشکیل داده بودیم ولی  

این هیئت در بسیاري موارد پاسخگوي حل مشکالت مردم نبود. برقراري 
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مردم خود تشکیل یک نیروي    نظم براي حفاظت از جان و مال و ناموس

ها  طلبید. البته از پس از انقالب مردم خود امور پاسگاهرا میمسلح  حفاظتی  

کردند. ولی مشکل مهم دیگري که  را به عهده گرفته و با ستاد همکاري می

صحرا بود. روزي در ستاد بودم  ما داشتیم مرزبانی محدوده منطقه ترکمن

عبور از مرز را داشت دستگیر کرده و اورا  که خبر آوردند فردي را که قصد 

پرسیدند با او چه کنیم؟ من به  اند و از من می  چشم بسته به ستاد آورده

می نگهداري  او  از  که  بسیار  محلی  که  دیدم  را  جوانی  مرد  رفتم،  کردند 

از کجا آمده به پرسید  او  از  بود .گفتم  فکر می  ترسیده  او که  کرد  است؟ 

ترکم مرزبانان  تهران  توسط  از  گفت:  است  دستگیرشده  شوروي  نستان 

ام و از وابستگان به حزب توده هستم و سپس شروع به تعریف از حزب آمده

در ایران بمانم و    جانم در خطر است ودیگر نمی توانم توده نمود و اینکه  

نگران  در آن موقع من بسیار  بسیار دوست دارم تا در اتحاد شوروي باشم.  

از    ورفت در  آمدهایی  قبیل  بودمامتداد  این  بهبه؛  مرز  واسطه  ویژه 

  .وجود داشتکه در ارتباط با فعالیت هاي جاسوسی مرزي هایی  حساسیت

  ت دشواري مکن بود براي ما مشکال مدها مآرفت و    کم توجهی به این قبیل

  ه بودند اي که دستگیر کردگفتم او را به همان نقطه  . بدین جهتپیش آورد

حزب توده در ایران به   واینکه  ات بازگرد  د به خانهند و به او بگوینبرگردان

مرزي  تحاد شوروي. دیگر هم در این منطقه  اشما بیشتر احتیاج دارد تا در  

 پیدایت نشود. 

زبا      آموزش  و  بهداشت  نظیر  امور دیگري  بر  ما  زمان  آن  ترکمنی  در  ن 

نمودیم تا در  تاکید داشتیم این ها از جمله مواردي بودند که ما تالش می

تر تأمین بودجه ستاد بود. ما  آن زمینه ها اقداماتی صورت دهیم. نکته مهم

ها مشکالتی  بخصوص در این رابطه با مشکالت بسیاري مواجه بودیم. این

یم تا آنجایی که ممکن  نمودبودند که پیشاروي ما قرار داشت. ما تالش می
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 است ولو هرچند اندك در جهت پاسخگویی به این موارد گام برداریم. 

اقداماتی انجام دادیم ازجمله کتاب  هم  هاي فرهنگی و هنري  در زمینه      

شاعر پرآوازه ترکمن را که به زبان ترکمنی    "مختوم قلی فراغی "شعري از  

این کتاب در حدود چند هزار  بود براي چاپ و تکثیر به تهران فرستادم.  

صحرا پخش کردیم  ها را در سرتاسر ترکمن  تدریج آننسخه تکثیر شد. ما به

 .قراردادیمشان مند به زبان مادري وآنرا در اختیار مردم عالقه

درزمینه بزرگداشت مراسم سنتی مردم نیز اقداماتی صورت گرفت.          

ردم بود باشکوه بسیاري برگزار  ازجمله جشن گندم که بسیار مورد عالقه م

هایی سنتی خود شرکت کردند.  شد. در این جشن ترکمانان غالباً بالباس

بالباسبه زنان  ویژهویژه  جلوه  خود  زیباي  بسیار  قرمز  جشن  هاي  به  اي 

سرگرم   را  مردم   ، آواز  با  همراه  ترکمنی  موسیقی  گروه  بودند.  بخشیده 

به  عنوان سخنگوي ستابه  "مختوم "کرد.  می د خلق ترکمن در آن جشن 

از آن در مقابل  سخنرانی پرداخت. مختوم معلم ساده تا پیش  بود که  اي 

چنان جمعی سخنرانی نکرده بود. در ابتدا واهمه داشت ولی وقتی با تشویق  

چنان سخنرانی پرشوري در  ما در مقابل جمع شروع به صحبت کرد؛ او آن

نمود که بارها با کف زدن ممتد  هاي ستاد خلق ترکمن  باب آمال و خواسته

 مردم مورد تشویق و تأیید قرار گرفت.

ازجمله کارهاي دیگري که انجام دادیم همکاري با هیئت برگزارکنندگان     

دوانی بسیار موردعالقه مردم  دوانی در گنبد بود. ورزش اسبمسابقات اسب

و چابکی  اندام  صحرا به لحاظ زیبایی، تناسبهاي ترکمنترکمن است. اسب

شهره روستانشین بسیار  و  ااند.  پرورش  امر  در  وسیعی  در سطح  منطقه  ن 

ها بخشی از درآمد خود را از این  هاي اصیل اشتغال دارند. آننگهداري اسب

با شرطکنند. مسابقات اسبطریق کسب می بندي توأم  دوانی که معموالً 
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هاي خود  است که روستانشینیان براي فروش اسب  راه هایی است یکی از  

 کردند.اقدام می

دندان       و  پزشکی  امکانات  تهیه  زمینه  در  آنکه ستاد  نیز  دیگر  پزشکی 

داد. درآن موقع من از رفقاي تهران درخواست فرستادن  اقداماتی انجام می

هاي پزشک و  پزشک را به منطقه نمودم. متعاقب آن گروهپزشک و دندان

یک دندان آمدند.  آنجا  به  اکیپ  زنی  بار پزشک  از  یکی  همراه  هاي  به 

به   نیازمندان  زیادي  عده  آنجا  در  رفتم.  روستایی  به  داندانپزشک 

گردآمده بودند. بسیاري از سالخوردگان در صف قرار داشتند.   پزشکدندان

هاي کشیده شده  پر از دندانتا حدود ظهر که من در آنجا بودم. سطلی نیمه

نظر می به  داشت.  موجود  آن  تا  که  دندانرسید  به محلشان  پزشکی  وقع 

 .نیامده بود

ها  گیري در مورد آنآمد که تصمیمهرروز مسائلی پیش می  گنبد در        

بسیار سخت بود. روزي یکی از ترکمانان منطقه که به نحوي در ارتباط با  

عوامل دولتی ترکمنستان شوروي بود؛ توسط یکی از رفقاي ترکمن پیغام  

می ما  که  هفرستاد  در  توانیم  است  ستاد  مورداحتیاج  که  اسلحه  مقدار  ر 

قرار دهیم. این موضوع مدتی ذهن مرا به خود مشغول داشت.    مااختیارش 

داشتم ، گفتم به او بگویید ما قصد    ملی سخت اعتقاد به استقالل که  من 

. ما  نیستنیز احتیاجی شما بنابراین به اسلحه ، جنگیدن باکسی را نداریم 

توان می  زمان  آن  به  در  کسی  فرستادن  ویا  کانال  همین  طریق  از  ستیم 

واترکمنستان   براي    ترکمن صحراسلحه تهیه کنیم  باروت  انبار  به یک  را 

تبدیل کنیم. همه مردم آن جا آماده  اسالمی  جمهوري  نو پاي  حاکمیت  

یار تشدید شده  بس و ملی گرایانه    قومیگرفتن اسلحه بودند. گرایش  بدست  

بود و بر این بستر ناسالم امکان درگیري خونین بین اهالی وجود داشت .  

نبود که ما خبر درگیري ترکما راناروزي  اهالی غیر ترکمن دریافت    ن  با 
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وآن رفقا فعال مایشا در منطقه بودیم وسازمان هیچ  ما  در آن زمان    نکنیم.

جو می توانست به راماج  یک ذهن  ونداشت  ستاد  گونه ارتباط تنگاتنگی با  

منطقه  راحتی   بیفروزد.در  یکپارچگی    آتش  حفظ  طرفدار  و    کشورمن 

حضور جلوگیري از خون ریزي قومی بودم به همین جهت تا وقی که آنجا  

تند  هر گونه  از    سعی کردم تا و  ذره اي دراین زمینه تردید نکردم.  داشتم 

 م. کنجلوگیري   در ستادروي 

که در ارتباط با ستاد فعال بودند با یکدیگر    در آن موقع رفقاي ترکمنی

جداگانه محفلی  ستاد  روابط  در  هرچند  آنان  از  برخی  داشتند،  نیز  اي 

وگل قائل بودند. توماج   مسئولیت تشکیالتی نداشتند ولی براي خود حق آب

از خود  گونه  رفتارهایی این  گاهی بود    بسیار با ارزش ما   یکی از رفقاي که  

 داشتیم.   نا خوانده اي ار ما مسافربداد. یک می بروز

بود که به همراه همسرش به ستاد آمدند .    71داوود شراره   این مسافر     

ازآنکه ما توماج را خبردار کردیم؛ معلوم شد  آنها سراغ توماج را گرفتند. پس

د و همسرش را براي گذراندن  وکه او بدون هماهنگی با مسئولین ستاد، داو

عسل به آنجا دعوت کرده است. من به توماج انتقاد کردم که اگر قرار  ماه

بایست قبالً  به هزینه ستاد به آنجا دعوت شود حتماً میشخصی   است تا 

تا  هماهنگی این تذکر  انجام دهد.  با مسئولین ستاد  توافقات الزم را  ها و 

وجود ما ماشینی را که براي  . با ایناو شدمدتی باعث کدورت بین من و  

می قرار  مورداستفاده  ستاد  در  امورات  آنان  گردش  براي  مدتی  تا  دادیم 

بهاختیارش  او  داشت.  نیز  دیگري  محفلی  روابط  توماج  گذاردیم.  طور  ان 

 

 

 هاي آفتاب (آفتاب کاران جنگل) خواننده ترانه سرودهاي شراره داوود 71



 281  گنبد 

 

 

ازجمله هاشم از رفقاي سازمان  برخی  با  قرار    جداگانه  ارتباط محفلی  در 

 داشت. او در این رابطه کارهاي دیگري نیز انجام داد. 

به ستاد مراجعه کرد. ما در ابتدا او را به گرمی    بار هم مهدي سامع یک    

به ولی  شدیم.  نمیپذیرا  چه  درستی  به  و  ارتباطی  چه  در  که  دانستیم 

منظوري به آنجا آمده است. ظاهراً او نیز به دعوت توماج و بدون آنکه ما  

البته من تا حدودي با  72.در جریان امر قرار داشته باشیم به آنجا آمده بود

خصوص با توجه به  ک و تردید به دالیل سفر او به آنجا نگاه می کردم. بهش

گیري بود. بهر حال به  هایی که آن موقع در سازمان در حال شکلیارگیري

رفقا ي ستاد یاد آور شدم که او در اینجا مسئولیت تشکیالتی ندارد؛ و با او  

 مثابه یک رفیق میهمان رفتار کنند. به

ها جلساتی را براي هماهنگی کارهایمان در ستاد بر  در آن موقع ما شب

این جلسات شرکت میمهدي  کردیم.  گذار می نیز در  او  سامع  کرد. ولی 

توانست باعث لطمه خوردن به اتوریته  کرد که مینظرهایی می  غالباً اظهار 

جهت یکی دو مورد بین ما اختالف نظر پیش آمد. ما  ما در آنجا شود. بدین

را متوجه نمودیم که حق دخالت در امور رهبري ستاد که در ارتباط  نهایتاً او  

با او نیست را ندارد. و او فقط میهمان ما در ستاد است و نه بیش از آن. بهر 

بی ام دبلیو  "رو نتیجه آن شد که روزي خبر آوردند که او به همراه ماشین  

ت صبح زود  در ابتداي ورودش گفته بود آنرا براي ستاد آورده اس که  اي    "
 

 

به این سفرش به گنبد اشاره می    "گزارشی از چند ماه پرتالطم "در نوشته   مهدي سامع  72

بار دیگر به گنبد رفتم بار دوم نه بر اساس مأموریت سازمانی که بنا به  کند: «بعدها من یک

به   58سال یاد توماج و پس از توافق ستاد با دولت بر سر میزان تقسیم محصول  دعوت زنده

مهر   16نقل از سایت اخبار روز آدینه   آنجا رفتم.» گزارشی از چند ماه پرتالطم مهدي سامع

1389. 
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آنجا را بدون اطالع ما ترك کرده است. چند روز بعد نیز خبر آوردند که  

به میزان کم روغن ماشین باعث سوختگی موتور    ی وي به جهت بی توجه

 آن در مسیر مازندران به تهران شده است.

شب      که  افرادي  میازجمله  حاضر  ستاد  جلسات  در  فردي    ؛شدها 

بیش از همه  که  آخوند ارزانش بود. او    بنام ترم  مذهبی، مترقی و بسیار مح

، معتدل  شخصیتی معتمد    ؛داشت  یی صحرا آشناما با مسائل مردم ترکمن

وزنه مردمی ستاد بود و غالباً در    و مقبول در میان مردم بود. آخوند ارزانش

اي بود  د. او فرد پختهکرمیان مردم هم سوي با ستاد سخنرانی و عمل می

  آخوند ارزانش نمود  اي در جمع ما عمل میکنندهمثابه نیروي تعدیل  که به

اي از  جویانه  هاي مسالمتآمد دیدگاهدر مقابل مسائلی حادي که پیش می

می بروز  این  خود  قرار  دیدگاهداد.  ستاد  تندروهاي  مناقشه  مورد  غالباً  ها 

هاي چپ روانه حاکم بر جمع ما برخوردي گرفت. او همیشه با گرایشمی

نمود تا آن را تعدیل کند. من یکی دو بار با او  صبورانه داشت؛ وسعی می

تندي کردم، ولی آن مرد محترم  بدون آنکه از این حرکت من رنجشی به  

اش را با من  شد و روابط دوستانهدر جلسات حاضر می  دل بگیرد همچنان 

 قطع نکرد.

حمل سالح ازجمله مسائلی بود که ما با آن تعیین تکلیف نکرده بودیم.        

یکی از مواردي  من همچنان سالح دوران چریکی خود را همراه داشتم. و این

رفقا    بار که من به همراهبود که براي من بسیار خطرآفرین شده بود. یک 

اي از گنبد عازم تهران شدیم  مختوم براي شرکت در جلسه  و   توماج، واحدي 

ماجرایی پیش آمد که ممکن بود در همان موقع همگی ما دستگیرشده و  

ها  ها در مسیر جادهسرنوشت نامشخصی پیدا کنیم. در آن موقع هنوز کمیته

تند؛ و  هاي ایست و بازرسی داش هاي محالت شهري پستو در سر چهارراه



 283  گنبد 

 

 

کردند.  داشته و بازرسی میکرد نگههر ماشینی را که از آن محل عبور می

هاي  در آن سفر ما تا حوالی تهران با مشکلی مواجه نشدیم. ولی در نزدیکی

ها که دو  ها رسیدیم. آنمیدان امام حسین بودیم که به یکی از این پست

با کیسه را  بودند.طرف جاده  کرده  به    هاي شنی سنگربندي  ما  دیدن  با 

وسط جاده پریدند. من که مسلح به کلت و نارنجک بودم با مشاهده آنان  

که لباس  کردم؛ درحالیبایستی اقدامی میشدت نگران شدم. سریعاً میبه

نمی دیگر  داشتم؛  تن  به  اصفهان  سبکی  در  قبالً  که  شگردي  از  توانستم 

اعالم کردم که: رفقا    کاربرده بودم استفاده کنم. به رفقاي داخل ماشین به

باز درمیرساحتمال  را  سالحم  من  دارد  وجود  ما  بدنی  زیر  ی  در  و  آورم 

می پنهان  ماشین  باشید.  صندلی  موضوع  هوشیار  کامالً  براین  بنا  کنم 

ترتیب تا قبل از رسیدن به پست بازرسی این کار را انجام دادم. افراد  اینبه

ي حساس شده بودند پس از  کمیته که با دیدن پالك گنبد ماشین مقدار

آییم.  آیید؟ گفتیم بله ازآنجا میامر به پیاده شدن از ما پرسیدند از گنبد می

بدنی از ما کردند؛ ولی چون چیزي    رسی دقت شروع به بازها بهازآن، آنپس

ها موفق به یافتن کلت من  نیافتند به سراغ ماشین رفتند؛ خوشبختانه آن

آنان من موردانتقاد تند رفقا قرار گرفتم که    نشدند. پس از رهایی از دست 

می حمل  اسلحه  خود  با  شرایطی  چنین  در  را  مکن چرا  آنان  انتقاد  من   .

فکر می گنبد  پذیرفتم هرچند که همچنان  منطقه  کردم حمل سالح در 

 بسیار ضروري است. 

بایست به شاخه مازندران مرتبط باشیم؛  در آن موقع هرچند که ما می    

اي بین ما و آنان وجود  کنندهگونه رابطه تنگاتنگ و هماهنگ هیچ  ولی عمالً

کردیم. آن جلسات  اي خود را اتخاذ میهاي منطقهنداشت و ما رأساً سیاست

به ما  که  را  مباحثی  و  انجام  شبانه  تشکیالتی  جمع  در  و  خصوصی  طور 

ستاددادیم؛  می اجرایی  می  سیاست  تعیین  با  را  ارتباط  در  ما  نمود. 
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که کسی  دادیم چونهایمان حتی به رفقاي تهران نیز گزارش نمییتفعال 

 خواست.از ما گزارشی نمی

(اسفندیار   فریدون  بنام  جدیدي  رفیق  آنکه  تا  داشت  ادامه  وضعیت  این 

از   رفقاي خارج  از  دیگر  تن  دو  آن  متعاقب  پیوست.  ما  به جمع  کریمی) 

دند. من قبالً فریدون  کشوري سازمان نیز براي تقویت ستاد به گنبد اعزام ش

را در ستاد دیده بودم؛ ولی با او آشنایی چندانی نداشتم. هنگامی هم که  

داد؛ از جانب  بایست انجام میدرباره مسئولیت و وظائفی که می  به گنبد آمد 

که من در ارتباط با او بودم چیزي گفته نشد. حتی خود فریدون    منصور

نیز در این زمینه حرفی نمی زد. او از اقامت در گنبد چندان رضایت خاطر  

مند بود تا به تهران بازگردد. مدتی از اقامت او نگذشته  نداشت و بسیار عالقه

سلیقه  بود که بین من و او بر سر برخی مسائل مطروحه در آنجا اختالف  

 بروز کرد. همین امر باعث رکود در پیشبرد برخی امور آنجا شد .

اي را در اجاره  من و فریدون دریکی از محالت ترکمن نشین گنبد خانه 

آنجا میداشتیم و شب به  براي خوابیدن  از خاطرات  ها  آنجا  او در  رفتیم. 

باوجو فریدون  و  من  رفیقانه  روابط  کرد.  می  تعریف  من  براي  د  زندانش 

 گاه مخدوش نشد. نظرهایی که باهم داشتیم، هیچاختالف

در آن موقع به پیشنهاد فریدون مسئله تسلیح نیروها ستاد پیش آمد. هر  

  در نتیجه صحبتی چند من چندان موافق با مسلح شدن ستاد نبودم ولی  

که با او داشتم سرانجام تسلیم نظر او شدم. ما براي این کار درصدد برآمدیم  

بعی را براي تهیه سالح پیدا کنیم؛ این امر  با پیگیري رفقاي ترکمن  تا منا

کالشینکف   تعدادي  توانستیم  ما  و  شد  متحقق  کوتاهی  مدت  از  پس 

ها  خریداري کنیم. یک روز نیز به همراه فریدون براي آزمایش کالشینکف

ها را  به محل مناسبی رفتیم. هردو تعدادي گلوله هایی شلیک کردیم. آن
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 به رفقاي ترکمن سپردیم  بعداً 

بار نیز دونفره براي همفکري با رفقاي مازندران عازم ساري شدیم.  یک     

  (نقی حمیدیان) و مهرنوش (ناهید قاجار)   اي که رفقا عبداهللادر آنجا به خانه

ز ظهر میهمان آن رفقا بودیم. تا بعدازظهر کردند رفتیم. آن روزندگی می

 ها داشتیم و سپس به گنبد بازگشتیم.هایی با آنمباحث و هماهنگی

بود. در آن   ازجمله سفرهایی که با رفیق فریدون داشتیم؛ سفر به مشهد 

موقع ما دو دستگاه ماشین ژیان را براي انجام امورات ستاد خریداري کرده  

هاد داد تا براي دیدار با خانواده یکی از رفقاي  بودیم. روزي فریدون پیشن

فکر می برویم. من هم  شهید سازمان که  به مشهد  بود  کنم رفیق توکلی 

ها عازم مشهد شدیم. آن خانواده با دیدن  پذیرفتم و دونفري با یکی از ژیان

ما و یادآوري خاطرات فرزند شهیدشان بسیار متأثر شدند. ما نیز که متقابالً  

راهی گنبد  متأثر ش و  ترك کرده  را  آنجا  از مدت کوتاهی  بودیم پس  ده 

   شدیم.

 

                ترك گنبد 
ها  حقیقت آن بود که ما دیدگاه و درك روشنی از مسئله ملی و خلق      

مدت و بلندمدت خود    هاي کوتاهنداشتیم تا بتوانیم مبتنی بر آن سیاست

بدین کنیم.  تعین  مبنا  آن  بر  بود  را  به خردهجهت  روزمرگی  که  و  کاري 

اگر   که  سؤال  این  مقابل  در  من  موقع  آن  در  بودیم.  شده  دچار  سیاسی 

حاکمیت سیاسی به ما تهاجم نظامی کند چه سیاستی را باید پیش ببریم  

قانع نمیکنندهجواب  بدیناي  دلیافتم.  همیشه  ستاد  جهت  آینده  نگران 

فهمی    گناهی که به دلیل کجیکردم چه بسیار افراد ببودم. با خود فکر می

ما در یک درگیري نابرابر کشته خواهند شد. براي من چون روز آشکار بود  

که حاکمیت با تحکیم مواضع خود در اولین فرصت به ما یورش آورده و به  
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بدین داد.  خواهد  خاتمه  منطقه  در  دوگانه  حاکمیت  ما  وضعیت  جهت 

ن موقع به نظر من دو راه  کردیم درآبایست تکلیف خود را روشن میمی

پیش روي ما بود: اول اینکه ضمن ادامه جنگ در کردستان براي تحقق  

هاي خلق ترکمن، مردم را مسلح کرده و ارتش خلقی را براي مقابله  خواسته

با تهاجم رژیم حاکم آماده رزم کنیم. دوم یا پیش از آنکه مردم و نیروهاي  

انتقا کشی ددمنشانه عوامل حاکمیت  مروشنفکر منطقه را به کام مرگ و 

داري و مدارا  بیفکنیم؛ ستاد را تعطیل نموده و مردم را دعوت به خویشتن

از حقوق ملی خود و   به دفاع  آنان را  آنکه  با شرایط موجود کنیم. ضمن 

 ها و زحمت کشان کشور ترغیب نماییم. سایر خلق

کردم  داشتم راجع به این موضوع صحبت می  من در مالقاتی که با منصور  

درحالی من  نداشت.  سؤاالت  این  براي  مشخصی  پاسخ  نیز  او  از  ولی  که 

ترکمنبی حاد  مسائل  قبال  در  سازمان  رهبري  دچار  کفایتی  صحرا 

کردم  بینی میسرخوردگی شده بودم؛ و براي آنجا عاقبت ناگواري را پیش

ادامه دادم تا آنکه رفیق فریدون به آنجا آمد.    همچنان به اقامتم در آنجا

جهت  مدتی پس از آشنایی او با منطقه من درصدد ترك آنجا برآمدم. بدین

امیدي به آینده ستاد   دیدار کردم. به او گفتم من  به تهران رفتم و با منصور

صحرا چندان  نه در ترکمناعمال حکومت دوگا  فکر می کنم  چرا که  ؛ندارم

. همچنین به  را نداریم  با یورش رژیمما توان مقابله    زیرادوام نخواهد آورد  

را براي مردم پیش بینی می کنم  وآنرا     نا خوش آینديعاقبت  گفتم من  و  ا

ناشی از عدم درك روشن و مشخص رهبري سازمان از مسئله ملی می دانم.  

دیگر که گریبان گیر همه ما خواهد شد.  اي باشیم  بزودي باید منتظر فاجعه

تعارض  همآنکه   با  ما در گنبد  مواجه  و دشمنی  اکنون  منطقه  اقوام  بین 

ادامه این  و  ها از سوي دیگر  ها و فارسها از یکسو و تركهستیم. ترکمن
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در این میان    .وضعیت هرچه بیشتر بر آتش اختالفات قومی دامن خواهد زد

نشستهعده ما  کمین  در  تا  اي  داد  اي  معرکه    دراند  خواهد  رخ  را  که  ما 

اي به شرکت در  ببرند. به او گفتم من عالقه  را  کنند و سود خود  سرکوب

ماجرا   میرا  این  ترجیح  و  تر  ندارم  زود  چه  هر  کنم.  آدهم  ترك  را  نجا 

به تشکیالت   بین کارگران  در  فعالیت  براي  مرا  تا  او خواستم  از  سرانجام 

مع خوزستان  در  بهکارگري  من  هاي  صحبت  این  از  او  کند.  شدت    رفی 

گفت  و می. اناراحت شد و همچنان به ادامه کار من در گنبد اصرار ورزید

تو مدتی است که در گنبد هستی و با مشکالت و مسائل آنجا آشنایی خوبی  

براین بودن تو در آنجا براي سازمان مؤثرتر از آن است تا    بنا  پیدا کرده اي

شوي. در جواب    فعالیت   و در یک هسته کارگري مشغول  به خوزستان بروي

صورت  توان امورات آنجا را بهاو گفتم من از آینده آن جا بسیار بیمناکم؛ نمی

مثابه بی چراغ در تاریکی راه    روزمره حل کرد. ادامه کار به این صورت به

او   به  و  تأکید ورزیدم؛  از گنبد  بازگشت  براي  به تصمیم  رفتن است. من 

روم و دیگر به آنجا بازنخواهم  م این آخرین باري است که به گنبد میگفت 

   گشت. سپس با ناراحتی از یکدیگر جدا شدیم.

 

 وداع با اسلحه 
به  هنگامی      امورات  از  برخی  انجام  براي  فریدون  بازگشتم  به گنبد  که 

که من  تهران رفته بود. او از تصمیم من براي ترك گنبد اطالع نداشت چون

درباره آن با او صحبتی نکرده بودم. لذا تا آمدن او به گنبد در آنجا منتظر  

در روز ورودش آنجا  ماندم. تصمیم داشتم براي اینکه او مانع بازگشتم نشود  

روز بازگشتم به تهران ابتدا به خانه رفتم و کمربند محتوي  در  را ترك کنم.  

کلت پاراشوتم را از کمرم باز کردم، چندین سال بود که این کلت همراه و  

جزئی از من بود. ولی آن روز با خود فکر کردم این اسلحه هرچند براي من  
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آینده در  ولی  ندارد.  آمد.   ايدیگر خاصیتی  خواهد  بکار  اینجا  در  نزدیک 

مدتی به کلتم نگاه کردم سپس آن را در کشویی که در اتاق بود قرار دادم.  

این ترتیب با خود فکر می کردم شاید که فریدون از آن استفاده کند. به 

براي همیشه با اسلحه وداع کردم. پس از انجام این کار از خانه بیرون زدم.  

خت متأثر بودم. بغض گلویم را گرفته بود. از اینکه  کردم ساز کاري که می

نبودم   مطمئن  شود  سست  رفتنم  پاي  و  ببینم  را  ترکمن  رفقاي  مجدداً 

جهت دیگر به ستاد خلق ترکمن بازنگشتم و بدون آنکه با رفقایی که  بدین

بنگاه  کارکرده بودم خداحافظی کنم؛ یک با آن ها  مدتی   راست به سمت 

 جا عازم گرگان و سپس تهران شدم. مسافربري رفتم و ازآن

 

 (زهرا بهکیش) اشرفدیدار با    -تهران  
یکی از رفقا ساکن بودم. منتظر بودم تا قرار رفقاي  در تهران تا مدتی در خانه

کار دیدار    دریافت کنم. در روزي که براي این  خوزستان را از طریق منصور 

درخواست کرده بود تا با    داشتیم؛ او به من گفت: مدتی پیش رفیق اشرف

رویم تا اورا ببینیم.  ما دیداري داشته باشد. حاال که اینجا هستی باهم می

با پوششی    حاضر شدیم. اشرف  سر قرار اشرف   چند روز بعد همراه با منصور

قرار   بود سر  ناشناس  براي ما  به همراه دختري که  مشابه دوران چریکی 

آمد. مانتو ، شلوار و چادري که به سر داشت همگی حکایت از آن داشت  

انگار  ید.  قیافه اش عصبی بنظر می رس  .   کندکه در خانه تیمی زندگی می

بود کرده  فکر  زیاد  بگذارد  درمیان  ما  با  خواست  می  که  سخنانی    . براي 
مانند آن بودکه در دیگ جوشانی را باز    به  هنگامی که آغاز به سخن کرد

شروع به گالیه از مناسبات نادرست درون سازمانی کرد .    آزردگیکنی با  

و رها کردن آنان    توجهی به احساسات و عواطف رفقا، او به ویژه در مورد بی



 289  گنبد 

 

 

اینکه سازمان با شتاب در حال فرورفتن در    ؛ وانتقاد کرد   شانبه حال خود

که بغض گلویش را گرفته بود گفت  کام اپورتونیسم راست است. او درحالی

اید و فقط به آن کدامتان بویی از روابط دوستانه و رفیقانه نبردهشما هیچ

نکرد.    دیگر که نثار من و منصورهاي گزنده  کنید و بسیاري حرفتظاهر می

من به او گفتم تو باید متوجه باشی که پس از تشکیل ستاد همه ما گرفتار  

امورات تشکیالت بودیم و به همین خاطر فرصت دیدار و یا مالقات با شما  

هاي  تاريرا نداشتیم، همچنان که تو هم احتماالً در وضعیتی مشابه ما گرف 

گویی  عاطفه و دروغهایی بیاي؛ ولی او در جواب گفت شما آدمخود را داشته

گذرد نیستید. گفت  هستید. شما در فکر دیگر رفقا و اینکه بر آنان چه می

من می خواستم این حرف ها را به شما بزنم شاید که با رفقایتان بر خورد  

که دیگر سخنی براي گفتن نداشتیم.    انسانی تر داشته باشید. من و منصور

اورا  آبسیار متاثر از ما کرد  نثار  نیشتر گونه اي که اشرف  ن همه سخنان 

با خودم فکر کردم او    شدم.بسیار متأثر    این گفتگوپس از  ترك کردیم. من  

ن  ها در آمل و در تهراروي خطابش بیشتر با من بود. اینکه ما دو نفر مدت

تا وقوع انقالب در کنار هم بودیم و پس از تشکیل ستاد من دیگر سراغ اورا  

  نگرفتم و در این زمینه هم اقدامی نکردم. این آخرین مالقات من با اشرف 

کرد.   ازدواج  اسدیان  با سیامک  آنجا  در  پیوست.  اقلیت  به جریان  او  بود. 

هایی که به آن تشکیالت وارد شد با  جریان ضربهدر  1362ل  سا  در  اشرف

 خوردن سیانور به زندگی خود خاتمه داد. یادش گرامی باد.

 

 شرکت در یک جشن ازدواج     

  نیري دریک خانه بودیم. روزي ایرج   طی مدتی که در تهران بودم با ایرج    

برگزار شود. اگرعل  قرار است مراسم عروسیبه من گفت   از رفقا    قه  دوتن 

  ن موقع در مورد ازدواج این دو و آمند هستی تا در آن شرکت کنیم. در  
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 اینکه درست است یا غلط حرف و حدیث هایی وجود داشت. 
نداشتیم ولی  را  مراسم  آن    رچند تمایلی به شرکت دره  ایرجبهر رو من و  

ها گپ و صحبتی  فکر کردیم شاید برخی رفقاي آشنا را آنجا ببینیم و با آن

باشیم.   تا  داشته  گرفتیم  مراسم شرکتتصمیم  آن  مجلس  کنیم  در  در   .

هاي مجزا  هم داشتند به شکل گروه  جشن غالب افراد بنا به مناسباتی که با

که ما همه اعضاي یک سازمان هستیم.  انگار  دند. انگار نه  وجمع بگرد هم  

که با  دید درحالیمی که مرا  نیز را دیدم. او   پس از مدتها در آنجا من مریم 

کرد دوستانش   می  هیچ  صحبت  احوالپرسی  بدون  و  آشنایی  ابراز  گونه 

که درآن مجلس بودم او هیچ سراغی  معمولی از کنارم گذشت. تا آخر وقتی

نگرفت انگار  ؛از من  نفر زمانی در شرایط سخت خانه تیمی    که   نه  ما دو 

بودیم. این عمل او مرا سخت غمگین ساخت    زندگی کرده  در کنار هم   یمدت

نامهربان با  با خودم فکر میقلبم را به درد آورد.  و   کردم این پیشاهنگان 

 ها باشند.  محبوب قلوب توده دتواننمی رفقایشان، چگونه 

. به عباس گفتم  کردبسیار دلگیر  مرا  در آنجا مناظر دیگري هم دیدم که  

آنجا  سپس  کنم. و  ها احساس رفاقت نمیاین آدمبرخی از  پاشو برویم من با  

 را ترك کردیم.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل یازدهم 

 خوزستان 

 

 



 

 

 فعالیت در تشکیالت اهواز 
  

قراري به    طوالنی نشد پس از مدت کوتاهی منصوران  داقامتم در تهران چن

به تشکیالت    )(اکبر دوستدار صنایع   من داد تا در اهواز توسط رفیق بهرام

ترتیب من عازم اهواز شدم. در آنجا با رفیق  اینخوزستان متصل شوم. به

بهرام  بهرام را اجرا کردم.  به عهده    قرار  را  مسئولیت تشکیالت خوزستان 

اي در منطقه کمپلو رفتم .  آنجا  داشت. پس از آن به همراه وي به خانه

بود.   از کمپلو  بسیار خلوتی  و  در آن خانه کسی سکونت  محله دورافتاده 

مقداري نشریات محلی ازجمله کار جنوب را براي مطالعه به    بهرام.    نداشت

قرار   آنجا  وتبلیغی  تحلیلی  هاي  فعالیت  موضوعات  جریان  در  تا  داد  من 

 بگیرم. 

ذهنم از موضوعات و مسائل مربوط به گنبد  در تنهایی و خلوت آن خانه       

ه از  اخبار مربوط به آنجا را  دنبال میکردم. آنچ  و غالبا  خالصی نمی یافت 

برمی به  اخبار  تا  است  درصدد  اسالمی  رژیم  که  بود  آن  از  حاکی  آمد؛ 

که ستاد خلق  حاکمیت دوگانه در آنجا بهر نحو ممکن پایان دهد. درحالی

و   روستایی  شوراهاي  تشکیل  به  کمک  صرف  را  خود  تالش  ترکمن 

اتحادیه در  مردم  میگردآوردن  روستاي  تالش هاي  طریق  این  از  و  کرد؛ 

تا با اتحاد روستائیان و یکپارچه کردن امکانات و تجربیات آنان در  نمود  می

بهبود وضع   افزایش بیشتر محصول و  باعث  برداشت  امر کاشت، داشت و 

صحرا و همچنین کشت کاران بی زمین زابلی  معیشتی روستائیان ترکمن

خود را آماده  ،  با تمرکز قواي نظامی  رژیمعوامل    مقابلمنطقه گردد. در  

آنان  سرکوب   ستاد  کوبیدن  هم  در  و  ترکمن  کردخلق  تبهکاران    .می 

بهمن در  ربودن  1358سال  ماه  حاکمیت  به  اقدام  شیرمحمد  شبانه 

محمد  ،  مختومعبدالحکیم  ،  توماجدرخشنده   حسین  و    واحدي طوواق 

و متأسفانه    جرجانی ربودنشان  در شب  کردند.  از  بعد  بهمن    18ده روز 
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 73شود. پیدا می  بجنوردبه  گنبد جاده اجساد آنان در زیر پلی در 

بحبو آن  روز  حدر  بزرگداشت  درصدد  سازمان  هواداران  بهمن   19ه 

داري گنبد می  هاي الزم را با فرمانآیند. آنان بدین منظور هماهنگیبرمی

مسئوالن  قتل  کنند. در آن روز جمع کثیري از مردم ترکمن که از جریان  

می راهپیمایان  جمع  به  بودند  آمده  خشم  به  حرکت  ستاد  اما  پیوندند. 

نگذشته بود مورد  آنها  اعتراضی مردم پس از مدت کوتاهی که از راهپیمایی  

هاي سرکوب  دیگر ارگانتهاجم و سرکوب نیروهاي مسلح سپاه که از قبل با  

ترتیب نیروهاي رژیم جنگ دوم  اینگیرد. بههماهنگی کرده بودند؛ قرار می

ترکمن تحمیل می به خلق  را  این یورش عدهگنبد  درنتیجه  از  کنند.  اي 

اي دستگیر و بقیه به روستاهاي اطراف  شوند، عدهمردم کشته و زخمی می

ن کانون فرهنگی سیاسی  گردند. ستاد خلق ترکمن و همچنیمتواري می

به اشغال مهاجمان درمی با زحمت  خلق ترکمن  آید؛ و دستاوردهایی که 

حاصل میفراوان  تاراج  به  بود  رفقاي    رود.شده  آن  بیرحمانه  ترور  خبر 

شرافتمند که آرزویی به جز خوشبختی و سعادت خلق خو د نداشتند و من  

 غمگین و متاثر کرد. با هر کدام از آنها خاطره خوبی داشتم مرا بسیار  

 

داشته  سازمان  در اهواز من تا مدتی بدون آنکه ارتباطی با دیگر اعضا        

انگار آن بردم.  بسر  نمیباشم در آن خانه  اعالم  ها  بدون  توانستند مرا که 

تحمیل بدانان  سازماننیازشان  تشکیالتشان  از  درجایی  بودم  دهی  شده 

را که مدتی بود از کار بیکار شده  کنند. پس از مدتی یکی از رفقاي کارگر  

 

 

اي با روزنامه کیهان به صدور حاکم تیرباران  خلخالی در مصاحبه 60بعدها و در اواخر دهه  73

 این رفقا اعتراف کرد. 
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جز یک اتاق که  اش به آن خانه منتقل کردند. من بهبود؛ همراه با خانواده

کردم بقیه را در اختیار آن رفیق که بهمن نام داشت  در آن جا زندگی می

بازار کار، خانه   به علت رکود در  بود که  اي  پروژه  بهمن کارگر  قراردادم. 

زد و با هم دیگر در زمینه   اغلب به اتاق من سر می  در خانهنشین شده بود.  

تا برخی مفاهیم و   هاي مختلف صحبت می کردیم. منهم سعی میکردم 

 موضوعات سیاسی و تئوریک را به او آموزش دهم.  

داشت       ادامه  آنکه  این وضعیت  از رفقاي کارگر  در خانهتا  در    که یکی 

بود کار  به  مشغول  اهواز  فوالد  نگذشکن شدم.  سا   کارخانه    که   تچندي 

پس از پایان    عباس  .  در آن خانه به ما پیوستنیز    نیري)   رفیق عباس (ایرج

مجبور شد  پیش آمد ،  براي وي  که  انتخابات در الهیجان، با بروز مشکالتی  

دتی که وظیفه تشکیالتی  ما دو نفر تا م  .کوچ کند  ازآنجا به خوزستان  تا  

به  مشخصی نداشتیم  با یکدیگر  .    شدیم مرور گذشته مشغول می  ؛ اغلب 

تعریف می  ایرج زندانش خاطراتی  دوران  و  من  از سیاهکل  براي  کرد که 

  ؛ بسیار جالب بود. من براي این رفیق بسیار احترام قائل بودم او فردي محترم

ایرج رفیق  بود.  صبور  و  آرام  دیگري    بسیار  خانه  به  ازآنجا  مدتی  از  پس 

   .منتقل شد

  . یک هسته کارگري را در اختیار من قراردادند  سرانجام  پس از آن بود که 

یکی از این رفقا نقاش ماشین بود و دو تن دیگر از رفقایی که در کارخانه  

 کردم. جلسات منظمی را پیگیري من با آنها  کردند فوالد کار می

هاي کارگري  هاي صنعتی خوزستان هستهدر آن زمان در غالب بخش    

ها در شوراهاي  داشتند. رفقاي عضو این هستهوابسته به سازمان فعالیت  

ها نزد دیگر کارگران  ها فعال بودند. رفقاي ما در کارخانهکارگري کارخانه

به تعهدات اخالقی و وجدان کاري شناخته می ها  شدند. آنافرادي مقید 

. این    گرفتندغالباً هدایت حرکات صنفی را در محل کار خود به عده می
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در محل کار خود را تحلیل  صنفی  هاي خود موارد مبرم  ها در نشستهسته

.    نمودند کردندو نتایج آن مباحت را در نشریات کارگري منعکس می    می

در محل کار    نیز  بطور عملیرا  رهنمود ها   ها سعی می کردند تاآنهمچنین  

اي را براي پیشبرد  . معموالً در هر صنفی ما نشریه ویژه  ببرندخود پیش  

بودیمهاي ساسیاست دیده  تدارك  مارفقا  .زمان  کار    ي  محیط  از  معموالً 

هاي آنان مطالبی  کردند. ما با استفاده از گزارشهایی تهیه میخود گزارش

هاي آنان  را جهت درج در نشریات و رهنمود به کارگران و یا طرح خواست

نشریه   جنوب  "در  همچنین "کار  استفاده    يسراسر"  کار" نشریه    و 

ها  طور مرتب توسط رفقاي شاغل در کارخانهبهمحلی  . نشریات    کردیممی

 گردید. شده و سپس در آنجا پخش میتنظیم 

 

   شرکت در انتخابات مجلس اول
اندك زمانی پس از فاجعه گنبد زمزمه شرکت سازمان در انتخابات          

ه به این تحلیل  سازمان با توج  58مطرح شد. در اسفند  ي اول  مجلس شورا

انتخابات هاي طرد عناصر  از سویی زمینه،  که شرکت نیروهاي مترقی در 

و از سوي دیگر باعث  را فراهم می آورد  لیبرال و وابستگان به امپریالیسم  

پا به عرصه مبارزه    ؛خواه خواهد شداستحکام و تقویت صفوف نیروها ترقی

موقع    گذارد.  مجلس  انتخابات آن  در  در  افراد  سرسازمان  کشور  اسر 

از اعضا و یا هواداران   خود معرفی نمود.    ي عنوان کاندیدابهرا  سرشناسی 

اعالم حمایت  نیز  خواه  کاندیداهاي دیگر نیروهاي ترقیبرخی  همچنین از  

در خوزستان نیز سازمان در برخی از شهرستان ها اعضا یا  از جمله  کرد.  

م ویا  شناخته شده  مردم  را که درمیان  بدین  هوادارانی  داشتند  حبوبیتی 

 منظور کاندیدا نمود . 

به امرازجمله براي نمایندگی در شهرستان رامهرمز از جانب سازمان این       
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من پیشنهاد شد. در ابتدا من چندان تمایلی براي شرکت در این انتخابات   

پس از بحثی که با یکدیگر در    اعالم کردم . ولی  نداشتم؛ و آن را به بهرام

این زمینه داشتیم سرانجام با این استدالل که شرکت در انتخابات فرصت  

هاي  خوبی است تا بتوانیم با استفاده از آن هرچه بیشتر اهداف و دیدگاه

وارد کارزار انتخاباتی شدم. بدین منظور به رامهرمز   ؛خود را به مردم برسانیم

هاي فدایی  عنوان کاندیداي سازمان چریک شهر بهرفتم و در فرمانداري آن  

ثبت از ثبتخلق  آننام کردم. پس  براي  نام  را جهت مصاحبه  تاریخی  ها 

فرمانداري   محل  به  من  موعود  روز  کردند.  اعالم  من  به  صالحیت  تائید 

از معتمدین محل  آنجا جمعی  نماینده    یمراجعه کردم. در  تا حدودي  که 

نقطه مثبتی براي  ترکیب  این    .ضور داشتند  طرز فکرهاي مختلف بودند ح

کاندیداهاي   هاگزینش  گروه  می  دیگر  فرماندار  محسوب  ابتدا  در  شد. 

رامهرمز که جوانی حزب الهی و از اهالی دزفول بود با موضعی خصمانه علیه  

هایی که سازمان علیه  ها و جنگ سازمان آغاز به سخن کرد؛ و از کارشکنی

انداخته است صحبت کرد. پس به راه  هاي  ازآن پرسشجمهوري اسالمی 

رأ در  شما  چرا  کرد.  مطرح  را  نه  يخود  یا  آري  اسالمی  گیري جمهوري 

خواهید در انتخابات مجلس شرکت کنید. در  شرکت نکردید ولی حاال می

اي  پاسخ گفتم علت عدم شرکت ما بدان جهت بود که ما با مضمون مقوله

شناختیم  به بنام جمهوري اسالمی آشنایی نداشتیم؛ و ما به چیزي که نمی

سا  مواضع  درباره  سپس  او  ندادیم.  کردستان  رأي  و  گنبد  مورد  در  زمان 

صحبت کرد که شما در این دو منطقه در حال جنگ با جمهوري اسالمی  

هستید. در جواب گفتم در این دو منطقه مردم براي حقوق دموکراتیک  

اند بلکه تنها در حد  ها با جمهوري اسالمی نجنگیدهکنند آنخود تالش می

در این نواحی نیز ما تنها سعی    اند.بسیار مختصري از حقوق خود دفاع کرده

آوریم. سر آخر پرسید با توجه ایم تا از سرکوب مردم ممانعت به عملکرده
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بر   الهی ندارید و حکومت موجود مبتنی  ادیان  به  اینکه شما اعتقادي  به 

دین اسالم است و نمایندگان این مجلس طبعاً از بین مؤمنین بوده و توسط  

شما در چنین مجلسی چه حرفی براي گفتن    ؛ مؤمنین برگزیده خواهند شد

براي   ؟خواهند پذیرفت  راا  شمخواهید داشت و چگونه مؤمنین   گفتم ما 

زیاد خواهیم داشت. این  هاي  مردم حرف  معنوي و مادي  دفاع از حقوق  

حقوق شامل آزادي بیان، آزادي اجتماعات، آزادي قلم، آزادي احزاب، آزادي  

خود، آزادي طرز و شیوه زندگی و مواردي  مذاهب در انجام مراسم و مناسک  

ها از یکدیگر  از این قبیل و همچنین تالش در جهت حذف استثمار انسان

و ایجاد شرایط زندگی مناسب براي همه از قبیل ایجاد شغل ایجاد مسکن  

و سرپناه براي مردم و درمجموع ایجاد شرایط مناسب و بدون دغدغه زندگی  

هرحال آنچه را که من بدان به   خواهد بود .    و آزادي وجدان براي همگان

هاي شمارا معتمدین محل  معتقد بودم گفتم. سر آخر فرماندار گفت صحبت

را اعالم خواهیم کرد.    ها قانع شده باشند؛ کاندیداتوري شماشنیدند. اگر آن

فرمانداري خارج از  به  من  بازگشتم. در خانه  مادرم  به خانه پیش  و  شدم 

م بین  که  جو  مباحثی  به  توجه  با  و  کردم  فکر  بود  فرماندار گذشته  و  ن 

اي که در آنجا وجود داشت احتمال آنکه صالحیت مرا تائید کنند  بازجویانه

روز بعد پس از مراجعه به فرمانداري متوجه شدم  ولی  دیدم.  را نا چیز می

ازکه کاندیداتوري مرا پذیرفته انجام تبلیغات  آن  اند.  براي  را  پس ما خود 

 آماده کردیم. تخاباتی ان

فعالیت آزادانه در میان مردم یکی از آرزوهاي من بود. حاال این شرایط      

دیم. فعالیت  کربایست حداکثر استفاده را از آن میشده بود و ما می  فراهم

انتخاباتی فرصت مغتنمی براي ما بود تا بتوانیم از نزدیک با مردم صحبت  

براي آزادي  در  هاي سازمان که  یاستکنیم و آنان را با برنامه و س تالش 

آشنا سازیم.   بیشتر  هر چه  بود  براي محرومان زحمتکشان  بهتر  وزندگی 



   شوریده آرمان شهر  انمسافر 298

 

 

 

تا   داشتیم  کارآمد  تبلیغاتی  شبکه  یک  به  احتیاج  ما  کار  این  انجام  براي 

پیش فرصت  از  را  بتوانیم  مردم  میان  در  گرانه  آگاه  فعالیت  آمده حداکثر 

یکی از رفقاي سازمان، ستادي را تشکیل دادیم.  خانهانجام دهیم. در ابتدا در  

ازآن جمعی از هواداران سازمان را در آنجا گردآوردیم . در آنجا من این  پس

پیش کوتاهی  فرصت  اکنون  که  را  خود  دیرینه  بتوانیم  آرزوي  ما  تا  آمده 

از آن جمع    آزادانه در میان رفته و به کار تبلیغی بپردازیم بیان کردم . بعد

خواست کردم باید تا آنجا که امکان دارد تمام منطقه را تحت پوشش  در

زیرپوشش حوزه   را که  مناطقی  کار  این  برد  پیش  براي  قرار دهیم.  خود 

ها  گرفت مشخص نمودیم. این حوزهانتخاباتی شهرستان رامهرمز قرار می

براي   هفتکل  و  رامهرمز  در  ما  بودند.  رامشیر  و  هفتکل  رامهرمز،  شامل: 

بهپیشبر  اهدافمان  نیرو داشتیم ولی در مناطق عرب نشین  د  اندازه کافی 

اندیشیدیم. این  اي مینظیر رامشیر و دیگر روستاهاي اطراف آن باید چاره

 مناطق عمدتاً حوزه نفوذ نیروهاي مذهبی بود.

در رامهرمز گذشته از سازمان سه کاندیداي دیگر نیز از احزاب جمهوري      

اسالمی، مجاهدین خلق و همچنین یک نماینده مستقل با گرایش به خط  

داشتند.   شرکت  انتخابات  در  پیمان  دکتر  با    آنفکري  هرچند  گروه  سه 

ا  تنها این م   .   ولی همگی داعیه مسلمان بودن را داشتند؛  ها متفاوتگرایش

خواستیم تا مؤمنین را  میو سکوالر  عنوان جریانی غیرمذهبی  بودیم که به

جلب خود کنیم. این تنها کافی نبود که بگوییم ضد امپریالیسم و یا ضد  

بدین جهت ما  زدند.  ها را میها نیز همین حرفلیبرال هستیم چراکه آن

گذاشته    تر مردم انگشتهاي ملموستا هرچه بیشتر بر خواسته  سعی کردیم

آن بهو حول  ببریم.  پیش  را  تبلیغات خود  و  اینها  هواداران  غالب  ترتیب 

در این  .  بندي نمودیم  شبکه  د را  آمده بودنگرد  رفقایی را که براي همکاري  

رابطه گذشته از شهرها عده زیادي از هواداران را همراه با اعالمیه، تراکت  
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اي حوزه انتخاباتی گسیل کردیم.  و لوازم دیوارنویسی تقریباً به تمام روستاه 

از   هاگذشته  در    این  اول  تجمع  کردم.  برگزار  انتخاباتی  تجمع  سه  من 

رامهرمز بود. ما براي جلب شرکت مردم در این تجمع تبلیغات وسیعی به  

به انداختیم و  از مردم  این  راه  توانستیم تا جمع کثیري  در روز  را  ترتیب 

ر آن روز از رفیق نسیم خاکسار درخواست  گرد آوریم. ددر میدانی  سخنرانی  

کردیم تا براي انجام سخنرانی به آنجا بیاید. ایشان هم آمدند و سخنرانی  

من مطلبی    ،مؤثري ایراد کردند که با استقبال مردم مواجه شد. پس از او

و   انقالب  باره  در  سازمان  مواضع  و  سیاست  چارچوب  در  قبل  از  که  را 

و آن  اهداف  پیشبرد  خواست  چگونگی  تأمین  مردم  همچنین  عاجل  هاي 

 . کردم بیان تهیه کرده بودم براي حضار 

ازآن در شهر هفتکل نیز به همین ترتیب ترتیب سخنرانی کردم. ولی  پس    

در این شهر که محل اسکان نظامیان بود بر ضرورت گذار به ارتش خلقی  

این   در  شد.  برگزار  رامشیر  در  من  آخر  سخنرانی  نمودم.  ما  تأکید  شهر 

همه در آنجا من با تأکید    نتوانستیم جمعیت فراوانی را گرد بیاوریم. با این

هاي ساکن در ایران بر حقوق ویژه خلق عرب  بر حق تعین سرنوشت خلق

 ایران تأکید ورزیدم.

ها فرستادیم.  در روز انتخابات، ما نمایندگان خود را براي نظارت بر حوزه    

  3000ما حائز حدود    ؛جز در مناطق عرب نشین. در خاتمه شمارش آرابه

که     7000رأي شدیم. این تعداد آرا در مقایسه با رأي حداکثر که حدود  

توجه باشد. توانست قابلمتعلق به کاندیداي حزب جمهوري اسالمی بود؛ می

دهندگان  آرایی که به ما داده شد بسیار پرارزش بود با توجه به اینکه رأي

 دانستند که ما تشکلی غیرمذهبی هستیم.می

بسیار        رامهرمز  در  ما  انتخاباتی  فعالیت  به   خوبارزیابی  توجه  با  بود. 

انات بسیار  هاي رفقاي هوادار و با امک اینکه ما آن را عمدتاً با اتکا به توانایی
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مختصري پیش بردیم. رفقاي هوادار سازمان مخلصانه و با عشق و عالقه  

از این فرصت طالیی استفاده کردند. چیزي که تا آن موقع    ؛ فراوان به مردم

و  امکان سازمان  به  راجع  مردم  با  رفتند  مردم  میان  به  آنان  نبود.  پذیر 

ال هواداران سازمان  هایش صحبت کردند و از آن دفاع نمودند. بهر حآرمان

توانستند  از هر آن چه براي معرفی سازمان و آگاهی رساندن به مردم می

 انجام دهند دریغ نورزیدند.

 

 شاپور اهواز انقالب فرهنگی و عواقب آن در دانشگاه جندي
 

ن  آ  مورد مهمی که در.  گشتمبازمن پس از پایان انتخابات مجدداً به اهواز  

ع انجام انقالب فرهنگی بود. در اواخر فروردین  موقع در اهواز گذشت موضو

دموکرات    59سال   دانشجویان  از  خمینی  پشتیبانی  با  انقالب  شوراي 

ها را ترك کنند تا زمینه جهت وحدت حوزه  خواست تا طی سه روز دانشگاه

 و دانشگاه فراهم آید. 

ها در سراسر کشور به سنگر اصلی مبارزه جهت احقاق  در آن موقع دانشگاه

که اکثریت دانشجویان  شده بودند. درحالیقوق دموکراتیک مردم تبدیلح

هواداران جمهوري اسالمی    ؛ کردندهاي پیشرو و مترقی حمایت میاز گروه

دانشگاه در  مذهبی  سیاه  استبداد  بودو  برخوردار  حامی  حداقل  از  .  ندها 

قابل جدید  توتالیتر  حاکمیت  براي  که  سنگر  چیزي  این  نبود.  تحمل 

درهمدموک باید  خواهی  میراسی  درصدد  شکسته  آنان  منظور  بدین  شد. 

ها را از  هاي بعدي، دانشگاهها و تسویهبرآمدند تا با تعطیل نمودن دانشگاه

پاك استبداد مذهبی  و ضد  آزادیخواه  استادان  و  دانشجویان  سازي  وجود 

به حرکت  که  بود  این  زعامت  کنند.  به  فرهنگی  انقالب  ارتجاعی  غایت 

قبیل دکتر حسن حبیبیخمین  از  افرادي  و  ،  سروشعبدالکریم  ، دکتر  ی 
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 ، محمدجواد باهنر، شمس آل احمدالدین فارسی، جاللعلی شریعتمداري

به راه افتاد. این عمل ارتجاعی که اهداف آن براي   و مهدي ربانی املشی

زمان   آن  در  گردید.  مواجه  آنان  مقاومت جدي  با  بود  آشکار  دانشجویان 

ها دست به اعتراض و تحصن در  دانشجویان براي مقابله با تعطیلی دانشگاه

دانشگاه جنديدانشگاه در  ازجمله  زدند.  این حرکت صورت  ها  نیز  شاپور 

پیش تشکل  گستردهگرفت.  حامیان  که  اهواز  دانشگاه  میان  گام  در  را  اي 

دانشجویان داشت در این اعتراض و تحصن فعاالنه شرکت نمود. این حرکت  

آرامی برگزار شد. ولی پس از مدتی مشخص گردید که حاکمیت  در ابتدا به

ها آماده کاربرد خشونت بهر شکل آن  براي پیشبرد نقشه تعطیلی دانشگاه

ب علم  با  موضوع  است.  این  در ه  سازمان  تشکیالت  خوزستان    مسئولین 

. ما از  کردندمطرح را  باشد  توام  ضرورت اتخاذ سیاستی که با حداقل تلفات  

سیاست تخلیه دانشگاه حمایت نمودیم و به تشکل پیشگام پیشنهاد شد  

احتمال حمله مسلحانه اوباش و نیروهاي سپاه دانشگاه را    که با توجه به

ویژه  هاي تندرو بهی به جهت فشارهایی که از جانب گروهتخلیه کنند. ول

هواداران معروف به خط سه که سیاست ادامه مقاومت طوالنی بهر قیمتی  

با    ؛ کردندرا در بین دانشجویان هیچان زده تبلیغ می پیشبرد سیاست ما 

ادامه  مقاومت  به  دانشگاه  در  همچنان  دانشجویان  گردید.  مواجه  اشکال 

اهللا جنتی  تحت رهبري شخص آیت 1359یخ دوم اردیبهشت  در تاردادند. 

صورت گرفت. در  اهواز  به دانشگاه  دد منشانه  یورش  جمعه اهواز بود  که امام

او با اعالم اینکه در دفتر    .استاندار خوزستان بود  آن موقع مهندس غرضی

به فریب مردم ناآگاه  هاي شاه و خاندان پهلوي پیداشده است،  پیشگام عکس

را تحریک    بومیان محلی اعم از فارس و عرب از  پرداخت. او جمع کثیري  

از همراه جمعی  به  و  هاي  پاسداران   نموده  لباس شخصی  براي  و  مسلح 

 درهم کوبیدن هرگونه مقاومتی آماده کرد. 
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آمده    هیجانمردم که از قبل با تبلیغات رادیویی به    ی از  جمع   ن روز آدر  

به همراه جنتی تحت عنوان برگزاري نماز جمعه عازم دانشگاه شدند.     بودند

ابتدا   آغاز شد. پسسنگ   دانشجویان   طرف به  در  سپاه  پرانی  نیروها  ازآن 

که    یزده به سمت دانشجویانمودند و آنگاه مردم هیجانن  اقدام به شلیک 

ها کردند یورش بردند. آناکنون براي نجات جان خود بهر سوي فرار می

اي را در حین فرار کشتند، به دختران تجاوز نمودند وعده کثیري را  دهع

ازآن به بیمارستانی که زخمیان بدان جا پناه برده بودند  دستگیر کردند. پس

از جمله کسانی که در آن  به همراه خود بردند.  نیز  یورش آورده و آنان را  

  یمساپزشک سرشناس ومردم دوست دکتر اسماعیل نر  ، روز دستگیر شد

. این پزشک محبوب مردم که مورد کینه و نفرت کورکارگزاران حاکمیت  بود

و شتم   از ضرب  بود پس  ماه   و شکنجه  در خوزستان  تیر  درتاریخ ششم 

بدین ترتیب هر آنچه از جنایت وبی  74خه اعدام سپرده شد.وبه ج   1359

پس دانشگاه  دفاع روا داشتند. ازآندانشجویان بیشرمی بود در آن روز به  

شده و آزادیخواه    را تعطیل کردند و مردم را در غم و ماتم فرزندان کشته 

آمد. ما  خود رها کردند. در آن لحظات بحرانی هیچ کاري از دست ما برنمی

 .75داد بودیم اي که رخ میفقط ناظر فاجعه

 

 

ببعد جمعی از دانشجویان آزادیخواه وعدالت طلب اعدام شدند  . از دوم اردیبھشت ماه   ٧٤
مدی، مھدی علوی شوشتری، منوچھر  عتاز جملھ: احمد موذن، مسعود دانیالی، مھناز م

وبرخی دیگر کھ   جان باختندجعفری و جمع دیگری کھ گمنام در نخلستان ھای دانشگاه 
 نان در رودخانھ کارون پیدا شد.آ اجساد 

شگاه به مدت دو سال تعطیل گردید. بسیاري از دانشجویان براي همیشه از  پس دان ازآن.  75

جمع کثیري از اساتید دانشگاه تصفیه عقیدتی و از کار بیکار شدند   ؛ ها اخراج گردیدنددانشگاه

 وعده زیادي از آنان ترك یار و دیار کرده و راهی خارج از کشور شدند. 
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 فعالیت در تشکیالت آبادان
که پس از انتخابات براي من پیش آمد؛ این بود که اگر تا پیش  مشکلی     

مرا می هواداران  از  معدودي  آن  اکنون چهرهاز  شناختهشناختند  شده  اي 

پس در فعالیت روزمره تا حدودي  آن  بودم. به همین علت مجبور شدم از 

این خاطرمدت کوتاهی در اهواز ماندم ، تا اینکه  تر حرکت کنم. بهمحتاطانه

سال  د اردیبهشت  به  59ر  شد  و  قرار  آبادان  تشکیالت  مسئول  عنوان 

 خرمشهر به آنجا بروم.

اي طوالنی است. آبادان به لحاظ فعالیت نیروهاي سیاسی داراي سابقه    

بعض به جهت  با دیگر شهرهاي   یاین شهر  قیاس  قابل  ویژگی هاي خود 

سابقه طوالنی  کشور نبود. وجود پاالیشگاه نفت، کثرت کارگران صنعتی،  

هاي  تشکیل اولین هسته  32فعالیت هاي صنفی و سیاسی بویژه پس از سال  

ها در جریان مبارزات ضد  حزبی توسط حزب توده؛ و نقشی که این هسته

منظور ملی کردن آن ایفا  استعماري علیه کمپانی نفت ایران و انگلیس به

رخشد. با توجه  دنمودند؛ همگی چون ستاره درخشانی بر تارك این شهر می

نقش   شهر  این  مبارز  و  آگاه  کارگران  که  بود  مبارزاتی  سابقه  این  به 

کننده خود را در دوران انقالب ضد دیکتاتوري شاه با بستن شیرهاي  تعیین

مثابه نیروي حیات دهنده رژیم پهلوي، ضربه نهایی را براي سرنگون نفت به  

 ساختن آن فرود آوردند.

ب در این شهر فعالیت داشت. با وقوع انقالب ستاد  سازمان از قبل از انقال 

سازمان توسط برادران خاکسار که از سرشناسان سیاسی خوزستان و کشور  

ازآنبودند راه از هواداران و فعالین سیاسی  اندازي شد.  پس جمع کثیري 

مدت نبود.  شهر به دور آن  حلقه زدند. ولی بقا ستاد آبادان چندان طوالنی

دو   کمتر  پنجظرف  تاریخ  در  آن  تأسیس  زمان  از  شنبه  ماه 
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متعصب مذهبی  30/1/1358 و  اوباش  نیروهاي  روز   این  در  تعطیل شد. 

آبادان به محل ستاد سازمان یورش آوردند. آنها طی این    28مقیم کمیته  

سار را  کخا  یورش  جمعی از رفقاي حاضر در ستاد از جمله زنده یاد منصور 

پس فعالیت سازمان در آبادان به شکل  دستگیر وروانه زندان کردند. ازآن

 مخفی ادامه یافت.

در باره خصوصیات این شهر باید اشاره کنم که آبادان واجد در صد باالیی      

تحصیل دانشافراد  آنان  از  بسیاري  بود.  روشنفکر  و  آموختگان  کرده 

داخل  دانشگاه یا  و  امریکا  یا  و  اروپایی  وجود هاي  بعالوه  بودند.  کشور 

دانشکده نفت آبادان که دربرگیرنده جمعی از دانشجویان نخبه کشور بود  

می آن  اعتبار  و  وزن  تواناییبر  و  امکانات  مجموعه  این  فکري  افزود.  هاي 

هاي فکري طیف چپ ازجمله  گیري وسیع سایر نحلههاي رشد و شکلزمینه

ن اغراق هرچند ماه یک گروه  تفکر معروف به خط سه را در برداشت. بدو

 کرد. اعالم موجودیت میدر شهر جدید با این گرایش فکري  

فعاالنه به طرز  ما  زمان رفقاي  بهدر آن  میان  ویژه در  اي در همه صنوف 

پاالیشگاه نفت مشغول فعالیت بودند. ولی آنان نیز تحت تأثیر جو کارگران 

در  حاکم  تئوریک  این مباحث  و  داشتند.  قرار  دانش    آنجا  بر سطح  خود 

 تئوریک رفقا بسیار می افزود.

که من به آبادان رفتم در ابتدا مدتی در خانه رفیق بیژن که  هنگامی      

ده داشت ساکن شدم . این خانه هتا پیش از ورود من مسئولیت آنجا را بع

 ازآن با رفقاي فعال در در جاده حدفاصل خرمشهر و آبادان قرار داشت. پس

دانش تئوریک خوب    تماس گرفتم. در تشکیالت آنجا رفقایی با  این دو شهر

بود توسعه روابط  فعالیت می ایجاد کرده  نمودند. آنچه تا حدودي مشکل 

محفلی و برخی روابط غیر تشکیالتی بود. من در آن موقع تالش کردم تا   

 این اوضاع را تا حدودي سروسامان دهم.
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 انشعاب اقلیت
ه مسئله انشعاب اقلیت پیش آمد، در این رابطه  ک  دبو1359خردادماه  در   

براي   تشکیالت  مسئولین  و  تشکیل  ایالتی  کمیته  جلسه  تا  شد  قرار 

هماهنگی و اتخاذ سیاستی مشترك در اهواز گردهمایی داشته باشند. من  

به محل جلسه    نیز به این منظور به اهواز سفر کردم. در آنجا همراه بهرام 

که تازه از تهران بازگشته بود درباره موضوع انشعاب و مواضع    رفتیم. بهرام

اقلیت بخشی  چگونه  مورد اینکه  در  منشعبین صحبت کرد. در آن جلسه او  

آنها  ینکه  ا  مصادره کرده اند.دیگر  سازمان را  امکانات انتشاراتی و اموال  از  

من    تعریف می کنند.در چارچوب مشی چریکی    همچنان مواضع خود را  

با توجه به آشنایی و شناختی که نسبت به موضوع داشتم ضمن آنکه از  

انشعاب اقلیت ابراز تأسف کردم. یادآور شدم این رفقایی که از سازمان جدا  

سوب  شدند بخشی از فداکارترین فعالین سازمان و جنبش چپ ایران مح 

موافقت نکردم و سیاست رهبري    هاي بهرام شوند. من با برخی از صحبتمی

ایم  داده  سازمان را در قبال آنان تائید ننمودم. گفتم ما یاران خوبی را ازدست

اي سازمان و همچنین رشد هر چه بیشتر  این امر باعث تضعیف پایگاه توده

راست در سازمان خواهد شد. این اظهارنظر باعث برافروختگی  گرایش به  

ولی او چون    76شد و درنتیجه بین ما بحثی راجع به موضوع درگرفت.  بهرام

 

 

به جهت ضعف دانش تئوریک ازجمله افرادي بود که غالباً از خود نظر مستقلی ارائه    بهرام.  76

هاي رهبري سازمان را در  نمود تا سیاستداد. او بدون استدالل و منطق کافی سعی مینمی

شد؛  بدنه تشکیالت پیش ببرد؛ و این امر غالباً باعث ایجاد مباحثی طوالنی وبی نتیجه با وي می
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هاي من گفت مگر  نتوانست مرا اقناع کند با عصبانیت در جواب استدالل

مباحثه اش ناراحت شده بودم در    ها هستی؟ من نیز که از شیوهتو با آن

جواب او گفتم من با این طرز فکر از پیش از انقالب مرزبندي داشتم. ولی  

و رفتار رفقاي رهبري را در قبال آنان تائید    هابهر حال من همه عملکرد  

با دلخوري جلسه را ترك کرد . من هم ناراحت از    کنم. سرانجام  بهرامنمی

 آن چه براي سازمان اتفاق افتاده بود راهی  آبادان شدم. 

                 مختصري درباره انشعاب اقلیت
هاي قدیمی که  و دیگر چریک   طور که قبالً اشاره کردم حلقه هاديهمان 

  با ورود رفقاي زندانی به درون رهبري سازمان از دایره قدرت بیرون رانده 

بلکه  ،  تنها روابطشده بودند؛ در مقابله با این وضع از همان فرداي انقالب نه

هاي  نیروها و دیگر امکانات حول خود را حفظ نمودند. رشد و نضج دیدگاه

واضع سیاسی این رهبري در مقابل حاکمیت  جدید تئوریک و همچنین م

هاي تئوریک  بعد از انقالب، هر چه بیشر بر تشدید اختالفات افزود. دیدگاه

یافت. اختالف بر سر گذشته سازمان  تدریج قوام میو سیاسی انشعاب نیز به

دیدگاهبه جزنیویژه  که   هاي  بود  مواردي  ازجمله  خود  مسلحانه  مشی    و 

به   سازمان  جدید  رهبري  توسط  آن  طرد  بر  اصرار  و  زمان  باگذشت 

هیئت  شکل مسئول  حیدر  رساند.  یاري  مخالف،  تئوریسین  جناح  گیري 

تحریریه کار و جمعی دیگر از رفقایی که در نشریه کار فعال بودند در این  

وضوح  توان در نشریه کار بهها را میجناح قرار داشتند. دوگانگی این دیدگاه

 

 

سرانجام با این استدالل که این نظر سازمان است و باید آن را اجرا کنیم به بحث خاتمه  او 

 داد. می
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 شاهده نمود. م

هاي  گرایشی که از همان ابتدا ارتجاع مذهبی و عملکرد آن را در قبال آزادي

داد. در مقابل دیدگاهی  شدت موردنقد قرار میها به  مدنی و حقوق خلق

 کرد. ها پیشنهاد میتري را در این زمینهجویانههاي مسالمتکه شیوه

گردید. در این    58مهرماه  نتیجه این اوضاع سرانجام منجر به تشکیل پلنوم  

شده بودند؛ بحث بر سر گذشته  چین شده دعوتطور دستپلنوم افرادي به

سازمان اتخاذ سیاست در قبال نحوه فعالیت در کردستان درگرفت. نتیجه  

مباحث جلسات این پلنوم که باوجود تعداد کم افراد جناح مخالف مرکزیت 

باعث پررنگ  موجود در سازمان شد.    هايبنديتر شدن صفتشکیل شد؛ 

  وضوح آشکار گردید هاي اکثریت و اقلیت از همین مقطع بهتفاوت دیدگاه

 .واز آن پس رو به گسترش گذاشت

دانست. به  روسیه می  1907اقلیت انقالب ایران را مدلی مشابه انقالب     

و   بود  دهقانان  و  کارگران  بین  اتحاد  به  معتقد  دلیل  ترتیب اینبههمین 

می ارزیابی  خلق  دموکراتیک  را  انقالب  آنمرحله  با  کرد.  ارتباط  در  ها 

بورژوایی  بنديصف بودند دولت موقت دولتی  هاي درون حاکمیت معتقد 

بورژوایی سنتی متحد شده است. به همین دلیل هر  است که با اقشار خرده

ا به یکسان مطرح  راندند؛ و ضرورت مبارزه با هر دو ردو را با یک چوب می

 ساختند. می

که جناح اکثریت ضمن آنکه دولت موقت را دولتی بورژوایی قلمداد  درحالی

میمی پیش  را  آن  افشا  و  مبارزه  سیاست  جناح  کرد  به  نسبت  برد؛ 

نگریست و آن را نیرویی ضد امپریالیست  بورژوایی با دیدي مثبت میخرده

 پنداشت.می

گرای  به  دیدگاه  این  با  این    يهاشاکثریت  و سرکوبگرانه  ضد دموکراتیک 

خلق حقوق  دگراندیشان،  علیه  و  جناح  مطبوعات  آزادي  زنان،  حقوق  ها، 
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نگریست. سرانجام نتیجه آن شد که از  آزادي احزاب به دیده اغماض می

جناح   از  کامل  حمایت  به  و  شد  دور  خود  اولیه  انتقاد  و  اتحاد  سیاست 

 تید. روحانیت سنتی به زعامت خمینی در غل 

بهمجموع سیاست پلنوم در پیش گرفت  از  از پس  ویژه هایی که سازمان 

اعالم حمایت از اشغال سفارت توسط دانشجویان پیرو خط امام و تأکید بر  

عقب حاکم،  رژیم  بودن  امپریالیستی  و  ضد  کردستان، شکست  از  نشینی 

هزیمت در جنگ دوم گنبد، سیاست نزدیکی سازمان به مشی حزب توده  

جویانه  تالف بر سر ارزیابی از پایگاه طبقاتی حاکمیت و مشی مسالمتو اخ

بورژوازي سنتی، همگی زمینه قطعی انشعاب اکثریت و  آن در قبال خرده

هاي  تحت نام «سازمان چریک   59اقلیت را فراهم آورد. اقلیت در خردادماه  

نشریه انتشار  با  ایران»  ارگان سازفدایی خلق  نام «کار»  با همان  مان،  اي 

ترتیب آنان راه مستقل  اینانشعاب خود را در سطح جنبش علنی کرد. به

 خود را براي مقابله با رژیم در پیش گرفتند.

 
 آغاز جنگ ایران و عراق 

سکونت من در خانه بیژن چندان طول نکشید چراکه مجبور شدم تا        

 77حمد ثقلینی و به آبادان بروم. در آبادان به همراه رفیق ا  نم آنجا را ترك ک

در خانه رفیق یوسف سکنی گرفتیم. رفیق یوسف ازجمله رفقایی بود که  
 

 

ازجمله رفقاي بسیار فعال تشکیالت آبادان بود. او پس از تشدید جنگ آبادان   ثقلینیاحمد  77

هنگامی که   65. در سال را ترك کرده و به تهران رفت. در آنجا با تشکیالت جوانان فعال شد

قصد پناهندگی به اتحاد شوروي را داشت توسط مرزبانی آنها دستگیر و به ایران دیپورت می  

 . یادش گرامی باد.اعدام شد 67او در کشتار سال  شود.
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پس از انقالب به ایران بازگشته بود. او پزشک بود و به همراه همسرش در  

کرد. مدت کوتاهی  از اقامت ما در این  اي در ناحیه «بریم» زندگی میخانه

 نظامی عراق علیه ایران آغاز گشت.  خانه گذشته بود که تهاجم

ژه محدوده  وی  سابقه دعاوي عراق نسبت به خط مرزي اش با ایران به     

رانی اروندرود در زمان حاکمیت رژیم شاه شروع شد. در آن زمان  کشتی

نظرش چند بار به نیروي نظامی     براي قبوالندن خط مرزي مورد  نیز صدام 

ب شده  به  متوسل  مجبور  ایران  نظامی  قدرت  مقابل  در  بار  هر  ولی  ود؛ 

ها بین ایران و عراق سرانجام منجر  . این مجموعه کشمکش  نشینی شد عقب

ولی عراق از همان زمان با مفاد این قرارداد    .به انعقاد قرارداد الجزایر گردید

تا آن را باطل نماید.    می گشتچندان موافق نبود و همیشه در پی فرصتی  

دعاوي خود را  فرصتی پدید آورد تا دوباره    حقق انقالب ایران براي صدامت

 .مطرح کند

ندگی نیرو هاي ارتش و تضعیف قدرت دفاعی  ک وقوع انقالب باعث پرا       

تا مزدوران داخلی و    گردید   شد. این وضعیت باعث  ایران در نواحی مرزي 

. عراق تجاوزت    استخبارات عراق براي پیشبرد اهداف خود بسیار فعال شوند

خود را در مناطق مرزي آغاز نمود. این عملیات در خوزستان و در مناطق  

اي  سوسنگرد و خرمشهر ابعاد گستردهشهرهاي  ویژه    عرب نشین مرزي به

شد  می  پیدا  سختی یاج مردم بهاحت   به خود گرفت. در آن ایام که ارزاق مورد 

هاي مردم درصدد جلب  عراقی ها با ارسال مواد غذایی و دیگر نیازمندي

اعراب منطقه مرزي برآمدند. از سوي دیگر آنها توسط ایادي خود به تسلیح  

اقدام کردند.  ایجاد و  آن  عشایر منطقه  به  تا  برآمدند  ها همچنین درصدد 

. ازجمله در خرمشهر براي    ري رسانند طلب یا هاي عرب جداییتقویت گروه

شیوخ و دیگر روساي عشایر    ي پیشبرد هدف تجزیه خوزستان ، با همکار

. این سازمان  عرب اقدام به تأسیس «سازمان سیاسی خلق عرب» نمودند
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و   نیاورد  دوام  تاریخ یک چندان  اعزام    9/2/58شنبه  در  و  با  سپاه دزفول 

در    ماجرا این    از   دت کوتاهی پسارتش به خرمشهر در هم کوبیده شد . م

تشکل دیگري تحت عنوان « الحرکه الجماهیریه العربیه    58خردادماه سال  

 طلب شکل گرفت.فی االیران» توسط همان عناصر تجزیه

جایی  که این قبیل تمهیدات براي تجزیه خوزستان راه بهآنجایی  اما از      

این تص  نبرد؛ صدام با  فرماندهان و  حسین  انقالب و حذف  با وقوع  ور که 

به و  نیروي زمینی  ارتش  اصلی  نظام    کارشناسان  آن،  نیروي هوایی  ویژه 

انجام عملیات   به  قادر  ایرانیان دیگر   ایران در هم پاشیده است و  دفاعی 

درصدد برآمد تا با تهاجم گسترده ارتش    ؛ گیرنده نیستندتهاجمی و پیش

صدام  زیه خوزستان را یکسره کند. بدین منظور  بسیار مجهز خود، کار تج

تاریخ چهارشنبه  حسین   قرارداد    26/6/59در  و  عراق ظاهر  تلویزیون  در 

  31جنگ نمود. او در تاریخ  الجزایر را پاره کرد و به ایران اعالن  1975سال  

همان ماه با حرکتی نمادین اولین گلوله توپ را به سمت ایران شلیک کرد  

و دیگر نقاط    دزفول  هوایی   خود را براي درهم کوبیدن پایگاهو نیروي هوایی  

ازآن بود که ارتش بسیار مجهز  کشور به داخل خاك ایران پرواز داد. پس

ها پیش خود را آماده نبرد کرده بود از سه محور شمالی،  عراق که از مدت

و   رادیو  بعد  به  آن ساعت  از  نمود.  ایران حمله  به خاك  و جنوبی  میانی 

ناسیونالیستی  تلوی سرودهاي  و  نظامی  مارش  پخش  با  عراق  دولتی  زیون 

 عربی « قادسیه صدام» را اعالم کرد.

ترین مصائبی بود که  جنگ ایران و عراق یکی از پر تلفات ترین و پرهزینه

در ابتدا توسط عراق به ملت ایران تحمیل گردید و سپس توسط سردمداران  

 رژیم اسالمی ادامه یافت. 

و صدام         بعث  ایران    حزب  ارتش  و  خود  نیروهاي  از  که  برآوردي  با 

د کرد.  نکه ظرف چند روز خرمشهر را اشغال خواه  ند نمودتصور می  ند داشت
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از    ،  سپس از طرف شمال غرب خوزستان، با قطع جاده اندیمشک به اهواز

عمل به  ممانعت  منطقه  به  تجهیزات  و  نیرو  سرانجام  آورسیدن  و  رده 

در سه جبهه  آنها  جهت  د ساخت.  بدیننخوزستان را از کشور جدا خواه

. گذشته از محور غرب، در دو محور دیگر براي  نداقدام به اعزام نیرو نمود

. یکی از طریق جاده اهواز و دیگري از  نداشغال خرمشهر و آبادان اقدام کرد

 طریق مرز شلمچه. 

طلب منطقه  هاي عرب تجزیهروي فعالیت گروهنیروهاي بعثی که بر          

مقاومت  به با  ناباورانه  بودند  بازکرده  حساب  خود  پنجم  ستون  مثابه 

این درس بزرگ تاریخی را    سرسختانه نیروهاي مردمی مواجه شدند. صدام

توان  آسانی نمینیاموخته بود که بر نیروهاي انقالبی حاضر در میدان نبرد به  

غلبه کرد. در آن موقع در خرمشهر تنها یک گروهان تکاور دریایی ارتش  

نیروهاي مردمی که   نیروهاي مسلح پلیس  و  به همراه  حضور داشت که 

مقاومت  متجاوز  در مقابل نیروهاي    راهی مسلح بودندتنها به کوکتل و سه

را در  اي  ها نبرد جانانهکردند. این نیروي اندك از  همان آغاز تجاوز عراقی

 آغاز کردند. نظام صدام ها و نیروهاي پیادهمقابل تانک 

خمسه    و  توپخانه  شدید  آتش  زیر  ابتدا  همان  از  هاي  خمسهخرمشهر 

اي از  ما طی اعالمیه، عراقی قرار گرفت. در لحظات اولیه حمله ارتش عراق

تا در مقابل متج و مردم خواستیم  به  ین  اوزهمه هواداران سازمان  دست 

انقالب و ناموس و شرف خود دفاع نمایند و به  ،  سرزمین و از    بزنندمقاومت  

از   همچنین  ما  بشتابند.  میهنی  جنگ  نبرد  جبهه  در  رزمندگان  یاري 

عراق   ارتش  مقابل  در  مقاومت  براي  تا  خواستیم  محلی  نظامی  مسئولین 

رفیق احمد    مردم را مسلح کنند. در همان لحظات اولیه نبرد من به همراه

با  براي سازمان  ثقلینی مقابله  براي  آنان  تشویق  و  هواداران سازمان  دهی 

سربازان عراقی عازم خرمشهر شدیم. در آنجا ما متوجه شدیم که هواداران  
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اي  سازمان خودشان از پیش در میدان نبرد حضور دارند. ولی از اینکه اسلحه

اختیار   آندر  تا  ناراحتی  چنانندارند  ابراز  پردازند  به  مقابله  به  باید  که 

که از دست ما نیز کاري ساخته نبود. آنان که اسلحه را  کردند. درحالیمی

در اختیار داشتند در آن لحظات بحرانی دفاع از وطن از واگذاري سالح به  

ان نبرد  دست سایر نیروهاي انقالبی و مردمی واهمه داشتند. ولی ما از مید

توانید  بدر نشدیم و به رفقایمان گفتیم باید تالش کنند تا بهر طریقی که می

که در قرارهاي  طوريدرصدد تهیه اسلحه برآیند. آنان نیز چنین کردند. به

 بعدي که به خرمشهر رفتم غالب آنها توانسته بودند تا خود را مسلح کنند. 

اصره عراقی ها بود غالباً در  روزي که خرمشهر در مح   35من در تمام         

در نبرد خانه به خانه   نامآنجا حضور داشتم بسیاري از رفقاي ما با نام یا بی

اي تاریخی بود که گروه  خرمشهر کشته شدند. این مقاومت جانانه حماسه

کوچکی از مردم در مقابله با ارتشی تا بن دندان مسلح از خود بروز دادند. 

توپخ  سنگین  آتش  زیر  و خمسهشهر  مخروبهخمسهانه  به  عراقی  اي  هاي 

هاي برق همگی شکسته شده بودند. ها کنده و چراغ شده بود. آسفالتتبدیل

هاي  دیدي که با شنیدن صداي صفیر گلولهها شهر سگانی  را میدر خیابان

وحشت میتوپ  سوي  بهر  کشان  زوزه  و  اثر  زده  بر  واجسادشان  دویدند 

ها  شد. در این میان مسجد شهر بود که عراقیترکش گلوله تکه پاره می  

هنوز از کوبیدن آن خودداري کرده بودند؛ و این تنها محل ویران نشده به  

تبدیل نیروهاي مقاومت  براي تجمع  از  مکانی  ایام  این  تمام  در  بود.  شده 

نیروها منظم ارتش ایران خبري نشد. تنها این نیروهاي مردمی بودند که  

ش بعثی خود را  تعی براي دفاع از میهن و جنگیدن با ارطور فردي یا جمبه

می خرمشهر  جاده  به  مسیر  در  خرمشهر  به  رفتن  براي  روزي  رساندند. 

قرار   امور  در جریان  و  رفته  رفقا  دیدار  به  تا  داشتم  قصد  و  بودم  ایستاده 

اي  نبود و تا ساعتی هیچ وسیله  يکس دیگرجز من هیچدر آنجا به.  بگیرم
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شد. دیگر از رفتن به آنجا ناامید  مشهر برود مشاهده نمیکه به سمت خر

کرد و  شدم که از دور ماشین وانت قدیمی اي را که در جاده حرکت میمی

راننده  به سمت من می ایستاد.  نزدیکی من  وانت در  آمد مشاهده کردم. 

اي تهرانی از من پرسید: آقا  اي بود با لهجهساله  25ماشین که جوان حدوداً  

خرمشهر از کدام طرفه؟ گفتم من هم دارم میرم خرمشهر. گفت پس    مسیر

من که از دیدن او با این وضعیت   . هم بریم. سوار وانت شدم  سوار شو تا با 

اندکی متعجب شده بودم، گفتم برادر اهل کجایی؟ گفت اهل تهرانم گفتم  

کار کنی؟ اندکی به  توي این اوضاع جنگ و درگیري آمدي خرمشهر چه

کنی؟ گفتم من و  کار میاه کرد و از من پرسید تو خودت اینجا چهمن نگ

عراقی با  در خرمشهر  میدوستانم  با  ها  تا  اینجا  آمدم  منم  گفت  جنگیم؛ 

ها به جنگم. گفتم یعنی تو از تهران تا اینجا آمدي تا بروي خرمشهر  عراقی

  گفت آره آمدم براي همین   ؟ ها بجنگی و شاید هم کشته شويو با عراقی

پیاده    ؛ کار از میهنم دفاع کنم. وارد خرمشهر که شدیم در وقت  تا  آمدم 

خوریم.  هایی مثل تو ما هرگز شکست نمیشدن به او گفتم ببین باوجود آدم

 لبخند تشکرآمیزي زد بعد باهم دست دادیم و خداحافظی کردیم.

ها  گردید، عراقیتر میباگذشت زمان شرایط براي مدافعین شهر سخت      

تر  لحظه حلقه محاصره را تنگ   به  هاي سنگین خود لحظهبه کمک سالح

گاممی ما  و  بود  شده  خانه  به  خانه  جنگ  حاال  خرمشهر  بهکردند  از  گام 

نیز  نشینی میعقب آبادان  به  ارتباطی خرمشهر  پل  مدتی  از  کردیم. پس 

ز  ها نیز قطع شد؛ و سرانجام پس اویران گردید. دیگر عبور و مرور ماشین

خرمشهر سقوط کرد و ما مجبور به ترك کامل  ،  روز مقاومت سرسختانه  35

 خرمشهر شدیم. 

نیز پس از مدتی به    جاسم.    مانده بودنددر آبادان نیز عده کمی از رفقا باقی

کسار هم به ما ملحق   خا  نیري و منصور  آنجا آمد چندي نگذشت که ایرج
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ایرج  البته  منصور  شدند.  هیچگونه    و  امکان  آنکه  خاطر  به  مدتی  از  پس 

فعالیتی براي آنها موجود نبود آبادان را ترك کردند. غالب مردم ساکن در  

آنجا   به ترك  به جهت تنگ شدن حلقه محاصره گروه گروه مجبور  شهر 

تدریج صورت گرفت  شدند. البته ترك این شهر و روستاهاي اطراف آن به

براي  در آن موقع غالب کارمندان شر کت نفت؛ بازاریان ثروتمند که قبالً 

هایی  هایی در اصفهان، شیراز و یا تهران خریده بودند، جزو گروهخود خانه

در  آنجا را ترك کردند.    ها   گلوله عراقیاولین  بودند که به محض شلیک  

کارگران شرکت نفت و غالب زحمتکشان شهري و روستاییان عرب    حالیکه

ترك آنجا نبودند. این بخش از مردم که نه توان    آسانی قادر بهمنطقه به

مالی براي خرید خانه و نه توان پرداخت اجاره خانه را داشتند در خروج از  

ها و ترس  اي عراقیکردند؛ اما با تشدید حمالت توپخانهآبادان بسیار مقاومت

هایی بودند که مجبور به ترك آنجا  جزو آخرین گروهسرانجام  از اشغال آنجا  

 .دند. بیشترین تلفات جانی نیز شامل همین گروه از مردم شدش

رفت آبادان؛  و تنگ شدن حلقه محاصره  اشغال خرمشهر  از  به  پس  وآمد 

اهواز بسیار دشوار شد. تا پیش از آنکه جاده اهواز به آبادان از طریق کوت  

       بار سفري به اهواز داشتم. عبداهللا بسته شود یک 

ایام در       از مهیبدر همین  تاریخ  اهواز یکی  تا آن  انفجارهایی که  ترین 

یکی از رفقا در منطقه زیتون  در خانهما  آن روز  درسابقه نداشت رخ داد.  

درپی  اي شرکت داشتیم؛ که ناگهان صداي انفجارهاي پیکارگري در جلسه

هوایی صورت   فکر کردیم که حمله  ابتدا  در  دور شنیدیم  از  را  مهیبی  و 

گونه اثري از حمله هوایی  که از خانه خارج شدیم هیچی وقتیگرفته است. ول

همه صداي انفجار از کجا بود؟ هنگامی که براي . پس اینکردیم مشاهده ن

مشاهده کردیم که مسیر جاده    طرف شهر حرکت کردیم. کشف قضیه به

زیتون به سمت شهر بسیار شلوغ است. در فلکه چهار شیر با منظره عجیبی  
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هاي ماهشهر و  اي در مسیر جادهسابقهازدحام و ترافیک بی  مواجه شدیم.

شوشتر به وجود آمده بود. سیل جمعیت ترسیده از صداي انفجارها سواره  

دانست  درستی نمی  سرعت در حال ترك شهر بودند. کسی نیز به  و پیاده به

اتفاقی رخ از    که چه  تا  به طرف مرکز شهر حرکت کردیم  ما  داده است. 

که از پادگان اهواز  را غلیظی    دوداجرا باخبر شویم. در مرکز شهر  حقیقت م 

برمی  هوا  متوجه  به  مردم  از  پرسش  با  آنجا  در  کردیم.  مشاهده  خاست 

براثر آتش توپخانه عراقی اینکه  طور مداوم  ها که بهحقیقت ماجرا شدیم. 

ا  داد؛ باعث انفجار در زاغه مهمات آنجپادگان اهواز را مورد هدف قرار می

شده است. این انفجارها هرچند باعث ایجاد  تلفاتی در میان مردم نشد؛  

ولی تأثیرات روانی آن چنان زیاد بود که باعث ایجاد ترس و ناامنی بسیاري  

که آنها سراسیمه شهر را ترك می کردند.  نحويدر میان مردم گردید. به

 . داد  یکی از بدترین حوادثی بود که تا آن تاریخ در اهواز رخاین

بازگشت به آبادان به سر جاده کوت عبداهللا    براياز این ماجرا    مدتی پس   

هایشان را  رفتم. عده زیادي از مردم بومی آبادان که قصد بازگشت به خانه

تا  عده  داشتند و بودند ولی می خواستند  آنجا را ترك کرده  اي دیگر که 

جاده   مسیر  در  کنند  خارج  ازآنجا  را  احتیاجشان  مورد  وسایل  از  بخشی 

مع کرده بودند. در این اوضاع یک کامیون باري  منتظر ماشین عبوري تج 

سوي آبادان بود توسط مردم مجبور به توقف شد؛  با  که در حال حرکت به

توقف کامیون به ناگهان از هر سو مردم براي سوارشدن در عقب کامیون  

طرف آن هجوم آوردند. من نیز به همراه بقیه به داخل کامیون پریدم.  به

هم   تنگ  زیادي  ناراحتجمعیت  بسیار  وضعیت  بود. کنندهایستادند.  اي 

با هر چرخش   ما   و   ؛داشتن خود به یکدیگر چسبیده بودندمردم براي نگه

به سمتی کشیده می اهواز دور شده    20شدیم. حدودکامیون  از  کیلومتر 

به ناگهان صداي غرش یک میگ عراقی که  به  باالي  بودیم که  از  سرعت 
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شنیدیم  سرمان می را  در  پس  .گذشت  راکت که  انفجار یک  ازآن صداي 

کامیون   شد.  شنیده  آمد  فرود  جاده  کنار  بیشه  درون  به  کامیون  حوالی 

به ما همگی  و  ایستاد  از دربالفاصله  را  بیرون سرعت خود  به  کامیون  ون 

طرف بیشه شروع به دویدن کردیم. با  پرتاب کردیم و براي پنهان شدن به

هاي هلیکوپتر کبراي ایرانی که  دور شدن میگ عراقی صداي چرخش بال

شده بود به گوش رسید. هلیکوپتر از میان بیشه بلند  در میان بیشه پنهان

ب نرفته  مسافتی  هنوز  ولی  کند  ترك  را  محل  تا  عراقی  شد  میگ  که  ود 

بازگشت و دوباره راکتی به سمت آن پرتاب کرد. این بار راکت به هلیکوپتر  

اصابت کرد؛ درنتیجه هلیکوپتر با صداي مهیبی با زمین برخورد نمود و دود  

ین ضربه محل را  ا  از و آتش از آن به هوا برخاست. هواپیماي عراقی پس

شده ایرانی که  پتر سرنگون ترك کرد. اما کسی براي کمک به خلبان هلیکو

سوخت نرفت. همه در فکر نجات جان خود بودند و تالش  در میان آتش می

کردند تا پیش از بازگشت میگ عراقی و شلیک به کامیون که در وسط  می

جاده ایستاده بود از مهلکه بگریزند. ما همگی به سمت کامیون دویدیم و  

ع به حرکت به طرف آبادان سرعت شرودر عقب آن جا گرفتیم. کامیون به

شد در  که کامیون به مواضع خودي نزدیک میکرد. از سوي دیگر درحالی

که قرارگاه    ؛برخورد گلوله هاي توپخانه نیروهاي ارتش عراق بودیم   انتظار 

نها  از این جاده چندان دور نبود. آنها بخشی  از جاده اهواز به آبادان را  آ

شادگان چندان راهی نبود؛ اما آنان با همه    در تصرف خود داشتند. ازآنجا تا 

داشتند همراه  به  که  را    ؛تسلیحاتی  شهرك  این  به  شدن  نزدیک  جرئت 

بهمن رودخانه  شرقی  ضلع  در  رسیدیم.  آبادان  به  سرانجام  شیر  نداشتند. 

نیروهاي ایرانی مستقر بودند. افرادي که در آن محل حضور داشتند ظاهراً  

هاي  ها سوار بر موتورسیکلت. آن  شدند یجمعی گروهان چمران محسوب م

 سنگین در حال تردد و مانور بودند.
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ما در مدخل شهر از کامیون پیاده شدیم. از آنجا تا محل سکونتم باید پیاده  

وکور  وجوش، اکنون سوترفتم، شهر بسیار خلوت شده بود. آن شهر پرجنب

  . دند دیگر خبري نبودکر همه کارگرانی که در پاالیشگاه کار میبود و از آن

اکنون فقط آن بخش از کارگرانی باقیمانده بودند که وظیفه اطفا حریق را  

آتش داشتند.  عهده  عراقیسوزيبه  توپخانه  شلیک  براثر  که  به  هایی  ها 

هایی که لزوم  . بعالوه آن   آمدمخازن نفتی و یا قیر و یا بنزین به وجود می

الیشگاه ضروري بود. دیگر زحمت  هاي حساس شهر و پافعالیتشان در بخش

مغازه بودند.  کرده  ترك  را  آنجا  نیز  محلی  و کشان  بودند  بسته  همه  ها 

 نیروهاي فعال در بازار نیز دیگر حضور چندانی نداشتند. 

روي خود را به خانه یک از رفقاي هوادار رساندم. در  پس از مدتی پیاده 

رده بودند کلید آنجا  هایشان را ترك کآن موقع بعضی از رفقا که خانه

براي استفاده و مراقبت از دزدانی که در آن موقع در شهر حضور فعالی  

داشتند در اختیار ما گذارده بودند. ولی مدتی نگذشت که سکونت در  

ها  هاي شهر نیز چندان امنیتی نداشت چراکه نیروهاي عراقی شبخانه

تصمیم   جاسمن و کوبیدند این بود که مها را با توپخانه مینیز خانه

شیر  ها در داخل سنگرهایی که در کنار رودخانه بهمنگرفتیم تا شب

. مدتی نگذشت که با پیشروي نیروهاي عراقی حلقه   خوابیمبحفرشده بود 

هاي منتهی به آبادان  محاصره آبادان هرچه بیشتر تنگ گردید. تمام راه

هاي کنار خلیج بود.   78میان سبخی مانده عبور از بسته شد و تنها راه باقی

بایست  پس کسانی که قصد ورود و یا خروج از آبادان را داشتند. میاز آن

، با  رشیپس از رساندن خود به ناحیه چوییبده وعبور از رودخانه بهمن
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رسانند. من تا پیش از ترك آبادان  بموتور یا پاي پیاده خود را به ماهشهر 

در مسیر مردمی را  این بار نیز   ؛شهر رفته بودمبار از این مسیر به ماهیک 

دیدم که پاي پیاده اندك مایملک خود را به دوش گرفته و به سمت  می

ماهشهر درحرکت بودند در این مسیر به جهت نزدیکی به خلیج و نمناك  

هاي  که چرخهاي آن امکان عبور ماشین دشوار بود ، چونبودن ماسه

و دیگر امکان بیرون کشیدن آن وجود رفت ها فرومیماشین در ماسه

قرار داشت و  نیز  نداشت. بعالوه آن مسیر در تیررس نیروهاي عراقی 

به مردم شلیک   هلیکوپترهاي آنان هر ازچند گاه به پرواز در می آمدند و

می کردند. در چندین مورد آوارگان در حال عبور از آن مسیر را مورد  

در آن موقع بسیاري از پیرزنان و   هدف گلوله قرار داده و کشته بودند.

اي از آنان با اشغال خرمشهر  پیرمردان حاضر به ترك منطقه نشدند. وعده

 توسط نیروها بعثی کشته شدند.

شد تا آنکه  پیشروي نیروهاي عراقی در اطراف آبادان هرروز بیشتر می    

دان  روزي خبر رسید که نیروهاي عراقی از ناحیه چوییبده قصد ورود به آبا

طرف منطقه  که غیرمسلح بودیم به  جاسمظهر من و    از  رادارند. حوالی بعد

در حرکت  به  نبرد  درگیري  درصحنه  حاضر  رزمندگان  دیگر  به  تا  آمدیم 

سرعت از میان نخلستان شروع به پیشروي کردیم. ما    بپیوندیم. من و او به

نزدیک  درگیري  منطقه  به  میهرچه  گلولهتر  صداي  بهشدیم  را  وضوح  ها 

می گلولهبیشتري  عبور  صفیر  بار  چند  حتی  و  از  شنیدیم  که  هایی 

ها باید  به من گفت آن  جاسم حس کردیم.  را  کردند  مان عبور مینزدیکی

گذرند.  هایشان از کنار ما میطور گلولهه ایندر نزدیکی نخلستان باشند ک

همه ما به سمت کانون درگیري پیش رفتیم. در آنجا  با گروه زیادي  بااین

سوي محل درگیري    از نیروهاي مردمی مسلح ایرانی مواجه شدیم که به

می که شدت پیشروي  بود  نگذشته  ساعتی  اندازي  کردند.  کرد.    تیر  افت 
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  تلفات ي عراقی با از دست دادن تعدادي زیادي سپس اعالم شد که نیروها

کردهعقب عراقینشینی  ناحیه  اند.  آن  در  تهاجم  این  در  شکست  با  ها 

گیر شدند و سپس تحت تأثیر حمالتی که از جانب نیروهاي ایرانی  زمین

گاه جرئت  ها دیگر هیچنشینی ازآنجا شدند. آنشد مجبور به عقببدانان می

 نیافتند.پیشروي در آبادان را 

آذرماه   آبادان،    1359در  در  مردمی  مقاومت  از  ماه  دو  گذشت  از  پس 

هاي  دولتی بقیه گروهو جز نیروهاي نظامی دادستانی آنجا اعالم کرد که به

ها با این استدالل که  سیاسی حاضر در منطقه شهرآبادان را ترك کنند. آن

  ؛ شوندمی  ها ستون پنجم دشمن بعثی محسوبه  از این گرو  ی افراد بعض

هاي مبارز را از صحنه مقاومت میهنی بیرون کردند. حاال ما در  ه دیگر گرو

می اگر  بودیم  قرارگرفته  سختی  توجیه  مخمصه  باید  بمانیم  خواستیم 

تري کردیم چراکه در صورت دستگیري با مشکالت سختمناسبی پیدا می

م و در بندر  شدیم. این بود که تصمیم گرفتیم تا آنجا را ترك کنی مواجه می

 ماهشهر مستقر شویم.

همراه    به  بعدازظهر  روز  ناحیه    جاسمیک  به  را  خود  موتورسیکلت  با 

شیر سوار بر  بده رساندیم. در آنجا براي عبور از عرض رودخانه بهمنیچوی

بلمی شدیم. در دوردست خورشید در حال غروب بود در افق منظره بسیار  

گرفته بود. در آن لحظات براي من که از ترك  شکلبدیعی از غروبی خونین  

حزن بسیار  منظره  این  مشاهده  بودم  ناراحت  بسیار  در آبادان  بود.  انگیز 

بودیم که صداي غرش توپخانه عراقیوسط را شنیدیم و  هاي رودخانه  ها 

پاالیشگاه  پس روي  از  که  سفیدرنگی  دود  و  مهیب  انفجاري  صداي  ازآن 

ازپیش متأثر شدم تا  من با دیدن آن صحنه بیش  آبادان به هوا برخاست.

به   زد.  حلقه  چشمانم  در  اشک  که  این    جاسمحدي  رفیق  ببین  گفتم 

سوزد. واقعاً مشاهده این منظره چقدر دردناك  پاالیشگاه است که دارد می



   شوریده آرمان شهر  انمسافر 320

 

 

 

فکر کنیم  است؛ وقتی اکنونکه  از  سوزد؛  در آتش می  آنچه  بیش  حاصل 

است که اکنون توسط فاشیست هاي بعثی  هفتاد سال غارت نفت این کشور  

مد هاي  آا غارت بخشی از درب  دیگر باز  چند صباحیتا  روبه نابودي می رود؛  

  م انگیز غکه با افسوس به آن منظره  درحالی79. نفت آنجا را نوسازي کنند

. موتورها را از بلم پیاده کرده و به سمت   م به خشکی رسیدیمینگریستمی

. شب را همراه با   وقت بود که به آنجا رسیدیم کردیم. دیرماهشهر حرکت 

عازم اهواز  من  یکی از وابستگانش بیتوته کردیم. روز بعد    در خانهجاسم  

براي سامان  ،  مدتی  ضروري است تاکه  در آنجا به این نتیجه رسیدیم    .شدم

دادن به بقایاي نیروهاي تشکیالت آبادان که در ماهشهر مستقرشده بودند  

 آنجا بمانم. در 

مهم        از  بود یکی  شده  برجسته  بسیار  زمان  آن  در  که  مسائلی  ترین 

میلیون نفر  موضوع آوارگان جنگ بود. این گروه از مردم که رقمی بیش یک 

می زده  همچنین  تخمین  و  آبادان  و  خرمشهر  زحمتکشان  عمدتاً  شدند، 

و کاشانه خود را  ها که خانه  روستائیان و عشایر فقیر عرب منطقه بودند. آن

داده بودند به ماهشهر و دیگر شهرها و روستاهاي استان خوزستان  ازدست

 

 

به پایان رسید. این   مسی شجري ه 1291کار ساختمان پاالیشگاه نفت آبادان در سال  79

شد. تا  ترین در نوع خود در منطقه خاورمیانه محسوب میترین و بزرگیکی از قدیمی پاالیشگاه

توسعه و گسترش بود . محصوالت این پاالیشگاه برخوردار از  پیش از انقالب مرتباً درحال

طور   ساله ایران و عراق بهالمللی بود؛ اما در دوران جنگ هشتداردهاي بینباالترین استان 

ها قرار داشت به همین علت بسیاري از تجهیزات و مخازن نفت  مستمر زیر آتش توپخانه عراقی

گذرد هنوز این  ها از زمان جنگ میکه سالآن طعمه حریق شده و نابود گردید. اکنون

 و کیفی قبلی آن نرسیده است.پاالیشگاه به توان تولیدي 
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نیازمندي کردند.  و  کوچ  خوراکی  نیازهاي  تأمین  سرپناه،  قبیل  از  هایی 

مهم  بهداشتی دست ازجمله  آن  با  آوارگان  این  که  بود  مشکالتی    ترین 

ر کشور پراکنده  گریبان بودند. بخش دیگري از آوارگان جنگ در سراسبه

شدند. این گروه از مهاجران بعداً تحقیرها و نامالیماتی بسیاري را از سوي  

محل سکونت جدید خود متحمل شدند. چه بسیار زدوخورد    هاياهالی شهر

ن  اهایی که بین اهالی بومی و آوارگان رخ داد. توگویی این مهاجرو درگیري

ن خانه و کاشانه خود دچار  زده که برخی از آنان به جهت از دست دادفلک 

افسردگی شدید شده و تا مرز دیوانگی پیش رفته بودند؛ به میل و اختیار  

زجرآور دستگاه و  پرتنش  اوضاع  این  در  بودند.  آمده  بدان جا    هاي   خود 

.  ندبی برنامگی قادر به ساماندهی آنان نبود  دولتی نیز براثر سو مدیریت و 

م  تا  برآمدیم  ما درصدد  آن شرایط  برجسته  در  را  آوارگان جنگ  شکالت 

کرده و آن را براي اهالی شهرهاي میزبان توضیح دهیم و درخواست کنیم  

یکی از موضوعات مبرمی بود که ما مجدانه  تا به کمک آنان بشتابند.  این

و   ماندم؛  ماهشهر  در  ماهی  چند  من  خاطر  همین  به  پرداختیم.  آن  به 

 ازآن به تشکیالت اهواز پیوستم. پس

 
 الیت مجدد در اهواز فع  

اوضاع زندگی مردم در اهواز نیز چندان خوشایند نبود. اهواز کامالً در  

ها قرار داشت. ارتش عراق در بیست کیلومتري این  تیررس توپخانه عراقی

آهن، خیابان  شهر مستقرشده بود و ازآنجا مراکز نظامی و نواحی میدان راه

تش داشتند. محالتی نظیر  لشگر، کوي گلستان و بقیه محالت را زیر آ

لشگر آباد که در جوار پادگان ارتش قرار داشت چندین بار مورد اصابت  

هاي عراقی قرارگرفته بود؛ این نواحی  هاي توپخانه و یا راکت میگ گلوله

شده بود. ولی در سایر محالت مردم همچنان به  تقریباً از سکنه خالی
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 زندگی عادي خود مشغول بودند.

فشار  گرفت که ما از هر سو تحت  کارها در شرایطی صورت میهمه این  

اي از دفاع میهنی فارغ نشدیم. ما درکنار  وجود  لحظه  قرار داشتیم. اما با این

دهی و تشویق رفقا براي شرکت در جنگ، همچنان کمک و یاري  سازمان

هاي آنان را پیگیرانه رساندن به آوارگان جنگ و طرح مشکالت و خواسته

 دادیم.امه میاد

  اي که در آن موقع علی به خانهپس از دوره اي سرگردانی سرانجام من   

(حسین دیانک شوري) در آنجا اقامت داشتند؛    (رحیم اسداللهی) و منصور

شده بود. تا    عنوان مسئول شاخه منصوببه  منتقل شدم. در آن موقع علی

مسئولیت تشکیالت خوزستان را  ) (اکبر دوستدار صنایع  پیش از آن بهرام 

سازمان در میدان  که    ) 11/2/60(به عهده داشت. او در مراسم اول ماه مه

برگزار   تهران  ن  کردآزادي  ترکش  برخورد  افراد  براثر  از طرف  که  ارنجکی 

پایش را    یک   پرتاب شد،بداخل جمعیت شرکت کننده در مراسم  اهللا  حزب

درنتیجه   داد؛  دست  در  او  از  مدتی  تا  پایش  بهبود  براي  تا  شد  مجبور 

.  به خوزستان آمداو    به جاي   ترتیب علیاین  بیمارستان بستري گردد. به

با او همکاري کند.    عنوان دستیار علی را نیز به آنجا فرستادند تا به  منصور

ولی  ،  هاي او آشنا بودمشناختم و با تواناییمی  پیش از انقالبرا از    من علی

که همان  شناختم. درحالیدرستی نمی  آشنایی نداشتم و او را به  با منصور

در تشکیالت  منطقه  تر و آشناتر با مسائل  موقع افرادي بسیار تواناتر، باسابقه

راحتی هدایت تشکیالت آنجا  تند بهتوانسخوزستان حضور داشتند که می

دهند انجام  در    ؛را  فعالیت  سابقه  بدون  را  دو  این  سازمان  رهبري  ولی 

عنوان مسئولین  خوزستان، و صرفاً به جهت نزدیکی آنان به مواضع خود به

موازین  همان  طبق  هم چنان  همه من    کمیته ایالتی منصوب کردند. بااین
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ذیرفته بودم خود را موظف به همکاري  تشکیالتی که از زمان مشی چریکی پ

آنان می و  با  تمایالت سیاسی  متوجه  بودم  درآن خانه  که  مدتی  دانستم. 

با مسئولین حزب  علی ومنصور  .  شدمبه حزب توده  آنان  فکري بسیار زیاد  

  حزب را با    تشکیالت اي  توده جلسات مرتبی داشتند و خط برنامه منطقه

در حالیکه    بود.  نناان و راهنماي آ. نشریات حزب ارگندکردهماهنگ می

 موافق نبودم.                                    در این زمینه  سازمان من با شیوه کار 

 

 اي مجلس دوره انتخابات میان
اي پیش آمد. در آن موقع  دورهبود که موضوع انتخابات میان  60تیرماه سال  

انفجا جریان  در  رامهرمز  نماینده  آنکه  جهت  جمهوري  به  حزب  دفتر  ر 

انتخابات   نیز مجدداً  این شهر  در  تا  قرار شد  بود  قتل رسیده  به  اسالمی 

به سراغ من آمدند و از من خواستند    و منصور  برگزار شود. در همان ایام علی

تا به رامهرمز رفته و مجدداً خود را کاندیداي نمایندگی مجلس کنم. من با  

تنها صالحیت  ها نهها مخالفت کردم و یادآور شدم که آناین خواسته آن

تأیید نمی به جو آشفته و خفقانمرا  با توجه  آور  کنند حتی ممکن است 

هت فعالیت انتخاباتی دو سال قبل نیز دستگیر  خرداد مرا به ج  30پس از  

ها به استدالالت من توجهی نکردند؛ و چون با اصرار من در  کنند. ولی آن

یک دستور سازمانی است و باید اجرا شود.  نرفتن مواجه شدند؛ گفتند این

چیزي که همیشه در شرایط نداشتن دلیل کافی به شیوه بوروکراتیک و  

می اجرا  مفرمانی  پذیرفت شد.  را  سازمانی  دستور  نیز  عازم    من  بعد  روز  و 

کرد مراجعه  فرمانداري  دفتر  به  بالفاصله  آنجا  در  شدم.  و    مرامهرمز 

شناخت  با  درخواست خود را تسلیم آنان نمودم. مسئول دفتر که مرا می

زمانی را براي مصاحبه با معتمدین براي من  و  اکراه درخواست مرا گرفت  

مقرر برأي انجام مصاحبه به دفتر فرمانداري مراجعه  مشخص نمود. در موعد  
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و بسیار ناراحت او  عصبانی  در آنجا با چهره    .کردم. فرماندار عوض نشده بود

مواجه به او دست داده بود عنوان نماینده سازمان که از دیدار مجدد من به

شدم. شرایط نسبت به دو سال قبل بسیار تغییر کرده بود. معتمدین همگی  

هاي ملی و آشناي قبلی خبري نبود. جمع جدید  شده بودند؛ از چهرهعوض

هاي آنان تکرار  دادند. پرسشنظر تشکیل میرا گروهی بسیار قشري و تنگ 

این سؤاالت حول کمونیست بودن    در انتخابات دوره قبل بود.  همان سؤاالت

کمونیست جاي  اسالمی  شوراي  مجلس  اینکه  و  نیست،  ما  ملحدین  و  ها 

آن، شرکت سازمان  غیر قانونی    هاي سیاسی بودن سازمان و فعالیتمخفی  

فعالیت و  در  گنبد  نظیر  مناطقی  در  بلوا  و  آشوب  ایجاد  و  براندازي  هاي 

. بود  مناطق و مواردي دیگر از این قبیل   آنکردستان و کشتن پاسداران در  

هاي  من از قبل براي پاسخگویی به این سؤاالت فکر کرده بودم؛ و جواب

شده به نحوي بود که من حس  زم را دادم. ولی جو حاکم و سؤاالت طرحال

باشند. سرانجام پس از  ها در حال بیان متن کیفرخواست من میکردم آن

هاي پررویی هستید که  پایان جلسه، فرماندار به من گفت شما خیلی آدم

می مراجعه  اینجا  به  نمیمرتب  درك  را  موضوع  این  چرا  که  کنید.  کنید 

ولیحکو هدایت  با  است  اسالمی  حکومتی  ما  هم    ؛ فقیهمت  ما  مجلس  و 

مجلسی اسالمی است. در اینجا جایی براي امثال شما کفار وجود ندارد. ما  

ز  اکه  خواهیم کرد. من درحالیروشن  تکلیفمان را با شما  نزدیک  در آینده  

آمیز به تنگ آمده بودم؛  هاي توهینهمه حرفآمدن بدان جا و شنیدن آن

و به خانه رفتم. آن شب را در خانه نزد مادرم نماندم و   مرا ترك کرد حلم

از  در خانه فرمانداري رفتم؛  دوستان  یکی  به  بعد  نتیجه  بیتوته کردم. روز 

اید. من  به من گفتند که شما رد صالحیت شده  راي معتمدین را پرسیدم

داري را  سرعت فرماناز ترس آنکه مبادا توسط سپاه منطقه دستگیر شوم به

خود را به جاده  پیاده جاي آنکه به شرکت مسافربري بروم؛ ترك کردم و به
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.    بوس عبوري عازم اهواز شدمخروجی شهر رساندم و سپس با یک مینی

و جو   ؛داشتم ماجرا را براي او تعریف کردم  در اهواز در قراري که با منصور

همه سر آخر او به من  برایش توضیح دادم. بااین  آنجا را در  خیلی بد حاکم 

اي بنویسی و به  گفت: رفیق تو باید نسبت به رد صالحیت خودت شکوائیه

ها بدهی من هم در جواب او گفتم: رفیق تو انگار به صحبت من و عمق  آن

ماجرا توجهی نداري، من دیگر حاضر نیستم این کار را بکنم؛ و هرگز به  

به  رامهرمز و  شدیم  جدا  یکدیگر  از  ناراحتی  با  رفت.  ترتیب ایننخواهم 

                                               موضوع خاتمه یافت. 

                                          

 ت  رفتن من به اداره اطالعا  ي اوماجر دستگیري و آزادي 
دیگري پیش آمد. روزي پس از   حادثه مدتی از این ماجرا نگذشته بود که  

در محله گلستان اهواز    کبر میرجانیا  پایان جلسه کمیته ایالتی که در خانه

اختیار   در  که  پیکانی  با  رفقا  از  دیگر  نفر  سه  با  همراه  بود،  گذارشده  بر 

اي بود تا حدودي دور  لستان محلهگ  داشتیم به سمت شهر حرکت کردیم.

ناحیه به لحاظ موقعیت جغرافیایی در  قرار  از شهر و  به جبهه  نزدیک  اي 

نفوذي ناحیه معموالً  این  تردد میداشت. در  به همین  هاي عراقی  کردند 

ارتباطی این جاده  در  معموالً  بازرسی    ؛علت  و  ایست  مستقر  سپاه  گشت 

طور ها را بهبه همراه داشتیم ولی آنمقداري اسناد  ما  شد. آنروز عصر  می

ماشین  و    جاده بسیار خلوت بودسرسري در عقب ماشین جاسازي کردیم.  

متوجه گشت  کرد.  نمی  تردد دیگري   بودیم که  در جاده  در حال حرکت 

ایست و بازرسی شدیم. چهار جوان پاسدار مسلح با دیدن ما به وسط جاده  

ابتدا ترکیب چهارنفره و جوان ما در همان    .  فرمان ایست دادند  وپریدند

هایشان را  که سالحها درحالیآنتوجه مأمورین کمیته گشت را جلب نمود.

از   بازرسی بدنی  تا جهت  از ما خواستند  بودند؛  به سمت ما نشانه گرفته 
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ماشین پیاده شویم. ما از ماشین پیاده شدیم. سپس بازجویی از ما شروع 

کنید و سؤاالت دیگري از این قبیل و  کار میآیید. اینجا چهشد، از کجا می

پاسخ هم  آنما  دادیم.  ماشین  هایی  داخل  به  نگاهی سطحی  ابتدا  در  ها 

توجهی   چندان  داشتیم  ماشین  عقب  در  ما  که  اسنادي  به  و  انداختند. 

دراین اما  در  نکردند.  را  اسناد  مقداري  که  ما  همراه  رفقاي  از  یکی  میان 

بود. دچ  به خیال خودش  لباسش جاسازي کرده  او  بزرگی شد.  اشتباه  ار 

براي اینکه اسناد همراهش را از خودش دور کند در عقب ماشین را باز کرد  

و به طرز مشکوکی درروي صندلی عقب ماشین دراز کشید. وسعی کرد تا  

اسناد را از جیب خود درآورده و در زیر صندلی عقب ماشین پنهان کند.  

او    وبود  که از ابتدا به حرکات او شک کرده  در این میان یکی از پاسداران  

کنی؟  کار میرا زیر نظر داشت به طرفش رفت و از او پرسید تو داري چه

ها چیه دستته بده ببینم. رفیق زبل ما هم که قافیه را باخته بود و دیگر این

ها با مشاهده  توانست کاري بکند مجبور شد تا اسناد را به او بدهد. آننمی

هم مشورت کردند و دوباره    که خوشحال به نظر می رسیدند با حالیاسناد در

دقیق بازرسی  مشغول شدندبه  ماشین  نتیجه  و    ؛تر  که  در  را  اسناد  بقیه 

ترتیب متوجه شدند اینطور کامل جاسازي نشده بودند پیدا کردند . بهبه

دانستند  که ما از اعضاي تشکیالت فداییان هستیم. دیگر از خوشحالی نمی

ها گفته شد تا ما  کار کنند بالفاصله با مرکز خود تماس گرفتند. به آنچه

شیرمنت  چهار  در  سپاه  اطالعات  مقر  به  بهرا  کنند.  ما  اینقل  به  ترتیب 

هرکدام ما را به یک سلول   زندان منتقل کردند. در آنجا بند زدند و به چشم

و   کردم؛  فکر  گذشت  که  وقایعی  به  من  سلول  در  کردند.  منقل  انفرادي 

آناین به  بازجویی  در  اینکه  سهولت دستگیر شدیم.  به  ما چه  ها چه  که 

اینکه عاقبت کار ما چه خواهد بود که مرا   بگویم و  شد. ساعتی نگذشته 

توانستم  بند اندکی میبراي بازجویی بردند. در اتاق بازجویی من از زیر چشم
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محیط اطراف را ببینم بازجو پشت میزش نشسته بود. مرا هم در مقابل او  

مدارکی   مبناي  بر  ابتدا  در  من  پرسید؛  مرا  و مشخصات  اسم  او  نشاندند. 

را معرفی کردم. ولی او به من گفت من  جعلی که به همراه داشتم خود  

شناسم بهتر است راستش را بگوئید. من که تصور این موضوع را شمارا می

بندم  ازآن از من خواست تا چشمکردم هویت اصلی خودم را گفتم. پسنمی

را بردارم. سپس با من وارد بحث سیاست سازمان در قبال جمهوري اسالمی  

جبهه حمایت از آن ها قرار داریم صحبت کردم.  شد. من نیز از اینکه ما در  

آنگاه بحث را به مباحث فلسفی کشاند. اتفاقاً آن روزها من بر روي برخی 

جهت تا حدودي آمادگی بحث در  کردم و بدینمباحث فلسفی مطالعه می

ویژه در این زمینه تا مدتی ادامه یافت. در  این زمینه را داشتم. بحث ما به

رد من تا حدودي توانستم از پس سؤاالت و مباحثی که او  مباحثه با این ف 

می بیمطرح  ما  دونفره  صحبت  نتیجه  برآیم.  در  کرد  چراکه  نبود  نتیجه 

میخاتمه صحبت و  آزادید  شما  کنید.  هایمان گفت  ترك  را  اینجا  توانید 

همان شب از  را  که همراهم دستگیرشده بودند    ناباورانه من و بقیه رفقایی 

 .                                        کردندزندان آزاد  

  روز بعد گزارشی از ماجراي دستگیري و آزادي خود تهیه کردم و براي علی 

  ازاین داستان روزي علی . حدوداً یک هفته پس  فرستادم   (رحیم اسدالهی)

خواهند تا در موردي با من صحبت کنند.  پیغام فرستادند که می  و منصور

ها رفتم. در طی جلسه که باهم داشتیم؛  شده به دیدار آنمن در وقت تعیین

آن دو مقداري راجع به سیاست اتحاد و انتقاد سازمان نسبت به جمهوري  

نادر  ها، منصورچینیازاین مقدمهردند. پساسالمی صحبت ک اخیراً    گفت 

یکی رفقا که تازه از زندان آزادشده گزارشی براي من فرستاده و در آنجا از  

  اي تا از سوادي هستی و توانسته  قول بازجویش نوشته که تو آدم بسیار با 

سپس به    .پس پاسخگویی به سؤاالت او برآیی. گفتم در این مورد غلو کرده
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دانم هدف این جلسه براي قدردانی از من است  شوخی به آن دو گفتم نمی

به اینکه  منصوریا  است؟  دیگري  شوري    منظور  برنامهدیانک  ما  اي گفت 

را  خواهیم تا با توجه به نظر مثبت آن بازجو نسبت به تو، آن  داریم و می

ببریم. برنامه  پیش  چه  مواقع  پرسیدم  براي  تا  داریم  قصد  ما  گفت  اي؟ 

ویژه در مواقعی که  ضروري به طریقی با اطالعات سپاه در تماس باشیم ؛ به

ین کانال ارتباطی به ما کمک  شوند. در چنین حالتی ارفقاي ما دستگیر می

تر دستگیرشدگان بشویم. برنامه ما  کند تا به توانیم باعث رهایی سریعمی

این است که تو به اطالعات سپاه در چهار شیر رفته و با آن بازجو در این  

با آنزمینه صحبت کنی که ما عالقه براي مواقع ضروري  تا  ها در  مندیم 

ها باشی. من که انتظار طرح چنین  بط ما با آنو درواقع تو را  ؛ارتباط باشیم

.    بسیار جا خوردم آنها  موضوعی را نداشتم؛ از این درخواست غیرمنتظره  

گفتم رفقا این کار درستی نیست در شرایطی که آنان هرگونه فعالیتی را از  

از    ی ، بعض  کنندطور مرتب رفقاي ما را دستگیر میاند و بهما سلب کرده

مدت می  هاسترفقا  بسر  زندان  در  نیروهاي  که  از  دیگر  بسیاري  و  برند 

کنند چرا ما براي همکاري با اطالعات  هاي چپ را اعدام کرده و میگروه

طور با سپاه داوطلب شویم. بعالوه این فرد یک مورد استثنایی است که این

آنان همکاري کنیم هدف  خواهیم که با  گفت ما نمی  ما برخورد کرد. علی 

شوند. او چندان تمایلی براي  ما تنها نجات رفقایمان است که دستگیر می

گیري بسیار  بر این ارتباط  داد. ولی منصورانجام این کار از خود نشان نمی

به هیچ    هااصرار داشت. گفتم رفقا این کار براي ما عاقبت خوشی ندارد. آن

گفت این  ن  در پاسخ م   منصوراما    .تشکل چپی درنهایت رحم نخواهند کرد

شیوه تفکر اقلیتی و خط سه است که در تقابل با جمهوري اسالمی قرار  

در   چرا  است.  قرارگرفته  اسالمی  جمهوري  با  اتحاد  بر  ما  سیاست  دارند. 

کنند ما در جهت امکان  پس از دستگیري رها می  شرایطی که آنان ما را
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ارتباط این  نکنیم.  اقدام  رفقا  دیگر  رهایی  براي  این  سازي  در  نیز  گیري 

عنوان یک دستور تشکیالتی عمل  شود وتو باید با آن بهچارچوب تعریف می

باوجود  این عمل موافق    کنی. آخرسر من  با  آنکه چه عقلی و چه حسی 

وظیفه تشکیالتی خود را انجام دهم. روز بعد عازم   نبودم؛ تصمیم گرفتم تا 

شدم. شیر  چهار  در  سپاه  اطالعات  که    دفتر  با  پرسیدند  من  از  آنجا  در 

گفتم من از اعضا سازمان فدائیان    ؟ايکارداري و براي چه به اینجا آمده

می و  دستگیري  هستم  از  پس  مرا  پیش  شب  چند  که  فردي  با  خواهم 

کنم.   صحبت  است  اتاقآزادکرده  به  از    انتظاري   مرا  جمعی  که  بردند 

کردند.  پاسداران در آنجا نشسته بودند. همگی با کنجکاوي به من نگاه می

گفتند کمی صبر کن تا آن برادر را خبر کنیم. در آن لحظات  پس از مدتی 

کردم. با خود  اي را در خود حس میانتظار، حس تحقیرشدگی بسیار زننده

اکنون مرا که    ها همودم که اینجا آمدم؛ اگر اینگفتم من چقدر احمق بمی

  روانه سلولی کنند جه خواهد شد؟ آیا علی آمده ام  به مقرشان    مبا پاي خود 

توانند براي رهایی  ام میها را اجرا کردهکه دستور سازمانی آن  و یا منصور

راستی این چه سیاستی است که  بهاز خود می پرسیدم  اقدامی کنند؟  من  

ما   واهی حاضر میمسئولین تشکیالت  امیدهاي  به  بستن  تا  نشوبا دل  د 

در این احوال بودم   .دن راحتی روانه سالخ خانه دشمن کنرفقاي خود را به

که پاسداري که براي پیگیري درخواست من رفته بود به من خبر داد آن  

نیست می اینجا  امروز  بهبرادر  بیایی. من  فردا صبح  و  بروي  مانند    توانی 

   .از آنجا بیرون زدممرغی که از قفس آزاد شود؛ 

ازآنجا دور شوم.  تر  محض خروج از کمیته درصدد برآمدم تا هر چه سریعبه

ها با من داشتند فکر کردم بهتر است احتیاط  ولی با توجه به رفتاري که آن

را از دست ندهم و آنچه الزم است براي امنیت خودم و تشکیالت انجام  

اي چیده باشند.  دادم ممکن است براي من برنامهمی  . چراکه احتمال    دهم
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و مراقبت نیستم از    به همین خاطر براي آنکه مطمئن شوم تحت تعقیب 

به ضد تعقیب   به بعد شروع  تا  . تصمیم گرفتم    دم کردر خروجی کمیته 

کنم.    حرکتآنکه به خانه بروم. ابتدا در مسیرهایی که آشنا هستم    پیش از 

مدتی از ضد تعقیبم نگذشته بود که متوجه شدم شخصی به فاصله زمانی  

ن زد. در همان لحظه  بسیار کوتاهی پس از من از مرکز اطالعات سپاه بیرو

طرف شهر حرکت کردم. از چهار شیر تا  چهره او را به خاطر سپردم و به

می یقین  باید  من  ولی  بود  طوالنی  مسافتی  در  شهر  مأمور  آن  که  کردم 

تعقیب من نیست. به این خاطر در مسیر حرکت به انحا مختلف خود را  

فرد مرا    چک کردم. پس از مدت کوتاهی ضد تعقیب یقین کردم که آن

گذاردم.  بایست هر طور شده او را درجایی قال میتحت نظر دارد. حاال می

شناختم  قراردادم و پس از  که از قبل می يبه این منظور خود را در مسیر 

ها و تعویض چند تاکسی در مسیرهاي مختلف شهر از چند گریز در کوچه

سیار ناراحت  آمده بود بکننده گریختم. از وضعیتی که پیشدست تعقیب

بودم. از اینکه این مسئولیت احمقانه را پذیرفته بودم سخت پکر و ناراحت 

کردم رفقایی که چنین تحلیلی از جمهوري اسالمی  بودم. با خود فکر می

پروادارند   بی  مؤمن    چگونه  رفقاي  دیگر  پذیري  مسئولیت  و  صادقت  از 

ابتذالی می کشانند.  راهه و  ژ  سازمان سو استفاده می کنند وآنان را به چه ک

.    رفتم و داستان را برایشان تعریف کردم   و منصور  بعدازظهر به سراغ علی

ي بسیار تلخی بود؛ اعتماد من به سیاست سازمان  این کار براي من تجربه

ها مرا به انجام  آن  ، ت لطمه دیدشد   و این دو رفیق که مجري آن بودند به

کاري واداشتند که ممکن بود دیگر امکان بازگشتی براي من وجود نداشته  

شدم و به ضد تعقیب دست  خیالی میباشد. بعالوه اگر من نیز دچار خوش

  کل تشکیالت در تور آنان قرارمی گرفت و ضربه مهلکی به اي بسا  زدم  نمی

 ن وارد می شد.وزستاختشکالت 
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 فصل دوازدهم 

 16 جریان گیري  لو علل شک  ها زمینه -(دهه شصت)

     آذر

   

 

 



 

 

  حزب تودهوحدت با گرایش سازمان به  
پیرامون  درون سازمان نظري اجمالی به اختالفات تئوریک سیاسی   

 وحدت با حزب توده 
 

انشعاب جناح اقلیت سازمان در شرایطی رخ داد که دیگر امکان ادامه      

را گریزناپذیر  هم نداشت و جدایی  فکر در سازمان وجود  زیستی دو طرز 

روي  منظور مبارزه با راستها بهاین انشعاب هرچند ازنظر آنساخته بود.  

در سازمان بود، ولی ازنظر ما که در جناح اکثریت سازمان قرارگرفته بودیم  

پس الزم بود  شد، ازآناي از سیر تکاملی سازمان محسوب میمثابه مرحلهبه

ا این  اي صورت می گرفت ولی بجانبهروي در سازمان مبارزه همهتا با چپ

پیگیرانه کار  انشعاب  مهم،  که  بود  نگذشته  زیادي  مدت  نشد.  انجام  اي 

دیگري با همین مضمون توسط مصطفی مدنی صورت گرفت. او جریانی  

اندازي  را راه"هاي فدایی خلق ایران اکثریت جناح چپ بنام سازمان چریک "

 نمود.

یشبرد آماج  تر از قبل در جهت پ ازاین دو انشعاب سازمان یکپارچهپس       

و ضرورت   فعالیت سیاسی  نمود.  به جلو حرکت  تئوریک خود  و  سیاسی 

پیش روي جامعه، اتخاذ  گوناگون  هاي سنجیده در قبال مسائل  گیريموضع

قبال جنبش کمونیستی جهانی، تعیین جایگاه و تأثیر    موضع مناسب در

ین  بخش کشورهاي پیرامونی، تعیهاي رهاییاردوگاه بر انقالبات و جنبش

تضاد موجود جهانی و جایگاه کشورهاي سوسیالیستی در آن، نقش اردوگاه  

در قبال انقالب ایران و مواردي دیگر از این قبیل همه ازجمله موضوعاتی  

 شد.ها داده میهاي مناسبی به آنبودند که باید پاسخ

از این در سازمان ما بدان توجه چندانی  ها مقوالتی بودند که تا پیش  این

درحالینش بود.  انشعابات  ده  و  چریکی  مشی  رد  و  انقالب  از  پس  که 

و  جریان این سؤاالت  به  پاسخگویی  درون سازمان، ضرورت  رو  هاي چپ 
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بیش   کمونیستی  جنبش  در  سازمان  موقعیت  ضرورت  تعیین  پیش  از 

شکلمی پروسه  به  توجه  با  سازمان  براي  اما  آن،  یافت  رشد  و  گیري 

فکمی مهم  تحول  این  خرد  بایست  و  سازمان  انقالبی  به سنن  اتکا  با  ري 

شد. در آن موقع این  اي طی میجمعی اعضا و هوادارانش به نحو خالقانه

با سوسیالیسم   اعضا سازمان در مواجه  از  بسیاري  براي  سؤاالت کمابیش 

شد؛ آنکه  عمالً موجود و اردوگاه عظیم کشورهاي سوسیالیستی مطرح می

گاه  احزاب کمونیستی در کجا قرارگرفته است؟  جایگاه و موقعیت ما در اردو

شده بود؛ و این مقطعی بود  ها سؤاالتی بودند که براي همگی ما مطرحاین

می ما  میکه  سر  از  باز  با چشمانی  را  آن  بسیار  بایست  گردنه  گذراندیم، 

صعبی بود که گذر از آن به تالش جمعی همه اعضا سازمان نیاز داشت .  

ساز، سنتزي بود که سازمان پس از تصفیه با  رنوشتکه این مرحله سچون

روي در مقابله با راست روي درون جنبش و درون سازمان باید انجام  چپ

مرحلهمی  . میداد  انجام  راست  طرد  در  موفقیت  با  را  آن  اگر  که  داد  اي 

توانست در ایجاد یکپارچگی در جنبش کمونیستی بسیار کارگشا باشد.  می

براي یافتن پاسخ به این ابهامات به مطالعه آثاري که  در آن زمان هرکس  

این منابع اعم بودند از منابع حزب    .شددر این زمینه موجود بود متوسل می

از جانب تئوریسین هاي احزاب کمونیست  توده و یا نشریات تئوریکی که 

زمینه این  در  اردوگاه  به  تدوینوابسته  بود. چونها  پیششده  تا  ازاین  که 

کمونیست فعال در دیگر کشورها اعم از کشورهاي امپریالیستی و    احزاب

اردوگاه کشورهاي   با  ارتباط  در  انحا  از  نحوي  به  که  پیرامونی  کشورهاي 

گردهمایی در  چه  و  منفرد  چه  بودند  پاسخسوسیالیستی  خود  هاي   هاي 

عنوان  مشخصی براي این سؤاالت داشتند. از آن جمله حزب توده نیز که به

هاي  قه کارگر ایران در ارتباط با اردوگاه پذیرفته شده بود ، دیدگاهحزب طب

ها پیش تدوین کرده و آن را براي اعضا و دیگر  خود را در این زمینه از مدت
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مندان به جنبش کمونیستی ارائه داده بود. به این مجموعه باید آثاري  عالقه

 دند اضافه کرد.           هاي مستقل از اردوگاه تدوین نموده بورا که دیگر گروه

           

اي  گیري جدید سازمان داشت؛ مقالهاي که نشان از سمتاولین نوشته     

به سرکردگی    با عنوان امپریالیسم جهانی  بر  اصلی مرگ  «پیرامون شعار 

متحد شویم»  به  80آمریکا  اردوگاه  قطعی  پذیرش  بر  مقاله  این  عنوان  بود. 

نمود. مقاله دیگري که در  لی انقالب» تأکید میگاه اص«نیروي عمده و تکیه

مقاله شد  ارائه  دیدگاه  این  با  پیگیري  مقابله  «براي  عنوان  با  بود  اي 

است» اتحاد همه زحمتکشان ضروري  آمریکا  مقاله    81.امپریالیسم  سپس 

پرداخت. سرانجام  که به طرح مسئله دوران می  82«چیست شرط پیروزي» 

کم جنبش  در  «مرزبندي  به  مقاله  گردید.  منتشر  ما»  وظایف  و  ونیستی 

چریک  سازمان  مرکزي  کمیته  «پیام  مقاالت  این  ایران دنبال  خلق  هاي 

شوروي» اتحاد  کمونیست  حزب  کنگره  ششمین  و  بیست  به    83اکثریت 

این گردید.  تا  ارسال  خردادماه  از  که  بود  سریعی  تئوریک  تحوالت  ها 

به    59رتیب سازمان در سال  تایندر سازمان رخ داد. به  59اسفندماه سال  

سال از  توده  حزب  که  تئوریکی  مبانی  بدان  همان  و  پذیرفته  پیش  ها 

 84کرده بود رسید.عمل

 

 

 56کار شماره  -80
 59کار شماره  -81
 82و  81هاي کار شماره -82
 99کار شماره - 83
جانبه به این مهم  باز و همهنگرشی  نشینیم بایستی با  امروز که ما به ارزیابی این قضیه می  -84

یک از رهبران سازمان  بینانه از موضوع ارائه دهیم. باید سهم و نقش هر  و درکی واقع  بیاندیشیم
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ها خود  درستی ببینیم و با اشتباهات آنان منصفانه به قضاوت بنشینیم . اینرا در این تحول به

یافت. آنچه  نسبتاً درست ازآنچه بر سازمان گذشته است دست شناختیکند تا بتوان به  کمک می

اول اهمیت دارد به این مهم در آن شراآن است که پاسخ  ؛در درجه  یط حساس پس از  گویی 

؛    اي را در پشت سرخود گردآورده بودنمود. سازمان نیروي بسیار گستردهانقالب بسیار مبرم می

که سطح دانش  گردید. درحالییافته و قدرتمند در انقالب محسوب میعنوان تشکلی سازمانو به

بر کسی پوشیده    تئوریک و دانش سیاسی آن از عمق چندانی برخوردار نبود. این موضوعی نبود که

تواناییباشد. اینکه گفته می نیروهاي آزادشده از زندان  ها  هاي تئوریک بیشتري از چریکشود 

هاي بسیار زیاد  پذیرش است؛ ولی دانش تئوریک آنان با توجه به واقعیت محدودیتداشتند قابل

بودند که پس از انقالب  که همین رفقاي از زندان آزادشده  . درحالیقابل ارزیابی است  زندان،  

غالب اعضا هیئت سیاسی و کمیته مرکزي سازمان را به خود اختصاص دادند. ادعاي سطح نازل  

ها مباحثات سیاسی و تئوریک تلویزیونی از همه  ها و سخنرانیتوان در نوشتهتئوریک آنان را می

ه این بدان معنی نبود  ک تر در نتایج عملکرد تئوریک و سیاسی سازمان مشاهده کرد. درحالیمهم

نداشته تئوریک  سواد  یا  و  بهره  سازمان  اعضا  همه  فکر  که  موقع  آن  در  متأسفانه  بلکه  اند 

اي که رهبري سازمان  تولید فکر را منحصراً در حیطه  گروه خاصی از اعضا سازمان  انحصارگرایانه

نشأت می بود  زندان ر قبض کرده  از  رهبري سازمان که عمدتن  فته ها محسوب  گرفت. رفقاي 

 شدند به افراد خارج از حلقه خود بهایی نمی دادند. می

ناخواسته وظیفه سنگین رهبري تئوریک و سیاسی سازمان را به   با همه این احوال رفقایی که 

عهده گرفته بودند بیش از دیگران ضرورت پاسخگویی به این قبیل ابهامات را درك کرده و بدان  

مقاالتی که در جهت تبیین و توضیح این روند پرداخته است دقت  پرداختند. ما اگر به گردش  

نگهدار بیش از دیگر رفقاي رهبري سازمان در این زمینه    یابیم که رفیق فرخراحتی درمیکنیم به

مقاالت   همه  که  این  مورد  این  در  سازمان  رهبري  رفقاي  بین  میان  این  در  است.  کارکرده 

را    کنند. برخی، فرخکار فکري مستقل او بوده است یا خیر؟ تشکیک می  شده توسط فرختنظیم 

کنند. برداري از آثار تئوریک حزب توده و یا منابع تئوریک سایر احزاب کمونیست متهم میبه کپی

گفت که مقاله «پیرامون شعار اصلی مرگ  به نقل از رحیم اسدالهی می طور مثال امیر ممبینیبه



 337  آذر   16انشعاب  

 

 

پس فصل نوینی در تاریخ سازمان آغاز شد؛ و رهبري سازمان سیاست  ازآن

با   ابتدا  این مسیر  نمود.  تنظیم  توده  با حزب  راستاي وحدت  در  را  خود 

اسناد جلسات مشاو احزاب کمونیست کارگريپذیرش  ، راهش هموار   ره 

برگزار   60و مرداد سال    59ازآن در دو پلنوم که در اسفند سال  گردید. پس

به توده  حزب  با  وحدت  ایران  شد،  کارگر  طبقه  نوین  طراز  حزب  عنوان 

قطعنامه طی  پلنوم  دو  این  در  شد.  خطپذیرفته  چگونگی هایی  و  مشی 

ن و ادغام آن در  ترتیب امر انحالل سازمااینپیشبرد این امر تصویب شد. به

 

 

از نشریه دنیا از انتشارات حزب توده اخذ کرده    بر امپریالیسم جهانی به سرکردگی امریکا» را فرخ

می کشتگر  یا  و  فرخاست؛  که  ا  گفت  نوشتهبرخی  احزاب  ز  دیگر  تئوریک  منابع  از  را  هایش 

 کمونیستی اخذ کرده و به نام خود درج کرده است.

عنوان  کنند که وي از همان ابتدا که بهرا متهم می  روند که فرخ برخی دیگر حتی تا آنجا پیش می

د؛ ولی او بدون آنکه کسی را در  عضوگیري ویژه جذب سازمان گردید، پیرو مشی حزب توده بو

جریان این امر بگذارد آگاهانه این خط را پیش برده است. بهر حال قضاوت در این مورد سخت  

تدریج و یا در مواجه با طرح مسائل مربوط به اردوگاه و  رسد که او بهنماید. ولی به نظر میمی

و حزب طراز نوین طبقه کارگر، به    داريدوران و سوسیالیسم عمالً موجود، راه رشد غیر سرمایه

هاي  جهت ضعف تئوریک دریافتن پاسخی مستقل به این سئواالت، و اینکه او چیزي بیشتر از پاسخ

یا   و  نگاشته  زمینه  این  در  حزب  آن  بادانش  اعضا  توسط  که  توده  حزب  مشخص  و  منسجم 

بول احزاب برادر است  شده بود؛ نداشته است. به این نتیجه رسید که حزب توده که موردقترجمه

وقفه  براي جا انداختن این موضوع تالش بی  همان حزب طراز نوین طبقه کارگر ایران است. فرخ

این دیدگاه حزب توده در میان اعضا و هواداران سازمان که همچنان نسبت    جا انداختن  خود را در 

انقالب و چه بعدازآن انتقاد داشتند مخلصانه به کار  به گذشته حزب و سیاست وي چه در قبل از  

 گرفت. 
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 85حزب توده به لحاظ رعایت موازین تشکیالتی به سرانجام رسید.

پس طی نمود پذیرش مواضع تئوریک    مسیري که رهبري سازمان ازآن     

و سیاسی حزب توده بود. سازمان اکثریت بر مبناي دو تز اساسی دوران و  

مواضع سیاسی  داري که چراغ راه حزب توده در اتخاذ راه رشد غیر سرمایه

پیش   مشابهی  سیاست  بود  جنبش  روزمره  مسائل  و  حاکمیت  به  نسبت 

آن دوشگرفت.  خطبهها  برد  پیش  جهت  در  توده  حزب  مشی  دوش 

 شکوفایی جمهوري اسالمی وارد عمل شدند. 

سازمان که تا پیش از آن سیاست مستقلی را در مقابل حاکمیت جمهوري  

میاسالمی   توجیپیش  و  تائید  به  سیاستبرد،  آن    ی ایوسطقرون  يها ه 

که حاکمیت ضد دموکراتیک جمهوري اسالمی امتیازات  پرداخت. درحالی

و حقوق شغلی و پوششی زنان را سلب، مطبوعات مستقل و آزادیخواه را  

تجمعات   و  تشکالت  کوبیده،  هم  در  را  کارگري  سندیکاهاي  تعطیل، 

داد، حقوق اقوام  دار مورد یورش قرار میدانشجویی را توسط اوباش چماق

می نادیده  گسیل  را  را  سرکوبگر  نیروهاي  آنان  سرکوب  براي  و  گرفت 

کالم همه  هاي به کشتار مخالفان مشغول بود و در یک داشت، در زندانمی

ها انقالب صورت گرفته بود پایمال  حقوق دموکراتیکی را که براي تحقق آن

هاي حزب  ت  از سیاستو تبعی  روي کرده بود، رهبري سازمان ما به دنباله

فرهنگ   مبارزه ضد  اینکه  به  توجه  بدون  سازمان  رهبري  پرداخت.  توده، 

مناسبات   با  مقابله  در  آن  ارتجاعی  ماهیت  از  اسالمی  جمهوري  غربی 

گرفت. تحت عنوان مبارزه ضد  ت میا دموکراتیک و سکوالر دنیاي غرب نش

ي ضد دموکراتیک  هاامپریالیستی و ضد آمریکایی به تائید و توجیه سیاست
 

 

 141کار شماره  60و مرداد   59اسناد تاریخی پلنوم اسفند - 85
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 .  آن پرداخت

 

 تالش براي جلوگیري از انحالل سازمان
سیاسی به همین منوال    -در کمیته ایالتی خوزستان نیز مواضع تئوریک

می علی پیگیري  بهشد.  اسدالهی)  در  (رحیم  ایالتی  کمیته  مسئول  عنوان 

ر داشت و با مبادله اطالعات از  طراز از حزب توده قراارتباط با مسئول هم

می رهنمود  بسیار  آنان  توده  حزب  در  شدن  هضم  و  گرایش  تب  گرفت. 

چراکه  نداشت  را  توده  حزب  به  انتقاد  جرئت  دیگرکسی  بود.  باالگرفته 

شد. ولی  بالفاصله انگ آنتی کمونیسم و آنتی سویتیزم به او چسبانیده می

زب توده حفظ نمودم و علناً آن  همه من مواضع انتقادي خود را به حبا این

کردم. به یاد دارم روزي در خانه ي من که در محله زیتون اهواز  را ابراز می

پایان جلسه علی از  بر گذار شد پس  ایالتی  به    قرار داشت جلسه کمیته 

  نادر  :که با آنجا صحبت کرد گفتاصفهان تلفن کرد، پس از چند جمله اي

  صحبت کن. من گوشی تلفن را از او گرفتم و با طهماسب   بیا با طهماسب

احوال از  او پس  من پرسید:  مشغول صحبت شدم.  از  بدون مقدمه  پرسی 

ام تو تمایلی با وحدت با حزب توده نداري؟ در جواب گفتم  رفیق شنیده

اي مگر اشکالی داره؟ گفت نه ولی تا آنجایی که من به یاد  درست شنیده

شده؟  تر به حزب تمایل داشتی حاال چرا نظرت عوضدارم تو از خیلی پیش

ام. من در سال  گاه به حزب تمایل نداشتهکنی من هیچفتم اشتباه فکر میگ

اي  به مواضع سازمان و مشی چریکی انتقاد داشتم و این به معنی توده 55

بودنم نیست چراکه اگر من تمایلی به حزب داشتم در همان مقطع انشعاب  

اندکی حول  رفتم. مکالمه ما  ها میاز سازمان به همراه آن  "گروه منشعبین"

مواضع حزب توده ادامه یافت. به او گفتم براي من همان سؤاالت و ابهاماتی  

که از ابتدا نسبت به حزب توده داشتیم و باعث جذب ما به سیاست مستقل  



   شوریده آرمان شهر  انمسافر 340

 

 

 

همچنان بدون پاسخ مانده است. بعالوه براي من قابل قبول   سازمان شد

ترتیب اینم. و بهنیست که بدون پاسخ به این ابهامات با حزب همکاري کن

 مکالمه ما بدون نتیجه پایان یافت.

طهماسبپس       به  مدتی  گفتگو  خاطراتی    ازآن  یاد  به  و  کردم  فکرمی 

تر بود. روزي به  افتادم که باهم در خانه تیمی داشتیم. او از همه ما چریک 

می گفت  گفتم  من  کنیم  تمرین  را  مقاومت  از  نوعی  نوع  خواهی  چه 

بدم،    ؟ مقاومتی نشونت  تا  کن  صبر  در    ابتداگفت  را  جوش  آب  مقداري 

قدر آن را در  استکان گذاشت و آنروي  استکانی ریخت بعد کف دستش را 

دیروز،   آن چریک  زد. حاال  تاول  نگه داشت که وسط دستش  این حالت 

 ود.توده ب حزب سرخورده از مشی چریکی در حال آویختن خود به دامان 

سوي مشی و برنامه  ر زمان و گرایش هرچه بیشتر رهبري سازمان بهبا گذ

هاي  اي به فعالیت در ترویج و اشاعه دیدگاهحزب، من دیگر شوق و عالقه

کننده  هاي آنان در این زمینه براي من قانعکه دیدگاهجدید نداشتم. چون

دچار   ما  سیاسی  بارور  و  فعال  زندگی  یک  نبود  در  دیگر  سوي  از  نبود. 

همه تأثیرات روحی بسیار بدي در من  وزمرگی و انفعال شده بودیم؛ و اینر

ایمنی   تألمات جنگ و همچنین عدم  از  بود. فشار روحی ناشی  ،  گذارده 

را   ما  بود. من  هم  همان زندگی غیرفعال  پراسترس کرده  و  بسیار سخت 

داده بودم. ما  اصطالح فعالیت سیاسی از دستعالقه خود را به آن شکل به

مانند یک فرد  کردیم و نه بهمانند یک فعال سیاسی عمل می  نه بهدر واقع  

ما بدون ترس از دستگیري و عواقب  دوم  حداقل در این نوع    .زندگیمعمولی  

باشیمآن   داشته  نرمال  زندگی  یک  توانستیم  من  می  آن  از  گذشته   .

نمیچشم آینده  براي  روشنی  دشواري  انداز  بسیار  شرایط  واقعاً  دیدم. 

باید  پیش بودیم که  انگلی شده  انفعالی و  نوعی زندگی  بود ما دچار  آمده 

 کردیم.براي مقابله با آن فکري می
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، به همین  بود  نیري نزدیک به هم    من و ایرج محل زندگی  درآن زمان        

می سازمان  در  آنچه  حول  بحث  به  را  زیادي  اوقات  گذشت صرف  جهت 

  مشی جدید سازمان مخالف بود. در آن زمان رفقا سهراب   کردیم. او نیز بامی

 به این خانه رفت و آمد داشتند.  (محمد اعظمی) و ناصر رحیم خانی

ع قبلی به سراغ من آمد.  بدون اطال  در همین ایام بود که روزي سهراب      

او ابتدا مقداري راجع به مسائل محلی گفتگو کرد سپس از من پرسید آیا  

تو مباحثی را که درباره موضوع وحدت سازمان با حزب درجریان است را  

این موضوع بسیار مورد تعقیب می اتفاقاً  توجه من است.    کنی؟ گفتم آره 

دیک شدن به حزب توده است.  بعالوه میدانم که رهبري سازمان در حال نز

هاست و با این روندي که رهبري  او گفت ولی مسئله خیلی بیش از این

می پیش  آیندهسازمان  در  نخواهد رود  وجود  سازمانی  دیگر  نزدیک  اي 

سانترالیسم  .  داشت اصل  رعایت  بدون  موجود  رهبري  داد،  ادامه  او 

وحدت اصولی    حزبی، خودسرانه نه در جهت پیش برد یک دموکراتیک درون

بر گام  توده  حزب  در  سازمان  ادغام  و  انحالل  جهت  در  دارد،  می  بلکه 

بینیم خطوط سیاسی و  همچنان که در همین کمیته ایالتی خوزستان می

رهبري حزب توده ایالتی  تشکیالتی ما باید با هماهنگی و صالحدید کمیته  

من هم مخالف   دانم وگویی میها را که میدر اینجا تعیین شود. گفتم این

این روند ناسالم هستم. ولی از جانب ما که مقیم در خوزستان هستیم چه  

اهللا  برمی (هبت  همایون  طریق  از  من  نیستیم  تنها  ما  گفت  او  آید؟ 

ها نیز برخی از اعضا سازمان  )مطلع شدم در تهران و سایر شهرستانمعینی 

اند  ستند؛ و همگی درصدد برآمدهه مخالف    ا حزب توده  این شیوه وحدت ببا  

به به همین  تا  فراکسیونی که  به  او  بایستند.  مقابل جریان  در  واحد  طور 

گرفته بود اشاره نمود. سپس  منظور براي هماهنگی مخالفان در تهران شکل

از من پرسید آیا موافقی تا در اینجا ما نیز فراکسیونی تشکیل دهیم؟ من  
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جع به اعضا فراکسیون در تهران پرسیدم، او گفت رفقا همایون و  از او را

کشتگر و همچنین جمعی از رفقاي کمسیون اقتصاد و ترجمه سازمان که  

اي هستند در این جمع شرکت دارند. به او گفتم به  افرادي بسیار فرهیخته

 پیشنهادت فکر می کنم و در اسرع وقت به تو جواب خواهم داد.

حقیقت آن بود که من با تشکیل چنین فراکسیونی کامالً موافق بودم.      

بسیار شرم برایم  بود که  زیرا  بخاطر آور  مواضعی    فقط  با  مصالح سازمانی 

کردم من از ابتدا  موافقت کنم که با آن بسیار فاصله داشتم. با خود فکر می

کمونیسم  هاي  که به سازمان پیوستم به خاطر عدم پیوستگی آن به قطب

و   انقالبی  شور  ملی،  و  مستقل  سیاست  به  اتکا  همچنین  و  جهانی 

ازخودگذشتگی و فداکاري اعضا سازمان بود؛ و من همچنان خود را وفادار  

می اصول  این  می  دانستم به  که  بود  ناگوار  سخت  برایم  بنابراین  دیدم  ؛ 

ارزش آن  همه  سازمان  ازجانرهبري  و  فداکار  اعضا  که  را  گذشته  هایی 

بودند در پاي حزب توده   ایجاد کرده  نزد مردم  که متأسفانه  ، سازمان در 

کند. من هرچند با    ند ذبح خت شنامردم همچنان آنرا به گونه اي دیگر می

هایی که درصدد  جدایی از آن  کردم امر انشعاب موافق نبودم ولی فکر می

سازمان  انحالل سازمان و ادغام آن در حزب هستند شاید بتواند به حفظ بقا  

ارزش با  و  که  بود  این  رساند.  یاري  خلق  فدائیان  توسط  ایجاد شده  هاي 

آشکار شدن اولین عالئم مخالفت با این جریان، حس کردم وقت آن است 

تا براي جلوگیري از درهم شکستن سازمان با این جریان همکاري کنم. لذا  

 کردم.  اعالم  موافقت خود را به سهراب 

اي با شرکت همفکران ما تشکیل شد.  چند روز بعد در شهر اهواز جلسه     

رفقا   جلسه  آن  خانیسهراب در  رحیم  ناصر  ایرج،  عصاره نیري،    ،    نادر 

درخشنده میرجانی)، حسن کاظم(حمید  اکبر  محسنی)،  مجتبی  من    (  و 

قرار شد تا اسناد و  هایی که صورت گرفت  . پس از صحبتی  یمحضور داشت
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ئله مرزبندي  هایی را که در زمینه موضوعات مورد اختالف از قبیل مسنوشته

کمونیستی، جنبش  سرمایه  در  غیر  رشد  دوران،  راه  مسئله  داري، 

  موجود انترناسیونالیسم پرولتري و سیاست ما در مقابل جمهوري اسالمی  

هاي بعدي درباره  . سپس مقرر شدتا در جلسه است موردمطالعه قرار گیرد

نظر می  نظر شود. در آن زمان به نظر ما وقت بسیار تنگ به    ها اظهارآن

قریب را  سازمان  انحالل  چراکه  میرسید  بهالوقوع  رهبري  دیدیم.  عالوه 

اظهار هرگونه  امکان  ازآن  سازمان  بود.  کرده  سلب  را  مخالفی  پس  نظر 

درصدد برآمدیم تا  دیگر مخالفان امر انحالل سازمان را جذب کرده و در  

آن بود که بتوانیم نظرات و  ما  ترین مسئله  . مبرم  یک تشکل سازمان دهیم 

رهبري  که  هاي مخالفان انحالل را به درون تشکیالت ببریم . آنچه  دیدگاه

به مقابله میسازمان  آن  با  واحد  شدت  تا یک  برآمدیم  ابتدا درصدد  کرد. 

راه وظیفه  آوریم.  فراهم  نظراتمان  نشر  و  براي طبع  این  انتشاراتی  اندازي 

واگذ به عهده من  انتشارتی  با جدیت شروع واحد  را  ار شد. من کار خود 

نمی فراموش  و  کردم.  انفعال  دوره  یک  از  پس  روزها  آن  در  که  کنم 

کسانی که به دور تشکل مقابله با  مردگی در تشکیالت خوزستان همهدل

انحالل گرده آمده بودند با چه شور و هیجان زائدالوصفی آغاز به کار نمودند.  

خان رفقایی که  از  یکی  موقع  تیررس موشک هآن  در  قرار  اش  عراقی  هاي 

گشت توجه مرا جلب نمود. من نیز در  اي امن میداشت و به دنبال خانه

چیز  اندازي انتشارات بودم ما هردو به یک آن زمان به دنبال محلی براي راه

در   که  مسائلی  درباره  و  رفتم  او  سراغ  به  امن.  محلی  به  داشتیم  احتیاج 

دم و به او گفتم که چرا در جناح مخالف قرار  گذاشت صحبت کرسازمان می

نیست. پس با مواضع رهبري سازمان موافق  نیز گفت  او  او  دارم.  به  ازآن 

خانه اجاره  راهپیشنهاد  براي  هم  اي  او  نمودم  انتشارات  واحد  یک  اندازي 

اي را اجاره کردیم. مدتی بعد رفیقی را  پذیرفت. متعاقب این گفتگو خانه
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به آن خانه منتقل  که درزمینه کار   با ما همراه،  و  بود  بسیار خبره  چاپ 

دیگر یک ماشین پلی با همکاري رفقاي  به  کردم. همچنین  مناسب  کپی 

ترتیب این. به  همراه کاغذ، مرکب و دیگر لوازم مورداحتیاج خریداري کردیم

ها  ازآن با همکاري دیگر رفقا در شهرستانواحد انتشارات به راه افتاد. پس

انتقال نشریات را سازمانه پیک  بهاي  با تجهیزاتی  ایندهی کردیم.  ترتیب 

دیدگاه نشر  آماده  که  کامل  خود شدیم، چیزي  ایدئولوژیک  سیاسی  هاي 

رهبري انحالل طلب سازمان شدیداً با آن مقابله کرده بود. باید بگویم تمام  

ایالتی  از رؤیت کمیته    دورآنچه را که ما انجام دادیم در خفاي کامل و به

ظاهر کار معمول تشکیالت را انجام  که بهخوزستان انجام شد. من درحالی

 کردم. دادم در عمل بیشتر وقتم را صرف امور فراکسیون میمی

پس ما کار ترویجی در بین اعضا کمیته ایالتی را آغاز نمودیم. چراکه  ازآن

موردمطالعه و استناد  هاي اعضا حزب توده  تنها کافی نبود تا فقط نوشته

هاي رفقاي مخالف انحالل  قرار گیرد. ما در مقابل ، تعداد زیادي از نوشته

دیدگاه با  اختالف  مورد  مبرم  موضوعات  با  ارتباط  در  که  را  هاي  سازمان 

نوشته این  رهبري  قراردادیم.  سازمان  اعضا  اختیار  در  و  چاپ  بود  شده 

و  ها در حوزهنوشته مطالعه  تشکیالتی  آنهاي  اظهارنظر  حول  و  بحث  ها 

توان گفت این کار مطالعاتی تأثیر مهمی در ارتقا دانش  جرئت میشد. بهمی

ترتیب بخش مهمی از رفقا چه  این تئوریک و استقالل رأي رفقا داشت. به

شهرستان در  چه  و  اهواز  بعضدر  در  شدند.  جدید  دیدگاه  از    یها جذب 

ها بر سر مواضع سازمان باقی ماندند.  کمیته ها هم که ما فعالیتی نکردیم آن

از آن جمله کمیته شهر رامهرمز بود. در آن موقع من به جهت مسئولیتی  

دهی کار انتشارات و دیگر امور مالی داشتم فرصت  که در ارتباط با سازمان

آنکه به رامهرمز بروم و با رفقاي آنجا مباحثی در این زمینه داشته باشم را  

کاري تو  روزي یکی از رفقا به من انتقاد کرد که به علت کم. تا آنکه نیافتم  



 345  آذر   16انشعاب  

 

 

ما کمیته رامهرمز را از دست دادیم. من در پاسخ او گفتم ، من نه در ارتباط  

کردم  با آن کمیته بودم و نه با رفقاي آنجا ارتباط داشتم. بعالوه من فکر می

آنجا از چه  دهند. بعد از او پرسیدم مسئله  رفقاي دیگري این کار انجام می

امیر   گفت  پاسخ  در  اید؟  شده  حساس  آن  به  نسبت  شما  که  است  قرار 

به آنجا سفرکرده و علیه ما لجن پراکنی بسیار کرده است؛ او با    ممبینی

مشتی تبلیغات سو رفقاي آنجا را جذب کرده است. مدتی بعد من امیر را  

  . کاظم شوهر خواهر امیر دیدم   ( حمید درخشنده)در خانه رفیق کاظم  

اي زد  در آن جا امیر  با مشاهده من لبخند دوستانه ؛بودظاهرا با جریان ما  

ولی من که چیزهایی در همراهی اولیه او با گروهمان شنیده بودم از اینکه  

            86. از دیدار با او بسیار ناراحت شدمحاال به خوزستان آمده تا با ما مقابله کند  

بعدها  متاسف که  بود  به حدي  رامهرمز  در  امیر  منفی عملکرد  تأثیرات  انه 

بودم رفته  آنجا  به  مادرم  با  دیدار  براي  مخفیانه  من  اعضا   ،  وقتی  از  یکی 

ظاهرا  براي دیدار به خانه ما آمد. من او را از زمان کودکیش  ها  کمیته آن

بودم و    شناختم ، چرا که من دوست دوران دبیرستان برادر بزرگتر اومی

وآمد داشتم . لذا از دیدن او بسیار خوشحال شدم.  ها رفتغالباً به خانه آن

پیش و  او  تند  نحوي  به  بار  این  اما  داشت  اي  رفیقانه  روابط  من  با  تر 

صحبت   حقانیت  می  غیردوستانه  درباره  مقداري  مقابل  در  نیز  من  کرد. 
 

 

گوید: «انشعاب صورت گرفت بعد از انشعاب رفقا  امیر در کنگره اول تشکیالت اکثریت می- ٨٦

... مشی ضد خودم را ترویج  مرا مسئول کردند در خوزستان در کانون اصلی نیروي هوادار خودم 

شود) من رفتم گفتم انشعاب کار غلطی است پدر جنبش را  کنم. (ببینید انسان چقدر له می

گیري انشعاب توضیح ندادم من با این رفقا (منظور  آورد. ولی نقش خودم را در شکلدرمی

شوند.  می گردان شود همه رويگفتم سازمان نابود میرفقاي انشعابی است) جلسه داشتم می

کردم.» کتاب کنگره  حزب توده نابودمی کندو... ولی در جلسات هیئت سیاسی سکوت می

 . 168صفحه 
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 . نپذیرفت  او  ولی  برایش صحبت کردم  زما  انشعاب  در  ن جدایی  آخرسر 

تا  میدیشب  گفت   بریزم.  مقداري شکر  ماشینت  بنزین  باك  در  خواستم 

این صحبت بروي.  و  بگذاري  را  آن  ها مرا سخت متأثر کرد  مجبور شوي 

اید ؟ یعنی تبلیغات  گفتم یعنی شما تا این حد نسبت به ما کینه پیداکرده

این امیر  را  مغرضانه  ما  که  است  اثر گذاشته  روي شما  امروز در حد  قدر 

دشمنان خودمی بینید؟ بعد به طعنه به او گفتم به این فکر نیفتادي که به  

 کمیته گزارش بدهی که من اینجا هستم؟ 

 

 آذر  16اعالم انشعاب 
ما  براي حفظ حقوق اعضا تشکیالت و در نظر گرفتن آرا آنان در تحقق امر  

سا کنگره  برگزاري  پیشنهاد  توده  با حزب  سازمان  وحدت  را  خطیر  زمان 

. تا در آنجا موازین و چارچوبی که مورد توافق اکثریت اعضا سازمان   دادیم 

است تعیین و به اجرا گذارده شود . ولی رهبري سازمان این  براي وحدت  

بینی کرده  را می دانستیم و از قبل پیش  پیشنهاد را نپذیرفت. ما هم این امر

.  بهر رو    سیونی نمی شدیمهمه فعالیت فراکبودیم واال مجبور به انجام آن

آذر منتشر شد و    16متعاقب مخالفت رهبري سازمان ، اعالمیه معروف به  

 87فراکسیون ما اعالم انشعاب نمود
 

 

تشکیل  60/ 20/9آذر فراکسیون رهبري سازمان اکثریت در تاریخ  16پس از انتشار بیانیه  - 87

انه خود  ها ضمن تأکید بر اعمال مفاد آخرین پلنوم سازمان بر سیاست انحالل طلبجلسه داد. آن

پس مقاالتی در جهت توجیه سیاست سازمان و نقد و نفی انشعاب در نشریه  تأکید نمودند. ازآن

 قرار زیر است: کار ارگان سازمان به چاپ رسید. برخی از این مقاالت به
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  - افکنانه کشتگراعالمیه کمیته مرکزي سازمان فدائیان خلق درباره اقدامات توطئه گرانه و نفاق

 140کار شماره  هلیل رودي

هلیل رودي کار شماره  -هاي انحراف فکري کشتگرتوضیحات رفیق نگهدار درباره برخی جنبه

140 

هلیل رودي کار شماره  -مصاحبه جمشید طاهري پور پیرامون اقدام توطئه گرانه گشتگر

141 

142مبارزه با وحدت زیرپوشش وحدت طلبی کار شماره   

143کیست؟ کار شماره انحالل طلبی چیست انحالل طلب   

145علیه فراکسیونیسم کار شماره   

148درراه وحدت کار شماره   

در مقاله «درراه وحدت» نگهدار در حمایت از وحدت و دفاع از حقانیت حزب توده سنگ   

شود که حزب توده تنها گردان پیشتاز طبقه کارگر ایران  گذارد. او مدعی میتمام می

داوري و نقدي به این گردان رزمنده  ون هرگونه پیشاست و این وظیفه ماست که بد

 بپیوندیم.

اي بنام ‘‘ تاریخ و ضد تاریخ‘‘در کار  الذکر طرفداران بیانیه طی مقالهدر پاسخ به مقاله فوق

نقد دیدگاه حاکم بر آن پرداختند. در آنجا ضمن نقد مواضع و عملکرد  خود به  149شماره 

نیهیلیسم، اپورتونیسم و رفرمیسم. یادآور شدند که    -حزب توده حول سه محور ناسیونال  

شده در آن مقاله باهدف نفی کامل گذشته سازمان است. متدولوژي بکار گرفته  
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با انشعاب همراه بودند کمیته  که  بخش از کمیته ایالتی    آن  ان در خوزست    

. افرادي که در این کمیته شرکت داشتند    را تشکیل دادند   جدیدي ایالتی  

سهرابع رفقا  از  بودند  نادربارت  و  اکبر  قاسم،  حسن،  ناصر،  طی    ،  ما 

بیانیه  اطالعیه قبال  در  را  خود  مواضع  آن    16اي  از  و  کردیم  اعالم  آذر 

حمایت نمودیم ؛ و از اعضا و هواداران سازمان در استان خوزستان خواستیم  

 به ما به پیوندند.  تا

پیشبرد  "ما فعالیت سیاسی خود را در چارچوب تشکیالت جدید با شعار  

منظور توضیح هر  آغاز نمودیم ؛ و به  "یک وحدت اصولی در جنبش چپ  

اي کردیم. فعالیت  چه بیشتر مواضع خود اقدام به فعالیت ترویجی گسترده

و گفتگو در درون    گسترده و پر انرژي ما باعث شد تا موج وسیعی از بحث 

هاي ترویجی به بحران درونی  و بیرون سازمان به وجود بیاورد. این فعالیت

قرارداد.  سازمان اکثریت دامن زد؛ و سؤاالت بسیاري را پیش روي آن ها 

دانستند؛  بسیاري بودند که امر وحدت براي جنبش کمونیستی را حیاتی می

 

 

عملکرد رهبري سازمان براي مقابله با جریان انشعاب در سطح مبارزه ایدئولوژیک باقی  

حا مختلف درصدد ها به ان هاي غیراخالقی نیز متوسل شدند. آننماند. بلکه به شیوه

هاي اطالعاتی ج.آ برآمدند تا با وابسته قلمداد کردن برخی از افراد مؤثر در انشعاب، شبکه

را نسبت به انشعاب حساس نمایند. تا به این طریق زمینه دستگیري و سرکوب آنان را  

نگهدار به    فراهم آورند. متأسفانه نقش اصلی در پیشبرد این شیوه ناجوانمردانه را فرخ

 عهده گرفته بود.

 

 



 349  آذر   16انشعاب  

 

 

برد  ر حزب توده پیش میولی با مسیري که رهبري سازمان براي ادغام د

آن اما  بودند؛  فکر  مخالف  نبودند. هرچند که من  انشعاب هم موافق  با  ها 

حلی براي جریان شتابانی که  تري بود ولی عمالً راهکنم این راه عاقالنهمی

 88شد.در حال انحالل سازمان بود ارائه نمی

د هرگونه  در تهران رفقاي هسته مرکزي تشکل جدید براي جلوگیري از ایجا

آذر تدابیري انجام دادند. از    16سوظن و شائبه برانداز بودن پیروان بیانیه  

عنوان اعضا کمیته  شده سازمان بهاي از اعضا شناختهآن جمله اسامی عده

مرکزي این تشکل به وزارت کشور معرفی شدند نام من نیز ازجمله اسامی  

 شده به این وزارتخانه بود.معرفی

براي حزب توده که وحدت و یکپارچگی سازمان بسیار اهمیت داشت،        

پا پس کشیدند و دیگر تمایلی براي جذب سازمان  آن ها نیز  با وقوع انشعاب  

. حزب سعی می کرد تا جهت جلوگیري از ایجاد    به درون  خود بروز ندادند 

حساسیت و سوظن در حاکمیت در ارتباط با اهداف حزب در جذب سازمان  

داري  ها رهبري سازمان را به خویشتنآن .  احتیاط بیشتري برخورد کندبا 

 و صبر جهت پیشبرد امر ادغام در حزب دعوت نمودند.

 

 

ها بر سر وحدت با حزب توده سرانجام در قطعنامه  ازآن همه کشمکش و تهمت زدنپس -88

ها به این  آن ؛پیشنهادي کمسیون درباره گذشته و عملکرد رهبري به کنگره اول فدائیان اکثریت

نتیجه رسیدند که: «سیاست وحدت با حزب توده ایران که باهدف انحالل سازمان در حزب  

هاي جنبش فدایی بود.  ریزي شد، سیاستی مخرب و نافی استقالل، هویت و تمامی ارزشطرح

  60این سیاست یکی از عوامل مؤثر و جدي جدایی بخشی از فعالین جنبش فدایی در آذرماه 

شود. کنگره کمیته مرکزي سابق سازمان را مسئول اصلی این خطاي بزرگ تاریخی  یمحسوب م

شناسد و عمل آن عده از رهبران را که تا سالها بعد مصرانه بر صحت آن پافشاري کردند  می

 75نماید.» کتاب کنگره صفحه محکوم می
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ها بین دو گروه  با گذر زمان از شدت مبارزه ایدئولوژیک و اتهام زنی       

درروند    .  کاسته شد؛ و هرکدام درگیر مشکالت روزمره تشکیالت خود شدند

ود،  و ما  بوقفه اي در حال وقوع  زمره سیاسی ما نیز اتفاقات بیزندگی رو

آفرینی بودیم و این  اختیار ، در حال نقشناگزیر به شکل بازیگرانی گاه بی

 حکایت همچنان ادامه داشت. 

در  با همدیگر و مصطفی ( مجتبی محسنی )   در آن زمان من، حسن        

اخان میدر  يه  زندگی  اهواز  نشین  کارگر  محالت  از  حسن  یکی  کردیم. 

اي شاد و سرشار از  روحیه  باتر از ما بود. او جوانی باهوش، منطقی  جوان

بردم. او گاهی  شور زندگی بود. من از حضور او در جمعمان بسیار لذت می

کرد و  براي مزاح در هنگام نوشیدن چاي حبه قندي را به هوا پرتاب می

چرخاند و سپس بامهارت  هان باز براي گرفتن آن سرش را میسپس با د

شد  آن را به دهان می گرفت. این کار او چقدر باعث تفریح و نشاط ما می

 دادند.که بقیه هم براي رقابت با او این کار را انجام میبخصوص وقتی

هاي تشکیالتی همراه با رفیق بهمن که از کارگران  حسن همزمان با فعالیت

کشی صنعتی در کارخانه نورد لوله اهواز فعالیت  اي بود و در کار لولههپروژ

داد  داشت همکاري می کرد. او در این زمینه هم از خودش خالقیت بروز می

براي خم لوله برادرش فرمولی  ها که کار پیچیدهازجمله  از طریق  بود  اي 

 کرد.کرده بود که کار بهمن را بسیار آسان میتهیه

آذر گردآمده بودند به صحت    16هایی که به دور بیانیه  زستان آندر خو    

مشی سیاسی خود بسیار مؤمن بودند؛ و در جهت اثبات حقانیت آن،  خط

دادند. در آن زمان ما در دو جبهه بسیار  ازخودگذشتگی بسیاري بروز می

از   و بخش مهمی  توده  مقابل ما حزب  در  بودیم.  نبرد  شده  وارد  سخت 

ها انرژي  ایدئولوژیک با آن  -ریت قرار داشتند؛ و مقابله سیاسی سازمان اکث
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رفقاي  بسیاري می سازمان    16طلبید.  باتجربه  کادرهاي  از  اغلب  که  آذر 

مدت از  پس  سیاسی بودند،  فعالیت  رکود  تحمل  و صرفا    -ها  ایدئولوژیک 

طرفه حزب توده وارد کارزاري همه  جانبه با جریان  نشخوار تألیفات یک 

  ؛ جانبه موارد اختالفطلب سازمان شدند . اکنون آنها بامطالعه همه انحالل

  ؛ کردند درست استاي بانشاط و آگاه به آنچه فکر میو روحیه  با دستانی پر

نوین سیا از هویت  تا  ایدئولوژیک خود دفاع کنند.    -ی سسعی می کردند 

این راه  کارزاري که براي پیشبرد آن مجبور به خوداتکایی و تولید فکر بود.  

 بود که ما را بسیار ورزیده ساخت.  يدشوار

از سوي دیگر ما درگیر مشکل امکانات زندگی روزمره خود نیز بودیم.       

کردم متعلق به یکی از رفقایی  اي که من در آن زندگی میاز جمله خانه

بود که در کارخانه فوالد اهواز مشغول به کار بود. چند صباحی نگذشت که  

  م  ازدواج و تشکیل خانواده برآمد. به همین خاطر من مجبور شد او درصدد 

مکان  که مصطفی در محله زیتون کارمندي اجاره کرده بود نقلبه خانه اي

کنم. از آنجائی که فعالیت ما پس از انشعاب بسیار زیاد بود. در این خانه  

رفترفت این  داشتیم.  بسیاري  سوظن  وآمد  باعث  سرانجام  وآمدها 

نه شد. دو ماهی از سکونت ما در این خانه نگذشته بود که روزي  خاصاحب

به آنجا آمد و از ما خواست تا خانه را تخلیه کنیم. به او گفتیم که ما این  

ایم و براي ما سخت است که بتوانیم  خانه را براي مدت یک سال اجاره کرده

کربه پیدا  براي  تا  او خواستیم  از  و  تخلیه کنیم؛  را  آنجا  دن خانه  سرعت 

هرچه  تا  کرد  اصرار  و  نپذیرفت  او  ولی  دهد؛  فرصت  ما  به  مدتی  جدید 

خانهسریع کردن  پیدا  ما  براي  کنیم.  تخلیه  را  خانه  به تر  توجه  با  اي 

به   هپذیر نبود. با این همآسانی امکانهایی که الزمه کارمان بود بهمشخصه

چند روزي از این  کنیم.  او قول دادیم که خانه را در اسرع وقت تخلیه می

ماجرا نگذشت که متوجه شدیم او با استفاده از کلید اضافی خانه را تفتیش  
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اي درگرفت. نهایتاً او تهدید کرد که  کرده است. این بود که بین ما مشاجره

ما به این    د.کن به کمیته شکایت می  م تر تخلیه نکنیاگر خانه را هرچه سریع

ان فکر کردیم با توجه به قراردادمان  با خودم  و   تهدید او وقعی نگذاشتیم

به او  نمیشکایت  خانهجایی  فرصت  سر  ما  و  ازآنجا  رسد  و  پیداکرده  اي 

 ما جریان طور دیگري پیش رفت.تصور رویم؛ اما برخالف می

طور غیرمعمول  بهبه شدت و  شب در خانه  ازآن ماجرا یک مدتی پس       

، این را  باشد  آمدهپیش  بدي   احتماالً اتفاقکوبیده شد؛ من حدس زدم که  

به بهبه مصطفی گفتم و  باز کردم  طرف در خانه رفتم،  را  آنکه در  محض 

ها پرسیدم با  اي از افراد مسلح کمیته به داخل خانه ریختند. من از آنعده

اي افراد ضدانقالب در این خانه  شده عدهکه کاردارید؟ گفتند بما گزارش

ایم تا خانه را بازرسی کنیم و این افراد را بازداشت  آمده  کنند،زندگی می

  اشخاصی اید ما  ها اعتراض کردم و گفتم احتماالً اشتباه آمدهکنیم. من به آن

آن ولی  نداریم.  به ضدانقالب  و کاري  بیمعمولی هستیم  این ها  به  توجه 

اتاقصحبت بازرسی  براي  داخل  ها  به  موقع خانه  ها  آن  در  بردند.    هجوم 

تاریخی و سیاسی داشت که آنمصطفی تعداد زیادي کتاب به  هاي  ها را 

ها به من گفتند شما که گفتید افراد  ايها کمیتهآنجا آورده بود. با دیدن آن

همین آره  گفتم  هستید،  که  معمولی  داشت  کتاب  که  کس  هر  طوره 

آن نیست.  کتابضدانقالب  همه  کردها  جمع  را  ماشینشان    ندها  در  و 

تان کجاست، من که در اول  پرسیدند اسلحهد. از آن به بعد مرتباً میریختن 

ناچار گفتم ما هواداران فدائیان اکثریت هستیم و  چیز را منکر بودم بههمه

باشیم. ولی   داشته  اسلحه  براي چه  نیستم  اسالمی  با جمهوري  تقابل  در 

به همراه    ها اصالً توجهی نکردند و با بیل و کلنگی کهها به این صحبتآن

داشتند شروع به کندن باغچه داخل حیاط کردند. پس از مدتی کندوکاو  

که مطمئن شدند ما اسلحه نداریم، گفتند شما باید به کمیته بیانید؛  وقتی
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اي  هاي جداگانهو ما را همراه خودشان به کمیته کارون بردند. و در سلول

کردم برایم مشخص  حبس کردند. من در آنجا به چگونگی رخداد ماجرا فکر  

خانه براي خالصی از دست ما این کار را کرده است. ولی  بود که صاحب

می چه  خودمان  رهایی  براي  ما  من  حاال  بکنیم.  دوباره    بهبایست  اجراي 

 همان سناریوي قبلی فکر کردم.

اینکه هوادار چه      از من درباره  بردند.  بازجویی  براي  مرا  از مدتی  پس 

ها  گفتم ما از هواداران فدائیان اکثریت هستیم، آن، دگروهی هستم پرسیدن

تنها در تقابل با جمهوري اسالمی نیست بلکه از آن  هایشان نههم سیاست

اتفاقاً ما چندي پیش براي موردي شبیه   ، کنند. در ادامه گفتم حمایت می

مشی  همین موضوع توسط سپاه چهار شیر دستگیر شدیم، در آنجا هم خط

تو را  آنسازمان  دادیم،  پسضیح  با  ها  تقابل  در  ما  شدند  متوجه  ازآنکه 

جمهوري اسالمی قرار نداریم بالفاصله ما را رها کردند. احتماالً شما هم از  

گونه دانستم هیچکه میهاي این سازمان باید مطلع باشید. درحالیسیاست

از    د، داستان سپاه را هم براي اطمینان خاطر او ناطالعی از مواضع ما ندار

آدم ما  بیاینکه  و آنهاي  ندارند گفتم.  خطري هستیم  ما کاري  با  ها هم 

تاریخی   هم  پرسید، من  ما توسط سپاه  زمان دستگیري  از  رئیس کمیته 

 تقریبی گفتم.

رسید که او بیشتر  . به نظرم می  رئیس کمیته از اعراب خوزستان بود      

هاي  و درباره سیاستفردي عملیاتی است تا سیاسی، سرانجام پس از گفتگ

کوتاهی   برگرداند. مدت  به سلول  مرا  اسالمی  قبال جمهوري  در  سازمان 

هایمان بیرون آوردند. رئیس کمیته بما  بعدازآن من و مصطفی را از سلول

می آزادید  شما  خانه  گفت  این  در  باید  ثانوي  اطالع  تا  ولی  بروید  توانید 

کردند،  ها رویش تأکید میهم ضمن تائید مسائل امنیتی که آن  من   .باشید

نداریم. پس را  این خانه  ترك  قصد  اصالً  ما  ترك  گفتم  را  کمیته  ما  ازآن 
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 کردیم. 

درراه بازگشت به خانه با مصطفی صحبت کردم قرار گذاشتیم تا همان        

به هرکدام  و  کرده  تخلیه  را  بهشب خانه  برویم.  امنی  من اینجاي  ترتیب 

 سپاه دررفتم.   براي بار دوم از چنگ کمیته و

خانه     به  شب  خانه    همان  آن  در  رفتم.  سازمان  هواداران  از  یکی 

ازدواج  عباس(ایرج تازه  که  زندگی مینیري)  بود  اتاقی  کرده  در  کرد، من 

 خارج از مجموعه اصلی سکنی گرفتم.

مشغول    89عباس مدتی بود که در تعمیرگاه ماشین «سید مکانیک»       

ها را یاد گرفته بود.  بکار بود. او به کمک سید کار تعمیر کاربراتور ماشین

من و مصطفی هم که بیکار بودیم ، تصمیم گرفتیم تا براي آموزش کارهاي  

با عباس در میان   را  بکار شویم. موضوع  آنجا مشغول  در  مکانیکی مدتی 

دیده شوي، ممکن  شناسند اگر اینجا  گذاشتم او گفت تو را در این شهر می

است براي بقیه مشکل ایجاد شود. من به او گفتم احتمال آن بسیار کم  

اي نگذشته بود؛ که  هفته. حدود یک   شدمکار  است؛ و در کارگاه مشغول  

که با مصطفی روي ماشین پژویی مشغول به کار بودیم دیدم  روزي درحالی

باره به  دم ولی یک جا نیاور فردي به من خیره شده است در ابتدا او را به

یادم آمد که او فرماندار شهرستان رامهرمز است. او که چند جوان محافظ  

طرف من آمد و پرسید شما شیروانی نیستید؟ گفتم نه  به همراه داشت به

ید. گفت چرا شما خود او هستید. دوباره  ه ادیگري اشتباه گرفت  شخص  با

د دیگر حرفی نزد. من که  کنید. او که متحیر مانده بوگفتم نه اشتباه می

 

 

شهر کارگاه تعمیر ماشین  سید مکانیک از رفقاي الهیجان بود. او به اهواز آمده بود و در این  -89

 دایر کرده بود.
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. آچاري    شرایط را ناجور دیدم ، به خاطر اینکه خودم را ازنظر او پنهان کنم

طرف دفتر تعمیرگاه رفتم. مدتی  را که در دست داشتم به مصطفی دادم و به

العمل بعدي او را ببینم. دیدم خبري نشد. بعدازآن رفتم  صبر کردم تا عکس

تعریف کردم. عباس بسیار ناراحت شد. سپس  سراغ عباس و ماجرا را برایش  

با دلخوري بسیار گفت من که به تو گفتم اینجا نیا. گفتم عباس متأسفم  

دانستم. سپس به سرعت کارگاه  چنین اتفاقی را بسیار بعید  میمن احتمال  

  . را ترك کردم 

 

 ازدواج  
از    ي کارها پس  من  ولی  بود.  افتاده  غلتک  روي  بر  خوزستان  تشکیالت 

  در اهواز  شرکت در انتخابات و دو بار دستگیري توسط سپاه و کمیته دیگر

. لذا تصمیم گرفتم تا پیش از دستگیري مجدد    کردماحساس امنیت نمی

آنجا را ترك کنم و به استان دیگري بروم. در آن موقع من کارهاي ناتمامی  

. در آنجا بود که با  کنموآمد  به آنجا رفت  مجبور بودم  شهر داشتم ودر ماه 

ام مالقات کردم. این مالقات توسط بهمن یکی از رفقاي  همسر آینده  اشرف

 ترتیب داده شد. ماهشهر

طورجدي به تشکیل خانواده فکر نکرده بودم. تا پیش  من تا آن زمان به     

انقالب در دان با دخترانی که در فعالیتاز  یا  هاي صنفی سیاسی و  شکده 

اتاق کوهنوردي شرکت داشتند در ارتباط نزدیک بودم؛ غالب آنان دخترانی  

گاه در فکر اینکه عالقه اي به یکی از  ازهرجهت برجسته بودند. ولی هیچ

هاي انقالبی  آنان را در دل به پرورانم نبودم. من به چریک شدن و آرمان

یدم. بعدها هم که به سازمان پیوستم هرگونه پیوندم را با خارج از  اندیشمی

سازمان قطع کردم. من مادرم را بسیار دوست داشتم. پشتیبانی او از من  

گاه قطع نشد و من نسبت به او عواطف بسیار عمیقی داشتم. ولی پس  هیچ
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ترین ارتباطی با او نگرفتم. من همه  از مخفی شدنم تا چند سال کوچک 

هاي بلند آن می کردم.  ام را متوجه رفقاي سازمان و آرمانق و عالقهعش

اي به جنس مخالف ابراز کنم.  در آن  حاال چه برسد به آنکه بخواهم عاطفه

کردم عشق بروز تمایل ارضا نشده جنسی است؛ و براي  زمان با خود فکر می

هاي  رسیدن به یک عشق واقعی پیش از آن الزم است تا با سرکوب خواهش 

نفسانی و تزکیه به تالش براي ایجاد یک جامعه بی طبقه و عاري از هرگونه  

 خودخواهی مبارزه کنیم. 

از دگم ها شکسته شد؛ چارچوب زندگی         انقالب بسیاري  از  اما پس 

در دسترسی به    ها   چریکی در هم فروریخت. مشاهده برخی رذائل و ناکامی 

از آرمان و اعتقادم به سوسیالیسم بلکه    آنچه در خیالمان بافته بودیم مرا نه

هاي تیمی  کرد. با درهم پاشیدن خانهدي دور میابآهاي ناکجا  بافیاز فلسفه

که   انگار  باختند.  رنگ  مآب  مذهبی  طلبانه  منزه  تصورات  آن  از  بسیاري 

 همگی از قفس خانه تیمی با توجیهات آن رهایی می یافتند. 

کردم. ولی همچنان  گی و تنهایی میتناکنون من احساس خستگی، دل    

و مامن  را  می  سازمان  خود  اتکا  بسیار  محل  ما  تشکیالتی  کار  دیدم. 

و  بود  و  به  امید    محدودشده  کارگران  رهایی  مجري  بتوانیم  ما  آنکه 

 باخته بود.زحمتکشان بشویم برایم رنگ 

  . با خود فکر کردم   اندیشیدماي میحاال باید براي این شرایط جدید چاره

، ازدواج کنم و به    بهتر است تا از سازمان دست بکشم و به میان مردم بروم

هایی  . این بود که با همه مشکالت مالی و سختی  کاري عادي مشغول شوم 

پس از چند دیدار با اشرف به او پیشنهاد ازدواج    بودم  که با دست به گریبان

 دادم. 

. اشرف دانشجوي    هی دادخبر از آینده پرمشقت من تن به همرااو هم بی    

. او با آغاز جنگ    شاپور بود اخراجی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه جندي
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احمر  براي کمک به مجروحان به ماهشهر رفت و داوطلبانه با جمعیت هالل

 مشغول بکار شد.

من براي خواستگاري به سراغ پدرش رفتم با او صحبت کردم و دخترش را  

شناخت موافق این وصلت  که مرا نمیپدرش ازآنجاییخواستگاري کردم .  

کرد موافقت  مقابل خواست دخترش  در  میلش  علیرغم  اما  . جشن    نبود 

آمدند.   همگی  کردیم  دعوت  را  رفقا  همه  و  انداختیم  راه  مختصري 

  ترتیب ازدواج کردم.اینبه

 

 بازگشت به تهران   
پس خانه بدوشی  نمدت کوتاهی پس از ازدواجم عازم تهران شدم. ازآ    

. ولی در آنجا    من در تهران آغاز شد. در ابتداي به خانه اکبر میرجانی رفتم

سر برخی مسائل   پیش آمده بر خاطر اختالفات  اکبر به  .زیاد دوام نیاوردم 

را   از  از    پسترك کرد.  نه چندان مهم سازمان  تا این ماجرا  من خواست 

او با  .  ه خانه رفیق دیگري رفتم  نم. بعدازآن بدیگر به خانه اش مراجعه نک

کرد.  اي که تنها دو اتاق داشت زندگی میطبقهزن و کودك نوزادش در نیم

گونه مسئولیت تشکیالتی نداشتم و منتظر بودم تا به در آن روزها من هیچ

بدون   مدتها  تا  باطل.  خیال  زهی  ولی  شوم  مشغول  تشکیالت  در  کاري 

معطکوچک  خانه  آن  در  فعالیتی  به  لترین  کاري  و  مطالعه  ماندم؛  جز 

    در آن خانه کوچک احساس می کردم که سربار این خانواده شده  . نداشتم

وآمدهاي من به خانه مشکوك شده  خانه که از رفت. تا آنکه روزي صاحبام

ها وارد  با کلیدي که به همراه داشت به بهانه سر زدن به یکی از اتاق  ؛بوده

العملی نشان دهم غافلگیر کرد.  سته بودم عکسزیرزمین شد و مرا که نتوان

ام تا مرا دید گفت آقا من خیلی وقته میدونم  دانست من در خانهاو که می

امروز    قصد دارماینجا مخفی هستی؛  شما   لو  وربهمین  م کمیته و شمارا 
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کنید ؛ من مدتی است که براي پیدا  در جواب گفتم شما اشتباه می .  مبده

جهت براي کسی دردسر درست  زودي هم میرم، بینجا بهکردن کار اومدم ای 

او شدید  بعالوه همین  . نکنید که شما بدون اطالع مستأجرتان وارد خونه 

خانه با شنیدن  جرم محسوب میشه. حاال هم زود اینجا را ترك کنید. صاحب

 با عصبانیت در را به هم زد و رفت. من این جواب 

را ترك کنم و به خانه رفیق حسین    این ماجرا باعث شد تا من آن خانه  

مکان کنم. حسین آدم هنرمندي بود او اهل شعر و ادبیات بود با شعر  نقل

ایران  ترین شاعر معاصر  او را بزرگ  شاملو بخصوص انس و الفتی داشت و 

داد اشعار او را بسیار زیبا تفسیر  دانست. گاهی هم که فرصتی دست میمی

دست داشت. طی مدتی که در خانه  نمایی همهاي سیکرد. درزمینه فیلممی

فراوانی به من کرد. حدود دو ماهی در خانه حسین بودم.   او بودم کمک 

این مدت خانه آنجا  طی  به  و  اجاره کردم  اي در محدوده خیابان رسالت 

 مکان کردم.نقل

اشرف هم به من ملحق شد. تا آن زمان من همچنان فارغ    61اوایل سال  

جهت درصدد برآمدم تا براي جلوگیري از  تی بودم بدیناز کارهاي تشکیال

انفعال روحی و گذران زندگی شغلی پیدا کنم. در این رابطه پس از مدتی  

می،جستجو آماده  که  مقطعی  در  درست  ولی  کردم.  پیدا  تا  کاري  شدم 

من خواست  به سراغم آمد و از  )  (محمد اعظمی  مشغول کار شوم، سهراب 

آن با  تهران  دبیرخانه  در  آنکه هیچتا  وجود  با  من  کنم.  همکاري  گونه ها 

تمایل شخصی به این کار نداشتم ولی در چارچوب تعهدات تشکیالتی آن  

را پذیرفتم و در دبیرخانه مشغول بکار شدم. آن موقع مسئولیت دبیرخانه  

ت. گذشته از او رفیق جمشید سپهوند، رفیق  به عهده داش   را بهروز سلیمانی 

(این رفیق غیر از محمد اعظمی  دبیرخانه    و رفیق سهراب  اسماعیل حسینی

دبیرخانه   موقع  آن  در  بودند.  کار  به  مشغول  از  سازمان  است)  بسیاري 
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ها  هاي شهرستانارتباط با پیک   کارهاي انتشاراتی، توزیع در سطح تهران و

انجام می باهم    . سهراب  دادرا  ما  بود.  آنجا  فعال  بسیار  افراد  از  دبیرخانه 

 . داشتیماي رابطه صمیمانه

؛ من در    کردیمدر دبیرخانه گه گاه راجع به مسائل سیاسی روز بحث می

نظر و دیدگاه  اختالف    و اسماعیل حسینی  موارد مختلف با بهروز سلیمانی 

می آن  .کردمپیدا  من  مارکسیستی  ازنظر  تفکر  شیوه  از  درستی  درك  ها 

ها از موضوعات سیاسی  از موضعی اراده گرایانه و چپ  نداشتند. تحلیل آن

گرا و متمایل به ناسیونالیسم  ها قومویژه در مورد مسائل خلقها بهبود. آن

  کردي بودند و از ابراز آن هم ابایی نداشتند. به همین خاطر اغلب با خودم 

گاهی ناخواسته    ه ها چگونه رفتار کنم. با این همدر کلنجار بودم که با آن

کشید. ولی  در بحث با آن ها در زمینه این موضوعات به جدال لفظی می

دادم. حرفه من فعالیت انقالبی  من همچنان کار در دبیرخانه را ادامه می

 بود و بس.

ت سپاه قرار گرفت و  حزب توده مورد هجوم اطالعا 61در بهمن سال       

نیروهاي اصلی آن دستگیر شدند . حزب توده  در تمام دوران   اکثر کادرها و 

عضایش با توجه به درك آنها  افعالیتش از پس از انقالب تا زمان دستگیري  

سرمایه غیر  رشد  راه  تئوري  امپریالیستی  از  ضد  مبارزه  به  باور  و  داري 

د در کنار جمهوري اسالمی قرار  حاکمیت ، با اتخاذ سیاست اتحاد و انتقا

گرفتند . حزب در این چارچوب از انجام هرگونه حمایت سیاسی و حتی  

منظور حمایت از رژیم اسالمی دریغ نورزید . اما با دستگیري  اطالعاتی به

رهبري حزب کلیه نیروهایی که به نحوي از انحا در ارتباط با حزب قرار  

ندانی شدند. البته نیروهاي رده پائین  آوري و زداشتند در سراسر کشور جمع

حزبی با دادن تعهد در مدت کوتاهی آزاد شدند. در میان اعضا رهبري حزب  

سرعت از مواضع خود عقب کشیدند و برخی دیگر به زیر شکنجه  برخی به
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عالقه روحیه  به  ضربه  بدترین  که  رفتند.  داد  رخ  زمانی  حزب  به  مندان 

اهر شدند؛ و در آنجا مدارکی دال بر همکاري   رهبران آنها در تلویزیون ج.ا ظ

با شوروي بعضاطالعاتی حزب  این میان  ارائه شد. در  اعضا حزب    یها  از 

 سنگ تمام گذاشته و بقیه را به محاکمه کشیدند. 

بایست زنگ  در آن شرایط دستگیري اعضا حزب و آن برنامه تلویزیونی می

سیاستی نظیر حزب توده  بود که کمابیش  هایی میخطري براي سایر گروه

 آذر.  16بردند. ازجمله سازمان اکثریت و همچنین تشکیالت را پیش می

فوق       وقایع  با  ارتباط  بهدر آن موقع در  و  پیرامون مصاحبه  الذکر  ویژه 

رهبران حزب   مقاله،  تلویزیونی  ما  «ورشکستگی  سازمان  عنوان  تحت  اي 

منتشر نمود. در آنجا    16/2/62بست مارکسیسم» به تاریخ  اپورتونیسم نه بن

از انترناسیونالیسم پرولتري    آنانحزب توده را ناشی از درك غلط    شکست 

البته مفاد این اطالعیه  و وابستگی به حزب کمونیست اتحاد شوروي دانست.

 مورد تائید همه رهبري سازمان نبود.

بحث      این جریانات  آیا میمتعاقب  که  درگرفت  در سازمان  ن  توا هایی 

بورژوازي دانست  حاکمیت جمهوري اسالمی را همچنان نماینده اقشار خرده

نتیجه بحث    ؟داده استیا آنکه با کسب قدرت حاکم در ماهیت او تغیري رخ

رخ تغییر  که  بود  بورژوازي  آن  دست  در  حاکمیت  اکنون  و  است  داده 

ها  نآبوروکراتیک است که از استحاله خورده بورژوازي سر برآورده است ؛ و  

اند؛  براي بقا حاکمیت خود در مقابله با خواسته دموکراتیک مردم قرار گرفته

به همین علت همه سازمان هاي هاي پیشروي را که در جهت خواستو 

. این موضوع در    رحمانه در هم خواهند کوبیداند بیاولیه انقالب در تالش

د مورد تصویب  برگزار کردی  62پلنوم چهارم سازمان که در خردادماه سال  

همه اعضا کمیته مرکزي قرار گرفت؛ و در آنجا مقرر شد تا براي مقابله با  

دهی نوینی مطابق با شرایط جدید در  ضربات احتمالی به سازمان، سازمان
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هاي  هاي علنی کاسته شود مراقبتگرفته شود. در این راستا از فعالیتپیش

 بیشتري براي حفظ تشکیالت و اعضا صورت گیرد. 

 

 در جبهه خرمشهر   کشته شدن برادرم فرزاد  
  نبرد خرمشهردر جبهه    فرزاد  مطلع شدم برادرم  1361  ماهخرداددر        

. زمانی که در  . من چندین سال بود که او را ندیده بودماست  شهید شده

قرار اجرا می  با یکی از رفقا در خیابان سی متري    بار وقتییک اهواز بودم  

  .بودمن خیره شده    ا شوق بهکه بکردم  مشاهده  او را در کنج خیابان    کردم؛

  . نظر او پنهان شوم  دستی براي او تکان دادم و بعد سعی کردم تا ازاز دور  

هاي    ي مخفی کاراز آن همه  او را شنیدم     جان باختنکه خبر  زمانی  اما  

آن چنان  ما متاسف شدم.  بیهوده و حصار هایی که براي خود ساخته بودم 

به رعایت   امنیتی سازمان  مقید  ا  بودیم مقررات  با  اتفاقی  زدیدار  که حتی 

هرگاه یاد آن آخرین دیدار    از آن پس  .  می کردیمخوداري    مانعزیزان  

 م. وشمی  ثربسیار متا  خیابانی با او می افتم 

به  19در سن    فرزاد از میهن  براي دفاع  وارد  سالگی  وظیفه  عنوان دیپلم 

درنبرد براي آزادسازي خرمشهر در آن جبهه توسط    و سرانجامارتش شد.  

از طرفداران جنبش چپ    آتشباري توپخانه نیروهاي عراقی کشته شد. فرزاد

جمعه  ولی متأسفانه امام،  را براي دفن به رامهرمز فرستادند    بود. جسد فرزاد 

خاطر   به  جنگ  شهداي  قطعه  در  او  دفن  از  چپ  شهر  و  شایعه  بودن 

در لباس او  ظاهرا  و متن نامه اي که  اش به سازمان فدائیان خلق  وابستگی

ز دفن او  ادر مقابله با امام جمعه  مادرم نیز    .ممانعت کرد  پیدا کرده بودند

از  و براي دادخواهی  ا  . در این کشمکش در گورستان عمومی خودداري کرد

در آنجا با صیاد شیرازي که فرماندهی    وعازم جبهه شد  فرماندهان ارتش  

دیدار کرد. صیاد  نظامی  عملیات   داشت  به عهده  را  منطقه  آن  در  ارتش 
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ر قطعه شهدا را به او داد. در رامهرمز  د  شیرازي قول مساعد براي دفن فرزاد

به خشم آماده   سپاري فرزاد مردم شهر که از ماجراي جلوگیري براي خاك

ترتیب  بودند   این  به  کردند.  اعتراض  جمعه  امام   رامهرمز  جمعهامام  به 

نشینی شد و اجازه دفن  فشار صیاد شیرازي و مردم مجبور به عقبتحت

براي دلجویی از    پس از این واقعه   وا  .دهددر قطعه شهدا را می جسد فرزاد

 گوید من هرگز تورامادرم به او میاما  کند.  و طلب بخشش میا  از مادرم  

بایست با  براي دفاع از وطنش کشته شد، نمی  که فرزاد نمی بخشم، درحالی

جمعه هم عاقبت خوشی نیافت،  شد. البته این امامگونه رفتار میجسد او این

پس کوتاهی  میگ مدت  که  هوایی  حمله  یک  در  نیز  او  ماجرا  هاي  ازاین 

 ه قتل رسید. از مسئولین کرد ب  او و جمع دیگريحامل  عراقی به هواپیماي  

براي من بسیار دردناك بود. اغلب دوران کودکی او در ذهنم    فرزاد  مرگ

اش  شد و مصائب و مشکالتی که در طی همین دوران کوتاه زندگیزنده می

لحظه بود،  شده  نمیمتحمل  رها  مرا  فکر  بیاي  و  به  کرد  اشک  اختیار 

 آورد.چشمانم می

    

این          از  بود  واقعه  چندي  نابهنگام  که    نگذشته  منوچهر  رفیق  مرگ 

  به جهت ابتال به بیماري مننژیتهلیل رودي (ابراهیم شفیعی هلیل رودي)  

. منوچهر یکی از رفقاي بسیار  ساخترا بسیار متأثر  رخ داد. این واقعه نیز م

جریان   ایدئولوژی  16ارزشمند  سیاسی  توانایی  از  او  بود.  خوبی  آذر  ک 

متاسفانه او مورد اتهامات    برخوردار بود در جریان انشعاب بسیار فعال بود.

به طلب  انحالل  جناح  غیراخالقی  و  شخص  واهی  قرار  فرخ  ویژه  نگهدار 

 گرفت.

 

ویژه نشریه «کار» که نام مشترك  در آن موقع شباهت نام دو سازمان و به    
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کردیم. باعث  هاي ما بود و اینکه هردو از کلمه «اکثریت» استفاده میارگان

ها در بین هواداران شده بود. به نظر ما دیگر ضرورتی دیده  برخی سردرگمی

ن گروه مرزهایی  شد که همچنان تحت نام اکثریت فعالیت کنیم؛ ما با آنمی

جهت  شد. بدیناندیشی میداشتیم که بهتر بود براي تشخص سازمانی چاره

فوق جلسه  سال  در  درمهرماه  که  سازمان  مرکزیت  برگزار شد،    62العاده 

پس لفظ «اکثریت» از دنباله نام سازمان حذف گردد  مقرر گردید تا ازآن

 د. وتنها به نام «سازمان فدائیان خلق ایران» اکتفا شو

 

 62یورش به سازمان در آبان  سال  
تعدادي از اعضاي سازمان یکی پس از دیگري دستگیر    62در پائیز سال  

چاغروند از اعضا هیئت سیاسی    معینی هبت اهللا  آبان ماه     17شدند. در تاریخ

دستگیر و  شناسایی  تلفن  کیوسک  یک  در  براي  90.شد  سازمان  هبت 

فرد شناختهد به  شده  ادستانی  به لحاظ سوابق زندانش و چه  بود چه  اي 

. به همین جهت     آذر داشت   16لحاظ نقش مؤثري که در جریان انشعاب  

تحت اورا  اطالعاتش  افشا  قرار    يفشار  براي  متعاقب  دادندشدید  در  آ.  ن 

با وجود اطالع از غیبت هبت به خانه او    مهرداد پاکزادماه  آبان    18تاریخ  

 

 

. ما ابتدا فکر می کردیم که هبت به خاطر لو رفتن محل دبیرخانه دستگیر شده است. ولی  90

بعدا معلوم شد که او توسط فردي بنام ناصر یار احمدي که از اعضا دستگیر شده سازمان راه  

ایی و موجب دستگیرهبت شده  با اطالعات جمهوري اسالمی همکاري داشت شناس  کار گر بود و

با اطالعات را در   ي است. اخیرا او در گفتگویی که با رضا معینی برادر هبت داشته است همکار

 این دستگیري منکر شده است. 
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مراجعه می کند ؛ اما در آنجا  توسط پلیس که در کمین نشسته بود دستگیر  

 می شود. . 

کمیته ویژه امنیتی و مسئول تشکیالت  عضوو    مهرداد عضو کمیته مرکزي   

نظامی سازمان بود. مهرداد معموال به دبیرخانه مراجعه می کرد. همسرش  

ت به دبیرخانه میمنیر هم که  بودگاهی مواقع  قابلی  آمد و  ایپیست بسیار 

داشتنی  داد. مهرداد فردي بسیار مهربان و دوستکارهایی در آنجا انجام می

دوستانه روابط  باهم  ما  داشتیم.  بود  بسیار    او اي  تحت شکنجه  زندان  در 

 گونه اطالعاتی از او درز نکرد. شدیدي قرار گرفت ولی هیچ

تاریخ         مهرداد    62آبان    18در  از  وند،  گذشته  از    جمشید سپه  یکی 

نیز در دبیرخانه فعالیت می او  کرد، در  رفقاي جوان و بسیار صمیمی که 

 یکی از دوستانش که در تور پلیس قرار داشت دستگیر شد.خانه

اش توسط پلیس  در خانه  بهروز سلیمانی   62  آبان   19همچنین در تاریخ  

شود. ولی او در مقابل چشمان زن و فرزندانش خود را از طبقه  محاصره می

اي که در آن سکونت داشت از طریق پنجره به داخل  پنجم ساختمان خانه

 پرتاب کرد و به عمر خود خاتمه داد.  خیابان مصدق

ه کردم هرکدام به نحوي به دبیرخانه طور قبالً که اشارهمه این افراد همان

سازمان که در خیابان ویال واقع بود تردد داشتند. ما هرچند که به تعهد  

داشتیم کامل  اعتقاد  رفقا  رفقا    این  بقیه  امنیت  براي  را  محل  این  ولی   ،

تعطیل کردیم. البته پاسخ به این سؤال که آیا محل دبیرخانه در آن موقع  

رسد آن است  ر مشکل است؛ اما آنچه به نظر من میلو رفته بود یا نه بسیا

. چراکه بقیه    هاي اطالعاتی حاکمیت به آن محل نرسیده بودندکه سرویس

ع  ق رد گیري وامورد  افرادي که در ارتباط با دبیرخانه بودند دستگیري ویا  

 نشدند.
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 ادامه کار در بخش مالی سازمان
هبت اهللا غفاري در واحد مالی و  پس از تعطیلی دبیرخانه من در ارتباط با  

تدارکاتی سازمان مشغول فعالیت شدم. چند صباحی نگذشته بود که یکی  

گیري کرد. بدین ترتیب بار مسئولیت  از اعضا مؤثر آن واحد از سازمان کناره

  ن موقع کمیته مالی مرکب بود از من، رفیق ایرج آآن به دوش من افتاد. در

نسب سروش  حبیب  و  که  حیدري  بود  مسائلی  ازجمله  مالی  مشکالت   .

می ما  بود.  درگیر  آن  با  سخت  ما  رابطه  تشکیالت  این  در  بایستی 

بزرگ آن بود که ما تشکلی مخفی بودیم  اندیشی میچاره کردیم. مشکل 

کمک  طریق  از  تنها  ما  حیات  ادامه  امکان  هکه  و  اعضا  مالی  واداران  ها 

کارهاي تولیدي و یا  از  بایست در برخی  ی  تنهایی کافی نبود، بلکه ما م به

بایست با افراد  عنوان یک تشکل مخفی میبه  لذا   .شدیمتجارتی هم فعال می

 کردیم که از ما کاله برداري نکنند.علنی مورد اعتمادي کار می

تدارکات مالی  نه  یکی از رفقاي علنی بسیار فعال ما در زمی  حیدري   ایرج    

موفق  از طریق او  بود؛ او در بازار دفتري اجاره کرده و مشغول به کار بود. ما  

این      .شویی را خریداري و فعال کنیمشدیم تا یک واحد تولید ماده ظرف

به   دیگري  بخش  و  تهران  در  آن  از  بخشی  که  داشت  تولیداتی  واحد 

که ماده سفید کننده    شد. همچنین واحد دیگري بود ها ارسال میشهرستان

   ؛ کرد. این واحد نسبتاً بزرگ بود و درآمد خوبی هم داشت میتولید  وایتکس  

می اداره  را  آن  که  رفیقی  مدتی  از  پس  با  اما  او  زد.  کلک  ما  به  کرد 

ندارد؛  صحنه این کارگاه مجوز ساخت  سازي مطرح کرد چون محصوالت 

مورین اداره بهداشت  رفت توسط مأطرف اصفهان میمحموله ماشینی که به

شده است. چندي بعد تحت این عنوان که امکان  توقیف و در بیابان تخلیه  

کارگاه تولیدي  وسپس  اعالم ورشکستگی ابتدا مالی براي ادامه کار نداریم، 

آالت و دیگر وسایل را تعطیل کرد . مدتی بعد بدون اطالع ما کلیه ماشین
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به را  کرد  کارگاه  منتقل  دیگري  آن  .جاي  شد.  پس  از  مخفی  ما  دید  از 

 گونه اقدامی علیه او انجام دهیم. که ما نتوانستیم هیچدرحالی

اقدام به تأسیس یک واحد مهندسی ساختمان و ابنیه    63در اوایل سال      

بااستعداد و فعالی بود به همراه چند    فردکاظم که    در این رابطهکردیم.  

ها با تالش فراوان موفق  دند. آندار پیشبرد این واحد شرفیق دیگر عهده

پروژه   چند  برنده  تا  پروژهساختمانی  شدند  این  انجام  درآمد  از  ها  شوند. 

 هایی به سازمان شد. کمک 

ها رفقاي تشکیالت و هوادار نیز سخاوتمندانه تا آنجا که  گذشته از این    

توانستند از پرداخت کمک مالی و حتی در مواردي واگذاري جواهرات  می

ورزیدند. من همه این درآمدها را صرف نیازهاي  به سازمان دریغ نمی  خود

 کردم. تشکیالت می

اردیبهشت   اوایل  به    حبیب سروش نسب  63در  بار  او چند  دستگیر شد. 

 اطالع داشت.   خانه من آمده بود و همچنین از آدرس محل کار و خانه ایرج

در را  مالی  کمیته  جلسات  معموالً  ایرج   ما  می  خانه  کردیم.  برگزار 

قرار گرفتیم.  اینبه او در شرایط بسیار سختی  از دستگیري  ترتیب ماپس 

بسیار    ایرج برایمان  شدن  دستگیر  صورت  در  که  داشت  اطالعاتی 

تا    همین خاطر  بهآفرین می شد؛  مشکل او خواستیم  از  اولین گام  ما در 

ک ترك  را  کشور  و  سریعاً  خانهند  نیز  من  شود.  ترکیه  در  عازم  را  اي 

 مکان کردم.حوض نارمک اجاره کرده و به آنجا نقلهفت

بودیم. مواد   نفر  ما سه  بودم. حاال  فرزندي شده  در آن موقع من صاحب 

تأمین مواد غذایی براي برخی از  بندي شده بود؛ من گذشته از  غذایی جیره

 گشتم .رفقاي سازمان؛ باید به دنبال شیر خشک و کهنه بچه هم می

پس برخی از رفقا که تحت تعقیب قرارگرفته و امکاناتشان را    آن  از      

پرویز که مدتی    رفیقداده بودند به خانه من پناه آوردند، ازجمله  ازدست
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 ستار کیانی آنجا بود.  هم  پیش من بود و بعداً عازم ترکیه شد. مدت کوتاهی  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سیزدهم 

 از خروج مرکزیت تا فروپاشی تشکیالت 

 

 



 

 

تشکیالت   مورد چگونگی ادامه کارعملکرد رهبري در از ارزیابی 
    داخل کشور 

 

ویژه  باگذشت زمان و تشدید فشارهاي امنیتی، فعالیت تشکیالتی به      

پلنوم پنجم مرکزیت  ؛  . در آن بحبوحهشدحرکت در سطح شهر بسیار دشوار  

. در این پلنوم پس از  گردیدسازمان مرکب از همه اعضا و مشاورین برگزار  

تا رهبري تشکیالت   به سازمان مقرر شد  وارده  علل ضربات  بحث درباره 

  ؛ هایی شبیه به آنچه براي حزب توده اتفاق افتادبراي جلوگیري از دستگیري

 91هرچه زودتر کشور را ترك کنند.

از ش میآنچه  استنباط  امنیتی جدید  که  رایط  داشت  آن  از  حکایت  شد، 

تسویه رژیم  تشکلهدف  با  نهایی  کردن  حساب  تعطیل  و  غیرخودي  هاي 

آن موقع درست  را در  حاکمیت    برنامهاین  ما  ها براي همیشه است. اگر  آن

سیاست واقع بینانه آن بود که مرکزیت سازمان تنها به     ؛ کرده بودیمدرك 

افر خروج  نباشدفکر  خاصی  روشنی    اد  به  توده  مورد حزب  در  ما  چراکه 

اصوال بر سر موضع مخالفت و دشمنی با حاکمیت    آنهادر حالیکه    ؛دیدیم 

؛ اطالعات سپاه اعضا آنها را از خرد و کالن همگی  ندجمهوري اسالمی نبود

  بودیم ف او قرار گرفته  لدستگیر کرد. حال با ما که در موضع سیاسی مخا 

 

 

عبارت بودند از: هبت غفاري، علی   62اعضاي رهبري سازمان تا پیش از ضربات آبان ماه  -91

هبت اهللا  فیروز  قریشی،  ، اکبر سیف، رضا اکرمی، خانی ناصر رحیم  ، محمد اعظمی،کشتگر

و معینی در سال   64مهرداد در سال  ؛. از سه نفر آخرو بهروز سلیمانی،  ، مهرداد پاکزادمعینی

 نیز پیش از دستگیري اقدام به خودکشی کرد. به جوخه اعدام سپرده شدند. بهروز سلیمانی  67

  ،)زبردستغالمرضا جالل (، )ستار کیانی صمد ( ،  )عصارهقاسم (نادر  اعضا مشاور عبارت بودند از:  

اس،  ) مسعود انصاري حسین (  (بیژن شیروانی).. ) و نادر رينی ایرج  (  ع
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 ا پیش خواهد برد؟چه سیاستی ر

ن بود که تشکیالت ما براي مقابله با شرایط دشوار پلیسی و تعقیب  آواقعیت  

مراقبت تجربهو  از  رژیم  اطالعاتی  عوامل  سنگین  بسیار  الزم  هاي  هاي 

نبود آمادگی    برخوردار  گونه  هیچ  را  اما    نداشت.  را   ی عا دف و  موضوع  این 

خروج مرکزیت    بهط تنها   ن شرای آدرستی درك نکرد ودر  رهبري سازمان به

در حالیکه به توده سازمانی به    سازمان و معدودي دیگر از اعضا اقدام کرد.

آن از  برخی  بود  ممکن  دستگیري  صورت  در  که  اعضایی  با   ویژه  ها 

به جوخه اعدام سپرده شوند توجه گردند  مواجه    شدید   هاي شکنجه و یا 

توجهی غیر  به خاطر همین بی  بعدا دیدم چگونه  الزم را نکرد. همچنان که  

سابقه فعالیت سیاسی در  که  آن دسته از رفقاي دستگیر شده    ،مسئوالنه

به اعدام محکوم  همگی  داشتند پس از دستگیري  را  کردستان و یا گنبد  

 92.شدند

از       معدودي  تنها  مسئوالنه  ما  تا  بود  الزم  شرایط  آن  در  صورتیکه  در 

حرفه که  کادرهاي  را  داشتند  تو  سابقه  اي  را  شرایط  آن  در  مبارزه  وان 

سازمان کشور  در  کار  ادامه  براي  جدید  اوضاع  با  و  متناسب  کنیم،  دهی 

به خارج  ، در هر رده تشکیالتی  هایی را که وضعیت اضطراري داشتندآن

بیشتر .  کردیممی  اعزام   آن  تشکیالت    واز  براي  را  حتی  مناسب  زمان  تا 

ا باید شرایطی فراهم می ساختیم  . م کردیم بکلی تعطیل میمجدد  فعالیت  

بند هاي تشکیالتی در جهت حفظ    قید و  تا اعضا سازمان بدون الزامات و 

نکه آنها را در روابطی آلوده  آنه    اقدامات ضروري را انجام دهند؛ جان خود  

 

 

به خاطر فعالیتشان در کردستان  اعدام شدند عبارت   65تا  63هاي رفقایی که بین سال -92

 . اسماعیل حسینی و ، محمد گوداغیبودند از: حبیب سروش نسب
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،  بقادو دستی تقدیم اطالعات سپاه کنیم. در آن شرایط ما می بایست براي  

از   مراقبت  معاف  عضا ساز احیثیت  و  تشکیالتی  کار  ادامه  از  را  آنان  مان، 

 کردیم.می

گونه توجهی به این موضوعات نکرد. در شرایطی  اما رهبري سازمان هیچ 

که آنها امکان ضربه به تشکیالت را گریز نا پذیر می دانستند وبه همین  

رهبري حفظ  براي  دادند،  خاطر  قرار  کار  دستور  در  را  دیگر    ،مهاجرت 

تشکیالت به همان شکل سابق آن بسیار غیر مسئوالنه بود .  حفظ  ضرورت  

متاسفانه آنها حتی در انتخاب افرادي که قرار بود تا در غیاب شان  وظایف  

اندیشی الزم را نکردند. در  دار شوند چارهرهبري و اجرایی سازمان را عهده

همه اقدامات  و  امکانات  اطالعاتی  نیروهاي  که  براجانبهشرایطی  را  ي  اي 

گروه بکارسرکوب  مخالف  بودهاي  آنندگرفته  دست  ،  به  را  تشکیالت  ها 

را   مخفی  شرایط  در  اجرایی  فعالیت  تجربه  حداقل  که  سپردند  کسانی 

 داشتند. 

رفقا         از  تن  سه  از کشور،  خارج  به  مرکزیت  خروج  از  پس  رو  هر  به 

دار رهبري  هاي ستار کیانی، غالمرضا زبردست و مسعود انصاري عهدهبنام

داخل کشور شدند. من همچنان مسئولیت مالی را به عهده داشتم. حسن  

مسئولیت شمال  )  عصاره(نادر    قاسم(مجتبی محسنی) مسئولیت اصفهان و  

 دار شدند.      را عهده

چندي نگذشت که به من قراري داده شد تا با فردي بانام مستعارحاجی      

بگیرم حاجی93.تماس  قراربا  اجراي  براي  که  بودم   روزي  قرار  محل  عازم 

سی از شرکت واحد  طور اتفاقی در مسیر حرکتم در خیابان رسالت به اتوبوبه
 

 

خلبانی   ، گفتند که گویا در جریان سفر شاه براي زیارت مکه می او حاجی  علت بهاینبه.   ٩٣

 عضویت در تشکل نظامی سازمان  ه ب   دهواپیماي حامل او را به عده داشت. او توسط مهرداد پاکزا
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که به ناگهان ترمز گرفت تصادف کردم. درنتیجه این اتفاق عقب اتوبوس و 

فرمان  شدت به  شدت داغان شدند. بعالوه سرم از جلو بهجلوي ماشین من به

ماشین کوبیده شد که درنتیجه آن چانه من شکاف عمیقی برداشت و خون  

جویاي حالم شد. او  وقتی  جاري شد. بالفاصله راننده اتوبوس سراغم آمد و  

نامه داري؟ گفتم  حتی پرسید جوان گواهیا صورت خون آلود مرا دید با نار

نامه داره خبر کن، چون برات خیلی  نه گفت پس برو و کسی رو که گواهی

ام همه  نامهمشکل میشه. در آن موقع تمام مدارك همراهم ازجمله گواهی

 کس دیگري را معرفی کنم. جعلی بودند به این خاطر ترجیح دادم تا  

آلود رفتم، او از دیدن چانه زخمی و خون  در همان حال نزار سر قرار حاجی 

من بسیار نگران شد، ماجرا را برایش تعریف کردم. قرار شد تا او به محل  

 عنوان راننده ماشین معرفی کند.تصادف برود و خود را به

همان موقع از او علت درخواست مالقاتش را با خودم پرسیدم، گفت رفقا     

او گفتم ما هم در    ازجمله علی کشتگر به  به مقداري پول احتیاج دارند. 

وجود مقداري سکه موجوداست اینجا مشکالت مالی زیادي داریم. ولی با این

ارم. پس از آن از من خواست تا  گذها در اختیارت میکه براي کمک به آن

براي تماس گیري با رابطمان در تبریز  با او همراه شوم. من هرچند براي  

قانع این سفر دلیل  به  از  اي نمیکنندهرفتن  براي خاطرجمعی  دیدم ولی 

به  ارسال سکه این گفتگو من  از  بروم. پس  او تبریز  با  تا  قرار گذاشتم  ها 

ارفتم و پس از پانسمان جراحت صورتم به  بیمارستانی در همان نزدیکی ه 

از این واقعه تا چند روز از شدت ضربه وارده به فک  پس    خانه بازگشتم.

نداشتم و مجبور شدم    پائینی و جراحت موجود دیگر توان حرکت در شهر را

 در خانه بمانم. تا

ن تا آن موقع به تبریز  عازم سفر شدیم. م  پس از بهبودي همراه با حاجی 

می سفرمان  مسیر  در  آنچه  بود.  جنگ  هنگامه  بودم.  برایم  نرفته  دیدم 
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که   دیدم را می  هاي مملو از کاالها شماري کامیونباورنکردنی بود. تعداد بی

بندانی بسیار گسترده که تا کیلومترها  . راه  ترکیه عازم داخل کشور بودنداز  

تی بعدها نیز هرگز شبیه به آن را ندیدم.  ادامه داشت، من تا آن زمان  وح

هاي کود کش ترکیه  پیش از آن به شوخی شنیده بودم که حتی ماشین

حامل کاال براي ایران هستند. ولی در آنجا این واقعیت را بچشم خود دیدم.  

 ها از کشورمان به داخل ترکیه منتقل نشد.چه ثروتی که در آن سال

اي  اهل تبریز بود در آنجا مرا به کافه  حاجیما سرانجام به تبریز رسیدیم.  

شناخت برد و سفارش دیزي داد. ما آنروز موفق نشدیم تا با  که از قبل می

هایی را که براي رفقا  رابطی که عازم ترکیه بود تماس بگیریم. لذا من سکه

نتیجه به تهران  پردم و سرخورده از این سفر بیس  به همراه داشتم به حاجی 

 بازگشتم. 

 
 فعالیت در سازماندهی جدید

مدت کوتاهی بعد کمیته ایالتی تهران مرکب از حسین (مسعود انصاري)  

زبردست)   جالل کیانی  (غالمرضا  (ستار  صمد  العابدین  (زینعبدي  ،  )  ، 

گوداغی  ) کاظمی محمد  اقدامی ،  حسین  شیروانی(  نادر و    ،  در  94  )بیژن 

تحلیلی از اوضاع    . در این جلسه از جانب صمد و جالل 95اي تشکیل شد خانه

گونه وجه اشتراکی با  حاکمیت ارائه شد. این تحلیل هیچ و سیاسی کشور 

دانستم . به همین  هاي قبلی سازمان نداشت. من آن را چپ روانه میتحلیل

 

 

بھ جز من ھمگی توسط جمھوری اسالمی اعدام  تھران کمیتھ ایالتی  اعضا .از جمع  ٩٤
 شدند.یادشان گرامی باد. 

 شده بود. تدارك دیده گویا این خانه توسط شهرام نوروز ناصري -95
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م  . دیگر رفقا هرکدا   و صمد بحث کردم   علت پیرامون آن در جلسه با جالل

دهی جدیدي  ازآن قرار شد تا سازمان. پس  تا حدودي با آن موافق بودند

 . نیز اعمال شود 

را براي هدایت تشکیالت صاحب  جمع سه نفره رهبري داخل کشور  من       

نگران عواقب زیان    ؛ دانستمصالحیت نمی بودم بار عملکرد آنو  . لذا    ها  

 .  شتمندارا نیز رغبت چندانی به پیشبرد این سیاست 

 

مدتی بعد به خاطر برخی مسائل امنیتی مجبور شدم تا از خانه واقع         

حوض تهرانپارس که در شرق تهران بود به چهارراه هاشمی  هفتدر منطقه  

بود؛  اي قدیمی  کشی کنم. منزل جدید ما خانهواقع در غرب تهران اسباب

؛ و  قرار داشتدور از دسترس    و  در زیرزمین که    ياآشپزخانه  و با دو اتاق  

بایست همه عرض حیاط خانه طی می شد. در آن  براي رفتن به آنجا می

زمست آن  فصل  به  کودکمان  غذاي  تهیه  براي  بود  مجبور  که  اشرف  ان، 

رفت در این  زیرزمین مرتباً  وآمد کند سخت به تنگ آمده بود؛ اما او ابداً 

گفت. من از این بابت بسیار ناراحت بودم. ولی با خودم  مورد چیزي نمی

هایی است که غالب مردم این ناحیه با آن  ها دشواريفکر می کردم که این

 اند. گریبانبهدست

بعد از مدتی فرد جدیدي در ارتباط با من قرار گرفت. این فرد محمدعلی     

بسیار  96بیگدلی  شخص  بیگدلی  بود.  رزمندگان  سازمان  سابق  اعضا  از 

ما   لذا هرگاه  نداشت.  ما  از مواضع سازمان  او درك روشنی  بود.  حساسی 

 

 

. یادش  زندانیان سیاسی اعدام گردید  67محمدعلی بیگدلی معروف به «پیا» در کشتار سال  96

 گرامی باد 
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او همچنان با  شدیم.  نظر میباهم بحث سیاسی می کردیم ، دچار اختالف

کرد؛ و این ما را به بحثی طوالنی وبی سرانجام  می  استداللاش  مواضع قبلی

آنکه تغیري در  می او قطع شد، بدون  با  ارتباط من  از مدتی  کشاند. پس 

 .  مواضع او مشاهده کنم 

سیاسی        ما خط  تشکیالت  در  بود.  ناگوار  بسیار  من  براي  اوضاع  این 

اي از سه طرز فکر فدایی، راه کارگري  ملغمه . اکنون واحدي وجود نداشت

زدند. شرایط مطلوبی  و رزمندگانی در جوالن بود و هرکدام ساز خود را می

 هم براي مبارزه ایدئولوژیک وجود نداشت.

تا         بود که مجبور شدم  اقامتم در خانه جدید نگذشته  از  چند ماهی 

این جابحایی شد. از یک    دو پیش آمد باعث   در این میان   آنجا را ترك کنم. 

  به خانه احتیاج براي ازدواج فرزندش    چون که خانه اصرار داشت  سو صاحب

تخلیه کنم.   دارد  باید  را  دیگر  آن جا  با    از سوي  این وضعیت مواجه شد 

تا    بود  این فرد که در ارتباط با جالل.  کشوراز رفقا  از  یکی  خروج    ضرورت  

با رفتن    و   ندکردزندگی میبا هم  آباد  در آپارتمانی در محله نظامز آن  پیش ا

به من پیشنهاد داد تا    جالل   نیز محلی براي سکونت نداشت.  جاللدیگر  او  

س از  پذیرفتم و پمن هم پ  و از آن پس با ما باشد.  مکان کنم به آنجا نقل

به این ترتیب  بازدید از محل موقعیت آپارتمان را براي کارمان مناسب دیدم.  

 .  نظام آباد نقل مکان کردم خانه چهارراه هاشمی را ترك کردم و به 

        

ارهاي امنیتی از شدت فعالیت ما بسیار کاسته  در آن موقع با تشدید فش       

آنجائیکه  شد.   داخل  از  رهبري  عملکرد  صحت  به  نسبت  چندان  من 

گرفت  هایی در این مورد درمیبحث  بین نبودم. اغلب بین من و جاللخوش 

می پیش  یکدیگر  از  دلخوري  حد  تا  ارتباطات  و  درباره  او  رفت.گاهی 

کرد که براي من بسیار ناگوار بود. بدبختانه نا امن اش صحبت می  یالتیتشک
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نکه واي آویزان شده بود. چپیش برد کار هایش به طناب پوسیدهبراي  او  

می استفاده  مشکوك  روابط  بعضی  از  خود  ارتباطی  شبکه  مثالً  در  کرد، 

دهد بدون اینکه  میگفت مادر یکی از رفقا کارهاي ارتباطی او را انجام  می

توجه بکند آن خانم در چه مناسبات خانوادگی اي قرار دارد. این شیوه کار  

هاي تیمی و اجراي شرایط بسیار  براي من که سابقه زندگی خانه   جالل

او گفتم   به  بار  بود. چند  ناگوار  بسیار  بودم  تجربه کرده  را  امنیتی  دشوار 

ضربه  گوناین بابت  آن  از  ما  و  است  خطرناك  بسیار  مناسبات  و  روابط  ه 

خوریم ولی او غیرمسئوالنه چندان توجهی به این هشدارها نکرد. من می

می که  بههرروز  میگذشت  بیشتري  خطر  احساس  غریزي  کردم.  طور 

پس اختالف ما باال گرفت و روابط مان رو به سردي گذشت. من فکر  ازآن

 اي بیندیشم.  از دستگیري چاره کردم باید قبلمی

 

 ماجراي اجراي قرار با روس ها 
خواهد در  مطلع شدم که حسین می  از طریق جالل  63شهریور ماه  در      

مورد موضوع مهمی با من صحبت کند. من هم براي دیدار با او به محلی  

داد رفتم. حسین گفت یکی  که در آنجا کارهاي مربوط به فیلم را انجام می

مند است تا در مورد مهمی با یکی  از دوستانش بنام بهمن زرین پور عالقه

پرسیدم میدانی در چه موردي است؟  .  صحبت بکنداز مسئولین سازمان  

گفت خیر. قراري گذاشتم تا با بهمن صحبت کنم. روز بعد بهمن را دیدم.  

اش برویم تا درباره آن موضوع صحبت کنیم. من پذیرفتم  او گفت به خانه

اش رفتیم. آن موقع او و همسرش در تلویزیون فعالیت  و همراه او به خانه

چه اتفاقی افتاده و منظورت از این مالقات    هنري داشتند. از بهمن پرسیدم، 

ویژه تهیه  هاي هنري بهچیست. گفت من از قبل انقالب به جهت فعالیت

به سفارتخانه روسفیلم ایران  نمایش در  براي  آمد    ها رفتهاي روسی  و 
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ها اطالع ها به من نزدیک شدند. از آنجائی که آنداشتم در همین رابطه آن

آذر هستم. اخیراً به من مراجعه کردند    16ط با تشکل  داشتند من در ارتبا

یق با شما ارتباط بگیرند. گفتم من باید با دیگر رفقا  این طرو خواستند تا از  

دهم تا  کنم، در صورت موافقت به شما اطالع میدر این مورد صحبت می

  . ها قراري اجرا کنیم. این گفته بهمن در ابتدا برایم بسیار مشکوك بودبا آن

  ؛ را در خانه مالقات کردم و موضوع را با او در میان گذاشتم آن شب جالل 

  کنجکاوي ما بسیار تحریک .باهم تا حدودي جوانب قضیه را بررسی کردیم

جانبه  شده بود مبنی بر اینکه در آن شرایط بحرانی و اعمال فشارهاي همه

  ها را با جاللها از این مالقات چیست. ایناطالعاتی حاکمیت، قصد روس

بحث کردیم. مشکل بزرگ آن بود که بهمن در ارتباط با تشکیالت نبود و  

نداشتیم اطالع چندانی  او  زندگی سیاسی  از سوابق  به همین خاطر  97.ما 

تخاذ تصمیم  توانستیم به او اعتماد کنیم. در آن شرایط ما در مقابل انمی

مهمی قرارگرفته بودیم. بدین جهت بدون در نظر گرفتن عواقب مسئله و  

  اي براي به دام انداختن ما و پروندهاینکه احیاناً ممکن است این قرار تله

ارتباط براي  انگ  سازي  چسباندن  طریق  این  واز  بیگانگان  با  گیري 

باشد  ی وجاسوس  یفروشوطن ما  کردن  بدنام  خیاالنه    و  تصمیم  خوش 

در این  کرد؟ گرفتیم تا قرار را اجرا کنیم. اما چه کسی باید قرار را اجرا می

و کسی براي    دگفتم موضوع را با صمد و حسین مطرح کن   به جالل مورد  

این قرار را  باید    من  او خبر آورد که . سرانجام  تعیین شودارتباطی گیري  

انجام این قرار هرچند دستوري تشکیالتی محسوب می شد ولی   اجرا کنم.

 

 

. او در  دیده بودمسابقه ذهنی من از او، نقش معلمی بود که در فیلم «اسرار گنج دره جنی»  97

  .ارتباطی محفلی با حسین بود
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من هم فکر می کردم ارتباط گیري با جریان هاي چپ غیر ایرانی از زاویه  

در چا  هبهر آنان  امکانات  از  انترناسیونالیستی  رگیري  برادرانه  روابط  چوب 

وز  ربراي پیشبرد  آن کار  لذا   برابر نه تنها اشکالی ندارد بلکه ضروري است.

بالکن خانه به  او مرا  به خانه بهمن رفتم.  اش دعوت کرد، آدم بسیار  بعد 

اش صحبت  کمی راجع به کارهاي هنريهم  با  در ابتدا  صحبتی بود.  خوش 

ایم تا این قرار را اجرا  سرانجام به او گفتم  ما به این نتیجه رسیده  ؛ میکرد

ا  ت ت  ف ه ما بده. او گ ها بگیر و بقرار را از آناجراي  کنیم. تو ساعت و محل  

چند روز بعد با من تماس گرفت   می دهم.  این کار را انجام چند روز آینده 

 به من داد.  را  و قرار

ها حاضر شدم. ولی کسی سر  در روز و ساعت موعود سر قرار روسمن      

   . قرار نیامد، نیم ساعت بعد مجدداً قرار را اجرا کردم این بار هم کسی نیامد

از اینکه  سرخورده  .  سرعت محل را ترك کنم  م گرفتم تا بهبعدازآن تصمی 

باشیم فریب خورده  تعقیب    ؛ مبادا  از چند ضد  به محلی که  پس  را  خود 

 .  ظاهرا در ان جا مشغول به کار بودم رساندم

 دستگیر شدم. این قضیه سر دربیاورم    اتکه بتوانم از ابهامآن  من تا پیش از  

 
 دستگیري 
تصمیم گرفت تا ازدواج کند. در    وقایع نگذشته بود که جالل مدتی از این  

آن موقع شرایط مناسبی براي انجام این کار نبود، من این موضوع را به او  

تذکر دادم ولی او تصمیم خود را گرفته بود. چندي نگذشت که او با فرشته  

زمان  هر چه  در آن اوضاع بحرانی    د.یکی از رفقاي شاخه اصفهان ازدواج کر

نفره رهبري داخل بیشتر می شد. از  می گذشت اختالفات من با جمع سه

جالل  و  من  بعد  به  میدیربه  آن  دیدار  باهم  روابط    وکردیم  دیر  بتدریج 
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 به حداقل رسید.  ما تشکیالتی 

شرف براي دیدار با خانواده او عازم  در همین زمان بود که براثر اصرار ا        

اصفهان شدیم. پس از یک هفته از اصفهان به تهران بازگشتم. دو شب بعداز  

در آپارتمان را    ) 1363مهرماه    29(    شب  9ورودم به تهران حدود ساعت  

می مطالعه  را  کتابی  داشتم  من  کیه؟   کوبیدند.  پرسیدم  صداي  کردم. 

اما به  من بطرف در رفتم   درو بازکنید.  گفت لطفاًکه  مان بود    همسایه بغلی

به نفر  باز کردم دو  را  آنکه در  آنکه  محض  از  قبل  سرعت داخل پریدند و 

دند و  انالعملی نشان دهم دستان مرا به پشت پیچترین عکسبتوانم کوچک 

. سپس مرا    از پشت دستبند زدند در همان حال  کف اتاق انداختند و   ودمر

من دچارشوك شده بودم     ؛وتفتیش بدنی کردند  به روي پاهایم واداشتند

آن دانستم  می  چند  باهر  هستند  اطالعات  مأمورین  آناین  ها  از  ها  همه 

کار دارید با چه مجوزي وارد خانه  با من چه؟ و  پرسیدم شما کی هستید  

پدرسوخته  :  داد گفت  یم  فحش بمن  که  ها درحالیمن شدید؟ یکی از آن

سپس چند سیلی پیاپی به صورتم زد.    ؛کنیمیقاچاقچی از دست ما فرار  

ها دروغ میگویند  در این احوال من رو به مرد همسایه کردم گفتم آقا این

ها مجدداً سیلی محکمی به صورتم نواخت  من قاچاقچی نیستم . یکی از آن

شرف پدر تو در میاریم. در همین احوال اشرف که در  گفت قاچاقچی بیو  

از اتاق بیرون  با شنیدن سروصدا دادن بهروز بود.  اتاق دیگري مشغول شیر

آمد وبا مشاهده من که در حال کتک خوردن بودم، فریادکنان گفت. بی  

ها رفت و محکم به او سیلی زد.  طرف یکی از آنزنید و بهشرفا چرا او را می

العمل را نداشت با عصبانیت دو سیلی  فرد اطالعاتی که انتظار این عکس

هایی  راض همسایهمحکم به صورت اشرف زد، در همین احوال صداي اعت

راهرو   و ماجرايکه در  بودند  تماشا می  جمع شده  مارا  کردند  دستگیري 

 زنید. بلند شد. یکی از آنها گفت آقا چرا این خانم را می
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که دستانم در  کشان از آپارتمان خارج کردند، درحالیاز آن مرا کشانپس

عتراضی از  العمل ا آوردند تا نتوانم عکسدستبند بود، روي سرم فشار می

دهم نشان  به.  خود  مرا  ترتیب  این  ورودي  به  در  دم  که  پیکانی  طرف 

عقب ماشین  در صندلی  آن  کشید بردند. و به داخل  ساختمان انتظار می

هاي عقب و جلوي  هل دادند. درهمین اثنا سرم را در حد فاصل بین صندلی

م نشستند،  در طرفین از آنها  دو نفر  سپس  خم کردند و پتویی رویم انداختند.  

راننده گفت   به  اطالعاتی  تیم  بود. مسئول  آماده حرکت  و  ماشین روشن 

  مشت و حرکت کن. من گیج و مبهوت  بودم سر و صورتم بر اثر ضربات  

به شدت درد می کرد. پتوئی که روي سرم انداخته بودند تنفسم را    سیلی

ش  سخت کرده بود. ذهنم به شدت مغشوش بود. به سفر پر رنجی که در پی

 خواهم بود.ساعاتی دیگر در زیر شکنجه اینکه تا و رو بود فکر کردم 



 

 

 



 

 



 

 

 پیوست ها 

   شرحی مختصر برعلل و عوامل شکل گیري جنبش مسلحانه.1
 

در قصل سوم بطور تیتر وار آورده ام .  قبال  آنچه را که مالحظه می کنید  

بسط وگسترش  در حد بضاعت خود  را اندکی    موضوعات   آن جا    ایندر  ولی 

قصد من بررسی همه جانبه تاریخی نکات  وري کنم که  دآداده ام. باید یا

  چرا که هدف کتاب نه تاریخ نگاري بلکه خاطره نویسی  ، مورد اشاره نیست

تا کنون  توضیح گسترده آنها خودداري کرده ام.    بهمین جهت من از   .  است

جلد  ده ها  و تاریخ نویسان  صاحب نظران  توسط    اشاره، در زمینه هاي مورد  

لذا عالقمندان می توانند    کتاب و مقاله با دیدگاه مختلف نوشته شده است.

اما هما به پردازند.  به مطالعه مستقل موضوعات  ور که در  طن در هر مورد 

مبناي درك  نوشته بر  داشت هاي من در این  مدخل اشاره کردم قضاوت وبر

 ما در  همان مقطع تاریخی است که به جنبش مسلحانه پیوستیم.  

      

در توده  حزب  از    عملکرد  اتحاد  حمایت  به  شمال  نفت  امتیاز  واگذاري 

                                                     1320-32شوروي سالهاي 

ارتش متفقین از شمال و جنوب وارد کشور شدند. مقابله    1320در سال   

آن ارتش ضد خلقی در کوتاه زمانی  . ارتش رضا شاه با آنان راه بجایی نبرد

جنگ   میدان  از  اي  مفتضحانه  بطرز  آن  وفرماندهان  پاشید  فرو  هم   در 

بود توسط انگلیسی ها بنحوخفت    ران هیتلراکه از هواد  گریختند. رضا شاه 

به ژوهانسبورگ در آفریقاي جنوبی   از آن  به جزیره موریس و پس  باري 

شتر را به پشت بام برده بودند خودشان     1299تبعید شد. آنهایی که در سال

سیاس صحنه  از  شاه  رضا  حذف  با  باري  کشیدند.  پایین  اورا  ایران  هم  ی 

اختناق حاکم هم برچیده شد و شرایطی دموکراتیک در کشور برقرارشد.   
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تبعات استقرار دموکراسی در کشور زمینه رشد قارچ گونه احزاب سیاسی  

با گرایشات واغراض گو ناگون  را فراهم آورد. من در اینجا بیشتر به عملکرد  

براي ما چ اینکه  براي  این دوره می پردازم  پ ها یی که  حزب توده طی 

این    ؛ بعدها جذب مشی مسلحانه شدیم به  گرایش خودرا  علل  از  بخشی 

درقبال منافع  حزب توده  سیاسی  مشی در نقد عوارض و عواقب عملکرد  

  53توسط اعضا گروه    1320مهر    10می دانستیم. حزب توده درتاریخ  ملی  

از زمان   فاشیست تاسیس شد. حزب  افراد دموکرات وضد  از  نفر وجمعی 

بررسی وقایع مهمی    یس خود درپیروي از مشی کمینترن کوتاهی نکرد.تاس

میگذرد نشان می دهد که حزب    1320-32که در طی دوره دوازده ساله  

چگونه همواره مجري فرامین و مدافع منافع اتحاد شوروي بوده است. می  

دانیم که شوروي ها به کسب امتیاز نفت شمال سال ها پیش از جنگ دوم  

قه مند بودند. اما در خالل جنگ با ورودشان به خاك ایران این جهانی عال

شد.  تعقیب  بیشتري  شدت  با  نواحی  آدر    درخواست  سرخ  ارتش  نموقع 

  آذربایجان تا کردستان را در اشغال خود داشت.   مازندران، گیالن،   خراسان،

درست یک ماه بعد از آنکه فراکسیون حزب توده در مجلس    1323در سال  

واگذاري   شوروي  با  دولت  بود  کرده  مخالفت  ها  خارجی  به  نفت  امتیاز 

  خواستار امتیاز نفت در مناطق تحت اشغال خود شد. مدتی بعد کافتارادزه 

معاون وزارت امورخارجه دولت شوروي براي تحقق آن خواسته  به ایران  

خود درچنین شرایطی رهبري حزب توده با نقض منافع ملی و آنچه    آمد.

ت شمال به اتحاد  نف قبال در مجلس طرح کرده بود در حمایت  از واگذاري 

بدتر   انداخت.  راه  به  بزرگی  تظاهرات  توسط  آشوروي  تظاهرات  این  نکه 

تاثیرات بسیار    نظامیان ارتش سرخ محافظت می شد. این عملکرد حزب 

بطوریکه    منفی اي بر روي نیروهاي ملی وحتی اعضا مسقل حزب گذارد

 به انشعاب در حزب شد.               منجر 
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 حزب توده ورابطه اش با فرقه دموکرات وحزب دموکرات کردستان              

درخالل  سال هاي جنگ دوم جهانی، جنبش مردم آذربایجان و کردستان   

برخوردار شد. در    يبراي کسب آزادي هاي دموکراتیک و ملی از اوج بیشتر

شکل گرفت. حزب   ه رهبري جعفر پیشه وريآذربایجان فرقه دموکرات ب

فعال در سراسر کشور از گرایش    توده هر چند بمثابه یک تشکیالت فراگیر و 

تجزیه طلبانه فرقه دموکرات بخوبی آگاه بود اما بدون در نظر گرفتن عواقب  

فرقه  در  خودرا  ایالتی  کمیته  شوروي  اتحاد  عوامل  خواست  به  بنا    آن 

دموکرات ادغام کرد و در تصیمات فرقه دموکرات سهیم شد. فرقه دموکرات  

در تبریزاعالم خودمختاري کرد.    1324شهریور  24با حمایت ارتش سرخ در  

رهبر حزب کومله کردستان تشکیل جمهوري    در کردستان نیز قاضی محمد

کردستان را در مهاباد اعالم نمود. به این ترتیب حزب بیش از پیش نفرت  

و انزجار ملیون را نصیب خود کرد. این حاصل دنباله روي غیر مسئوالنه  

 حزب درتقابل با مصالح ملی بود. 

از    آمریکا خواستار خروج شوروي.  از آن پس یک بازي سیاسی در گرفت

براي معامله روي مسئله نفت شمال وخروج شوروي   ایران شد. احمد قوام

رفت مسکو  به  کشور  شمال  ناحیه  موافقتنامه  1325فروردین    15در  .  از 

امضا شد. و طی آن قرار شد ارتش شوروي مناطق   معروف قوام سادچیکف

فت شمال با آنها تائید شود. ارتش شوروي  شغالی را تخلیه کند وقرار داد ن ا

درتاریخ   بعد  مدتی  کرد.  راترك  ایران  خاك  موافقتنامه  آذر    21بنابراین 

در طی  .  ارتش ایران براي سرکوب ارتش فرقه وارد آذربایجان شد  1325

نبردي نابرابرکه صورت گرفت ارتش شاه بیرحمانه دست به کشتار مردم  

  قتل رساند وچه دیگر فجایعی که ببار نیاورد.بی گناه زد وهزاران نفر را به  

این بد نامی دیگري بود براي رهبري حزب توده وحامیان او که جز به منافع  
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خود چیز دیگري را مد نظر قرار ندادند وحتی اعتراضی به این وحشی گري  

اما آنها حتی در این بازي زشت هم طرفی نبستند.چرا   رژیم ایران نکردند.

 متیاز نفت شمال را تصویب نکرد. که بعدا مجلس ا

 

                                                                           حزب توده و مصدق 

یکی از مشکالت بزرگ رهبري حزب توده نداشتن درك درستی از مرحله  

. آنها تضاد  انقالب رهائیبخش  مردم ایران و تضادهاي عمده و اصلی آن بود

عمده و اصلی را از زاویه تضاد بین اتحاد شوروي و امپریالیسم آمریکا می  

که دیگر دوران انقالبات بورژوا    ؛فهمیدند و اعمال درك آن زمان استالین 

بور به رهبري  به پایان رسیده است. بهمین دلیل  ژدموکراتیک  وازي ملی 

وازي  ژبور  ژوازي  و  نمی توانستند نقش جنبش ملی وضد استماري خرده بور

وا ژملی را در ایران به درستی ارزیابی کنند. در آن زمان مرحله انقالب بور

لیسم انگلیس بود. واین تضاد از  یا دموکراتیک و تضاد عمده بین خلق و امپر

کانال مبارزه براي ملی کردن نفت می گذشت. حزب بر مبناي همان درك  

تالش خودرا در جهت تقویت مبارزه با  عمده  ؛  استالینی از مرحله انقالب

در نزدیکی با امریکا را که    گذارد. آنها سیاست مصدق   جبهه ملی و مصدق

بزعم او براي ایجاد موازنه بین امپریالیست ها بکار گرفته بود نوعی عاملیت  

جایگزینی اش با انگلیس می پنداشتند.    در جهت منافع امریکا و  مصدق

به هر طریقی دست زد. در حالیکه    حزب توده در تحقیر وتوهین به مصدق 

گذشته از تالش براي ملی کردن نفت مساعی خود را براي تحدید    مصدق

یکه او در صدد  اختیارات غیر قانونی شاه نیز معطوف کرده بود. به ویژه زمان

برآمد تا اختیار انتصاب وزیر جنگ را از دست شاه خارج کند. شاه با این  

  .در واکنش به شاه از نخست وزیري  استعفا کرد  امر موافقت نکرد. مصدق 

  بود بالفاصله  احمد قوام   شاه که درپی فرصت براي خالصی از دست مصدق 
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را که با او هم چندان موفق نبود به نخست وزیري برگزید. این عمل شاه با  

را در جبهه متحدي   آنان  واکنش تند ملیون مواجه شد بنحوي که همه 

به خیابان ها    مردم در حمایت از مصدق  1331تیر    30متمرکز کرد. در  

  برکنار و مصدق  نی کردند. احمد قوام ریختند و شاه را مجبور به عقب نشی

در چنین اوضاع و احوالی رهبري حزب توده تازه    مجددا به قدرت بازگشت.

تصحیح    به فراست آن افتاد که باید موضع خصمانه خود را در مقابل مصدق

عقب نشینی کند. حزب ازآن پس به  کرده واز موضع چپ روانه قبلی خود  

برخواست. این ماجرا به خوبی نشان می دهد که حزب    حمایت از مصدق 

استعمار ضد  جنبش  واقعیت  از  اندازه  چند  عمال    ي تا  دیکتاتوري  ضد  و 

موجود در جامعه ما برداشتی خالف واقع داشته است. اما اي کاش حزب  

می توانست از آن پس در مواضعی صحیح از جنبش ضد استعماري مردم  

ایران حمایت کند؛ اما تجربه بعدي نشان داد که آن چپ روي در مقابل  

  را از مصدق جبهه ملی چگونه بعدا به راست روي و حمایت بدون چون وچ

 .  شدتبدیل 

تیر توطئه هاي دربار به پشتیبانی سرویس هاي جاسوسی   30پس از       

از سوئی  شاه براي اعمال بدون دردسر    .گرفتامریکا و انگلیس اوج بیشتري  

حاکمیت فردي وگریز از مفاد قانون مشروطیت واز سوي دیگر امپریالیست  

انگلی  يها و  و  آمریکا  نفت  شدن  ملی  قانون  کردن  خاصیت  بی  براي  س 

بازگرداندن شرایط قرارداد نفتی مطابق با منافع خود متفقا  انواع دسیسه  

و نیروهاي هوادار او بکار می گیرند.در این میان    ها را براي سرنگونی مصدق 

ز قانون  افرادي نظیر کاشانی و بقایی هم که تا دیروز درصف جبهه ملی ا

  .ملی شدن نفت و مشروطیت حمایت می کردند به جبهه ضد خلق پیوستند

بلوکه   وهمچنین  نفت  فروش  از  انگلیس  ممانعت  به جهت  آن شرایط  در 

کردن دارایی هاي ایران، بعالوه خودداري امریکا در کمک مالی به ایران  
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اعی  مس . در این زمان  اوضاع اقتصادي کشور در آستانه فروپاشی قرار گرفت

دولت براي فروش اوراق قرضه ملی که با حمایت توده هاي مردم مواجهه  

 شده بود گرهی از مشالت اقتصادي نگشود.                                                                                

مصدق   1331اسفتد    29در   دعوت  براي    با  اقداماتی  دربار  او  به  کشتن 

صورت گرفت. اما این دسیسه به ننیجه نرسید ومصدق موفق شد از مهلکه  

متعاقب این ماجرا برخی از عوامل کودتا  دستگیر وعده اي دیگر    بگریزد.

مرداد مجلس هفدهم منحل گردید. به این    12متواري و پنهان شدند. در  

 کرد.                                                                          یک تشکل حامی خودرا تعطیل  ترتیب مصدق

تاریخ         اجرا   1332مرداد    24در  اول کودتا  فرمان  شاه    گردید.  نقشه 

اما سرهنگ    . می کندصادر    را وجایگزینی او با سرلشگر زاهدي    عزل مصدق 

می  یمسار ریاحی دستگیر وروانه زندان  نصیري حامل فرمان شاه، توسط ت

درهمین بحبوبحه    .می گرددسرلشگر زاهدي نیز متواري  متعاقب آن  .    شود

                           می کند.شاه نیز کشور را ترك 

براي آنکه نشان دهد بر اوضاع کشور مسلط است از    مصدقاز سوي دیگر   

مرداد خودداري    28تا از هرگونه تجمعی در تاریخ    خواهدمی  هواداران خود  

کنند . به این ترتیب او این فرصت را به ارتجاع داد تا نقشه دوم کودتا را به  

اجرا گذارد. در این روز جمعی از اوباش شناخته شده به خیابان ها ریختند  

ي خیابانی  نیروهاي  شعار دادند. همزمان با این شورش ها  وعلیه مصدق 

براي وادار کردن او به تسلیم خانه    را محاصره کرده و   نظامی خانه مصدق 

اورا دستگیر کردند.  در پی این عملیات  سرانجام    و   اش را به توپ بستند

 مرنشست.ث اطرافیان مصدف متواري شدند و کودتا به پس از این حوادث 

ح می شود که نقش حزب توده به عنوان عمده  حال این سئوال براي ما طر

 ترین نیروي چپ در مقابله با این کودتا چه بود؟  
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                                              1332مرداد  28حزب توده و کودتاي  

گردید.    28کودتاي       توده  حزب  براي  سختی  آزمون  به  تبدیل  مرداد 

توانست تاثیرات  آمد  میراز بیرون میآزمونی که اگر حزب توده از آن سرف 

شگرفی بر انقالب رهایبخش ملی ایران بگذارد. ولی اختالفات درون رهبري  

دنباله روي از پویه خود بخودي بطرز فجیعی دامان حزب را گرفته    حزب و

در    .مرداد وقایع بطرز عجیبی متحول بود  28تا    25روز هاي    طیبود. در  

دن کودتاي و اعالم آن در رادیو، شاه بهمراه  مرداد پس از خنثی ش   25روز

می گریزد از کشور  آن   . ثریا  فاطمی    متعاقب  آیند،  به خیابانها می  مردم 

حزب بدون درك درستی از    در این احوالسخن رانی پر شوري می کند.  

برقراري جمهوري دموکراتیک را سر می دهد و پیش آمده  شرایط     شعار 

نمایی  مه ابراز قدرت  براي  کودتا را به ضدکودتا تبدیل می  "شعار  چنین 

، وقتی که    "کنیم این چپ روي ها  بر خالف همه  اما  را طرح می کند. 

مرداد از گروه ها ي مخالف شاه خواست تا دست از    27در تاریخ    مصدق

براي برقراري آرامش در خیابان ها حاضر نشوند سرتسلیم    درگیري بردارند و 

با وقوع کودتا که شرایط آن فراهم شده بود، حزب توسط اعضاي    فرود آورد.

قرار گرفت اطالع مصدق  هنظامی خود در جریان وقوع کودتا  به  می    وآنرا 

هرچند خود هم در ابتدا به تشکیل گروههاي ضربتی اقدام    حزب   .رساند

نمود، اما پس از دو روز بالتکلیفی براي مقابله با کودتا عمال کاري انجام  

نداد. غلبه اپورتونیسم راست، ناتوانی و ضعف در تصمیم گیري شجاعانه و  

به   و تمکین  آمده  مستقالنه توسط رهبري حزب در شرایط دشوار پیش 

ري جبهه ملی، مانع از آن شد تا حزب بتواند نیروهاي آماده  خواست رهب

به رزم خود در سازمان نظامی، سازمان جوانان و دیگر اعضاي شرافتمند و  

فداکار تشکیالت که براي مقابله با کودتاي آمریکایی آماده بودند را بطور  

همه جانبه بکار گیرد. به این ترتیب زمینه جهت در هم شکستن بزرگترین  
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بیژن جزنیح آمد.  فراهم  آنزمان  تاریخ سی ساله    "درکتاب    زب سیاسی 

ضعف هاي حزب توده در آن شرایط را اینگونه جمعبندي می کند    "ایران 

 : 

می داد خوددر مقابل    حزب توده علیرغم هشدارهایی که به مصدق  -1  "

 کودتا غافلگیر شد. 

گرچه چه حزب توده قبال نیروهاي خودرا آماده مبارزه نظامی نکرده بود   -2

مرداد نیروهاي خودرا وارد عمل کند.    28معذالک می توانست در کودتاي  

این   اگر  حتی  و  بود  میسر  نظامی  سازمان  کمک  با  نظامی  برخوردهاي 

به   اوال پروسه سیاسی  که  باعث می شد  انجامید  به شکست می  برخورد 

بخش    پروسه رهایی  مبارزه  رسالت  کند.ثانیا  پیدا  تکامل  نظامی  سیاسی 

بدست نیروهاي طبقه کارگر بیفتد. بنا بر این مهمترین ضعف رهبري حزب  

نظامی)  -توده هراس ازعمل و به کارنبردن نیروهاي خود در مقابله ( توده اي

ارگان هاي مسئول جاي   و  انقالبی در رهبري  ثالثا عناصر  بود.  با دشمن 

 بري اپورتونیست را بگیرند.ره

رهبري حزب توده قادر نبود درلحظات حساس تصمیم بگیرد و اختالفات  -3

 داخلی و بی شخصیتی فرصت طلبانه بر آنها غلبه کرد.

نفوذ عناصر فرصت طلب در شرایط مبارزه نیمه علنی بدرون حزب توده   -4

باعث ضعف عمومی حز است  رهبري  در  اپورتنیزم  ادامه  زمینه  در  که  ب 

مرداد شد بطوریکه در همان روزهاي اول عده قابل توجهی از    28ماجراي  

 افراد ساده با واحد هاي خود قطع تماس کردند.  

پس از پیروزي کودتا رهبري حزب از درك اهمیت این پیروزي و نتایجی  -5

برنامه هاي   ببار می آورد عاجز ماندو درصدد تجدید سازمان و تغییر  که 

به این ترتیب که اوال اصرار داشت که همه افراد خودرا حفظ  خود بر نیامد.  

وشعار    کند. اعالمیه  و پخش  موضعی  هاي  متینگ  به  با دست زدن  ثانیا 
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کند.  مقابله  کودتا  با  که    نویسی  کردند  می  فکر  توده  حزب  رهبران 

بهمن  مانع ادامه حیات حزب نشد، این    15"کودتاي صغیر "همانطورکه  

هد گذشت.رهبري عمال با  سیاست دفع الوقت آغاز  خوا"به خیر"کودتا هم 

تعلل و دست   از یکسال  انداخت و سرانجام پس  تعویق  به  حرکت خودرا 

مرگبار   ضربه  نظامی  سازمان  بازداشت  با  نامناسب  هاي  تاکتیک  به  زدن 

     98"دشمن بر سراسر حزب و سازمانهاي وابسته بر آن وارد آمد.

 

 32- 42جنبش مردمی در سالهاي 

همانطورکه اشاره رفت رهبري حزب نتوانست تحلیل درستی از عواقب     

کودتا ارائه دهد. در آن شرایط بحرانی و سرنوشت ساز براي جنبش انقالبی  

ایران آنها با دفع الوقت این فرصت را به کودتاچیان دادند تا ضربات خودرا  

این  برپیکر حزب وارد کنند. سرکوب حزب توده در  از دیگري    یکی پس 

انجام می شد. عده اي    زمان توسط فرمانداري نظامی وشخص تیمور بختیار 

از رهبران حزب به اتحاد شوروي گریختند، و عده اي دیگر دستگیر شده و  

امکانات انتشاراتی وتسلیحاتی حزب پس ازمدتی لو    به زیر شکنجه رفتند. 

لو رفتن و    بدترین ضربه به حزب ،   1333یم افتاد.در سال  ژرفت و بدست ر

بود آن  نظامی  سازمان  اعضا  زی.  دستگیري  حزبی  عده  نظامیان  از  ادي 

  دستگیر و تحت بیرحمانه ترین شکنجه هاي روحی وجسمی قرار گرفتند. 

و     ، سرهنگ سیامک در این میان عده اي از آنان از جمله سرهنگ مبشري

به  ز نیوخه اعدام سپرده شدند.گروهی  دیگر جعده اي دیگر از نظامیان به 

مرتضی کیوان روزنامه نگار ومنتقد    حبس هاي طوالنی مدت محکوم شدند.

 

 

 55-56ساله.صفحات . تاریخ سی  ن جزنیژبی 98
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ادامه یافت    1335سال    ضربات به حزب تا  ادبی درهمین زمان اعدام شد.

رهبري    1336فروپاشی کامل شد. درسال  وسرانجام تشکیالت حزب دچار 

                                                       حزب اعالم کردکه درداخل کشور دیگر هیچگونه تشکیالتی ندارد.          

مرداد، زاهدي نخست وزیر و حکومت نظامی برقرار    28پس از کودتاي      

افکند برکشور سایه  اختناق  از آن پس  از جمله  .  شد.  رهبران جبهه ملی 

برخی نظیر دکترفاطمی به قتل رسیدند.    و  محاکمه شدند   دستگیر و  مصدق

که تنها نامی از آن  - دولت جدید قرارداد تازه نفتی را بین شرکت ملی نفت  

  آمریکا، انگلیس،  نفتی  يکنسرسیومی مرکب از شرکت ها  اب-مانده بود  یباق 

منعقد کرد. به این ترتیب امپریالیست ها    50-50هلند به نسبت    فرانسه و

 1334ند و شاه نیز حاکمیتش تثبیت شد. درسالبه سهم نفتی خود رسید

از   اورا  بیماري  عنوان  تحت  زاهدي محترمانه  از دست  براي خالصی  شاه 

براي مدت کوتاهی نخست وزیري به حسین  پس از آن  کشور خارج کرد.  

این پست ماند. در سال    رسید.  عال دکتراقبال که    1335او یک سال در 

  . یع شاه و دربار بود به پست نخست وزیري منصوب شدفردي بسیار مط 

طی سالهاي پس از کودتا هرچند  جریان فروش نفت افزایش یافت وکمک  

هاي بالعوض امپریالیستی به شاه آغاز شد، اما به لحاظ سیستم عقب مانده  

درصد کشور رادربر میگرفت در اوضاع اقتصادي    70ارباب رعیتی که بیش از  

- شی حاصل نشد. هرچه که می گذشت شرایط اقتصاديکشور چندان گشای

اجتماعی کشور بیشتر رو به انحطاط می رفت. در آن زمان با تشدید جنگ  

در   آمریکا  دمکرات  حزب  رهبري  به  جهانی  امپریالیسم  سیاست  سرد، 

کشورهاي وابسته پیرامونی بر مدار جدیدي قرار گرفت. این سیاست مبتنی  

کشور ها از طریق انجام یک رشته رفرم    آن بود بر تخفیف تضادهاي درونی

هاي گوناگون اقتصادي، اجتماعی و سیاسی. این تجربه اي بود که آنها در  

  در پاکستان وکشورهاي امریکاي التین کسب کرده بودند. ایران نیز از جمله 
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گرفت.   می  آنجا صورت  در  بایست  می  اصالحات  این  که  بود  کشورهائی 

گذار کشورهایی با اقتصاد ما قبل سرمایه داري  ؛  هدف مبتکران این رفرم ها

به اقتصاد سرمایه داري کمپرادور بود. این گذار باعث می شد تا اقتصاد این  

از چرخه به یکی  تبدیل شوند. کشورها  اقتصاد سرمایه داري جهانی  هاي 

بعالوه هدف دیگر آن بود تا براي حفظ  این کشورها در مقابل نفوذ اتحاد  

به   انقالب کوبا  شوروي و  با پیروزي  ایده هاي چپ که در آن زمان  ویژه 

تشدیدشده بود مقاوم شوند. برنامه این بود تا با اجراي رفرم هایی تا حدودي  

زندگی معیشتی مردم را بهبود بخشند ومختصري هم آزادي هاي سیاسی  

تامین شود. به این ترتیب  تا حدودي زمینه هاي اعتراض وآشوب ناشی  

چندان رغبتی  در ابتدا  ود آزادي هاي سیاسی خنثی می شد. شاه  ازفقر و نب

نمی   او  خواست  و  مراد  بر  اوضاع  اما  نداشت.  سیاستی  چنین  پیشبرد  به 

رئیس    او مواجه با کودتاي تیمسار قرنی  1336چرخید. در دي ماه سال  

شد. ازآن پس شاه  ارتش شد که از طرف آمریکائی ها پشتیبانی می    2رکن  

باتشدید شرایط بد    1339درسال  .  متوجه شد که باد از کدام سو می وزد

اقتصادي وهمچنین روي کار آمدن کندي در امریکا  که معتقد به انجام  

رفرم در ایران بود، شاه مجبور شد تا براي باز شدن فضاي سیاسی دست به  

به  را   را برکنار و جعفر شریف امامی  دراین سال او دکتراقبال .  اقداماتی بزند
براي   را  آزاد  انتخابات  یک  وعده  همچنین  و  کرد  انتخاب  وزیري  نخست 

بیستم داد. از آن پس احزاب سیاسی شروع به فعالیت کردند. در    مجلس

جبهه ملی دوم  بود.  آن این زمان دو گروه سیاسی شکل گرفت. یک گروه 

برخی     ،این جبهه عده اي از شخصیت هاي منفرد ملی، احزاب ملی گرادر  

برخی از    شرکت داشتند. از جملهاز نیروهاي چپ متمایل به حزب توده  

جزنی بیژن  جمله  از  توده  حزب  جوانان  سازمان  سابق  ضیا  اعضا  ، حسن 

بوده و از دایره  توده  وجمعی دیگر که منتقد حزب    باس سورکی،ع ظریفی
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داشتند.    حضوردر جبهه  فعاالنه    ؛ خارج شده بودند  سیاسی و تشکیالتی آن

و   بازاریان  دربین  ازجمله  بود،  مردمی  نفوذي  داراي  دوم  ملی  جبهه 

سیاسیو از  جمعی  دوم  داشت.گروه  بسیاري  هواداران  با  دانشجویان  ن 

گرد آمدند. این گروه مورد    کتر امینی دگرایشات متفاوت بودند که حول  

حمایت امریکا بود. در این زمان جنبش دانشجویی بسیار فعاالنه وارد عرصه  

مبارزه سیاسی در حمایت از جبهه ملی شد. در آن زمان مشکل عمده اي  

بود حضور طیف   مواجه  آن  با  ملی  جبهه  سیاسی  که  نیروهاي  ناهمگون 

درون آن بود، این امر مانع از آن می شد تا جبهه ملی بتواند براي انجام   

دهد.  ارائه  روشنی  برنامه  و  طرح  کشور  در  اقتصادي  و  سیاسی  تحول 

در زمینه رفرم ارضی برنامه اي   1339از همان سال  درحالیکه گروه امینی

ه این ترتیب در کشمکش شرایط جدید سرانجام شاه  را تنظیم کرده بود. ب

  را که مورد حمایت امریکا بود به نخست وزیري انتخاب کرد. امینی   امینی 

رفرم ارضی را آغاز کردند. هم زمان در فضاي    به همراه حسن ارسنجانی 

اي رخ داد قابل مالحظه  تغییرات  نیز  بدنام  .  سیاسی  اشخاص  از  اي  عده 

روزنامه ها و نشریات از آزادي    سیاسی و مالی دستگیر و محاکمه شدند.

  . بیشتري براي ابراز عقیده و انتقاد به شرایط  ناهنجار جامعه برخوردار شدند

ی که فکر می کردند با اصالحات ارضی صاحب زمین شده  توده هاي روستای

امینی  و آنان تغییرات مثبتی رخ خواهد داد جلب  و    در زندگی معیشتی 

  شدند. اما این اوضاع چندان دوام نیاورد. شاه که از جانب امینی   ارسنجانی

طنتش احساس خطر می کرد در صدد بر آمد تا اورا از  براي موقعیت سل

میدان بدر کند و خود سر رشته امور را  بدست گیرد. به همین دلیل در  

صدد برآمد تا با امریکائیان کنار آمده و خود مجري اصالخات ارضی شود.  

به   او براي پیشبرد این سیاست به امریکا رفت و پس ازتوافق با کندي آغاز 

براي     ات خودجریان اقدام  درکرد. شاه    براي برکناري  امینیتوطئه چینی  
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اوضاع تاریخ  ابتدا    ،مهار  تا   1340بهمن    1در  داد  ویژه  هانیرو  دستور  ي 

در  .  دن کننظامی بیرحمانه اعتراض دانشجویان را در دانشگاه تهران سرکوب  

بر سر برخی خرید هاي نظامی خارجی    اوبا    زمانی که امینی مرحله بعد  

اختالف پیدا کرد و خام فکرانه به تصور حمایت آمریکا از نخست وزیري او  

  و   تائید کرد  را   ش استعفا داد، شاه با استفاده از فرصت پیش آمده استعفای

را بجاي او گمارد.    نوکر خانه زاد خود اسداهللا علم  1341در تیر    متعاقب آن

از ان پس شاه با برنامه جدیدي وارد عرصه سیاست داخلی و خارجی  کشور  

شد. به این ترتیب زمینه استقرار دیکتاتوري فردي شاه فراهم شد. در این  

یم براي تحکیم پایه هاي حاکمیت خود در صدد برآمد تا برخی  ژمقطع ر

اکراتی براي بهبود رابطه  از دشمنان خارجی خود را خنثی کند. ازجمله  مذ

بین ایران و شوروي  انجام گرفت. شوروي ها با شرایط جدید ایران کنار  

حزب توده    آمدند و از آن پس تبلیغات منفی آنها علیه ایران کاهش یافت. 

از جبهه ملی حمایت    39-42نیز که در ارتباط با اوضاع متحول سالهاي  

سخن پراکنی می کرد ، با تغییر مواضع شوروي نسبت   کرده و علیه امینی 

یم ایران سیاست تائید اصالحات شاه را در پیش گرفت. سیاست رفرم  ژبه ر

انقالب  "شاه از آن پس شتاب بیشتري گرفت. برنامه رفرم شاه که به آن نام

بود: اصالحات ارضی، ؛  گذارده شد  "سفید  قانون    شامل شش اصل  اصالح 

منظور   دولتی  انتخابات(به  سهام  عرضه  زنان)،  به  وکالت  راي  حق  دادن 

سهیم کردن کارگران در  ،  (بمنظور تامین منابع مالی براي اصالحات ارضی) 

ایجاد سپاه دانش (براي باسواد کردن روستائیان). سپس    سود کارخانجات و

آنرا به رفراندوم گذارد. این اصول    1341بهمن  6او براي مقابله با مخالفان در

اما برنامه اصالحی شاه با مخالفت جبهه    قرار گرفت.تائید مردم  رد  موظاهرا  

شاه   جانب  از  را  اي  برنامه  چنین  انتظار  که  ملی  جبهه  شد.  مواجه  ملی 

نداشت دچار سر درگمی شد. همانطور که قبال اشاره شد جبهه ملی اصوال  
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برنامه مدونی براي اصالحات اقتصادي وسیاسی در جامعه نداشت. به همین  

طر در شرایط بسیار دشواري قرار گرفت آنها پس از مدتی اتالف وقت  خا

اکتفا کردند: این شعار  به  این    "اصالحات آري دیکتاتوري نه"سرانجام  به 

ترتیب جبهه ملی که در واقع تا آن زمان نمایندگی بورژوازي ملی را بعهده  

ورژوا  داشت با برنامه اي که شاه در پیش گرفت رسالت خود را در انقالب ب

به دالئل   بنا  که  اصالحات  این  با  روحانیون  اما   داد.  از دست  دمکراتیک 

مخالفت   به  بود  درتضاد  آنها  واجتماعی  سیاسی  منافع صنفی،  با  مختلف 

انجام می    برخواستند. این مخالفت خوانی که با رهبري آیت اهللا خمینی 

  15در تاریخ  ن خمینی سرانجام  شد پس از کشمکش بین رژیم و هوادارا

علیه شاه شد. این جنبش اعتراضی    شورش آنهامنجر به    1342خرداد سال  

با سرکوب بیرحمانه و شدید رژیم مواجه شد. در این ماجرا عده زیادي از  

مردم کشته وزخمی شدند. به این ترتیب از آن پس این روحانیون بودند  

در    را بعهده گرفتند .بیژن جزنی  که رهبري اقشار میانه و خرده بورژوازي

 :   همین رابطه در تاریخ سی ساله می نویسد

کل    "       روي  دوره  این  در  و شخص خمینی  روحانی  دستگاه  حرکت 

گذاشت و جناحهاي سیاسی را که از مذهب بعنوان یک بخش    ر جنبش اث

ایدئولو گرژاز  به  کردند  استفاده می  تاکتیک خود  و  رنگ مذهبی  ي  فتن 

وازي ملی  ژکامل کشاند. شکست جبهه ملی به عنوان سازمان سیاسی بور

درتند شدن این گرایش ها تاثیر داشت. این جناحها می دیدند درحالیکه  

  رهبران واحزاب ظاهرا مترقی جبهه از حرکت بازمانده اند جناح مذهبی و 

قاومت  خرداد در مقابل رژیم م 15شخص خمینی با شورشی خونین چون  

از بورژوازي  ناسیونالیزم  درحالیکه  ترتیب  این  به  بازماند،    میکند.  حرکت 

ادامه داد و  به زندگی خود  به سوي خود    مذهب  نیز  را  نیروهاي مبارزي 

جذب کرد. البته این یکی از عوامل افزایش گرایشهاي مذهبی در سازمان  
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   99"ها و گروه هاي خرده بورژوازي طی دهه اخیر است.

این زمان   از سوي    15  شورشحزب توده  در  ارتجاعی  را جنبشی  خرداد 

 مذهبیون افراطی قلمداد و آنرا محکوم کرد.                                                                           

        

جهانی    43درسال         جنبش  سطح  در  اي  نشده  بینی  پیش  تحوالت 

از چند سال که از مرگ استالین می گذشت، در  داد پس    کمونیستی رخ

خروشچف   شوروي  اتحاد  کمونیست  حزب  بیستم  کنگره  کیش  "جریان 

گذار مسالمت آمیز از  "ایده  همچنین    و  داستالین را محکوم کر  "شخصیت

را مطرح کرد . این مباحث باعث ایجاد شکاف  "سرمایه داري به سوسیالیم  

اردوگاه کمونیسم شد. آلبانی رهبري حزب  احزاب کمون  در  یست چین و 

کمونیست شوروي را به رویزیونیسم محکوم وارتباط خودرا  با طیف اردوگاه  

شوروي قطع کردند. این اختالف نظر در احزاب کوچکتر از جمله در حزب   

به نام هاي   توده نیز نمود پیدا کرد. از این حزب سه تن از اعضا رهبري 

انشعاب کرده واز حزب    و حسین سقایی  ،غالمحسین فروتن  احمد قاسمی

 توده جدا شدند.  

داخل       سال  در  در  جنبش  سرکوب  از  پس  اختناق  زمینه    42شرایط 

بین نیروهاي سیاسی مبارز چپ و مذهبی را    گرایش به  مبارزه قهرآمیز در

باعث  شد که حتی حزب توده هم سعی کند تا از  این شرایط  تشدید کرد.

در این سالها آنها سیاست پرنوسانی را در    قافله مبارزه مسلحانه عقب نماند.

را ترجمه واز طریق    چه گوارا   "جنگ گریالیی"پیش گرفتند ازسویی کتاب  

 

 

 120صفحه   "تاریخ سی ساله ایران" بیژن جزنی  - ٩٩
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مسئله  رادیو پیک براي عالقمندان می خواندند واز سوي دیگر با طرح این 

که در کشور شرایط عینی انقالب وجود ندارد آن شکل از مبارزه را نفی می  

کردند. همه این ها در شرایطی بود که هنوز جنبش چریکی در داخل شکل  

  "سازمان انقالبی "نگرفته بود و تنها هدف آنها  مبارزه با جناح رقیبشان  
در  .  ر انجام داداقداماتی براي فعالیت در کشو  42بود. البته حزب در سال  

   ، ،پرویز حکمت جو  چهار نفر از اعضا حزب به اسامی علی خاوري  ؛این سال

را به ایران فرستاد.    "اسالمی "با نام مستعار  و عباس شهریاري  حکیمی  علی

بود بود    ؛ حزب جریانی بسیار آلوده  اروپا  از همان زمانی که در  شهریاري 

آمدند   ایران  به  نفره  اینکه جمع چهار  از  کرد. پس  کار می  براي ساواك 

شهریاري با پیش گرفتن ترفندهایی باعث دستگیري خاوري و حکمت جو  

سرانجام    و  گردید؛ کاره تشکیالت تهران حزب    شد. از آن پس خود او همه

. تشکیالتی  که کارش شناسایی و  کردآنرا به شعبه اي از ساواك تبدیل  

اعدام   باعث دستگیري و  این ترتیب  به  بود. شهریاري  دستگیري مبارزان 

هرچند که همکاري او با ساواك براي  در آن زمان  بسیاري از مبارزان شد.  

و بود  آشکار شده  اي  رسانده    عده  نیز  رهبري حزب  اطالع  به  را  موضوع 

 اما آنها تا مدتها اعتمادشان از شهریاري سلب نشد.   بودند.

 

 شکل گیري سازمان انقالبی                                              

کشاورز       فریدون  توسط  انقالبی  از    سازمان  جمعی  همکاري  با  و 

  ، ،کورش الشایی  ، محسن رضوانیش بنام هاي مهدي خانبابا تهرانیهمفکران

که از فعاالن  کنفدراسیون دانشجویی     و سیروس نهاوندي  بیژن چهرازي

در زمینه    بودند تشکیل شد. این سازمان معتقد به درستی اندیشه هاي مائو

نیمه فئودال نیمه    ؛ انقالبات رهائیبخش بود. آنها شرایط ایران را مشابه چین

زمینه  بهمین خاطر سازمان  تالش کرد تا در این  مستعمره می پنداشتند. 
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از جمله دانشجویانی بود که    اقداماتی در کشور انجام دهد. پرویز نیکخواه

در ابتدا  نیکخواه  .  به کشور بازگشت  1342براي تحقق این ایده ها در سال 

فعالیت هایی براي جمع آوري نیرو انجام داد. اما سرانجام در ارتباط با تیر  

مرمر که توسط سرباز وظیفه اي بنام  رضا شمس  اندازي به شاه در کاخ  

انجام شد تحت پیگرد قرار گرفت. او پس    1344در فروردین سال    آبادي

وسرانجام به یکی    نمودازمدتی که در زندان بود اقدام به همکاري با ساواك  

 از ایدئولوگ هاي رژیم تبدیل شد. 

از مورد نیکخواه ساز   به  گذشته  براي فعالیت درایران دست  انقالبی  مان 

تالش براي ایجاد   آنها  اقدامات دیگري نیز زد که همگی ناکام ماند. از جمله  

دهقانی  هاي  کشور  شورش  جنوب  انقالبی    در  سازمان  منظور  بدین  بود. 

آنجا  براداران کشکولی را به میان ایل قشقایی فرستاد، ولی آنچه آنها در  

دیدند مقاومتی بود که خوانین قشقایی در مقابل اصالحات ارضی میکردند  

نیز بی حاصل  به این ترتیب آن حرکت    ؛یمژعلیه ر  و نه جنبشی دهقانی

براي فعالیت در کردستان نیز اقداماتی    1347ماند . دیگرآنکه آنها در سال  

دادند با گروه    کورش الشایی.انجام  تا  فرستادند  آنجا  رابه  و هادي گرامی 

آنها وقتی به کردستان  . اما  براي همکاري تماس بگیرند  معینی  -شریف زاده

را که در میدان    و در مهاباد جسد مال آواره  آن دو اعدام شده بودند  رسیدند 

. اما آنچه بیش از همه به سازمان انقالبی  کردند شهر آویزان بود مشاهده  

به   1345درسال    بود. سیروس نهاوندي  ضربه زد فعالیت سیروس نهاوندي

انقال رهبري سازمان  که  نتیجه رسید  ایران  این  در  فعالیت  به  تمایلی  بی 

ندارد. بدین خاطر تصمیم می گیرد که به ایران آمده وخود مستقال فعالیت  

سازمان رهائیبخش  خلق  "کند. او پس از ورود به ایران تشکیالتی به نام  

را سازماندهی کرده و شروع به فعالیت و عضو گیري می کند.    "هاي ایران

  . ن تعلیم دیده بودند به وي می پیوندنداز آن عده اي دیگر که در چیپس  
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بلکه مشی مسلحانه  نپذیرفته بود؛  مشی سازمان انقالبی را    البته نهاوندي 

همین  گروه او با  .  می کردشهري و شکل سازمانی غیر متمرکز را پیشنهاد  

گلیس  در اقدامی مسلحانه پولهاي بانک ایران و ان 1348دیدگاه در تیر ماه 

آذرماه    9همچنینین در عملیاتی دیگردر تاریخ   آنها  را مصادره می کند.  

سفیر آمریکا را گروگان بگیرند تا از    سعی میکنند تا مک آرتور دوم  1349

آن طریق زندانیان سیاسی را آزاد کنند. اما این عملیات با هوشیاري راننده  

 گروه وابسته به نهاوندي  1350ماشین و فرار او به نتیجه نمی رسد. درسال  

نهاوندي او دستگیر می شود.  به    لو رفته و  در زندان تسلیم رژیم شده و 

تحت یک صحنه    براي نفوذ در گروه    ساواك قول همکاري می دهد. ساواك

در جریان فرارش از دست ماموران  تیر   که اوسازي پیچیده وانمود میکند  

براي فریب رفقایش کتابی   نهاوندي خورده است. پس از این فرار ساختگی 

پس از    منتشر می کند. نهاوندي "سارت تجاربی چند از مبارزه در ا"به نام 

سال   در  ایران "1351آن  هاي  خلق  ازادیبخش  و    "سازمان  باهمکاري  را 

نظارت ساواك تاسیس میکند. از آن پس تالش میکند تا به سازمان انقالبی  

که هم چنان نسبت به او اعتماد داشتند نزدیک شود. این کار براي جذب  

خارج از کشور به داخل و تحویل آنها به ساواك بود . او به این   يکادرها

  . طریق عده اي از کادر هاي اصلی سازمان انقالبی را در تور ساواك انداخت

و محسن رضوانی به این ترتیب دستگیر می    افرادي نظیر کورش الشایی  

نیرو اقدام می کند .  شوند. از سوي دیگر او به گسترش سازمان و جذب   

ترتیب   این  شود  به  می  به    تا موفق  نزدیک  حول    400جمعیتی  را  نفر 

در  اما اوضاع به دلخواه ساواك پیش نمی رود؛  تشکیالت خود گرد آورد .  

به  این میان   که  لو رفتن و ضرباتی  به چگونگی  اعضا سازمان  از  اي  عده 

شک می کنند. آنها براي بررسی این    تشکیالت وارد شده بود، به نهاوندي

درتاریخ   براي   1355آذر  30موضوع  اي  جلسه  شهرآرا  خیابان  تهران  در 



 401  پیوست ھا 

 

 

با ساواك برگزار  می کنند . اما در این    روشن شدن اتهام همکاري نهاوندي

ده  روز ساواك که در جریان امر قرار داشت مسلحانه به آن خانه حمله کر

وهشت نفر رامی کشد. پس از این ماجرا وآشکار شدن مامور بودن سیروس  

افراد    نهاوندي کلیه  پاشد.  می  فرو  هم  در  آزادیبخش  سازمان  تشکیالت 

دستگیر واز آنجائیکه همه این افراد ناخواسته در تحت نظارت ساواك قرار  

 .                                    100ه وپس ازآن آزاد شدندبس هاي کوتاه مدت محکوم شدحبه  . داشتند

 

نظري اجمالی به اوضاع انقالب جهانی در دهه چهل شمسی (دهه شصت  

 میالدي) وتاثیر گذاري آن بر جنبش مسلحانه  

پیش ازآنکه وارد مبحث علل گرایش وچگونگی شکل گیري مشی قهر آمیز  

در بین نیروهاي مبارز داخل کشور شویم، بطور اجمال  نگاهی به برآمد  

 هاي اعتراضی در دهه شصت میالدي می اندازیم.  

 

 .اوج گیري جنبش چپ نو    1

دهه    هربرت   60در  نظیر  روشنفکرانی  هاي   ایده  در  انتقادي  تفکر 

لوکاچ 101، کوزهمار بلوخ102، گئورگ  گی    و104لوفور   آنري103،ارنست 
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 نوشته باقر مرتضوي مراجعه شود.
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آنها سیستم سیاسی،105دوبور بر   ادامه مییابد.  اجتماعی و فرهنگی حاکم 

خواستار تحوالت فرهنگی  جوامع پیشرفته سرمایه داري را نقد می کردند و  

تاریخ اندیشه هاي سیاسی  "در کتاب  و نه زیر بنایی بودند. حسین بشیریه

 :این گونه مینویسد "جنبش چپ نو"درباره    "در قرن بیستم 

، به طور کلی عمل سیاسی براي متحقق ساختن یوتوپیا  از دیدگاه چپ نو  "

بنابرا است.  ممکن  شرایطی  هر  ارتدکس،  در  مارکسیسم  نظریه  ین، 

هرگونه نظریه اي  ...  تنها مانع عمل انقالبی است  اکونومیسم ودترمینیسم 

که ساخت ها و بنیاد هاي واقعی تغییر ناپذیر را به عنوان فرض اصلی خود  

جهان   که  شویم  آگاه  که  این  مجرد  به  است.  انقالبی  عمل  مانع  بپذیرد، 

ا پیشتر به طور ناخودآگاه ساخته  اجتماعی شئیی گونه، جهانی است که م

خواهیم   می  که  آنچنان  آنرا  کامل  آگاهی  روي  از  توانیم  می  واینک  ایم 

تکلیف نظریه پردازي جاي خودرا به تکلیف عمل انقالبی   بازسازي کنیم، 

دیگر مجبور نیستیم سرنوشت تاریخی  "،"سی رایت میلز"می دهد. به گفته  

یم. این نظام ها را می توان دگرگون کرد، می توان سرنوشت خودرا بپذیر

کرد.  مغلوب  مارکسیم    "را  و  اکونومیست  چشمگیرمارکسیسم  تفاوت 

وحدت  تحقق  .  ایدالیست و هگل گرا در این جا به خوبی نمایان می شود

، اینک تنها نیازمند عمل انقالبی  عین و ذهن در مارکسیسم فلسفی چپ نو

قبال از طریق فلسفه به دست آمده است و بنابراین    زیرا آگاهی الزم است  

دیگر نیازي به فلسفه و نظریه پردازي نیست. براساس چنین استداللی است  

عملگرا   صرفا  اي  نظریه  به  یکباره  اندیشمندانه  و  فلسفی  مارکسیسم  که 

 

 

١٠٥  Debord Erenest Guy ) 1994فیلسوف ، نویسنده وفیلم ساز مارکسیست فرانسوي -

1931 ( 
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تبدیل می شود. این تحول اساسی در افکار نمایندگان عمده جنبش سیاسی  

بویژه   نو  فانونفرا"چپ  دبره"، "نتس  گوارا"و  "رژي  انحا مختلف    "چه  به 

بی   فوري،  تکلیفی  به عنوان  انقالب  برضرورت  آنها  تاکید  ظاهر می شود. 

براي   انقالبی  انتظار  و  صبر  سیاست  خطر  عینی،  شرایط  بلوغ  به  نیازي 

و اولویت تجربه انقالبی  پیدایش شرایط مناسب، جدا نبودن اندیشه از عمل  

است. بنظر  ر اندیشه  بر تامالت انقالبی همگی ناشی ازهمان تحول اساسی د

بر ضرورت   آن  وتاکید  می رسدکه سرانجام گرایش هگلی در مارکسیسم 

به عنوان تکلیف انقالبی به ولونتاریسم نفی هرگونه    عیتق واعقالنی کردن  

در جنبش چپ جدید دیگر حزب، شورا و حتی    .دترمینییسم می انجامد

یشه کسانی چون  طبقه کارگر به عنوان عامل رهایی تلقی نمی شوند. در اند

میلز "،"دبره" نیروي   "مارکوزه"و    "رایت  عنوان  به  کارگر  طبقه  مفهوم  

تکوین   اولیه  شرایط  به  مرابوط  و  منسوخ  مفهومی  رهائیبخش  تاریخی 

                              106".سرمایه داري به شمار می رود

نام  مارکوزه به  خود  معروف  کتاب  ساحتی "در  تک  بررسی    به 107"انسان 

انسان از خودبیگانه ي جامعه سرمایه داري می پردازد که توسط سیستم  

است شده  تبدیل  کاال  مصرف  براي  موجودي  به  حاکم،  این  و    تبلیغاتی 

  . و چه باید مصرف کندسیستم است که تعیین می کند او به چه نیاز دارد 

از نظر او انسان جامعه سرمایه داري انسانی تک ساحتی است که به جز  

دموکراسی بورژوازي حاکم در    مصرف به چیز دیگري نمی اندیشد. مارکوزه 

 

 

 207و208صفحات   2ج  "تاریخ اندیشه هاي سیاسی قرن بیستم " . حسین بشیریه  ١٠٦
 شارت امیرکبیر. ترجمه محسن مویدي از انت  نوشته هربرت مارکوزه  "انسان تک ساحتی". ١٠٧
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هر زمان از جانب  رژیم  که  چنین جوامعی را سرابی بیش نمی داند. چرا  

پرد کند  خطر  احساس  کمردم  را  خواهی  دموکراسی  دروغین  زده  نه  ار 

بودن طبقه    ومعترضین را بیرحمانه سرکوب می کند. مارکوزه انقالبی  به 

کارگر صنعتی نیز اعتقادي ندارد. او می گوید هر چند در جوامع سرمایه  

است فراهم  سوسیالیسم  به  گذار  براي  عینی  شرایط  پیشرفته  اما    ؛ داري 

پرولتاریاي این کشور ها اکنون به موجودي که صرفا به به مصرف کاال فکر  

فاق  د هرگونه خصلت و تفکر  می کند تبدیل شده است. این طبقه اکنون 

ج توده ها است. او انقالبیگري و تحول خواهی را در توده  ی سبانقالبی براي  

هاي فقیر حاشیه نشین شهرها، دانشجویانی که هنوز به مصرف زدگی آلوده  

حیات   ادامه  براي  گوناگون  فشارهاي  تحت  که  مهاجرانی  و  اند  نشده 

 :      مارکوزه  اجتماعی خود قرار دارند جستجو می کرد به نظر

آنچه بدیهی است این است که امروزه هر شکلی از جامعه و هرتغییري  "    

تاریخ   امکاناتی واقعی است که جایگاه خودرا در  در محیط طبیعی وفنی 

امروزه ما می توانیم جهان را به دوزخ تبدیل کنیم یا آنرا در جهت    دارد.

بدی کنیم.  یوتوپیا می رسیم. مخالف هدایت  پایان  به  پایان    ن سان  یعنی 

نظریاتی که در گذشته به منظورنفی شرایط خاص تاریخ اجتماعی به یوتوپیا  

     108"متوسل شده بود.  

گذاري   تاثیر  امریکا  و  اروپا  هاي  دانشگاه  دانشجویان  میان  در  تفکر  این 

داشت.   زمان  فراوانی  آن  تضدر  از  فرهنیدانشجویان  و  سیاسی  گی  یقات 

به همچنین نسبت  .آنها    محیط تحصیلی و زندگی خود خود ناراضی بودند

سیاست هاي جهانی ایکه طبقه حاکم این جوامع در کشورهاي جهان سوم   
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کرد می  به    نیز  اعمال  منجر  سرانجام  ها  نارضایتی  این  داشتند.  اعتراض 

   فرانسهدر   هرچنداین جنبش اعتراضی  جنبش بزرگی در شهر پاریس شد.  

ت برخوردار نبود اما موفق  سپشتیبانی احزاب چپ به ویژه حزب کمونیاز  

به پذیرش درخواست هاي خود کند.  تا  شد   با آن  رژیم را وادار  همزمان 

از ابعاد بسیار وسیعی برخوردار بود. درآن سالها  جنبش  این  درآمریکا نیز  

اعتراضات بزرگ    همراه باداري دانشجویان از شرکت در جنگ ویتنام  دخو

سومخ جهان  کشورهاي  در  آمریکا  نظامی  مداخله  علیه  درخاتمه    ؛یابانی 

 . واقع شدجنگ و خروج آمریکا از ویتنام بسیار موثر 

 

 رشد جنبش آزادیخواهی در اروپاي شرقی  .2

غیر   روشنفکران  و  کمونیست  حزب  عضو  جوانان  خواهی  آزادي  جنبش 

اعتراضی   به حرکت  بزرگی در  حزبی چکسلواکی سرانجام  منجر  مردمی 

وکاهش   کشور  در  دموکراسی  استقرار  مردم  خواست  شد.  پراگ  درشهر 

حاکمیت  خودکامه  استالینیستی حزب کمونیست بر زندگی مردم بود .  

ولی طنین   تانکهاي شوروي سرکوب شد  با مداخله  این جنبش هر چند 

شرقی و دیگر کشور هاي کمونیستی طنین   آزادي خواهی آن در اروپاي 

   شد.   انداز

 

 . تجربیات  پیروزمند جنبش هاي آزادي خواهانه و رهائیبخش  3 

 .  برآمدن انقالب فرهنگی در چین:  3.1

در این زمان انقالب فرهنگی چین نیز براي عده اي از روشنفکران در اروپا  

مائوتسه دون با الهام از اعتراضات آزادیخوهانه اعضا  .  بسیار هیجان آور بود

روپاي شرقی در صدد بر آمد تا براي در امان ماندن از  احراب کموننیست ا

عواقب اعتراضاتی مشابه آن در حزب کمونیست چین، خود پیشقدم حرکتی  
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به به جوانان حزبی این     شود که بعدا به انقالب فرهنگی معروف شد. مائو

اي غیر پرولتري  آزادي را داد تا  خود مستقال به شناسایی و محاکمه نیرو ه

این    "ستاد فرماندهی رابه توپ ببندید.   "درون حزب بپردازند.او می گفت

داشت ولی هدف آن حل  انقالبی و جذاب  بسیار  برنامه هر چند ظاهري 

تضاد هاي درون حزبی بود. انقالب فرهنگی درعمل  انقالب کوري بود که  

درون حزب  سرانجام به تصفیه و سرکوب نیروهاي تحول خواه و دمکرات  

 کمونیست چین انجامید.    

 . مقاومت دلیرانه مردم ویتنام علیه تجاوز ارتش آمریکا:  3.2  

گ  ن در این دهه  در نبردي که بین ارتش آمریکا و نیروهاي خلقی ویت گ

فرماندهی ارتش ویت    "دین بین فو"فاتح نبرد  در گرفته بود، ژنرال جیاپ 

داشت. او موفق شد تا در مقابل ماشین جنگی بسیار پیشرفته    گنگ را بعهده

و تازه نفس آمریکا مقاومت کرده و ضربات نابود کننده اي بر آن واردکند.  

مقاومت دلیرانه ویت گنگ ها که با حداقل لوازم و ابزار جنگی صورت می  

بود،   آموزنده  بسیار  ها  کشور  دیگر  رهائیبخش  هاي  جنبش  براي  گرفت 

می امپریالیستی    اینکه  ارتش  با  مقابله  به  نظامی  کم  امکانات  با  توان 

 برخواست .                                                               

 . برآمدن جنبش عدالتخواهانه در کلیساي کاتولیک امریکاي التین:      3.3

در  در این دهه رشد فقر وفالکت، بیعدالتی و سرکوب آزادي هاي مدنی   

از   مردم کوبا  انقالب رهائیبخش  وتاثیرات مثبت  از سویی  امریکاي التین 

از   بخشی  میان  در  را  خواهانه  عدالت  جنبشی  ایجاد  زمینه  دیگر  سوي 

کشیشان کلیساي کاتولیک  آمریکاي التین که متاثر از پریشانحالی توده  

ر فراهم آورد.کلیساي کاتولیک که همواره ابزا  ؛هاي کشورهاي خود بودند

تحمیق توده ها وتوجیه گر سیاست هاي غارتگرانه امپریالیسم بود اکنون  

در کنفرانسی که اسقف هاي    1968درسال    به مقابله با آن برخواسته بود.
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در   کلیسا  گیري  سمت  کردند،  برگزار  التین  آمریکاي  کاتولیک  کلیساي 

این سوگیري مردمی    .دحمایت از توده هاي محروم جایگاه ویژه اي پیدا کر

درمیان کشیشان سایر مناطق محروم جهان نیز تاثیرات قابل مالحظه اي  

 گذارد.                                                                                  

 .  پیروزي جنگ استقالل الجزایر علیه فرانسه:  3.4

الجزایر عل این دهه سرانجام جنگ استقالل  به پایان رسید. در  فرانسه    یه 

این پیروزي دستاورد گران بهایی براي خلق هایی بود که درنبرد با استعمار  

و استثمار قرار داشتند. شیوه جنگ چریک شهري که در الجزایر صورت  

گرفت براي مبارزان ضد استعماري بسیار  درس آموز بود. متفکر سرشناس  

فانون فرانتس  اش   آفریقایی  همکاري  سالهاي  طلبان    با  در طی  استقالل 

درباره خصوصیات استعمار نوشت. از دیگر    مقاالت وکتاب هایی الجزایري  

خصوصیت بارز این جنبش،  مذهبی بودن رهبري آن بود. این ویژگی براي  

بسیاري از انقالبیون مذهبی دیگر کشورها که گرایش ضداستعماري داشتند  

بود.   جذاب  شریعتی بسیار  علی  هاي  نوشته  از  برخی  در  ما  جمله  از    از 

فانون   افکار  با  نزدیکی  بسیار  قرابت  شیعی،  مذهبی  اندیش  نو  مسلمانان 

 مشاهده می کنیم.                                                            

 

 شورگرایش به مشی قهرآمیز درمیان گروه هاي سیاسی داخل ک

 

هاي  ها وتجربیات تلخ آموخته شده از عملکرد حزب توده و سایر گروهدرس

ضد رژیم از سوئی وتحقق انقالبات رهائبخش پیروزمند در کشورهائی نظیر  

هاي جنگ چریک شهري در برزیل  چین، کوبا، الجزایر، ویتنام و دست آورده

ونظائر آن  اروگوئه  وتحول خواهان  و  انقالبیون  از سوي دیگر،  و  ها  مصمم 

از   جدیدي  شکل  به  را  محض  سیاسی  فعالیت  از  خورده  سر  روشنفکران 
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 خواند.                      می مبارزه فرا 

این سال از  در  ایران جداي  در  توري  دیکتا  محافل سیاسی ضد  غالب  ها 

نتایج تقریباً   به  با رژیم حاکم  به مبارزه مسلحانه  اقدام  یکدیگر در زمینه 

.  در این میان ما شاهد شکل گیري  جریاناتی با مشی  مشابهی دست یافتند

علل این گرایش را اینگونه جمعبندي می    قهر آمیز هستیم.  بیژن جزنی

 کند :                                           

  28ازسرگرفته شدن دیکتاتوري نظامی که با کودتاي   �˺

  42تا  41ی هاي آخرسال  مرداد استقرار یافته و با سرکوب

 شدت تازه اي یافته بود. 

به بعد که به بی    35شکست فعالیت هاي مخفی ازسال   �˻

 اثر بودن فعالیتهاي سیاسی گروهی را ثابت می کرد. 

رفتن   �˼ بین  از  و  دوم  ملی  جبهه  هاي  فعالیت  شکست 

علنی   هاي  فعالیت  از  وسرخوردگی  قانونی  امکانات 

 وعمومی. 

ا �˽ تازه  آمدن نسل  مبارزان طی سالهاي  به میدان  از  ي 

 که نیروي الزم بعدي را فراهم نمود. 42تا 39

تائید   �˾ جهت  در  الجزایر  انقالب  هاي  پیروزي  انعکاس 

مسائل   درزمینه  کوبا  انقالب  نتایج  و  آمیز  قهر  مشی 

مشی حزب طبقه کارگر وتاکتیکهاي مبارزه مسلحانه ،  

آفریقا(مثل   انقالبی  جنبشهاي  و  ویتنام  نبرد  انعکاس 

 و) در جهت تشدید تمایالت مسلحانه.کنگ

انعکاس برخورد  ایدئولوژیکی چین و شوروي درجهت   �˿

تاکید در ضرورت گذار قهرآمیز و تاکید بر جنبش هاي  
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 109"رهایی بخش ضد امپریالیستی.

به مبارزه  ه  در جناح چپ جنبش گرو         اقدام  زیادي  هاي روشنفکري 

  ، پویان_   ،گروه احمد زادهضیا ظریفی_ از جمله گروه جزنی  مسلحانه کردند.

  ،گروه  آرمان خلق (هر دو گروه در لرستان)، گروه معینی گروه دکتر اعظمی

زاده _  به    شریف  کردستان "موسوم  دموکرات  انقالبی حزب  گروه  "کمیته 

. گرایش به مبارزه قهر آمیز درمیان  در تبریز و گروه شعاعیان  نابدل   - دهقانی 

پیش از آن عملیات مسلحانه انجام  که تا  گروه هاي مذهبی مخالف رژیم  

بودند؛   که   داده  است  اسالم  فدائیان  گروه  آنها  مشهورترین  شد.  تشدید 

را به قتل رساند. بعدها    در یک ترور عقیدتی احمد کسروي 1324درسال  

  ، 1328نیز سه ترور سیاسی دیگرانجام دادند. ترور عبدالحسین هژیر درسال  

درسال    و دیگري ترور ناموفق حسین عال  1329درسال  ترور حاجعلی رزم آرا 

ز که یک  . دیگري گروه هیئت هاي موتلفه اسالمی است، این گروه نی1334

  اقدام به ترور حسنعلی منصور   1343فدائیان اسالم بود  درسال    هیئت آن از

کرد. دیگر گروه هاي مذهبی که ازآن پس شکل گرفتند ، سازمان مجاهدین  

خلق ،حزب ملل اسالمی ، گروه توحیدي صف ،گروه منصورون وگروه الفجر  

                                           از آن جمله اند.                

 

 گروه فلسطین                                                                          

گروه فلسطین ازجمله جریاناتی بود که به مشی مسلحانه اعتقاد داشت .  

ی  این گروه که از سه جریان کوچک تر شکل گرفته بود، اغلب از دانشجویان

در جبهه ملی دوم فعال بودند. پس از سرکوب   39-42بودند که درسالهاي
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وبرقراري جو اختناق، آنها به مشی مسلحانه گرایش پیدا کردند.    42سال  

این سه گروه تا حدودي گرایش فکري خاص خودرا حفظ کرده   هرچند 

بودند، اما بیشتر تحت تاثیر مائوئسیم و اقدام مسلحانه از طریق روستا و  

انقالبی  م سازمان  توسط  که  نظراتی  همان  مشابه  بودند.  شهرها   حاصره 

مطرح می شد. پیرو همین دیدگاه آنها در صدد برآمدند تا به چین رفته و  

از آنجا کمک و امکاناتی براي اقدام مسلحانه درکشور بدست آورند. بدین 

ینی  منظور افرادي را به افغانستان گسیل کردند. ولی آنها با بی توجهی چ 

ها مواجه شدند. پس از آن گروه تصمیم گرفت تا نیرو هاي خودرا براي  

آموزش نظامی به فلسطین بفرستد و از آنطریق نیز اسلحه تهیه کند. از این  

که    جهت احمد صبوري را به عراق فرستادند، او در آنجا با تیمور بختیار 

به پیشنهاد بختیار     ره شد.  احمد صبوري علیه شاه در فعالیت بود وارد مذاک

که امکاناتی براي انتقال افراد به عراق داشت اتکا میکند. در آنموقع عباس  

تشکیالتی    شهریاري بطور کامل در سیستم  دیگر ساواك  به عبارتی  یا  و 

از مرز نیز در اختیار ساواك    بختیار نفوذ کرده بود. از جمله امکانات عبور

ر واز زندان  ی بود. به این ترتیب چهار گروه از افراد در حین عبور از مرز دستگ

اوین سر درآوردند. در این ماجرا نزدیک به سی تن  دستگیر شدند و تنها  

افراد دستگیر شده سه تن به  از    110سه نفر توانستند از این تله فرار کنند. 

  شکراهللا پاك نژاد  یک تا ده سال حبس محکوم شدند.حبس ابد و بقیه به  

 

 

در مورد چگونگی دستگیري افراد روایت دیگري نیز موجود است که که عالقمندان می   . ١١٠

  8مجله هفته  "محمود طوقی-بازخوانی یک پرونده:مسعود بطحایی"توانند به ان مراجعه کننند.

 2018مارس 
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در دادگاه از شکنجه وشرایط بسیارغیر انسانی اي که در زندان در حق او و  

دیگر رفقایش اعمال شده بود سخن گفت وهمچنین از حقوق مردم دفاع  

اختیار ژان    دفاعیات پاك نژاد بعدا به خارج از کشور منتقل شد ودر   کرد.

به    منتشر کرد.  "عصر جدید    "پل سارتر قرار گرفت. او نیز آنرا در مجله  

رژیم شاه می   هاي  زندان  در  آنچه  با  را  عمومی جهانی  افکار  ترتیب  این 

 گذشت آشنا کرد.    

 

   ضیا ظریفی  -گروه جزنی

ترین نظریه پرداز گروه اول است. او از اعضا سازمان جوانان  اصلی  بیژن جزنی

خونین   سرکوب  با  بود.  دوم  ملی  جبهه  فعالین  از  بعداً  و  توده  حزب 

سال    42خرداد  15شورش از  که  تنفسی  به   39فضاي  بود  شده  ایجاد 

امکان   از آن پس در جامعه فضاي اختناق  حاکم و  طورکامل بسته شد. 

اسی علنی سلب شد. اعضاي غالب گروه هاي سیاسی  هرگونه فعالیت سی

این  محکوم و  دستگیر ودر دادگاه هاي فرمایشی   به زندان گسیل شدند. 

از هرگونه فعالیت    ها  سرکوب ها، سلب آزادي  و تشدید اختناق که مانع 

سیاسی علنی می شد برگ جدیدي بود که به کارنامه سیاه رژیم افزوده  

از   بسیاري  دراذهان  قهرآمیز  مقابله  فکر  که  بود  شرایطی  چنین  در  شد. 

مبارزان آزادي و برقراري عدالت اجتماعی ریشه دواند. از جمله بسیاري از  

با  آنهاییکه در جبهه ملی د افراد  از مذهبی و  بودند اعم  وم فعالیت کرده 

گرایش چپ به این نتیجه رسیدند که با استبداد شاهی تنها با نیروي قهر  

می توان مقابله کرد. اعضا جناح چپ جبهه ملی دوم که سابقه ي شکست  

حزب توده را در خاطره داشتند ودرجمعبندي خود آنرا ناشی ازعدم مقابله  

مقابل رژیم می دانستند این بار در صدد برآمدند تا   نظامی حزب توده در

ننگ شکست گذشته رهبري جنبش رهاییبخش را با نثار جان خود جبران  
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کنند . از جمله گروه هاي سیاسی که با این طرز فکر شکل گرفت  هسته  

و   ،کیومرث ایزديدکتر حشمت اهللا شهرزاد  ،اي مرکب از منوچهر کالنتري

بود. موضوع محوري بحث گروه در ابتدا بررسی ضرورت مبارزه    بیژن جزنی

قهرآمیز واسلوب هاي آن بود. در همان ابتدا ایزدي پس از مدتی همکاري  

ج از  پیشنهادي  هاي  شیوه  دانستن  عملی  غیر  بخاطر  گروه  کنار  با  ریان 

فعالیت خود   به  بیشتر  براي جمع کردن همفکرانی  اعضا  بقیه  اما  کشید. 

که در ارتباط    و عباس سورکی  44در سال  حسن ضیا ظریفی   ادامه دادند.

درسال بود  ظریفی  فعالیت    45با  تا  کردند  سعی  آنها  پیوستند.  گروه  به 

ه شکلی منظم و با رعایت اصول مقابله با پلیس سیاسی  سیاسی خودرا ب

سازماندهی کنند. از سوي دیگر مباحث خود را همچنان حول اینکه چگونه  

باید مبارزه قهرآمیز را به پیش برد ادامه می دهند.آنها ضمن در نظر گرفتن  

سنن مبارزاتی قهرآمیز در داخل کشور، به تطبیق تجربیات موفق جنبش  

ش خلق هاي چین، ویتنام، الجزایرو به ویژه به تجربیات کوبا  هاي رهائیبخ

حزب    ؛با ویژگی هاي ایران اقدام می کنند. نکته مهم دیگر آن بود که  گروه

که   بود  مطرح  سئوال  این  حال  دانست.  نمی  کارگر  طبقه  حزب  را  توده 

چگونه می توان در غیاب حزب طبقه کارگر دست به اقدام مسلحانه زد. در  

ه این سئوال آنها به تجربه کوبا مراجعه می کنند. اینکه در آنجا گروه  پاسخ ب

هاي انقالبی مسلح توانسته بودند بدون تشکیل حزب  حمایت توده هاي  

امپریالیسم   به  وابسته  رژیم  و  کنند  جلب  را  سرنگون   "باتیستا"مردم  را 

ید،  سازند. گروه بین رژیم حاکم بر ایران و کوبا مشابهت هاي زیادي می د

اما براي شروع عملیات قهر آمیز نکته گرهی این بود که از کجا باید آغاز  

در کدام یک امکان حمایت توده اي براي ادامه  و    ؟ کرد؟ از شهر یا روستا

بیشتر به انجام مبارزه قهرآمیز در    جزنی  ؟کاري بیشتر است و به چه  دلیل

می دانست اصالحات ارضی توان انقالبی    او هرچند که.  روستا اعتقاد داشت
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توده هاي روستایی را کاهش داده است اما به لحاظ وجود دالئل دیگري 

اولویت می دانست. را هم چنان در  ترتیب گروه جزنی  روستا  این  در    به 

صدد تدارك آغاز نبرد مسلحانه در روستا برآمد. از آن پس آنها به جذب  

داختند که آمادگی الزم براي انجام عملیات مسلحانه در کوه را  افرادي پر

 داشته باشند.  

  به   دو نفر از اعضاي اولیه گروه بنا   و دکتر شهرزاد   کالنتري   46در سال      

اولی تحت عنوان استراحت به انگلیس    .دالئلی از ادامه کار  خود داري کردند

رفت و دومی که صاحب داروخانه بود تا زمان دستگیري به کار روزمره خود  

ضعف گروه نشد. در همین سال  تمشغول شد. اما این عقب نشینی ها باعث  

به گروه پیوستند. اما    سن پورو غفور ح  عده دیگري از جمله حمید اشرف

سیر امور براحتی پیش نرفت و در همین زمان ضرباتی به گروه وارد شد.  

به این شرح که تهیه اسلحه از جمله موارد مبرم در دستور کار گروه بود،  

آنها سعی می کردند تا به انحا مختلف اسلحه تهیه و انبار کنند. درهمین  

اسلحه اي را که پیش ناصر    قرار می شود تا سورکی   46ر دي ماه  رابطه د

میکند اما  را این کار  تحویل دهد. سورکی بود از او گرفته وبه جزنی  آقایان 

بود هردو توسط پلیس دستگیر می    هنگامی که درحال رد اسلحه به جزنی

شوند. این دستگیري براي گروه ضایعه بزرگی بود. پس از دستگیري این  

گروه پس از بررسی ماجرا به    ؟ سئوال مطرح شد که آنها چگونه لو رفتند

ابتداي ورودش به گروه عامل نفوذي    این نتیجه رسید که ناصر آقایان از 

او باعث دستگیري  این دو شده. ظاهرا ساواك مسئله رد و    بوده و  ساواك

بدل اسلحه را بسیار جدي گرفته وبه گمان آنکه آنها قصد انجام عملیاتی  

را دارند آن دو نفر رادستگیرو عامل نفوذي خودرا سوزانده بود. متعاقب این  

از اعضا گروه دستگیر می شوند. این بحبوحه    ماجرا عده دیگري  یا  ضدر 

که خود را در معرض خطر دستگیري می بیند زندگی نیمه مخفی  ؛  ظریفی
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تشکیالت تهران حزب  "پورکه با    واحدي  از ایرج  پس از آن پیش می گیرد.

به قصد    واحدي  ایرج  همکاري می کرد  کمک می خواهد.  "توده پورنیز 

با عباس شهریاري  ارتباط  در  اورا  که    کمک  قرار می دهد. شهریاري هم 

راي کشف سایر سرنخ هاي تشکیالت  عامل ساواك در تشکیالت تهران بود، ب

ظریفی را در تورتعقیب و مراقبت عوامل ساواك می گذارد.  ضیا  بالفاصله  

ظریفی در سر قراري که با جلیل افشار داشت در دام پلیس  ضیا  سرانجام  

افتاده و هر دو دستگیر می شوند. اما این دستگیري باعث نمی شود تا گروه  

ببرد. متعاقب این ماجرا بقیه اعضا براي   به همکاري شهریاري با ساواك پی

جلوگیري از دستگیري هاي بیشتر همگی مخفی می شوند. پس از مدتی  

آنها به این نتیجه می رسند که براي ممانعت از ضربات بیشتر به جنبش  

الفتح در فلسطین به پیوندد. تا از این طریق هم علیه امریالیسم جنگیده  

ند. به این ترتیب در صدد پیدا کردن راهی  و هم آموزش نظامی  بین  باشند 

براي خروج از کشور برمیآیند. آنها نیزبه  مانند ظریفی به سراغ واحدي پور  

معرفی می کند. ساواك سعی    می روند و او نیز آنها را به عباس شهریاري

گروه تصمیم  می کند تا همه را به مرز کشانده و یکجا دستگیر کند. اما اعضا  

مرز   از  دونفر  ابتدا  عبور  بودن مسیر  سالم  از  اطمینان  براي  تا  می گیرند 

رمز   یافت  در  با  نیز  بقیه  آنها،  موفق  عبور  درصورت  آنگاه  شوند؛  خارج 

سالمتی، اقدام به عبور  از مرز کنند.  ساواك براي فریب گروه سعی می  

ی با تمهیداتی دیگر آنها  کند تا ابتدا این دو را به سالمت از مرز عبوردهد ول 

  و صفاري آشتیانی   را دستگیر کرده وروانه زندان کند. آنها صفایی فراهانی

را از مرز می گذرانند.اما این دو توسط پلیس مرزي عراق دستگیر وروانه  

اتفاقاتی که در حاکمیت عراق     ه به خاطر حزندان می شوند. در این بحبو

رخ می دهد آن دو به ایران  برگشت داده نمی شوند. در این میان سه نفر  

به اسامی مشعوف کالنتري که    کیانزاد  مجید و    ، محمد چوپان زادهدیگر 
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بودند براي خروج خودرا به مرز می رسانند؛ اما در  رمز سالمتی را گرفته  

سرمرز توسط ژاندارمري ایران دستگیر و تحویل ساواك شده و بالفاصله به  

تهران فرستاده می شوند. پس از این دستگیري ها که همگی به نحوي از 

انحا درارتباط با تشکیالت تهران حزب توده رخ داده بود، دستگیر شدگان  

با ساواك همکاري    ن نتیجه می رسند که عباس شهریاريدر زندان به ای

 می کند.   

تشکیالت به جز دونفري که خودرا به فلسطین  اعضا  به این ترتیب از کل  

غفور حسن  این دو نفر یکی  .  نمی شوندتنها دونفر دیگر دستگیر    ؛رساندند

اشرفدیگري  و    پور آنها  بودند    حمید  ارتباط  یکدیگر  که  علت با  به  نیز 

بود با هم نداشتند.  و    ضربات قطع شده  این میان  ارتباطی  حسن پور  در 

مستقال در صدد بر میآید تا با عضو گیري هاي جدید سازمان را تجدید قوا  

ا  کند. او پس از مدتی طوالنی برحسب اتفاق موفق می شود تا در خیابان ب

مواجه شود. از آن پس آنها با همکاري دیگر اعضا، سازماندهی    حمید اشرف 

جدیدي را با تشکیل سه تیم  پی ریزي می کنند.  تیم کوه با مسئولیت  

تیم شهر بامسئولیت محمد هادي فاضلی وتیم تهیه اسلحه    ،حمید اشرف

 وتدارك مواد منفجره.   

براي سازماندهی نیرو و ادامه فعالیت سیاسی به    صفایی فراهانی   48درسال  

  کشور باز میگردد. او در تهران از طریق هوشنگ دلخواه با غفور حسن پور 

در صحبت هایی که با این دو    صفاییارتباط برقرار می کند.    و حمید اشرف

ب آنها با کوشش رفقاي باقیمانده داخل  یامی کند متوجه می شود که در غ

است گرفته  شکل  او  نظر  مورد  اهداف  انجام  براي  و کشورتشکیالتی    ؛ 

ملیات بدان نیازمند است  همچنین متوجه می شود آنچه گروه براي آغاز ع

تامین سالح مورد    يبرا  صفایی به همراه صفاريسالح ومهمات می باشد.  

شود.  گروه  نیاز   می  فلسطین  گذراندن  آنها  عازم  سر  از  با  مدتی  از  پس 
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مشکالتی موفق میشوند تا مقادیري اسلحه ومهمات جنگی به کشور وارد  

 کنند.     

اي انجام عملیات مسلحانه در کوه  تا بر  بر میآیدپس گروه در صدد    آناز  

نقشه خود را اجرا کند. نخستینن مسئله حل مشکل مالی تشکیالت بود .  

قدام به مصادره موجودي بانک ملی خیابان  ا بدین منظور آنها طی عملیاتی  

در    وزرا کردند. دومین مسئله جذب نیرو براي شرکت در عملیات کوه بود.

بود تماس    که عضو گروه پویان  فتاحیطی این فعالیت ها آنها با عباس م

برقرار می کنند واز این طریق در جریان دیدگاه ها وفعالیت هایشان قرار  

می گیرند. آنها در صحبت هایی که براي وحدت با هم انجام می دهند بر  

اختالف پیدا می کنند. در  سر اولویت آغاز مبارز در روستا یا شهر با هم  

شهر را    حالیکه گروه صفایی معتقد به آغاز مبارزه در روستا بود گروه پویان

مقدم می دانست. به این ترتیب  آنها در مرحله اول مالقات به وحدت نظر  

 نرسیدند.   

در تعقیب نظر گروه براي انجام عملیات نظامی در جنگل    صفایی فراهانی

بهزادي، محمد علی محدث قندچی، رحیم سماعی،    بهمراه عباس دانش 

جلیل انفرادي و هادي بنده خدا لنگرودي    هوشنگ نیري،   مهدي اسحاقی، 

  . براي شناسایی و انبارك سازي در منطقه مورد نظر عازم دره مکار می شوند

اشرف حمید  هاي    همچنین  نیاز  کننده  تامین  و  شهر  رابط  عنوان  به 

تعیین می شود.گروه مدت پنج ماه در     لجستیکی ورابط با گروه احمد زاده

از سوي دیگر هم   انبارك سازي مشغول می شود.  و  به شناسایی  جنگل 

نیز به تالش خود  براي ایجاد وحدت نظر    زمان با این عملیات حمید اشرف

پویان افرادگروه  احمدزاده  واعزام  با  مذاکره  به  جنگل  دهد.    به  می  ادامه 

سرانجام در این مذاکرات آنها به این نتیجه می رسند که مبارزه در روستا  

این همه قرار    ارزه درشهر تثبیت شده باشد. بباید زمانی آغاز شود که مبا
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شد تا آنها نیز افرادي را به جنگل بفرستند. از این گروه تنها احمد فرهودي  

 موفق شد به گروه جنگل به پیوندد.                                                                     

 

 آغاز عملیات مسلحانه در سیاهکل 

س ازپنج ماه اقامت در جنگل بیم آن داشت که مبادا نا خواسته گروه پ      

با این استدالل اصرار به انجام عملیات داشت،    و   لو رفته و متحمل ضربه شود

سیر  آنها  لذا   اما  رساندند.  سیاهکل  منطقه  به  را  خود  عملیات  آغاز  براي 

اتفاقاتی در شهر رخ داد   میانحوادث بنحو دلخواه آنها پیش نرفت. در این 

که منجر به دستگیري عده اي از عناصر کلیدي تشکیالت شهر از جمله  

زیر شکنجه مجبور به افشاي    د. این دو در ش  و غفور حسن پور  سامع   مهدي  

شهري شدند . از    اطالعات گروه جنگل، از جمله معرفی افراد رابط محلی و

مستقل   هنگ  ازآن  وبیش  سیاهکل  منطقه  ژاندارمري  و  ساواك  پس  آن 

. ژاندارمري در اولین  ندگیالن براي سرکوب چریکها اعالن آماده باش داد

شبخوس  "نیري رابط محلی گروه را که شغل معلمی در روستاي    اقدام ایرج

را داشت دستگیر و اورا براي لو دادن انبارك ها و قرار رفقایش تحت    "الت

مبدل   درلباس  ها  ساواکی  روستا  این  محل  در  داد.  قرار  شدید  شکنجه 

بهمن گروه کوه    16روستایی مراقب اوضاع می شوند. از سوي دیگر در روز

از دستگیري اسکندر رحیمی مطلع می شود. آنها    طریق  حمید اشرف   از

نیري و همراه کردن او با گروه هادي بنده   براي ممانعت از دستگیري ایرج 

و   روستائیان  هجوم  مورد  هادي  آنجا  در  فرستند.  می  روستا  به  را  خدا 

قرار می گیرد،  از خود دفاع    مامورین  آنکه  بدون  او  این یورش  نتیجه  در 

دستگیر و به الهیجان فرستاده می شود. گروه وقتیکه هادي    ؛مسلحانه کند

بنده خدا بر سر قرارش حاضر نمی شود ضمن آنکه فکر می کردند ممکن  

است اورا به پاسگاه  سیاهکل برده باشند،  تصمیم میگیرند تا پیش از آنکه  
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نداشته باشند دست به عملیات بزنند. به این ترتیب آنها  زمان انجام کاري  

  به پاسگاه ژاندارمري  سیاهکل حمله کردند.   1349بهمن    19در عصرروز  

در آنجا پس ازتصاحب ده قبضه سالح محل را ترك کردند. درجریان این  

   ؛ حمله هوشنگ نیري تیر می خورد. از سوي دیگر در واکنش به این حمله

چریک ها به تکاپو می افتاد. بالفاصله شاه را درجریان    رژیم براي سرکوب

فرمانده   اویسی  تیمسار  ازطریق  مستقیما  خود  او  گذارند.  می  ماجرا 

ژاندارمري خواستار سرکوب سریع چریکها می شود. پس از این فرمان شاه  

ویژه اي را   از جمله یکان  فوري آغاز شد.  با هلی کوپتر  عملیات تجسس 

گشت وشناسایی وارد منطقه کردند. در همان حال براي    براي انجام عملیات

با چریکها دهبانان روستاهاي   از هر گونه همکاري روستائیان  جلو گیري 

در   ژاندارمري  با  تا  خواستند  آنها  از  وتهدید  ارعاب  با  و  جمع  را  محل 

فراهانی تصمیم   اما در جبهه چریکها،  دستگیري چریکها همکاري کنند. 

  اه جلیل انفرادي براي مداواي نیري اورا به شهر برسانند.می گیرد تا به همر

آنها در مسیر خود در روستاي چهل ستون از روستائیان کمک می خواهند  

در این ماجرا با وجود    اما در عوض مورد هجوم روستائیان قرار می گیرند.

آنها   سرانجام  روستائیان  اما  کنند  می  شلیک  مهاجمین  به  چریکها  آنکه 

و به مامورین ژاندارمري تحویل می دهند. به این ترتیب پنج تن  رادستگیر  

با   همکاري  در  روستائیان  مانند.  می  باقی  نبرد  صحنه  در  چریکها  از 

بهمن    30ژاندارمري آنها را بطرف چریکها هدایت می کنند. جنگ و گریز تا  

ادامه می یابد. سرانجام گرسنگی وخستگی چریکها را از پاي می اندازد. آنها  

اما دیگر امکان    ؛تصمیم میگیرند تا از مهلکه گریخته خود را به شهر برسانند

اي شلیک می کرد. در   به هر جنبده  نداشت. دشمن  چنین کاري وجود 

شرایط بسیار دشواري که پیش آمده بود آنها  در حال جنگ و گریز  توسط  

جه آن  نیروها ژاندارم محاصره  و به رگبار گلوله بسته می شوند که در نتی
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مهدي اسحاقی و محمد رحیم سماعی مورد اثابت گلوله واقع شده و هر دو  

. در این میان احمد فرهودي که بر اثر شلیک گلوله زخمی  جان می بازند

دانش بهزادي و محدث قندچی دستگیر    ،شده بود بهمراه دو رفیق دیگرش

وند. در جریان درگیري هاي سیاهکل از چریکها دونفر کشته میش  .می شوند

وژاندارمري   ارتش  نیروها  از  و  5ولی  کشته  شوند  7نفر  می  زخمی    . نفر 

کردند   همکاري  ژاندارمري  با  که  هم  و    1ازروستائیانی  کشته  نفر    3نفر 

 روز خاتمه یافت.                   11زخمی شدند. به این ترتیب ماجراي سیاهکل پس از 

براي محاکمه   نفر    6دستگیر شدگان جنگل و  متعافب آن دادگاه نظامی 

نفر می شدند بطور غیر علنی تشکیل   13ازدستگیر شدگان شهر که جمعا 

وپس از محاکمه اي فرمایشی همگی به اعدام محکوم شدند. پس از آن در  

بدون توجه به فرجام خواهی محکومین به دستور     1349اسفند  26تاریخ  

 111مستقیم شاه تیرباران شدند.

در جزوه جمعبندي یکساله علل شکست جنبش سیاهکل را   حمید اشرف 

 این گونه جمعبندي میکند:      

بنظر من عواملی که دست به دست هم دادند و موجبات نابودي کامل  "      

دسته کوه را فراهم ساختند عمدتا خطاهاي تاکتیکی بودند ولی از لحاظ  

ک  نظامی،-سیاسی  استراتژیک  دسته  بزرگ  اشتباه  یک  مرتکب  وهستان 

علل تاکتیکی شکست دسته کوه  .  گردید،که ذیال بدین موارد می پردازیم

 

 

بودند:    111 قرار  این  از  شدند  اعدام  تاریخ  این  در  که  رفقایی  دلیل  )ناصر  ( سیف  . 

قندچی ، صفایی محدث  فراهانی  محمدعلی  صفایی  اکبر  حسن ،علی  هادي   ،پورغفور 

فرهودي ،خدابنده نیري ،احمد  رحیمی ،هوشنگ  انفرادي ، اسکندر  دانش  ،جلیل    عباس 

   الدین مشیديشعاع و اسماعیل معینی ،محمدهادي فاضلی بهزادي، 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D9%81%E2%80%8C%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D9%81%E2%80%8C%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB_%D9%82%D9%86%D8%AF%DA%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D8%B5%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D8%AF%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D8%AF%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D8%AF%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D8%AF%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF_%D9%86%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1


   شوریده آرمان شهر  انمسافر 420

 

 

 

 : از دعبارت بودن

 تاخیر در شروع عملیات  �˺

 عدم یک سازمان زیر زمینی محکم با کادرهاي مخفی  �˻

 عدم یک سیستم ضداطالعاتی دقیق و حساب شده. �˼

 ظ عمل و نظر با گروه جنگل.عدم هماهنگی گروه هاي دیگر از لحا �˽

 112"عدم قاطعیت افراد کوه در برخورد با حوادث.  �˾

 ودر ادامه علت اشتباه استراژیک شکست را اینگونه توضیح می دهد:                    

ثات  حافراد دسته کوهستان درهفته هاي آخر برنامه شناسایی خود در مبا"

                                                              خود به این نتیجه رسیده بودند که:         

بگذارد" اثر  عمل  تحت  منطقه  بر  که  شود  تنظیم  طوري  باید  .  "عملیات 

ترتیب   عملیات "بدین  اي  منطقه  تاثیرات  تاثیرات  "جاي   "تئوري  تئوري 

این تغیر استراتژیک بر حرکات تاکتیکی  .  را می گرفت   "سراسري عملیات 

بود که به سرعت    این  بایست  نمی  اولین ضربه، دیگر  از  رفقاي کوه پس 

وبه   ماندند  می  منطقه  در  بایست  می  بلکه  کردند  می  ترك  را  منطقه 

شناسایی دقیق تاکتیکی می پرداختند تا بتوانند ضربات بعدي را در همان  

وخلق منطقه را به   منطقه وارد سازندتا تداوم ضربات بر منطقه تاثیر گذارد

            113"اند.مبارزه بکش 

 او در ادامه این طور می نویسد:                                                           

دشمن  "     که  کرد  نمی  بینی  پیش  هیچگاه  کوهستان  دسته  فرماندهی 
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نفري به کوه گسیل    8چنین نیروي عظیمی را براي نابودي دسته کوچک  

ظار داشت که نیروهاي گروهان ژاندارمري  فرماندهی کوه در نهایت انت  دارد، 

الهیجان در مرحله اول به میدان فرستاده شوند. هرگز تصور نمی کردند  

که هنگ ژاندارمري گیالن و تمام نیروهاي پلیس وارتش در منطقه بسیج  

   114"شوند و با استفاده از ده ها هلی کوپتر به جستجو به پردازند.

 

 احمدزاده      - مفتاحی -گروه پویان 

نشر حقایق  "از جمله فعالین مذهبی بود که با شاخه دانش آموزي    پویان   

در    "اسالمی را  خود  رژیم  ضد  فعالیت  بعدا  او  کرد.  می  همکاري  مشهد 

در جریان    پویان که وابسته به جبهه ملی بود ادامه داد    "جبهه اسالمی"

در ارتباط با پخش اعالمیه دستگیر و مدتی را در    41یت هایش درسال  ل فعا

پویان  برد.  سر  به  سال    زندان  اجتماعی     44در  علوم  رشته  در  تهران  در 

- مشغول به تحصیل می شود. او در محیط تحصیلی جدید با مارکسیسم

 لنینسم آشنا و جذب آن می شود.

زادهدر همین ساله به تحصیل    ا مسعود احمد  در دانشکده علوم مشغول 

  . آشنایی داشت  "حقایق اسالمی "از زمان فعالیتش در نشر    او با پویان .  بود

مشت فعالیت  سابقه  زمان  رهمین  درآن  کرد.  می  نزدیک  بهم  را  آنها  ك، 

ستی پیدا کرده بود. این دو مباحثی را حول  احمدزاده نیز گرایش مارکسی

نظري آن هارا بهم    اتاشتراکسرانجام  ند.  د مارکسیسم با هم پیش می بر

برخی کتاب هاي مارکسیستی را    بسیار نزدیک می کند. از آن پس پویان 

 رد. می گذا براي مطالعه در اختیار احمد زاده
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  یکی دیگر از دوستان هم مدرسه اي پویان که  علی طلوع  از سوي دیگر   

فراهم می آورد.    با دوست دیگرش عباس مفتاحی  اورازمینه آشنایی    ؛بود

مفتاحی دانشجوي دانشکده پلی تکنیک بود، او هم از جمله افراد مذهبی  

اي بود که بعدا جذب مارکسیم شد. مفتاحی قبل از اینکه وارد دانشکده  

آشنا می شود. صفایی که اورا    شود به جهت درس آموزي با صفایی فراهانی

می   مستعدي  مارکسیفرد  آموزشی  کتابهاي  می  س بیند  اخیارش  در  تی 

 گذارد.  

مفتاحی در ساري از طریق فرهودي که دوست او بود، نشریات جبهه ملی   

کرد. بعد ها به پیشنهاد فرهودي او هسته اي    را براي مطالعه دریافت می

از خودش، فرهودي، نقی حمیدیان، رحیم کریمیان و محمد رضا   مرکب 

همچنین با سیف دلیل صفایی و کاظم سالحی    مفتاحی   ملکیان تشکیل داد. 

طه بود و آنها رابه  جذب نیرو و تشکیل هسته هاي سه نفره تشویق بدر را

می کرد. او در همان مقطع هسته دیگري با شرکت چنگیز قبادي، مهرنوش 

 گیز ) تشکیل داد.قبادي (برادر چن ابراهیمی(همسر چنگیز) و بهرام 

سال   زاده  پویان  47در  احمد  با  را  به    مفتاحی  مدتی  از  پس  کرد.  آشنا 

این سه با هم اقدام به تشکیل هسته اي کردند که پس از    پیشنهاد پویان

در    معروف شد. احمد زاده  احمد زاده -مفتاحی    - گسترش به گروه پویان

 این مورد می نویسد: 

شکست    "            شرایط  در  ترور،  و  خفقان  شرایط  در  ترتیـب  بـدین 

مبارزه خلق ما، و در شرایطی که روشنفکران انقالبی عمدتاً فاقـد هـر گونـه  

سابقه تئوریک و تجربی بودند، کار از نو باید شروع می شد، پس جنبش  

نوین کمونیستی پا گرفـت، تجمـع سـاده نیروهـا آغاز شد. هدف از این  

پیدا  تجمع   و  تعمق در شرایط  بلکه  تعرض دوباره،  و  نیرو  آوري  نه جمع 
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  115"کردن راه نوي مبارزه بود

فکر را شناسایی    این هسته پس از تشکیل در صدد برآمد تا نیروهاي هم

زاده احمد  کند.  تشکیالتی  وحدت  آنها  مارتیک    وبا  طریق  از  تهران  در 

قازاریان با بیژن هیرمن پور آشنا شد. هیرمن پور دانشجوي رشته حقوق  

متون   از  بسیاري  انگلیسی،  زبان  به  مطلوب  آشنایی  بواسطه  او  بود. 

مارکسیتی را مطالعه ویا ترجمه کرده بود. در آن زمان  مساله گذار مسالمت  

تاکی  و  شوروي  اتحاد  کمونیست  حزب  در  مشی  آمیز  ضرورت  بر  چین  د 

به   براي عده اي از چپ ها که  انقالب کوبا  مسلحانه و همچنین پیروزي 

دنبال پاسخ گویی به موضوع چه باید کرد درایران بودند،  باعث شد تا در  

اطراف هیرمن پورکه دانش و اطالعات مارکسیتسی داشت گرد بیایند وحول  

به مشی مسلحانه    موضوعات مبرم جنبش بحث کنند. هیرمن پور معتقد 

بود ولی تمایلی به راه چینی نداشت . بلکه معتقد به انتخاب شیوه اي با  

  ؛ بسیار ضعیف بودچشم  بینایی    بلحاظ توجه به شرایط خاص ایران بود. او  

هسته اي را شکل داده بود که بعدا در ارتباط با گروه قرار گرفت.    با این همه

بمنظور غنا بخشیدن    و احمد زاده   خود او نیز در زمینه نقد نظرات پویان 

 به دیدگاه آنان مقاالتی را تنظیم میکرد وبه گروه ارائه می داد.

تشکیالت       توسعه  روند  با    پویان  ؛ در  آنجا  در  رفت.  تبریز  به  همچنین 

با او از طریق محافل ادبی آشنا شده بود تماس گرفت  صمد بهرنگی که قبال  

و از این طریق با محفل سیاسی اي که در ارتباط با صمد بودند آشنا شد .  

با   اما  تبریز قطع می شود،  با محفل  او  ارتباط  براي مدتی  با مرگ صمد 

  . ارتباط برقرار کند موفق میگردد  تا با بهروز دهقانی تالش ها بعدي پویان
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، مناف فلکی  ، علیرضا نابدلبه این ترتیب هسته اي مرکب از بهروز دهقانی

تشکیل می شود. بعدها اسداهللا مفتاحی نیز به این جمع می پیوندد. این  

فراد جدیدي را جذب کند. از جمله  هسته نیز از آن پس تالش می کند تا ا 

 حسن جعفري و همایون کتیرایی که از طریق مفتاحی جذب می شوند . 

از    تالش هاي پویان  او پس  ادامه می یابد.  براي گسترش گروه همچنان 

آنجا   عازم مشهد می شود. در  توکلی  نیز  مدتی  با دوست سابقش حمید 

تماس می گیرد و از طریق او  هسته اي مرکب از حمید توکلی، شهین  

 غالمرضا گلوي و بهمن آژنگ را سازماندهی می کند.   ،توکلی

 

 اما هدف اولیه گروه چه بود ؟  

 در این باره می نویسد:  د احمد زادهمسعو

بدین ترتیب پذیرفتیم که هدف مـا و سـایر گروههـاي کمونیسـت بایـد    " 

لنینیسـت باشـد، بالفاصله این مسئله مطرح   -ایجـاد حـزب مارکسیسـت  

 116"شد که براي ایجاد چنین حزبی چه باید کرد؟ 

نیز در جمعبندي سه ساله در باره وظائفی که گروه در دستور    حمید اشرف

 کار خود داشت می نویسد:

    

 وظایف تیم هاي مثلث عبارت بود از: "

 . مطالعه متون مارکسیستی   1

 ی تسآثار مارکسی وانتشار .  ترجمه 2

تیم  3 آنان در  تربیت مارکسیستی  و  اگاه  روشنفکران وکارگران  .کار روي 
 

 

   32، همان ،ص . مسعود احمد زاده 116



 425  پیوست ھا 

 

 

جدیدمثل"هاي   طبقه    "ث  حزب  تشکیل  براي  سازي  زمینه  منظور  به 

      117"کارگر

به این ترتیب مالحظه می کنیم که در آن زمان براي هسته مرکزي گروه  

مسئله  تشکیل حزب طبقه کارگر ازجمله وظایفی بودکه در اولویت قرار  

براي  احزاب کمونیست روسیه و چین  تجربیات  از  تبعیت  به  آنها  داشت. 

پایبند   کارگر  طبقه  حزب  تشکیل  ضرورت  به  مبارزاتی  استراتژي  تعیین 

هاي   گروه  پیوستن  بهم  از  که  داشتند  را  باور  این  ابتدا  در  آنها  بودند. 

                        می نویسد:                                               مارکسیستی حزب کمونیست تشکیل خواهد شد. احمد زاده

لنینیسـم و تحلیـل  -گروه ما نیز بـا هـدف عاجـل آمـوزش مارکسیسـم  " 

اجتماعی میهن ما تشکیل شده بود. گروه در طی رشد  -شرایط اقتصادي

خود به ایـن دوراهـی رسـید: بایـد در پـی ایجـاد حزب پرولتاریا بود، یا  

        118"نگ چریکـی؟در تشکیل هسته مسلحانه در روستا و آغاز ج

قرار داشت. تجربه انقالب چین    گروه درابتدا تحت تاثیر اندیشه هاي مائو 

براي آنها بسیار اهمیت داشت آنها تجربه رهبري حزب کمونسیت چین در  

و وابستگان داخلی آن را در پیش رو داشتند. افراد گروه    ریالیسم پامشکست  

به رادی به  معموال  آنرا تکثیر کرده و  و پکن گوش می کردند و گفتارهاي 

نیز   دیگري  جاي  از  چین  کمونیست  حزب  محبوبیت  گذاردند.  می  بحث 

حزب   سیاست  چین،  کمونیست  حزب  زمان  آن  در  گرفت.  می  نشات 

به سوس آمیز  مسالمت  گذار  مورد  در  اتحاد شوروي  را  یکمونیست  الیسم 

ت وآنرا محکوم می کرد. احمد  نوعی رویزیونیسم در مارکسیسم می دانس
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 در این مورد می نویسد:   زاده

مارکسیسم  " بین  مرزبندي  ایام  همین  در  و  -اگر  یکطـرف،  از  لنینیسـم 

رویزیونیسـم و اپورتونیسـم از طرف دیگر، در یک مقیاس بین المللی شکل  

ز تـا حـدودي موجـب نگرفته بود، شاید سلب اعتماد از حزب توده در آغـا 

سلب اعتماد از کمونیسم هم شده بود. اما اینک به نظر می رسد که مقام  

- لنینیسم واقعی خالی اسـت و بایـد پـر شود. پس مارکسیسم- مارکسیسم

لنینیسم انقالبی، به مثابه تئوري انقالب، تنها ملجاء پیگیرتـرین انقالبیـون 

یراز جانب روشنفکران انقالبی  شـد. بـدین ترتیـب اقبـالی وسیع و چشمگ

عجـین    لنینیسم، که حاال با نام و اندیشه هاي رفیق مـائو-به مارکسیسم

آثار   نشر  و  مبادله  جریان  در  ترتیب  بدین  میشود.  مشاهده  است،  شـده 

تی به وجود  ، محافـل و گروههـاي کمونیس کمونیستی و بخصوص آثـار مـائو

گـرایش   اي،  تـوده  جنگهـاي  و  انقالبـی  تاثیرتجربیـات  تحت  میآمدند. 

اي روز به روز بیشتر مـی شـود. در    (نظـري) بـه مبـارزه مسـلحانه توده

          119"ایـن ضـمن تجربـه کوبـا هـم مـورد توجـه قـرار گرفـت

نست که مشی  اما مسئله مهم آن بود که گروه هنوز بدرستی نمی دا      

ببرد. باید پیش  را چگونه  آمیز علیه رژیم  ابتدا    قهر  آنها در  این جهت  از 

اجتماعی  -تالش کردند تا درك علمی و همه جانبه  اي از وضعیت اقتصادي  

- ایران بدست آورند. اینکه ایران کشوري است با خصوصیات نیمه فئودال 

این یا  چین  مشابه  مستمره  است.   نیمه  حاکم  دیگري  شرایط  خیر  که 

بنابراین براي بررسی تاثیرات رفرم ارضی شاه به بررسی وتحقیقات روستایی  

وردند. ماحصل آپرداختند. آنها مجموعه اي از تحقیقات روستایی را فراهم  
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به   رو  ایران  در  فئودالیسم  که  رساند  نتیجه  این  رابه  آنها  تحقیقات  این 

بو  مقابل  در  و  رفته  بعالوه اضمحالل  است.  یافته  رشد  زمیندار  رژوازي 

بورژوازي ملی نیز به سوي کمپرادور شدن سمت گرفته است. لذا با توجه  

به این دگرگونی ها بورژوازي ملی نیز رسالت انقالبی خودرا ازدست داده  

است. نتیجه آنکه  انقالب ما شباهتی به انقالب چین ندارد. ولی انقالب ما  

انقالب نوع  از  به رهبري طبقه کارگر    همچنان  نوین و  بورژوا دموکراتیک 

 می نویسد:    است. احمد زاده

اما برخورد درست چیست؟ نمی توان گفت که تغییراتی روي داده،  "    

از   را  انقـالب مسـلحانه ضرورت خود  امـا  از میان رفته  اساساً  فئودالیسم 

به عقب نیفتاده است؟ آیا از بین رفتن    دست نداده و لحظه مبارزه قطعی

یک تضـاد و آمـدن تضـادي جدید، تغییري در تضاد اصلی جامعه ما داده  

         120  "یا همین تضاد را شدت و حدت بخشیده است؟  

در آن زمان در محافل روشنفکري کشور بحث  حول چگونگی پیشبرد    

تحلیل هاي خودرا در    آنها.  عمل انقالبی در شرایط جدید بسیار مطرح بود

کرد "زمینه   باید  قرار  می    "چه  بقیه  اختیار  در  نظر  اظهار  و  بحث  براي 

دادند. در این میان  برخی از آن ها این ایده را مطرح می کردند که در  

شرایط موجود باید براي بقا خود وجلوگیري از دستگیري فعالین سیاسی  

کاري را رعایت کرد.  توسط پلیس و ضمانت ادامه کاري  حداکثر مخفی  

آنها همچنین براي گروه  هاي مبارز صرفا برنامه مطالعه متون مارکسیستی  

 وتاریخ ایران را پیشنهاد میکردند.                           

کتاب مشهور خود بنام   در نقد و رد چنین گرایش سیاسی بود که پویان    
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را به جامعه روشنفکري آن زمان    "نه ورد تئوري بقاضرورت مبارزه مسلحا"

ضمن توضیح شرایط حاکم بر جامعه کارگري     ارائه داد. در این نوشته پویان 

   :می نویسد پویان کشور ، به تشریح دالئل آن می پردازد.

کارگر"       که  میدهد  نشان  ما  همه  تجربه  با  جوان،  کارگران  حتی  ان، 

به   چندانی  رغبت  میبرند،  سر  به  آن  در  که  وضعی  از  خویش  نارضائی 

آموزشهاي سیاسی از خود نشان نمیدهند. علتهاي این امر را میتوانیم پیدا  

فقدان هر نوع جریان قابل لمس سیاسی و ناآگاهی آنان موجب شده    .کنیم

تا   فرهنگ مسلط جامعه  پذیرش  به  تا  ویژه  است  به  یابند.  حدي تمکین 

کارگران جوان، حتی ساعات محدود بیکاري و اندوخته هاي حقیر خود را  

لومپن   آنها خصائل  غالب  بورژوائی میکنند.  تفریحات مبتذل خرده  صرف 

با   تا  میکوشند  باشند،  داشته  گفتگو  مجال  اگر  کار  هنگام  اند.  کرده  پیدا 

سازند.  کوتاه  را  کار  ساعات  مبتذل  کارگران،    مکالمات  کتابخوان  گروه 

مشتري منحط ترین و کثیف ترین آثار ارتجاعی معاصر هستند. دشمن ما  

با   و  اي  توده  گونه حرکت سیاسی در سطح  هر  از  با جلوگیري  میکوشد 

ازدیاد روزافزون تفریحات سهل الوصول، کارگران ما را به پذیرش خصلت 

زهر آگاهی سیاسی را  عمومی خرده بورژوائی عادت دهد و به این طریق پاد

در میان آنان به پراکند. پلیس در یک کارخانه بیش از هر جاي دیگر ترس 

کارگران   تا  میشود  استفاده  اي  شیوه  هر  از  آورد.  می  وجود  به  خفقان  و 

همواره در وحشت و اضطراب به سر برند، به ویژه کارخانه هاي بزرگ در  

ازان مولد را به کار میکشند.  واقع به سربازخانه هائی تبدیل شده اند که سرب

یک انضباط سربازخانه اي بر آنها اعمال میشود تا حداقل وقت صرف شود  

و حداقل امکان تماس آنان با یکدیگر وجود داشته باشد. هر گونه تمایل  

ترین   بیرحمانه  نارضائی،  آمیز  مسالمت  دادن  نشان  براي  اعتصاب،  براي 
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                                        121  "عکس العمل ها را در پی دارد 

علل سکوت کارگران و بی عملی آنان در واکنش به  تالش می کندتا    پویان 

ستمی که به آنان روا می شود را ریشه یابی کند و سپس براي مقابله با آن  

 راه حل ارائه دهد او می نویسد:  

تجربه    " مدام  بطور  خود  را  رنج  این  آنها  مینویسیم،  را  آنها  رنج  ما  اگر 

پذیرند و با پناه بردن به   میکنند، با اینهمه آنرا تحمل میکنند، صبورانه می

را سبک سازند. چرا؟   این رنج  بار  بورژوائی سعی میکنند  تفریحات خرده 

علت هاي متعدد آنرا میتوان در یک چیز خالصه کرد: زیرا نیروي دشمن  

مطلق   نیز  دشمن  سلطه  از  رهائی  براي  را  خود  ناتوانی  و  مطلق  را  خود 

ابر نیروئی مطلق در اندیشه  میپندارند. چگونه میتوان با ضعف مطلق در بر

رهائی بود؟ رابطه با پرولتاریا، که هدفش کشاندن این طبقه به شرکت در  

مبارزه سیاسی است، جز از راه تغییر این محاسبه، جز از طریق خدشه دار  

کردن این دو مطلق در ذهن آنان، نمیتواند برقرار شود. پس ناگزیر تحت  

ونه امکان دمکراتیکی براي تماس،  شرایط موجود، شرایطی که در آن هیچگ

ندارد، روشنفکر   ایجاد آگاهی سیاسی و سازمان دادن طبقه کارگر وجود 

بگیرد.   توده طبقه خویش تماس  با  انقالبی  قدرت  از طریق  باید  پرولتاریا 

قدرت انقالبی بین روشنفکران پرولتري و پرولتاریا رابطه معنوي برقرار و 

  .122"به رابطه سازمانی میانجامد . اعمال این قدرت در ادامه خویش

ضرورت اعمال قدرت انقالبی براي رابطه گیري با طبقه    پس از آنکه پویان

 

 

، ضرورت مبارزه مسلحلنه و رد تئوري بقا ، سایت اینترنتی آرشیو اسناد   امیر پرویز پویان .  121
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کارگر را مطرح می کند در نقد  نظر آن هایی که معتقد بودند که تا زمان  

گروه  فراهم نشدن شرایط و لحظه مناسب براي عمل انقالبی، ضروریست که  

انجام فعالیت سیاسی آشکار خوداري کنند    هاي سیاسی براي بقا خود از

 این طور می گوید: 

این فرمول بی تردید نمیتواند راه حل صحیحی براي رفع دشواریهاي   " 

کنونی نیروهاي انقالبی در راه متشکل ساختن پرولتاریا و توده ي انقالبی  

واقعیت نخواهند یافت مگر    "شرایط مناسب"و    "لحظه مناسب "باشد، زیرا  

تاریخی   به ضرورتهاي  از مبارزه خویش  انقالبی در هر لحظه  آنکه عناصر 

پاسخ مناسب دهند. پس این فرمول در خدمت چه چیز قرار میگیرد؟ در  

ی که ترس فلج کننده خود را از دشمن با امکان ناپذیر  ت خدمت اپورتونیس

ائف انقالبی خود را به مرزي  دانستن تجزیه ي او، سلطه او توجیه میکند، وظ 

محدود میسازد که از هر گونه درگیري با پلیس اجتناب شود و رشد مبارزه  

این ترتیب می  به  موهوم وا می گذارد.  نتیجتاً  به جبري متافیزیکی و     را 

بینیم تشکلی که در آغاز هدف خود را کوشش براي تشکیل حزب طبقه  

مشی اپورتونیستی، در هر لحظه از  کارگر قرار داده بود با انتخاب این خط  

حیات خویش به دفن این هدف نزدیک میشود و به بقاي بی ثمر خود بیش  

از همیشه مشتاق میگردد. نظریه اي که میخواست خود را در خدمت اهداف  

پرولتري قرار دهد، در عمل براي حفظ خود اهداف را قربانی میکند. پس  

خود را چنین توضیح میدهد: بر هر در عمل    "تعرض نکنیم تا باقی بمانیم "

باقی   تا  بکشیم  بطالن  خط  کمونیست  حزب  خاطر  به  انقالبی  تالش 

           123"بمانیم.
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زمانی    پویان ما  بقاء  میکندکه  جمعبندي  طور  این  خود  نوشته  پایان  در 

ا انقالبی توام شود.  قدرت  با اعمال  پنهانکاري  و می  تضمین می شود که 

 نویسد:                        

باید اندیشید که چه چیز قادر است چنان چتر دفاعی اي بر کل سازمان  "    

سازمان    -چیزي که همواره باید انتظار آن را داشت    - بگشاید که اشتباه فرد  

را دچار تالشی نسازد. باید دریافت که اصل پنهانکاري، این شرط الزم اما  

چه چیز باید پیوند داد تا در مجموع شرایط بقاي رشدیابنده  غیرکافی، را با  

تنهائی یک   به  آورند. پنهانکاري یک شیوه دفاعی است. ولی  ما را فراهم 

شیوه دفاعی منفعل است و تا هنگامی که از قدرت آتش برخوردار نباشد  

که   تاکیدکنیم  اگر  است  طبیعی  ماند. پس  خواهد  باقی  منفعل  همچنان 

آنکه با اِعمال قدرت انقالبی همراه باشد، دفاعی غیرفعال و  پنهانکاري بی  

نامطمئن است، و اگر می باید پنهانکاري و قدرت انقالبی تواماً شرط بقاي  

، یعنی اصل عدم تعرض را  "بقاء"ما باشند ناگزیر باید اصل بنیانی تئوري  

جاي  ، لزوماً  "تعرض نکنیم تا باقی بمانیم "نفی کنیم. به این ترتیب نظریه  

                  124"براي اینکه باقی بمانیم مجبوریم تعرض کنیم میدهد"خود را به مشی  

   ، توسط پویان   "ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوري بقا"پس از ارائه جزوه   

مسعود  حول آن در گروه بحث هایی صورت گرفت. متعاقب آن قرار شد تا 

حاصل آن مباحث را جمعبندي کند و طی نوشته اي در اختیار    احمد زاده 

مبارزه مسلحانه هم استرتژي  "گروه بگذارد. حاصل این فعالیت فکري کتاب  

تاکتیک هم  اعضا    "و  اختیار  در  نظر  اظهار  براي  تدوین  از  پس  که  بود 
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                            تشکیالت قرارگرفت.                                    

بسیار متاثر از ایده هاي جنبش چپ نوین    احمد زاده-،مفتاحی   گروه پویان 

در تبیین ضرورت اعمال قهر انقالبی در شرایط خاص ایران    بود. احمد زاده 

که در کتاب انقالب در انقالب وي منعکس است کد    رهاز تز هاي رژي دب

 می آورد.  

شد،       تدوین  تاکتیک  هم  استراتژي  هم  مسلحانه  مبارزه  کتاب  زمانیکه 

بیژن هیرمن پور از جمله کسانی بود که بر کمبود هاي  این کتاب نقدي  

نوشت. پس از آن بود که تزهاي مطرح شده در آن کتاب بعنوان خط مشی  

               .گروه در سطح جنبش ضد دیکتاتوري ارائه شد

 یک هاي فدایی خلق  اعالم موجودیت چر

همانطورکه قبال اشاره کردم تا پیش از عملیات سیاهکل، بین گروه صفایی  

پویان  فراهانی و    و  تاکتیکی  تقدم  و  روستا  یا  در شهر  مبارزه  تقدم  حول 

. این بحث ها با استراتزیک هر کدام از آنها بحث هایی صورت می گرفت

شکل   جنگل  به  فرهودي  فرستادن  با  و  شهر  در  عملیات  آغاز  پذیرش 

در صدد بود تا نیروهاي بیشتري    همکاري به خود گرفت. هرچند گروه پویان

به جنگل بفرستد ولی به جهت سرکوب کامل مبارزان جنگل، فکر فعالیت  

. در آن زمان رابط هاي دو گروه، احمد  در آنجا براي مدتی مسکوت ماند

وحمید اشرف در صدد بودند تا ادغام دو تشکیالت را سامان دهند .    زاده

از هم توسط  این دو گروه صورت گرفت.   در این مقطع دو عملیات جدا 

ه کالنتري قلهک را برنامه  حمله ب  گروه پویان  1350فروردین    16درتاریخ  
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و موفقیت  با  و  داد  ریزي  انجام  جانی  تلفات  عملیات    همچنین 125. بدون 

تاریخ   در  برنامه   1350فروردین     18دیگري  گروه جنگل  بقایاي  توسط 

گروه موفق شد تا یکی از مهره هاي رژیم    . در این عملیاتریزي و اجرا شد

جدید اداره دادرسی ارتش    بنام  ضیاء الدین فرسیو را که به عنوان رئیس

هدف از  126را صادر کرده بود به قتل برساند. حکم اعدام افراد دستگیر شده

انجام این عملیات خنثی کردن تبلیغات گسترده اي بود که رژیم براي قدر  

قدرت نشان دادن خود در سرکوب و نابودي مخالفین در پیش گرفته بود.  

ن بازتاب  وسیعی درمیان  از آن  این دو عملیات  یروهاي ضد رژیم داشت. 

پس گروه سعی کرد تا با کارتبلیغی وپخش اعالمیه هدف از این عملیات را  

به مردم توضیح دهد. پس از این دو عملیات و ادغام آنها  گروه جدید تحت  

اعالم موجودیت کرد. در این زمان رهبري    "چریک هاي فدایی خلق"نام  

 بعهده داشتند.    ، ناب دل و احمد زادهگروه را پویان

کرد.کم    وارد  گروه  به  مهلکی  ضربات  دشمن  آن  از  پس  کوتاهی  مدت 

تجربگی و درك نادرست نسبت به توان افراد در مقابله با شکنجه، منجر به  

کلیدي گروه شد افراد  از  برخی  تاکتیک مناسب در  دراتخاذ  توجهی    . بی 

در هنگام پخش اعالمیه دستگیر شد. متعاقب    نابدل  25/1/50ابتدا درتاریخ  

پویان   3/3/50آن در   از جمله  برجسته دیگر سازمان  اسکندر    دو کادر  و 

 صادقی نژاد بعالوه تعداد دیگري از اعضا دستگیر یا به قتل رسیدند.       

 

 

  ، نوروزي  حسن، زادهاحمد   ت کننده دراین عملیات عبارت بودند از : مجید . افراد شرک  125

 مسعود احمد زاده  خلیل سلماسی نژاد و مناف فلکی،
  رحمت پیرونذیري،  ،صفاري آشتیانی  : افراد شرکت کننده در این عملیات عبارت بودند از . 126

 منوچهر بهایی پور و اسکندر صادقی نژاد.
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ور مفتاحیپس  عباس  از  مرکب  جدیدي  رهبري  ضربات  این  حمید    ،ود 

. این رهبري پس از صحبت بر سر  شدتشکیل    و مسعود احمد زاده   اشرف

اقداماتی را در این زمینه انجام می دهد . به    ؛ضرورت فعالیت مجدد در کوه

افرادي را سازماندهی کرده وبراي انبار زنی ودیگر    ر حمید اشرفاین منظو

امور الزم براي آغاز فعالیت در کوه به مازندران اعزام میکند؛ اما همه این  

کارها به علت کم تجربگی افراد و هوشیاري ژاندارمري و ساواك ناکام می  

                                                             127.ماند

دراین دوران دو ضربه کاري دیگر به سازمان وارد می شود که طی آن دو  

مناف فلکی شناسایی    3/5/50کادر کلیدي سازمان دستگیر شدند. درتاریخ  

لو    ودستگیر میشود. مناف در زیر شکنجه قرارش را با مسعود احمد زاده

بر سر این قرار    مسعود احمد زاده   5/50  /4  تیجه در تاریخ می دهد. در ن

  رخ داد عباس مفتاحی   50درضربه دیگري که در شهریور    دستگیر می شود. 

توانمند   رهبري  گروه  ترتیب  این  به  شد.  دستگیر  موید  اکبر  قرار  سر  بر 

             .تئوریک خودرا از دست می دهد سیاسی و

، اسداهللا  این ضربات رهبري جدیدي مرکب از حمید اشرف  ورود  پس از   

قبادي  ،مفتاحی نوروزي  چنگیز  از    و حسن  گرفت.  ن پس حمید  آشکل 

در    اشرف عمده  نقشی  نظامی  هاي  توانایی  و  تجربه  سابقه،  جهت  به 

تشکیالت پیدا کرد. به این ترتیب گرایش به جنگ چریک شهري بر مبناي  

استفاده از تجربیات جنگ چریک شهري در  و با    همان تزهاي احمد زاده

امریکاي التین از اهمیت ویژه اي برخوردار شد. از سوي دیگرساواك نیز با  

مشاورین خارجی   تجربیات  از  استفاده  کنار  در  تجربیات خود  جمعبندي 
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وهمچنین اعمال شکنجه هاي طاقت فرسا بر مبارزین و بهره برداري  از  

به سازمان  ب و مراقبت ضرباتی بی امان  امکانات لجستیکی و شنود، تعقی

وارد می کند. با این همه شور وتمایل محافل دانشجویی وروشنفکري جامعه  

آن چنان باال بودکه در    57تا    50نسبت به سازمان در همه سالهاي بین  

جذب نیرو  نه تنها نقصانی به وجود نیامد بلکه حتی توان سازماندهی آنان  

 نداشت.  نیز را 

رفقاي ما جنگی را شروع کردند که براي انجام آن آموزشی ویژه اي ندیده    

خطا هزینه   و  ها درنبردي نابرابر با آزمونآن  . اي نیندوخته بودندو تجربه

ها هیچ خللی در اعتقاد و ایمان اعضاء  بسیار گزافی پرداختند؛ اما این ناکامی

اخت. در تحلیلی  و سمپات هاي سازمان نسبت به مشی مسلحانه وارد نس 

این ضربات شد رفقا آن  براي توجیه  الزامات جنگ    که بعدها  از  را ناشی 

کم شهري،  ذهنچریک  و  مقابل  تجربگی  در  اعضا  توان  به  نسبت  گرایی 

شکنجه و همچنین عدم توجه به توان تکنیکی دشمن براي مقابله با خود  

 ت ادامه یافت: پس فعالیت افراد باقیمانده در سه جهکردند. ازآنارزیابی

 .هاي مخالف مشی که پس از ضربات اوج گرفتنقد اندیشه -

 .دهی افراد معتقد به مشیوقفه براي جذب و سازمانفعالیت بی  -

 . ایجاد امکانات مالی، انتشاراتی و تبلیغی -
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تاکتیک، سایت  مبارزه مسلحانه هم استرتژي هم  احمد زاده مسعود،

 اینترنتی آرشیو اسناد اپوزیسیون

اشرف حمید، تحلیل یک سال مبارزه چریکی در شهر و کوه ،سایت 

 اینترنتی آرشیو اسناد اپوزیسیون

اشرف حمید، جمعبندي سه ساله، سایت اینترنتی آرشیو اسناد 

 اپوزیسیون 

باش چریک  روایت ها در بود و ،  2اتابکی تورج، مهاجر ناصر، راهی دیگر ج

 نشر نقطه، هاي فدایی خلق ایران

اسناد و دیدگاه هاي حزب توده ایران از آغاز پیدایش تا تا انقالب بهمن  

 ناشر حزب توده ایران   ،1357ماه 

آذر. سایت اینترنتی آرشیو   16 -آذ، سازمان فدائیان خلق ایران 16بیانیه 

 اسناد اپوزیسیون            

لنینیسم.  - مسلحانه انحراف از مارکسیسم بیگوند تورج، تئوري تبلیغ

 سایت اینترنتی آرشیو اسناد اپوزیسیون 

پویان امیر پرویز، ضرورت مبارزه مسلحلنه و رد تئوري بقا، سایت 

 اینترنتی آرشیو اسناد اپوزیسیون

 انتشارات زمستان  ،ثالث اخوان، زمستان

سناد  ن، تاریخ سی ساله ایران، سایت اینترنتی آرشیو اژجزنی، بی -
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 اپوزیسیون 

چگونه مبارزه مسلحانه توده اي می شود، سایت اینترنتی   ن، ژجزنی، بی -

 آرشیو اسناد اپوزیسیون 

مارکسیسم اسالمی واسالم مارکسیستی، سایت اینترنتی  ،  جزنی، بیژن-

 آرشیو اسناد اپوزیسیون 

 نبرد با دیکتا توري شاه، انتشارات مازیار  بیزن، جزنی،

معه شناسی ومبانی استراتژي جنبش انقالبی خلق  ن، طرح جاژبی جزنی،

 ایران سایت اینترنتی آرشیو اسناد اپوزیسیون 

سازمان دانشجویان ایرانی در امریکا (هواداران سازمان فداییان خلق ایران 

 . 1350-60اکثریت) ؛ منتخبی از اسناد ده سال پویندگی و تکامل 

 محمد ، دخترم چریک فدایی خلق؛ سطوت

html.1355-1/07/2008/com.blogspot.fatapour://http 

    

 کاشفان فروتن شوکران، نشر تدبیر ، ملو احمدشا

 شاملو احمد.باغ آینه انتشارات مروارید                                                    

 از بودن و سرودن ، نشرسخن  ، شفیعی کدکنی محمد رضا

آنچه یک انقالبی باید بداند، سایت اینترنتی   ، صفایی فراهانی محمد علی

 آرشیو اسناد اپوزیسیون                                                                                    

 گلسرخی خسرو، اي سرزمین من، نشر نگاه

طلبان فرصت  به  پاسخ  حمید،  مسلحانه،هم    ،مومنی  مبارزه  مورد  در 

 تاکتیک، سایت اینترنتی آرشیو اسناد  اپوزیسیون   هم  استراتژي و

میزانی فرج اهللا، نظري به تاریخ جنبش ملی شدن نفت، سایت اینترنتی   

 آرشیو اسناد  اپوزیسیون 

ایران شماره     فدائی خلق  ارگان سراسري سازمان چریکهاي  کار،  نشریه 

http://fatapour.blogspot.com/2008/07/1-1355.html
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 56،59،60،81،82،99،140،141،142،143،144،145،148،149هاي: 

 یت اینترنتی آرشیو اسناد اپوزیسیون، سا

سایت    7تا1نبرد خلق، ارگان داخلی سازمان چریکهاي فدایی خلق شماره  

 اینترنتی آرشیو اسناد اپوزیسسون

 1354اعدام انقالبی عباس شهریاري، سازمان چریکهاي فدایی خلق

 وزیري طهماسب ، فقط توانستم دست برادرم را بفشارم 

https://www.bbc.com/persian/iran/٢٠١١/٠٤/١١٠٤١٢
_siahkal_tahmasb_vaziri 

 
 

https://www.bbc.com/persian/iran/2011/04/110412_siahkal_tahmasb_vaziri
https://www.bbc.com/persian/iran/2011/04/110412_siahkal_tahmasb_vaziri
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 127,  117 ....... رضا  غالم  ،  یمهربان  قیال

 257 ............................. روانی انوش  ،  یلطف 

, 156,  140,  123چ یلیا  ریمیوالد  ،  نیلن

157  ,203 

 401 ......................................... يآنر  ،  لوفور

 401 .................................... گئورگ   ،  لوکاچ

 173,  88 ............................ کارل   ،  مارکس

 404,  403,  401 ......... هربرت   ،  مارکوزه

, 425,  406,  398,  86دون   تسه  ،  مائو

426 

 391 ......................... یعل  محمد  ،  يمبشر

 350,  342 .... ) حسن(   یمجتب  ،  یمحسن

 292 ............................ می عبدالحک  ،  مختوم

 104 ................................ زھره   ،  رشانهیمد

 270,  57 ......................... جواد   ،  يمشکور 

,  387,  386,  364,  71محمد   ،  مصدق

388  ,389  ,390  ,392 

 201 ......................... رفعت   ،  بنام  معماران

 409,  399 ..................... مان یسل  ،  ینیمع

,  363,  341) ونیهما (   اهللا  هبت  ،  ینیمع

369 

 434 ................................. اسداهللا   ،  یمفتاح 

 434,  422,  416 ........... عباس   ،  یمفتاح 

 400 ......................................دوم   آرتور  مک

 345,  336,  257 .............. ری ام  ،  ینیممب

 409 ............................... ی حسنعل  ،  منصور

,  252 ......... ) منصور(  رضا  ،  ییمنصورغبرا 

255  ,257  ,259  ,261  ,262  ,268 ,

270  ,275  ,284  ,286  ,288  ,289 

, 101,  100,  98,  97د ی حم  ،  یمومن

102  ,202  ,203  ,206 



 445  نمایه 

 

 151,  150,  53 ................. د ی حم  ،  یمؤمن

 342,  325 ........................اکبر   ،  یرجانیم

  به   معروف)  هاشم(  حسن  ،  انیرزائیم

, 194,  170,  147ی هاشم  عباس

197  ,275  ,281 

 433,  424,  409,  169رضا   یعل  ،  نابدل

 302 ............................... ل ی اسماع.    مساینر

 166 ............................. ز یپرو  ،  مسلم  رینص

, 254,  253,  227) صادق(  فرخ  ،  نگهدار

257  ,258  ,261  ,271  ,272  ,336  ,

337  ,348 

, 400,  399,  398روس یس  ،  ينهاوند

401 

 370 .......................... منصور   ،  يمحمد  نور

 373 ......................... شهرام   ،  يناصر  نوروز

 434 .................................... حسن   ،  ينوروز

 103 ..................................... داهللا ی  ،  ينوروز

 103 ...................... میابراه   ،  پور  روانینوش

, 313,  294,  289) عباس(  رجیا  ،  يرین

314  ,341  ,342  ,354  ,365  ,366 ,

414  ,417 

 103 ........................... ینقی عل  ،  طبع  کین

 399 .................................... ز یپرو   ،  کخواهین

 165,  156...................... عباس  ،  هوشمند

 118 ........................................... نیم  یهوش 

 383 ....................................... آدئلف   ،  تلریه

 414 ....................................... رج یا   ،  يواحد

 292 .................... محمد   طوواق  ،  يواحد

, 64,  63,  55,  54,  27طهماسب   ،  يریوز

66  ,86  ,90  ,97  ,105  ,110  ,189 ,

196  ,339  ,340 

 117 ............. اکبری عل  ،  یاسفرجان  يریوز

 117 ............................... محمدرضا   ،  یثربی

  


