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  ایران چریکی جنبش تاریخ

 

                    
مجموعه مقاالت زیر در مناسبت یادواره جنبش سیاهکل باستثنای مقاله راز آشکار که "

ومقاله آخرین بنقلل از  فارسی  BBCبرای نحستین بار چاپ علنی میشود درسایت رادیو

  " منعکس شده است. ویژه نامه مجله آرش 

، شمار مجموع کشته شدگان جنلبش  "ایران بین دو انقالب"روند آبراهامیان، در کتاب ی

نفللر اعللالد کللرده اسللت. ایللن آمللار،   ۴۳1را  1۴۳۱تللا بنمللن  1۴۳۱چریکللی از سللا  

داد هلا، خودکشلی هلا و    دربرگیرنده همه کسانی که است که در جریان درگیری ها، اع

شکنجه ها جان خود را از دست داده اند.یک مقاد بلندپایه امنیتی دوران شاه، در گفلت  

نفر دانست.براساس اسناد موجلود و بله گفتله     ۴1۴و گویی که با او داشتم، این تعداد را 

برخی از اعضای باقی مانده سلازمان هلای چریکلی، بلا توجله بله دشلواری در پل یرش         

، حتلی بلا   1۴۳۳ضای تازه و شمار اندک کادرها، به ویژه پس از ضربات سا  گسترده اع

در نظر گرفتن شمار زندانیان عضو این سازمان ها، مجموع اعضلای تشلکیالتی و مسلل     

، بدون احتساب هلواداران سلازمان   1۴۳۱تا  1۴۳۱سازمان های مختلف چریکی از سا  

 نیافته، کمتر از هزار نفر تخمین زده شده است.

اما شمارهواداران دو سازمان چریک هلای فلدایی خلل  و سلازمان مجاهلدین خلل  در       

گرماگرد انقالب، نشانه آن قلمداد شده که تعداد اندک اعضا و کوچکی این سلازمان هلا   

در قبل از انقالب نمی تواند به تننایی مبنای ارزیابی اهمیت و میلزان تاییرگل اری آننلا    

کوچک از جوانانی که حتی هنوز ناد چریک بر خلود   باشد.از چنل سا  پیش که گروهی
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نگ اشته بودند به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل در کناره جنگل های شلما  ایلران حملله    

کردند، دورانی آغاز شد که گرچه چند سالی بیش طو  نکشید، اما نشانه خود را بر روند 

 قم زد.تحوالت سیاسی برجای گ اشت و فصلی از تاریخ معاصر ایران را ر

اما این فصل، هنوز چندان ورق نخلورده اسلت. بله رغلم برخلی پلژوهش هلای ارزنلده،         

مطالعات صورت گرفته در این باره در مجموع اندک است و بخش عملده ای از ارزیلابی   

ها، اغلب به عنوان تابعی از اوضاع و شرایط زمانله و گلرایش هلای سیاسلی، یلا سراسلر       

 ه نفی و انکار.ستایش و تجلیل بوده اند یا یکسر

به همان اندازه که هواداران نظاد پادشاهی، با اشاره به عملیات نظامی چریک هلا آننلا را   

خوانده اند، طرفداران مشی مسلحانه نیلز بلا حملله بله      "تروریست و خرابکاران وابسته"

پرداختله   "قنرمانی هلا در پیکلاری نلابرابر   "منش و روش هیئت حاکمه وقت، به روایت 

ند سا  اخیر، البته هم برخی از پژوهشگران دانشگاهی و هم شماری از کسلانی  اند.در چ

که خود حضوری مستقیم در متن مبارزات مسلحانه نیمله او  دهله پنجلاه خورشلیدی     

داشته اند، کوشیده اند شرحی بی طرفانه و نزدیک تر به واقعیت از رویلدادها بله دسلت    

ی شلکل گیلری مبلارزات مسللحانه سلازمان      دهند و به ریشه یابی زمینه ها و انگیزه ها

 یافته در ایران بپردازند و پیامدها، دستاوردها و تبعات این حرکت را بررسی کنند.

با این همه، به نظر می رسد که رسیدن به درکلی همله سلویه و شلناخت ابعلاد پیلدا و       

پننان جنبش چریکی در ایلران و پیاملدهای آن، نیازمنلد پلژوهش هلا و بررسلی هلای        

شتری است؛ پژوهش هایی که به دلیل از میان رفتن بسیاری از چنره های اصلی ایلن  بی

جنبش، سکوت مسئوالن حکومت وقت و دور از دسترس ماندن اسناد به جا مانده از آن 

 دوران با دشواری هایی جدی روبه رو هستند.

هلای  اهمیت این پژوهش ها، تننا به بررسی تاریخچه، اندیشله هلا و عملکلرد سلازمان     

چریکی محدود نمی شود. از یک چشم انداز، این سازمان هلا، نملود و نملاد دسلت کلم      

و پس از  1۴۳۱بخشی قابل توجه از نسلی بودند که در ادامه حضور خود، با انقالب سا  



 ۴ 

به قدرت رسیدن نظاد جدید، طیفی از بازیگران اصللی عرصله سیاسلت ایلران را شلکل      

 دادند.

باره جنبش چریکی ایران، ناگزیر ابعادی بسیار وسیع تلر را در  از این رو، هر تحقیقی در 

برمی گیرد که دامنه آن از تحلوالت سیاسلی و اجتملاعی ایلران در دهله هلای چنلل و        

پنجاه، ساختار قدرت سیاسی در نظاد شاهنشاهی، فرهنگ سیاسی و حوزه جامعه مدنی 

 ان گسترده است.تا آرمان ها، خواسته ها و روان شناسی جمعی معترضان آن دور

عمر چریک، شش ملاه  "چریک ها، هنگاد پیوستن به سازمان مخفی خود می گفتند که 

؛ شاید با بنره گیری از این تمثیل بتوان گفت که در مقیاسی بلزر  تلر در پننله    "است

تاریخ، عمر گرایش به مبارزه چریکی به عنوان گرایش غالب نیز به هملان انلدازه کوتلاه    

 بوده است.

حا ، به نظر می رسد که در بررسی زمینه ها و پیاملدهای چنلین جنبشلی بایلد      با این

 محتاطانه سخن گفت.

 در باره این مجموعه

مجموعه ای که پیش رو دارید به مناسبت چنلملین سلالگرد عملیلات سلیاهکل فلراهم      

آمده است و به همیل دلیل، تمرکزش بر زمینه ها، انگیزه ها و پیاملدهای آن، از جملله   

سازمان برآمده از این عملیات، یعنی سازمان چریک های فدایی خل  ایران استوار است. 

بنابراین هرچند، در برخی از مطالب، اشاراتی به جنبش مسلحانه در کلیت آن شده، املا  

در بخش عمده ای از مطالب به عملیات سیاهکل و سازمان چریلک هلای فلدایی خلل      

در برمی گیلرد،  1۴۳۱سیر تحوالت را تا انقالب سا  پرداخته شده است. این بررسی ها، 

 و به مجموعه رویدادها و تحوالت پس از انقالب نمی پردازد.

آنچه پس از انقالب روی داد، موضوعی است که جداگانه باید مورد بررسی قرار گیرد، بلا  

این همه در برخی از مطالب، تننا اشاراتی کلی به سلیر تحلوالت بلدون وارد شلدن بله      

ییات صورت گرفته است.این مجموعه با دو هدف عمده تدارک دیده شده است: او ، جز

در دو  1۴۳۱گردآوری دیدگاه های متفاوت کسانی که در سلا  هلای پلیش از انقلالب     



 ۳ 

سوی خط روبه روی هم صف کشیده بودند و دود، بیان ناگفته ها و در عین حا  دیلروز  

ه در پلی درک و شلناخت بنتلر آن رویلدادها     را نگریستن از پنجره امروز تا کسانی را ک

بوده اند، امکان قضاوتی فراهم آید؛ قضاوتی که در چنل سلا  گ شلته بلی وقفله ادامله      

 داشته و نه تننا تمامی نگرفته، که تماد و کما  هم نبوده است.

با این همه، دشواری ها، دامن این مجموعه را هم گرفت. از هر دو سو، بسیاری دعوت ما 

ی نوشتن، هر یک به دلیل و دالیلی رد کردند.تالش ما برای دسترسی به اسناد نیز را برا

ناکاد ماند و ننادها و مجموعه های دولتی در ایران که در حلا  حاضلر مجموعله اسلناد     

مربوط به جنبش چریکی ایران را در اختیار دارند و تا کنون تننا بخش هلایی از آننلا را   

تماس ها و پیگیری ها از حضور در ایلن مجموعله و بیلان     منتشر کرده اند، به رغم همه

 اسناد و دیدگاه های خویش خودداری کردند.

 

 جمشید طاهری پور

 

چریک ها برخاسته از جنبش دانشجویی ایران و جامعه روشنفکری دهه چنلل و پنجلاه   

 خورشیدی بودند

جهاا   بدون تردید بازنگری و بررسی تجربه چریک های فدایی خلق ایران از 

 گوناگون دارای اهمیت است.
این بازنگری ها برای نسل جوان ایران ذخیره ای از تجارب گ شتگان فلراهم ملی آورد و   

به آننا این مجا  را می دهد تا اشتباهات پدران خلود را تکلرار نکننلد و آینلده خلود و      

 میننشان را با روشن بینی و روشن رایی بیشتری ببینند و بسازند.

 تعریف کرده اد. "نابالغی خود خواسته"یاهکل را من رویداد س

آدد بالغ کسی است که نه تننلا از نابلالغی خلود عبلور کلرده بلکله عبلرت هلای آن را         

درونمایه بلوغ خود بشناسد! به این ترتیب میان گ شته و آینلده ملی تلوان یلک رابطله      

 کما  بخش و تعالی دهنده ترسیم کرد.



 ۳ 

ندیشم که چریک های فدایی چگونه انسان هایی بلوده  در این فرصت، به این سوا  می ا

اند؟ تاملی در خود شناسی و بازشناخت انقالبیون نسل خودد؛ نسل دهه چنلل و پنجلاه   

ایران! من آننا را با قنرمانی های بزر  می شناسم، آننا انقالبیون آرمانخواهی بودند کله  

. کمونیست هایی "ر خویشزیستن در سخن و باو"همه زندگیشان نبرد خونبارشان بود؛ 

که ملر  را تحقیلر ملی کردنلد و آملادگی داشلتند در راه علدالت و آزادی از جانشلان         

 بگ رند.

آننا انسان هایی بودند به ننایت درجه مردد خواه؛ دوستدار مردد مینن خلود و مردملان   

 ناد داشت. "خل  زحمتکش"سراسر جنان. مردد و مردمانی که در گفتمان چریک ها؛ 

یمنه زمینی و این جنانی اما مفنومی متعالی و قدسی که چریک ها به آن عاشل   یک ه

بودند؛ یک عش  فانی کننده به آن درجه که انسان در مقلاد فلرد، نله تننلا در پیشلگاه      

قرب و منزلتی نداشت بلکه دلیل تحقیر فردیت چریلک و انکلار فردیلت انسلان      "خل "

 بود!

یستند، بازتاب و بیانگر فضلای مله آللود میلان     سخن و باوری که چریک ها در آن می ز

سنت و تجدد است! بیان روان شناسی اجتماعی زنان و مردان جوانی است کله از دایلره   

نگاه اسالمی به جامعه بیرون جنیده و از مدار زندگی سنتی پا به بیرون گ اشته بودنلد،  

 فتند.اما آن عدالت و آزادی که می جستند در مدرنیزاسیون پنلوی نمی یا

آنان برخاسته و برساخته جامعه ای هستند در مقطعی که ستیزی سرنوشت سلاز میلان   

جدید و قدیم در آن جریان داشت و اوج می گرفت. چریک ها بله اقشلار میلانی جدیلد     

رو بله گسلترش و در جسلتجوی افل  سیاسلی و       "انقلالب سلفید  "تعل  داشتند که با 

اتوری شاه همه مناف  را به روی این جسلتجو  اجتماعی تازه ای بودند، در حالی که دیکت

 و مشارکتشان در قدرت بسته بود.

بلا   ۳۳-۳۱جمشید طاهری پور نخستین فعالیت هلای سیاسلی خلود را در سلا  هلای      

لنینیستی در شنر الهیجان آغاز کلرد.   -مشارکت فعا  در ایجاد شبکه های مارکسیست

فعالیت داشت. در پی رویلداد   "گروه سیاهکل"در بخش تدارکات  ۳۱-۳۱در سا  های 
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رف در ارتباط بلود. در ملرداد سلا     سیاهکل به سازمان چریک ها پیوست و با حمید اش

در تنران بازداشت شد. در دادگاه نظامی به دوبار اعداد و در دادگاه تجدیلد نظلر بله     ۳1

سا  زندان محکود شد. در آستانه انقلالب بنملن از زنلدان آزاد شلد و بالفاصلله در       1۳

 ارتباط با سازمان قرار گرفت.

چریک ها به سازمان اکثریت نقش ملویری   او در نقد مبارزه مسلحانه و فرارویی سازمان

ارگان کمیتله   -بر عنده داشت و در این فاصله عضو دستگاه رهبری و سردبیر نشریه کار

 طی سا  های انتشار آن بود. -مرکزی

طاهری پور در نخستین کنگره سازمان از رهبری برکنار شلد، املا کماکلان در عضلویت     

 سازمان اکثریت باقی مانده است. 

دایی پدیدار و پرده ای از کشاکش سنت و تجدد در ایران است و نباید آن را بر جنبش ف

بستر منازعه مشروعه و مشروطه دید و طالب گ شته تاریک تاریخ شناخت. چریلک هلا   

 در جستجوی اف  اجتماعی و سیاسی آینده ایران بودند.

شلنگرانه اسلت،   آنچه که در بازنگری نقادانه تاریخ اجتملاعی چریلک هلا دارای ابعلاد رو    

شناسایی خویشاوندی پننان و آشکار چریک های فدایی با سنت از یکسو و بلا تجلدد از   

 سوی دیگر است.

وقتی شلیک تیر و انفجار نارنجک های ساواک، درون خانه تیمی خون می پاشلید؛ امیلر   

پرویز پویان زیباترین سلمفونی بتنلوون را روی صلفحه گراملافون گ اشلت و در سلرود       

خروش طبل و شیپور سمفونی بتنوون بود که به شنادت رسید! این یادمان که  کورا  و

اسطوره و عرفان را در قاب مدرنیته می نشاند، جلوه ای از حقیقت چریک هلای فلدایی   

 است!

چریک ها برخاسته از جنبش دانشجویی ایران و جامعه روشنفکری دهه چنلل و پنجلاه   

 خورشیدی بودند.



 ۱ 

جتماعی سنتی در مقیاس همله ایلران، بلا مدرنیزاسلیون آمرانله      زمانه ای که مناسبات ا

پنلوی، بی اعتبار و درهم کوبیده می شد، در فضایی که دیکتاتوری شاه بلر فلراز بلود و    

 هردد اوج تازه ای می گرفت.

زمانه ای که جنان در ستیز غرب و شرق می گداخت و از هر سوی آن بلوی بلاروت بله    

 مشاد می رسید.

انسان به سوی آزادی و عدالت، محرک پننان در این نبردها بود، اما بر  ضرورت پیشروی

دموکراتیلک اروپلا، برخلوردار از مدرنیتله و فرهنلگ       -خالف آنچه کله جواملع سلکوالر   

شنروندی به خیزش دانشجویی نسل دهه شصلتی هلای خلود ملی دمیلد، در فرهنلگ       

، آگاهی راستین بله ایلن   بومی، جامعه توده مدار و جنبش دانشجویی و روشنفکری ایران

 ضرورت مغلوب درک ایدئولوژیک، جزمی و توتالیتر، در انواع دینی و غیردینی از آن بود!

 چریک های فدایی با ایمان به پیروزی باور و راهشان گاد در راه پیکار داشتند.

تفصیل سخن پیرامون سود و زیان مواجنله ایملانی بلا مقلوالت اجتملاعی وسیاسلی در       

نوشته نیست، تننا می توان خاطر نشان کرد که ایمان استوار چریلک هلای   حوصله این 

فدایی راه به پیروزی نبرد! آیا سلمت اصللی پیکلار ملا علیله دیکتلاتوری شلاه بلود، یلا          

 سرنگونی رژیم شاه آماج پیکار چریک ها بود؟

د دینلی  نبرد مسلحانه دیوار دیکتاتوری را باالتر برد، کما این که انقالب اسالمی، اسلتبدا 

را بر کرسی قدرت نشاند و جامعه سیاسی ایران را به دوران قبلل از انقلالب مشلروطیت    

عقب راند! استبداد یا آزادی؟ ما حامل کداد گرایش بودیم؟ در کارپایه نظری و در برنامه 

عمل چریک ها، هر این دو گرایش مشنود است و این پارادوکس اصلی در پیکار چریلک  

 ها است!

رو به گسلترش و در   "انقالب سفید"اقشار میانی جدید تعل  داشتند که با  چریک ها به

جستجوی اف  سیاسی و اجتماعی تازه ای بودند، در حلالی کله دیکتلاتوری شلاه همله      

 مناف  را به روی این جستجو و مشارکتشان در قدرت بسته بود
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ی محتلوایی  انسان و آزادی در قاموس چریک های فلدایی مفلاهیمی ایلدئولوژیک و دارا   

 طبقاتی بوده است.

به عبارت دیگر انسان مفنومی تجزیه پ یر و به تبع آن؛ آزادی نیز برای خل  زحملتکش  

 بوده و نه برای همه ایرانیان!

به گمان من، علت اصلی ناکامی چریک های فدایی را در انسان شناختی و نوع انسلانیت  

 و آزادی آنان باید جست.

کاو در حافظه فرهنگی نسل چریک ها که پر از باورهای اسطوره در این راهیافت، کند و 

 ای، سنتی و دینی و عرفانی است، بسیار روشنگر است.

، نگاشته امیر پرویلز پویلان، قویلا زیلر     "رد تئوری بقاء"کافی است اشاره کنم که نظریه 

 ."خون بر شمشیر پیروز است"تاییر بینش دینی ایست که می گوید:

نی نیز، در آنجا که بر للزود جانفشلانی در راه اعلاده اعتبلار چلا ایلران       در آیار بیژن جز

 را بازشلناخت.   "عشل  و شلنادت  "تاکید ملی شلود، ملی تلوان رد و ایلر نظلر عرفلانی        

و این همه در حالی است که چریک های فدایی، از مشلربی گیتیانله ملی اندیشلیدند و     

 را آرمان خود می شناختند.   "سوسیالیسم"

 ه ای است پارادوکسیکا .ایران جامع

انسان ایرانی و هر پدیداری در جامعه ایران آکنده است از نقیض های عجیلب و غریلب!   

چریک های فدایی خل  از این قاعده و خصیصه ملی بیرون نبلوده انلد. چریلک هلا بله      

مکتب لنین اعتقاد داشتند، اما خود را در فاصله از حزب توده ایلران و بلا آن در چلالش    

 ند.می دید

آنان را می توان حامل دموکراتیسلمی دیلد کله بلا دگراندیشلی و نقلد و نظلر در درون        

 صفوف خود، به طور نسبی در سلوک و مدارا بودند.

از شعارنوشته های خانه های تیمی، ترجی  منافع مردد بر منافع سازمان بود. اجرای هر 

ما و اگلر منتفلی بلود،    عملیاتی که کمترین احتما  آسیب مردد در آن می رفت، بدون ا

 رویگردان بسازد. "ترور سرخ"بی آنکه آنان را از 
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باور آنان به برابر حقوقی زنان با مردان علی رغم اینکه عش  در خانه های تیمی ممنلوع  

 بود و ح  انتخاب شریک جنسی، عقوبت مر  در آستین می توانست داشت!

علنی و قانونی، مسلالمت آمیلز و   مواف  آموزش های جزنی، کار در میان مردد و فعالیت 

خشونت پرهیز، رویکردی بود کله آهسلته و پیوسلته اکثریلت آنلان از خلود بله  نلور         

رساندند و حضور پایدار گرایشی که آرمان سوسیالسم را در بنتر کلردن هملین زنلدگی    

 جاری و پاسخ به نیازهای مردد حی و حاضر کوچه و خیابان می جست و می خواست.

واهم تصلری  کلنم ایلن اسلت کله هسلتی پارادوکسلیکا  و نقلیض هلا،          آنچه را می خ

 سرچشمه کشاکش دائمی در صفوف چریک ها، از دیروزشان تا امروزشان بوده است.

سمت تعیین کننده در این کشاکش ها، گرایش به بیرون جنیدن از حدود خویش بلوده  

سیاسلی ایلران    -یاست. پویش و بالندگی که آننا را از دیگر گروه بنلدی هلای اجتملاع   

متفاوت می کند و امتیاز می بخشد.بسلیار اهمیلت دارد کله نطفله و جوانله اندیشلیدن       

مستقل و خود بنیاد در پویش جنبش فدایی جستجو و شناسایی شوند، زیلرا عللی رغلم    

محدودیت هایی که چریک ها در آن گرفتار بودند، در جسلتجوی پاسلخ خوداندیشلیده    

 برای مسائل ایران بودند.

ز با اهمیت ترین عبرت های تاریخ اجتماعی چریک های فدایی، این عبلرت اسلت کله    ا

بدون شناسایی انسان در مقلاد فلرد و بلدون بله رسلمیت شلناختن حل  او در عینیلت         

بخشیدن به فردیت خود، نمی توان به اختیار و آزادی رسید و دموکراسی و حقلوق بشلر   

 را در جامعه خود برپا داشت و استوار کرد.

مین جستجو و تفاوت و امتیاز به آننا این امکان را داد که شمار بزرگلی از نسلل هلای    ه

جوان دهه چنل و پنجاه ایران را بله صلفوف چلا جللب کننلد و ذخیلره ای از زنلان و        

مردان آزادیخواه، خواهان دموکراسی و حقوق بشر، تجدد و عدالت برای اکنلون و آینلده   

چریک های فدایی خل  ایران هنوز شناخته نیاملده  ایران فراهم آورند.خسارت و خدمت 

 است.آیا آنان مبارزانی بودند در مسیر پاسخ به ضرورت تکامل تاریخی جامعه ایران؟
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از واقعیت های انکار ناپ یر تاریخ اجتماعی سازمان چریک ها، گسست و جداافتادگی آن 

پارادوکس آگلاهی هلای   از آرمان و اهداف انقالب مشروطیت ایران است.ر این زمینه نیز 

هشدار دهنده جزنی که از یک سو بر پشتیبانی از آیت اهلل خمینی تاکید ملی کلرد و از   

سوی دیگر چریک ها را از مساعدت حتی تاکتیکی به روحانیت تشیع در دستیابی شلان  

به مسند قدرت سیاسی برح ر می داشت، شایان یادآوری است.در شعاع همین گسست 

کا ، مواجنه تردید آمیز چریک ها با رهبری آیت اهلل خمینلی قابلل   و آگاهی پارادوکسی

درک است که در امتداد آن از شرکت و تایید همله پرسلی قلانون اساسلی و جمنلوری      

بله سیاسلت    61/۳۱اسالمی خودداری کردند در عین اینکه اکثریت آنان طی سا  های 

 در غلطیدند. "خط اماد"پشتیبانی از 

فدایی شورشگری بود کله دشلمنخویی در فرهنلگ سیاسلی     خسران بزر  چریک های 

خیلر و  "و  "حل  و باطلل  "ایران را قواد بخشید، میدان مبارزه را در حصار عبور ناپل یر  

، بله  "نابالغی خود خواسته"و در انحصار قنرمانان و ناجیان در آورد و در بستری از  "شر

 انقالب اسالمی مساعدت رساند!

و یا از نظرگاه فلسفه تلاریخ هگلل    "شدن"از منظر ارسطویی  اما هرآینه به حقیقت آننا

و یا آن گونه که هایدگر آموزنده است بله   "استعداد بیرون جنیدن از حدود خویش"در 

بنگلریم؛ جنلبش فلدایی را ملی تلوان       "هستی و هستانی در بسلتر زملان  "آنان چونان 

 خاستگاه و گنواره نسل نوین چا ایران توصیف کرد.

و بازاندیشی نقادانه فراز و فرودهلای تلاریخ    "شجاعت آموختن"انی که از پی زنان و مرد

خود، اکنون به دگرگشت و نوزایش دموکراتیک در متن آرمانخواهی سوسیالیسلتی ملی   

اندیشند و در جنبش شنروندی ملت ایران در سمت انتخاب نظاد دموکراسی مبتنلی بلر   

 انسانیت حقوق بشر قرار دارند.

ی گواهی می دهد که گشوده شدن آزادی بله روی ملردد یلک جامعله و     تاریخ دموکراس

 استقرار پایدار دموکراسی در آن، بدون انسانیت حقوق بشری ناممکن است.
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من بر این نظر هستم که امتداد واقعلی و عقالنلی آرملانخواهی چریلک هلای فلدایی و       

ری است که بلدون  نوسازی سنت دلیری و ایثار و فداکاری آنان، شنامت مدنی برای تغیی

 فرجاد آن، دست یافتن ایران به آزادی، حقوق بشر و عدالت ناممکن است

از با اهمیت ترین عبرت های تاریخ اجتماعی چریک های فدایی، این عبلرت اسلت کله    

بدون شناسایی انسان در مقلاد فلرد و بلدون بله رسلمیت شلناختن حل  او در عینیلت         

اختیار و آزادی رسید و دموکراسی و حقلوق بشلر   بخشیدن به فردیت خود، نمی توان به 

را در جامعه خود برپا داشت و استوار کرد.اگر از تجربه خونبار چریک های فدایی همین 

یک عبرتشان به درون فرهنلگ سیاسلی ایلران راه یابلد و ننادینله شلود، آنگلاه پلویش         

راسی و تجدد به فداییان خل  را می توان از نیروهای محرک پیشروی ایران در راه دموک

 شمار آورد.تاریخ چنل ساله ما فداییان خل  تاریخ نانوشته و ناشناخته ای است.

اجازه می خواهم تاکید کنم که من خود را در قبا  این تاریخ مسلئو  ملی شناسلم؛ در    

قبا  ایرات و نتایجی که باورها و اعما  ما برای جامعه ایران به بار آورد.اصالت این گفتار 

ت که نه تننا از تفکر خودبنیاد به تجربله، نگلاه روشلنگر بله خلود و گفتگلوی       وقتی اس

نقادانه با خود استنتاج شده باشد، بلکه معطوف باشد بله احسلاس مسلئولیت و رویکلرد     

 ایجادگرانه نسبت به امروز و آینده ایران.

من بر این نظر هستم که امتداد واقعلی و عقالنلی آرملانخواهی چریلک هلای فلدایی و       

وسازی سنت دلیری و ایثار و فداکاری آنان، شنامت مدنی برای تغییری است که بلدون  ن

 فرجاد آن، دست یافتن ایران به آزادی، حقوق بشر و عدالت ناممکن است.

بر باد ایران و نسیم بیدار کننده آن بر جان ما دمیلده اسلت.من بلر     "تغییر"سپیده این 

 و سوسیا  دموکراسی آینده ماست.این باورد که سازمان چریک ها گ شته ما 

___________________________________ 
 

 تورج اتابکی

 استاد تاریخ اجتماعی، پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی و دانشگاه لیدن
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مورخی که به تدوین تاریخ معاصر ایران می نشیند، نمی تواند بلر حضلور جنلبش چلا     

خورشیدی در ایران چشم ببنلدد. املا در تلاریخ    مسلحانه در سالنای دهه چنل و پنجاه 

نگاری رسمی ایران اشاره ای به این حضور نیست.در ایلن تلاریخ نگلاری، جنلبش چلا      

مسلحانه این دو دهه به گونه ای محکود فراموشی گزینشلی شلده اسلت و قراراسلت از     

حافظه ملی زدوده شلود. در کتلاب هلایی نیلز کله در حاشلیه تلاریخ معاصلر از سلوی          

منتشر می شلود، اگلر اشلاره ای بله پیشلاهنگان و       "تاریخ پژوهی"ادهای گونه گون بنی

رهللروان جنللبش چللا مسلللحانه شللده اسللت، اشللاره ای اسللت سللاخته و پرداختلله و   

ها، گروهی از جوانانند با افکاری بیگانه مخدوش.در این دست از تاریخ پردازی ها، چریک

شلان دارنلد و نله    ه، که نه الفتی بلا جامعله  بافته و درهم و رفتاری خاد، و بیشتر کودکان

مردمشان را می شناسند. سودایی مزاجند و خاد فکر. نمی دانند که در پی چله انلد و از   

 ایللللن رو رفتارشللللان بللللا جامعلللله همچللللون رفتللللار یللللک بیگانلللله اسللللت.   

 

در این گونه تاریخ پردازی ها، فراموش گزینشی امری متعارف است. فراموشی گزینشلی  

که بخشی از تاریخ را که پسلند و خورنلد فرهنلگ حکلومتی نیسلت و بلا        به معنای آن

توان کنار گ اشت و جایش را به روایتی داد کله شلاید   اندیشه حکومتگران ناسازگار، مى

هرگز واقع نشده باشد.گ شته قرار است مشروعیت حکومت امروزی را بسلازد. بنلابراین،   

گردهای فراموشی گزینشی، تصویری از با بازی کردن با حافظه جمعی و به کارگرفتن ش

اى غیرواقعى، بی واسطه بله اکنلون   گ شته جامعه ساخته و پرداخته می شود تا گ شته

 جامعه پیوند زده شود.

بیشتر طرح های مطالعاتی در مراکز دانشگاهی در سلی سلا  گ شلته در بلاره مسلائل      

ننا در تلاریخ روزگلار ملا    اسالمی، گروه های اسالمی، نحله های اندیشه اسالمی و نقش آ

بوده است. بیشتر رساله های فوق لیسانس و دکترا در دانشگاه های اروپایی و آمریکلایی  

به مطالعات اسالمی اختصاص دارد و جزمواردی انگشت شمار، مطالعات اسلالمی تقریبلا   

 سایه خود را بر همه طرح های تاریخ پژوهی دانشگاهی گسترانده است
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ی ایران امروز، گویا قرار بر این است که باز خلوانی تملامی جنلبش    در تاریخ نگاری رسم

های اجتماعی تاریخ ایران از منشور آرمان خواهی های اسالمی بگل رد. و ایلن کلار، بله     

اى که بله هلی    حقیقت یعنی کنار گ اشتن و اخراج از تاریخ تماد جنبش های اجتماعی

هلاى  جنبش چا مسلحانه ایران دهه وجه صبغه اسالمی ندارند. از جمله این جنبش ها،

 چنل و پنجاه خورشیدی است.

ها و جنبش های مل هبی در صلد و پنجلاه سلا  گ شلته در      تردیدی نیست که جریان

هاى سیاسى و فرهنگى نقش و جایگاه خود را دشته اند، اما اشاره کردنی است که تالش

 ده و نیستند.ها و جنبش ها، تننا جنبش های اجتماعی ایران نبواین جریان

در تاریخ ایران، نمی توان بر حضور جنبش های دیگلر اجتملاعی چشلم بسلت. جنلبش      

هایی چون جنبش زنان، جنبش کارگران، جنبش دهقانان، جنبش اقواد ایرانى، جنلبش  

بازاریان و یا جنبش روشنگران و روشنفکران. جنبش هایی که برخاسلته از هویلت هلای    

صنفی بوده است. در حوزه رفتار سیاسلی نیلز نادیلده    جنسی، گروهی، طبقاتی، قومی و 

گرفتن جنبش های غیر م هبی از جمله جنبش چا، مصداق گونه ای ضد تلاریخیگری  

 است.

احزاب، سازمان ها و گروهای چا ایران که هنوز بقایی دارند به دلیل مشکالت عدیلده،  

د. حاصل روایت مبارزان انچندانى به درنگ و درنگریستن به تاریخ خود نشان ندادهعالقه

 قدیمى نیز، که گ ر عمر چه ناسپاسانه آنان را با خود می برد، اندک است.

در بیرون از مرزهای ایران، تاریخ نگاری معاصر ایران هرچند از تاریخ نگلاری رسلمی بله    

 جد متفاوت است، اما سنم بزر  را در پژوهش های تاریخ ایران، مطالعات اسالمی دارد.

های مطالعاتی در مراکز دانشگاهی در سلی سلا  گ شلته در بلاره مسلائل       بیشتر طرح

اسالمی، گروه های اسالمی، نحله های اندیشه اسالمی و نقش آننا در تلاریخ روزگلار ملا    

بوده است. بیشتر رساله های فوق لیسانس و دکترا در دانشگاه های اروپایی و آمریکلایی  

ردی انگشت شمار، مطالعات اسلالمی تقریبلا   به مطالعات اسالمی اختصاص دارد و جزموا

 سایه خود را بر همه طرح های تاریخ پژوهی دانشگاهی گسترانده است.
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هاى پایانى سلطنت در چنین فضایی، برای پرداختن به تاریخ جنبش چا مسلحانه سا 

 جانبه، موانع و دشواری های فراوانی وجود دارد.پنلوى، آن هم به شکلى جامع و همه

، سازمان ها و گروهای چا ایران که هنوز بقایی دارند به دلیل مشکالت عدیلده،  احزاب

اند. حاصل روایت مبارزان چندانى به درنگ و درنگریستن به تاریخ خود نشان ندادهعالقه

 قلدیمى نیلز، کله گلل ر عملر چله ناسپاسللانه آنلان را بلا خلود مللی بلرد، انلدک اسللت.           

بدین ترتیب تاریخ نگار جنبش می ماند با اسنادی پراکنده، سر و دد بریلده و دسلتچین   

شده از سوی اهل قدرت یا گزارش های ماموران سفارت خانه هلای بیگانله کله بیشلتر     

 رنگ و بوی ادای و یفه اداری دارد تا تقویم جامع رویدادها. 

تاریخ خود بلی صلدا مانلده     در این میان جنبش چا مسلحانه ایران، همچنان در روایت

 .است

 بنروز سرشار

با درجه ستوان دومی از دانشکده افسلری شلنربانی فلارغ     1۴۴۱بنروز سرشار، در سا  

التحصیل شد و دوره های دژبان و کملک هلای اضلطراری را در دانشلگاه دژبلان ارتلش       

 آمریکا و پلیس نیویورک گ راند.

کده های پلیس سوئد، ایتالیا و ژاپلن طلی   او همچنین دوره های تربیت بدنی را در دانش

کرد و با اخ  فوق لیسانس مدیریت پلیس از دانشگاه پلیس، سمت های زیلر را برعنلده   

 داشته است:

فرمانده دسته، گروهان و گردان دانشجویی در دانشکده افسری شلنربانی؛ رئلیس دایلره    

اره تربیت بدنی شنربانی؛ باشگاه های پاس ایران در اداره تربیت بدنی شنربانی؛ معاون اد

فرمانده دوره عالی دانشکده تکمیلی دانشگاه پللیس در پلیس از انقلالب و رئلیس اداره     

. بنلروز  1۴۳8تربیت بدنی شنربانی و معاون دانشگاه پلیس بعد از انقالب تلا خردادملاه   

سرشار همچنین به مدت چنار سا  سرپرست فدراسیون والیبا  ایران و همزمان رئلیس  

یون جودو و سرپرست هیئت هلای ورزش هلای رزملی نیروهلای مسلل  پلیش از       فدراس
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انقالب و رئیس فدراسیون ورزش های رزمی ایران تلا هنگلاد خلروج از ایلران در اواخلر      

 بوده است. 1۴۳8خردادماه سا  

********************* 
 در مورد خرابکارانی که اقداما  تروریستی انجام می دادند، باید گفت که عمل

آنها مخالف قانون و قانون اساسی بود و براساس قانون، پلیس و دستگاه هاای  

 امنیتی موظف به برخورد با آنها بودند.
بیژن جزنی، یکی از رهبران اصلی چریک ها بود. پدر او افسر ارتش ایران و عضو سازمان 

سلالگی در جلسلات    ۱نظامی حزب توده بود و بله شلوروی فلرار کلرد. بیلژن جزنلی از       

مخفیانه افسران توده ای شرکت می کرد و به دستور پدرش اعالمیه های حزب تلوده را  

 پخش و توزیع می کرد.

بازداشت شدند. املا تعلدادی از    1۴۳6بیژن جزنی و تعدادی از اعضای گروهش در سا  

، به پاسگاه ژاندارمری سلیاهکل  1۴۳۱بنمن  1۱اعضای گروه او مجددا فعا  شدند و در 

در جریان این حملنو تعقیب و گریزهای پس از آن چریک ها چند ژانلدارد  حمله کردند.

 1۴را به قتل رساندند و بعدها هم با افتخار از این کشتار حرف می زدند.در ایلن حملله،   

اسلفند در حلا  فلرار     8بنمن تا  1۱نفر از چریک ها شرکت داشتند و پس از حمله، از 

 بودند و از هم جدا شده بودند.

اهالی دهات اطراف پاسگاه به فدایی ها دادند دور از انتظار آننا بلود و چریلک   درسی که 

 ها را متوجه کرد که پایه مردمی ندارند.

پس از جریان سیاهکل، تیم شنری چریک ها، سپنبد فرسیو رئیس دادرسی ارتش، یک 

پاسبان گارد کالنتری قنلک، یک افسر راهنمایی و چند نفر دیگر از جمله سرتیا زندی 

پور و راننده او را ترور کردند.اقدامات چریک ها، اقداماتی غیرقانونی بود، اما به نظلر ملن   

طور مشخص اداره کل سود ساواک هم خود منشاء مشلکالت  نحوه برخورد ساواک و به 

دیگری شد.تا هنگلاد تاسلیس سلاواک، شلنربانی و بله طلور مشلخص، اداره اطالعلات         

شنربانی، مسئولیت برقراری امنیت کشور را برعنده داشلت. روشلی کله اداره اطالعلات     
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شللنربانی بللرای برقللراری امنیللت اعمللا  مللی کللرد، بللا روش سللاواک بسللیار تفللاوت    

داشت.سیستم و روش شنربانی با روش خشن ساواک و شدت عمل زیادی که در مقابلل  

مجرمین، تروریست ها و کسانی که مورد بازجویی قرار می گرفتند نشان می داد و باعث 

ایجاد نارضایتی می شد اصال قابل مقایسه نبود.طبیعت تربیت پلیس و فلسلفه شلنربانی   

دد، برادر و خواهر پللیس هسلتند. نقلش پللیس،     این بود که خدمتگ ار مردد است و مر

برقراری نظم است و پلیس به دلیل نحوه تربیتش به گونه ای عمل می کرد کله تحملل   

خشونت از طرف مردد یا افراد را داشت.من مدتنامسئو  گروهاننای کنتلر  اغتشاشلات   

و بودد. تا قبل از تاسلیس گلارد شلنربانی مسلئولیت برقلرای نظلم در هنگلاد شللوغی         

اغتشاش یا ازدحاد با دانشگاه پلیس بود و ما برای این کار از دانشجویان دانشکده پلیس 

استفاده می کردیم. ما در تماد آن مدت حتی فشنگ هم جز یک بار آن هم بله صلورت   

هوایی، مصرف نکردیم. اگر اسلحه ای هم همراه دانشجویان ما بود، به خاطر  اهر قضیه 

لحه انفرادی جزو لباس هلر پللیس اسلت و هملراهش اسلت.به      بود؛ به این عنوان که اس

یادمی آورد یک بار با گروهانم اطراف دانشلگاه تنلران ماموریلت داشلتم، در زملانی کله       

سران جبنه ملی در آنجا متحصن شده بودند. ما یک ماه به طور شبانه روزی از دانشلگاه  

تلرین برخلوردی بلا     مراقبت می کردیم و مراقب اوضاع بودیم و در ایلن ملدت کوچلک   

دانشجویان پیدا نکردیم.روابط دانشجویاندانشگاه پلیس با دانشلجویان دانشلگاه تنلران و    

آننایی که به اصطالح ازدحاد می کردند و یا حتی اغتشاش می کردند، خیللی دوسلتانه   

 بود.

پلیس تا حد زیادی پلیس مردمی بود. علتش هم این بود کله ملا تربیلت ملی شلدیم و      

کردیم تا قادر باشیم با هر برخورد غیرمترقبه ای مواجه بشویم و این مواجنله  تربیت می 

همه در قالب قانون باشد.به نظر من اشتباهی از همان او  در تاسلیس سلاواک صلورت    

گرفت این بود که تیمور بختیار مسلئو  تاسلیس و اوللین رئلیس سلاواک شد.تیمسلار       

ز ایلل بختیلاری بلود و ذاتلا آدد و افسلر      بختیار به طورکلی افسر بسیار خشنی بلود. او ا 

خیلی خشنی بود، بیش از حد.نکته دود این بود که آننا اولین کاری که کردند ایلن بلود   
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که پرسنل ساواک را از ارتش انتخاب کردند.بیشتر درجه دارهلایی کله کارمنلد سلاواک     

رای نبلرد و  شدند، تربیت پلیسی یا امنیتی نداشتند. تربیت آننا نظامی بلود. نظامیلان بل   

جنگ تربیت می شوند و به همین دلیل مناسب کار در شنر و برقراری امنیلت در شلنر   

نیستند.تا زمانی که فعالیت مسلحانه و تروریستی چریک ها آغاز نشده بود، شنربانی بله  

خوبی از عنده برقراری امنیت و مبارزه با خرابکارها، چریک ها یا هلر اسلم دیگلری کله     

 می آمد.روی آننا است، بر

هنگامی که این و یفه به ساواک محو  شد، ساواک متاسفانه برای کسب قدرت بیشتر، 

 شروع به دخالت در همه زمینه ها کرد.

برای خود و یفه تعیین می کرد یا تقاضای مو ف شدن می کرد به این معنا که للوای   

توان به دخاللت  را به مجلس می برد و این لوای  نیز تصویب می شد.به عنوان نمونه می 

ساواک در انتخابات اشاره کرد. تا قبل از تاسیس ساواک، دستگاه های امنیتی در مسئله 

انتخابات مجلس شورای ملی دخالتی نداشتند، ولی دیگر این اواخلر وضلع بله گونله ای     

شده بود که ساواک باید تعیین می کرد که چه کسی صالحیت دارد کاندیلدا بشلود.فکر   

رک ضدخرابکاری فکر بدی نبود، ولی الزمه کمیته مشترک این بلود  تشکیل کمیته مشت

که یک هماهنگی آموزشی، فکری، ذهنی و تربیتی نیز وجلود داشلته باشلد.اما آنچله در     

کمیته مشترک روی داد این بود که یک افسلر شلنربانی کله فلردی تحصلیلکرده بلود،       

ود، بایلد بلا کسلانی    لیسانس داشت و چند دوره تخصصی در دانشکده پلیس را دیلده بل  

همکاری می کرد یا خود با با کسانی هماهنگ می کرد که پایه تحصیلی آننلا مشلخص   

نبود؛ اغلب آننا درجه دارانی بودند با تحصیالت کم کله فاقلد روحیله و تربیلت پلیسلی      

 بودند.

این نکته، نکته منمی است. وقتی ما از روحیه پلیسی سخن می گلوییم، یعنلی اگلر بله     

حش داده شود یا توهین شود، او می داند که اشکالی نلدارد، کسلی ممکلن    یک پلیس ف

است مست باشد، ناراحتی خانوادگی یا ناراحتی های دیگری داشته باشد، اما به هر حا  

این فرد هموطن است. بنابراین، پلیس به خاطر چنین برخوردی، دست به اسللحه نملی   
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ود، در بازجویی بار دود به حسلین زاده،  برد.یکی از چریک هایی که دوبار دستگیر شده ب

بار او  که من دستگیر شدد، بازجوی من آقای زملانی  "بازجوی بیرحم ساواک گفته بود:

بود و بیشتر از هفت، هشت نفر در زندان نبودنلد، وللی اکنلون تملاد طبقلات زنلدان از       

، روزی که به یاد می آورد در دانشگاه تنران"تحصیلکردگان و دانشگاهیان پر شده است.

بین نیروهای پلیس و انتظامی با دانشجویان برخورد شد، روز خیلی سردی بود. ملا گلاز   

اشک آور مصرف کردیم.تعدادی ژاندارد هم با ما همکاری می کردند. یکی از دانشجوبان 

به پاگون یک ژاندارد توهین کرد. ایلن ژانلدارد کله کنلار ملن ایسلتاده بلود، نشسلت و         

ید تللا تیرانللدازی کنللد.من پریللدد و او را از پشللت گللرفتم و  گلنگللدن تفللنگش را کشلل

چه کار داری می کنی؟ تو به هیچوجه اجازه نلداری تیرانلدازی کنلی.او فحشلی     "گفتم:

و بلنلدش کردد.وقتلی ملامور بلرای      "داده، مگر اتفاقی برای پاگونت افتاده که ناراحتی؟

مسللما اشلتباه ملی     ماموریت مشخصی تربیت نشده باشد و تجربله هلم نداشلته باشلد،    

کند.درمورد ساواک هممن معتقلدد کله سلاواک خشلونت بسلیار و بلی حلد بله خلرج          

 داد.شنربانی هیچوقت این کار را نمی کرد.

زمانی که کمیته مشترک تشکیل شد، مدیران وقت شنربانی، ملدیران ضلعیفی بودنلد و    

دند، در اختیار ضعف آننا باعث شد که افسرانی که از شنربانی با ساواک همکاری می کر

ساواک قرار بگیرند.در حالی که اگر کمیته مشترک را در اختیار شنربانی می گ اشلتند،  

آن مسایل و اشکاالت و آن خشلونت هلا پلیش نملی آمد.افسلران شلنربانی خلود از آن        

وضعیت ناراحت بودند.اداره ای که من معاون آن بودد، در سلاختمان چسلبیده و طبقله    

رک قرار داشت.ما در آنجا، فریادها و ناله های خرابکاران زنلدانی  باالی محل کمیته مشت

را می شنیدیم. نه من و نله افسلرانی کله بلا ملن بودنلد، نملی توانسلتند آن را تحملل          

کنند.سرانجاد من با رئیس شنربانی صحبت کردد و از او خواستم کله محلل اداره ملا را    

نه امنی که در اختیار شلنربانی بلود   عوض کند که با موافقت وی، ما از آن ساختما به خا

 و قبال کالنتری بود نقل مکان کردیم.
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به یاد دارد یک هفته پس از آنکه خانواده پرویز حکمت جو، از اعضای حزب توده، بلرای  

رهایی او به سازمان ملل متوسل شد، ساواک اعالد کرد که حکملت جلو بلا فلرو کلردن      

دروغ محلض بلود چلرا کله اوال زنلدانی      چنگا  در پریز برق خودکشی کلرده اسلت.این   

چنگا  ندارد و یانیا فلرو کلردن یلک میلله فللزی دو سلر در پریلز بلرق، فیلوز را ملی           

پراند.شکی نیست که در رژیم گ شته، نارضایتی و کمبود وجود داشلت و درسلت اسلت    

که همه اشتباه می کنند و به قولی، دیکته ناننوشته است که غلط ندارد، اما هلر چیلزی   

حدی دارد. همان طور که خدمات رژیم گ شته ایران قابل انکار نیست، باید بپ یریم هم 

که اشتباهات آن هم ضربه های جبران ناپ یری به ایران زد. طبقه تحصلیلکرده مملکلت   

که از قساوت های ساواک صدمه دیده بود، در توطئه م هبی ها با )آیت اهلل( خمینلی و  

از چریک هایی کله دوبلار دسلتگیر شلده بلود، در       طرفداران قشری اش همراه شد.یکی

بلار او  کله ملن    "بازجویی بار دود به حسین زاده، بازجوی بیلرحم سلاواک گفتله بلود:    

دستگیر شدد، بازجوی من آقای زمانی بود و بیشتر از هفت، هشت نفر در زندان نبودند، 

 "ست.ولی اکنون تماد طبقات زندان از تحصیلکردگان و دانشگاهیان پر شده ا

بررسی روش کمیته در آن چند سا  آخر که شنربانی آبستن ساواک بود، نشان می داد 

که سه نفر عامل پر شدن زندان ها بودند: ملدیر کلل اداره سلود کله بله مقلاد امنیتلی        

معروف بودند، حسلین زاده و عضدی.شلکی نیسلت کله در رژیلم گ شلته، نارضلایتی و        

شتباه می کنند و به قولی، دیکته ناننوشلته  کمبود وجود داشت و درست است که همه ا

است که غلط ندارد، اما هر چیزی هم حدی دارد.همان طور که خلدمات رژیلم گ شلته    

ایران قابل انکار نیست، باید بپ یریم که اشتباهات آن هم ضربه های جبران ناپ یری بله  

د، در ایران زد. طبقه تحصیلکرده مملکت که از قسلاوت هلای سلاواک صلدمه دیلده بلو      

توطئه م هبی ها با )آیت اهلل( خمینلی و طرفلداران قشلری اش هملراه شد.شلاید اگلر       

عملکرد ساواک درست می بود، طبقه روشنفکر و تحصیلکرده چراغ دار م هبیون قشری 

 نمی شد و با تیشه به ریشه کشور نمی زد.
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 قربانعلی عبدالرحیم پور

عالیت سیاسی با گرایش مارکسییستی ر سالگی ف 1۱قربانعلی عبدالرحیم پور )مجید( از 

با محافل پیرامون صمد بنرنگی و بنروز دهقلانی از یلک سلو و     1۴۳۱آغاز کرد. در سا  

 گروه بنلروز ارمغلانی از سلوی دیگرآشلنا شلد و در ادامله کلار بله گلروه دود پیوسلت.          

به خاطر فعالیت سیاسی دستگیر و به یک سا  زندان محکود شد. چنلد   1۴۳1در سا  

ه پس از آزادی، دوباره دستگیر و به یک سلا  و نلیم زنلدان محکلود شلد. در خلرداد       ما

با سازمان چریک های فلدایی خلل     1۴۳۴از زندان آزاد شد و در اواسط تابستان  1۴۳۴

ایران تماس گرفت و به عضویت سازمان درآمد. در اسفند هملان سلا  بنلا بله خواسلت      

عضلو مرکزیلت جدیلد و سله نفلره       1۴۳6 خود زندگی مخفی را شروع کرد. اوایل سلا  

به عنوان عضلو کمیتله مرکلزی سلازمان      1۴۳8سازمان شد. بعداز انقالب در اوایل سا  

چریک های فدایی خل  ایران انتخاب شد. بعداز انشعاب و از آن تاریخ تلا اوللین کنگلره    

 عضوکمیته مرکزی، هیئت سیاسلی و  1۴6۱سازمان فداییان خل  ایران اکثریت در سا  

عضو شورای مرکلزی بلود و هلم اکنلون      1۴81تا 1۴۱1هیئت دبیران بود. از اواخر سا  

 مسئو  هماهنگی کمسیون اسناد پایه ) برنامه و اساسنامه( سازمان است.
______________________________________ 

تاکنون برسی های گوناگون و متفاوتی از جنبش فداییان خلاق ایاران بمباباه    

رساد  مهمی از جنبش چپ ایران به عمل آمده، ولی به نظر مای بخش بزرگ و 

 هنوز هم جای پژوهش و نقادی های جدی تر و همه جانبه، خالی است. 

در این نوشته، من می کوشم به طور کامالً فشرده ، از منظر نگاه امروزی اد، نگلاهی بله   

رزش هلا و  گ شته سازمان که بخشی از گ شته خودد نیزاست، داشلته باشلم.در ملتن ا   

های پایه گ اران و رهروان جنبش فدایی به عنوان یک جریان چا، نوشلته  کالن اندیشه

سلازنده و خودسلاخته اسلت. سرنوشلت      -انسان، موجود اجتملاعی خلردورز   "شده بود:

 "انسان، نه دست خدا و نه شاه و نه قنرمان بلکه دست خود انسان است.
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انسان، زندگی، جامعه و سرنوشت انسلان، نگلاه   نگاه انسان شناسانه و فلسفی فداییان به 

مدرن گیتیانه و انسان محور بوده است. دراین نگاه، رشد آزاد انسان، شرط رشد همگلان  

 و جامعه است.

هلای کلالن و راهبلر فلداییان خلل  ایلران، آزادی بلرای        هسته اصلی ارزش ها و اندیشه

ن درتعیلین سرنوشلت خلود و    همگان، برابری برای همگان، مشارکت آزاد و برابر همگلا 

 جامعه است.

ها، یعنی همه زنلان وملردان، در   همگان، دراندیشه کالن فداییان دربرگیرنده همه انسان

های کالن، مبانی نلا ر بلر   همه جای جنان و جامعه بشری است. این ارزش ها و اندیشه

جنلبش   اهداف برنامه ای و سیاست های کالن فلداییان بلود. پایله گل اران و نیروهلای     

فداییان خل  ایران بر اساس چنین نگاهی، ساختن ایرانی مسلتقل، عادالنله، پیشلرفته و    

 ای خود قرار داده و برای آن مبارزه و جانفشانی کردند.آزاد را هدف برنامه

اما واقعیت این است که سازمان چریک های فدایی خل  ایلران در مسلیر مبلارزه در راه    

ن دستاوردهای بزر  وکوچک، خطاهای فروان بلزر  و  چنین ارزش ها و اهدافی ، ضم

کوچک داشت. بررسی و نقد همه عملکرد سلازمان و تحلیلل نکلات مثبلت ومنفلی آن،      

 هدف این نوشته نیست.

به نظر می رسد که عوامل زیر از جمله علل وعوامل ذهنی منلم خطاهلا وناکلامی هلای     

ای پیشلرفته  سلیدن بله جامعله   تجدد طلبان آزادیخواه و عدالتجوی جامعله ملا در راه ر  

 دمکراتیکاست:–سکوالر 

سلنتی بله انسلان و جامعله و      -وجود وحضور مقتدرانه فرهنگ، اخالق و نگلرش دینلی   

های انسانی و اجتماعی و سیاه وسفید کردن آننا، طبیعت، نگرش مطل  گرایانه به پدیده

خ و فرهنلگ جامعله   نگرش قدرت گرایانه به امر سیاست و اداره جامعه که ریشه در تاری

که سابقه دیرینه در جامعه ملا دارد ،   ۳1ما دارد، تداود فقر فلسفیدن در جامعه در دهه 

از تفکلرات فلسلفی معاصلر،     ۳1کم دامنه و کم عم  بودن شناخت و فنلم نسلل دهله    

جامعه شناسی و دیگر علود مدرن، عدد اطالع یا اطالع اندک از نظریات و مباحث جاری 
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شرفته جنان بله خلاطر وجلود رژیلم دیکتلاتوری و خفقلان سیاسلی و        در کشورهای پی

دار نبودن اندیشله و روش انتقلادی معاصلر در فرهنلگ جامعله و      فرهنگی شدید، ریشه

 .۳1و  ۴1ساختار ذهن نسل ما در دهه های 

واقعیت این است که نسل ما، نسل جوان چا ایران، نسل رها شده به امان خلدا بلود در   

خشن محمدرضا شاه. خدا پشت و پناه شاه و شیخ بود و بلا ملا نبلود.     شرایط دیکتاتوری

 نگلاه  وارد و شلده  خلارج  سلنتی  –چرا؟ چون چرخ های ذهن ملا از ملدار نگلاه دینلی     

 بود. شده مدرن فلسفی گیتیاننو

در جامعه ملا   ۳1از بد روزگار و بد شانسی نسل ما، فلسفه و فلسفیدن هنوز هم در دهه 

اشاعه برخی از دید گاه های فلسفی نظیر دیدگاه مارکس نه تننا  مح وف و مح ور بود.

در جامعه مح وربود، بلکه به طور قانونی نیز جرد بود و بنلای ایلن را رضاشلاه گ اشلته     

مرداد و بویژه بعداز استقرار و تحکلیم پایله    28بود.از سوی دیگر، بعداز شکست کودتای 

لی و حلزب تلوده حضلور سیاسلی زنلده      ، جبنه م۳1های رژیم دیکتاتوری شاه در دهه 

درجامعه نداشتند.نسل ما ) فداییان خل  و مجاهدین خل  ایران(، فرزنلدان گلم شلده و    

خورده بودنلد. نسلل ملا رهلا شلده در گردابلی       سرگردان پدران سرکوب شده و شکست

سنمگین از سوی جبنه ملی و حزب توده ایران بود زیر چکمه های آهنلین دیکتلاتوری   

ست عظیمی میان نسل جوان آزادیخواه و علدالتجوی جامعله بلا نسلل هلای      شاه. گسس

 پیشین رخ داده بود.

از نظر من، شکست ها و ناکامی های تجدد طلبان آزادیخواه از جمله چلا ایلران در راه   

رسیدن به جامعه ای مدرن، دمکراتیک و پیشرفته علل وعوامل مشترک فراوانلی داشلته   

 است.

ای با چنین آسیب هایی بلزر   جنبش فداییان خل  که در جامعه پایه گ اران و رهروان

ای پیشرفته مبتنی بر علدالت و آزادی گ اشلتند، نملی    شده و گاد در راه ساختن جامعه

 ها باشند.ماندگیتوانستند و نتوانستند مبرا ازاین آسیب ها و عقب
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بلا توجله بله    نظر به حضور چنین آسیب هایی در فکر و فرهنگ جامعه و در ذهلن ملا،   

وجود رژیم دیکتاتوری، خفقلان سیاسلی و فرهنگلی، فقلدان شلرایط بلاز و دمکراتیلک        

–درجامعه و با توجه به بلوغ نیافتگی و ناپختگی فکری جامعه و نسلل ملا، مارکسیسلم    

 هماننلد  چلرا،  و چلون  بلدون  و نقادانه بررسی بدون فکری، سیستم کی بمثابه لنینیسم

 شلده  بد  نیز ۳1 دهه در ایران چا جدید نسل ذهن ملکه به ما جامعه چا پیشینیان

 بود.

برخورد سنتی و آیین گونه با مارکسیسم، ترس از سؤا  کلردن از آن، هلراس از تردیلد    

کردن در آن و درنتیجه عدد برخورد نقادانه بلا آن و دفلاع یکجانبله و مطلل  نگرانله از      

هلای اجتملاعی و   کلردن پدیلده   احکاد مندرج در آیار مارکس و لنین، زیلر بنلا و روبنلا   

سیاسی و حقوقی، طبقاتی دیدن و طبقاتی کردن مسلائل سیاسلی واجتملاعی، اسلطوره     

سازی از طبقه کارگر، عمده کردن نقش مبارزه قنرآمیز در تغییلر و تحلوالت اجتملاعی    

وسیاسی، نگاه آرمانگرایانه به آزادی و دمکراسی ) دمکراسلی واقعلی ( و موکلو  کلردن     

بعداز تشکیل دولت سوسیالیستی و زوا  آن، علدد توجله بله نقلش و اهمیلت      آزادی به 

آزادی های فردی و حقوق شنروندی و دمکراسلی در املر سلاختن جامعله ایلران، نگلاه       

مطل  گرایانه به آرمان، مطل  کردن نقش برابری و عدالت و بورژوایی و صلوری نامیلدن   

ا، عدد فنم اینکله آزادی و دمکراسلی   های فردی و دمکراسی و کم بنا دادن به آننآزادی

ای ملا اسلت از   و عدالت و هماهنگی میان آننا در جامعه ما، هلم راه، هلم هلدف برنامله    

 جمله عوامل ذهنی و تئوریک منلم در خطاهلا و ناکلامی هلای جنلبش فلدایی بودنلد.        

مل این اشکاالت و مشکالت ذهنی البته ، صرفاً مربوط به فداییان نبوده و نیست بلکه شا

 هملله نیروهللای چللا از آغللاز پیللدایش تللا انقللالب بللوده وهنللوز هللم هسللت.           

کنم، نیروهای واقعاً موجودی کله تحلت نلاد    نظر بر آنچه اجماالً گفته شد، امروز فکر می

خواهند در حیات سیاسی واجتماعی جامعه کنونی کنند اگر میچا و فدایی فعالیت می

–راسللتای سللاختن ایرانللی مللدرن   ایللران ایفللاگر نقللش برجسللته و منللم سیاسللی در 

دمکراتیکمبتنیبرآزادیوعدالتباشندالزد است با نقد گ شته و بازاندیشی در اندیشله هلای   
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خود، پیوند و هماهنگی و توازن میان آزادی، دمکراسی، عدالت، حفل  محلیط زیسلت و    

صل  بر قرار کنند. از نظر ملن تلالش ومبلارزه بلرای تحقل  آزادی، دمکراسلی، علدالت        

اجتماعی، حف  محیط زیست و صل  و تالش درجنت هماهنگی و توازن میان آننا هلم  

راه و هم هدف ننایی ما است. تالش مستمر و روزانه بلرای تحقل  آزادی، حقلوق بشلر،     

دمکراسی، عدالت اجتماعی، رفاه اجتماعی، حف  محیط زیست و صل  نه تننلا مغلایرتی   

خود در جنت تحقل  عمللی و تلدریجی آن در    با سوسیالیسم ندارد، بلکه این تالش ها 

 زندگی واقعی و مداد دگرگون شونده جنان وجامعه ما است.

هماهنگی و توازن میلان آزادی، دمکراسلی، علدالت     سوسیالیسم از نظر من تبلور پیوند،

اجتماعی، حف  محیط زیست و صل  است و قابلیت زندگی کردن دارد، در بطن زندگی 

فاً چیز آرمانی برای زندگی رویلایی کله بعلدها و جبلرا متحقل       شود و صرشکفته تر می

سوسیالیسم، تقدیر تاریخ نیست؛ نظامی است از ارزش ها و ساختنی.  خواهد شد نیست.

هر روز باید آن را ساخت و اگلر بپل یریم کله سوسیالیسلم سلاختنی اسلت الزاملا بایلد         

اندیشلله و آرمللان بپل یریم کلله قابلل نقللد و بررسللی و اصلالح شللدنی نیللز هسلت.هی      

سوسیالیستی و هی  نوع سوسیالیسمی را نتوان سراغ گرفت که غیر قابلل نقلد و انتقلاد    

خواهند ساختن سوسیالیسم را بله بعلداز   باشند و بی نیاز ازاصالح. آنان که هنوز هم می

کسب قدرت سیاسی توسط پرولتاریلا )حلزب خلود( موکلو  بکننلد وایلن وعلده را بله         

دهند که بعد از به قدرت رسیدن آننلا اسلت کله آزادی و برابلری و      پرولتاریا ومردد می

دمکراسی واقعی و زندگی عاری از همه گونه تبعیض برقرار خواهد شد، پرولتاریا و مردد 

 را گمراه می کنند.

آزادی هرچه بیشتر باشد، دمکراسی هرچه گسترده و ژرف تر باشد، برابری هرچه وسلیع  

یشتر رعایت شلود و صلل  هرچله داملن گسلتر باشلد، و       تر باشد، محیط زیست هرچه ب

هماهنگی و توازن میان آننا هرچه بیشتر برقلرار شلود، سوسیالیسلم بیشلتر در زنلدگی      

 واقعی جاری، شکفته تر و عینی تر می شود.
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 مندی سامع

همزمان با ورود به دانشکده پلی تکنیک )دانشگاه امیرکبیلر   1۴۳۳مندی سامع از سا  

و پس از ضلربه سلاواک    1۴۳6فعالیت سیاسی خود را آغاز کرد. در اسفند سا  کنونی( 

 ریفی او فعالیت علنی را ترک و در بخش مخفی این گروه سلازماندهی   -به گروه جزنی

در حالی که در حا  گ راندن دوره سربازی بود، در ارتباط با گروه  1۴۳8شد. در اسفند 

آذر سلا    2۴ملاه پلس از آزادی در    ۴بلود.  ملاه در زنلدان    6فلسطین دستگیر و مدت 

از زنلدان آزاد و   1۴۳۱سا  زندان محکم شلد. در آذرملاه سلا      1۳دستگیر و به  1۴۳۱

بالفاصله از طرف سازمان مسئو  ایجاد بخش علنی سلازمان شلد.با انشلعاب اکثریلت و     

دی از ، وی همراه با تعدا1۴62اقلیت، مندی سامع به اقلیت پیوست. در خرداد ماه سا  

همفکرانش برنامه)هویت( سازمان چریک های فدایی خل  ایران را اعالد کلرد. در حلا    

حاضر وی سخنگوی سازمان چریک های فدایی خل  ایلران و نماینلده ایلن سلازمان در     

 شورای ملی مقاومت ایران است.

***************** 

اهکل و از چنلملین سللالگرد رسلتاخیز سللیاهکل نملی تللوان بله سللادگی گ شلت. سللی     

بخشلی از تلاریخ کشلور ماسلت کله در آن       1۴۳۱رویدادهای پس از آن تا بنمن سلا   

 جنبش پیشتاز فدایی تاییرگ ارترین نیروی سیاسی بود.

پیرامون تاریخ و سیر تحو  سازمان چریک های فدایی خلل  ایلران از شلکل گیلری تلا      

ا این حا ، هنلوز و  بسیاری گفته ها و نوشته ها منتشر شده است؛ ب 1۴۳۱انقالب بنمن 

 پس از چنل سا  حرف زدن و نوشتن در مورد سیاهکل و جنبش فدایی تازگی دارد.

ننادهای امنیتی جمنوری اسالمی چه به طور مستقیم و چه به شکل غیلر مسلتقیم بله    

جد تالش کرده اند تا از حماسه سیاهکل و جریان فدایی چنره ای باب طبلع مسلتبدان   

ریخ نگاری را علیه موجودیت خود ارزیابی کلرده و ملی کننلد،    که همواره شفافیت در تا

 ارایه دهند؛ اما این تالش نتوانسته موفقیتی کسب کند.
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به عنوان سلرود اصللی بلرای تبلیغلات انتخابلاتی میلر        "آفتابکاران جنگل"پخش سرود 

حسین موسوی و استقبا  مجدد و گسترده از آن، ناد سیاهکل را در جریان رویلدادهای  

اجتماعی زنده کلرد و   -در ابعادی گسترده در میان جوانان و فعاالن سیاسی 1۴88 سا 

برای بسیاری این سوا  مطرح شد که چله رملز و رازی در ایلن سلرود کله در سلتایش       

 حماسه سیاهکل ساخته شده، وجود دارد که تا کنون کننه نشده است؟

پیشتاز فدایی تصلادفی   بی گمان توجه به رویداد سیاهکل در چنلمین سا  تولد جنبش

نیست. این توجه و آن استقبا  را باید بر بستر پیکارهلای آزادیخواهانله ملردد ایلران از     

آستانه انقالب مشروطیت تا کنون مورد ارزیابی قلرار داد.جنلبش فلدایی در سلا  هلای      

بخش منمی از این تاریخ است کله آگلاهی از نقلاط قلوت و ضلعف آن       1۴۳۱تا  1۴۳۱

ن در این نوشته به جای تحلیل و ارزیابی، سه رویلدادی را تشلری  ملی    ضرروری است.م

کنم که به طور مستقیم شاهد آن بوده اد و قبالً به طور جسلته و گریختله در ملورد آن    

 نوشته یا صحبت کرده اد.

 

 رویداد اول: تظاهرا  در روز چهلم درگذشت جهان پهلوان تختی

اعالد کردند که غالمرضا تختلی در یلک    1۴۳6دی سا   1۱روزنامه های تنران در روز 

 هتل خودکشی کرد.

این خبر که نه مردد آن را قبو  کردند و نه نخبگان ضد حکومت، موجی از حرکت ضلد  

دیکتاتوری ایجاد کرد. کمتر کسی باور می کرد که جنان پنلوان ایلن گونله بله زنلدگی     

 خود پایان دهد.

مختلفلی در گوشله و کنلار کشلور بلرای       به دنبا  ایلن رویلداد تکلان دهنلده، مراسلم     

 بزرگداشت این قنرمان ملی برگزار می شد.

کانون اصلی این بزرگداشت ها دانشگاه ها بود و مساجد. این یادبودها به میزانی، کم یلا  

زیاد سیاسی بود و به خصوص به شکلی مستقیم و یا غیر مستقیم این شعار مطلرح ملی   

 "شنید کردند.تختی نکشت خود را، او را "شد که 
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در ارتباطاتی که بین فعاالن دانشجویی در تنران وجود داشت، دانشجویان دانشگاه های 

مختلف به این نتیجه رسیدند که برای چنلم تختی یک راهپیمایی از میلدان شلوش تلا    

 مزار جنان پنلوان در این بابویه برگزار کنند.

وسلیعی صلورت گرفلت کله      برای هرچه با شکوه برگزار کردن این مراسم تلالش هلای  

دانشجویان فعا  در پلی تکنیک تنران هم نقش زیادی در آن داشلتند.من در آن موقلع   

هم در مسایل صنفی دانشلکده فعلا  بلودد وهلم بلدون اینکله خلودد بلدانم از جملله          

 ریفی سازماندهی شده بودد. سمپات زنلده   -دانشجویانی بودد که پیرامون گروه جزنی 

بودد و او هم در ارتباط تشکیالتی با این گروه بود.ما در پلی تکنیک یاد غفور حسن پور 

تصمیم گرفتیم که اعالمیه ای با امضای بخشی از دانشجویان پلی تکنیک چاپ کنلیم و  

 آن را در روز راهپیمایی پخش کنیم.

هر شب ستاره ای به زمین می کشلند و بلاز، ایلن آسلمان     "متن این اعالمیه که با شعر 

آغاز می شد و در آن، به نوعی که اکنون یادد نیست نوشلته   "ستاره هاست غمزده غرق

شده بود که تختی خودکشی نکرده است.من با یلک نفلر دیگلر بله دنبلا  چاپخانله ای       

بودیم که حاضر باشد این اعالمیه را چاپ کند. دو نفر هم رابط بودند که پلس از چلاپ،   

اگر دستگیری پیش آمد همه اعالمیه هلا از  کم کم اعالمیه را از چاپخانه خارج کنند که 

بین نرود. به چند چاپخانه مراجعه کردیم و باالخره یک چاپخانه حاضر به چاپ اعالمیله  

هزار اعالمیه بود. بنابرین پس از آماده شدن هر بسته هزارتایی آن  11شد.هدف ما چاپ 

 ۳ردیم. شلاید حلدود   بسته را از طری  یکی از افراد رابط به خارج چاپخانه منتقل می ک

هزار نسخه از اعالمیه چاپ شده بود که من برای کاری که االن یادد نیست چه بلوده از  

چاپخانه بیرون آمدد و به خوابگاه دانشجویان پلی تکنیک در خیابان حاف  رفتم و پلس  

از انجاد کارد که فکر می کنم اجرای یک قرار بود از خوابگاه بیرون آمدد و وارد خیابلان  

اف  شدد.در همان لحظه، یک مامور ساواک که در احضلارهای قبللی هلم او را دیلده     ح

بودد جلو من آمد و گفت سوار ماشین شو. من را به یکلی از مراکلز سلاواک در خیابلان     

تخت جمشید بردند و سوا  اصلی آننا این بود که برای راهپیمایی چه کارهلایی آنجلاد   
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؟ من هم خیلی خونسرد و جدی گفتم که من در داده اید و االن کجا می خواستی بروی

فعالیت صنفی شرکت می کنم، اما اگر منظور شما مراسم امروز برای تختلی اسلت ملن    

هی  نقشی ندارد و اصالً مایل نیستم در این مراسم شرکت کنم و حاال هلم داشلتم ملی    

راهپیملایی   رفتم سینما. من اطالع از وجود مراسم را انکار نکردد چرا که خبر تصمیم به

 به طور وسیع پخش شده بود.

در مراسم چنلم تختی، شعارها تا رسیدن به ابن بابویه به طور کامل در مورد تختی بود. 

ای "، "ای کلارگران بدانیلد، تختلی نکشلت خلود را، او را شلنید کردنلد       "به طور مثا ، 

عارها. من دو بلار  و از این نوع ش "مادران بدانید، تختی نکشت خوذ را، او را شنید کردند.

خودد را به سر صف رساندد و برای ارزیابی جمعیت در مسیر خالف به سلمت تله صلف    

حرکت کردد. بار دود که در برگشت به سر صف حرکت می کردد جمعیلت وارد صلحن   

ابن بابویه شده بود.پس از مدتی که البته طلوالنی نبلود، آزادد کردنلد. ملن از آنجلا بله       

  یک کوچه فرعی خودد را به یکی از خیابان های اطراف رساندد خوابگاه آمدد و از طری

و با تاکسی به میدان شوش رفتم. جمعیت زیلادی از میلدان شلوش راهپیملایی را آغلاز      

کرد. نمی دانم خبر این راهپیمایی را خبرگزاری های آن زمان و یا رادیلو بلی بلی سلی     

کامل در مورد تختی بود. به طور  پخش کرد یا نه.شعارها تا رسیدن به ابن بابویه به طور

ای ملادران  "، "ای کارگران بدانیلد، تختلی نکشلت خلود را، او را شلنید کردنلد      "مثا ، 

و از این نوع شعارها. من دو بار خلودد   "بدانید، تختی نکشت خوذ را، او را شنید کردند.

 را به سر صف رساندد و برای ارزیابی جمعیت در مسیر خالف به سمت ته صلف حرکلت  

کردد. بار دود که در برگشت به سر صف حرکت ملی کلردد جمعیلت وارد صلحن ابلن      

بابویه شده بود.در نیمه راه یک ماشلین بلا چنلد سرنشلین بله طلور آراد از کنلار صلف         

تظاهرات عبور کرد و یک نفر شیشه ماشین را پایین کشیده بود و فیلمبرداری می کرد. 

که ساواکی هلا دارنلد فلیلم ملی گیرنلد.       از میان جمعیت خشمگین عده ای فریاد زدند

تعداد زیادی با چوب پالکاردها و هرچه دستشان می رسلید بله ماشلین حملله کردنلد.      

شیشه های ماشین خورد شد و در همین لحظه آقایی که فیلمبلرداری ملی کلرد فریلاد     
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می زد که من از خود شما هستم.یکی از بچه ها که فکر کنم دانشجوی حقوق بلود او را  

هسلتند.   "ه. اللف. سلایه  "اخت و گفت نزنید. فنمیدیم که ایشلان شلاعر سرشلناس،    شن

دوربین هم شکسته شده بود. تماد ایلن ملاجرا کمتلر از پلنی دقیقله اتفلاق افتلاد و بله         

سرنشینان ماشین هم آسیبی وارد نشد.آقای طاهر احمدزاده بر سلر ملزار شلندای سلی     

ملد زاده از آزاد ملردی و آزاد اندیشلی    سخنرانی مبسوطی کرد. آقای اح 1۴۴2تیر سا  

صحبت کرد. بخش زیادی از صحبت ها در لفافه بود. سخنرانی طوالنی شلده بلود و بله    

 غروب نزدیک می شدیم.

باالخره سخنرانی تماد شد و یکباره یک انفجار شعار سیاسی به وجود آمد. گلویی همله   

به سلمت میلدان شلوش     منتظر بودند. جمعیت در حالی که شعارهای ضد رژیم می داد

تا ملر   "حرکت می کرد. بخشی از شعارهای اصلی که بیشتر تکرار می شد چنین بود: 

و شلعارهای   "درود بر مصلدق "، "مر  بر این دیکتاتور"، "دیکتاتورها ننضت ادامه دارد

دیگری هم در حمایت از ویتناد و فلسطین بود و جالب اینکه هی  شعاری به سود )آیت 

داده نشد. فضای کلی تظاهرات به طور عمده در اختیار چا ها بود و البتله  اهلل( خمینی 

طرفداران جبنه ملی هم بخش مسن تر تظاهرات را تشکیل ملی دادنلد.هوا رفتله رفتله     

تاریک می شد و جمعیت هم کاهش پیدا می کرد که به نزدیک میلدان شلوش رسلیده    

معیت در این لحظله دو سله   بودیم که نیروهای پلیس به صف تظاهرات حمله کردند. ج

 هزار نفر بیشتر نبود و کسی هم درگیر نشد. فقط تعداد زیادی را دستگیر کردند.

به گمان من این تظاهرات نیرویی را نشان داد که پس از رستاخیز سلیاهکل بله نیلروی    

جنبش مسلحانه به طور عاد و جریان فدایی به طور خلاص تبلدیل شلد. در آن شلب از     

دستگیر نشد. ما چون هماهنگ و در کنار هم حرکت می کلردیم بله   پلی تکنیک کسی 

 سرعت خود را از دسترس نیروهای پلیس خارج کردیم .

قبل از این تظاهرات، گروه زنده یاد بیژن جزنی ضربه خورد و طبل  رهنملودی کله بله     

تعدادی از فعاالن پلی تکنیک و ازجمله من داده شد، باید از فعالیلت علنلی دانشلجویی    

ار می کشیدیم و وارد کار تشکیالتی مخفی می شدیم.به سرعت از این سلا  هلا ملی    کن
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فعالیت مخفی من ادامه داشت که به سلربازی رفلتم و در    1۴۳8گ رد. تا آبان ماه سا  

ماه آزاد شدد. سه  6اسفند همان سا  در رابطه با گروه فلسطین دستگیر شدد و پس از 

سا  زندان  1۳ر پادگان زرهی شیراز دستگیر و به د 1۴۳۱آذر  2۴ماه پس از آزادی در 

فقط دوسالی در زندان قصر بودد و بیشتر در اوین و غلز    1۴۳۳محکود شدد و تا سا  

 قلعه و کمیته مشترک بودد.

 رویداد دوم: آخرین دیدار با فرمانده حمید

در سلو  کمیته مشترک در حاللت خلواب و بیلدار بلودد.      1۴۳۳نیمه شب تیرماه سا  

نگنبان در سلو  را باز کرد و گفت روپوشت را بینداز رو سرت و بیا بیلرون. حلدس ملی    

زنم ساعت حدود چنار و نیم صب  بود.نگنبان ها ساعت چنار تعویض می شلدند و ملن   

چون تجربه زندان داشتم قبل از تعویض پست نگنبانی خودد را داوطلب می کلردد کله   

ر اشت، تمیز کنم و تِ بکشم. این کار حُسن هلای  راهرو سالنی را که سلو  ها در آن قرا

زیادی داشت که از توصیف آن می گ رد.فقط پاهای پوتین پوشیده افراد را می دیدد. از 

کنار یک زمین بدون ساختمان رد شدیم و داخل یک خانه چند طبقه شدیم. در پلاگرد  

پله ها بلاال بردنلد. دو یلا    ورود به پله ها جسد یک گروهبان یا استوار افتاده بود. ما را از 

سه طبقه پله ها را باال رفتیم که به روی پشت باد رسیدیم. تعداد زیادی افسلر و بلازجو   

آنجا بودند. یک نفر روپوشی را که روی سرد بود کمی باال زد. یکی از بازجویلان پرونلده   

ن چریک های فدایی خل  بود. من و آن رفی  دیگر را باالی سر یک جسلد بردنلد. هملا   

لحظه او  شناختم. پیکر فرمانده در حالی که روی پیشانی اش یک حفلره ایجلاد شلده    

بود، با چشمان باز به آسمان نگاه می کرد. او حمید اشرف بود که با ایلن نگلاه ملر  را    

 حتی در بی جانی به سخره گرفته بود

و نیلاز بله   و ما هر دو گفتیم بلله. نله بلازج    "خودِشه؟"بازجو از من و رفی  دیگر پرسید 

آوردن اسم داشت و نه ما قدرت درنگ در پاسلخ. آننلا بله ایلن تاییلد نیلاز داشلتند تلا         

شاهکارشان را به رُخ مردد بکشند و نمی دانستند که بازیچله هلای چلرخ گلردون چله      

سرنوشتی را برای آننا رَقَم خواهد زد.تماد این صحنه بیشتر از نیم دقیقه طلو  نکشلید.   
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هلر دو تاییلد کردنلد،    "جو از باالی پشت باد بلا صلدای بلنلد گفلت:    پس از تایید ما، باز

ما را از پشت باد به پایین آوردند. در محوطه ای که در جلو خانه وجود داشلت  "خودشه.

جسد تعداد دیگری از رفقا بود. همه پیکرها برخالف پیکر حمید غرق خون بلود. کسلی   

ویید. اما نه او اصراری داشت و نه که ما را همراهی می کرد گفت هرکداد را شناختید بگ

ما در حا  و هوایی بودیم که حرفی بزنیم. آننا به آنچه دنبالش بودند دست پیلدا کلرده   

بودند. من یوسف قانع خشک بیجاری را شناختم، وللی چیلزی نگفتم.ملا را بله ماشلین      

ن برگرداندند. یک نفر با لباس مرتب به ملا گفلت کله روپلوش هایملان را از روی سلرما      

برداریم و چند سیگار به من و رفی  دیگر داد. در این حالت نگنبانی در کنلار ملا نبلود.    

 "من زهرا آقا نبی قلنکی هستم."من خود را به همراهم معرفی کردد و او هم گفت:

من از زنده یاد زهرا که مدتی بعد اعداد شد، پرسیدد داستان چیست؟ علت این ضلربات  

من چیزی نمی دانست.در راه بازگشت، نگنبلانی در کنلار    چیست؟ و او هم متحیر تر از

 ما نبود و ما با افسوس و اندوه حرف هایی زدیم که به خاطرد نمانده است.

چندین بار تجدید چاپ شده است. من  1۴۳۳تیر سا   8بعدها شنیدد که روزنامه های 

کسانی هم بودنلد   خودد بعد از انقالب چاپ پنجم روزنامه کینان آن روز را دیدد و البته

 که می گفتند تا چاپ ننم روزنامه های آن روز را دیده اند.

هنگامی که ما را به زندان کمیته برگرداندند، با تجمع ماموران سلاواک رو بله رو شلدیم    

که جشن و شادی برپا کرده بودند و قصد کتک زدن ما را داشتند، ولی با وساطت مامور 

س از مدتی من را به اوین منتقل کردند و پلس از یلک   همراه از دستشان نجات یافتیم.پ

ماه سلو  انفرادی به بند عمومی منتقل شدد. همه چند صد نفلری کله در آن بنلدهای    

عمومی بودند، به طور کامل از محیط بیرون زندان ایزوله شده بودند؛ نه مالقلاتی وجلود   

 داشت و نه روزنامه و کتاب.

دیم که بر پشت باد زندان تعلدادی ملرد ملو بلور     یک روز در حیاط مشغو  هواخوری بو

بود. پس از مدتی فضای زندان تغییر کرد و آن مردان ملو بلور    1۴۳6دیدیم. اواخر سا  

به داخل زندان آمدند و خود را نمایندگان صلیب سرخ معرفی کردند.رویدادهای پلس از  
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ملن و   1۴۳۱ا  آن زیاد است و در حجم این نوشته کوتاه نمی گنجد. در اواسط آذر سل 

تعدادی دیگر به زندان قصر منتقل شدیم. ما آخرین نفراتلی بلودیم کله زنلدان اویلن را      

ترک می کردیم و نمی دانستیم که این زندان فقط مدتی محدود بدون سرنشین خواهد 

 1۴۳۱آذر سلا    21ماند.یک هفته پس از انتقا  به زندان قصر، در آخلرین سلاعات روز   

 ورا بود از زندان قصر در تنران آزاد شدد.که مصادف با روز عاش

 رویداد سوم: قدر  نمایی جنبش فدایی در دو روز فراموش نشدنی

چند روز پس از آزادی به سازمان وصل شدد و مسلئو  و ملامور ایجلاد یلک تشلکیالت      

علنی شدد. پیرامون این دوران پر تالطم چندی پیش گزارش مفصلی منتشر کردد و در 

 ور مختصر به دو روز می پردازد.اینجا فقط به ط

سازمان چریک های فدایی خل  ایران تصمیم گرفت که سلالگرد   1۴۳۱از ابتدای بنمن 

حماسه سیاهکل را به طور علنی در دانشگاه تنران برگلزار کنلد.این تصلمیم قبلل از آن     

بنمن را به عنوان روز حمایت از دوللت موقلت اعلالد     1۱بود که )آیت اهلل( خمینی روز 

بنمن پس از گردهمایی در دانشگاه تنلران اقلداد    1۱کند.ما تصمیم داشتیم که در روز 

به یک راهپیمایی کنیم. با اعالد )آیت اهلل( خمینلی تصلمیم سلازمان بلر ایلن شلد کله        

بنمن موکو  شلود. ملن مسلئو  صلحنه      21گردهمایی انجاد شود و راهپیمایی به روز 

سازمان مسئو  بود.برای تدارک این گردهمایی گردهمایی بودد و مندی فتاپور از طرف 

با تماد نیرو کار می کردیم. نیروی اصلی بلرای کارهلای تلدارکاتی دانشلجویان هلوادار،      

خانواده های شندای فدایی و تعدادی از کادرهای سازمان کله از زنلدان آزاد شلده و در    

ک کرد. اما از اواخر بخش علنی کار می کردند، بودند.سازمان چشم انداز تغییر را دیر در

بنملن فلرا رسلید و از     1۱آبان به جد به چشم انداز قیاد پی برده بود. به هلر حلا  روز   

 صب  زود جمعیت وارد دانشگاه تنران می شد.

هنوز برنامه شروع نشده بود که زمین چمن دانشگاه تنران و خیابان های اطلراف زملین   

ت از سازمان در این گردهملایی شلرکت   چمن مملو از زنان و مردانی بود که برای حمای

 کرده بودند.
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ما به قیلاد پیوسلتیم و )آیلت اهلل( خمینلی ماهرانله و البتله انحصلارطلبانه میلوه آن را         

 تصاحب کرد. اکنون در چنلمین سالگرد  

 1۱حماسه سیاهکل سوا  اصلی همچنان مطرح است؛ آیا جنبش فدایی از سلیاهکل در  

نقشللی پیشللرو و مترقللی در جنللبش   1۴۳۱  بنمللن سللا 21تللا  1۴۳۱بنمللن سللا  

 آزادیخواهانه مردد ایران داشته و یا نقشی بازدارنده و ارتجاعی؟

در این مراسم تعدادی از خانواده شندا صحبت کردند و چندین سرود جمعی اجلرا شلد.   

استقبا  وسیع از این مراسم و انعکاس آن در رسانه های چاپی آن روزهلا از یلک طلرف    

ر من ایجاد کرده بود و از طرف دیگر یلک نلوع رضلایتمندی از اینکله آن     هیجان زیاد د

همه هزینه های جانی بینوده تلف نشده است. این اولین قلدرت نملایی علنلی جنلبش     

 فدایی بود که پیروزمندانه به پایان رسید.

بنملن اعلالد کلردیم در دانشلگاه تنلران       1۱بنمن، طب  قرار قبلی کله در روز   21روز 

مان برگزار شد. جمعیت عظیمی در دانشگاه و خیابان هلای اطلراف دانشلگاه    تجمع ساز

 تجمع کرده بودند. در این روز قبل از شروع راهپیمایی سرود و شعر اجرا شد.

برنامه عمل سازمان توسط من خوانده شد که مورد اسلتقبا  جمعیلت قلرار گرفلت. در     

قیقه توقف کنم و منتظر توقف حین خواندن برنامه سازمان بارها مجبور می شدد چند د

ابراز احساسات جمعیت شود. برنامه ای که سازمان در این روز اعالد کرد، اوللین برنامله   

ایرانللی آزاد، مسللتقل و "عمللل نسللبتاً کامللل سللازمان بللود. برناملله ای مترقللی بللرای   

 ."دمکراتیک

امله را  چندی پیش، جمشید طاهری پور در یکی از مقاالتش نوشته بلود کله او ایلن برن   

از طلرف مسلئوالن سیاسلی سلازمان      "بدون کاسلت و افزونلی  "تدوین و تحریر کرده و 

 پ یرفته شده بود.

قرار او  ما این بود که از دانشگاه به سمت میدان راه آهن برویم. اما به علت درگیری در 

نیروی هوایی سازمان تصمیم گرفت از مسیر خیابان انقالب به سمت میلدان فوزیله و از   

ا به سمت نیروی هوایی حرکت کنیم. اما قیاد سریع تر از ملا حرکلت ملی کلرد. در     آنج
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میدان فردوسی و در حالی که هنوز ته صلف در دانشلگاه تنلران و اطلراف آن بلود، بله       

 دستور سازمان، پایان راهپیمایی و پیوستن به قیاد مردد را اعالد کردیم.

ه و البتله انحصلارطلبانه میلوه آن را    ما به قیلاد پیوسلتیم و )آیلت اهلل( خمینلی ماهرانل     

 21تصاحب کرد. اکثریتی از ما گاد به گلاد از مضلمون و جلوهر برنامله ای کله در روز      

و در جوش و خروش قیلاد اعلالد شلده بلود فاصلله گرفتنلد و اکنلون در         1۴۳۱بنمن 

چنلمین سالگرد حماسه سیاهکل سوا  اصلی همچنان مطرح است؛ آیا جنبش فدایی از 

در یک ارزیلابی کللی، عللی     1۴۳۱بنمن سا   21تا  1۴۳۱بنمن سا   1۱در  سیاهکل

رغم هر نقطه قوت و ضعف، نقشی پیشرو و مترقی در جنبش آزادیخواهانه ملردد ایلران   

 داشته و یا نقشی بازدارنده و ارتجاعی؟

پاسخ به این سوا  برای هر تحلیل تاریخی از این جریان و به ویژه برای فعاالن سیاسلی  

خود را در جبنه چا تعریف می کنند، ناگریز است. من از جمله کسانی هسلتم کله    که

 این جریان را در آن دوران مترقی و پیشرو به معنی دقی  کلمه ارزیابی می کنم.

 بنروز خلی   

بله فعالیلت سیاسلی روی آورد، در اعتصلاب بلزر        ۳1بنروز خلی  از نیمله دود سلا    

بله ابتکلار   1۴۳۱گروه سیاسی کله در زمسلتان سلا      دانشگاه تبریز شرکت داشت و در

پور،  بنروز ارمغانی تشکیل شد، جزو هسته اصلی آن بود. بنزاد کریمی، مجید عبدالرحیم

به مدت شش  1۴۳1محمدرضا حدادپور و ابراهیم خلی  جزو این گروه بودند.او در سا  

بازداشت او در سلی  برای چنار سا  بازداشت شد. سومین  1۴۳۴ماه و در مردادماه سا  

در ستاد سازمان در آبادان بود که بعد از چنلل روز آزاد گردیلد. او    1۴۳8فروردین سا  

بله عضلویت هیئلت     1۴61به عضویت کمیته مرکزی و سلپس در سلا     1۴۳۱در سا  

هلای متعلددی در سلازمان در حلوزه      سیاسی درآمد. از انقالب بلدین سلو او مسلئولیت   

داشلت. دو دوره اسلت کله بنلروز خلیل  مسلئو  هیئلت        سیاسی، سازماندهی و نظری 

 سیاسی ل اجرائی سازمان فداییان خل  ایران )اکثریت( است.

              ********************** 
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شود که پشتیبان حزب بوده،  به نیروهایی گفته می "هوادار"در حوزه احزاب، 

         ولی عضو آن به حساب نمیآید.
 در مشلارکت  و حلزب  سازی، تبلیغ برنامه و سیاسلتنای  الی و امکانم  با کمک "هوادار"

     کند. می پشتیبانی ازحزب حزب، کاندیداهای نفع به انتخاباتی تبلیغات

 دارد. گلروه  سیاسلی  هلای  هوادار، کارکردی فراتر از هوادار احزاب و سلازمان   مقوله گروه

 سلازمان  ایل   و حزب کی نفع به برنامه با و فعاالنه که است ای افتهی سازمان هوادار،گروه

 از را سلازمان  و حلزب  و پلردازد  ملی  نیرو پرورش و ج ب به شود، می عمل وارد سیاسی

و  احلزاب  گیرندکله  می شکل زمانی عمدتا هوادار های کند.گروه می تغ یه مختلف جنات

هلای   های سیاسی از امکان فعالیت قانونی و علنی برخوردار نیستند. در حکوملت  سازمان

پیوندنلد و یلا    دمکراتیک به خاطر فعالیت علنی و قانونی احزاب، هواداران یا به حزب می

پردازند. در این کشلورها، ضلرورتی بلرای     در جریان انتخابات به نفع حزب به فعالیت می

     وادار وجود ندارد. های ه گیری گروه شکل

های سیاسی اجبلارا بله فعالیلت مخفلی      های استبدادی، احزاب و سازمان اما در حکومت

آورند و برای آننا امکان سازماندهی نیروی وسلیع هلوادار در تشلکیالت مخفلی      روی می

 شللود. هللای هللوادار فللراهم مللی  گیللری گللروه وجللود نللدارد، للل ا زمینلله بللرای شللکل 

هلای هلوادار بلودیم. املا      گیلری گلروه   از انقالب بنمن شلاهد شلکل  های قبل  ما در دهه

و  1۴۳6هلای   های هوادار در رابطه با جریان فلدایی بله ویلژه در سلا      گیری گروه شکل

 بارز و برجسته بود.   1۴۳۱

 های هوادار گروه
هلای فلدایی خلل ، نیلروی وسلیعی را در       گیری سازمان چریک رویداد سیاهکل و شکل

هلای   رژیم شاه به میدان آورد. بعد از سیاهکل ما شلاهد پدیلد آملدن گلروه    مبارزه علیه 

های سازمان  متعددی بودیم که به مبارزه مسلحانه روی آورده، یا به پخش وسیع اعالمیه

     های فدایی مبادرت میکردند. چریک
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ی ها تعداد انلدک  داد. در زندان های آن زمان، این موضوع را به وضوح نشان می دستگیری

ها سازماندهی شده بودند. اعضای سازمان  بودند که به عضویت سازمان در آمده و در تیم

شدند. اکثلر نیرویلی کله در     ها کشته شده و یا بعد از دستگیری اعداد می یا در درگیری

آمدنلد، از هلواداران جنلبش فلدایی      زندان به عنوان مدافع جنبش فدایی به حساب ملی 

ها با پلیس و ساواک کشته و یلا   ادرهای سازمان در درگیریاکثر ک 1۴۳1بودند.در سا  

دستگیر شدند. تعداد انگشت شماری از اعضای سازمان باقی مانده بودند. همین وضعیت 

 وجود داشت. 1۴۳۳به درجاتی بعد از ضربات سا  

داد و از سلوی دیگلر بله     سازمان از یک سو در مبارزه با رژیم شاه مرتبا نیرو از دست می

های سیاسلی، راسلا بله پلرورش      ساختار و کارکردش قادر نبود که همانند سازمانجنت 

های هوادار تغدیه کننده سازمان به جنات مختللف و بله ویلژه کلادر      کادر بپردازد. گروه

گرفلت و صلفوف خلود را تلرمیم      های هلوادار نیلرو ملی    بودند.سازمان مرتبا از بین گروه

سازمان قادر به ادامه حیلات خلود نبلود.در سلا       کرد. بدون وجود گروه های هوادار، می

سازمان در شرایط نامساعدی قلرار داشلت. کمیتله مشلترک سلاواک و       1۴۳2و  1۴۳1

هلا   هلای خیابلانی راه افتلاده بلود و تعقیلب و مراقبلت       شنربانی تشکیل شده بود، گشت

دنبلا   تا انتنلا آن را   "رد"افزایش پیدا کرده بود. کمیته مشترک با کشف کوچک ترین 

های مسل  از جمله سازمان، سخت در تنگنلا قلرار گرفتله بودنلد. در ایلن       کرد. گروه می

هلا منتشلر    های تیملی در رسلانه   ها مستمرا اخبار دستگیری، درگیری و کشف خانه سا 

ها از جاذبه بسیاری برخوردار شلده و جوانلان    شد.اما مبارزه مسلحانه هم در این سا  می

هلای کشلور و در شلنرهای مختللف      ه روی آورده بودند. در دانشلگا زیادی به این مبارزه 

های موجود به مبلارزه مسللحانه پیوسلته     های متعدد هوادار شکل گرفته و یا گروه گروه

 بودند. از جمله:

بله   1۴۳1. گروه دانشگاه صنعتی: یک گروه هوادار از دانشلگاه صلنعتی در بنلار سلا      1

 م خلی  و اسماعیل خاکپور جزو این گروه بودند.سازمان پیوست. بنروز عبدی، ابراهی
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. گروه بابل: در شنر بابل هم یک گروه هوادار تشلکیل شلده بلود کله در اوائلل سلا        2

پور، محسلن نلوربخش، محملد عللی خسلروی       به سازمان پیوست. محمد حرمتی1۴۳2

زو اردبیلی، حسن جان لنگوری، عباس کابلی، غالمعلی خراط پور و علی اکبر هدایتی جل 

 این گروه هوادار بودند.

یک گروه هوادار از تبریلز بله سلازمان پیوسلت.      1۴۳2. گروه تبریز: در نیمه دود سا  ۴

زاده و  اعضای این گروه عبارت بودند از ابراهیم محجوبی، بنجت محجوبی، یوسف کیشلی 

 فرزاد کریمی. 

ارتباط پیلدا کلرد و   گروه بنروز ارمغانی با سازمان  1۴۳۴.گروه بنروز ارمغانی: در سا  ۳

 در این ارتباط، تعداد زیادی به سازمان پیوستند.

بله   1۴۳۳و  1۴۳۴هلای متعلدد هلوادار و زنلدانیان آزاد شلده در سلا         پیوستن گلروه 

سازمان، به گسترش آن منجر شد. سازمان در طی این دو سا  به یک سلازمان چریکلی   

 نیرومند تبدیل گردید.

هلای   آیلد، بلاز در سلا     به جنت ضربات به وجود ملی  1۴۳۳ای که در سا   بعد از وقفه

هللای هللوادار در شللکلی گسللترده در سراسللر کشللور از جمللله در  گللروه 1۴۳۱و  1۴۳6

سابقه بود. در ایلن   ها پا به حیات گ اشتند.تعداد و کمیت آننا در این دو سا  بی دانشگاه

واردی تعلداد اعضلای   های هوادار به سوی سازمان در جریان بود. در م ها سیل گروه سا 

های هوادار، گروه سلرخه   یک گروه هوادار بیشتر از اعضای سازمان بود.از جمله این گروه

پرداخت. در کرمانشلاه یلک گلروه بلزر  وجلود       رجا بود که در مازندران به فعالیت می

داشت که بعد از انقالب به سازمان پیوست. در تبریز گروه های متعلدد هلوادار فعالیلت    

در دانشگاه تبریز چند گروه هوادار بلود کله در رهبلری اعتصلابات دانشلجویان       داشتند.

 نقش باالیی داشت.

های هوادار سازمان  به بعد هدایت اعتراضات دانشجویی، دست گروه 1۴۳6از اواخر سا  

های هوادار فعالیت داشلتند. در   بود. در تراکتورسازی تبریز و در پاالیشگاه نفت هم گروه

کرد که در برخی شلنرهای دیگلری کردسلتان هلم      وه هوادار فعالیت میسنندج یک گر
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صلحرا، اهلواز،    ها و شنرهای کشور از جمله در گیالن، ترکمن نیرو داشت. در سایر استان

 های هوادار فعالیت داشتند. آباد و بروجرد گروه عباس، خرد اصفنان، آبادان، بندر

 :شدند گروه های هوادار در مراکز زیر تشکیل می

تکنیک، علم و صنعت، دانشلگاه تبریلز،    های کشور )دانشگاه تنران، صنعتی، پلی ل دانشگا

 آهلن اصلفنان، تراکتورسلازی تبریلز......(     ل واحدهای تولیدی ) ذوب دانشکده نفت........(

های هلوادار تشلکیل    در ارتش و شنربانی هم گروه ل ارتش و شنربانی ل در سط  شنرها

هلایی   شده بودند که فعالیت شدیدا مخفی داشتند. بعلد از انقلالب وجلود چنلین گلروه     

 آشکار شد. 

 های هوادار پیشینه اجتماعی گروه
بعد از انقالب سازمان از یک گروه چریکی به یک سازمان سیاسی گ ر کرد و طی چنلد  

راسری فراروییلد. علده اعضلای مخفلی سلازمان در سلا        ماه به یک سازمان سیاسی س

هلای هلوادار، هلواداران و زنلدانیان      چند ده نفر بود؛ در حالی که با پیوستن گروه 1۴۳۱

سلازماندهی شلدند.ترکیب اجتملاعی     1۴۳8آزاد شده، هزاران نفر در تشکیالت در سا  

از نظلر پیشلینه    گروه های هوادار همان ترکیب اجتماعی اعضلای سلازمان بلود. تقریبلا    

های مختلف روشنفکری تعل   های هوادار به طبقات مدرن جامعه و گروه اجتماعی، گروه

های هوادار عمدتا از دانشجویان، معلمان، کارگران، کارمندان، منندسلین و   داشتند.گروه

 شدند. پزشکان تشکیل می

 های هوادار حوزه فعالیت گروه
 های هوادار دو دسته بودند: گروه

پرداختند. بله ویلژه در    های هوادار به فعالیت سیاسی می های سیاسی: اکثر گروه روه. گ1

های تکثیر، پخلش   . کار آننا ج ب و پرورش نیرو، تنیه دستگاه1۴۳۱و  1۴۳6های  سا 

گیری پیرامون مسائل محلی و فعالیت  های سازمان، تکثیر جزوات سازمان، موضع اعالمیه

هلای قبلل از    هلای سلازمان در ملاه    خش وسلیع اعالمیله  های فرهنگی و توده ای بود. پ

ها در شناساندن سازمان و در  گرفت. این گروه های هوادار صورت می انقالب، توسط گروه
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 هللای مختلللف اجتمللاعی نقللش بللاالیی داشللتند.      بللردن مواضللع آن بللین گللروه   

 

نظامی در  های هوادار سالح تنیه کرده و یا به عملیات های مسل : برخی از گروه . گروه2

یازیدند. از جمله آننا یک گروه هوادار در سنندج بود که قلبال بله    منطقه خود دست می

 آن اشاره شد. 

 ارتباط گروه های هوادار با سازمان

گشلت. در ملواقعی کله     های هوادار با سازمان به وضلعیت سلازمان بلر ملی     ارتباط گروه

شد، املا در ملواقعی    تامین میوضعیت سازمان مساعد بود، ارتباطات به درجات مختلف 

های هوادار بدون ارتبلاط   که سازمان ضربه خورده بود و در وضعیت نامساعدی بود، گروه

 بردند. با سازمان کارهای خود را پیش می

شدند، ولی اکثریت آننا بدون  برخی از گروه های هوادار در ارتباط با سازمان تشکیل می

دادنلد.برخی از اعضلای    و به فعالیت خود ادامله ملی   آمدند ارتباط با سازمان به وجود می

سازمان که ارتباطشان با سازمان در جریان ضربات قطع شده شده بود، به فعالیت خلود  

و  1۴۳۳هلای   داند. ارتباط چند تن از رفقایی که در سلا   در شکل گروه هوادار ادامه می

طلع شلد. آننلا جلدا از     با سازمان در ارتباط بودند، در جریان ضلربات آن سلا  ق   1۴۳۳

سازمان به فعالیت خود ادامه دادند و نیروی زیلادی را جل ب کردنلد.ارتباط ایلن گلروه      

برقرار شد و آننا دوباره بله سلازمان پیوسلتند و در تلداود حیلات       1۴۳6دوباره در سا  

 ها نقش بازی کردند. سازمان در آن سا 
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 های هوادار با سازمان اشکال ارتباط گروه
های هوادار با سازمان عمدتا برای اینکله ضلربه از جانلب آننلا بله سلازمان        روهارتباط گ

 منتقل نشود، یکطرفه بود.

هایی را در نظر  بود. اعضای سازمان مکان "ای دبه"یکی از اشکا  ارتباط یکطرفه، ارتباط 

 هلا را از  دادنلد و گلروه هلوادار اعالمیله     ها را در آن محلل قلرار ملی    گرفتند و اعالمیه می

در مواردی هم یک شماره تلفن واسط تعیلین   کردند. آوردند و پخش می در می "ها دبه"

 شد. های معینی گ اشته می گردید و یا قرار شد و از این طری  ارتباط برقرار می می

 گروه های هوادار در خارج از کشورها
مشلنورترین  های متعدد هوادار سازمان فعالیت داشلتند کله    در خارج از کشور هم گروه

کلرد. در   منتشلر ملی   "بنملن  1۱"ای را به ناد  بنمن نشریه 1۱بنمن بود. گروه  1۱آننا 

 شد. این نشریه آیار بیزن جزنی درج می

 گروه هوادار در فلسطین

ای از هواداران سازمان که نتوانستند با سازمان ارتباط برقرار کنند، به فلسطین رفته  عده

س برقرار کرده و دوره آموزش نظلامی را گ راندنلد. آننلا،    های فلسطینی تما و با سازمان

 گروه هوادار سازمان را در فلسطین تشکیل دادند.

 آزاد کردن نیرو و عدم توانایی جذب آنها
هلا   های نا ر بر مبارزه چریکی در این موضوع مشترک بودند که انقالب کار تلوده  تئوری

تواند دست به انقالب بزند. و یفله پیشلرو آزاد کلردن نیلرو و بسلیی       است و پیشرو نمی

توده ها است. امیر پرویز پویان در جزوه رد تئوری بقا، دو مطل  را تئوریزه کرده بود که 

زد تا سد استبداد و اختناق شکسلته شلود و    ین دو مطل  ضربه میبایست پیشرو به ا می

سیل نیرو به سوی مبارزه علیه رژیم شاه جریان یابد.فعالیت مخفلی و الزاملات آن و بله    

داد که نیروی وسیعی را کله سلازمان    ویژه ساختار تشکیالتی سازمان چریکی اجازه نمی

توانسلتند از   یروهلای آزاد شلده نملی   آزاد کرده بود، سازماندهی کند. از یک سلو اکثلر ن  

هلا زنلدگی کنند.مسلعود احملدزاده      محیط کار و زندگی و خانواده کنده شوند و در تیم
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موتور کوچک و موتور بزر  را از رژی دبره اخ  کرده و بر این باور بود که موتور کوچک 

د باشلد،  که همان پیشرو باشد با فداکاری قادر خواهد شد موتور بزر  را که تلوده ملرد  

راه بیندازد. بیژن جزنی هم تبلیغ مسلحانه و کلار سیاسلی پیشلرو را در خلدمت بسلیی      

 دانست. ها می توده

جنبش فدایی قادر نشد طبقه کارگر و زحمتکشان را به سوی خلود جللب کنلد. گرچله     

عناصر پیشرو کارگری در صفوف سازمان کم نبودند، اما این جنبش توانسلت بیشلترین   

های مختلف روشلنفکر بگل ارد و از بلین     بقه متوسط جدید و به ویژه گروهتاییر را در ط

گیلری   آننا نیروی وسیعی را آزاد سازد. اما تننا گروه نسبتا اندکی از آننا را توانست عضو

 ها سازماندهی کند. و در تیم

داد  فعالیت مخفی و الزامات آن و به ویژه ساختار تشکیالتی سازمان چریکی اجلازه نملی  

نیروی وسیعی را که سلازمان آزاد کلرده بلود، سلازماندهی کنلد. از یلک سلو اکثلر         که 

ها  توانستند از محیط کار و زندگی و خانواده کنده شوند و در تیم نیروهای آزاد شده نمی

زندگی کنند و از سوی دیگر سازمان هم فاقد امکانات بلرای سلازماندهی نیلروی وسلیع     

سلاز   بلرد.این تنلاقض زمینله    ازمان را بلاال ملی  پ یری سل  بود و گسترش کمی هم آسیب

هلللای هلللوادار گردیلللد کللله نقلللش قابلللل        گیلللری گسلللترده گلللروه    شلللکل

         مالحظنایدرحیاتسازمانچریکنایفداییخلقداشتند.
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 های هوادار و سازمان سیاسی سراسری گروه
بعد از انقالب سازمان از یک گروه چریکی به یک سازمان سیاسی گ ر کرد و طی چنلد  

اه به یک سازمان سیاسی سراسری فراروییلد. علده اعضلای مخفلی سلازمان در سلا        م

هلای هلوادار، هلواداران و زنلدانیان      چند ده نفر بود؛ در حالی که با پیوستن گروه 1۴۳۱

 سازماندهی شدند. 1۴۳8آزاد شده، هزاران نفر در تشکیالت در سا  

 هلوادار  گروهنلای  ونقلش  اهجایگل  بررسلی  بدون فدایی، بررسی تاریخ سازمان چریکنای

     بود. خواهد ناقص سراسری، سازمان کی به آن روییدن فرا در و حیات درتداود
 

 مریم سطوت

 پیشینه:

با گروهی به ناد جزنی آشنا شد. او  ۳۴وارد دانشگاه و در سا   ۳2مریم سطوت در سا  

گرفلت. از بنلار   سپس از همین طری  در ارتباط با سازمان چریک های فدایی خل  قرار 

اکثریت با بخش اکثریت به فعالیت های  -مخفی شد. بعد از انقالب و انشعاب اقلیت  ۳۳

از بنیانگ اران اتحاد جمنوری خوهان ایران بود و در سلا    211۴خود ادامه داد. در سا  

 های گ شته در کادر رهبری آن بوده است.

****************** 

کلردد.  وابی اولین شبی بود که احساس خسلتگی ملی  بعد از چند شب کم خوابی و بدخ

مطمئن بودد تا سرد به زمین برسلد، خلواب ملرا بلا خلود خواهلد برد.خوشلحا  بلودد         

توانم چند ساعتی پشت هم بخوابم. عابد نگنبان او  بلود.  نگنبانی آخر با من است و می

د. در خواب عمیقلی  تر به خواب بروپتو را دور خود پیچیدد تا در گرمای آن بتوانم سریع

 "چقلدر شلب سلریع بله صلب  رسلید!      "بودد که دستی تکانم داد. با خلود فکلر کلردد    

 "آراد گفلت:  "چه شلده بلود؟  "نادر بود. با انگشت بر دهانش اشاره کرد تا ساکت بمانم. 

  "ایمعابد صداهایی توی کوچه شنیده. گمانم محاصره
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ها بود که به ملر  و درگیلری   . مدتاد یکباره باز شدنددلم ریخت. چشمان خواب آلوده

 اد را آماده کردد.فکر نکرده بودد. بلند شدد. اسلحه کمری

رو را زیر نظر گیرد. عابد گوش به در های روبهبادنادر به سوی پنجره حیاط رفت تا پشت

 "یعنی وقت آن اتفاق بد رسلیده؟ "کوچه چسبانده بود. او را که دیدد دلم دوباره لرزید. 

ل تیم را در دست داشت. او بود که مسئو  عملیات فرار در زمان درگیری بلود.  او مسلس

 راه فرار و و یفه هر کس از قبل روشن بود.

خانه نردبانی گ اشته بلودیم. بلا ایلن نردبلان بایلد روی      در حیاط کنار دیوار اتاق منمان

ت این اتاق کوچله  گ شتیم. پشرو میبهجا هم از روی پشت باد اتاق رودیوار رفته، از آن

باریکی بود که به خیابان راه داشت.اوایل که به این خانله آملده بلودیم و بلرای تکمیلل      

رو، بله کردیم، معتقد بودد که برای رفلتن بلر پشلت بلاد اتلاق رو     وسائل با عابد بحث می

هلا  بودن یک نوردبون تلو همله خونله   "گفت چنارپایه کافی است اما او مخالف بود و می

تر است. مسیر فرار از خانه تر و سریعدیدد که باالرفتن از یه نردبان سادهاال میح"عادیه.

در زمان محاصره تیم را من و عابد همان روزها که تننا بودیم مشخص کرده بودیم. نادر 

مانلد  شد خارج شد. ملی که بعد از ما آمد چیزی به طرح اضافه نکرد. از در خانه که نمی

های دیگر کمین نکلرده  باد خانهبود که ماموران هنوز روی پشت همین راه. فرض بر این

بلاد  هلای پشلت  باشند.قرار بود اگر ماموران تیراندازی را آغاز کنند، ابتدا من از روی پلله 

نارنجکی به سمت آننا پرتاب کرده و ذهن آننا را بله آن سلمت منحلرف کلنم. در ایلن      

بستند، به سرعت پایین دویلده، پشلت سلر     میباد را به آتش فاصله که ماموران در پشت

بلاد اتلاق   نادر و در پناه آتلش مسلسلل عابلد از نردبلان بلاال رفتله و خلود را بله پشلت         

گرفتم تا او هم این مسیر را طی میخانه برسانم.بعد عابد را در حمایت آتش می مینمان

لحظه بله سلمت    کردد. دومی را قرار بود در اینکرد. دو نارنجک اضافی را من حمل می

باد ممکن شود. نلادر در ایلن فاصلله بله خیابلان      دشمن پرت کنم تا آمدن عابد به پشت

کرد.هرچند امکان کمی وجود داشت کله  پشتی پریده و راه را برای حرکت بعدی باز می

کردیم. روزی که ایلن  یکی از ما در پناه آتش دیگران فرار کند، اما باید سعی خود را می
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خواست که هی  وقت مجبور به اجرای آن نشلویم املا حلاال     ختیم، دلم میریطرح را می

تواند از محاصره کامل خانه تیمی جان سالم بله در  وقت آن رسیده بود.کمتر چریکی می

برد. البته استثناهایی هم وجود داشت. مثل حمید اشرف که چندین بار از محاصره جان 

 به در برده بود.

 کرد:طور روایت میرها همراهش بود و ماجرا را اینسیمین در یکی از این فرا

مشغو  خوردن ناهار بودیم که صدای انفجار نارنجک را تلوی حیلاط شلنیدیم. حمیلد     "

شد کله بله   صب  همان روز از سه درگیری دیگر جان سالم به در برده و یک ساعتی می

یدن صدای انفجار به تیم ما آمده بود. با وجود اینکه پایش تیرخورده و زخمی بود، با شن

بلاد  بایستی از حیاط خلوت به پشتسرعت بلند شد و مسیر فرار را پرسید. برای فرار می

گ شلتیم. از همله طلرف بله سلمت خانله       باد چند خانه ملی خانه پشتی رفته و از پشت

ریخت که خود را به حیاط پشتی رسلاندیم.  ها بر سر و رویمان میشد. شیشه شلیک می

خواهیم از این باران گلوله رد شویم، اگر ما نتوانیم فرار کنلیم  که چگونه میدر فکر بودد 

رفت و ما را بله  حداقل حمید بتواند فرار کند. حمید اما بدون توجه به همه ایننا جلو می

 کشید.دنبا  خود می

باد برسیم، صدای شلیک مسلسلل حمیلد آملد. او بله جلای      قبل از اینکه کامال به پشت

های دیگر کمین کرده بودند، رفت ن، مستقیم به سمت مامورانی که روی بادسنگر گرفت

و آتش گشود. ماموران که انتظار این حرکت را نداشتند از ترس سرهای خود را دزدیده، 

پشت دیوار پناه گرفتند. آن قدر جا خورده بودنلد کله تلا بله خیابلان رسلیدیم صلدای        

ابان شده بودیم که حمید باز هلم آتلش گشلود.    شلیکی از جانب آننا نیامد. تازه وارد خی

دیدد که دو مامور افتادند. با اشاره حمید رفیقلی دویلد و مسلسلل یکلی از ملاموران را      

برداشت. کمی جلوتر ماشینی را گرفتیم و هر چنار نفر توانستیم از منطقه خارج شلویم.  
" 

شده بود. همه ایلن  اد حبس کرد، نفس در سینهوقتی سیمین این درگیری را روایت می

گ شت و بله احسلاس خوشلبختی آننلا بعلد از      ها چون فیلمی از جلو چشمم میصحنه
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کردمو حاال نوبت من بود تا با دشمن درگیر شود در حالی خروج سالم از منطقه فکر می

دانستم که وضلع نلادر و عابلد چگونله     که هی  تجربه تیراندازی و درگیری نداشتم. نمی

اش آملوزش  ی شده بودد، سازمان در شرایطی نبود تا به اعضای تازهاست.زمانی که مخف

تیراندازی بدهد. بعدها هم به دلیل کمبود فشنگ و منمات و فضای نلا املن پلیسلی از    

این کار صرف نظر کرده بودیم. من حتی صدای اسلحه خود را هم نشلنیده بلودد. نملی   

خوبله بلرای   "ای گفتله بلود:  باتجربله دانستم از صدای آن چقدر جا خواهم خورد. رفیل   

چریک حداقل یه درگیری کم خطر پیش بیلاد تلا او بتونله آن شلرایط را عملال تجربله       

شلود.   شنیده بودد که وقت درگیری از زمین و آسمان به سلوی خانله شللیک ملی    "کنه.

های شکسلته  ها دیده بودد. در و پنجره های تیمی ضربه خورده را در روزنامه عکس خانه

هی  فرصتی برای فکر کردن و گفتند زیر رگبار گلوله وارهای سوراخ سوراخ شده. میو دی

جنگیلد   کرد، تا آخرین فشنگ  تصمیم گرفتن نیست. نقشه فرار را باید بدون درنگ اجرا 

ما قطعی بود این که نباید زنده به دست دشمن بیفتیم. از حمیلد    شد.برای همه و کشته 

مله است. حمله کنی امکان فرار هست. دفلاع یعنلی ملر     بنترین دفاع ح "شد نقل می

 "صد.درصد

کنلی وقلت درگیلری چله    تو فکلر ملی  "ریختیم عابد پرسیده بود: وقتی طرح فرار را می

 "خواهی کرد؟

گل ارد. اگلر امکلان فلرار     کنم و یکی هم برای راه ملی یه خشاب را به دشمن خالی می"

 "ماموران کشته شود. خواهد حین گریز با گلولهنباشد، دلم می

آراد به سوی نادر رفتم و در کنارش ایستادد. پشت باد های روبله رو از نلور ملاه روشلن     

شد. همه جا آراد بود و همین سلکوت قلوت قلبلی    بودند. هی  ایری از حرکت دیده نمی

توانستم صورت نادر را ببینم. شاید او هم چون ملن  داد. راهرو تاریک بود. نمیبه من می

ترس رنگ بر چنره نداشت. به مر  فکر کردن تا مر  را در مقابلل خلود دیلدن راه    از 

زیادی است. صدای درگیری هشت تیر خانه حمید اشرف به من فنماند کله درگیلری و   

 محاصره یعنی چه.
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دیدد و بلا هلی    رفی  دیگر که هی  کداد را نمی ۳ای همراه در خانه ۳۳هشت تیر سا  

 کردد.صورت چشم بسته در اتاقی زندگی میزدد، به کداد حرف نمی

شب نوبت نگنبانی من بود. هوا گرد و شرجی بود. احساس خفگلی ملی   ۴تا  2از ساعت 

کردد و لباس به تنم چسبیده بود. من که از سر شب خوابم نبرده بود، گیی و منگ سرد 

 ای نسیم.های هوا الی فاصله دو درز پنجره گرفته بودد، ولی دریغ از ذررا برای ذره

ای بسیار دور شلنیدد. صلدا ملرا از خلواب آللودگی در      ناگنان صدای تک تیری از فاصله

آورد. گوش تیز کردد. تیری دیگر و بعد یکی دیگر و ناگنان صدای ممتد تیر... از صدایی 

شنیدد مطمئن نبودد. بلند شدد و دقت کردد. صدا صدای شلیک بود ... تل  تل    که می

دادد. بله سلراغ   لیک ادامه داشت. باید به رفقلای در خلواب خبلر ملی    بود ت  ...صدای ش

رفی .... رفی  پاشو .... گوش کلن ....انگلار جلایی     "نگنبان بعدی رفتم. به پایش کوبیدد:

پای رفی  جمع شلد. مثلل ایلن کله نشسلت. صلدای       "کنند، گوش کن ..تیر اندازی می

تیرانلدازی باشلد، ملن از آن چریلک     اگر واقعا".مکث کردد:"برو تو اتاق"ای گفت:مردانه

 "شد.هایی خواهم بود که پیش از اسلحه به دست گرفتن کشته می

کردد که از سر کوچله  آمد، اما گاهی حس میصدای رگبار تیر از چند خیابان دورتر می

ماست. صدا ممتد و پیوسته بود و قطع نمی شد. به اتاق برگشتم، در کنی دیوار نشسلتم  

دیوار فشار دادد. مثل اینکه بخواهم در دیوار فرو برود. یک بلار در فیلملی   و خودد را به 

ها خطلر را تشلخیص   آیند، برهها میها وقتی برای بردن برهدیده بودد که در سالخ خانه

دهند. حاال من هلم  چسبند و فشار میکوشند خود را مخفی کنند و به دیوار میداده می

آمد، اما صدای ترس را در اتلاق  رفی  دیگر صدایی در نمی ۳ها را داشتم. از وضع آن بره

 شنیدد.می

آمد. این همله صلدای شللیک بلیش از آن     کوپتر میشد. صدای هلیتیراندازی قطع نمی

ها از کردد. تابه حا  نشنیده بودد که پلیس در برخورد با چریکچیزی بود که تصور می

مقاومت؟ این همله سلالح! حتملا خانله      کوپتر استفاده کند. چه شده بود؟ این همههلی

 کلوپتر شلده......  منمی بود که پلیس برای حملله بله آنلان مجبلور بله اسلتفاده از هللی       
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هم پلس  آمد که آنها کم شد. فقط گاه گاهی صدای تک تیر میبه تدریی صدای شلیک

ه هلا خیابلان را پلر کلرد    از مدتی پایان یافت. حاال صدای حرکت و رفت و آمد آمبوالنس

 بردند!!!  ها را میها و زخمیبود. حتما داشتند کشته

از یاد آوری آن شب تنم لرزید و احساس سرما کردد. نادر را رها کلرده بله سلوی عابلد     

رفتم و چون او گوش به در دادد. صدای شرشلر آبلی کله از ملادی ملی گ شلت چلون        

از پله پشت باد بلاال  نارنجک را بردار و "داد. عابد در گوشم گفت:هرشب نوید آرامش می

 "بینیبرو، ببین کسی را روی پشت باد می

به اتاق برگشته، از کنار وسایل دوصفر، )دو صفر مدارک و اسناد منملی بلود کله نبایلد     

دست ماموران ساواک یا پلیس می افتاد. در زمان خطلر چریلک هلا یلا دوصلفر را ملی       

برداشلتم. شیشله محتلوی     سوزاندند یا همیشه همراه خلود ملی بردنلد.(دو نارنجلک را    

کوکتل را درون کیف دوصفر گ اشتم تا اگر الزد شد بلا زملین زدن آن آتلش گرفتله و     

باد بسلته بلود. از زیلر در و از    ها باال رفتم. در پشتمحتوی دوصفر را بسوزاند. آراد از پله

د. باد از نور منتاب روشن بوتوانستم تا حدودی ببینم. پشتشکاف میان دو در چوبی می

.دللم ملی  "شاید عابلد اشلتباه کلرده باشلد    "هی  ایری از حرکت نبود. از ذهنم گ شت 

دانستم که خطر درست آن زمان که آدد انتظلارش  خواست که اشتباه کرده باشد، اما می

 تیر. 8را ندارد در کمین نشسته است. درست مانند روزهای بعد از ضربه 

ای رفلتم.  از رفقا به ناد داوود پی اجاره خانله روز بعد از هشت تیر، یعنی ننم تیر با یکی 

پناهی آن خانه چشلم بسلته جلایش را بله نیرویلی بلرای حرکلت و        احساس ترس و بی

کلردد. حلوالی   ساختن دوباره سازمان داده بود. میان مردد خود را در امنیلت حلس ملی   

. خیابان آن ها رسیدیمرفتیم. به یکی از فرعیای به کوچه دیگر میراه آذری از کوچه سه

کردند.در میلان همنمله و   ها به سختی از میان مردد راه باز میقدر شلوغ بود که ماشین

های رکیکی توجنم را جلب کرد. سرنشینان ماشین آریلای سلفید رنگلی     شلوغی، فحش

خواست از این مسیر پر رفت و آمد بگ رد و در شللوغی ملردد گیلر افتلاده بلود،       که می

دادنلد.   ده و به مردمی که در خیابان راه را بسته بودند، فحش میها را پایین کشی شیشه
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خودرو سفید در انتظار باز شدن راه، جلو پای ما متوقف شد. پنی سرنشین داشت. بلرای  

 ."گشتی ساواک"ای چشمم به درون خودرو افتاد. بر زانوهایشان مسلسل بود لحظه

بلدنم یلخ کلرد. بلازوی داوود را      هی  گاه گشتی ساواک را در نزدیکی خود ندیده بلودد. 

کردد اگر چنلد  فشار دادد و او را به سمت دیگری کشاندد. در واقع هولش دادد. فکر می

جا بایستیم، خودمان را لو خواهیم داد. از گشلتی رد شلده بالفاصلله وارد    لحظه دیگر آن

در ای دیگری، که صلدای شللیک را شلنیدد. شلب     جا وارد کوچهای شدیم و از آنکوچه

در هملان محلل درگیلر و کشلته      "چریک فدایی بنزاد امیری دوان"روزنامه خواندد که 

رفلتم. از زنلده یلا    تیر، به همراه رفی  دختری سلر قلراری    11شده است.روز بعد، یعنی 

آملد مطملئن نبلودیم. در شلرایط علادی از اجلرای       مرده بودن رفیقی که سر قرار او می

اما در آن روزها مجبور بودیم بلرای رابطله گیلری بلا     کردیم، نظر می چنین قراری صرف

 بقیه رفقا به قرار نامطئمن نیز تن دهیم.

تلر نشلان   تر از من بود، اما صورتش مسنشناختم. قدش کوتاهرفی  دختر را از قبل نمی

گ شلتیم، سلیگاری آتلش زد. دللم     ها کله ملی  داد. قرار میدان راه آهن بود. از فرعیمی

دانسلتم چله بایلد    ای با هم حلرف نلزدیم. نملی   یگاری بودد. کلمهخواست من هم س می

مان دو نارنجک دست ساز بود و اگر درگیر بگویم. کمتر از او تشویش نداشتم. تننا سالح

شدیم هی  امکانی برای فرار نداشتیم.قرار در میدان راه آهن، جللو ایسلتگاه اتوبلوس    می

محلی را انتخاب کرده منتظر ایستادد. امیدوار بود. قبل از ورود به میدان از او جدا شدد. 

طلرف   دیدد. به محض آنکله رفیل  بله آن   بودد که اتفاقی نیفتد. ایستگاه اتوبوس را نمی

هایشان دیلدد. نفسلم بنلد    خیابان رسید، چند نفر به سمتش دویدند. اسلحه را در دست

شده و سعی کردنلد   آمد.چند لحظه بعد ماموران با فریاد و سرو صدا با همان سرعت دور

دویدند. خود را پشت دیواری مخفی کنند، صدای انفجار. مردد به سمت محل انفجار می

ندیدد که رفی  همراه من خودش را چگونه قطعه قطعه کرد. هرچه زودتر باید از محلل  

بردنلد. آننلا را بله دنبلا  خلود       اد از من فرمان نملی شدد اما پاهای خشک شدهدور می

 کشاندد.
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شناختم کله بله   هایی در این محل میتاکسی خود را به خیابان قزوین رساندد. کوچهبا 

داد تا خود را چک کرده و مطمئن شود که تحت تعقیب نیستم. از گرملا و  من امکان می

ترس زبان به سقف دهانم چسبیده بود. فشاری آبی دیدد که زنان محل دور آن نشسلته  

ای ننوشلیده  ر آب خنک فشاری گرفتم.هنوز جرعله شستند، جلو رفته سر را زیلباس می

بودد که گشتی ساواک در کنارد توقف کرد. سرد روی فشاری بود اما به جلای نوشلیدن   

 ."تماد شد"پاییدد. با خود گفتم  آب، آننا را می

عرق سردی از پشت گردنم به پایین سرید. یک دستم روی فشاری بود و دسلت دیگلرد   

دست از ماشلین   افتادد. آننا مسلسل به د زنده به دستشان میبه سوی نارنجک رفت. نبای

. یکبلاره چشلمم بله    "فقط یک یانیه"پیاده شدند. انگشتم ضامن نارنجک را لمس کرد، 

رسلاند.  انفجار نارنجک حتما به آننا هم آسیب ملی  "کنم؟ها را چهوای! این"ها افتاد. زن

 سیانور را زیر دندان سراندد.

آراد  "انگار با من کلاری ندارنلد!  "نالیدند. زدند. از گرمای هوا میف میماموران با هم حر

. "از نگاهم مرا خواهند شلناخت "شان نگاه نکنم. خود را کنار کشیدد. کوشیدد به اسلحه

دور شدد. در اولین کوچه پیچیدد. بقیه راه را از هیجانی که داشتم، دویلدد. کلاری کله    

های فرعی عبور کنم.آن خانه کوشیدد فقط از کوچهیغیر ضرور و خطرناک بود. تا نزدیک

در میدان راه آهن کشته شلد. آن روز   "نادره احمد هاشمی"شب در روزنامه خواندد که 

های ساواک ورود دو دختر چادری را بله میلدان راه آهلن اطلالع      دانستم که گشتی نمی

ز کداد مسلیر از میلدان   داده بودند اما در هیاهوی پس از انفجار نفنمیده بودند که من ا

اد. مر  مرا لمس کرده و گ شته بود.و حاال در خانه اصفنان دوباره مر  در خارج شده

باد همسایه دست چپلی رشلته افکلارد را    یک قدمی من ایستاده بود.دو سایه روی پشت

تلر کلردد، اسللحه را در    گسست. نفسم گرفت. دقت کردد. چشلم را بله درز در نزدیلک   

نارنجلک را در دسلت فشلردد.     "وای! چقدر ملردان مسلل  ترسلناکند   "دستشان دیدد. 

ای عمی  در درونم دهان باز کرد. شانس فرار ما . ترس چون حفره"خانه محاصره است"
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صفر بود. توی دلم خالی شد. پس عابد درست حدس زده بلود. همله امیلدد بله اشلتباه      

 ."حاال باید به فکر فرار بود"بودن حدس عابد بر باد رفت. 

 

مردان مسل  پشت خرپشتک سنگر گرفته بودند،  "اما چرا روی به خانه همسایه دارند؟"

شلاید خانله ملا تحلت     "اما پشت به خانه ما داشتند. دوباره نور امیدی در دلم جرقه زد. 

کوشلد  در تعجب بودد که چگونه نیروی زندگی به هر علف سستی هم ملی  "نظر نباشد.

 خود را بیاویزد...

ن مسل  روی پشت باد از همان جا که ایستاده بودند به حیاط ما دیلد داشلتند.   اما مردا

 "نکنه که نادر به حیاط برود."

کردد. برگشتم تا به سرعت از پله پایین بلرود. یکبلاره بلا عابلد کله از      باید او را خبر می

هم قلرار   ای تنگها باال آمده بود، برخورد کردد. لحظهتاخیرد نگران شده و دنبالم از پله

روی هلم قلرار گرفلت. در    هایمان درسلت روبله  گرفتیم. یک پله از او باالتر بودد، صورت

یافت، بلرق چشلمان عابلد را ملی    باد به درون راه میروشنایی اندکی که از درز در پشت

کردد. هی  وقت تا این حد بله هلم نزدیلک    دیدد. گرمای نفس او را بر صورتم حس می

قلدر  شنود. قلب خلودد هلم هملان   آمد که صدای قلبش را هم می  نشده بودیم. به نظرد

 زد.بلند می

را دیده بودد. دختر جوان ینودی که در  "آن فرانک"قبل از مخفی شدن، فیلم خاطرات 

اش دو سا  در اتاقی زیر شیروانی مخفی شده بود. خانواده دیگری  هلند همراه با خانواده

فرانلک داشلتند. آن دو بله هلم د      سلن آن پسری هلم نیز در همان اتاق مخفی بود که 

شکسلتند تلا آننلا را     هلا در را ملی  گاه آننا لو رفتله و فاشیسلت   باختند. روزی که مخفی

بوسند. ایلن اوللین و آخلرین بوسله آنلان      دستگیر کنند، در آخرین لحظه یکدیگر را می

هلا در ذهلنم بازسلازی    پیش از اعزاد به بازداشتگاه و مر  بود. این صحنه را بارهلا و بار 

   "آیا او طعم این بوسه را در بازداشتگاه با خود همراه خواهد داشت؟؟ "کرده بودد. 
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ای که در ذهن من همچون  من و عابد یکی دو یانیه در همان حا  ماندیم. یکی دو یانیه

دو مرد مسلل ، روی  "زمان درازی نقش بست. دستپاچه و نگران از لو دادن خودد گفتم: 

 "اند اما حواسشان انگار به خونه دست چپی یه...اد همسایهبپشت

کنار رفتم تا عابد هم آننا را ببیند. او سرش را به درز در نزدیک کلرد. از فکلرد گ شلت    

 "کردد به او بگویم؟های زندگی ماست. نباید آنچه را که حس میشاید آخرین لحظه"

 "باشند... جا بمون. هنوز معلود نیست در رابطه با ماهمین "

خواستم حواسم را به بیرون و ماموران بدهم، املا عابلد از   از پله با سرعت پایین رفت. می

 شد.اد خارج نمیکله

آیا این آخلرین  "دیدد که گوش به در خانه چسبانده بودند از باالی پله عابد و نادر را می

 "توقلع نلاممکنی!!   چله "کاش شانس بیاوریم و زنده بمانیم.  "شبی بود که با هم بودیم؟

مگر عمر چریک شش ماه بیشتر بود؟ مگر سیمین، پوران، غالد، حمیلد... کشلته نشلده    

 بودند. ما هم مثل آننا......  

کردند. دیگر روشن آمد. ماموران پشت در خانه ما با هم پ  پ  میصداهایی از بیرون می

خانله تیملی دیگلری هلم     بود که حضور آننا در رابطه با ما نیست. شاید در آن نزدیکلی  

داد در یک منطقه دو خانه تیمی گرفته شود. وجود داشت؟ سازمان هی  وقت اجازه نمی

ها باال آملده و  سوخت. نادر از پلهشاید مجاهدین بودند، یا کسانی دیگر. دلم برایشان می

در کنارد به نظاره ایستاد. به خوبی معلود بود کله همله حلواس ملاموران متوجله خانله       

یکباره سرو صلدای بلاز و    "های درون خانه را خبر کرد.شد آددکاش می "ری است. دیگ

بسته شدن در، جیغ...، ایست...، ایست... صدای شلیکی نیامد. هیاهو، فریاد، شیون.. صلدا 

 های مبنم.

هلا کله یکلی بعلد از     شدند، همسایههایی که رد میکوچه شلوغ شده بود. صدای ماشین

آمدند، ما هم از در بیرون رفته به نظاره مشلغو   کرده بیرون میها را باز دیگری در خانه

شدیم. اقدس خانم را دیدد در کنار شوهرش که جلو در ایستاده رفت و آملدها را نظلاره   

 "اقدس خانم چی شده؟ "کردند. به سمتش رفتم:می
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 "آقا مصطفی را گرفتند پسر حاج "

 "وا! چرا؟ "

ا رو گن اومده بود خونه، معلود نیست کی راپورت داده و ملامور مدتی پیداش نبود، می "

 "خبر کردس.

 "مگه چه کار کرده؟ "

 "کردس...دوند، حکما نوارهای آقا را پخش میخدا می "

زنی؟ برای نوارهای آقلا کله ایلن    خود میزن! چرا حرف بی"شوهرش توی حرفش دوید:

.دلم گرفلت. فکلر کلردد در هملین     "ه...ریختند اینجا! حتمی خرابکار بودهمه مامور نمی

انلد تلا دوسلتانش را بیابنلد.     زنیم، شکنجه کلردن او را آغلاز کلرده   زمان که ما حرف می

شیرینی زنده ماندن با تلخی دستگیری پسر همسایه به هم آمیخت و دلم را بله آشلوب   

هم زنده و نیم صب  بود. باز ها که خوابید و به خانه برگشتیم ساعت سهکشید.سر و صدا

االن بله تخلت بسلته و شلالقش     "رفلتم  مانده بودیم، اما از فکر پسر حاجی بیرون نملی 

توانستیم بخوابیم. نادر پیشنناد کرد که چنلد  .هنوز هر سه ملتنب بودیم و نمی"زدند می

ای دور هم بنشینیم. از عابد خواست تا شعری بخواند. عابلد بارهلا بلرای ملا شلعر      لحظه

شب حا  دیگری داشتیم. مر  تا یک قدمی ما آمده بود. نلادر کنلار    خوانده بود اما آن

ها را بسلت، ملن از شلدت التنلاب نملی     ها نشست، پشت به آننا داده و چشمرختخواب

 توانستم بنشینم و در کنار در ایستاده بودد.

 روی نلادر نشسلت، بله زملین چشلم دوخلت و بلا صلدایی آراد خوانلد:         عابد جایی روبه

 یزار استدلم از مر  ب

 که مر  اهرمن خو آدمی خوار است

 ولی آن دد کز اندوهان، روان زندگی تار است 

 ولی آن دد که نیکی و بدی را گاه پیکاراست

 فرو رفتن به کاد مر  شیرین است  

 همان بایسته آزادگی این است 
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او  توانستم چشم ازخواند چنان غرق بود که انگار آنجا نیست. نمیعابد در شعری که می

گلرفتم. یکبلاره   بردارد. چشم در چشم شدیم. اگر حساسیت نادر نبلود در آغوشلش ملی   

 های با عابد بودن و امنیت در کنار او را بیشتر حس کردد.ارزش و جایگاه لحظه

اش را به عنوان مسئو  عملیات خوب انجاد داده بود. هوش، تسلط و آراملش او  او و یفه

  نجات داده بود. اگر بله خطلا حضلور ملاموران را در     ما را از دست زدن به خطایی بزر

شلد؟ نلادر چشلم    شدیم. چه میپنداشتیم و در درگیری پیش قدد میارتباط با خود می

دانم عابلد بله چله    باز کرد و من چشم از عابد برداشتم. عابد اما چشم از من نگرفت.نمی

 .ها هنوز هستند..کرد اما من خوشحا  بودد که این چشمفکر می

 است. "مادی شماره بیست"*این مطلب، بخشی از کتاب 

 مستوره احمدزاده

مستوره احمدزاده، تحصیالت خود را رشته پزشکی در دانشگاه مشند بله پایلان رسلاند.    

اولین دوره فعالیت های سیاسی او در همین زملان بلود. او سلپس بلرای ادامله فعالیلت       

سه بار بازداشت شلد و بلیش    1۴۳6ا ت 1۴۳1هایش به تنران رفت. در فاصله سا  های 

از سه سا  را در زندان گ راند. پس از آزادی، به سازمان چریک های فدایی خل  ایلران  

 پیوست و زندگی مخفی را تا انقالب ادامه داد.

، به دنیلا  انشلعاب در سلازمان، فعالیلت در بخلش      1۴۳۱مستوره احمدزاده، در خرداد 

، بله عنلوان عضلو کمیتله مرکلزی، مسلئو        1۴6۳ تلا  1۴61اقلیت را برگزید. از سلا   

به دنبا  اختالفات سیاسلی و تشلکیالتی،    1۴66تحریریه نشریه کار اقلیت بود. در سا  

سازمان را ترک به هسته اقلیت پیوست و به عنوان عضو تحریریه نشریه سوسیالیسم بله  

اسی، هسلته اقلیلت   ، به دنبا  بروز اختالفات سی1۴۱۱فعالیت ادامه داد. او در اسفندماه 

 را ترک و به طور کلی از هرگونه فعالیت تشکیالتی کناره گیری کرد. 

              ********************* 

حمله به پاسگاه سیاهکل از سوی تیمی از جوانان انقالبای مساتقر در جنگال    

، جهات رهاا سااختن تعادادی از     ۹۴۳۱های شمال ایران در ناوزدهم بهمان   
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ه طور اتفاقی و پیش از هرگونه عملیا  نظامی بازداشت شده همرزمانشان که ب

بودند، منجر به درگیری مسلحانه و گسترده ای میان تیم چریک ها و نیروهای 

مستقر در پاسگاه شد و رژیم شاه که ازا ین حرکت به شد  غافلگیر شده بود، 

جر به نیروی عظیمی از ماموران امنیتی و ارتش را به منطقه گسیل داشت که من

دستگیری چریک ها گردید و به این ترتیب اولین جرقه های مبارزه مسالحانه  

 رقم خورد.
 "سازمان چریک هلایی فلدایی خلل  ایلران    "را روز تولد  1۴۳۱از این رو، نوزدهم بنمن 

می شناسند. اما چرا نسل جلوان و آگلاه آن دوره کله عملدتا از نخبگلان، دانشلجویان و       

ایجاد تحوالت بنیادی در جامعه خلود، راه مبلارزه مسللحانه بلا     روشنفکران بودند، برای 

 رژیم شاه را برگزیدند؟

در پاسخ به این سوا  باید به دهه سی شمسی بازگشت. جنبش ملی شدن صنعت نفلت  

به رهبری دکتر مصدق و پیامدهای آن، تحوالت شلگرفی در جامعله ایلران پدیلد آورد؛     

فضای باز سیاسی منجر به رشلد و گسلترش    بویژه در دوران نخست وزیری دکتر مصدق

 فعالیت های سیاسی و رشد احزاب سیاسی شد.

و متعاقب آن اعالد حکومت نظامی و دستگیری  1۴۴2اما کودتای بیست و هشت مرداد 

مصدق و سران جبنه ملی که بعضا در دولت او حضور داشتند و بسیاری دیگر از فعلاالن  

حلزب تلوده و بلویژه شلاخه نظلامی آن، فضلای       این جبنه و همچنین اعضای برجسلته  

 خفقان، رعب و وحشت را بر جامعه حاکم ساخت.

بستن روزنامه های آزاد در دستور کار قرار گرفت و سپس نوبت به دادگاه هلای نظلامی   

رسید تا احکاد سنگین اعداد و محکومیت های طوالنی را اعالد کننلد و در مرحلله بعلد    

 ه دکتر فاطمی وزیر امور خارجه مصدق به اجرا درآمد.احکاد اعداد بسیاری، از جمل

یا سازمان اطالعات و امنیت کشور رسلما پایله گل اری شلد و      "ساواک"در همین دوره 

شناسایی و دستگیری فعالین سیاسی بار دیگر در دستور کار قرار گرفت.پدر من، طلاهر  
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به تنران منتقل شلد و  احمدزاده، به همراه دیگر فعاالن جبنه ملی در مشند بازداشت و 

در زندان قز  قلعه تحت بازجویی قرار گرفت. این بازداشت شلش ملاه بله درازا کشلید.     

بود که  "ننضت مقاومت ملی"فعالیت پدرد در این مرحله در تشکیالتی سراسری به ناد 

پس از کودتا شکل گرفته بود.من و برادرانم مسعود و مجید هر چند در سلنینی نبلودیم   

م تصویر درستی از اوضاع داشته باشیم، اما به شلدت و بله گونله ای احساسلی     که بتوانی

تحت تاییر این تحوالت بودیم و فکر می کنم اکثر جوانانی که بعد بله مبلارزه انقالبلی و    

 مسلحانه پیوستند یا مستقیم و یا غیر مستقیم از این تحوالت تاییر پ یرفتند.

پدران ما و مصدق، قنرملان مللی همله مللت     پدر من برای ما قنرمان بود و همرزمانش 

ایران و دکتر فاطمی جانباختله راه اسلتقال  و آزادی بود.دراوایلل دهله چنلل، پلدرد و       

یارانش علی رغم بارها دستگیری، همچنان به فعالیت های سیاسی خود ادامه می دادنلد  

بیرستان را و مسعود و امیر پرویز پویان و دیگر هم دوره ای هایشان که سا  های آخر د

می گ راندند در این فعالیت ها شرکت فعا  داشتند.از میان همله، ملا مسلعود و پویلان     

عالقه وافری به مطالعه داشتند و اکثرا اوقلات خلارج از مدرسله را بله مطالعله در همله       

 عرصه ها از جمله موضوعات فلسفی و تاریخی و ... می گ راندند.

نتیجه رسیده بود که تننا سرکوب و خفقلان نملی   ، باالخره رژیم شاه به این 1۴۳1سا  

تواند به پایداری حکومت بینجامد و باید دست به یک سلسله رفرد هلا بزنلد. در بنملن    

ماه، انقالبی سفید به راه افتاد که شامل یک سلسله رفرد های ارضی و برخی رفرد هلای  

و آبلادانی بلرای    اجتماعی از جمله در رابطه با زنان بود و سپس سلپاه دانلش، بنداشلت   

 ایجاد تحوالتی در روستاها در دستور کار قرار گرفت.

، من وارد دانشگاه مشند در رشته پزشکی شلدد و مسلعود و پویلان نیلز در     1۴۳۴سا  

به دانشگاه تنران رفتند و سا  بعد از آن نیلز مجیلد بله تنلران و دانشلگاه       1۴۳۳سا  

 صنعتی رفت.

تابستان ها و تعطیالت دانشگاه میسر می شد که اغلب به این ترتیب، دیدار ما بیشتر در 

من به تنران می رفتم. در این دیدارها ضمن بحث پیرامون مسائل سیاسی، توصیه هایی 
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از سوی آننا در مورد کتاب ها و رمان ها و ... می شد که به نظلرد ملی رسلید هدفمنلد     

د محافلل دانشلجویی   است و گویی مرا برای مبارزه جدی تری آماده می کردند.در مشلن 

شکل گرفته بود و عالوه بر بحث پیرامون مسائل روز، گاه پدرد در این جلسلات شلرکت   

می کرد و به سخنرانی می پرداخت که عمدتا حو  تحلیل اوضاع ایران و چگونگی ادامه 

مبارزه بود.به همین دلیل، هرگاه حرکتی اعتراضی یا اعتصابی در دانشگاه مشلند شلکل   

د به ساواک احضار می شد تا نقش او در این حرکت ها مورد سوا  قلرار  می گرفت، پدر

گیرد.به دنبا  یکی از اعتصابات، تعدادی از دانشجویان و همکالسان من و همچنین ملن  

و پدرد بازداشت شدیم. البته من شامگاه همان روز آزاد شدد چلرا کله هنلوز در مشلند     

پلدرد ملدتی در زنلدان ارتلش ماندنلد.در      دستگیری زنان باب نشده بود، اما دوسلتانم و  

تنران و دیگر شنرستان ها نیز محافل دانشلجویی و روشلنفکری بله صلورت مخفلی در      

حا  شکل گیری و گسترش بود و نسل جوان که ح  هی  گونه ابراز عقیده آزاد نداشت 

ختیلار  و از مطبوعات آزاد نیز بی بنره بود، )امکانات رادیو و تلویزیون نیز که دربست در ا

حکومتگران بود(، راهی جز پیوسلتن بله محافلل کوچلک و مخفلی و رد و بلد  کلردن        

جزوات دست نویس و کتبی که از دید حکوملت غیلر قلانونی بلود، نداشلت.تالش هلای       

جبنه ملی و ننضت آزادی برای فعالیت در چنارچوب قانون اساسی نیلز بله دسلتگیری    

یادماندنی منندس بازرگان در دادگلاه  مجدد اعضای آن سازمان ها منجر شد و سخن به 

ما آخلرین کسلانی هسلتیم کله در چنلارچوب      "نظامی شاه در دهه چنل که گفته بود 

قانون اساسی سخن می گوییم و مطمئن باشید که جوانان ما در آینده به زبان دیگلر بلا   

ا )نقل به معنی( نتوانست رژیم شاه را وادار به تغییر شیوه هل  "شما سخن خواهند گفت.

 و روش های حکومتی و ایجاد برخی رفرد ها در عرصه سیاسی کند.

اگر آزادی های سیاسی پدید می آمد و امکان مبارزه سیاسی، آزادی بیلان، مطبوعلات و   

رعایت حقوق ملت مد نظر قرار می گرفت، شاید سرنوشت ایران به گونه ای دیگلر رقلم   

 می خورد.
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نفکری و دانشلجویی بلا ایلدئولوژی هلای     در چنین شرایطی، در بسیاری از محافل روشل 

متفاوت اعم از مارکسیستی یا م هبی، مساله مبارزه مسلحانه و یا به عبارت دیگر سخن 

گفتن به شیوه خود حکومت مطرح شد بدون آننکه ایلن محافلل جداگانله ارتبلاطی بله      

 یکدیگر داشته باشند.

دیگلر انقالبیلون جنلان در     به دنبا  طرح مبارزه مسلحانه، موضوع بنره گیری از تجارب

دستور کار قرار گرفت و جزواتی در این زمینه به فارسلی ترجمله و در محافلل مختللف     

 دست به دست گشت.

پیروزی انقالب کوبا و الجزایر و جنگ های چریکی در آمریکای التین بسیار مورد توجله  

 قرار گرفته بود و چه گوارا قنرمان و سمبل این مبارزات بود.

فضا باید جنان دو قطبی و جنگ سرد میان دو اردوگاه جنلانی را افلزود. در یلک    به این 

سو اردوگاه سوسیالیستی نامیده می شد که خود را نجات بخلش محروملان، کلارگران و    

زحمتکشان می دانست و در سوی دیگر، جنان سلرمایه داری بله رهبلری آمریکلا قلرار      

 داشت که مدافع لیبرالیسم و دموکراسی بود.

آن مقطع تاریخی هنوز ماهیت واقعی اردوگاه باصطالح سوسیالیستی برمال نشده بود  در

و در تحلیل اکثر روشنفکران و مبارزان، رژیم شاه وابسته به امپریالیسم جنانی محسلوب  

می شد که با کودتای بیست و هشت مرداد و به کمک امپریالیسم آمریکا بر مردد ایلران  

 تحمیل شده بود.

، حملله بله پاسلگاه سلیاهکل بله وقلوع پیوسلت و        1۴۳۱ر نلوزدهم بنملن   زمانی که د

دستگیرشدگان در اسفند همان سا  پس از تحمل شکنجه های فراوان و قرون وسطایی 

ساواک، در دادگاه نظامی محاکمه و به جوخه های اعداد سلپرده شلدند، رژیلم شلاه بلا      

کند کله چریلک هلا عواملل     تبلیغات گسترده تالش کرد به روستاییان محل، چنین القا 

بیگانه و ضد رفرد ارضی بوده اند و می خواستند زمین های شما را به مالکین بازگردانند 

و به این ترتیب توانست در تعقیلب دیگلر اعضلای تلیم جنگلل از آننلا کملک دریافلت         

ضلربات وارده از سلوی سلاواک شلاه بلر سلازمان و        1۴۳۳تا  1۴۳1کند.طی سا  های 
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ریک ها، با افت و خیز ادامه یافت، املا در دو مقطلع، ضلربات تعیلین     عملیات متقابل چ

که سازمان بخشی از کادر رهبری خلود را از دسلت داد،    1۴۳1کننده بود. یکی در سا  

اما به دلیل حضور کادرهای مجربی چون حمید اشرف خلالء ناشلی از ایلن ضلربات بله      

حمله غافلگیرانه و محاصره  1۴۳۳بود. در سا   1۴۳۳زودی ترمیم شد. دود ضربه سا  

چند الیه یک خانه تیمی که رهبران سازمان در حا  برگزاری جلسه ای در آن بودند، از 

 سوی ساواک، و درگیری مسلحانه چند ساعته، منجر به جان باختن تمامی آننا شد.

مورد هجود ساواک قرار  1۴۳6هسته جنگل در واقع بقایای گروه جزنی بود که در سا  

بود و بیشتر اعضای آن در زندان بودند.پس از ضربه سیاهکل، آن دسته از چریلک   گرفته

ها که موف  به ترک منطقه شده و جان سالم به در برده بودند، با جریان دیگری کله در  

شنرهای تنران، مشند و تبریز در حا  سازمان یلابی و تلدارک جنلگ چریلک شلنری      

سلازمان چریلک   " 1۴۳1دو جریان در فروردین  بودند، تماس برقرار کرده و از ادغاد این

متولد شد، که برادرانم مسعود و مجید و مفتاحی ها و پویلان از   "های فدایی خل  ایران

بنیانگ اران بودند.آننا پس از مدتی بحث و بررسی پیرامون اصلالحات ارضلی و تلاییرات    

رفلرد هلا ناکارآملد    آن بر اوضاع اقتصادی اجتماعی، به این نتیجه رسیده بودند که ایلن  

 است و نمی تواند بنبودی در وضعیت روستاها پدید آورد.

مبلارزه مسللحانه؛ هلم اسلتراتژی هلم      "جمع بندی این تحقیقلات در دو جلزوه، یکلی    

ضرورت مبارزه ی مسلحانه و رد  "که توسط مسعود تدوین شده بود و دیگری "تاکتیک

ود و حاصل تالش همه هسلته هلا و   که توسط امیرپرویز پویان نوشته شده ب "تئوری بقا

اعضای سلازمان بلود، انتشلار یافلت و سلازماندهی خانله هلای تیملی در دسلتور قلرار           

گرفت.منم ترین عملیات پس از اعالد موجودیت سازمان، تلرور تیمسلار فرسلیو رئلیس     

دادگاه نظامی بود که حکم اعداد پانزده چریک تیم جنگل را صادر کرده بود. پیش از آن 

ه کالنتری قلنک جنت تامین سالح و حمالتی به بانک هلا جنلت تلامین ملالی     حمله ب

 سازمان صورت گرفته بود که بیانگر  نور شکل جدیدی از مبارزه علیه رژیم شاه بود.
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همزمان، ساواک اسامی و تصلاویر تعلدادی از چریلک هلا را اعلالد و بلرای شناسلایی و        

می اعالد شده ناد امیرپرویز پویلان بلویژه   دستگیری آننا مبالغی تعیین کرد. در میان اسا

توجه ما را جلب کرد و برای ما یقین حاصل شده که برادرانم مسعود و مجید نیلز جلزو   

در آن زمان، مدتی بود که مسعود به زندگی مخفلی روی آورده بلود،    چریک ها هستند.

د که مسلعود  اما مجید همچنان زندگی علنی داشت. البته او در دیدار با ما مطرح می کر

از ایران خارج شده است، اما در مورد خود صحبتی از فعالیت بلا سلازمان نملی کلرد.در     

خرداد ماه همان سا ، ضربات ساواک به یک خانه تیمی، منجر به درگیلری مسللحانه و   

نیلز شلاهد ضلربات     1۴۳1جان باختن پویلان و دو تلن از همرزملانش شلد و تابسلتان      

 مشابنی بودیم.

، من پس از فارغ التحصیلی به تنران رفتم تا طبل  قلرار قبللی بلا     1۴۳1  در تیرماه سا

مجید که گفته بود باید مبارزه جدی تری را در پلیش گیلریم، مالقلات کلنم.این دیلدار      

صورت گرفت و سپس به منز  مجید که خود در آن اقامت نداشت رفتم. من بله هملراه   

املا یکلی از دوسلتانم در مالقلات بلا      دو دوست و برادرد مجتبی به تنران آملده بلودیم،   

دوست دیگری که تحت نظر بود، در تور پلیس قرار گرفت و به این ترتیب محلل اقاملت   

ما شناسایی شد و ماموران ساواک همه ما را بازداشت و به اوین منتقل کردنلد و پلس از   

 بازجویی های چند روزه به زندان قصر فرستاده شدیم. فقط برادر کلوچکم مجتبلی کله   

 سا  داشت آزاد شد. 1۳تننا 

نگاه مردد به چریک ها، نگاه به قنرمانانی بود که عمل انقالبی آننا در سطحی نبلود کله   

مردد نیلز بتواننلد در آن سلنیم باشلند. نفلوذ سلازمان بیشلتر در میلان روشلنفکران و          

دانشجویان و بعضا کارگران آگاه بود.حدود دو ماه بعد، مسعود بلر سلر یلک قلرار ضلربه      

خورد و مجید نیز به فاصله کمی به همین ترتیب دسلتگیر شلد، املا بلا منفجلر کلردن       

 نارنجکی که حمل می کرد به شدت زخمی شد و یک مامور ساواک کشته شد.

من و دوستانم پس از سه ماه از دستگیری برادرانم از زندان آزاد شلدیم و ملن توانسلتم    

 برادرانم را سه بار مالقات کنم.
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شکنجه شده بودنلد و در دادگلاه نظلامی بله روشلنی آیلار شلکنجه را بله         آننا به شدت 

، به 1۴۳1خبرنگاران نشان دادند. آننا به همراه هشت تن از رفقایشان در یازدهم اسفند 

جوخه های اعداد سپرده شدند.در این ایاد، پلدرد در زنلدان مشلند بله سلر ملی بلرد و        

یدار با فرزنلدانش ملورد موافقلت سلاواک     تقاضای او برای انتقا  به تنران برای آخرین د

قرار نگرفت و همزمان در یک دادگاه فرمایشی به ده سا  زندان محکلود شلد.طی سلا     

ضربات وارده از سوی ساواک شاه بلر سلازمان و عملیلات متقابلل      1۴۳۳تا  1۴۳1های 

در چریک ها، با افت و خیز ادامه یافت، اما در دو مقطع، ضربات تعیین کننلده بلود.یکی   

که سازمان بخشی از کادر رهبری خود را از دست داد، اما بله دلیلل حضلور     1۴۳1سا  

 کادرهای مجربی چون حمید اشرف خالء ناشی از این ضربات به زودی ترمیم شد.

حمله غافلگیرانه و محاصلره چنلد الیله یلک      1۴۳۳بود. در سا   1۴۳۳دود ضربه سا  

اری جلسه ای در آن بودند، از سوی ساواک، خانه تیمی که رهبران سازمان در حا  برگز

و درگیری مسلحانه چند ساعته، منجر به جان باختن تمامی آننا شد. حمید اشلرف کله   

بارها از خانه های تیمی محاصره شده موف  به گریز شده بود این بلار در ایلن درگیلری    

 جان خود را از دست داد.

ادامله فعالیلت هلای نظلامی سلازمان       در مجموع، این ضربه، تاییر تعیین کننلده ای در 

داشت؛ اما طی این دوره حکومت شاه نیز چه در عرصله داخللی و چله در جامعله بلین      

المللی به دلیل دستگیری ها، شکنجه ها، اعداد ها و نقض آشکار و گسترده حقوق بشلر  

 در زندان ها بیش از پیش بی اعتبار شده بود.

محکومیت سه ساله خود از زندان آزاد شدد ، من پس از گ راندن آخرین 1۴۳6در سا  

و مدتی بعد به سازمان پیوستم تا جای خالی جانباختگلان فلدایی از جملله بلرادارانم را     

 بگیرد.

برادر کوچکم مجتبی که در آن زملان بیسلت و دو سلا  داشلت و دانشلجوی دانشلگاه       

یوسلتن ملن بله    صنعتی آریامنر) که بعدا به ناد شریف نامگ اری شد( بود، به شدت با پ

خانه های تیمی سازمان مخالف بود و اساسا مبارزه مسلحانه را حرکتی جدا از مبلارزات  
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مردد می دانست؛ اما سرانجاد موف  به متقاعد کردن من نشد.او معتقد به کار آگاه گرانه 

و سازماندهی طبقه کارگر بود. مدت کوتاهی پس از مخفی شدن دریافتم که حل  بلا او   

ت های زندگی مخفی و رعایت شدید مسائل امنیتی برای حف  خانه هلای  بود. محدودی

 تیمی ما را به راستی از مردد جدا می کرد.

هرچند هریک از اعضای خانه های تیمی که معموال پنی نفلر بودنلد، خلود یلک هسلته      

علنی برای فعالیت های سیاسی داشتند و اعالمیه ها و اطالعیه های سازمان را تکثیلر و  

، حضلور در مبلارزات ملردد    1۴۳۱ی کردند، اما با اوج گیری مبلارزات در سلا    پخش م

برای ما دشوار بود.به عالوه، به دلیل ضربات متعدد بر سازمان و از دست رفلتن رهبلران   

برجسته و تئوریسین های ما، قادر به ارائه برنامه و نقشی فعا  در مبارزات مردد نبودیم. 

ما را ملی شلناختند، املا از دیلدگاه آننلا، چریلک هلا         مردد هرچند در آن سا  سازمان

مبارزان پاک باخته، صادق و جان بر کفی بودند که سرنگونی رژیلم شلاه را هلدف قلرار     

داده بودند. نگاه مردد به چریک ها، نگاه بله قنرمانلانی بلود کله عملل انقالبلی آننلا در        

زمان بیشلتر در میلان   سطحی نبود که مردد نیز بتوانند در آن سلنیم باشلند. نفلوذ سلا    

 روشنفکران و دانشجویان و بعضا کارگران آگاه بود.

هرچند سازمان در روزهای منتنی به انقالب توانست با تماد نیرو و بله یلاری هلواداران،    

نقش مثبتی در انقالب ایفا کند، اما بیش از آنکه نقلش رهبلری داشلته باشلد دنبالله رو      

سیاستی مشلخص از انحلراف اهلداف انقلالب در حلد      توده ها بود و نتوانست با برنامه و 

 توان خود جلوگیری کند.

******************** 

 : گزارشی از تحوال  فکری و تشکیالتی ۹۴۳۱تا  ۹۴۳۴سازمان از 

 قربانعلی عبدالرحیم پور

سالگی فعالیت سیاسی با گرایش مارکسییستی ر  1۱قربانعلی عبدالرحیم پور )مجید )از 

با محافل پیرامون صمد بنرنگلی و بنلروز دهقلانی از     1۴۳۱پروسندر سا  آغاز کرد. در 

 یک سو و گروه بنروز ارمغانی از سوی دیگرآشنا شد و در ادامه کار به گروه دود پیوست.
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به خاطر فعالیت سیاسی دستگیر و به یک سا  زندان محکود شد. چنلد   1۴۳1در سا  

  و نلیم زنلدان محکلود شلد. در خلرداد      ماه پس از آزادی، دوباره دستگیر و به یک سلا 

با سازمان چریک های فلدایی خلل     1۴۳۴از زندان آزاد شد و در اواسط تابستان  1۴۳۴

ایران تماس گرفت و به عضویت سازمان درآمد. در اسفند همان سا  بنا بنخواست خود 

عضو مرکزیت جدید وسله نفلره سلازمان     1۴۳6زندگی مخفی را شروع کرد. اوایل سا  

به عنوان عضو کمیتله مرکلزی سلازمان چریلک      1۴۳8. بعداز انقالب در اوایل سا  شد

های فدایی خل  ایران انتخاب شد. بعداز انشعاب و از آن تاریخ تا اولین کنگلره سلازمان   

عضوکمیته مرکزی، هیئت سیاسلی و هیئلت    1۴6۱فداییان خل  ایران اکثریت در سا  

عضو شورای مرکزی بود و هم اکنلون مسلئو     1۴81تا 1۴۱1دبیران بود. از اواخر سا  

 هماهنگی کمسیون اسناد پایه ) برنامه و اساسنامه( سازمان است.

******************* 

شکست عملیات در سیاهکل سواالت و جرقه های تردید را در نزد فداییان به وجود ملی  

 آورد

ناقص است و الزم است در همین ابتدا عرض شود که این گزارش هنوز و الزاما 

تواند جامع و دقیق باشد؛ چرا که ساختار بسته و مقررا  و محدویت هاای  نمی

تشکیال  مخفی آن زمان، اجازه نمی داد که اعضا ومسئولین سازمانی، از همه 

 مسائل مربوط به مسائل نظری و سیاسی درون سازمان مطلع باشند.
در آن سلا  هلای سلخت خلود     امیدوارد که بتوانیم روزی، به یاری همه دوسلتانی کله   

سازنده جریان فدایی بودند و برای ساختن و تداود آن از جلان مایله گ اشلتند و لحظله     

لحظه آن را زندگی کردند، گزارش جامعی در اختیار پژوهشلگران قلرار بلدهیم. چنلین     

 کاری فعالً جایش خالی است.

گران محدود نمی مانلد  گزارش من، البته فقط در ارائه اطالعات به عالقه مندان و پژوهش

ترین سمت تغییر وتحوالت درون سازمانی اسلت  بلکه در عین حا  نشان دهنده عمومی

از مبارزه مسلحانه و ساختار نظامی اولیه به مبارزه سیاسی وسازمان سیاسلی.الزد اسلت   
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به این نکته منم نیز اشاره کنم که نظر براینکله فلداییان بله عنلوان یلک نیلروی چلا        

انلد  گیری شان، اندیشه و روش انتقادی را پ یرفته و همواره تلالش کلرده  لازابتدای شک

ها، گفتار، اعما  و رفتار سیاسی و سلازمانی خلود را در جنلت دسلتیابی بله      که اندیشه

برنامه، سیاست ها و اشکا  مبارزاتی منطب  با شرایط جامعه خلود و جنلان معاصلر بله     

 ز روح و خصلت انتقادی دارد.نقد بکشند، پس گزارش من از آن سا  ها نی

اما اینکه، آن زمان ژرفا و وسعت شناخت و فنم ما از اندیشه و روش انتقادی معاصلر تلا   

تواند موضوع سخن من کجا و چگونه بود، خود به پژوهش مستقلی نیاز دارد و طبعا نمی

 در این گزارش باشد.

فکلری، سیاسلی و   کوشش من در این گزارش،معطوف و محدود بله فرودهلا وفرازهلای    

 سازمانی درون سازمان است تا آنجا که من از آننا مطلع هستم ومی توانم نشان دهم.

برای سنولت کار و برای اینکه بتوانم گزارش نسبتاً دقی  و روشنی ارائه کنم، موضلوع را  

 اد:به فصل های زیر تقسیم کرده

 ۹۴۳۴سال 
مبارزه مسللحانه، هلم   "در باره تز  این سا ، سا  انباشت سؤاالت و سربرآوردن تردیدها

و باز شدن راه برای گ ار به پ یرش کار سیاسی به عنوان پلای   "استراتژی و هم تاکتیک

 دود جنبش فدایی است.

تردید در وجود شرایط عینی انقالب و سمتگیری به اینکه چنین شرایطی وجود نلدارد   -

 )مراجعه به جمع بندی سه ساله حمید اشرف.(؛

در صحت مبارزه مسلحانه هم استراتژی، هلم تاکتیلک و سلمتگیری بله سلوی      تردید  -

 پ یرش کار سیاسی به عنوان یکی از ارکان فعالیت سازمان؛

تردید در ساختار نظامی واقعاً موجلود و سلربازگیری وسلمتگیری بله سلوی سلاختار        -

 نظامی؛–سیاسی 

ازگشلت بله تئلوری    تردید در عملگرایی حاکم بر رهبری و کل تشلکیالت مخفلی و ب   -

 واهمیت و نقش آن در حیات سیاسی و حرکت سازمان؛
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تردید در شیوه تصمیم گیری و رهبری سازمان که کلامالً مرکلزی، عملودی و بلدون      -

اطالع اعضای سازمان بود و سمتگیری به سوی مشارکت اعضا در مباحث درون رهبلری  

 و سازمان.

این گونه تردیدها و سمتگیری هلا بلی  سا ، انگشت گ اشتن روی  ۳1شاید امروز بعداز 

اهمیت به نظر برسد، ولی واقعیت این است که در آن شرایط و آن سلا  هلا کله فکلر و     

کشید، هر سؤا  و تردیلد  روش مبارزه مسلحانه در اقصا نقاط جنان و جامعه ما زبانه می

ار سخت در درون سازمان، بسیدر صحت مبارزه مسلحانه و هر سمتگیری زاویه دار با آن

بود و به کندی پ یرفته می شلد. بلا ایلن همله، هرکلداد از ایلن سلواالت و تردیلدها و         

 سمتگیری ها، گاد منمی در سمت گ ار به مبارزه سیاسی بود.

در سا  های تدارک نظری وعملی مبارزه مسلحانه، بویژه در زمان آغاز مبارزه مسللحانه  

گرایش به تئوری و نظریه پردازی ،  ، گرایش به عمل دربرابر1۴۳1و 1۴۳۱در سا  های 

گرایش به مبارزه قنرآمیز در برابر گرایش به دیگر اشکا  مبارزاتی و گرایش بله محلدود   

کردن مفنود عمل سیاسی به عمل مسلحانه، بر ذهلن پایله گل اران و رهلروان جنلبش      

 چریکی حاکم بود.

فراز نقد و انتقلاد  سه واندی سا  طو  کشید تا سؤاالت و تردیدهای کوچک و بزر  به 

فرا بروید و موجب اصالح روش ها و اشکا  و سازوکارهای سازمان و سمتگیری جدیدی 

 در عرصه های گوناگون شود.

 

 عوامل پیدایش سواال  و تردیدها و سمتگیری جدید
، مبلارزه مسللحانه یلک موضلوع ذهنلی و      1۴۳۱اگر قبل از عملیات سلیاهکل در سلا    

 ، دیگر چنین نبود. 1۴۳۴انتزاعی بود، در سا  

مبارزه مسلحانه طی این مدت، از دایره تنگ و خاکستری نظر و تئوری مبارزه مسللحانه  

در آمده و توسط فداییان و مجاهدین، به میدان پراتیک راه یافته، در بوته آزمایش قلرار  
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،  رفیلت هلای مثبلت و منفلی، توانلایی هلا،       گرفته و خاکستری بودن، تناقضات درونی

 ها و نارسایی های آن آشکار شده بود.تمحدودی

مبارزه مسلحانه طی این مدت، از دایره تنگ و خاکستری نظر و تئوری مبارزه مسللحانه  

در آمده و توسط فداییان و مجاهدین، به میدان پراتیک راه یافته، در بوته آزمایش قلرار  

توانلایی هلا،   ،  رفیلت هلای مثبلت و منفلی،     گرفته و خاکستری بودن، تناقضات درونی

 ها و نارسایی های آن آشکار شده بود.محدودیت

شکست عملیات در سیاهکل، کشته شدن و دستگیری اکثریت کادرهای اصللی آغلازگر   

در یک سا  او  و دیگر تلفات جبران ناپ یر فراوان، اولین سواالت و جرقه های تردید را 

و محافل و افلراد چلا ایلران     در نزد فداییان به وجود می آورد.دستگیری وسیع گروه ها

، تبلدیل شلدن زنلدان هلا بله      1۴۳2تا 1۴۳۱توسط رژیم دیکتاتوری شاه از اواخر سا  

مراکز بحث و بررسی مشی مبارزه مسلحانه، حضور فعا  و پیوسته بیژن جزنلی و دیگلر   

 کادرهای با تجربه در میان زندانیان، نگاه نقادانه جزنی و دیگر افراد به اعما  و نظلرات و 

تحلیل های حاکم بر رهبری وقت سازمان، برقراری رابطه میان جزنی از زندان با رهبری 

سازمان، آزاد شدن تعداد قابل توجنی از کادرهای باتجربه از زندان و پیوستن به سازمان 

در این سا  ها، پیدایش و گشوده شدن فضا برای مباحث جدی تر در رهبری و حضلور  

نی در مرکزیت و درون سازمان، از جمله عوامل منم ایلن  جدی تر و تدریجی نظرات جز

 تغییر وتحو  بودند.

در تغییر وتحوالت در رهبری، تشکیالت مخفی و نیروهای سازمان به عوامل زیر نیز باید 

 اشاره کرد:

روی آوری اکثر گروه ها ومحافل و افراد چا ایران بله سلازمان فلداییان، بلا پیشلینه       -

 برداشت های متفاوت از رابطه مبارزه مسلحانه با کار سیاسی؛وتجارب گوناگون و با 

گسترش نفوذ سازمان در میان دانشلجویان و جنلبش دانشلجویی و فعالیلت آنلان در       -

 اشکا  گوناگون غیر نظامی در حمایت از سازمان؛
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تشکیل گروه ها ومحافل مختلف توسط هلواداران سلازمان و فعالیلت آنلان در اشلکا       -

 ظامی؛  گوناگون غیر ن

گسترش نفوذ سازمان در میان روشفکران، هنرمندان و معلمان که در اشکا  گوناگون  -

 کردند؛فکری، فرهنگی و غیر نظامی فعالیت می

گسترش نفوذ سازمان در خارج از کشور در میان کنفدراسیون دانشجویان و بخشی از  -

 گروه ها ومحافل چا و بخشی از جبنه ملی خارج کشور؛

ای از کارخانله هلای   افلراد و هسلته هلای کلارگری هلوادار سلازمان در پلاره        پیدایش -

 شنرهای بزر  وفعالیت آننا در میان کارگران؛

وجود ارتباط و گفت وگو میان برخی از اعضای سازمان با برخی از کارگران باتجربه در  -

 ؛1۴۳۴سا  

 ارتباط و بحث و گفتگو با برخی گروه های چا مقیم خارج کشور.-

رچه دامنه فعالیت نیروهای هوادار سلازمان کله صلدها برابلر اعضلای مخفلی آن بلود        ه

 شد، تناقضات درونی مشی مسلحانه آشکارتر می شد.تر میگسترده

بله   1۴۳۴یک گروه کوچک مخفی و مسل  بود درسلا    1۴۳۱جریان فدایی که درسا  

معلملان و بخشلی از   یک جریان بزر  و سراسری پر نفوذ در میان جوانان، روشنفکران، 

 مردد فراروییده بود.

نفر عضو مخفی مسل  و هزاران طرفدار از طیف  111، سازمان نزدیک به 1۴۳۴در سا  

 های گوناگون جامعه داشت.

تعداد زیادی تیم تشکیل شد و سازمان گسلترش پیلدا کلرد،     1۴۳۴بعداز اینکه درسا  

این همه نیرو که به سازمان روی یکی از سؤاالت اصلی در رهبری سازمان این شد که با 

توان و باید همه آننا را عضوگیری و مخفی و مسل  کلرد؟  اند چه باید کرد؟ آیا میآورده

 شود ؟ای میمبارزه مسلحانه چگونه توده

کارکرد مجموعه عوامل فوق، موجب شد که یقین مطل  گرایانه نسبت به نقش عملل و  

 ترک بردارد و دوباره راه برای اندیشیدن بازشود.مبارزه مسلحانه به تدریی سست شود، 
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، طلسم عملگرایی، مبارزه مسلحانه هم استراتژی، هم تاکتیلک و طلسلم   1۴۳۴در سا  

 اینکه نمی شود کار سیاسی کرد، شکست.

، تلرک   1۴۳۴یکی از دستاوردهای مبارزات چریک هلای فلدایی خلل  ایلران تلا سلا        

حکاد غیرعلمی خودساخته و سست شلدن ایلن   برداشتن و سست شدن این یقین ها و ا

 طلسم بود.

، نقطه عطفلی در تلاریخ سلازمان و سلرآغاز بازگشلت سلازمان        1۴۳۴از نظر من، سا  

چریک های فدایی خل  ایران به اصل خود در دهه چنلل، یعنلی سلؤا  کلردن، تردیلد      

ملل و راه  کردن، مطالعه کردن، اندیشیدن، انتقادی اندیشیدن، بازاندیشی دراندیشله و ع 

رفته خود، اهمیت دادن دوباره به تئوری و کار تئوریک، اهمیت دادن به کلار سیاسلی و   

 نقش آن در میان مردد، اهمیت دادن به کادرها و نقش آنان است.

 ۹۴۳۳سال 
، طلسم عملگرایی، مبارزه مسلحانه هم استراتژی، هم تاکتیلک و طلسلم   1۴۳۴در سا  

کست. یکی از دسلتاوردهای مبلارزات چریلک هلای     اینکه نمی شود کار سیاسی کرد، ش

، ترک برداشتن و سست شدن ایلن یقلین هلا و احکلاد      1۴۳۴فدایی خل  ایران تا سا  

 غیرعلمی خودساخته و سست شدن این طلسم بود.

، رهبری سازمان در راستای رفع اشکاالت فکری، سیاسی و ساختاری واقعلاً   ۳۳در سا  

 ارد.موجود، گاد هایی عملی برمی د

توجه به تئوری، کارسیاسی، تداود کار، حف  رهبری و اصالح ساختار تشیکالتی از اوایل 

های رهبلری در جنلت گل ار بله پل یرش کلار       در دستور قرار گرفت. اقداد 1۴۳۳سا  

 سیاسی به عنوان پای دود جنبش عبارتند از:

 -اقداد در جنت توجه به تئوری: قرار گرفتن مطالعه، بویژه مطالعله آیلار مارکسلیتی    -1

لینینیستی دردستور کار رهبری؛ قرارگرفتن مطالعه کتاب در برنامه روزانه اعضلای تلیم   

ها؛ توجه ویژه به کادرهایی که استعداد و توانایی کار تئوریک دارند؛ تشلکیل تلیم ویلژه    
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شرف، حمید مومنی و پاشلاکی؛ فعلا  کلردن نشلریه تئوریلک      مطالعاتی توسط حمید ا

 درون سازمانی.

هلای  تبلیغی غیر مسلحانه: تغییر ساختار شلاخه  -اقداد در جنت توجه به کارسیاسی -2

سازمانی در جنت تشکیل تیم های کار در کارخانه ها و میان مردد با هدف کار سیاسی 

 بلرای  مخفی؛اقلداد –م هلای علنلی   میان آنان و تشکیل چنین تلیم هلایی؛ تشلکیل تلی    

 سیاسی–تبلیغی نشریه انتشار ها؛درکارخانه پرنفوذ و باتجربه کارگران با ارتباط گسترش

 بودکله  خلقلی  نبلرد  از متفلاوت  نشلریه  زحمتکشان )این و کارگران خل  نبرد ناد تحت

ل دسلتگیری بنملن روحلی    یل دلبله  و شلد  منتشلر  کباری فقط نشریه شد. اینمی منتشر

 متوقف شد.(1۴۳۳اردیبنشت  28آهنگران، ضربات ناشی از آن و نیز ضربات 

اقداد در جنت مشارکت دادن اعضای تیمنا در روند تصمیم گیری رهبلری: تشلکیل    -۴

هسته مسئولین مرکب از مسئولین تیم ها بمثابه حلقه رابلط اعضلا و رهبلری سلازمان؛     

ی سلازمان در ایلن هسلته هلا     طرح مسائل و مباحث منم مربوط به مشی و سیاست ها

جنت انتقا  به تیم ها و برگشت نتیجه مباحث بله مرکزیلت سلازمان؛ تشلوی  اعضلا و      

 کادرها برای نوشتن در نشریه تئوریک درون سازمانی .

در این سا ، همچنین ازجمله مسائلی که در دستور قرار گرفت توجه به کیفیت سیاسی 

 افراد برای عضو گیری بود.

 ۹۴۳۳سال
 سا ، سا  متالشی شدن سازمان تا مرز نابودی توسط رژیم بود. این

 :1۴۳۳ابعاد ضربات وارده به سازمان از فروردین تا اواخر تیر ماه سا   -1

درصد از اعضای مخفی خود از جمله کل رهبلری را در ایلن حملالت     61سازمان حدود 

خفی داشلتند، تننلا   نفر عضو م 111ازدست داد؛ از چنار تا پنی شاخه سازمان که حدود 

یک شاخه سالم ماند وکلیه ارتباطات میان شاخه ها و تیم هلا گسلیخته شلد. از میلزان     

دستگیری ها اطالعی در دست نیست اما بخش بزرگی از امکانات ملالی و تسللیحاتی از   
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بین رفت؛ بسیاری از ارتباطات با نیروهای علنی سازمان قطع وارتبلاط بلا خلارج کشلور     

 قطع شد.

 :1۴۳۳ترین عوامل بیرونی ودرونی ضربات سازمان در نیمه او  سا   منم -2

، سیاسلت و روش  1۴۳۴رژیم دیکتاتوری شاه، بعد از تاسیس حلزب رسلتاخیز در سلا     

دهلد  بازهم خشن تر و سرکوبگرانه تری در پیش گرفته بود، مجموعه شواهد نشلان ملی  

فی سازمان اتخاذ کلرده  که رژیم، روش جدیدی برای نابودی کل رهبری و تشکیالت مخ

، متفاوت بلود.  1۴۳2با حمالت قبلی درسا   1۴۳۳بود.حمالت رژیم به سازمان در سا  

آورد به طورعجوالنه، ضربتی و مقطعی به ساواک قبالً براساس اطالعاتی که به دست می

به بعد کنتلر  تلفنلی، مراقبلت و     1۴۳۴کرد، اما از سا  این یا آن تیم یا فرد حمله می

یب هواداران به طور طوالنی و باحوصله جنت دستیابی به رهبری و کلل تشلکیالت،   تعق

از روش های جدید رژیم در نابودی سازمان بود.سلاواک بلا درس گلرفتن ازچنلد سلا       

درگیری با سازمان و عدد موفقیت در نابودی آن، روش کاررا عوض کلرده بلود. از سلا     

ی از زنلدانیان آزاد شلده و بله سلازمان     ، تعلداد قابلل تلوجن   1۴۳۴تا اواخر سا   1۴۳1

پیوسته بودند.رژیم درپروسه پنی سا  تجربه، به اهمیت نقلش رهبلری فکلری سلازمان     

توسط جزنی و دیگر کادرهای با تجربه زنلدانی و نقلش زنلدانیان آزاد شلده در تقویلت      

نیان سازمان و تداود کار، پی برده بود و با توجه به ایلن تجربله، تعلداد وسلیعی از زنلدا     

سیاسی را که دوره محکومیتشان تماد شده بود، آزاد نمی کرد. این زندانیان مشلنور بله   

 ملی کش بودند. 

نفلر دیگلر از کادرهلای باتجربله و برجسلته       6جزنلی و   1۴۳۳رژیم در فلروردین سلا    

سازمان را در زندان کشت. کشتن جزنی بخش منمی از برنامه رژیم بلرای نلابودی کلل    

 سازمان بود.

 1۴۳۳عوامل درونی مؤیر در ضربات سا   -۴

شلناخت و تحلیلل جدیلد و درسلتی از      1۴۳۴رهبری واقعلاً موجلود سلازمان در سلا      

 سیاست ها وروش های جدید رژیم ندارد.
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رهبری سازمان اطالع و شناخت دقیقی از پیشرفت فنون در امور تلفن و کنتر  تلفنی و 

پیچیده و طوالنی ندارد و از روش های  دیگر سیستم های کنتر  نظیر تعقیب و مراقبت

 کنللد.قبلللی بللرای مقابللله بللا کنتللر  تلفنللی و ضللد تعقیللب و کنتللر  اسللتفاده مللی   

را دقیقه 2تا  1مسئولین شاخه ها با احتساب اینکه مامورین امکان کنتر  تلفن به مدت 

 کنند.های تیمی تلفن میهای تیمی به خانهندارند، از خانه

ز روش ضد تعقیب سا  های قبل که در برابر کنتر  هلای پیچیلده   مسئولین شاخه ها ا

کنند. به این ترتیب، تلفن ها توسلط ملامورین سلازمان    چندان کارایی ندارد استفاده می

گیرنلد و سلاواک   امنیت کنتر  شده و افراد علنی سازمان تحت مراقبت طوالنی قرار می

 کند. به اغلب شاخه ها و تیم ها دسترسی پیدا می

، گسترش کمی و شتابناک تشکیالت مخفی از اواسط سا  1۴۳۳ازجمله عوامل ضربات 

 بود. 1۴۳۳تا اوایل سا   1۴۳۴

 ، سال حفظ سازمان۹۴۳۳سال 
رهبری سازمان اطالع و شناخت دقیقی از پیشرفت فنون در امور تلفن و کنتر  تلفنی و 

طوالنی ندارد و از روش های دیگر سیستم های کنتر  نظیر تعقیب و مراقبت پیچیده و 

کنلد. مسلئولین   قبلی برای مقابله با کنتر  تلفنی و ضد تعقیب و کنتلر  اسلتفاده ملی   

را ندارند، از دقیقه 2تا  1شاخه ها با احتساب اینکه مامورین امکان کنتر  تلفن به مدت 

 کنند.های تیمی تلفن میهای تیمی به خانهخانه

نفر از اعضلای مخفلی سلازمان     ۴2، حدود 1۴۳۳اه سا  بعداز ضربات اردیبنشت و تیرم

ای خطلاب بله اعضلای    زنده مانده بودند.حمید اشرف بعداز ضربات اردیبنشت، طی نامه

 سازمان نوشته بود که مرکزی ترین مساله سازمان در لحظه کنونی، حف  سازمان است.  

بله تننلا مسلاله     تیر و کشته شدن حمید و بقیه رهبران سازمان، حف  سلازمان  8بعداز 

 مانده سازمان تبدیل شد.مرکزی اعضای باقی

 مانده اقداما  اعضای باقی



 ۱1 

مانده درجنت برقراری ارتبلاط  اقداد مستقل هریک از مسئولین تیم ها و اعضای باقی -1

 زدند زنده مانده اند.با افرادی که حدس می

تلا حلدود اوایلل ملرداد      تیلر  8برقراری ارتباط میان پنی تن از مسئولین تیم هلا از   -2

: حسن فرجودی ) رحیم( مسئو  تیم مشند از شاخه محملد حسلین حل  نلواز؛     1۴۳۳

احمد غالمیان )هادی( ، از مسئولین تیم های شاخه نسترن آ  آقا در تنران؛ صبا بیلژن  

زاده )هاجر( از مسلئولین تلیم هلای شلاخه بنلروز ارمغلانی؛ مجیلد عبلدالرحیم پلور از          

 اخه بنروز ارمغانی و کیومرث سنجری.مسئولین تیم های ش

با شلرکت   1۴۳۳تشکیل اولین جلسه فوق اضطراری در تاریخ حدود اوایل مرداد ماه  -۴

 نفر او  در خواجه ربیع مشند. ۳

دلیلل اینکله چلرا غیلر از حسلن فرجلودی، احملد غالمیلان، صلبا بیلژن زاده و مجیللد           

کیلومرث سلنجری و عبلداهلل    عبدالرحیم پور، مسئولین دیگری نظیر طنماسب وزیلری،  

 پنجه شاهی در این جلسه شرکت نداشتند، برای من روشن نیست.  

در آن زمان، حسن فرجودی، احمد غالمیان و صبا بیژن زاده هملدیگررا ملی شلناختند.    

مانده برقرار نشده بود؟ آیلا آننلا بلا    آیا هنوز ارتباط میان این افراد با دیگر مسئولین باقی

ضربه احتمالی به جلسله فلوق اضلطراری و بله خلاطر حفل  آننلا،        احتساب وارد شدن 

مانده در جلسه گرفتله بودنلد؟ دالیلل بلرایم     تصمیم به عدد حضور دیگر مسئولین باقی

 معلود نبود و نیست. در آن زمان تمامی ارتباطات من قطع بود.

یا سله  حدس می زنم تا آن لحظه هنوز ارتباطات میان همه مسئولین برقرار نشده بود و 

دانستند همه مسئولین در یک جلسه جملع شلوند و در یلک جلا     فرد م کور صالح نمی

 ضربه بخورند.

تشکیل این جلسه در آن تاریخ و در شرایطی که سازمان همچنان ملورد پلورش پللیس    

بود، منم ترین اقداد در جنت حف  سازمان ودرعین حلا  خطرنلاک تلرین وسرنوشلت     

 سازترین اقداد بود.
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تصمیمات درجلسه فوق اضطراری: حف  سازمان و باز سازی آن،هسته اصللی   منم ترین

دستور جلسه بود و مدت زمان جلسه بسیار کوتاه بود. از منم ترین تصمیم هایی کله از  

آن جلسه به خاطرد مانلده اسلت تعیلین مسلئو  ارتبلاط میلان مسلئولین و برقلراری         

 ارتباطات قطع شده است.

به پیشلنناد مجیلد عبلدالرحیم پلور بله عنلوان مسلئو         در این جلسه، حسن فرجودی 

ارتباطات تعیین شد. حسن فرجودی )رحیم( نه تننا این مسئولیت را به خوبی اجراکرد، 

بلکه بعد از دستگیری و زیلر شلکنجه هلای بسلیار سلاواک نیلز، مجموعله ارتباطلات و         

 اطالعات خود را درسینه نگه داشت.

 عضای مخفی سازمانبروز گرایش های متفاو  در میان ا
درصد اعضای مخفی سازمان، سه گلرایش   61به دنبا  از بین رفتن کل رهبری و حدود 

در درون تشکالت مخفی بروز کرد: گرایش دفاع از نظرات مسلعود احملد زاده؛ گلرایش    

 دفاع از کار سیاسی و گرایش دفاع از خط جزنی.

، نظلرات خلود مبنلی بلر     1۴۳۳مدافعان گرایش سیاسی بالفاصله بعداز ضلربات تیرملاه   

اشتباه بودن مبارزه مسلحانه به قرائت های مسعود احمدزاده ، پویان و جزنلی و درسلت   

 بودن کار سیاسی را در درون سازمان طرح کردند.

آننا بعداز کمترین بحث و تباد  نظر دردرون سلازمان، تصلمیم بله انشلعاب گرفتنلد و      

د. این دسلته از اعضلای سلازمان، چنلد ملاه      انشعاب کردند. تعداد آننا حدود هفت نفربو

 با انتشار یک بیانیه انشعاب خود از سازمان را اعالد کردند. 1۴۳۳تیر  8بعداز ضربات 

مدافعان گرایش دود و سود به بحث و تباد  نظر ادامه دادند. نتیجه کار، پ یرش نظرات 

تا اواخر سلا    جزنی از طرف همه اعضای مخفی سازمان در داخل کشور بود. بدین سان

نظرات جزنی برای اولین بار رسما توسط اعضای مخفی سازمان در داخلل کشلور    1۴۳۳

ملورد توجله   1۴۳۴پ یرفته شد.نظرات جزنی اگرچه از طلرف رهبلری سلازمان از سلا      

اعالد شده  6جدی قرار گرفته و به رهنمای عمل بد  و اهمیت آن در نبرد خل  شماره 



 ۱۴ 

درون و بیرون سازمان به عنوان نظلر رسلمی سلازمان اعلالد     در 1۴۳۳تیر  8بود، ولی تا 

 نشده بود. 

انشعاب هفت تن از اعضای سازمان در آن شرایط، سلازمان را بله لحلای کیفلی و کملی      

، گلرایش بله کلار سیاسلی و رد      1۴۳6بازهم تضعیف کرد. بعد از انشعاب، در اواخر سا  

و حلدود هفلت نفلر بله صلحت کلار       مبارزه مسلحانه مجدداً در درون سازمان بروز کرد 

از سلازمان رفلت و بله منشلعبین      1۴۳6سیاسی رسیدند. یکی از این افراد اواخلر سلا    

پیوست و دونفر دیگر به سازمان پیکار) بخش مارکسیست شلده مجاهلدین ( پیوسلتند،    

 بقیه ماندند و به بحث و فعالیت ادامه داند تا انقالب.

 ۹۴۳۳فند تیر تا اواخر اس ۹۱ادامه ضربا  از 
نفر از اعضای مخفی سلازمان در درگیرهلای    21حدود  1۴۳۳تیر تا اسفند سا  8بعداز 

 خیابانی و یا حمله ساواک به خانه های تیمی کشته شدند:

 تیر: حمید آرین، بنزاد امیری دوان؛  ۱

تیر: افسرالسادات حسینی، نادره احمد هاشمی، سیمین توکلی، ؟ تیلر: حمیلد ژیلان     11

 کرمانی؛

 تیر: کا م غبرائی؛ 16 

 مرداد: مرتضی فاطمی؛ 21 

 شنریور: حسن سعادتی؛  6 

 شنریور: پرویز داوری؛   12

 منر: تورج حیدری بیگوند؛ 12

 آبان: رحیم خدادادی، علی رضا شناب رضوی؛ 6 

 دی: خدابخش شالی؛ 2۳ 

 بنمن: کیومرث سنجری؛ ؟ بنمن: محمد کاسه چی؛ 6 

 ان، حسین چوخاچی؛بنمن: فردوس آقا ابراهیمی28

 اسفند: صبا بیژن زاده، بنناد امیری دوان؛ 8 



 ۱۳ 

 اسفند: عبدالرضا کالنتر نیستانکی. 18 

 ۹۴۳۱سال 
بله پیشلنناد احملد غالمیلان و      1۴۳6مرکزیت سه نفره جدید سازمان در اوایلل سلا    

 عضویت مجید عبدالرحیم پور و محمدرضا غبرائی تشکیل شد.

 اقللدامات مرکزیللت جدیللد عبللارت بودنللد از:   منللم تللرین سللمتگیری، تصللمیمات و  

 

اعالد موجودیت دوباره سازمان از طری  انتشلار اعالمیله سیاسلی نله انجلاد عملیلات        -

 (؛  1۴۳6مسلحانه ) آبان ماه 

اعالد موضع جدید سازمان مبنی بر پ رش مواضع جزنی )ازطری  انتشار پیاد دانشجو،  -

انتشارپیاد دانشجو در سا  هلای قبلل. از    آذر و یاد آوری نقش جزنی در 16به مناسبت 

همین تاریخ ، نظرات جزنی به عنوان مبنای فعالیت سازمان، بلرای اوللین بلار بله طلور      

 رسمی در سط  جامعه اعالد شد.(

سازماندهی تیم ها در شاخه هایی با مسولیت های احمدغالمیان، مجید عبلدالرحیم   -. 

 پور و محمد رضا غبرائی؛

از افراد باتجربه و بلا کیفیلت سیاسلی وکلاهش عضلوگیری و مخفلی        عضوگیری ویژه -

 کردن افراد کم تجربه؛

 فعا  کردن دوباره رابطه سازمان با هواداران و گسترش آن؛ -

انتقا  بخشی از کارهای منم از تشلکیالت مخفلی نظیلر کارهلای تایلا و انتشلارات،        -

زمان به بیرون سازمان، بله افلراد   تدارکات برخی از وسائل الزد و پخش اعالمیه و آیار سا

 غیر مخفی و هوادار سازمان؛

 مخفی؛–تشکیل تیم های علنی -

 مشارکت دادن اعضای سازمان در مباحث مربوط به مسائل سیاسی؛   -

تالش برای تغییر ساختار مرکزیلت و سلازمان، گسلترش کملی وکیفلی مرکزیلت در        -

 راستای انطباق با شرایط جدید در جامعه؛



 ۱۳ 

 اختیارات بیشتر به مسئولین شاخه ها و مسئولین تیم ها؛دادن -

جنت دادن به هواداران سازمان درسمت فعالیت سیاسلی گسلترده در میلان ملردد و      -

 کارخانه ها؛

 ارتباط با زندانیان؛   -

 تداود ارتباط با رفقای خارج کشور وفعا  کردن بیشتر این ارتباطات.-
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 ۹۴۳۱سال 
اسی و فرود کاملل مبلارزه مسللحانه بلود. تردیلد در نظلرات       این سا ، سا  فراز کار سی

جزنی در زمینه محوری بودن مبارزه مسللحانه و پیلدایش مجلدد نظلرات مبنلی بلر رد       

 شروع شد. 1۴۳۱مبارزه مسلحانه و پ یرش کار سیاسی در اوایل سا  

چنین نظری داشتند. ایلن   1۴۳۱حدود شش نفر از اعضای مخفی سازمان در اوایل سا  

فراد برخالف گروه منشعب از سازمان، ماندن در سازمان و فعالیت کردن و ادامله بحلث   ا

 درون سازمانی را بر ترک سازمان و انشعاب ترجی  دادند و ماندند.

در اوایل این سا ، شرایط برای پیدایش تحلیلی جدید از اوضاع سیاسی کشور مبنلی بلر   

مرکزیلت   1۴۳۱در اردیبنشت یا خرداد آماده بودن شرایط انقالبی در کشور فراهم شد. 

سازمان جلسه ای با مسئولیت مجید عبدالرحیم پور و بلا شلرکت عللی اکبلر شلاندیزی      

)جواد( ، مندی فتاپور)خسرو(، اکبر دوستدار صلنایع، رحلیم اسلدالنی )عللی( و... بلرای      

 بررسی اوضاع جدید کشور تشکیل داد.

ب در کشور توسلط مجیلد عبلدالرحیم    در این جلسه موضوع پیدایش شرایط عینی انقال

پور مطرح شد و مورد بحث قلرار گرفلت. در آن جلسله، ایلن نظلر ملورد پل یرش قلرار         

نگرفت، اما همه متف  القو  بودند کله سلازمان بایلد فعالیلت سیاسلی خلود را مطلاب         

 شرایط جدید به طور وسیعی گسترش دهد.

رد: اتخلاذ سیاسلت و تصلمیم    نتیجه این جلسه را می توان در محورهای زیر خالصله کل  

مبنی بر شرکت فعا  وگسترده تر سیاسی در مبارزات ملردد در محلل کلار و زنلدگی و     

کارخانه ها و استفاده از عملیات مسلحانه منطب  با شرایط جدید؛ رهنمود بله هلواداران   

سازمان جنت شرکت گسترده در مبارزات مردد؛ ارتباط گسلترده بلا هلواداران؛ ارتبلاط     

با روشنفکران و هنرمندان حامی سازمان؛ ارتباط گسترده با زندانیان آزاد شلده  گسترده 

 و تالش برای پیوستن مجدد آننا به تشکیالت واقعاً موجود.

در اوایل این سا ، شرایط برای پیدایش تحلیلی جدید از اوضاع سیاسی کشور مبنلی بلر   

مرکزیلت   1۴۳۱یا خرداد  آماده بودن شرایط انقالبی در کشور فراهم شد. در اردیبنشت
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سازمان جلسه ای با مسئولیت مجید عبدالرحیم پور و بلا شلرکت عللی اکبلر شلاندیزی      

)جواد( ، مندی فتاپور)خسرو(، اکبر دوستدار صلنایع، رحلیم اسلدالنی )عللی( و... بلرای      

 بررسی اوضاع جدید کشور تشکیل داد.

رفقلا جزنلی و پویلان و     ، پایان فرود کامل مشلی مسللحانه بله قرائلت    1۴۳۱پایان سا  

 مسعود احمدزاده و آغاز غلبه کار سیاسی در سازمان چریک های فدایی خل  ایران بود.

به یکلی از اهدافشلان کله تشلکیل      1۴۳۱چریک های فدایی خل  ایران، در پایان سا  

حزب سیاسی چا ایران بود رسیدند. مبارزه مسلحانه مورد نظر رفقای بنیانگ ار جنبش 

ای نشد، ارتش خل  درست نشد ولی سازمان چریک های فدایی خل  ایلران  فدایی توده

به حزب سیاسی بزر ، سراسری و فراگیر در سط  کشور فرارویید. این یکلی از بلزر    

 ترین دستاوردهای سازمان چریک های فدایی خل  ایران بود.

قنرآمیلز  چریک های فدایی برای رسیدن به تشکیل حزب جدید چا ایلران، از مبلارزه   

های فراوانی پرداختند، ولی در پروسه تالش وکلار شلبانه   مسلحانه شروع کردند و هزینه

های سیاسی متعاد  رسلیدند.  روزی و نقد وانتفاد از افکار و روش ها واعما  خود، به راه

 این یکی دیگر از دستاوردهای جنبش فداییان خل  ایران است.
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 ۹۴۳۱عنوان محور، به مبارزه سیاسی از سال عوامل گذار از مبارزه مسلحانه به 

 تا انقالب
منلم تللرین ایللن عوامللل عبارتنللد از: پیلدایش فضللای بللاز سیاسللی؛ گسللترش جنللبش   

دانشجویی، روشنفکران، هنرمندان ، کانون وکال و...؛ پایان یافتن سیاست صلبر و انتظلار   

بله مبلارزات   توسط برخی نیروهای سیاسی نظیر ننضت آزادی و روی آوری مجدد آننلا  

سیاسی فعا ؛ روی آوری و گسترش مبارزات مردد شنر نشین و روی آوری تدریجی املا  

سازمان یافته و توانمند کارگران به مبارزات سیاسی گسترده؛ شلرکت گسلترده و علنلی    

هواداران سازمان در سراسرکشور در مبلارزات روزملره ملردد؛ گسلترش رابطله اعضلای       

مردد؛ شکستن فضای بسته و روحیله ناشلی از چنلد سلا      مخفی سازمان با هواداران و 

زندگی مخفی در ذهن ما چریک ها؛ روی آوری نه تننا بخش قابل توجنی از کادرهلای  

زندانی جنبش فدایی، بلکه بخش منمی از دانشجویان و دیگلر هلوادار سلازمان بله کلار      

 سیاسی و رد مبارزه مسلحانه.

 

 منوچنر صالحی

وزیری علی امینی که فضای سیاسی کملی بلاز شلده    نخست منوچنر صالحی، در دوران

بلرای ادامله تحصلیل بله آلملان       1۴۳2بود، در ارتباط با جبنه ملی قرار گرفت. در سا  

رفت و در آنجا به عضویت کنفدراسلیون جنلانی محصللین و دانشلجویان ایرانلی و نیلز       

 جبنه ملی ایران در آلمان درآمد.

عضو هیئت اجرائیه جبنه ملی خارج از کشور بلود و   1۱۱1تا تابستان  1۱68از دسامبر 

هلای مسلتقل،   با برخی از رفقای جبنه ملی و برخلی از چلا   1۱6۱در کنار آن در سا  

جبنله  "وجود آوردند. با پیروزی انقالب بله ایلران بازگشلت و عضلو     را به "گروه کارگر"

شلورای موقلت   "ا با برخی دیگر از رفقای چ 1۱۱۱شد. در سا   "دمکراتیک ملی ایران

، به 2118وجود آورد که هنوز فعا  است. در تابستان را به "های چا ایرانسوسیالیست

به همکاری خلود بلا ایلن شلورا      2118خاطر اختالفات سیاسی و سلیقه ای در تابستان 
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پایان داد و اکنون عضو هی  سازمان سیاسی ایرانی نیست. او چنلد کتلاب نیلز تلالیف و     

 ترجمه کرده است.

                     ************ 

گ رد. در آن زملان ملن   ، چنل سا  از رخداد سیاهکل می1۴8۱بنمن  1۱با فرارسیدن 

بردد و همزمان عضو کنفدراسلیون جنلانی،   سر میساله بودد که در آلمان به  28جوانی 

و همچنلین عضلو محفلل نیمله     "جبنه ملی ایران خارج از کشلور "عضو هیئت اجرائیه 

 بودد که گروهی مارکسیستی بود. "کارگر"مخفی 

بنابراین در کوران مبارزات سیاسی آن زمان قرار داشلتم و رخلداد سلیاهکل و پیلدایش     

 تأییر نبود.های مسلحانه در ایران در زندگی من بیجنبش

 روایت سیاهکل

چکم های سیاسی بلرادر کلو  زیستم و بدون آنکه از فعالیتدر زمانی که من در آلمان می

ایرج با خبر باشم، او با کسانی چون البرز محرابلی، عبلاس دانلش بنلزادی و محملدعلی      

محدث قندچی در دوران تحصیل در دانشکده دامپزشکی تنران دوست بود و آننا با هلم  

 کردند.می "مطالعات مارکسیستی"

رد عالوه بر آن محمدعلی محدث قندچی دوست خانوادگی برادرد بود و برای دیدار بلراد 

آمد . همین دوستی سبب شد تا برادرد به همراه عبلاس  هر از چند گاهی به خانه ما می

دانش بنزادی و محملدعلی محلدث قنلدچی برایزغلاز جنلبش مسللحانه پلارتیزانی بله         

سیاهکل برود. برادرد اما چند روز پیش از آغاز مبارزه مسلحانه دچلار تردیلد و دو دللی    

بگوید، از کلوه بله تنلران بازگشلت و پلس از سله روز        دوستان خودشد و بدون آنکه به 

 اقامت در تنران به سر کار خود که در دوگنبدان در استان لرستان بود، رفت.

های فدایی خل ، از نخسلتین  چریک"که در نخستین جلد کتاب  "ساواک"بنا بر اسناد 

داشتند بلرادرد  ، دیگران که در سیاهکل ماندند، پنانتشار یافته "1۴۳۱کنش ها تا بنمن 

آوری هیزد از کوه پرت شده و مرده است. آننا حتی کوشیدند جسد او را در هنگاد جمع

 نتیجه ماند.بیابند، اما این تالش بی
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تنی که در جنبش سیاهکل شرکت داشتند، هادی خدا بنده پلیش از آنکله مبلارزه     ۱از 

ر و بله ژانلدارمی   الت دسلتگی توسط مردد دهکده خسلب  1۴۳۱بنمن  1۱آغاز شود، در 

 تحویل داده شد.  

علی اکبر صفائی فراهائی، هوشنگ نیری و جلیل انفرادی برای رهایی خدابنده در غروب 

همان روز به پاسگاه سیاهکل حمله کردنلد کله طلی آن یلک ژانلدارد کشلته و جلیلل        

 انفرادی نیز اشتباهأ توسط صفائی فراهانی زخمی شد.

رفتنلد و در آنجلا   سلتون  ه پاسگاه به دهکلده چنلل  آن سه پس از حمله موفقیت آمیز ب

 توسط مردد آن روستا دستگیر و دست و پا بسته به ژاندارمری تحویل داده شدند.

در نخستین برخورد نظامی میان مابقی اعضاء گروه با نیروهای نظامی دولتلی، صلمیمی  

سلاخت  ترین دوست برادرد محمدعلی محدث قندچی ترسید و گریخت و خود را پننان 

اسفند به روستائی رساند و ژاندارمری بلا   ۱و پس از هشت یا نه روز گرسنگی خود را در 

 راهنمایی مردد روستایی توانست او را دستگیر کند.

عباس دانش بنزادی، احمد فرهودی، رحیم سماعی و مندی اسلحاقی پلس از چنلد روز    

کنند، اما با مقاومت آننا روبهگیرند خود را تسلیم نیروهای دولتی سرگردانی تصمیم می

شوند با نیروهای نظامی بجنگند که طلی آن سلماعی و اسلحاقی کشلته     رو و مجبور می

شدند و فرهودی زخمی و اسیر گشت و دانلش بنلزادی توانسلت از معرکله در رود، املا      

ها او را دستگیر کردند. در رخلداد سلیاهکل بله جلز     توسط مردد شناسایی شد و ژاندارد

 نظامی کشته شدند. ۳ماعی و مندی اسحاقی، یک غیرنظامی و همچنین رحیم س

دو دوست برادرد، عباس دانش بنلزادی و محملدعلی محلدث قنلدچی، پلس از تحملل       

دادنلد و در ایلن    "للو "های وحشیانه سرانجاد کسانی را که گرفتار نشده بودنلد،  شکنجه

و هنگلاد سلفر بله دوگنبلدان     رابطه ساواک توانسلت رد بلرادرد را بیابلد. او را در قطلار     

 روز بینوش بود. ۴چنان شکنجه دادند که دستگیر کردند و آن 
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دانست بر سر برادرد چه آمده است و مقامات دولتی هم به آننا ماه خانواده من نمی 6تا 

هلای سلنگین   خبری مبنی بر دستگیر شدنش ندادنلد. بلرادرد پلس از تحملل شلکنجه     

قلرار داد و از آنجلا کله در ملاجرای سلیاهکل       "ساواک" های خود را در اختیاردانستنی

دسلت آورد،  نتوانست مدارک بیشتری علیله او بله    "ساواک"مستقیمأ شرکت نداشت و 

در برد. ملن از ایلن   پس از چندی از زندان آزاد شد و توانست از آن معرکه جان سالم به 

ملا دو دوسلت مبلارز بلرادرد     ماجرا هنگامی با خبر شدد که برادرد از زندان رها گشت، ا

و  "گروه جنگلل "عباس دانش بنزادی و محمدعلی محدث قندچی همراه با دیگر اعضاء 

دادگاه نظامی رژیم بله اعلداد محکلود و بله فرملان      توسط  "گروه شنر"بخشی از اعضاء 

تیرباران شدند. آننلا جلان خلود را     1۴۳۱اسفند  26مستقیم محمدرضا شاه در سحرگاه 

 های انسانی خویش فدا کردند.رمانبرای تحق  آ

خاطر همسایگی بلا روسلیه شلوروی، بله    دولت ایران در زمان سلطنت محمدرضا شاه به

مخفی با اسرائیل، یکی از متحدین منلم  خاطر داشتن منابع سرشار نفت و همکاری نیمه

 غرب در منطقه بود و حتی ایاالت متحده و انگلستان برای کاستن هزینه نظامی خود در

را به ارتش ایران واگ اردند.در آن زملان رسلانه   "ژاندارد منطقه"خلیی فارس، مسئولیت 

نمودند که شاه در پلی سلاختن ایرانلی ملدرن اسلت و در      های خبری غرب چنین وامی

کردند. به همین دلیلل کنفدراسلیون،   نتیجه در برابر جنایات و فساد آن رژیم سکوت می

کوشید با انتشار اسلناد فسلاد ملالی    عضو آن بودد، می هایی که منیعنی یکی از سازمان

خانواده پنلوی، تنیه گزارش از پایمالی حقوق اساسی ملردد توسلط ننادهلای سلرکوب     

دیکتللاتور ایللران، چنللره واقعللی اسللتبدادی رژیللم شللاه را بلله افکللار عمللومی جنانیللان  

یروهلای مل هبی   همین دلیل کنفدراسیون از مبارزات همه مردد ایلران، از ن بشناساند.به

آمیز تا مسلحانه پشتیبانی میگرفته تا نیروهای ملی و چا، و همچنین از مبارزات صل 

 گ اشت.نمیکرد و توفیری میان اشکا  مبارزات آن نیروها
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های دمکراتیک تاریخ ایلران بلود کله در    به نظر من کنفدراسیون یکی از بنترین سازمان

ها و باورهای مختلف در کنار هم و با هم برای بینشها و افراد مختلف با داشتن آن گروه

 کردند.یک هدف مشترک، یعنی دفاع از حقوق پایما  شده مردد ایران مبارزه می

 جبهه ملی خاورمیانه

در دو دوره یکلی از اعضلاء هیئلت اجرائیله پلنی       1۱۱1تا تابستان  1۱68من از دسامبر 

دود سله تلن از اعضلاء هیئلت اجرائیله      بودد. در دوره  "جبنه ملی خارج از کشور"نفره 

و دو تن دیگر بنلا بلر اطالعلاتی کله      "کارگر"زمان عضو گروه مارکسیستی جبنه ملی ه

بودند.در آن زملان،   "ستاره"لنینیستی  -اینک از آن برخوردارد، عضو گروه مارکسیستی

منوچنر کالنتری که دائلی بیلژن جزنلی و یکلی از اعضلاء اولیله گلروه جزنلی بلود، در          

برد. تقریبأ شش ماه پیش از رخلداد سلیاهکل یکلی از خویشلاوندان     سر میانگلستان به 

کرد و عضو جبنه ملی آمریکا بود، به اروپا آمد و به ما کالنتری که در آمریکا تحصیل می

خواهلد مبلارزه پلارتیزانی    وجود آمده است و میخبر داد که در ایران نیرویی چریکی به 

برنلد و  سر میند و اینک چند تن از اعضاء این گروه در خاورمیانه به علیه رژیم را آغاز ک

 تواند از طری  او با آننا رابطه برقرار کند.جبنه ملی می

وجلود آیلد، زیلرا از    بله   "جبنه ملی خاورمیانه"همین مسئله سبب شد تا اندیشه ایجاد 

علیملات نظلامی و   های چریکی که بلرای آملوزش ت  توانستیم با اعضاء سازمانسو مییک

آمدند، رابطه برقرار سازیم و با پیوند نیروهلای درون  تنیه اسلحه به عراق و فلسطین می

تری از نیروها به ابعاد مبارزه با رژیم شاه بیفزاییم و از سوی و بیرون و ایجاد جبنه بزر 

حلی و   توانستیم به تبلیغ مبارزه میان بسیاری از ایرانیلان بپلردازیم کله بلرای    دیگر، می

 کردند.های امامان شیعه به عربستان، عراق و سوریه سفر میزیارت مقبره

تلوده را جللب کلار    در آن زمان این باور وجود داشت هرگاه بتوانیم بخلش انلدکی از آن  

توانست از کیفیلت و  صورت مبارزه با رژیم خودکامه شاه میسیاسی مخفی کنیم، در آن

 کمیت نوینی برخوردار گردد.
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بودنلد، خلود را داوطللب     "سلتاره "و هیئت اجرائیه که در عین حا  عضلو گلروه   دو عض

کردند.در آن زمان قرار بر این بلود   "جبنه ملی خاورمیانه"رفتن به خاورمیانه و تأسیس 

سازمانی مخفی باشد تلا رژیلم شلاه نتوانلد اعضلاء آن را در       "جبنه ملی خاورمیانه"که 

همچنلین سلاواک نتوانلد در آن نفلوذ کنلد. املا       تبانی با رژیم بعثلی علراق دسلتگیر و    

متأسفانه چنین نشد، زیرا رفقایی که به خاورمیانله رفتنلد، بسلیار زود و بلدون تصلمیم      

اکثریت اعضاء هیئت اجرائیه بلا برگلزاری یکلی دو تظلاهرات در بغلداد و چلاپ عکلس        

ین کار در های عراقی موجودیت آن سازمان را علنی ساختند.اتظاهرکنندگان در روزنامه

داشلت، زیلرا در آن دوران، رژیلم شلاه از جنلبش      خدمت منافع آن روز رژیم عراق قرار 

کلرد و رژیلم علراق    رهبری مصطفی بارزانی پشتیبانی میخودمختاری کردهای عراق به 

هلایی کله بله آن    و حتی چریلک  "جبنه ملی خاورمیانه"نیز با کمک مالی و سیاسی به 

رفتنلد، کوشلید رژیلم شلاه را     و از آنجا به لبنان و اردن ملی کردند کشور رفت و آمد می

 مورد فشار متقابل قرار دهد.

وابسلته   "سلتاره "گلروه  همین امر سبب شد تا آن بخش از اعضاء هیئت اجرائیه که بله  

هلای  بود، در خاورمیانه راه دلخواه خود را در پیش گیرد و حتی روابط خلود بلا سلازمان   

 دارد.ما، یعنی مابقی اعضاء هیئت اجرائیه پننان نگاه فدایی و مجاهدین را از 

پس از رخداد سیاهکل شکاف میان دو بخش هیئت اجرائیه بیشتر شد، زیرا جبنله مللی   

داد، بدون مشورت بلا ملا و بلدون آنکله     را انتشار می "باختر امروز"خاورمیانه که نشریه 

هواداری بیصادر شده باشد، بههای جبنه ملی ای از سوی کنگره و یا دیگر ارگانمصوبه

چون و چرا از آن جنبش پرداخت، در حالی که نه فقط ما، بلکله نیروهلای مائوئیسلت و    

 دیدند.اندازی نمینیز هواداران روسیه شوروی در خارج از کشور برای آن جنبش چشم

منوچنر حامدی یکی از دو عضو هیئت اجرائیه جبنه ملی خارج از کشور بلود کله بلرای    

 "ستاره"جاد شاخه خاورمیانه این سازمان به آن منطقه رفت. او که در آغاز عضو گروه ای

عضو آن گروه گشت و به نمایندگی آن گروه  "گروه اتحاد کمونیستی"بود، پس از ایجاد 
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هلای فلدایی   سازمان چریلک  "های امنخانه"در یکی از  1۴۳6به ایران رفت و در سا  

 د. یادش گرامی!خل  در رشت توسط پلیس کشته ش

کردنلد، پلا   از خط سیاسی چین پیروی میهای مائوئیستدر آن دوران چون بیشتر گروه

 "فئلودالی و نیمله مسلتعمره   نیمله  "را در یک کفش کرده بودند که در ایران مناسلبات  

 "محاصره شنرها از طری  روستاها"حاکم است و در نتیجه راه مبارزه مسلحانه آننا، راه 

نشین ایلران کردنلد، املا    هایی در کردستان و مناط  قشقایی ن راه نیز تالشبود و در ای

 ها ناکاد ماند.همۀ آن تالش

های ساب  که در حا  گسست از پس از رخداد سیاهکل یک بخش کوچک از مائوئیست

اروپلا  مائوئیسم بود، هوادار جنبش چریک شنری شد و پس از آمدن اشرف دهقلانی بله   

 زمینه را برای همکاری مشترک با او هموار سازد.توانست به تدریی 

های مستقلی که نه از شوروی و نه از چلین و آلبلانی پیلروی ملی    ما، یعنی مارکسیست

کردند و مناسباتی را که در آن کشورها وجلود داشلت، اقتصلاد دولتلی و نله مناسلبات       

دانسلتیم و  یپنداشتند، رهایی طبقه کارگر را و یفه خود این طبقه مل سوسیالیستی می

 بر این باور نبودیم که بتوان با مبارزات چریکی شنری رژیم شاه را سرنگون ساخت.

های تاریخی نیز نشان دادند که گسترش این روش مبارزه همه جا سلبب افلزایش   نمونه

اختناق گشت. بنابراین برای آنکه طبقه کارگر بتواند از پس کلار سلتر  رهلایش خلود     

گشت.ما در آن زمان ضعف تئوریک جنبش کارگری ای آگاه بد  میبرآید، باید به طبقه

صلورت گاهنامله   بله   "کلارگر "پنداشتیم و با انتشلار نشلریه   را پاشنه آشیل آن جنبش 

هلای  کوشیدیم در حد توان خود مسلائل و مشلکالت ایلران را بلا داملن زدن بله بحلث       

ین رابطله طلی سلا    تئوریک با روش دیالکتیک مارکس مورد بررسی قرار دهیم.در همل 

امیر یرویلز پویلان    "تئوری بقاء"چند مقاله در رد مبارزه مسلحانه و رد  1۴۳1-۳2های 

 "فئودا  و نیمله مسلتعمره  جامعه نیمه"تئوری  1۴۳۴انتشار دادیم و همچنین در سا  

 مائو را به مثابه تئوری ضد مارکسی نقد کردیم.
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ملارکس   "ایدئولوژی آلملانی "انگلس، فریدریش  "آنتی دورینگ"های در کنار آن، کتاب

ملارکس را بله فارسلی برگردانلدیم و انتشلار       "مبارزات طبقاتی در فرانسله "و انگلس و 

 دادیم.

 اختالف و انشعاب

و تالش آن گروه بلرای تبلدیل    "ستاره"نظرهای تئوریک با گروه سرانجاد وجود اختالف

چریکلی سلبب شلد تلا گلروه      رو جنبش به سازمان دنباله  "جبنه ملی خارج از کشور"

خود را از جبنه ملی خارج از کشلور کنلار کشلد. ملا از آن پلس در چلارچوب        "کارگر"

های خود در پشتیبانی از مبارزات دمکراتیک ملردد ایلران ادامله    فعالیتکنفدراسیون به 

 دادیم.

ن ما همچنان عضو جبنه ملی باقی ماندیم، زیرا بر ایل  "کارگر"البته پس از تشکیل گروه 

مانده چون ایران کار املروز و  باور بودیم که تحق  جامعه سوسیالیستی در کشوری عقب

فردا نیست و بلکه آنچه در دستور روز قرار دارد، تحقل  دوللت دمکراتیلک و متکلی بلر      

 قانون در ایران است.  

همین دلیل در دورانلی کله ملن و دوسلتانم در رهبلری جبنله مللی سلنیم بلودیم،          به

در آلملان   1۴۳1ای که چند ماه پس از رخداد سیاهکل در تابسلتان  کنگرهتوانستیم در 

، را بله شلعار   "استقرار حکومت ملی هدف جبنله مللی ایلران اسلت    "تشکیل شد، شعار 

، تغییلر دهلیم، زیلرا    "استقرارحکومت دمکراتیک ملی هدف جبنله مللی ایلران اسلت    "

ر این باور بودیم که بلا ایلن   تواند ملی باشد، اما دمکراتیک نباشد.همچنین بحکومتی می

سلطنت ویعه"آن  ۴۳توان از قانون اساسی مشروطه فراتر رفت، که بنا به اصل شعار می

بلود.گروه ملا    "موهبت النی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شدهبه"بود که  "ای

 را به جریانی مارکسیستی بد  سازد، زیرا بر این باور بلودیم  "جبنه ملی"هرگز نکوشید 

هملین  توان مارکسیست شد. بله که بدون مطالعه و فنم آیار کالسیک مارکسیستی نمی

کوشیدیم از مبارزه مردد ایران با رژیم شاه پشتیبانی کنیم، دلیل ما در درون جبنه ملی 
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حتی اگر این مبارزات دارای سویه دینی و یا مبارزه مسلحانه پارتیزانی و چریک شلنری  

 بودند. 

بودیم که جبنه ملی باید از حقوق فردی و اجتماعی همه زندانیان سیاسی  ما بر این باور

هلا و افلراد   معنی تأئید و یا تک یب سیاست و ایدئولوژی آن گلروه دفاع کند و این کار به

معنی دفاع از حقوق اساسی آننلا خواهلد   نخواهد بود و بلکه دفاع از زندانیان سیاسی به 

تضمین شده بودند و رژیم شلاه آن حقلوق را روزملره    بود که در قانون اساسی مشروطه 

 کرد.پایما  می

همین دلیل نیز در دورانی که من و دوستانم عضو هیئت اجرائیه جبنه ملی بودیم، در به

اخبار مبارزات همه گروه "جبنه ملی خارج از کشور"ارگان رسمی  "ایران آزاد"روزنامه 

های چریکلی را  اهلل خمینی و سازمانری آیتبه رهب "روحانیت مترقی"ها و از آن جمله 

های فدایی کله  تن از چریک 1۴دادیم.همچنین پس از انتشار خبر اعداد نیز انعکاس می

 "ایلران آزاد "در رخداد سلیاهکل مسلتقیم و یلا غیرمسلتقیم سلنیم بودنلد، در نشلریه        

 1۴۳1دین داشت آن مبارزان نوشتیم و در فرورچندین مقاله تحلیلی در تمجید و بزر 

خاطر از بلین بلردن ایلن و آن پلی      ما اصوال با پرنسیا ترور فردی به"یادآور شدیم که 

منره ارتجاع و امپریالیسم در ایران به تصور اینکه بتوان حکومت وابسته به امپریالیسم را 

با این حلا  تلرور فرسلیو را گلامی در جنلت ارتقلاء        "سرنگون ساخت، موافقتی نداریم.

انلداز  چشلم "را از  "سلیاهکل "م. همچنین در مقالله دیگلری کوشلیدیم    جنبش دانستی

 مورد بررسی قرار دهیم. "دیگری

 از جنگ پارتیزانی و چریک شنری تا مبارزات تروریستی 

کوشلید   "شلنر "و  "جنگلل "هلای  های فدایی خل  در آغاز با ایجاد تلیم سازمان چریک

یعنی در منلاطقی از جامعله شلرائطی را     ای پارتیزانی بد  سازد،مبارزه خود را به مبارزه

 وجود آورد که زندگی در آن بیرون از حوزه اقتدار رژیم سرکوبگر قرار داشته باشد. به 

ای را کله  تدریی منطقهمبارزه پارتیزانی باید با آسیب رساندن به نیروهای نظامی رژیم به

منطقه تحت کنتر  خود  زنند، گسترش دهد تا بتواندها در آن حرف آخر را میپارتیزان
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رو شد و از بد  سازد، اما نخستین گاد در این مسیر با شکست روبه  "منطقه آزاد"را به 

های فدایی دیگر به دنبا  مبارزه پارتیزانی نرفتند و در عوض تحت تلأییر  آن پس چریک

مبارزات چریک شنری توپاماروها قرار گرفتند.ابزار مبارزه چریک شلنری بسلیار متنلوع    

توانلد  رژیم استبدادی را افشاء کند؛ می "شبنامه"تواند با پخش است. چریک شنری می

با خرابکاری در زیرساخت اجتماعی، ناتوانی رژیم را در تأمین نیازهلای بالواسلطه ملردد    

خلود را   "ایانقالبیلون حرفله  "سو هزینله  ها از یکتواند با سرقت بانکنمایان سازد؛ می

تواند یگر، مدعی مبارزه با امپریالیسم گردد؛ و سرانجاد آن که میتأمین کند و از سوی د

های سیاسی و اقتصادی ناتوانی رژیلم را  با دست زدن به ترورهای سیاسی و ربودن چنره

های فلدایی از همله ایلن اشلکا      در تأمین امنیت برای هیئت حاکمه آشکار کند.چریک

های افشاگرایانه خود را پخلش  ها، اعالمیهمبارزه استفاده کردند، آننا پس از سرقت بانک

های برق سراسری ناکارآمدی زیرساخت اجتماعی را کردند، آننا کوشیدند با انفجار دکل

ساله که شاه در تخت جمشید برگزار کرد، نمایلان سلازند.    2۳11های در رابطه با جشن

علدد امنیلت    هلای سلرکوبگر رژیلم بلود، کوشلیدند     آننا با ترور فرسیو که یکی از چنره

 کردند، آشکار سازند.ها را سرکوب میهای مشروع تودهکسانی را که با خشونت خواست

هلای فلدایی بیشلتر آسلیب دیدنلد، در      اما هر اندازه سرکوب رژیم شدیدتر شد و چریک

سو مجبور شدند برخی از اعضاء خود را که حاضر به ادامه نتیجه برای حف  خود از یک 

و زندگی مخفی نبودند، سربه نیست کنند و از سوی دیگر بلا کشلتن   راه مبارزه چریکی 

دار بود، کوشیدند به کارگران چنین بنمایاننلد کله سلازمان    کسی چون فات  که کارخانه

دفاع خواهد  "استثمارگر"و  "بدجنس"داران ها از منافع کارگران در برابر سرمایهچریک

 کرد.

دار نملی داری است و بدون آن سلرمایه لید سرمایهدانیم که استثمار ذاتی شیوه تواما می

ای بلرای  دار انگیلزه افزایلی، سلرمایه  افزایلد و بلدون ارزش  تواند به ارزش سرمایه خود بی

 نخواهدداشت.…های نو و گ اری، ایجاد اشتغا ، تولید فرآوردهسرمایه
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هلای  سازمان چریکتدریی تر شد، بهچکیده آنکه هر اندازه به دامنه سرکوب رژیم افزوده

 شنری به مبارزات تروریستی گرایش بیشتری یافت.خل  از مبارزات چریک

همچنین پیدایش جنبش چریکی در ایران بر زندگی ما ایرانیان خارج از کشور که علیله  

 تأییر نبود.کردیم، بیرژیم شاه مبارزه می

عنلوان دانشلجو، کوشلید در    سو رژیم شاه با اعزاد مشتی نیروهای امنیتی خود بهاز یک 

های فدایی و مجاهدین توانستند برخلی از  کنفدراسیون نفوذ کند؛ از سوی دیگر سازمان

هلای  اعضاء خود را به خاورمیانله و حتلی اروپلا بفرسلتند و بلا ارسلا  پیلاد بله کنگلره         

کنفدراسیون از دانشجویان خواستند هژمونی سیاسی آننا را بپ یرند و بله پشلت جبنله   

   گردند.شان بد

این وضعیت سبب شد تا بسیاری از دانشجویانی که تحلت تلأییر جنلبش چریکلی قلرار      

ها احتراد زیلادی قائلل بودنلد، زیلرا آننلا از جلان خلود ملی        گرفته بودند و برای چریک

ای ضد امپریالیسلتی  گ شتند، به امید آنکه جنبش مبارزاتی قنرآمیز آننا به جنبش توده

نشجویان به کنفدراسیون سبب شد تا هواداران جبنه ملی کله  بد  گردد.پیوستن این دا

کلرد، در کنفدراسلیون بله نیلروی تعیلین     چون و چرا از جنبش چریکی هواداری میبی

 کننده بد  گردند.

سلازمان  "شاید یکی از دالئل انشعاب در کنفدراسلیون هملین وضلعیت بلود. هلواداران      

اهمیت بد  شلده بودنلد، شلاید بلرای     کمکه در آن زمان به اقلیتی  "انقالبی حزب توده

هایی نشوند کله از الگلوی چینلی    روی از جنبش چریکی و سازمانآنکه مجبور به دنباله 

کردند، با طرح این نکته که کنفدراسیون نباید از زندانیان حزب تلوده  مبارزه پیروی نمی

زمینه را برای  هستند، "سوسیا  امپریالیسم روسیه شوروی"دفاع کند، زیرا آنان عوامل 

های متعدد در کنفدراسلیون نیلز سلبب    انشعاب در کنفدراسیون هموار ساختند.انشعاب

چون و چلرا از جنلبش  شد تا آن بخش از کنفدراسیون که خود را مو ف به هواداری بی

دید، نتواند در انعکاس مبارزات چریکی در افکار عمومی اروپلا و امریکلا   های چریکی می

 ی برخوردار شود.از موفقیت چندان



 ۱1 

                   ******************** 



 ۱1 

 مرضیه تنیدست شفیع  

سالگی، توسط یکی از همکالسی هلایش   1۱معصومه تنیدست شفیع )شمسی(، در سن 

به ناد زهرا قلنکی آقا نبی و دبیر دبیرستان خود به ناد نزهت روحی آهنگران با سلازمان  

عضو گروه نزهت و بنملن روحلی آهنگلران شلد. او     چریک های فدایی آشنا و به تدریی 

بله سلازمان    1۴۳2سلالگی در سلا     1۱حدود دو سا  سمپات سازمان بلود و در سلن   

سا  به طور مخفی  6، به مدت 1۴۳۱پیوست و به زندگی مخفی روی آورد. او تا انقالب 

 در خانه های تیمی به زندگی و مبارزه ادامه داد.

                    ***************** 

چریک هایی فدایی می گویند ماخوشبخت بلودیم و احسلاس زیبلای در خلدمت ملردد      

 دادبودن، به ما امید و عش  به زنده بودن می

ای آزاد و دموکراتیک و عادالنه باا  برای نسل جوان جامعه ما که خواهان جامعه

درونای و  اقتصادی شکوفا است، داشتن اطالعا  و شناخت از شرایط و عوامل 

جهانی پیدایش سازمان چریک های فدایی خلق ایران، چگاونگی پیادایش و   

 رویکرد و عملکرد آن حائز اهمیت است.
توان و نباید تاریخ جریان فدایی را نادیده گرفلت چلرا   در بررسی تاریخ معاصر ایران نمی

 که بخشی تفکیک ناپ یر از تاریخ معاصر جامعه وکشور ماست.

شته، اما پرداختن به این مسائل و توضی  ایلن تلاریخ نیسلت، بلکله     هدف من در این نو

 تننا بخش کوچکی از خاطراتم را که آن را زندگی کرده اد، بازگو می کنم.

بعد از ضربه خوردن رفی  حمید اشرف، دیگلر رهبلران و بسلیاری از کادرهلای ورزیلده      

 ، تیم ما هم متالشی شد.1۴۳۳تیر  8سازمان در 

ای بودد که بعداً فنمیدد در تنران پلارس  ه، به طور چشم بسته، در خانهتیرما 8من روز 

عضو دیگر درهمین خانه بودند که هر کداد، از یک درگیلری گریختله یلا     8قرار داشت. 

ارتباطشان قطع شده بود و به طور موقت به آنجا منتقل شده بودند و باهم چشلم بسلته   

آن لحظه یکدیگر را ندیلده بودنلد(. شلرایط     بودند ) یعنی همدیگر را نمی شناختند و تا
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بسیارسخت وخطرناک بود. هرلحظه، هلر سلاعت، هلر روز و هلر شلب، انتظلار حملله و        

 درگیری داشتیم.

روزی که خبر کشته شدن حمید اشلرف و دیگلر رفقلا را شلنیدیم، متوجله شلدیم کله        

باز شلدیم و  نفر، با هم چشم  ۱ارتباطمان با بخش های دیگر سازمان قطع شده است.ما 

جلسه گ اشتیم .هر کس هر امکانی را که داشت مطرح کرد. رفی  سیمین توکلی که به 

تواند به ملا کملک ملالی    شناسم که میمن امکانی را می"عنوان زن این خانه بود، گفت:

رفقا با قید احتیاط او را برای دریافت کمک مالی، سر قرار فرستادند. او سلر قلرار    "کند.

دانستیم چه بر سر او آملده و مجبلور بلودیم تننلا     به خانه نیامد. ما نمیرفت، ولی شب 

کاشانه موقتی مان را هم از دست بدهیم. حاال نه پو  داشتیم نه ارتباط و نله جلا بلرای    

 زندگی کردن.

توانم یک رفی  دختر من می "رفی  مرد این خانه به ناد خدابخش شالی مطرح کرد که:

 "را به منز  مادرد ببرد.

قرعه به ناد من در آمد. رفقای دیگر هم هر کداد به طلور موقلت بله امکانلاتی کله ملی       

شناختند رفتند. ما شبانه آنجا را ترک کردیم. من به همراه رفیل  خلدابخش شلالی بله     

خانه مادر او رفتیم . این مادر منربان، پیر زنی بلود کله بله تننلایی در اتلاقی در طبقله       

د. بلا منربلانی و صلفا از ملن اسلتقبا  کلرد و ملرا پل یرا         کرپایین یک خانه زندگی می

روز نزد او ماندد. من و او بشدت با هم انس گرفته بلودیم. عشل  خالصلانه     1۱شد.مدت 

این النه منربانی به فرزندش و یلاران او از جملله ملن، روزهلایی ممللو از خوشلبختی و       

وز در کارهلای خانله از   های سرشار از نشاط و سعادت را نصیبم کلرده بلود. هلر ر   لحظه

کردد. او هم خوشحا  جمله شستن  رف، رفت و روب خانه و پختن غ ا به او کمک می

بود که به این بنانه، هر چند روز یک بار فرزنلدش را کله بلرای دادن خبلر و گلزارش از      

روز ، خدابخش به من گفت کله ملا بلرای     1۱بیند.بعد از آمد، میرفقای دیگر نزد ما می

رتباط با رفقای شاخه مشند که ضربه نخورده بودند باید به مشلند برویم.لحظله   گرفتن ا

خداحافظی فرا رسید. لحظه ای فراموش نشدنی. غمی مرموز به جانم افتلاده بلود، انگلار    
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دانستم که این آخرین باری است که این مادر منربان بلا فرزنلدش خلداحافظی ملی    می

مانند کبوتری کوچک و للرزان، خلود را در    کند. ارتعاش دست ها و آغوش گرمش را که

برد.با قلبی آکنده از عشل   کرد، هرگز از یاد نمیآغوش فرزندش انداخته بود و گریه می

گفتلیم بلا   و احتراد از او جدا شدیم و به همراه سیامک اسدیان که ما به او اسلکندر ملی  

شلند بله راه   یک ماشین پیکان که صندوق عقبش پر از وسایل چریکی بود بله سلمت م  

ای در مسلیر تنلران بله مشلند،     افتادیم. این ریسک بزرگی بود؛چراکه اگر به هلر بنانله  

گرفت، به احتما  قوی ما هر سه نفر درگیر و کشته میماشین ما مورد بازرسی قرار می

شدیم. ما با آگاهی بر این مساله ایلن ریسلک را پل یرفتیم و بله طلرف مشلند حرکلت        

گرگان در یک ایستگاه پملا بنلزین توقلف کلردیم. در پیلاده روهلا،       کردیم. شب را در 

کردند. ما هم که وسایل خواب ، مسافرها وسایل خود را پنن کرده بودند و استراحت می

پتو و مالفه همراه داشتیم، سفره پنن کلردیم، نلان و پنیلر و هندوانله خریلدیم و شلاد       

دد کله همله بلا ماشلین هلای      خوردیم.تابستان بود و فصل مسافرت. جنب و جوش ملر 

سواری و وسایل مسافرت در رفت و آملد بودنلد و تعلداد زیلادی در پیلاده روهلا بلرای        

استراحت خوابیده بودند، ما را هم به وجد آورده بود. آننا تکلیف خود را با زندگی روشن 

بردند و عش  های زندگی با تماد طراوت و زیباییش ل ت میکرده بودند. از لحظه لحظه

می ورزیدند.ما هم به زندگی عش  می ورزیدیم و زندگی را دوست داشتیم. جوان بودیم 

و سرشار از نیروی زال  و دلنشین جوانی. آن حس مطبلوع و گرملای تابسلتان و نسلیم     

روح افزای خنک آخر شبی، فضایی زیبا و رویایی به وجود آورده بلود، طلوری کله میلل     

این تعند ما به رفقای شنیدمان بود که پرچم آننلا را  رفتیم؛ رفتن نداشتیم، ولی باید می

برافراشته نگنداشته و تا پای جان به اهداف انسانی آننلا وفلادار بملانیم .ملا خوشلبخت      

داد. بودیم و احساس زیبای در خدمت مردد بودن، به ما امید و عش  به زنده بلودن ملی  

مجبلور نکلرده بلود. بلا تملاد       کلس ملا را  ما آگاهانه این زندگی را پ یرفته بودیم و هی 

ای ماجراجویی، تالش و مبارزه خود را، عمل انسلانی  ناپختگی جوانی و شاید به نظر عده

 می دانستیم. چند ساعتی استراحت کردیم و بعد به رفتن ادامه دادیم.
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مبلارزه  "ای بله ایلن فکلر افتادنلد کله      بعد از ضربات و در چنین شرایطی بود کله علده  

غلط اسلت و بایلد راه دیگلری را برگزیلد. بحلث و       "راتژی،هم تاکتیکمسلحانه هم است

فحص ها شروع شد. روزها و ساعت های طوالنی وقت ما متوجه این موضلوع شلده بلود    

 که ما اشتباه کردیم و ضربات، ناشی از نوع مبارزه مان است

ای قلرار و  زو اری گرفتیم. من در خانه ماندد و رفقا برای اجلر به مشند که رسیدیم، خانه

برقراری ارتباط بیرون رفتند. چند ساعت بعد آمدند. خوشحا  بودند که ارتباط بلر قلرار   

شده است. وسایل را به رفقای مشند تحویل دادند و قرار بر این شد که آننلا بله تنلران    

 برگردند و من در مشند بمانم.

بسته بله خانله   گفتیم به طور چشممن همراه کا م غبرایی که ما به او کوچک خان می

ای رفتم. رفی  دختر جوانی که خانم خانه بود در رختخواب خوابیده بود. لیلی دختلری  

بسیار جوان و پرشور بود که بیماری رماتیسم گرفته و نمی توانست راه برود. خانه بسیار 

نظم و در هم و بر هم بود و احتیاج بله نظافلت و رفلت و روب داشلت. از روز دود بله      بی

روز آنجا بودد. از  ۴یا  2دانم ه افتادد و مشغو  تمیز کردن آنجا شدد.دقی  نمیجان خان

آنجا باز به طور چشم بسته به خانه دیگری منتقل شدد. در این خانه جدید، حسن جان 

فرجودی )رحیم( را دیدد. او مسو  آن تیم بود. رحیم قد عمولی، انلداد نحیلف و چنلره    

کرد و بسیار متین و پر تحمل بله نظلر   رامی صحبت میای مالیم و نجیب داشت. او به آ

 می رسید. من ماجرای تیم تنران پارس و وضعیت خودد را برایش تعریف کردد.

در آن زمان تعدای از رفقا به علت ضربه خوردن تلیم هلا، پراکنلده و بلی سلرو سلامان       

توانسلت باعلث   کردند، جا و مکان درستی نداشتند بی پولی و بی امکانی ملی زندگی می

شود که هر لحظه در داد ساواک گرفتار شوند.من مدت یک هفته در آنجا مانلدد و بعلد   

به تنران برگشتم. در تنران یک رفی  پسر به سر قرارد آمد که بعدها فنمیلدد از افلراد   

رویم. نزدیک غلروب  انشعابیون است. او گفت که با همدیگر به اتاق تکی یکی از رفقا می

 اشین شده و به ده چنار دانگه که در اطراف تنران قرار دارد، رفتیم.بود، سوار م
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هنگامی که وارد خانه شدیم، خدا بخش شالی را در آنجا دیدد و بسیار خوشلحا  شلدد.   

او این خانه را کرایه کرده بود. رفی  خدا بخش شالی بله ملن گفلت کله بلا صلاحبخانه       

ه است. او به صاحب خانله گفتله بلود    صحبت کرده و زمینه را برای آمدن من آماده کرد

کنلد و همسلرش از جنلوب بلرای     آید، راننده است، درتنلران کلار ملی   که از جنوب می

آید. به این شکل آملدن ملن بله آنجلا توجیله و علادی       اش به نزدش میمعالجه بیماری

بود.برای سازماندهی جدید، قرار بر این شده بود که تیم جدیدی تشکیل بلدهیم. در آن  

ن رفقا تصمیم گرفته بودند کله بعضلی از تلیم هلا را در شلنرهای کوچلک تشلکیل        زما

بدهند. گلرفتن خانله در تنلران بسلیار مشلکل بلود. بعلد ازضلربات سلخت و سلنگین           

و از بین رفتن تیم های متعدد در تنران، قرار براین شد کله ملا    1۴۳۳اردیبنشت و تیر 

نجا حضور نداشلتیم، عقلب نشلینی    به شنرهای کوچک یا شنرهایی که تا آن زمان در آ

 کنیم تا آب ها از آسیاب بیفتد و ما جان دو باره بگیریم.

منطقه چنار دانگه، در راه تنران به کرج قرار دارد و مناجرنشین بود. ملردد آن اکثلراً از   

روستاهای آذربایجان و کردستان و نقاط دیگر به آنجا آمده و مردهلا بلرای کلارگری بله     

سواد بودند. ننر آب زالللی از میلان ایلن ده    . زن ها عمدتا خانه دار و بیرفتندتنران می

رفتنلد. ملن   می گ شت که زننا عمدتا برای شستن گلیم و لباس و  رف به کنار آن می

هم گاهی اوقات، روزها به کنار این ننر می رفتم، لباس می شسلتم و بلا ملردد صلحبت     

 می کردد.

کلرد و هلم قلرار    رفت، هم کار ملی ا به تنران میخدا بخش شالی یک وانت داشت. روزه

کرد. بعضی اوقات من هلم بلرای اجلرای قلرار بلا او بله تنلران ملی رفتم.بلرای          اجرا می

سازماندهی جدید، قرار بر این شده بود که تیم جدیدی تشکیل بدهیم. در آن زمان رفقا 

دهنلد. گلرفتن   تصمیم گرفته بودند که بعضی از تیم ها را در شنرهای کوچک تشکیل ب

 1۴۳۳خانه در تنران بسیار مشکل بود. بعد ازضربات سخت و سنگین اردیبنشت و تیلر  

و از بین رفتن تیم های متعدد در تنران، قرار براین شد که ما بله شلنرهای کوچلک یلا     
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شنرهایی که تا آن زمان در آنجا حضور نداشتیم، عقب نشینی کنیم تا آب ها از آسلیاب  

 باره بگیریم. بیفتد و ما جان دو

ای از طرف دیگر گرفتن خانه، خود مشکل بزرگی بود چون بنگاهی ها به هی  وجه خانه

به زن و مرد جوان اجاره نمی دادند. اوالً بنگاهی هلا بایلد اجلاره کننلدگان خانله را بله       

کالنتری یا ژاندارمری محل معرفی می کردند، یانیا اجلاره کننلدگان خانله، بایلد شلغل      

یت مشخص می داشتند. بنا بر این کار سخت بود و باید زمینه چینلی ملی   مناسب و هو

 کردیم.

تصمیم گرفتیم رفیقی را به شنر ورامین بفرستیم تلا در آنجلا در مغلازه ای کلار کنلد و      

وقتی که جا افتاد، از طری  او که شغل مشخص و اعتبار اجتملاعی مشخصلی پیلداکرده    

گفتیم و بسلیار جلوان   رفیقی را که به او جعفر می ای اجاره کنیم.به این منظوربود، خانه

بود و تیپی کارگری داشت به ورامین فرستادیم. او در یک مغازه آهنگری مشغو  به کار 

شد و اتفاقاً در مدت کمی هم صاحب کار از او بسیار راضی بود و هم در محل جا افتلاد.  

گلرفتن خانله اجلاره ای کلار     ما بعد از تحقی  در شنر ورامین به این نتیجه رسیدیم که 

ای نیست. مجبور شدیم دو اتاق در یک خانه، همراه با صاحبخانه اجلاره کنلیم .بله    ساده

 18شنر ورامین آمدیم و در این خانه سکنی گزیدیم. زن صاحبخانه یلک دختلر جلوان    

ساله بود؛ بسیار منربان و ساده د  و یک دختر یک ساله داشت به ناد اکرد. ملن و ایلن   

 کرد.جوان با همدیگر بسیار صمیمی شدیم. او مرتب با من درد د  می دختر

کلرد و هلم قلرار    رفت، هم کار ملی خدا بخش شالی یک وانت داشت. روزها به تنران می

کرد. بعضی اوقات من هم برای اجرای قرار با او به تنلران ملی رفتم.تلنش هلای     اجرا می

ت. قنلر و آشلتی و جنلگ و دعلوا     زیادی در زندگی این زن و شوهر جلوان وجلود داشل   

کلردد.  دایمچاشنی زندگی آننا بود. من در نگنداری بچه و کارهای خانه به او کمک ملی 

گفت این شمسی خلانم  رفتیم. مادر شوهر زن جوان به عروسش میبا همدیگر خرید می

 اد فرق دارد، چقدر منربان و خودمانی است.به راستی با همه آدد هایی که من دیده
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گفت که کاری نکن که ایننا از اینجا بروند، تو اگلر بلا چلراع دور شلنر بگلردی      او میبه 

کردیم در محله به عنوان انسان هلای معتملد   کنی. ما تالش میچنین کسی را پیدا نمی

 ای در بست اجاره کنیم و تیم جدیدی تشکیل بدهیم.جا بیفتیم و بعد بتوانیم خانه

تیم جدید بودیم. بعد از ضربات و در چنلین شلرایطی   گفتم که ما در صدد تدارک برای 

غللط   "مبارزه مسلحانه هم استراتژی،هم تاکتیک"ای به این فکر افتادند که بود که عده

است و باید راه دیگری را برگزید. بحث و فحص هلا شلروع شلد. روزهلا و سلاعت هلای       

ربات، ناشی از نلوع  طوالنی وقت ما متوجه این موضوع شده بود که ما اشتباه کردیم و ض

مبارزه مان است و اگر ما راه دیگری را برای مبارزه بر می گزیلدیم، ایلن همله رفیل  از     

دست نمی دادیم. در سازمان، نظرات حزب توده برای اولین بار فرصلت ابلراز پیلدا کلرد     

بود.کم کم زمزمه انشعاب شروع شد. خدا بخش شالی هم تمایل به انشلعابیون داشلت و   

کردیم؛ من از موضع رد انشلعابیون و او از موضلع   ت ها در این زمینه بحث میبا هم ساع

دفاع. در این رابطه برای من هم سؤاالتی مطلرح شلد و بایلد بیشلتر بلا رفقلای مسلو         

 کردد.صحبت می

به این منظور تقاضای مالقات با رفقای مسو  سازمان را کردد. درست کردن تیم جدید 

رای من با رفی  حسن فرجودی دادند. من او را دیدد و سلاعت  معوق ماند. رفقا، قراری ب

رفیل   "ها با همدیگر صحبت کردیم. عاقبت رفیل  فرجلودی رو بله ملن کلرد و گفلت:      

   "روی؟مانی یا با انشعابیون میشمسی! تصمیمت را بگیر با سازمان می

صلحبت   مانم. با رفی  شلالی هلم  رفی ، من تصمیم را گرفتم و با سازمان می"من گفتم:

 "مانم.کرده اد و گفته اد که با سازمان می

پس از آن، رفقا به من قراری دادند که به مشند برود. من بلا نلاراحتی از رفقلا جعفلر و     

 شالی خداحافظی کردد و به مشند رفتم.

زدد و در در مشند، قرارد به این شکل بود که باید در جایی عالمت سالمتی خود را ملی 

کردد. عالمت را زدد و به سر قلرار  بعد از  نر قرار را اجرا می ۴اعت خیابان دیگر، سر س

 رفتم. کسی سر قرار من نیامد. نیم ساعت دیگر قرار را تکرار کردد و باز هم کسی نیامد.
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با خود گفتم شاید اشتباهی شده و من باید در مشند بمانم و قرارد را دو باره فردا تکرار 

مکان هتلل گلرفتن نبلود. در مشلند هلم جلایی را نملی        کنم. ولی شب را کجا بمانم؟ ا

شناختم. به این فکر افتادد که شب را در حضرت رضا به سر ببرد و فردا دو باره سر قرار 

شد، به طرف حرد بله راه افتلادد   رود. کمی در شنر گشتم و هوا که داشت تاریک میمی

ش و بله دور از تعقیلب و   توانستم بلا آرامل  .حرد شلوع بود و من در میان مردد راحت می

مشکوک شدن بمانم. در جایی نشستم و به فکر این بودد کله چلرا رفقلا سلر قلرار ملن       

آید. آیا آننا به این مسلاله فکلر   دانستند که یک رفی  دختر سر قرار مینیامدند. آننا می

 تواند رفقای دختر را تندید کند؟نکرده بودند که چه خطراتی می

داشلت و  اختیار از فکر کردن بله مسلایل خلود بلاز ملی     را بیجنب و جوش حرد انسان 

شد که انسلان بله   تماشای مردد که از هر قشر و طیفی برای زیارت آمده بودند باعث می

کردنلد و از خلدا   ای راز و نیلاز ملی  ابنت و نقش م هب در زندگی مردد توجه کند. عده

خواندنلد.  ای نملاز ملی  هکردنلد و علد  ای گریله و زاری ملی  کردند، عدهطلب بخشش می

 مشغو  تماشای مردد شدد.

کردد. تا پاسی از شب، حرد همچنان شللوغ بلود و بعلد آراد    در آنجا احساس امنیت می

آراد خلوت شد به طوری که تعدادی زن پیر مشعو  نماز و عبادت بودند. در ایلن میلان   

چشمش به دنبلا    سر وکله یک طلبه جوان عظیم با جثه واقعاً غو  پیکری پیدا شد که

 گشت.زنان می

دراین میان چشمش بله ملن افتلاد و لبخنلدی نامحسلوس روی چنلره اش نشسلت. از        

نگاهش فنمیدد که قصدی دارد و من باید آگاهانه برخورد کنم. به طرفم آمد. من خلود  

را جمع و جور کرده و چادرد را هر چه محکم تر روی صورتم کشیدد و بله پیلر زن هلا    

خلواهر شلما آسلپرین داریلد؟     "د. طلبه با صدای دو رگه و عجیبی پرسید:تر شدنزدیک 

پیش خود گفتم به من چله کله تلو گللو درد      "اد.کند و سرما خوردهمن گلویم درد می

کلرد سلر   اعتنلا گفلتم نله. او تلالش ملی     داری، برو و مرا به حا  خود بگ ار. با لحنی بی
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تی حرد استفاده کند و بله ملن نزدیلک    ترسیدد که او از خلوصحبت را باز کند. من می

 شود و دستش به کمربندد بخورد که طبعا می توانست زندگی مرا به خطر اندازد.

توانستم بلا آراملش و بله دور از تعقیلب و     حرد شلوع بود و من در میان مردد راحت می

مشکوک شدن بمانم. در جایی نشستم و به فکر این بودد کله چلرا رفقلا سلر قلرار ملن       

آید. آیا آننا به این مسلاله فکلر   دانستند که یک رفی  دختر سر قرار میدند. آننا مینیام

 تواند رفقای دختر را تندید کند؟نکرده بودند که چه خطراتی می

سریع خود را به میان چند پیر زن انداختم و نشان دادد که مشغو  نماز خواندن هستم. 

ر داشتم. او مدتی آنجلا توقلف کلرد و بعلد     زد. زیر چشمی او را در نظقلبم به سرعت می

 رفت و من از حضور نامطبوع و حریص او نجات پیدا کردد.

آورد، ولی جرأت خوابیدن نداشتم. بله هلر   بی خوابی و خستگی داشت مرا از پای در می

جان کندنی بود خود را تا صب  بیدار و هشیار نگنداشتم. وقتی که اذان صلب  را گفتنلد   

صلب    ۱ای نماز جماعت به حرد آمدند، خیالم راحت شد. حدود سلاعت  و مردد برای اد

 دسته های مختلف مردد به حرد هجود آوردند و من بازهم به تماشلای ملردد نشسلتم.   

بعد از  نر خود را مشغو  کردد. دوباره زدن عالمت سلالمتی   ۴به هر صورت تا ساعت 

من نیامد. دیگر مطمئن بودد کله  و اجرای قرار و نیم ساعت تکرار. باز هم کسی سر قرار 

 ای ندارد و باید به تنران برگردد. اشتباهی رخ داده و من هی  چاره

تلا   1۴۳2ارتباطم قطع شده بود. در تماد طو  سا  های زندگی مخفی و مبارزه از سا  

دانستم چکار کنم. ذهنم ، برای اولین بار بود که ارتباطم قطع شده بود؛ اصالً نمی 1۴۳۳

کرد. همیشه در چنین شرایط بسیار خطرناکی که رفقا خسته بودند، ارتباطشان میکار ن

هدف و سرگردان در خیابلان هلا ملی گشلتند، ملورد شلک و شلکار        قطع شده بود و بی

 شدند.گرفتند و درگیر و شنید میساواکی ها قرار می

گردد. وللی  باید حواسم را خوب جمع می کردد. تصمیم گرفتم بلیت بخرد و به تنران بر

در تنران به کجا می توانستم برود؟ قراری نداشتم. در تنران خطرناک، یک دختر جلوان  

 در شب های بی پناهی و دربه دری. چه ها که در انتظارد بود .
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داد کله سلختی و بلی    هنگاد آمدن به مشند شوق دیدار رفقای جدید به من انگیزه ملی 

های جدید آماده شلود . وللی حلاال    رای برنامهخوابی راه را تحمل کنم و با شور و امید ب

بعد از آمدن به مشند و اجرا نشدن قرار ، خسته وبی خواب و احساس خطرات ناشلی از  

ضربه خوردن های احتمالی و بدون داشتن قرار و ارتبلاط ، در تنلران جله بایلد بکلنم .      

ه مسلافرت ملی  شدیم و یا بپاشنه آشیل ما چریکنا و مخصوصاً رفقای دختر که تننا می

رفتیم مسل  بودن ما بود چون می ترسیدیم به هر دلیلی کسی دستش به کمر بنلد ملا   

شدیم و معللود نبلود کلار بله     بخورد یا از پشت ما را بغل کند. در آن صورت غافلگیر می

ترسیدد که کسی مزاخم ملن شلود و مجبلور شلود بلرای      کشید . من از این میکجا می

 کردد را انچاد دهم.گاه آرزو نمیهی  دفاع از خود کاری را که

روز بود که نخوابیده بودد. رمل    2به هرحا  بلیت خریدد و سوار اتوبوس شدد. بیش از 

نداشتم رنگ و رویم پریده بود. وقتی در صندلی جا گرفتم، اصالً نفنمیدد که چه اتفاقی 

زمانی اتوبوس راه افتاد افتاد. دیگر دست خودد نبودکه بتوانم خود را بیدار نگه دارد. چه 

 و کجا و کی توقف کرد، هی  چیز به یاد ندارد.

به تنران رسیدیم. همه چمدان های خود را بر می داشتند و بله سلوی هلدف و خانله و     

رفتند . من نه خانه و کاشانه ای داشتم و نه هدف مشخصلی. در تنلران،   کاشانه خود می

 کردد.  و بیرحم باید خودد را حف  میشنر شلوع، شنر تماشا، شنر نئون، شنر وحشی 

به ناچار بلیت اتوبوسی خریدد و تا غروب خودد را در اتوبوس هایی که از این سلر شلنر   

رفتند مشغو  کردد. غروب که شد فکر کردد به همان شلنر وراملین   به آن سر شنر می

ار مینلی  برود، شاید رفی  شالی آن خانه را هنوز تخلیه نکرده باشد. بلیت خریلدد و سلو  

 بوس شدد و به طرف ورامین راه افتادد.

به ورامین که رسیدد، هوا تقریباً تاریک شده بود و شلنر خللوت بلود. بله طلرف دکلان       

آهنگری رفی  جعفر رفتم. دیدد مغازه بسته است. او یک خانه تکی داشت که ملا هلی    

ای را سلاله  ۱یلا   8رفتم. ناگنلا ن پسلر بچله    دانستیم. ناامید و نگران میکداد آن را نمی

دیدد که وارد کوچه شد. ناخودآگاه از او پرسیدد که آیا تو شخصی به اسم جعفر را ملی 
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شناسم. گفلتم مغلازه آننلا    کند؟ گفت آره، او را میشناسی که در مغازه آهنگری کار می

 کند؟ او گفت آره، بلدد.دانی که او کجا زندگی میبسته است آیا می

شد. گفتم شلاید بچله   شنود. باورد نمینم و یا گوشم اشتباهی میبیفکر کردد خواب می

زند. گفتم تو واقعاً خانه او را بلدی؟ او گفت آره بیا بلرویم  است و همین طوری حرف می

به تو نشان بدهم. من از خوشحالی در پوست خلود نملی گنجیلدد. بله دنبلا  او بله راه       

 ای ایستاد، زنگ زد و وارد حیاط شد.افتادد. چند کوچه با همدیگر رفتیم و جلو خانه

تابستان بود و هوا گرد. وارد حیاط که شدیم، دیدد جعفر و خدابخش شالی نشسلته انلد   

زنند. مرا که دیدند تعجب کردند. جعفر به طلرفم آملد و ملرا در    و دارند با هم حرف می

ک هلایم  بغض گلویم را گرفته بود. اش "کنی؟رفی  اینجا چه می "آغوش گرفت و گفت:

 سرازیر شد.

من به خانه یکی از اعضای علنی سازمان که جعفر او را می شناخت و دختر دانشلجویی  

کرد رفتم. در آنجا بودد که خبر درگیری و شنادت رفیل   بود که در پانسیون زندگی می

خدابخش شالی را شنیدیم. او در میدان قزوین یا خیابان قزوین مورد شک سلاواک قلرار   

 شود.در درگیری کشته میگیرد و می

کس سر قرار من نیامد و من مجبور شدد دو بلاره  ماجرا را تعریف کردد و گفتم که هی 

 بلله اینجللا برگللردد. گفللتم کلله چقللدر شللانس آوردد کلله شللما را پیللدا کللردد.          

خدا بخش شالی مریض شده بود و تب شدیدی داشت. او بعد از رفتن ملن دیگلر در آن   

ای رد، ولی هنوز آنجا را تخلیه نکرده بود. دو باره به همان خانله کخانه قبلی زندگی نمی

 که بودیم برگشتیم. مدت یک هفته آنجا بودد. 

گشلت. در یکلی از هملین    رفت و شب ها به خانه برملی رفی  شالی هر روز به تنران می

  شب ها او به خانه نیامد و من به جعفر اطالع دادد. ما شب را با دادن نگنبانی بله صلب  

 رساندیم و روز بعد آنجا را ترک کردیم.

من به خانه یکی از اعضای علنی سازمان که جعفر او را می شناخت و دختر دانشلجویی  

کرد رفتم. در آنجا بودد که خبر درگیری و شنادت رفیل   بود که در پانسیون زندگی می
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سلاواک قلرار   خدابخش شالی را شنیدیم. او در میدان قزوین یا خیابان قزوین مورد شک 

 شود.گیرد و در درگیری کشته میمی

بعد از آن، رفقا به من قراری دادند کله دو بلاره بله مشلند بلرود. در یکلی از گاراژهلای        

مسافربری تنران با رفی  صبا بیژن زاده مالقات کردد. وقتی سر قلرار ملن آملد، بسلیار     

تفلاقی افتلاده اسلت؟    رسید. از او پرسلیدد رفیل  چله ا   پریشان و رنگ پریده به نظر می

خواسلتم بله خانله    امروز من از خانه بیرون رفته بودد، بعد از چند ساعت که می "گفت:

زنند و ماشین های پللیس  برگردد، دیدد محله شلوغ است و همه از چریک ها حرف می

و انتظامی تماد منطقه را پر کرده. وقتی از ماجرا خبر گرفتم، مردد محل گفتند، ساواک 

کردد، حملله کلرده و تملاد    ای که من ) صبا( در آن زندگی مییعنی همان خانهبه آنجا 

 افرادش کشته شده اند.

در آن خانه دو خواهر، سیمین و نسرین پنجه شاهی شنید ملی شلوند. صلبا بیلژن زاده     

بسیار ناراحت بود و از من خواست کله ایلن خبلر را بلرای رفقلای مشلند ببرد.بلا صلبا         

شند رفتم. این بار ارتباطم برقرار شد و دوباره زندگی جدیدی را خداحافظی کردد و به م

 در آنجا آغاز کردد.

 

 فریبرز سنجری

فریبرز سنجری از اعضای قدیمی سازمان چریک های فدایی خلل  ایلران اسلت کله در     

بازداشت و در بنمن ماه همان سلا  در دادگلاهی کله بلرای محاکمله       1۴۳1مرداد ماه 

شد، به حبس ابد محکود گردید. وی در جریلان انقلالب سلا     مسعود احمدزاده تشکیل 

، از زندان آزاد شد. در جریان انشعاب ها، در اعتلراض بله سیاسلت هلای رهبلری      1۴۳۱

وقت سازمان، او به همراه اشرف دهقانی و برخی دیگر از اعضا، تشلکیالت چریلک هلای    

کیالت بله فعالیلت   فدایی خل  را شکل دادند. فریبرز سنجری از آن هنگلاد در ایلن تشل   

 خود ادامه می دهد.

                       ************ 
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در آستانه چهلمین سالگرد رستاخیز سیاهکل قرار داریم، رویدادی که نقشای  

 بزرگ و تاریخی در جنبش انقالبی مردم ما ایفا نمود.
ایلن  در آن سا  ها که یاس و ناامیدی جو غالب بود و ترس و وحشت بیلداد ملی کلرد،    

حرکت انقالبی آن چنان جامعه استبدادزده ما را تکلان داد کله وضلع غلم انگیلز سلاب        

دگرگون گشت و دیگر هی  یک از دست اندر کلاران رژیلم شلاه قلادر نشلدند آن را بله       

 حالت جامعه خاموش و سیاه قبلی برگردانند.

و ایثلار  صحنه سیاسی ایلران را در نوردیلد و جسلارت     "ببرهای دیلمان"بانگ صولتمند

انقالبی آنان شور و امید را در د  های مردد شکوفا ساخت و در جامعه ای کله رکلود و   

خمود بر آن حاکم بود، باعث چنلان تحلرک مبلارزاتی در میلان سلتمدیدگان شلد کله        

 شکست و فرهنگ نوینی در جامعه شکل گرفت. "زمستان"

انقالبی مردد ما پیدا نمود اما به راستی چرا این رویداد مبارزاتی چنین نقشی در جنبش 

وبه همین اعتبارهم در حافظه تاریخی جامعه ما ماندگار شد؟ اگر بخواهیم در یک کلالد  

پاسخگوی این سوا  باشیم، باید با تاکید بگوییم که سیاهکل پاسلخ بله ضلرورت زملان     

بود.آنچه به چریک های فدایی خل  امکان راهگشایی در مبارزات مردد و درک ضلرورت  

را داده بود، در درجه او  کوشش آنان برای شناخت جامعه خود و پاسخ عملی بله   زمان

این سوا  بود که روشنفکران انقالبی چگونه می توانند اعتماد توده ها را به خلود جللب   

قلدرت  "نموده و در ارتباطی مبارزاتی با آنان قرار بگیرند و به عبلارتی دیگلر، نقبلی بله     

 توده ها بزنند! "تاریخی

این پروسه آننا توانستند با تحلیل مشخص از شرایط مشخص جامعه خودشلان، ایلن    در

حقیقت را دریابند که تننا با توسل به اعما  قنر انقالبی در مقابل قنر ضد انقالبی رژیم 

حاکم قادر خواهند بود که راه مبارزه و صداقت و صمیمیت و قدرت انقالبی خلود را بله   

 توده ها نشان دهند.

قدرت انقالبی در مقابل رژیمی که مبارزه توده ها را به خون ملی کشلید و حتلی    اعما  

مبارزه برای تحق  ابتدایی ترین خواسته هایشان را با گلوله پاسلخ ملی داد، بله چریلک     
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های فدایی خل  امکان داد تا نقبی به قلدرت تلاریخی تلوده هلا زده و آنچله را تعیلین       

نی قدرت مبارزاتی توده هلا( را بله صلحنه آورده و    کننده هر تغییر انقالبی می باشد) یع

شرایط را برای سرنگونی رژیم سلطنت منیا کنند.بر این اساس بود که در جریان انقلالب  

توده های وسیعی از مردد به هواداری از چریک هلای فلدائی خلل      ۳۱و  ۳6سا  های 

سلیاهکل ملی    ایلران را سلرا سلر   "برخاستند وهمگان در جریان قیاد بنمن طنین شعار 

آننا را شنیدند.امروز پس از گ شت سا  های طوالنی از آن زمان، شلاهدیم کله    "کنیم 

جمنوری اسالمی از یک طرف و روشنفکران متعل  به نیروهلای راسلت از طلرف دیگلر،     

کارزاری را علیه چریلک هلای فلدایی خلل  سلازمان داده و بلا زیلر پلا گ اشلتن همله           

، علیه آرملان هلا، ارزش هلا، سلنت هلای مبلارزه انقالبلی        دستاوردهای انکار ناپ یر آنان

 چریک های فدایی تبلیغ می کنند.

به این دلیل برای بسیاری این سوا  مطرح اسلت کله چله شلرایطی و چله فاکتورهلای       

واقعی امروز در شرایط کنونی، این نیروها و همه بلدخواهان ملردد را بله چنلین تلالش      

انتشار ده ها مقاله و کتاب و یا از طریل  رسلانه هلای     هایی وادار کرده است؟ چرا آننا با

مختلف به طرق شفاهی می کوشند تا تصویری واژگونه از سیاهکل در اختیار نسل جوان 

 قرار دهند؟

چریلک  "بله نلاد    "موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی"در این مورد کتاب حجیم 

نمونله هلای برجسلته در     یکی از "1۴۳۱های فدایی خل  از نخستین کنش ها تا بنمن 

 این زمینه می باشد.

با توجه به توپخانه عظیم تبلیغاتی که علیه رستاخیز سیاهکل و چریک های فدایی خل  

به راه افتاده که هدفش آشکارا جلوگیری از ارتقای آگاهی و تجربه اندوزی نسل جوان از 

و رهایی مردد از زیلر  مبارزات چریک های فدایی به منظور تغییر بنیادی شرایط  المانه 

سلطه امپریالیسم و رژیم هلای دیکتلاتوری وابسلته ملی باشلد، الزد ملی بیلنم کله در         

چنلمین سالگرد این رویداد انقالبی بار دیگر به ماهیت این تبلیغات و روش های به کلار  

گرفته شده در چنین کارزاری بپردازد؛ به خصوص که می ببینم هر کس می خواهد بلر  
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چنگ بکشد در گاد او ، خود را مجبور می ببیند که دیدگاه ها  "ی دیلمانببرها "چنره

 و مواضع آننا را تحریف کرده و سپس با تکیه بر مشتی دروغ، کار خود را پیش ببرد.

اعما  قدرت انقالبی در مقابل رژیمی که مبارزه توده ها را به خون ملی کشلید و حتلی    

ایشان را با گلوله پاسلخ ملی داد، بله چریلک     مبارزه برای تحق  ابتدایی ترین خواسته ه

های فدایی خل  امکان داد تا نقبی به قلدرت تلاریخی تلوده هلا زده و آنچله را تعیلین       

کننده هر تغییر انقالبی می باشد) یعنی قدرت مبارزاتی توده هلا( را بله صلحنه آورده و    

اری مواضلع  شرایط را برای سرنگونی رژیم سلطنت منیا کنند.بگ ریم که صحت و اسلتو 

رزمندگان سیاهکل عمال باعث می شود که چنلین ملدعیانی قبلل از اینکله بتواننلد در      

لباس منتقدی جدی  اهر شوند، در نقش دن کیشوت معلروف پدیلدار ملی شلوند کله      

 کارش جنگیدن با آسیاب بادی بود!

املروز در   "1۴۳۱چریک های فدایی خل  از نخستین کنش ها تا بنملن  "پس از انتشار 

استناد می شود که بلا سلاخته و پرداختله     "دو نامه"پین ضد فدایی هرچه بیشتر به کم

کردن مشتی دروغ، به عنوان به اصطالح سند علیه چریک های فدایی خل  عرضه شلده  

اند.در حالی که در واقعیت امر، آننا نامه هایی جعلی می باشند و توسلط سلاواک رژیلم    

 شاه ساخته شده بودند.

و  26از حمله خونین ساواک به پایگاه های چریک هلای فلدایی خلل  در    اولین بار پس 

علی رغم درگیلری مسللحانه شلدید بلین چریلک هلا و        1۴۳۳اردیبنشت ماه سا   28

نیروهای مسل  رژیم، ساواک مدعی شد که از پایگاه چریک ها دو نامه را به دست آورده 

تشر نمودنلد.برای ملردد هشلیار    است؛ و آننا را در همان زمان در مطبوعات رژیم شاه من

در دوره رژیم شاه که هم از چریک های فدایی خل  و هم از ساواک شاه شناخت عینلی  

داشتند، جای تردیدی وجود نداشت کله آن نامله هلا جعللی بلوده و سلاواک بله قصلد         

مخدوش کردن چنره کمونیست های فدایی آننا را منتشر کرده است.اما امروز جمنوری 

رایطی می کوشد از آن نامه های جعلی برای مخدوش کردن چنلره پلاک   اسالمی، در ش

باخته ترین کمونیست های ایران استفاده نماید که سا  های طلوالنی از آن زملان ملی    
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گ رد و به این خاطر وزارت اطالعات تصور می کند کله دروغ و تنمتلی را کله سلاواک     

لل  بله خلورد ملردد بدهلد،      رژیم شاه نتوانست در آن زمان علیه چریک های فلدایی خ 

 اکنون او می تواند به عنوان تاریخ به نسل جوان بقبوالند.

در آن زمان ساواک جنت ضربه زدن به نفوذ چریلک هلای فلدایی در میلان ملردد کله       

خودش از هر کسی بنتر می دانست چطور هر روز عم  و وسعت بیشتری پیدا می کند، 

ر القلاء کنلد کله چریلک هلای فلدایی بلرای        با استناد به آن دو نامه سعی کرد این طلو 

 بیگانگان جاسوسی می کنند.

در روزنامه ها منتشلر شلدند،    ۳۳اردیبنشت تا او  خرداد سا   2۱در این نامه ها که از 

کله   "صد هزار آفیش امپریالیستی رسید و به موقلع هلم رسلید   "ساواک نوشته بود که 

بت دادن جاسوسلی بله چریلک هلا     بود و یا جنت نس "صد هزار دالر"البته منظورشان 

راجع به اطالعاتی که دوستان بزر  تر در باره ارتش ضد خلقی ایران  "نوشته بودند که 

و سلپس   "خواسته بودند باید بگویم فعال چند نفر از افسران و یفه را در اختیلار داریلم  

این اتناد مطرح شده بود که چریک ها جنت جللوگیری از اعتراضلات اعضلا و بله قلو       

تشکیالتشان مبادرت به حل ف فیزیکلی رفقلای     "بنیان های ایدئولوژیک"ساواک حف  

 خود نیز کرده اند.

قبل از بررسی ادعاهای دروغ ساواک، الزد است به این نکته توجه شود که وابستگان بله  

وزارت اطالعات و بدخواهان که امروز برای حمله به چریک هلای فلدایی خلل  آن نامله     

ای کار خود قرار داده اند، نه تننلا ایلن واقعیلت را کله آن نامله هلا از       های جعلی را مبن

طرف ساواک در مطبوعات رژیم شاه درج شده بود، از خوانندگان پننان نگه ملی دارنلد   

بلکه این حقیقت را نیز مخفی می کنند که آن نامه ها در همان زمان از طلرف سلازمان   

انتقلاد   "ا ساواک نوشته بود که پاسلخ  چریک های فدایی خل  تک یب شد.در آن نامه ه

در همین نامه داده ایم.قبل از بررسی ادعاهای  "شما را در مورد محاکمه و اعداد سه نفر

دروغ ساواک، الزد است به این نکتله توجله شلود کله وابسلتگان بله وزارت اطالعلات و        

را مبنای بدخواهان که امروز برای حمله به چریک های فدایی خل  آن نامه های جعلی 
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کار خود قرار داده انلد، نله تننلا ایلن واقعیلت را کله آن نامله هلا از طلرف سلاواک در           

مطبوعات رژیم شاه درج شده بود، از خوانندگان پننان نگه می دارند بلکه ایلن حقیقلت   

را نیز مخفی می کنند که آن نامه ها در همان زمان از طرف سازمان چریک های فدایی 

این است که پس از انتشار نامه های مل کور در روزنامله هلای     خل  تک یب شد.واقعیت

زمان شاه یعنی کینان، اطالعات، رستاخیز و غیره، سلازمان چریلک هلای فلدایی خلل       

رسلما نامله هلای مزبلور را سلاخت       ۳۳ایران با صدور اطالعیه ای به تاریخ دود خلرداد  

 کارشناسان ساواک و فاقد ارزش اعالد کرد. 

، سازمان این امر را در چارچوب تالش ساواک برای وابسلته نشلان دادن   در این اطالعیه

 چریک ها به کشور های خارجی ارزیابی کرده و قویا چنین اتنامی را تک یب کرد.

هلم درج شلده ،    ۱شماره  "نبرد خل "در آن اطالعیه که درارگان سازمان یعنی نشریه 

اشتن بر شکست برنامه علریض و  کارشناسان سازمان امنیت برای سر پوش گ  "آمده که

طویل رژیم و همچنین به منظور تحریف حقای ، چنلد نامله جعللی را در جرایلد عصلر      

تنران به ناد اسناد سازمان ما به چاپ رسانده اند و به اصطالح پرده از اسرار ما برداشلته  

علراق   اند. ایننا که تا پارسا  ما را به عراق وابسته می کردند امسلا  کله روابطشلان بلا    

خوب شده ما را وابسته به جای دیگر معرفی می کنند و ملی کوشلند بلا جعلل سلند و      

دروغ بافی افکار عمومی را فریب دهند. البته آننایی که تا حدی به کار سیاسلی و رملوز   

روابط تشکیالتی آگاهند، جعلی بودن این نامه ها را در نگاه او  متوجه می شلوند. وللی   

ر موضوع ما فقط به یک خطای کوچک! کارشناسلان سلازمان   برای روشن تر شدن بیشت

امنیت که مشت آننا را باز کرده و رسوایشان ساخته است، اشاره می کنیم. کارشناسلان  

امنیتی و تبلیغاتی دولت فاسد شاه، در جعل این نامه ها بیشترین تالش خود را بله کلار   

ورد قبو  مردد واقع شود. وللی آننلا   برده اند تا آننا را هر چه واقعی تر! تنظیم کنند تا م

که با ادبیات و فرهنگ ما کمونیست ها بیگانه اند، در این کار خود موف  نبوده اند. چلرا  

را به کار برده انلد. کسلانی کله بلا      "دوست شنید نوروزی"که در یک جای نامه عبارت 

ران خلود را  فرهنگ ما کمونیست های ایران آشنایی دارند، به خوبی می دانند که ملا یلا  
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خطاب ملی کنلیم و هرگلز رفقایملان را بلا واژه       "رفی "همیشه و به طور مطل  با واژه 

مورد خطاب قرار نمی دهیم. ولی ماموران تبلیغاتی و تنظلیم کننلدگان نامله     "دوست"

جعلی که فرق میان این دو را نمی دانند دچار اشتباهی کوچلک! شلده و خلود را رسلوا     

 "ساخته اند.

تک یبیه سازمان که گوشه ای از آن در باال قید شد، منطقا کسانی کله بلرای    با توجه به

پیشبرد مقاصد خویش به این نامه ها استناد می کنند، می بایلد بله ایلن تک یبیله هلم      

اشاره نمایند؛ در حالی که همه کسانی که در کارزار ضد فلدایی مشلغو  ایفلای نقشلی     

اره نمی کنند، بلکه نامه های سلاواک سلاخته   هستند، نه تننا به تک یب نامه سازمان اش

 اصلی هم جا می زنند. "سند"را 

هر چند برای هر کسی که جویای حقای  تاریخی باشد، با نگاهی به آن نامه ها مشخص 

می شود که آننا ساواک ساخته و جعلی هستند، در زیر به چند مورد کله جعللی بلودن    

 بت می کند، می پردازد.آن نامه ها را با آشکاری هر چه بیشتری یا

. دراین دو نامه برای نشان دادن این امر کله چریلک هلا رفقلای خلود را تصلفیه ملی        1

کردند، ناد اصلی کسانی که از نظر ساواک دراین تصفیه ها نقش داشته اند قید گردیلده  

دوست شنید نوروزی بله اتفلاق زرکلار و خشلایار پلس از یلک        "است. در نامه آمده که

 "وضعیت، او را اعداد کردند.جلسه بررسی 

اما همه می دانند که در سازمان چریک ها همه اعضا ناد مستعار داشته و کسی را با ناد 

اصلی صدا نمی کردند پس چگونه ممکن است نویسنده این نامه که از نظر ساواک یکی 

از مسئولین سازمان چریک ها بوده، اسامی تیم عمل کننلده تصلفیه هلای درونلی را در     

 امه ای که از ایران برای رفقای مقیم خارج از ایران نوشته شده قید کند؟ن

اگر کسی از حداقل آگاهی تشکیالتی برخوردار باشد می داند که در یلک سلازمان زیلر    

زمینی که افراد خودشان می کوشند کمترین اطالعات ممکلن را داشلته باشلند، امکلان     

امی مستعار بلکه اسامی اصللی در چنلین   ندارد که اسامی تیم عمل کننده، آن هم نه اس

 نامه ای قید بشود.
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از آنجا که ادعا می شود این نامه ها را رفی  حمید اشرف نوشلته اسلت بلا تاکیلد بایلد      

گفت که چنین تنمتی به حمید اشرف، که در کوران سا  ها مبارزه آب دیده شده و به 

خود نشلان دهنلده دروغ   هی  وجه کوچک ترین اطالعات اضافی به هی  کس نمی داد، 

 بودن آن می باشد.

اگر او چنین ولنگار بود که اسامی اصلی رفقایش را در نامه ای قید کنلد کله ملی دانلد     

برای رسیدن به یارانش از چه مسیرهای خطرناکی باید بگ رد، بدون شک نمی توانسلت  

ساواک زنلده  سا  آن هم در زیر شدید ترین پیگردهای  6یعنی حدود  ۳۳تیر سا   8تا 

بماند و هر روز در زیر نگاه گشت های خیابانی در خیابان هلای تنلران قلرار تشلکیالتی     

 اجرا کند و مبارزه برای سرنگونی رژیم شاه را پیش ببرد.

در مورد محاکمه و اعداد سه نفر که وضعیت آننا در حضور رفقلای  ". در نامه آمده که 2

. املا در هلی  زملانی در    "اعلداد آننلا شلد   بررسی و منجر به صدور حکلم   ۴تیم شماره 

سازمان فدایی تیم ها شماره بندی نشده بودند که وقتی کله شلما بگوییلد تلیم شلماره      

 فالن، مشخص شود منظور کداد تیم و تشکیل شده از چه کسانی است.

این یکی از نمونه های ناشیگری ساواکی های نویسنده این نامه است که بدون توجه بله  

ازمان چریک های فدایی خل  تیم ها شماره نداشته انلد، چنلین گلافی داده    اینکه در س

 اند.

. از آنجا که در این نامه ها  اهرا محرمانه ترین اطالعاتی که برای یک سازمان مخالف ۴

می تواند وجود داشته باشد قید شده طبیعی است که چنین نامه ای را به صورت علادی  

صورت رمز بلرای رفقلای خودشلان بفرسلتند تلا در       نمی نویسند و می کوشند آن را به

صورتی که با دستگیری رابطین و یا لو رفلتن مسلیرهای ارسلا  نامله، نامله بله دسلت        

دشمن افتاد چنین اطالعات محرمانه ای در اختیار آننلا قلرار نگیلرد؛ بله خصلوص کله       

ر خطر چریک های فدایی در آن سا  ها در شرایطی مبارزه می کرده اند که هر لحظه د

 دستگیری و مواجنه با دشمن بودند.
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به همین دلیل هم چگونه ممکن است چنین نامه ای را بدون اسلتفاده از سیسلتم رملز    

نوشته باشند؟ البته کسانی که نامه ها را خوانده اند می دانند که دو سه کلمه رمز مثلل  

ت کله بیشلتر   برای اسلحه آن قدر بچگانه اسل  "عصا"برای دالر و  "آفیش امپریالیستی"

شک ایجاد می کند تا رمزی تلقی بشود، که برای آن استفاده می شود کله دشلمن را از   

 دسلللللللللللتیابی بللللللللللله اطالعلللللللللللاتی محلللللللللللرود کنلللللللللللد.   

. ممکن است گفته شود که در سازمان رملز نویسلی رسلم نبلوده، املا در کتلابی کله        ۳

چریلک هلای فلدایی خلل  از     "تحت عنوان  "موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی"

منتشر نموده تاکید شده که در سازمان چریلک هلا    "1۴۳۱خستین کنش ها تا بنمن ن

 رمز نویسی رایی بوده است. 

 به این دو نمونه توجه کنید:
کتاب نویسنده بعد از توضی  چگونگی درگیری رفی  یوسف زرکاری در  ۳۴2در صفحه 

، ملی نویسلد   در اصفنان که منجر به شنادت این کارگر قنرمان شلد  ۳2بنمن سا   1۱

در میان وسایل مکشلوفه از یوسلف زرکلاری، گواهینامله بنلروز عبلدی بلا عکلس          "که

زرکاری، یک جلد جزوه یک چریک زنلدانی، دفترچله کوچلک رملز، یلک علدد عکلس        

 "ناشناس و یک جلد شناسنامه به ناد محمود انصاری به دست آمد.

از رفی  یوسف زرکاری که  پس با توجه به وجود دفترچه رمز در میان وسائل باقی مانده

پس از شنادتش به دست ساواک افتاده، روشلن ملی شلود کله رملز نویسلی درصلفوف        

 چریک های فدایی مرسود بوده است.

کتاب وقتی که گزارش انفجار در موتور رفی  حمیلد اشلرف و    ۳۳1همچنین در صفحه 

رملز و بله    مجروح شدن وی و فرارش را درج کرده اند، به یادداشت هایی که به صلورت 

 خط رفی  حمید اشرف نوشته شده و به دست شنربانی افتاده اشاره شده است.

 "سیاهه ای از مدارک مکشوفه و باقی مانده از موتلور سلیکلت   "در گزارش شنربانی به 

جلزوه خطلی شلناختن بیشلتر از      "اشاره شده که از جمله شامل چنین چیزهایی است:

بش نوین کمونیستی، اشتباهات گروهی نوشته ساواک، کتاب شرایط پیدایش و رشد جن
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رضا رضایی، دو صفحه یادداشت رمز به خط حمید اشرف و یک صفحه نوشلته بله خلط    

 ."حسن نوروزی در باره مبارزه مسلحانه

بنابراین، وجود همین یادداشت های به صورت رمز نوشته شده یابلت ملی کنلد کله در     

داشت هایش را با استفاده از رمز می نوشته حمید اشرف نامه ها و یا یاد ۳1تیرماه سا  

 است.

از آنجا که ادعا می شود که این نامه ها را رفی  حمید اشرف برای رفی  اشرف دهقلانی  

نوشته است باید پرسید که چگونه ممکن است که چنین رفیقی در نامه هایی که تلاریخ  

ی باشد، ملی توانلد   م ۳۳فروردین سا  1۱و  ۳۳آبان سا   2۱گ اشته شده در پای آننا 

منم ترین اسرار سازمان را بدون استفاده از رمز نوشته باشد؟ بدون شک این رازی اسلت  

که پاسخ به آن را تننا کارشناسان ساواک که نامه را نوشته اند باید بدانند کسانی که بلا  

اطالعاتی شان را به نمایش گ اشته اند.البته گ شت زملان   "شاهکار"جعل این دروغ ها 

یافته و حا  ادعا شود که این نامله هلا    "تعمی "زد بود تا این شاهکار ساواک ساخته ال

در جریان دستگیری رفی  اشرف دهقلانی در آلملان بله دسلت پللیس آلملان افتلاده و        

ننادهای امنیتی آلمان در چارچوب روابط خود با رژیم شاه، اسناد و میکروفیلم های بله  

رار داده اند .جالب است که ساواک خودش مدعی بلود  دست آمده را در اختیار ساواک ق

 28و  26که نامه های مزبور را در جریان حمله به پایگاه های چریلک هلای فلدایی در    

پلس از یلورش   "به دست آورده، ولی حاال ادعا می شود که نامه هلا   ۳۳اردیبنشت سا  

تلاده و از طریل    در آلمان به دست پلیس آلمان اف"پلیس آلمان به منز  اشرف دهقانی 

 سازمان امنیت آلمان به ساواک داده شده است.

نیزمطرح شده است.سید حمید روحلانی   "ننضت اماد خمینی"این ادعا در کتابی به ناد 

کتاب مدعی شده که با دستگیری اشلرف دهقلانی    ۳۱۱نویسنده کتاب مزبور در صفحه 

که گویا رفیل    "ها از ایرانتعدادی میکروفیلم حاوی نامه "در آلمان  ۳۳دی ماه  2۴در 

.روشن اسلت کله ایلن    "اشرف با خود حمل می کرده به دست پلیس آلمان افتاده است.

ادعای دشمنان ماست. ولی اجازه بدهید بر خالف همه این دروغ ها، تاکیلد کلنم رفیل     
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از منطقه به آلمان آمد و به وسلیله پللیس آلملان     ۳۳اشرف دهقانی موقعی که در سا  

، هی  میکرو فیلم و نامه ای که از ایران فرستاده شده باشد با خودش حملل  دستگیر شد

 نمی کرد و مدتی پس از دستگیری هم آزاد می شود. 

حاال شما به تاریخ دستگیری این رفی  در آلمان و تاریخی که در زیر نامله هلا گ اشلته    

نله یابلت ملی    شده توجه کنید که خود این امر دروغ بودن چنین ادعایی را در ایلن زمی 

 کند.

دستگیر شده ملی   ۳۳دی  2۴چطور ممکن است کسی که خودشان نوشته اند در تاریخ 

را با خلودش حملل کنلد؟ حتملا خواهنلد گفلت        ۳۳فروردین  1۱توانسته نامه مورخه 

معجزه ای روی داده است، اما چنین معجزه ای نه از چریک هلای فلدایی بلکله تننلا از     

مردد رنجدیده را بلا خرافلات فریلب داده و سلرگرد کلرده      کسانی می تواند سر بزند که 

اند.حا  اجازه بدهیلد بلرای اینکله نقطله پایلانی بلر داسلتان نامله هلا و تصلفیه هلای            

ایدئولوژیک و جاسوسی برای بیگانگان قید شده در آننا گ اشته بشود، توجه شلما را بله   

تلا   ۳۱له سا  های نکته دیگری هم جلب کنم. می دانید که چریک های فدایی در فاص

در مقابله مستقیم بلا نیروهلای امنیتلی شلاه      -که زمان چنین اتناماتی می باشد  - ۳۳

بوده و لحظه ای از پیگردها و ضربات آننا در امان نبوده اند و به همین دلیل هلم تعلداد   

زیادی از رفقلای فلدایی در ایلن فاصلله دسلتگیر و زیلر شلکنجه هلای وحشلیانه قلرار           

دسلتگیر   ۳۳دی  2۴ممکن است کسی که خودشان نوشته اند در تلاریخ  گرفتند.چطور 

را با خودش حمل کنلد؟ حتملا خواهنلد     ۳۳فروردین  1۱شده می توانسته نامه مورخه 

گفت معجزه ای روی داده است، اما چنین معجزه ای نه از چریک های فدایی بلکه تننلا  

افات فریب داده و سلرگرد کلرده   از کسانی می تواند سر بزند که مردد رنجدیده را با خر

 اند.

 ۳۳تلا   ۳1من تننا ناد برخی را در اینجا یاد آوری می کلنم کله در فاصلله سلا  هلای      

 دستگیر شده اند تا سوالی را طرح کنم.
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رفی  عباس جمشلیدی رودبلاری، رفیل  شلیرین فضلیلت کلالد، رفیل  اعظلم روحلی          

ی قلنکلی و سلر انجلاد رفیل      آهنگران، رفی  بنمن روحی آهنگران، رفی  زهلرا آقلا نبل   

 عبدالرضا کالنتر نیستانکی.

در ضمن یاد آوری کنم که رفی  نیستانکی در جریان فرار حمید اشرف از خانه خیابلان  

با وی هملراه بلود و شلاهد زنلده قنرملانی هلای ایلن         ۳۳اردیبنشت سا   26شارق در 

ه بلرای نویسلنده   درگیری جسارت آمیز بود که پس از دستگیری در زندان اوین از جملل 

 این سطور که در آن زمان زندانی بود، تعریف کرد.

همه این رفقایی که ناد بردد ازاعضا، کادرها و مسئولین چریک های فلدایی بلوده انلد و    

 هر یک مدت ها زیر شکنجه و بازجویی بودند.

حا  سوا  این است که چرا هی  یک از این رفقا، تاکید می کنم هی  یک از ایلن رفقلا   

تی در زیر شکنجه های وحشیانه هم به چنین اموری اشاره نکرده اند؟ چلرا بازجویلان   ح

ساواک علی رغم نیازشان به اشاعه این دروغ که چریک ها، رفقای خودشان را به خلاطر  

می کشتند و یا برای بیگانگان جاسوسی ملی کردنلد و    "بنیان های ایدئولوژیک "حف  

می گرفتند از هی  کداد از آننا اعترافی را مبنلی   "یآفیش های امپریالیست"در ازای آن 

 بر تایید این موضوع به دست نیاوردند؟

آیا خود این امر نشان نمی دهد که دعاوی ساواک که در نامه های مزبوربرجسته شلده،  

اتناد بیشرمانه ای است که برای خدشه دار کردن چنره چریک های فدایی اختراع شده 

 است

گفته شد، روشن است که این نامه ها سراسر جعلی بلوده و بله وسلیله    با توجه به آنچه 

ساواک جنت بدناد کردن چریک ها ساخته شده اند و درست بر عکلس اتناملات طلرح    

شده در آننا، چریک های فدایی خل  یکی از مستقل ترین جریان هلای سیاسلی تلاریخ    

لیسم و رسلیدن بله آزادی   یکصد سا  اخیر ایران بودند که اساسا برای قطع سلطه امپریا

و سوسیالیسم مبارزات خودشان را علیه رژیم شاه آغاز کردند و حتی در چارچوب آنچله  

که در آن زمان جنبش کمونیستی جنانی تلقی می شد، با اعالد استقال  از قطب هلای  
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موجود در این جنبش راه خودشان را مستقل از رهنمودها و خواست های این قطب هلا  

 پیش گرفتند.

بنیان های "و دیگر اینکه در این تشکیالت به طور قطع هی  گاه کسی را به دلیل حف  

 سازمان و یا به دلیلل اعتقلاداتش بله طلور فیزیکلی حل ف نملی کردنلد.         "ایدئولوژیک

 

به امید اینکه جوانان ما جنلت درس گیلری از رسلتاخیز سلیاهکل، اسلناد اصللی ایلن        

زه ندهند که دروغ پردازی ها مانع از آن شود که جنبش را مورد مطالعه قرار دهند و اجا

آننا از تجارب مبارزاتی چریک های فلدایی خلل  درس آموختله و گ شلته را چلراغ راه      

 آینده سازند.  

فراموش نباید کرد که همه اهمیت مطالعه تاریخ برای درس گیری از آن و هموار کلردن  

 و سرکوب باشد. راه ساختن آینده ای است که باید عاری از زور و  لم
 

 نقی حمیدیان*

به اتفلاق احملد فرهلودی و رحلیم کریمیلان عضلو گلروه         1۴۳6نقی حمیدیان از سا  

پس از دستگیری عباس مفتلاحی و   ۳1مفتاحی شد. در شنریور سا   -پویان -احمدزاده

قطع شدن ارتباط با سازمان دستگیر و به ده سا  زندان محکود شد. در سلود آذر سلا    

های فدایی خل  پیوست. در جریان انشلعاب هلای   ن آزاد و به سازمان چریکاز زندا ۳۱

از ایلن   1۴6۱پس از انقالب، او با سازمان فداییان خل  )اکثریت( بود. در تابستان سلا   

سازمان استعفاء و از آن پس از هرگونه فعالیت تشکیالتی در خارج از کشلور خلودداری   

 کرد.

                            *************** 

با حمله به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل، جنبش چریکی فداییان متولد شد. در نقد یا نفی 

هلای فلدایی خلل ، کلم و بلیش مقلاالت،       و یا تحقی  در باره پیدایش سلازمان چریلک  

 های مختلفی نوشته شده است.ها و کتابمصاحبه
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ری جنبش چریکی فداییان خل  گیشکل "های آرزوسفر با با "من نیز در کتابی به ناد 

های عباس مفتاحی یکی از بینانگ اران این سازمان و به کملک تجربله   را به استناد گفته

 و تماس مستقیم خودد توضی  داده اد.

هللای فکللری و سیاسللی و عملللی دو گللروه زیللر زمینللی هللا بللا تللالشسللازمان چریللک

گروه بیژن جزنی بودند و  گانلنینیستی یعنی گروه جنگل که ادامه دهند -مارکسیستی

 گ اری شده بود، شکل گرفت.احمدزاده پایه -مفتاحی -گروهی که توسط پویان

گیری آنان مسلتقیماً  ای از انقالبیون جوانی بودند که پروسه شکلاین دو گروه، نسل تازه

اجتماعی و اقتصادی دهه چنل شمسی و در تعامل نظلری بلا    -محصو  شرایط سیاسی

 ها است.های انقالبی در جنان در آن سا سیاسی جنبش -تحوالت نظری

کنند و پس از چند دیدار، با هم تماس برقرار می ۳۱منر سا   -این دو گروه در شنریور

 رسند.به وحدت نظر می

، ۳1بنمن و تحوالت شتاب آلود تا فروردین سا   1۱در پی حمله به پاسگاه سیاهکل در

 های فدایی خل  را به وجود آوردند.زمان واحد چریکاین دو گروه در هم ادغاد شده، سا

مبلارزه  "نوشته امیر پرویز پویان و  "ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقاء"دو کتاب 

مسعود احمدزاد همزمان با شروع مبارزه مسلحانه  "مسلحانه؛ هم استراتژی، هم تاکتیک

ه بعدها تجدید چاپ شلدند،  در سیاهکل به طور زیرزمینی منتشر شدند. این دو کتاب ک

 پشتوانه تئوریکی و راهنمای آغازین مبارزه چریکی فداییان خل  بودند.

دالئل پیدایش این جنبش و سیر فکری سیاسی دو گروه تشکیل دهنده سازمان چریلک 

دهه پیش از سلقوط رژیلم   های فدایی خل  و به طور کلی جنبش مسلحانه چریکی یک

اسی و اجتماعی و اقتصادی حاکم بر کشور در دهه چنلل  شاه، بدون توجه به شرایط سی

 شمسی قابل تبیین نیست.

، کلیه مخالفان و منتقدان جدی رژیلم، بلا   ۳2خرداد  1۳پس از سرکوب خونین شورش 

 توان در وجوه زیر خالصه کرد:ترین آن را میشرایطی روبه رو شدند که منم 
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ب از یک جامعه عملدتاً سلنتی و   در دهه چنل شمسی، کشور در شرایط گ ار پرشتا -1

طرفله یلک رشلته    م هبی، به جامعه مدرن و معاصر قرار گرفت. پروسه جلایگزینی یلک  

عوامل و عناصر فرهنگی جدید و غریب با فرهنگ دیرینه پلای مللت، بلا فشلار و از بلاال      

بدون مشارکت و عاملیت خود مردد، تعاد  دیرینه روبنای اجتماعی و فرهنگی جامعه را 

 زد.م میبر ه

شاه ابتکار اصالحات ارضی و سایر تغییرات را به دست گرفلت و توانسلت قلدرت فلردی     

نشین خود را بر کشور حاکم کند؛ منم ترین رقیب سیاسی خود یعنی جبنه ملی را خانه

، سلرکوب و  1۴۴2ملرداد   28کند؛ شرایط احیاء فعالیت حزب توده را که پس از کودتلا  

ش مسدود نماید؛ جنلبش و اعتراضلات روحلانیون سلنتی و     متالشی شده بود بیش از پی

بازاریان نزدیک به این طیف از مخالفان خود را سرکوب و به حاشلیه برانلد؛ و اختنلاق و    

 پلیسی گسترده بر کشور حاکم نماید. -نظاد سیاسی

شلد، گلرایش هلای رومانتیسیسلم     هرچه که شرایط اختناق گسلترده و عمیل  ملی    -2

ادبیات شورشگری، در صفوف مختلف مبارزان نسل جوان گسلترش   انقالبی و روحیات و

 یافت.می

یلبخش  های آزادپیروزی انقالب چین، تجربه انقالب کوبا و انقالب الجزایر، پیروزی جنگ

در کشورهای مستعمراتی، ادامه جنگ ویتناد، جنلبش مسللحانه فلسلطین و گسلترش     

همه روحیه و امید بله موفقیلت را    مبارزات چریکی در کشورهای آمریکای التین، همه و

 ساخت.در نسل جوان بارور می

آمیز سیاسلی  رسد که دیگر دوره مبارزات مسالمتنسل جوان و انقالبی به این نتیجه می

نظیر اعتصاب، تجمع اعتراضی، بیانیه و تظاهرات و انتقادات قلملی و سلخنرانی و نظلائر    

بلا زبلان زور سلخن گفلت. در آن فضلای      توان جلز  ایننا گ شته است. دیگر با رژیم نمی

اجتماعی، روز به روز گرایش روحی و نظری به مبلارزه مسللحانه ملورد توجله      -سیاسی

 گرفت.جوانان پر شور قرار می
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وسوسه تعرض به رژیم و یافتن راه و وسائل جدیلدی بلرای سلاقط کلردن آن در میلان      

ی و فلسلفی و اجتملاعی   ای از نیروهای جوان با گرایش های مختلف فکربخش گسترده

 شد.)چه م هبی و چه غیر م هبی( تشدید می

شلد  پیروزی انقالب چین، تجربه انقالب کوبا )گرچه در ابتدا با تردید به آن نگاه ملی  -۴

هلا را بله آن دیلار    ولی کتاب جانبدارانه جنگ شکر در کوبا نوشته ژان پل سلارتر توجله  

یللبخش در کشللورهای هللای آزادجنللگجلللب کللرده بللود( و انقللالب الجزایللر، پیللروزی 

مستعمراتی، ادامه جنگ ویتناد، جنبش مسلحانه فلسطین و گسترش مبلارزات چریکلی   

در کشورهای آمریکای التین، همه و همه روحیه و امید بله موفقیلت را در نسلل جلوان     

 ساخت.بارور می

در میلان  انلدازی نله چنلدان دور،    داری آن هلم در چشلم  امید به فروپاشی نظاد سرمایه

و امیلد بله نقلش آفرینلی      "امید به مبارزه"شد. بدین ترتیب، جوانان انقالبی تشدید می

 پیشاهنگان انقالبی خل  نزد جوانان انقالبی تقویت شد. "مبارزه مسلحانه"

چا جوان ایران و نیروهای جوان بیرون آمده از صلفوف جنلبش مللی و ننضلت آزادی     

ای برای در پیش گرفتن تدارکات قنر آمیز مسللحانه در  کنندهایران، دالئل و انگیزه قانع

 دست داشتند.

خسرو روزبه در آخرین دفاعیات خود در دادگاه نظامی، عبارتی را بیان کلرد کله وصلف    

ممکن اسلت ملن زنلده نملانم و     "های بعد است. او گفت: حا  روحیات نسل جوان سا 

ولی علم دارد کله بله زودی اوضلاع    استقرار سوسیالیسم را در ایران با چشم خود نبینم، 

 !"داری منکوب خواهد شد.تغییر خواهد کرد و اصو  سرمایه

چا جوان ایران و نیروهای جوان بیرون آمده از صلفوف جنلبش مللی و ننضلت آزادی     

ای برای در پیش گرفتن تدارکات قنر آمیز مسللحانه در  کنندهایران، دالئل و انگیزه قانع

 دست داشتند

اعم از م هبی و مارکسیسلت، بلا چنلین امیلدهایی بله آینلده نزدیلک ملی        نسل جوان 

ها، در میان شوق و شلور فزاینلده، بله آینلده پیلروزی بلر نظلاد        نگریستند. مارکسیست



 118 

داری د  بسته بودند. از نظر تئوری لنینیسلتی، امپریالیسلم جنلانی دوره ملر      سرمایه

از جنلان را در سلیطره خلود     گ راند و سوسیالیسلم پننله وسلیعی   تدریجی خود را می

 داشت.

های مارکسیستی و لنبنیستی چندان دور از واقعیت بله نظلر نملی   بینیها و پیشتئوری

تبلیغاتی علیه اتحاد شلوروی و   -رسیدند. انشعاب حزب کمونیست چین و حمله سیاسی

ای هلای تلازه  علیه امپریالیسم و تبلیغ پیرامون انقالب فرهنگی چین که به هر حا  امید

داد، بر روحیه و اندیشه نسل جوان کشورمان الوقوع انقالبات نوید میبرای پیروزی قریب

های ضد امپریالیستی بلیش از  گ اشت. در نتیجه روحیات و اندیشهتأییر زیادی باقی می

شد. در این میان گرایش ضدیت با فرهنلگ غربلی در بخلش نیروهلای     پیش تقویت می

 یافت.م هبی عم  بیشتری  -سنتی

در این دهه تمایالت افراطی ایدئولوژیکی در میان طیف گسترده مخالفان رژیم، هلم   -۳

در صفوف جوانان م هبی تحت تأییر نظریات دکتر علی شریعتی و مجاهدین خل  و هم 

های کوچک مارکسیستی که بلرای در افتلادن بلا رژیلم شلاه بلا       در میان محافل و گروه

گرفتند شیوع یافت.بدین سان گرایش های مختللف  عقیدتی شکل می -تعصبات سیاسی

طلبانه، گرایش بازگشلت بله   خواهانه ضد امپریالیستی با تشدید تمایالت استقال عدالت

های دور تا نزدیک در صفوف نیروهای سنتی م هبی( و گلرایش اتکلاء   گ شته ) گ شته

مخالفلان   ای ازبه خود و ج ب گرایش های مبارزاتی معاصلر در میلان بخلش گسلترده    

 انقالبی چا، بیش از پیش گسترش یافت.

نسل جوان انقالبی از تجربه شکست حلزب تلوده بله شلدت سلرخورده و رهبلران و        -۳

بردند، فاقلد خصلائل و   مسووالن این حزب را که در خارج کشور و در شوروی به سر می

 دانستند.های مارکسیستی میدرک انقالبی از تئوری

های داخلی و جنانی اتحاد شلوروی و پل یرش   ب توده ازسیاستروی حزبه خاطر دنباله

آمیز اقتصادی با غرب و آمریکا و با رژیم شاه، و نیز به خلاطر  نظریات همزیستی مسالمت

 عدد حضور حزب توده در کشور، به کلی از آن سرخورده و نومید بودند.
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رالیسلم سیاسلی   در عین حا  نسل جوان از تجربه مبارزات سیاسلی رفرمیسلتی و از لیب  

هلای رفرمیسلتی و   نسل پیشین، فاصله گرفت و حتا علل شکست آنان را کاربست شیوه

دانست.نسل جدید در شرایط عدد وجود حداقل آزادی سیاسلی  شعارهای لیبرلیستی می

حزبلی و تعاملل بلا     -الزد که جریان های مختلف بتوانند زنلدگی دموکراتیلک سیاسلی   

و به اهمیت مقوالت حقوق بشلری و حقلوق شلنروندی     یکدیگر را تمرین و تجربه کنند

 واقف گردند، به طور جدی محرود بود.

های اجتماعی، کم دامنه و محدود بود. در های اجتماعی کارگری و سایر گروهجنبش -6

انقالبی تقریباً بدون هی  تعامل سیاسی بلا   -چنین شرایطی جریان های مختلف سیاسی

سلازی و تلدوین و   ها به آملاده .آنان در شرایط جدا از تودهکردندهای مردد رشد میتوده

سلنتی   -های مل هبی پرداختند. تننا بخشمبارزاتی خود می -های سیاسیتنظیم برنامه

های سنتی پایگاه اجتماعی خلود،  توانستند با امکانات م هبی با حرکات پراکنده تودهمی

 کم و بیش تعامل مستقیم داشته باشند.

حوالت سلاختاری دهله چنلل، نیروهلای اقشلار میانله جدیلد بله شلمو           در روند ت -۱

دانشجویان، روشنفکران، معلمان و استادان، حقوقدانان و هنرمندان و فرهنگیان و ماننلد  

اند.دهله چنلل شمسلی، دوره نلرمش و ملدارا      آنان، از نظر کمی رشد چشمگیری داشته

خشلکیدن بلود. رفرمیسلم و اصلالح     ها مداد در حلا   های مدارا در آن سا نبود. زمینه

آمیز است توسط شاه به کللی از پلای   های فعالیت غیر خشونتطلبی که یکی از شاخص

ای بلرای مبلارزان حتلی کلم شلور      در آمده بود و به معنلای واقعلی کلمله هلی  ج بله     

نداشت.علی رغم تحوالت جاری اقتصادی و اجتماعی در کشلور، اقشلار میانله جدیلد، از     

ن تشکل آزاد سیاسی و حتی بیلان آزادانله اعتلراض و انتقلاد بله رونلدهای       هرگونه امکا

جاری کشور محرود شده بودند. این اقشار با خالء سیاسی روبله رو بودنلد و بله نیرویلی     

 -نیاز داشتند که بتواند این خالء را پر کند.عالوه بر موارد باال، وجود عنصلر ویلژه روانلی   

ومی نوع نگاه به رژیم شاه را تحت تأییر قرار ملی تاریخی در ذهن جمعی ملت، بستر عم

داد.شاه با کودتا به قدرت و سلطنت باز گشته بود. جلدایی و فاصلله یلا حتلی بیگلانگی      
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موقعیت جدید شاه در میان مردد، جنبه تلاریخی بله خلود گرفتله بلود. هملین کله او        

نگون و بلا زیلر   حکومت ملی دکتر مصدق را با کودتای امپریالیستی آمریکا و انگلیس سر

ها به قدرت باز گشلته بلود، یکسلره حل  و     پا گ اشتن اراده ملت ایران به کمک خارجی

 مشروعیت خود را نزد ملت ایران از دست داده بود.

بازگشت کودتایی شاه به کشور از سوی همان نسل و نسل بعدی هرگلز بخشلیده نشلد.    

 1۳خلون ملردد در سلرکوب    شاه مظنر نامشروعیت بود. به ویژه دستانش تا مرفل  بله   

خرداد آلوده بود. روحیه و احساسات خشلماگین جوانلان چلا انقالبلی در دهله چنلل،       

 بازتاب دهنده همین احساس و سرخوردگی ملی بود.

چنین بود که نسلی برخاسته از بطن یک مغمومیت و سرخوردگی ملی، در شرایطی کله  

خورد و هلی  شلریکی بلرای    ه میهمه چیز مملکت به ناد شاه و با دخالت مستقیم او گر

ای بلرای ملدارا و   پ یرفت، دیگلر جلایی و زمینله   ساخت و توسعه و آبادانی مملکت نمی

 شناخت.تساهل و انعطاف برای خود نمی

هلا ملداد در   هلای ملدارا در آن سلا    دهه چنل شمسی، دوره نرمش و مدارا نبود. زمینه

هلای فعالیلت غیلر    از شلاخص حا  خشکیدن بود. رفرمیسم و اصلالح طلبلی کله یکلی     

آمیز است توسط شاه به کلی از پای در آمده بود و به معنای واقعی کلمله هلی    خشونت

 ای برای مبارزان حتی کم شور نداشت.ج به

در چنین شرایطی بود که نیروهای جوان با شلور و عالقله بله تبلاد  کتلاب و تشلکیل       

هلای  ر عملده در د  جنلبش  زننلد. آنلان بله طلو    خوانی دست ملی محافل مختلف کتاب

گرفتند. حرکت و انگیزه اولیه ها و در میان روشنفکران شکل میدانشجویی و در دانشگاه

تمامی محافل انقالبی ترقی خواه کشور مخلوطی از گرایش های شدید آزادیخواهی ضلد  

گرایلی از یکسلو و خلدمت بله کلارگران و      دوستی و پرهیلز از قطلب  امپریالیستی، مینن

 -و زحمتکشان کشلور از سلوی دیگلر بود.گفتملان مسللط در فضلای سیاسلی        دهقانان

 روشنفکری ایران )و نیز در سط  جنان(، گفتمان و ادبیات چا انقالبی بود.
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های مارکسیستی، انقالب مد  روسیه بلود. بلر   های اولیه اعضاء و کادرهای گروهآموزش

طبقلاتی براسلاس منلافع طبقله     ها بر ضرورت انقالب اجتماعی، مبارزه مبنای این آموزه

لنینیسلتی و بلر    -کارگر و استقرار دیکتلاتوری پرولتاریلا و بلر ایلدئولوژی مارکسیسلتی     

هلای نظلری دیلدگاه مبلارزه     شد. در همه زمینهحقانیت بی چون و چرای آن تأکید می

هلا، بلر ذهلن و    طبقاتی و ناگزیری انقالب قنر آمیلز مسللحانه حلاکم بلود.این آملوزش     

نان مبارزی که از جامعه نیمه سنتی و نیمه مدرن در حلا  گل ار شلتابان    شخصیت جوا

آورنلد، بله طلور مسلتقیم ایلر ملی      ها، به رومانتیسیسم مارکسیسلتی روی ملی  آن سا 

ای، روشلنفکر انقالبلی مارکسیسلت،    گ اشت.در غیاب یک جنبش جدی کارگری و توده

ها و پیروزی حتملی و نزدیلک بله    تئوریامید و انرژی خود را از ایدئولوژی و از ایمان به 

 آورد.دست می

های فدایی خل  را به وجود آوردند برای رسیدن به اهداف دو گروهی که سازمان چریک

ای روی آوردند که به طور سنتی مورد قبلو  نبلود. آنلان    های تازهها و شیوهخود، به راه

هلا در بسلیاری از   مان سا شیوه مبارزات چریکی در جنگل و شنر را برگزیدند که در ه

کشورهای جنان به ویژه کشورهای آمریکای التین گسترش یافته بود.مبلارزه مسللحانه   

کرد. با اینکله  آلود اقشار میانه جدید را پر میچریکی به لحای عملی خالء اعتراض خشم

لنینیستی بلود، وللی بله لحلای      -ها مارکسیستینظری مبارزه چریک -گفتمان سیاسی

انعکاس سیاسی و اعتراضی و تغ یه نیرو و حمایت مسلتقیم اجتملاعی بله طلور     عملی و 

عمده در حوزه اقشار میانه اجتماعی و جامعه روشنفکری به ویژه دانشلجویی جلای ملی   

 گرفت.

                   ****************** 

 امیر مومبینی

او دو بلار، بلار   به چریک های فدایی خل  ایلران پیوسلت.    1۴۳1امیر مومبینی در سا  

به زندان افتاد و با انقلالب از   ۳۳و بار دود در تابستان سا   ۳1نخست در زمستان سا  

های فدایی خلل  شلروع بله فعالیلت     زندان آزاد شد و در شورای مرکزی سازمان چریک
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کرد. امیر مومبینی به عنلوان عضلو هیئلت سیاسلی و هیئلت دبیلران شلورای مرکلزی         

سی متفاوتی دفاع می کرد و در اختالفات درونی سلازمان پلس   فداییان خل  از خط سیا

همراه جناح چا بوده است. مومبینی ده سا  پیش از این، حرکتی در دفلاع   62از سا  

از محیط زیست با ناد کانون سبزهای ایران را شروع کرد و به طلور دوسلتانه از جنلبش    

 فداییان خل  جدا شد.

 آیا جنبش چریکی ضرورت داشت 

های فدایی خلق ایاران توجاه باه    رسی چگونگی پیدایش جنبش چریکدر بر

 دانم:چهار مساله را همه مهم می
 ک: تقدد شرایط جنانی بر شرایط داخلیی

 دانشلجویی  -گیلری جنلبش نلوین روشلنفکری     بر شکلدود: تقدد تحو  انقالبی جامعه

 دانشجویی بر جنبش چریکی -سود: تقدد جنبش روشنفکری

 پیشاهنگ سیاسی  نظریهچنارد: کارایی 

 کم:ی

ی های فدایی خل  ایران هی  نوع پیونلد ملؤیر و درجله اوللی بلا پدیلده      جنبش چریک

فداییان دوران مشروطه، جنبش جنگل و دیگر حرکات انقالبی مشلابه در تلاریخ معاصلر    

 ایران نداشته است.

اصللی خلود   های سیاسی را پیشکسوت یا النلاد بخلش   فداییان هی  کداد از این جریان

این جریانات برخوردی نقادانه بود و های فدایی با همهکردند. برخورد چریکمعرفی نمی

کلافی بلالغ   ضمن نشان دادن سمپاتی به آننا، هی  کداد را به لحای ایدئولوژیک به اندازه

 دانستند.نمی

د. جنبش چریکی با نقد و انتقاد ابرقدرت چا در ایران، یعنی حزب توده بله میلدان آمل   

شد.جنبش فداییان تلا آنجلا کله بله     الناد بخشی دیده نمیپس در حزب توده نیز پدیده

گشت از مکتب چا ایران بنره گرفت، املا  میطبقاتی برساختار ایدئولوژی و ر  و ریشه
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های انقالبی جدید در خارج از ایلران گرفتله شلده    ساختار نظری و سیاسی آن از جنبش

 بود.

میالدی و بله دنبلا  آن اشلاعه    1۱۳۱، انقالب کوبا در سا  1۱۳۱انقالب چین در سا  

چریکی پیشاهنگان در روستا و شنر منبع اصلی النلاد بلرای جنلبش    مبارزهمشی و شیوه

 چریکی در ایران بوده است.

این وضع برای جنبش به رهبری )آیت اهلل( خمینی بر عکس بود. آن جنلبش کمتلر بله    

ایلران روی کلرده   ض به اعماق کننه و کنلن جامعله  شرایط جنانی توجه داشت و در عو

 بود.

های جنبش فداییان خل  و موفقیت جنلبش اسلالمی را   این تفاوت از جمله علت ناتوانی

ی جنلانی  دهد. جنبش فداییان همچنین سرشار از احساس پیروزمندی جامعهنشان می

در عین حلا  دوره های شصت و هفتاد اوج موفقیت این بلوک و سوسیالیستی بود. دهه

 تدارک سیر نزولی سریع آن بود.

شکسلت. هملین املر    موفقیت بود نه روند ننان شدهشد موج دریافت شدهآنچه دیده می

 های چا شده بود.سبب نوعی تعصب و تحجر ایدئولوژیک در جریان

افزون بلوک سوسیالیستی و به هم خوردن توازن قوا به سلود آن،  پس، تصور موفقیت دد

هلای رهلایی بخلش و سوسیالیسلتی و گسلترش ملوج       زی پیاپی و عظلیم جنلبش  پیرو

شد برای پیلدایش جنلبش نلوین چلا انقالبلی در      ایانقالبیگری جدید در جنان زمینه

 ایران.

این جنبش حوصله و دانش الزد برای شناخت وضعیت داخلی کشور را نداشت. اگر ملی 

داییان خلل  در دوران پلیش از   کرد. جنبش چریکی فل داشت روش مبارزه هم تغییر می

مردد نقب بزند. این جنبش بلرای آن جامعله از یلک سلو     انقالب نتوانست به درون توده

های ما بزر  و زیبا و انسلانی  لوکس و غریبه بود و از سوی دیگر بیش از حد تند. آرمان

 ایران آشنا و خودی نبودند.بودند، اما برای جامعه

 دوم:
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ای چنل و پنجاه در ایران، اصلالحات ارضلی و اجلرای سیاسلت     هتحوالت اجتماعی دهه

نوین در زمینداری و زمینکاری، سپاه دانش و ترویی و بنداشلت، جنلش بلرای صلنعتی     

کردن کشور، تحو  فرهنگی، پافشاری بر الگوی تمدن مدرن معاصر و غیره یک انقلالب  

 آلود ایران بود.خوابمنم برای جامعه

الزد برای شناخت وضعیت داخلی کشور را نداشت. اگر ملی این جنبش حوصله و دانش 

کرد. جنبش چریکی فلداییان خلل  در دوران پلیش از    داشت روش مبارزه هم تغییر می

مردد نقب بزند. این جنبش بلرای آن جامعله از یلک سلو     انقالب نتوانست به درون توده

بزر  و زیبا و انسلانی  های ما لوکس و غریبه بود و از سوی دیگر بیش از حد تند. آرمان

ایران آشلنا و خلودی نبودنلد.رژیم در ایلن دوران خلود بله نلوعی        بودند، اما برای جامعه

های رژیم شلاه در ایلن دو دهله، همچلون آرزوهلا و      انقالبی بود. در واقع آرزوها و برنامه

آن زمان تا حدی زیادی و غیر خودی بوده اسلت.این تحلوالت   های ما، برای جامعهآرمان

آن جنلبش چریکلی   گری کله در یلک شلاخه   گیری انقالبیای مادی شد برای اوجزمینه

 پدید آمد.

توان گفت انقالب سفید به انقالبی گری نوین سرخ کمک کرد. ما تا کنون به ارزیابی می

دقی  نقش سپاه دانش و بنداشت و غیره در پیوند دادن روشلنفکران بلا ملردد و برآملد     

نفکران و نویسندگان و شاعران و فرهنگسازان مردمی نپرداختله یک نیروی عظیم از روش

ایرانلی کمتلر از نقلش دانشلجویان     ایم.به اعتقاد من نقش این نیرو در تکان دادن جامعه

کردنلد و در میلان آنلان بودنلد و خلود مشلمو        نبوده است. اینان با مردد زنلدگی ملی  

جنلبش فلدایی   ای تشکیل دهنلده هشدند.هی  کداد از واحدهای آنان میبسیاری از رنی

نبود که از سپاه دانش و ترویی و و یفه نیلرو و فکلر نگرفتله باشلد. اگلر هلم مبتکلرین        

انقالب سفید عاقل بودند و هم مبتکرین جنبش نوین انقالبی تعم  داشتند آن گلاه هلر   

ستیزدر جامعه دیکتاتوری است و برای آن چاره اندیشی میکردند که نقطهدو درک می

سنتی روی موج سوار شود و ایران دادند که جنبش برآمده از جامعهدند و فرصت نمیکر

 را در بسیاری جنات بدون هرگونه اغراقی به عصر قاجار برگرداند.
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 سوم:
دانشجویی بلر جنلبش چریکلی، رابطله     -در مورد سود، یعنی تقدد جنبش روشنفکری 

 مستقیم این دو پدیده مورد نظر است.

را دارند که حرکت چریکی سبب شد که یک موج روشنفکری برخیلزد و  برخی این نظر 

ادبیات خاصی ایجاد کند. من می خواهم بگویم که اساس این موج پیش از پدیدار شدن 

 جنبش چریکی به وجود آمده بود و کمک کرد تا جنبش چریکی پا به میدان بگ ارد.

روشلنفکری یلا جامعله و    عله ای که توجه به آن بسیار منم است این است که مجمونکته

متکی بر افراد و تشخص فردی اسلت. آنجلا کله    جنبش روشنفکری همیشه یک مجموعه

زنلد؛ املا   گردد آفرینش آزادانه و مسلتقالنه تملامی حلرف را ملی    به هنر و ادبیات بر می

مبتنلی بلر نفلی    ایدئولوژیک، چه چریکی و چه غیر آن، یلک مجموعله   -تشکل سیاسی 

یت و تشخص فردی بود.رهبران اولیه جنبش چریکی، بیشتر گروه دو موقعیت فرد و فرد

مورد نظر من است، خود یا از اعضلای ایلن ملوج روشلنفکری بودنلد و یلا متلأیر از آن.        

اهمیت این مسأله از آنجاست که جنبش روشنفکری اگر چه چا بود، اما از طریل  نقلد   

حمایلت از آزادی و  رفلت تلا اسلتعداد    هلای فکلری متحجلر آن ملی    چا سنتی و سنت

دموکراسی واقعی را پیدا کند.نشلریاتی مثلل کتلاب هفتله، خوشله، نگلین، فردوسلی و        

انتشاراتی چون نیل و خوارزمی و امیر کبیر و غیره واقعأ در خدمت بسط گرایش ملدافع  

ای که توجه به آن بسیار منلم اسلت   آزادی و دموکراسی در مفنود مدرن آن بودند.نکته

روشنفکری یا جامعه و جنبش روشنفکری همیشله یلک مجموعله   عهاین است که مجمو

گلردد آفلرینش   متکی بر افراد و تشخص فردی است. آنجا که به هنلر و ادبیلات بلر ملی    

ایدئولوژیک، چه چریکلی   -زند؛ اما تشکل سیاسی آزادانه و مستقالنه تمامی حرف را می

 یت و تشخص فردی بود.مبتنی بر نفی موقعیت فرد و فردو چه غیر آن، یک مجموعه

 همه شدن وخالصه او وگمشدن درجمع فرد شدن حل ایدئولوژیک–در سازمان سیاسی 

 عنلی ی فلردی  آزادی از دفاع جرئت کسی ترکیبی، چنین در و بود هدف درمجموعه چیز

جنلبش   هسلت.  و بود جدا بقیه از دیکتاتور رهبران حساب نداشت. البته را واقعی آزادی
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شلد، نیازمنلد و   الیت خود که یک الیلت عقللی بلود نماینلدگی ملی     روشنفکری چون با 

خواهان فضای باز سیاسی برای حرف زدن و آفریدن بود. کسب و کلار روشلنفکر تولیلد    

فکر و احساس و فرهنگ است با منر مشخص فردی. برای روشنفکر، حتی وقتی سلخت  

خلواهی  د. پلس آزادی ای دارکند، فرد و حقوق فردی اهمیت پایهگرایی دفاع میاز جمع

نزد روشنفکر واقعی در حالت طبیعی سرشتی است.اما جنبش چریکلی بله عنلوان یلک     

ایدئولوژیک و کمونیست از آن جنبش در آمد و بیلدرنگ شلروع بله رقابلت بلا آن      شاخه

 کرد.

تضاد الیت عملی سازمان چریکی با الیلت فکلری جنلبش روشلنفکری سلبب شلد کله        

شللکیالت خللود از روشللنفکر تنللی شللود و بلله راه جنللبش چریکللی بللیش از پللیش در ت

 دگماتیسم پا بگ ارد و از خواست جنبش روشنفکری دور شود.

هلای انسلانی در درون   آیا امروزه این وضع تغییر کلرده اسلت؟ هلم آری هلم نله. آزادی     

های سیاسی زیاد شده است و این مثبت است. اما فکلر کنیلد کله سیاسلتمداران     جریان

خواهند که در انتقاد بله فرهنلگ و سیاسلت    ر مداد از روشنفکران میکاای محافظهحرفه

حاکم تند نروند و در چارچوب این یا آن نظر حلرف بزننلد. ایلن سیاسلتمداران بقایلای      

همان تفکر قدیم هستند که نمی فنمند نقش روشنفکران چیست و نقلش سیاسلتگران   

 کداد است.

 چهارم:
چریکلی بلاور آن بله نقلش تعیلین کننلده      ترین ارکان نظلری جنلبش   کی از برجستهی

پیشاهنگ بود. مسعود احمد زاده با الناد از رژی دبره مطرح کرد که یک موتور کوچلک،  

مردد را بله  تواند در صورت تداود مبارزه موتور بزر  تودهمثل موتور جنبش چریکی می

 حرکت درآورد و انقالب راه بیندازد.

قادان جنبش چریکی قرار گرفت، املا واقعیلت ایلن    این نظریه بیش از همه مورد انتقاد ن

است که موتور کوچک پیشاهنگ و در این مورد چریک سبب شلد کله تلدریجا نیلروی     

 عظیمی گرد آن جمع شود که تا امروز هم بر تحوالت کشور مؤیر است.
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به موازات موتور کوچک چا، یک موتور کوچک بنیادگرای م هبی نیز به راه افتاد. ایلن  

وانست سرانجاد مردد افسون شده را به دنبا  خود بکشاند و انقالب بنملن را بله   موتور ت

 راه اندازد.

موتور کوچک جنبش چریکی موف  شد موتور بلزر  جنلبش چلا و بخلش منملی از      

های ارتباطی کافی با نیروی دانشجویان را به دنبا  خود بکشد، اما چون چا فاقد حلقه

ماند، اما موتور کوچلک جنلبش بنیلادگرای )آیلت اهلل(     مردد بود در همان جا باقی توده

سلنتی و شلبکه  خمینی توانست با استفاده از پیوندهای م هبی و نیروی وسلیع جامعله  

 مساجد کل موتور بزر  توده را دنبا  خود بکشد.

تواند با رد نقش الیلت  های تند و ماجراجویانه نمیاین تجربه نشان می دهد که رد شیوه

سراسری یکی تلقی شلود. تلاریخ را موتلور    در ایجاد حرکت تعیین کنندهفکری و عملی 

بزر  مردد تولید کرده است، اما رهبری در دسلت موتلور کوچلک دارنلدگان قلدرت و      

بایست به بحث دموکراسی متصل مییروت و دانش بوده است.بحث عدالت اجتماعی می

ک و اجرای این ضلرورت و بله   شد نه اینکه بر آن مقدد گردد. رژیم شاه به دلیل عدد در

ایلران  دلیل حرکت افراطی در جنت عکس آن متأسفانه مقصر اصلی درگیر شدن جامعه

 های برآمده از آن است.به امواج خشونت و مصیبت

خواهم به یک پرسش رایی هم پاسخ بدهم. آیا جنبش چریکی که ملن هلم   در پایان می

 نه!یکی از نطریه پردازان آن بودد ضرورت داشت؟ 

کلرد، املا   ایران در مسیری کملابیش درسلت حرکلت ملی     جامعه ۳1و  ۳1های در دهه

روبنای سیاسی جامعه از هر طرف نامناسب بود. نه دیکتاتوری شاه یک ضرورت بود، نله  

 جنبش چریکی و نه بدتر از همه جنبش بنیادگرای م هبی.

اشباع شلده بلود. در حلالی    های ماجراجو ایران از انواع دیکتاتوریروبنای سیاسی جامعه

که جامعه به دموکراسی نیاز داشت. پس به لحای سیاسی تننا ضروری یلا بنتلر بگلویم    

 ترین ضروری جامعه در آن لحظه دموکراسی بود.عمده
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شد نه اینکه بر آن مقلدد  بایست به بحث دموکراسی متصل میبحث عدالت اجتماعی می

این ضرورت و به دلیل حرکلت افراطلی در    گردد. رژیم شاه به دلیل عدد درک و اجرای

ایلران بله املواج خشلونت و     جنت عکس آن متأسفانه مقصر اصلی درگیر شلدن جامعله  

 های برآمده از آن است.مصیبت

دانسلتم  اما، من به عنوان یک فرد، ح  دارد بگویم که من هم مقصر بودد. من بایلد ملی  

أس همله، آزادی پوشلاک و   که حف  حقوق بله دسلت آملده بلرای زنلان ایلران و در ر      

سمتگیری به سوی تک همسری، یک رکن تحق  یافتله از آرملان ملن بلوده اسلت کله       

 دزدان در کمین آن نشسته بودند.

باری، جنبش چریکی فداییان خل  هرچه بود یک نیروی عظیم مترقلی و ملدرن ایجلاد    

ر دارنلد. ایلن   مدرن قراکرد که امروز در سنگر دموکراسی و سکوالریسم و دفاع از جامعه

 فداییان تبریک می گویم.عاقبت به خیری جنبش چنل ساله را به همه

 

 

 فرج سر کوهی 

 روزنامه نگار

 "تاریخ توالی فصو  نیست. توالی چشم اندازهای بی بازگشت است."

 و گویی میانِ سیمون المارته و آمانوئل آرتری امیرپرویز پویان، گفت 

 "هی به چرا بودن برمی خیزد.چگونه بودن را دانستن، از آگا"

 

 امیرپرویز پویان،آرش ویژه صمد بهرنگی

امیرپرویز پویان، از نظریه پردازان نخستین دوره حیات فکری سازمان فلدایی، در مقالله   

ای که در مجله آرش، ویژه صمد نوشت، تصویری زنده از رفی  درگ شلته خلود نقاشلی    

، پیشاهنگی کله خودآگلاهی را   "نقالبیروشنفکر ا"می کند اما بیش از آن شاخصه های 
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به توده و آگاهی را به جنبش خود به خودی منتقل می کنلد و شاخصله هلای ترکیلب     

 مطلوب آگاهی و عمل را از منظر خود به دست می دهد:

می خواند، می رفت، می کوشید، می دوید، می دید، تجربه می کلرد، ملی شلناخت. از    "

با دیدن و تجربه کردن پیوند می دهند. نه شناخت آن گروه معدودی بود که خواندن را 

و تجربه دیگر رهروان را آیه ای از سوی خداوندگار می دانست و نه با کی اندیشی اعتبار 

آن را به هی  می گرفت ...اعتقادی استوار داشت به اینکه نظلر ملا تننلا در همراهلی بلا      

 "شناختن عینی به نیرویی سازنده بد  می شود.

یان، پرسش، تردید، نوجویی، تجربه و تن زدن از پ یرش جزمیلات مکتبلی و   از منظر پو

 مفاهیم ازپیشی و پیوند آگاهی و عمل شاخصه های روشنفکری است.

 بینش و جهان بینی التقاطی فدائیان، الگوی متفاو  با اصل

و در دو دهه چنل و پنجاه مبلارزه مسللحانه در آمریکلای التلین اوج      ۴1در اواخر دهه 

گرفت و شیوه های شکست خورده کالسیک مبارزه را، همراه با احزاب چلا سلنتی آن   

 روزگار که مدافعان این شیوه ها بودند، به حاشیه راند.

ای نلو در مبلارزه کله    "شلیوه "یا  "شکل"اما مبارزه مسلحانه در آمریکای التین نه فقط 

 د.شنره ش "چا نو"در مارکسیسم نیز بود که به  "بینشی نو"حامل 

چا ایران در نخستین جوانه های خود در نسبت نزدیک فکری و عملی با چلا روسلی   

پدید آمده و در سایه جنان نگری حزب توده، ذهنیتی گرته برداری شده از چا سلنتی  

 روسی رشد کرد.

و چند نحلله دیگلر در چلا     "مکتب انتقادی فرانکفورت"از  "چا نو"ریشه های فکری 

آیار تئوریکی متایر بود که بر تجربه مبارزه در برخلی کشلورهای   غیرروسی اروپا و نیز از 

 آمریکای التین شکل گرفته بود.

چا نو روایت روسی و چینی مارکسیسم، دو روایت غالب در آن روزگار، دگلم گرایلی و   

ذهن گرایی چا سنتی و تحلیل های نامنتاسلب و کلیشله ای رایلی از نظلاد جنلانی و      

دوران را نقد و نفی کرد و بینش و چشم اندازهای تازه ای  ساختار جوامع غیرصنعتی آن
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ارائه داد که به بستری هموار برای ارتقاء تئوری انقالبی و استراتژی های تازه در مبلارزه  

 بد  شدند.

مبارزه مسللحانه در آمریکلای التلین و برخلی مفلاهیم و آیلار نظلری برآملده از آن، از         

بلود، املا ایلن جنلیش در منلد خلود نله فقلط         الگوهای نخستین دوره فکری فلداییان  

 از مبارزه در موقعیت استبدادی یا تاکتیکی و ابزاری برای "شکلی"

و انقالب در جنلان نگلری چلا نیلز بلود و       "تئوری انقالب"در  "«انقالب"که  "تبلیغ"

 نیز بر همین معنا داللت می کند. "انقالب در انقالب"عنوان کتاب رژی دبره، 

تاریخی، گرایش عمده چا در آمریکای التین، برخالف ایران، بر بسترهایی جلز  از منظر 

 مارکسیسم روسی شکل گرفته بود.

چا نو این منطقه نیز با نقد و نفی احکلاد جزملی و کلیشله ای چلا سلنتی، بلا نفلی        

روسی و چینی، با تاکید بلر چلا مسلتقل و اسلتقال  فکلری، مفلاهیم،        "سوسیالیسم"

دازهای تازه ای را در بینش، شلیوه اندیشله و تئلوری انقلالب خلل       تحلیل ها و چشم ان

کرد.چا ایران در نخستین جوانه های خود در نسبت نزدیلک فکلری و عمللی بلا چلا      

روسی پدید آمده و در سایه جنان نگری حزب توده، ذهنیتی گرته برداری شده از چلا  

زب تلوده و نقلد برخلی    سنتی روسی رشد کرد.مبارزه مسلحانه در ایران با نقد نظری حل 

مفاهیم چا سنتی آغاز شد، اما این جنبش، به دالیل گوناگون، از جمله عقلب مانلدگی   

نظری چا ایران نسبت به چا آمریکای التین و فقر فلسفی و نظری در ایران، بر بسلتر  

نلاهمگن از   "تلفیقلی "از شیوه، مفاهیم و بینش چا نو و چلا سلنتی و بلر     "التقاطی"

مده از تفکر مستقل نقاد و مفلاهیم جزملی و کلیشله ای برآملده از متلون      مفاهیم نو برآ

 کالسیک شکل گرفت.

نوشته های مسعوداحمدزاده و امیرپرویزپویلان، کله نخسلتین نظریله پلردازان سلازمان       

، کله برخلی   "آنچه یک انقالبی باید بداند"فدایی و جنبش مبارزه مسلحانه بودند، جزوه 

راهانی و برخی به بیژن جزنلی نسلبت ملی دهنلد، و نوشلته      آن را به علی اکبر صفایی ف
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های جزنی بر تلفی  ناهمخوان عناصر فکری و مفاهیم چا نلو و چلا سلنتی و جنلان     

 نگری التقاطی بنا شده اند.

اما نسبت عناصر ناهمخوان در نوشته های این سه تن و نسبت نزدیکلی و دوری نظلری   

ان بیلنش، جنلان نگلری، شلیوه اندیشله،      آنان با چا سنتی متفاوت است و در این میل 

کارنامه، شخصیت فکری و فرهنگی، ذهنیت و منش فکری امیلر پرویلز پویلان، از دیگلر     

 نظریه پردازان سازمان فدایی به چا نو نزدیک تر است.

در نوشته های پویان وزن بینش چا نو سنگین تر است، هر چند او نیز در برخلی رگله   

 شد.ها در فضای چا سنتی می اندی

 استبنائی که قاعده را اثبا  نمی کند

اعتقاد به مبارزه مسلحانه چون استراتژی و تاکیتک، نفی رادیکلا  حلزب تلوده و قطلب     

های چا سنتی آن روزگار)اتحاد شوروی ساب  و چین( پویان و احمدزاده را در یک سو 

کله پلای شلیوه    و جزنی )و احیانا فراهانی( را در سویی دیگر قرار می دهند، اما آن گلاه  

اندیشه و بینش در کار است، احمدزاده به جزنی نزدیلک تلر و پویلان از ایلن دو دورتلر      

 است.

پ یرش احکاد اتوریته های مارکسیسلم، یعنلی ملارکس، انگللس، لنلین و بلرای برخلی        

استالین و مائو، چون احکامی مطل ، فراتاریخی و ضرورتا درست، چلون احکلاد ازپیشلی    

ی خود را در انطباق با آنلان ایبلات کنلد، از شاخصله هلای چلا       که شناخت باید درست

 سنتی ایران به ویژه از دهه سی به بعد بود.

این احکاد که از متن اصلی و از موقعیت تاریخی صدور خود جدا شده و به صورت جمله 

ها یا پاراگراف هایی مجرد و مستقل در کتاب هلای آموزشلی چلاپ حلزب کمونیسلت      

در متون نظری  اهر شده و نقلش برهلان    "نقل قو "د، به صورت روسی ارائه می شدن

 قاطع را بازی می کردند.

مسعوداحمدزاده و امیرپرویز پویان، به عنوان نخستین نظریه پلردازان سلازمان فلدایی و    

جنبش مبارزه مسلحانه، کوشیدند تا در عالم نظر از شیوه اندیشه چا سلنتی بگ رنلد و   
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نی نقلد سلالح بله جلای اسللحه نقلد، جلایگزینی گلروه         در مواردی نیز چلون جلایگزی  

 پیشاهنگ به جای حزب انقالبی، شناخت نسبی گ ار ایران از 

و نفلی سوسیالیسلتی بلودن نظلاد      "سرمایه داری وابسته"به  "نیمه فئودا "جامعه ای 

 حاکم بر شوروی ساب  موف  شدند

و  "واقعلا موجلود  سوسیالیسلت  "چا سنتی از جمله حزب توده، که شوروری سلاب  را  

می دانستند، مائویئست ها، کله حلزب کمونیسلت را تکاملل      "ستاد زحمتکشان جنان"

دهنده مارکسیسم می دانستند، احکاد و نظریات حزب کمونیست شوروی ساب  یا ملائو  

 را نیز با ارزشی همسنگ، به مرتبت احکاد اتوریته های کالسیک ارتقاء داده بودند.

ت را نه حاصل عمل و تجربه و عقل نقلاد، کله منتجله احکلاد     این جزد گرایی، که شناخ

ازپیشی می پنداشت، تا جایی گسترده بود که حتلی بلر نخسلتین تلالش هلای نظلری       

مبارزه مسلحانه، هلم  "سازمان فداییان نیز ایر نناد و به گفته مسعود احمدزاده در جزوه 

رژی  "انقلالب در انقلالب  "اینان نیز نظریات ارائه شده در کتاب  "استراتژی هم تاکتیک

 دبره را نخستین بار به این دلیل رد کردند که با احکاد ازپیشی همخوان نبود.

مسعوداحمدزاده و امیرپرویز پویان، به عنوان نخستین نظریه پلردازان سلازمان فلدایی و    

جنبش مبارزه مسلحانه، کوشیدند تا در عالم نظر از شیوه اندیشه چا سلنتی بگ رنلد و   

دی نیز چلون جلایگزینی نقلد سلالح بله جلای اسللحه نقلد، جلایگزینی گلروه           در موار

 "نیمه فئلودا  "پیشاهنگ به جای حزب انقالبی، شناخت نسبی گ ار ایران از جامعه ای 

و نفی سوسیالیستی بودن نظاد حاکم بر شوروی ساب  موفل    "سرمایه داری وابسته"به 

 شدند.

ساز مبارزه مسلحانه در رابطه روشلنفکر بلا   پویان و احمدزاده در مباحثی چون نقش کار

توده، پیشاهنگ با طبقه، آگاهی با روان شناسی جمعی و خودآگاهی با جنبش خلود بله   

خودی و نقش محوری مبارزه مسلحانه در شکستن سد استبداد و بردن آگاهی به میلان  

شه، در بینش توده ها نیز برداشتی نزدیک به هم داشتند، اما این دو در شیوه نگاه و اندی
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و منظری که آدمی از آن به جنان می نگرد و در لحن و زبان تفاوت هلایی داشلتند کله    

 نادیده ماند.

 "مبارزه مسللحانه، هلم اسلتراتژی هلم تاکیتلک     "مقایسه ساختار و شیوه نگارش جزوه 

و دیگر نوشته های پویان، تفاوت این دو را نشان ملی   "رد تئوری بقا"احمدزاده با جزوه 

 دهد.

لنین و دیگر متلون   "چه باید کرد"احمدزاده حتی برای ایبات نظریات نو خود به کتاب 

اتوریته های کالسیک استناد کرده و می کوشلد تلا انطبلاق نظریلات خلود را بلا روح و       

 محتوا، و نه لزوما شکل این احکاد ایبات کند.

توریته هلا اسلتناد   پویان در نوشته های خود از داده های عینی مشخص آغاز کرده و به ا

 نمی کند، هر چند با اشاراتی موجز شناخت خود را از این متون نشان می دهد.

را با چند مفنلود   "مرحله انقالب"احمد زاده و جزنی ساختار جامعه ایران روزگار خود و 

مر  بورژوازی ملی، حاکمیت بورژوازی کمپلرادور  "کلیدی رایی در چا سنتی از جمله 

جبنلله ضللد "، "طبقلله کللارگر"و نقللش کلیللدی  "بلله امپریالیسللم و وابسللتگی ایللران

 تحلیل می کنند. "جبنه ضد دیکتاتوری"یا  "امپریالیستی

مرکلز و کشلورهای   "جنبش چا نو در آن روزگار از ایلن مفلاهیم برگ شلته و الگلوی     

را برای توضی  ساختار جنان سلرمایه داری تلدوین و تحلیلل هلای تلازه ای       "پیرامونی

از مرحله جدیلد سلرمایه داری دوران خلود بله دسلت       "پل سوئیزی"های چون تحلیل 

داده و بر آن بودند که نظریات لنین و مائو واقعیت دگرگلون شلده نظلاد سلرمایه داری     

 جنان را توضی  نمی دهند.

جبنله  "احمدزاده و جزنلی، بلا اختالفلاتی، نظریلات خلود را بلر مفلاهیم سلنتی چلون          

خلرده بلورژوازی، دهقانلان فقیلر و     "متشلکل از   "توریضد دیکتلا "یا  "ضدامپریالیستی

 "حزب طبقه کارگر"یا  "حزب کمونیست"و مرکزیت  "رهبری طبقه کارگر"، "کارگران

بنا می کنند.چا نو در همان روزگلار، ایلن مفلاهیم سلنتی را کله بلا تحلوالت جامعله         

 "گاه انقالبیلون اردو"و  "اردوگاه فقرا"ناهمخوان بودند نقد و نفی و مفاهیم دیگری چون 
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متشکل از روشنفکران، زحمتکشان، فقرا، کم درآمدها و اقلیت ها را ارائه و جایگاه طبقه 

 کارگر را در مبارزه، که در متون چا سنتی نقشی محوری دارد، نقد و نفی می کرد.

 

را با چند مفنلود   "مرحله انقالب"احمد زاده و جزنی ساختار جامعه ایران روزگار خود و 

مر  بورژوازی ملی، حاکمیت بورژوازی کمپلرادور  "رایی در چا سنتی از جمله  کلیدی

جبنلله ضللد "، "طبقلله کللارگر"و نقللش کلیللدی  "و وابسللتگی ایللران بلله امپریالیسللم 

 تحلیل می کنند. "جبنه ضد دیکتاتوری"یا  "امپریالیستی

نتی در نوشته های پویان، برخالف احمدزاده و جزنی، تاکیدی بر مفاهیم رایلی چلا سل   

دیده نمی شود. پویان در نقدی که بر آ  احملد نوشلت و در متنلی کله بلرای گریلز از       

سانسور در قالب مصاحبه بین یک نویسنده و یک منتقد آمریکای التین منتشر کرد، جا 

 به جا به مفاهیم چا نو اشاره می کند.

  و کشلف  در نوشته های مسعود احمد زاده نیز گاه تالش برای نقد مفاهیم جزمی و خل

مفاهیم نو هست، اما لحن،زبان و منط  درونی نوشته های او، بر الگوی کادرهای حرفله  

 ای سازمان های سیاسی دهه های گ شته، اغلب بر احکاد مکتبی بنا می شوند.

، که بله تقریلب همزملان بلا نوشلته هلای پویلان و        "آنچه یک انقالبی باید بداند"جزوه 

ای بیژن جزنی، زبان و لحنی مکتبی و آموزشی دارنلد و  احمدزاده نوشته شده و نوشته ه

 اغلب بر پایه مفاهیم جزمی چا سنتی در تحلیل ها شکل گرفته اند.

تلا مقالله او در نقلد آ  احملد و      "رد تئلوری بقلا  "نوشته های امیرپرویزپویان از جلزوه  

جلدلی،   مقاالت فرهنگی، نظری و ادبی، که با ناد مستعار نوشت، با زبلانی زنلده، لحنلی   

دینامیسمی درونی، طرح پرسش، پرهیز از نقل و تاکید بر عقل نقاد و گاه با طنزی فاخر 

 مشخص می شوند.

زبان و منط  درونی آیار پویان از لحن خشک و جزمی نوشته هلای مکتبلی و آموزشلی    

جزنی و از ساختار خشک و یک سویه متون سیاسی کادرهای حرفه ای چون احملدزاده  

 جدلی روشنفکران اروپایی شباهت می برد. دور و به آیار
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پویان، برخالف احمدزاده که کادری سیاسی ل نظامی و حرفه ای بلود و بلرخالف بیلژن     

جزنی، که ریشه در چا سنتی و حزب توده داشت، از خاستگاه روشلنفکری برخاسلته و   

ده قلم زدن در این فضا شک، پرسش، نوجویی و گریلز از جزمیلات را در او ننادینله کلر    

 بود.

توانایی خالق پویان در نقب زدن به درون آدد ها و موقعیت ها، تجسلم عینلی مفلاهیم    

، کله در  "رد تئوری بقلاء "ذهنی و درونی کردن و نقد مفاهیم پیچیده، نه فقط در جزوه 

، در "بلازگردیم؟ "و داستان گونه ای با عنلوان  "استحاله"یکی دو داستان کوتاه از جمله 

میان سلیمون المارتله و آمانوئلل آرتلری، در نگلارش ملتن هملین         و گوییپایان گفت 

مصاحبه که برای فریب سانسور به عنوان ترجمه منتشر شد و در دیگلر نوشلته هلای او    

 آشکار است.

 سنت ایرانی انزوای چپ نو

اما الگوی بینشی و فکری پویان هم در سازمان فدایی و هم در روایت غالب برتاریخ چا 

 .ایران دیده نشد

چا ایران و تاریخ به روایت غالب، پویان را در هاله ای از تقدس و قنرمانی پوشلاند، املا   

تفاوت فکری او را با دیگر نظریه پردازان خود نادیده گرفت و بینش او را به حاشیه رانلد  

و بدین سان، هسته های شیوه و اندیشگی چا نو در آیار پویان استثنایی بود که تکلرار  

 نشد.

ه روایت غالب آراء، بینش و شیوه اندیشه دو نظریه پرداز نخستین جنبش فدایی، تاریخ ب

مسعوداحمد زاده و امیرپرویز پویان، را یکسان معرفی کرده و با اتکاء به اشلتراکات ایلن   

دو، تفاوت بینشی آنان را نادیده گرفته و بیلنش پویلان را، بله رغلم خطلوط تملایز، در       

 نظریات احمدزاده حل می کند.

 "چلا نلو  "ناخوانده ماندن بعدی از چنره فکری و بینشی پویان، که می توانست بینش 

را در ترکیب بینش و جنان بینی التقاطی سازمان فدایی تقویت کند، نه توطئه یا ترفند 

تاریخ، که بازتاب صادق واقعیت عینی بود؛ چرا که در فضای ذهنی چلا ایلران، کله بلا     
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ماتیسم و مارکسیسم روسی و حلزب تلوده پیونلدی    بینش و جنان بینی چا سنتی، دگ

تاریخی داشت، زمینه های ذهنی مناسبی برای چلا نلو وجلود نداشلت و قرائلت هلای       

متناسب با چا سنتی از تفاهم و پ یرش بیشتری برخوردار ملی شلدند.تفاوت بنیلادین    

فکلری  نظریات پویان و احمدزاده با نظریات بیژن جزنی، که آراء او در دوره دود حیلات  

سازمان فدایی بر این سازمان مسلط شد نیز از دالیل ناخوانده ماندن تمایزات اندیشلگی  

 احمد زاده و پویان بود.

 از تفکر التقاطی تا چپ سنتی

سازمان فدایی شاید از نادر سازمان های چریکی جنان بود که التفلاط فکلری غاللب بلر     

حل شد و به حاشیه رفلتن   نخستین دوره آن با ح ف بینش چا نو به سود چا سنتی

بینش پویان نخستین نمود روندی بود که با تسلط نظریات جزنی در پیش از انقالب و با 

پ یرش اتوریته فکری شوروی ساب  و حزب توده بله دوران پلس از انقلالب، سرنوشلت     

فداییان و مواضع آنان را پس از انقالب رقم زد.روند استحاله از التقاط به چا سلنتی در  

 دوره فکری سازمان فدایی در پیش از انقالب نامحسوس ماند. دو 

اغلب سازمان های چریکی آمریکای التین، از الگوهای نخستین دوره فکری فلداییان در  

اواخر دهه سی و دهه های چنل و پنجاه، بر بستر نقد چا سنتی و با گلرایش بله چلا    

ان هلا پلس از افلت و خیزهلای     نو، نقد سالح را جایگزین اسلحه انتقاد کردند. این سازم

بسیار، با حف  استقال  فکری و با حف  فاصله نظری و سیاسی خود بلا چلا سلنتی، از    

مبارزه مسلحانه بله مبلارزه سیاسلی روی آوردنلد و اکنلون نفشلی منملی را در عرصله         

 سیاسی کشورهای خود ایفاء می کنند.

ینش چا سنتی و پل یرش  این روند تننا پس از آن آشکار شد که نتایی سیاسی تسلط ب

راه رشلد  "شوروی به عنوان نظامی سوسیالیسلتی بله پیلروی از مفلاهیم روسلی چلون       

 و نزدیکی تا حد حل سازمان در حزب توده منجر شد. "غیرسرمایه داری

 الگوهای موفق و کپی های ناموفق
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 اغلب سازمان های چریکی آمریکای التین، از الگوهای نخستین دوره فکری فلداییان در 

اواخر دهه سی و دهه های چنل و پنجاه، بر بستر نقد چا سنتی و با گلرایش بله چلا    

نو، نقد سالح را جایگزین اسلحه انتقاد کردند.این سلازمان هلا پلس از افلت و خیزهلای      

بسیار، با حف  استقال  فکری و با حف  فاصله نظری و سیاسی خود بلا چلا سلنتی، از    

وی آوردنلد و اکنلون نفشلی منملی را در عرصله      مبارزه مسلحانه بله مبلارزه سیاسلی ر   

سیاسی کشورهای خود ایفاء می کنند.دیلما روسف، رئیس جمنوری کنلونی بزریلل کله    

سابقه حمله مسلحانه به بانک ها و فرماندهی گروه های چریکلی شلنری را در کارنامله    

زاب خود دارد؛ لوال، رئیس جمنوری قبلی برزیل که با ننادهای کلارگری مخلالف بلا احل    

در  "توپاماروهلا "چا سنتی و سازمان های چریکی همکاری داشلت؛ سلازمان چریکلی    

زاپاتیست "اوروگوئه که اکنون از عناصر اصلی ائتالف چا دموکرات در این کشور است؛ 

ی منطقه چیاپاس مکزیک که به عاملی منم در صف بنلدی نیروهلا در ایلن کشلور     "ها

ئه که از گروهی چریکلی تلا حلزب پیلروز در     های نیکاراگو"ساندینیست"بد  شده اند، 

که با نامی دیگر از عناصر اصلی  "میر"انتخابات نیکاراگوئه پیش رفتند؛ سازمان چریکی 

ائتالف دموکراسی در شیلی است؛ و ده ها گروه چریکی چا نو آمریکلای التلین، رونلد    

ی کله از  تحو  سازمان های چریکی چا نو را به سازمان های سیاسی ملویر و بلا نفلوذ   

دموکراسی و عدالت اجتماعی دفاع می کنند، نشان می دهند.سازمان فداییان با بینش و 

جنان بینی التقاطی آغاز کرد، اما این التقاط به سود بینش چا سنتی حل شلد. چنلین   

امری در بافتی از عوامل گوناگون ریشه دارند اما ح ف بینش چا نو، هسته هلایی کله   

د و ناخوانده ماندن تمایز پویان و احمدزاده در این بافت نقشلی  در جنان نگری پویان بو

 منم ایفاء می کند.
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 اثرا  وحد  دو سازمان چریکی ) فدائیان و بحش مارکسیست مجاهدین(

، و در پی آن چند عملیا  دیگر از جملاه  ۹۴۳۱عملیا  سیاهکل در بهمن ماه 

اعالم موجودیت گروهای  ترور سرلشکر ضیا فرسیو، دادستان نظامی به معنای 

 نظامی به نام چریک های فدایی خلق ایران بود. -سیاسی 
 نیز به این ناد افزوده شد. "سازمان"اندکی بعد کلمه 

این عملیات البته عالوه بر شناساندن این گروه چریکی به جامعه ایران، سبب شد گلروه  

العلاتی و تلدارکاتی   های زیرزمینی دیگری هم که تا آن زمان بیشتر سرگرد کارهای مط

 برای عمل بودند وارد عمل شوند و اعالد موجودیت کنند.

سازمان مجاهدین خل  ایران، چنلد ملاه بعلد از عملیلات سلیاهکل، نخسلتین عملیلات        

 نظامی خود را انجاد داد.

 ۳1چریک ها و مجاهدین، با وجود تفاوت های بنیادین فکری و عقیدتی، از اوایل سلا   

ایجاد ارتباط با یکدیگر آغاز کردند. نخستین تماس بین دو سلازمان   تالش هایی را برای

توسط اردشیر داور از اعضای مجاهدین و عباسی مفتاحی از چریک هلا برقلرار شلد کله     

 دواد چندانی نداشت.

مصطفی شعاعیان، چریک مستقلی که مدتی کوتاه به فلداییان پیوسلت، دوملین حلقله     

به بعد، و یفه تماس بین دو سلازمان   ۳2از سا   رابط بین مجاهدین و چریک ها بود و

 به محمد جواد قائدی سپرده شد.

لنینیسلم در سلا     -با تغییر ایدئولوژی سازمان مجاهدین خل  از اسالد به مارکسیسلم  

که به رهبری تقی شنراد صورت گرفت، عالقه به ایجاد پیوند هلای بیشلتر بلین دو     ۳۳

 سازمان افزایش یافت.

زگی به مارکسیسم گرویده بودنلد و تلالش داشلتند شلناخت بنتلری از      مجاهدین به تا

چریک های فدایی خل  که مشی مارکسیستی داشت به دست آورند و چریلک هلا هلم    

لنینیسلتی ملی    -که تشکیالت خود را پایگاهی بلرای همله گلروه هلای مارکسیسلتی      

 دانستند، به چنین ارتباطی بی عالقه نبودند.
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ر شرایط بسیار دشوار امنیتی، رهبران دو گروه خطر کلرده و در  و د 1۴۳۳در اواخر سا  

خانه ای تیمی در تنران به گفتگو نشستند. ساواک که در آن سا  ها با تماد قوا در پلی  

سرکوبی هر دو گروه چریکی بود، نتوانست محل جلسات را ردیابی کند اما از وقوع ایلن  

 م اکرات باخبر شد.

، کله ناشلر آن موسسله    "هدین خلل ، پیلدایی تلا فرجلاد    سازمان مجا"به نوشته کتاب 

مطالعات و پژوهش های سیاسی در ایران است، ساواک در تفتلیش یکلی از خانله هلای     

تیمی مجاهدین به چنار حلقه نوار دست پیدا می کنلد کله حلاوی گفتگوهلای اعضلای      

کادر رهبری مجاهدین و چریک هلای فلدایی بلود. بله گلزارش سلاواک، هلدف از ایلن         

با هدف غایی وصو  بله وحلدت نظلر    ٬نزدیکنمودننقطننظرهایسیاسیدوگروه"تگوها، گف

 بوده است. "کامل در زمینه فعالیت های تروریستی و خرابکارانه و براندازی

 با این همه، چنین وحدتی هرگز عملی نمی شود.

به گفته تراب ح  شناس که در آن سا  ها از اعضای سازمان مجاهدین خل  بلود، ایلن   

سات با رعایت موارد امنیتی برگزار می شد تا جایی که اعضای دو گلروه در دو سلوی   جل

 پرده می نشسته اند که یکدیگر را نشناسند.

به گفته او، م اکرات توسط مجاهدین ضبط می شد و پس از خاتمه نشست هلا؛ نسلخه   

ملان  ای از نوارها در اختیار چریک های فدایی قرار می گرفت.حاصل این بحث هلا در ه 

سا  ها به صورت جزوه هایی توسط دو سلازمان منتشلر شلد. جلزوه او  تحلت عنلوان       

در  1۴۳۳توسط چریک های فلدایی در فلروردین    "نشریه ویژه بحث درون دو سازمان"

و با عنوان فرعلی   "مسائل حاد جنبش ما"داخل کشور منتشر شد و جزوه دود با عنوان 

در خلارج از ایلران منتشلر     1۴۳۳فند ، توسلط مجاهلدین در اسل   "دومین نشریه بحث"

شد.مطالعه این دو جزوه نشان می دهد برداشت هر دو گروه از م اکرات ایلن بلوده کله    

زمینه های عینی وحدت بین دو گروه فراهم نیست و چشم اندازی برای گسترش روابط 

سا  گ شته، نوار های این م اکرات به شکل عملومی منتشلر نشلده     ۴۳وجود ندارد.در 
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سلازمان  "، تراب ح  شناس نسخه ای از آن را در سایت 1۴8۱د تا اینکه در آبان ماه نبو

 در اختیار همگان گ اشت. "پیکار در راه آزادی طبقه کارگر

نوارها هم اکنون به شکل فایل صوتی روی این وبسایت و سایت های دیگر در دسلترس  

اریخی فراوانلی هسلتند،   است.در نوارهایی که اخیرا منتشر شده انلد و دارای اهمیلت تل   

صدای حمید اشرف و بنروز ارمغانی از طرف چریک های فدایی خل  شنیده می شلود و  

 از سازمان مجاهدین خل  ایران هم، تقی شنراد و جواد قائدی در بحث حضور دارند.

 

 بنزاد کریمی

شلروع   1۴۳۳اجتملاعی را از سلا  آخلر دبیرسلتان و در      -بنزاد کریمی فعالیت سیاسی

با شروع جنبش مسلحانه در رابطه با آن قرار می گیلرد. تلا انقلالب، طلی سله بلار        کرد.

بازداشت نزدیک به هفت سا  را در زندان گ راند. در آستانه انقالب و به دنبا  آزادی از 

زندان، وارد شبکه مخفی سازمان چریلک هلای فلدایی خلل  شلد. پلس از انقلالب، بله         

در جریلان تقسلیم سلازمان بله دو بخلش، بلا        عضویت کمیته مرکزی سازمان در آمد و

اکثریت ماند. بنزاد کریمی هملواره در سلط  مسلئولین ایلن سلازمان در عرصله هلای        

گوناگون فعالیت کرده، در سا  های پایانی دهه هفتلاد سلخنگوی سلازمان بلوده، و در     

 مسئولیت هیئت سیاسی آن را داشته است. 1۴86تا  1۴81فاصله سا  های 

رودی بوده در مسلیل تلاریخ معاصلر ملا. در بلازخوانی ایلن جنلبش بله         جنبش فدایی، 

مناسبت چنل سالگی آن، سخن را می توان از سرچشمه آغاز کرد یا کله پیگیرمسلیرش   

شد در ژرفای گ رگاه هایی که پیمود. می توان به نقدش نشست هم در آن چیزی که با 

ندیشلید در اینکله چلرا    خود شست و برد و هم از خود بر جلا گ اشلت و رفلت. بلازش ا    

ققنوس وار سوخت و هم اینکله، آن همله اسلتعداد را چلرا سلوزاند. و حتلی در نگلاهی        

اش از زاویله درون سلاختاری    گیری های شکل دربرگیرنده و فراگیر، هم به منشاء و زمینه

کشور و رفتار سیاسی و فرهنگی ایران آن زمان پرداخت و هم به بررسلی اش برخاسلت   

رد کنش های برونی جنان آن روزگار.و سرانجاد اینکه، بله تحلیلل جامعله    در پرتو کارک



 1۳1 

شناختی اش کشید و مکث کرد در نتایی تاریخی کله بله بلار آورد. آری! نگلاه بله یلک       

چنین پدیده خود ویژه تاریخی را از جنات و زوایای بسیار می تلوان سلامان داد و رسلم    

انی سلخن بگلویم چونلان زال  چشلمه.     کرد؛ من اما اینجا تننا می خواهم از شیفته جل 

نشانه ای شفاف از یگانگی گفتار و کردار در خیلزش فلدایی و تجللی همبلودگی بلاور و      

 عمل در جان و روح این جنبش.

از ابراهیم پوررضایی خلی  سخن خواهم گفت که زیر شلکنجه جلان باخلت، بلی آنکله      

 سینه لبریز از اطالعات او به سخن در آید.

 ای من از او نخستین احساس ه

همشنری بودیم. با آنکه دو سا  و اندی از من بیشتر داشت ولی همزملان وارد دانشلگاه   

شدیم. او در زملره اوللین دوره از دانشلجویان دانشلگاه صلنعتی، بله تنلران رفلت و در         

( "بنلروز  "حسن پور رضایی خلی  ) -دانشکده مکانیک آن نشست و من و همکالسی اد

 دانشکده فنی تبریزشدیم و در همان شنر خودمان ماندیم.برادر ابراهیم، وارد 

در یلک خلانواده میانله حلا  اصلیل تبریلزی و        1۴2۳تیرماه  2۳آشنایی اد با این زاده 

محصور ارزش های اخالقی نیرومند، در گرماگرد اعتصلاب دانشلجویی گسلترده و چنلد     

دیگر در این زملان  که  "بنروز"دانشگاه ها صورت گرفت؛ از طری   1۴۳6ماهه بنارسا  

 یکدیگر را یافته و خیلی با هم اخت شده بودیم.

ابراهیم از تنران می آمد و ملا را در ایلن اوللین تجربله حرکلت جمعلی مبلارزاتی ملان         

ارتبلاطی حرکلات دانشلجویی     -همراهی می کرد. او عمالً به یکی از حلقه هلای خبلری  

سیاسلی دانشلجویی،    -صنفی  تنران و تبریز تبدیل شده بود. اشتراک در همین حرکات

را در پی آورد و با انلدک فاصلله زملانی، همراهلی بلا       "بنروز"بسیار زود همگامی من و 

 ابلللراهیم خلیللل  را. از ایلللن پلللس، پیونلللد ملللا بلللا هلللم، منلللر همیشلللگی خلللورد.

با پیشنناد و تصمیم بنلروز ارمغلانی و بلا مثللث      1۴۳۱در گروهی که در زمستان سا  

شروع شد و شکل گرفت، ابراهیم نیز درهسته اصلی گلروه قلرار    "وزبنر"اولیه او و من و 
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گرفت. گروهی بودیم در ابتدا با اندیشه تشکیل گروه های مستقل همجوار برای رسیدن 

 به حزبی فراگیر و نیز فنم چگونگی تدارک انقالب بر بستر مطالعات سیتماتیک.  

مطالعلاتی و روش هلای    او به زودی به یلک امکلان جلدی گلروه از نظلر تلامین منلابع       

انتشاراتی بد  شد. بودن او در تنران و فاصله گیری اش از حرکات صنفی دانشلجویی و  

تمرکز کامل روی فعالیت سیاسی زیر زمینی، بلرای او موقعیلت و فرصلت هلای الزد در     

این زمینه را فراهم کرده بود.نخستین وسیله انتشاراتی گروه ما که همان غلطک و وردنه 

ود، توسط ابراهیم در کارگاه مکانیکی دانشگاه صنعتی ساخته شد و خودش هم معروف ب

 به تبریز آورد.1۴۳۱آن را اواسط سا  

یادد نمی رود که در گروه داشتیم بر سر چگونگی تنیه آن هنوز بلا یکلدیگر سلر و کلله     

می زدیم که ابراهیم سوغاتی از تنران را روی میز گ اشت! این، جشنی بلرای گلروه ملا    

ود جنت ورود آن به عمل بیرونی، و بی سر وصلدا تلرین شلرکت کننلده ایلن جشلن،       ب

ابراهیم! درجریان این چفت شلدن هلای روز بله روز ارگانیلک تربلود کله او را بیشلتر و        

 بیشتر شناختم.

رفیقی کم حرف، اما در همان حا  رک و با کالمی طنز گونه. کمتر یادد می آیلد کله او   

مان تا آن زمان که رفت، بی لبخند دیلده باشلم. لبخنلدی تللخ      را از همان آغاز آشنایی

گونه، ولی دلنشین. منارت یافته بود در پننان کردن خشم خود. خشم از هر آن چیلزی  

که تیا ماها را مثل ترقه منفجر می کرد. خونسرد بود ولی سخت مصمم. تعند اگر ملی  

سلختگیر بلود و در مقابلل بلی      پ یرفت، تا به آخر می رفت و متقابالً، نسبت به اشلتباه 

تعندی ها، فردی بی گ شت و حتی کم انعطاف.در باره ضعف های شخصیتی، قضلاوتی  

سریع داشت و موضعی صری . در برقراری رابطه، سخت احتیاط به خرج ملی داد. و ایلن   

البته، همزمان نقطه ضعف و قوت او بود. اصوالً چندان قوی نبود در ارتباط گیلری هلا و   

کشف خالقانه امکانات محیط، اما رابطه ای را که داشت به دقت حف  می کلرد و  نیز در 

موارد نیاز را که می فنمید، برای تولیدشان راساً و با همه توان می کوشید تا که برطرف 

 شوند. خیلی نمی خواند و دقی  تر، برخالف ماها چندان سریع خوان نبود.
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یش ملی یافلت، تلا چنلدبار نملی خوانلد       ولی آنچه را که دلچسب و پاسخ به پرسش ها

رد تئلوری   "بود که به من گفلت جلزوه    1۴۳1رهایش نمی کرد. یک بار در اواخر بنار 

را آن قدر خوانده اد که تقریبلاً حفظلش شلده اد! او زودتلر از همله ملا از حرکلات         "بقا

 دانشجویی فاصله گرفته بود.

گیری ها معموالً عجلله نملی   بیشتر گوش می کرد و بعد تصمیم می گرفت. در تصمیم 

گشت. ولی به نتیجه که می رسید و موضلع کله پیلدا ملی      کرد. دنبا  منط  آهنین می

نمود، دیگر می دانستیم تغییر رای و تصمیم او به اصطالح کار حضرت فیل اسلت. نظلر   

برای او، نه آستانه عمل که خود عمل بود. لحظه اقداد، پلیش او زملانی بلود بلرای ابلراز      

 ین شجاعت و نشان دادن باالترین آمادگی در پیشواز از ریسک.بیشتر

و بعدها با خود می اندیشیدد که خصوصیات شخصیتی او برای بد  شلدن اش بله یلک    

چریک، بمراتب ازهمه هم گروهی ها واطرافیانش درآن سا  های اولیه، مساعد تر بلود و  

 تر!امکان تربیت پ یری اش برای فدایی گری، از بقیه ما آسان 

 دیدار در آن تابستان داغ

در جریان سلفرد از بانله کردسلتان بله      1۴۳۱طی دیدار یک روزه ای که تابستان سا  

تنکابن و بابل مازندران و سر راهم در تنران با او داشلتم، او همله اش از ضلرورت قلاطع     

بیرون زدن از الک و پیله سخن می گفت. در حین قدد زدن کله گلرد صلحبت بلودیم،     

در پشت ویترین یک اسباب فروشی اشاره کرد و به طنز گفت ایلن   "مسلسلی"ه یکنو ب

همان است که پسرک قنرمان داستان صمد بنرنگی آرزویلش را داشلت! پرسلش هلای     

کنجکاوانه اش از دانسته ها و شنیده هلای ملن در بلاره آنچله کله بلر گلروه پلارتیزانی         

د، ا نللار نظرهللای سللئوا  مللال آواره در کردسللتان گ شللته بللو -زاده شللریف -معینللی

برانگیزش راجع به گسترش جنگ های چریکی در امریکای التین، و طرح موضوع عملی 

بودن امکان برقراری رابطه با جنبش مقاومت مسلحانه فلسطین، بیشلترین نشلت هلای    

 ذهنی من شد از گفت و شنود های آن روزمان.
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ی کردن آن، از بقیله رفقلای گلروه    آنجا فنمیدد که او درتاکید بر مبارزه قنر آمیز و عمل

جلوتر رفته است. همان حسی که، کردستان در من تقویت کرده بلود. بلا درون خلوانی    

حرف های پوشیده اش دریافتم که او در تنران با محافلی سلر و سلری دارد کله خیللی     

یز پیشتر از ما رفته اند. البته درهمین حد و نه بیشتر، زیرا داشتیم یاد می گرفتیم که چ

 اضافی از هم نپرسیم.

در جریان سلفرد از بانله کردسلتان بله      1۴۳۱طی دیدار یک روزه ای که تابستان سا  

تنکابن و بابل مازندران و سر راهم در تنران با او داشلتم، او همله اش از ضلرورت قلاطع     

بیرون زدن از الک و پیله سخن می گفت. در حین قدد زدن کله گلرد صلحبت بلودیم،     

در پشت ویترین یک اسباب فروشی اشاره کرد و به طنز گفت ایلن   "لسلیمس"یکنو به 

 همان است که پسرک قنرمان داستان صمد بنرنگی آرزویش را داشت!

در آن روز، بین او ومن گرد ترین رابطه و عاطفه پدیدار آمد! و یادد نمی رود که پلس از  

و دیگر رفقای گروه بر سلر   خداحافظی با او، خود را برای کلنجار رفتن جدی تر با بنروز

 مبارزه مسلحانه مصمم تر یافتم!

چله بایلد   "، ما در پی دو سا  کلار مطالعلاتی و بحلث بلر سلر      1۴۳۱از نیمه های سا  

و در عین حا  یارگیری ها و گسترش شبکه زیر گروه ، داشتیم به تواف  بلر سلر    "کرد؟

ز ارمغانی و ضمانت ملالی  مبارزه مسلحانه نزدیک می شدیم و حتی من با جلب نظر بنرو

او، ازطری  یک واسطه وارد معامله خرید سالح از کردستان عراق شده بودد که عملیلات  

شنر توسط شاخه تبریز چریک ها شروع شلد و ملا را بلا     6سیاهکل و حمله به کالنتری 

 حرکتی سازمان یافته و مصممانه مواجه ساخت.

ه با برخلی از رفقلای شلاخه تبریلز چریلک      البته پیش از آن، ما از کانا  های متفاوت چ

و چله بلا    -کنبا بیشترین شان آشلنایی علاطفی و سیاسلی داشلتیم     –های فدایی خل  

رفقای تنران و از جمله به گونه غیر مستقیم با غفور حسن پور و عباس مفتلاحی بحلث   

هایی کرده بودیم و در جریان برخی تحرکات و حتی بعضی تدارکات آننا قلرار داشلتیم.   
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اما بقایای تردید در باره اصولیت و صحت عمل مسلحانه هنوز گلروه را در چنبلره خلود    

 گرفته بود و با آن، محافظه کارانه برخورد می شد.

تاییر فیصله بخش بر مباحث گروه و سمت دهندگی قطعی به ما در زمینه شکل و شیوه 

میر پرویز پویان ایفا کرد ا "در رد تئوری بقا و ضرورت مبارزه مسلحانه "مبارزه را، جزوه 

 که بنروز آن را از تنران آورد.
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 آخرین دیدار ما!

از این پس، مسئله ما پیوستن مان بود به چریک های فدایی خل  که با اعالد موجودیت 

قدرتمندانه خود فضای سیاسی را به تسخیر خود کشیده بود. ما هم تصمیم گرفتیم کله  

 پیراملون  خودملان  انتشلاراتی –در کنار کار سیاسلی  تا زمان ارتباط گیری با چریک ها، 

رویدادهای کشور، و یفه بازتکثیر و پخش اعالمیه های فداییان و نوشلته هلای آنلان را    

برعنده بگیریم. این کار با توجه به امکانات نسبتاً گسترده ای که طی چنار سا  گ شته 

هم در جریان تلدارک   فراهم آورده بودیم، خوب پیش رفت. از عملیات مسلحانه موردی

ساله شاهنشاهی، صحبت هایی به میان آملد کله    2۳11رژیم برای برگزاری جشن های 

فرصت اجرا نیافت. این زمان، رهایی انرژی درونی در ابراهیم بود و فرصتی بلرای صلرف   

استعداد های او در زمینه پراتیک. در این دوره من از نزدیک شاهد زندگی مرتاض گونله  

ی دیدد که چگونه چندر غاز پلو  دانشلجویی اش را صلرف املور تلدارکاتی      او بودد و م

داد و به طنز می گفت که چللو کبلاب بلرایش     ها تن نمی مبارزه می کند. او به ولخرجی

 نمی سازد، و من می دانستم که نه تننا چنین نیست بلکه خیلی هم آن را دوست دارد!

ده بود. بگیر و ببندهای گسلترده سلا    اما داس درو ساواک بد جوری به جان خرمن افتا

صفوف ما را هم در نوردید. اعضای اصلی گروه ما و تعدادی از افلراد حلو  و حلوش     ۳1

 آن، در رابطه های متنوع و متفاوتی دستگیر شدند.

گروه، از هم گسیخت بی آنکه وجود و ارتباطات آن للو بلرود. ابلراهیم تننلا فلرد بلود از       

یان نیامد. او ماند تا اولین ورودی شبکه وسلیع ملا بله خانله     هسته اصلی، که نامش به م

های تیمی سازمان شود، الحاقی که بعدها از کسان مرتبط با گروه ما بیش از بیست نفر 

را در بر گرفت.از عملیات مسلحانه موردی هم در جریان تلدارک رژیلم بلرای برگلزاری     

که فرصت اجلرا نیافلت.    ساله شاهنشاهی، صحبت هایی به میان آمد 2۳11جشن های 

این زمان، رهایی انرژی درونی در ابراهیم بود و فرصتی برای صرف اسلتعداد هلای او در   

زمینه پراتیک. در این دوره من از نزدیک شاهد زندگی مرتاض گونه او بودد و می دیلدد  

 که چگونه چندر غاز پو  دانشجویی اش را صرف امور تدارکاتی مبارزه می کند.
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های ما به سازمان، عزیزانی در دو رژیم شاه و والیت فقیه جان باختند که بلاز  از ورودی 

ابراهیم نخستین آن بود و دیگرانی هم جان به در بردند که زنده باشند. ابراهیم اما پیش 

از مخفی شدن کاری کرد که حتلی تصلورش هلم در ذهلنم نملی گنجیلد. در آخلرین        

افراد شبکه ما از جمله مجید عبلدالرحیم پلور   بود که من و چند نفر از  ۳1روزهای سا  

ناد آشنا از زندان تبریز برای دادگاه تجدید نظر بله زنلدان دریلا کنلار ارومیله فرسلتاده       

 شدیم.

بود که ناد من و محمد رضلا حلداد پلور خیابلان،      ۳1به گمانم روزی از اواخراردیبنشت 

صلل کننلده فتحعللی    دیگلر عضواصللی گلروه ملا و و     -همکالسی و هم پرونده ایلی اد  

پناهیان و چند رفی  دیگر به گروه، برای رفتن به پشت میله های اتاق مالقات، خوانلده  

افتاد! مگر چنین چیزی امکلان   "بنروز"شد.آنجا که رفتیم به یکباره چشمم به ابراهیم و

دارد؟! هم خشکم زد و هم هیجان زده شدد. همراه برادرد فرزاد کریمی آمده بودند و به 

ان پسر خاله محمد. نمی دانم آن یک ربع تا بیست دقیقه چگونه گ شت، ولی هلی   عنو

 گاه از یاد نخواهم برد آنچه را که در این دیدار از او شنیدد.  

پیش پاسبانی که ماموریت استراق سمع سخنان ما را داشت، با تکراری چنلد بلاره ایلن    

این اندازه زحمت کشیده و اینجا  پرسش  اهراً تعارفی را از آننا کردد که، آخر برای چه

آمده اید و بی خودی خود را این همه به دردسر انداخته اید؟! و او، در پاسخ من و بلا آن  

لبخند طنز گونه همیشگی اش جمله ای گفت که گویا می دانسلت آخلرین کالملش بلا     

پیش خود گفتم حاال که دارد به ماموریتی در شلنری بسلیار دور ملی رود،     "من است: 

با خود گفتم، ماها و حاللیت طلبیلدن؟! عجلب    "بنتر است که از شماها حاللیت بطلبم!

داستانی است! پیاد را گرفتم و شاد و غمگین به درون بند برگشتم. و در این بلاره، بلین   

 من و محمد هم چیزی رد و بد  نشد! و او رفت به ماموریت، ماموریتی برای همیشه.

ها فنمیدد که از طری  هم دانشگاهی اش بنلروز عبلدی   ابراهیم مخفی شد و خیلی بعد

همشنری و از بستگان دور ما، به سازمان وصل می شود و برای بلرده شلدن بله خانله     –

تیمی، سر قرارعباس جمشیدی رودباری می رود. تا آخر های آن سا  در رابطه متنلاوب  



 1۳8 

حلت مسلئولیت   ت ۳2تحت مسئولیت احمد زیبرد و حسن نوروزی بوده و اواخر بنارسا  

شود و در آنجا مسئولیت یک تیم تدارکاتی را بر عنلده   علی اکبر جعفری عازد مشند می

 می گیرد.

 چشم انتظار او ماندیم!

وقتی ما چند نفرهسته اولیه همان گروهی که صحبتش را کردد، پلس از زنلدان کشلی    

های مستقل از هم دوباره آزاد شدیم، بار دیگر دورهم جمع آمدیم با قصد و نیت الحلاق  

 بی درنگ به سازمان در اولین امکان و فرصت ممکن.  

یلن بلود کله شلاید از     بود. یک نگاهم بله ا  ۳2این زمان، ماه های تالقی پاییز و زمستان 

ابراهیم خبری شود. بیاید سراغ یکی از ما، و یا که برای بردن ما به درون سازمان کسلی  

را پیش ما بفرستد. مگر ممکن است که او ما را فراموش کند؟! وللی انتظلار بلی نتیجله     

بود، خبری نشد که نشد. شخصاً پیش خود به این برآورد رسلیده بلودد کله او احتملاالً     

ده و البد به همین خاطر هم است که به داد ما نمی رسد! البته آن موقع هنلوز  کشته ش

نمی دانستم که دوره، دوره اوج احتیاط ها در سازمان پیرامون ارتباط گیری ها بویژه بلا  

آزاد شده ها از زندان ها است و مشی تشلکیالتی سلازمان، تمرکزحلداکثر بلر بیشلترین      

 ر کردن تورهای ساواک و بازسازی تیم ها.تالش ها جنت حف  شبکه موجود، کو

بازسازی ای که، مقدمه ای شد برای عضو گیری های بسیار گسلترده و حتلی افراطلی و    

. بعدها اما از روی عالیمی فنمیدد که ابلراهیم بله احتملا     ۳۴بعضاً بی حساب در سا  

 "ی سلازمان باال"بسیار زیاد کار خود را کرده و اطالعات و مشخصات دوستان خود را به 

نشانه هایی از ارتباط گیلری   ۳۴داده است.خود من، درست در روزها و هفته های نوروز 

های سازمان از جمله مراجعه رفقا به محل کارد را حس می کردد که دستگیری دوبلاره  

اد پیش آمد؛ دستگیری پیشگیرانه و بی هی  مدرکی که البته پس از چند ماه اقامتم در 

یش دلیل تراشیدند! این مراجعه به احتما  بسلیار قلوی، بله وسلاطت     سلو  انفرادی برا

مرضیه احمدی اسکویی بوده که از یک سو گویا بلا ابلراهیم و شلاخه مشلند ارتباطلاتی      

داشته و از سوی دیگر مسئو  یک گروه علنی چنار نفره در تبریز بود که دو عضلو آن را  
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نند فلرزاد از طریل  ملن پلا بله عرصله       که او نیز ما -برادرد فرزاد، و یوسف کیشی زاده 

 تشکیل می دادند. -مبارزه سیاسی گ اشته بود

همللان گروهللی کلله، لللو رفللتن و دسللتگیری اش بلله قیمللت جللان مرضللیه و شللیرین   

تملاد شلد. برگلردد بله سلیر داسلتان و ایلن         ۳۴معاضد)فضیلت کالد( در فروردین ماه 

رتباط گیری رفقلا بلا ملن، هلی      قسمت را با این تماد کنم که کیفیت آن مراجعه برای ا

 وقت به روشنی برایم معلود نشد. 

بلا چریلک    "رابطه خطرناک"به هر حا  تا نزدیکی های انقالب در زندان ماندد به بنانه 

ها و اتناد موهود رابطه تشکیالتی با آنان! در پی دستگیری من البته، تالش برای ارتباط 

شلدت ملی گیلرد و بله نتیجله هلم        "بنلروز "گیری ها از سوی دو دیگر، یعنی بنروز و 

 نزدیک می شود.

خلی  نمی رسد زیرا که او را هم مانند مورد ملن   "بنروز"ولی از این تالش ها چیزی به 

و به قصد پیشگیری از احتما  مخفی شدن، دو ماه بعد از من دستگیر می کنند. املا در  

فارش من از زندان برای شلتاب  مورد بنروز ارمغانی کار به بار می نشیند. بنروز در پی س

و به اتکای رابطه ای که از طری  موحدی پور با سلازمان برقلرار کلرده بلود،      "رفتن"در 

بالفاصله مخفی می شود تا که نقش تاریخی خود را ایفا کنلد و تلا کله در کنلار حمیلد      

 اشرف، تحوالت نوین در سازمان را رهبری کند و به آننا شتاب دهد. 

 از مرگ او در کمیته آگاهی های مبهم

است در بند دو شکنجه گاه مخوف کمیته مشترک.  ۳۴عصرهنگاد روزی از اوایل خرداد 

همان جایی که حاال موزه عبرت ناد دارد. مامور بند در سلو  ها را به نوبت بلاز و بسلته   

می کند تا برنامه آخرین دور دستشویی رفتن روزانه زندانیان بله اجلرا درآیلد و سلکوت     

 و سنگین بند، رنگ شب بر خود بگیرد.  شود 

منتظر نوبتم بودد و مشغو  ریختن تاس خمیری و بازی نرد با خلویش، کله بله یکبلاره     

متلر مکعبلی صلدای خفله فلرزاد       6دریچه در سلو  تکانی خورد و در آن فضای تنلگ  

پیچید! قبالً با تشخیص صدا و لنجه خود ویژه اش دستم آمده بود کله فاصلله بلین ملا     



 1۳1 

سه سلو  است و از حالت پا کشانش فنمیلده بلودد کله ضلرب شسلت حسلینی،        فقط

کمیته را، حسابی چشیده است! او بله سلرعت و در چنلد جملله      "اتاق تمشیت"رییس 

کوتاه به من رساند که: با اسماعیل روبه رویش کرده اند، نلاد ابلراهیم بله میلان آملده و      

 ارتباطات من نیز با آننا روشده است.

برادرانه و رفیقانه البته کمک بزرگی کرد بله ملن در مواجنله اد بلا بازجویلان.      این تنور 

گرچه یک فلک زده درهم شکسته زیر شکنجه و سقوط کرده درحد همکاری و گلزارش  

دهی که ساکن سلولی به فاصله دو سلو  از من بود همین که از این ارتبلاط گیلری بلو    

ادرد، کتک تنبینی جانانه ای سر ایلن ملاجرا   برد، با رد راپورت کار دست فرزاد داد. و بر

 خورد بی آنکه البته، حد تماس یا مضمون آن را برای بازجویان روشن کند!

تا آن روز که از دستگیری اد یک ماه و انلدی ملی گ شلت، ابتکارعملل در چنلد فقلره       

ملن  بازجویی که داشتم هنوز با من بود. زیرا هم اطمینان داشتم که آننا چیزتلازه ای از  

– ۳1و پلاییز   ۳۱در چنته ندارند و هم به اتکای تجاربم از دو بار دستگیری در تابستان 

 ملن  سلوی  از خطاهلایی  بلروز  حا  عین در و شدید بسیار هایشکنجه با دومی این که

 بگریزد. فرساطاقت شکنجه فشار زیر قرارگرفتن خطر از بودد توانسته بودل همراه

اطالعات، وضع فرق کرده و آس دست بلازجو افتلاده بلود.    حا  اما با رو شدن یک سری 

ترس برد داشت و تا صب  روی جوانب مختلف موضوع فکر کردد و آخلرش بلاالخره بله    

این رسیدد که: او  مقاومت الکی و مقداری شالق خوری، و بعلد اعتلراف داوطلبانله بله     

زنلده تلا هلر     همان دانسته های بازجو، و سقف کار نیز مقاوملت بلرای حفل  اطالعلات    

آنجایی که بتوانم. این سیاست کارگر افتاد و خوب هم اجرا شلد. البتله بعلداً بله هنگلاد      

پرونده خوانی در جریان دادگاه دریافتم که نیز تک نویسی گملراه کننلده اسلماعیل در    

 باره من، در گمراه ماندن بازجو به جای خود مویربوده است.

نشانه هلایی از ارتبلاط گیلری هلای سلازمان از       ۳۴درست در روزها و هفته های نوروز 

جمله مراجعه رفقا به محل کارد را حس می کردد که دستگیری دوبلاره اد پلیش آملد؛    
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دستگیری پیشگیرانه و بی هی  مدرکی کله البتله پلس از چنلد ملاه اقلامتم در سللو         

 انفرادی برایش دلیل تراشیدند!

در تسخیر داشت. ابلراهیم کجاسلت و بلر    در این میان اما، ابناد اصلی همچنان ذهن مرا 

آذربایجلانی  دسلتیار  زاده( و ربیلع  ناصر اصلی ناد هدایت ) با–سر او چه آمده؟ سربازجو

 بیلراه  بلدو  او به راست و چا و میکردند صحبت ابراهیمازبسیارتوزیباکینه اردالن، -اش

ولی سوخت و سوز  و گفت، دیر و زود دارد من به روکرد سربازجو کباری گفتند. حتیمی

 نه! یا در بیرون نفله میشه و یا که باالخره اینجا می آد.

پیش خود فکر می کردد که نکند باز همان تاکتیک محیالنه در میان باشد کله سلاواک   

در مورد عباس جمشیدی به کار گرفته بود: زنده دستگیرش کردند ولی در روزنامله هلا   

ا رد می کردد زیرا از بی اطالعلی مطلقشلان   نوشتند که کشته شده است! ولی این ش  ر

از کم و کیف کارکرد گروهمان در گ شته به این یقین رسیده بودد کله ابلراهیم دسلت    

 ایننا نیفتاده است.

اصالً منطقی نبود که چریکی مانند او در مشت ایننا قرار گیرد، زیر شلکنجه وحشلتناک   

نم دو سه سا  پلیش هلم کلمله    برود ولی حتی پیرامون اطالعات سوخته و نه چندان م

ای نگوید! پس دوباره می رسیدد به همان سئوا  هایی که در کله اد می چرخیدند: اگر 

او زنده است و در بیرون می گردد و می رزمد، پس چرا هلی  خبلری از پلرس و جلوی     

دقی  بازجوها راجع به مشخصات فیزیکی و  اهری و یا خصوصیات رفتاری این چریلک  

ان نیست؟ چرا تا رو شد که ابراهیم و من رابطه نزدیکی با هلم داشلته ایلم،    فراری در می

بازجوهلا صللبر اداری در پلیش گرفتنللد و ملرا بالفاصللله و در هملان لحظلله زیلر اخیلله      

نکشیدند؟ مگر جز این بود که در حاالت ویژه، شب و روز در کمیته به هم دوختله ملی   

 شد؟ 

ای چریک در میان بود، مطلقاً غیر قابلل فنلم   در هر صورت این چنین رفتارها آنجا که پ

می نمود. تننا یک ش  می ماند: ابراهیم، کشته شده است. اما چگونه، کی، و چرا اعلالد  

نشده، سئوا  هایی بودند که پاسخی برای آننا نمی یافتم. این شل  از احتملاالت یعنلی    
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نلده خلوانی اش،   در هنگلاد پرو  "بنلروز "مر  او، چند ماهی بعد و آنجا قطعی شد کله  

ا نار نظر ساواک مبنی بر کشته شدن ابراهیم را می خواند و وقتی به داخل بند بر ملی  

 گردد مرا هم در جریان می گ ارد.

دانسته های ما در این باره البته در همین حد ماند و نه بیش از آن. سئوا  های مربلوط  

بر ابناد، تا که انقالب شلد  به کم و کیف موضوع، بی جواب بودند و همچنان مدفون زیر ا

و حقیقت هویدا گردید. تنرانی شکنجه گر برخالف اکثر دانه درشت های ساواک فرصت 

فرار نیافت، از سوی مردد دسلتگیر شلد و بلا اعترافلاتش در دادگلاه، پلرده از روی ایلن        

 معمای تاریخی برگرفت.

 اعتراف شکنجه گر در باره ابراهیم

خن گشود که گردانندگان اسالمی اش با حساسلیت تملاد   تنرانی در دادگاهی زبان به س

می کوشیدند برگزاری آن و اعترافات این آدمکش در آن، بله سلود چلا تملاد نشلود و      

موجب تقویت احتراد در افکار عمومی نسبت به فداییان خلل  و حماسله آفرینلی هلای     

 آنان نگردد. 

 ر کلرد کله بله   او با فرصلت طلبلی بسلیار و تشلخیص دقیل  هملین فضلا سلعی بسلیا         

عملکردهای خود بیشتر جنبه ضد کمونیستی و اعتقاد از روی م هب دهد تا با تمایالت 

دست کم برخی از گردانندگان دادگاه همخوان باشد! با این همه، چند فقره بلی رحملی   

از جنایت های پرشمار ساواک آن چنان بر وجدان سنگینی ملی کلرد کله او عللی رغلم      

 انست از اعتراف به آننا بگریزد.زرنگ بازی هایش باز نتو

یکی ازاین فاش گویی ها، نحوه مر  ابراهیم بود در اتاق شکنجه ساواک مشند که ایلن  

عامل و شاهد قتل به توصیف آن برخاست و همین جا بود که او دیگر نتوانست ازاعتراف 

یلن  به تاییری که قنرمانی این چریک بر ذهن او گ اشلته بلود بلاز بمانلد و بله خلاطر ا      

جنایت از مردد ایران پوزش نخواهد! مطاب  گفته های وی و آنچه که ملن ملی تلوانم از    

 گفته های او در ذهن مجسم کنم، فاجعه این گونه شکل می گیرد:
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با رسیدن خبر دستگیری یک چریلک در مشلند بله تنلران، روسلای       ۳2اسفند ماه  2۳

ا ملی فرسلتند. چریلک دسلتگیر     تنرانی بالفاصله او را برای رهبری تیم بازجویی به آنج

شده، توسط یکی از ده ها گشتی ساواک که برای بله تلور انلداختن بقایلای یلک واحلد       

که در واقع همان تیم متشکل از اشرف دهقانی، اسماعیل خلاکپور   -چریکی ضربه دیده 

در خیابلان ملورد یلورش قلرار گرفتلله و      -و جلال  فتلاحی بله مسلئولیت ابلراهیم بلود      

 دستگیرمی شود.

گویا وی کلت را بیرون می کشد تا با زدن خود کاررا پایان ببلرد کله سلالحش گیرملی     

کند و از شلیک باز می ماند. پس، سیانور را زیر دندان می کشد تلا جلان دهلد و اسلیر     

آنان نگردد. نقش بر زمین می شود ولی از پا در نمی آید. سیانور بله دلیلل کننگلی اش    

و او نیمه جان دست آننا می افتلد. ابلراهیم را سلریعاً بله     به اندازه کافی تاییر نمی کند 

بیمارستان می رسانند تا روی او عملل شستشلوی معلده صلورت گیلرد و بلرای تخلیله        

اطالعاتی اش شکنجه شروع شود.فقط زجر دیدگان در زیر دستگاه هلای شلکنجه اسلت    

کله زملانی بلوده    که می فنمند آن دو روز زجر و مر  ابراهیم، نه دو ماه و نه دو سلا ،  

ن تننا از عنده انسان هلایی بلر ملی   است به درازای بی انتنایی اعماق  لمت. و تحمل آ

آمد که روشنایی در پایان این تاریکی را باورداشتند.تا تنرانلی بله آنجلا برسلد، ناهیلدی      

 بله –قتلل رسلید    بله  سلازمان  عملیلاتی  تیم کی توسط بعداً که کسی همان–سربازجو 

 گشلودن  بله  موفل   ولی کنندمی شکنجه سختی هب را ابراهیم گران،شکنجه دیگر همراه

 ایللن بلله بللاتبختر هللا،محلللی از گللزارش دریافللت از پللس شللوند. تنرانللینمللی او زبللان

 البلد  و شلده  سوخته زیادی فرصتنای هم همینجا تا که میزند تشر ناشی شنرستانینای

کنم! دست به کار ملی شلود و تلن    رفته است! اما من بلدد با او چه  دست از قرار چنین

لنیده ابراهیم را در دومین روز زجر، باز ساعت ها زیر تازیانه می گیرد تلا بلکله در ایلن    

جنگ مطلقاً نا برابر بتواند این رازگاه جنبش را به تسلخیر کشلد و بلرای فلت  رذیالنله      

 خود، ترفیع درجه از روسا بگیرد.
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این فرزند مردد، بینوده می ماند. دانسته های ولی همه این تشبثات برای گشودن دهان 

او و آنان در باره ابراهیم، از آگاهی به هویت او و یک قرار انحرافی در پلانزده روز بعلد بلا    

فردی ناشناس، فراتر نمی رود! و این، تننا دانستنی های آننا ملی شلود ازاو! تازیانله بله     

 دست ها خسته می شوند و تنرانی، کالفه.

ن لحظه چندین بار از حا  می رود ولی بارها به هوشش ملی آورنلد کله مبلادا     اسیر تا آ

 فرصت از دست رود ونتوانند از طری  او برای ضربه زدن به رفقایش جایی برسند.

پس از شالق زدن های مرگبار و وارد کردن شوک های الکتریکی پی در پی بر گوشت و 

درماندگی بر خود می پیچلد و زوزه   پوست چریک، تنرانی در حالی که از خشم ناشی از

می کشد دستور آویزان کردن ابراهیم را می دهد. همه عضالت اسیر به کش درمی آیلد  

 و درد تا مغز استخوان او تیر می کشد.

بازجوی اعزامی از مرکز، برای تازه کردن نفس همراه بقیه بیرون می رود تا راهی بجوید. 

سختی غیر قابل تصوراسیر، منتظر دسلتور العملل   با گزارش دهی به تنران راجع به سر 

روسایش یابتی، حسین زاده و عضدی اسلت کله از درون اتلاق شلکنجه، سلر و صلدای       

ماموران مراقبت بیرون می زند. معلود می شود کله ابلراهیم آویلزان از بلاالی پنجلره، از      

یلرد.  فرط درد طاقت فرسا سخت به حا  تشنی می افتد و در آستانه ملر  قلرار ملی گ   

ماموران مراقب، به حالت دستپاچه او را از حلقه آویلزان پلایین ملی آورنلد و بلا بسلتن       

 دستش به لوله شوفاژ اتاق، او را بر زمین قرار می دهند.

ابراهیم به تحلیل رفته را که دیگر برایش هی  رمقلی در تلن بلاقی نمانلده ، دوبلاره بله       

را از سر گیرند. و دراین لحظات اسلت  هوش می آورند تا که روسا برگردند و شکنجه ها 

 که چریک اسیر چشمش برق می زند و ذهنش جرقه.

با دیدن آن فرصتی که از همان لحظات اولیه پلس از بله حلا  آملدن در بیمارسلتان و      

شستشوی معده از آیار سیانور دنبالش می گشت، مصممانه جنبه اقداد بله ایلن شلانس    

مانده در جانش، سر را با قلوت تملاد و دقلت    می دهد. با جمع کردن آخرین رم  های 
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بسیار برگوشه تیز شوفاز می کوبد و دقایقی بعد، جان می دهد. از داخل اتاق خبلر ملی  

 از نفس افتاده است. "خرابکار"رسد به بازجوی اعزامی از تنران، که 

به درون می آیند و می بینند که آرزوی ناگزیر ابراهیم در آتش زدن جانش برای حفل   

 اران، برآورده شده است.ی

آدمی در زیر شکنجه نیست که تصمیم می گیرد مقاومت کند یا نه؟ این تصمیمی است 

که می باید در طو  زمانی دراز و در چالشی آگاهانه با خویشتن خویش پرورده شود تلا  

که در هنگامه الزد تجلی بیابد. تحمل شکنجه، هی  ربطی بله میلزان توانلایی فیزیکلی     

ارد، به قدرت روحی واال نیاز است که تننا در جریان خود تربیتی آگاهانله ملی   انسان ند

 تواند به دست آید.

آن پوک تپه، ناالن ناالن / لرزید و پا گشلاد   "بسیار دیده ایم هر دو سو را از زبان شاملو:

 .  "و فرو ریخت/ و آن شوخ بوته، پرتپش از شوق/ پیچید و با بنار در آمیخت

 شتار، برگرفته از ناد مجموعه شعری از احمد شاملو است.*عنوان این نو

                         ************* 

 
 گفتگو با مندی فتاپور پیرامون 

 - 62های  گفتگو کننده: کمیسیون بررسی عملکرد فداییان خل  ایران)اکثریت( در سا 

۳8  

 

های فدایی خلق  گیری رهبری سازمان جریک رفیق فتاپور شما در جریان شکل

اید. می خواهیم گفتگویی در این ارتباط با  در جریان انقالب و پس از آن بوده

شما داشته باشیم. ممکن است توضیح دهید ارگان های اصلی و رهبری 

 سازمان قبل از انقالب چه کسانی بودند؟ 
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تا زمان انقالب یک هیئت اجرایی سه نفره مرکب از احمد  1۴۳6  فتاپور: از اوائل سا

علی عبدالرحیم پور )مجید( و رضا غبرایی )منصور(  غالمیان لنگرودی )هادی(، قربان

هیئت مسئوالن سازمان بودند. تیمنای مختلف سازمان با این ارگان در رابطه بودند و 

توسط همین هیئت،  ۳۱ان سا  ها بین آنان تقسیم شده بودند. در تابست مسئولیت

ارگانی بناد شورای سیاسی مرکب از مجید عبدالرحیم پور، رضا غیرایی، من )مندی 

فتاپور(، هادی میرمؤید، علیرضا اکبری و اکبر دوستدار تشکیل شد. این ارگان مسئولیت 

تصمیم گیری در رابطه با سیاست ها و صدور اطالعیه ها و بیانیه های سازمان را 

گیرینای آن دوره توسط علیرضا اکبری تنظیم گردیده و به  ه داشت. اکثر موضعبرعند

 رسید. تایید این ارگان می

چند ماه قبل از انقالب تیمی با شرکت فرخ نگندار، علیرضا اکبری و بعدتر جمشید 

های سازمان در چند ماه  گیری طاهری پور و برای مدتی بنروز خلی  تشکیل شد. موضع

نقالب عمدتا توسط فرخ نگندار تنظیم و در این تیم آماده شده و انتشار آخر قبل از ا

می یافتند. مجید عبدالرحیم پور و رضا غیرایی در رابطه مستقیم با این تیم بودند. من 

های آخر قبل از انقالب هر هفته به این تیم می رفتم و  حدوداً دو هفته یکبار و در هفته

آمد و تحوالت و مواضع سازمان و  مجید نیز می ماندد. معموال یک شب آن جا می

 اقداماتی را که باید صورت می گرفتند، مورد بحث قرار می دادیم.

ای که در این خانه برگزار کردیم، مجید عبدالرحیم پور و رضا غبرایی   در آخرین جلسه

هم شرکت داشتند و بحث مفصلی در رابطه با رهبری سازمان در شرایط جدید داشتیم. 

یک هیئت اجرایی سه نفره و یک یا دو ارگان سیاسی بی ارتباط با هم، پاسخگوی 
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وضعیت نبود. طرحی که مورد بحث ما قرار گرفت شکل دهی ارگان رهبری از طری  

تدارکاتی با مسئولیت احمد غالمیان و  -سازماندهی چند ارگان بود. ارگان نظامی 

قاسم سیادتی، سیامک اسدیان و  عضویت چند تن از کادرها مثل رحیم اسداللنی،

تنماسب وزیری؛ ارگان تشکیالتی اجرایی با شرکت مجید عبدالرحیم پور، رضا غبرایی، 

هادی میرمؤید، اکبر دوستدار؛ ارگان سیاسی با شرکت فرخ نگندار، جمشید طاهری پور 

 و علیرضا اکبری و با اضافه شدن بنزاد کریمی و امیر ممبینی؛ و ارگان ارتباطات و

هدایت و شکل دهی سازماننای جنبی و علنی با مسئولیت من. مطاب  این طرح رهبری 

 گرفت. مرکزی سازمان با شرکت یک یا دو تن از هر یک از ارگاننای ذکر شده شکل می

در این جلسه عالوه بر این طرح، پیشنناد من برای تغییر رادیکا  سازماندهی سازمان 

های چریکی به جز چند تیم نظامی  پیشنناد، تیممورد بحث قرار گرفت. مطاب  این 

کردند.  های علنی زندگی می منحل شده و اعضای مخفی و مسل  سازمان نزد سمپات

مجید و رضا غبرایی معتقد بودند این طرح با مخالفت جدی در درون سازمان مواجه 

 خواهد شد و ناپخته است و بنتر است که فعال طرح نشود.

ای با شرکت همه مسئوالن سیاسی و تشکیالتی سازمان  ن جلسهروز بیست و یکم بنم

در خانه ذخیره من و مریم سطوت )در آریاشنر( برگزار شد. در این جلسه قرار بود که 

تحلیل و موضع ما در شرایط جدید و تعیین ارگان رهبری جید مورد بحث قرار گیرد. 

د که بر طب  آن بعد از در رابطه با بحث او  فرخ نگندار تحلیلی آماده کرده بو

ها حاضرند با تامین یک سری  های هویزر با بنشتی و رفسنجانی آمریکایی صحبت

المللی  یند ماندن ایران به تعندات بین شرایط )دست نخورده ماندن ارتش و پای

پیشینش( دولت بازرگان را برسمیت بشناسند و به همین دلیل احتما  زیاد دارد که 
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جای خود را به بازرگان بدهد. در این جلسه قرار بود راجع به  بختیار کنار رفته و

 سیاست سازمان در قبا  چنین تغییری صحبت شود.

بحث دود بررسی چگونگی ارگان رهبری بود. طرحی که ما صحبت کرده بودیم در 

چارچوب عمومی مورد تأیید همه بود ولی در جزییات و افراد باید مورد بحث قرار 

 گرفت. می

ها امده بودند، در چند نوبت به  ود من و مریم رفقا را که بخشی شان از شنرستانصب  ز

محل جلسه بردیم. اولین تظاهرات رسمی سازمان که قرار بود روز نوزده بنمن در 

دانشگاه تنران به مناسبت سالروز سیاهکل برگزار گردد، به دلیل همزمان شدن با 

ازرگان به روز بیست ویکم بنمن انتقا  راهپیمایی حمایت از نخست وزیری منندس ب

یافته بود و من پس از بردن همه رفقا به محل جلسه، علیرغم اعتراض برخی از رفقا، 

 رفتم و نتوانستم در جلسه شرکت کنم. بایست به دانشگاه تنران می

 این جلسه بدلیل آغاز قیاد ناتماد ماند و هی  تصمیمی اتخاذ نشد.

 

 سازمان نامشخص بود؟ یعنی در روز قیام رهبری

 

نه این صحبت دقی  نیست. مسئوالن سازمانی مشخص بودند و ارگاننا به همان صورت 

ساب  رسمیت داشتند ولی طبیعتاً با تشکیل ستاد و تغییر جنشی موقعیت سازمان 

 های قبلی پاسخگو نبودند.  ساختار و ارگان

 

 فت؟گر تصمیم گیری در روزهای پس از انقالب چگونه صور  می
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در یکی دو روز او ، خیلی از تصمیمات را افراد بدون ارتباط با هم اتخاد کردند؛ مثل 

تشکیل ستاد و یا بعبارت دیگر علنی کردن سازمان را من تصمیم گرفتم و اعالد کردد، 

ارتباط با دیگران نوشت و  یا اولین اعالمیه سازمان در رابطه با انقالب را فرخ نگندار بی

فرستاد و یا مسئولین سازمان در ایاالت خود مستقال تصمیمات منمی برای رادیو 

گرفتند. پس از آن که ما در ستاد مستقر شدیم همه ما در یک محل و در رابطه با هم 

 بود.  پ یر بودیم و تصمیم گیری جمعی امکان

های مخفی سازمان  ای با شرکت همه اعضای تیم در اولین روزها هر شب جلسه

شد و تصمیمات اصلی در این جلسه اتخاذ ویا  در تنران بودند، تشکیل می )چریکنا( که

ها و تعدادی از رفقای آزاد  شدند. جلسه دیگری هم با شرکت بخشی از چریک تایید می

گیرینای سازمان  شد. این جلسه به بحثنای سیاسی و سمت شده از زندان برگزار می

قوقی بود و تصمیمی در جلسات آن اختصاص داشت. جمع دود هر چند فاقد جایگاه ح

 دهی نظری رفقا نقش منمی داشت. شد، ولی عمال در سمت گرفته نمی

در همان روزهای او  هیئت اجرایی مرکب از مجید عبدالرحیم پور، رضا غبرایی و من 

 ها و ارتباطات با این هیئت بود.  انتخاب شد. مسئولبت تمامی ارگان

 

گان انتخاب شد و آیا انتخاب این ترکیب به این هیئت اجرایی توسط کدام ار

معنی کنار گذاشتن احمد غالمیان از ترکیب هیهیئت اجرایی قبل از انقالب 

 بود؟
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ها( به تایید رسید. کال  این ترکیب در جمع اعضای مخفی سازمان قبل از انقالب )چریک

تایید  تمامی تصمیمات منم در آن روزها و شکل دهی همه ارگاننا در این جمع به

رسید. هیئت اجرایی آن زمان منمترین ارگان سازمان بود. احمد غالمیان در ترکیب  می

جدید هیئت اجرایی نبود و شاید بشود گفت که این بمعنی تنز  موقعیت او بود، ولی 

شد.  روزها تا آنجا که من بیاد دارد همه تصمیمات از این نوع به اتفاق آرا اتخاذ می در آن

یان مسئولیت نظامی، مالی و تدارکات محو  شد. خود او نیزبا مسئولیت به احمد غالم

 ذکر شده مواف  بود و با ترکیب هیئت اجرایی مخالفتی نداشت. 

 

 داد؟ های سازمان را کدام ارگان انجام می موضعگیری

 

در اسفند ماه نشریه کار با تالش محمد دبیری فرد، مصطفی مدنی، منصور اسکندری، 

ی، قاسم سیدباقری، اسفندیار کریمی و ... انتشار یافت. مسئولیت نشریه کار اکبر کامیاب

ها از طری  نشریه کار صورت  با محمد دبیری فرد بود و بخش منمی از موضعگیری

 گرفت. می

در اسفندماه ارگانی با و یفه تدوین و انتشارمواضع سازمان انتخاب شد. اعضای این 

، محمد دبیری فرد، علیرضا اکبری و امیر ممبینی. هیئت عبارت بودند از فرخ نگندار

ها که با تواف  عمومی صورت پ یرفته بود، این بار  برخالف سایر تقسیم مسئولیت

اختالف نظر بروز کرد. احمد غالمیان با حضور فرخ در این هیات مخالف بود و پس از 

کر شده رای یک بحث مفصل اکثریت حاضرین در جلسه چریکنا به ترکیب چنار نفره ذ

ای بود که برخی از  دادند. با وجود شکل گیری این ارگان مکانیسم کار بگونه
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دوره بدون تشکیل جلسه ارگان و بحث روی جزئیات  های پراهمیت آن  گیری موضع

توانست آغازگر یک  انتشار یافت. مثال تنیه متن نامه سرگشاده به بازرگان که می

، توسط فرخ نگندار تنیه شد و در جلسه بحثی سیاست نسبت به نیروهای حاکم باشد

شد خوانده شد. دراین جلسه یک سری پیشننادات  ها در ستاد تشکیل می که شب

مطرح شد و پس از دخالت دادن برخی از آننا متن ننایی انتشار یافت. البته من و مجید 

ه با اعتراض اطالعیه را قبل از انتشار دیده و آن را تایید کردیم، ولی این اطالعیه ک

اکثریت قریب به اتفاق کادرها و نیروهای سازمان مواجه شد، مورد تایید رسمی همه 

اعضا هیئت موضع گیری نبود. یا اطالعیه ای در رابطه با خسرو روزبه توسط علیرضا 

اکبری تنیه شده و انتشار یافت که در این اطالعیه حمالت تندی به حزب کمونیست 

نه رویزیونیسم شده بود و این نحوه برخورد مورد تأیید هی  یک شوروی با عنوان زرادخا

 از دیگر اعضای هیئت نبود.

خالصه این که در فروردین ماه یک هیئت اجرایی سه نفره وجود داشت که مسئولیت 

همه تشکیالت و ارتباطات را عنده داربود. یک ارگان سیاسی انتحاب شده بود که 

ا بر عنده داشت، یک هیئت تحریریه نشریه شکل های سازمان ر مسئولیت موضعگیری

گرفت، مسئولیت نظامی، مالی تدارکاتی مستقل بود.  گرفته بود که مستقالً موضع می

های پیشگاد بودد و عالوه بر همه ایننا مسئوالن ایاالت، هر چند  من در رابطه با سازمان

 مستقل از تنران تصمیم ها عمالً در رابطه با هیئت اجرایی بودند، ولی در خیلی از عرصه

کردند )هادی میرمؤید در آذربایجان، بنزاد کریمی در کردستان، اکبر  گرفته و عمل می

دوستدار در خوزستان، جمشید طاهری پور و ایرج نیری در گیالن، نقی حمیدیان در 

 مازندران، هیبت اهلل معینی در لرستان و ...(.
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هی  جمع باالتری که بتواند تصمیمات این ارگاننا رابطه این ارگاننا با یکدیگر ناروشن و 

 دار باشد وجود نداشت. را کنتر  و هماهنگ کرده و هدایت عمومی سازمان را عنده

برای رسیدگی به وضعیت نابسامان رهبری سازمان در اواخر اردیبنشت ماه )یا اوایل 

ران با شرکت دره در نزدیکی تن ای در روستای گل ای دو روزه درخانه خرداد( جلسه

کردند،  بخشی از مسئوالن سازمان و کادرهایی که در جلسات سیاسی ستاد شرکت می

نظر بودند که منمترین مشکل سازمان، ناروشنی  برگزار شد. همه شرکت کنندگان هم

وضعیت رهبری است و قبل از هر مسئله دیگری باید به این امر رسیدگی شود. محمد 

ارائه داد که بر اساس اساسنامه احزاب کمونیست و دبیری فرد طرحی را به جلسه 

بخصوص حزب کمونیست کار ترکیه که او با آنان کار کرده بود، تنظیم شده بود. در این 

اساسنامه اعضای سازمان در حوزه های پایه در محل کار و یا زندگی متشکل و سپس 

سازمان در هر منطقه  نفره محل، شنر و ایالت برای اداره فعالیتنای ۱تا  ۳کمیته های 

گرفت. رهبری سازمان از یک کمیته مرکزی پانزده نفره انتخابی تشکیل  شکل می

شد. این طرح مورد تایید و استقبا  همه حاضران در جلسه قرار گرفت و همه بر این  می

نظر بودند که اولین گاد برای اجرای این طرح انتخاب کمیته مرکزی است. در همان 

ای برای انتخاب کمیته مرکزی تدوین شد. مطاب  این آیین نامه اولین  جلسه آیین نامه

 شد.  کمیته مرکزی با رای مستقیم اعضای سازمان انتخاب می

با توجه به اهمیت این انتخابات لطفا روند چگونگی انتخاب کمیته مرکزی را مشروحتر 

 و تا آنجا که بیاد دارید با جزئیات توضی  دهید!

 

این سوال مطرح شد که اعضای سازمان چه کسانی هستند.  پس از این جلسه
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حدود سی نفر اعضای مخفی سازمان قبل از انقالب بودند ولی بجز این سی نفر 

 شدند؟ چه کسانی از چند هزار کادر فعال سازمان، عضو محسوب می

 

اولین گاد تعیین اعضای سازمان بود. از همان اولین صحبت روشن بود که در این زمینه 

اختالف نظر وجود دارد. در هیئت اجرایی ما به این تمایل داشتیم که باید ضابطه ای 

های جدی در  تعیین کرد که عالوه بر اعضای گ شته، حداقل همه کسانی که مسئولیت

سازمان بعنده دارند، عضو محسوب شوند. ولی تعدادی دیگر از رفقا نگران آن بودند که 

 زمان را تغییر داده و نتایجش ناروشن باشد.عضوگیری گسترده ترکیب اعضا سا

ما در هیئت اجرایی صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم هر اقدامی در جنت 

تواند ما را با مشکالت جدی در رابطه مان با برخی از  عضوگیری جدید توسط ما می

از اعضای قدیم سازمان مواجه سازد. راهی که به نظر ما رسید این بود که کمیسیونی 

میان اعضای مخفی قبل از انقالب سازمان تشکیل شده و اعضای سازمان را معین نماید. 

ما تصمیم گرفتیم مثل بقیه ارگاننایی که در این چند ماه تشکیل داده بودیم این 

 کمیسیون را با پرسش از اعضای مخفی سازمان در قبل از انقالب ایجاد دهیم.

حضوری )و بخشا از طری  تلفن( انجاد شد.  این رای گیری در یکی از همان جلسات

پور و من  بیست و پنی نفر نظر دادند. محمد دبیری فرد، رضا غیرایی، مجید عبدالرحیم

درصد رای دهندگان انتخاب شدیم. ولی در مورد نفر پنجم دو  ۱1با رای های بیش از 

 ای آوردند.ر 1۳نفر، یعنی فرخ نگندار و احمد غالمیان، رایشان مساوی شد و هریک 

قرار شد برای تعیین تکلیف این کمیسیون جلسه ای تشکیل شود. این جلسه در خانه 

پدری من برگزار شد. وقتی احمد غالمیان آمد، دیدد که خیلی عصبانی است. عصبانیت 
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او از خود کمیسیون نیود. عمر این کمیسیون حداکثر یک هفته بود و آن چنان اهمیتی 

اه ارگاننای منمتری توسط همین جمع انتخاب کرده بودیم. نداشت. ما در آن چند م

تر از این بابت بود که او قبل از انقالب رهبر سازمان بود و تصور  عصبانیت او بیش

هم در  کرد که نیمی از چریکنا به او برای عضویت در یک کمیسیون رای ندهند، آن نمی

 داده بودند.شرایطی که اکثریت قریب به اتفاق به ما چنار نفر رای 

دانستیم که این کمیسیون اهمیت ندارد، ولی روحیات آن موقع همه  با آن که همه می

توانستیم  ای بود که زیاد در پی راه های مصالحه در چنین شرایطی نبودیم. می ما بگونه

 هر شش نفر را عضو کمیسیون معرفی کرده و قضیه را تماد کنیم.

ا بر عنده داشت، اسامی همه رای دهندگان و رضا غبرایی که مسئولیت نظرخواهی ر

آرای هر کس را در مقابل او روی یک ورقه کاغ  نوشته بود. او کاغ  آرا را گ اشت وسط 

دوره و چه در موارد دیگر همگی علنی بودند(. قبل از این  اتاق. )رای گیرینای ما در آن 

و هنوز بحث اصلی شروع  که بحثنای مقدماتی در جریان بود  که همه بیایند و در حالی

بینی بودند ولی با  ها اکثرا قابل پیش نشده بود، من ورقه آرا را برداشتم و نگاه کردد. رای

کما  تعجب دیدد که مجید به هادی رای داده است. از آنجا که من نظر مجید را در 

ری دانستم، یواش به او که کنار من نشسته بود، گفتم که این مالحظه کا این مورد می

گفتی، ما این دردسر را  گ ارد. اگر تو نظر خودت را می تو روی هی  کس تاییر نمی

و ورقه را از من گرفت و اسم هادی را جلوی اسم  "راست میگی"نداشتیم. مجید گفت 

زد، حرفش تماد شود و اعالد    خودش خط زد و منتظر شد تا کسی که داشت حرف می

. در این حین من چشمم به هادی افتاد و دیدد که کند که او نظرش را تغییر داده است

متوجه صحبت ما شده و خیلی عصبانی است. مجید بعد از چند لحظه به من گفت که 
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و دوباره ورقه را برداشت و اسم هادی را جلوی اسم  "اندازد تغییر رای دعوا راه می"

 خودش نوشت. 

 

آرزو مطرح شده،  پس موضوع تغییر رای هادی که، در کتاب سفر با بالهای

 همین جریان بوده؟

 

گیری برای این  احتماالً؛ چون تننا جایی که رای هادی و فرخ مساوی شد، در رأی

 کمیسیون بود.

به هر حا  مجید رأی اش را تغییر نداد و آرا به همان شکل ماند و ما منتظر بودیم که 

 همه بیایند و یک راه حل پیدا کنیم.

قا آمدند و امیرممبینی و انوشیروان لطفی هم همراه آننا در این ضمن تعدادی از رف

بودند. هادی به حضور این دو اعتراض کرد و گفت این جلسه مربوط به اعضا سازمان 

است و این دو تن هنوز عضو سازمان نیستند. امیر هم که گویا منتظر این اعتراض بود، 

خواهید راجع  تید که میاصالً شما کی هس"منفجر شد و شروع به پرخاش کرد وگفت: 

به عضویت من صحبت کنید. آن زمان که شماها هی  کدامتان با سازمان در رابطه 

ایم  نبودید امثا  من عضو سازمان بودیم. مگر ما که زندان افتادیم، از سازمان اخراج شده

اید که چگونه یک عده  خواهید ما را عضوگیری کنید. شما اینجا جمع شده که شما می

در واقع اعتراض امیر به  "وگیری کنید، در حالی که کل قضیه غیرقانونی است.را عض

همه ما بود و بدلیل اعتراض هادی به شرکت وی، قرعه بناد او افتاده بود. به نظر من 

های امیر منطقی بود ولی ما چاره دیگری نداشتیم. باالخره باید از یک جا شروع  حرف
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 ال بحث اصلی را تحت الشعاع قرار داد.کردیم. مشاجره امیر و هادی عم می

در حین این مشاجره از ستاد سازمان در خیابان میکده تلفن زدند که رفقایی که در 

اد  اند. توضی  این که در سی دفتر سازمان در آبادان دستگیر شده بودند، آزاد شده

ستگیر فروردین به دفتر سازمان در آبادان حمله شده و همه کسانی که آنجا بودند د

روز در زندان ماندند و  ۴۱شده و بعد از چند روز به تنران فرستاده شده بودند. آننا 

درست همان روزی که ما جلسه داشتیم آزاد شدند. ما خیلی خوشحا  شدیم و جلسه 

را تعطیل کرده و برای صحبت با رفقا به ستاد رفتیم. چنارتن از دستگیر شدگان، اعضا 

الب بودند: تنماسب وزیری، اکبر دوستدار، بنروز خلی  و نفر مخفی سازمان قبل از انق

چنارد احتماال ماشاهلل خاکسار )مطمئن نیستم(. فردای آن روز نظر آنان پرسیده شد و 

شد و  1۳و رای احمد غالمیان  18همه آننا فرخ را تایید کردند و بنابراین رای فرخ 

 کمیسیون تشکیل گردید.

د داشت که ما باید یک ضابطه واحد برای عضویت در نظر در کمیسیون اتفاق نظر وجو

 شوند. بگیریم و بعد ببینیم که چه کسانی شامل این ضابطه می

در تدوین این ضابطه ما به این نتیجه رسیدیم که موقعیت افراد در سازمان پس از 

ها را  ای در این زمینه که بتواند همه جنبه تواند مبنا باشد چه تدوین ضابطه انقالب نمی

در نظر گیرد و مورد تأیید همه و یا اکثریت رفقا باشد، عملی نیست. پس تصمیم 

گرفتیم که در تدوین ضابطه رابطه افراد با سازمان قبل از انقالب مبنا باشد و ضابطه 

بدین صورت تنظیم شد که در مورد آزادشدگان از زندان، افرادی که در رابطه مستقیم 

ن رابطه دستگیر شده و در زندان در چارچوب تشکیالت فدایی با سازمان بوده و در ای

فعالیت کرده بودند، عضو سازمان محسوب شوند. اگر یک محفل در رابطه با سازمان 
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بوده و همه افراد آن دستگیر شده بودند، مطاب  این ضابطه تننا رابط اصلی محفل با 

قرار شد همه آننایی که  شد. در مورد کسانی که زندان نبودند، سازمان عضوگیری می

 قبل از انقالب مستقیماً با سازمان در رابطه بودند عضوگیری شوند.

های قبل از انقالب خیلی  مشکلی که وجود داشت این بود که تعداد روابط من در ماه

زیاد بود و اگر قرار بود همه آننا عضوگیری شوند بخش بزرگی از اعضا را تشکیل 

از دانشجویانی که پیشگاد را تشکیل داده و مسئولیتنای اصلی دادند. من با تعدادی  می

این تشکیالت را داشتند، تک تک و به طور جداگانه و با بخشی شان قبل از تشکیل این 

های قبل از انقالب در صدد تشکیل یک  سازمان رابطه داشتم. عالوه بر آن در ماه

ن، نویسندگان، هنرمندان و مدارا سازمان سیاسی علنی با مسئولیت تعدادی از سیاست

استادان دانشگاه هوادار سازمان بودد و یک سری ارتباط هم در این رابطه داشتم. 

همچنین با چندین محفل از زندانیان آزاد شده جداگانه رابطه گرفته بودد و از طری  

 "سرخه روجا"آننا با چند گروه هوادار در ارتباط بودد که برخی از آننا مثل گروه 

داد بودند. مجید عبدالرحیم پور نگران بود که عضوگیری همه آننا، ترکیب سازمان پرتع

را دگرگون کرده و غیرقابل کنتر  کند و همچنین این امر مورد اعتراض اعضا قدیم 

سازمان واقع شود. او پیشنناد کرد که ضابطه به این گونه باشد که افرادی که از شش 

اند، عضو محسوب شوند. از آنجا که  د با سازمان بودهماه قبل از انقالب در رابطه مداو

تقریبا تماد روابط من از تابستان به بعد برقرار شده بود، با این ضابطه همه آننا ح ف 

شدند. من با آن که در مجموع از این تصمیم ناراضی بودد ولی نگرانی مجید را نیز  می

یم ما در عضوگیری کامال کردد و در جلسه اعتراضی نکردد. در واقع تصم درک می

کارانه بود و مورد تایید همه اعضای وقت سازمان که از آن مطلع شدند )منجمله  محافظه
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احمد غالمیان(، نیز قرار گرفت. کار کمیسیون در تعیین ضابطه در عرض دو روز خاتمه 

شدند  یافت و با مراجعه به زندانیان و اعضای وقت خیلی سریع افرادی که شامل آن می

 تعیین شدند.

این ضابطه شامل حدود شصت نفر شد و با توجه به آن که حدود سی و چند نفر هم 

 اعضا قبلی سازمان بودند )چریکنا(، جمعا تعداد اعضا سازمان یه نود ویک نفر رسید.* 

 

آیا با توجه به تعداد فعاالن سازمان که چندین هزار نفر بود، پذیرش تنها نود و 

 سوال برانگیز نیست؟یک نفر بعنوان عضو 

 

گویید. این نود ویک نفر حتی شامل برخی از مسئوالن ما در  همین طور است که می

 شد. سط  ایاالت نمی

بعد از مشخص شدن اعضا تصمیم گرفته شد که مطاب  آیین نامه تنیه شده به همه 

اعضا مراجعه شده و آرا کتباً جمع آوری شوند. محمد دبیری فرد و رضا غبرایی 

توانست از میان اعضای  ئولیت این رای گیری را بر عنده گرفتند. هر کس میمس

سازمان به پانزده نفر رای بدهد. این اولین رای گیری رسمی سازمان و با ورقه بود. تا آن 

روز رای گیرینای ما در جلسات )در برخی موارد تلفنی( بشکل علنی و غیرفرما  بود و 

 بیشتر حالت نظرخواهی داشت.

ی گیری انجاد شد و هشت تن شامل مجید عبدالرحیم پور، من، محمد دبیری فرد، را

هادی میرمؤید، علیرضا اکبری، امیر ممبینی، رضا غبرایی و فرخ نگندار بیش از پنجاه 

درصد آرا را بدست آوردند و بعضویت کمیته مرکزی انتخاب شدند. نفر ننم انوشیروان 
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 رای بود. ۳6از حد نصاب رای داشت که کمتر  ۳۳لطفی بود که 

ما هشت نفر فردای آنروز جلسه گ اشتیم. مطاب  آیین نامه، اگر تعداد افرادی که پنجاه 

کردند، کمتر از پانزده نفر بود آنان ح  داشتند از بین افرادی که  در صد آرا را کسب می

د. چنار نفر رای کمتری آورده بودند با دوسود آرا تا تعداد پانزده نفر خود را ترمیم کنن

بعدی یعنی انوشیروان لطفی، بنزاد کریمی، علی توسلی و نقی حمیدیان توسط همه 

جمع مورد تایید قرار گرفته و به جمع کمیته مرکزی اضافه شدند. نفر سیزدهم جمشید 

پور و من در  طاهری پور بود. در این رابطه بحث مفصلی صورت گرفت. مجید عبدالرحیم

فرد در مخالفت صحبت کردند و اکثریت دو سود که مطاب  موافقت و محمد دبیری 

آیین نامه ضرور بود با افزوده شدن جمشید موافقت نکردند. از نفرات بعدی، احمد 

غالمی توسط محمد دبیری فرد و هیبت اهلل معینی توسط امیر ممبینی مطرح شدند که 

کزی سازمان از دوازده افزوده شدن آنان نیز مورد تایید قرار نگرفت و اولین کمیته مر

اهلل معینی به این دلیل بود که سه ماه  نفر ذکر شده تشکیل شد. عدد پ یرش هیبت

های چریکی بپیوندد و او  قبل از انقالب از او خواسته شده بود که مخفی شده و به تیم

 با مخفی شدن در آن شرایط مخالفت کرده و نپ یرفته بود.

مصطفی مدنی، احمد غالمیان، اصغر سلطان آبادی  از نفرات بعدی جمشید طاهری پور،

و بنراد دوستدار به اتفاق آرا بعنوان عضو مشاور کمیته مرکزی پ یرفته شدند. از بین 

کسانی که رای کمتری آورده بودند، اکبر کامیابی بدلیل فعالیتش در نشریه کارتوسط 

ضور یک کارگر و محمد دبیری فرد و بنروز سلیمانی و حشمت رییسی بدلیل ضرورت ح

یک نفر از کردستان توسط امیر ممبینی مطرح شدند. با این سه نفر نیز همگی موافقت 

کردند. همچنین علی کشتگر توسط فرخ نگندار و مندی سامع توسط من و مریم 
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سطوت توسط مجید پیشنناد شدند که با مخالفت تعدادی از جمع مواجه شده و 

 پ یرفته نشدند. 

 

شده نام هیچ یک از زنان در سازمان وجود ندارد. آیا در این در جمع انتخاب 

 رایطه بحبی صور  گرفت؟

 

از مریم سطوت، مستوره احمدزاده، رقیه دانشگری و ویداحاجبی ناد برده شد. در جلسه 

های وی در  تننا در مورد مریم سطوت به دلیل تاکید مجید عبدالرحیم پور بر توانایی

ت و با یک استدال  عمومی مورد پ یرش قرار نگرفت و دوره چریکی بحث صورت گرف

 راجع به دیگران اصال بحثی صورت نگرفت. 

 

 چه استداللی مطرح شد؟

 

اضافه شدن یک یا دو زن به ترکیب با توجه به رای پایین همه آنان ما "مطرح شد که 

دیگری  دهد که چرا در میان زنان فالنی انتخاب شده و را در مقابل این سوا  قرار می

ایم، قادر به پاسخگویی  برگزیده نشده که ما با توجه به این که با آنان کار مشترک نکرده

کند و به  نیستیم و این امر رابطه ما و فرد انتخاب شده را با سایر کادرهای زن تیره می

. این استدال  "همین دلیل بنتر است، انتخاب زنان را به ترمیم های بعد موکو  کنیم

شد این  ان هم به نظر من درست نبود چون در مورد برخی مردان نیز میهمان زم

کرد این بود که زنان،  استدال  را مطرح کرد. آنچه به تقویت این استدال  کمک می
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هی  یک بیش از دو سه رای نیاورده بودند. با توجه به آن که حدود سی درصد از رای 

ان خودشان به دیگر زنان رای نداده دهندگان زن بودند، این به معنی آن بود که زن

 بودند.

گرد بزر  در مشارکت زنان در سط  مسئولین سازمان بود. در  این تصمیم یک عقب

دوره چریکی همواره تعدادی از زنان در رده مسئولین بودند. نسترن آ  اقا، نزهت 

ان السادات روحی آهنگران و صبا بیژن زاده به مسئولیت دسته و عضویت رهبری سازم

و اشرف دهقانی به عضویت رهبری سازمان در خارج از کشور برگزیده شده بودند و 

تعداد زیادی از زنان در سط  مسئو  تیم )شاخه( قرار گرفته بودند. عدد انتخاب یک 

زن در جمع اعضای کمیته مرکزی و مشاوران در شرایطی که نزدیک به سی درصد از 

د بزر  بود که متاسفانه در دوره های بعد هم گر کادرهای سازمان زن بودند، یک عقب

 تداود یافت.

ای خواندد که همین پروسه در رابطه با سازماننای چریکی  چندی پیش در مقاله

و یا هشتاد مبارزه چریکی را کنار گ اشته  ۱1آمریکای التین زمانی که در سالنای دهه 

ازماننای چریکی خیلی و به مبارزه سیاسی روی آوردند، رخ داده و نقش زنان در س

باالتر از دوره بعد بوده. اگر این برداشت صحی  باشد، جا دارد که در این زمینه کار 

 تری صورت گیرد.  جدی

 

های سیاسی نظری در این انتخابا  وزن مهمی داشت و رای  آیا بلوک بندی

های شناخته شده بدلیل مواضع سیاسی  پایین یا عدم انتخاب برخی از چهره

 در قبال حاکمیت جدید بود یا نه؟آنان 
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نه، پس از انقالب به جز بلوک طرفداران نظرات مسعود احمدزاده که شکل گیری آن به 

گردد، بلوک بندی دیگری هنوز شکل نگرفته بود. در هفته های او   قبل از انقالب برمی

دین ماه پس از انقالب مواضع سیاسی سازمان تداود مواضع قبل از انقالب بود. از فرور

پس از اعتراض عمومی به نامه بازرگان تا خردادماه که انتخاب اولین رهبری سازمان 

انجاد گرفت، مواضع سازمان بتدریی رادیکالتر شد. در این دوره مجموعه نیروهای درون 

هایی نظیر امیر انتظاد، یزدی، قطب زاده، بنی صدر و احمد  رژیم از دولت موقت و چنره

ن حاکم و رهبران حزب جمنوری اسالمی مورد انتقاد و افشاگری قرار مدنی تا روحانیو

شود. هر چند تعدادی از رفقا از  ها بتدریی تندتر و صری  تر می دارند و لحن افشاگری

کوشند آن را تعدیل کنند و برخی  دانند و می این سمتگیری ناراضی و آنرا خطرناک می

بلوک بندی در این زمینه شکل نگرفته. در اند، ولی هنوز  گیری نیروی محرکه این سمت

این چندماه منمترین مواضع سیاسی مثل عدد شرکت در رفراندود جمنوری اسالمی، 

تالش برای پایان دادن به جنگ در ترکمن صحرا و سنندج مورد تأیید همه کادرها بود. 

بود،  قطعا برای برخی رفقا مواضع سیاسی دیگران پر اهمیت و در رأیشان تاییر گ ار

توانم از یک گروه بندی سیاسی در آن مقطع  ولی این موضوع عمومیت ندارد و من نمی

های بعد صراحت یافت و بلوک  بر اساس موضع به رژیم صحبت کنم. مواضع در ماه

 بندی در این زمینه شکل گرفت. 

 

با توجه به این که مباحث مربوط به مشی چریکی در آن مقطع حاد بود این امر 

ها تاثیر داشت؟ آیا در این زمینه بلوک بندی نظری که آرا را  حد در رای تا چه
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 سمت دهد، شکل گرفته بود؟

 

در این زمینه مباحث در آن مقطع پیش رفته و اختالفات صراحت داشتند. تا سا  

شدند و به  کردند، از سازمان جدا می همه کسانی که مشی مسلحانه را رد می 1۴۳۱

زب توده یا جریاننای مائوئیست و یا جریاننایی که بعداً خط سه جریانات دیگر یعنی ح

های  بدلیل این که امکان بوجود آمد که نوشته ۳۱پیوستند. از سا   ناد گرفتند، می

گران سازمان از بیژن و مسعود احمدزاده گرفته تا ناقدین سازمان،  رهبران و تحلیل

در اختیار نیروهای هوادار قرار مانند حیدری بیگوند، برخالف گ شته در سط  وسیع 

گیرد، مباحث نظری و رد مشی مسلحانه بیشتر از گ شته گسترش یافت. ولی بسیاری 

کردند، خود را کماکان وابسته به سازمان  از کسانی که مشی مسلحانه را رد می

به بعد بسیاری از کادرهای معتقد به مشی  ۳۳دانستند. در زندان نیز از سا   می

ن مشی را رد کردند ولی خود را به حزب توده و خط سه دورتر از سازمان مسلحانه ای

 دانستند و روابط خود را با کادرهای سازمان حف  کردند. می

در سومین روز تشکیل ستاد سازمان جلسه ای با تعدادی از کادرهایی که بدلیل 

دادیم. در  مخالفت با مشی مسلحانه آماده پیوستن به تشکیالت سازمان نبودند، تشکیل

این جلسه از طرف سازمان من و فرخ نگندار شرکت کردیم و شرکت کنندگان در 

جلسه تا آنجا که من به خاطر دارد عبارت بودند از محمدرضا شالگونی، روبن مارکاریان، 

الدین، کسری اکبری  نورالدین ریاحی، علیرضا شکوهی، محمد احمدیان، منران شناب

حمد علی پرتوی. فرخ نگندار در این جلسه مطرح کرد که کردستانی، احمد معینی و م

او نیز مخالف خط مشی مسلحانه است، ولی سازمان هنوز چنین نظری ندارد اما ارزیابی 
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توانند با  شود. من نیز بر این که آنان می او این است که این مساله در سازمان حل می

و راجع به اهمیت حضور  حف  نظرشان در سازمان در رده های مسئو  فعالیت کنند

هر کادر با تجربه در تشکیالت سازمان در آن مقطع صحبت کردد. آنان بر این نظر 

بودند که مشی مسلحانه تننا یک موضع گیری تاریخی و یا سیاسی نیست، بلکه موضع 

گیری نسبت به آن یک معیار نظری ایدئولوژیک است. اعتقاد به مشی مسلحانه نفی 

ان حاضر نیستند در سازمانی که لنینیست نیست فعالیت کنند. بعد لنینیسم است و آن

از این جلسه احمد معینی و کسری اکبری به سازمان پیوستند و دیگران به سازمان 

نپیوستند و در ماه های بعد سازمان راه کارگر را بنیان گ اشتند. جلسه دیگری نیز در 

به صد نفر از کسانی که مشی یکی از کالسنای دانشکده فنی برای تعدادی نزدیک 

کردند و یا نسبت به آن تردید داشتند، برگزار شد. بخشی از آنان به  چریکی را رد می

سازمان پیوستند وبخشی از پیوستن به سازمان تا تعیین تکلیف نسبت به مشی چریکی 

 امتناع کردند.

مسلحانه در طی ماه های پس از انقالب بتدریی کادرهای بیشتری به نادرستی مشی 

یافت ولی هنوز این  اعتقاد یافتند، ولی با وجود این که نظرات بتدریی صراحت می

پروسه در جریان بود. در مقطع شکل گیری کمیته مرکزی، این بلوک بندی برخالف دو 

سه ماه بعد که همه کادرها خود را در بلوک بندی تایید یا رد مشی مسلحانه 

ها بلوکی نیستند. مثال مجید عبدالرحیم  افته و رایدانستند، شکل ننایی خود را نی می

رأی، یعنی بیش از نود درصد آرا را  8۳و محمد دبیری فرد بیش از  88، من 8۱پور 

آوردیم، در حالی که ما سه نفر در آن مقطع سه نظر کامالً متفاوت داشتیم. مجید مشی 

کرد. من در آن مقطع با حمله تند به گ شته و رد  مسلحانه را بطور کامل رد می
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 تاکتیک مسلحانه در شرایط دیکتاتوری بطور کلی و عاد مخالف بودد و محمد دبیری

 کرد. فرد ازمشی مسلحانه و نظرات بیژن جزنی دفاع می

البته ما هر سه از اعضای مخفی سازمان قبل از انقالب بودیم و در مورد کادرهای آزاد 

شده از زندان موقعیت متفاوت بود. در درون زندان بلوک بندی در این زمینه شکل 

شان  فعا  داشتند و رابطه های زندان نقش گرفته بود و برخی کادرها در این بلوک بندی

با طرف مقابل تیره بود. بلوک بندینای درون زندان که بر اساس تأئید و یا رد مشی 

 مسلحانه شکل گرفته بودند در آرای تعدادی از رفقا تاییر منم داشتند. 

 

پایین بودن رای تعدادی از افرادی که در سازمان قبل از انقالب مسئولیت 

 مد غالمیان چه دلیلی داشت؟داشتند و بطور مشخص اح

 

نظامی نقش منمی در مسئولیتنای سازمانی داشتند. -های امنیتی قبل از انقالب توانایی

های سیاسی و مدیریتی مورد توجه بودند و این موجب تنز  نقش  پس از انقالب توانایی

های کلیدی در  امنیتی شان مسئولیت-های نظامی کادرهایی که به اتکای توانایی

مان داشتند، گردید. این البته یک برخورد عمومی بود و به نظر من در این زمینه تا ساز

 حدی هم افراط شد.

مورد احمد غالمیان ویژگی داشت. او بعد از کشته شدن حسن فرجودی، صبا بیژن زاده 

و عبداهلل پنجه شاهی که در فاصله کوتاهی از یکدیگر رخ داد، نقش مرکزی در رهبری 

ن دوره یافت و به همین دلیل مورد احتراد بخش منمی از کادرهای سازمان در آ

سازمان بود، ولی در مورد وی عالوه بر نکته عمومی که در مورد همه کادرهایی که آن 
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گفتیم ذکر کردد، بخشی از کادرهای مخفی سازمان  زمان ما به آنان کادرهای نظامی می

کی اتفاق افتاده بود، با حضور او در قبل از انقالب به دلیل مسائلی که در دوره چری

 رهبری مواف  نبودند و به او رای ندادند. 

*** 

* من رقم هفتاد و یک نفر را در مورد تعداد اعضا به خاطر دارد ولی از افرادی که در 

تنران و در جریان امر بودند فرخ و مجید رقم نود و یک نفر را به یاد دارند و حیدر و 

به خاطر ندارند. به همین دلیل در این مصاحبه من رقم نود ویک را  امیر تعداد اعضا را

مبنا گرفتم. به هر حا  اگر رقم هفتاد ویک صحی  باشد بقیه ارقاد هم باید به تبع آن 

 تصحی  شود 

 

 

***********************************                      

                 

 

 

 سازمان سیاسیفراروئی سازمان چریک ها به 

 -۹۴۳۱/  ۹۴۱۱در سال های  "اکبریت"* پروژه اصلی رهبری 

 2111نوامبر  11 - 1۴8۱آبان  11دوشنبه 

 

  پور جمشید طاهری
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با شادمانی فراوان در آستانه چنل سالگی جنبش فدائی، شاهد مصاحبه 

هائی هستیم که در باره کم و کیف موجودیت و فعالیت فدائیان خل  در 

اطالعات و آگاهی هائی در اختیار عمود می  1۴62/1۴۳8سا  های 

عنده دار  "62/۳8کمسیون بررسی سیاست و عملکرد سازمان در سا  های  "گ ارد. 

ابتکار است و طبیعی است که مراجعه اولیه به دست درکاران اصلی و تمرکز  این

مصاحبه ها هم روی چند و چون ترکیب و فعالیت رهبری آن زمان باشد. همه می 

دانیم که اصالت و اعتبار داده ها در این مصاحبه ها نسبی است و تننا با مراجعه به 

کار می شود. ت کری که در این باره به منابع متعدد و سنجش های دقی  عیار آن ها آش

نظر من می رسد؛ اهمیت مراجعه به فعالین جنبش فدائی در این سا  هاست. گزارش و 

–سنجش و داوری آن ها در باره ایرات و نتایی تصمیمات رهبری در فعالیت و زندگی 

 های رسانه که است خوب چه و هاست سا  این پیرامون روشنگری اصلی منابع از شان

زاد؛ به ویژه اخبار روز و عصر نو و یا ایران امروز میدانی برای روشنگری های آنان و نیز آ

 هر صاحب نظری از چا و میانه و راست بگشایند. 

 "کمسیون..."موضوع اصلی این یادداشت شفاف تر کردن هدفی است که در متن ابتکار 

یادآوری چند نکته ضروری  می توان و باید به آن امید داشت. برای تقویت این امید،

 است: 

 

تننا زمانی ممکن  62/۳8پرسش روشمند از سیاست و عملکرد سازمان در سا  های - ۹
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است که یک کارپایه نظری مبتنی بر مبانی مدرنیته راهنمای آن باشد! از شمار علل 

انحطاط سیاسی ایران؛ بازماندن ما ایرانیان از طرح درست پرسش است. پرسش اصلی، 

ش در باره بازنگری نقادانه این سا  ها و شجاعت آموختن از عبرت های آن است؛ پرس

ایم میان -عبرت هائی که فراخوان دگرگشت، نواندیشی و نوسازی هستند. آیا ما توانسته

در دموکراسی و  "آینده"چنان خط مرز روشنی ترسیم کنیم که به  "حا "و  "گ شته"

 د و عدالت راه برد؟ حقوق بشر، به آینده در آزادی و تجد

در دو دهه اخیر، بازنگری نقادانه گ شته بستر اصلی کوشش های کم و بیش یمربخشی 

بوده که در صفوف پیشروترین افراد و محافل چا ایران جریان داشته است. اصالت ما؛ 

دگرگشت و نوزایشی است که خیزش و جنبش شنروندی ملت ایران بر آن صحه 

 ی کند. طلب م "چا"گ اشته و از 

 

هم آمیزی چریک ها با توده مردد در روزهای قیاد علیه رژیم شاه، ارمغانش قنرمان - ۱

زدائی از چنره چریک بود! چندی نگ شت که تجلیل سالح در قیاد جای خود را به قیاد 

علیه سالح سپرد! آن فرایندی که در سازمان چریک ها، بیش از پیش نیرو گرفت و به 

در حیات آن تبدیل شد؛ فراروئی به سازمان سیاسی اما لنینیست  ای-عامل تعین کننده

است  ۳8 – 62ی سیاست و عملکرد سازمان در سا  های -بود. این پروژه؛ قلب تپنده

تا آن جا که اساس تماد اشتباهات استراتژیک و تاکتیکی رهبری سازمان را تشکیل می 

ر این سا  ها وقتی دارای دهد. بررسی کم و کیف موجودیت و فعالیت های سازمان د

ارزش نظری و عملی برای امروز و فردای ماست که بازنگری و بازشناخت نقادانه این 

پروژه، و محتوای اصلی آن یعنی لنینیسم به مثابه یک ایدئولوژی جزمی و توتالیتر؛ در 
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کانون بازاندیشی نقادانه قرار گیرد. این رویکرد خوشبختانه در صفوف فدائیان جا 

 کرده است. باز

، در چنار چوب پارادایم "اکثریت"تکامل پارادوکسیکا  از سازمان چریک ها به سازمان 

لنینیسم و در متن تاخیر تاریخی که جامعه ایران با آن دست به گریبان بوده است 

به  -لنینیسم ارتدکسی -صورت گرفت. این تحو  با گ ار از تئوری و تاکتیک بلشویکی 

احزاب کمونیست، به فرجاد خود رسید.  61سناد گردهمائی دهه لنینسم مبتنی بر ا

محتوای این تحو  از چنان سرشتی برخوردار بود که نمی توانست به ضرورت 

سازمان را در  "دموکراسی و حقوق بشر و برابر حقوقی شنروندان پاسخ بگوید و مزال

د! بدون آن که در همسوئی با غرب ستیزی و ضد لیبرالیسم آیت اهلل خمینی قرار می دا

 این سا  های تباهی آور، فدائیان خل  را از مخالفت با اصل والیت فقیه باز بدارد. 

 

توجه به خصیصه پارادوکسیکا  بودن تکامل سازمان دارای اهمیت متدیک بزر  - ۴

است و امکان می دهد تا در کنار بازشناخت نقادانه ضعف ها و اشتباهات، نقاط قوت و 

ارزش های حیاتمند و بالنده خود را ببینیم و در راه متعالی کردن آن ها بکوشیم. 

 بران کاری است که نتوانستیم کرد. انگیزش اصیل در یک بازنگری نقادانه؛ ج

آرمانخواهی سوسیالیستی که پر از نیک خواهی های بشردوستانه و استعداد از 

خودگ شتگی در راه سعادت مردد و سربلندی مینن است، محرک نیرومندی در فعالیت 

ایجادگرانه ما برای نناد سازی در جنبش مطالباتی کارگران و دهقانان و فرودستان 

د. راست این است که هر تحولی نیروی ابتکار و ایجاد گری آزاد می کند! کشور بو

سرشت ایجادگرانه تحو ؛برای برخی ابتکارهای خوداندیشیده و موقع شناسی باریک 
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بینانه رهبری راه گشود؛ ما مجدانه در راه جلو گرفتن از دامنه جنگ و کشتاری که 

انداخته بود اهتماد ورزیدیم و توفی   خمینی علیه فدائیان خل  در ترکمن صحرا به راه

آن را پیدا کردیم که به جنگ ترکمن صحرا پایان ببخشیم. سیاست خود اندیشیده ما 

از درگیری های مسلحانه در کردستان، هرچند  "سازمان چریک ها"در دور نگاهداشتن 

تکار به نفوذ فدائیان خل  در میان مردد کرد آسیب وارد آورد، دوراندیشانه بود. اب

به کمیته های انقالب  "سالح"در تسلیم داوطلبانه  "سازمان چریک ها"رهبری 

ای -ماده ۳اسالمی، شرکت در منا ره های تلویزیونی و استقبا  اندیشیده از فراخوان 

دادستانی در زمان قدوسی که بر آزادی فعالیت سیاسی مسالمت آمیز احزاب در کشور 

ز فضای خشونت و خون انجاد گرفت. ما در این تأکید داشت، در مسیر جلو گرفتن ا

گونه از فعالیت های خود به سنن دموکراتیک در آموزش های جزنی که بر نبرد علیه 

دیکتاتوری و اهمیت مبارزات قانونی تاکید داشت، متکی بودیم. اشتباه ما این نبود که 

، به راه 62/۳8در ارزیابی از توازن گرایش های سیاسی و اجتماعی ایران در سالیان 

اقلیت و راه کارگر و راه رجوی نرفتیم! این از هوشمندی ما بود. نقص ما ناتوانی و فقدان 

بضاعت در تشخیص درست سمت تکامل تاریخی ایران بود که لنینیسم توجیه 

 ایدئولوژیک و حزب توده ایران پناهگاهی برای آن بود! 

ت قرار دهد، با تشکیل کابینه فرصت تاریخی که می توانست ایران را در سمت درس

دکتر شاپور بختیار پدیدار شد اما مخالفت اپوزیسیون با کابینه بختیار و پشتیبانی همه 

طیف آن از آیت اهلل خمینی؛ ایران را از این فرصت تاریخی محرود کرد. ستیز آشتی 

، مدلل می کند بیانگر آن بود "بختیار! نوکر بی اختیار!"ناپ یر با کابینه بختیار، که شعار 

که چا ایران و مجموع اپوزیسیون شاه در صغارت و نابالغی خود خواسته به سر می برد 
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؛ اپوزیسیونی ۴2مرداد  28و برای انتخاب دموکراسی و حقوق بشر آماده نبود. کودتای 

خرداد  1۳پرورده بود با حافظه فرهنگی که او را در ادامه پشتیبانی از شورش ارتجاعی 

 درسمت مشروعه می راند!  ،1۴۳2سا  

 "خط اماد"سرخط اشتباهاتی که سازمان را در سمت آیت اهلل خمینی و پشتیبانی از 

 بسا چه و –قرار ندارد! نقطه آغاز را باید در ماه ها  62/۳8قرار داد، در سا  های 

، در هنگامه نخست وزیری دکتر شاپور ۳۱ سا  ماه دی در و انقالب از قبل -سالیان

در پوزش از ننضت آزادی و  62/۳8بختیار جست. برای بسیاری همه عبرت سا  های 

م هبی ها خالصه می شود!؛ نیروهائی که زیر تاییر این واقعیت که مروج پایدار  -ملی

 شان زایای-اند، لیبرالیسم-اسالد سیاسی و در پی پایه گ اری جمنوری اسالمی بوده

-آزادی و ترقی در این سرزمین نبود. اما همان اندازه جانبداری از لیبرالیسم نیز جنبه

ای از عبرت مورد نظر من را با خود حمل می کند. آن عبرت بزر  که باید از ضعف ها 

و اشتباهات ما در این سا  ها آموخت؛ نیاز جامعه ایران به یک چا سوسیا  دمکرات و 

و حرکت سازمان به  "خط اماد"ال  حزب توده ایران در نه چا لنینیست است. انح

موازات تحو  از سازمان چریک ها به سازمان سیاسی اما لنینیست؛ به سوی وحدت با 

، در بر گیرنده عبرت بزرگی است؛ تکامل جامعه ایران در "خط اماد"حزب و پیوستن به 

ینیست نمی توانست ای رسیده بود که یک چا لن-دهه پایانی عمر رژیم شاه به درجه

در سمت دموکراسی، حقوق بشر، پیشرفت و ترقی در آن ایفای نقش کند! برای ایفای 

چنین نقشی سازمان چریک ها به فرارفتن از پارادایم لنینیسم نیاز داشت. در حقیقت 

ضرورتی که در برابر ما قرار داشت؛ ضرورت گ ار از سوسیا  اتوپی به سوسیا  

بضاعت درک این ضرورت و توان  62/۳8سازمان در سا  های دموکراسی بود. رهبری 
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 پاسخ گفتن به آن را نداشت. 

اکنون در آستانه چنل سالگی جنبش فدائی، توان درک این ضرورت فراهم آمده است و 

تالش ها برای یافتن صحی  ترین پاسخ برای این ضرورت ادامه دارد. پاسخی که به نظر 

. دموکراتیک –است در اف  آرمانخواهی سوسیا   من می رسد: دگرگشت و نوزایشی

 می است؛ آن واژگان کلید عدالت و بشر حقوق آزادی، اما نیست ایدئولوژی یک این

 گشاده و جنان ملل دوست پیشرفته، و ترقیخواه صلحدوست، شود میننی ایران کوشد

دنیت جنان معاصر که ارزش های حیاتمند و بالنده از گنجینه ادب و هنر و م به روی

فرهنگ و تمدن ایران زمین را در خویشاوندی با فرهنگ و تمدن بشریت معاصر پاس 

می دارد. میننی که در آن نه تننا آزادی بلکه عدالت نیز برای همگان است و برای هر 

ست که در بیکاری و بیماری، ورشکستگی انسان ایرانی از جمله این ح  تضمین شده ا

و تنگدستی، از کارافتادگی و پیری از سرپناه مناسب، خوراک و پوشاک، تحصیل و 

 درمان برخوردار باشد و در عزت و احتراد زندگی کند. 

 

بدون بنره گیری از پژوهش  ۳8 – 62نقد سیاست و عملکرد سازمان در سا  های - ۳

سیاسی از علل و عوامل -رزان طیف رنگارنگ نظریای که اندیشه و-های نقادانه

اند، کاریکاتوری از نقد و -شکلگیری انقالب و استقرار نظاد اسالمی در ایران بدست داده

نظر خواهد بود. فدائیان خل ؛ فعالیت های آنان، انشعاب در صفوف آنان و تکوین و 

ران و پی آمدهای آن در ای انکارناپ یر از انقالب ای-؛ موألفه"اکثریت"تشکیل سازمان 

شرایط و مختصات جنان دو قطبی است و از این رو نمی توان و نباید آن را منفک از 

غرب؛ انقالب اسالمی و پیروی قاطبه اهالی  -ایران در جنان دو قطبی و صف آرائی شرق
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کشور از رهبری آیت اهلل خمینی، جنبش های عدالت خواهانه بی چیزان شنرها و 

ر، جنگ ایران و عراق، اشغا  سفارت امریکا، سقوط دولت بازرگان، و... روستاهای کشو

در  "نظاد اسالمی"به طور کلی مستقل و بیرون از فرایند انقالب و تشکیل و تثبیت 

 ایران بررسید. 

بازنگری نقادانه فعالیت سازمان وقتی وافی مقصود است که به ابطا  آگاهی های کاذب 

اش به اسالد -ر تئوری و پراتیک از آلودگی پننان و آشکارراه ببرد و چا ایران را د

سیاسی، از توده گرائی و اتوپیسم و اراده گرائی، و نیز از ایدئولوژی های جزمی و 

اد توفی  نسبی در این راه تننا -توتالیتر رهائی ببخشد. تا آن جا که من تجربه کرده

 که ترتیبی به ،"آزادی" و "انسان" تعریف منظر از "گ شته"وقتی میسر است که 

 دست به نرا آ حقوقی صورتبندی شنروندی، حقوق بیانیه و بشر حقوق جنانی اعالمیه

 بشری خرد دستزوردهای ترین پرارج از که – اسناد این مبانی بنیاد بر و دهد می

ایران بر چنین بنیان انسانی و عقالنی  چا نوین تحو . گیرد قرار نقادی مورد -هستند

استوار است. بدون چنین بنیانی دست یافتن به یک تحو  سوسیا  دموکراتیک مدرن 

دموکراتیک خود برای آن که  -برای چا ایران ناممکن است. سازمان در تحو  سوسیا 

اش را در ننضت چا حف  کند، باید بر بخش های زنده -تداود موجودیت تاریخی

مارکس، تجارب و ارزش های سوسیا  دموکراتیک در جنبش چا در مقیاس  میراث

ی جنان و در سراسر تاریخ معاصر ایران ابتناء داشته باشد. ضروری است تا خود را -همه

ی ارزش های حیاتمند سوسیا  دموکرات های ایران در انقالب مشروطیت و -در ادامه

ت های ایران به رهبری سلیمان میرزا دو دهه بعد از آن؛ تجربه شرکت سوسیا  دموکرا

اسکندری در کابینه سردار سپه و در پشتیبانی از نوسازی های رضا شاه، و نیز در 
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بنرمندی نقادانه از تجربه خلیل ملکی و آموزش های بیژن جزنی، باز دیده و در مقیاس 

 و المللی بین دموکراسی–جنانی، همپیوند با ارزش های حیاتمند سوسیا  

دهای تجربه تاریخی آن، باز تعریف کنیم. بر بنیاد این نگاه است که در دو دهه ردستزو

دموکراسی  -سازمان چریکنا گ شته ما و سوسیا "اد که -اخیر؛ من همواره تأکید کرده

. برای نشان دادن وزن این تعریف الزد است باز هم یادآوری کنم که "آینده ماست.

چا ایران بر بنیاد هستی شناختی مدرنیته و دموکراسی؛ صورتیابی مشخص  -سوسیا 

انسان شناختی حقوق بشری و نیز خصیصه های ارزشمند ایرانی و سنن تعالی بخش 

ملی است. عبور ما از نابالغی خود خواسته است که با بازنگری نقادانه گ شته، نه تننا در 

ق و نیز نقد دین اجتماعی بلکه در ابعاد تاریخ، فرهنگ و اخال -سیاسی  -بعد ایدئولوژی

می توان و باید به آن همت  -البته در اف  نگاه به خود و گفتگو با خود  -و سنت 

 گماشت.

 

، مقدد بر هر ۳8-62اصالت بازنگری نقادانه سیاست و عملکرد سازمان در سا  های -۳

چیز، یاری رساندن به شناخت و شناسائی راهی است برای عبور از رنی استبداد و عقب 

ی و تبعیض، و رسیدن به شادمانی آزادی و پیشرفت و عدالت! عبور کشور از ماندگ

نظامی و انتخاب آزاد نظاد دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر، از منزلگاه  -حاکمیت والئی

دموکراتیک به  -های این راه است. تجربه می آموزد که بیرون از یک راهبرد سکوالر

د این تجربه است که مایلم باز هم تاکید کنم چنین منزلگاهی نمی توان رسید. بر بنیا

که استراتژی همرائی ملی علیه استبداد دینی و دولت پادگانی کودتا، بر بنیاد اصل 

 انواع از –تکثرگرائی؛ با به رسمیت شناختن نظرگاه م هبی و یا عرفی افراد 
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ود را در خ بالندگی توان و نیرو -مشروطه پادشاهی طرفداران تا گرفته جمنوریخواهان

جنبش سبز ملت ایران، از شبکه های اجتماعی می گیرد که قادر به گسست دموکراسی 

خواهانه از اسالد فقاهتی و نقد تجدد گرایانه از اسالد سیاسی بسود جدائی دین از دولت 

 هستند و یا در چنین مسیری گاد می سپارند. 

ت می یابد و... حقیقت خود است که حقیق "شدن"وکالد آخر: هر چیز و هر امری در 

 همه حقیقت ها؛ حقیقت تغییر است.

 مشید طاهریج

 

 

 

 

 

 

 

                            ********************** 

جنابش چریکای در ایاران؛ چهال ساالگی       "درآمد: در پی انتشار ویژه نامه 

، یکی از خوانندگان وبسایت بی بی سی فارسی در ایران، که "عملیا  سیاهکل

زمان عملیا  سیاهکل، کادر کشایک بیمارساتان الهیجاان باوده اسات،      در 

خاطرا  خود از آن دوره را برای ما ارسال کرده و خواسته است که ناام وی را  

 منتشر نکنیم.
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شمسلی در تلاریخ ایلران جایگلاه ویلژه ای دارد. شلامگاه        1۴۳۱نوزدهم بنمن ماه سا  

ان الهیجلان، گلروه کلوچکی از    چنین روزی در سیاهکل از بخلش هلای تابعله شنرسلت    

چریک ها به پاسگاه ژاندارمری سلیاهکل حملله کردنلد و پلس از خللع سلالح پرسلنل        

پاسگاه، با غنیمت گرفتن یک مینی بوس به سوی کوه های اطراف حرکت کردند.هوا در 

زمان حمله صاف و منتابی بود، اما چند ساعت بعد برف شدیدی در گرفلت و در ملدتی   

ها بسته شد.اعضای گروه با مشقت و سختی بسیار خودشان را بله ناحیله   کوتاه همه راه 

ای به ناد گمل رساندند و به خانه یکی از روستاییان پناه بردند. چند نفلر از چریلک هلا    

که به آن خانه نرفته و در میان برف ها محاصره شده بودند، روز بعد در جسلت وجلوی   

 ی الهیجان تحویل داده شدند.وسیع نیروهای دولتی دستگیر و به ژاندارمر

شب های واقعه سیاهکل، شادروان دکترحسین پردیس و من کشلیک شلب بیمارسلتان    

الهیجان بودیم. هنوز آن شلب هلای بحرانلی و حلوادث حاشلیه ای واقعله سلیاهکل از        

 خاطرد نرفته است.

 اولین گروه مقتوالن و مجروحان پاسگاه سیاهکل که به بیمارستان آورده شلدند، مرکلب  

بله خانله    "گملل "بود از چند ژاندارد و چند نفر از اعضای خانواده ای که چریک هلا در  

آننا پناه برده بودند و بی تدبیریشان سبب شده بود تا آننلا را در هملان شلب دسلتگیر     

 کنند.

جریان دستگیری از این قرار بود که آننا کوله پشتی حاوی سالح هلا را در ایلوان خانله    

اتاق با ساکنان خانه در باره اوضاع زندگی و دیگر مسایل صحبت می  گ اشته بودند و در

کردند و شاد می خوردند.در این میان، فردی به کوله پشتی آننا شک کرده و آن را باز و 

جست وجو می کند و اسلحه ها و نارنجک های درونش را ملی یابلد.از سلوی دیگلر، در     

ر عواملل خلود دسلتور داده بلود کله      بیشتر دهات آن منطقه، دولت به کدخداها و دیگل 

مو ف هستند هر حرکت مشکوکی را فوراً گزارش کنند؛ ل ا خبر حضورشان را بالفاصله 

به سپاهی دانش منطقه دادند.ضمن اینکه خودشان هم تصمیم گرفتند تا هنگلاد صلرف   
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شاد روی چریک ها بیفتند، آننا را با طناب ببندند و تحویل مأمورانی کله سلر خواهنلد    

 ید بدهند.رس

 "فرو کردن سلیخ "این کار در یک چشم بر هم زدن انجاد شد و اعضای خانواده حتی با 

مقاومتشان را در هم شکسلته و آننلا را بله     "هوشنگ نیری"به بدن چریک ها از جمله 

 مأموران تحویل دادند.

یکی از اعضای مجروع آن خانواده زنی جوان بود. دیگر مجروح پاسگاه سیاهکل، شخصی 

که می گفتند رییس خانه انصلاف سلیاهکل بلود و در زملان      "اکبر وحدتی "ود به ناد ب

 حمله چریک ها در اتاق رییس پاسگاه سیاهکل، مشغو  صحبت با او بود.

شادروان دکتر امیرمظفر مظفری جراح بیمارستان را خبر کردد و او بالفاصلله بلر بلالین    

و هرچه از او می پرسلیدیم کله چله    آقای وحدتی حاضر شد. وحدتی فقط ناله می کرد 

چی بگم از این مملکت؟!... چی بگم از ایلن  "اتفاقی افتاده است، در پاسخ فقط می گفت:

.بالفاصله او را به اتاق عمل بردیم. من هم در اتاق عمل بودد. باز هم راجع بله  "مملکت؟!

کرار ملی کلرد.   چگونگی اتفاقی که برایش افتاده سؤا  کردیم و باز او همان حرف ها را ت

متأسفانه او در اتاق عمل فوت کرد.آن شب ها که کشیک بودد و طب  و یفه پزشک بله  

عیادت مجروحان می رفتم، سعی داشتم کله اطالعلاتی هلم بله دسلت بیلاورد. اعضلای        

مجروح آن خانواده به خصوص آن دختر که چند شب بعد او را به تلویزیلون آوردنلد، از   

قامات دولتی داده اند، ابراز پشیمانی و ناراحتی می کردنلد.از  اینکه چریک ها را تحویل م

آقای دکترجون ! نودونی او جونون امه ره چقلد  "دهان همان دختر شنیدد که می گفت:

منت گودن که ایشان آزادا کنیم اوشون امه واسی زحمت کشلدرن وللی امله اوشلون آه     

 ."ناله گوش نودیم واوشون جون مین سخ فرو بودیم.....!!

)آقای دکتر جان ! نمی دونید که آن جوان ها چقدر از ما خواهش و التماس می کردنلد  

که آزادشون کنیم. با اینکه اوننا بلرای ملا تلالش ملی کردنلد ملا بلدون توجله بله آه و          

 نالنشون، به تنشون سیخ فرو می کردیم!(
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بله هرکلداد   روز بعد که فرمانده های نظامی مختلف استان به عیادت آن خانواده آمدند، 

از آننا یک سکه طال دادند و فیلمبرداری هم کردند.به خاطر دارد که آننا پس از گلرفتن  

سکه ها، پشیمانی خود را فراموش کرده و مقابل دوربین از شلجاعت و شلنامتی کله در    

 دستگیری چریک ها به خرج داده بودند، صحبت های زیادی کردند!

ا را در جنگل بازداشت کردنلد و بله ژانلدارمری    فردای آن روز چند نفر دیگر از چریک ه

الهیجان تحویل دادند. من به اتفاق رییس بیمارستان برای مراقبت پزشکی به ژانلدامری  

احضار شدیم. قیافه خونسرد یکی از این چریک ها را که به گمانم نامش )هلادی( بنلده   

 خدا لنگرودی بود، همچنان به خاطر می آورد.

 ناهید قاجار

 -اجار از دوره دبیرستان از طری  دائی خود رحلیم کریمیلان، بلا گلروه مفتلاحی     ناهید ق

، ارتباط او با گروه قطلع  1۴۳1احمدزاده در ارتباط قرار گرفت. در نیمه او  سا   -پویان

از  1۴۳۴شد. او سپس به خدمت سپاهی دانش رفلت و در روسلتا معللم شلد. در سلا       

های فلدائی خلل  تملاس بلر قلرار کلرد و در       طری  زندانیان آزاد شده با سازمان چریک

به صورت یک کادر چریک فدایی، در این سازمان  ۳۱تا انقالب بنمن  ۳۳ننایت از سا  

 فعالیت کرد.

در جریان انشعاب های پس از انقالب، او بلا سلازمان فلداییان خلل  )اکثریلت( بلود. در       

گونه فعالیت تشکیالتی در از این سازمان استعفاء و از آن پس از هر 1۴6۱تابستان سا  

 خارج از کشور خودداری کرد. 

هاای  صد سال اخیر، به تدریج به صحنه تحوال  سیاسی و جنبشزنان در یک

 اجتماعی در کشورما پا گذاشتند.
 ای زنان بود.، اوج شرکت توده1۴۳۱انقالب بنمن

نقلش چنلدانی   شد، زنان در دوران حکومت رضا شاه که نوسازی جامعه از باال اعما  می

ای در دریای جامعه بود و زنلان  نداشتند. کشف حجاب با فرمان حکومتی همچون جزیره

 نیز حداکثر سوژه و موضوع آن بودند.



 18۱ 

، زنلان در جریلان جنلبش مللی     1۴۴2مرداد  28تا کودتای  1۴21در دوره دوازده ساله 

ای اوللین بلار   شدن نفت شرکت داشتند. در این دوره فعالیت سیاسی و اجتماعی زنان بر

 های دموکراتیک مستقل  اهر شد.به صورت ننادها و سازمان

های اجتملاعی و  های زنان به فعالیتحزب توده در این دوره نقش اصلی در شرکت توده

یلافتن بله   هلای حزبلی، بله ویلژه دسلت     سیاسی و حزبی داشت. ج ب زنان به فعالیلت 

گلی و فلامیلی قلرار    یونلدهای خلانواده  های باالتر، بیشتر تحت تأییر روابط و پمسوولیت

اجتماعی و فرهنگلی   -شک رابطه مستقیمی با شرایط اقتصادیداشت.چنین وضعیتی بی

جامعه آن زمان داشت. شرایط طوری نبود که زنان و دختران بتوانند با هویت زنانه خود 

 های سیاسی و تشکیالتی شرکت کنند. و به طور مستقل در فعالیت

کم و بیش از خانله بیلرون آملده و در کارخانله و اداره و مدرسله و املور        با این که زنان

 دادند.درمانی و غیره شاغل بودند اما به هر حا  بخش کوچکی از جامعه را تشکیل می

تغییرات ساختاری و فرهنگی که از آغاز دهه چنل شمسی به راه افتاد، تأییر محسوسلی  

 کرده به مراتب افزوده شد.تعداد زنان تحصیلدر نقش و موقعیت زنان ایجاد کرد. بر 

هلای فکلری و فرهنگلی و هنلری     های میانه جدید در کشور گسترش یافتند. حلوزه الیه

جویلان  هلا و دانلش  هلا و دانشلگاه  کشور از لحای کمی گسترده شدند. بر تعداد دانشکده

زنلان قلرار   ای در مقابلل دختلران و   های گسترده و مشاغل تازهکشور افزوده گشت. اف 

 گرفت.

های مختلف اجتماعی و حتلی  دختران دانشجو امکان یافتند پا به پای پسران در فعالیت

 اعتراضی و سیاسی بیش از پیش شرکت کنند.

رفلت املا از   تر پیش میای بازتر و امروزیها به سوی جامعهبا اینکه کشور در همه زمینه

تر شد.در چنلین شلرایطی نسلل    انبهجتر و اختناق سیاسی همهلحای سیاسی فضا بسته

جدیدی از جوانان که به شدت مخالف استبداد فردی شاه بودند به این نتیجله رسلیدند   

پل یر نیسلت.با ایلن طلرز فکلر،      که راه مقابله با آن، جز از طری  مبارزه مسلحانه امکلان 

های سیاسی با افکار مختلف شلکل گرفتنلد و بتلدریی مراحلل تلدارک و      محافل و گروه
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سازی تئوریکی و عملی برای آغاز مبارزه مسلحانه را طلی کردنلد. و در ننایلت، در    آماده

با حمله به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل فصل جدیدی را در مبلارزه   1۴۳۱بنمن سا   1۱

 با رژیم شاه آغاز کردند.

رساندند. زنان و دختران جوان از جنبش نوپا حمایت و به اشکا  مختلف به آن یاری می

های زیر زمینی روی آوردند. هلر سلاله بلر تعلداد مبلارزان زن      بخشی از آنان به فعالیت

 افزوده شد.

آورده طلی   "ایلران میلان دو انقلالب    "طب  آماری که آقای یرواند ابراهمیان در کتلاب  

 زن کشته شدند. ۴۱نزدیک به هشت سا  مبارزه مسلحانه چریکی، به طور کلی تعداد 

زن فلدایی   22فدایی خل  که من هم عضو آن بلودد بله تننلایی    های از سازمان چریک

 کشته یا اعداد شدند.

البته این آمار فقط شامل کسانی است که کشته شدند و گرنه تعداد زنان و دخترانی که 

هلای سیاسلی و انقالبلی در طیلف مبلارزان فلدایی و       در دهه آخر رژیم شاه در فعالیلت 

رسد.با وجود این، موانع و مشکالت فرهنگی که یمجاهد شرکت داشتند به هزاران تن م

گی داشت، عواملل  ریشه در بطن جامعه و در آداب و رسود و فرهنگ اجتماعی و خانواده

 "ایلران میلان دو انقلالب    "اصلی بود.طب  آماری که آقای یروانلد ابراهمیلان در کتلاب    

زن  ۴۱تعلداد  آورده طی نزدیک به هشت سا  مبارزه مسلحانه چریکی، بله طلور کللی    

تر، با فرمان رضا شاه زنان کشف حجاب شدند، اما چنار دهه کشته شدند.چند دهه پیش

پس از آن به دستور حکومت اسالمی دوباره به زیر حجلاب رانلده شلدند. ایلن اقلدامات      

نگر این حقیقت است که آزادی زنان و برابر حقوقی آنان صلرفاً یلک مقولله و    متضاد نشا

 حکومتی نیست.مساله سیاسی و 

نه وضع قوانین رژیم گ شته در آزادی زنان و نه وضع قوانین و محدودیت پس از انقالب 

 اسالمی، بیانگر موقعیت ویژه زنان ایرانی نیست.

های پایانی رژیم شاه، فرهنگ و سنن و آداب و رسود قدیمی و م هبی همچنان در سا 

 طره خود داشت.های ایرانی را تحت سیبخش اعظم جامعه و خانواده
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با اینکه در یکی دو دهه پایانی آن رژیم، زنان از نظر حقوق اجتماعی امتیلازات بسلیاری   

به دست آوردند، اما بخش اعظم کشور به کندی از زیر سلطه رسومات دیرینه بیرون می

 آمد. مقاومت فرهنگی در زیر پوست جامعه ادامه داشت.

آنان به دلیلل تحصلیل در شلنری دیگلر و یلا      اما موقعیت دختران دانشجو متفاوت بود. 

زندگی در کوی دانشگاه و معدودی هم با ازدواج بلا فعلالین سیاسلی، جبلراً از اسلتقال       

هلای  های مورد عالقه خود و از جملله فعالیلت  توانستند به فعالیتفردی برخوردار و می

 سیاسی و اجتماعی بپردازند.

جوان نیز محدودیت وجود داشت. جدا شلدن  ها حتی برای بسیاری از پسران در آن سا 

از خانواده و تشکیل زندگی مستقل، تننا با رفتن به دانشگاه در منطقه دیگر، یا ازدواج و 

پ یر بود. طبیعی است که دختران در این یا مناجرت و اشتغا  در شنرهای دورتر امکان

ی و رسومات و بحث گزمینه با فشارهای به مراتب بیشتری مانند محدودیت های خانواد

 هایی چون آبرو و حیثیت خانواده و حرف مردد و غیره هم روبه رو بودند.

ها، خلود یلک نمونله اسلت. ملن از طریل  روابلط        تجربه پیوستن من به سازمان چریک

دهنلده  احملدزاده )یکلی از دو گلروه تشلکیل     -پویان -فامیلی مخفیانه با گروه مفتاحی

 رابطه داشتم.سازمان چریک های فدایی خل (، 

محیط خانوادگی از فعالیت پننانی من خبر نداشت. برای اینکه بتوانم در ارتباط با گلروه  

ها و ائفی را به عنده بگیرد بیش از هر چیز احتیلاج بله اسلتقال     و بعد سازمان چریک

 مالی و فردی از خانواده داشتم.

ی وجلود داشلت ملانع    هلای سیاسل  قیود خانوادگی و سوء  ن و موانعی که برای فعالیت

اصلی آزادی و انتخاب مبارزاتی من بود. به همین دلیل پس از دیپلم از رفتن به دانشگاه 

خودداری و داوطلبانه به خدمت سپاهی دانش و به روستایی از توابع گنبد رفتم. از آنجلا  

بود که با سازمان تماس بر قرار کردد. پس از مدتی فعالیت علنلی، بله دسلتور سلازمان     

 فی شدد.مخ
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ها به دلیل اختنلاق سیاسلی، هلی  ننلاد دموکراتیلک مسلتقل زنلان وجلود         در آن سا 

نداشت. ننادهای موجود زنان، زیر نظر مستقیم حکومت قرار داشتند. پیوستن زنلان بله   

جنبش مسلحانه نه با هدف تأمین حقوق زنان بلکه با هدف تحق  یک مجموعه بله هلم   

 اف سیاسی و مبارزاتی بود.پیوسته نظرات ایدئولوژیکی و اهد

های فدایی خل  هماننلد ملردان یکسلان و بلدون هلی       عضویت زنان در سازمان چریک

 -ها و معیارها هملان پل یرش ایلدئولوژی مارکسیسلتی    گرفت. مالکتمایزی صورت می

گی بلرای فلداکاری   لنینیستی، اعتقاد به مبارزه طبقاتی، پ یرش مبارزه مسلحانه و آماده

 و ... بوده است. در راه خل 

های فدایی خل  هماننلد ملردان یکسلان و بلدون هلی       عضویت زنان در سازمان چریک

 -ها و معیارها هملان پل یرش ایلدئولوژی مارکسیسلتی    گرفت. مالکتمایزی صورت می

گی بلرای فلداکاری   لنینیستی، اعتقاد به مبارزه طبقاتی، پ یرش مبارزه مسلحانه و آماده

 وده استدر راه خل  و ... ب

ما در سازمان از حقوق برابر برخوردار بودیم. هی  زنی در سازمان بلا تبعلیض جنسلیتی    

هلای  روبه رو نبود. همه اعضا با افکار و ایدئولوژی سازمان، به مسلائل جامعله و نلابرابری   

کردند.ما همه خواهان نابودی استبداد رژیم شاه و سللطه سیاسی و اجتماعی برخورد می

امپریالیستی بودیم. به گمان ما با پیروزی بر دیکتلاتوری شلاه و ایجلاد یلک نظلاد      گران 

هلای زنلدگی فلردی و اجتملاعی و از     سیاسی مبتنی بر عدالت اجتماعی، همله نلابرابری  

شد.اما اینکه نقش مشخص زنان در سازمان چریکی چله بلود   جمله زنان حل و فصل می

ای بود که سازمان دنبلا   های مبارزهگیویژه باید گفت که این تقش عمالً تابع شرایط و

 کرد.می

نظامی بود ما همیشه در شلرایط تعقیلب و گریلز بلا      -از آنجا که شیوه مبارزاتی سیاسی

بلردیم  نیروهای امنیتی و انتظامی بودیم و در شرایط ضربات و ترمیم ضربات به سر ملی 

 کرد.که بخش عمده انرژی و توان ما را به خود مشغو  می



 1۱۴ 

در چنین شرایطی زنان نقش کلیدی برای حف  و تطبی  شرایط، نأمین ایمنی و جا بله  

 ها و... داشتند.جایی

گرچه مردان و زنان همه و ائف محوله را به یکسان برعنده داشتند، اما نوع مبلارزه بله   

های فکری و نظری و سیاسی نقلش بیشلتری برعنلده    داد که با تواناییزنان فرصت نمی

 بگیرند.

واقعیت این بود که مردان از آزادی بیشتری در جامعه برخلوردار بودنلد و در نتیجله بلا     

های سازمان را توانستند مسئولیتعملی باالتری می -های سیاسیتجربه بیشتر و توانایی

در دست داشته باشند.با این همه در بیش از هفت سلا  مبلارزه چریکلی، زنلانی ماننلد      

کردنلد و  های باالیی انجاد و یفه میآهنگران در مسئولیت نسترن آ  آقا و نزهت روحی

یا در مرکزیت سازمان قرار داشتند.با توجه به تعداد کمتر زنان در زندگی مخفی چریکی 

ها ها وشایستگیتوان این مساله را به منزله نوعی تبعیض تلقی کرد؛ چرا که کیفیتنمی

 خاست.و فرهنگی جامعه بر میاز درون جامعه و از شرایط اقتصادی و اجتماعی 

ما در آن زمان هرگز چنین احساسی نداشتیم و رفقای مرد سازمان نیز هرگلز تملایالت   

 تبعیض آمیزی از خود نشان ندادند.

 

 

 

 راز آشکار
 فریبرز نجفی شبانکاره

برای استفاده درونی نوشته شده بلود املا بلا توجله بلا مسلائل        1۴81این مقاله در سا  

 انتشار عاد می یابدخاص فعلی 
                                           __________________ 

و بدنبا  تثبیت نظاد شاهنشانی، سرکوب و خفقان و سانسلور موجلود در    1۴۳1از دهه 

جامعه باعث شده بود تا انبوهی از حقای ، شایعه و دروغ توأملان در یلک گلاو صلندوق     



 1۱۳ 

نان باقی بمانند. در همله کشلورهایی کله دیکتاتورهلا و     سربسته تاریخی بصورت راز پن

کنند اخبار و شایعات و حقای  با تحریفاتی کم و زیلاد بلر اذهلان    مستبدین حکومت می

آیلد  های سانسورچی هم فرود ملی شوند و چوب سانسور حتی بر رژیمعمومی حاکم می

لطنت رضاشلاه در  پندارند. فروپاشلی سل  بطوریکه مردد حرف راست آننا را هم دروغ می

و محاکمه سرپاس مختاری بسیاری از فجلایع تاریکخانله سلردار سلپه را      1۴21شنریور 

راز »روشن ساخت اما سرنگونی محمدرضا شاه نتوانسلت باعلث رازگشلایی چنلد فقلره      

نویسی ساله حکومت محمدرضاشاه گردد. چند صباحی است که تاریخ 2۱دوران « پننان

اریخی و مطبوعاتی برخی از زوایای پننلان تلاریخ سیاسلی    های تنگاری شخصیتو وقایع

دوسلتان بلوده آشلکار گردیلده اسلت. از دوران      کشور که مورد عالقه بسلیاری از ملینن  

 اند.محمدرضا چنار راز سربسته باقی مانده که هر یک اخیراً به نوعی رمزگشایی شده

یشه زبانزد علاد و  ها هممعلم بچه« صمد بنرنگی»داستان مر  ماهی سیاه کوچولو،  -1

 دانست ماهی سیاه کوچولو چگونه به ارس غلطید.خاص بود و هیچکس نمی

خودکشی اسرارآمیز جنان پنلوان تختی نامدار جامعه را در تنشی فرو برد و همیشله   -2

 زدود.ای از تاریخ را میدغدغه خودکشی پنلوان گوشه

تنلاقض تفکلر    بلا آن همله  « گلروه گلسلرخی  »مر  گلسرخی و دانشیان و داسلتان   -3

 اعضای گروه چون زخمی بر پیکر تاریخ معاصر بود که نیاز به مداوای شکافتن داشت.

کشور و آمار اصلی این دورة تلاریخی بله    1۴۳2 -۳۱ارقاد شندا و مقتولین مبارزات  -4

آموزی برای مبارزان و افراد جامعه همیشله ملورد توجله بلوده اسلت. آملار       عنوان درس

شلاهی  شدگان هفتاد هزار نفری در دوران ستمار نفری و کشتهزندانیان سیاسی یکصدهز

ورد زبان بود اما تشنگان حقیقت همیشه چشم بلراه ملدرک و مسلتندی قابلل توجیله      

 بودند.
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 فصل رازگشایی
با نقل خلاطراتی از افسلر پاسلگاه ارس در شلب شلود       1۴۱۴روزنامه آدینه در سا   -1

برداشلت. صلمد مجل وب فعالیتنلای     حادیه مر  صمد بنرنگی قفل از راز مر  صلمد  

زد که خشلم ارس  انقالبی و احساسی شده بود و ندانسته وارد مرداب ارس دست و پا می

او را فرو برد اما افسر پاسگاه که تصادفاً عضو سازمان چریکنای فدایی خل  هم بوده این 

ری تبلیغلاتی  راز سربسته را نگشوده تا یاران صمد بتوانند از مر  او بر علیه رژیم کلارزا 

بتازند و در این کار شادروان جال  آ  احمد و غالمحسین ساعدی بیشلترین فعالیلت را   

پ یرد که زندگی نمایند. فارغ از فضای آن روزگار، چه کسی انگاره مر  مردی را میمی

دانست. اما بنرحا  امروز یابت شد صمد بنرنگی در تقالی زندگی مغلوب را در تکاپو می

 در تکاپوی زندگی جاودانه شد. ارس شد اما

مورد خشم طاغوت قلرار  « جنان پنلوان تختی نامدار که بود که از بنر وطن افتخار» -2

گرفته و مردد در حمایت از جنان پنلوان تختی سالد و صلوات و بر دشمنان او لعنلت و  

دریده های شب نظیر غالمرضا پنلوی بلرادر  فرستادند که این امر به م اق سگخشم می

پنلوان را آرزو داشت اما او در وادی غربلت،  آمد. اگرچه رژیم مر  جنانشاه خوش نمی

تنگی روزگار و مشکالت زندگی خصوصی این جنان پنللوان بلود کله بله تنلگ آملد و       

و مللهنر راز را  « بابک باید سخن گویلد »خودکشی کرد و بسیاری بر این باور هستند که 

 بشکند.

نت محمدرضا و سرکوب مبارزین گروهلی کله بله نلاد     در آستانه شکوه و جال  سلط -3

گیلری خانلدان وی   اشتنار یافتند به اتناد ترور اعلیحضرت و گروگلان « گروه گلسرخی»

دانشلیان   …دستگیر و در یک محاکمه فرمایشی خسرو گلسرخی شاعر آزاده و کرامت ا

ویلل و  هلای ط هنرمند متعند به جوخه مر  سپرده شدند و سایر متنمان نیز به حلبس 

مدت محکود شدند. در همان موقع هم برای بسیاری این پرسلش مطلرح بلود کله     کوتاه

 خواستند؟این گروه چه کسانی هستند، چطور آشنا شدند و چه می
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سرود بناران خجسته باد بصورت یلک سلرود انقالبلی در     1۴۳۱در بنار پیروزی و بنمن 

دوباره پرسش قبلی را بوجود آورد  دانشیان …ارادیو و تلویزیون به عنوان سرودة کرامت

و شاید برای برخی خواص چگونگی  نور و فروپاشی این گروه روشن بود اما مردد هنوز 

به قللم  « من یک شورشی هستم»دانستند قضیه چیست تا اینکه مدتی پیش کتاب نمی

 راوی»عباس سماکار از اعضای گروه گلسرخی منتشر شد. چند ماه بعد نیز کتابی به ناد 

باشلد.  دانشلیان ملی   …ابه همت انوش صالحی گردآوری شد که یادنامه کرامت« بناران

پرونلده  انوش صالحی از طری  مصاحبه با تنی چند از بازماندگان گروه گلسلرخی و هلم  

و همچنین ایرج جمشلیدی سلردبیر فعللی روزنامله     « منوچنر مقدد سلیمی»اصلی وی 

تکمیل نمود. بر اساس محتوای این دو کتلاب   آسیا بخشنایی دیگر از خاطرات سماکار را

آید که گروه گلسرخی نه یک مجموعۀ هماهنگ که محفلکه بنظر درست و اصولی می

اند که ساواک به ضلرب و زور و شلالق و شلکنجه،    ارتباط تشکیالتی بودههای متعدد بی

 اعضای آن را در یک گروه جای داده است.

آزادی از طری  خریداری یک زندانی آزاده شده  جالب آن است که مدعیان دموکراسی و

 …ایلاد کراملت  ها عمالً پاپوش اعداد بلرای زنلده  )امیر فطانت( با نفوذ ذر یکی از محفل

سلازند و چنلان   دانشیان و از طری  شکوه فرهنگ نیز پرونده مر  برای گلسلرخی ملی  

از اینکله آب   شود غافلکنند که هر یک از اعضای گروه به دیگری مشکوک میعمل می

 در کاشانه رسوخ کرده است.

شدگان و زنلدانیان  از سالنای حکومت محمدرضا پنلوی آمار و ارقاد نجومی از کشته -۳

المللی نیز اسیر آمار یکصلد  طوری که حتی سازمان عضو بینسیاسی نقل محافل بوده به

نلوع حکوملت و    هزار نفر زندانی سیاسی در ایران شد. واقعیت آن است که برای ارزیابی

تواند تننا معیار اصولی باشد اما بنرحلا   شدگان نمیمنش رفتاری آن لزوماً تعداد کشته

یملر نخواهلد بلود.    ذکر واقعیات بعنوان فرازی از تاریخ مکتوب برای تجربه آیندگان بلی 

« انقالب اسالمی از آغاز تا پیلروزی »ترین کتاب خود به ناد آقای عمادالدین باقی در تازه

شدگان سیاسلی  ی استناد به آمار و ارقاد و مستندات موجود در بنیاد شنید کل کشتهط
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بندی این کشتهنفر ذکر کرده که نحوة طبقه ۴16۳را تعداد  1۴۳2 -۳۱کشور در سا  

 دهد:شدگان و شندا را جدو  ذیل نمایش می
تعداد شهدای گروههای 

 مبارز

۹۴۳۱- ۹۴۳۱ 

 سایر گروههای پیکار مجاهد فدایی

 چپ

گروههای 

 اسالمی

۴۳۹ ۹۱۱ ۱۴ ۴۱ ۴۱ ۱۱ 

 نحوه قتل یا شهاد  مبارزین

درگیری 

 مسلحانه

محکوم به 

 اعدام

 جمع هنگام فرار خودکشی مفقودین زیر شکنجه

۹۱۱ ۱۹ ۳۱ ۹۳ ۱ ۱ ۴۳۹ 

 
 کل شهدای

۳۱-۹۴۳۱ 

 کل شهدای

خرداد  ۹۳

۳۱ 

 کل شهدای دورة انقالب

۳۱-۹۴۳۱ 

شهدای  شهریور ۹۱کل شهدای 

گروههای 

 شهرستانها تهران ۱۱۱۹ مبارز

تهران، شمیران،  ۴۱ ۴۹۱۳

 ری

۱۴۹ 

سایر 

 شهرستانها

۱۱۳ 
 

۱۳ ۱۳ ۴۳۹ 

سازی ها در شفافگونه کتابنا و خاطرات و مصاحبهامید است با انتشار هر چه بیشتر این

 تاریخ اجتماعی کشور کوشش شود و نسل آینده بتواند از تاریخ مکتلوبی کله فقلدان آن   

 همیشه هزینه سنگینی را به مردد ایران تحمیل کرده، درس گیرند.

 

 تیر ۱در رمزگشائی از رویداد 

 الف. جیلو
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این نوشته قبال درمجموعه ای به ناد بازخوانی جنبش فلداییان خل ،چالشلی در نلوزایی    
امین سالگرد جنبش فدایی بله کوشلش آقایلان مسلعود      ۳1که به مناسبت  "چا ایران

 فتحی وبنروز خلی  منتشر شد به چاپ رسید. 

 مقدمه

خورشلیدی، در روان و   1۴۳۳غلو نخواهد بود اگر گفته شلود روز هشلتم تیرملاه سلا      

بله عنلوان یکلی از     "سازمان چریک های فدائی خل  ایلران "خاطره فعالین و مرتبطین 

 ک زندگی آنان به یبت رسیده است.روزهای دشوار و دردنا

مضمون نوشته پیش رو، نگاهی گ را به مقدمات مرتبط با این رویداد و چگونگی حدوث 

، ابتدا بلا ضلربات   1۴۳۳آن است. نگارنده کوشیده است منمترین حوادیی را که از سا  

 8منم به رهبری سازمان شروع و سپس در گسترش خود به از بین رفلتن کاملل آن در   

انجامید مرور کرده، بر رشلته هلای اتصلا  و انفصلا  ایلن حلوادث بلا         1۴۳۳تیر ماه  اد

یکدیگر انگشت گ اشته و حلقه های گم شده در زنجیره به هم پیوسته وقایع مورد نظلر  

 را برجسته سازد.

 

این بررسی، ادعای پاسخ به ابنامات پروسه ردیابی رهبری سازمان توسلط سلاواک درآن   

و براین است که بدون دسترسی بله اسلناد سلری مربلوط بله ایلن قبیلل        دوره را ندارد، 

موضوعات مربوط به تاریخ گ شته، که فعال درتمللک کاملل وزارت اطالعلات جمنلوری     

اسالمی ایران است، پاسخی قطعی به ناروشنی های موجود در این زمینه نامیسر خواهلد  

ایلن زمینله و ملوارد مشلابه بلین       بود. اما این امرقطعا مانع از ادامه جستجو و گفتگو در

 عالقمندان و تالش برای نزدیک شدن بله حقیقلت رویلدادهای آن زملان نخواهلد بلود.      

 

تنیه و برای ا نارنظر و تکمیل در اختیلار   211۱متن اولیه نوشته حاضر در فوریه سا  

بلا   1۴۳۱-1۴۳۱بعضی از فعالین سازمان چریک های فدائی خل  ایران که در سلالنای  

این سازمان مربوط بوده اند، قرارگرفت. انگیزه این تالش، وجود برخی ادعا هلا، اسلناد و   
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چریکنای فدائی خل ، از نخسلتین کلنش هلا تلا     "اطالعات تازه در کتاب جدیداالنتشار 

بود که ضرورت نگاهی مجدد به برخلی حلوادث گ شلته، از جملله از     ( 1)"1۴۳۱بنمن 

 را به پیش می کشید. 1۴۳۳تیر  8ر بین رفتن رهبری این سازمان د

 

امین  ۳1اکنون آن نوشته بعد ازتکمیل و ویرایش به صورت نوشته پیش رو، به مناسبت 

 سالگرد رویداد سیاهکل منتشر می گردد.

 

نگارنده کوشیده است که از دخالت دیدگاه های شخصی خویش در باز خلوانی حلوادث   

، حلقه های مختلف رویلدادهای  (2وقایع نگارانه )آن ایاد فاصله گرفته، واز منظری صرفا 

خونین دوره ای کوتا ه اما بسی ملتنب از تاریخ سازمان فلدائی را براسلاس اطالعلات در    

دسترس خویش، درقالبی معین به نظلم کشلیده، و توصلیفی فشلرده و حتلی االمکلان       

دائی؛ روشن از سیر حوادیی که به منمترین خسران سیاسی و روحلی تلاریخ سلازمان فل    

یعنی نابودی رهبری آن فرا رویید، ارائه کند. خسرانی که برخی از حیاتی تلرین مسلایل   

، محتمال می توانسلت در  1۴۳۱مربوط به سرنوشت آن در قبل و خصوصا بعد از انقالب 

 سایه، حضور، تجربه و اتوریته آن، به ترتیب دیگری حل شوند.

 

عات ارزشمند جان به در بردگان آن زمانله  الزد به تاکید است که این بررسی، بدون اطال

که ناد و نشان و اطالعات تعدادی از آن ها در این نوشته مورد استناد قرار گرفتله، نملی   

را،  "بلر  سلبز   "توانست درفرد کنونی منتشر گردد، و من و یفه خود می دانم که این

آن ها بله گرایشلات   به همه بازمانده گان آن دوران دوستی و ایثار، صرف نظر از تعلقات 

 مختلف در لحظه حاضر، تقدیم کنم.

 منابع مورد استفاده
بعضی مصاحبه ها وخاطرات مکتوب از بازماندگان آن دوره؛ که یا به مناسلبت هلای    -1

مختلف در توضی  و به تصویرکشیدن رویدادها و چرایی آن ها منتشر شده اند و یا ایلن  
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ت تنظیم شده، و در بلین جملع محلدودی از    که، صرفا با هدف تباد  اطالعات و خاطرا

فعالین آن دوره توزیع شده اند. این مطالب، هر یک به سلنم خلود کوشلیده انلد پاسلخ      

ارائه کننلد. ایلن منلابع در علین حلا  کله دارای        1۴۳۳تیر 8هایی را به چرایی ضربات 

یاد، یلا  اطالعاتی ارزشمند و دست او  هستند، اما به دلیل گ شت زمانی طوالنی از آن ا

فاقد وضوح کافی برای استفاده غیر مشروط در برخی جنبه ها بوده، ویا ایلن کله ملورد    

دخل و تصرف خود به خودی ذهن فراموشکار و ذاتا خیالپرداز قرار گرفته اند. به هملین  

دالیل، در مواردی اطالعات مندرج در آن ها، یا قادر یه تایید و تکمیل هم دیگر نبلوده،  

نم با یکدیگر دارند که گاها به تناقض فرا می رویند، و یا این که بله دور  و تفاوت های م

از نرد ها ی حاکم بر زندگی و رفتار چریک ها در آن دوره بوده و معتبلر بله نظلر نملی     

 رسند.

بعلد از ایلن    "سازمان چریک هلای فلدائی خلل  ایلران    "دومین ماخ ، اسناد رسمی -2

تلا   1۴۳۳ی منلابع در دسلترس، از شلروع سلا      ضربات است. دراین رابطه تقریبا تملام 

مورد جستجو قرار گرفت. نتیجه این تلالش، دو اعالمیله، اوللی بله      1۴۳۱انقالب بنمن 

و دوملی، آبلان ملاه    ( ۴)1۴۳۳اردیبنشلت   26-28خرداد بعد از درگیر ی های  2تاریخ 

 16و هم چنین اطالعیله کوتلاهی بله تلاریخ     (  ۳)"درگیری های اخیر "درمورد  1۴۳۳

ایلن اسلناد ضلربات وارده بله تشلکیالت      (. ۳بودند) ۱در نبرد خل  شماره  1۴۳۳خرداد 

بزرگترین حملله دشلمن بله سلازمان در طلو       "را  ۳۳سازمان در بنار و اوایل تابستان 

معرفی کرده و دالیلی را برای آن ذکر کرده اند. جستجوی بیشتر برای یافتن  "تاریخ آن

ان در موضوع مورد بحلث بله نتیجله ای نرسلید. در ملورد      اسناد بیرونی دیگری از سازم

شواهد مکتوب و مستند نایاب درونی سازمان نیز باید گفت چنلین اسلنادی در صلورت    

وجود، فقط در اختیار ارگان های امنیتی جمنوری اسالمی ایران قرارداشته و فعال بلرای  

 ما قابل بازیافت و دسترسی نیستند.  

 

چریک هلای  "این نوشته، اطالعات گسترده مندرج درکتاب سومین منبع مورد رجوع-۴
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بوده است. علیرغم وجود اسناد خاد کامال جدید و متعدد و یا خالصله  ( 6)"فدائی خل ...

برداری های پر حجم توسط خود مولف کتاب ازمتن گزارشات ساواک، هنوز هم این ایلر  

علی الخصوص کشف خانله  فاقد اطالعاتی روشن در باره دالیل حقیقی برخی از ضربات، 

سازمان چریک هلای فلدائی خلل     "منر آباد جنوبی؛ محل تجمع و از بین رفتن رهبری 

است. با وجود دسترسی مولف این کتاب به اسناد ساواک، پاسخ ایلن سلوا  هلم     "ایران

چنان باقی است که به چه دالیلی او قادر بله توضلی  جزئیلات ایلن حادیله و مقلدمات       

 است؟مترتب بر آن نشده 

 

و باالخره دو لیست از شندای سازمان چریلک هلای فلدائی خلل  ایلران تنیله شلده        -۳

چریکنای فدائی خل  ایلران   "، و "اقلیت-سازمان چریک های فدائی خل  ایران"توسط 

 که علیرغم برخی اشتباهات موجود در آن ها، مورد رجوع این نوشته بوده اند.( ۱)"

رسمی آن دوره در ارتباط با حلوادث ملورد بحلث    تالش برای به دست آوردن مطبوعات 

متاسفانه به نتیجه ای نرسید. تننا محلی که ممکلن بلود بله ایلن مطبوعلات دسترسلی       

بلود کله آن هلم، آرشلیو      "کتلاب خانله ایرانیلان درلنلدن    "نسبتا آسان در اروپا داشت، 

بلی   مطبوعات این دوره را نداشت، و کوشش من برای تنیله احتملالی آن از ایلران هلم    

نتیجه ماند و در نتیجه این نوشلته نتوانسلت از کلم و کیلف انعکلاس ایلن رویلدادها در        

 مطبوعات داخلی آن دوره، هی  بنره ای به گیرد. 

 

 تفکیک ضربا 
برای ارائه تصویری حتی االمکان روشن از مسیرحوادث طی شده، ضلربات ملورد نظلردر    

مرحله تقسیم شده اند. سرنخ های اغلب ضربات در مراحلل او  و دود،   ۳این بررسی به 

و تا حدود زیادی مرحله چنارد درمنابع مربوط به سازمان و خلاطرات بازمانلدگان از آن   

تلا حلدودی روشلن بلوده، و      "چریلک هلای فلدائی خلل ...    "دوره، و هم چنین درکتاب

د دارد. اما در ملورد بعضلی از   مشکالت کم تری در توضی  پیوستگی و دالیل آن ها وجو
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سرنخ های مرحله سود ضربات که در واقع بله نلابودی رهبلری وقلت سلازمان انجامیلد       

 چنین امری میسر نیست.

علیرغم کمبود اسلناد تردیلد کلم     ۳و  ۴و  2از سوی دیگر، در پیوستگی ضربات مراحل 

های مربلوط بله    تری وجودارد، اما به نظر می رسد فرضیه ای که سر منشا اصلی ردیابی

رهبری سازمان را مستقیما به مرحله او  ضربات یعنی دستگیری بنمن روحی آهنگران 

مربوط می کند، مبتنی بر حقای  پشت پرده حلوادث آن دوره نبلوده، و    1۴۳۳در بنمن 

با اطالعات موجود کنونی نمی توان این نظریه را بلا شلواهد روشلنی ملرتبط و مسلتد       

 ساخت.  

 

 مرحله اول
من روحی آهنگران از اعضای برجسته و بسیار مویر رهبری و مسئو  شاخه مازندران، بن

به طور تصادفی دد یلک کیوسلک تلفلن عملومی در تنلران ملورد        1۱/11/۳۳در تاریخ 

شناسایی توابی به ناد احمد رضا کریمی که به همراه مامورین کمیته مشترک به گشلت  

هلم زملان نفلرات دو اکیلب گشلتی کمیتله       زنی مشغو  بوده، قرار گرفته، و بلا حملله   

مشترک مواجه می گردد. او علیرغم تالش برای بلعیدن سیانور و کوشلش بلرای انفجلار    

نارنجک خود، درحالی کله شلعارهای ضلد حکلومتی ملی داده و بله سلختی در مقابلل         

دستگیری خویش مقاومت می کرده، به طور زنده دسلتگیر ملی شلود. ملامورین موفل       

را غلافلگیر کلرده و ازخلوردن سلیانور، و هلم چنلین انفجلار نلارنجکش         شلده بودنلد او   

 (.8جلوگیری کنند)

 

گفته شده است که ساواک لیستی مرکب از تعدادی شماره تلفن و یادداشت هلای رملز   

شده در نزد او پیدا کرده و آن هلا را بله دسلت مایله اصللی خلودبرای تلدارک ضلربات         

 (.11و  ۱، تبدیل کرده بود)1۴۳۳تیر ماه  8و ضربات  1۴۳۳اردیبنشت 
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من شنیدد که رفی  بنمن روحلی آهنگلران   "اما روایت دیگری نافی چنین خبری است:

هنگاد دسنگیری تلفن تعدادی رفی  علنی را در جیب داشته که منجر به مخفلی شلدن   

آن ها می شود. او شماره تلفن خانه های تیمی را همراه نداشته و معقلو  هلم بله نظلر     

 (.11)"نمی آید

، بلا شلقاوت و بیرحملی بلی ماننلدی،      "قتل گلاه "ساواک بعد از انتقا  بنمن روحی به 

شکنجه های خود را برای استخراج اطالعات او شروع ملی کنلد. شلدت شلکنجه هلا در      

 رف مدت کوتاهی منجر به سیاه شدن پاهای او، رفتنش به اغما و درنتیجه انتقالش به 

می گردد. ملامورین سلاواک    2۴/11/1۴۳۳صب   ارتش و شنادت او در ۳12بیمارستان 

موف  می شوند با تکیه بر اطالعات قبلی خود از موقعیت او، و خصوصا بعضلی ملدارکی   

که نزد او پیداشده بود، ردهایی از امکانات تیم هلای مخفلی مسلتقر در شلما ، در زیلر      

قلنکلی در  در نتیجله، زهلرا آقلا نبلی     (. 12شکنجه های سبعانه از او بله دسلت آورنلد)   

محاصره خانه ای تیمی در ساری دستگیر شده، و مسلرور فرهنلگ در خانله دیگلری در     

و یوسف قانع خشلک بیجلاری    "فاطی"گرگان از پای در می آید، اما دو نفر دیگر یعنی 

، از بعد از  نر روز قبل، آن هلا  "فاطی"موف  به فرار از این خانه می شوند. بنا به گفته 

را آقا نبی قلنکی تماد شب و صب  روز حملله را در خانله بله سلر     علیرغم عدد ورود زه

فاطمه حسن پور (. 1۴برده بودند، در صورتی که به گفته او باید آن را تخلیه می کردند)

]بر اساس گزارش شاهد عینی یعنی فاطی، او منطقا نبایستی در خانه تیمی گرگان بوده 

سوی مامورین بعد از یک مقاومت تا پای باشد[ در حمله به خانه ای تیمی در گرگان از 

دی ماه بر سر قلراری کله    21جان از پای در می آید. فاطمه )شمسی( ننانی نیز در روز 

مشخصات آن درمیان یادداشت های بنمن پیدا شده بلود، در جریلان یلک درگیلری بلا      

ن جلا  در هملی (. 1۳مامورین ساواک در ساری، با انفجار نارنجکی خود را از بین می برد)

چریلک  "باید تصری  کرد که تفاوت های منمی بین خالصه برداری های موللف کتلاب   

از روایت ساواک از این در گیری ها، و خلاطرات نقلل شلده از     "های فدائی خل  ایران...

در اختیار این نوشته قرار داده  "منرنوش"شاهد زنده این حادیه واطالعاتی که  "فاطی"
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این که بنمن کوشیده بود با مقاومت در برابلر شلکنجه هلای    است، وجود دارد، از جمله 

سبعانه و ندادن عالمت سالمتی به مرتبطین خود در شما  آن هلا را هشلیار و فرصلت    

الزد را برای فرار آن ها فراهم سازد. و یا این که بخشی از حمالت ساواک در شما ، نله  

وقلوع ملی پیونلدد. اطالعلات      دی ماه به 1۱در روز بعد از دستگیری بنمن بلکه در روز 

 این دو نفر در واقع توصیف روشنی است از ماوقع حوادیی که در مازندران رخ می دهند:

بعد از ضربات مازندران، مصطفی حسلن پلور بله مشلند      "نقل می کند که:  "منرنوش"

آمد. ح  نواز او را چشم بسته به خانه تیمی ما آورد. مصطفی در باره ضلربات مازنلدران   

ن گفت: من فکر می کنم که از طری  بنمن آهنگلران ضلربه خلوردیم. احتملاالً در     چنی

پلیس راه شناخته و دستگیر شد. او ادامه داد که بنمن به علت سنل انگاری هلای خلود   

و احتماالً رانندگی با ماشینی که یک چراعش سوخته و یا نیمه شب در جلاده راننلدگی   

و به این شکل شناسائی و دسلتگیر شلده اسلت.    کرده و توسط پلیس راه کنار زده شده 

البته ح  نواز نمی دانست که بنمن از کجا ضربه خورده است. مصلطفی ...]ملی[ گفلت:    

خانه ای که در ساری داشتیم خانه تیمی نبود. این خانه را بنمن و زهلرا قلنکلی کرایله    

نله را درسلت   کرده بودند و کلید آن فقط در اختیار این دو بود. توجیله زن و شلوهر خا  

قرار بود جلسه هسته )جلسه مسئولین تیم هلای   1۴۳۳دی ماه  18کرده بودند. در روز 

مازندران( در این خانه بر گزار گردد. زهرا برای آوردن مصلطفی بله ایلن جلسله قلراری      

داشته است. زهرا می گفت عالمت سالمتی خانه توسط بنملن زده نشلده و بنملن سلر     

طفی گفت زهرا تأکید داشت که مطمئناً چیزی پلیش نیاملده   قرارش نیز نیامده بود. مص

است و تا دیروز صب  از سالمتی بنمن اطالع داشته است. مصطفی به زهرا گفت که بله  

خانه نرویم ولی زهرا برعکس اصرار داشت که مساله ای نیست. نتیجه این شد کله زهلرا   

ت سالمتی، مصطفی هم بله  به تننائی به خانه مربوطه مراجعه]کرده[ و پس از زدن عالم

آن خانه وارد شود. زهرا به خانه می رود. اما پلیس در خانه منتظر بود. ل ا زنلده و سلالم   

او را دستگیر می کنند. مصطفی پس از دور زدن در شنر و گ ار از جلوی خانله عالملت   

سالمتی مورد نظر را مشاهده نمی کند. در نتیجه از ورود به خانله منصلرف شلده و بله     
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رگان می رود. به این ترتیب مصطفی از این منلکه نجات می یابد. در گرگلان سلازمان   گ

دو خانه تیمی ایجاد کرده بود. اولین خانه، خانه ای بود که مصطفی، عبدالله سلعیدی و   

احتماالً زهرا قلنکی عضو این تیم بودند. این خانه با ضربه ای کله عبدالله در پللیس راه    

 از اطمینان از نشد. بعد داده تحویل صاحبخانه به شد. ولی هتخلی خورد ساری –گرگان 

کله  ی میشلد. وقلت   اسلتفاده  آن از جبنه پشت عنوان به گنگاه عبداله،حتی شدن کشته

مصطفی به قصد رفتن به این خانه به گرگان می رود، یکی از همسایه ها به طور اتفلاقی  

قاچاق چی آن جا بلوده و غیلره.    او را دیده و می گوید که پلیس به این خانه رفته شاید

پس این خانه هم ضربه خورده بود. مصطفی به خانه دود تیمی گرگان که چندان دور از 

هم نبودند می رود و می بیند که مردد در اطراف خانه جمع شده و دود از خانه بله هلوا   

می رود. مردد هم می گفتند که یک زن و یک مرد چریک چنین و چنلان کردنلد و بلا    

گفتند. مصطفی از گرگان با احتیاط به سلمت آملل   حی از قنرمانی ها از فرارشان میشر

حرکت می کند. در آمل راننده تاکسی از درگیری یک خانه چریلک هلا صلحبت کلرد.     

راننده هم چنین ضمن تعریف از زدو خورد مسلحانه از شجاعت زن چریک صحبت ملی  

ود که خواهرش فاطمله حسلن پلور    کرد که دارای قدی بلند بود. مصطفی متوجه می ش

مصطفی به آرامی و جداگانه به من گفت که فاطمله  »در این درگیری کشته شده است. 

مصطفی در ادامه گفت که پس از «. )خواهر مصطفی که من او را می شناختم( هم رفت!

این جریان به خانه یکی از علنی ها یا آشنا و یا فامیلل رفتله و سلپس بله سلاری بلرای       

قرار می رود. مصطفی در مورد ضربه آمل گفت که رفی  دیگری در این خانه بود اجرای 

که اسمش در لیست کشته شده ها نیست و احتماالً فرار کرده است. این رفی  در شلب  

درگیری در خانه یک علنی بود و در نتیجه جان سالم بله در بلرده بلود. او حسلن جلان      

فت. مصطفی در ساری بلا شمسلی ننلانی    فرجودی بود که بعدا خودش این موضوع را گ

قرار داشت. دست شمسی به دلیل شکستگی در گ  بلود. شمسلی بله ایلن قلرار نیاملد.       

مصطفی از یک مغازه دار نزدیک محل قرار مطلع می شود کله زن چریکلی دور میلدان    

درگیر شده و پس از کشیدن نارنجک کشته می شود. مغازه دار گفته بود کله دسلت آن   
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ود. به این ترتیب مصطفی فنمید که شمسی ننلانی کشلته شلده، املا نملی      زن در گ  ب

توضی  من ایلن اسلت کله شمسلی ننلانی      »دانست سر قرار چه کسی درگیر شده بود. 

تقریبًا همه قرارهای خود را اطلراف میلدان بزرگلی در سلاری ملی گ اشلت و در برابلر        

وشه ایلن میلدان قلرار    پرسش من که این جا چندان امن نیست و اداره ساواک در یک گ

 «.دارد می گفت که اتفاقاً چنین جاهائی امن تر است

 

ک مورد دیگر ... مربوط به ابراهیم خیری آبریز است کله در هلی  جلا نلامی از او بلرده      ی

پس از آزادی از زندان مشند مخفی شد. مدت کوتلاهی   1۴۳۳نشده است. او اوائل سا  

در درگیری ها کشته شد. ولی در کداد شلنر و   در مشند بوده و بعد در ضربات مازندران

در کداد خانه هی  اطالعلی وجلود نلدارد. مصلطفی حسلن پلور گفلت کله ابلراهیم در          

مازندران بود. او شاید در آمل کشته شده باشد. البته این هم بلرایم یقلین نیسلت. وللی     

ش یقیناً در یکی از ضربات مازندران کشته شده است. جسلد او را کله طلرف چلا بلدن     

توسط نارنجک متالشی شده بود به رحیم کریمیان که در زنلدان اویلن بلود نشلان داده     

 (.1۳) "بودنللد. بلله هللر حللا  از ایللن رفیلل  هللی  جللائی نللامی بللرده نشللده اسللت     

 

، کما  فوالدی بر اساس اطالعاتی که از بنمن روحی به دست 1۴۳۳دی ماه  21در روز 

قلرار او را بلا حمیلد ملومنی بله دسلت ملی        آمده بود، دستگیر شده و مامورین سیستم 

حمید مومنی ازجمله یکی از آن افراد مویر سازمان بود که مسئولیت بازبینی (. 16آورند)

خط مشی مسلحانه و جمع بندی تجربیات راه طی شده را برای پی ریزی خطلی مشلی   

ی فعالیت های آتی سززمان برعنده داشتند. دستگیری حمید مومنی برای ساواک اهمیت

درخورداشت و به هملین دلیلل ملامورین نقشله ای را بلرای دسلتگیری زنلده او درروز        

، هنگاد ورود به منز  فوالدی طرح ریزی می کنند، اما او در هنگلاد ورود  2۴/11/1۴۳۳

به خانه فوالدی به دلیلی که در اسناد ساواک ذکر نشده مورد شللیک هلای پلی درپلی     



 21۱ 

جزییات بیشلتری از مقلدمات و هلم    (. 1۱ی شود)مامورین ساواک قرار گرفته و کشته م

 پی می گیریم: "منر نوش"چنین خود اصل واقعه را از زبان 

 

... ح  نواز در این باره به ما گفت که کما  فوالدی علنی سازمان بلوده و روی مسلائل   "

سیاسی و ترجمه کاپیتا  مارکس با حمید مؤمنی )صادق( هفته ای یک بار تبلاد  نظلر   

فتگو داشتند. حمید مؤمنی هی  گونه حرکت بیرونلی و ارتبلاطی نداشلت. او    و بحث و گ

فقط با کما  فوالدی تماس داشت و قبل از دیدار از طریل  گفتگلوی تلفنلی و گلرفتن     

عالمت سالمتی به خانه اش می رفت ... در دیدارهای ملؤمنی بلا فلوالدی خلود حمیلد      

حمیلد ملؤمنی، علزت غلروی     اشرف به صورت کوبل همراه مؤمنی بلود. حمیلد اشلرف،    

 )مادر(، ارژنگ و ناصر و نسترن آ  آقا در خانه تیمی کوی کن زندگی می کردند.

در روزی که مؤمنی در خانه فوالدی کشته شد، حمید اشرف او را به نزدیکی خانله ملی   

رساند. خود از قبل منطقه را چک کرده ولی هی  گونه حرکت مشلکوکی مشلاهد نملی    

مؤمنی توصیه می کند که به این خانه نرود. اما ملؤمنی ملی گویلد     کند. با این وصف به

که این آخرین بار خواهد بود و به دلیل امکان قطع ارتباط با فلوالدی ناچلار بایلد بلرود.     

حمید اشرف می پ یرد ولی به او یاد آور می شود که بنتر است انگشلتش را روی حلقله   

نی، حمید اشرف صدای انفجلار را از خانله   پین نارنجک بگ ارد. دقایقی بعد از رفتن مؤم

می شنود. او در میان مردد و جمعیت می بیند جسد حمید مؤمنی را به ماشینی منتقل 

می کنند. او به خانه کوی کن بر نمی گردد و به سلاکنین خانله ملی گویلد کله هرچله       

الم زودتر از خانه خارج شوند. بعد از یک یا دو هفته که مطمئن می شوند کله خانله سل   

است و حمید مؤمنی کشته شده است، رفقا از خانه کوی کن اسلتفاده ملی کننلد. وللی     

 (.18)"حمید اشرف دیگر به آن خانه نمی رود...

در این میان، در باره آن قسمت از اطالعات به دست آمده از بنمن روحی آهنگلران کله   

منجلر   1۴۳۳گفته می شود به ردگیری رهبری سازمان که به حمالت اردیبنشت وتیلر  

بله نقلل از    "منرنلوش "اد شلده اسلت.   ی( 1۱شد، از یک لیست شامل شماره تلفن ها )
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مصطفی حسن پور که از درگیری های شما  جان سالم به در برده بلود نیلز در هملین    

مصطفی ... نظر خود را در باره عللل ضلربات زنجیلره ای در مازنلدران      "رابطه می گوید:

یگر رفقا مانند ح  نواز و رحیم فرجلودی نیلز گفتله شلد.     ابراز داشت. این نطر توسط د

مصطفی می گفت که ضربات مازندران به دلیل سنل انگاری های بنمن صلورت گرفتله   

است. رفقا می گفتند که بارها به بنمن ت کر دادند که داشتن دفتر چه تلفلن خطرنلاک   

. بعد از ضربه کوی کلن،  است و نباید قرارها و ارتباطات را حتا با رمز با خود حمل کرد..

حمید اشرف می گفت که از این خانه به کما  فوالدی تلفن شده بود. لل ا وی احتملا    

می داد که از این طری  به خانه تیمی کوی کن و سایر خانه هلا رسلیده باشند]سلاواک    

در آن هنگاد، حتی اگر حمید مومنی از خانه کن به کما  فوالدی زنگ زده باشد، هنلوز  

خانه نرسیده بود، بعدا به این مورد اشاره خواهدشد[. توضی  این کله تلا قبلل از    به این 

کشته شدن حمید مؤمنی، حمید اشرف از تلفن خانه های تیمی در زمانی بسیار محدود 

که حد اکثر به دو دقیقه هم نمی رسید استفاده می کرد. بعد از ضربه حمید مؤمنی، بله  

ایه ای باید بدون تلفن باشند. نظر حمید اشلرف در  ما در مشند گفتند که خانه های کر

باره ضربات مازندران این بود که این ضربات پس از دستگیری بنمن روحی آهنگران رخ 

داده است. در مورد کما  فوالدی می گفتند که به نظر حمید اشرف کما  فلوالدی بله   

مؤمنی را گفته است.  دلیل ارتباطات فراوان و زندگی علنی لو رفته، و از آن طری  حمید

حمید اشرف احتما  می داد که از کنتر  خانه کوی کن به مناط  دیگر تنران رسیدند 

و از ضربات شما  به کوی کن، ولی چگونه؟ من نمی دانم چون چیزی در آن زملان بله   

 (.21)"ما نگفتند.

طه با در آن موقع در راب"در گزارش دیگری همین مضمون مورد تایید قرار گرفته است: 

علل ضربات اردیبنشت ، من از رفقا یثربی و خراط پلور و یعلدا از صلبا و غلزا  چنلین      

شنیدد که ساواک به تلفن فوالد ی یا پوالدوند می رسد. از طری  دستگیری و همکلاری  

 (.21) "وی بلله تلفللن خانلله ای کلله رفیلل  حمیللد مللومنی در آن بللوده، مللی رسللد    
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های جلدی را در ملورد وجلود رابطله عللی بلین       اما باید درنظر داشت نکات ذیل تردید

 پلیش ملی کشلد:   1۴۳۳بلا ضلربات اردیبنشلت ملاه      1۴۳۳ضربات شلما  در دی ملاه   

 

اطالعاتی که بعد از دستگیری بنمن روحی آهنگران به دست ساواک میافتد، منجر به  -

متالشی شدن شاخه مازندران وهمچنین شنادت حمید مومنی می گردد. در صورتی که 

قادر به ردگیری بقیه رهبری سازمان از جمله حمید اشرف از طلرق اطالعلات او   ساواک 

می بود، بدون شک، هی  تاخیر و تعللی در از بین بردن رهبری و به تبلع آن تشلکیالت   

سازمان فدائیان نمی کرد، و نتیجتا بقیه تیم ها و رهبری سازمان نیز بله سلرعت دچلار    

. بنا بر ایلن، اگلر اطالعلی در ایلن زمینله بله       همان سرنوشت شاخه مازنداران می شدند

دست ساواک افتاده بود، یا موقتا با اقدامات متقابل سازمان خنثی شده و یا در کیفیتلی  

نبوده است که بتواند ساواک را به مخفی گاه ها و امکانات رهبلری سلازمان درآن زملان    

 هدایت کند.

 

به بیمارستان منتقل شده املا   گرچه دقیقا روشن نیست که در چه زمانی بنمن روحی-

روز بیشتر نبوده است. مضاف بر این اطالعات او در  ۳-6حد اکثر زمانی که او زنده بوده، 

زمینه اولویت های ساواک نمی توانسته است نامحدود و یا همگی نقد باشند. امر توزیلع  

 خت.اطالعات برحسب نیاز، اطالعات افراد مخفی از جمله او را نیز محدود می سا

 

چریک هلای  "بنمن روحی قطعا قرار هایی با رهبری سازمان داشته است. مولف کتاب -

تو ضی  نمی دهد که باالخره بر سر این قلرا هلا چله آملده اسلت و چلرا        "فدائی خل ...

ساواک موف  نشده از طری  اطالعات مربوط به این قلرار هلا کسلی از افلراد رهبلری را      

 شکار کند؟

 

جستجوی بیشتر نگارنده این سطور برای یافتن اطالعیه و یا خبری رسمی از سلازمان   -
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در مورد دستگیری بنمن روحی و ضربات وارده به تیم های او و دالیل آن به نتیجله ای  

که آخرین شماره نشریه سازمان در آن ایاد است، علیرغم  ۱نرسید. در نبرد خل  شماره 

ورد جزییات در گیری های سازمان با ماموران سلاواک در  توضیحاتی نسبتا مشروح در م

و دالیل احتمالی آن ها، هلیی اشلاره ای بله دسلتگیری      1۴۳۳و اردیبنشت  1۴۳۳سا  

نشده است. اگر کسلانی هلم از    1۴۳۳بنمن روحی و درگیری های مازندران در دی ماه 

مورد چیلزی نگفتنلد   فعالین آن دوره از دالیل این سکوت اطالعی داشتتند، بعدا در این 

از سوی سازمان نیز، هی  اطلالع   1۴۳۳و ننوشتند. در توضی  دالیل ضربات اردیبنشت 

 و خبری که این ضربات را به نوعی به ضربات شما  مربوط کند، وجود ندارد.

کله بلرای توضلی      "لورفتن سیسلتم تلفنلی سلازمان   "ممکن است گفته شود از فرمو  

سازمان به کار رفتله، ملی   1۴۳۳اه در بیانیه دود خرداددالیل اصلی ضربات اردیبنشت م

توان این استنباط را هم کرد که در میان مدارک مکشلوفه درنلزد بنملن روحلی تلفلن      

هایی هم وجود داشته که ساواک با پی گیری آن ها توانسته بود ضلربات اردیبنشلت را   

تلفن هلایی از خانله   برنامه ریزی کند. اما این فرض چندان موجه به نظر نمی رسد. اگر 

های تیمی در تنران در این بین وجود داشته، این خانه ها نیز مثلل خانله هلای تیملی     

مازندران و کم و بیش هم زمان با آن ها، به راحتی قابل کشف به وسیله ساواک و ضربه 

پ یر بوده اند. آن چه که بیش از هرچیزی این سکوت را توجیه می کند، عدد اطمینلان  

ازمان از جمله خود حمید اشرف از قطعیت حدس و گملان هلای مطلرح در    مسئولین س

مورد میزان ربط ضربات اردیبنشت ماه با ضربات شما  بوده است. گفته شده است کله  

احتماال حمید مومنی از خانه کوی کن با فوالدی تملاس گرفتله و از ایلن طریل  خانله      

که چرا این خانه که روابلط آن  کوی کن شناخته شده بود. اگر چنین بوده معلود نیست 

به نوعی به حمید اشرف هم مربوط می شده و او روزهای متمادی قبلل از شلنید شلدن    

ملاه از دسلتگیری    ۳حمید مومنی به همراه او در این خانه به سلرمی بلرده، اوال بعلد از    

فوالدی مورد حمله ساواک قرارمی گیرد، و یانیا ساواک برای دست یلابی بله زنلده و یلا     

رده حمید مومنی به جای حمله به آن خانه، درخانه فوالدی به کملین او ملی نشلیند.    م
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البته می توان در عالم فرضیات، دالیل و پاسخ هایی  اهرا موجه در مقابل ایلن پرسلش   

ها طرح کرد، اما تا زمانی که آن ها مبتنی بر شواهد بیرونی نباشد، از اعتبار چنلدانی در  

 در این زمینه بر خوردار نخواهند بود.پاسخ به ابنامات موجود 

نیز نشانه ای در این جنت که اطالعلات بله دسلت     "چریک های فدائی خل ..."کتاب -

آمده از بنمن روحی آهنگران که ممکن بود منجر به گسترش ضربه به رهبری سلازمان  

یعنی حمالت اردیبنشت وبعد از آن شده باشد، به دست نمی دهد. در این کتاب، تحلت  

به نشلانه هلایی اشلاره     "6۳۱-661امتداد ضربه شاخه مازندران در تنران صفحه "نوانع

می شود که بیانگر گسترش ضرباتی از شما  به تنران است. این حادیه بعدا مورد رجوع 

ما خواهد بود ولی نشانه ای وجود نلدارد کله سلرنخ ایلن حادیله مسلتقیما مربلوط بله         

قابلل   "های فدائی خلل ... چریک"ه که از کتابدستگیری بنمن روحی بوده باشد. آن چ

 دریافت می باشد، چنین است:

 

شناسایی علی رحیمی که از افرادسالم مانلده شلاخه مازنلدران بعلد از ضلربات دی ملاه       

بوده، و بعد از این ضربات به تنران رفته و درشاخه نسترن آ  اقلا سلازمان دهلی     1۴۳۳

ه به کشف و دسلتگیری یلک محفلل هلوادار     شده بود، نه به دستگیری بنمن روحی، بلک

سازمان در مازندران و اعترافات میر حسین کابلی از اعضلای ایلن محفلل مربلوط بلوده      

است. در صورتی که دستگیری این محفل به اطالعات بنمن روحلی مربلوط بلود، در آن    

صورت می شد، حد اقل رابطه ای غیر مستقیم بین دستگیری بنملن روحلی و ضلربات    

 قائل شد. 1۴۳۳تیر  خرداد و

از  6۳۳در صفحه  "چریک های فدائی..."و باالخره این که، طب  اطالعی که مولف کتاب

اسناد ساواک به ما می دهد خانه های کوی کن و تنران نو و غیره، تننا یک روز بعلد از  

مورد حمله قرا می  1۴۳۳خرداد  26رد گیری شدنشان از طری  کنتر  های تلفنی، در 

بله ملا    "چریک های فدائی..."گر این اطالع به طور صحی  از سوی مولف کتاب گیرند. ا

منتقل شده باشد، در این صورت نه تننا نظریه مربوط به ربط این ضربات بلا دسلتگیری   
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بنمن روحی آهنگران به طور قطعی منتفی خواهد بود، بلکه این خبلر نشلان ملی دهلد     

رفتن این خانه به دلیلل تملاس تلفنلی    که، علیرغم مشکوکیت حمید اشرف به امکان لو

احتمالی حمید مومنی از آن جا با کما  فوالدی، هنوز هم روابط تلفنی از امکانات دیگلر  

 سازمانی با این خانه بر قرار بوده، که نتیجتا ساواک را به آن راهنمایی کرده است. 



 21۴ 

 مرحله دوم ضربا 
از نظلر   1۴۳۳بنملن   6تبریلزدر حمله ساواک به خانه تیمی سازمان در محلله ملاراالن   

زمانی به ضربات شما  نزدیک تر است. در این حمله؛ فاطمه افلدرنیا، مسلعود پلرورش،    

جعفر محتشمی و مجید پیرزاده جنرمی از بین می روند. اما بعید به نظر ملی رسلد کله    

این ضربه ارتباطی با ضربات شما  داشته باشد. سلازمان در توضلی  دالیلل ایلن ضلربه      

... اهرا از چندی پیش افراد تجسسی دشمن سرنخ هایی از ایلن رفقلا   "داشت که:اعالد 

(. 22)"به دست آورده بودند که با پیگیری موف  می شوند محل پایگاه را کشف کننلد... 

اعلالد شلده بلود،     ۱ماه بعد از این ضربه در نبرد خلل  شلماره    ۳این ارزیابی در حدود 

ستگیری و آزادی حسین چوخاچی که به مخفلی  یعنی زمانی که که سازمان درجریان د

شدن او منجرشده بود، قرار گرفته و از فرصت معینی برای پی جلویی و ارزیلابی دالیلل    

احتمالی این ضربه برخوردار بوده است . اما خلود هملین توضلی  ذکرشلده از سلازمان،      

ن نشان می دهد که علت کشف این خانه تیمی توسط ساواک، چندان هلم بلرای سلازما   

 روشن نبوده است.  

 

، سندی از کمیته مشترک حاکی از گلزارش یلک   "چریک های فدائی خل ... "در کتاب 

عامل خبرچین ساواک، از گفتگو های یک جمع سه نفره مرکب از بیوک بلرادر حسلین   

چوخاچی، و دونفر دیگر که سند فوق از آن ها به نلاد هلای یوسلف اسلالمی دانشلجوی      

فلروردین و   21مقصود راپل ناد می برد، است. زمان ایلن گفتگلو   دانشگاه آذر آبادگان و 

ملی باشلد. در ایلن     1۴۳۳فلروردین   26روز بعلد یعنلی    6تاریخ گزارش آن به ساواک 

گزارش، بیوک از دستگیری و آزادی بالفاصله بلرادر خلود، حسلین چوخلاچی در اوایلل      

نی می کند. بلا توجله   اسفند ماه سخن گفته، وسپس از ناپدید شدن بعدی او ا نار نگرا

به نمونه های گزارشات خبرچینان ساواک، احتماال یکی از ایلن سله نفلر یعنلی؛ بیلوک      

چوخاچی، یوسف اسالمی و مقصود راپل خبرچین ساواک بوده انلد. ایلن شلخص شلاید     

ساواک باشد که با صدای حسین چوخاچی آشنایی داشلته و   11۴۱۳همان منبع شماره 
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ی او، نوار ضبط شلده مکالمله تلفنلی یکلی از سلاکنین خانله       ساواک تبریز برای شناسای

دراین میان (. 2۴تیمی ماراالن تبریز با حسین چوخاچی را از طری  او قطعی کرده بود )

با توجه به مضمون گزارش که مربوط به صحبت های بیوک اسلت ممکلن اسلت کله او     

فر دیگر احتماال منبع خود خبر چین مورد نظر نبوده باشد، و در این صورت یکی از دو ن

چنین گزارشی بوده اند.  لاهرا قلبال نیلز از هملین منبلع، اطالعلاتی در ملورد حسلین         

 چوخاچی به ساوا  گزارش داده شده بود.

 

از آن جایی که خانه تیمی محله ملاراالن تبریلز ملدتی تحلت مراقبلت سلاواک بلوده و        

د از این خانه به محمد رضا مکالمات تلفنی با آن کنتر  می شده، باید احتما  سرایت ر

یثربی، که در حکم سرشاخه، مسئولیت نظارت بر نیروهای سازمان درمنطقه آذربایجلان  

را برعنده داشت از نظر دور نداشت. پاسخ به این کله آیلا سلاواک توانسلته بلود چنلین       

سرنخی به دست آورده وسپس آن را گسترش دهد بر اساس شواهد موجود منفی اسلت  

: 

 

اد محمد رضا پثربی را هم به عنوان نفلر پلنجم، در میلان کشلته شلدگان در      ساواک ن-

، کمیتله  "چلر یلک هلای فلدائی خلل ...      "روزنامه ها ذکرمی کند، اما به نوشلته کتلاب  

مشترک اشتباها چنین فکر می کرده و بعدا معلود شده که نفر پنجم در واقلع مصلطفی   

حادیه آن روز بایلد معنلی دار تلقلی    این اشتباه در متن (. 2۳دقی  همدانی بوده است )

شود. اگر روابط افراد خانه تیمی ماراالن تحت کنتر  کامل ملامورین سلاواک قلرار ملی     

داشت، آنان قاعدتا باید متوجه می شدند که محمد رضا یثربلی نملی توانسلته اسلت در     

 بین کشته شدگان باشد.

 

کنتلر  مکالملات تلفنلی    حسین چوخاچی برادران؛ که رابطه اش با سلازمان از طریل    -

 خانه تیملی در محلله ملاراالن تبریلز قلبال بلرای سلاواک محلرز شلده بلود، در تلاریخ           
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دستگیر و سپس به شرط همکاری برای نفوذ به درون سازمان و در درجله   1۴۳۳/ ۴/12

او  دست یابی ساواک به محمد رضا یثربلی آزاد ملی شلود. یکلی از دالیلل دسلتگیری       

احتماال این بوده که ساواک نتوانسته بود از طری  کنتلر  تلفلن خانله تیملی در محلله      

ضلا یثربلی درتنلران بله دسلت      ماراالن تبریز، ردی پلایی قابلل پلی گیلری از محملد ر     

بله ملدیریت    ۴۳۳بنمن 2۳توجه شود که گزارش ساواک آذربایجان غرب در (. 2۳آورد)

کل اداره سود ساواک درمورد روابط تلفی خانه ماراالن تبریز، ، مدتی بعد ازتاریخ از بین 

ارائله شلده اسلت     1۴۳۳بنملن   6رفتن خانه تیمی سازمان در محله ملاراالن تبریلز در   

دستگیر ملی   1۴۳۳، وبعد از این گزارش است که حسین چوخاچی در سود اسفند (26)

 شود.

نمی توان در این امر تردید داشت که حسین برادران چوخاچی بعلد از آزادی و تملاس   -

مجدد با محمد رضا یثربی مسئله دستگیری خود و درخواسلت سلاواک از او بلرای کلار     

برای نشلان دادن صلداقت خلود نسلبت بله       نفوذی و هم چنین اطالعات احتمالی را که

ساواک در اختیار مامورین قرار داده بود، همگی را با سازمان در میان گ اشلته، ویثربلی   

هم برای کور کردن امکان هر نوع رد احتمالی که ممکن است آسیب آن متوجه سازمان 

 شود، او را مخفی کرده بود.

ا فعالیت محمد کتابچی برای نفلوذ بله   این مورد از کوشش ساواک که تقریبا هم زمان ب

درون سازمان بوده، یکی دیگر از نشانه های تغییرات جدید در روش های مقابله ساواک 

با سازمان محسوب می شود. چنین تغییری در کنار به کلارگیری کنتلر  هلای تلفنلی     

طوالنی مدت نشان می دهد که ساواک از مدتی پیش دیگر به این نتیجه قطعی رسلیده  

ود، که بدون کار جدی اطالعاتی زمان بر و پر حوصله، قادر به تماد کردن کار سلازمان  ب

 فدائی نخواهد بود.

 

 در ارتبللاط بللا سللرنخ ضللربه بلله خانلله تیمللی در تبریللز نکللات زیللر قابللل طللرح اسللت:  
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سازمان رهایی بخلش  "، بساط گروه ساواک ساخته 1۴۳۳مدتی بعد از این که در سا  -

، درمحلافلی از دانشلجویان   (2۱ه دست خود ساواک بلر چیلده شلد )   ب "خل  های ایران

دانشگاه تبریز شایع شد که اطالعات اولیه برای شناسایی خانه تیمی در محله ماراالن از 

طری  فعالیت گروه پلیسی نناوندی در اختیار ساواک قرار گرفته بوده است. هم چنلین،  

از زندانیان آزاد شده زندان تبریز در  خبری که عینا مشابه همین شایعه بود، توسط یکی

دوره قبل از انقالب به نگارنده این سطور منتقل شد. در مروری بر اعترافات بنمن نادری 

سلازمان  "، بر اسلاس گلزارش یکلی از اعضلای علنلی      (28معروف به تنرانی در دادگاه )

ی از فلاش  ، فاطمه افدرنیا برای مدتی دستگیر ولی به منظلور پیشلگیر  "رهایی بخش ...

شدن ماهیت پلیسی این سازمان آزاد شده بلود، املا او بعلدا مخفلی گردیلده و از خانله       

یکلی از  "تیمی ماراالن تبریز سر در آورده بود؟ شاید این نظر صحی  باشد که می گوید: 

به کلار بلرد ، تعقیلب و زیلر نظلر       ۳۳امکاناتی که ساواک برای ردیابی سازمان در سا  

عا  بود. به خصوص در شرایطی که سازمان دست بله عضلو گیلری    گرفتن دانشجویان ف

وسیع زده بود. به نظر من ضربه قزوین و تبریز از چنین طریقی بلود. چنلد خانله تیملی     

نیمه علنی دانشجویی دیگر هم مورد شناسائی قرار گرفته بود کله رفقلا موفل  بله فلرار      

 (.2۱)"شدند

 

 لو رفته دیگر سازمان احتما  انتقا  رد از روابط یا تلفن های -

... اهرا از چندی پلیش افلراد تجسسلی دشلمن     "اطالعیه سازمان دراین مورد می گوید

سرنخ هایی از این واحد به دست آورده بوده اند که با پی گیری موف  ملی شلوند محلل    

چنین توضیحی البته خودنیلاز بله توضلی  دارد و روشلن     (. ۴1)"پایگاه را کشف کنند...

رنخ این ضربات در خود تبریز بوده و یا از روابط دیگر سلازمان در خلارج   نیست که آیا س

 از تبریز منشاء گرفته بوده است؟ 
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 ساواک درجستجوی بهروز ارمغانی
، کله او در زنلدان بلوده،    1۴۳۴طب  گفته بنزاد کریمی، زمانی اختملاال در پلاییز سلا     

ارمغانی که تا این زملان دیگلر بله    ساواک کوشش خود را برای پیدا کردن ردی از بنروز 

علیرضا؛ برادر  1۴۳۳مدتی بعد در بنار سا  (.  ۴1سازمان پیوسته بود، را آغاز می کند )

بنروز ارمغانی توسط سلاواک دسلتگیر و تحلت شلکنجه هلای شلدید قلرار ملی گیلرد.          

بنلروز   بازجویان قرار بنروز را از او می خواستند، او ابتدا مقاومت می کند و قرار خود بلا 

را می سوزاند، اما در ادامه بازجوئی ها، وجود رابطه ای احتمالی بین بنروز و دکتلر رضلا   

جوشنی املشی برادر همسر بنروز، کله زنلدگی علنلی در تنلران داشلته، رو ملی شلود.        

کله گفتله اسلت     "چریک های فدائی خلل ... "نگارنده برای پی گیری این مدعای کتاب

را  1۴۳۳دکتررضا جوشنی توانست ضربات اردیبنشت ماه ساواک از طری  کنتر  تلفن 

برای دست یابی به حمید اشرف تدارک ببیند، به دکتر جوشنی رجوع کرده و موضوع را 

 با او در میان گ اشتم. پاسخ ایشان چنین بود:

دسلتگیر   ۳۳علیرضا ارمغانی برادر بنروز ، تقریبا یک سا  پیش از ضربات اردیبنشلت   "

و  این یک سا  و پلیش از آن ملن بارهلا بنروز]ارمغلانی[ را دیلده اد و      شده بود. در ط

چندین بار با حمید]اشرف[ قرار اجرا کرده اد و یا با او مکالمه تلفنی داشلته اد. مکالمله   

 ها کوتاه وفقط خبر سالمتی بودند.

ی مالقات های من با بنروز عمدتا در خانه خودد واقع در خیابان شادمان تنران و قرارها

حضوری من و حمید درخیابان صورت می گرفت. قرارهای خیابانی من بلا حمیلد یلا از    

طری  بنروز گ اشته می شد و یا مستقیما از طری  ما دو تا )حمید و من( در ادامه یلک  

قرار قبلی انجاد می گرفت، و یکی دوبار هم گویا از طری  عللی اکبلر جعفلری گ اشلته     

بلوده اسلت کله در رابطله      ۳۳و اوایلل سلا     ۳۳ شد. زمان ایلن قرارهلا درطلو  سلا     

و حضلور   ۳۳کارتخصصی و امکان من برای تنیه دستگاه رادیولوژی پورتابل درتابسلتان  

 در خانه تیمی همراه با حمید یا دیگران برای مداوای رفی  یا رفقای مجروح بوده است.



 218 

 ۳۳کی از مکالمات تلفنی کوتاه من با حمید یک روز بعد از ضربه تبریز )گویا زمسلتان  ی

بود و آن هم نه درقالب پرسش مسقیم، بلکه بیشتر لحن و صدایی آمیخته از پرسش و ( 

تعجب و ابراز ناراحتی بود، چون که چندی قبل از آن گویا ضربه مازنلدران را داشلتیم و   

این جواب او به نظر ملن نله    "ما کارمان این است دیگه "بود حمید در این مکالمه گفته

 بیان علت ضربه بلکه بیشتر برای تسالی خاطر بود.

اردیبنشت نیز حمید برای آخرین بلار بله ملن زنلگ زد و از      28و  26در فاصله ضربات 

حا  بنروز جویا شد. درآن فاصله از بنروز اطالعی نداشتم طبیعتا جوابم به حمیلد علدد   

 ع از وضع بنروز بوده است،  اطال

من تا آن جا که به خاطرد مانده است هم با موتور و هم با ماشین و هم پیاده بلا حمیلد   

بوده اد. من روزها و هفته های قبل از دستگیری خودد یادد نمی آید که چیز مشلکوکی  

دیده باشم، ولی خوب من هم مثل همه اعضای فعا  آن موقع سازمان به همه چیزهلای  

طراف، نگاه تواد با شک و تردید داشتم، به ویژه این که من علنلی بلودد و رفلت و آملد     ا

هایم متفاوت ازحرکات و رفت و آمد های رفقای مخفی بود، و قرار های من هم طبیعتلا  

یک طرفش از خانه و یا از محل کارد البته غیلر مسلتقیم و بلا رعایلت مالحظلات ویلژه       

باید موا ب قرار هایم با سه رفی  باشم البته تلا آن   صورت می گرفت، و توجیه بودد که

 جا که توان و امکان اجازه می داد.

مراجعله   ۳۳قابل ذکر این که در فاصله دستگیری علیرضا ارمغانی و ضربات اردیبنشلت  

مشکوکی به آپارتمان چند طبقه محل سکونت سارا ]همسر بنروز ارمغانی[ شلده بلود و   

را جویا شده بودند. آن همسایه که در یک طبقه پایین تلر از  از یکی از همسایه ها کسی 

طبقه سارا سکونت داشت گویا ا نار کرده بود که ناد شخصی به نا د مقامی را برده انلد  

که ما حدسمان این بود که حتما ارمغانی گفته اند، و آن همسایه مقلامی فنمیلده بلود.    

یا پس ازآن دیگر به خانه سلارا مراجعله   بنروز بالفاصله در جریان مساله قرار گرفته و گو

نداشته است. شاید سارا و بنروز همدیگر را در بیرون ملی دیدنلد. ملن و سلارا از رابطله      
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هرکداد مان با سازمان باخبر نبودیم، بنابراین علیرغم این که من و سارا بلاهم در هملان   

 ودیم.شب ضربه به خانه تیمی رشت دستگیر شدیم در واقع امر هم پرونده نب

در بازجویی از من، در درجه او  قرار یابت و نیز بعد ها مناط  و محل قرار های گ شته 

و ارتباطات گ شته و حا  من و احیانا کسانی را که در رابطه با سازمان قرار داده اد و یا 

 (.۴2)"معرفی کرده اد را می خواستند...

آن ها در این جا در درک پیچیلده   این گزارش نکاتی را در بر دارد که اشاره به بعضی از

 گی های مربوط به ضربات وارده به رهبری سازمان خالی از حسن نخواهد بود.

برنامه ریزان ساواک با اصالح دایمی روش ها و انطباق مستمر نقشه های عمل خلود بلا   

تجربیاتی که از مبارزه با گروه های چریکی شنری در کشور می اندوختنلد و یلا توسلط    

های اطالعاتی غربی به آن ها مشاوره داده می شلد، سلعی در کنتلر  و سلپس      سازمان

نابودی تشکیالت چریکی داشتند. بر همین اساس ساواک، به تدریی در مقابلله خلود بلا    

سازمان چریک های فدائی خل  تغییرات چندی را در تاکتیک های خود ملورد توجله و   

شده مربوط بله تشلکیالت چریکلی،     یژه قرارداد. کش دادن کنتر  سرنخ های شناسایی

یکی از این موارد بود. در این رابطه کنتر  نامحسوس این روابط به تدریی به جای روش 

های کنتر  فیزیکی تعقیب و مراقبت نشست و ساواک کوشید حتی االمکان، از کلاربرد  

تیم های تعقیب و حتی ایستگاه های یابلت مراقبلت از امکانلات شلناخته شلده ای کله       

کن بود موجب هوشیاری چریک ها و به خطر افتادن نقشه هلای طلوالنی ملدت تلر     مم

برای شناسایی آن ها بشود، اجتناب کند، و احتماال به همین دلیل بود که سلاواک ملثال   

برای دسترسی به بنروز ارمغانی، به جای تعقیب و مراقبت فیزیکی دکتر رضلا جوشلنی،   

 ود.بر کنتر  روابط تلفنی او تمرکز کرده ب

شواهد حاکی است که ساواک تا دستگیری بنمن روحی و کشته شلدن حمیلد ملومنی    

غالبا به روش های پیشین خود متکی بوده است. بعد از این است که مامورین ساواک به 

جای دستگیری و حمالت موضعی، به روش هلای کنترللی نسلبتا طلوالنی ملدت و پلر       

قابل ذکر است که ساواک تا اواخر ": حوصله برای رسیدن به اهداف خود دست می زنند
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اغلب بر این تصور نبود که زنلدانیان آزاد شلده اغللب بله سلازمان خواهنلد        1۴۳2سا  

پیوست. در نتیجه بعد از آزاد کردن آنان کنتر  همه جانبه ای بر روابلط آن هلا اعملا     

ده بودند در زندان طوری رفتار کر 1۴۳۴تا  1۴۳1نمی کرد. بسیاری از زندانیان سالنای 

که پلیس حساسیت خاصی به آن هلا نداشلته باشلد. وللی بعلد از آزادی یلک سلری از        

زندانیان، و مخفی شدن اغلب آن ها ساواک متوجه خطر تقویت هر چله بیشلتر صلفوف    

سازمان با کادرهای پرتجربه تر می گردد. از این به بعد است که اعما  کنتر  و نظلارت  

ه طور جدی افزایش می یابلد. و از ایلن بله بعلد اسلت کله       بر روابط زندانیان آزاد شده ب

ساواک تصمیم می گیرد از آزادی سنل و آسان زندانیانی که مدت محکومیتشلان تملاد   

شده، اجتناب کند. در عین حلا  سلاواک سیاسلت و روش حملالت تلاکتیکی سلریع و       

از آن اجتنلاب  عجوالنه را به تدریی مورد باز بینی قرا می دهد و می کوشد حتی االمکان 

 (.۴۴)"کند

چنلان   1۴۳۳این تغییر روش ساواک در ماه های منتنی به ضربات اواخر اردیبنشت ماه 

محسوس است که مسئولین سلازمان از آراملش موجلود چنلد ماهله، و سلالمت روابلط        

مخفی تشکیالت سازمان تعجب کرده و آن را باور نملی کننلد. طنماسلب وزیلری ملی      

به شبکه تلفنی سازمان دست پیدا کرد، تعقیب های خیابانی  هنگامی که ساواک "گوید:

خود را به مقدار زیادی کم کرد. به طوری که ما درگیری خیابانی در آن دوران نداشتیم، 

این مساله به بحث مشکوک شدن سازمان به ردگیری درازمدت ساواک منجر گردیلد، و  

اردیبنشلت   26د. باملداد  برای اطمینان از سالمت سازمان عملیلاتی طلرح ریلزی گردیل    

بلوده و   26اولین تیمی که مورد حمله قرار گرفت تیمی بود کله آملاده عملیلات در روز    

 (.۴۳)"حمید هم برای بررسی آخرین برنامه آن ها آن جا بود

کمیتله مشلترک تصلمیم ملی گیلرد کله تلفلن        "چریک های فدائی خل ..."بنا برکتاب

تاریخ شروع کنتر  هلای تلفلن یلا تلفلن     دکترجوشنی را کنتر  کند. روشن نیست که 

های دکتر جوشنی دقیقا از کی بوده است. با رد گیری تلفلن هلایی کله بلا ایلن سلرنخ       

مربوط بوده اند... خانه های تیمی متعددی در نقاط مختلف تنران وبعضی شنرستان هلا  
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کشف می شوند، در جریان کنتر  های تلفنی  اهرا ردهلایی نیلز از حمیلد اشلرف بله      

ت می آید و کمیته مشترک مصمم می شود کار رد یابی را تلا رسلیدن بله امکانلات     دس

امن او در تنران ادامه دهد. نتیجه این تصمیم بسیار پر بلار از آب در ملی آیلد. در ایلن     

مرحله خانه هایی در خیابان خیاد تنران نو، کوی کلن، حسلن آبلاد زرگنلده و خیابلان      

ه، خانه تیمی خیابان تنران نو و کلوی کلن بله    کرمان کشف می شوند. نقطه شروع حمل

طب  بیانیه سازمان،  اهرا هردوی این خانه های تیمی از (. ۴۳طور همزمان بوده است )

واحدهای پشت جبنه بوده و ساکنین آن اغلب جز نارنجلک دسلت سلاز و چنلد سلالح      

جزیلی از  اما چنین بیانی منطب  با حقیقت نبوده و (. ۴6کمری چیز دیگری نداشته اند)

 مقتضیات جنگ تبلیغاتی سازمان با ساواک درآن دوره به حساب می آمد.

گویا تصمیم به این ضربات وقتی گرفته می شود کله از طریل  شلنود تلفنلی مکالملات      

حمید اشرف، نشانه هایی از احتما  اجرای یک عملیات قریب الوقوع توسط سلازمان بله   

بلرای  "کتاب چریک ها ی فلدائی...   "درگرچه هی  نشانه مستندی (. ۴۱دست می آید)

ایبات چنین ادعایی عرضه نشده است اما گواهی طنماسب وزیری می توانلد بله ادعلای    

سازمان در مورد دلیل این حمالت اعتبار معینی به بخشلد. در واقلع هلم در آن هنگلاد     

یک راه مطمئن برای اطمینان نسبی از ایمنی سیسلتم روابلط درونلی سلازمان طراحلی      

یات نظامی بوده است. اعالمیه سازمان می گوید که سازمان متوجه کنتر  و مراقبت عمل

ساواک شده و آن را مجبورکرده بلود قبلل از تکمیلل اطالعلات خلود از بقیله امکانلات        

 (.۴8سازمان، وارد عمل شود)

اما فرض دیگری نیز برای شروع این ضربات درآن مقطع طرح است، و آن موضوع اطلالع  

در جریان کنتر  های تلفنلی   ۱اواک از انتشار قریب الوقوع نبرد خل  شماره احتمالی س

است، که کار چاپ آن در حا  تکمیل بوده و توزیع آن برای اوایل خرداد در نظر گرفتله  

شده بود. انتشار به موقع این نشریه نشانه ای از حضور فعا  سازمان در صلحنه سیاسلی   

 کشور، و مایه شرمساری ساواک بود.
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، مامورین اکیا های کمیتله مشلترک بله فرمانلدهی سلر      26/2/1۴۳۳بامداد  2ساعت 

درخیابان خیاد تنران نو را محاصره و حملله را شلروع ملی کننلد.      8مستی خانه پالک 

الدن آ  آقا، منوش خاتمی، فرهاد صدیقی پاشاکی، احمد رضا قنبرپور، ارژنلگ و ناصلر   

ان گ اری مربوط به ساواک اسلت( همگلی از   دقیقه درگیری )این زم ۱1شایگان بعد از 

پا درآمده، اما حمید اشرف با وجود این که از ناحیه پا زخمی می شود موف  به فرار می 

سازمان در مورد این درگیری گفتله ملی شلود     1۴۳۳در اعالمیه دود خرداد (. ۴۱گردد)

ید اشرف کسلی  که تعدادی توانستند از محاصره جان سالم ببرند. اما در واقع به جز حم

 موف  به فرار از آن خانه نشده بود.

او در مسیر فرار خود با یک ماشین گشت شنربانی که در محاصره منطقله کلن شلرکت    

داشت درگیر شده و بعد از، از پا در آوردن سریع سرنشینان آن، از منطقه خارج گردیده 

ق و قاسم آباد می و رهسپارخانه ای تیمی واقع درکوچه نیازی در حد فاصل خیابان شار

شود. هم زمان با حمله فوق، خانه تیمی کوی کن نیز مورد یورش قلرار گرفتله و علزت    

چریک های فدائی  "غروی ، قربانعلی زرکاری، محمد رضا قنبرپور، و بنا به ادعای کتاب 

دو نفر ناشناس که احتماال فرزاد دادگر و جنانگیر باقری پلور بلوده انلد، کشلته      "خل ...

 (.۳1)"دمی شون

... کوی کن خانه تیمی حمید اشرف و حمید مؤمنی... بود که بعد از ضلربه بله حمیلد    "

مؤمنی، حمید اشرف به خانه دیگری رفت. مادر، یعنی عزت غلروی نیمله زنلده در ایلن     

خانه دستگیر شد. بنا به گفته حسن صمدیان نیمی از بدن مادر متالشی شده بلود وللی   

تش بود... خانه تنران نو که در اعالمیه سازمان در آن زمان زنده روی تخت بیمارستان ار

به عنوان خانه پشت جبنه معرفی شده، جنبه مصلحتی و رد گم کردن داشت. خانله ای  

که حمید اشرف و دیگر رفقای مخفی بودند که بعد از ضربه بخشی از نوشته هلای نلیم   

خانله هلای پشلت جبنله     سوخته درون سازمانی به دست ساواک افتاد، نمی توانست از 

 (.۳1باشد )
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، حمید اشرف که در جریلان در گیلری تنلران نلو هنگلاد فلرار       26/2/1۴۳۳صب  روز "

زخمی شده بود، تلفنی به صبا بیژن زاده در خانه تیمی خیابان نیازی اطلالع ملی دهلد    

که برای بردن او بیرون بروند چون او زخمی شده بود، صبا بیژن زاده و علیرضا کالنتری 

یستانکی درچند خیابان باالتر او را مالقات کرده و باهم به خانه برمی گردند. این خانله  ن

به توصیه بنروز ارمغانی، توسط صبا بیلژن زاده وعلیرضلا کالنتلری     1۴۳۳در اواخر سا  

 (۳2نیستانکی اجاره شده بود )

ارج وقتی ساواک در از بین بردن حمید اشرف ناکاد می مانلد، در بلیم از دسلت رس خل    

شدن او، با سراسیمه گی و شتاب، به خانه تیمی خیابان شلارق حملله ملی کنلد. طبل       

لو رفتن این خانه از طری  تلفن آن بوده است.  "چریک های فدائی خل ..."ادعای کتاب

 بیانیه سازمان هم بر همین امر داللت دارد. 

بنلا بله کتلاب    ) 26/2/1۴۳۳، بعد از  نر1۴۳۳طب  بیانیه سازمان در تاریخ دود خرداد 

بعداز  نر( این خانه مورد یورش قرار گرفته و  1.۴1ساعت  "چریک های فدائی خل ..."

همه ساکنین آن یعنی حمید اشرف، صبا بیژن زاده، علیرضا کالنتری نیستانکی و نلادره  

احمد هاشمی موف  به فرار می شوند) نادره احمدی مسل  نبوده است(. درمسلیر فلرار،   

فقره رو در رویی اجباری متنورانه با مامورین ساواک و شنربانی به ابتکلار   بعد از چندین

حمید اشرف، و از پای در آوردن تعلدادی از آن هلا و بله دسلت آوردن چنلدین قبضله       

نفر به سالمت از منطقه خارج شده و بعدا در دو گروه جداگانه به خانله ای   ۳سالح، هر 

به توصیه بنروز ارمغلانی و   1۴۳۳در منر ماه سا  تیمی در اکبر آباد می روند. این خانه 

 (.۳۴توسلللللللط کالنتلللللللری نیسلللللللتانکی اجلللللللاره شلللللللده بلللللللود)     

خانه ای تیمی در رشت مورد حمله قرار گرفته و بنروز ارمغلانی،   28/2/1۴۳۳در تاریخ -

نفر(. هلم زملان بلا تلاریخ فلوق دو       ۳زهره مدیر شانه چی و... کشته می شوند )احتماال 

خانه تیمی در کرج و قزوین نیز مورد حمله قرا می گیرند؛ میترا بلبل صفت و اسلماعیل  

عابدی در قزوین، و فریده غروی، حسین فاطمی، و نفر سود که احتماال هوشنگ قربلانی  

ازمان س 1۴۳۳در بیانیه دود خرداد (. ۳۳کنده رودی بوده است در کرج جان می بازند )
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از فرار موفقیت آمیز تعدادی ازاعضای سازمان از این در گیری ها، صحبت به میان آمده 

به احتما  قوی مندی فوقانی و گلرخ مندوی جزو کسانی هستند که فلرار کلرده    "بود.

بودند. چون مندی جزو شاخه ما بود و به احتما  قوی مسئو  یکی از همین تلیم هلای   

 8رخ هم که عضو شاخه ما بود. گلرخ را من قبلل از ضلربات   ضربه خورده بوده است. گل

تیر کشلته   8تیر دیدد و ارتباطم هم ابتدا از طری  او مجددا وصل شد. او قبل از ضربات 

 (.۳۳) "شد و مندی هم درخانه منرآباد از بین رفت

بدین ترتیب ساواک در این مرحله، علیرغم تحمیل ضرباتی بسیار سنگین به سلازمان، و  

وجود بسیی یک نیلروی گسلتره عملیلاتی، در از بلین بلردن حمیلد اشلرف و بیشلتر          با

 کادرهای رهبری، ناکاد می ماند.

، حمله به خانه تیمی کوی کن دلیل تاخیر ۱طب  اطالعیه ای کوتاه درنبرد خل  شماره 

انتشار این شماره از نبرد خل  بوده و تمامی نسخ درحا  تکمیل این نشریه در آن جا از 

خلرداد   16روزه، یعنلی در   1۳ین می رود، و درنتیجه هفتمین شلماره بلا یلک تلاخیر     ب

 منتشر شده است. 1۴۳۳

من، در جستجوی خود برای یافتن شاهدی مرتبط با این حلوادث بله شمسلی )مرضلیه     

شفیع تنیدست( از بازماندگان معدود این دوره رسیدد، خالصه ای از یاد مانلده هلای او   

 چنین است:

در یک خانه تیمی که من به آن چشم بسته بودد و هنگاد تخلیه  ۱د خل  شماره ...نبر"

آن متوجه شدد که در منطقه نارمک تنران است، در حا  تنیه بود. این خانه قبال خانله  

انتشاراتی بوده ولی تغییر داده بودند و تبدیل شده بود به خانه ای که به طلور موقلت از   

فرهم در این خانه بودند که من با آن ها نیز چشم بسلته  آن استفاده می کردند و چند ن

بودد. تا آن جا که خاطرد مانده در این خانه کیومرث سنجری، فاطمه حسینی ]که بعدا 

تیر درخانه منرآباد جنوبی شنید شد[، رفیقی به ناد مجتبلی و بلرای ملدتی الدن     8در 

را می آورد و ملن تایلا    ۱خل  آ  آقا باهم بودیم. نسترن آ  آقا به تدریی مطالب نبرد 

می کردد. تا این که یک شبی صدای تیراندازی و انفجلار ملا را متوجله یلک در گیلری      
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درهمان نزدیکی ها کرد. خانه ما درنارمک،  اهرا خیلی از منطقه درگیری در تنران نلو  

دور نبود. همه ما به حا  آماده باش در آمده ومنتظر ماندیم. صب  او  وقت نسلترن آ   

را  ۱آقا زنگ زد و ما را متوجه کرد که مدارک را از جمله نسخ تایپی مقاالت نیرد خلل   

سریع بسوزانیم و آماده خروج شویم. ما در حا  سوزندان مدارک بودد که دوبلاره زنلگ   

تلفن به صدا در آمد. مجددا نسترن بود که خبرداد به خونه ای در کوی کن هلم حملله   

زانید که خودد دارد میزد ]احتماال نسترن اطالع داشت کله  شده، دیگه نبرد خل  را نسو

نسخ آماده شده نبرد خل  که درخانه کوی کن هم بوده دیگر از دست رفته اند[. او بعلد  

با تاکید و اطمینان گفت خونه ای که ما دراش بودیم هلم بله زودی ملورد حملله قلرار      

ا را ببرد، چون ملا چشلم بسلته    خواهد گرفت و باید منتظر او بمانیم که سریع بیاید و م

بودیم و جایی دیگر را هم نداشتیم که برویم. نسترن بله زودی سررسلید و بلا بلارکردن     

مدارک و وسایل ضروری در یک وانت که یکی از برادران زرکاری هم در آن بود و رفقای 

بله   دیگر درپشت وانت بیرون زدیم. او ما را چشم بسته به خانه ای برد که ما بعدا وقتلی 

آن چشم باز شدیم معلود شد که در منطقه تنران پارس هستیم. چندی بعلد از تخلیله   

خانه قبلی، نسترن به من گفت ملدت کوتلاهی بعلد از تخلیله خانله، ملامورین کمیتله        

مشترک ساواک به آن جا ریخته و در جریان حمله یک نو جوان از جوانان محل دخاللت  

چنین گفت که به کوی کن زنلگ زده، و زرکلاری   کرده و پلیس او را کشته است. او هم 

به او گفته بوده که نیا این جا درگیری است. نسترن ابتدا فکر می کرده که حمید اشرف 

اون جا کشته شده و بسیار ناراحت بود تا این که عکسش به زودی معللود شلده، و او از   

 نگرانی در می آید.

، تعدادی ازساکنین این خانه هلم بله   زن صاحبخانه، درخانه جدیدمان شنین توکلی بود

یکدیگر و هم به خانه چشم بسته بودند. حمیلد را کله پلایش زخملی شلده و قلادر بله        

حرکت زیادی نبود برای مدتی به این خانه آورده بودند، ولی با وجود این کله ملن قلبال    

برحسلب  حمید را دیده بودد و با او هم تیم شده بودد، او را به من نشان نمی دادند. من 

شم و تجربه متوجه بودد که او اغلب در خانه اسلت و مشلغو  نوشلتن و تنیله مطاللب.      
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البته همه این مطالب را به اتاق من می آوردند و من تایا می کردد. بسیاری از مطالب، 

بود که قبال بخشی از آننا سوزانده شده بود. استنباط ملن   ۱مربوط به نبرد خل  شماره 

انتشار هرچه سریع تر نبرد خل  اصرار داشته و آن را امر منملی در   این بود که حمید بر

اعالن مجدد حضور ما در جامعه و روحیه بخشی به اعضا و هواداران سلازمان ملی دانلد.    

نکته ای که باید روی آن تاکید کنم این بود که، حمید اغلب خانه بود و حرکت نداشت. 

د بیشلتر قرارهلای خلود را از طریل  او     نسترن هم مرتب به این خانه سر می زد و حمیل 

 اجرا می کرد .من یادد نمانده که او تاچه زمانی در خانه ما بود.

در این خانه آماده و به چاپ رسید . امکانات انتشلاراتی   ۱بدین ترتیب نبرد خل  شماره 

این خانه یکی از امکانات خوب و امن سازمان بود. بعدا نسترن تعریف کرد که چگونه آن 

را برده و توزیع کرده اند. او از تاییرات روحیه بخلش انتشلار آن در بلین دانشلجویان      ها

 نمونه هایی را ذکر می کرد.

نفر در این خانه بودیم که تا آن جا که یادد هست عبارت بودیم  ۱ما برای مدتی حداقل 

از؛ من، کیومرث سنجری، اسکندر، سیمین توکلی، جنان بخلش شلالی، رفیقلی بله نلاد      

تبی، فاطمه حسینی و ...نسترن فقط به ما سر می زد ودر این خانه زندگی نمی کرد. مج

"(۳6.) 

 

 دالیل این ضربا  از نظر سازمان

، کنتلر  بخشلی از شلبکه ارتباطلات     (۳۱) 1۴۳۳سازمان طی بیانیه ای در دود خلرداد  

 تلفنی سازمان توسط ساواک را علت اصلی این ضربات شناخت و اعلالد کلرد کله خانله    

های کوی کن و کوچه نیازی در تنران، با خانه های مورد حمله شنرسلتان هلا ارتبلاط    

چریک هلای فلدائی   "تلفنی داشته اند. شواهدی که در مورد علت این ضربات در کتاب 

 آمده این نتیجه گیری را تایید می کنند. "خل ...

یر کمیته مرکزی دب"نامه ای در خطاب به اعضای سازمان و با امضای 21/۴/۳۳در تاریخ 

نوشته می شود. در این نامه به مطلبی اشاره می شود کله ملدتی قبلل از ایلن      "سازمان
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نامه نوشته شده و در تشکیالت مورد مطالعه بحث قرار گرفتله بلود. مجیلد)قربان عللی     

او در جریان مضامین چنین مطلبی قرار گرفته و در یکی  "عبدالرحیم پور( می گوید که

یرامون موضوعات منم آن که مربوط به حف  سازمان بود، شرکت کرده از جلساتی که پ

بود. اما او نامه آخری را که مورد نظر ماست و ذیال به چند نکته از آن اشاره می شود بله  

یاد ندارد، ولی او شنیده بود که حمید اشرف نامه ای خطاب به اعضلای سلازمان نوشلته    

واژه کمیته مرکزی در سازمان معملو  نبلود و   بوده است. مجید می گوید که استفاده از 

استفاده می شد. هم چنین برخی عبارات به کلار   "مرکزیت سازمان"به جای آن از کلمه

رفته در این نامه تا حدود زیادی با ادبیات سازمان در آن موقع فرق دارد، ملثال در ملاده   

از « فضلای سیاسلی ...   تشکیل چند واحد آوانگارد نمونه برای ... و گرد نگه داشلتن  »  ۳

این قبیل است... البته در این تاریخ به احتما  قوی او ]مجید[ هنوز قطلع ارتبلاط بلوده    

 (.۳8)"است

با وجود این تفاوتنا، بعید است بتوان تصور کرد که این نامه به جز حمید اشرف، توسلط  

 کس دیگری نوشته شده باشد. او می گوید:

، در (۳۱می گل رد)  21/۴/۳۴گارش و تنظیم نامه ی امروز درست دوسا  است که از ن "

[ ۳۴/ ]21/۴آن روزهلا سللازمان مللا درآسللتانه یللک تحللو  کیفللی قللرار داشللت و ناملله  

 چنارچوب های آن را مشخص می نمود.

امروز نیز سازمان ما در آستانه تحولی نوین قرار دارد. تحولی که بر اساس آن، باید خلود  

را با ضرورت های مرحله جدید استراتژیک جنلبش مسللحانه ایلران همزهنلگ سلازد...      

نظلامی   -سازمان ما در ماهی که گ شت، بزر  ترین یورش دشمن را در تاریخ سیاسی

رفیل ، از دسلت دادن    1۳پایگاه، شلنادت بلیش از    1۳خود تجربه کرد.. از دست دادن 

امکاناتی که از لحای مالی قریب نیم میلیون تومان ارزش داشتند، ضرورت مخفی کردن 

رفقای علنی، همه و همه مسایل ومشکالتی را برای ما ایجاد کلرده انلد... سلازمان بایلد     

زمان پشلت جبنله،   برای احیاء امکانات از دست رفته، تربیت رفقای تلازه، و تجدیلد سلا   
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دست به یک رشته اقداماتی بزند...ما باید برنامه ویژه ای طراحی کنیم. اساس این برنامه 

 که برای اجرای آن حدود سه ماه وقت الزد داریم عبارت خواهند بود از:

 بازسازی امکانات پشت جبنه برای حفا ت سازمان.-1

 خفی شده.پایه سازی سیاسی در سازمان و آموزش رفقای تازه م-2

بررسی ضعفنا و کمبودهای تشلکیالتی و ایجلاد سیسلتمنای نلوین بلرای مقابلله بلا        -۴

 تاکتیک های مدرن دشمن و تجدید سازمان براساس این سیستم ها.

تشکیل چند واحد آوانگارد نمونه برای ایجاد تاییرات برون سازمانی و گرد نگنداشلتن  -۳

 فضای سیاسی جامعه.

در این مرحله ازکار، خطر نفوذ پلیس و ضلربه هلای جدیلدی بلر     ...هرنوع شتابزدگی ما 

پیکر سازمان را افزایش خواهد داد... این دوره سه ماهه فرصتی برای ماست کله تربیلت   

سیاسی کادرهایمان را گسترش بخشیم و سیستم های کارمان را متناسب با شیوه هلای  

د هوشیاریتان را صد برابلر  وقتی ضعیف شده ای»دشمن ارتقا دهیم...رفی  جیاپ میگوید 

این رهنمودی است که باید در این دوره سه ماهه آویزه گوش فرد فرد رفقای ملا  « کنید

باشد. ما در این سه ماهه به هوشیاری، حوصله و روحیه انقالبی بیشتری احتیلاج داریلم.   

ا برای این دوره برای ما یک دوره خاص مبارزه است، مبارزه ای که در آن اراده انقالبی م

 (.۳1)"طراحی یک برنامه دراز مدت برای سازمان صیقل خواهد یافت...

نگاهی به بعضی نکات این سند که به موضوع بحث ملا مربلوط اسلت مسلایل منملی را      

و هم چنین دریافلت آن چله    1۴۳۳اردیبنشت  26-28برای ارزیابی کم و کیف ضربات 

در آن دوره ملی گ شلته،    که درسط  رهبری سازمان و خصوصا در ذهن حمید اشلرف 

 آشکار می کند:

طب  این ارزیابی، ضربات اواخر اردیبنشت ماه و سیع ترین یورش دشمن به تشکیالت -

چریکی سازمان تا آن هنگاد بوده است. بدون هی  اغراقی این ارزیابی صحت داشلت. در  

ملی کله   خانله تی  6را از دست می دهد یعنی عالوه بر  "پایگاه" 1۳این حمالت سازمان 

امکلان دیگلر    ۱در تنران و شنرستان ها از بین رفت،  "چریک های فدائی..."طب  کتاب
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نیز از دست می روند. از دست دادن امکانات از جمله خانه های متعدد و منلابع ملالی و   

ضرورت مخفی کردن افراد علنی لو رفته به خاطر این ضربات، سازمان را به طلور جلدی   

) وهمین تنگناست که در مرحله بعد در سنگین تر کردن ضربه  در تنگنا قرار داده است

 به سازمان و از بین رفتن رهبری آن نقش خود را ایفا می کند(.

اطالعلات کننله رفقلای رهبلری و اعضلای سلازمان دربلاره فنلون و         "مجید می گویلد:  

ایلن  دقیقله بلا    ۴و  2تکنولوژی مربوط به تلفن و در نتیجه استفاده از تلفن برای ملدت  

دقیقه، ساواک نمی تواند تلفلن را کنتلر  کنلد و اسلتفاده از      2توجیه فنی که در مدت 

تلفن خانه های تیمی توسط مسولین شاخه هلا بلرای گلرفتن و دادن خبلر سلالمتی و      

اسلت. البتله قبلل از ضلربات بله ایلن        1۴۳۳برخی پیاد ها ، از مویرترین عوامل ضربات 

درخانه تیمی ما ، وقتی که عللی اکبلر    1۴۳۳سا   موضوع توجه چندانی نمی شد. اوایل

جعفری ، از راه رسید و با تلفن خانه خواست خبر سالمتی خود را به دیگر رفقا برساند ، 

گلرخ مندوی به او ت کر داد که این کار صحی  نیست و می تواند عامل کنتر  و ضلربه  

نروز نیز همان کار را ملی  دقیقه را مطرح کرد. ب 2شود. ولی علی اکبر همان توجیه فنی 

کرد که علی اکبر کرد. دو خانه تیمی که من در زمان با بنروز داشتم ، تلفن نداشلت. از  

ماشین هم استفاده نمی کردیم. شاید یکی ازدالیل اصلی سالم مانلدن آخلرین تلیم ملا،     

نداشتن تلفن و نداشتن ماشین بوده است. چون بنروز که در تور بوده است آخلرین روز  

آخرین قرار را با من اجرا کرد و او را تا دد در خانه تیمی جدیدمان بردد. ولی او رفلت   و

 (.۳1)"و تیم ما ماند

فقدان تشری  جزئیات امنیتی و تشکیالتی ضربات اردیبنشت ماه در ایلن نامله مشلنود    

است. در این مورد ازهی  نوع اطالعی ایری به چشم نمی خورد. ممکن است این کمبلود  

یل رعایت مسایل امنیتی برای پوشلاندن اطالعلات سلازمان از دالیلل واقعلی ایلن       به دل

ضربات، و یا ناروشن بودن آن ها برای خود رهبری، و یلا هلر دو تصلور شلود. اطالعلات      

مربوط به این دوره حاکی است که رهبری سازمان )هرچند بسیار دیر( متوجله خطلرات   

تباطات درونی خود شده، و به هملین دلیلل   استفاده از تلفن های خانه های تیمی در ار
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، یکی از این گزارشات حاکی است کله ارتباطلات تلفنلی بلرای     (۳2آن را منع کرده بود)

جمع و جور کردن رفقای قطع ارتباطی و غیره فقط به وسیله حمید اشرف و آن هلم بلا   

 (.۳۴اسللللتفاده از تلفللللن هللللای عمللللومی صللللورت مللللی گرفتلللله اسللللت)     

نمود های روشن تر چه بسا می توانست به افزایش هوشلیاری و  بدینی است که ارائه ره

اطالعات اعضا منجرشده، و رهنمودهای عاجل امنیتی و یا تشلکیالتی را جنلت کلاهش    

املا اگلر بخلواهیم بلر     (. ۳۳ابعاد و دامنه ضربات احتمالی آتی در اختیار اعضاء قرار دهد)

باید بر این حقیقت تللخ اذعلان   موضع انصافی متعارف در داوری های خود باقی بمانیم، 

کنیم که اوال هی  کسی از جمله فرد بسیار مجرب و هوشیاری هم چون حمیلد اشلرف   

نیز نمی توانست در گرماگرد سلسله ضلربات پلی در پلی و غافلگیرانله، گلی  کننلده و       

حساب شده، تصویر روشنی از دالیل واقعی شروع ردگیری ها، مسیر گسلترش آن هلا و   

آلودگی ها داشته باشد، و یانیا ارزیابی حمید اشرف و بقیله رهبلری، کله     دامنه و وسعت

سازمان از زیر سنگین ترین حمله ساواک جان سالم بله در بلرده و خطلر در آن مقطلع     

معین تا حدود زیادی خنثی شده است، در زمان نگارش نامه به درجه معینی منطب  بر 

 واقع بوده است.

که امر حف  سازمان، نیاز به بررسی عاجلل ضلعف هلا و     نامه بر این واقعیت واقف است

کمبودهای تشکیالتی و تجنیز به روش های نوین داشته و یک برنامه ویژه سله ماهله را   

در این زمینه پیشنناد می کند. در عین حا  خطرگسترش سریع و کملی بلرای جبلران    

درستی بلر خطلر نفلوذ    ضربات وارده به سازمان، مورد تاکید قرار می گیرد. راقم نامه به 

ساواک به درون سازمان در صورت تعجیل در تلرمیم ضلربات آگلاه بلوده اسلت. چلین       

اشرافی عالوه بر شلناخت و تجربیلات پیشلین، قطعلا بلر اطالعلات مشخصلی در ملورد         

اقدامات ساواک برای نفوذ به درون سازمان استوار بوده است. اکنون ملا ملی دانلیم کله     

 ز این موارد بوده است .نمونه حسین چوخاچی یکی ا

در ملرداد   ۳یکی از رهنمودهای اصلی سلازمان کله در سلرمقاله نبلرد خلل  شلماره        -

، یعنی در واقع همان نامه دو سا  پیشی که حمید اشرف از آن صحبت می کنلد،  1۴۳۴
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مورد تشری  قرار گرفته بود، اجتناب و پرهیز از گسترش کمی تشکیالت سلازمان، و در  

ادرسازی و ارتقا کیفیت اعضا بوده است. اما  اهرا ضربات دایمی سلاواک  عوض اتکا به ک

و سرعت سرازیری نیروهای آماده کار و فعالیت به سلوی سلازمان؛ فراتلر ازتوانلایی هلا،      

امکانات سازماندهی و ابتکارات و پیش بینی های رهبری، و  رفیت های خط مشی یک 

 ن بوده است.تشکیالت مخفی چریکی و مسل  در شرایط آن زما

 

در این نامه نقض اجباری و یا اختیاری آن رهنمود حیاتی قبلی خود سازمان، به عنلوان  

زمینه ساز اصلی ردگیری های گسترده و موف  ساواک از بخش های مختلف تشلکیالت  

 فدائی مورد اشاره و بحث قرار نگرفته است.

در واقع کاربست نسبی همین تجربه در بازسازی تدریجی سازمان فدائی درضربات بعلد  

بود که موجب محدود شدن میدان مانور ساواک بلرای شناسلایی مجلدد     1۴۳۳تیر 8از 

 بخش های مختلف تشکیالت جدید سازمان گردید.

نوشلتن   روز بعد از 18تجربه خونین نابودی کل رهبری سازمان در تیر ماه، یعنی حدود 

این نامه نشان داد که این رهبری ودر راس آن ها حمید اشرف، زمانی به ایجاد تغییزات 

بنیادی در شیوه های فعالیت خود برای حف  تشکیالت رسید، که دیگلر فرصلتی بلرای    

 پیلللاده کلللردن پیشلللننادهای مطروحللله درایلللن نامللله بلللاقی نمانلللده بلللود.        

 

سلازمان در راس اولویلت هلای برنامله      بدینی است که دستیابی به عناصر اصلی رهبری

ریزان ساواک برای شروع حمله به خانه های تیمی قرارگرفته بود. شواهد موجود همگی 

حاکی است که ساواک از هویت اغلب عناصر اصلی رهبری وقت سازمان آگاهی داشته و 

د را با تمرکز حواس و امکانات خود برای دستیابی به هریک از آن ها، و ایف روزانه خلو 

 1۴۳۳به طور منظم، با پی گیری و وسواس کامل بله انجلاد ملی رسلاند. ملثال از بنلار       

ساواک کوششنای دامنه داری را برای ردیابی بنروز ارمغانی شروع کرد. ملدت کوتلاهی   

بعد از زمانی که او مخفی گردید و حمید اشرف به خاطر پتانسیل و توانایی هلای او، وی  
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وارد لیسلت   "کشف و نابودی"اخت، ساواک نیز ناد او را برای را در حلقه رهبری وارد س

 اولویت های خود کرد.

در این میان شانس و تصادف هم به یاری مامورین سلاواک رسلید. توفیل  ملامورین در     

دستگیری زنده و تصادفی بنمن روحی به نو شدن اطالعات ساواک از آخلرین وضلعیت   

کله آنلان در پلی بله دسلت آوردن رد پلایی        رهبران سازمان انجامید، و بی دلیل نیست

ازمحمد رضا یثربی دست به ریسک بزرگی زده، و حسلین چوخلاچی را بلرای برقلراری     

تماس و اجرای قرار با او آزاد می کنند. اما با تاکید باید گفت که دست یلابی بله حمیلد    

ناسلایی  اشرف در راس همه این اولویت ها بوده، و به همین دلیل نیز بود که علیلرغم ش 

، ابتلدا  1۴۳۳اردیبنشت ملاه   26خانه تیمی در تنران، کرج، قزوین و رشت تا  6حداقل 

خانه تیمی تنران نو و کوی کن، یعنلی دو محلل اصللی اسلتقرار و تلردد وی، بله طلور        

 همزمان مورد حمله قرار گرفتند. 

 

 مرحله سوم ضربا 

 28/2/1۴۳۳و  26هلای   حدود یک ماه و چند روز بعد از آخرین ضربه ای کله درتلاریخ  

درحمالت هم زمان به تعدادی از خانه های تیمی در کرج، قزوین، تنران و رشلت نملود   

شلروع شلده و بلا از بلین رفلتن کاملل        ۴1/۴/1۴۳۳یافت، ضربات مرحله سود از تاریخ 

 تیر به اوج خود رسید. 8رهبری سازمان در 

صلب ، در خیابلان    11.۴1، در سلاعت  ۴1/۴/1۴۳۳علی رضا رحیمی علی آبادی در روز-

عباس آباد حوالی سینما شنر فرنگ، و حسین موسی دوست دموچلالی درهملان روز در   

بعد از نردر خیابان تنران نو در درگیری با مامورین گشت کمیته مشترک  ۴.۴1ساعت 

ازپای در می آیند. نسترن آ  آقا، مسئو  رابط آن ها با سازمان بوده است و ایلن دو، در  

خانه مشترکی که تحت مراقبت ساواک بوده، زندگی می کردند. معلود نیست که در این 

 دیگری هم از بین نرفته باشد. در گیری ها به غیر از نامبردگان کسی
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گفته ملی شلود کله ملامورین سلاواک از طریل         "چریک های فدائی خل  ..."درکتاب 

تعقیب علی رضا رحیمی به نسترن آ  آقا در هنگاد تملاس گیلری آن دو ملی رسلند و     

گرچه آن ها را گم می کنند ولی با تعقیب حسین موسی دوست، مجددا نسترن آ  آقلا  

تلیم مراقبلت از    "د. ار یک سند ساواک این گونه استباط می شلود کله   را پیدا می کنن

. کلاوه بنلایی قلبال توسلط     "طری  تعقیب کاوه بنایی به علی رحیمی دست یافته بلود... 

یعقوب یزدانی به علیرضا رحیمی معرفی شده بود. یعقوب یزدانی در جریلان دسلتگیری   

ابلی از اعضای این محفلل بلرای   یک محفل در مازندران بر اساس اعترافات میرحسین ک

ساواک شناخته شده بود. یعقوب یزدانی ابتدا توسط عبلاس کلابلی بله سلازمان معرفلی      

از طری  علی اکبر جعفری به حسین ح  نواز تحویلل داده شلده    1۴۳۴شده و در سا  

بود. حسین ح  نواز نیز پس از اجرای چندین قرار او را به بنمن روحی آهنگلران وصلل   

بنمن نیز سر انجاد ارتباط او را به علی رضا رحیمی داده بلود. سلخن کوتلاه، بلا     کرده و 

لورفتن هویت و روابطه یعقوب یزدانی برای ساواک، مامورین موف  بله رد یلابی علیرضلا    

رحیمی می شوند. با تعقیب علی رضا رحیمی خانه مشترک او با حسین موسلی دوسلت   

اک نمی توان تاریخ شناسایی و سپس زملان  ازگزارش مامور ساو(. ۳۳شناسایی می شود)

تعقیب علی رحیمی را دریافت ولی طبل  هملین گلزارش ایلن املر احتملاال زملانی در        

 ماه رخ می دهد.  1۴۳۳فروردین 

نسترن آ  آقا، گلرخ مندوی و نادعلی پلور نغمله، طلی یلک درگیلری       2/۳/1۴۳۳روز -

، درخرداد "چریک های فدائی..."خیابانی با مامورین کشته می شوند. طب  ادعای کتاب 

یکی از کارمندان ساواک به ناد سعید موسوی از طری  کلار اطالعلاتی بله دو     1۴۳۳ماه 

نفر از اعضای سازمان، که با هویت جعلی در یکی از کارخانه ها کار می کردند، مشکوک 

ه می شود. با مراقبت از آنان کلیه ارتباطات آنان کشف شده و کمیته مشترک طرح ضرب

مامورین کمیته مشلترک،   2/۳/۳۳روز  1۱.۴1زدن به آن ها را تنیه می کند. در ساعت 

که درخیابان عبید زاکانی مستقر بودند، پس از پیاده شدن شلنرزاد )گللرخ منلدوی( از    

اتوموبیل پیکان که نسترن راننده آن بوده، در صدد دستگیری وی بر ملی آینلد وللی در    
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ی کشته می شود. با پیاده شدن گلرخ، اتوموبیلل بله راه   تباد  متقابل آتش، گلرخ مندو

خود ادامه می دهد و مامورین نیز به تعقیلب آن ملی پردازنلد، دقلایقی بعلد اتوموبیلل       

متوقف شده و نادعلی پور نغمه را سوارکرده وحرکت می کند. وقتلی سرنشلینان پیکلان    

وموبیل را نگه داشته، از که عبارت از نسترن و نادعلی باشند، متوجه تعقیب می شوند، ات

ماشین پیاده شده و با مامورین ساواک به سختی در گیر ملی شلوند تلا ایلن کله ملورد       

 (. ۳6اصابت گلوله آنان واقع شده و از پای در می آیند) 

مریم شاهی در جریلان فلرار از تعقیلب ملامورین سلاواک، ملورد حملله         ۳/۳/1۴۳۳روز

حضور ساواکی ها در پشت سلر او بودنلد، قلرار     مامورین شنربانی که  اهرا بی اطالع از

از این که ساواک چگونله توانسلته بلود    (. ۳۱گرفته و در خیابان میمنت از پا در می آید)

وجلود   "چریلک هلای فلدائی...    "به امکان مخفی او دست یابد اطالع روشلنی در کتلاب  

بلت  ندارد، ولی از گزارش ساواک چنین بلر ملی آیلد کله محلل سلکونت او تحلت مراق       

 مامورین ساواک بوده است.

خانه منر آباد جنوبی مورد هجود گستره ملامورین از زملین و هلوا قلرار      8/۳/1۴۳۳ روز

ساعت مقاومت تا پای جان، همه ساکنین آن از بین ملی رونلد. اسلامی     ۳گرفته وبعد از 

 عبارت بودند از:

 

معللی  غال -۳سلید محملد حسلین حل  نلواز       -۴محمد رضا یثربی  -2حمید اشرف -1

خراط پور)البته آقای نادری مولف کتاب وزارت اطالعات مدعی شده کله خلراط پلور در    

-6محمد مندی فوقلانی   -۳جای دیگری کشته شده است. چنین ادعایی بی پایه است( 

غالمرضلا الیل    -۱طاهره خرد -8وسف قانع خشک بیجاری ی-۱عسگر حسینی ابر دهی 

 فاطمه حسینی -11علی اکبر وزیری اسفرجانی -11منربانی 

ساواک برای اطمینان کامل از وجود حمید اشرف در بین کشلته شلدگان، تصلمیم ملی     

گیرد دو نفر از زندانیان فدائی را که با چنره او آشنایی قبلی داشتند، به خانله محلل در   

گیری ببرد. این دو نفر زهرا آقا نبی قلنکی و مندی سامع بودند. شرحی از آن چله کله   
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...مرا صب  زود در سلو  انفلرادی اد در کمیتله   "مندی سامع نقل می کند چنین است: 

صلب  بلود. شلیفت نگنبلانی علوض       ۳مشترک بیدار کردند، فکر می کنم ساعت حوالی 

شده بود و نگنبان جدید تازه شروع کرده بود. مرا زیر هشت بلرده و چیلزی بله عنلوان     

شی )این سر پوش در واقع پیراهن زندان بلود(  صبحانه بنم دادند. بعد؛ درحالی که سرپو

بر سرد کشیده بودند مرا به درون ماشینی بردند که یک نفر قلبال در صلندلی عقلب آن    

نشسته بود و مثل من بلوزی برسرش انداخته بود. ماشین حرکت کرد و بعد ازمدتی کله  

دازی ملی  با سرعت رفت با نزدیک شدن به منطقه ای که صدای رگبار مسلسل و تیر انل 

آمد آهسته کرد و بعد هم در جایی متوقف شلد. ملدتی طلوالنی در انتظلار، بله صلدای       

رگبارها گوش فرا دادیم، تا این که صدای تیراندازی به تدریی فرو کلش کلرده و وقتلی    

ماشین شروع به حرکت مجدد کرد فقط صدای تک تیرهایی بگوش ملی رسلید. بعلد از    

درب ماشین را بازنموده، و هر دوی ما را پیاده کرده  مدتی دوباره ایستادیم. کسی آمد و

و به سمتی برد که بعدا فنمیدیم همان خانه محل درگیری اسلت. از درب داغلون شلده    

ای ما را تو ی خانه ای بردندکه پله هایی داشت رو به باال. از پله ها باال رفتلیم. در پلای   

افتاده بود. ما تا طبقه باالرفتله و  گرد پله های طبقه او  یک مامور ساواک تیر خورده و 

پله ها را به سوی درب پشت باد ادامه داده و بعلد از آن گ شلته و قلدد بله پشلت بلاد       

گ اشتیم. صدای عضدی را که در پشت باد بود، شنیدیم. او ما را باالی سر جسد بیجانی 

ال به برد که به پشت دراز کشیده و صورتش به سمت آسمان بود، پوست صورت او احتما

اش  خاطر خونریزی گرچه رنگ باخته اما براق شده و زیبایی مردانه خاصلی را بله چنلره   

داده بود، گویا مر  هم نتوانسته بود بر نیروی پرتوان اشتیاق درونی او به زنلدگی فلای    

آید؛ چون چشمان او نیمه باز مانده بود. او کت و شلوار مرتبلی بلرتن داشلت، اسلتخوان     

اندازه یک بیضی کوچک کنده شده و بیرون زده بلود. ملن حدسلم     روی پیشانی اش به

این بود که گلوله از پشت سلر وارد شلده و از پیشلانی او بیلرون آملده بلود. ملن جلای         

دیگرش زخمی ندیدد و خونی هم در صورتش نبود. عضدی خطاب به هردوی، ما بلدون  

آره. او بال فاصلله بله    ومن و زهرا گفتیم« خودشه؟»این که حتی اسمی از او ببرد پرسید
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هلردو تاییلدش    "سمت لبه پشت باد رفت و از باال با فریاد بله کسلانی در پلایین گفلت    

. آری او حمید بود. بعد از این دوباره ما را به پایین بردند و در جلو درب "کردن، خودشه

جسد را به ما نشلان دادنلد، البتله بلدون ایلن کله اصلرار کننلد بلر           ۱-6و رودی منز  

ایی شان توسط ما. من یوسف قانع خشک بیجاری را شناختم ولی چیلزی نگفلتم.   شناس

ما را به ماشین برگرداندند، و گفتند می تونیم سر پوش هایمان را بلرداریم و بعلد ملا را    

ترک کردند. برای مدتی نگنبانی در درون ماشین نبود. من خود را به هملراه اد معرفلی   

ی قلنکی است. زهرا می گفت که چند ماه اسلت او را  کردد و او هم گفت که زهرا آقا نب

باالی جسد می برند و مرتب عکس هایی را به او نشان می دهند. هنگامی که دوباره ملا  

را به زندان کمیته برگرداندند با تجمع مامورین ساواک در آن جا روبرو شدیم کله قصلد   

نجات یافتیم. وقتلی بله    کتک زدن ما را داشتند ولی با وساطت مامور همراه از دستشان

سلو  برگشتم قضیه شنید شدن بچه ها و حمید را با مورس بله سللو  بغللی اد میتلرا     

فاطمی اطالع دادد. او از شنیدن خبر به شدت بر آشفت و شروع کلرد بله شلعار دادن و    

 (.۳8)"سر وصدا کردن، و من کوشیدد او را آراد کنم و... 

قبل خلبان هلی کوپتری را کله در ایلن عملیلات    مندی فتاپور نقل می کند که دو سا  

شرکت داشته در واشنگتن دیده است. طب  ا نارات این فلرد؛ از پلایین روی آن کسلی    

که در پشت باد افتاده بود خیلی حساس بودند و از ما می خواسلتند کله جللو بلرویم و     

که زیر بلدن او پلر   ببینیم آیا کشته شده یا نه، ... و باالخره ما کمی پایین رفته و گفتیم 

املا منلدی   (. ۳۱)"از خون است و باید کشته شده باشد و بعد ساواکی ها جللو رفتنلد...  

سامع که از فاصله ای کامال نزدیک تن بی جان حمید اشلرف را بالفاصلله بعلد از خلتم     

درگیری ها دیده بود، هی  خون آشکاری را در زیر و اطراف او مشاهده نکرده بود، شلاید  

تادن حمید را قبل از این که به منلدی سلامع و زهلرا قلنکلی نشلان دهنلد       هم محل اف

تغییر داده بوده اند. ولی در مورد یک چیز می توان با اطمینان بیشتری سخن گفت؛ بلر  

اساس مشاهدات مندی سامع و هم تصویری که از حمید اشلرف در روزنامله هلا چلاپ     

سلر ملورد اصلابت گلولله ای بلا       شد، به احتما  قوی حمید، در پشت باد منز  از پشت
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کالیبر کوچک قرار گرفته و در جا تماد می کند. پیشانی شکسته حمید بیشتر به محلل  

 خروج گلوله شباهت داشته است.

نفلر عضلو    1۱بدین ترتیب مرحله سود ضربات با از بین رفتن رهبری سازمان و حداقل 

واک طب  سندی اعالد می کنلد  نفر از آن ها زن بوده اند پایان می یابد. سا ۳مخفی که 

نفوذی به این خانه دست یافته و بعد از مدتی مراقبلت آن را   -که از طری  کار اطالعاتی

 (.61مورد حمله قرار داده است)

 

 خانه تیمی مهر اباد جنوبی 
متری ولیعند خیابان پارس، کوچه رضا شاه کبیلر،   21آدرس این خانه؛ منر آباد جنوبی 

تیر، بعد از  8قید شده است. طنماسب وزیری بعد از اطالع از مکان این درگیری در روز 

 نر همان روز به محل حادیه رفته و از نوع وسایلی که مدتی قبل، از تیم محلل اقاملت   

اک آن هلا را بیلرون آورده و   او برای راه اندازی این خانه داده شده بود، و ملامورین سلاو  

درکوچه ریخته بودند، مطمئن می شود که برادرش هم در میان شندای این خانه است. 

طب  توصیف او، این خانه محل مناسبی برای یک خانه تیمی نبلوده اسلت. بله نظلر او،     

ساکنین اصلی این خانه مربوط به تیم غالد علی خراط پور بوده اند کله بعلد از ضلربات    

نشت ماه به آن جا نقل مکان کرده بودند. افراد اصلی این تیم عبلارت بلوده انلد از    اردیب

یوسف قانع خشک بیجاری، علی اکبر وزیری، طاهره خلرد و غلالد عللی خراطپلور، کله      

مدتی قبل از نقل مکان به این محل شبی را نیلز در خانله ای تیملی در نلزد آن هلا در      

ربی نیز به آن ها سلر زده بلود. طنماسلب وزیلری     نظاد آباد به سر برده، و محمد رضا یث

پیدا کرده و به یثربی نشان داده بلود   "داوود"می گوید که خانه منر آباد جنوبی را قبال 

که برا ی خودشان بگیرند. اما یثربی برای منحرف کردن ذهن او از این خانه، بله او ملی   

به درد نملی خلورد، و بعلد     1۱گوید که این خانه به دلیل نزدیکی به پادگان و کالنتری 

آن را به تیم خراطپور معرفی می کند. این خانه نوساز بوده و تیم غالد علی خلراط پلور   

 (.61احتماال یکی از اولین مستاجران آن بوده است)



 2۴8 

خانه به ناد غالمرضا الی  منربانی و از طری  یک بنگاه اجاره شده بود. بعد از درگیلری،  

عللت  "جاره را که ناد الیل  منربلانی در آن بلود، چلاپ کردنلد.      روزنامه ها سند قراداد ا

انتخاب الی  منربانی برای این مسئولیت داشتن گواهینامه پایه یک کامیون بود که ملی  

توانست خودش را از نظر مالی توانا برای اجاره خانه ای گران نشان دهد. ]هم چنین[ لو 

از بنگاه می توانست خیلی مناسب باشلد.   نرفته بودن ناد او بود که برای گرفتن خانه ای

او قبال عضو گروهی بوده که به نظرات بیژن جزنی تمایل داشته و بله سلازمان پیوسلته    

بود. در اجاره این خانه احتماال طاهره خرد کوپل غالمرضا و به عنوان زن صلاحب خانله   

نسلترن آ    طاهره خرد قبال به اتفاق قاسم سیادتی در تیملی در دسلته  (. 62بوده است)

 ( .6۴آقا بوده که بعدا به دسته محمد رضا یثربی منتقل شده بود)

می توان گفت این خانه بعد از ضربات اردیبنشت ماه، در دوره ای که سازمان نیاز فوری 

به امکانات امن جدید برای مخفی کردن اعضای علنی لو رفته و اسلکان تلیم هلایی کله     

داشت، اجاره شده بود. ملریم )ملیحله سلطوت( ملی     امکانات خود را تخلیه کرده بودند، 

حدودا یک ماه قبل از ضربه حمید اشرف، یثربی از من پرسید که آیلا ملی تلوانم     "گوید

با الی  منربانی خانه ای بگیرد. این نشان می دهد که خانه منر آباد جنوبی همان زملان  

انست سازمان بلرای  عنی درست زمانی که ساواک می دی(. 6۳)"ها باید اجاره شده باشد

اختفای اعضا و امکانات خود به دنبا  اجاره خانه ها ی امن اسلت. طنماسلب وزیلری از    

آخرین قرارخود با غالمعلی خراط پور، بعد از آن که او از خانله آن هلا رفتله و تعلدادی     

ازاعضای تیم خود را هم برده بود، صحبت کرده، و به یاد می آورد که بله احتملا  زیلاد    

 (.6۳ین دیدار در خردادماه بوده است )زمان ا

این خانه ای بود که الی  منربانی که یک رفی  علنی ل مخفی بود،   "منرنوش می گوید:

اجاره کرده بود. به احتما  زیاد این خانه را برای استفاده ویژه ) جلسه مرکزیت( در نظر 

گرفته بودند. آن چه را که توسط ساواک منتشر شده است، اوالً نمی توان مورد ویلوق و  

یاً بدون در نظر گرفتن شرایط خاصی که در ماه های پیش از ضلربه  قطعی تلقی کرد. یان

بزر  هشت تیر و بودن تعداد زیادی از رفقای چشم بسته در آن خانه ویژه که گویا قرار 
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بود جلسه مرکزیت بر گزار گردد، نمی توان این تناقض را درک کرد. در این مورد فقلط  

عداد و ترکیب افلرادی کله در ایلن خانله     با دسترسی به پرونده واقعی ساواک می توان ت

 (.66)"کشته شده اند را دریافت

در مورد لیست کامل افراد چشم باز این خانه اطالع دقیقی وجود ندارد، خاطرات فعالین 

آن دوره در این زمینه، مبنم و مه آلودند. معلود بودن لیست همه افراد چشم باز به ایلن  

احتمالی کشف این خانه را توسط ساواک تسلنیل   خانه می توانست کار بررسی راه های

کند. بر اساس حدس وگمان و هم چنین توضیحاتی که در مورد این خانه ذکر شد، ملی  

تیر هنگاد شب، خانه تیمی دیگری را در  ۱توان گفت که محمد رضا یثربی که در تاریخ 

از بلوده باشلد.   همان منطقه، به قصد این خانه ترک کرده بود، باید به این خانه چشم بل 

اگر مسئولیت مستقیم این تیم با غالد علی خراط پور بوده ، او نیز قطعلا بله ایلن خانله     

چشم باز بوده است. به خاطر موقعیت ویژه حمید ا شرف چشم باز بودن او هلم بله ایلن    

خانه منتفی نیست. غالد رضا الی  منربانی و طاهره خرد هم که این خانه را اجاره کرده 

این خانه چشم باز بوده اند. محمد حسین ح  نواز به خاطر تعل  اش به دسته  بودند به

دیگری بعید است که به این خانه چشم باز بوده باشد. عسگر حسینی ابردهی از اعضلای  

یکی از تیم های گیالن بوده که بعد ازضربه به خانه تیمی بنلروز ارمغلانی در رشلت در    

ده و بعد از مدتی به خانله منرآبلاد جنلوبی بلرده     ، به تنران آم1۴۳۳اردیبنشت ماه  28

شده بود. از چشم باز بودن و یا نبودن او به این خانه هی  اطالعی در دست نیسلت. املا   

منر نوش روایت کال متفاوتی را در مورد این ناد نقل می کند، و از جمله بعید ملی دانلد   

 (.6۱ز بین رفته باشد)که او از ساکنین خانه منر آباد جنوبی بوده و در آن جا ا

بلوده   1۴۳۳دیملاه   18وسف قانع خشک بیجاری؛ از تیم ضربه خورده گرگان در تارخ ی

که بعد از فرار به تنران می آید ولی به خاطر وصلل نشلدن رابطله اش باسلازمان در آن     

هنگاد، از روی اضطرار برای پیدا کردن امکانی موقت به منوچنر گلپور و محمد کتلابچی  

ن هم دانشکده ای ساب  خود رجوع می کند. املا محملد کتلابچی خبلر چلین      از دوستا

ساواک از آب در می آید، و ساواک تصمیم می گیرد از خیر دسلتگیری گلپلور و یوسلف    
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قانع گ شته و در عوض زمینه را برای ج ب محملد کتلابچی بله درون سلازمان آملاده      

پور به طور تلفنی و درتاریخ آخرین تماس یبت شده یوسف قانع با منوچنر گل(. 68کند)

(. 6۱بوده که خبر وصل شدن ارتباطش باسازمان را به او داده است) 1۴۳۳فروردین  2۱

اطالعی در مورد تماس های بعدی او با گلپور و یا  "چریک های فدائی خل ... "در کتاب

 کتابچی وجود ندارد.

مخفی شده و توسلط   1۴۳۴مندی فوقانی کارمند سازمان برنامه و بودجه، از اسفند ماه 

و مسلئولیت یلک تلیم مخفلی را در آن جلا بلر       ( ۱1بنروز ارمغانی به گیالن برده شده )

از زمان دقی  انتقا  او به تنلران اطالعلی در دسلت نیسلت، املا      (. ۱1عنده گرفته بود )

به خانه تیمی بنروز ارمغانی  1۴۳۳اردیبنشت ماه  28زمان تقریبی آن باید بعد از ضربه 

 ت بوده باشد.  در رش

فاطمه حسینی قبل از انتقا  به این خانه، در خانه تیمی دیگری در نارمک بلوده اسلت.   

این خانه بعد از فرار حمید اشرف از جملهء امکانات اقامت او بوده و نشریه نبرد خلل  در  

از زمان مخفی شدن و دلیل انتقا  او به خانه منرآبلاد  (. ۱2آن جا مجددا چاپ شده بود)

جنوبی اطالعی موجود نیست. عللی اکبلر وزیلری دانشلجوی دانشلگاه صلنعتی شلریف        

)آریللامنر سللاب ( از فعللالین صللنفی دانشللجویی و هللوادار سللازمان، بعللد از لللو رفللتن   

عضو یکی از تیم هلای  1۴۳۳مخفی می شود. او در ضربات اردیبنشت ماه  1۴۳۳درپاییز

ر، شبی را در یک خانه تیمی در نظلاد  لو رفته و زیر ضرب بوده که به اتفاق عده ای دیگ

آباد به طور چشم بسته مانلده وملدتی بعلد بله خانله منلر آبلاد جنلوبی منتقلل شلده           

 (.۱۴بودند)

این خانه احتماال، زمانی در اواخر خرداد، برای اسکان موقت تعداد دیگری از افراد چشلم  

تعدادی از آن ها نیلز   بسته و مرتبط با ضربات اردیبنشت ماه مورد استفاده قرا گرفته، و

 (.۱۳)"بلله حسللین حلل  نللواز بللرای انتقللا  بلله مشللند تحویللل داده شللده بودنللد      

 

درشب درگیری، مسئولین رهبری سازمان در ایلن خانله جلسله داشلته انلد. دو نفلر از       



 2۳1 

اعضای شاخه مشند تایید می کنند که آن ها در مشند از طری  محمد حسین ح  نواز 

 (.۱6و  ۱۳منم مرکزیت شده بودند)  متوجه برگزاری احتمالی جلسه

این خانه به احتما  قوی فاقد تلفن بوده، و یا احیانا اگر تلفن داشته، گرچه می توانسته 

برای شنود و گرد آوری اطالعات مفید، مورد استفاده ساواک قرار گیرد، اما بله احتملا    

رفته شده باشد. بعد قوی نمی توانسته است به عنوان کانالی برای رسیدن به آن به کار گ

، خانه های تلفن دار از باب احتیاط تخلیه شده بودنلد، و  1۴۳۳از ضربات اردیبنشت ماه 

در اجاره خانه های جدید نیز، تاکید بر نبودن تلفن در خانه های جدیدا اجاره شده بوده 

د اد ]اردیبنشت[، گرفتن خانه تلفن دار ممنوع شده بود. به خو 26بعد از ضربه  "است: 

من ، فاطی و غزا  تاکید شد که خانه تلفن دار نگیریم. خانه منرآباد و.. نیز بدون تلفلن  

بود... رفی  حمید هرگز بعد از آن ردگیری های تلفنی، از نزدیکی پایگاه هلم بله مکلان    

 (.۱۱)"علنی تلفن نمی زد 

 

 تیر؟ ۱دالیل ضربه 

ساواک باالخره موف  می شود در فاصله ای کم تر از یک ماه و نیم از آخرین فرار حمید 

اشرف، حضور او را درخانه تیمی تازه شناسایی شده در منر آباد جنوبی کشف کرده و یا 

تیر، نظلرات گونلاگونی    8هم از طریقی رفت و آمد او به این خانه را دریابد. بعد از واقعه 

خانه منرآباد جنوبی مطرح شد که قبل از اشاره مختصلری بله هلر     در مورد نحوه کشف

 یک، اشاره به چند نکته مفیدخواهد بود:

اطالعات در دسترس در این زمینه برای تایید قطعی فرضیات موجلود کلافی نبلوده و    _

 عامل حدس وگمان، جای بزرگی را در کنار شلواهد انلدک موجلود اشلغا  ملی کننلد.      

 

رهبری سازمان، علده ای از کادرهلای باقیمانلده در جنلت تلرمیم       بعد از از بین رفتن_

ضربات وارده و وصل ارتباطات مختل شده بر آمده و موف  شدند حداقلی از مرکزیلت را  

برای بازسازی سازمان برپا دارند. فشرده اطالعات ایلن مرکزیلت در آن هنگلاد در ملورد     
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شده بود، در بیانیه ای درآبان ملاه  علل ضرباتی که به از بین رفتن رهبری سازمان منجر 

بله دلیلل   "چنین فورموله شده بلود:   "در مورد درگیری های اخیر "تحت عنوان 1۴۳۳

اشتباهاتی که از یک طرف در ارتباطات تلفنی ما رخ داد،... موف  به کشف شبکه تلفنلی  

النی سازمان گردد، و از طرف دیگربا رد گیری عده ای از رفقا، پس از پی گیری های طو

اشاره این بیانیه به کشف شبکه تلفنلی، قطعلا   (. ۱8) "به تعدادی از پایگاه های ما برسد

 1۴۳۳به ضربات مرحله دود مربوط است که سلابقه و اعتبلار آن بله بیانیله دود خلرداد     

 "ردگیری عده ای از رفقلا، پلس از پلی گیلری هلای طلوالنی      "سازمان بر می گردد، اما 

اوج آن بوده است، باید مربوط بوده  1۴۳۳اد تیر ماه  8ضربه قاعدتا به حوادث بعدی که 

ساواک بعد از کشف شلبکه تلفنلی سلازمان     "باشد. طنماسب وزیری تاکید می کند که

برخی کسانی را که علنی سازمان بودند و یا در کارخانه ها کار می کردند به حلا  خلود   

باطات بیشلتری از سلازمان دسلت    رها می کند تا بتواند از طری  آن ها به امکانات و ارت

نمونه ای از این تاکتیک را می توان در مورد عللی رضلا رحیملی و حسلین     (. ۱۱) "یابد

موسی دوست مشاهده کرد، که محل اقامتشان احتماال در فروردین ماه شناسایی شده و 

 خرداد مورد ضربه واقع شده واز بین می روند. ۴1لی حداقل حدود دو ماه بعد در 

 

در خانه منر آباد جنلوبی   1۴۳۳تیرماه  8ساواک می توانست از برگزاری جلسه در آیا _

 اطالع قبلی داشته باشد؟

مراقبت و کنتر  رفت و آمد ها به این خانه قطعا می توانسلته تصلور یلک تجملع غیلر      

معمو  در این خانه را در ذهن مامورین ساواک ایجاد کند. نبایلد تردیلدی داشلت کله     

ساواک در آن روزها برای زمان معینی که طو  آن را ما نمی توانیم بلا   مامورین مراقبت

اطالعات فعلی بدانیم، با استفاده از روش های خاص خود این خانله را رصلد ملی کلرده     

اند. عالوه بر این تلفن های رابط و واسط برای تباد  پیاد ها بین مسئولین سازمان قطعا 

نواز در مشند نمی توانسته است جز بله هملین   موجود بوده اند، مثال محمد حسین ح  

طری  سالمتی خود را به حمید اشرف در تنران اطالع بدهد. اگر احیانلا تلفنلی در ایلن    
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میان آلوده و تحت کنتر  بوده باشد، ساواک می توانسته حتی علیرغم استفاده طلرفین  

تجمع احتملالی   مکالمه از اصطالحات و کدهایی که در آن زمان معمو  بود، ازمالقات و

برخی از مسئولین سازمان اطالع کسب کند. تقریبا همله کسلانی کله بله نحلوی ملورد       

رجوع این بررسی قرار گرفته اند، بر این نظر بوده اند که خانله منلر آبلاد جنلوبی نملی      

توانسته است از طری  تلفن لو رفته باشد. چون هلم اسلتفاده از تلفلن هلای امکلان بله       

یاد ها بعد از ضربات اردیبنشت ماه قدغن شده بود، و هلم در اجلاره   امکان برای تباد  پ

خانه های جدید تاکید بر اطمینان قبلی از نبود تلفن در آن ها بوده است. با وجود همله  

این ها ممکن است این خانه دارای تلفن بوده اما فقط از تلفن عملومی در بیلرون بلا آن    

ادند. در چنین صورتی کنتر  تلفلن ایلن خانله    تماس گرفته و تباد  پیاد را انجاد می د

می توانسته است نشانه ها متعددی از بر گزاری یک جلسه احتمالی در ایلن امکلان را از   

قبل در اختیار ساواک بگ ارد. استراق سمع از طریل  خانله هلای مجلاور ایلن منلز  از       

جللوگیری از  گفتگوهای جاری در داخل آن نیز مطرح است ولی ساواک در آن ایاد برای 

افشای احتمالی اقدامات قریب الوقوع خود بسیار محتاطانه عمل می کرد و به خانه های 

 هدف چندان نزدیک نمیشد.  

 

 دو سناریو
شاید بشود گفت که هر نوع توضی  محتملی در ملورد چگلونگی از بلین رفلتن رهبلری      

 سازمان، در دو سناریوی زیر قابل باشند:

 1۴۳۳ازمان به امکانات امن بعد از ضلربات اردیبنشلت ملاه    ساواک از نیاز فوری س-الف

آگاهی داشته، و به همین دلیل نیز اسباب کشی های جدیلد از طریل  بنگلا هلی هلای      

مربوطه به اجاره خانه را تشدید کرده بود. بر ایلن اسلاس، ملامورین سلاواک در جریلان      

و یلا هلم بله دلیلل     کنتر  لیست قراردادهای جدید بنگاهی ها، صرفا به طور تصلادفی  

وجود اطالعات اولیه قبلی از سواب  غالد رضا الی  منربانی، به این خانه مشکوک شده و 

 بعد از مراقبت اولیه محل به اهمیت آن پی برده بودند.
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برای ایبات این فرضیه، تقریبا هی  نشانه قطعی در دست نیست. تننا قرینه هایی که به 

ت این فرضیه باشند، انتشار بالفاصله قلرارداد اجلاره   طور غیر مستقیم می توانند در جن

خانه در روزنامه ها توسط ساواک بود که در آن ناد الی  منربانی به عنوان اجاره کننلده  

خانه قید شده بود. اما از آن جایی که ما واقعا نمی دانیم ساواک این سند را قبل یا بعلد  

انتشار آن را نشلانه ای قطعلی از صلحت    ازحمله به آن خانه به دست آورده، نمی توانیم 

 سناریوی پیش گفته تلقی کنیم.

هی  نشانه ای وجلود نلدارد کله کشلف      1۴۳۳هم چنین گرچه در بیانیه آبان ماه سا  

خانه منر اباد جنوبی را به کنتر  بنگاهی ها و ازآن طریل  رسلیدن بله خانله منلر ابلاد       

جنوبی، و یا به شناخته شده بودن قبلی الی  منربانی مربوط کند، املا از آن جلایی کله    

ان مورد می رود، می تو "ردگیری عده ای از رفقا، پس از پی گیرینای طوالنی "سخن از

الی  منربانی را مشمو  این ارزیابی شمرد. صادر کنندگان این بیانیه که مرکزیت موقت 

سازمان را تشکیل داده و از کادرهای زیر رهبری از بین رفتله سلازمان بودنلد، قطعلا در     

...ما در بحلث هلائی   "این مورد هم بحث وگفتگو کرده بودند. طنماسب وزیری می گوید

وردن حمید داشتیم، رسیدن بله آن خانله از طریل  الیل  منربلانی      که پیرامون ضربه خ

بیشتر از همه مطرح بود که من اصال با ناد الی  و این که او این خانه را گرفته آن موقع 

آشنا شدد و من قبال نه او را دیده بودد و نه هم می شلناختم. بله نظلر ملن او از جملله      

وده و کم و بلیش بلرای سلاواک شلناخته     علنی ب1۴۳۳اردیبنشت  26رفقائی بود که تا 

شده بود. بر این اساس ساواک از طری  کنتر  اسناد بنگاهی ها اجاره خانه متوجله نلاد   

الی  منربانی در لیست شده و از این طری  به خانه ای که او اجاره کرد بود، رسیده بود 

بلوده . سلاواک   ... به هرحا  به نظر من رد گیری خانه منرآباد جنوبی از طری  حمیلد ن 

 (.81روی حمید ریسک نمی کرده و او را در اولین شناسائی می زد)

فرد یا افرادی از ساکنین خانه منرآباد جنوبی که قبال توسط ساواک شاسلایی شلده    -ب

و تحت تعقیب قرار گرفته ولی خود ازآن بی خبر بودند، کانا  رسیدن ساواک بله خانله   

 منر آباد جنوبی بوده اند.
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انیکه به نوعی به خانه منر آباد جنوبی چشم باز و مربوط بوده اند بلالقوه جلزو   اغلب کس

لیست این افراد قرار می گیرند. .نگاهی به موقعیت بعضی از این افلراد بیلانگر شلانس و    

 امکانات بالقوه ساواک برای رسیدن به خانه منر آباد جنوبی است.  

 

 واقعیت های چند سویه
کله سلاواک از هویلت افلراد رهبلری سلازمان و بعضلی        شواهد مکفلی در دسلت اسلت    

ازکادرهای درجه یک اطالع داشته و تور شلبکه خبرچینلان خلود را بله طلور پننلانی و       

ناپیدا در درون و بیرون روابط اعضای خانواده و دوستان دور و نزدیک آن ها برای دسلت  

صوص در شرایط یابی به کوچک ترین اطالعی از حضور و تحرک آنان گسترده بود. به خ

بعد از ضربات اردیبنشت ماه، نیاز فوری افراد مخفی و شناخته شده بلرای تنیله جلایی    

موقت جنت سکونت خود، آنتن های ساواک را بسیار حساس کلرده بلود، و هلی  بعیلد     

نیست که از این طری  سرنخ های جدیدی به دست ساواک افتاده باشد کله در تسلنیل   

ه نقش ایفا کرده باشند. هم چنین ممکن است ساواک نله از  ضربات اواخر خرداد و تیرما

یک طری  بلکه از چندین راه مختلف به خانه منر آباد جنوبی رسیده، و خود همین املر  

که راه های متعددی به این خانه خلتم شلده انلد، اهمیلت آن را بلرای سلاواک آشلکار        

سرنخ های بالقوه بلرای  ساخته باشد. براساس اطالعات ناقص موجود، می توان منمترین 

 رسیدن به خانه منر آباد جنوبی را به ترتیب زیر مورد اشاره قرار داد.

شواهد نشان می دهند که ساواک از امکان شناسایی محل سلکونت بنلزاد امیلری دوان    

تیر کله قصلد از بلین بلردن او و      ۱برخوردار بوده است. به همین دلیل مامورین در روز 

به تعقیب حمید که به خانله او ملی رود، ملی پردازنلد، و سلپس      حمید آرین را داشتند 

منتظر بیرون آمدن آن ها می مانند. پر واض  است که شناسایی خانه بنزاد امیلری دوان  

تیر ماه از طری  تعقیب حمید آرین، امری بوده است ممکن و بله احتملا     ۱قبل از روز 

یا حمیلد آریلن تملاس وقرارهلای      نزدیک به یقین محق  شده . اگر بنزاد امیری دوان و

یی با کسی که مستقیم و غیر مستقیم به خانه منر اباد جنوبی مربوط بوده اسلت، اجلرا   
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کرده باشند، باید امکان انتقا  رد را از این طری  به آن خانه در نظر داشت. از جمله این 

تیلر، بلا    ۱روز که یکی از باز مانده گان از آن دوره گفته است که بنزاد امیلری دوان در  

حمید اشرف قرار اجرا کرده است.  اهرا حمید اشرف با یک ماشین پیکلان در نزدیکلی   

 (.81محل قرار حضور یافته و با همین ماشین هم محل قرار را ترک می کند)

 

رد گیری نا محسوس و ماهرانه یک وسیله نقلیه موتوری ای مثل ماشین پیکان آن هلم  

ت به خوبی در حیطه امکانات انبلوه موتلوری و تکنیکلی و    در تنران آن زمان، می توانس

حوزه تجربیات تیم های تخصصی تعقیب و مراقبت ساواک بگنجد. مضاف بلر ایلن، اگلر    

سیاست ساواک کشتن حمید اشرف به محض یافتنش بود و نله تعقیلب او، ایلن هلدف     

شلده و  وقتی دست یافتنی می بود که ساواک از قبل مطمئن می شد که فرد شناسلایی  

یا تحت مراقبت کسی جز حمید اشرف کس دیگری نیست. اگر مامورین از تعقیب بنزاد 

امیری دوان به حمید رسیده و او را تعقیب کلرده باشلند، احتملاال آن هلا از قبلل نملی       

توانسته اند بدانند که طرف قرار بنزاد امیری دوان، حتما حمید اشر ف خواهد بود تلا بلا   

 ن او اقداد کنند.آمادگی کافی برای کشت

تیر، به نقل از پرویزیابتی گفته شده است که  8از سوی دیگر، در خبری مربوط به واقعه 

ساواک از طری  کنتر  تلفن کسی که حمید اشرف با او تملاس داشلته بله یلک تلفلن      

عمومی در منطقه منرآباد جنوبی رسیده و سپس از طری  کنتلر  ایلن محلل ابتلدا بله      

 (.82تیر مورد حمله قرار گرفت، می رسد) 8ه خانه ای که در حمید اشرف و سپس ب

این موضوع قطعی است که ساواک ردهایی از نسلترن آ  اقلا را در دسلت داشلته و بنلا      

براین احتما  رسیدن مامورین به محمد رضا یثربی و حمید اشلرف از طریل  او را نملی    

 توان منتفی دانست.

علی رحیمی، حسین موسی دوست، نادعلی پور نغمله و گللرخ منلدوی و ... همگلی، در     

حالی که تحت نظر و مراقبت مامورین ساواک بوده اند، با نسترن آ  آقا قلرار اجلرا ملی    

کردند، که او هم به نوبه خود قرارهای منظمی با محمد رضا یثربلی و بلا حمیلد اشلرف     
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پیش از کشته شلدن   "نیز مطرح می کند که  ".چریک های فدائی خل .. "داشت. کتاب

نسترن آ  آقا، ساواک تماس او را با فردی به دست آورد که بعد از کشته شدنش معللود  

شد، رضا یثربی اسلت. بلا تعقیلب رضلا یثربلی، خانله ای در منلر آبلاد جنلوبی کشلف           

عیلد  البته چنین توضیحی به سند مشخصی در این رابطه رجوع نکلرده و ب (. 8۴)"گردید

 نیست که یک حدس و گمان صرف نباشد؟

 

اطالعات محمد کتابچی خبرچین ساواک در مورد یوسف قانع ملی توانسلته یکلی از     -۴

 سرنخ ها برای رسیدن به محمد رضا یثربی و از طری  او به خانه منر آباد جنوبی باشد.

 

آن (. 8۳بر اساس سندی از ساواک، علیرضا کالنتری نیستانی تحت نظر بلوده اسلت)   -۳

چه که نامعلود است مکان شناسایی شده و تاریخ و زمان شروع مراقبت از او ملی باشلد.   

اردیبنشلت موفل  شلد از     26او یکی از کسانی بود که به هملراه حمیلد اشلرف در روز    

درگیری خانه شارق جان به دربرده، و باالخره به همراه بقیه خلود را بله خانله امنلی در     

از قبل اجاره کننده این خانه بوده و به آن جا رفت وآمد داشت. ایلن   اکبر آباد برساند. او

برای ساواک ناشناخته بوده است.  1۴۳۳اردیبنشت  28امر قطعی است که این خانه در 

تیر مورد شناسایی قرار گرفته باشد در این  8اگر علیرضا نیستانکی زمانی قبل از ضربات 

روابط بلاالتر او و سلپس بله خانله منلر آبلاد        صورت تعقیب او می توانسته ساواک را به

 جنوبی هدایت کند.

 

علیرغم آن چه که تاکنون گفته شد، نشانه های متعلدد دیگلری هلم در خلالف جنلت      

 شللواهد انللدک پللیش گفتلله وجللود دارنللد، کلله در جنللت خللالف عمللل مللی کننللد:   

 

خاطرات بعضی از فعالین آن دوره داللت برچشلم بسلته بلودن یوسلف قلانع خشلک       -1

بیجاری درخانه منر آباد جنوبی می کند. او قبل از انتقا  به این منلز ، احتملاال زملانی    
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در خرداد ماه، به همراه عده دیگری به طور چشم بسته در خانه ای تیمی در نظلاد آبلاد   

به سربرده بود. غالمعلی خراط پور، حمید اشرف ومحمد رضا یثربی نیز دراین خانه بوده 

و بعد از ضربات تیرماه سالم مانده و اتفاقی برای سلاکنین آن نیفتلاده   اند. این خانه قبل 

 بود.

 

 اهرا آخرین تماس یبت شده از یوسف قانع با منوچنر گلپلور کله تحلت نظلر سلاواک      

بوده است. اگلر بعلد از ایلن تلاریخ      1۴۳۳فروردین ماه 2۱بوده، به وسیله تلفن درتاریخ 

ا منوچنر گلل پلور و محملد کتلابچی در تلالیف      شواهد مربوط بر ارتباطات احتمالی او ب

از قلم نیفتاده ویا سانسور نشلده باشلند، بایلد نتیجله      "چریک های فدائی خل ..."کتاب

گرفت که یوسف قانع دچار محدودیت های جدی در حرکت خود بوده است، به طلوری  

ه، بلکله  نه تننا دیگر به سراغ گلپور و محمد کتابچی نرفت 1۴۳۳فروردین  2۱که بعد از 

فلروردین ملاه آدرس    2۱حتی به آن ها تلفن هم نکرده بود. بنا بر این اگلر سلاواک تلا    

امکانات امن او را شناسایی کرده باشد، این رد احتماال باید از طریل  او بله رابطلش و از    

طری  این رابط که او و بقیه را چشم بسته به خانه نظاد آباد منتقل کرده، به این امکلان  

تیر مورد مراجعه و یا حملله   8ده، و این خانه همزمان یا قبل و بعد از ضربات سرایت کر

ساواک قرار گرفته باشد. اکنون ما حدودا می دانیم که در عمل چنین اتفاقی رخ نداده و 

 این خانه سالم مانده بود.

 

این امر محتمل است که ساواک، در جریلان ارتباطلات یوسلف قلانع و محملد کتلابچی       

برنامه ای برای تعقیب او به اجرا نگ اشلته باشلد. سلاواک بلرای تضلمین تلداود       آگاهانه 

روابط او با محمد کتابچی برای نفوذ به درون سازمان، باید ازهر اقلدامی کله در صلورت    

فاش شدن، منجر به هوشیاری و قطع رابطه یوسف قانع با محمد کتابچی و یا گلپور می 

قع قصد نفوذ دادن محمد کتلابچی بله سلازمان را    گردید، اجتناب می کرد. ساواک در وا

داشت، و بنا بر این باید اطراف او و هم چنین گلپور را کامال پاک و خلوت کرده و رابطه 
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با آن ها را امن نشان می داد، به خصوص این که در این مقطع ساواک می دانسلت کله   

ر آن مقطلع بله جلای    رابطه او با سازمان قطع است و ممکن است مقدمتا از تعقیب او د

منمی نرسد. .و باالخره این که ساواک تمرکز اصلی خود را دراین دوره به کنتلر  هلای   

تلفنی معطوف کرده، و استفاده از این تاکتیک را تا مرحله ای معین، بسیار پر بار و کلم  

هزینه تر از تعقیب افراد یافته بود، و در واقع از این طری  و بدون دست زدن به تعقیلب  

یوسف قانع شاید منتظرآن بود که او نیز به مانند بقیه، از امکانلات املن خلود بلا تلفلن      

 گلپور یا محمد کتابچی تماس گرفته و محل اختفای خود را لو بدهد.

 

تیر بله خانله تیملی دیگلری در منلر آبلاد        8محمد رضا یثربی یک روز قبل از ضربه -2

جنوبی رفته وسپس شب هنگاد از آن جا به خانه منر آباد جنوبی روانه شده بود. او قبل 

نفلر در ایلن خانله     6از این تاریخ هم به این خانه رفت و آمد می کرده است و بلیش از  

ایلن خانله هلم از    تیمی به سر می برده اند. اگر یثربی تحت مراقبت بوده، احتماال بایلد  

قبل شناسایی شده و قبل و بعد و یا همزمان با خانه منرآباد جنوبی مورد حمله قرار می 

در شلب حادیله    "گرفت، اما باز چنین اتفاقی رخ نمی دهد. ملیحه سطوت ملی نویسلد:  

 11به خانه ملا بیایلد وللی او سلاعت      8چند اتفاق افتاد، یثربی قرار بود سر شب حدود 

گفت محله به شدت پلیسی است و از رفی  مسئو  خانه پرسید کله آیلا    شب آمد.یثربی

مواردی دیده یا نه و او چادر سر کرده اطراف را گشت و حرف یثربی را تایید کلرد. بعلد   

ماندیم و هلی  اتفلاقی برایملان     16از باز نگشتن یثربی روز بعد ما در آن خانه تا ساعت 

ثربی هم ردی بله خانله   ی"(. 8۳)"تعقیب نبوده نیفتاد و این به معنی آن است که یثربی

منر آباد نبرده، او به چند خانه دیگر هم رفت و آمد داشته ، کله همگلی سلالم ماندنلد.     

خانه خود ما، خانه قرچک متعل  به انشعابیون، خانه رفی  پنجه شاهی ها، گروه تازه ای 

 (.86پور) که به او وصل شده بود، خانه داود و همین طور خانه رفی  خراط

 

 8به درستی معلود نیست مکان های اسلتقرار و سلکونت حمیلد اشلرف در قبلل از       -۴
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تیرکجا بوده است. مندی سامع نقل می کنلد بعلد از انقلالب وقتلی سلتاد سلازمان در       

خیابان میکده تنران دایر می شود، شخصی که مشخصات  اهری یک فرد کامال علادی  

شش و گویش و نلوع رفتلار داشلته، بله سلتاد       و زحمتکش جنوب شنری را به لحای پو

آن جاست می گیرد، تا این کله هلادی ملی آیلد و      "رئیس"مراجعه و سراغ کسی را که 

بلرای   "رئلیس چریلک هلا   "طرف صحبت با او می شود. این شخص خبر می دهلد کله   

، 1۴۳۳مدتی مستاجر او بوده، که بعد از چاپ عکسش در روزنامه ها در تیلر ملاه سلا     

د که او همان حمید اشرف بوده است. او گفته که من در اطلاق را بلاز نکلردد و    می فنم

منتظر فرصتی بودد که حاال این فرصت دست داد. هادی به اتفاق چند نفر به همراه این 

مرد به خانه او رفته و از اتاقی که حمید اشرف برای مدتی در آن جا زندگی ملی کلرده،   

از جمله یک کاپیشن آمریکایی سبز رنگ را که متعل  باز دید می کنند، و بعضی وسایل 

به حمید بوده با خود می آورند. صاحب خانه می گوید که در تماد این مدت اتلاق را در  

بسته نگنداشته بود. این کاپیشن سا  ها بعد، از طریقلی بله دسلت منلدی سلامع ملی       

 (.8۱) "رسد...

 

نگرفته بود یعنی اگر حمید در فاصلله   بعد از ضربات، این خانه مورد مراجعه ساواک قرار

خرداد تا تیرماه از این خانه استفاده کرده باشد که احتما  آن منتفی نیست، هلی  ردی  

 به آن جا منتقل نشده بوده است.

 

قبال ذکر کردیم که بر اساس یک گزارش از شمسی )مرضیه شفیع تنی دسلت(، حمیلد   

درمنطقله نارملک تنلران    ( 88ن هلا ) اشرف بعد از ضربات اردیبنشت در خانله تیملی آ  

مستقر بوده است. هم نسترن و هم حمید اشرف به این خانه رفت و آمد داشته انلد، املا   

تیر هم مورد حمله قرار نمی گیرد. خانه دیگری کله   8این خانه هم سالم مانده و بعد از 

بلد،  حمید اشرف برای یک شب و احتماال زمانی در خلرداد ملاه در آن جلا حضلور د ییا    

 خانه ای تیمی در نظاد آباد بوده است که آن خانه هم بعد از ضربات سالم می ماند.
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نسترن آ  آقا به خانه ای که حمید اشرف برای مدتی در خرداد ماه در آن به سر می -۳

برده رفت و آمد داشته است. این خانه بعد از ضربات سالم ملی مانلد. همچنلین مجیلد     

تیر در تنلرا   8و حداکثر دو یا سه هفته قبل از  1۴۳۳دادماه عبالرحیم پور زمانی در خر

ن در قرار دود یا سود خود با نسترن به شخص یالثی تحویل، و چشم بسته به خانله ای  

تیمی منتقل می گردد و بعد از مدت کوتاهی از آن خانه به بیرون برده شده و به اتفلاق  

چند نفر دیگر به حسین ح  نواز تحویل داده شده و به مشند می روند. اگر نسلترن در  

تحت تعقیب بوده، حداقل بعد از دو بار اجرای قرار با مجید عبدالرحیم پور تور ساواک و 

باید رد تعقیب را به او منتقل و از این طری  حسین ح  نواز و بقیله ای کله تحویلل او    

برای انتقا  به مشند گردیدند و هم چنین خانه تیمی آن ها برای ساواک شلناخته ملی   

 (.8۱شد)

 

، سلاواک بعلد از کشلف کلیله     "یک های فلدائی خلل ...  چر"طب  ا نارات مولف کتاب 

ارتباطات گلرخ مندوی و نادعلی پور نغمه، تصمیم به حمله و کشلتن آن هلا در تلاریخ    

می گیرد. در جریان اجرای این طرح عالوه بر این دو، نسلترن آ  آقلا، مسلئو      2/۳/۳۳

فلدائی   چریلک هلای   "رابط آن ها هم کشته ملی شلود. از اطالعلات موجلود در کتلاب     

نمی توان با قطعیت دریافت که، آیا حضور نسترن آ  آقا در محلی که قرار بلود   "خل ...

طرح ضربه در آن جا اجرا شود، برای ساواک از پیش حتمی بوده و دستگیری و یلا زدن  

او نیز پیش بینی شده بود، و یا این که مامورین قصد تعقیب او را برای رسیدن به افلراد  

؟ هم چنین دلیل زدن علی رحیمی و حسین موسلی دوسلت در تلاریخ    بعدی داشته اند

در بیرون از خانه )نسترن مسئو  رابلط آن هلا بلوده ( نلامعلود اسلت، شلاید        ۴1/۴/۳۳

ساواک برای گمراه کردن سازمان و یا سنولت حملله بله ایلن افلراد در بیلرون از محلل       

ظلر داشلت حلوادث فلوق     سکونت آن ها و... چنین عمل کرده بود. درهر صورت بلا در ن 

گرچه می توان گفت، که بعضی از روابط کارگری نسترن قطعلا بلرای سلاواک شلناخته     
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شده و از نزدیک تحت مراقبت بوده اند، وللی در علین حلا  روابلط بلا اهمیلت متعلدد        

دیگری متعل  به او، یا به دلیل کمبود فرصت و زمان الزد برای رسیدن به آن ها، ویا به 

 رکت و روابط نسترن آ  اقا از دسترس ساواک خارج مانده بودند.دلیل پیچیدگی ح

 

عصلر روز  "، یکی از باز ماندگان آن دوره در بیان خاطرات خلود ملی گویلد:    "هاشم"-۳

تیر[ با رفی  حمید قرار اجرا کرده بودیم و من طب  قرار قبلی بایلد بله پایگلاه     ۱پیش ]

است یک هفته بعد، و سریع از هم آن ها می رفتم منتنی رفی  حمید گفت وضع شلوغ 

جداشدیم. فقط پاکتی را که حاوی پو  نقد بود به بنزاد داد و رفت. حرکات و قیافه اش 

مثل همیشه نبود انگار تعقیبش کرده بودند. کمی زیاد اطلراف را چلک ملی کلرد. یلک      

پیکان قدری جلوتر و یک وانت قدری عقب تر، و رفی  وارد پیکان جللویی شلد و رفلت.    

انت پشتی هم دنبا  آن ها راه افتلاد. نملی دانلم کوپلل رفیل  بلود یلا تعقیلبش ملی          و

 (.۱1)"کردند

این روایت با نرد ها و منط  حاکم بر رفتار یک چریک مخفی در آن زملان، خصوصلا در   

سط  فرد مجربی چون حمید اشرف فاصله ای آشکار دارد. این امراصال معمو  نبود کله  

ترددی مثل ماشین خود را به طرف دیگر قرار نشلان دهلد، و    مسئولی از سازمان، امکان

یا این که اطمینان قطعی از نبودن در زیر تعقیب بعد از جدا شدن از طرف مقابل قرار و 

قبل از ورود به ماشین خود، یک اصل حیاتی محسوب می شد. معلود نیست چرا حمیلد  

ار بله هملراه دو نفلر دیگلر بله      اشرف باید بر عکس رفتار می کرده، و مستقیما بعد از قر

سوی ماشین خود می رفت. و باالخره این که، در آن شرایط حسلاس چلرا بایلد حمیلد     

 اشرف، آن هم صرفا برای تحویل پو ، خود راسا سر این قرار می رفت؟

 

قبال به نقل از پرویز یابتی گفتیم که ساواک از طری  کنتر  تلفن کسلی کله حمیلد    -6

او داشته به یک تلفن عمومی در منطقه رسیده، و سپس از طریل   اشرف رابطه تلفنی با 

کنتر  این محل ابتدا به حمیداشرف و سپس به خانه منر آباد جنوبی رسلیده بلود. املا    
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اد تیلر ملاه، اداره زیلر مسلئولیت پرویلز       8درچنین صورتی چرا بالفا صله بعد از ضلربه  

اهی گزارش ملی دهلد کله خانله     یابتی، به ریاست اداره دادرسی نیروهای مسل  شاهنش

آشکار اسلت کله   (. ۱1اطالعاتی کشف شده است؟)-منر آباد جنوبی بر اساس کار نفوذی

این دو خبر دو توضی  کامال متفاوت را از یک منبع واحد بیان می کنند که نملی تلوان   

 بر اساس اطالعات موجود توجینی برای آن پیدا کرد.

ا نارات ذکر شده از پرویز یابتی حتی اگر جنبه های تردید آمیز آن را نادیلده بگیلریم،   

ربط پیدا خواهد کرد و نله اصلوال    1۴۳۳بیشتر به ضربات مرحله دود در اردیبنشت ماه 

تیر. حتی در چنین صورتی هم، باز این ا نارات، انطبلاقی بلا اسلناد سلاواک      8به ضربه 

از طریل  کنتلر     "چریک هلای فلدایی...  "نادری مولف کتاب ندارند که طب  گفته اقای

مدت دار روابط تلفنی که نقطه شروع آن تلفن دکتر رضا جوشنی بلوده، رد تلفلن خانله   

در تنران پارس و کوی کلن و... تننلا یلک     1۴۳۳اردیبنشت  26های مربوط به ضربات 

 روز قبل از حمله ساواک به این امکانات به دست آمده بود. 

 

 له چهارممرح

محل سکونت حمید آرین،  ۳1متری پیر نظیر، کوچه پیر نظیر پالک  12خیابان فالح، -

افسرالساات حسینی، و ابوالحسن شایگا شاد اسبی ، حلداقل از اواخلر خلرداد شناسلایی     

شده و تحت مراقبت ساواک قرار گرفته بود و مامورین سلاواک، آننلا را حتلی تلا محلل      

 (.۱2کارشان در کارخانه قرقره زیبا تعقیب کرده بودند)

 

مسیر دست یابی ساواک به این بخش از کسلانی   بر اساس برخی نشانه ها، محتمل ترین

که اغلب برای کارمخفی به کارخانه اعزاد شده و در دسته نسلترن بودنلد، چنلین بلوده     

 است:

 

قبال گفته شد که نادعلی پور نغمه و گللرخ منلدوی توسلط یکلی از ملامورین سلاواک       
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ای کار ملی  شناسایی شده و مشخص می شود که آن ها با شناسنامه جعلی در کارخانه 

معلود نیست که آن مامور ساواک چگونه موف  به شناسایی این دو نفر شلده  (. ۱۴کنند)

و به ( ۱۳بود. در این میان گلرخ مندوی خانه تکی افسرالسادات حسینی را می دانست )

احتما  زیاد به آن رفت و آمد می کرد، در نتیجه این امکان برای ساواک فراهم بوده که 

گلرخ مندوی به این خانه رسیده، و بعد از تعقیب افسرالسادات به محل  از طری  تعقیب

کار او، و حمید آرین، و منز  جمعی آنان درکوچه پیر نظیر خیابان فالح، و از آن جا بله  

متری فصیحی و به خانله تکلی بنلزاد امیلری      8خانه تکی حمید آرین، در خیابان فالح 

 دوان درسه راه آذری رسیده باشد.

 

صب  مامورین ساواک حمید آرین را تلا خانله بنلزاد     11.۴1تیر، بعد از ساعت  ۱وز در ر

امیری دوان در سه راه آذری تعقیب می کنند. بعد از این که این دو از خانه خلارج ملی   

شوند هر یک به مسیری می روند. مامورین در خیابان تیموری با حمید آرین، و در سله  

در بعلد  (. ۱۳درگیری شده و هردو را از پای در می آورند)راه آذری با بنزاد امیری دوان 

متلری فصلیحی    8از  نر همین روز، مامورین با مراجعه به خانه تکلی حمیلد آریلن در   

خیابان فالح، ابولحسن شایگان را دستگیر می کنند ولی افسرالسادات حسینی موف  بله  

به سر ملی بلرد کله    ( ۱6فرار شده و شب را در خانه ای درکوچه خندان، خیابان معلم )

احتماال تحت مراقبت مامورین قرار داشته و همان خانله تکلی او بلوده اسلت کله قلبال       

توسط مامورین از طری  تعقیب گلرخ مندوی شناسایی شده بود. افسرالسادات حسلینی  

تالش مامورین کمیته را برای دستگیری خود ناکاد گ اشلته   1۴۳۳تیرماه  11صب  روز 

 (.۱۱آن ها درسکوی نظامی در سرپل جوادیه از پا در می آید)و در درگیری با 

 

تیر، قلراری راکله از قبلل بلا      ۱ابوالحسن شایگان بعد از دستگیری در حوالی غروب روز 

تیر داشت و... بلرای ملامورین فلاش     11نادره احمد هاشمی در میدان راه آهن برای روز 

سلرقرار حاضلر ملی شلود. در      صب  دهم تیرماه، بله هملراه آن هلا    11ساخته و ساعت 
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درگیری ای که پیش می آید، نادره احمد هاشمی با شلیک مامورین )بله ادعلای اسلناد    

ساواک( و اما بنا به روایت یک شاهد عینی )ملیحه سطوت( با انفجار نارنجک خلود را از  

 (.۱8بین می برد)

 

تیر خانه جمعی خود  8عبدالرضا کالنتری نیستانکی و مرتضی فاطمی و... بعد از ضربات 

را ترک کرده و بعد از یک مسلافرت دو روزه بله شلما ، بله تنلران برگشلته و در یلک        

متعاقلب بله سلرقت     21/۳/1۴۳۳مرغداری مشغو  کار می شوند. تا این کله در تلاریخ   

رفتن یک دستگاه موتور سیکلت در مرغداری، ملامورین پاسلگاه ژانلدارمری عللی شلاه      

جریان تحقی  به مرتضی فاطمی و کالنتری نیستانکی مشکوک عوض به آنجا رفته و در 

شده و در صد دستگیری آن ها بر ملی آینلد. در حلین دسلتگیری مرتضلی فلاطمی بلا        

 (.۱۱سیانور خودکشی می کند ولی کالنتری نیستانکی دستگیر می شود)

 

نشلان میدهلد کله     2۱/۳/1۴۳۳اما سندی از ساواک به امضای پرویز یابتی و بله تلاریخ   

مامورین توانسته بودند رد یابتی از کالنتلری نیسلتانکی پیلدا کلرده و بله مراقبلت از او       

علینل ا نظلر بله اینکله اقلدامات مراقبتلی        "مشغو  شوند. در این سند گفته شده بلود: 

درمورد یکی از عناصر تماس با یلاد شلده در جریلان ملی      ۳121، و1۳8۳بوسیله منابع 

به عملیات جاری کمیته مشترک ضد خرابکاری لطمه  باشد و هرگونه اقداد در مورد وی

وارد خواهد ساخت، خواهشمند است دستور فرمایند از هرگونه ا قداد احضاری، بازرسلی  

از منز ، دستگیری و تحقی  پیرامون وضعیت وی خودداری و چنانچه منابع و همکلاران  

ا به ایلن اداره کلل اعلالد    افتخاری گزارشاتی از وضع او تنیه و ارائه نمودند، مراتب را فور

این سند حاکی است؛ هم یکی از تماس ها و هم احتماال محل سلکونت او  (. 111)"دارند

چریک هلای   "تحت مراقبت ساواک بوده است. جزئیات بیشتری از این مراقبت درکتاب

 عرضه نشده است.  "فدائی خل ...
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 سخن آخر
 م:این نوشته را با تصری  چند نکته به پایان می بری

بررسی حاضر، نتوانست شواهدی متقن و قطعی در ایبات ارتباط مستقیم ضربات بنلار و  

دی ملاه   1۱بلا دسلتگیری و اطالعلات بنملن روحلی آهنگلران در       1۴۳۳اوایل تابستان 

به دست آورد. برعکس، اغلب شواهد موجود به فقدان چنلین رابطله ای دالللت و     1۴۳۳

 اشاره دارند.

آخرین اطالعات موجود پیرامون رویدادهایی که به از بین رفتن گرچه مروری دوباره بر -

شد، بعضی زوایای  1۴۳۳تیرماه سا   8رهبری سازمان چریک های فدائی خل  ایران در

جدیدی را درمورد سلیر رویلدادهایی کله بله از بلین رفلتن رهبلری سلازمان انجامیلد          

نگی کشلف محلل   آشکارساخت، اما، هنوز هم نمی توان توضلی  روشلنی درملورد چگلو    

تجمع رهبری سازمان چریک های فدائی خل  ایران درخانه منر آباد جنوبی، و چگونگی 

اطالع احتمالی ساواک از وجود جلسه اعضای رهبری به دسلت داد. ایلن راز هنلوز هلم،     

 ناگشوده باقی مانده است.

 

این موضوع حقیقت داشت که امکان تعقیب حمید اشلرف از سلوی سلاواک، هلم بله       -

یل تجربه و هوشیاری درخور او و هم عزد جزد ساواک برای کشتن او به هر قیمتلی و  دل

در هر مکانی، از شانس پایینی برای محق  شدن و نتیجتا انتقا  رد تعقیلب از طریل  او   

به خانه منر آباد جنوبی برخوردار بود. اما تازمانی که شلواهد و قلراین مسلتندی کلم و     

نوبی را آشکار نکرده باشند، مطلل  کلردن ایلن املر، یلک      کیف ردیابی خانه منر آباد ج

 سویه و نا درست به نظر می رسد.

 

بر اساس شواهد و اطالعات موجود، و خصوصا درپرتو شناخت و تجربه عملی مسلتقیم   -

ازمجموعه کارکرد ساواک درآن ایاد، می توان با جرات گفت که خانه منلر آبلاد جنلوبی    
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احتمالی حضور حمید اشلرف در آن، توسلط ملامورین،     تننا مدت کوتاهی بعد از کشف

مورد حمله قرار گرفت. حمید اشرف به دالیل عدیده ای موردی استثنایی و خاص بلرای  

ساواک بود که به محض اطمینان از حضور او در هر امکانی باید بلدون اتلالف وقلت، بلا     

زملان ممکلن از    تنیه و اجرای یک طرح عملیاتی ضربتی حرفه ای اما سریع در حد اقل

 بین برده می شد.

 

خرداد و یلا   ۴1اگر خانه منر آباد جنوبی با حضور حمید اشرف در آن، در مقطع ضربات 

دود تیر در حیطه معلومات ساواک قرا داشت، به احتما  قوی می بایست هم زمان و یلا  

بالفاصله متعاقب آن ضربات، تعیین تکلیف شده و مورد یورش قرار می گرفت، اما چنین 

حادیه ای رخ نداد. به نظر این گونه می رسد که این خانه در بنتلرین حاللت و حلداکثر    

وز قبل از حمله به آن، مورد شناسایی قرار گرفته بود. شاید گفته شود در مقیاس چند ر

این خانه قبل از ضربه به روابط نسترن و خود او، برای ساواک شناخته شده بلوده، وللی   

چون مامورین به دنبا  حمید اشرف بودنلد و در آن مقطلع هنلوز او در آن جلا حضلور      

ر لحظه ای مناسب ضربه ننلایی را بزننلد.   نداشت، آن ها ترجی  دادند منتظر بمانند و د

اما، مسئله این است که ساواک به هی  ترتیبلی نملی توانسلت مطملئن شلود کله وارد       

خرداد و از بین رفتن نسترن آ  آقا در دود تیرماه به هملراه تعلدادی    ۴1کردن ضربات 

و ازاعضای مخفی، منجر به عکس العمل های غیر قابل پیش بینی از سوی حمید اشلرف  

بقیه نشده و آن ها را به ترک حد اقل موقت امکاناتی، مثل خانه منر آبلاد جنلوبی وادار   

 نسازد؟

 

احتماال بعد از شناسایی این امکان توسط ساواک، کنتر  ورود و خلروج افلراد بله آن، و    

خصوصا حضور حمید اشرف درآن، منجر به شکل یابی تصویر یک تجمع غیلر علادی در   

ارسیدن لحظه موعود را به ساواک گوشزد کرده بود. بلدین ترتیلب،   این مکان شده، و فر

سا  واندی، چندین بار بلا اسلتفاده از تجربیلات و امکانلات      ۳لحظه که ساواک در طو  
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اطالعاتی و عملیاتی خود تا آستانه آن پیش رفته اما ناکاد برگشته بود، فرارسیده بود. ما 

 ۳.۴1، تا شروع حمله بله آن در سلاعت   بین زمان کشف حضور حمیداشرف در آن خانه 

ساعت زمان، بلرای   8-۱، ساواک فقط به فرصتی حد اکثر درحدود 1۴۳۳تیرماه  8صب  

بسیی نیرو جنت محاصره کامل منطقه و خانه مربوطه نیاز داشلته اسلت. چنلین بسلیی     

گسترده ای، و خصوصا وارد کردن هللی کلوپتر بله صلحنه عملیلات نشلان از تلدارکات        

 برای تضمین نابودی مسئولین سازمان و به خصوص حمید اشرف داشته است.حداکثر 

 

تیلر برخلی خانله     8شواهد متعددی در عین حا  نشان می دهند که در آستانه ضربه -

های تیمی مستقر در تنران و شنرستان ها که مستقیما زیر مسئولیت و حوزه ارتباطات 

رسی مامورین ساواک خارج بوده و سالم رهبران سازمان قرار داشتند، از شناسایی و دست

مانده بودند. شاید منم ترین دلیل این امر، دشواری های ساواک در تعقیب مسلئولین و  

کادرهای سازمان به دلیل منارت های عملی و توانایی های اغلب آنان در کشف تعقیلب  

در تلور   های احتمالی بوده است. ساواک بسیار راغب بود که از طری  تعقیب افرادی که

آن گرفتار می شدند به همه روابط آنان دست یابد. اما در تجربه عمللی، چنلین اقلدامی    

اغلب متضمن مقصود نبود. چریک ها اغلب یا متوجه تعقیب شده و در جریلان فلرار، در   

درگیری متقابل از بین می رفتند و یا هم گاها موف  به فرار ملی شلدند، کله در هلر دو     

بی و دسترسی به بقیه مرتبطین افراد تحت تعقیب، اغلب آسلیب  صورت کانا  های ردیا

دیده و چه بسا به طور کامل کور می شلدند. هنگلامی کله سلاواک تصلمیم بله تغییلر        

تدریجی تاکتیک های مقابله خود با سازمان گرفت، یکی از این تغییرات جدید اجتنلاب  

نلوع اقلداد مشلکوک و     موقتی از تعقیب افراد مورد نظر و کوشش برای جلوگیری از هلر 

هوشیار کننده در مسیر و شبکه روابلط آنلان بلود. در مقابلل، کوشلش گردیلد از طلرق        

دیگری خصوصا تمرکز روی کنتر  روابط تلفنی به شناسایی شبکه روابط سازمانی اقداد 

یملره مسلتقیم    1۴۳۳اردیبنشلت ملاه    28-26گردد. ضربات مرحله دود به سازمان در 

 بود. چنین تغییر تاکتیکی



 2۳۱ 

 

بعد از این ضربات، سازمان به سرعت کوشید با ترک امکانات لو رفته، مخفی کردن افراد 

علنی شناخته شده و خصوصا دوری از تکیه بر روابط تلفنی امکان بله امکلان در تبلاد     

پیاد های درون سازمانی، از تداود ضربات جلو گیری کند. اما ساواک مجلددا موفل  بله    

از روابط سازمانی که عمدتا در بخش روابط کارگری سلازمان   کشف سرنخ های جدیدی

)آن موقع به جمع چند نفره محدودی که با مدارک جعلی بله کلار در محلیط کارخانله     

جات به عنوان کارگر استخداد می شدند هسته های نفوذی اطالق می شلد کله و یفله    

ید. تمامی کسلانی کله   نفوذ در میان کارگران را بر عنده داشتند( متمرکز شده بود، گرد

مورد حمله سلاواک قلرار گرفتله و از بلین رفتنلد       1۴۳۳در اواخر خرداد و اوایل تیرماه 

همگی به نوعی با نسترن آ  اقا کله مسلئولیت ایلن بخلش را بلر عنلده داشلت، رابطله         

داشتند. در این تردیدی نیست که نسترن با حمید اشرف و محمد رضلا یثربلی روابطلی    

اواک اطالعات مشخص در این زمینه تولید کرده بود، احتماال موللف  منظم داشت، اگر س

چریلک هلای    "بایستی نشانه هایی از آن هلا را در کتلاب   "چریک های فدائی..."کتاب 

، به رخ فدائیان می کشید، ولی ما چیزی از مولف بله جلز یلک حلدس و     "فدائی خل ...

که نسترن آ  اقا به عنوان یکی از  گمان در این زمینه نمی بینیم. بنا براین پ یرفتن این

سرنخ های انتقا  رد به کسانی که در خانه منر آباد جنوبی از بین رفتند، نیاز به شواهد 

 و قرائن واقعی دارد تا حدس وگمان های غیر قابل یبوت. 

 

 ۳تیر، به روزی تبدیل شد که سازمان چریک های فدائی خلل  ایلران بعلد از     8باالخره 

بارزه خونین تا پای جان با حکومت محمد رضا شاه پنلوی، کلیله اعضلای   سا  و اندی م

خود را در جریان یک جنگ غافلگیرانه تمار عیار شلنری، در سلاعات اولیله     "مرکزیت"

از دست داد و برای اولین بار بعد از تاسلیس خلود بلی سرشلد. درآن      1۴۳۳تیر  8صب  

اد امنیتی ساواک پرویز یابتی کوشلید بلا   روز انباشته از مصیبت و اندوه برای فدائیان، مق

سرور و افتخار، یک بار دیگر پایان کار چریک ها را بله اطلالع عامله در داخلل و خلارج      
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کشور برساند. اما این رویلداد بلا وجلود همله اهمیلت و سلنگینی آن، بلرعکس انتظلار         

 حکومت شاه تعیین کننده سرنوشت و پایان کار چریک ها از کار در نیامد.

 

شاف روند های بعدی یک بار دیگر محدودیت های ذاتی نقش سرکوب فیزیکی در از انک

بین بردن سازمان های سیاسی برخوردار از پشتیبانی نیروهای اجتماعی را نشلان داد، و  

درست به همین اعتبار هم پیروزی بی تردید و قاطع سلاواک در از بلین بلردن رهبلری     

یقی پایدار در شکستن اراده باقیمانده تشلکیالت  فدائیان، هی  گاه نتوانست به سط  توف

فدائی و نیروهای اجتماعی پشتیبان آن فرا روییده، و به تلرک میلدان مبلارزه بلر علیله      

دیکتاتوری شاه از سوی آنان منجرگردد. گرچه شوک آنی بسیار نیرومنلد از بلین رفلتن    

ن حلا ، روحیله   رهبری، بخش منمی از نیروهای آن را از درون خالی کلرد، املا در علی   

مبارزه جویی فدائیان باقی مانده و نیروهای پشتیبان آن را برعلیه حکوملت شلاه تیزتلر    

 کرده، و عزد و اراده بزرگی را برای جبران ضایعات وارده در صفوف آنان برانگیخت.

 

باز سازی مجدد تشکیالت سازمان فدائی که بر اساس کار بست تجربه خلونین شکسلت   

یه تکوین سلریع اوضلاع تلازه در فضلای سیاسلی کشلور، از ایمنلی        ها، و خصوصا در سا

مشنودی برخوردار شده و شتاب تازه ای گرفته بود، به تدریی موقعیت آن را بله عنلوان   

پر نفوذ ترین تشکیالت اپوزیسیون چا و برخوردار از حمایلت معنلوی گسلترده ای در    

خره، اوج گیلری جنلبش   بین بخش بزرگی از اقشار جدید اجتماعی بنبود بخشلید. بلاال  

میلیونی ضد سلطنتی در کشلور، حکوملت شلاه و دسلتگاه هلای سلرکوب آن خصوصلا        

ساواک را در جایگاه بازندگان قطعی نبرد که برکه قلرار داد. درمقابلل، سلازمان چریلک     

های فدائی خل  ایران علیرغم تحمل ضایعاتی بسیار سنگین در طو  سا  هلای پیکلار   

سلطنتی حاکم بر کشور، ننایتا در صف پیروزمنلدان ننلایی نبلرد    دشوار خود با استبداد 

 برعلیه حکومت سلطنتی حاکم بر کشور جا گرفت.

 لندن   1۴8۱بنمن  11برابر با  2111اد ژانویه سا   ۴1اصغر جیلو 
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 منابع و پا نویس ها
، محمود نادری، جلد او ، 1۴۳۱ها تا بنمن های فدائی خل : از نخستین کنشچریک-1

، وابسلته  "موسسه مطالعات و پژوهش هلای سیاسلی  "از انتشارات  1۴8۱چاپ او : بنار 

 ."وزارت اطالعات جمنوری اسالمی ایران"به 

 

کوشش این بررسی بر اتکاء حد اکثر به شلواهد در دسلترس بلوده اسلت، املا قطعلا        -2

 عنلده خواننلدگان خواهلد بلود.    قضاوت در مورد میزان عینی گرایی وبی طرفلی آن بلر   

 

خلرداد   16، از انتشارات سازمان چریک های فدائی خلل  ایلران،   ۱نبرد خل  شماره  -۴

، اعالمیه سلازمان تحلت عنلوان پیلروز بلاد جنلبش  فرنملون مسللحانه ایلران،          1۴۳۳

 ، همچنین در لینک زیر:188-181ص

http://www.iran-
archive.com/fadaiiane_khalgh/cherikha_ta_1۴۳۱/nabarde_

khalgh/nabarde_khalgh_۱.pdf 

 

اعالمیه سازمان چریک های فدائی خل  ایران در رابطله بلا درگیلری هلای اخیلر بلا       -۳

 1۴۳۳مزدوران رژیم، آبان ماه 

http://www.iran-
archive.com/fadaiiane_khalgh/cherikha_ta_1۴۳۱/elamieha/

elamie_cherikha_18.1۴۳۳.pdf 

 

خلرداد   16، ازانتشارات سلازمان چریکنلای فلدائی خلل  ایلران،      ۱نبرد خل  شماره  -۳

 ، همچنین در لینکنای زیر:1، ص 1۴۳۳

 1۴۳۳خرداد  2اعالمیه سازمان چریکنای فدائی خل  ایران، 



 262 

http://www.iran-
archive.com/fadaiiane_khalgh/cherikha_ta_1۴۳۱/elamieha/

elamieh-2-khordad-1۴۳۳-IPFG.pdf 

 

http://www.iran-
archive.com/fadaiiane_khalgh/cherikha_ta_1۴۳۱/nabarde_

khalgh/nabarde_khalgh_۱.pdf 

 

، محمود نادری، جلد او ، 1۴۳۱ها تا بنمن های فدائی خل : از نخستین کنشچریک-6

 ،"موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی"از انتشارات  1۴8۱چاپ او : بنار 

 در لینک زیر: "سازمان چریکنای فدائی خل  ایران)اقلیت( "از 1لیست  -۱

http://۱6.1.88.12/?p=112۱ 

 در لینک زیر: "چریکنای فدائی خل  "از 2لیست 

names.htm#top-martyrd-tp://www.siahkal.com/ipfght 
 6۴1چریک های فدائی خل  از ....، ص  -8

 ، از فریبرز سنجری"چا در ایران، به روایت اسناد ساواک"نگاهی به -۱

http://www.siahkal.com/publication/iranian-left.htm 
 در لینک فوق گفته می شود:

در بازجویی ها اطالعات زیادی از گروه می دهد که "...در مورد این رفی  نوشته اند که: 

منجر به شناسایی و کشف شاخه چریک های فدائی خل  در آمل و ساری و گرگان ملی  

. در این مورد هم باید ت کر داد که در زمان دستگیری رفی  بنملن لیسلتی کله    "گردد

یی که عمدتا از زندان آزاد شده بودنلد و شلماره تلفلن    حاوی اسامی تعداد زیادی از رفقا

های مختلف در جیب او بود که به دست ساواک افتاد. اطالعات این لیست بلود کله بله    

مثابه سرنخ هایی باعث ضربات بسیاری گردید. اتفاقا یکی از دالیل بازجویی های ممتلد  

http://www.siahkal.com/ipfg-martyrd-names.htm#top
http://www.siahkal.com/ipfg-martyrd-names.htm#top
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شلنادت او در زیلر    و شدت شکنجه هایی که به رفی  بنمن وارد آوردند کله منجلر بله   

 شکنجه شد وجود همین لیست بود که همان طور که گفتم عامل ضربات بزرگلی شلد...  

، ص 1۴۱۱تیر، ملرداد   8، برگی از تاریخ به مناسبت ۳2شماره  "اتحاد کار"نشریه  -11

 21و  1۱

اوت  2۴پاسخی مکتوب از کیومرث ) طنماسب وزیری( به در خواست من، دوشنبه -11

2111 

 6۴2-6۴۳های فدائی خل  از...، ص  چریک-12

، ص 1۴۱۱تیلر، ملرداد    8، برگی از تاریخ به مناسبت ۳2شماره  "اتحاد کار"نشریه -1۴

1۱. 

 6۴۴ -6۴۳چریک های فدائی خل  از...، ص  -1۳

 2111اوت  ۳اطالعاتی مکتوب ازمنرنوش، پنجشنبه -1۳

 6۴۳چریک های فدائی خل  از...، ص  -16

 6۴8-6۴۱همان، ص -1۱

 2111اوت  ۳اطالعاتی مکتوب از منرنوش، پنجشنیه  -18

، از فریبلرز سلنجری؛ در لینلک    "چا در ایران، به روایت اسناد سلاواک "نگاهی به  -1۱

 زیر:

left.htm-http://www.siahkal.com/publication/iranian 
 

تیلر، ملرداد    8، برگلی از تلاریخ بله مناسلبت     ۳2شلماره   "اتحاد کار"ن نشریه هم چنی

 21و  1۱، ص 1۴۱۱

 2111اوت  ۳اطالعاتی مکتوب از منرنوش، پنجشنبه -21

 2111اوت  2۴اطالعاتی مکتوب از کیومرث ) طنماسب وزیری(، دو شنبه  -21

خلرداد   16، ازانتشارات سازمان چریک های فدائی خل  ایلران،  ۱نبرد خل  شماره  -22

 112، ص 1۴۳۳

http://www.siahkal.com/publication/iranian-left.htm
http://www.siahkal.com/publication/iranian-left.htm
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 816چریک های فدائی خل  از...، ص  -2۴

 6۱6همان، ص  -2۳

از مصطفی دقی  هملدانی نلامی نبلرده اسلت وللی در لیسلتی کله         ۱نبرد خل  شماره 

 منتشلرکرده، دلیلل کشلته شلدن او نله      -اقلیلت -سازمان چریکنای فدائی خلل  ایلران  

 درگیری در خانه تیمی محله ماراالن تبریز، بلکه در زیر شکنجه ذکر کرده است.

 816همان، ص  -2۳

 ، به پانویس توجه شود.816همان، ص  -26

 1۳18۱22شلماره  -د6۳سلا   -1۴86منلر   -211۱سایت انترنتلی کینلان، اکتبلر    -2۱

 به قلم قاسم حسن پور.”زندانیانی که مزدورشدند“ 1۳28

 همان-28

 2111اوت  2۴اطالعاتی مکتوب از کیومرث ) طنماسب وزیری(، دوشنبه -2۱

خلرداد   16، ازانتشارات سازمان چریک های فدائی خل  ایلران،  ۱نبرد خل  شماره  -۴1

 112، ص 1۴۳۳

نقلل بله معنلی. بنلزاد      2111ژوئن  28گفتگوی تلفنی با بنزاد کریمی، چنارشنبه  -۴1

وره بازجویی او و سپری شدن مدت زملان قابلل   کریمی نقل می کند که علیرغم پایان د

مالحظه ای از آن، روزی اورا برای بازجویی مجدد می برند کله او درجریلان آن متوجله    

حساسیت ساواک به بنروز شده، و در اولین مالقات خود بعد از این بازجویی با خلانواده  

اش بله طلور کاملل    خود از طریقی به بنروز پیغاد می دهد که روابط خلود را باخلانواده   

 .قطع و مخفی شود

، هلم چنلین   211۱ژوئلن   ۳گزارشی مکتلوب از دکتلر رضلا جوشلنی، پنجشلنبه       -۴2

 2111گزارشی تکمیلی روز یکشنبه او  اوت 

 اطالعاتی مکتوب از مجید) قربان علی عبدالرحیم پور( -۴۴

 2111اوت  2۴اطالعاتی مکتوب ازکیومرٍث ) طنماسب وزیری(، دوشنبه -۴۳

 6۳۳ریک های فدائی خل  از...، ص چ -۴۳
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 28-26در ارتبلاط بلا ضلربات     1۴۳۳، بیانیه ملورخ دود خلرداد   ۱نبرد خل  شماره -۴6

 .1۴۳۳اردیبنشت ماه 

 6۳۳ – 6۳۳چریک های فدائی خل  از ...، ص  -۴۱

  -26در ارتبلاط بلا ضلربات     1۴۳۳، بیانیله ملورخ دود خلرداد    ۱نبرد خل  شماره --۴8

 1۴۳۳اردیبنشت ماه 28

 6۳۳-6۳۱چریک های فدائی خل  از...، ص -۴۱

اردیبنشلت ملاه    28 -26در ارتباط با ضلربات   1۴۳۳هم چنین بیانیه مورخ دود خرداد 

1۴۳۳ 

 6۳8چریک های فدائی خل  ار...، ص  -۳1

... فلرزاد دانشلجوی   "گفتله ملی شلود کله:      211۱درگزارشی از ب. الف در ماه ملارس  

مخفلی   ۳۳دانشگاه صنعتی اریامنر بلود کله از سلا      1۴۳1منندسی برق ورودی سا  

شد. )در چه ماهی از سا  یادد نیست( فرزاد همراه با منشعبین از سازمان جدا و ننایتلاً  

به نوید پیوست... او در خانه کن شنید نشد، چرا که ملن شخصلاً فلرزاد را روزهلای او      

به حلزب تلوده پیوسلت و در     انقالب دیدد. و حدوداً یک ساعت با هم گا زدیم. او بعداً

 ."رژیم ج ا اعداد شد

 2111اوت  ۳اطالعاتی مکتوب از منرنوش، پنجشنبه  -۳1

 6۳1-6۳1چریک های فدائی خل  از...، ص  -۳2

 6۳1-6۳1همان، ص  -۳۴

 6۳1-6۳2همان، ص  -۳۳

 اطالعاتی مکتوب از مجید)قربان علی عبدالرحیم پور( -۳۳

 2111ژوئن  2۴گفتگوی تلفنی با شمسی )مرضیه شفیع تنیدست(، چنارشنبه  -۳6

خلرداد   16، ازانتشارات سازمان چریک های فدائی خل  ایلران،  ۱نبرد خل  شماره  -۳۱

، اعالمیه سلازمان تحلت عنلوان پیلروز بلاد جنلبش  فرنملون مسللحانه ایلران،          1۴۳۳

 ، همچنین در لینک زیر188-181ص
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 اطالعاتی مکتوب از مجید)قربان علی عبالرحیم پور(-۳8

منظور حمید اشرف از این نامه احتماال بتواند بلا مراجعله بله سلرمقاله نبلرد خلل        -۳۱

امله بلود کله بله صلورت      روشن شود. شلاید هملین ن   1۴۳۴منتشره در مرداد  ۳شماره 

سرمقاله این شماره نبرد خل  هم منتشر شده بلود. در آن سلرمقاله ارزیلابی سلازمان از     

موقعیت و مرحله رشد خویش، و ایف آن، و مسایل ومشکالتی کله از جنلات گونلاگون    

در سر راه آن قرار داشت مورد بررسی قرارگرفته و کوشش شده بود پاسخ هایی بله چله   

 روحه داده شود.باید کردهای مط

 6۳۳-6۳۱چریک های فدائی خل  از...، ص  -۳1

 اطالعاتی مکتوب ازمجید)قربان علی عبدالرحیم پور( -۳1

 211۱مارس  16اطالعاتی مکتوب از کیومرث) طنماسب وزیری(، دوشنبه  -۳2

 211۱اطالعاتی مکتوب از منرنوش، سه شنبه سود مارس -۳۴

مربلوط بله آن دوره گلواهی ملی دهنلد کله        شواهد مستند و تجربه فعالیت هلای  -۳۳

استفاده از ماشین در اجرای قرارها، امری معمو  بوده است. این امربا رهلا و بله تجربله    

مسلم شده بود که فرارموفقیت آمیز ازتعقیب های احتمالی چه به وسیله ماشلین و چله   

یلژه موتلوری و   با پای پیاده نه قاعده بلکه امری نادر بوده است. حتی بعضی واحد های و

یا پیاده ساواک امکان ومنارت تعقیب نامحسوس هر ماشلین و پیلاده ای را دارا بلوده و    

فرار از دید و دسترس آن ها، حتی برای افلراد بلا تجربله ای کله کله تسللط کاملل بله         

 جغرافیللای محللل و منطقلله را هللم داشللته انللد امللری دشللوار و پیچیللده بللوده اسللت.  

سرعت و خود به خود به اقداد بلرای گریلز از آن منجلر     معموال متوجه تعقیب شدن، به

شده، و سپس با درگیری مسلحانه بین دو طرف ادامه می یافت. در صورتی کله چریلک   
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از روحیه بی باکی و قدرت تسلط کافی بر اعما  خود، و سرعت عمل برخلوردار بلوده، و   

ی املری ممکلن و   شناخت کافی از جغرافیای محل درگیری داشت، فرار از منلکه درگیر

محتمل بود. در غیر این صورت، به خصوص در شرایط نیروی نابرابر، چریک مسل  یا بلا  

انفجار نارنجک خویش و یا با شلیک انبلوه ملامورین پرشلمار امنیتلی و یلا بلا گلاز زدن        

 سیانور خود از پا ی در می آمد.

 6۳۱-661چریک های فدائی خل  از ،...ص  -۳۳

 661-662همان، ص -۳6

 66۱همان، ص  -۳۱

 2111گفتگویی تلفنی با مندی سامع، پنجشنبه او  ژوئیه  -۳8

 211۱اطالعاتی مکتوب از مندی فتاپور مارس -۳۱

 66۱-668چریک های فدائی خل  از...، ص  -61

 211۱مارس  1۳اطالعاتی مکتوب ازکیومرث) طنماسب وزیری( شنبه -61

هم چنین یک تصلری  ای   211۱س، اطالعاتی مکتوب از مریم )ملیحه سطوت( مار -62

 ۴1/1۱/2111میلی از ایشان، شنبه  -

 211۱مارس  16اطالعاتی مکتوب از منرنوش، دوشنبه -6۴

 ۴1/1۱/2111میلی از مریم )ملیحه سطوت(، شنبه  -ک تصری  ای ی -6۳

 211۱شنبه مارس  1۳اطالعاتی مکتوب از کیومرث)طنماسب وزیری(،  -6۳

 2111اوت  ۳اطالعاتی مکتوب از منرنوش، پنجشنبه -66

 2111ژوئن  2۴گفتگوی تلفنی با مجید )قربان علی عبدالرحیم پور(، چنارشنبه -6۱

خلرداد بلاهم    21تلا حلدود    1۴۳۳مجید می گوید: من و عسکر و فرهاد از حدود پلائیز  

علد از چنلد روز   بودیم. بعد از کشته شدن بنروز و قطع ارتباط ما، همگی رفتیم تنران. ب

عسگر مرا به رفی  ... بچه گیالن و هم زندانی خودش، معرفلی کلرد و ملن چنلد روزی     

خانه او بودد. قبل از انتقا  به مشند من با عسگر از پشت پلرده در یکلی از خانله هلای     

تیمی صحبت کردیم]به نظر مجید این خانه احتما  زیاد همان خانه منلر آبلاد جنلوبی    
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د اونجا و من رفتم به مشند. او در خانه منرآباد کشلته شلد و ملن در    بوده است[. او مان

 خانه تیمی حسن جان فرجودی ماندد.

هاشم بابا علی دانشجویی بود که ملی گفتنلد در شلکنجه    "روایت منرنوش چنین است: 

گاه ساواک مشند کشته شد، او رابطه دوستی نزدیک با مریم شلاهی داشلت... هلادی و    

بمب گ اری در اداره کار را برنامه ریزی کردند...بعد از انجلاد بملب   مریم شاهی عملیات 

گ اری، هادی مریم شاهی را با موتور سیکلت به خانه تیمی ما آورد. قبل از آمدن مریم، 

عسگر به خانه تیمی ما به طور چشم بسته آملده بلود. بلرای تشلکیل تلیم کلارگری در       

ن بروند. من او را به طور تصادفی در راه پله تنران قرار بود هادی و مریم و عسگر به تنرا

زیر زمین خانه دیدد. قدی بلند، صورتی استخوانی و چنره ای سفید گونه داشلت. او بلا   

مریم با لنجه مشندی صحبت می کرد. به نطر ملن ملریم و عسلکر و هاشلم بابلا عللی       

( 6۱8)صلفحه   "چریلک هلای فلدائی...   "همدیگر را می شناختند... و بر حسلب کتلاب   

مخفی شده است. به هر حا  این سه نفر به تنران  ۳۳عسکر حسینی ابرده در اوائل سا 

می روند. تیم را تشکیل داده و تحت مسؤولیت نسترن آ  آقا قرار می گیرنلد. ایلن تلیم    

دچار ضربه می شود، هادی از درگیری جان سالم به در می برد و به مشند می آید. بنلا  

خیابان کشته شد و یا در داخل خانه! و یا این که موف  به فلرار  به گفته او، یا عسگر در 

گردید. هادی بیشتر از این نمی دانست. اسم و فامیل عسگر را هم هلادی بله ملا گفلت.     

این نظر منتفی نیست که او از آن درگیری زنده مانده وللی بعلداً در جلای دیگلر ضلربه      

نوبی گنجانده باشد. سلاواک اغللب بله    خورده باشد و ساواک ناد او را در خانه منرآباد ج

چنین تاکتیک های گمراه کننده ای دست می زد. همان طور که سلازمان ملا هلم ملی     

کرد. عسکر اگر از آن خانه ای که مریم شاهی ضربه خورد، سلالم بیلرون آملده بلود بله      

احتما  قریب به یقین به مانند هادی، هاشم، مصطفی حسن پور و عباس هوشمند برای 

اط گیری به مشند می آمد. این ساده تلرین راهلی بلود کله در مقابلل عسلکر قلرار        ارتب

داشت. توضی  و برداشت من این است که عسلگر در هملان خانله تیملی ملریم شلاهی       

 ."کشته شده باشد. گنجاندن ناد وی در خانه منرآباد جنوبی منطقی به نظر نملی رسلد  
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اال ناد کوچک و یا مستعار هلردوی  شاید مجید و منرنوش از دو شخص متفاوت که احتم

 آننا عسگر بوده صحبت می کنند؟؟

 681-682چریک های فدائی خل  از...، ص  -68

 6۱1همان، ص -6۱

 6۱۱همان، ص -۱1

بنروز ارمغانی، ارمغان عش  وامید، قسمت پایانی، قربان علی عبدالرحیم پلور، اخبلار   

 در لینک زیر:  1۴8۱خرداد  ۱روز، جمعه 

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=2۱۱۴2 

 

 2111ژوئن  2۴گفتگوی تلفنی با شمسی )مرضیه شفیع تنیدست(، چنار شنبه -۱2

درساقه های نازک گندد خونم که می دود. به جلان بلی قرارعللی اکبلر وزیلری یلار       

 در لینک زیر: 1۴8۱تیر  8همراه رفی  حمید اشرف، اخبار روز سه شنبه 

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=۴161 

 

، 2111ژوئلن   2۴گفتگوی تلفنی با مجید )قربان علی عبدالرحیم پلور(، چناشلنبه    -۱۳

همان ا نارات قبلی را تصری  . 2111ژوئیه  22هم چنین ایمیلی از او در روز پنجشنبه 

تیلر مسئو ]عسلگر[ او بلودد. او در     8روز مانده به  1۳من حدود  "می کند و می گوید:

همین فاصله مرا به خانه یکی از بچه های گیالن برد... ایلن دوسلتمان هنلوز هلم زنلده      

است و در ایران است . من از این خانه رفتم سرقرار نسترن ...وبرای آخرین بار با او قلرار  

طور چشم بسته بلرد  اجرا کردد. او منو تحویل یک رفی  مرد داد و... او منو با ماشین به 

به یک خانه تیمی. من صدای عسگر را همان جا از پشت پرده شنیدد و با هلم گفتلیم و   

 خندیدد ... بعد از اون ح  نواز و من و فاطی و فرهاد رفتیم مشند و عسگر اون جا ماند.

ما هم در مشند از طریل  حل     ": 2111اوت سا   ۳اطالعاتی مکتوب از منر نوش -۱۳



 2۱1 

برگزاری جلسه منم مرکزیت شده بلودیم. حل  نلواز بلا صلراحت نگرانلی و       نواز متوجه 

اضطراب خود را به هنگاد خداحافظی به ملا نشلان داده بلود. او حلدس ملی زد کله بله        

سفری بی بازگشت می رود. بنا براین باید قبو  کرد که شرایط ویلژه ای وجلود داشلت.    

ه بودند. بخشی از رفقایی که فرار در آن روزها بسیاری از خانه های سازمانی ضربه خورد

کرده بودند به صورت آواره در خیابان ها به دنبا  ارتباط با سازمان بودند. گشلتی هلای   

ساواک خیابان ها را تحت کنتر  شدید گرفته و به هلر تیلا و رفتلاری مشلکوک ملی      

د شدند. تعدادی هم سر قرار لو رفتند. به سازمان ضلربات پلی در پلی وارد آملده و نظلا     

خانه های تیمی و پشت جبنه ای به هم ریخته بود. این که رفقای بلا سلطوح سلازمانی    

متفاوت را به طور اضطراری و به ناچار در یک جا و به طور موقت جمع کرده باشلند تلا   

 ."سرو سامان بدهند چندان غیر طبیعی به نظر نمی رسد

یل  منصلور ) حل  نلواز (     رف"اطالعاتی مکتوب از مجید)قربان علی عبدالرحیم پور(:-۱6

موقع رفتن از مشند با ما خداحافظی کرد. ملن حلرف هلائی بلا ایلن مضلمون در یلک        

صحبت دو نفره به او گفتم : رفی  منصور من فکر می کنم شما می خواهید جمع شوید 

و جلسه فوری تشکیل بدهید و علل ضربات را بررسی کنید و تصامیم جدیلدی بگیریلد.   

ر را نکیند. سازمان در زمینله امینتلی در شلرایطی فلوق العلاده      خواهش می کنم این کا

خطرناک است. جلسه را بعدا هم می شود تشکیل داد. او گفت از کجا می گیلد کله ملا    

جلسه تشکیل خواهیم داد. گفتم تجاربم به من می گه . او گفت نه این جور نیسلت. ملا   

دهیلد و سلالم باشلید. کملی     تجربه داریم. گفتم به هرحا  امیدوارد که جلسه تشکیل ن

گفتیم و خندیدد و همدیگررا بوسیدیم و رفت. عجیب بود، او مثل این کله ملی دانسلت    

 "دیگر برنخواهد گشت...

 2111اوت  2۴اطالعاتی مکتوب از کیومرث ) طنماسب وزیری(، دوشنبه -۱۱

ا اعالمیه سازمان چریک های فدائی خل  ایران در رابطه با درگیلری هلای اخیلر بل    --۱8

 1۴۳۳مزدوران رژیم، آبان ماه 
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archive.com/fadaiiane_khalgh/cherikha_ta_1۴۳۱/elamieha/
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ت کری از کیومرث )طنماسب وزیری( از یکی از یاد ماندها ی او از ا نلارات بنملن   -۱۱

که در جریان محاکمه خود ا نار نادری معروف به تنرانی در دادگاهی در بعد از انقالب 

داشته بود. تالش نگارنده برای یافتن اصل این ا نارات به دلیل عدد دسترسی بله ملتن   

کامل اعترافات تنرانی بی حاصل ماند، و بنا بر ایلن شخصلا نملی تلوانم دقلت و صلحت       

 . 2111اوت  2۴ا نارات فوق را در این جا تایید کنم، دوشنبه 

 همان-81

 21، برگی از تاریخ، مصاحبه با هاشم ص ۳2اد کار، شماره نشریه اتح-81

، نوشلته عبلاس میالنلی، از انتشلارات     ”نامداران یا ناد آوران؟ایرانلی “کتاب 111ص -82

این کتاب هنوز بله فارسلی ترجمله نشلده     . 111دانشگاه سیرا کیوز، متن انگلیسی، ص 

 است. مشخصات انگلیسی کتاب :

 

Eminent Persians: V1&2 :The men and women who made 

modern Iran 1۱21-1۱۱۱, release date ۴1/12/211۱ 

 66۱چریک های فدائی خل  از...، ص -8۴

 ۱1۳همان، ص  -8۳

هم چنین یک تصری  ایمیللی   211۱اطالتی مکتوب ازمریم )ملیحه سطوت( مارس -8۳

 ۴1/1۱/2111از او در روز شنبه 

 2111اوت  2۴ماسب وزیری(، دوشنبه اطالعاتی مکتوب از کیومرث ) طن-86

، تلدقی  مجلدد در روز   2111گفتگویی تلفنی با مندی سامع، پنجشنبه او  ژوئیله  -8۱

 2111اوت  ۳چنار شنبه 



 2۱2 

 2111ژوئن  2۴گفتگوی تلفنی با شمسی)مرضیه شفیع تنیدست(، چنارشنبه  -88

 اطالعاتی مکتوب از مجید)قربان علی عبالرحیم پور( -8۱

، 1۴۱۱، برگی از تاریخ، مرداد۳2نشریه آتحاد کار، ارگان اتحاد فدائیان خل  شماره  -۱1

 21گفتگو با هاشم ص 

 668چریک های فدائی خل  از...، ص -۱1

 6۱۱همان، ص -۱2

 661-662همان، ص -۱۴

 ۱1۴همان ، ص -۱۳

 6۱۱-۱11همان، ص -۱۳

 ۱11همان، ص -۱6

 ۱11همان، ص  -۱۱

 مریم)ملیحه سطوت(برگی از یک داستان، از -۱8

 ۱1۳همان ، ص  -۱۱

 ۱1۳همان، ص -111

 

************************ 

بلازخوانی جنلبش فلدایی خلل ،     "دو تصری  زیر در متن اصلی این نوشته که در کتلاب 

به مناسبت چنلمین سالگرد جنبش فدایی چاپ شد، ذکلر  "چالشی در نوزایی چا ایران

 از فرصللت ایللن نکللات را اضللافه کللردد: نشللده بودنللد. مللن در ایللن جللا بللا اسللتفاده   

 

رسیدن ساواک به آدرس یک تلفن عمومی در منطقله منلر آبلاد جنلوبی کله ملورد        -1

استفاده حمید اشرف قرار گرفته بود، و ما در این نوشلته بله آن اشلاره کلرده ایلم ملی       

توانسته منجر به کنتر  بنگاهی های اجاره خانه در آن منطقه و کشف آدرس خانه منلر  

 اد جنوبی شده باشد.  آب
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مندی فتاپور می گوید: خلبان هلیکوپتری که در حمله به خانه منر آبلادی جنلوبی    -2

-۳شرکت داشته گفته است که مامورین ساواک به آن ها گفته بودند که ساکنین خانله  

 نفر بیشتر نمی باشند. ۳

خانله رسلیده و   این خبر باز هم تاییدی بر این نظر است کله اوال سلاواک تلازه بله ایلن      

کنتر  طوالنی مدت روی رفت و آمد آن نداشته است، و یانیا، به احتما  قوی ملامورین  

تننا مدت زمان کوتاهی بعد از حضور احتمالی حمید اشلرف در آن خانله ، بلدون فلوت     

وقت و کنتر  و یا تعقیب افراد مرتبط با آن، بالفاصله تدارک محاصره را شروع نملوده و  

 ه کرده بودند.سپس به آن حمل

تیلر   8در نظر داشت دو نکته فوق میتواند یک گاد ما را به فنم چگونگی حدوث رویداد 

نزدیکتر کند. اما با وجود این هم، ما همچنان به اسناد معتبری نیازمندیم کله جزئیلاتی   

توسلط سلاواک را در اختیلار ملا قلرار داده، و       "اطالعلاتی "از کم و کیف پروسه ابن کار

اند توضی  روشنی از دالیل تناقض این اطالعات احتماال قطعی با سلند قلبال   خصوصا بتو

نفلوذی  "ذکره شده در باال از ساواک، که درآن کشف خانه منر آباد جنوبی  اهرا به کار 

 ساواک نسبت داده شده بود، را ارائه کند.  "ل اطالعاتی
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