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 ۷ سرسخن 

 

 

 

 سرسخن

 از كــه  گرفتــه  انجــام  حبــت م بــا   رفقــايي  همـت به مجموعه اين انتشار
 سياسي هاِي فعاليت در مختلف اشكال به و هستند خلق فدائيان ي سالله

 مـرا  هـايِ  نوشـته  كـه  ايـن  از و تشكر ابراز ضمن. دارند شركت فرهنگي و
 آنهـا  تايـپِ  تجديـد  و آوري جمــع  بــه  الجــرم  و دانـسته انتـشار مناسـِب
 در هـا  نوشـته  ايــن  ي مــده ع بخـش  كـه  بـدهم  توضـيح  بايـد  انـد؛  پرداخته
 تـدريج  بـه  انترنتــي  مجــالت  يـا و كشور از خارج زبان فارسي نشريات

 .موجودند هنوز آرشيوهايي در ها آن از تعدادي و اند يافته انتشار

 مـن و انـد فرسـتاده برايم را مطالب يك به يك تايپ، تجديد از پس رفقا
 نـدرت بـه و ام نـداده تـايپي اشـتباهات تـصحيح جـز بـه تغييـري ها آن در

 و زمان گذشت با طبيعي؛ طور به كه اين با. ام زده كلمات تغيير به دست
 ميان اين در هايي نوشته در كه است منطقي و ام كرده تغيير هم من تجربه
 امـروزه يـا و نباشـد برخوردار الزم دقت از كه باشد داشته وجود نكاتي
 تغييـر را هـا آن عمـد بـه امـا نياينـد، مـن زبـاِن بـه ها بندي فرمول آن ديگر
 ســي  ي دوره ايــن  در مـن  نگـاه  بيـانِ  خـود  ها نوشته اين كه چرا  ام نداده
 بـه  هـا  مـصاحبه  و مقـاالت  از دربعـضي  همچنين است تبعيد اندي َ و سـال

 به آينده در اميدوارم كه ام پرداخته موجز و مختصر شكل هب مهمي مطالب
 نظـرات  نقطـه  ويـژه  هبـ  و خواننـدگان  انتقـادات ! بپـردازم  هـا  آن اهم تكميل



 

 راه هاي بيراهه از ۸

 و تـاريخي  ي جنبـه  از ويژه هب امر اين به تواند مي ام سابق رفقاي اصالحي
 ايـرادات  از بعـدي  هاي چاپ در كتاب اين و رساند ياري رويدادها دقت

 !باشد برخوردار كمتري

 
 



 

 

  ها هيادنگاشت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 ۱۱  راه هاِي بيراههاز 

   راههاِي از بيراهه

 مقدمه

 كـه  فـصلي  چنـين  در ١٣٦١ سـال  پـاييز  در يعنـي  پـيش  سـال  سـه  و سي
 نمـايش  بـه  را ديگـري  انـداز  چـشم  اش، مخـصوص  هـاي  رنـگ  با طبيعت
 در معالجـه  ي  ادامه براي مدتي از پس و... رفتم كردستان به بود؛ گذاشته
 مـن  امـا ! كـردم  ترك را ايران بودم، انداخته تاخير به سال سه كه فرانسه

 كردنـد،   مـي  تـرك  را ايران ضرورتاً كه سياسي فعالين از بسياري مثل هم
 ! گرفتم قرار تبعيديان خيِل در

 رو پـيشِ  را غريبـي  انـداز  چـشم  بـاز  هـم  پـاييز  ايـن  كنم  مي احساس حال
 !است گشوده

 روشـن  اي  شعله از و "راه هاي  بيراهه" از خاطراتي مختصر ها سال اين در
 و نوشـته  مخفـي  زنـدگي  و شـاه  يكتـاتوري د هاي  سال هاي سياهي دِل در
 منتـشر  تـاكنون  امـا  خوانيد مي اينك چه آن. ام  كرده منتشر جا آن و جا اين

 !ست فصلي چنين مناسِب ها يادداشت اين كنم مي احساس نشده،

 ام  قبلـي  هـاي  يادداشـت  و خـاطرات  ايـن  از اي  مجموعه آينده ماِه چند در
 از" نــام بــه ،)انــد كــرده ايــپت وتجديــد آوري جمــع ارجمنــد رفقــايي كــه(

 .شد خواهد منتشر" راه هاي بيراهه

 باز،  نشود بازگو خلق ييفدا يها  کيچر يواقع يزندگ اگر باورم؛ اين بر
 و شـد  خواهـد  افـزون  يزنـدگ  نيـ ا حـول ي  اليـ خ و يواه يها  داستان هم

 ! بست خواهند آن به ويژه تفسيرهاي و تعبير



 

 راه هاي بيراهه از ۱۲

 و اتيـ اخالق حيتـشر  ويـژه  هبـ  زنـدگي  ايـن  انتقـال  و حيتوضـ  در شـك  بي
 نيـ ا کـه  باورم نيا بر راستي هب و. است قاصر زبانم رفقا آن انساني منش
  "!ديآ بر" رمان و شعر "زبان و دست از" کار

 جان بحـر ندارد لب ميگو چه ايدر لب از

 !عاشـقان يا المــکان و مـکان از ست  برفزوده

 شما سراندازان يانيدايک پرسد يکس گر

 !عاشقان يا جان، جاِن جاِن که دشييوبگ هان

 كـه  شانـسي  بـه  سـت  دينـي  اداي تنهـا  مـن  هـاي  يادداشـت  جهـت  همين هب
 هـايي  انـسان  كنـار  در و "نشـستم  گـل  بـا  مـدتي " كـه  ايـن  به و شده نصيبم
 احساس، انتقال لذا ام،  كرده تجربه را زندگي از ديگر نوعي زيبا و مصمم

 هـداف ا بـراي  نـه  و تبليـغ  رايبـ  نـه  زنـدگي  اين از من تجارِب و شناخت
 هـاي  چريـك  واقعيـتِ  از هـايي   جنبـه  بـا  را شـما  خـواهم  مي،  است سخيف
 كـه  واقفم خوبي هب. كنم آشنا زندگي و نگاه از ديگر نوعي و خلق فدايي
 هـاي  نقـص  و هـا  محـدوديت  قطعـاً  و پراكنـده  هـايي  نوشـته  مـن  هاي  نوشته
 از تـر  قـوي  كـه  شـود    مـي  ناشي من طبيعِت از اشكال اين اما دارد، فراوان

 ايــن بــا مجمــوع در بتــوانم اميــدوارم. ببخــشاييد مــن بــر پــس، اســت مــن
 هدف اين به پرند مي بيرون جانم از گاهي كه ناقص و نامنظم هاي  نوشته
 رفـعِ  به قطعاً شما هاي  سوال و انتقادات طرِح! شوم نزديك مكانالا حتي
 و شـنيدن  ي  دهآمـا  جـان  بـه  و كنـد   مـي  كمـك  مـن  ي  حافظـه  و ايـراد  اين

 .پاسخم



  

  ۱۳  راه هاِي بيراههاز   

*** 

 نظـامي  ديكتـاتوري  سخِت شرايط در كه خلق ييفدا يها  کيچر تشكل
 خـويش  چيـستي  توضـيحِ  و خـود  امنيـتِ  حفـظ  بـراي  گرفـت  شـكل  شاه
ــ" کيــ و "اساســنامه" کيــ يدارا ــود "نامــه نيآئ  ســاختار اساســنامه در. ب
 و انـضباط  ايـ  نيپليسيـ د نامـه،   نيآئ در و ياسيس يمش و مرام ،يالتيتشک

 از اي  نـسخه  متاسـفانه . (بود شده حيتشر و ميتنظ يکيچر يزندگ مقررات
 )نيست دست در ها آن

 امنيتــي مالحظــات و "شــهر در حركــت" قواعــد از مــثال نامــه آيــين در
 دو": سـطح  سـه  در سـازماني  هـاي  نوشـته  و اسناد بندي  تقسيم و گوناگون

 هـاي   تيزانسـمپا  يـا  عـضويت  كانديـداهاي  براي "صفر" اعضا، براي "صفر
 توضـيح  و ضـرورت  نيـز  و) علني يا بيروني انتشار براي "يك" و نزديك
  .ديگر ضروري مالحظاِت و ريزي برنامه

 

 روزانه يها برنامه

 ي گوشـه  در و شده يکش  خط ساعت به ساعت و A4 فرم در برنامه اين
 ... "يالتيتشک انضباط باد مستحکم": بود شده نوشته چپ سمت باال،

ــهبر جــدول در  ــه ي نام ــر پهــن ســتوني روزان ــه از ت ــرا هــا ســتون ي بقي  يب
 يکارهـا  و انتقـادات  "روز مـسئول " آن در کـه  داشت وجود "مالحظات"

 پيـشنهادات  و يتـ يامن ياحتمـال  يمـدها آ  شيپـ  بـا  همـراه  را رفقـا  ي روزانه
 يدگيرسـ  هـا   آن بـه ) شـب  (يسيـ نو  برنامـه  وقـت  در و کـرد   مـي  ادداشتي

 .شد مي



 

 راه هاي بيراهه از ۱۴

 ١٨ تـا  صـبح  ٦ سـاعت  از خـود  ي روزانـه  سـاعات  لجدو در برنامه نيا
 ي جلـسه  و يسيـ نو  برنامه شام، به ساعات؛ ي هيبق و شد  مي شامل را شب

 شــب نگهبــاني و ياســيس بحــث و يجمعــ ي مطالعــه و) مــوردي (يانتقــاد
 .خواب ساعت ٦ و داشت اختصاص

 

 سازمان ي پيكره

، بـود  شده لتشكي ميت چند از شاخه هر و شاخه چند با سازمان ي کرهيپ
 كــادر چنــد و هــا شــاخه مــسئولين يــا "ســازمان عــالي شــوراي" را آن كــه

 يعلنـ  مـه ين و يعلنـ  ارتباطات يتعداد ميت هر ١.كردند  مي هدايت مجرب
 چـه  چنـان  تـا  بـود  خودکفا شاخه هر و. داشت) ييدانشجو يا ـ يکارگر(

 ادامـه  را کـارش  طورمـستقل  هبـ  شـاخه  خـورد،  ها  کرهيپ گريد به يا  ضربه
 کـالن  يزيـ ر برنامـه  و توافق با که بود ييها برنامه ماهانه يها  برنامه. هدد

. شـد   مي داده ها  ميت به ها  ميت فيوظا با متناسب و ها  شاخه يبرا تيمرکز
 شـباهنگام  ميتـ  هـر . کردنـد   مـي  تيـ تبع واحد نيپليسيد کي از همه ها  ميت

ــنو برنامــه" شــام از پــس  و کارهــا "يهفتگــ ي برنامــه" در و داشــت "يسي
ــه يطــ هــا تيمــسئول ــق روز فيوظــا و کارهــا روز ي برنامــه در و هفت  دي

 نقد و يدگيرس کارها و يبررس شده طي روز ي برنامه شب هر. شدند مي
 بـه  بـسته  روزانه يکارها. (شد  مي نوشته بعد روز ي برنامه مجدداً. شد  مي

 و يفـرد  ي مطالعـه  اما باشد، متفاوت توانست  مي ميت فيوظا اي تيمسئول
 مـشترک  امـور  يسينو  برنامه و خانه ي روزانه يکارها و ورزش و يمعج

 و غذا ي هيته به که بود "روز مسئول" نفر کي روز هر). بود ها ميت ي همه



  

  ۱۵  راه هاِي بيراههاز   

 آخـر  بخـش  در و پرداخـت  يمـ  "روز ي برنامـه " يريـ گيپ بـه  و خانـه  امور
 صـورت  ـ داشت  مي وجود چنانچه ـ خود از انتقاد و انتقاد "يسينو  برنامه"
 يتــيامن اشــتباهات ايــ مهــم يا مــسئله بــروز صــورت در گــاه و گرفــت يمــ

 بـر  ماهانـه  ي برنامـه . ميداشت خود از انتقاد و انتقاد خاص ي جلسه بزرگ
 را آن يکلـ  خطـوط  و بـود  متفـاوت  ميتـ  هـر  و شـاخه  هـر  فيوظا يمبنا

 .کرد مي نييتع تيمرکز

 نيپليسيـ د و واحـد  ي برنامـه  کيـ  از تيـ تبع در يگـانگ ي نيـ ا رغـم   به اما
 و اعـضا  بيـ ترک ف،يوظـا  نـوع  بيشتر را يميت يها  خانه يمايس مشترک،
 بـه  کـه  ام  دهيـ د طور نيا من: کرد  مي نييتع ميت افراد شخصيِت اي کاراکتر

 بخــش در چــه (ارتباطــات يدارا کــه يافــراد حتــا و هــا ميتــ يکلــ طــور
 کـه  ييهـا   تيمـسئول  ايـ  و) هـا   بخـش  ريسـا  در چه ،ييدانشجو و يکارگر
 نداشتند اي اصطکاک و زير و خرد مسائل،  بودند ديطلب يم يشتريب تامل

 را يديـ تول و يتـدارکات  امـور  کـه  ييهـا   گـاه يپا در. انـد   داشته کم اريبس اي
 اخـتالف ) كردند  مي زندگي ارتباطي محدوديِت در يعني (اند  داده  مي انجام

 يکلـ  طـور  بـه  امـا . آمـده  وجود به اصطکاک و کرده  مي بروز ييها  قهيسل
 خطرنـاک  يهـا   تيمـسئول  ژهيـ و بـه  تيمـسئول  قبـول  يبـرا  رفقـا  تک تک

 از يقـ يرف کـه  ام  دهينـشن  ايـ  و دهيـ ند مـورد  کي حتا من. اند  بوده قدم  شيپ
 باشـد  بـوده  توانـسته   مـي  رو آن از نيا و! باشد زده سرباز يتيمسئول قبول

 مـان   اعتقـادت  و هـا   تيفعال اهداف، با ميداشت که ياخالق و تيترب نوع که
 يرفقـا  يبـرا  محسوسي احترام ما. آفريد مي احترام و اعتماد و بود گانهي

 از تـر  شايسته را بسياري صميمانه و  ستهيشا را نيريسا. ميبود قائل خود
 گـر يد يرفقـا  يبـال  سـپر  را خودمان دل و جان با و ميدانست  مي خودمان



 

 راه هاي بيراهه از ۱۶

 پخـش  اعالميـه " بـا  اعالميـه  پخـش  عمليـات  در مثال عنوان هب. ميکرد  مي
 و بيـشتر  و كـرد   مـي  پرتـاب  آسـمان  بـه  را هـا   اعالميـه  انفجـار  بـا  كـه  "كن

 وجـود  بيـشتر  كـار  ايـن  در پلـيس  با درگيري خطر شد،  مي پخش تر وسيع
 تراشـيدن  بهانه شكِل به را رفقا شدِن داوطلب خودم چشم به من داشت،

 و "بـروم  مـن  اسـت  بهتـر  و سـت  چريكـي  ات قيافـه  تو": "صبا" مثال ام  ديده
 ..."شماهام از تر مناسب من نه" ابراهيميان فردوس فوراً

 بــا مــشهد در يقــيرف: ام ديــده و دهيشــن هــم متفــاوت مــورد دو کــيي البتــه
 "کيـ تئور" کار مدام که را يمؤمن قيرف و بوده گاهيپا هم "يمؤمن ديحم"

 هم غيرچاالك چون البد آن بر افزون و نوشتن و خواندن: داده مي انجام
 بـاال  جهـت  در چـرا  کـه  دهـد   مي قرار) سرزنش بخوان (انتقاد مورد بوده،
 ضـمن  هـم  يمـؤمن  قيرف ؟!کند  نمي تالش خود يکيچر يها  تيظرف بردن
 هـا  آن تفـاوت  و روشـنفکران  ي  وظيفـه  و نقـش  ي درباره کيتئور حيتوض

 کيـ  را قيـ رف...) هـا   ستيـ کمون و مبـارزين  متعهد، روشنفکر و روشنفکر(
 !است گفته نمي "قيرف" او به و دانسته مي يکتاتوريضدد مبارز

 از يکـ ي که دارم خاطر به را برخوردها دست نيا از هم گريد مورد کي
 يجمعـ  ي  مطالعـه  ي برنامـه  کيـ  در: داشت من خود انتقادكردِن به "رفقا"

ــه ــرد" ک ــق نب ــماره "خل ــر (٧ ي ش ــشر نيآخ ــ ي هين ــربات از شيپ  را) ض
 يريـ ام بهـزاد " قيـ رف را سـرمقاله  نيـ ا سينـو  دسـت  گفتم من م،يخواند يم

 يولـ  داشتم، سرمقاله نيا به انتقاد چهار من و بخوانم که داد من به "دوان
 !ست  يباق چنان هم تا چهار هر



  

  ۱۷  راه هاِي بيراههاز   

 نيــا ميدانــست مــي چــون و داد گــوش مــن حــرف بــه تعجــب بــا قيــرف آن
ــرف را ســـرمقاله ــته، "اشـــرف ديـــحم" قيـ ــرا برخـــورد نوشـ ــه مـ  ينـــوع بـ

 ديـ حم قيرف نظر يرو مگر: يعني که! خواند "خودپسندانه ـ روشنفکرانه"
 !داشت؟ ينظر شود مي هم اشرف

 انتقــاد حــق از دفــاع بــه "ميرحــ قيــرف" گرچــه. بــود بيــعج يلــيخ ميبــرا
 بـود،  نيغمگـ  مـن  يبـرا  امـا  داد، را او جـواب  و برخاست چرا و چون يب

 حكايـت  رفقـا  ايـن  عمـومي  دانـش  و شـعور  سطِح بودِن نازل از که يغم
 آن داشـتم،  خـاطر  بـه  خـوب  را اوليـه  رفقاي "امِتق و قد" که چرا داشت
 مــداوم نقــد را ماركــسيزم اساســاً و داشــتند انتقــاد بــه ديگــري نگــاه رفقــا

 اجتمــاعي تحــوالت ي تاريخچــه كــه بابــاعلي هاشــم! كردنــد مــي تعريــف
 كمـي  دسـت  اش  نوشـته  و بود نوشته "سياهكل تا مشروطه" از را سياسي

 شـنيدن  بـراي  همـواره  اش گـوش  نداشـت،  جزنـي  بيـژن  رفيـق  كارهاي از
 مـورد  در بود باهوش و زبده بسيار دانشگاه در كه منصور بود، باز انتقاد
 دوان يريـ ام بهـزاد  و آقا  آل نسترن كرد،  مي پرسي نظر هم من از چيز همه

ــين ــور، هم ــن ط ــگ بهم ــه آژن ــط ن ــشِم در فق ــا، چ ــه م ــراي ك ــسي ب  از ب
 يـا  خـودش  هرگز ود،ب تواضع و متانت دانش، سمبِل مختلف روشنفکراِن

 ديـدم   مي شدنم يمخف از شيپ حتا رفقا آن! دانست  نمي كل عقل را كسي
 نيحـس  قيـ رف يريعـضوگ  از شيپـ  مـثال : كردنـد   مـي  اسـتقبال  انتقاد از كه

. سميـ بنو سازمان نظرات به راجع را نظرم که بود خواسته من از نواز  حق
 دهيـ د ازمانسـ  اتيـ ادب در "انقـالب  ينـ يع طيشـرا " مورد در هينظر دو من

 اخـتالف  عنـوان  بـه  بعـداً  که. (کردم مطرح تناقض عنوان به را آن و بودم
 در رفقـا  کـه  اسـت  جالـب ). شـد  يعلنـ  ژنيب قيرف و مسعود قيرف نظرات



 

 راه هاي بيراهه از ۱۸

 متقاعـد  هـم  مـرا  ميبگـو  ديـ با صادقانه و پرداخته مسئله هيتوج به يا  نامه
 ٢مـومني  فيـق ر منـشي  اي  دوره در كـه  اليل قيرف قيطر از بعداً. (بود کرده

 در اما!) است بوده يمؤمن قيرف نوشته  دست که دميفهم شد،  مي محسوب
 ديــدن هرگــز کــه بودنــد کــرده نيتحــس و قيتــشو مــرا چنــان حــال نيعــ

 !کردم نمي تصور ديدم مي سازمان در حاال كه را رفقا گونه اين

 و باشند داشته زيچ همه به يانتقاد ينگاه رفقا که  اين": بودند نوشته رفقا
 ميخوشـحال  مـا  و کننـد   مي نيتضم را سازمان يبالندگ و رشد بکنند، فکر
  ".يدار يانتقاد ينگاه و دقت تو که

 رفقـا  بـودن  کـف  بـر  جـان  و خطرکردن از بودن، قدم  شيپ از: ميبازگرد...
 ايـن  سـت   هـا   سـال ! كـنم  نقـل  مـورد  دراين را اي  خاطره بگذاريد گفتم،  مي

 اخـالق  از برخاسـته  بـاي يز تيـ اقعو ينيريشـ ،  داشتم كه باوري و خاطره
 :است کرده تلخ کامم در را يانقالب

 اصـلي  مرکـز  مـشهد  ي شـاخه  كه شوم  مي مطلع البته بعدها (ام، يعلن هنوز
 يلياتـومب  بـا  ديـ با.) اسـت  بـوده  نارنجـک  ديتول محِل و سازمان انتشارات

 در. برسـانم  تهـران  بـه  را نارنجـک  ي  پوسـته  و کتـاب  از يا  محموله يعلن
 کوچـه  دو. کنم  مي پارک را لمياتومب تهران شرِق يها  ابانيخ از يا  هکوچ

 قـرار  سـر  بعـد  يسـاعات  و زنـم   مـي  يسـالمت  عالمـت  يريـ ت بـر  تر  طرف  آن
 نيماشـ  بعـد  يسـاعت . دهـم   مـي  قيـ رف بـه  را نيماش چيسو. شوم  مي حاضر

 خنـده  بـا . مينـ يب يمـ  را گريهمـد  است بار نياول! رميگ  مي بازپس را يخال
 تـو  ميگـو   نمي او به چرا دانم  نمي. شناسم  مي را او زود يليخ. دکن  مي بغلم

 ؟!شد نمي باورم ديشا! شناختم؟ را



  

  ۱۹  راه هاِي بيراههاز   

 کــه يســاعات در بازگــشت روِز همــان) منــصور قيــرف (نــواز حــق نيحــس
 را فـردايش  قـرار  و رديگ  مي مرا يسالمت خبر يتلفن ميبود کرده ينيب  شيپ

 اگـر  ميگـو   مـي ! امـد؟ ين شيپـ  يمـشکل : پرسـد  يمـ  قـرار  سـر . کند  مي دييتأ
 خنـدم  يم. (بود يجالب سفر يول! نبودم نجايا من که آمد يم شيپ يمشکل

!) شـنيدي   مـي  راديـو  در ديروز همان شد  مي خبري اگر گويم  مي دل در و
 اما دم،يد را "ديحم" قيرف که خوشحالم يليخ ميگو  مي! چطور؟ ديگو  مي
 ديـ گو  مـي  و نـدد خ يمـ ! ديآ يم يعلن کي سرقرار او که ست ياشتباه کار

 دوسـتان  از يکـ ي" ميگو  مي "بود محمود. امدهين سرقرار که ديحم! بابا نه"
 گفتـه  اش ينـ يب يرو نشان از ميبرا بوده قيرف کالس  هم که کمينزد يليخ

 "!شد مي دهيد بود کرده يمال کرم را اش روي قيرف که اين با و بود

 را اش يجـا  كه بعد ".دارم انتقاد قيرف به "گويم  مي. كند  نمي قبول هم باز
 انتقـاد  جـواب  آمـد،  ينمـ  مـن  قرار سر گريد و گرفت "اقا  آل نسترن" قيرف
» !ام  اشـرف  ديـ حم کارها نيهم خاطر به بگو قيرف به«: بود داده نيچن مرا
 نـوع  نيـ ا سـر  ديـ نبا تنهـا  نـه  قيرف من نظر به "گفتم افزودم، انتقادم بر من

 بـاز  قيـ رف و" شـود  خارج رانيا از که است نيا درست حتا ديايب قرارها
 ».ام اشرف ديحم هستم رانيا در تا من«: بود گفته

 چـون  يبـ " اصـوليتي  از من انتقاد نيا که بودم باور نيا بر سال انيسال من
 اما. شود متحقق توانسته  مي اش يدرست ليدل به و است برخوردار "چرا و

 شـروط  ،يمـاد  يهـا   نـه يزم کـه  ام  افتهيدر تجربه در ژهيو به و زمان مرور
 يرهبــر حفــظ يعنــي مــن انتقــاد. هــستند هــا تياصــول تحقــق يبــرا يمهمــ
 يالتيتـشک  هنـوز  زمـان  آن در کـه  اسـت  نيـ ا مـساله  امـا  داشـت  تياصول



 

 راه هاي بيراهه از ۲۰

 داشـته  خـود  ي  "بدنـه " از را »يرهبـر  «کيتفک توان که بود نگرفته شکل
 ،"خـائن " رهبـران  بـا  هنـوز  چـپ  جنبش در هم »يرهبر «يمايس و. باشد

 کـالم  لُـب  و. شـد   مي شناخته "نبرد دانيم" و "وطن از ختهيگر" و "ترسو"
 معنــا يرهبــر بــه عمــل ي صــحنه در حــضور کــه بــود نيــا اشــرف ديــحم

 .بخشد يم

 و بـوده  يعملـ  انـدازه  چه تا من ياصول خواست آن دانم  نمي قتايحق حاال
 خـارج  رانيـ ا از اشـرف  ديـ حم اگـر  يعنـ ي داشته، را خودش يواقع يمعنا
 يبرا يکيچر جنبش که يراست به! بود؟ مي اشرف حميد نچنا هم شد  مي

  !است پرداخته ينيسنگ ي نهيهز ٣"اسياوژ ي طويله اليروبي"
 

  مييت هاي خانه

 عامـل  چنـد  بـه  هـا   تفـاوت  نيـ ا. داشتند يگوناگون اشکال يميت يها  خانه
 :داشت يبستگ

ــفعال نــوع ــ يهــا تي ــداركاتي، ارتباطــات ،يکــارگر ،يدانــشجوئ (ميت ...) ت
 نيپـائ  ايـ  باال (يطبقات لحاظ به ميت ي منطقه اي محل و ميت يرفقا بيکتر

 متناسـب  ي خانـه  کردن فراهم شانس و يمال امکانات البته و) بودن شهر
 ملكـي  معـامالت  هاي بنگاه ساواك نكنيم فراموش كه چرا. عوامل نيا با
 خانـه  كـردن  پيـدا  و كـرده  گـزارش  و همكاري به مجبور را استيجاري و
 بــرغم كــه نبــود ســبب بــي و! بــود شــده مــشكل و شانــسي جــدي رطــو هبــ

 اسـتفاده  بيگـاه  و گـاه  علنـي  رفقـاي  و علنـي  امكاناِت از بودن؛ خطرناك
  .داشت بدنبال هم ضرباتي و شد مي



  

  ۲۱  راه هاِي بيراههاز   

 آسـان  شان  گرفتن رنظريز و کنترل امکان که ييها  خانه از صورت هر در
 يگانيهمـسا  نيچن يبرا گاه. زين فضول گانيهمسا از شد؛  مي زيپره بود،
 .کند جلوه يعاد زيچ همه که شد مي ساخته يهاتيتوج

 هـات يتوج بـه  و خانـه  تيموقع با متناسب) پوشش (ما يظاهر تيوضع ـ
 .داشت ربط ما يشغل

 يخـوددار  يرعـاد يغ انتقـاالت  و نقـل  و زيبرانگ  شک حرکات انجام از ـ
 رفقـاي  يـا  زنـان . ميـ داد  مـي  انجـام  را آن دقـت  و توجـه  بـا  اي و ميکرد  مي

 . داشتند عهده به نيز زمينه اين در گير چشم نقشي دختر

 و رفـت  هـا   هيهمـسا  و در يبرخـ  بـا  کـه  يصورت در فقط ها  خانه وسائل ـ
 دهيـ د خانـه  درون کـه  بـود  يطـور  خانـه  يورود ايـ  داشت، وجود يآمد
 خانـه  در يـا  و آن يورود در مردمان گريد ي خانه هيشب يوسائل شد،  مي

 کم و ساده اريبس يميت يها خانه در يزندگ وسائل رنهو داشت مي وجود
  !است شده خالصه هم يکتر و پتو و ميگل و موسيپر کي به گاه و بود
 

  تيمي هاي خانه در مناسبات و روابط

 بــا و متفــاوت يهــا هيــال و طبقــات از گرچــه خلــق ييفــدا يهــا کيــچر
 سـته ويپ سازمان به خود مخصوص يخانوادگ آداب و اخالق،  ها  فرهنگ
 مثبـت  يهـا   جنبـه  هـا   ميت در موجود يانقالب و صميمي ي"فضا" اما بودند،
 و حـرف  يگـانگ ي: خـت يانگ يبرمـ  هـا   پيـ ت انواع در را ياخالق و يفرهنگ
 کـردن،  يگـر يد سـپر  را خـود  کـردن،  خطـر  يبـرا  بـودن  قـدم   شيپـ  عمل،

 منـافع  بـر  را رفقـا  گـر يد و جمـع  منافع گذاشتن، گريکدي به قيعم احترام



 

 راه هاي بيراهه از ۲۲

ــرج شيخــو فــردي ــ و تواضــع دادن، حيت ــال در يفروتن  داشــتن، رفقــا قب
 خـود  از انتقـاد  دن،يشـن  انتقـاد  تـوان  و کـردن  انتقـاد  در سـالمت  و يراحت

 اخـالق  و فرهنگ از يعناصر ها  نيا رويي، خوش و طبعي شوخ و کردن
 چشم به ها  ميت در مابين في مناسبات در که بود خلق ييفدا يها  کيچر

 ژهيـ و  بـه . اسـت  شـده  هـم  هـايي   داديـ رو دستخوش گاه فضا نيا. خورد يم
 مطلب در من. (١٣٥٥ سال در سازمان يرهبر بر مهلک ضربات از پس

 نيـ ا از يفـ يظر يهـا   جنبـه بـه    »يالتيتـشک  خـالف  «عنـوان  تحـت  يکوتاه
  .)ام داده نشان را آن راتيتاث وام  پرداخته "افت"

  تيمي هاي خانه در غذا

 شـده  گرفتـه  نظـر  در نفر هر يبرا الير ٢٥ معادِل روزانه غذاي ي رهيج ـ
 عـضو  پزشـک  کيـ  نظـرِ  بـه  کـه  چـرا . (يافـت  افـزايش  يکمـ  بعداً که بود

 يبـرا  الزم ييغـذا  مـواد  حـداقل  ي هيته امکان پول، مقدار نيا با سازمان
. بـود  کـم  آن پـروتيين  زانيـ م و سـاده  ما يغذاها.) نداشت وجود فرد هر

 يهـا   مـاه  در انگـور  و ريپن و نان. يفرنگ  گوجه و ينيزم  بيس وه،يم ياندک
 امـري  گرچـه  امـساك  نـوع  نيا! (ها  زمستان در ساده يسوپ يگاه و گرم

 هـاي  كـشي  رياضـت " همـان  از جزيـي  را آن من حاال اما بود ما نزد عادي
: كـه  باشـد  بـوده  توانسته  مي اين هم اش  توجيه و كنم  مي ارزيابي "آگاهانه

 در كه چرا) كنيم منتشر شتريبي جزوات و ها  اعالميه توانيم  مي درعوض
 عـوارضِ  و... داشـت  وجود اعالميه چند تكثير امكان ريال يك هر ازاِي
 كـه  شود  مي ظاهر ساليان از پس معموال هم ويتامين كمبود و تغذيه سوء

  !نيستيم ديگر ما آنگاه قاعدتا



  

  ۲۳  راه هاِي بيراههاز   

  خلق فدايي هاي چريك ميان در اخالق

 قـاموسِ  در "اخـالق " كردم رذك باال در كه اخالق جزيي هاي  جنبه جز هب
 رويكــردي: برخوردارسـت  خاصـي  ويژگـي  از خلـق  فـدايي  هـاي  چريـك 

. اسـت  روشـنفكر  از جديدي نوع ظهوِر عبارتي هب و سياست به ويژه ست
 از كـه  را ايـدئولوژي  توانـست  تئـوري  در مـاركس  كه طور همان نظرم به

 خلـق  اييفـد  هـاي  چريك،  بنشاند پا روي بر،  "وارونه" و بود برزمين سر
 و هوشــمندانه خلوصــي از تركيبــي و عمــل و حــرف يگــانگي بــا هــم

 جـدا سياسـت   با   بازي از را سياستدر عمل    توانستند نظير كم جسارتي
 سياسي روشنفكر از ديگري نوعي نيز و سياست، از ديگري نوع و كرده

 !بگذارند نمايش به را

 زمانسـا  آن ديگـر  كـه  امـروزه  حتـي  شده باعث كه ست ويژگي همين و
 بترسـد  چنـان  الگـويش  از و اش اسـم  از اش شبح از ارتجاع ،ندارد وجود

 و تئوريـك  و فرهنگي باصطالح ي  نشريه و مزد به قلم صدها و ها  ده كه
 .دهد اختصاص سيمايش تخريِب براي بودجه هنگفتي مبالغ

 بــا، انقالبــي جنبــشي عنــواِن هبــ را خلـق  ييفــدا يهــا کيــچر ي دهيــپد امـا 
 و شـان "خصائل" اي شان "يمش" يا شان"اخالق" نوِع اي شان "زميمارکس"
 را آن کـه  آن مگر. داد قرار نقد مورد شود  نمي جدا جدا گرشانيد "اجزاء"

 يفرهنگــ ـــ يخيتــار بــستر در مرکــب و اجتمــاعي اي دهيــپد صــورت بــه
 مـورد  يتـ يکل نيچنـ  يمبنا بر را آن اجزاء سپس و شناخت خود ي  زمانه
 اسـت  انيـ جر کيـ  اصالت است مهم چه آن. ددا قرار ييشناسا و يبررس

 شـناخت  بـراي . ستيـ زيچ هـر  بـر  مقـدم  دهيـ پد نيـ ا تيـ ماه شـناخت  لذا



 

 راه هاي بيراهه از ۲۴

 سـويي  و سـمت  و اهـداف  چـه  انيـ جر نيـ ا کـه  بـدانيم  كافيـست  ت،يماه
ــ از يعناصــر چــه حامــل و داشــته ــ و يخــواه يترق  از يعناصــر چــه اي
 قلـم  ماهيـت  يمتـوان   مي معيار همين با چنانكه هـم. است بوده ييگرا واپس

 .بشناسيم را مذكور هاي ارگان و نشريات و مزدان به

 يهـا   کيـ چر سـازمان " يورز  غـرض  يرو از اي يديالق سر از هم يبرخ
 کـال يراد يمـذهب  انـات يجر و "مجاهدين" همسان و همتا را "خلق ييفدا

 پـسِ  در باشـد  قرار چه چنان البته.  نيست درست هم نيا. کنند  مي قلمداد
 و اجتمـاعي  گذشـته  از عناصـري  حامل جبارباال كه (تماعياج پديده هر

) داشـته  اسـالمي  اي گذشـته  كـه  هـم  مـا  ي  جامعه و باشد مي خود فرهنگي
 فـدايي  هـاي  چريـك  رسـد  مي نظر به جست، مذهبي اي  ارثيه يا اي  پيشينه
ــق ــِگ از خل ــدريان" فرهن ــاران "و "قلن ــه "عي ــساني رويكــردي ك ــود، ان  ب
 و شـاهنامه  مـا  ي  گذشـته  فرهنـگِ  در البتـه ! ندباشـ  بـرده  ارث بـه  اي  كرته

 !دارد وجود هم ها سياوش و آن هاي حماسه

 و يفکـر  يهـا   شهيـ ر و گذشـته  دو يدارا تنهـا  نـه  انيجر دو نيا هررو هب
ــاوت يفرهنگــ ــوده يمتف ــد  ب ــز ســو و ســمت و هــدافا لحــاظ از ان ــرق ني  ف
 يهـا   کيـ چر و ستيـ مارکس نيمجاهـد  نيبـ  درمباحثـات  حتي (اند  داشته
 دوارميـــام) اســـت محـــسوس و مـــشهود هـــا تفـــاوت نيـــا خلـــق ييفـــدا

  .بپردازند مهم نيا به پژوهشگراني
  
  
 



  

  ۲۵  راه هاِي بيراههاز   

 خاطره کي نقِل

 و جنگـل  يرفقـا  کـه  زمان آن از کنم نقل را يا  خاطره تان يبرا ديبگذار
 نـان يآفر حماسـه  و انـد  خـورده  ضـربه  همـه  تقريبـا  يمـ يت يهـا   خانـه  عضاءا

 و مجـروح  را هـا  تـن  هـا  کابل و ها شالق: دان افتاده "چال  اهيس" به اهکليس
 اطــو و اجــاق آتــش بــا را احمــدزاده مــسعود پــشت. اســت کــرده يزخمــ

 از امـا  هـا   نگـاه  بـرق . اسـت  آلـود   چـرک  و نيخـون  اکثـراً  پاها. اند  سوزانده
 خـاموش  اي سوتر  کم شان  چشم برق يتعداد. دارد نشان "جنگل يببرها"

 خراب" هم يکي ـ اند  داده پس ييبازجو بد اي اند  خورده دست رو ـ است
ــا. اســت "کــرده ــي همــه ام ــد م  خوابگــه در آب هــا ي "اهکليســ" کــه دانن

 و ننـد يب يمـ  بيـ عنقر را انقـالب  شـان  يبرخـ  ديشـا  و. اند  ختهير مورچگان
 "بـزرگ  موتـور " ،"کوچـک  موتور" م،يخورد ينم ضربه اگر کنند  مي گمان

 متحقـق  يا  تـوده  انقـالب  کيـ  در بـا يز يآرزوها و آورد يم حرکت به را
 يهـا   کيـ چر گـروه  دستگيرشـدگانِ ! اسـت  ١٣٥٠ سـال  آذرمـاه  ؟!شد  مي
 بــه محکــوم اکثــراً. انــد جمــع "يعمــوم اتــاق" درشــايد  همــه خلــق ييفــدا

 يمهـد  ،يمفتـاح  اسـد  و عبـاس  احمدزاده، ديمج و مسعود رفقا: (اعدامند
 محمـد  ،يگلـو  يمهـد  آژنـگ،  بهمن ،يتوکل ديحم ان،يآر ديسع ان،يحاج

 يزديـ ا اصـغر  ،يقبـاد  بهرام،  يصبور ميرح ،يسوالون يمهد ،يپرتو يعل
 ييصـدا  بـا  يگلـو  قيـ رف). گـر يد يتعـداد  و كرده نقل برايم را خاطره كه

 :کند مي دکلمه نيچن خاص

 يکـ ي عـالم  درختـان  ي همـه  اگـر !/ شـوند  يکـ ي عـالم  مـردان  ي همـه  اگر"
 عـالم  يهـا    آب ي همـه  اگر!/ شوند يکي عالم يتبرها ي همه اگر!/ شوند



 

 راه هاي بيراهه از ۲۶

 درخــت آن کمــر بــه و بــردارد را تبــر آن مــرد، آن گــاه آن!/ شــوند يکــي
 (!)"!شلَپ ديگو مي و افتد يم آب آن در درخت آن آنگاه!/ بکوبد

 يبـرا  توانـد   مـي  هـا  يشـوخ  از گـر يد ياريبـس  مثـل  هم يشوخ نيا ظاهراً
 نيـ ا در گمـانم  بـه  اما باشد، شده گفته قوا ديتجد و دنيخند و فضا رييتغ

 دارد؛ هيـ اول يرفقا اتيروح و اخالق از نشان که است طنز ينوع مهدکل
 هيـ ما ياساسـ  ميمفـاه  ديـدنِ  ينسب از كه ژرف نگاهي و فروتنانه ياخالق

 رفقـا  د؛يـ بگو خواهد يم طنز نيا با يگلو قيرف كنم  مي فكر من. رديگ  مي
 مورچگان خوابگه در آب م،يکرد پا به را "اهکليس" ما که است درست

 شـاه  يهـا   دادگاه يب بر م،يآورد تاب فرسا  طاقت يها  شکنجه ريز م،يختير
 نـه  امـا . ميکرد رد را آن تيصالح و ميکرد کيدئولوژيا دفاع م،يديشور

 ...ميريگ سخت شيخو رزمان هم بر نه و ميشو غره خود بر

 سجود در و اميق اندر ها موج سان به ما«

 !ميگردآمد» ...نشان يب از نشان ديآ ديپد تا

 کـه  يگـر يد سـند . دارم هيـ اول يرفقا اخالق از من که يريتصو است نيا
 يتقـ  و ...اشرف ديحم نيب يگفتگو ينوارها «دارد هيروح نيهم از نشان
 درون در دوره همـان  که  اين با اشرف ديحم: مثال  باب  من. است» ...شهرام

 در کــرد، مــي صــحبت "هيــرو يبــ يريعــضوگ" و رويــن "تــورم" از ســازمان
" عـضو  ينـصف  و تـا  دو" از صـحبت  شده ستيمارکس نيهدمجا با گفتگو

  ! کند مي
  



  

  ۲۷  راه هاِي بيراههاز   

 خلق ييفدا يها کيچر سازمان در آن ثاقيم و عشق ي مسئله و مرد و زن روابط

 يجنـس  ي رابطـه  خلق ييفدا يها  کيچر سازمان در که ست يقتيحق نيا
 اوال کـه  دانـست  ديبا اما! است بوده ممنوع يالکل مشروبات صرف زين و

 نـه  و بـوده  انقالبـي  فعاليـت  و كار بر بيشتر هرچه تمركز خاطر هب امر اين
 کشور و فدائيان به منحصر ييها نشيگز نيچن و اخالقي يا مذهبي امري

 بـه  اگر. شود  نمي مربوط يخاص اعتقادات و يمش به اًيثان و ستين هم ما
 در که مينيب يم ،ميبنگر دقت به جهان يانقالب و ياجتماع تحوالت خيتار

 برخـي  حتـي  (وسـيع  مقياس در شگاميپ که هست ييها  برهه ها  آن ي همه
 ايـ  ياجتماع تحول عناصرفكر اي) عرفا بعضي و فالسفه،  بزرگ متفكرين

 نيـ ا در انگلس. اند  شده شيخو بر يريگ  سخت ينوع به "مصمم" ياسيس
 .کند مي صحبت "آگاهانه يکش اضتير" ينوع از مورد

 بخـش   تمرکـز  کـه  حـالي  در "يکـش   اضـت ير" ينـوع  اي و يريگ  سخت نيا
 بار به ييها  طيتفر و افراط و دارد دنبال به هم ييها خسران كه البته است

 و يکتـاتور يد زانيـ م و ياجتماع ،يفرهنگ يها  نهيزم پس از که آورد يم
 نيهمـ  به. زديخ يبرم جامعه هر شگاميپ ي تجربه و يآگاه و شعور سطح
 در مـشابه  يهـا   سـازمان  و هـا   هگـرو  ي همه يآگاه و تجربه تنها نه خاطر

 يهـا   کـرد يرو يحزبـ  ايـ  گـروه  و سـازمان  هر در بلکه ستين همسان ايدن
 نقــد  و دارد را خــود  هــاي ريــشه  کــدام هــر  کــه دارد وجــود  يمتفــاوت

 .طلبد يم يا جداگانه

 از يكـي  كـه  ،ياسـالم  يجمهـور  ميـ رژ کـه  سـت   نيـ ا آشـكار  وقاحـت  اما
 اش ياسـ يس اتيـ ح طـول  امتمـ  در و دنياسـت  هاي ديكتاتوري فاسدترين



 

 راه هاي بيراهه از ۲۸

 قتـل  را خـود ) ياسـ يس ــ  کيدئولوژيا (يدتيعق نيمخالف تنها نه) وقفه يب(
 حتـي  و ديگر انياد و متفاوت اقوام آحاد کشتن از و کند  مي و کرده عام

 زمـان  هـم  نـدارد،  ِابايي و کشد  مي هم را متفاوت اما خود به کينزد افراد
ــده ــزدور يا ع ــِت را م ــود وردس ــارده خ ــا گم ــشرياِت رد ت ــي ن  - فرهنگ

! کنند نقد اش يبرا را "خلق ييفدا يها کيچر" "خشونِت" اش اطالعاتي
 !بسازند "ششلولبند" ازچريك و

 تيموقع و رديگ  نمي را دشانيسف يا زرد ٤"يمپااليا" يجلو اما عوض در
 !ميماند؟ برقرار هاشان يکرس و

 

 !تجربه کي

 خــودم بــه کــه) مانســاز نيــا در (را تجربــه کيــ خــواهم يمــ پايــان در و
 اکنون و (است بوده دشوار هميشه ميبرا. کنم نقل تانيبرا شود  مي مربوط

 اسـت  سـال  يس. اورميب کاغذ يرو قيدق و ستهيشا يانيب با را آن که) زين
. سـت  يمناسـب  فـصلِ  نظـرم  بـه  رسـانم،  انجـام  به ام   نتوانسته را کار نيا که

 يـا  ،يا  سندهيـ نو يروز دانـم   مـي  نباشـد،  مناسـب  ام  نويسندگي توان گرچه
 مطلـب  حـق  آنگـاه  شـود   مي جلب واقعه نيا به اش  توجه بدهز يکارگردان

 اسـت،  افتـاده  اتفـاق  كـم  شـانس  و تـصادف  نـوع  نيا رايز! شد خواهد ادا
 !است ژهيو و فرد به منحصر تصادفي و مورد هر گرچه

 "اشــرف ديـ حم" ســرقراِر "دوان يريـ ام بهــزاد" بـا  ١٣٥٥ ســال ريـ ت ٧ روز
 فـردايش  كـه  جـايي  همـان . (ببـرد  "مهرآبـاد  گـاه يپا" به هم مرا که روم يم

 "سـت  يمنتفـ  فعـال " ديـ گو  مـي  اشـرف  ديحم) خورد ضربه سازمان رهبري



  

  ۲۹  راه هاِي بيراههاز   

 عوامـل  دنيـ د بـا  هـم  "قـرار " محـلِ  در! رود مـي  و اسـت  بـد  يتـ يامن وضع
 رفيـق  بـار  نخـستين  بـراي  ومـن ! بـود  محـسوس  هـم  مـن  بـراي  مشکوک،

 ريـ ت ٨! ديدم شتابزده يا كالفه كمي و يهميشگ خونسردي فاقد را حميد
 دوان يريـ ام بهـزاد  ريـ ت ۹! شوند  مي کشته رفقا از چند يتن و ديحم قيرف

ــنزد ــزي" نيآخــر "يآذر راه ســه" در مــن کــار محــل کي ــا را "دي ــن ب  م
 ارتبـاط  ضـربات  سلـسله  نيـ ا در. شود   مي کشته هم او ريت ١٠ خورد، يم

 اجـرا  "ثابـت  قـرار " تهـران  در يمتوال روز١٠. شود   مي قطع سازمان با من
 غالم (نيحس. روم يم مشهد به! است نمانده زنده کس چيه ييگو. کنم مي

 رفقـا  بـه  شـدن  يمخفـ  از قبـل  را، مـان   محفـل  عـضو  نيآخر) بيگي حسين
 يعلنـ  يکارهـا  درد بـه  او. ديـ نکن اش يمخفـ " ام  گفتـه  امـا . ام  کـرده  يمعرف

 شـانس  تنهـا  نـه،  ايـ  انـد   کـرده  اش يمخفـ  کـه  دارم شـک  يکمـ " !خورد يم
 اتـاقش  ي پنجـره  به صبح ِشيم و گرگ يهوا در. است من يريگ  ارتباط

 بغـل  محکـم  را گريهمـد  سـت،  غريبـي  ديدار. ديگشا  درمي ميرو به زنم  مي
 قـرار  "ميرحـ " بـا  شيفـردا  من بختي نيك از. ميفشار يم سخت و ميکن  مي

 سـر  "چهارصددسـتگاه " تمـام  نيمـه  هـاي  سـاختمان  در را شـب  يك. دارد
 مـرا  بـوده،  مـن  منتظـر  ييگـو  كه) فرجودي رفيق (ميرح فردايش كنم،  مي

 ).مادر پايگاه (برد مي مشهد اصلي يميت ي خانه به بسته چشم

. ميـ ا  مانـده  يبـاق ) يادتيسـ  قاسـم  ("يوزيـ  ديـ حم" و مـن  تهـران  از ظاهراً[
 يريـ درگ کيـ  از فـرار  دنبـال  هبـ  اش يتـصادف  ارتباط قطع خاطر به ديحم

 کارخانـه  در کـار  شـانس  از مـن  و ماهـه  چنـد  ارتباط قطع و )بايز خانه(
 در و ميبست ينم اسلحه و داشتيم سيانور فقط کارخانه در که چرا ؟!ديشا

 ]بود همراه بيشتري يتيامن مالحظاِت با يکارگر ارتباطات مجموع
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 مـن  تـر   عيسر هرچه ديبا. "بسته  چشم" اما مانم يم مشهد در يماه سه دو
 ضـربات  از بعـد  گـاه يپا اولين) انيميابراه فردوس بعد و (زاده  ژنيب صبا و

ــ اح تهــران  در را ٥٥ ــ  اءي ــ چ همــه . ميکن  را قرارهـــا. شــود  مــي  آمــاده  زي
 گـاراژ  بـه  مـرا  امـا  بـار  نيـ ا کلتيسـ  موتـور  با "ميرح" دوباره. ميگذار  مي

ــورد هنيمــ" ــ "ن ــرد يم ــه کــه ب ــروم تهــران ب ــ. ب  مــن از يخــداحافظ از شيپ
 ميگـو   مـي  "کجاسـت؟  گـاه يپا يزنـ   نمـي  حـدس  ،يديند يزيچ": پرسد يم
 حـدس  هـا   تپالـه  يبـو  از اسـت  مـن  زادگـاهِ  نجـا يا چـون  اما دميند يزيچ

 بـه  مـرا  دوبـاره . شـو  سـوار  ديـ گو  مـي ! ديهست "آبکوه  قلعه" يحوال زنم  مي
 تـا  مـانم  يمـ  "بـسته   چشم" مشهد در گريد ماه دو يکي. گرداند  برمي گاهيپا

، )فرجـودي  (رحـيم  رفقا پايگاه اين در. دکنن عوض را گاهيپا رفقا ظاهراً
 مهرنــوش و) غبرايــي كــاظم (خــان كوچــك ،)آبكنــاري گلــي ويــدا( لــيال

 برنامــه و كارهــا در بــيش و كــم هــم مــن و دارنــد آمــد و رفــت) قاجــار(
 نيـ ا در! بـسته  چـشم  چنـان  هـم  اما آيم  مي حساب به پايگاه عضو نويسي
 نيريسـا  بـا . هـستم  باز  چشم) يفرجود (ميرح قيرف با تنها اقامت، مدت

 را مـشترک  يکارهـا  ميـ ا  زده بـاال  يکمـ  کـه  اطـاق  دو بـين  ي  پرده ريز از
 را پرده طرف آن يرفقا. ميخور يم مشترک شام و نهار و ميده  مي انجام

! بـود  متفـاوت  اي  ويـژه  بنحـو  اليل قيرف يصدا و شناسم  مي شان يصدا از
 از مـن  سولفژ معلم (مکن  مي منتسب گوشم به را صدا ويژه ِ  تفاوت نيا من

 تنهـا  تـو  نکـن  رهـا  را يقيموسـ  کـرد  هيتوصـ  مـن  بـه  شـاگرد  نيچند انيم
 خانـه  همـان  در!) يدار خـوبي  "يقيموسـ  گـوش " کـه  يکالسـ  نيا شاگرد

 شـنيدم  پهلـويي  اطـاق  از هم را كالشنيكوف يك سهوي شليك ي"صدا"
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 از اش  گلولـه  و كـرد  شـليك  را آن سـالح  كـردن  پاك حال در رفيقي كه
 ...كرد عبور من با كمي ي فاصله از و اطاق رديوا

 و (زاده  ژنيـ ب صـبا  بـا  و روم يمـ  تهـران  بـه  ٥٥ تابـستان  اواخـر ! گرديم باز
 را تهـران  ياصل گاهيپا) يچخاچ نيحس بعدتر يکم و انيميابراه فردوس

 .ميکن مي پا به "ژاله آباد فرح" در

 پرشـور  و يميصـم  رفقـا  اکثـر  مثـل  و نيتـر   مهربان ن،يتر  بايز از يکي صبا
 شـخص  بـه  كـه  را يسـؤال  دهـد   مي اجازه من به اش يمهربان يروز. است
 پرسـيديم،  نمـي  يكـديگر  از مـا  معمـوال  و شـد   مي مربوط سازمان در ثالثي

 اون! بعله "ديگو  مي فوراً "؟يا  بوده گاهيپا هم اليل رفيق با تو": کنم مطرح
 چـه " ميگـو   مـي  "...بـافتم  يمـ  مـن  ساشويـ گ ها  وقت يليخ... مِن دختر مثل
 از خنـده  ".شـده  تنـگ  شيبـرا  دلم واقعا نگو" ديگو  مي "!ست يخوب قيرف

. اسـت  پرکـار  و زهيـ پرانگ بيـ عج قيرف": دهد  مي ادامه رود، ينم صبا لباِن
 گـوش  بـه  پيـ تا نيماشـ  يصـدا  که ميبود مجبور چون يمدت هست ادمي

 کـه  ياطاقک کي ريز رفت يم بسته در اطاق توي قيرف نرسد، ها  هيهمسا
 يوقتـ . کـرد   مـي  پيـ تا هـا   سـاعت  م،يبود ساخته اريبس يپتوها و جعبه با
 بـر  خنـده  دميـ ند بـار  کيـ . ختير يم شيرو و سر از عرق آمد يم رونيب

 همه نيا ريز از که بار کي": داد ادامه افتخار و هيجان با ".نباشد اش  لب
 گفتم. کرده عرق يبدجور و گچ نيع شده اش  رنگ دميد رونيب آمد پتو

 المـپ  نيـ ا": گفـت  ".بـده  ادامـه  دوبـاره  بکش نفس رونيب ايب يگاه هراز
 "...سوزونهيم رو مغز ظهره سر آفتاِب مثل يسوراخ اون يتو کوچولو،
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 از تر  جوان احتماال و دارد بافته يسويگ دو "اليل" دميفهم ها  حرف نيا از
 حـرف  او از گذارنـد   مـي  ترهـا   بزرگ به که ياحترام با صبا گرچه،  ماست

 هـست  دو نيـ ا نيبـ  خـاص  يونـد يپ يکنـ  حـس  يتوانـست   مي اما... زد  يم
 سـازمان  بـه  صبا و ياسکوئ هيمرض قيرف قيطر از اليل که دميفهم بعدها(
 بـه  يهـاد  ايـ  و رود يمـ  مشهد به صبا وقت هر پس آن از). است وستهيپ

 .کنم مي مشهد ي روانه گرم يها سالم اليل قيرف يبرا ديآ يم ما گاهيپا

 كـرد،   مـي  تـر   قيـ عم اليل قيرف به نسبت مرا احساس صبا يها  حرف انگار
 "!شود مي ديخورش و ييجا ز زند مي سر يروز" بفهمم؛ آنکه يب

 بيـ ترک از بعـد  سـال  و. خورد يم ضربه تهران در ما گاهيپا ٥٥ ماه اسفند
 قيـ رف بـا ) ميبـود  يگريد در اليل قيرف و يکي در من که (اصفهان ميت دو
 .شوم مي گاهيپا هم

 آميـزِ  سـتايش  يهـا   حرف که ياحساس آن ديشا داريد نينخست همان در
 از مـاه  چنـد  يط که خودش صفاي و صدا و بود کرده جاديا من در صبا
 :کشد مي شعله وجودم در باره کي بود نشسته جانم بر پرده پس

 شـايد  و وتأمـل  فكـر  نـوعي  بـا  را قيـ رف امـا  اند  شده سرخ البد ميها  گونه
 !کنم مي بغل سردي هب گفت بشود

 کـه  خوشـحالم  يبـس  سو کي از است، داده دست من به يبيغر احساس
 کـنم   مـي  احـساس  سـو  کيـ  از. دميـ د را دهيـ ناد نينازن قيرف نيا باالخره

 صـبا،  مثـل  را او چرا ست؟ شده چه! افتاد يم دينبا که است افتاده ياتفاق
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.. .نيحـس  مثـل  منـصور،  مثـل  د،يحم مثل ،يباباعل هاشم مثل نسترن، مثل
 !نکردم؟ بغل

 از مـنظم  يجعد با اش،  شانه دو بر بافته بلنِد يسويگ دو. کنم  مي اش  نگاه
 متوسـط  يقد رنگ، و جنس همان از اش  ابروان. سيگ نوک تا سر فرِق
. کند  مي ترش  نيدلنش تنها کاهد  نمي اش  تيجد از که برلب يا  خنده دارد،
 بـه  دورهـا،  بـه  برد يم مرا شيصدا اما کنم،  نمي دور او از اديز را ام  چشم

 .اندازد يم تالطم به را دلم يايدر آن يك و ديشا ها آسمان

 بـسي ! کنـد   مـي  صـحبت  گـاه يپا اطراف يها  کوچه و "فرار راه" از ولي او
 ام حـواس  ي همـه  امـا  مـن ! ميـ ا کـرده   پـا   به يديجد گاهيپا که است خشنود

 !است؟ رفته چه من بر: ست يگريد يجا

 خـودم  گونـه  ايـن ! ؟ينکرد بغل گرانيد مثل را وا چرا: پرسم يم خودم از
 و يمـادر  ي پـشته  از! فـشرد  آغـوش  در ديـ نبا را آتش: كنم  مي توجيه را

ــدر هــم ــادر اجــداد. ام پرســتان آتــش نيســرزم از يپ ــش ام يم  پرســت آت
 آتـش  بـه  دل و جـان  بـا  رد،يـ گ  نمـي  بغـل  در را آتش پرست  آتش. اند  بوده

ــدان و گــذارد مــي احتــرام ــز دورز يمــ عــشق ب  و روشنگراســت آتــش راي
 .ست يکيتار دشمن گرمابخش،

 هـم  و سـازمان  ثـاقِ يم در هـم . باشـم  يجد ديبا کند، نمي ام  قانع اما ها    نيا
 حـرام  مـن  بـر  عـشق  و شـراب " يکـ يچر يزنـدگ  در کـه  ام  رفتـه يپذ خود،

 ٥"!باد
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! شـمرد  ش "حرام"اي و ختيگر اش  چنگ از ديبا که ستين يعشق نيا اما
 "!کرد؟ ديبا چه" خبرز اين در حال

 عاشق تو باشد خب گفتم خوده  ب! درآمدم "مصالحه" در از خودم با اول
 نيـ ا. ميگريکـد ي عاشـق  همـه  مـا  ؟!بـاش  دارد، ياشـکال  چه ،يهست قيرف
 يلـ يخ و اسـت  خـاص  يلـ يخ قيـ رف چون حاال است، قانهيرف عشق کي

 يراديـ ا ،يدار دوسـت  را او دتريشد تو چه، و چه و ست يجد و نينازن
 !ندارد

 بـود  نيا رادشيا. شدم قانع كمتر فكرکردم شتريب هرچه توجيهات اين به
 هـم  شـايد  و وسوسـه  امـا ! بـود  کـرده  جلـب  خـود  به مرا حواس تمام که

: گفـت   مـي  نيـستند،  كنارت در ديگر كه شيفته جان همه آن سوِگِ    اندوه
 به! ؟يزير اشک آن بر ترکه مأنوس و تر  پاک نيا از شانه و آغوش کدام

! شـده  ممنـوع  که است نيهم يبرا گفتم! دادم حق آن تيممنوع و ثاقيم
 چنـان  مـن  وجـود  اعمـاق  در احـساس  نيـ ا دميـ د  مـي  ديگر سوي از يول

 تـو  و. کـنم  صـعود  "جهـان  مقـام  نيتـر   پـاک " بـر  قـادرم  که دهيآفر يقدرت
 در را آن و ينـزد  دسـت  آتـش  بـه  کـه  لحظـه  همـان  از صـعود  نيا ييگو

 پـس ! شـود؟   مـي  آغـاز  ،"يستيـ گر ايـ در" ات  نشتيخو در و يکاشت جانت
 بار اين! ندارد يرتيمغا آن با و نيست يانقالب تيفعال مزاحم احساس، نيا

 را ام يمعنـو  و يفکـر  يقـوا  تمام و وجدان کردم، شک ثاقيم يدرست به
 نيتـر  يهيبـد  يشخـص  منـافع " مبـادا . کـنم  اشـتباه  مبـادا  کـه  گـرفتم  کار به

. رفــتم کلنجــار خــودم بــا يروز چنــد ".کنــد انکــار را يهندســ يايقــضا
 .پيداكنم حلي راه توانستم سرانجام
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. ميکنـ  صـحبت  هـم  بـا  تـا  دهـد  اختـصاص  را يوقتـ  خواستم اليل قيرف از
 پيتا اي بود تالش و کار در مدام قيرف. (ديکش طول يروز سه دو ديشا

 چــاپ و گيــري غلــط را مطالــب مــشتركاً يــا و يبنــد صــفحه ايــ کــرد مــي
 ٦.ميکرد مي

 بـالقوه  كـه  ايـن  بـا  کـنم    مي فکر و داشتم واهمه كمي او تيجد از ستشرا
 شـدن  عاشق جرأت آشکارا کس  چيه اما بودند او گِر ستايش رفقا ي  همه

 در و بودم بسته دل او به "بسته  چشم "من چون احتماال و نداشته را او بر
 !ام؟ نكرده پروا نبوده، محسوس جنسي كشِش ام مخيله

: کـردم  شـروع  يکـ يچر تيفعال و کار با عشق رتيغام عدم با را صحبتم
» ...!اسـت  هـم  بخـش  يانـرژ  که ستين يانقالب تيفعال ريمغا تنها نه عشق«

 !کرد مي گوش فقط

 چيـز  و يعـ يطب حـق  کيـ  عـشق  تيـ ممنوع در مـا  ثـاقِ يم نظـرم  به«: گفتم
 متانـت  و يخونـسرد  بـا » !!ستين درست گمانم به که کرده منع را خوبي

ــهم ــه يشگي ــت کاســت نمــي اش تيجــد از يا  ذره ک ــ«: گف  چــه فهمــم يم
 حقـوق  نيـ ا از مـا  خـب  "يعيطب حق" ييگو  مي که  اين اما. رفيق ييگو  مي

ــي ــي و طبيعـ ــاي خيلـ ــوب چيزهـ ــي و خـ ــدگ در طبيعـ ــاد يزنـ  در يعـ
 »...ميا گذشته

 درســت نکنــد کــه باشــد نيــا توانــست مــي اش جــانبي يمعنــا حــرف نيــا
 ؟!يا آمده کجا و چرا يا دهينفهم
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 احـساس  نيا حيتوض! ختير جانم آتِش بر نفت گويي تو جمله نيا اب و
 کيـ  از: کند  مي عمل زمان  هم عامل چند چون است دشوار يکار رواني

 که يدل و ينيب يم چشم به ات  قيرف در را يشتريب يها  ارزش هم باز سو
 احـساس  ايـن  پـس  در و شـود   مـي  داتريشـ  شـده  هـا   ارزش نيهمـ  يدايش

 شـعور  در كـه  بيني مي را "دختري" انگار باز باشين "مچو" كه هم هرچند
 !است ايستاده تو وراي انقالبيگري كنكرِت فهِم و

 هــم را ايــن البتــه اسـت  كــرده تــصاحب تــرا قلـب  انگــار "انگــار" همـين  و
 زمان  هم. است  مانيپ به وفا که ستين ريتحق تو قيرف انيب در که يدان  مي
 و قـانون  عشق زين و ندارد وجود جا اين در هم پاييني و باال که يدان  مي

 برايــت "تـر  روشـن " انگـار  امـا . اسـت  اتيهيبـد  فـوق  و شناسـد  نمـي  قالـب 
 فاصـله  نگـاه  ايـن  بـا  كـشيده  شـعله  كه آتشي ولي! است" زبان بي عشق"

 تـرجيح  و ديـ گو  مـي  او هرچـه  يخـواه  يم فقط تو سرانجام كند،  مي ايجاد
 دهيـ فهم مـسئله  بايد اول که چرا است، دشوار بس هم نيا. يباش دهد  مي

 و قيصـد  و دهيسنج اريبس ديبا حيتوض در. يبده حيتوض ديبا پس. شود 
 افـزونِ . يـي افزا يمـ  مشکل بر مشکل اي  هنگامه درچنين ورنه يباش دقيق

 !يبپرداز موضوع نيا به دينبا "قانونا" که يهست يطيشرا در همه، نيا بر

ــه ــشت بخــار ب ــشه پ ــديل جــادويي لحظــاِت و شي ــه آن تب ــاي ب  جويباره
 گـر يد بـار  کي خواهم يم قيرف از بعد دقايقي و شوم  مي خيره مينياتوري

 .رديپذ يم...) دهم حيتوض بتوانم بهتر تا (ميکن صحبت هم با

 که ييروزها! کشد مي درازا به يروز چند هم دوم بار يبرا صحبت قرار
 و مـادربزرگ  يهـا   داستان و ها  نقل رمان، و قصه صدها روزش هر ديشا



  

  ۳۷  راه هاِي بيراههاز   

 بـر  مـرا  خروشـان  يرود امواج همچون مادرم لِب ريز يشعرها ي زمهزم
 سـفرِ  نيـ ا در. برنـد  يم ايدر ييروشنا يسو به و نشانند يم شيخو کاکل
 چنـگ  رود سـاحلِ  يوحـش  يهـا   گـل  بـر  ديبا امواج، کاکل بر روزه چند

 !برم ارمغان به محبوبم يبرا را يگل دسته و اندازميب

 را خـرمن  نيا مگر اما. ست يوحش قيشقا و سوسن از پر آغوشم تمام...
 و انديـشد   نمـي  مبارزه جز چيزي به من محبوب! داد؟ هيهد او به توان  مي

 يهـا  گـل . شـود   مـي  خالصـه  انقالبـي  مبـارزه  و تـالش  در او بـراي  زيبايي
 امــا کوچــک يا هيــهد فقــط و كــنم مــي رهــا را رنگارنــگ ي دهيــتن درهــم

 آسـا   معجزه "يورد"چون هم و رميگ  مي "منقار" به انيم نيا از را درخشان
 بـه  اعتمـاد  ،"ورد" ايـن  جـادوي  از ييگـو  تـو  و کنم  مي اش  زمزمه بال ريز

 !ام يافته چندان دو ينفس

 اريبـس  کـه  ضـرر  يبـ  تنهـا  نـه  احساس نيا که متقاعدم کامال من ق،يرف«...
 قبـول  يکـ ي دارد وجـود  مـسئله  دو نجـا يا امـا  اسـت  بخـش  يانـرژ  و ديمف

 کرد؟ ديبا چه که  اين دوم. است خوب و ستين بد يساحسا نيچن که  اين
 »!ام کرده فکر دو نيا به من

 :کردم فاش را "ورد" و شمردم  متيغن را فرصت

 مـارکس  را نيـ ا"» .اسـت  بشر يخيتار تکامل محصول نيتر يعال عشق «
 ٧"!است گفته

 »!است جالب«: گفت. بود نخوانده و دهينشن گمانم به



 

 راه هاي بيراهه از ۳۸

 هـم  مـا  قـرار . سـت  يبـاق  خـود  قوت به ما ثاقيم که مادام«: دادم ادامه من
 ميبـرا  کـه  يزيـ چ تنهـا  نـدارم،  يانتظـار  چيهـ  مـن . مانـد  مـي  خـود  جاي هب

 نيهمـ  يدار ياحـساس  نيچنـ  هـم  تـو  اگـر . توسـت  احساس دارد تياهم
 روين آن از و ميکن حفظ را احساس نيا که است نيا مهم. کند مي تيکفا
 يباشـ  موافـق  هم تو چه چنان که است نيا هم ش"کرد ديبا چه". ميريبگ
 بـر  من وقت آن ميباش جدا گاِهيپا دو در ما است بهتر که مييبگو رفقا به

 ».کرد خواهم بحث "يداخل ي هينشر در" يسازمان ثاقيم سر

 بـه  احترام ي دهيد با و داد  مي گوش ميها  حرف به تمام دقِت به اليل قيرف
 در يطـوالن  نـسبتاً  يتسـکو  از بعـد . ستيـ نگر يم من احساِس و ها حرف

 فکـر  چـه «: دميپرسـ . ميداد  مي بروز کمتر و ميبود منقلب دو هر که يحال
» !مييبگـو  رفقـا  به«: گفت باشد، اش يگلو در يبغض انگار »ق؟يرف يکن  مي
 شکـستن " خواسـتار  و گفـتم  او به را موضوع ،يهاد با داريد نينخست در

 يسـازمانده  کـل  يزود به گفت يهاد. شدم گريد يميت به انتقالم و "ميت
 ...! شود مي عوض

*** 

 جنـبش  و تپيـد    مـي  مـن  قلـب  با هم زمانه نبض گويي تو گيرودار اين در
 .کشاند مي اعتال به را يانقالب

 نينـو  فيوظـا . ديـ آ يمـ  در صـدا  به انقالب ناقوِس ز،يتبر اميق با بيعنقر
) نيلن ("؟کرد ديبا چه" کي به فقط رفقا شتريب. طلبد يم نينو يسازمانده

 )يشفسکيچرن و نيلن ("کرد؟ ديبا چه" دو به من و شندياند يم



  

  ۳۹  راه هاِي بيراههاز   

 :ست يکي اما جهينت

ــتجد در ــرف ،يســازمانده دي ــ قي ــه اليل ــتبر ب ــ زي ــن و رود يم ــه م ــران ب  ته
 امکيسـ ( اسـکندر ) ،يادتيسـ  قاسـم ( يـوزي  حميـد  رفقـا  با تا گردم  بازمي

 بعـدا  و) شيبهکـ  رضـا   محمد (کاظم ،)يلنگرود انيغالم (يهاد ،)انياسد
 .مينيبب تدارک را يعيوس اتيعمل ،)مژده گل داهللاي (نظام

 وقفـه  بـدون . کنـد   مـي  اعـالم  ينظـام  حکومـت  شـاه . رديـ گ  مـي  بـاال  بحران
 حکومت يها يسرکوبگر با مقابله ما يها  تيفعال محور و عمده کيتاکت
 و مـردم  يانقالبـ  ي هيـ روح ياعـتال  و حفاظـت  مـا  هـدف . شـود   مي ينظام
 !است سلحانهم اميق به قيتشو

 بــر عــالوه کــه هــستم ينظــام اتيــعمل اصــلي نيفعــال از مــن پــس ازايــن
ــوزش ــته آم ــواداران از يا دس ــازمان، ه ــاکثر در س ــقر تي ــه بي ــاق ب  اتف

 : دارم شرکت سازمان ينظام اتيعمل

 ي عمــده لُژســتيكي مراکـز  از يکــي "آبـاد  عــشرت پادگــان" بـه  حملــه در ــ 
 ينظام حکومت

 يسـرفرمانده  کـه  کـالج  چهـارراه  در "٢ ي ارهشـم  قرارگاه" به حمله در ـ
 اسـت  اتيـ عمل نيهمـ  در (داشـت  عهده به تهران در را "ينظام حکومت"

 پـشت  هيـ ناح از مـن  و کند  مي کيشل ما به بام  پشت از قرارگاه پدافند که
 !)شوم مي يزخم كنارنخاع در

 ابـان يخ در ينظـام  حکومـت  يروهـا ين تجمع مراکز از يکي به حمله در ـ
 .بود داده قرار گلوله هدف را انيدانشجو که فرانس آناتول



 

 راه هاي بيراهه از ۴۰

 حکومـت  ي ژهيـ و زيانگ   وحشت يخودروها از يکي انفجار و بيتعق در ـ
 زنهـاور يآ ــ  يبهبـود  مقـر  در آن، فراز بر گارد مسلح يروين ١٤ با ينظام
 .بود کرده يراندازيت مردم به که

 ٢٤ميـدان  تهـران  در (کـشور  کـل  يژانـدارمر  يمرکـز  ستاد به حمله در ـ
 .بود گشوده آتش تظاهرکنندگان يرو به که) متري سي اول اسفند

 سرانجام و

 يشويـ ر يتعـداد  و مـردم  از يانبوه حضور با »رانيا ويراد «ريتسخ در - 
 مـژده  گل داهللاي و يلنگرود انيغالم يهاد ،يادتيس قاسم اتفاق به! مسلح
 شـديم  ايـران  ورادي ساختمان وارد و ميشکست را آن دور اِنينظام ي حلقه

 ناشناسـي  ي   گلولـه  أصـابت  مـورد  سـيادتي  قاسم رفيق عمليات همين در
 شـليك  بـاال  ي  طبقـه  از را آن سـربازي  گفتند كه شد، كشته و گرفت قرار

ــرده ــراد«) ؟(!اســت ك ــا وي ــا »راني ــالب يصــدا" و شــد آزاد ام ــه را "انق  ب
 .رساند ها گوش

 امـا . ننوشـتم  وردمـ  نيـ ا در يا  مقالـه  چيهـ  مـدت  نيـ ا يطـ  که ميبگو ديبا
 عقـب  بـه  گـام  کيـ  را يکتـاتور يد کـه  اتيـ عمل نيا از کي هر با قتاًيحق
 "اليلـ " بـه  قـدم  کيـ  كـه  بود اين احساسم شد،  مي حس انقالب و راند يم

 يديترد! دم؟يجنگ يم وجود تمام با رو نيهم از ديشا. شوم  مي تر  کينزد
 ي همـه  از نمـ  امـا . انـد   دهيـ جنگ وجـود  تمـام  بـا  زيـ ن رفقـا  ريسا که ستين

 از يکـ ي دوره نيـ ا در ديـ ترد يبـ . نـدارم  خبـر  هـا   آن يهـا   زهيـ انگ اتيجزئ
 داريـ د" يکتـاتور يد يسـرنگون  يبـرا  جـدي  اي  مبـارزه  در من يها  زهيانگ

 !است بوده ٨"اري
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*** 

 اميـ ق در. نـد يآفر يمـ  هـا  يشـاد  و ديـ زدا  مـي  هـا   رنج يبس اميق هر يروزيپ
 يبـرا  قيـ رف کـه  ١٣٥٧ مـاه  سـفند ا از پـس . ابمي  يبازم را "اليل" ٥٧ بهمن

. مينـ يب يم را گريهمد "کدهيم ستاد" در د،يآ يم تهران به اش  خانواده داريد
 دختـر  يرفقـا  از يکـ ي توجـه  و لطـف  به که است داريد نيا از پس يکم
 نيـ ا بـود  قائـل  احتـرام  مـا  ي  عاشـقانه  احـساس  يبـرا  کـه ) سطوت ميمر(

 چـون  هـم  و گـذارد   مـي  انيـ م در اليلـ  ي خانواده با را ما احساس و عشق
 هرگـز  كه مهر سر از کاري. کند  مي نقش يفايا ما يبرا مهربان يخواهر

 !كنم نمي فراموش

 سـربرآورده  ارتجـاع  هيـ عل دوشادوش دوباره ديجد "يثاقيم" با اليل و من
 بــاز مــا از را او واليــه نيــا امــا بعــد، ســال ســه. ميکنــ مــي مبــارزه اميــق از
 !ستاند يم

   پاريس، ١٣٨٨ ماه بهمن ،يهاشم عباس

  
  

 :ها نوشت پي

 او: كنم اشاره استثنائي كادري عنوان هب اشرف حميد نقش به جا همين در بايد - ١
 در عضاء،ا و ساختار از اش امنيتي اطالعات نتيجه در و سابقه خاطر هب ابتدا از گرچه
 اييرويداده در مبارزه طبيعي بستر در كه تدريج هب اما داشت، اي ويژه نقش گروه
 .كرد بدل واقعي رهبري به را او داد، نشان را اش فردي هاي لياقت
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 كمك به )نوشتن گاها و (مطالعه براي چشم مشكل خاطر هب ومنيم حميد رفيق - ٢
 را كار اين ليال رفيق اي دوره در. بخواند را متوني برايش رفيقي كه داشت احتياج

 .است داده مي انجام

 منتشر دانشجويان جهاني كنفدراسيون كه ست كتابي "ساوژيا ي طويله اليروبي" - ٣
 سياسي جنبش در مختلف هاي گروه هاي خرابكاري و انحرافات توضيح در كرد؛
 .ايران

 ها چريك كه "حجازي بنفشه" قلم به گونه رمان ست كتابي نام "سرخ ايمپاالي" - ٤
 .است گرفته سخره به را

 .است سايه ي"گاليا" از - ٥

 نسل نخستين به متعلق و سربي حروف با داشتيم زيبايي چاپ دستگاه - ٦
 و خوش صدايي سنگين، بسيار وزني و كوچك حجمي با دستي چاپ هاي ماشين
 و بود آن با كاركردن و چاپ ماشين اين عاشِق ليال رفيق و انگيز؛ دل بس بويي
 !شد نمي خستهاز کار با آن  هرگز

  "نوين زيباشناسي مسائل" - ٧

   )حافظ( "ديدن يار ديدار دولت؟ چيست كه داني" - ٨

  



 

 ۴۳ خالف تشکيالتي 

 يخالف تشکيالت

 کيــ از اســت يا خــاطره گونــه قــصه ييبــازگو د،يــخوان يمــ کــه را چــه آن
 تهران در ها کيچر ياصل گاهيپا که ١٣٥٦ سال بهمن در. يفدائ کيچر

 رضـا  ،١يشـاه  پنجـه  جعفـر  رفقا که بود او مسلسل آتش با خورد، ضربه
 فـردوس  جـا  همـان . وندشـ   مـي  فـرار  بـه  وفـق م گـر يد قيـ رف دو و ٢يغبرائ
 در هـم  ٤يوزي ديحم و ٣اسکندر با. ديشه سپس و شد يزخم انيميابراه
 ٥"اريخـشا " بـا  شيگفتگوهـا  در مـن  و بود کرده شرکت يمختلف اتيعمل
 نياولـ  او ام،يـ ق از پـس . بود هم سازمان يداخل هينشر مسئول که دميفهم

 نيـ ا اما بود، هم هينشر هيريتحر عضو گمانم به. بود "ستاد" ينظام مسئول
  .ستمين مطمئن را يکي

 هـم  و گفـت  ميبـرا  را اش يالتيتـشک  خالف هم ليدل هر به چرا، دانم ينم
  :بود شده خالف نيا باعث که را يداستان

* * *  
 در کـه  يرفقـائ  از يکـ ي بـا . تـر  شيپـ  ايـ  بـود  ٥٢ سال ستين ادمي درست
 بـه  زنـان  قـدم . داشتم قرار ـ يسعد ـ کارش محل در م،يبود بند هم زندان
ه بـ . ميکنـ  تـر  لـب  يدنج کافه در ،يحوال همان تا ميرفت يم دانشگاه سمت

 کـه  افتـاد  يپوش سرخ زِن به مانيهردو چشم ميديرس که يفردوس دانيم
 نيپائ را سرم عادت حسب به. نکردم يمکث من. بود ستادهيا يدرخت ريز

  .دادم ادامه را ريمس و انداختم
  !منتظره؟ جا نيا وقته چند بدبخت نيا يدون يم ـ
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  !خوردم کهي
  :فتگ مي نهيش مي جاها نيهم که ما شرکت يها بچه از يکي ـ
 ساعت روز اون يفردا واسه ،يمرد با اش يدوست اول يروزا همون نيا"

 فـردا  من هگ  مي و ذاره يم قرار ـ درخت نيهم ريز نکنم، اشتباه اگر ـ پنج
 پـس  و فـردا ! ادينم يول مرِد اد،يم سرخ سلبا با فردا. اميم سرخ لباس با

  "!منتظره هنوزم! حاال تا ...و فردا
  !دانم ينم! مسحور هم ديشا مبهوت،! دميچرخ گردان، آفتاب گل چون هم
 معلـوم  غـذا ! زبـان يم سـنت  به بنا و بود تر بزرگ من از يسال چند ،يمهد
  !داد سفارش هيسلطان بطر مين هم، را عرق. کباب بود،

  !يدار دوست نمدو يم ـ
  ؟!ستين بهتر ميبگ بطر هي ـ

  .کردم يهمدل چشم و سر با
 خــرجه بــ يجــسارت نيچنــ نبــود، پــوش ســرخ زن آن داســتان اگــر ديشــا
  .داشتم يم پاس را سنت و دادم ينم
 گـرم  مـان  کلـه ! يواشـک ي. ميخـورد  زمياليسوس يسالمت به را سوم السيگ

 پاک ف،يک. دارد "جزوه" دکر ام يحال يا انهيناش ينيچ مقدمه با. بود شده
 سراغش شتر،يب يشناسائ يبرا و بودم سازمان کيپ خودم .ديپر سرم از

 يا چهـره  خـود  از تـا  کـردم  يرو ادهيـ ز يسارگُـ   مـي  در پـس . بـودم  رفته



  

 ۴۵  تشکيالتي خالف

 کـه  يمهـد  سراغ هم گريد! پرت ياندک و دهم نشان استيس به عالقه يب
  !انقالب تا. نرفتم مهربان و بود يميصم يقيرف

 دزدانــه. ذشــتمگ مــي جــا آن از دشــ مــي کــه وقــت هــر امــا، او دنيــد يبــرا
 و ياسـتوار . بازگـشت  و رفـت  در. دوبـار  هـم  يگـاه . ردمکـ   مـي  نگاهش

  !بود کرده سحر مرا يگوئ زن نيا يوفا
 رفــتم يمــ کــه بــار هــر امــا. افتميــ يمــ کمتــر را دنشيــد امکــان رفتــه رفتـه 
 آنجـا  از. رفت يم انديم گوشه يچيساندو به را يقيدقا تنها. بود جا همان

  .بود قرار محل به شا چشم هم
ــد از يســال دو شــدم، کــه يمخفــ ــدم محــروم دارشي ــ" در. مان  نامــه نيآئ
 مـدامِ  حضوِر خاطره  ب ابان،يخ و دانيم نيچند "شهر در حرکت يکيچر

 دانيــم. بــود شــده اعــالم "العبــور ممنــوع" ســاواک، مــاموران و هــا يگــشت
  .بود نقاط نيا هماَ از يفردوس

. آمـد  بحـران  آن پـس  از و ديپاشـ  هـم  از سـازمان  رازهيشـ  ٥٥ ضربات با
 دختـر  ـ قيرف دو ارتباط قطع و ٦نيمنشعب يسو از "گونديب" جزوه انتشار

 نيـ ا بـارز  ياهـ   هنـشان  از سـازمان،  با ـ ٧بودند بسته دل هم به که يپسر و
 يســست بــه رو انــضباط دائــم، بــاش آمــاده مــاه چنــد جــزه بــ. بــود بحــران

 عـضو  که هم من در. افتي بروز امکان يفرد التيتما کم کم و گذاشت
 خـود  بـا  يمـدت . شـد  زنده پوش، سرخ زِن آن داريد شوِق بودم، يمنضبط
 بحـران  يگـوئ  و [ديرسـ  سـر  تالطم و انشعاب. دينپائ يريد. رفتم کلنجار

 در انــشعاب زمــان آن!]. ديــآ يمــ نييپــا خــالف قُــبِح رد،يــگ مــي بــاال کــه
 ِزيـ چ تعهـدات،  و اهـداف  بـه  کـردن  پشت جز آن از و بود فاجعه سازمان
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 کـس  هـر . وردخ  مي محک تعهد و ياستوار. ميديفهم ينم يشتريب چندان
 و ينااســتوار تــا فــتر مــي قــوا يگــردآور بــه فراخــورش در و متناســب

  ؟!خود ياستوار ميتحک هم ديشا کند، مال بر را راه مهين اراِني يبدعهد
 صـبا  بـا . ردمک  مي يزندگ ژاله آباِد فرح اهگيپا در. بود ٥٦ سال ياه  همين
 دراسـفند  که جا همان. انيميابراه فردوس و يچوخاچ نيحس و زاده ژنيب

 يسـراج  وسائل يمقدار و چرم ديخر يبرا. شد ديشه فردوس قيرف ماه
 يخـوب  يهـا "کمـر " و "جلـد " پنهـان،  چـه  تـو  از. [رفـتم  يمـ  بـازار  بـه  ديبا
 "اســتتار" در بــزرگ يتحــول ،کوچــک يابتکــار بــا و فيــظر. دوخــتم يمــ

 يمـواز  که معمول برخالِف را جلد پشت بند: بودم آورده وجود هب سالح
 "قبـضه " کـه  دشـ   مي باعث نيا و وختمد  مي بيار يکم وزند،د  مي کمربند
 صـبا  بـه  دوخـتم  کـه  را يجلـد  نياول. نزند رونيب بغل از و ستديبا جلوتر

 .شـد  منجـر  گـر يد ياهـ   هگـا يپا از "سفارش" افتيدر به کار نيهم و دادم
 کــردار ،يروحــ عــذاب کــاهش يبــرا جــنس، هــر از نيمجــرم ،ينــيب يمــ(
  !)]. نندک مي مرور را کشانين

 تيـ پ" در اما! بگذرم يفردوس دانيم از که کردم انتخاب يطور را ريمس
 دانيـ م م،يذاشـت گ  مـي  و ميوشـت ن  مـي  را آمدمان و رفت ريمس که ،"صفر دو

 دشـ   مـي  باز يزمان تنها ها ادداشتي چون! دبو هودهيب! ننوشتم را يفردوس
 گــاهيپا بــه مقــرر ســاعت در ليــدل هــر بــه ايــ و خــورده ضــربه قيــرف کــه

 و بود ساواک گردن به ياصل "گناه" که هم صورت آن در. باشد برنگشته
  !دش مي گم خالف
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ــه ــم ب ــ داني ــه يفردوس ــ ک ــوش ســرخ زن دم،يرس ــند را پ ــه. دمي ــان ب  دک
. بـود  پوشانده را فضا مه چون هم يظيغل ودد. بود آنجا. رفتم يچيساندو
. نداشـتم  يهيتـوج  چيهـ . زد يم شور دلم. او و بودم من. بود خلوت مغازه

 بـه  بـود،  خـشک  و سـرد  اش  هنگا! ميدش  مي چشم در چشم بود بار نياول
 يزيـ گر راه بـود  چـه  هـر  انم،د مين دلهره اي گناه احساس. دز  مي خشونت

  !ظيغل ي مه در! نورافکن و نگوز و بود جنگل شِب همچون! نبود
 کيـ  کـار  ميحـر  در! مـسلح  حـاال،  دم،يـ همف  مـي  را آمـدنت  هـا   توقـ  آن ـ

 تنهـا ! يا نبـرده  يپـ  مـن  وجوِد قِتيحق ي  ههم به هم تو افسوس... ؟!يعلن
  !!معشوق انتظار چشم: يا دهيشن را هميتوج

 اش  هچهـر  و دز  مـي  پـک  گارشيس به مدام. اشتد  مين بر چشمم از چشم
  !دش مي محو دود و غبار در

 بـه  امـا  مـن  معشوِق است؛ کننده متقاعد يداريپا و يمسر گرچه عشق ـ
 نـشان  پوشـم  تـن ! خـرام  خـرام  برندش دوش هب تا دارد ازين عاشقان ِليخ

 در اهتزاز به تنم بر سرخ يرقيب که ومش  مي کيبار چنان بيعنقر. اوست
 در بالسـبک  معـشوق،  و مـن  عاشـقان،  ليـ خ دسـت  و سـر  بـر  آنگـاه ! ديآ

  !رميبم ستادهيا دان،يم نيا گوشه در بگذار! ميردگ مي شهر ياه هکوچ
  !او يتماشا محو من و بود ستادهيا درخت ريز
 سرخ زِن اشاره انگشِت با و دادم يچ کافه به را ام"يبيتوج" پول از يمين

ي   هريدسـتگ  بـه  دسـتم ! مـن  مهمـان  چندبار گفتم و دادم اش  نشان را پوش
  .زدم رونيب کافه از. يچ کافه لبخنِد هب چشمم و بود در
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ــ  و بــودم دام در. دميــائپ مــي را دانيــم يچارســو ،يچارچــشم و "آمــاده"ـ
! ادد  مـي  خبـر  يمرگـ  از انگـار ! دز  مـي  شـور  اما دلم. افتميب بدام بود محال

 يتـو  در و چـشمم  ِشيپ در "شهر در حرکت يکيچر نامه نيآئ" جمالِت
  :شستن مي مقلب بر کانيپ چون و دز مي گشت سرم

 مقـررات  کـه  نـد ک  مـي  حکـم  ،يکيچر مبارزه و يجمع يزندگ اتيضرور«
 کـه  ميکنـ  فرامـوش  ديـ نبا... ميکنـ  حفـظ  چـشم  مردمک همچون را يتيامن
 بـه  وانـد ت  مـي  يکيچر نيقوان تيرعا عدم اي و کوچک يانگار سهل کي

  ».گردد منجر بزرگ يا فاجعه
 سوزاند يم خود رد را آشوب و شور و ديشک  مي شعله يزيچ وجودم در
  .ردک مي ام يخال درون از انگار و
  .رفتم بازار تا. شدم ريسراز "توپخانه" سمت به اه هکوچ پس کوچه از
 سـاعتِ . بـود  مانـده  ورودم وقـت  بـه  يسـاعت  هنـوز  برگشتم، که گاهيپا به
 پـر  "يدوز چـرم " بـا  را يخـال  سـاعت  و کردم وارد برنامه در را ما"ورود"

 از کـه  يا سوخته جنازه به واستمخ  مي زيچ هر از شيب که آن حال. کردم
  !شميانديب بودم، دهيکش بردوش يفردوس دانيم
. گذاشـتم  آن يرو را چـرم  و دوختن وسائل کردم، پهن را م"کار سفره "ـ
  .ردمک مي يقصاب وختم،د مين

  !گم در سر کالف. درمانده. ادد مي آزارم. داشتم شرم دروغم از
 ختـه يآو واريـ د بـه  کـه  روزانـه  برنامه يجلو و شد اتاق وارد ٨ميمر قيرف

 اعـالم  را روز سـاعت  به ساعت برنامه بلند، يصدا با و ستاديا بود، شده
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 در! ردکـ   مـي ن نگـاه  مـن  به اما او. دميد را شا  خجالت ،ينگاه مين با. کرد
 امـروز  و بـود  شـده  هيـ تنب "يفراموشـ " خـاطر  بـه  قبـل،  شب يسينو برنامه

 بـا  برنامـه . کنـد  اعـالم  بلنـد  يصـدا  بـا  را امهبرن ساعت به ساعت ستيبا
 تمـام  "يانتقـاد  جلـسه  و يسيـ نو برنامه" با و شروع "يصبحگاه ورزش"

 خوانـدنِ  خـاطر  به رفقا از يکي که افتادم اي يانتقاد جلسه اديه ب. دش  مي
. بـود  خوانـده  "روشـنفکر " حـا يتلو مـرا  "نينـو  يباشناسـ يز مـسائل " کتاب

 چنـان  ميبرا بودم، دهيد رفقا از آنجا و نجايا که يئها  ينظر تنگ باره کي
. اســت "فاصــله يا دره "رفقــا و مــن نيبــ کــردم احــساس کــه شــد بــزرگ

  ؟!کنم دفن آن در را سوخته جنازه ستيبا يم انگار که يا دره
 يروئـ ين از پنهـان،  ايـ  دايـ پ بست، بن در اي مشکل ي  ههنگام در انيآدم( ـ

 ياريــ بــه کــه اســت منياهــر هشيــهم نيــا امــا. نــديجو يمــ مــدد ياهــورائ
  !)تابدش مي

***  
  :داد ادامه و ماند ساکت يا لحظه چند
. اسـت  گذشـته  مـاجرا  نيـ ا از يسال چند م،يا نشسته هم يروبرو که حاال
 هـا   يخالفکـار  در اش سـهم  و يواقعـ  دالئل از آدم خود ي  هانداز به يکس
 ران،گـ يد پـشت  و پـس  در يجوئ پناه و يکار خالف گمانمه  ب. ندارد خبر

ــ از ــائ يب ــه ياعتن ــن و هــا تضــرور ب ــه يســپار ت ــر يعمــوم افکــار ب  شهي
 همـواره  امـا  ام، نگفتـه  رفقـا  بـه  را واقعـه  نيـ ا تـاکنون  گرچه من. رنديگ  مي
 پنهــان آن و نيــا پــشِت پــس در را آن و دانــسته يالتيتــشک خــالف را آن

  .ام نکرده
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  :فتگ مي که يقيرف
 ضـربات،  از پـس  کـه  بـود  يکس »؟!وردخ  مي ما درد چه به يباشناسيز« ـ

 يکي در ٥٥ ماه بهمن در او. بود افتاده او دوشه  ب سازمان کِل ِتيمسئول
 دام هبـ  زنـده  و شـد  يخنثـ  انورشيسـ  سـاواک،  ي  هشد حساب اتيعمل از

ــاد ــه. انــستد مــي را او تيــموقع ســاواک. افت ــز ب  کــه اهــ هشــکنج چــه ري
  :فتگ مي آمدن هوش هب از پس هربار که يحرف تنها اما! دندشينکش

 شـما  بـه  يکالمـ  امـا  انـم، د  مـي  را زيـ چ همـه  خلقـم،  يفـدائ  کيـ چر مـن « ـ
! بــود همــان پاســخ بــاز. دنديکــش را شيهــا نــاخن تکــه تکــه» .ميگــو ينمــ

 خـود  مـسحور  سخت را ساواک پزشک که بود بايز چنان قيرف مقاومت
 خالف ينوع هم نيا يراست. [داد درز رونيب به را خبر که بود همو. کرد

  ]؟!ستين
 ي  هتـود  اديـ ه  ب شتريب را آدم "يباشناسيز" به يهائ قهرمان نيچن يلطف کم

 آن از و سـت  يبائيضـدز  طيشـرا  حـسب  بـر  کـه  انـدازد  يمـ  انقالب ريدرگ
. سـت ها  يبـائ يز ِنيباتريز ند،يآفر يم و ندک  مي خود چه آن اما. دارد نفرت

  .است تر آسان ها يلطف کم تحمل شيبرا ند،يبب را ها نيا که يکس
 کيـ تفک نيـ ا. ردمکـ   مـي  کيـ تفک خـودم  شيپـ  را رفقـا  مـن  شا  راست اام

 و هـا  يقهرمـان  يحتـ  کـه  بود يکيتفک يول داشت، ياحساس يا هيپا ظاهراً
 هــم هبــ را آن گــر،يد ي هدســت ناپــسند کــردار يبرخــ و دســته کيــ شــهادت

 دو شـهدا  من، ذهن و روح ويآرش در هم هنوز جهت نيهم هب. ختير  مين
 يا دسـته  و دارنـد  "عارفانه" و بزرگ روح يا دسته. اه  هزند مثل. اند دسته
 شا  فيوظـا  دسـته  دو نيا از کي چيه من نظر از. زمخت و خشک روح
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 کيـ  کـه  بـود  نيـ ا در فـرق  امـا . ادد  مـي ن انجـام  يگريد از بدتر اي بهتر را
 آن بـر  و ردکـ   مـي ن قـانع  روزمـره  کـار  و فيوظـا  بـه  تنها  را خودش دسته

 و رنـگ  و تـر  يداشـتن  دوسـت  همواره دسته نيا يايدن. ذاشتگ  مين "مته"
 را "پـسران " حکـم  گريد ي  هدست گرچه. است بوده رتريپذ دل ميبرا شيبو
  !دارند "خانواده کل و پدر" يبرا

***  
. ندارم يخبر شد، يالتيتشک خالف نيا مرتکب که يقيرف از هاست سال
 و موثقنـا  خبـر  چنـد  تنهـا  آن از پـس . بـود  زنـده  ٦١ سال تا انمد  مي تنها

  .»دارش بسالمت ايخدا هست کجا هر«. چيه گريد و پراکنده
  ١٣٩٥ خرداد ٢٩

  
  
 

 :ها نوشت پي

 سال در او. "يانقالب زمياليسوس شيگرا" از سچفخا ِتياقل عضو يشاه پنجه جعفر ـ۱
 .ديرس شهادت به ۱۳۶۱

 از پس که. بود تياکثر "کار" هينشر ريسردب و يمرکز تهيکم عضو يغبرائ رضا ـ۲
 .شد اعدام ۱۳۶۴ سال در يالجورد به اش ليحوت

 .شد ديشه ۱۳۶۰ ماه مهر در. سچفخا ِتياقل يمرکز تهيکم عضو ان،ياسد امکيس ـ۳

 يريدرگ در ساواک شده حساب ياه هحمل سلسله انيجر در. يادتيس قاسم ـ۴
 ياجرا نيح در او. ودش مي فرار به موفق يساواک کي يوزي سالح با بايز ابانيخ

 .ديرس شهادت به ۱۳۵۷ ماه بهمن ۲۲ روز در رانيا ويراد ريتسخ اتيعمل



 

 راه هاي بيراهه از ۵۲

 .بود يشاه پنجه جعفر مستعار اسم ار،يخشا ـ۵

 نيمنشعب که بود مسلحانه يمش رد در يا جزوه سندهينو گونديب يدريح تورج ـ۶
 .بود دهيرس شهادت به ۱۳۵۴ سال در گونديب. ردندک مي يرويپ آن از سازمان

 يآران ميسل نيغالمحس و ثابت ادنا رفيق ـ۷

 انيميابراه فردوس ـ۸

  
 
 

  



 

 ۵۳ دستور تشکيالتي 

 يدستور تشکيالت

 يرو بـه  را قلبـت  ي  هچـ يدر ستيـ با يم ،يکيچر تيفعال و تيعضو يبرا
 در ن،يـ ا رغـم ه  بـ  .يبـست  يمـ  يخـانوادگ  و يشخـص  عواطف و احساسات

 نيـ ا بـر  را خـود  چشم ،يمتمن ي  هديد دو يگوئ بسته، ي  هچيدر نيا پشت
  !ردندک مي جستجو را دل يوهاآرز بسته، "قانون"

ــرف (خــسرو ــ قي ــر يعل ــر اکب ــين، )يجعف ــمد م ــا چــرا، ان ــه ديش  خــاطر ب
. بـود  يسـازمان  يا"تـه ياتور" چـون  هـم  ديشا و اش يپختگ و ها   يوارستگ

 بـاز  هـست،  هم يچشم اگر قلبش، ي  هچيدر پشت در که ديسر  مي نظر  به
 را شيهـا  سلبـا  کـه   ايـن  بـا . اسـت  گرفتـه  سـنگر  دشـمن،  زدِن نشانه يبرا

 در "اسـتتار " جـز  و ديـ رخ  مـي  گمرک دانيم از تومان ده هشت، با عموماً
 بـه  ديشـا ! داشـت  نديخوشـا  و آراسته بس يظاهر نبود، يگريد زيچ بند

 يصـالبت  و نيمتـ  رفتار هم ديشا و موزون حرکات و دهيورز اندام خاطر
 هــم ديشــا انــمد مــين. مــودن مــي نيچنــ داشــت، گفتــارش و کــردار در کــه

 و داشـت  اشـرف  ديـ حم تنهـا  را اش  همشاب که اش يکمر مسلسل طرخا هب
 اريبـس  و بودنـد  کـرده  شرکت ياريبس اتيعمل در که ۱"ريشتا" سالح دو
 خـسرو  قيـ رف "گفـت  يمـ  ۳منـصور ! کنند ۲"گل" آنکه يب بودند، کاشته گل

 ديــحم از بعــد مــا ســازمانده کــادر نيبهتــر. داشــت يبــاالئ شــعور و درک
 و سـت  يمنظم و قيدق آدم که يديفهم يم هم جا آن و جا نيا از. ۴..."بود

 کيـ چر نـاموس  کيـ چر قـرار " عبارِت. دارد تعصب "قرار" يرو ژهيوه  ب
 .اوست ي هگفت ،"است
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ــي ســازمان ۵"يعــال يشــورا" عــضو دو هــر خــسرو و منــصور  کــادر يعن
ــ. بودنــد يمرکــز  مــشهد شــاخه ي هادار در خــسرو نيجانــش منــصور يول

 از ياريبـس  فتـق و   رتـق  بـود،  زنده خسرو که يوقت تا و دش  مي محسوب
. داشـت  خسرو را شاخه تيمسئول اما. بود منصور عهده هب مشهد يکارها
 مهـم  يهـا  يسـاز  امکـان  و هـا  آمـوزش  يبرخـ  و يسرکش به شتريب کارش
 حال در شتريب. نبود او ياصل گاهيپا مشهد جهت نيهم هب. دش  مي خالصه

 بـه  گـاه  يدارهايـ د و "يدور" نيمـ ه بـسا  ياِ و. بود تهران به رفت و آمد
 !ها داشتن دوست همه آن يبرا بود يعامل هم گاه

 مـادر  گـاه يپا که ـ برود گاهشانيپا به خسرو بود قرار که يروز آن ۶صبا
 واسـت، خ  مـي  بـر  گـر يد روز هر از شادتر که زود صبح از ،بودـ مشهد در
 ييگـو  شا نيدلنـش  و مهربانانه يها  متبس پس در و ردک  مي يشمار قهيدق

 صيتـشخ  در اسـب  گـوش  مثل شيها گوش و رد،ک  مي زمزمه را اي  هتران
 دو يکـ ي از را نيماشـ  يصـدا  بـاالخره  تا د،ش  مي حساس صداها، يبرخ

 "!آمد خسرو قيرف": تفگ يم و دينش مي تر طرف آن کوچه

 نيريسـا . ردکـ    مـي  اسـتقبال  خـسرو  از يميصـم  چه و شوق و شور با چه
 از زودتـر  و ردکـ   مي باز را در که بود او. رنديبگ يشيپ او از توانستند ينم

 سـخت  و يگرم هب و ردک  مي بوسه در غرق را خسرو جان و سر کس هر
 .شردف مي را او

 يهفتگـ  "يسيـ نو برنامـه " در و بـود  نيمعـ  گـاه يپا ييغـذا  برنامـه  که  اين با
 نيبهتـر  يجـا  ردک  مي يسع صبا ،ـ رييتغ قابل ريغ بالطبع و ـ دش  مي نييتع

 و يچـا  صـرف  در زين گرانيد. کند منتقل او آمدِن روِز به را هفته يغذا
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 عمـال  و. ردنـد ک  مـي ن امـساک  ــ  دهيـ له مـوز  چـه  و غُژمه انگور چه ـ وهيم
 هـم  طنتيش با ميردک  مي يسع" صبا، قول هب. دش  مي گرفته جشن او آمدن

 خودمــان شيپــ گــريد شــب کيــ و روز کيــ را خــسرو قيــرف شــده کــه
 :دز يم مثال و. "مينگهدار

 حاضـر  يکـ  "خلـق  نبرد" و "اه  هياعالم" ديپرس من از يتلفن خسرو قيرف"
 امـا . شـد  نخواهنـد  حاضـر  گـر يد روز دو تـا  انـستم د  مـي  مـن  و وند؟ش  مي
 او بـه  بـود  ــ ! يمل اعانه يها طيبل يکش قرعه روز ـ چهارشنبه که روز آن

 روز کيـ  شـد  مجبـور  و آمـد  قيـ رف جمعـه (!) اسـت  حاضـر  جمعـه  گفتم،
 ."...بود مان يزندگ يروزها نيبهتر از ها روز نيا! بماند ما شيپ ياضاف

 و مهمـات  حمـل  رنگـش  ديسـف  قراضـه  انيـ ژ آن بـا  که بود يديمد مدت
ــشر ــان آن در کــه (را ســازمان اتين ــراً زم ــشهد در اکث ــتول م ــتکث و دي  ري
 .ادد مي انجام خودش) دش مي

 ميبگـو  تـر  سـت در ايـ  و دنيـ نخواب. ميديوابخ  مي کم البته ما همه و خسرو
 يزنـدگ  خـود  از ليـ تحل هيـ تجز که يوقت. بود لتيفض ينوع دنيخواب کم

 کـه  دشـ   مـي  هيـ توج طـور  نيـ ا کـرد،  دايـ پ خاص ييجا يکيچر ي  هروزمر
 ود،شـ   مـي  خالصـه  مـاه  شـش  حـدود  يزيـ چ بـه  مـا  عمر اي يزندگ يوقت"

 تـا  اعـضاء  يطبقات بيترک که بعدها ".است يعيطب يامر خواب با تيضد
 وسـتند، يپ سـازمان  بـه  کـارگر  مهين اي کارگر يتعداد و کرد رييتغ يحدود

 نيحـادتر  از يکـ ي که "ينگهبان از تيمحروم". نبود نيچن پارچه کي دگر
 باعــث هــم يمــوارد در کــه نداشــت يهــيتنب ريتــاث تنهــا نــه بــود، هــاتيتنب

 .شد يخوشحال
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 و خـورد  ۷"صـفر  دو تيپ" به ميپا ،ينگهبان هنگام هب شب کي م؛يگرد باز
 بـه  منـصور  ر،يبخ ادشي. زد هم هب را شبانه سکوت بلند چندان نه يائصد
 و تـر . بـود  او کـردم  اليـ خ اي  هلحظ يبرا که ديپر شيجا از عيسر يقدر
 سـفت  گـرش يد دسـت  مـچ  يرو را شا  دسـت  و ديکـش  را سـالحش  ِفرز
 در کـه  يهـائ  آدم مثـل . دميترسـ  يحـساب ! من به رو سالحش ي  هلول! کرد
 : گفتم هند،د مي نشان ينرم زور قابلم در و ناجور تيوضع

 تيـ پ شـد  باعـث  نيهم و بود کم يليخ اتاق نور "شده؟ يچ! منم ق،يرف"
 مکـث  يکمـ ! دميـ د  مـي  کامل منصور ي  هچهر در را اضطراب اما. نمينب را

 او بـه . انـداخت  نيپـائ  را سـرش  و گذاشت جلد يتو را سالحش و کرد
 : گفتم و شدم تر کينزد

 جلــد ي هدگمـ  "؟!يمـضطرب  قــدرايـن   چـرا  يولــ! مديـ ند را تيـ پ بـبخش، "
 .کرد فيتعر را اضطراب نيا داستان ميبرا و بست را سالحش

*** 

 اوائـل  از مـرا  ،۵۴ بهـشت يارد اول روز مينـ  و چهـار  ساعت خسرو قيرف
 هيـ اول يهـا   تصـحب . ميافتـاد  راه مـشهد  سمت به و کرد سوار ژاله ابانيخ

 ديـ حم طرف از شتريب که بود "يعال يشورا" اجالس مهم نکات به راجع
ــروز و ــن و به ــرح بهم ــود شــده مط ــا. ب ــم عموم ــ ه ــا نيهم ــب رفق  نيشتري
 ۸.دنديشک مي شيپ را ها ثبح و شنهاداتيپ
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 گـزارش  از بود، کرده طرح جلسه در را انتقاداتش که  اين با خسرو قيرف
 و متــاثر چنــان هــم گرگــان، گــاهيپا ريپــذ اجتنــاب ضــربه و شــمال شــاخه

 .ضربه نيا متوجه فکرش همه بود ناراحت

 مـا  بـه  يسـار  ۹"صـفر " آن قيـ طر از ضـربه  نيـ ا ينک  مين فکر تو منصور ـ
 درد هبـ  اگـر  ايـ  م،يکن يمخف تر   عيسر چه هر را قيرف ديبا ما و شده منتقل
 ؟!ميکن قطع را ارتباطش وردخ مين شدن يمخف

 ها نخ سر تر  عيسر چه هر رفقا شد قرار و يکرد طرح جلسه در را نيا ـ
 !کنند قطع را

 هم باز البته که ميداشت يانگار سهل موارد نيا در بار چند حال هب تا ما ـ
 !نکرد مان صاف ميآورد شانس

 و ريگ سخت يريعضوگ سر قدر نيا که دهيد رو زهايچ نيهم هم ديحم ـ
 !شده رحم يب

 کيـ  از او يولـ . داد حـق  بهـش  هش  مي منظر  به شا  يريگ سخت مورد در ـ
 را مـا  بـال  و دسـت  گريد طرف از و ندک  مي مطرح را ۱۰"دوم يپا" طرف

 ...!بنده يم يريگ عضو يبرا

 از عاًيسـر  بـود،  دهيکـش  طـول  سـاعت  هفـده  که قبل جلسات يها  تصحب
 : بود گفته ديحم "تناقض" نيا مورد در که آمد ادمي و گذشت ذهنم

 "دوم يپــا" ست،يــن وصــل گــرشيد يپــا بــه آدم يپــا مثــل ،"دوم يپــا"«
 يبـرا  و ودش  مي تيهدا "رابط نفر" کي با تنها که ست يستقلم ميارگانس

 »...داد اختصاص اي هژيو التيتشک و روين ديبا آن
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 .کرد متوقف و ختير هم هب را افکارم ي هترش خسرو ترمز

 يواالتــر يجــا يعنــي داشــتم، دوســت خــسرو از شتريــب را اشــرف ديــحم
 خـاطر  نيـ ا به ديشا. بود يگريد زيچ خسرو قيرف اما. بودم قائل شيبرا
 ريصـعودپذ  اش، ييبـاال  و بلنـد  ي  همـ ه بـا  خسرو يجا ردمک  مي گمان که

 يرو جلـسات  يتو گرچه. است ستادهيا قاف يبلندا در اما ديحم. است
 يرو ردم،کـ   مـي  رد را حـرفش  يحتـ  ايـ  و ردمکـ   مـي  مکـث  ديـ حم حرف
 کـم  را نيماشـ  سـرعت  خـسرو ! بود دشوار ميبرا زدن حرف خسرو حرف

 :گفت و کرد

 .ميبزن ينيبنز و ميبخور يشام جا نيهم چطوره ـ

 ميـ زد نيبنـز  جـا  همان و ميخورد شام کافه کي يتو. بود يسار يحوال
 شــب و ســاعت دو تنهــا شيپــ شـب  خــسرو قيــرف. ميافتــاد راه دوبـاره  و
 يخـستگ  احـساس  نـه  البته. بود دهيخواب مين و ساعت دو فقط ترش شيپ

 بـار  نيـ ا امـا . نگفـت  آن از هـم  يکالمـ . بـود  گرفتـه  خـوابش  نه و ردک  مي
 جلـو  ي  هشيـ ش و فرمـان  بـه  را خـودش  يقـدر  م،يشـد  نيماش سوار يوقت
 خـوابش  انگـار . نچـسبد  يصـندل  بـه  پـشتش  ردک  مي يسع. کرد تر  کينزد

 هيـ تک راحـت  کـه  فرق نيا با. نداشتم او از يکم دست هم من. بود گرفته
. بـودم  زده مهـ  يچرتـ  زدن، نيبنـز  ي   هفاصـل  در ينفهمـ  يبفهم. بودم داده
 نخواسـت  مـن  از و گذاشـت  "راحـت " مـرا  کـه  بـود  جهـت  نيهم به ديشا

 .ميودب مي مشهد ديبا صبح. نداشت وجود هم يگريد شق. کنم يرانندگ

 نـور . کيـ تار و اهيسـ  کـامال  ،يبارنـدگ  يکمـ  خاطر هب و بود خلوت جاده
 خـوب  را هـا  آن خـسرو  البته. نداشت يسوئ چندان هم نيماش يها چراغ
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 تمـام  يگـوئ  امـا . کنـد  روشـن  را جـاده  نحو نيبهتر به تا بود، کرده ميتنظ
 زود يلـ يخ. بودنـد  کـرده  رانـدود يق ــ  دور چنـدان  نـه  ــ  را آسمان و جاده

 و کـرد  دارميب دست تکان با م،يديرس که "گلستان جنگل" به. برد خوابم
 تـابلو  چنـد  کنـار  از. داد نـشانم  را "يسلطنت شکارگاه" يتابلوها لبخند با

 يسـوئ  انگـار  شـب  آن بـود،  يقـو  و زيـ ت قيرف يها  مچش گرچه. ميتگذش
 د،يرسـ  بـدادش  د،يسـ ر  مـي  سـر  پـشت  از که يونيکام يها چراغ. نداشت

 بـدنبالش  تا بگذرد ونيکام داد راه. کرد کم را شا  سرعت. شد خوشحال
. دهـد  ادامـه  را راه و رديـ بگ را شا  پـشت  يها چراغ رنگ قرمز يسوسو

 راحـت  شا  اليخ گريد. رفت اش  نت از باره کي خواب، و يخستگ يگوئ
 گـزارش  زيـ چ هـر  از شيپـ  و فـردا  يکارها به وانستت  مي باز و بود شده

 را ذهـنش  شـمال  ي  هضـرب  ز،يـ چ هر از شيب که انمد  مي. کند فکر معمول
 اديـ . بـود  پکـر  نداشـت  اي  هکننـد  قـانع  حيتوضـ  چـون  و بود کرده مشغول

! بـود  خـودش  آن "مـسئول " کـه  افتـادم  مـشهد  ي  هشاخ ،۵۲ سال ي  هضرب
 نيـ ا بـا " بـود  دهيشـن  اشـرف  ديـ حم از بـار  نياولـ  يبـرا  ضربه نيا خاطر هب

 دارنـد،  را ايـ ميک حکـم  کـه  ياعضائ حفظ در را خودمان ياقتيل يب ضربه
 خـوردن  ضربه. ليصق شيبرا و بود روشن حرف نيا يمعن. "ميداد نشان

 يمعنـ  هبـ  ت،داشـ  همـه  و سـازمان  يبـرا  را ايـ ميک حکـم  کـه  "مـادر  قيرف"
 گفتـه  خـودش  شيپـ  بـار  چنـد  روزهـا  آن خـسرو . بود نيمسئول ياقتيل يب

 يبـ " و دمشـ   مـي  کشته خورد، ضربه مادر که يروز هم من کاش يا بود،
 از. ادد مــين دانيــم يبــيفر خــود بــه او امــا. دمشــ مــين شــمرده "تيمــسئول

 در. شـد  گـرم  ميهـا   مچـش . بـود  اهيسـ  جـا  همـه . نبـود  ياثـر  گريد ونيکام
 و ضـربه  نيـ ا بـا  انگـار . ردمک  مي نگاه خسرو صورت به يداريب و خواب



 

 راه هاي بيراهه از ۶۰

 ختـه ير جـانش  و سـر  بـر  يداغـ  آب د،مـ آ  يمـ  دنبالش هب که يبعد مسائل
 و بـود  نمانـده  منتظـر  هـم  ونيکـام . شد سو کم دوباره شيها چشم. باشند
 شهيـ ش و فرمـان  بـه  را خودش و گرفت فاصله يپشت از دوباره. بود رفته
. نميـ ب  مـي ن را او گـر يد. ديچـسب  يپـشت  بـه  زود يلـ يخ اامـ . کـرد  تر کينزد

 .بود ساخته مرا کار او از شيپ خواب

 يلـ يخ و بـزن  مـن . بکـنم  يکار ونمت  مين. شده خرد پاهام من!... منصور ـ
 بــا کــن بــاز را کمــرم... انيــم يژانــدارمر از. کــن تــرک را نيماشــ عيســر

 قيـ رف" رو يکي ياج م،يدار مانيس کارخانه طرف انبار دو... ببر خودت
 يتـو  يکروکـ  قيـ طر از رو يکـ ي اون يجـا  و ونـه د  مـي  ۱۱"خان کوچک

 قـرار  را ۱۳صـادق  قيـ رف يهـا   تادداشي و ۱۲"مترو" تا سه. کن دايپ گاهيپا
 يمـدت  تـا  يعلنـ  يرفقـا  قرار سر. بده خبر عيسر ديحم به. تهران ببرم بود
. ديبده انجام را تانيکارها شهيهم مثل... بعد د،يکن درست را اوضاع نرو،

 تـا  ميهـست  "ديب چمن" کينزد االن ما... برو و بزن من. باش عيسر يليخ
 ...برسون موقع هب خودت. ستين ياديز راه مشهد

 و يشانيـ پ زخـم  از نـه  و تـصادف  شـدت  از نه. بودم مانده مبهوت و جيگ
 تخـم  ستيـ اب  مـي ! بـودم  مانـده  خـسرو  قيـ رف حرف مقابل در. ميپاها درد

 !!!روم نشانه هگلول با را ما چشم

 

 !شو بلند! نمک مي کولم ترا! برم يم ترا من خسرو قيرف نه ـ

ــفهم زود يلــيخ ــرد شيپاهــا خــسرو کــه دمي ــخم و خ  امکــان و شــده ري
 .ستين حملش



  

  ۶۱ دستور تشکيالتي 

 !...بزنم خودم تا من بده نکن، معطل منصور ـ

 !نه!...قيرف نه ـ

 ...بزن من همد مي دستور تو به ـ

 جــان گــوِش بــا را شيهــا حــرف همــواره و بــودم خــسرو ديــمر کــه يمنــ
 انيـ م ي  هفاصـل  !!!دمز  مـي  سـرباز  او دسـتور  ياجـرا  از اکنـون  دم،ينشـ   مي

 دسـتور . رفتم و کرده کوتاه گلوله دو کيشل با را ضرورت و احساسات
 !کردم اجرا را يالتيتشک

*** 

 يصـدائ  بـا  که ها شب چه. نبود سابق منصور گريد منصور اما نيا از بعد
 ســالح بــه مــضطرب و هراســان را شا دســت و ديــرپ مــي جــا از کوچــک

 شيپــ از امــا کــابوس لحظـه،  نيــا در. دشــ مــي کيشـل  ي هآمــاد و بــرد يمـ 
 .ختيگر يم چشمانش

 نيبـاتر يز گـاه ! دشـ   مي "شوکران" کامش به که شهدها چه زين يداريب در
 جـانش  بـه  را عـالم  ي  ههم غم و ردک  مي اشک پر را شيها چشم ا،ه  هتران

  "...قشنگه آهو ،يبکش آهو که فهيح تفنگ" ،ختير يم
 ۱۳۷۰ رماهيت
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  :ها نوشت پي
  :توضيح نشريه آرش در بازانتشار مطلب* 

 ي دهه انيپا از که است خلق ييفدا يها کيچر بازماندگان از "يهاشم عباس"
 پنجاه ي دهه لياوا از و داشته ارتباط خلق ييفدا کيچر به وابسته محافل با چهل
 ييفدا رهبران از ياريبس با کينزد از او. است بوده خلق ييفدا يها کيچر عضو

. دارد خاطر به يمخف يزندگ دوران از ياديز خاطرات و داشته ميمستق ارتباِط
 ۱۹۹۱ سال در که است يهاشم عباس يها خاطره -قصه از يکي ريز ي نوشته
 آرش، ارهشم نيا در را آن چاپ. است شده منتشر زمان آن اتينشر در و نوشته

  .ميافتي مناسب

*** 

 .بود خسرو و اشرف ديحم رفقا ياتيعمل و يکمر مسلسل نام ريشتا ـ ۱

 .نديگو يم سالح در گلوله کردن ريگ به که است ياصطالح "کردن گل" ـ ۲

 به ۵۵ ريت ۸ يريدرگ در که است نواز حق نيحس قيرف يسازمان نام منصور، ـ ۳
 .ديرس شهادت

 محسوب سازمان دوم نفر که بود يجعفر اکبر يعل قيرف يسازمان نام خسرو، ـ ۴
 .دش مي

 به. بود يمرکز ي هتيکم معادل و سازمان مجمع نيتر يعال نام يعال يشورا ـ ۵
 سازمان ي هاساسنام در توده، حزب يمرکز ي هتيکم از انزجار خاطر هب اديز احتمال

 .نداشت وجود يمرکز ي هتيکم عنوان به يارگان ،يالتيتشک ساختار و

 زاده ژنيب صبا قيرف ـ ۶

 حمله صورت در. ميگذاشت يم را يسر اسناد آن در که بود يتيپ "صفر دو تيپ" ـ ۷
 .سوخت يم اسناد دگمه کي فشار با گاهيپا به

 آهنگران يروح بهمن ،يارمغان بهروز اشرف، ديحم ـ ۸



  

  ۶۳ دستور تشکيالتي 

 يهادايکاند اي و عضو شيپ به که دش مي محسوب يبند درجه ينوع "صفر" ـ ۹
 .بود اعضا سطح "صفر دو" مثال و دش مي اطالق) يعلن و يعلن مهين (تيعضو

 جاديا ضرورت مورد در ،يجزن ژنيب قيرف به متعلق بود ياصطالح "دوم يپا" ـ ۱۰
 .مستقل يصنف ـ ياسيس التيتشک کي

 .بود يغبرائ کاظم يسازمان نام "خان کوچک" ـ ۱۱

 .بود مسلسل مستعار اسم "مترو" ـ ۱۲

   يمومن ديحم قيرف ـ ۱۳

  





 

 ۶۵ يک آِن دوگانه     

  !يک آِن دوگانه

 امـروز . انـد   هشـد  منتقـل  مـا  گـاه يپا به روزيد از ،۱زهره و نيميس ار،يخشا
 يبرا زين را ۲منصور. است جوان اريبس قيرف سه نيا ياختفا روز نيدوم

 مــشغول و انــد هآورد مــا گــاهيپا بــه بــسته چــشم رفقــا کيــتئور آمــوزش
 عـضو  ۳ميمـر . هـستند  يجزنـ  ژنيـ ب ي"سـاله  يسـ  خيتار" يجمع ي  همطالع
. است شده اختفا به مجبور و رفته ضرب ريز قبل يمدت زين گاهيپا ديجد

 همـسر " و نـد ک  مـي  يبـاز  مـا  گاهيپا در را من خواهر نقش است ماه کي
 يبـرا  مـا  گـاه يپا ياصـل  عـضو  دو نيحـس  و صـبا . اسـت  نيحس "يهيتوج
  ۴.اند هشد خارج خانه از صبح قرار، ياجرا

 ظـاهر  هب يميت ياه  هخان در. ديآ  يم در صدا به خانه در زنگ ظهر يحوال
 آمـاده  اعـالم  بـا . ستنديـ ن و رفتـه  سـرکار  روزهـا  مـردم  ي  هبقيـ  مثل مردها
 ميمـر  بـه . ارمد  مـي  بـر  مهمات و سالح ِاشکاف درون از را مسلسل باش،

 در کـه  اسـت  صـاحبخانه  ي  هسـال  ۱۹ــ ۱۸ پـسر . کنـد  بـاز  را در ميوگـ   مي
  :رسدپ مي نندک مي يزندگ دوم ي هطبق

  د؟يدار يگوشت چيپ... هستند؟ آقا ديحم ـ 

 هم به يزيدآميترد نگاه. نددب مي را در و هدد مي يمنف جواب او به ميمر 
 بـه  دوبـاره  پس. باشد يعاد يامر واندت  مي حال نيع در مسئله. مينک  مي

 کارش به هم ميمر. ومش مي نوشتن مشغول کار زيم سر و ردمگ ميبر هال
 .هدد مي دامها
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 دِر کنـار . اسـت  خانـه  يورود در مقابـل  ام، نشـسته  آن در من که يجائ 
 و ردبـ   مـي  راه بـاال  ي  هطبق به که است ييراهرو پاگرد عرض به ،يورود

ــا ــقف، ت ــش س ــات ي هشي ــشجر و م ــ. دارد م ــت ،در کي ــو درس  در يپهل
 نيـ ا .است آن به دهيچسب دوم، اتاق دِر و دارد راه ياول اطاق به ،يورود

 .وندش مي جدا هم از ـ شهيش و چوب از ـ تاشو يدر با اتاق دو

 کـه  مايـ   هختـ يآو اي  هپـرد  شيجـا  بـه  و مايـ   هگذاشت باز را در نيا اما امروز
 طـرف  کيـ  در. انـد "بـسته  چـشم " هـم  بـا  کـه  چرا نند،ينب را گريهمد رفقا

 طـرف  آن و هستند زهره و نيميس ار،يخشا رفقا دوم، اتاق در يعني پرده،
 سـالح  منـصور  فقـط  مـن  جـز  به. است نشسته منصور اول اطاق در يعني

 است "روز مسئول" ميمر. ناکارآمد و کوچک يسالح هم آن دارد يکمر
  . روزانه يکارها فتق و رتق و نهار تدارک مشغول و

 و انـد  مـات  و مـشجر  هم اه  هشيش نيا اما دارد، پنجره کوچه به آشپزخانه
 اطـاق  از يبخـش  ودشـ   مـي  را آشـپزخانه . ودشـ   مـي ن دهيـ د کوچه رو نيا از

 و دوم اتـاق  .كـرد  تصور کوچه با يمتر مين و کي ي  هفاصل و شده مجزا
 کـه  شهيش و آهن از دارند يسراسر اي  هپنجر جنوب، به رو دو، هر هال،

ــشت ــي آن پ ــ م ــح وانت ــوچک اتي ــد را يک ــه دي ــا ک ــايد ب  دو از ييواره
 خلـوت  اتيـ ح از امـا،  فـرار،  راه. ودشـ   مي جدا يغرب و يشرق ي  هيهمسا
 يپـشت  ي  هکوچـ  به اش  تايح درب که اي  هخان. ذردگ  مي يجنوب يههمسا

  .ودش مي باز

 و در پــشِت از يصــداهائ کــه اســت شــده مــشغول کــارم بــه ســرم دوبــاره
 سـه  نمکـ   مـي  احساس. ندک  مي جلب را ما  توجه شهيش پشِت از يائه  هيسا



  

  ۶۷ يک آِن دوگانه   

 مـن  بـه  يقـو  يحـساس ا. انـد   هستاديـ ا اهـ   هپلـ  كنـار  و يورود در پشت نفر
 و رسـانم  يمـ  ميمـر  بـه  را خودم! نيست شيپ در يخوب لحظات: ديوگ  مي
 نفـر  چنـد . مايـ   هشد محاصره کنم فکر. بود مشکوک زدن در نيا"ميوگ  مي

 م؟يبکنـ  ديـ با کـار  هچـ : رسـد پ  مي دهيپر يرنگ با منصور" .هستند در پشت
 نيبـ  ي  هپرد... وردآ  مي در يکمر جلد از را شا  سالح. شو آماده ميوگ  مي
. رنـد يگ قـرار  انيـ جر در هـم  پـرده  پـشت  يرفقا که ارمد  ميبر را اتاق دو

 بـه  و ميباشـ  رفته لو است ممکن ميوگ  مي رفقا به يسرد خون با و آهسته
 در بعـد  و هـم د   مـي  شـان  نـشان  را فرار راه همه از اول. کنند حمله گاهيپا

 را انورميسـ  زين خودم. ذارمگ  مي انوريس کي مهمان سه از کي هر دست
 اسـت،  اي  همالحظـ  قابـل  مبلـغ  کـه  را گاهيپا يها پول و گذاشته دهانم در

 اريخـشا  بـه  را يکـ ي ياضـاف  يهـا  نارنجـک  از. نمکـ   مـي  ميتقـس  رفقـا  نيب
 بنـد  کمـر  در هـم  را يکـ ي. منـصور  بـه  را يکي و ميمر به را يکي هم،د  مي

" يعدفا طرح" طبق زيچ همه به. ارمد  مي بر را مسلسل. همد  مي جا خود
  . ام کرده عمل

 ميبرا است، من کنار در و اشكاف و اول اطاق در بين که "صفر دو تيپ"
 يکروکـ  مهـم،  اسـناد  ي  ههمـ  انـم د  مـي  کـه  چـرا . اسـت  مهمتـر  زيچ همه از

 جهـت  نيهم به. دارد قرار آن در رفقا ي  ههم يسازمان يقرارها و انبارها
 چيهـ  شـد،  حملـه  کـه  چنـان  تـا  ماي  هگذاشت کنارش هم را نيبنز از پر يتيپ

 . فتدين دشمن دست به زيچ

 آماده ما اند  هبود منتظر ها آن يگوئ تو. آيد  مي در صدا به در زنگ دوباره
 . است دهينکش طول شتريب قهيدق دو يکي همه، نيا گرچه م؟يشو
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 رو زين منصور. ومش  مي کيشل ي  هآماد و شمک  مي گلنگدن صدا و سر يب
 اديـ ز هـا  سالح نوع نيا کيشل خطر که اندد  مي. ندز  مي گلنگدن واريد به

 شد،کـ   مـي  را قفـل  ي  هريدسـتگ  تـا . کنـد  بـاز  را در ميوگ  مي ميمر به. است
 در بـه  را خـودش  تمـام  قدرت و سرعت با دست، به يوزي يساواک کي

 زيـ ن او که يدوم يساواک همزمان،. فتدا  مي ريگ در پشت ميمر و وبدک  مي
 يروبرو درست و ودش  مي دوم اقات وارد شتاب با دارد، دست در يوزي

 کيشـل  او بـه  درنگ يب. رددگ  ميبر و ندز  مي خشکش من مسلسل ي  هلول
 نــدک مـي  کيشـل  او بـه  تــا منـصور . نـد ک مـي  فــرار کنـان  کيشـل . مينـ ک مـي 

 . است دهيفا يب شد،ک مي گلنگدن دوبار يکي. ندک مي "گل" سالحش

 يسـاواک  کـه  نميـ ب  مي است هال يتو که اي  هنيآ در جلو، اتاق در يال از
 بـاز  شتريـ ب يکمـ  را اطـاق  در .اسـت  کرده نيکم دوم اطاق در کنار ياول
 رگبـار  بـه  را او و بـرم  يمـ  رونيـ ب اش  تسـم  به را مسلسل ي  هلول ،نمک  مي

 سـکوت  اي  هلحظـ . زديـ رگ  مي کنان کيشل و کنان اديفر ۵.ندمب  مي يکوتاه
. زديـ خ  مـي  بر کوچه از مداوم رگبار يصدا بالفاصله اما. ودش  مي قرار بر
 زن. ببنــدم را خانــه در نمکــ مــي دراز را دســتم تــا عيســر حرکــت کيــ بــا

 دنيــد بــا شد،کــ مــي ســرک زده وحــشت اهــ هپلــ يبــاال از کــه صــاحبخانه
 نـشده  تمـام  شا  حـرف  ۶"آقا حميد !يوا يا": ديوگ  مي من يدست مسلسل

 . ام بسته را در

 از بـار  کيـ  يحتـ  اريخشا. هستند روبرو واريد از رفتن باال حال در رفقا
 از امـا  ميمـر . اسـت  بازگـشته  و رفتـه  هيهمـسا  خانه به شرق سمِت واريد

 امـا . بـردارد  قـدم  وانـد ت  مـي ن و اسـت  خـورده  ريت. وردخ  مين تکان شيجا



  

  ۶۹ يک آِن دوگانه   

 را او. ستين دايپ اش  هچهر در مطلقاً گلوله درد و ستادهيا سرپا که شگفتا
 را آن. ارمد  مـي  بـر  را نيبنـز  تيـ پ. ردمگـ   مـي بر. رمب  مي اتيح به خودم با

 يانفجـار . شمکـ   مي تيکبر. نمک  مي يخال صفر دو تيپ يرو و اتاق کف
 آتـش  درون بـه  مـرا  ينـامرئ  يدست انگار و لرزاند يم بن از را خانه بيمه

  ۷.ندازدا مي ترس به مرا يکيالکتر يشوك چون هم و شدک مي

 واريـ د از رفقـا  کـه  نـد ک  مـي  کمـک  دارد و اسـت  اتيـ ح در هنـوز  منصور
 نــدز مــي زور چــه هــر منــصور نميــب مــي. اســت ميمــر نوبــت. کننــد بــورع
 ميمـر  اسـت،  اي  هترک و الغر چه هر منصور. دهد تکان را ميمر واندت  مين

 او بـه  واهمخـ  مي. شدک  مي سر هم نجايا در طنتيش. است نيسنگ و چاق
 را خـودت  حتمـا  م،يبـرد  بدر سالم جان يريدرگ نيا از اگر قيرف: ميبگو

 هنگام به رفقا که ميده شنهاديپ التيتشک به منصور و من اي و کن الغر
 ! باشند داشته توجه هم دايکاند وزن به يريعضوگ

 اتيـ ح بـه  همـه  حـاال . ميشکـ   مـي  بـاال  واريـ د از را ميمر فراوان يتالش با
 چـشم  مـا  بـه  رتيـ ح بـا  اهـ   هيهمسا. ماي  هشد وارد هيهمسا ي  هخان خلوت
. ننـد ک  مي باز ،اند  هنگشود ما يبرو نونتاک که را اي  هشيش در و اند  هدوخت

 حملـه  مـا  ي  هخانـ  به ها يساواک. ميهست خلق يفدائ کيچر ما ":ميوگ  مي
 ! "ديببخش م،يوش مي خارج شما ي هخان از فوراً ما. اند هکرد

 هـم  سـرپا . اسـت  شـده  هـم  تـر  نيسـنگ  انگـار  بردارد، گام واندت  مين ميمر
 مــشکل دو بــا امــا مــن. ســتا ســرد خــون اريبــس يولــ. ستديــبا وانــدت مــين

. نــدارد ليــحما ام لمسلــس هــم و اســت نامناســب کمربنــدم هــم ؛مــواجهم
 يلـ يخ هـم  منـصور . کـنم  دور مهلکه از را ميمر بتوانم که آنند مانع ها  نيا



 

 راه هاي بيراهه از ۷۰

 خـود  بـا  را قيـ رف ميوانتـ   مـي ن کـه  ام شده متوجه تازه. است الجثه فيضع
 طبـق  مـا : فتـد ا  يمـ  مـن  دوش بـر  نيسـنگ  بس اي  ي هفيوظ باره کي! ميببر
 دسـت  بـه  زنـده  را يزخمـ  قيـ رف ميبود موظف يکيچر يزندگ ي  هنناميآئ

. کنـد  يهمراهـ  که خواهم يم او از و نمک  مي را تالشم تمام. مينده دشمن
...! يبکُــش ديــبا را تا قيــرف! ســت يبــيغر ي همخمــص. ستيــن ممکــن
ــده ذهــنم در نــواز حــق نيحــس و خــسرو رفقــا ي هخــاطر  ۸...ودشــ مــي زن

 دمـار  افتـد  يب دشمن دست هب زنده اگر که است روشن ميبرا روز نچو هم
. نميـ ب  مـي ن يسرد خون جز يزيچ اش  هچهر در. آورند يدرم روزگارش از
 پـر  قيـ رف": فـت گ مـي  او يريعـضوگ  ي  هبـار  در کـه  فـتم ا  مي صبا دفاِع ادي

 را او ديـ با حال "...ديکن عجله ديبرو شما": فتگ  مي فقط ،"...ستاي  هزيانگ
  ؟...است ساده مگر اما .بکشم

 بـه  رگبـار  يرو از را مسلـسل  ضـامن . ستيـ ن تعلـل  يجـا  هست چه هر
 و ذارمگـ   مـي  ميمـر  ي  هقيشـق  بـر  را مسلـسل  ي  هلولـ . رمب  مي ريت تک يرو

 . ندک مين کيشل چکانم، يم دوباره. ندک مين عمل. چکانم يم را ماشه

 شــما! ديشــبا مطمــئن. دارم دهــان در را انورميســ مــن د،يــبرو": ديــوگ مــي
  ۹.شمک مين ِبکشم؟ کلت: ميوگ مي خودم با آن کي ".ديبرو

 سـوم  يمتـر  ده وارد هيهمـسا  ي  هخانـ  در از يهمگـ  و ميذارگ  مي را ميمر
 مـاه  بهمـن  ي  همـ ين. ميوشـ   مـي  ژالـه  آبـاد  فـرح  در شـاه  رضا محمد ابانيخ

 . است برف پر نيزم و سرد تهران. است
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 و چـه  بـه . انـد  يراندازيت حال در نانچ هم يباالئ يمتر ده در ها يساواک 
 باشند شده کوچه وارد نيحس و صبا که آن ميب نند؟ک مي يراندازيت که به
 . ذردگ مي دلم و ذهن از ر،يدرگ ها آن با و

 شـرق  ي  همنطقـ  از را خودمان نوبت دو در عابر، ِلياتومب دو از استفاده با
  ۱۰.هرآراش در اي هخان. ميسانر مي امن يجائ و تهران غرب به

 شـان  زده شـگفت  نگـاه  ريز در و ام مانده هيهمسا ي  هخان در هنوز اما من
. اسـت  کـرده  حـس  انگـار  منـصور . ام ميمـر  نکُشتن اي کُشتن ي  هشياند در
 از شيبـ  حـتمن  و نـد ک  مـي  فکـر  زيـ چ همه به. ست ينگران از پر اش  هنگا
 چون كه را خودش! است دهيد را نيهم البد من در هم او! ميمر به همه

 ريــز شا يفرفــر يموهــا. چــسباند يمــ مــن بــه ديــمان مــي معــصوم يکــودک
 ي  هلهجـ  و مهربان يلحن و نگاه با و ندک  مي بغلم محکم. است من ي  هچان

 و کُشتن به چنان! "قيرف يداد نجات تو را ما جان": ديوگ  مي اش يشمال
 انگـار  کـه  دآيـ   يم مانا  ناکُشته ي يزخم سر بر چه که  اين و غرقم نکشتن
 يتـ ": ميوگ  مي. بمانم اعتنا يب ذاردگ  مين اما شا  نگاه. ام  هدينشن را او حرف
 ديشـا  باسـت يز اي  هخند نيچن با و ودش  مي باتريز لبخنداش. "قربان جان

 فـه؛ يوظ نيآخـر  عنـوان  به و يوش  مي سبکبال يبفهم و يبدان که آن يب که
 چراغ يِرت بر ست يضربدر همانا که را "خانه يسالمت عدم عالمت" زدِن
 قامــت يبلنــدا بــه يارتفــاع در شــاه، محمدرضــا ابــانيخ ي هشكــست بــرِق
  ۱۱.يسانر مي انجام به زمان نيتر عيسر در ،يآدم

۱۳۹۰ 

  



 

 راه هاي بيراهه از ۷۲

  
 :ها نوشت پي

 او خواهر دو زهره و نيميس رفقا و است يشاه پنجه جعفر يسازمان نام اريخشا - ۱
 بود خورده يتيآ غزال و ندهوشم عباس رفقا ميت که اي هضرب خاطر به ها آن. هستند

 و اختفا به مجبور ـ عکس به اي و ـ بودند برده يشاه پنجه مادر ي هخان به که يرد و
. دنديرس شهادت به بعدن زهره و نيميس. بودند شده منتقل ما گاهيپا به موقت طور هب

 يوقت ۱۳۶۰اسفند  در که بود "يانقالب زمياليسوس شيگرا" يرفقا نينخست از اريخشا
 جنبش که غايدر. رفت خود راه و شد شتازيپ همه از قبل ست،يچ چاره ديهمف

 قيطر از او. داد دست از را خود فيشر و يميصم ي هرزمند نيا رانيا يکارگر
 در انوريس خوردن با و افتاد دام به بود داده لو را يمشترک ي هخان که يعطااله احمد
 مزدوران چنگ به عاشق نجا نيا نگذاشت و گرفت را خود جان دامگه همان

 . افتديب ياسالم يجمهور

 برغم و شد آزاد زندان از ۵۶ سال در او. است يغبرائ رضا يسازمان نام منصور - ۲
 و شد يريعضوگ فوراً اش کيتئور ينسب يتوانائ ليدل به يرزم يها يآمادگ نداشتن

 اميق از عدب. آمد در ۵۷ اميق از قبل ي هنفر سه تيمرکز تيعضو به کوتاه يمدت در
 به. بود) تياکثر( کار ي هينشر ريسردب و تياکثر سازمان يمرکز ي هتيکم عضو
 اي همقال انتشار با ارتباط در..) .و يشالگون اکبر قيرف ياه هنوشت مثال (اسناد يگواه

 او از نگهدار فرخ با يتماس يط يالجورد اسداهللا ت،ياکثر کار ي هينشر در
 به را يغبرائ رضا نگهدار،. کند يمعرف او به را مزبور ي همقال ي هسندينو واهدخ مي

 اسناد هم باز. رستدف مي مسلخ به مقاله، سندهينو نه و هينشر ريسردب عنوان
 و يغبرائ رضا خود که هندد مي يگواه) تياکثر. م. ک ياعضا از يکي ياه هنوشت(

 در ۶۴ لسا در يغبرائ رضا. اند هبود ليتحو و ميتسل نيا مخالف گريد تن چند
 . شد اعدام نياو زندان

 و رفتار سالمت ينوع از وست،يپ تياکثر به که نيا رغم به يغبرائ رضا من باور به
 مزاحمت تياکثر يرهبر يبرا اديز احتمال به که بود برخوردار ياخالق شرافت



  

  ۷۳ يک آِن دوگانه   

 شيخو در ستهيبا يشرف گر دورانش، آن همکاران را ماجرا نيا ابعاد. بود نيآفر
 فرخ اصرار که شد خواهد معلوم يدرست به گاه آن کنند بازگو دياب مي ،دارند سراغ

 . است گرفته سرچشمه کجا از يالجورد به او ليتحو يبرا نگهدار

 و ما گاهيپا ثابت عضو نيسوم که است انيميابراه آقا فردوس يسازمان نام ميمر - ۳
 قيرف ِتيسئولم تحِت ي هشاخ به ضربه اثر بر او. بود يصنعت دانشگاه يدانشجو

 يزندگ يبرا را الزم يها آموزش هنوز رو نيهم از. شد اختفا به مجبور ،يثربي
 اش نرفت لو و يانقالب بس ياه هزيانگ و يجد کاراکتر ليدل هب اما. بود دهيند يکيچر
 . شد رفتهيپذ تيعضو به

 سال ضربات از پس تيکفا با نيمسئول از و يميقد يرفقا از زاده ژنيب صبا - ۴
 هيمرض قيرف رزم هم. داشت يديکل نقش سازمان يبازساز در او. است ۱۳۵۵
 سازمان به ۵۳ سال در گانيشا قيرف گروه با که بود گانيشا مادر و ياسکوئ

 در که بود يارمغان بهروز قيرف سمپات و زيتبر يرفقا از يچخاچ نيحس. وستنديپ
 دست به تهران در دوان يريام بهنام و زاده ژنيب صبا با همراِه ۱۳۵۶ سال انيپا

 . شد کشته ساواک مزدوران

 ي هاستفاد در من يهوشمند از يناش رگبار نيا" يکوتاه" که رمب مي يپ بعدن - ۵
 بر يعني. بود کرده گل رگبار دو از پس هم من سالح. است نبوده فشنگ از مناسب

 ياه هلولگ ذاردگ مين و ندک مي رييتغ آن بريکال سالح، ي هلول شدن سرد و گرم اثر
 . ندک مي ريگ لوله در گلوله کي جهينت در. شوند رد يبعد

 ي هچهر: داشت ذهن در من از يگريد ي هچهر که بود رو آن از زن نيا تعجب - ۶
 پشت ثروتمندش ي هخانواد به يو خاطر به که همسر عاشق و خوب اريبس يمرد

 ساده ستيز دادن جلوه يعاد يبرا صبا که بود يهاتيتوج البته ها نيا... و بود کرده
 . بود خوانده هيهمسا زن گوش به خانواده با ما يارتباط يب و خانه تجمل از دور و

 بودند کرده گزارش .رفتند حادثه محل به يبررس يبرا يرفقائ ،يريدرگ از پس - ۷
 به اي هنام ما. اند هشد ذوب اه هشيش يحت و سوخته وسائل تمام با خانه که



 

 راه هاي بيراهه از ۷۴

 شانيا شيپ که را يپول واقعه، نيا از تاسف ابراز ضمن و ميفرستاد خانه صاحب
 يمابق نکند، تيکفا که چنان مينمود حيتصر و ميکرد يابيارز خسارت معادل م،يداشت
 آن و ميداد انجام يريدرگ نيا از پس هم مشابه کار کي. پرداخت ميخواه را آن

 محل همان در اي همغاز از خود هيتوج يبرا که بود يونيزيتلو قسط يمابق پرداختن
 که يحال در حمله از پس يگرد خانه در که بودند دهيشن رفقا نيا. ميبود دهيخر
 است بوده پنهان که يتخت همان ريز در بود زده دندان را انورشيس ميمر قيرف

 انوريس ريتأث نشان را او ي هچهر ديشد ياهيس. اند هبست رگبار به را او ها يساواک
 ما گاهيپا صفر دو تيپ در که ياسناد جمله از که ست يگفتن زين نيا. بودند دانسته

 هر از کس هر معموالً که. بود روز همان در نيحس و صبا رفقا تردد محل بود،
 ضربه که چنان تا سديبنو را ترددش محل يحوال ستيبا يم ردک مي خروج يگاهيپا

 . ميکن قيتحق ماجرا درباره ميبتوان طريق آن از خورد

 شيپ "يالتيتشک دستور" نام به يتيروا در را "حقنواز نيحس"قيرف تلخ ي هتجرب - ۸
 مشهد به تهران از يجعفر اکبر يعل قيرف با يمشترک سفر در ؛ام هنوشت نيا از

 اي هدر به و منحرف جاده از بود، راننده که يجعفر قيرف يخستگ اثر بر شان لياتومب
 به. است نداشته ختنيگر امکان و يزخم شدت به يجعفر قيرف. ندک مي سقوط
 گلوله کيشل با نواز حق قيرف فه،يوظ حسب بر و يجعفر قيرف خود دستور

 دچار پس آن از نواز حق نيحس قيرف. افتد يب دشمن دست زنده قيرف ذاردگ مين
 . شد يافسردگ

 دهيچش را زندان و شکنجه طعم که نينازن يقيرف ميبگو زين را نيا ستين بد - ۹
 زنده و بودم ميمر يجا من اگر! نيبب هاشم ":گفت ديشن را باال تيروا يوقت است،

 مسئله. "... ها يساواک به بعد ادمد مي تو به فحش کي اول فتادم،ا مي دشمن دست به
 گفت ميمر ي هزند. ميبگذار ميمر ي هزند هم آن و ميمر يجا را خود که ستين نيا

  د؟يردک مي چه ديبود من تيموقع و جا در اگر. ديبرو شما

 نوشتم سازمان يداخل ي هينشر در يريدرگ نيا از يگزارش. ماجرا نيا از پس -۱۰
 شماره همان در هم اريخشا قيرف. بود يداخل منظم ي هينشر نيآخر گمانم به که



  

  ۷۵ يک آِن دوگانه   

 قاطعانه ريغ راننده با را من برخورد ادداشت،ي نيا در او. نگاشت يانتقاد يادداشتي
. دمش مي متوسل قهر به ديبا لزوم صورت در که دبو کرده طرح اي هبگون و يابيارز

 از پس يروزها در درست ،يعني زود يليخ که بود نهاد کين چنان او خوشبختانه
 را خود از انتقاد نيا و بود اشتباه من برخورد قيرف: گفت من به جالتخ ميک با ام،يق

. سديبنو يزيچ باره نيا در او که نداد اجازه اميق در ما وظائف. نوشت خواهم يکتب
 زير و. ارمد مي يگرام را ادشي و سميون مي سال يس از پس او يجا به من حاال

 : آورم يم ريز در را ماجرا

 کانيپ کي که ماي هنرفت قدم يس ستيب هنوز م،يشد خارج که هيهمسا ي هخان از
 پشت رفقا و راننده کنار جلو، خودم. رميگ مي را شيجلو. سدر مي سر يرانندگ ميتعل

. ميهست خلق يفدائ کيچر ما: ميوگ مي راننده به. ننديشن مي عقب يصندل يسر،رو
 نيزم! ميشو دور منطقه از تا بران تر عيسر. اند هکرد حمله ما ي هخان به ها يساواک

 تا که را ما مسلسل. براند را شا لياتومب سرعت به که ستين ليما راننده و است يبرف
 تر عيسر يقدر لطفاً: ميوگ مي و ذارمگ مي زانو يرو ام هگرفت بغل ريز کُتم ريز کنون

 ادهيپ اي م،يکن عوض را مان يجا ستيبا: ميوگ مي. ندک مين حرفم به ياعتنائ. ديبران
 ندز مي حرف يطور. همد مين را نميماش. ورمخ مي نون نيماش نيا با: ديوگ مي! شو
 که باالتر ابانيخ ود يکي به .است بند شا نيماش به شا جان انگار يفهم يم که
 است، عبور حال در که رنگ اي هقهو بنز کي به و ومش مي ادهيپ تقاطع سر م،يسر مي

 به ميوگ مي تا. است مودب اريبس و آراسته سال، انيم يمرد راننده. همد مي ستيا
 احترام با و ودش مي ادهيپ فوراً م،يهست خلق يفدائ کيچر ما م،يدار ازين شما نيماش
 شهر يسو آن گريد يساعات: ميوگ مي او به. ذاردگ مي ما ارياخت در ار شا نيماش
. نمز مي لبخند متقابال هم من. هدد مي تکان سر محترمانه. دينک مي دايپ را تان نيماش

 قيرف دو. ستماي يم يمل کفش فروشگاه کي کينزد. ندارد پا به کفش رفقا از يکي
 کانينزد از يکي ي هخان به بعد يقيدقا. رندخ مي يکفش سرعت به و وندش مي ادهيپ

 يتاکس با. نمک مي پارک دورترها را نيماش و ذارمگ مي را رفقا. ميسر مي شهرآرا در
 به راهمان سر در گاه،يپا به بازگشت هنگام به ميموظف ما از کدام هر. ردمگ ميبر
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. ميکن نگاه ودش مي زده يواريد اي ستون بر معموال که گاهيپا يسالمت عالمت
 شکسته يريت ـ عالمت محل به گاهيپا" يسالمت عدم عالمت" زدن يبرا را اريشاخ
 عالمت عيسر است دور فاصله که اين با. فرستم يم ـ شاه رضا محمد ابانيخ در
 . ودش مي قرار بر روز آن يفردا صبا با مانا تماس. رددگ مي باز و ندز مي

 سخن د،يرس چاپ به ۱۳۵۶ نبهم دوم ي همين در که گريد اي هديجر اي هان،يک در
 "سالح يب يدانشجو دختر کشتن" به او. ودش مي منعکس ستيرانيا پان احمِد يبن

 . ودش مي برمال ماجرا نيا از اي هگوش که است گونه نيبد و ندک مي اعتراض

 برعکس. نشد من کرد عمل به رفقا يسو از يانتقاد واقعه نيا از پس که ست يگفتن
 ياضاف خشاب دو با سازمان، يها سالح نيبهتر از يکي و تمگرف قرار قيتشو مورد

 . گرفت قرار ارمياخت در ،يفشنگ چهارده يگريد و يفشنگ ستيب يکي

 من خود از انتقاد. ديگرد مطرح زين خود از انتقاد کي ار،يخشا انتقاد يسوا البته
 که بود آمده وجود هب کمربندم در که بود ياشکال به نسبت ام يتوجه يب به مربوط

 درستش ظهر از بعد ي هبرنام در بودم گذاشته اما. ردمک مي درستش يفور ستياب مي
 فکر اما. نداشتم خروج روز آن در که بودم کرده فکر خروج به فقط ظاهرا. کنم
 داشت وجود بازهم البته انتقاد. بودم نکرده است محتمل لحظه هر که را يريدرگ
 هر که بود يزيچ نياول نيا چون. ميبود نداده نشان رفقا به را فرار راه که اين مثال
 . انستد مي ديبا گاهيپا هر به وارد تازه

 ،ام هديشياند اه هحادث نوع نيا به گرچه. ذردگ مي واقعه نيا از سال سه و يس -۱۱
 کل از يعيطب يجزئ را همه گذشته، ما بر که اريبس يحوادث چونان همواره اما

 و دوست که ييها جوشش اما راياخ. ام هدانست ينقالبا و يکيچر تالطم پر يزندگ
 بر را دادهايرو نيا بر تامل داشته، وا زمان آن ونيانقالب و دوره آن مرور به را دشمن

 . است کرده يضرور نيز من

. نندک مي عمل تئاتر ي هصحن گريباز کي همانند کاريپ ي هصحن در ونيانقالب گمانم به
 ادي از را نامه شينما متن يدالئل به گريباز که اندم مي نيا به مبارزه در يعيوقا نيچن



  

  ۷۷ يک آِن دوگانه   

 او کرد عمل من گمان به ند؟ک مي چه گاه آن. شود قطع "سوفلور" با اش ارتباط و ببرد
 و ها ضعف معرفت، ينما خصلت گريد زمان هر از شيب اي ههنگام نيچن در
 يواقع توان و توش نيا ،"سوفلور" يندا و متن نبود در رايز. هستند شيها تقو
 به. ساندر مي انيپا به را شينما و زديمآ يم هم در درون از يندائ با که است گريباز

 اي هنقط شيخو "ساعت" و دست، يته زن آن "چادر" با *زيبرم قيرف که گونه همان
 . گذاشت شاه يکتاتوريد زشت ي هچهر و شيخو يبايز يزندگ بر ماندگار

: ديوگ مي يزخم قيرف و ندک مين عمل سالح يقتو: ميگرد باز يگريد ي هصحن به
 ندک مي يباز را "سوفلور" نقش که "نامه نيآئ" دارم، دهان در انوريس و ديبرو شما

 نيا از! است نشده ينيب شيپ آن در يتيوضع نيچن رايز. ندارد يالعمل دستور گريد
 کتحر خود يها تافيدر و درک از زمان هر از شيب که است فرد خوِد نيا پس
 چه ديوگ مي و ندک مي حکم که اوست درون يندا نيا گريد لحظه نيا در و. ندک مي
 وندش مي محسوب "اي هنمون" ها لعم نوع نيا رو نيهم از! کرد دينبا چه و کرد ديبا
 مقررات نيگزيجا را فرد وجدان "واقعه" که چرا فرداند، به منحصر ياصالت نيمب و

 . است کرده يجمع

 شاملو احمد از است يشعر »کرد ارستين مسخ اش نطوفا که ستي رخساره «او *
 . است سروده زيبرم يبرا که

. گذاشت جهان به پا اديص اي هخانواد و يانزل بندر در ۱۳۲۳ سال در زيبرم قيرف
 کار به مشغول ـ تهران در ـ اي هکتابخان در يسرباز از پس. بود التيش اديص ها سال
 ياريبس اتيعمل در. وستيپ خلق يفدائ يها کيچر به چهل ي هده اواخر. شد

. برد پناه اي هخان به. افتاد دشمن ي همحاصر در ۱۳۵۱ مرداد ۲۸ در. جست شرکت
 صاحبخانه زن از. نندينب بيآس تا کرد تيهدا نيرزميز به را خانه ياهال همه از شيپ

... .داد نز به يپول نهايا بابت. ببندد نهيس به را مهماتش تا يظرف و خواست يچادر
 خرد را ساعتش اما. کرد دشمن نثار را يبق ما نگهداشت خودش يبرا فشنگ کي

  . فتدين مزدوران دست هب او از چيه تا کرد
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  ۷۹ ! شود بهار مي

  !شود يم بهار

 بـه  سـاواک  يزمـستان  سـرد  روز کي اهکل،يس ي  هواقع از پس سال کي 
 يزيـ چ نياولـ . بـود  يبستر اش اطاق در و ماريب مادرم. ختير ما ي  هخان
 يطور نمک  مي خواهش است، ماريب مادرم": بود نيا خواستم ها  آن از که

 در پـشتِ  يوزيـ  سـالح  بـا  مـامور  کيـ  "!بـشود  ناراحـت  که دينکن رفتار
  .ستاديا خانه

 مــسئول کــه سـاواک  يســربازجو يديـ ناه همــراِه مـن  کــه ايـن  محــض بـه 
 اش اطاق از هم مادرم م،يشد هال وارد يريدب همکارش و بود "اتيعمل"
 بـه  تواضـع  و ادب تيـ نها بـا  يديـ ناه فـوراً . ستيـ ک نـد يبب کـه  آمد نرويب

 هـم  شـما  و بـرادر  مثـل  آقـا  هاشـم  د،ينباش نگران چيه شما": گفت مادرم
 يروز چنـد  ...شـد  نخواهـد  کـم  سـرش  از مـو  کي د،يهست من مادر مثل

 حوصله با بعد. ۱..."گشت برخواهد سالم و حيصح و بود خواهد ما شيپ
 را هـا  کتـاب . کردند رو رويز را خانه تمام سپس و را ميها کتاب و اطاق

 ميبرادرهـا  از يکـ ي خـروج،  ي  هلحظـ  در. ختنـد ير سهيـ ک و ساک چند در
 بــه رو يديــناه. يمهــد بــرادرم: گفــتم شان؟يــا دنديپرســ. شــد خانــه وارد

 ست،يـ نگر يمـ  مـا  بـه  و بـود  ستادهيـ ا دردمندانـه  و کـالم  يب که کرد مادرم
 خواهنـد  مـا  با ساعت چند فقط دوسوال يکي يبرا هم آقا يمهد": گفت
). ديکـش  هفته چند به ساعت چند البته ("!دينباش نگران ردندگ  ميبر و بود

 ِنيماشـ  سـوار  هـم  را مـن  و نيماشـ  کيـ  در بـرادرم  بـا  راهمـراه  هـا  کتاب
 پـشت  از کـه  گـر يد نيماشـ  سـه  و راند، يم را آن يريدب که کردند يگريد

 ابـان يخ" در ساواک يمرکز ي  هادار به ار ما. ردندک  مي يهمراه را ما سر
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 ترساندن و ييبازجو و مربوطه اوراق کردن پر از بعد. بردند "يکوهسنگ
 بـه  را مـا  بـسته  چشم ارتش، يروس ِنيماش کي سوار هياول يها اهانت و
) شـاه  محمدرضـا  ابـان يخ يانتهـا  (ارتش پادگاِن کي در "ساواک زندان"

  .دادند انتفال
 اي  هاسـلح  مـن  از کـه  چرا بودند، کرده پار و لت مرا يحساب روز نيچند

 هيـ دريح تربـت  در يچوپان از ما محفل يرفقا از يکي که واستندخ  مي را
 سـالح  نيـ ا. رنـد يبگ فـرا  را اسـلحه  بـا  کـار  محفـل  ياعـضا  تا بود دهيخر
 فکـر  نـه  يزيـ چ نيچنـ  ايـ  "مطلق مقاومت" به هرگز. بود من ِشيپ يکمر
 ژهيـ و بـه  و اعتـراف  کـه  انـستم د  مـي  خـوب  امـا . داشتم باور نه و ردمک  مي

 سـال  پـانزده  - ده حـداقل  ايـ  و ابـد  حبس رشيپذ يمعن به سالح ليتحو
 فاجعـه  کيـ  وانـست ت  مـي  نيا و. ماست محفل ياعضا ي  ههم يبرا زندان
 بـود  گرفتـه  يتکنولـوژ  تويانـست  از را اش پلميـ د فـوق  تازه که غالم باشد؛

 يگـار  يرو کـه  بـود  مـارش يب پدر و خانواده خرِج کمک و ردک   مي کار
 ي  هخـانواد  کيـ  ديام و چراِغ و چشم عابد،. فروخت يم وهيم چهارچرخ

 پــا از را مــادرش او شــدِن يزنــدان ســال پــانزده ده قطعــاً کــه بــود مهــاجر
 امـا . بـودم  کـرده  فکر ها آن از شيپ حتماً هم خودم مادر به ،۲انداخت يم

 از يهـوادار  بـه  ندوسـتا  بيـ درترغ يپنهـان  ينقش من که بود نيا قتيحق
ــالطبع و مــسلحانه يمــش ــچر ب ــدا يهــا کي  جــزوات و داشــتم خلــق ييف

 قـرار  محفـل  ياعضا ارياخت در) اي  هدب (ميمستق ريغ ي  هويش هب را سازمان
 لـو  از مـانع  يکـار  يمخفـ  کـاربرد  و ياريهـش  نيهم خوشبختانه. ادمد  مي

 هشـد  خودمـان  محفل يرفقا نزد يحت ک،يچر يرفقا با من ارتباط رفتن
 و ميـ داد خـرج  هبـ  مطلـق  يمبـاالت  يبـ  اسـلحه  ي   هيته در وجود نيا با. بود



 

  ۸۱! شود بهار مي  

 کـه  يحـال  در. ميديـ خر اسـلحه  مطمـئن  ظـاهر  بـه  يامکان از لوحانه ساده
  !مينبود مطمئن خودمان به الزم اعتماد و تيکفا از خودمان هنوز
 اعمـالم  يپاسـخگو  ديبا و ام  هگرفت قرار يريخربگ پل سر بنده حاال خب
 اي و کرد حساب شيرو ودش  مين هم چندان که يمقاومت نيب يعني :باشم
 يهـا  کيـ چر بـا  مـن  ارتبـاط  به بردن يپ احتمال ازهمه تر مهم و ابد زندان

 يکي ديبا شکنجه، و فشار از يگريد سطح ِاعماِل رِشيپذ و خلق ييفدا
 هـم  بـاز  را فـشار  اسـلحه،  آمـدن  انيـ م بـه  بـا  چـون . (ردمکـ   مي انتخاب را
 مقاومـتِ  فکـر  بـه  ابـدا  گفـتم  هـم  قـبال  کـه  طـور  همـان ). !ردندک مي شتريب
 بـه  درسـت . نداشـتم  بـاور  آن بـه  و نبـودم  يعوالم نيچن در اي "قهرمانانه"

 دنيـ خر. بودند دهيرس انوريس از استفاده ضرورت به رفقا هم ليدل نيهم
 مـسئول  کـه  فـت گ  مـي  سـخن  آشـکار  يبالهتـ  از وهيشـ  نيـ ا بـه  اما اسلحه

 الاقـل  تا ردمک  مي جبران يشکل به ديبا لذا انستمد  مي مخود را اش يواقع
. نباشم سرافکنده رفقا و خودم شيپ و کنم يريجلوگ يبعد خسارات از

 خــودم فقــط هــم مــن نبودنــد هيــتوج چنــدان محفــل يرفقــا شتريــب چــون
 به اسلحه ديخر يبرا که يکس. ام  هداشت انيم نيا در ينقش چه انستمد  مي

 يکـ ي. بـود  شـده  اعتـراف  بـه  مجبـور  و ييناسـا ش بـود  رفته هيدريح تربت
 و ييبازجو پس. بود کرده دييتأ را او اعتراف هم محفل ياعضا از گريد

. کـردم  سـاده  کتاب و حساب کي خودم شيپ اما من د،ش  مين قطع کابل
 و" نـاخن  دِنيکـش " بـه  کـار  اگـر  امـا  نمکـ   مي تحمل را کابل ضربات گفتم

 خـواهم  را اسـلحه  يجـا  حتمـاال ا ديکش تر سخت ياه  هشکنج و "تجاوز"
  ٣؟!گفت



 

 راه هاي بيراهه از ۸۲

 آن امـا  داد حيتوضـ  راحت نيچن ودش  مي سال چهل از بعد االن را ها نيا
 پرفـشار  و دشـوار  بودم، دهينکش يسخت و جوان اريبس که من يبرا زمان
 هر ياريبس وعوامل دش  مين خالصه خودم به مسئله که نيا ژهيو به. بود

 دو کـه  يحـال  در. اورنـد يب صـحنه  بـه  را يديجد مسائل بود ممکن لحظه
 بودنـد  کـرده  اعتـراف  سالح داشتِن به ۴مان محفل ياعضا نفِر شش از نفر
 يعــواقب چــه مــا ي هپرونــد در اســلحه وجــود انــستندد مــين خودشــان امــا

 يپـا  چـه  چنـان  بـود  مـن  يرو فـشار  نيشتريب اول قدم در. داشت خواهد
. بود نيالکاتب کرام اب کارشان هم گرانيد دش  مي دهيکش پرونده به اسلحه

 روبـرو  مـن  بـا  را قميرفـ  دو نم،ک   مين اعتراف دنديد که آن از بعد خالصه
 مـن . "!توسـت  شيپـ  اسـلحه ": گفتنـد  چـشمانم  مقابـل  در دو هر و کردند
 تيواقع و خودشان ذهن به که بکشم اديفر سرشان بر چنان شدم مجبور

  ۵!کنند شک امر
 بـه  زيـ هرچ از شيبـ  ديشـا . دمذرانـ گ  مـي  را يبيعج لحظاِت روزها آن در

 از دم،يشيـ ندا  مـي  شـد  خواهـد  مـن  به رفقا يسو از انستمد  مي که يانتقاد
 بـا  کـه  (رفقـا  جانـبِ  از شـدنم  خوانـده  تيمـسئول  يبـ  و حـق  بـه  يسرزنـش 

  !ردمب مي رنج) دمآ ينم هم زبان به هرگز شان اعدام و رفقا يريدستگ
 امـا  بودند شده شتهک اي و بود شکنجه ريز شان جان و جسم گرچه ها  آن
 امـا  مهربـان  شـمرده،  بهمـن  بـود،  حاضـر  مـن  سـلول  در شان"روح" ييگو
 يشاونديـ خو و "يانقالبـ  کار در يشتابزدگ" مضار از. دز  مي حرف يجد

 يا يول. نديب  مين درازمدت را مسائل که آن "ييبورژوا خرده ي  هشير" و



 

  ۸۳! شود بهار مي  

 ييبابـا  نيهم مثل خت،ير يم جانم به شرم که عبارات نيا يجا به کاش
  !دز مي ميپاها کِف به شالق با
 نيا نکردم اعتراف يزيچ به شالق ريز در من که يليدال از يکي ديشا و

 بـه  يمبـاالت  يبـ  کيـ  خاطر هب را نفر ٦. انستمد  مي سزاوار را خودم که بود
 يبـرا  امـا . ردمکـ    مـي  احـساس  يشتريـ ب سـهم  مـن  و ميبـود  دهيکش زندان

 رفقـا  بـه  الميـ خ در فـرار  يبرا يمفر جستِن و انتقاد يروح فشار کاهِش
 و ميـ ادد  مـي  ادامـه  ديـ با مـا ! رفقـا  ديبود خورده ضربه شما آخر": فتمگ  مي

 فــورا و! شــد تمــام زيــچ همــه نکنــد گمــان دشــمن کــه ميردکــ مــي يکــار
 روز هـر  و "!د؟يـ نکن يکـار  ايـ  ديـ بکن يکار ديخواست يم شما": دمينش  مي
 انگــار مــن و دشــ مــي عشــرو رفقــا يهــا ميجــ نيســ تــازه شــکنجه از بعــد
 دمشـ   مي خاکستر سوزان يانتقاد آتِش درون سلولم در يققنوس چون هم
  !افتمي يم جان دوباره شالق ي هضرب ريز در و
 کـرد  بـاز  را سلولم در نگهبان وختمس  مي آتش نيا ِبيله در که روز کي
 کيـ  البـالي  در داد دسـتم  بـه  را راهنيـ پ کيـ  و ريـ ز لباس دست کي و

  !خانواده ِفطر از روزنامه
  :شعر کي به ومش مي رهيخ هانيک نيا در من و

  ودش مي بهار
  پگاه از گريد روز دو يکي

  ينک مي باز چشم چو
  رو و ريز زمانه

  ودش مي نگار پر نهيزم



 

 راه هاي بيراهه از ۸۴

  وردخ مي شکاف نيزم
  ندز مي سبزه دشت به
  خاک ريز بود مانده چه آن هر
  برف ريز بود خفته. آنچه هر

  ودش مي آشکار رفته شسته و جوان
  کوه تاج به
  آفتاب نگاه يگرم ز

  ودش مي آب برف بلور
  ودش ميسار چشمه سرود پراز اه هدر دهان

  پو هرزه مينس
  کوه ياه هالل يرو ز

  کبک ياه هالن کنار
  رنگ هفت يخارها فراز
  سدر مي خسته و زنان نفس

  ودش مي کشتزار موج قيغر
  آسمان در

  ابر ياه هگل گروه
  سدر مي کناره هر ز
  ودد مي کرانه ره به
  ودش مي غبار اه هجلگ يرو به
  آه … بهار نيدر
  ادهاي چه



 

  ۸۵! شود بهار مي  

  ناتمام يها حرف چه
  آرزو پر دل
  ودش مي باردار شکوفه پر شاخ چو

  من نگار
  من نوبهار ديام
  کن باز خنده به يلب
  يگل از چگونه نيبب

  ۶”ودش مي بهار ما باغ خزان
 يزيـ انگ شـور  کـوبشِ  با "بهار سنات" خواندم که را شعر اول سطر چهار
  :کرد نواختن به شروع

  پگاه از گريد روز دو يکي
  پگاه از گريد روز دو يکي

  ينک مي باز چشم چو
  رو و ريز زمانه
  رو و ريز زمانه
  رو و ريز زمانه

   …ودش مي نگار پر نهيزم
 شعر کي خواندِن از من ماندگار و قيعم احساس نيباتريز احساس نيا

  !ستا بوده ام يزندگ تمام در
  "ودش مي بهار" يآر

  باد خجسته بهار نيا مقدم



 

 راه هاي بيراهه از ۸۶

  !ما يب چه اگر
….  

  ۲۰۱۶ مارس

  
  
  

  :ها نوشت پي
 را يمانند حوله دستمال و بود بازجو سر من، از ييبازجو در يديناه - ۱
 هم سر پشت يديناه. ردک مي فرو دهانم در اديفر يصدا کردن کم يبرا

 بسته محکم تخت به را مياپ و دست. ردب مي کار به کيرک اريبس يها فحش
: گفت يديناه يوقت دز مي ميپاها کف به کابل با ييبابا نام به يشخص و بودند

 به تا خواستم چشم و سر تکاِن با ..."کجاست اسلحه يينگو اگر جنده مادر"
 گفت ييبابا به. ميبگو را اسلحه يجا واهمخ مي کرد گمان. کند گوش من

 گفت يخوشحال با. درآورد دهانم از را لدستما و کند قطع را شالق ضربات
 مادر شما که دينگفت مادرم به مگر شما يديناه يآقا گفتم ؟کجاست يگ مي
: گفت و افتاد جانم به ولگد مشت با دوباره من؟ برادر هم هاشم و ديهست من

 نگاه ميها چشم به و "!بودم کشته ترا يبود برادرم اگر حضرتياعل ي هجقّ به"
  !سرم يتو ديکوب مشت با محکم و کرد

 از پس) بانژاد غالمرضا (غالم هم و) يرشتچ نيالعابد نيز (عابد هم - ۲
  .باد يگرام ادشاني. باختند جان دو هر و وستنديپ سازمان به زندان



 

  ۸۷! شود بهار مي  

 که بود متصور ي هشکنج نيتر سخت ناخن دنيکش من يبرا چرا انمد مين - ٣
 که يکسان اکثر که يالح در. کنم اش تحمل توانست نخواهم ردمک مي گمان
 احمدزاده مسعود قيرف جمله از اند هکرد تجربه را گوناگون ياه هشکنج

 که آنگاه يآدم که؛ است بيعج و! است شکنجه نيبدتر شالق اند هگفت
 و ندک مي عمل تصورات يمبنا بر اش نذه نکرده تجربه و لمس را تيواقع
  !کند تحمل هم را نيبدتر گاه و نديافريب هم را "تر نيبدتر" واندت مي
 ديخر با ارتباط در و انيجر در نفرمان نيهفتم که نفره ٧ ميبود يمحفل ما - ۴

 سازمان به ٥٥ سال در بعداً اما. نشد ريدستگ خوشبختانه و نبود اسلحه
. باخت جان يابانيخ يريدرگ کي در اميق ي هآستان در هم او و وستيپ

-٢ ابرده ينيحس حسن -١: از عبارتند ما گروه ي هباخت جان ياعضا
 از نفَر دو. يگيب نيغالمحس - ٤ يرشتچ نيالعابد نيز -٣ بانژاد غالمرضا

 ها آن از يکي که دنديکش کنار وهيش نيا با مبارزه از زندان از پس ما نفر هفت
  .ندارم يخبر متاسفانه يگريد از و شد سندهينو
 از رونيب به يجاساز يبرا خواستم يم روز همان را مربوطه يکمر سالح - ۵

 اطاقم در کنار درست پالتو و بودم گذاشته پالتوام بيج در را آن و ببرم خانه
 را آن استفاده قصد به برادرانم از يکي بعد ماه نيچند! بود زانيآو هال يتو
 در که را شا دست ند،ک مي نگاه را خودش آن کنار ي هنيآ در و وشدپ مي
 چک با اما" بشاشم خودمه ب ترس از بود کينزد": فتگ مي ند،ک مي بشيج

 در و شهر از خارج به ردب مي باخود را آن ا،ه هپنجر از خانه اطراف کردن
  .ندازدا مي يچاه

 به که اين با ما. ست اي هتود شاعر ييکسرا اوشيس ي هسرود شعر نيا - ۶
 يکارها مجموع در اما ميداشت يجد انتقادات توده حزب ياسيس مواضع

 در که بود داده نشان ييکسرا و ميانستد مي آموزنده را نآنا يهنر – يگفرهن



 

 راه هاي بيراهه از ۸۸

 تسلط ريز از گاه را اش يهنر تيشخص و دارد حزب از ياستقاللک حوزه نيا
 به" نام هب را او شعر مجموعه زمان آن که نآ يب من و. شدک مي رونيب حزب

 يها کيچر از زيآم شيستا ست ياشعار عموماً که "دود طعم به آتش يگرم
 و "آرش" (شيهمتا يب شعِر دو خاطر هب حداقل شخصاً باشم، دهيد ،ييفدا

   !يگرام ادشي. ام هبود شگرشيستا و دانسته بزرگ يشاعر را او) "درخت"
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

   

  ها و گفتگوها مصاحبه
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





 

   ۹۱پژوهشگر يک سواالت به پاسخ

  پژوهشگر کي سواالت به پاسخ

  مقدمه
 يبـرا  کانـادا،  در دانـشگاه  ياراستاد و پژوهشگر "زاده  وهاب مانيپ" يآقا

 زبـان  بـه  کـه  ياثر نيتدو و »خلق يفدائ يها  کيچر «مورد در يپژوهش
ــانگل ــد يسي ــال چن ــ س ــشر شيپ ــرده منت ــد، ک ــال در ان ــا ١۳۸۷ س ــن ب  م

 اسـتفاده  مـصاحبه  نيـ ا از کتـاب  آن در بـالطبع  و دادنـد  انجام يا  مصاحبه
 مخــالف مــا از کــدام چيهــ کــه ايــن بــرغم امــا آن يفارســ مــتن. اســت شـده 

  .نشده منتشر تاکنون م،يا نبوده انتشارش
 "پژوهـشگران " فاصـله  نيا در و گذشته مصاحبه نيا از ها  سال که اکنون

 و هـا   کتـاب  مـا  يزنـدگ  بـه  راجـع  و دهيکش زحمت هم ياسالم يجمهور
 کـسب  در سـاواک  ژهيـ و بـه  کـه  يزحمـات  از زيـ ن و نوشته فراوان مقاالت

 يهــا شــکنجه بــا (زنــدان در خلــق يفــدائ يهــا کيــچر از اطالعــات
 بودن مختصر برغم ـ اند، نموده استفاده بودند، آورده دست به) فرسا طاقت

 بـد  هـم  مختـصر  نيهمـ  کـنم   مـي  احـساس  ــ  مـصاحبه  نيـ ا نبـودن  يکاف و
  !بشنوند هم خودمان زبان از را ما نگاه و يزندگ که نباشد؛

 نيـ ا از يلبمطـا  حـذف  ايـ  و ليـ تکم ايـ  و رييتغ يبرا يتيمحدود که  اين با
 يحاتيتــصح بــا فقــط ر،ييــتغ بــدون دهــم مــي حيتــرج امــا نــدارم، مــصاحبه
  .کنم منتشر را آن مختصر

  يهاشم عباس
***  



 

 راه هاي بيراهه از ۹۲

 نميب يم الزم بدهم پاسخ تانيها  سوال به که  آن از شيپ و زيچ هر از قبل
ــر يا خــرده ــه ب ــا ي مقدم ــبگ هــا ســوال ني ــر کــه يا مقدمــه در شــما: رمي  ب

 "کيـ دموکرات ي  هشيـ اند يسـو  به يفکر چرخش": ديا  نوشته تان  سواالت
 هـر  از شيبـ  کـه  آن حـال . ديـ ا  دانـسته  مفـروض  شوندگان مصاحبه در را

 از شيپـ  ياتيفرض نيچن که ديدان  مي پژوهشگر عنوان به شما خود يکس
 محـسوب  غـرض  نقـض  شـونده،  مـصاحبه  ي هـا   پاسخ دانستن اي پژوهش

 مـصاحبه  کـه  هـست  زيـ ن نيـ ا نيمبـ  يفرض نيچن ن،يا بر مضاف. شود  مي
 هـا   نيـ ا کـه  آن حـال ! است نداشته "کيدموکرات شهياند" گذشته در شونده

  !شماست پژوهش موضوع همه
***  

  :ديا دهيپرس دهم، مي پاسخ تانيها سوال به
  دادند؟ مبارزه ي زهيانگ شما به نيآغاز يها تجربه نيکدام ـ١
  گردد؟ مي بر يدوران چه به تان يزندگ در ياسيس شهياند آغاز ـ٢
 رفتـارش  و بـر  و دور يها  آدم به او نگاه و مادرم تيشخص ديترد يب ـ ج
ــا ــا ب ــيعم راتيتــأث آن، و ني ــترب در يق ــته مــن تي ــا و داش  آغــاز «ديش
 يتيمـأمور  بـه  ــ  رديگ  مي خود به ياسيس ابعاد بعداً که ـ من در »دنيشياند
 مـا  کـه  ودب نيا آن و سپرد يم برادرانم از يکي و من به مادرم که گردد    بر
 يگانيهمـسا  جـوار  در ــ  چهـل  ي  دهـه  اول يهـا   سـال  يعني ـ زمان آن در
 سـاکن  مـا  بـا  يکـ ينزد ي  فاصله در ها آن. بودند دستيته اريبس که ميبود



 

 ۹۳پژوهشگر يک سواالت به پاسخ

 يبـاق  دوم يجهـان  جنـگ  ي  دوره از کـه  بودنـد  يا  متروکـه  يهـا   ساختمان
  .الزم يشتيمع امکانات فاقد و بود مانده

 از يکـ ي» احمـدآباد  «بـه  بعـداً  کـه  بـود » آبـاد  احمـد  ي  قلعـه  «محلـه  نيا نام
 تيـ مأمور. شـد  ليتبـد  مشهد شهر يمسکون يها  محله نيباتريز و نيبهتر

 يهـا   سهيـ ک و نفـت  ي ها  تيپ هنگام شب زمستان فصل در که بود نيا ما
 يهـا   خانـه  در بـه  نديبب را ما يکس که  آن بدون را حتاجيما گريد و زغال

  .ميبازگرد خانه به يکيتار در سروصدا يب و ميبگذار ها آن
 سـفارش  نيـ ا» .آورده يکـس  چـه  ننـد ينب که د،ينگذار بود آنجا يکس اگر«

 چـون  بـه  مـرا  کنجکاو ذهن و بود يعاد ريغ نظرم به کار نيا. بود مادرم
ــرا و ــش چ ــه. ديک ــو ب ــه ژهي ــاکن ک ــا آن نيس ــاً ج ــم عموم ــه ه  و يا مدرس

 هـا  نيـ ا چـرا  کـه  بـود  نيا من ذهن در سوال نياول. بودند ما هاي  يباز هم
  !م؟يدار ما مثالً و ندارند را زهايچ نيا

 بــا ابتــدا يعنــي. کــردم دايــپ يجيتــدر يلــيخ را ياساســ ســوال نيــا پاســخ
 اسـتوار  يطبقـات  اختالف اصل رشيپذ اديبن بر که ينيد متداول هاتيتوج

 ـــ يمــذهب مــهين يطلبــ مــساوات و يخــواه عــدالت ينــوع ســپس و اســت
 ياديـ بن کـه  يستيـ اليسوس هـاي   يتئـور  بـا  يآشـنائ  باالخره و ـ يستياومان
  .داشتند ياجتماع ـ يخيتار يهاتيتوج و يعلم
 ي  فلـسفه  اي مادرم مخصوص تيترب ميبگو ديبا ها نيا ي  همه از شيپ اما

 من يبرا يفضائ جاديا موجب و يزندگ يراهنما نيتر مهم مادرم يزندگ
  .باشم تهداش تيحساس و عالقه سر از و يعيطب يانتخاب که بوده
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 بـازگو  تـان يبرا دارم خـاطر  هبـ  کـامالً  کـه  را مـادرم  از يا  هيتوص ستين بد
  :کنم

 و درس نـوع  و نـده يآ فکـر  به نوجوانان ي  همه مثل و بودم نوجوان هنوز
 و بـود  قيـ رف هـا   بچـه  ي  همـه  با يعني بودم قيرف يليخ مادرم با. ام يزندگ
 شده مدرسه معلم زهتا ازدواج از شيپ هم واقعاً (بود هم يخوب معلم چه
 خوانـد  خـواهم  نـده يآ در کـه  يا  رشته نوع و شغل به دارم ديد يوقت) بود
 چه شما که ستين مهم من يبرا«: گفت خواستم، نظر او از و کنم مي فکر
 اش  اسـتفاده  ديبـشو  مهنـدس  و دکتر اي ديبشو ليوک و ريوز. ديبشو کاره

 آدم شـما  که ستا مهم من يبرا اما. شماست خود يبرا اول ي  درجه در
 هـر  ديباشـ  کـه  آدم. اسـت  گـران يد يبـرا  ضـررش  دينباش آدم اگر. ديباش

 ي  همه شتر،يب يکي کشد  مي زحمت کمتر يکي ست،ين مهم ديباش يا  کاره
  »...است خوب هم کارها

 يبزرگـ  شـانس  چـه  مـن  ديـ بفهم که کند تيکفا گفتگو نيهم کنم  مي فکر
 شـانس  نيبزرگتـر  يمـادر  نيچنـ  داشـتن  ديکن باور. ام  داشته ام يزندگ در

 يا خــانواده. ام داشــته شــانس ام يزنــدگ در يلــيخ مــن البتــه. ســت يزنــدگ
 غـا يدر. ام  نداشـته  کـم  باصفا و ختهيفره يرفقا و بامعرفت دوستان ل،ياص
 ديـ کن بـاور  امـا !) ام مانـده  زنـده  يشانـسک  هـم  من و! (رفتند شان  عموم که

 ديشـا  و هستند من با شهيمه چون ندارد يمعن من يبرا ها  آدم نيا نبودن
 البتـه  شـوم،   نمـي  آن دمـساز  دون، روزگـارِ  ليـ م بـرخالف  خـاطر  نيهم به

 شـان  کـدام  هـر  کـه  هـستند  يرفقـائ  تـوک  و تـک  دارم شـانس  هـم  امروز
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ــ دارنــد صــفا و ارزش يائيــدن  و شــود نمــي دهيــفهم قدرشــان امــروزه يول
  .ديآ ينم عامه چشم به شان يراست و شرافت
 کـه  يهـائ  تيـ موقع ايـ  شـانس  نقـش  از خواسـتم  يمـ  امـا  شـدم  دور گرچه

 چـون  م،يبگـو  م،يريـ گ  مـي  قـرار  آن در مـا  از کدام هر نخواسته و خواسته
 از يکي. رديگ  برمي را اش  توشه ها  شانس و ها  تيموقع نيهم از ما يزندگ

 يمهم سهم کنم  مي فکر که بوده اتيادب و شعر به ام  عالقه من يها  شانس
 کمـک  کـه  چـرا . دارد مـا  يواقعـ  تيشخص و ياسيس فطرت ي  رازهيش در
 ميبـرو  فراتـر  نيمعـ  يهـا   محـدوده  از کالً و ميبفهم بهتر را گرانيد کند  مي

 و داده شــکل ســت يزنــدگ در يمهمــ عنــصر کــه را ليــتخ قــدرت چــون
 را مـا  جـان  پـوش   تـن  چـون  هـم  گـاه  »ليـ تخ «عنـصر  نيـ ا. کنـد   مي تيتقو

 طيشـرا  ريـ ز در البـ  چـون  هـم  گـاه  و. ديـ نما يمـ  تيهدا يحت و محافظت
 هـاي   يروزمرگـ  از رفتن فرا و »پرواز «امکان شما به فرسا  طاقت و سخت

  ...دهد مي بار کسالت
 امـروز  ايـ آ د؟يشـد  جلـب  انيفدائ يسو به يطيشرا چه در و چرا :س ـ۳

  د؟ينيب يم زمان آن در را يگريد ويآلترنات امکان دينگر يم گذشته به که
 و داشـتم  يجـد  ي  عالقه اتيادب به من مکرد اشاره قبالً که طور همان :ج

 و يکالسـ  هـم  عمومـاً  کـه  قميرفـ  چنـد  بـا . بـود  کتـاب  ام يسـرگرم  نيبهتر
 کـه  يهـائ   قـصه  خوانـدن  و مطالعـه  يبرا ميداشت يمحفل بودند خوان  کتاب

 نگرفته شکل ياسيس ي  زهيانگ با که  اين با محفل نيا. مينوشت يم خودمان
 يمحفلـ  با زود يليخ و شد ياسيس شدت به ٤٩ـ٤٨ يها  سال در اما بود

 ياسيس ي هيتغذ به که ميگرفت ارتباط »خلق يفدائ يها کيچر «به وابسته
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 ميکـرد  افـت يدر رفقـا  قيـ طر از که يکتاب نياول هست ادمي. شد منجر ما
  .گذاشت من در يمهم ريتأث که بود »خيتار در تيشخص نقش«

 بـه  عمومـاً  و دداشـتن  يمـذهب  مـه ين شاتيـ گرا رفقـا  از يبعـض  ما محفل در
 نـشر  و عيـ توز از يحتـ  و ميـ داد  مـي  نـشان  يسـمپات  کـال يراد هاي  يمذهب
 و حـشر . مينداشـت  ابـا ) ينـ يخم خـرداد  ١۵ هياعالم مثل (ها آن آثار يبرخ
 مـا  ياسـ يس تيفعال و کار از يجزئ و يعاد يامر هياول نيمجاهد با نشر
 بـا  يسـ ايس آدم نـوع  همـه  بـا  کـه  ميبـود  يمحفلـ  ما ٤٩ـ٤٨ يها  سال. بود
  .ميداشت کار و سر مختلف شاتيگرا

 يفرهنگـ  ي  هيـ تغذ و خلـق  يفـدائ  يهـا  کيـ چر گروه از يمحفل با ارتباط
 ياسيس کار که ميديفهم يم و کرد  مي هم ياسيس تيترب را ما ما، ياسيس

 ياسـ يس تيهو از يکس و رديبگ صورت انهيمخف و اطياحت با ديبا يجد
 يولـ  شـد  قطـع  مـا  ارتبـاط  هکل،ايسـ  ي  ضـربه  بـا . نـشود  خبر با ما يواقع

 ريدسـتگ  ٥٠ سـال  در و بـرد  يپـ  مـا  محفـل  تيـ هو بـه  شيب و کم ساواک
 بـه  زنـدان  از پـس  و شـد  برقـرار  مجـدداً  ما ارتباط زندان در بعد و ميشد

 و کـم  ميگـو  مـي  کـه  ايـن . ميشـد  »يا  حرفـه  «اصطالح هب و ميوستيپ سازمان
! بـود  دهيـ فهم را مـان  شيگـرا  اما نبرد  يپ ما ارتباط به ساواک چون شيب

 م،يداشت هم يکمر ي  اسلحه کي يحت. ميهست مسلحانه يمش طرفدار که
  .نشد کشف دوستان، از يکي اعتراِف برغم

 يگـر يد» ويآلترنـات  امـروز  «ديـ ا  دهيپرسـ  کـه  شـما  سوال ياصل قسمت يول
 م،يبکن مجرد بحث مينخواه اگر کنم  مي فکر من! د؟ينيب يم زمان آن يبرا

ــام چــون ،اســت روشــن پاســخ ــائ تم ــه يانتقاده ــروز ک ــه ام ــدائ ب  و انيف
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 و داشته وجود هم زمان آن در است مطرح »يکيچر يمش «به اصطالح هب
 شـانس ) زمـان  آن در شـان   اسـالف  ايـ  و (انتقادات نيا نظران  صاحب تمام

 داشـته  خاطر هب اگر. اند  نگرفته يجواب و اند  آزموده را خود يها»ويآلترنات«
 بـه  خلـق  يفـدائ  يها  کيچر ي  هياول آثار و اتيادب از يمهم بخش ديباش

ــ ــدود حيتوض ــا تيمح ــشر و ه ــرا حيت ــ طيش ــارب و يمل ــ تج ــ نيب  يالملل
 نشان خاطر طيشرا آن در را مبارزه نوع نيا ضرورت و افتهي اختصاص

 ليتفـص  بـه  او ديـ ا  کـرده  مطالعه را يجزن ژنيب آثار حتما شما. است کرده
 يهـا  قـدم  در سـازمان  کـه   ايـن  امـا  مـسلحانه؟  ي  مبـارزه  چـرا  داده حيتوض
 حتمــاً کــه ســت يگــريد موضــوع اســت کــرده عمــل چگونــه خــود يبعــد

 عـدم  ديـ مؤ مـا  شکـست  کـه  باورم نيا بر من. ست يجد ينقدها ازمندين
 انيـ ب هامـان   شهيـ ر از را مـا  يجدائ فقط و است نبوده ما يخيتار تيحقان
  »!ست يباق همچنان تيحکا «لذا. کند مي
 چگونـه  و ديـ افتي  يمـ  را خـود  يهـا   تيـ فعال چگونـه  امهنگـ  آن در :س ـ۴

  د؟يداشت يانتظار چه ها تيفعال نيا از د؟يکرد مي درک
 ،يانقالبـ  روشـنگرانه،  را مـان  يهـا  تيـ فعال) اکنون هم و (هنگام آن در :ج

 روشـن  يهـدف : بـود  بايز اريبس هم مان درک. ابمي  يم جسورانه و يميصم
 کـه  کـران  يبـ  يمتيصـم  و جـزم  يمـ عز آن جيتـرو  و غيـ تبل يبرا و ميداشت

 تر  درست ديشا. مينداشت هم يبيغر »انتظار«. ديآفر يم روبخشين ياعتماد
 غيـ تبل «انيـ جر کيـ  را خودمـان  مـا  چـون . مينداشـت  يانتظار ميبگو باشد

 نـشان  در را »شـهاب  «نقـش  گفـت  بتـوان  ديشـا  کـه  ميدانـست   مي »مسلحانه
 مـاه  ۶ عمـرش  نينگايـ م کـه  يشـهاب . (کنـد   مـي  يبـاز  دشمن مواضع دادن
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ــود ــورم متوجــه!) ب ــو مــي منظ ــا، جنــگ در د؟يش ــام بــه ه  يکيتــار هنگ
! بگمـانم؟  نـد يگو مـي  »شـهاب  «هـم  هـا  آن به ديا دهيد را ينوران يها  کيشل

. اسـت  دشمن مواضع دادن نشان و جنگ ي  صحنه يروشنگر ها آن نقش
 جلـب  و جيبـس  کـارگران،  و خلـق  کردن داريب اش  هدف »مسلحانه غيتبل«

 مجموع در که. بود ياصل يها  قدم بعد و هياول يها  قدم يبرا نفکرانروش
 نـه  بـود،  يبعـد  يها  قدم در ما کار اشکال اما. بود موفق اول يها  قدم در

 يرويـ ن و کـارگران  سـمت  بـه  تر  عيسر چه هر ديبا ما! مبارزه نوع و آغاز
ــان ياصــل ــ خودم ــ يم ــه. ميرفت ــا البت ــسائل از يکــي موضــوع ني  يجــد م

 متاسـفانه  که بود) ٥٥ تا ٥٢ يها  سال در خصوص هب (ما ينظر ي  مبارزه
 مـان  يرهبر کل دادن دست از و سازمان تيمرکز به ٥٥ نيسنگ ضربات

 يجـد  دادن سـازمان  و يکـارگر  کـار  يسـو  بـه  چرخش و جبران مجال
 ما شکست که بود ضربات نيهم و کرد سلب ما از را »جنبش دوم يپا«

 شـد  يسـازمان  خلـق  يفدائ يها کيچر نسازما و زد رقم ٥٧ اميق در را
 و کـارگران  يطبقـات  زيتمـا  کـه  يخطـ  بـدون  آن از تر  مهم و يرهبر بدون

 صـفوف  و کنـد  نـشان  خـاطر  بورژوا، خرده اقشار ريسا با را زحمتکشان
 مـا  يرهبـر  شـبه  تيـ اکثر برعکس، درست. سازد جدا آنان از را شيخو

 يمــذهب ـــ يجــاعارت تيــحاکم بــا را مــان صــفوف کــه بــود نيــا اش تـالش 
 نيهمـ . شـد  »امـام  خط «گذار  انيبن خودش يحت و کند متحد و تر  کينزد

 ياساسـ  يتفـاوت ) تيـ اکثر (اميق ي  دوره ي»رهبر «ديکن نگاه اگر هم امروز
 يتهران و ،يخانوادگ "يا توده" اتيادب فقط ندارد ياسالم گران حکومت با

 اش  شکـست  از هـم  اش  ليـ تحل. اسـت  متفـاوت  اش  بـودن  "مدرن" اي بودن
 را خودمـان  حـد  الجرم و امام بالمانع يرهبر و گاهيجا ما «که است نيا
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 بنـد  يکنـار  و گوشـه  مـان  دسـت  وگرنه) (نگهدار فرخ(» .ميدينفهم درست
  )؟!البد شد مي
ــ۵ ــا از :س ـ ــفعال ني ــا، تي ــه ه ــرد لحــاظ ب ــگرفت چــه يف ــأث د؟ي ــا ريت  ني

  است؟ بوده چه شما تجربه و دانش و  هيروح بر ها کوشش
 زيـ چ چيهـ  کـه  دميـ فهم قـاً يعم يفـرد  لحـاظ  بـه  زهـا، يچ يليخ قتاًيحق :ج

 کـه  ستميـ ز يکسان با. ستين عمل و حرف يگانگي و يرنگ کي از باالتر
، کنـد   مـي  منقلـبم  ادشـان ي هنـوز  آمـوزم،  يمـ  ها آن از هنوز اند،  زنده من در

 هـا   وقـت  آن ديشـا . انـد   دهيبخـش  يتعـال  مـن  بـه  من يدانا و فروتن يرفقا
 قيـ رف ديشـا  و ميرفقائ تيامن و سالمت دلواپس چرا ميديفهم ينم درست

 و حاال. نخورد ضربه که ميبود اش  دلواپس شتريب بود تر  ارزش با چه هر
  !چه؟ يعني نبودشان دميفهم که است اميق از يحت

 کـه  را يروز رود ينمـ  ادميـ . خودشـان  مثـل  بـود  بايز هم شانهاي  يشوخ
: کـه  زد ميصـدا  »يچخـاچ  نيحس «بودم هنرفت رونيب "گاهيپا" در از هنوز

ــ مــصرف را نارنجــک د،يــحم د،يــحم« » !اســت مــن مــال ش نــصف ،ينکن
 اســتفاده نارنجــک کيــ از او و مـن  و ميداشــت نارنجــک کمبــود زمـان  آن(

  !)ميکرد مي
 مـن  ي  تجربـه  و دانـش  و هيـ روح بر مان يها  تيفعال و ها  کوشش ريتأث از

  .ديا دهيپرس
 کـه  باشـد  نيا ديشا ام،  اندوخته که يا  تجربه و گرفته که يريتأث نيتر مهم
 فهـم  اش  نيتـر  مهـم . فهمم يم مختلف ابعاد در را تينسب مفهوم شيب و کم
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 نظـرم   بـه  و اسـت  آن و نيـ ا يتيترب و ياخالق ،يفرهنگ ،ياسيس اختالفات
 نيـ ا کـنم   مـي  گمان و ست يا  هيپا يا  مسئله نکته نيا ياسيس آدم هر يبرا

 شتريـ ب مـا  در مـدارا  و انعطـاف  زانيم شود دهيفهم تر  قيعم چقدر هر نکته
 آن و دارند انسان به ويابژکت ينگاه که ها ستيمارکس ژهيو هب. بود خواهد

  !کنند نگاه طور نيا ديبا دانند، مي طيشرا محصول را
 و خوانـدم  يمـ  رمـان  قـبالً . شـد  عـوض  من مطالعات نوع دانش، لحاظ از

 يخيتــار مطالعــاتم گــروه؛ بــا ارتبــاط در ،يهنــر و يادبــ مجــالت و شــعر
 قتاًيحق اما. داشت يمتفاوت تيفيک که شد يفلسف ـ کيدئولوژيا و ياسيس
 آن و اسـت  مهـم  يلـ يخ و دارد ربـط  شـما  سـوال  بـه  کـه  هست نکته کي
 تنهـا  را آن ميتـوان   نمـي  و نـدارد  حـصر  و حد دانش و مطالعه که ستا  نيا

 داشـته  سـواد  چقـدر  امـاً الز ديبا ياسيس عنصر کي ميبگوئ و ميبدان اريمع
 خــود ياسـ يس تيـ فعال و کـار  بـر  ستيـ با يمـ  ياسـ يس رهبـر  گرچـه  باشـد 

 و استيس يايدن و ياسيس کار! باشد داشته ياسيس و کيتئور ي  احاطه
ــار ــه و خيتــ ــشناسد را اش جامعــ ــد و بــ ــه از بتوانــ ــرات نقطــ  و شا نظــ

 بـا  مـشخص  طـور  هبـ  را آن ارتبـاط  و کـرده  کيـ تئور دفـاع  شيهـا  تيفعال
  .کند جيترو و داده حيتوض طيشرا
 کـه  هـستند  کـسان  ياريبـس  امـروزه : ديبـشو  منظـورم  متوجه که  اين يبرا

ــر ده ديشــا ــثالً براب ــب م ــ ژني ــد "ســواد" يجزن ــا دارن ــ ام ــم او دهــم کي  ه
 ياجتمـاع  و يخيتـار  ـ ياسيس مطالب و بدهند حيتوض بفهمند؛ توانند  نمي

 مسعود اي ان،يپو زيروپ ريام مورد در است طور نيهم. کنند ارائه راهگشا
 در انيـ پو زيـ پرو ريـ ام کـه  کـنم   مـي  اشـاره  نيا به فقط. (رويغ و زاده  احمد
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ــه اش يســالگ ٢۴ ســن ــپا ب ــا هي ــه احمــد آل جــالل فکــر يارتجــاع يه  ک
 آن روشـنفکران  قـدر  اصـطالح  بـه  و سندگانينو کانون رهبر و گذار  انيبن

 "آل" و رفــت دســت از اش"جــالل" گــريد کــه نوشــت ينقــد بــود، زمــان
 فکـر  تناقـضات  و شهيـ اند و فکـر  نينـو  يايـ دن بـا  را اش  رويپ روشنفکران

 انقــالب يبــرا مانــد اش"احمــد" الوصــف مــع. کــرد آشــنا او ي مانــده عقــب
 و هـا   يمـذهب  ــ  يملـ . (درآمدنـد  او نيمتحد شکل به که ينيخم و ياسالم
  !)ها يچپ يبرخ يحت ها آن امثال

 کـه  ميبـود  ياريبـس  يزهـا يچ دانـستن  ِيپـ  در مـدام  مـا  زمان آن رو هر به
 »آدم و عـالم  «و يهـست  از تـر   جانبه همه چه هر درک و فهم اش  نيتر مهم
 بـه  وسـتن يپ! ميـ ا  ستادهيـ ا عـالم  نيـ ا يکجـا  کـه   ايـن  دانـستن،  از بعد و بود

 روشـنگر  و آموزنـده  اريبـس  يعلنـ  و يآموزشـ  ي  دوره در ژهيو هب سازمان
 سـد  يروانـ  شکـستن  يبـرا  راه نيتـر    درسـت  کـه  بـودم  متقاعـد  من و بود

 آنــان يســازمانده و اســتيس ســمت بــه هــا تــوده کــشاندن و يکتــاتوريد
 مبـارزه  «ميگفتـ   مـي  کـه   ايـن  رغـم  بـه  قتـاً يحق امـا . اسـت  »مـسلحانه  مبارزه«

 شتريـ ب را مـسلحانه  ي  مبـارزه  عمـالً  »کيـ تاکت هـم  ياستراتژ هم مسلحانه
 جلـب  و هـا   تـوده  جيبـس  يبـرا  حـزب  سـاختن  يبـرا  ميدانست  مي يکيتاکت

 نيــا گــروه يريــگ شــکل يابتــدا از ديــدان مــي کــه طــور همــان و کــارگران
 هـم  امـروز  تـا  و بـوده  رفقـا  کيـ تئور ي هـا   مجادلـه  و بحث مورد موضوع

  !افتهي ادامه
ــا تمــاس در مــن رو هــر بــه ــه يفــدائ ي هيــاول يرفقــا و گــروه ب  يائيــدن ب

 مکـرد  مي احساس اش  لحظه هر و بود آموختن اش  لحظه هر که پاگذاشتم
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 يهـائ  تيمحـدود  چـه  که دميد  مي شتريب و شتريب و دانم  نمي زهايچ چقدر
ــه در ــا جامع ــود م ــه دارد وج ــانع ک ــپ م ــه شرفتي ــد و جامع ــر رش  يفک

 منـابع  گرچـه . ميبـود  خودمـان  نقـد  و دانـستن  دنبـال  مـدام  مـا . هاست  آدم
 زميمارکـس  «نديگو  مي که روش لحاظ به يول بود محدود ما يستيمارکس
 البتـه . ميبـود  ستيـ مارکس مـا  ،»اسـت  مداوم خود از انتقاد و انتقاد تالش،
 زميمارکـس  بـا  يفـدائ  جنـبش  و نـدارم  نکته نيا يرو يتعصب چيه شخصاً
  !ستين »يلدن «علم هم زميمارکس و شود نمي شناخته

. اسـت  رينظ يبو   بود سازمان نيا در که ست  يعشق و يدوست: گريد نکته
 مقاومـت  هـاي   دوران مورد در که يئها  لميف و ها  کتاب يبعض در من البته

 سـت  يعـ يطب هـم  کـامالً  و دارد وجود يتشابهات نظرم به ام،  دهيد و خوانده
 کننـد   مـي  مـشترک  کـار  بزرگ ي آرزوها تحقق يبرا يوقت ها  آدم که چرا

 و طيمحـ  و کـار  در يمتعـال  احـساسات  و شـوند   مـي  يمتعـال  هم خودشان
 و شـور  يانـسان  يها  نشم و ها  ارزش به احترام و است سرشار خودشان

ــوق ــارزات ش ــشق و يمب ــه ع ــدي ب ــ گريک ــديآفر يم ــرده از و ن ــگ خ  و يري
 يانـسان  هـر  کـه  سـت  يزيـ چ نيباتريز که کند  مي دور را انسان ينيب خرده

. باشد ثارگريا و شود دور جيرا ريحق منافع از و ببرد لذت آن از تواند  مي
 و ياسـ يس اوضـاع  در کـه  يمهمـ  راتييـ تغ بـا  امـروزه  رسـد  يم نظر  به البته

 يهـا   مـنش  از يبرخـ  آمده، ديپد "روشنفکران" از يريکث ي  ه  عد يباورها
 که آن حال! برسد نظر به يرمنطقيغ اي بيعج يثارگريا نيهم مثل يفدائ

 ،يزمـان  ي  محـدوده  و کـار  خـود  بـا  مـشخص  ربـط  در را يکار هر منطق
ــار ــبا خــودش يفرهنگــ و يخيت ــار اگــر. داد قــرار يبررســ مــورد دي  خيت

 ميکنـ  دنبـال  اتيـ جزئ در هـم  را ملـل  ريسـا  انقالبـات  ي  نهيشيپ و ياسيس
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) مختلف انقالبات در (مشابه يخيتار ي  دوره هر در يمشابه اعمال شاهد
 »نيمنتقد «يبرخ غلط به که يشگاميپ و يثارگريا نيهم جمله از. ميهست
 يعملکردهـا  که آن حال کنند،  مي يابيارز ريپذ اجتناب و ناالزم را ها آن
  اجتنـاب  عموماً که ست يذهن و ينيع يها ضرورت و طيشرا محصول ما

  !رنديناپذ
 را مبارزه اشکال که يکسان. زنديچ دو ينيع يها ضرورت و يفرد اليام
 مبارزات شان يالگو مثال و کنند مي محدود شانا دلخواه و خاص انواع به

 سـاختن  يبـرا  کـه  داننـد   نمـي  احتمـاال  اروپاسـت  مثـل  يقـانون  و يپارلمان
 اشـکال  از مختلـف  انـواع  هـم  يپارلمـان  ـ يبورژوائ هاي  يدموکراس نيهم

 ياسـالم  ميـ رژ. انـد   داده اش  راه بـه  هـا   خـون  و شـده  گرفتـه  کـار  به مبارزه
 عـصر  بـا  يوسـط  قـرون  ي  فاصـله  حـدود  يزيچ اش  فاصله اروپا با امروز

 توانـد   مـي  ياجتمـاع  ــ  ياسـ يس تحـوالت  نيـ ا خيتـار  دانستن. است ديجد
  .ديبزدا را متداول يها خرافه

 يقانون ،ياسيس تيفعال امکان چه چنان که باشد خورده خر مغز ديبا آدم
 اسلحه و بگذارد شا  دهان در انوريس برود باشد، داشته وجود يپارلمان و

  .رديگ دست
 انقـالب  از پـس  و انقـالب  از شيپـ  يشـما  انيـ م اسـت  ممکن ايآ :س ـ۶

  !شد؟ قائل ياساس يفکر و يفرد زيتما
 يچرخــش منظورتــان اگــر م،يبــدان چــه را ياساســ زيتمــا دارد يبــستگ :ج

 منظورتــان اگــر! نــه قطعــاً اســت، مــن ينــيب جهــان و نگــاه در ياساســ
 ام  کيـ نزد بـستگان  از يکي شيپ سال اتفاقاً. دوارميام باشد، يآموز  درس



 

 راه هاي بيراهه از ۱۰۴

 مـن  بـه  روزه، چنـد  يسکوت از پس. بود آمده ام  دنيد به سال ٢۰ از پس
ــو« گفــت ــشد عــوض اصــالً ت ــستم نمــي! »ين ــچ منظــورش دان ــآ. ستي  اي

 گـر، يد يائيـ دن به هنوز ديبگو خواهد يم اي ام،  زده درجا ديبگو خواهد يم
  !!باشد بوده يدوم دوارميام! وفادارم؟ م ي"اياتوپ" و بايز يائيدن
  شد؟ واقع شما بر چگونه مهاجرت :س ـ۷
 رد کــه خــصوص هبــ. شــد واقــع هــا يلــيخ مثــل هــم مــن بــر مهــاجرت :ج

 باشـد  مـن  همراه که بود يعيطب دم،يشن را همسرم شهادت خبر کردستان،
 کردستان به گزارش شانا  يا بر که بماند تهران در او خواستند "رفقا" اما

 که يا  هنگامه در!! بود "تجربه با و يميقد يرفقا معدود از" رايز! بفرستد
 نفـر  کيـ  بـه  عمـال  يرهبـر  و بـود  اوج در يالتيتشک ـ ياسيس اختالفات

 کـرد،   مـي  رو داشت چنته در چه هر هم »رهبر«. بود شده خالصه "پارانو"
 خـوب  را هيـ ال نيـ ا خـصائل  خوشـبختانه  يولـ  نبـود،  نديخوشـا  اصـالً  که

 دن خــصوص بــه. ديرســ دادم بــه شــعر و اتيــادب هــم بــاز و شــناختم مــي
 و روزمــره  مــشکالت فرانــسه بــه  ميديرســ کــه هــم  بعــدش! شوتيــک

 سـالم  سرم "شکر را خدا" يول بود، مارستانيب و يارميب بود، ونيآداپتاس
  !بود
 ون،يآداپتاس يکي و ست ينوستالژ يکي ديتبع اي مهاجرت گريد بخش اما
 مهـم  دارد، فرهنگمـان  و نهيشيـ پ بـه  يبستگ ما از کدام هر تيظرف نظرم  به

 و خاک و وطن به جمله از و ستيچ »آدم و عالم «از مان  درک که است
 مـن  کـه  سـت  نيـ ا خـودم  احـساس  م،ينگـر  يمـ  چگونـه  ياجـداد  نيسرزم
 يلـ يخ و ام  بوده دهنده آزار يها"ينوستالژ" دچار کمتر گرانيد به نسبت
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 يول. دادم دست از را پدرم ديتبع در من. آمدم کنار ينوستالژ نيا با زود
 تـابوت  ريـ ز هم من بود خوب چه «که ندادم دانيم احساس نيا به مطلقاً
 ام  وطن گرچه کنم  نمي نگاه يستيوناليناس هم وطن به» .گرفتم  مي را پدرم

. دارم آن از يبـــائيز و نيريشـــ خـــاطرات و دارم مـــي دوســـت اريبـــس را
  !ديتبع رشيپذ جز ندارم يانتخاب و است منياهر سلطه ريز که افسوس

  !آن؟ در يگسست اي بود شما ياسيس يزندگ ي ادامه مهاجرت، ايآ :س ـ۸
 بـاً يتقر و "روزمـره " يا  مبـارزه  از گسـست ! ادامـه  هم بود، گسست هم :ج
 اجبـار،  از شيپـ  کـاش يا امـا . گريد يشکل به ادامه و اشتباه گاهاً و اثر يب

ــيتع را خودمــان سرنوشــت خودمــان ــان شــما چــون! ميکــرد مــي ني  کارت
 کـه   ايـن  بـرغم  کـه  کـنم  اشـاره  ستين بد ماند يم اسناد نيا و ست يخيتار

 سـواالت  در کـردم  اشاره من و (بود خورده رقم ترها  شيپ از ما شکست
 آن از »تـر  يانقالبـ  «مـسئوالن  از يبرخـ  تياقل شيگرا انيم در اما) نيشيپ

ــه نــسبت و کننــد درک را طيشــرا کــه بودنــد  هــواداران و ء اعــضا جــان ب
ــسئول احــساس ــدينما تيم ــس از و. ن ــه يضــربات از ياريب ــاق ک ــاد اتف  افت

 ضــرورت) مــن خــود جملــه از (يمعــدود کــه يحــال در کننــد، يريجلــوگ
 را ديـ جد يده سازمان و ديجد اوضاع يبررس و کردستان به ينينش  عقب

ــ  پاســخ" امــا  ميکــرد مــي  مطــرح ــ  توکــل بــود  آمــاده "نيلن : نوشــت  يم
 کـدام » .کننـد   مي ترک را سنگرها که هستند يکسان نيآخر ها  ستيکمون«

 نيـ ا بـه  را "اشـتباه  گاهـاً  و اثـر  يبـ " (شـده؟  محاصـره  يسنگرها سنگرها؟
  .)بردم کار به خاطر

  د؟ينيب يم شيخو در يچرخش يفرد و يفکر نظر از ايآ :س ـ۹



 

 راه هاي بيراهه از ۱۰۶

 هـاي   يبنـد  جمـع  کـه  يمعنـ  نيـ ا به. کردم يراتييتغ حتماً يفکر نظر از :ج
. نداشـــتم قـــبالً کـــه دارم يالتيتـــشک تيـــفعال و کـــار مـــورد در يخاصـــ
 و شـده  تر  کامل بورژوا خرده روشنفکران مورد در ام يقبل هاي  يبند جمع
 بـه  دانـم   نمـي  يدئولوژيـ ا را زميمارکـس . ام  کـرده  دايـ پ يتـر   قيـ عم ختشنا

 بـه  متعلـق  را خـودم  چنـان  هـم  امـا . نداشـتم  قـبالً  که دارم ينقدهائ زمينيلن
ــار ياردو ــي کـ ــم مـ ــم و دانـ ــان هـ ــ چنـ ــات راه را زمياليسوسـ ــشر نجـ  و بـ

 کار ياردو و کارگر طبقه نيسيتئور نيتر بزرگ را مارکس. زحمتکشان
 روشن را کار اساس تنها او البته. يانقالب يها  ستياليسوس بزرگ معلم و

  !ختهير را شالوده و کرده
  د؟ينگر يم چگونه گذشته به امروز :س ـ١۰
 بـه  مربـوط  يکـ ي. دارد دوره دو مـن  ي  گذشـته  يولـ  ست يجالب سوال :ج

 اشـاره  دو هـر  بـه . ديـ تبع تا انقالب از بعد هم يکي و است انقالب از قبل
  :دارم »يفدائ «انيجر به که ينگاه و انقالب از شيپ به اول کنم، مي

 ديشـا . اسـت  شعر کي من يبرا گذشته آن ميبگو ديبا ياغراق چيه بدون
 سـروده  صـالبت  بـا  و يبـائ يز بـه  که يشعر ،»شعر مادر «ميبگو باشد بهتر
 و تـار  کـه  سـت  يانيـ جر و »پابرجاسـت  رنـده يد يآتشگه «چون هم و شده

 و يکيتــار در ســت يمــشعل و ســاخته رثــايا و عــشق و دانــش را پــودش
ــراز ــ برف ــسانگ راز و! صــعب يراه ــا ياف ــجر ني  در. اســت نيهمــ در اني

 و ميعظ يعشق. کور و ريحق يعشق نه است بخش يروشن که ست يعشق
 سـل  و تـراخم  يدوا و. بـود  پـر  خرافـات  از کـه  يطـ يمح در توانـا،  و نايب
 هـا   چـشم  و ديکش  يم نيزم به آسمان از را خدا انيجر نيا ،"ديس يدعا"
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 باطـل  مهـر  رنگارنـگ  نيمـرتجع  اقـوال  بـر  و گـشود   مـي  زمانـه  داديب بر را
 کنـار  نمـا  يانقالبـ  نيمـرتجع  ي  چهـره  از را بنـده يفر يها  صورتک و زد يم

 در کـه  انـد  بـرده  ادي از يبرخ. کرد مي افشا را شانيها"ناکجاآباد" و زد  مي
 حکومـت . ميا  دهينگج يهائ  عرصه چه در و ميا  بوده يطيشرا و طيمح چه

 ياسالم انيجر خطر و ينيخم ۱کرد؟ افشا يکس چه را »احمد  آل«ياسالم
 اکثـر  کـه  يحـال  در ۲!نـداد؟  هـشدار  و ديـ ند يجزنـ  ژنيـ ب قيرف مگر را او

  .زدند مي حرف شپشو آخوند از روشنفکران
  !خلق؟ يفدائ يها کيچر کردند مي معجزه دارند انتظار البد حاال
 ي  قـصه  »گـوش  مـوش  و داشت موش واريد «که ههبر آن در ميبگو ساده

 ،يانقالبـ  روشـنفکر  چنـد  د،يکـش   نمـي  نفـس  يکس و بود »درفش و مشت«
 داديــب هيــعل افراختنــد يپرچمــ فرهنــگ، بــا و بــاهوش ر،يــدل يهــا انــسان

 يادا جـز  ...خلق يرهائ راه در خواندند عشق سرود و يطبقات و ياسيس
 را نگـاه  نيبهتـر  البتـه ! ست؟يـ گرن تـوان   مـي  چگونه يبائيز نيا به احترام،
 ميابراه «يها  مجموعه در تنها شاملو. است شاعران شاعر که دارد شاملو

ــش در ــنه «و »آت ــد در دش ــالغ »سي ــر ب ــس ب ــصرع صدي ــعارش از م  را اش
 نـام  بـه  علنـاً  را ها  آن اکثر و سروده يکيچر انيجر با ارتباط در مايمستق
 فقـط  مـن . اسـت  کـرده  ميتقـد  »اهکليسـ  يهـا   جنگـل   حماسـه  «به اي رفقا
  :آورم يم را آن از يکوچک اريبس نيگلچ
  گسترد مي خاک بر فروتنانه چه کن نگاه
  اش دستان نازک نهال که آن
  عشق از
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  خداست
  اش توفان که يا رخساره...

  ...کرد ارستين مسخ
  )مرد خاک بر عاشقانه که آن الديم(

***  
  يبردار ريش دو انيم کز ستين تاج نيا...

  است ديخورش کاکل بر بوسه
  طلبد يم جان که
  )افتيض(

  /شوکران فروتن کاشفان/ چشمه کاشفان...
  ها فشان آتش ي يمجر در/ يشاد ندگانيجو

  درد کالِه شب در/ خند لب بازان شعبده
  رنديم يم و/ کنند مي روشن را خانه/ ستنديا يم تندر برابر در
  )نيتدف خطابه(

***  
  م؟يگو مي سخن که از آه...
  .اند آگاهان خود مرگ چرا به آنان/ ميزندگان چرا يب ما
  )شکاف(
 اسـت  سـروده  هـا   کيچر با ربط در که را ياشعار زانيم »يکدکن يعيشف«

 اريبـس  اشـتراک  وجـه  شـان  نگـاه  در يولـ  اسـت  شـاملو  از تـر   افزون اريبس
  :است

  ستندينز شب با که شرزه عاشقان آن«
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  »...ستنديک ندانست خفته شهر و رفتند
  )شرزه انعاشق آن(

***  
  /...)/ديگو خروس بانگ (زيبرخ است آمده صبح«

 ميعقـ  بـاغ / نيچـرک  پـود  و تـار  کـان  / را ارجمندها آن را ها  جوانه بنگر
  /روزيد
  .../اديفر به بخوان من با را زمان يداريب/ ../.آورد جوانه نکيا
  )سرودن و بودن از(

***  
 بـدرودتان / بـودن  تـرنم  دارتانيـ د/ .../بلنـد  پروازتان! توفان يها                 مرغ يا

  سرافراز و بلند تان خيتار/ سرودن شکوه
  .بلند همرازتان يباستان اِري زان/ دار سِر ناِم گشت که سان آن
                  )مرداب خواب يسو زان(
 بـل  الزامـاً،  کيدئولوژيـ ا يتعلقـ  اي ياسيس ارادات خاطر هب نه شاعران نيا

 نيـ ا جوسـت،  قـت يقح کـه  يهنـر  و شـاعرانه  ئـز غرا بـا  وجودشـان  بن از
  .اند سروده را اشعار

ــ چ وجــودش  در هنرمنــد  و شــاعر  . »نمـــا قطــب  «چــون  هــم  هــست  يزي
ــم کــه يينمــا قطــب ــه لي ــائيز ب ــه و يب ــا دارد، قــتيحق ب ــا نمــا قطــب ني  ب

 سرو يباشناسيز و اصالت و تيماه با کند  نمي کار استيس و يدئولوژيا
  .دارد کار
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 هــم چنــدان کــه زنــم مــي مثــال را »ييکــسرا وشايســ «چــون هــم يشــاعر
 خواســت بــه اش يکارهــا شتريــب متاســفانه چــون ستيــن يخــوب ي نمونــه
 شـاعر  قتـاً يحق چون ييکسرا اوشيس نيهم اما. اند  شده سروده اش  حزب
 و کشد  مي خود يسو به را شينما  قطب ها  کيچر دهيپد هنرمند، و است

ــرغم ــوده ب ــودن يا ت ــد اش ب ــه چن ــايز ي چکام ــآم شيســتا و ب ــبرا زي  شاني
  :ديسرا يم
  ييصحرا گل من نينازن يا...«
  پر پر قيشقا نيآتش يا
  نيخون متبرک پِر پانزده يا

  جوان ي ساقه نيا سِر از رفته باد بر
  خاطرم باغ در تو به دهم مي ستيز من
  سرخ سفال نيا در قلبم درون در من

  کنم مي غرس را تو يدهايام عطر
  ديع شِب به کنم مي فنداس ي کهنه درخت بر من
  »...ناکام اهکليس يا را دتيسف ديسع نام

  )دود طعم به آتش يسرخ به(
 و انـد   بوده متاثر انيجر نيا از ياريبس هنرمندان و سندگانينو و شاعران

  .اند نداشته ها کيچر به يخاص تعلق اي ياسيس ارادت الزاماً زين ها آن
 از و مختلـف  يهـا   مناسـبت  هبـ  که يمتعدد اشعار بر عالوه يکدکن يعيشف
ــزوا ــاگون ياي ــرا گون ــا يب ــل يريتــصو ســروده، جنــبش ني  از تأمــل قاب
 يبررسـ  کيـ  در او. کنـد   مـي  ميترسـ  زمانـه  »حـالج  «عنـوان  بـه  ها کيچر
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 بـه  معاصـر  شـعر  در را يمشخـص  ي  دوره رانيـ ا معاصـر  شعر از کيآکادم
 و اهکليســ از متــاثر کــه کنــد مــي يبنــد خــصلت »اهکليســ شــعر «عنــوان

 سـازان،   لميفـ  مثـل  را يگـر يد اريبس هنرمندان. است بوده يکيچر نبشج
 کـه  کـردم  خـاطر  نيـ ا بـه  را اشـارات  نيـ ا مـن  زنـم،   نمي مثال سندگانينو

 مـن . اسـت  الزم خـاص  يگـر  سـنجش  ،يا  دهيپد هر سنجش يبرا ميبگو
 کـه  چـرا  شناسـم   مـي  قـت يحق گران سنجش نيبهتر را هنرمندان و شاعران

 و يبائيز و قتيناحق و قتيحق اصالت، و تيماه ،تيواقع يورا در ها آن
 را هـا  کيچر قتيناحق و قتيحق. کنند  مي لمس و احساس را ها  يبائيناز
  .کرد جستجو زمانه يواقع هنرمندان و شاعران شعر و جان در ديبا
. انـد   درآورده را آن »هـا   ياطالعـات  «کـه  دهيرس دستم هب يکتاب روزها نيهم(

 را آن سـت  يديـ جد ينگـار   خيتـار ! انـد   نوشته را يئفدا سازمان خيتار مثالً
  !)ديبخوان کنم مي هيتوص شما به

  :ديتبع تا انقالب از پس يعني دوم دوره
 سـازمان  و بودنـد  زده رقـم  شيپـ  از را اش  سرنوشـت  کـه   ايـن  با دوره نيا

 روشـنفکران  نيب که يا  سابقه يب تيمحبوب برغم [خلق يفدائ يها کيچر
 تيهـدا  خـط  و يرهبـر  فقدان ليدل به] داشت عهجام خواه يترق اقشار و

 بـه  مـا  ياسـ يس اِتيـ ح در يمهمـ  ي  دوره بـود،  شکـست  بـه  محکوم کننده
  .ديآ يم حساب

 اعمـاق  در کـه  يتـ يواقع يرو به را ما چشم که است  نيا دوره نيا تياهم
 مـا  چـشم  بـه  که يخلق همان. گشود بود، پنهان و گذشت  مي ما ي  جامعه
 »محاربـه  «بـه  و شـد  دغلکـاران  دسـت  ي  چـه يازب سـاده  يليخ بود، مقدس
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 ،يسـنت  يهـا   هيال ژهيو هب جامعه يانيم اقشار. پرداخت شيخو منافع هيعل
  .شدند خواه يترق يروهاين شرفتيپ مانع و گرفته يارتجاع مواضع

 بــا روشــن زيتمــا فاقــد اش"تيــاکثر" کــه "يفــدائ يهــا کيــچر ســازمان"
 جـاد يا يجـا  به و شد بحران ردچا شدت هب بود انيحکومت "زمياليضدامپر"

 کيـ  يبـرا  شرويـ پ کـارگران  يدهـ  سـازمان  و »يانقالبـ  چپ مستقل «صف
 گرفـت  شيپ در را حکومت با سازش يمش مستمر، و يطوالن يا  مبارزه

ــاِه در و  از يا ه زائــد کــه ســاخت را »تيــاکثر «ســازمان »امــام خــط «پن
  .شد حکومت

ــاقل« ــا »ِتيـ ــازمان نيـ ــه سـ ــل در کـ ــت مقابـ ــع حکومـ ــ يموضـ  و يانقالبـ
 يا  برنامـه  و يکـارگر  يمـش  خـط  فاقـد  و متـوهم  داشـت  رسازشکارانهيغ

 نيـ ا. بـود  فـراوان  يتناقضات حامل و کارگران مستقل تشکل يبرا روشن
 يريـ گ  شـکل  بـه  توانـست   مـي  کـه  يشـعار  نيتر  درست طرح برغم انيجر
 کيدئولوژيـ ا ي  مبـارزه  «ضـرورت  طـرح  يعنـ ي ـ کند، کمک يانقالب يچپ
 تيوضـع  نيـ ا. شـد  زهياتـوم  جيتـدر  هب و دينفهم را آن تياهم خود ،»يعلن
 و تيـ باکفا يرهبـر  فقدان يکي: است مهم عنصر دو محصول زيانگ غيدر

 از سـازمان  نيـ ا محاصـره  اي ريکث هواداران وروِد يگريد گر،  تيهدا خط
 شـده  يانقالب انقالب، امواج با که يجوانان و يزندان يانقالب عناصر قيطر

  !يرهبر توان و تجربه هرگونه فاقد و بودند
 يمردمـ  کـرد يرو نيا که چرا ديد اش يزمان هم در و هم با ديبا را دو نيا

 امـا ! نشـست  يمـ  ثمـر  بـه  کـه  بـود   يمبارزات يعيطب محصول حال نيع در
 ٣ و ٢ ي  درجـه  ياعضا و کادر يتعداد از بود عبارت سازمان که غايدر
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 يحتـ  ها آن از يبعض که شده ادآز تازه يزندان يتعداد اضافه  به مانده يباق
 و طـرف  کيـ  از يعمـوم  ضـعف  نيـ ا. بودنـد  دهيـ ند هـم  يآموزش ي  دوره

 بانـد  يطلبـ   جـاه  و يطلبـ   فرصت و يمخف ياعضا تواضع و ينيب  واقع ديشا
 عنـوان  هب "نگهدار باند" يريگ  شکل به) فتاپور يمهد ـ نگهدار فرخ (زندان

 تيـ هو ي  درباره نيا از شيپ که شد منجر انقالب از پس يرهبر عناصر
  .کردم صحبت ها آن
 کمتـر  ها  نيا که بودند ها  که ها  ياسالم مگر که ديآ يم شيپ سوال نيا اما

 کـه  ميدانـ   مـي  سـت،  يجـائ  به سوال اما کنار به "يبيغ يها  کمک"! باشند؟
 و "امام يها  تهيکم" ساختن يبرا »خواهد يم مقدس وسائل مقدس هدف«

 اصـغر  از. »فتاپور يمهد و نگهدار فرخ« است معلوم "نياو زندان" تصرف
 يبــرا امــا. ترنــد  متمــدن هــا يالجــورد و هــا يبــازار بچــه ريســا و قــصاب

ــپ کــارگران يســازمانده ــ چــپ و شروي ــ ،يانقالب ــچ هــر از شيپ ــبا زي  دي
 زحمتکـشان  و کـارگران  يطبقـات  اسـتقالل  بـه  و بـود  يانقالب ستياليسوس
  !داشت باور

 شـود   مي ي"تياکثر" ،يفدائ سازماِن تياکثر که ستين يتصادف رو هر به
 و روشـنفکران  و خواه يترق ي   هيال که يرينظ يب استقبال از ستين قادر و

 يهــا هيــپا يانقالبــ اوضــاع در و ديــجو بهــره ســابقه، يبــ نيچنــ يکـرد يرو
 نـشده  سـاخته  انقـالب  تـا  اهکليسـ  از ليـ دل هـر  به که بسازد را يسازمان

  ...بود
 فرهنـگ  افتنيـ  بـسط  و شکست ي  دوره دنش يطوالن با گريد حاال تازه

 يحتــ و يديــالق و يطلبــ جــاه مثــل يامراضــ تيســرا و »يستيــدوآلياندو«



 

 راه هاي بيراهه از ۱۱۴

 از ستيـ با يمـ  يديجد هاي  يبند جمع ،ياسيس يخودفروش و يفروش  آدم
  .داد دست هب شکست ماترک

 از بعـد  ونيسيـ اپوز هـاي   يبند  گروه تيماه ميبگو خواهم يم اشاره نيا با
 متفاوت اميق از قبل هاي يبند گروه با کشور خارج در خصوص هب و اميق

 تفاوت نيا افتد ينم اتفاق يانقالب يتحول و گذرد  مي زمان چه هر و است
 تـر   دانـا  و تـر   خوانـده  و سـوادتر  بـا  همـه  امـا  ظـاهراً . شـود   مـي  رتـر يگ چشم
 هـاي   يبنـد  گـروه  باسـوادترها  نيهم از يبرخ نکيع ريز ژهيو هب و اند  شده
  !تر نادان و سوادتر يب »ها کيچر «خصوص هب اميق از قبل
ــ١١ ــروز، :س ــ ــخو امـ ــو شتنيـ ــته در را شيخـ ــال و گذشـ ــه حـ  چگونـ

  !د؟ينگر يم
 در چـون  يولـ  دهـم   مـي  حيتـرج  برگذشـته  تجربـه  لحـاظ  به را امروزم :ج
 دهـم،  انجام ستيبا يم و توانم  مي و دارم دوست که يمثبت يکارها ديتبع

 البتــه آن از يمهمــ بخــش کــه ام ياضــنار خــودم از يقــدر ام، نــداده انجــام
 انجـام  ستيـ با يمـ  معـاش  يبـرا  که ست يکارهائ و يزندگ نوع به مربوط

 سـت  يضـرور  و ميـ دار دوسـت  کـه  را يکارهـائ  گـذارد   نمـي  نيا و ميبده
 هـم  ام  گذشـته  مـورد  در. اسـت  تجارب نوشتن شتريب منظورم. ميده انجام

 بـد  يلـ يخ م،يـ ا داشـته  ام ههم که يئ ها  تيمحدود آن با مجموع در نظرم  به
 و داشـته  يمـسلک  و مرام .ام  بوده يتبمث آدم که ام  خوشحال شخصاً! نبوده

  .برسم يخاص زيچ به که نبوده هم قرار. ام دهيجنگ شيبرا
 متوسـط  طـور  هبـ  کيـ چر کيـ  کـه  بـود  يزنـدگ  ماه ٦ بود قرار که چه آن
 در سرقـ  کـه  يکس ديکن تصور ديتوان  مي نيبنابرا. باشد داشته توانست  مي



 

 ۱۱۵پژوهشگر يک سواالت به پاسخ

 هـا     ستيـ کمون يمنتهـ ! داشـته  کـه  سـت   يهائ  شانس شکرگزار اساساً رفته
 تخـم  و کننـد  يبذرافـشان  يطيشـرا  هـر  در "نيم يهوش" مثل دارند دوست

 تـا  هـستم  بـرال يل شتريـ ب نظـر،  نيا از من بکارند، را روشن يفردا به ديام
 کـار  هبـ  را کلمـه  نيـ ا تـسامحاً  مـا  که ست يتنبل منظورم البته!! (ستيکمون

. دارم فرصت هنوز کنم  مي فکر و ام  نداده دست از را دميام يول!) ميبر يم
  .کنم يعمل را ميها خواست تا کند ام ياري شانس هم باز دوارميام

 مـن،  نـسل  ونيـ انقالب از يمعـدود  تعـداد  يعني ما که دينکن فراموش ضمناً
 بــه بــود يمــ قــرار اگــر. ميــا نداشــته مبــارزه از يبــيغر و بيــعج انتظــارات
 اصوالً اگر باشد، کننده ناراحت توانست  مي م،يدينرس که ميبرس حکومت

. شـود   مـي  عوض مبارزه اشکال فقط که د،يجنگ ديبا يزندگ يبرا مدام و
 را خودش خاص الزامات يا دوره هر کنم مي فکر شخصاً من ن،يا يسوا
 نيـ ا متواضـعانه  فهـم  يبـرا  م،يستيـ ن هـا   دوران ي  همـه  »قهرمـان  «ما و دارد

 خيتــار از يگـر يد دوران کيـ  در مـا  کـه  ديــفهم يدرسـت  هبـ  ديـ با تيـ اقعو
 يديـ تبع کيـ  عنـوان  هب من چون هم يکس و ميدار قرار کشورمان ياسيس
 داشـته  انتظـار  يديتبع کي حد در خودش از و کند نگاه خودش به ديبا

ــه. باشــد ــتبع در البت ــوان مــي هــم دي ــس يکارهــا ت ــدن و مثبــت اريب  و يمان
 يزنـدگ  رانيـ ا در کـه  نفر کي با است متفاوت يمنته د،دا انجام يضرور

 ثمـر  مثمـر  توانـد   مـي  و اسـت  سـاز   نـده يآ که ست ينسل به متعلق و کند  مي
 هـا "قهرمـان " دوران اسـت  مـسلم  چـه  آن ...چه و چه و است ريدرگ باشد،

 تنهـا  نـه ! اسـت  گشته واژگون که ستين شاه و خيش فقط. شده يسپر هم
 از (خودشــان دســت بــه جــا همــه در همــه ييرهــا کــه "کــارگران ييرهــا"

  .است سريم) نيپائ



 

 راه هاي بيراهه از ۱۱۶

 نگـاه  خـودم  بـه  هـم  رونيب از من اما است من شيخو شتنيخو نگاه نيا
 تيوضـع  مـتن  در ستيـ با يمـ  تنهـا  را يسـؤال  نيچنـ  ميگو  مي اول: کنم  مي
 که است نيا تيواقع و گرفت نظر در افتاده اتفاق که يتحوالت و ياسيس
 جنــبش پنجــاه ي دهــه اول ي مــهين و چهــل يهــا  دهــه يعنــي »گذشــته در«

 بـر  و بـرد  يم سر هب خواب و يکيتار در و ينسب رکود کي در ما يعموم
 همچـو  کيـ  عملکـردِ  جهـت  نيهمـ  بـه . بـود  حاکم وحشت و ترس مردم

 يراهــ فـراز  بـر  روشــنگر يچراغـ  همچـون  سـت  يســازمان عـضو  کـه  يمنـ 
 در کـه   اين با البانق: کند  مي فرق بعد! موجه و باستيز صعب، و کيتار

 را سـابق  ميـ رژ يجا تر  اهيس يارتجاع و خورد شکست اش  اهداف تحقق
. کـرد   مـي  عوض ديبا را زيچ همه و شد يعموم يداريب باعث اما گرفت،

 را خـود  نقـش  »چـراغ  «ده،يـ دم انقالب» ديخورش «که يا  هنگامه نيچن در
 بـا  ينـ رهبرا يانقالبـ  نيچن يرهبر و تيهدا يبرا حاال! دهد   مي دست از

 کنند يپافشار مردم يقيحق مطالبات بر و نديبنما راه که بود الزم تيکفا
 راه و کــرده افــشا را بــانيفر عــوام و رنــديگ جلــو را يا تــوده يسرمــست و

 کيـ  يحتـ  و يمنـ  چـون  هـم  کيـ  جهـت  نيهم به. ببندند را شان ي الياست
 درجه کادر چند فقط و اند  کشته قبالً را اش  رهبران که يسازمان چون هم
 نقــش ميتــوان نمــي) هــستم مــن هــا آن از يکــي کــه (مانـده يباق آن از ٣ و ٢

 نيا که غايدر و! است زيانگ  غم نيا و. ميکن فايا يا  سازنده و مثبت چندان
 همچـو  کيـ  کـه   اين فهم فقط! (مينباش گرا  اراده اگر است، هيتوج قابل هم

  !)استيگو برسد، سازمان نيا يرهبر به تواند مي ي"نگهدار"
  د؟ينيب يم چگونه رانيا معاصر خيتار در را خودتان نقش :س ـ١٢



 

 ۱۱۷پژوهشگر يک سواالت به پاسخ

 »گـذار  انيـ بن «کيـ  نـه  مـن ! اسـت  من وزن از تر  نيسنگ يبس تان سوال :ج
 بـار  کيـ  يحت نه و! (»ياسيس تيشخص «باصطالح نه، ام، ياسيس يانيجر
  .)ام کرده يريعضوگ را اشرف ديحم هم
 و داشـته  سـر  به ايدر عشق خرد يباريجو از که يکوچک يماه چون هم
 و مـن  نقـش  ستا  نيا. ام يرهائ و يآزاد يپ در چنان هم است، شده يراه

  !شده يونيليم بختانه خوش نکيا که! رانيا معاصر خيتار در من امثال
 در تجربـه  نقـش  شـما  نظـر  به خودتان يزندگ خيتار به توجه با :س ـ١۳

  ست؟يچ رامونيپ از درک و دگاهيد
 وسـعت  و عمـق  رامـون يپ از مـا  درک و ما يها دگاهيد به تجربه قطعاً :ج
ــ ــدن و بخــشد يم ــ را اي ــر يواقع ــ ت ــيب يم ــه و مين ــارت ب ــسب يعب ــر را تين  بهت
 و »تجربـه  فقـدان  «بـه  و سـت  ياسـ يس ي   تجربـه  شـما  منظـور  اما. ميفهم يم
 ستيـ با يمـ  مـن  نظـر   به که ست يموضوع نيا. ديدار توجه »تجربه انقطاع«

 بـه  اساسـاً  موضـوع  نيا کنم  مي فکر من. شود يبررس يخيتار ـ ياجتماع
 خـان  کـه  يمملکتـ  در. شـود  مـي  مربـوط  مـا  ياجتمـاع  ياسـ يس »سـاختار «

 و کنـد   مـي  توانـد   مـي  يکار هر دارد را ياسيس قدرت که هر و ست يخان
 يزيـ چ نـه  لطبـع   بـا  و اسـت  حاکم يسامان هناب: ستين کس چيه يگو پاسخ

 از فراتـر  يحتـ . شـود  مـي  منتقل درست يزيچ نه و رديگ  مي شکل درست
 گونـه  و وسـعت  سـابقه،  بـه  کـامالً  ما ياسيس و يفرهنگ ،يمل تيهو ن،يا

 کــشتن. دارد ارتبــاط مــا ياجتمــاع و ياســيس يفرهنگــ ي نهادهــا يگــون
 و ماسـت  يبـدبخت  از يکـوچک  ي  گوشـه  ها آن تجارب انقطاع و ونيانقالب

  ؟!ياجتماع بتيمص نيا معلول ديشا



 

 راه هاي بيراهه از ۱۱۸

  د؟يدان مي يفدائ را خودتان ايآ :س ـ١۴
 خيتـار  کـه  چنـان  هـم . »کـرد  شـنا  تـوان    نمـي  بـار  دو رودخانه کي در «:ج

 مربـوط  بـودن  »خلـق  يفدائ کيچر «ژهيو هب و يگر يفدائ. شود  نمي تکرار
 تکـــرار کـــه ماســـت کـــشور ياســـيس خيتـــار از نيمعـــ ي دوره کيـــ بـــه

 ،يجـد  ي  مبـارزه  ضـرورت  کـه  ستيـ ن معنـا  نيا به نيا البته. ست يناشدن
 نظـر  نيـ ا از. اسـت  شـده  يمنتفـ  مبارزه مشابه اشکال يحت اي و يثارگريا

 را مبـارزه  نـوع  و سـطح . بـود  تـر   جانبـه  همه و تر يجد بار صد ديبا يحت
 و اسـت  شـده  تـر   دهيـ چيپ يبـس  طيشرا هم. کند  مي نييتع دشمن و طيشرا
 يا  واقعـه  اديـ  مـرا  شـما  سـوال ! تـر   دهيـ چيپ و تـر   سفاک بار صد دشمن هم

  ۳.انداخت
 آرزو امـا ! نـه . اسـت  روشـن  پاسـخ  نه، اي دانم  مي »يفدائ «را خودم که  اين
 قــد يرزمنـدگان  رانيـ ا بـر  حـاکم  فـساد  ي جرثومـه  بـا  مبـازره  در کـنم  مـي 

 و نام هر با (م،يا بوده ما که نيشيپ انيفدائ از »تر يفدائ «بار هزار برافرازند
 ســت يضــرورت نيــا کــه چــرا) اســت آنــان رزم ي ستهيــشا کــه نــشان

 نيـ ا گمـان  يبـ «: رايـ ز ،يجـد  و قيـ عم يتحول نوع هر يبرا رياپذن  اجتناب
  اوست زيانگ ديام يچاووش

  ».رساند يم منزل به را کاروان که
  )شاملو(» .ستين مقدر يمعاد را مردم دينوم «و

  ١۳۸۷ ماه مرداد

  
  



 

 ۱۱۹پژوهشگر يک سواالت به پاسخ

  :ها نوشت پي
 از ترسناک زمياليامپر از نيخشمگ" و "آباد ناکجا به بازگشت" ان،يپو زيپرو ريام ـ١

  ."انقالب

  يجزن ژنيب ،"ياسالم زميمارکس" ـ٢

 به شما ديپرس ينيفلسط يستيمارکس از عام مالء در رند سِتيژورنال کي يروز ـ٣
  !داشت مي وجود کاش يا: گفت پاسخ در او د؟يدار باور خدا

  
  

  

  

  

 





 

 ۱۲۱ گفت و گوي منوچهر آذري با عباس هاشمي 

 منوچهر آذري با عباس هاشمي گوي و گفتنخستين 

 كـه  اسـت  مانـده  بـاقي  يهـا  چريـك  معـدود  از ييكـ  يهاشـم  عباس رفيق
 از هـر  او. نـد ك  مـي  فكـر  و يزنـدگ  حقيقـت  و واقعيـت  در ادعا و پيرايه يب

 را عالقمنـد  ي  هخواننـد  و نـد ز  مـي  خود خاطرات و گذشته به ينقب يگاه
 اي  هتـاز  جـانِ  او بـه  اما. ندك  مي خاطراتش نفس يك خواندن به "مجبور"

 و هـد د  مـي  نشان ما به را چريك يرفقا يانسان ي  هچهر او. بخشد مي هم
. بــسازد قــديس هــا آن از كــه آن بــدون و نــدك مــي يــاد آنــان از احتــرام بــا
 يواقعـ  شـكل  به او. ويدگ  مي نيز هايشان ضعف از تعصب بدون و مهابا يب

 آشـنا  پنجـاه  ي  هدهـ  يانقالبـ  جوانـان  از ينـسل  روابـط  و تجربيات با را ما
 نـسل  يبـرا  وانـد ت مـي  يزوايـاي  از و سـت  اي  هزنـد  تـاريخ  خـود  كه ندك  مي

 .باشد بخش الهام امروز مبارز

 دسـت  در كتـاب  از را مـا  "راه ياه  هبيراه از يصفحات" انتشار با اخيراً او
 بـا  او پاسـخ  و پرسـش  ايـن  در. كـرد  مطلع "راه ياه  هبيراه از" انتشاراش

 و اندوسـت  سواالت از اي  همجموع كه من سواالت به تامل و جان چشم
ــر در هــم را رفقــا ــ و هــدد مــي پاســخ يــردگ مــي ب ــا را خــود ياهــ هتجرب  ب

  .ذاردگ مي اشتراك به خوانندگان
*** 

 عالقه با را شما ياه  هنوشت كه هستم يكسان از من ):س (يآذر منوچهر
ــال ــي دنب ــ م ــاً و نمك ــ تقريب ــا آن ي ههم ــشه دارم، آرشــيوم در را ه ــه همي  ب

) تيدهـس  معـدود  متاسـفانه  كه (شما امثال و شما تأمالِت و شما خاطرات



 

 راه هاي بيراهه از ۱۲۲

 شـما  بـا  توانـستم  اخيرتـان  ي  هنوشـت  تيتـر  سر بر كه حاال ،ام  هبود عالقمند
 را فرصـت  باشـيد  موافـق  اگـر  كـه  اسـت  طـور  هچـ  باشـم،  داشته يگفتگوي
 بـوده  مطرح ها يخيل يبرا انمد  مي كه را يبسيار سواالت و شمرده مغتنم

 بگذارم؟ ميان در شما با انم،د مي مفيد هم را آنها طرح و

 امـا  اسـت،  خـوب  هم بسيار! حتما نم،ك  مي خواهش ):ج (يشمها عباس
ــوم ــست معل ــخ ني ــا پاس ــانع يه ــد ق ــته اي هكنن ــم داش ــ. باش ــر هب ــه رو ه  ب

 اميـدوارم . داد خـواهم  پاسـخ  اسـتطاعتم  و حافظـه  حـد  در تـان  يها  لسوا
 يجـا  را خودتان يوقت باشيد، راحت هم شما .نشوم يكس رنجش باعث
 هـم  مـن . دارند يسواالت و نندك  مين فكر اشم مثِل كه ذاريدگ  مي يديگران
 .باشيد شما مخاطبم الزاما كه آن يب بدهم جواب شما به وانمت مي تر راحت

 ريتفس قابل و زيانگ بحث واندت  مي شما ي  هنوشت آخرين تِريت نظرم به :س
 در مثال. ندارد يمنف يمعن ضرورتاً راههيب که  اين با راهه؟يب چرا كه؛ باشد،

 يرعاديغ راه. راه مقابل": است شده يمعن گونه نيا راههيب دهخدا فرهنگ
. مـسلوک  و معمـول  ريـ غ راه. رمـسلوک يغ يراهـ . متداول و رمعموليغ و

 راه. رمـسلوک يغ قيـ طر. نروند آن از همگان که يراه. رمعروفيغ يراه
. ودشـ   مين احساس آن در يمنف بار دينيب يم که يطور همان ".دشوارگذار

 شـده،  داده آن بـه  يمنفـ  يمعنـ  ديـ عم و نيمعـ  هنـگ فر در که يصورت در
 نداشـته  ييجـا  بـه  راه کـه  يابـان يب. کـج  راه": اسـت  متداول بيشتر كه همان
 يبرا اکنون ".غلط و کج راه نرسد؛ مقصد به آن از انسان که يراه باشد،

 "راه" بـه  يريتفس و يمعن چه با را "راههيب" شما بدانم که است جالب من
 د؟اي هکرد متصل



 

 ۱۲۳ گفت و گوي منوچهر آذري با عباس هاشمي 

 هم خودم شود، منتشر است قرار كه يكتاب و مطلب تيتر اين به راجع :ج
 انتخــاب را تيتــر ايــن تعمــداً! داشــتم آن از را مختلــف يتفــسيرها انتظــار
 واقعيت در بشود، يتفسير و تعبير چه واژه اين از نيست مهم بدواً. كردم

 يقتـ و! اسـت  موجود راه تنها ينواح از يبسيار در بيراهه كه ماي   هديد اما
ــم ــوانع ه ــه" دارد وجــود راه در يم ــ "بيراه ــار طــور هب ــه ياجب ــدل راه ب  ب
هـاي    کـنم، بيراهـه     صحبت مـي   راههاِي     مضافاً اينکه من از بيراهه     .ودش  مي

 "گذار دشوار راه" را بيراهه كه موافقم بسيار دهخدا با من .معطوف به راه  
 لحـاظ  بـه  هـم  كـه ! نـد ك  مـي  تعريـف  "يعـاد  غير و معمول غير راه" نيز و

 راه بــا مقايــسه در بيراهــه يولــ .يمفهــوم هــم و اســت صــحيح يجغرافيــاي
 يـك ! نيـست  يعـاد  هـم  گذاشـتن  زبـان  زير سيانور. نيست يعاد ،يعاد

 ميليـاردر  يبـورژوا  يـك  فرزنـد  يـا  ،يمفتاح اسداهللا مثل هوشمند پزشك
 و كــارگران يرهــاي خــاطر بــه يــا و يآزاد يبــرا را خــودش خــرم، مثــِل

 شـده  يطـ  راِه هم كال و ...ست يعاد غير هم بدهد شتنك به زحمتكشان
 يعـاد  اي  همبـارز  مـسلحانه،  مبـارزه  خـود  اصـال . نبـوده  يعـاد  و يمعمول
. ننـد ك  مـي  يضـرور  را آن يمقاطع در ،يدمكراس فقدان و موانع اما. نيست

 يراهـ  شـبيه  و ويـد گ مـي  فـروغ  كـه  سـت  ي "راه ياه  هبيراه" همان اين و
 و تامـل  يانـدك  بـا  فـروغ،  ي  هشـاعران  انتخـاب  ايـن . رفته او خود كه ست
 و تيتـر ! دش  مي يط بايد كه بوده يراه بيراهه اين هدد  مي نشان يبين واقع
 موانــع بــا دو هــر او و مــا چــون! عمــد بــه و ام هگرفتــ او از را كتــاب نــام

 موانــع از هــم او ي هبيراهــ م،ايــ هبـود  مواجــه يمــشابه سياســي و ياجتمـاع 
 بيراهه شد مجبور او و! او ميِل يا بودن خل خاطر هب نه خيزد مي بر يواقع

 فـروغ  بـين  دارد وجود هم يتشابه خاطر همين هب. برسد راه به تا برود را



 

 راه هاي بيراهه از ۱۲۴

 دو در امـا  جـسارت،  در هـم  و حـساسيت  در خلق؛ يفداي يها چريك و
 كـه  كـرد  عـصيان  و زد آتـش  و آب بـه  را خـودش  فـروغ  متفـاوت؛  ِاِشـل 
 يفـداي  يهـا  چريـك  كنـد،  بيان را زنان قوقح ينتر  ياساس و ينتر  يابتداي
 يبيـدار  تـا .. .زدنـد  آتـش  و آب بـه  را خودشان يديگر نوع به هم خلق
 يديكتاتور مقابل در خود ياساس حقوِق از و نترسند مردم و كنند ايجاد
 !آمدند بيرون موفق هم دو هر منظر به! كنند دفاع

 بيـرون  قموفـ  خلـق  يفـداي  يهـا  چريـك  وييـد گ  مـي  هـم  امـروز  شما :س 
 چـه  بـا  انگيـز  دريـغ  سرنوشـتِ  ايـن  بـرغم  كه بگوييد است ممكن! آمدند؟
 ؟اند هبود موفق وييدگ مي يا ارزيابي

 هـم  مـن  پاسـخ  عـوض  در ست، يطبيع من يبرا شما تعجب و سوال :ج
 ســازمان" كــه اســت ســال چنــد: بــود خواهــد يرياضــ يقــدر منطقــاً
 و كـشته  را يشاعـضا  از چقدر ندارد؟ وجود ي"خلق يفداي يها چريك

 و شـده  انجـام  او ضـد  تبليغـات  چقـدر  ؟انـد   هكـرد  نـابود  را اش يها  لتشك
ــي ــد ود؟شــ م ــا چن ــشريه ت ــ ن ــك اصــطالح هب ــا تئوري ــدين ب  روشــنفكر چن

ــ يدســتگاه ــنظم طــور هب ــر را ســرتاپايش م ــار آتــش زي  تهمــت و ناســزا ب
 رسـد؟ ت  مي شا  اسم از و اش  همرد از ارتجاع هنوز چرا و چرا؟ ؟؟اند  هگرفت

 قيمـت  يـك  اش  هزنـد  و مـرده  فيـل ": دايـ   هشـنيد  را المثـل  ضـرب  اين بدال
 بـه  خـود  عمـلِ  در خلـق  يفـداي  يهـا  چريـك  چـون  نمكـ   مـي  فكر! "است
 و يرنگـ  يـك  و سـالمت  دليل هب الگو و ارثيه اين كه ؛اند  هشد بدل يالگوي
 يبـرا  ويـژه  هبـ  .اسـت  خطرنـاك  اش ياجتمـاع  اهـدافِ  البتـه  و اش  تشهام
 سـت  يموفقيت همين خوب و! است يفروپاش حال در هك اي  هپوسيد رژيم



 

 ۱۲۵ گفت و گوي منوچهر آذري با عباس هاشمي 

 هرگـز  خلـق  يفـداي  يهـا  چريـك  كـه  نكنيـد  فرامـوش ! مـن  نظـرِ   به بزرگ
 قــصدشان اساســاً و نبــوده كارشــان دســتور در "يسياســ قــدرت تــصرف"

 تعيـين  سپردِن و ها آن حقوق طرح و سياست به مردم كشاندِن و يبيدار
ــه شــان سرنوشــت  و يتبليغــ ســت اي هورد. اســت بــوده خودشــان دســت ب

ــداركات ــال و يت ــودگ خــواب از يانتق ــرس و يآل ــه ت ــدار ب ــل و يبي  و تام
 هدافا اين من نظر از جهت همين هب ادعا، بدون و فروتنانه هم آن! مبارزه
 همـه  كـه  يبزرگـ  دانـشمندان  يا و كبير يها  تلنينيس ماركسيست به الزاماً

. نداشـت  احتيـاج  رددا و داشـته  وجـود  ماشـاهللا  فـراوان  و هـستند  چيزدان
 ! رفته؟ آخر به تا يتنهاي به را ي"ماراتون" يكس چه يوانگه

 از اي هعــد دارد، يدشــمن هــا چريــك بــا كــه نيــست البتــه رژيــم فقــط :س
 کـم ! نندك   مي تبليغ شان عليه و دارند ضديت ها چريك با هم روشنفكران

 سـواد  يبـ " کـه   ايـن  اي "!نه شعور يول داشتند شور" نديوگ  مي که ماي  هدينشن
 چــرا ... "گرفتنــد  شــان  دســت  تفنــگ  و خواندنــد  کتــاب  دوتــا ! بودنــد

 شما؟نظر به

 قـديم  نيـست،  تـازه  ايـن  و! شـدند  الگو ينوع كه دليل همان هب درست :ج
 قـادر  امـا  انـستند د   مي خود "رقيِب" ينوع هب را ها چريك يروشنفكران هم
 يدولت دستگاه و ديوان در داشتند دوست ها آن. نبودند ها آن با رقابت به

 آن "امنيـت  و ثبـات " از و بخورنـد  را خودشـان  ماست و كنند خوش جا
 بـساط  را آن هـا  چريـك  بكننـد،  هـم  يغرولنـد  البتـه  و كنند دفاع و تغذيه
 گونـه  ايـن  بـرخالف  درسـت  و. شـود  جمع بايد كه يدندد  مي يستم و ظلم

 باحثاتم به آگاه نقد، و پژوهش و مطالعه اهل ،يفروتن با ها آن تبليغات،



 

 راه هاي بيراهه از ۱۲۶

 از بگــويم بايــد نــشود؛ اغــراق كــه آن يبــرا و بودنــد ياجتمــاع و يسياســ
ــسيار ــنفكران يب ــتگاه روش ــواد يدس ــان و س ــشتر شعورش ــود؛ بي ــك ب  ي

 را احمـد  آِل جالل ،يسالگ چهار و بيست سن در (است پويان اش  هنمون
 كـانون  گـذار  بنيـان  نيـز  و فكـران  روشـن  از يانبوه يبرا بود اي  هاتوريت كه

ــران، دگاننويــسن ــا اي ــر نقــد دو ييكــ ب  اش، ياســالم – يارتجــاع فكــارا ب
 سـت  يجزنـ  بيـژن  اش  هنمونـ  يـك .) كـرد  دراز ينظـر  لحاظ به را مرحوم

 و ارزش بـا  ياجتماع و يتاريخ آثار ي  هنويسند و چپ متفكران از ييك(
 يسياســ اوضــاع از هــدد مــي يمشخــص يارزيــاب كــه ســت ييهــا شپــژوه

 ي  همبـارز  چـرا  شـاه  يديكتـاتور  بـا  مبـارزه  در كـه  ايـن  و ايـران  ياجتماع
 را اش  هدفاعي (ست يمفتاح سداهللا اش  هنمون يك) ست يضرور مسلحانه
 يـك ) اسـت  بـوده  پزشـك  ايـشان  تـازه . اريـد د  مـي  بر سر از كاله بخوانيد

 يهـا  شكوشـ  و اهـ  هترجمـ  هـا  پـژوهش  بـا  (سـت  يدهقـان  بهـروز  اش  هنمون
 مـسعود  اش  هنمونـ  يـك ...) و يبهرنگ صمد با همراه اش يفرهنگ ي  هارزند

 بهمناش    مرضيه اسکوئي ست، يک نمونه     اش  هنمون يك است، احمدزاده
 يمـومن  حميد اش  هنمون يك و بود فرهيخته يمعن تمام به كه است آژنگ

 يـك  ام  هديـد  گـاه  حـضرات  ايـن  امـا ! نبودنـد  كم و ،اي  هحرف يپژوهشگر
 بودنـد  جـوان  هكـ  نندك  مي ادعا و نندك  مي يمعرف چريك سمبل را يكسان

 بـه  سـرباز  و هـوادار  مثال يا و يدوم نسل من مثل يا كه نداشتند، سواد و
 بـا  كـه  ننـد ز  مي مثال را انقالب از بعد هواداران يحت يا و آيند يم حساب

 در را يگروهـ  و حـزب  سـازمان،  كـدام  شـما  يوانگه! شدند يسياس قيام
 ي  هماعلّ و ددانشمن" حضرات مثل و تئوريسين يهمگ كه ناسيدش  مي دنيا
  ؟باشند بوده "دهر



 

 ۱۲۷ گفت و گوي منوچهر آذري با عباس هاشمي 

 يـا  تـوهم  ايـن  مـن  نظـر   بـه  داشـته  يكـار  كم اه  هزمين اين در سازمان البته
 را "شــوند چريــك بايــد همــه" و چريــك ييعنــ يانقالبــ كــه غلــط تــصور

 و نمـود  مـي  تـرويج  را يعلنـ  كـار  و ردك  مي نقد وسيعاً بايست مي سازمان
 عـالوه  تـا  دارد، را خـودش  يجـا  اي  هگران روشن فعاليت هر ادد  مي نشان

 يفرهنگـ  و يهنـر  يهـا  فعاليـت  در را خودشان سهم كه يفكران روشن بر
 و دندش  مي درگير و بسيج اه  هحوز اين در يتر وسيع ينيروها كردند، ادا
 نتيجـه  يهمگان و وسيع درگيرشدن بدون ياساس يتحول هيچ فهميدند مي

 تـر  پـايين  و كـرده  نسرشـك  هـم  را مبارزه ي  ههزين اصطالح هب و. هدد  مين
 كـارگران  ميان در ترويج صرف هم را خودش يانرژ سازمان و وردآ  مي
 .ردك مي آنان يسازمانده و

 مختلـف  يهـا  گـروه  بـه  و منـشعب  قيـام  از بعـد  سـچفخا  كه جا آن از :س
 ي  هدربـار  كنيـد  روشـن  ابتـدا  همـين  در باشد بهتر شايد است، شده تبديل
 سـوء  خواننـده  يبـرا  تـا  نيـد ك  مـي  صحبت "خلق ييفدا يها چريك" كدام

  ...نيايد پيش يتفاهمات

 و. نداشـتيم  يمتـداوم  يچريكـ  ي  همبـارز  دليـل  هـر  هب انقالب از بعد ما :ج
 سـازمان  مـن  نظـر   بـه  ام  هكـرد  اشـاره  اي  همصاحب در هم قبال كه طور همان

 اش يرهبــر دادِن دسـت  از بـا  ١٣٥٥ سـال  در خلــق يفـداي  يهـا  چريـك 
 بـه  تنهـا  و نداشـت  اي  هتـود  مـؤثر  ياثرگـذار  و يسازمان موجوديِت ديگر
ــاس ــشان پ ــت ســالمت و صــداقت و يجانف ــا فعالي ــورد اش هگذشــت يه  م

 و اعتماد اين از استفاده لياقت و توان اما گرفت قرار اي  هسابق يب استقبال
 نداشت را كارگران و زحمتكشان و روشنفكران و جوانان وسيع رويكرد
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 به" خلق، به خدمت يجا به توده حزب از متاثر يرهبر يگير شكل با و
 . خواند فاتحه "اش روح

 گذشـته  در هم ياحساس اشتراِك چنين بگويم خواستم فقط اينجا در من
 وجـود  فكـران  روشـن  ميـان  در فكـر  روشـن  از ديگر ينوع به امروز هم و

) فكـر  روشـن  از ينـوع  يـا  (گـذار  بنيـان  يرفقـا  بـه  اساساً كه دارد و داشته
 چون! هندد  مي يعوض آدرس مخالفين گفتم كه طور همان اما. رددگ  ميبر

 البته! طور همين ديگران و پويان! بود سواد بي گفت ودش  مين كه را يجزن
 كـه  يكـس  يـا  سـواد  بي عنوان هب نه كرد نقد بايد و وانت  مي هم را ها آن كه

 بــا از هــا آن كــه داد نــشان وانتــ مــي ســند بــا چــون انــسته،د مــين يتئــور
 و ياقتــصاد ،ياجتمــاع يپژوهــش يكارهــا نيــز و جامعــه يهــا نســوادتري

 كيفيـت  و حجـم  از چـپ  يها گروه ي  هكلي به نسبت شان يتاريخ يسياس
 شـان ا  هـاي  پـژوهش  گفـت  مـثال  وانتـ   مـي  امـا ! اسـت  خـوردار  بـر  يبيشتر
 داشـته  انحراف دالئل اين به شان يمش و خط يا و بوده محدود و يناكاف

 كـدام  بگوينـد  و بدهنـد  نـشان  اگـر  ست اليع يخيل البته و بوده غلط يا و
 بـه  (چيـست  شانا  بيالن و. بوده درست ها  يمش و خط كدام و ها  شپژوه
 مـا  و بود كرده ممنوع اعليحضرت هم را آن كه آقا "المسائل توضيح" جز
 هـم  همـه  كـه  اسـت  جالـب  و انـد   هشـد  دانشمند همه امروز) محروم هم را

 ايـن  در مـن  صـحبت  رو هـر  هب.. .يرندتاث و بدعت و ابتكار آن فاقِد مطلقاً
 بـه  مربـوط  يهـا   لسـوا  حـوش  و حـول  و گذشته به مربوط اساساً گفتگو

 !بود خواهد قيام از قبل
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 را آن تاكنون چرا ردد،گ  ميبر پيش سال شش به شما ي  هنوشت تاريِخ :س
 د؟اي هنكرد منتشر

 روز سـال  چهلمـين  مناسـبت  هبـ  و "آمـستردام  سمينار" يبرا مطلب اين :ج
 يتوضـيحات  البتـه . نـشد  ارزبرگـ  سـمينار  آن كـه  بـود  شده نوشته سياهكل

 را آن امـا  الغيـر  و نـشد  ارزبرگـ  چرا و بود چه سمينار آن كه بودم نوشته
 . نخورد هم هب خوانندگان حال تا كردم حذف

 در" ديسيـ نو يم ييفدا يها کيچر درباره که يوقت دينک  مي فکر چرا :س
 آنـان  يانـسان  يهـا   شمـن  و اتيـ اخالق حيتـشر  و يزنـدگ  انتقال و حيتوض
 فکـر  ايآ شد؟ هنر ريرپذيتفس زبان به متوسل ديبا و "است قاصر تان زبان

 د؟يوش مي کيرومانت ينگاه در غرق دينک مين

 يرفتارهـا  و ملمـوس  ،يعينـ  عوامـلِ  بـه  كـه  مـادام  "توضـيح  و شرح" :ج
 و چــشم كــه يكــس هــر باشــد، محــدود ســاده و شــده شــناخته و متــداول

 نوشـتن،  بـه  دسـت  وانـد ت  مـي  انـد د  مـي  نوشتن و خواندن و دارد اي  هفظحا
 امـا ! "اسـت  شـيرين " بگويـد  و كنـد  مـزه  يـا  و. بزنـد  آنـان  شرح و توضيح

 دارد بـسيار  فـرقِ  اهـ   هپديـد  ديگـر  بـا  ويژه هب كه يجديد ي  هپديد با يوقت
 و تخـصص ! نيـست  يكاف نوشتن و خواندن و حافظه فقط هستيم، مواجه

 در يوقتـ  كـه  سـت  اييهـ   هپديـد  آن از زاد آدمـي ! است الزم "مسلح چشم"
 جديـد  يپراتيكـ  مـشغول  متفـاوت،  يهـا   يويژگـ  با و خاص موقعيت يك
ــي ــ م ــار و ودش ــار و افك ــ رفت ــم يخاص ــه (دارد ه ــاً ك ــم تاريخ ــرآن ك  را ت
 بـرد  مـي  يكـسان  به شباهت يا و ماي  هنبود آشنا آن با اصال يا و ناسيمش  مي
) ماي  هخواند يا و شنيده ها داستان در يا و دهش منقرض شان نسل ديگر كه
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ــصي و موضــوع ــسك" اش تشخ ــت "رمان ــسك و اس ــسين" را رمان  "رمان
 در شـولوخف  مـثال  (دارد توانـا  يقلمـ  و مـسلح  يچشم كه) نويس رمان(
 در مـن  و "كنـد  تـشريح  و داده توضيح" يخوب هب واندت  مي) "آباد نو زمين"

 و دست از" آنان اخالقياِت و ها شمن توضيح ام هگفت خاطر همين به آنجا
 شا  اسـم  ايـن ! شـده  آفريـده  همـين  يبـرا  شـعر  و رمـان : "برآيـد  چـه  زبان

 آن نقـش  و هنـر  جايگـاه  فهم اين. نيست "هنر تفسيرپذير زبان به توسل"
 عنايـت  بايد حال عين در! است پيچيده ياه  هپديد و انسان توضيح يبرا

 احـساس  از واندت  مين عشق، ساحِت ويژه هب نوشته، اين طبيعِت كه داشت
ــا هنــوز ظــاهراً انقالبيــون از يبعــض متاســفانه كــه يچيــز (عاطفــه و  آن ب

 يبعـض  بـه  رمانتيـسم  سيالِب احساس ظاهراً اما باشد، يته) دارند مشكل
 بخواننـد  را همـسرش  بـه  ماركس ياه  هنام اگر يقين به ها اين داده، دست

 شـايد  خـود  ايـن  و! ننـد ك مي يارزياب ها رمانتيك ي  هسرسلسل را ماركس
 كـاردان  دسـت  بـه  بايد را موضوعات اين شرِح كه است من حرف تأييد

 عنـوان  هبـ  شـما  اگـر  را اه  هنوشت اين منتها! (سپرد "رمان و شعر" اهِل ييعن
 نخواهيد من شدن غرق نگراِن بگيريد نظر در متخصصين يبرا خام مواد
 اي  هحرفـ  ي  هنويـسند  يك كار ،يگذار فاصله كه داشت توجه بايد و! بود

 خــشك و مــستقيم نقــد از اش زبــان در چــون هــم شــايد!) يراو نــه ســت
 اهميـت  مطلقـاً  مـن  يبـرا  البته. ودش  مي ديده شبيه رمانتيزم به شده، پرهيز
 بـه  يوفادار من يبرا مهم ذارندگ  مي ينام چه من ياه  هنوشت بر كه ندارد

 سـت  ياحـساس  كـه  اسـت،  من احساس خود و موضوع اصالت و سنديت
ــر در را مجاهــدين از ييكــ يادداشــت (عميــق و اصــيل  مــن ي هنوشــت زي

 حـرف  بـرايم  ،)است كرده تحقير و خوانده "ياحساسات" را آن كه داي  هديد
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 صـفوف  در مـا  و! نبـوده  مهم هرگز نيست كننده متقاعد كه جا آن ديگران
 نفرت ماترياليزم فرق كه داريم و داشته كار و سر يكسان با هم خودمان

 تـر  خـشن  و تر يبس هرچه نندك  مي گمان و انندد  مين را شورانگيز و نگيزا
 ! ندتر يانقالب باشند

 انتظاِر و تصور كه اين آن و باشد؛ مطرح واندت  مي هم ديگر ي  هفرضي يك
 كـه  باشـد  ايـن  اخـص  طور هب ايمه  هنوشت در و يكل طور هب من از خواننده

 قـصد  نـه  و ارشـاد  قـصد  نه من نوشته. كنم يباز نيستم كه را يكس نقِش
 هـر  هبـ ! اسـت  خـاطرات  آن به من نگاه و خاطره داشته، را يكس آموزش

 را انتقـاد  اهميـت  بخـواهم  كـه  آن يبـ  بيننـد،  مـي  آن در انتقاد كمبود اگر رو
 يبـرا  يارزشـ  چنـدان  انتقـاداتم  من كه نمك  مي تكرار را اين بگيرم، ناديده
 كـه  بـود  يضـرورت  يـك  يچريكـ  مبـارزه  مـن  نظـر  از: نـدارد  يكس امروز

 امـا . داد نـشان  وضـوح  هبـ  هـم  را خـودش  نتـايج  يحتـ  و پيوسـت  وقوع هب
 اعليحـضرت  اگر و كنند شا  هدايت انقالب در كه نماندند اش  نبنيانگذارا

 سرنوشـت  اشـت د  مـي ن بـر  يوسطاي قرون جانوران اين راه سر از را ها آن
 و شـد  نخواهـد  تكـرار  ديگـر  تجربـه  آن رو هـر  هبـ .. .!دشـ   مـي ن اين انقالب
 يابزارهـا  و مبـارزه  از ينـوين  و متفـاوت  مطلقـاً  اشكال آينده در و امروز
 مثـل  يزنـدگ  آن بـه  مـا  نقـد  و تجارب جهت همين هب است، الزم يجديد

! اسـت  انـسان  ي اوليـه  يهـا   ينقاشـ  يـا  اوليه انسان يابزارها يبررس و نقد
 احتـرام  قابـل  و زيبا و نشين دل يمعدود يبرا بتواند شايد كه يچيز تنها

 هيچ من كه است آنان ياه  هدغدغ و اه  هانگيز و شخصيت باشد ارزش و
 بـه  هـا   يخيلـ  مثـل  چون ندارم، رفقا ياه  هجنب اين به ستايش جز يانتقاد

 ي"درآمـد  پـيش " يـك  مثـل  يچريك مبارزه من يبرا نم؛ك  مين نگاه ها آن



 

 راه هاي بيراهه از ۱۳۲

 كه يراركست ند؛ك  مي ياصل اركستِر شنيدِن مشتاِق را شنوندگان كه ست
 بـا  شـان  تفـاوت  من، يبرا ها آن خود يا و! اند  هنوازند آن در هم خودشان
 بـه  يتئـور  و پراتيك با يدرگير در را خودشان كه؛ ستا  اين در ديگران

 يدگرگون و تغيير در مشاركِت به كه رساندند يآمادگ و شعور از يسطح
 ركـا  ايـن  در و داشـت  همـراه  هبـ  هـم  را خودشان يدگرگون كه زدند دست
 جــا بــه خودشــان از و "يانقالبــ پراتيــك" از را يزيبــاي عملكــرد و چهــره

 يسياسـ  پراتيـك  يـك  در را خودشـان  سـهم  ها آن من نظر از و. گذاشتند
 اين و.. .بدهيم ادامه را آن نتوانستيم كه بوديم ما اين و كردند ادا يخوب هب

 جـا  آن در كه كرد بازگو وانت  مي خاطره و رمان و قصه زبان در را درام
 يمعرفتـ  ياخالقـ  يفرهنگـ  گونـاگون  يهـا  رنـگ  از يزيبـاي  يتـابلو  با هم

 يجمعـ  بزرگ؛ و كوچك يها تفاوت ي  ههم رغم هب كه يما  مواجه متفاوت
 پـر  يراهـ  در متواضـعانه  امـا  راسـخ  يعزمـ  و بـزرگ  يافكـار  بـا  كوچك

 عـشق  و يرهـاي  سـرودِ  و ارنـد د  مـي  بـر  گـام  يصـميم  و مـصمم  سنگالخ،
 !خوانند مي

 مقـررات  و انـضباط  ايـ  نيسپليد جهت نامه نييآ ميتنظ از درمتن ماش :س
 مقـررات  نقـض  کـه  اسـت  روشـن  کامال. داي  هکرد صحبت يکيچر يزندگ

 يبقـا  يبـرا  يتـ ياهم چـه  است، شده ميتنظ کم کم شهدا خون يبها به که
 نقـض  عمد ريغ اي عمد قواعد، نيا اگر يول ست، داشته گاهيپا و کيچر
 يياهـ   هيـ تنب واقعـاً  ايـ آ داشـت؟  وجـود  يخاط يبرا ييرهايتدب چه د،ش  مي

  است؟ شده اجرا
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 يبرا تنبيهات باشد، نبوده يعمد كه ست يطبيع اما شده، نقض حتماً :ج
 تركيـبِ  يحتـ  و سازمان حيات ي  هدور و مورد به يبستگ يتخلفات چنين
 روز، مـسئوليت  چـه : مسئوليت از محروميت جمله از داشت؛ تيم ياعضا

 يا و پايگاه، مسئوليت چه و ،يعلن يرفقا يا رفيق با رتباطا مسؤليت چه
 مـثال  اطـاق  يـك  در دشـ   مـي  مجبـور  رفيق كه يمعن اين به (شدن؛ يزندان
 فكـر  آن جوانـب  بـه  و خطـايش  اهميـت  و نقش به تا بماند تنها روز يك
 گرفتـه  صورت مهم يتخلف كه ندارم خاطر هب را يمورد االن اما من) كند

 اش شـرح  و شـدم  مرتكب خودم كه "يعمد" مهم لفتخ يك جز هب باشد
 كـه  داشتم هم يدقت يب يك دارم خاطر هب كه يجاي تا البته و! ام  هنوشت را
 !شدم يزندان روز يك خاطرش هب

  ست؟ "يتشكيالت خالِف" همان منظورتان :س

 !بله :ج

  بدهيد؟ توضيح را تخلف آن دليل يقدر است ممكن :س

 روان يپيچيـدگ  ايـن  توضـيح  يبرا بيشتر و اش يپيچيدگ دليل هب اتفاقا :ج
 ينـوع  و خـاطره  يـك  صورت هب را آن است، آدم يك هم چريك كه آدم،

 "يتـشكيالت  خـالف " بنـام  خود، به نگاه يا بودم بدهكار كه خود از انتقاد
 در اكنـون  هـررو  هبـ . برگـردد  پـيش  سـال  يس به شايد شا  تاريخ و نوشتم
خـالف  "وع کنيد به کتاب حاضـر،       رج" [زندان يگفتگوها" سايت آرشيو

 :است موجود ]"تشکيالتي

 )http://dialogt.de/abbas_hashemi-2 "يتشكيالت خالف" لينك(
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 يخـاط  شـرايط  به بايد بخواهيد را تخلف آن دالئل از اي  هخالص اگر اما
 يآدمـ  بـر  شـرايط  آن تاثير نيز و او ذهن در پوش سرخ زِن اين جايگاه و

 را ســازمان "ســر" كــه افتــاد اتفــاق يشــرايط در تخلــف آن. داشــت توجــه
 ديدتر  يب گرچه تخلف اين اوال بود، بحران دچار بدنه تمام و بودند بريده
 خـودش  زمـان  و جـا  در بايـد  را تخلـف  ايـن  حتماً يول است تخلف يك
 اما است ماجراجويانه يا "عامدانه" يتخلف ظاهراً تخلف اين كه چرا ديد،
 رود؟ مـي  چـه  يبـرا  و رود مي ميدان آن به چرا چيست؟ تخلف اين علت

 خواهـد  مي كه است شده چه اما. است باتجربه و منضبط يكادر متخلف
 در سـرخ  پـرچم  يـك  چـون  هـم  را يايستادگ سمبل و يوفادار نماد برود

ــد؟ يفردوســ ميــدان ــ در شــايد! ببين  و ضــربات از پــس يتيمــ ياهــ هخان
 "اكسيژن" كمبود ،يمش سِر بر مجادالت گرفتِن باال و "منشعبين" انشعاِب
 نخـواهيم  يجـاي  بـه  ره وضع اين با ردهك  مي احساس شايد داشته؟ وجود
 پس به پرچمي که در ميدان فردوسـي هـم چنـان در اهتـزاز اسـت،            !برد؟
 !انديشد مي

 جمـع  اكمـل  نحـو  هبـ  شا  حـواس  و توجـه  دقـت،  هم و يعمل لحاظ ازاما  
! "بيفتد دام به بوده حالم"ولي   رفته، ممنوعه محل يا "دام در" ييعن: است

 نـد ز  مـي  يعملـ  يـك  به دست اساساً متخلف كه ستا  اين حرف اين يمعن
 سـرايت  ديگـران  بـه  و شـود  محـدود  خـودش  بـه  ياحتمـال  خطِر دامنه كه

 و كامـل  يهـشيار  بـا  اوال كـه  اسـت  جمـع  كـامال  شا  حـواس  ييعن نكند؛
 چـك  را محـل  ويـژه  طـور  هبـ  (كند؛ حركت مطلق يآمادگ با آن از تر مهم

 اي هلحظــ كنــد، كنتــرل كــامال را سـيانورش  باشــد، آمــاده اش ســالح كنـد، 
 محـدوده  آن در يدرگيـر  خطـر  چنـان  هـم  ،ها  ناي وجود با..) .نكند غفلت
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 در بـشود  و بخـواهيم  اگـر  را موضـوع  ايـن . اسـت  ديگر يجاها از بيشتر
 او امـا  هـد، د  مي هل ينامري فشار يك گرچه را متخلف :گفت جمله يك

 نبايـد  تخلـف  ايـن  كه اندد مي پس رود مي كجا دارد كه هست شا  حواس
 ييعنـ  بزنـد،  لطمه و كرده سرايت ديگران به نبايد و انجامد بي يدرگير به

 در اسـت  گفتـه  خـودش  بـا  و ماليـده  تـن  بـه  را خطـر  درصـد  چند آن پيه
 عمـقِ  و هـا "شـايد " آن كاويدن و توضيح و. ومش  مي كشته حالت بدترين
 متخلـف  روان وارد بتوانـد  كـه  دارد نيـاز  متبحـر  اي  هدنويـسن  به باز مسئله
 و كـرده  يبررسـ  را تخلـف  ايـن  گوناگوِن دالئل و يبيرون عوامل و بشود

ــد توضــيح ــه! ده ــر ب ــر منظ ــن توضــيح در اســت بهت ــه اي ــدادها گون  از روي
 ! كرد پرهيز اي هكليش يها وپاسخ كردن مينيماليزه

 ينـوع  ادد مـي ن جواب ها تدق و تمهيدات ي  ههم اگر كه ياقدام ييعن :س
  بود؟ يخودكش

ــن :ج ــشكل م ــدارم يم ــر ن ــين اگ ــر چن ــود، تعبي ــون ش ــك چ ــ ي  اش هوج
 امـا ! باشـد  يسرنوشـت  چنـين  تـصادف  و يبدشانـس  صورت در وانستهت  مي
 كــاراكتر و "شــرايط" آن! اســت ايــن از تــر پيچيــده يخيلــ مــسئله منظــر بــه
 پوش سرخ زن برايش او! شود گرفته نظر در دقيق كه است مهم "يخاط"

 را چريــك و اســت، شــهامت و يوفــادار عــشق، ســمبل يفردوســ ميــدان
 از يبخــش ضــربات، از بعــد درســت امــا! انــدد مــي چهــره همــان "نگــاتيو"

 نوشته را نظراتشان توده؛ حزب طرف هب اند  هكرد كج را خر سر ها چريك
 دايتهـ  هبـ  قادر كه دنبين مي ،اند  هماند كه هم يهاي آن! اند  هرفت و گذاشته و
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 سـيگار  يـك  مثـل  ينيـاز ! نيستند سازمان يرهبر و تئوريك مبارزه يك
  !يروح دوپينگ يك يا و شايد، كشيدن

ــ حــال عــين در او ــر كــه اســت مطمــئن خــودش هب  او و! ودشــ مــين درگي
 و خـود  از انتقاد يك فقط مسئله نويسد، مي را رويداده اين كه ست يكس
 شايد برده، مي رنج مهم ييزچ از متخلف. نيست كليسا در ي"اعتراف" يا

 ي  هنويـسند  يك را رنج اين و را؟ سر يب يسازمان تلخ سرنوشت يدهد  مي
 بحـران  يوقتـ " چـرا  كـه  جملـه  از و دهـد  توضيح و بفهمد واندت  مي بزرگ

 ..."ديآ يم پايين خالف قبح يرد،گ مي باال

 شده تانا  شدن يزندان باعِث كه يخالف بدانم كه شدم كنجكاو يخيل :س
 ؟بوده چه

 از" نـدارد  يعيبـ ! كنيـد؟  افـشا  مـرا  كـه  داي  هكرد جزم عزم قرار از شما :ج
 و داشـته  يعجيبـ  عـادت  مـن ! "بماند پنهان چرا شما از نيست، پنهان خدا

 براثـر  زدنم سوت و نمز  مي سوت كاركردن ضمن مدام كه دارم هم هنوز
 آن يـژه و هب ما زنان معموال چون است مرد به متعلق ادد  مي نشان استمرار

 در! بـود  ناشـيانه  يقـدر  دنـد ز  مـي  هـم  اگـر  و دنـد ز  مـي  سـوت  كمتر زمان
 سركار است رفته صبح خانه مرد ا؛ه  ههمساي و در چشم از يتيم ي  هخان

 زدم سوت عادت طبق بودم خانه در كه روز يك من. رددگ  ميبر شب و
 در اش شـب  شـد،  تكـرار  كـه  دوم ي  هدفعـ  گـرفتم،  هشدار رفقا طرف از و

 تمـام  كـه  كردند خطايم خطرناك ابعاد متوجه مرا چنان يانتقاد ي  هجلس
! بود جانم در "نار عذاب" بودم يزندان ياطاق در كه را فردا و را شب آن
 !نشد تكرار ديگر خوشبختانه و
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 يکوتـاه  اگـر  و داشتند؟ نظر ريز هم را گريد هم ميت کي ياعضا ايآ :س
  ردند؟ک مي وردخ بر گونه هچ آن با دنديد مي اعضا از يکي از

 و رفتــار بخــود خــود داشــت وجــود هــا تــيم در كــه يتنگــاتنگ روابــط :ج
 هـر  سـت ا  طبيعـي  اما! رديمك  مي مالحظه اوقات بيشتر را يكديگر حركات

ــا يدقتــ و نگــاه ــا برخــورد در. نــدك مــي فــرق يديگــر ب  در هــا يكوتــاه ب
 يگيـر  تـصميم  و ادنـد د  مي نظر همه و دش  مي مطرح شب يانتقاد ي  هجلس

! رفتنـد گ  مـي  نظر در مناسب يتنبيه تكرار صورت در و تذكر اول د،ش  يم
 مـورد  شـديداً  و مهـم  كه بود يتخلفات از پايگاه، به "ورود" در تاخير مثال

 كـه  بـود  ايـن  اش  هتنبيـ  وظيفـه،  يـك  يفراموشـ  يـا ! رفـت گ  مـي  قـرار  انتقاد
 يجلو برود ساعت به ساعت كامل؛ روز يك دش مي مجبور كار فراموش

 ي  هبرنامـ  بلند يصدا با و بايستد است نصب ديوار به كه روزانه ي  هبرنام
 نظرات به يكس چه چنان مباحثات در! كند تكرار و بخواند را اش  هروزان

 و نكـوهش  قابـل  دز  مـي  زشـت  حرف يا ردك  مي توهين يرفيق رفتار يا و
 !ام هنبود آن بروز شاهد من اما. بود انتقاد

ــا :س ــه ورود آي ــه ب ــ خان ــا يتيم ــاه ي ــرا پايگ ــضا يب ــد اع ــسير مانن  يم
  است؟ بوده برگشت يب

 زد بايــد زد، سـوت  نـشود  آن در كـه  اي هخانـ  از: نيـد ك مـي  فكـر  البـد  :ج
 چون ؟،تقريباً ويمگ  مي چرا اما! بله تقريبا: سوالتان به گرديم باز!! بيرون؟

 از ييكـ  توسـط  يتيمـ  ي  هخانـ  كـردنِ  رهـا  شـاهد  رفقـا  ،مبارزه يابتدا در
 و بقيـه  از او اطالعـاتِ  دليـل  هبـ  متاسـفانه  و انـد   هبـود  برگشته بخت يرفقا

 از ننـد، ك  مـي  پيـدا  يتـصادف  كـه  را او ،يتجربـ  و يامكانـات  يها محدوديت
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 شـدن  نـابود  خطـر  الجـرم  و دشـمن  به اطالعات دادن و يدستگير ترس
 دقـت  يعـضوگير  در شـدت  هبـ  خـاطر  همـين  هب! نندك  مي اش  هتصفي گروه،

 چنـين  اسـت،  سـخت  بـسيار  يمخفـ  يزندگ فتندگ  مي صراحتاً و ردندك  مي
 گذاشـته  شان دست يرو كه اي  هتصفي و مشكل همين و است چنان است
 فكـر  كـار  ايـن  جوانـب  تمـام  بـه  خـوب  همـه  تا ردندك  مي بيان را بود شده
 ياهـ   هدور ايـن  بـر  عـالوه ! شـود  تكرار دوباره ياتفاق چنين مبادا كه كنند

 آزموده "يتك ياه  هخان" در رفقا هك داشت وجود هم پراتيك و يآموزش
 يمخفـ  داشـتند  يمـشكل  اگـر  تـا  رفتنـد گ  مي هم يهاي ماموريت و دندش  مي

 .نشوند

 از يسـطح  چـه  در آن ياجـرا  است؟ بوده مورد تنها "تصفيه" آن آيا :س
 د؟ش مي يا بود شده يگير تصميم تشكيالت

 مـورد  اتنهـ  يشـاه  پنجـه  عبـداهللا  مـورد  جـز  هب انمد  مي من كه جا آن تا :ج
 در اتفاقاً آن، مخالف اي  هعد هم حتماً و بوده يجمع يتصميم قطعاً. است
 حيدر نوشته “خلق يفداي يها چريك سازمان يمرز برون روابط" كتاب
 اشـاره  تـصفيه  ايـن  بـه  ٥٩ ي  هشـمار  پـانويس  در و ٤٧ صفحه در يتبريز
 .كنيد رجوع آن به است، جامع نسبتاً و شده

 دند؟ش مي گرفته چگونه ساده زين و مهم ماتيتصم يميت ي هخان در :س

 بــه يجمعــ تــصميمات در چنانچــه كــه داشــت مــسئول يــك تــيم هــر :ج
 تصميم او دمآ يم پيش يامنيت يمشكل يا و رسيديم نمي مشخص ي  هنتيج
 !رفتگ مي
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 کـه  بـود  شـده  ليتشک يکوچک يها  مهر از سازمان ي  هپيكر ساختار :س
 طيشرا رييتغ علت به اميق از بعد. دان  هبود ستيز قابل و مستقل شيب کما

ــاختار ــد س ــه ليتب ــ ب ــرم کي ــزرگ ه ــد ب ــال. ش ــه ح ــر ب ــما نظ ــدام ش  ک
 يافقـ  يسـاختارها  از صـحبت  شتريـ ب امـروزه  بـود؟  تـر   کيساختاردمکرات

 ست؟يچ نظرتان. نندک مي

 را سـاختار  نـوع  اساساً شرايط داريد توجه هم خودتان كه طور همان :ج
 ود،شـ   مـي ن پديـدار  يدمكراسـ  سـاختار،  تغييـر  ابـ  الزامـاً  امـا  نـد ك  مي تعيين

 ي هسـابق  و كيفيـت  از اش  تشناخ هنوز كه يمخف سازمان يك در ويژه هب
 اصـطالح  بـه  از استفاده سوء امكان است، صفر حد در "ساختار" و عضاءا

 يانتخابـات  در شـد  هم طور همين اتفاقا و است فراوان يموسم يدموكراس
 حـزب  از متـاثر  يسياسـ  زنـدانيان  از "بانـد " يك شد انجام قيام از بعد كه

 امـا  تجربـه  ايـن ! رسـيد  يرهبـر  بـه  انتخابـات  و يدموكراسـ  يمِن به ،توده
 جزييـات  وارد خـواهم  نمـي  البتـه  و نيـست  انتخابـات  سيـستم  ينفـ  يمعن هب

 پـيش  از را يخمينـ  شـانس  هم و ما سرنوشت ام  هگفت هم يجاي در بشوم
 تبعـات  از هـا  ايـن  و بـود  زده رقم "پرور اسالم شوكت يقو اعليحضرت"

 !است آن

 صـحبت  يافقـ  يسـاختارها  از وانت  مي تر كم اما يزيرزمين يها  لتشك در
 باشـد  بايـد  كـار  اسـاس  اي  هتـود  و يشوراي يها  لتشك و جامعه در كرد،

 !ست يضرور و الزم ،يحيات هم وبسيار

 مـثال  يعـاد  فـرد  کيـ  اي  هپروسـ  چـه  ي  هادامـ  در بدانم؛ دارم دوست :س
  بشود؟ کيچر که رفتگ مي ميتصم انشجود کي
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 چريـك  يبـرا  مختلف يرفقا در يمتفاوت ياه  هپروس نمك  مي فكر من :ج
 پرويز امير رويكرد بين دارد وجود ياساس يفرق مثال: داشته وجود شدن
 يكادرهـا  از اي  همالحظـ  قابـل  تعـداد  كـه  يمعن اين به من، امثال و پويان

 يها   نكورا از بودند، سازمان گذار نيانب و اوليه يرفقا اساساً كه سازمان
 يبررسـ  را ايـران  يسياسـ  احـوال  و اوضـاع  الاقـل  بودند، گذشته يمختلف
 بـين  سـطحِ  در هـم  و يملـ  سـطحِ  در هـم  را مختلـف  يهـا   شگراي و كرده
 در رفقـا  ايـن  از يتعـداد  يحتـ . ناختندشـ   مـي  و بودند كرده مطالعه يالملل

 نزديـك  يهمكـار  يـا  داشـته  عـضويت  يـا  ديگـر  يهـا  گـروه  و هـا  سازمان
 زبـان  بـه  رفقـا  آن. روكردنـد  يچريكـ  يمـش  به ها آن نقد با و ،اند  هردك  مي

 و مطالعـه  را يخـارج  متـونِ  و داشتند تسلط فرانسه به يبعض و يانگليس
 يحـاو  را تـوده  حزب ياه  هترجم انمد  مي و ردندك  مي ترجمه گروه يبرا

 .انستندد مي اشكال و ايراد

 يبـرا  مسعود شنيدم بود احمدزاده مسعود رفيق و السك هم كه برادرم از
 ترجمـه  سـرعت  يبـرا  بايـد  كـه  نـد ك  مـي  رجوع اي  هموسس به ترجمه كار

 بـا  يانگليـس  زبـان  بـه  را يخـارج  اخبـار  كـه  حالي در او و ادد  مي امتحان
 امـا ! اسـت  ردهكـ   مـي  تايپ و ترجمه يفارس به زمان هم نيده،ش  مي يگوش
 چهل ي  هده دوم ي  هنيم در كه بودند يافراد دوم نسِل يا من مثل يافراد
 دوره آن يسياسـ  مختلف يها گرايش با بيش و كم و بودند شده يسياس

 موجـود  يهـا  گروه و توده حزب به مثال اما بودند آشنا نظراتشان نقطه و
 مـشغول  و بودنـد  فرانـسه  ٦٨ و ويتنام و كوبا تاثير تحت نداشتند، اعتماد

ــاي تامـــل، و مطالعـــه  نوشـــتجات تكثيـــر مثـــل ردنـــد،ك مـــي مهـــ يكارهـ
 يردتئـور " نداشـتند،  يروشـن  يتئور اما اعالميه، پخش و يضدديكتاتور
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 دسته اين يعمل فعاليت يبرا را راه پويان، پرويز امير رفيق ي  هنوشت "بقاء
 البتـه  و) ميـ آ يمـ  حـساب  بـه  هـا  آن جـزء  هـم  مـن  كه (كرد روشن رفقا از

 هـــم مــسلحانه  ي همبـــارز": احمــدزاده  مــسعود  رفيـــق مــشهور  ي هجــزو 
 اين متوجه كه اين يبرا! داشت ينقش چنين نيز! "تاكتيك هم و ياستراتژ

 از كـه  مـا : بـزنم  يمثـال  اسـت  الزم بـشويد  مـا  امثـال  بـر  رفقا تاثير و نكته
ــتان ــك دبيرس ــِل ي ــات محف ــتيم، يمطالع ــ داش ــ يوقت ــال يسياس ــديم فع  ش
 كــه ايــن ابــ و رديمكــ مــي پخــش و تكثيــر را يديكتــاتور ضــد نوشــتجات

 فقـط ! كـرديم  پخـش  هم را يخمين ي  هاعالمي دو ييك مثال نبوديم يمذهب
 يمذهب يك ضديت عميِق تفاوت كه بود آژنگ بهمن رفيق توضيحاِت با
 ي همدرنيت و زنان يچادر يب با ها آن": فهميدم شاه رژيم با را يچپ يك و

 پـس  آن از و "يحكـومت  سيـستم  و يديكتـاتور  با ما و دارند مشكل شاه
 !شد عوض اساساً يصداي هم و يسوي هم به نگاهم ديگر

ــآ :س ــادگ ي هدور اي ــرا يآم ــه وســتنيپ يب ــچر ب  داشــت؟ وجــود هــا کي
 ؟يعمل اي کيتئور

ــ  هــم  و تئوريــك  هــم  بلــه  :ج  در را ســازمان  كتــب  و جــزوات ! يعمل
 مـن  داشـتيم  گفتگـو  و بحـث  خوانـدن  از پـس  و ادنـد د  مي قرار اختيارمان

 يـا  اي  هتـود  يك نقش در هميشه يباباعل هاشم قرفي مثال كه هست يادم
 يمـش  رد در را ها آن يها  لاستدال و شيدك  مي چالش به مرا يطوفان مثال
 تئوريـك  چنـدان  نواز حق حسين. ردمك  مي جدل او با من و ردك  مي بيان
 ايـن . بـود  االنتقـال  سـريع  و وارد بـسيار  يعملـ  يهـا   شآموز در اما. نبود

 داده "يتكــ خانــه" يــك در معمــوال هــم تئوريــك و يعملــ يهــا شآمــوز



 

 راه هاي بيراهه از ۱۴۲

 تـشكيالت،  بـا  ات ط  رابـ  رفيـق  گـاه  و تو خود جز را اش محل كه دش  مي
 يآموزشـــ برنامـــه كـــوه در هـــم يگـــاه. انـــستد مـــين يديگـــر شـــخص

 .ذاشتيمگ مي

 اي يرانيا يستيمارکس اتيادب با ايآ ها کيچر به وستنيپ از قبل شما :س
 حــزب ايــ تــوده حــزب ،يرانــيا چــپ احــزاب بــا نيچنــ هــم و يالمللــ نيبــ

 د؟يداشت ييآشنا رانيا ستيکمون

 رفقــا، بــا ارتبــاط از قبــل تــا آثارشــان، خوانــدِن يمعنــ هبــ مــن يآشــناي :ج
 خالصـه  اسـتالين  ي  هنوشـت  "كمونيـست  حزب مختصر تاريخ" به متاسفانه

 يفرهنگـ  يادبـ  مجـالت  و شـعر  و ادبيـات  بيشتر زمان آن من اما! ودش   مي
 مـن  كـه  بدانيد بايد! بود همين هم يطبيع من سال و سن در و خواندم مي
 ي  هفاصـل  و كردم پيدا را رفقا با يآشناي شانس يسالگ ١٨ - ١٧ سن در

ــ  تــا  تمــاس  ايــن   آثـــار فاصــله  ايــن  در و ســت  يطــوالن  شــدنم  يمخف
 يمهـا   يكالسـ  هم از ييك توسط من اين بر عالوه! خواندم را يماركسيست

 و محـدود  جزوات بود توده حزب ياعدام افسران از ييك خواهرزاده كه
ــ در را اي هپراكنــد ــا كــه (هــا آن ي هخان  در يجاســاز از بــسيار رعايــت ب

 هـم  را "كمونيـست  حـزب  تـاريخ " همـين . بـوديم  خوانـده  هـم  بـا  آورد يم
 ؛يعلـو  بـزرگ  يها كتاب! خوانديم كوه در او با و او طريق از بار اولين

 تـاريخ  از و بـودم  وانـده خ خـودم  هـم  را.. .هايش چشم و چمدان نفَر، ٥٣
 يملكـ  خليـل  جريـانِ  و تـوده  حـزب  از و يانـدك  ايـران  كمونيست حزب

 نداشتم، يسمپات يملك خليل نظرات به كه اين با و. انستمد  مي بيشتر يكم
 سوسـيال  چـه  (يدرونـ  اپوزيـسيون  بـه  نـسبت  تـوده  حزب يها واكنش از
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 حـزب  هـم  وقـت  هـيچ  البتـه  و آمـد  يمـ  بدم) بورژوا چه و باشد دموكرات
 زيبـا  بـرايم  امـا  توده حزب افسران يايستادگ. نداشت جذابيت برايم توده

 و تـوده  حـزب  يمـش  مقابـلِ  در آموزنـده  بـود  يرويكـرد  و بود يوحماس
 .شاه ي هگسيخت لجام يديكتاتور

 رانيـ ا خيتـار  از يشـناخت  چه بدانم دارم عالقه يقبل سوال ي  هدرادام :س
 د؟يبود نده اخو اي يخيتار يها بکتا چه د؟يداشت

 و سـازمان  از قبـل  امـا ! ناسمش  مين چندان هم االن كه را ايران تاريخ :ج
 همـان  بـا  شا  راسـت  و بـودم  خوانـده  را يراونـد  يجلـد  سـه  كتاب رفقا،
 كالس هست يادم. ام هشد "دانشمند" ردمك  مي احساس خودم پيش كتاب
 دسـتم  كلفـت  و كـت  يهـا  كتـاب  شيدمكـ   مي خجالت هميشه و بودم دهم

 كـرده  تحـصيل  فرانـسه  و آگـاه  معلم يك ي  هتوصي به را كتاب اين! يرمبگ
 مـن  انديـشيدن  و خوانـدن  كتـاب  در اي  هآموزنـد  بـسيار  نقـش  كه خواندم
 يطـوالن  قدر آن ما عمر" كه ردك مي تكرار را صمد ي  هجمل و است داشته
 از قبل كنيد يسع پس "باشيم داشته را يكتاب هر خواندِن وقت كه نيست

 بــه يكتــاب چـه  بپرســيد ناسـند ش مــي كتـاب  كــه يكـسان  از تــابك خريـدن 
 بعـداً  خودم كيست، از جمله اين فتگ  مين البته ايشان! رزدا  مي خواندنش

 !برخوردم آن به

 را اخـوان  ايـ  شـاملو  فرخـزاد،  فـروغ  ايآ يکيچر يزندگ از قبل شما :س
 بود؟ چگونه يقيموس و شعر به رفقا ييشناآ و عالقه زانيم د؟يناختش مي

 را آثارشـان  بيـشتر  ناختمشـ   مي را بزرگان اين تنها نه! يخوب هب كه من :ج
 را هـا   نايـ  كه باشد بوده ما ميان در يكس نمك  مين گمان بودم خوانده هم
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 را يموسـيق  انـم د  مـي . بودند عالقمند عموماً كه شعر به! باشد ناختهش  مين
 عاشـق  پويـان  ام  هشـنيد  و ناختشـ   مي كردن نقد حد در آژنگ بهمن مثال

 انشـ   مـي تي خانـه  بـه  كـه  يزمـان  در يحتـ  و بتهـوون،  ي  هشيفت و كالسيك
. انـم د  مـي ن يدرسـت  هبـ  را بقيه! بوده بتهوون شنيدن حال در نند،ك  مي حمله
 ديـدم  آمـوزش  هـم  يكمـ . گيتـار  بـه  خـصوص  هب بودم عالقمند هم خودم

 !رفتم وكالس

 يياسـا شن يبـرا  اگر حتا خورد؟ يم مشروب يميت خانه در يکس ايآ :س
 باشد؟ بوده الزم کردن گم رد اي

 در امـا . بـود  ممنـوع  و نداشـت  وجـود  اصال مشروب يتيم ي  هخان در :ج
 نـره  يـادت " فتگ مي حقنواز رفيق كه هست يادم يخوب هب ام  يعلن ي  هدور
 دآ  مي پيش وقت هر پس. نيست يخبر مشروب از يبش يمخف يوقت كه
 از پـيش  يهـا  مـاه  در امـا . "نيست يخبر بعداً كه بخور يتونست چه هر و

 بـسيار  زمـستان  در كـه  "٢ شـماره  قرارگـاه " عمليات يبرا درست و قيام
 بـا  دشـ   مي تمام ينظام حكومت كه زود بسيار صبح بايد ما و بود يسخت

 را عمليـات  و رسـانده  محـل  بـه  را خودمـان  يدور راه از سيكلت موتور
 كـرديم  احـساس  عمليـات  تمرين و ها  يشناساي در. دهيم انجام بالفاصله

 ندازد،ا  مي اش يطبيع كردن كار از يحد تا را مان انگشتان هوا يسرد كه
 انگـشتان  شـدن  گـرم  يبـرا  كـردم  پيـشنهاد  يهـاد  و يسـيادت  قاسم به من

 گفـتم  "؟يالكلـ  چـه ": گفـت  قاسـم ! كنـيم  مصرف الكل يقدر است خوب
 و يويــسك كــه كــوه يسـرما  در باشــد چــه هــر! !يصـنعت  نــدك مــين يفرقـ 

 در يرفيقـ  اگـر ! رفيـق  نه": گفت يهاد! خنديد هاق هاق. بود بهترين كنياك
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 هـم  قاسـم  و "هستن هم يالكل اينا هگ  مي دشمن بشه كشته عمليات حيِن
 مطــرح رو يدرســت ي همالحظـ  يهــاد" گفــت اش هبـامز  ياهــ هخنــد ضـمن 

 داشـتيم  خودمـان  كـه  يمحفلـ  در تر پيش بگويم كه است جالب اما! "كرد
 مخـالف  خـوردن  مشروب با. باشند يمذهب كه آن دونب رفقا از دوتا ييك

 جمعــه! انــستندد مــي بــودن يجــد غيــر ي هنــشان و يالقيــد را آن و بودنــد
 بگيـرد،  يكتـاب  شايد كه آمد ما ي  هخان در به رفيق دو اين از ييك يروز
 از رفيـق  و بـودم  خـورده  مـشروب  اهـ   هجمعـ  اكثـر  مثـل  برادرهـايم  بـا  من

 گفـتم  "؟يخـورد  يچـ " پرسـيد . خوردم مشروب كرد احساس ام  يشنگول
 يجا به و "؟يخورد رو خلق خوِن يا يخورد يويسك" گفت "يويسك"

! شـد  سـرخ  ايشه  هگون خودش او بكشم، خجالت او حرف از من كه اين
  !رسيد شهادت به ٥٤ سال در او يگرام يادش

 

 از" بنـام  ياثـر  از و داي  هبرد نام يباباعل هاشم رفيق از يجاي در شما :س
 كجاست؟ و شد چه اثر اين ،"سياهكل تا وطهمشر

 بـه  كـه  بـود  يسياسـ  ياجتمـاع  ارزش بـا  پـژوهش  يك رفيق كار اين :ج
 از آن يسياسـ  سـاختار  و يپهلـو  رژيم يتدريج تحوالت و تغيير يبررس

 متاسـفانه  كـه  صـفحه  ٤٠٠ حـدود  در بـود  پرداختـه  سياهكل تا مشروطه
 و خـورد  ضـربه  رفيـق  د،شـو  گرفته آن از يكپ يا و تكثير كه آن از پيش
 بــه مــن انتقــادات شــديدترين از ييكــ! افتــاد ســاواك دســت هبــ اثــر اصــِل

 رفيـق  اين و رفقا حفظ قبال در الزم مسئوليت احساس نداشتِن سازمان،
 . بود ويژه طور هب
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ــت درســت :س ــه اس ــا ک ــا لس ــيچر دوران اوج يه ــنفکر" يک ــ "روش  اي
 د؟يده حيتوض يکم ديوانت مي د؟ش مي يتلق دشنام ينوع "کار ياسيس"

 نگـاه،  ايـن  و ها  نآ مجادالت و منازعات و روشنفكران تفاوِت مسئله :ج
 فقـط  و دارد يطوالن يعمر مجادله اين نيست، يچريك دوران به مربوط

 بـه  و داشـته  وجـود  هـم  فرانـسه  همـين  در ود؛شـ   مين خالصه هم ايران به
 از متـــاثر اتفاقــاً  "احمــد  آِل" ايــران،  در! دارد وجـــود هــم  هنــوز  ينــوع 

 يهـا   لسا را "روشنفكران خيانت و خدمت در" اروپا، در رايج يها  ثبح
 تعـينِ  البته چريك! نداشت وجود هنوز چريك كه نوشت چهل دهه اول
 كـرده  بيـدار  را آلـود  خواب روشنفكران ي  ههم كه بود روشنفكر از ينوع
 هـم  امـروز ! انـستند د  مـي  "محـل  يبـ " را خـروس  ايـن  اي  هعد خوب و بود
 اينجا كه است مطرح پيش از بيش اتفاقاً "؟يروشنفكر چگونه" ي  هئلمس

 در روشـنفكران  سـهم  كـه  انديشيد اين به بايد اما نيست اش بحث فرصت
 داريم، باور ياساس يتغيير به اگر و چيست و بوده چه اوضاع اين ايجاد

 و انواع روشنفكر چون! هست نياز يروشنفكران چگونه به آن تغيير يبرا
 محـسوب  روشـنفكران  نـسل  اولين جزء هم آخوند جمله از و دارد اقسام

 شـباهت  مـا  روشـنفكران  از يبـسيار  كـه  دايـ   هكـرد  دقت حتماً و ود،ش  مي
 تـشابه  كـرد،  يبررسـ  بايـد  را تـشابه  ايـن  امـا ! دارنـد؟  آخونـدها  به يزياد

 ايـن  از يخيلـ  و بـودن  خوب ناطق ،يسخنور فن "يترزبان" مثال يظاهر
 از آخونـد  امـا . اسـت  روشـنفكران  و ماليان اشتراكات و تشابهات چيزها

 و دولــت را شا شــكم و بــوده حاكمــه دســتگاه ي هزائــد اش پيــدايش بــدو
 و رعايــا تحميــق و موجــود وضــعيت توجيــه يبــرا (مالكــين و هــا ربــابا

ــردم ــير) م ــي س ــدك م ــه. (ردن ــروز ب ــ و ام ــتثناءها يبرخ ــاه اس ــد نگ ). نكني
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 بـوده  يدولتـ  بگيران حقوق و زدم شانا  اعظم بخش گرچه هم روشنفكران
 سـر  مـدرن  يدنيـا  از و مدرن ست اي  همقول اساساً روشنفكر اما هستند، و

 از يبخـش  يسرمايدار ي هجامع ي  هتوسع در و مدرنيته متن در و برآورده
 بـر  و بـرده  يپـ  يسـرمايدار  ي  همدرنيتـ  و كاپيتاليزم اين يعدالت يب به ها آن

 طـور  هبـ  زحمتكـشان  و كـارگران  منـافع  از يـا  و يعموم منافع از آن عليه
 . نندك مي و كرده دفاع اخص

 ي  هزمانـ  روشـنفكر  "يروشـنفكر  چگونـه " امـروزه  شـود  روشن بايد حال
 چرا؟ و ماست

 خواهـانِ  كـه  آگـاه؛  و مـستقل  روشـنفكران  و هـا   نپويـا  جـنم  از روشنفكر
 گفـت  ودشـ   مـي  امـروزه  اول، صف در نيز خود و اند، بيخ و بن از يتغيير
 يك اهتمام و كوشش به اتفاقاً كه ساكت ست ياقليت يا و اند اندك ربسيا

 يـــا و ياســـالم اساســـاً يبـــورژوا خـــرده روشـــنفكران از يبزرگـــ "كُـــر"
 سـركوب  يالملل بين و يمل سطح در يفرهنگ يمديا با همراه ،يدستگاه

  !كند بلند سر دوباره خواهند نمي چون وندش مي طرد و

 چرا؟ هيدد مي توضيح :س 

 منفجر ورنه دارد سيستماتيك تحميق به مبرم نياز يدار سرمايه جهان :ج
 بازيافــِت! ســت يدار ســرمايه جهــان ايــن از يجزيــ هــم ايــران. ودشــ مــي

 چهـل  بـه  نزديك از بعد هم آن يطلب اصالح جوِف در "يمذهب روشنفكر"
 گـر . نيـاز  اين به ست يپاسخ ؛يحكومت مذهب از يبدبخت و مرارت سال
 ايـن  از سـبقت  يگـو  كـه  داريـم  هـم  يالييكِـ  و چـپ  ِنروشـنفكرا  مـا  چه

 نگـاه  را يس يب يب! است تامل قابِل ِفنوِمن اين اما ربايند، مي شانا  رقباي
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 مباحثـات  و نـسازد  را خـودش  تريبـون  اگـر  مـدرن  و مـستقل  چپ! كنيد
 مطـرح  آور شـرم  ي  هفريبانـ  عـوام  خـزعبالت  ايـن  نقد در را خودش يجد

 بـارشِ  بخواهنـد  هرچـه  و شـد  خواهـد  دهشـمر  تـر  غايـب  هـم  ازايـن  نكند
 بـار  تواننـد  هرچـه  نيازشـان  مطـابق  هـم  "ژنريـك " يها چپ از و نندك  مي
 ! شندك مي

 :سوال ادامه به بازگرديم

 كـار  بـه  و بودند زندان در ويژه هب كه بود يكسان هويت هم "كار يسياس"
 بودنـد،  زنـدان  در هـم  يسياسـ  كـار  همـان  خاطر هب و داشتند باور يسياس

 تحقيـر  ينـوع  بـه  ييها  نزندا در مسلحانه يمش طرفداران بيِن در احتماال
 چنـين  شاهد كه ام  هداشت را اين شانس ٥١ تا ٥٠ سال در من ،اند  هدش  مي

 يبـرا  شـما . نبـود  مـا  زنـدان  در منظـر   بـه  پديـده  ايـن  چون! نباشم يتحقير
 ندك مي كفايت همين بود چگونه دگرانديشان با ما مناسبات بدانيد كه اين
 احمـدزاده  طـاهر  يآقـا  نظـر،  تجديد دادگاه يبرا مرا ي  هدفاعي بگويم كه

 بـرغم  و) ماسـت  معاصـر  تـاريخِ  "كـار  يسياسـ " بـزرگ  شـايد  كه (نوشت
 بـسيار  و پـسند  محكمه اي  هدفاعي ما، بر غالب يعموم ي  هروان چپ تمايل
! پـذيرفتيم  بـود  عقالئـي  كـه  را ايـشان  امثـال  ي  هتوصـي  و شد نوشته ماليم

 ياهـ   هريـش  واقعـاً  يچنين اين يها محدوديت و اي  هفرق يرفتارها اين تهالب
 چـه  انيـد د  مـي  حتماً هم سياست امر از خارج. دارد يخانوادگ و يفرهنگ
 ايـن . بودنـد  سـاخته  هـا   يبهـاي  و هـا   يكليمـ  عليـه  مثال يعجيب يها داستان

 تـاثير  بـودم  مدرن نيمه و باز ي  هخانواد يك از كه هم يمن در خزعبالت
 بختانـه  خوش! رسيدمت  مي ها  يكليم از يمدت يكودك در من و بود ذاشتهگ



 

 ۱۴۹ گفت و گوي منوچهر آذري با عباس هاشمي 

 هـم  اش  هقيافـ  قـضا  بـر  دسـت  بيچـاره  و داشـت  يكليمـ  همكار يك پدرم
 و بـزرگ  يشـاپوي  كـاله  كوتـاه  يقـد  بـا  بـود  چـاق  بـسيار  بـود؛  ترسناك

 كنـارش  از را اش  هزد بيـرون  يقـدر  يهـا  چـشم  كه يطالي و ِگرد يعينك
 خودش با مرا يگاه پدرم. داشت دست هب هم يايعص هميشه و ييدد  مي
 "جمـشيدف " ي  هحجـر  تا بريم بيا گفت من به بار يك برد مي اش  هحجر به

 بـا  پدرم جهوده؟ گفتم. ست يكليم نه گفت روسه؟ كيه؟ جمشيدف گفتم
 "!يبگ نيست خوب جهود ،بابا بگو يكليم": گفت كرد نگاه من به تعجب
 رو شــون خــون بــرن مــي زدند مــي ور اهــ هبچــ اينــا نگــ مــي راســت گفــتم
 رو مزخرفــات ايــن گفــت يجــد حالــت بــا پــدرم خــورن؟ مــي يــرنگ مــي

 تـو  اهـ   هبچـ  گفـتم  زده؟ هارو حرف اين يك بابا، ساختن براشون آخوندها
 پـيش  خـودش  بـا  مرا عمد به بار چند او و! گفتند مزخرف گفت! مدرسه

 بـا  ديتضـ  ايـن .. .نيـستن  خـور  آدم هـا   يكليمـ  ديـدم  مـن  و برد جمشيدف
 اساسـاً  روشـنفكر  چـون  شـده؛  شـروع  آخونـدها  بـا  اًتاريخـ  هم روشنفكر

 و ضدمدرنيته هم آخوندها مدرنيته، يمال حقيقت در و بود آخوند رقيب
 دارد يمفـصل  بحـث  ايـن ! كند اش ترويج كه هم هركس ضِد ست يطبيع

 بـاز  بـه  يجـد  نيـاز  روشنفكر امروزه كردم اشاره هم قبال كه طور همان و
 و الييـك  و چـپ  ظـاهراً  كـه  روشـنفكران  از يبـسيار  چون. دارد تعريف
 موجـود  وضـعيت  گـر  توجيـه  و مـسلك  آخوند منفعت به بنا هستند مدرن

 ! بعد يبرا بگذاريم را مهم بحث اين. اند هشد

 بهـار " در بـار  اولـين  شـما  نكـنم  اشـتباه  اگـر  كرديد، زندان از صحبت :س
 زنـدان  خـاطرات  آيـا . شـتيد نو تـان  زنـدان  و يدسـتگير  از كوتـاه  "ودش  مي

 د؟اي هآورد كاغذ يرو را خود
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 يخيل زندان مورد در. نوشتم يتلگراف يخيل هم را همان! نه متاسفانه :ج
 زنـدان  در مـن  يزندگ يها  لسا بهترين از ييك كه بگويم برايتان مختصر

 آن در زيـرا  "ودشـ   مين حساب عمرم از" ها  يقديم قول به كه شده يسپر
 مختلـف  يهـا  طيـف  از يگونـاگون  آگاه و خوب يها سانان با كوتاه مدت
 هرگـز  يشانـس  چنـين  كـه  شدم آشنا مختلف طبقات و اقشار از و يفكر
 در كه كنيد تصور وانيدت  مي پس. ودش  مين يكس نصيب يعاد يزندگ در

ــ احــساس چــه شــدن آزاد ي هلحظــ ــرا عجيــب ؛ام هداشــت يعجيب ــن يب  اي
 و بمـانم  ديگر سال دو ييك الاقل خواست مي دلم شا  راست كه ويمگ  مي
 سياسـت،  يترهـا  بـزرگ  بـا  مـصاحبت  بر عالوه جا آن در چون! موزمآ  بي

 توسـط  كـه  داشـتيم ... و يسياسـ  اقتصاِد تاريخ، آموزش منظم يها كالس
 وجـود  مـا  در اي  هفرقـ  حماقِت نوع هيچ و دش  مي تدريس مختلف يرفقا

 يآموزشـ  يهـا   سكـال  در هـستيم  ها چريك هوادار چون مثال كه نداشت
 .نكنيم شركت ديگران

 داي  هکرد سهيمقا پنجاه ي  هده اواسط يرفقا با را آغازگر يرفقا شما :س
 يفـ يک افـت  ينـوع  از شـان  شجاعت و صداقت بر ديتاک و احترام ضمن و

 ينـصف  و دوتا" و "تورم" اشرف، ديحم زبان از نيچن هم. داي  هکرد صحبت
 نظـر  از تيـ فيک افت نيا .است شده ذکر "هيرو يب يريعضوگ" اي و "عضو
 طيشـرا  آن در عـضو  تيـ ترب ايـ آ اسـت؟  شـده  ييضررها چه موجب شما

 طيشـرا  جـز  يمـوانع  ايـ آ رفـت؟  ينم شيپ انتظار طبق اه  هگايپا در يسيپل
 داشت؟ وجود يسيپل



 

 ۱۵۱ گفت و گوي منوچهر آذري با عباس هاشمي 

 يمعنـ  كـه  اسـت  فاجعه يك يرهبر نداشتن! كنم عرض چه كه ضرر :ج
 وانـست ت  مـي  ايـن  از يشبـ  يضرر چه! داد نشان قيام از بعد را شا  واقعي

 نزد؟ كه بزند ما "اكثريت"

 مقاومـت  بيـشتر  و نـزديم  ضـرر  انـصافاً  نـد ك  مـي  فـرق  انقـالب  از قبل البته
 داريـد  هـا   لسؤا اين با شما كرديم، حفظ را سازمان و كرديم شرافتمندانه

 در! نيست آيند خوش هم چندان اش ييادآور كه اويدك  مي را يهاي زخم
 تفـاوت  يـك  بـا  هـستم،  هـا  همان جزء تقريباً هم خودم چون اول ي  هدرج
 را اوليـه  يرفقا طرف يك از ند؛ك  مي هم بدتر ينوع هب را وضعم يحت كه

 اهـل  ها  يبعض از بيشتر هم ياندك و ام  هآموخت ها آن از يچيزهاي و ام  هديد
 نقـش  يبـرا  ويمگـ   مـي ن دادن پـز  يبـرا  را هـا  ايـن  (ام  هبـود  كتاب و ادبيات

 از) نمكـ   مـي  عـرض  دارد مـا  جـان  ي  هشـيراز  در بيـات اد و هنـر  كه يمهم
 رهبرشـدن  منجـ  و ام  هنرسيد ها آن سطح به گوناگون دالئل هب ديگر يطرف

 دارم، شــناخت آن از و ام هديــد را "رهبــر" چــون امــا. نــدارم و نداشــته را
 را شـان ا  خـالي  يجـا  چـون  بـرم  مـي  رنـج  و بينم مي روزمره را شانا  فقدان
  !نمك مي احساس كامال

 بزنيد؟ يمثال فتاُ اين مورد در است ممكن ببخشيد :س

 مثـالِ  يـك  اسـت  بهتـر  يحتـ ! اهـ   هحـوز  ي  ههمـ  در نيست كم كه مثال :ج
 را مـسئله  عمـق  بيشتر كه) ورمآ  مي ينظر مقابِل در را يعمل (بزنم يعمل

 احيـاء  تهـران  در پايگـاه  اولـين  تـازه  كـه  ٥٥ سال ضربات از بعد: دريابيد
 ي  هشـاخ  مـسئول ) يفرجـود  (رحـيم  رفيـق  بعدش ماه هس دو و بود، شده

 و يرفقـاي  بـوديم،  داغـان  و درب هنوز خالصه و خورده ضربه هم مشهد
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 من! دادند) !را اش بزرگ هم آن (عمليات پيشنهاد ،يهاد مشخص طور هب
 نابود مانده تشكيالت از كه هم را يهمين خواهيم مي مگر" گفتم يهاد به

 بـه  خـواهيم  مـي  رفيـق  نـه ": گفـت . بـود  موافـق  نم با هم صبا البته "كنيم؟
 "هـد د  مـي  ادامـه  را مبـارزه  و نرفتـه  بـين  از يفـداي  كـه  دهـيم  نشان دشمن

 يداخلـ  نشريه در اي  همقال بالفاصله اما ندارم خاطر هب را مباحثه جزييات
 و كـم  يتوضـيح  بـا  ردكـ   مـي  مطـرح  يهـاد  كـه  ايده اين مقابل در. نوشتم
 بايــد و كيــست، و چيــست يفــداي كــه "يفــداي" مفهــوم از تئوريــك بــيش
 يـك  يگـر  فـدايي : كـه  ايـن  پس و باشد ياساس يها  تضرور به اش  هتوج

 سپس ند؛ك   مي عمليات دائم كه نيست يمكانيك مفهوم هب الينقطع پراتيِك
 شـكنجه،  زيـر  در يفرجـود  رفيـق  نظير بي مقاومِت از تجليل و توضيح با

 بـه  و هـستيم " كـه  مايـ  هداد پيـام  گونـه  ايـن  "دشـمن " بـه  مـا  كـه  مبـود  گفتـه 
 را خودمـان  اول اسـت  بهتـر  كـه  اين خالصه و "!هيمد  مي ادامه مانا  مبارزه
 ما كند احساس دوست يحت و دشمن نيست مهم ...بعد و كنيم يبازساز

 و واقعيـت  خـود  هـم  شـايد  و نبـود  تـاثير  يبـ  بختانه خوش ...رفتيم بين از
 كه كرد مجبور را گرايش ينا لذا ،اند هبود مخالف هم يديگر يرفقا البد

 !نزنيم زده شتاب عمليات به دست

 يمـ يت ياهـ   هخانـ  در زن يرفقـا  ريـ گ چـشم  نقش به متن از ييجا در :س
 نيـ ا ک،يـ تفک ايـ  آميـز،  اغـراق  فيـ تعر نيـ ا ديـ نک  مـي ن فکر. داي  هکرد اشاره

 از ييتوانا معمول انتظار از شيب زن يرفقا که وردآ وجود هب را احساس
 شود؟ يتلق فيضع جنس بحث ادامه و. باشند هداد نشان خود
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 اتفاقـاً  و. نـم ز  مي حرف وقايع متن در دارم نم،ك  مين صادر يتئور من :ج
 هميـشه  هـا  بحـث  ايـن (!) هـستند  يقـو  جـنس  از كـه  هـم د مـي  نـشان  دارم
 را اي  هآموزنـد  انتقـادات  طـرح  يـا  و آورد وجـود  هبـ  تفـاهم  سـوء  وانـد ت  مي

! نباشـد  يسـراي  داسـتان  كـه  اسـت  ايـن  مهـم  هـررو  هبـ . باشد داشته دنبال هب
 نقـش  سـتايش  در را حـرفم  نيـد ك  مـي  فكـر  طور اين كه حاال است خوب

 مـشهد  پايگـاه  در بـسته  چـشم  كـه  اي  هدور در كـنم؛  تكميـل  دختر يرفقا
 به ديوار اطاق در بود سالح كردِن پاك درحاِل كه يرفيق روز يك. بودم

 بـــا هـــم آن كـــرد، يســهو  شـــليك بـــودم آن در مــن  كـــه ياطـــاق ديــوار 
 يرفقا بالفاصله! بشنوند اه  ههمساي كه ستا  طبيعي خوب و كالشنيكوف

 يوا كـه  بـرده  حيـات  وسط را يپريموس و انداختند راه صدا و سر دختر
 كـه  بودنـد  گذاشـته  باز نيمه هم را خانه درِب گمانم به و تركيد پريموس

 و بـوده  سپريمـو  كه بدهند توضيح شد، پيدا اش  هكل سرو اي  ههمساي اگر
 مهـم  يخيلـ  سـريع  واكـنش  نـوع  ايـن  و دادند فيصله را قضيه يعال بسيار

 مهـم  پايگـاه  يـك  دادن دسـت  از و يدربـدر  يـك  از كـه  اين نتيجه و! بود
 !كردند يجلوگير

ــ در :س ــ هخان ــيت ياه ــما يم ــصل از ش ــا تخ ــداکار و واال يه ــا يف  رفق
 افـراد  ايـ  دافتنـ ي يمـ  پـرورش  يميت ياه  هخان در ها  تخصل نيا. داي  هنوشت

 جوانـان  نيبـ  هيـ روح نيـ ا نظرشما به چرا داشتند؟ قبل از خود با را ها آن
  است؟ رفته ليتقل به امروز

 ،ياجتمـاع  ي  هروحيـ  يدارا پيوسـتند  مـي  سازمان به كه يرفقاي اساساً :ج
 ي  هخان در آموزش با وانت  مين را چيزها اين و بودند، گرم خون و فداكار
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 بايــد و. ادد مــي اعــتال را آن امــا هــا تــيم يفــضا! آموخــت يكــس بــه يتيمــ
 و نديآ يم يدورتر يجاها از خصوصيات اين كه كنم عرض تان خدمت

 جوانـان  در روحيـه  ايـن  فقـدان . آورد وجـود  هبـ  را آن وانت   مين آموزش با
 نمكـ   مـي  گمـان  كـه  را يمهمـ  ي  هنكتـ  امـا  دارد، يمختلفـ  ياهـ   هريش امروز

 عالوه كه است اين باشد، شده طرح ام هنديد يجاي در و ام هبرد يپ شخصا
 و انگيـز  نفـرت  ماتريـاليزمِ  ينـوع  و يسـوداگر  فرهنـگ  كامـلِ  يهژمـون  بر

ــِش ــركوب نق ــستماتيك س ــست و سي ــسيون شك ــداِن و اپوزي ــت فق  كفاي
 در والـدين  نقـش  -  اند واقف آن به همه بيش و كم كه -  آن يها  يرهبر
 ناآگاهانـه  يدسـت  هـم  نتيجتـاً  و سياسـت  از شـان  فرزندان مطلق كردِن دور
 نسل دو ييك جان و روح يتباه و اعتياد سركوب، امر در رژيم با ها آن
 مـسئله  ايـن  تحليل! است پديده اين تامل قابِل عوامِل از ييك جوانان، از

 قمـع  و قلـع  را اپوزيسيون دارد رژيم سو يك از: نيست مشكل چندان هم
 ياعتمـاد  قابِل و كفايت با اپوزيسيون اپوزيسيون، ديگر يسو از ند،ك  مي

 و برآيـد  اش يغيبـ  عوامـل  و سركوب ماشين اين پس از بتواند كه نيست
 يا"نتيجه" الاقل وندش  مي كشته شانا  فرزندان اگر كه باشند اميدوار مردم
 از را اهـ   هبچـ  قيمـت  هـر  هب و شانا  توان تمام با و شده سرخورده لذا دارد،

 و شـدند  معتـاد  اگـر  اما! شوندن كشته اصطالح هب كه نندك  مي دور سياست
 !نيست مهم هرچه

 ! است فهم قابل :س

 قابـل  وجـه  هـيچ  بـه  امـا ! هـست  هم "يطبيع" هست، فهم قابل تنها نه :ج
 جـانِ  اشانه  هبچ تنها نه والدين، يطبيع رويكرِد اين با چون! نيست دفاع
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 و اعتـراض  نـوع  هـر  كامـلِ  تقريبـاً  گسست موجِب بلكه نبردند بدر سالم
 بيمـار  و معتـاد  يانبـوه  بـا  شـدند؛  يتـاريخ  مهـم  ي  هدور يـك  در مقاومت

 دارد رژيـم  و شـده  تارومـار  اپوزيـسيون  كـه  اي  هدور درسـت  ييعن يروان
 بايـست  مـي  والـدين  ي  همداخلـ  حال همان در. ندك  مي سفت را ايشه  هپاي

 يكفـايت  يبـ  حساب كه چرا رفت،گ  مي صورت مسئوالنه و آگاهانه بسيار
 مقابـل  در يمـدن  يهـا  مقاومـت  ضرورت از ها گروه و متشكل اپوزيسيون

 و تـنش  ايجـاد  سياسـتِ  بـا  اسـت  طـرف  يـك  حكومت: جداست ارتجاع
 مـردم . مـردم  از تقابـل  و تامـل  فرصت و آرامش سلب يبرا مرج و هرج

 در ،يمردم و يفرهنگ مراكز چه خانه در چه خود يها  لتشك ي  هكلي در
 ي  هتغذيـ  و تامـل  و آرامـش  يجـا  شانا  تجمع بايد و دارند قرار آن مقابل
 و ضعف فهميم مي كه جاست اين. باشد يسياس و يفرهنگ تقابل و يمعنو
 يفرهنگ ياجتماع عميق ي  هريش يسياس فعالين و ها سازمان كفايت عدم

: اسـت  متقابـل  و زنده اي  هرابط اين و! دارد) يمدن- يسياس يفرهنگ يب يا(
 و تـر  كفايت با پيشگام چه هر و شعورتر با پيشگام تر آگاه مردم هرچقدر
 .تر همراه و شنواتر مردم تر، سنجيده

ــاكنون ــ ت ــا ي ههم ــه م ــه ك ــسيون از يكــوچك بخــش البت  محــسوب اپوزي
 اعتـراف  خودمـان  يهـا  ضـعف  و اشكاالت ،ها  يكفايت يب سهِم به ويمش  مي
 گرچـه  كـه  كـنم  بـاز  را يبحثـ  طـرح  خـواهم  مـي  جـا  ايـن  در امـا  م،اي  هكرد

 همـه  نگـاه  يـك  وانـد ت  مـي  امـا  نـد ك  مـي ن توجيـه  را امـ  ايراداِت و ها ضعف
 بـه  نگـاه  در ما يفرهنگ - يانديشگ و يسياس مالحظاِت در را يتر جانبه

 ينارضـايت  تبلـور  قيـام،  يـا  و انقالب اگر كند؛ ايجاد يكنون اسفبار اوضاع
 كه گونه همان هب منطقاً پس. استه  هتود اتفاق به قريب اكثريت يا يعموم
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 از حراسـت  و حفـظ  ود،شـ   مـي  نوسـرنگ  يعمـوم  اركِتمـش  با كهنه رژيم
 اقـدامِ  ايـن  در كـه  البتـه . يهمگـان  سـت  اي  هوظيفـ  حاصله يفضا و يآزاد

 يروزها و يپيشاانقالب ياه  هدور برغم اما دارد، وجود كار تقسيم بزرگ
 يتر مهم نقش انقالبيون و جوانان منطقاً و معموال كه ،يسرنگون و انقالب

 از حراسـت  و حفـظ  انقـالب  وقـوعِ  با دارند، عهده هب مردم آحاد ي  هبقي از
 تعــرض  مــورد وانــدت مــي لحظــه هــر كــه دمكراتيــك يفــضا و يآزاد

ــدانقالب ــا و ض ــوء ي ــتفاد س ــران ي هاس ــد رهب ــرار جدي ــرد، ق ــاً بگي  اساس
 هـر  يـا  شـوراها  گونـاگونِ  اشـكال  در كـه  اسـت  جامعـه  ي  هبدنـ  ي  هعهد هب

 مثِل انقالبيون و جوانان اما ربا اين (ودش  مي گذاشته است متشكل يتشكل
 در شـان ا  جـاي  بـار  ايـن  يرنـد گ  مـي ن يجا مردم ي جلو در و مجزا گذشته
 مــن بحــث) يرنــدگ مــي پنــاه اهــ هتــود ســر پــشت در و اســت مــردم درون

 دو ييكـ  بـا  هـم  را خودم مباحثات و مشاهدات بدهيد اجازه! جاست اين
 يخيلـ  ذارم؛بگـ  ميـان  در شـما  بـا  مـورد  ايـن  در سـوم  و دوم نـسل  جوان

 در وندشـ   مـي  شـمرده  هـم  روشـنفكر  كـه  جوانـان  اين: ويمگ  مي اختصار هب
 را مـا  و كرديـد  انقـالب  شـماها ": گفتنـد  مـن  بـه  سرانجام شان؛ گفتگوهاي

 و سـت  يكردنـ  انقـالب  اگـر ": دادم توضـيح  برايـشان  من! "كرديد بدبخت
 يك چرا هستيد دانشمند كه شماها كنند، انقالب وانندت  مي ما و من اَمثاِل

 سـوال  يبـرا  يجـواب  "!كنيـد؟  خوشبخت را همه تا نيدك  مين ديگر انقالب
 ما و بوده چه انقالب كه دهم شرح برايشان شدم مجبور من! نداشتند من
 وظائف و است اندازه چه تا پيشگام مسئوليت و نقش داشتيم، يهدف چه

 شـان ا  بـراي  را اهـ   هتـود  و پيـشرو  بـين  كـار  تقـسيم  و تحـوالت  در يعموم
 حكومـت  مشترك پخِت دست پالها و پرت اين كه گفتم و دادم توضيح
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 خودتـان  البتـه  نيد،ك  مي بلغور را آن هم شما و است ناآگاه ياه  هخانواد و
 و اين گردِن را مشكالت كه اين از تر آسان يكار چه د؛يآ ينم بدتان هم
 "!؟يتماشاچ بشويم و اندازيم بي آن

 همــراه و دوش هــم هــم يبــسيار والــدين كــه نگــذريم انــصاف از امــا
. يحتـ  جنگيدنـد  و ايـستادند  فرزندان از جلوتر گاه و شدند شانا  فرزندان

ــق مجاهــدين ــ خل ــسيار ياهــ هنمون ــن در يب ــد هداشــت مقاومــت اي ــاد. ان  ي
ــدر از اي هخــاطر ــادم خــودم كــار محافظــه پ ــن از حتمــاً و افت  تجــارب اي
 يكار محافظه و تاطمح آدم شخصاً كه اين با پدرم: داريد شما از يبسيار
 منـع  يسياسـ  فعاليـت  از مرا هرگز و بود قائل احترام من فكارا يبرا بود،

 آهـسته  و شـد  نزديـك  من به يمهربان با انقالب از بعد بار يك فقط. نكرد
 يهـا  آدم خودتـون  البتـه  بگـم؛  بهـت  خوام مي يچيز يه! بابا": گفت من به

 بـشناسين؛  رو آخونـدا  منكـن  فكـر  مـن  ي  هانداز به يول هستين، اي  هفهميد
 ،بعـد  مـن  و "!بابـا  باشـين  خودتـون  مراقِب! ها  ندار فرق شاه با يخيل اينا
ــه خواســتم او از يروز ــر ك ــاه اگ ــه يگ ــ ب ــا ي هخان ــد م  ايجــاد يبرا،بياي

ــان ــين اطمين ــسايه و در ب ــضو و هم ــا لف ــار محــل، يه ــست ك ــا. خوبي  ام
 ياتفـاق  اگـر  نكـرده  يخـداي  كـه  ونـين د  مـي  بابـا  يولـ " گفـتم  او به جا همان
 كچـل  لنـين  مثـل  هـم  سـرتون  چون و تلويزيون تو برن مي رو شما بيوفته
 فــشار زيــر خالصــه و بــودين خرابكــارا ايــن رهبــر شــما نگــ مــي هــست

 اوال بابـا " گفـت  يسـرد  خـون  بـا  و خنديد پدرم "رسين؟ت  مين ذارنتون، مي
 خـر  كـه  ها اون افتاد، اتفاق لال زبانم اگر ثانياً نميوفته ياتفاق هيچ انشاهللا
 و پـسرم  ي  هخونـ  بيام كه ستا  طبيعي و هستم تو پدر من فهمن مي نيستن

 انـد د  مـي ن را قضيه ابعاد چندان فتمگ  مي خودم با من! پذيرفت و ".عروسم
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 مـان  خانـه  بـه  بسته چشم را او من يگاه رو هر هب. رسدت  مين همين يبرا
 اش حـواس  دپيرمـر  ردمكـ   مـي  فكـر  چنـان  هـم  و. رداندمگ  مي بر و بردم مي

 مـا  ي  هخانـ  كـه  يروزهـاي  از ييكـ  كـه  ايـن  تا د،يآ يم كجا دارد كه نيست
ــود، ــ درب ب ــا از ييك ــا قاط ــاز ه ــود ب ــن و ب ــشغول م ــاز م ــك يجاس  ي

 ايـن  مـن  انتظـار ! ديـد  و شـد  رد در يجلو از پدرم كه بودم كالشنيكوف
 بـه  ديگـر  و ببـرد  يپـ  مـسئله  ابعـاد  بـه  تـازه  و بترسـد  يقـدر  الاقل كه بود
 يسـرد  خـون  بـا  و شـد  اطـاق  وارد و برگـشت  ديـدم  امـا . نيايد ما ي هخان

 "!نبيـنن؟  اهـ   ههمـساي  كه هست پنجره به حواست بابا،" گفت من به كامل
 او بـه  نـسبت  كـه  چـرا  بـود،  غريـب  بـرايم ! بود كشيده اه  هپرد كه حالي در

 شا  بغـل  رفـتم  و شـدم  بلند بمانم، تفاوت يب نتوانستم داشتم؛ يداور پيش
 را او گـرم  و آوردم فـرود  اش  هشـان  بـر  را سـرم  عميق ياحترام اب و كردم

 پـدرم  كـه  بـود  بـار  دومـين  ايـن . دمآ يم ما ي  هخان به چنان هم او! بوسيدم
 !بود كرده سورپريز مرا چنين

  بود؟ يزيباي همين به هم اش اول بار! جالب چقدر :س

 !يحت اين از زيباتر عبارتي به شايد و بله :ج

  كنيد؟ تعريف است ممكن اگر نمك مي خواهش پس :س

 در هم خود از انتقاد يك من كه ودش مي الزم ماجرا اين تعريف يبرا :ج
 آدم اعتقــاداتش و يزنــدگ و شــغل بــه بنــا پــدرم بكــنم؛ ام ينگــر يســطح

 برخـوردش  بـالطبع  و يطبقات ينگاه يدارا و مسلك بورژوا كار، محافظه
 مثل يهاي اقليت و تهيدستان اب كال و ردندك مي كار خانه در كه يكسان با

 حـساب  بـه  آدم را هـا  آن كـالم  يك در و باال از لُرها و ها ترك و كردها
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 بودم خور دل يحساب شا  خصوصيات اين از من جهت همين هب! وردآ  نمي
 دل تـه  از انست،د  مي فرزندش ترين محبوب مرا لطف سر از كه هرچند و

 و بـودم  كـرده  يبنـد "بسته "بورژوا" عبارت در را او و نداشتم شا  دوست
 بــود او مقابــل ي هنقطــ درســت كــه را مــادرم و بــودم گذاشــته يكنــار بــه
 مـن  از بـود  يسـال  دو و بـودم  يمخفـ  كـه  يدورانـ  در كه اين تا! ستودم مي

 رو در رو) يكنـد  ميـدان  يحوال (خيابان در هم با تصادفاً نداشت يخبر
 گفـت  و كـرد  ازمورانـد  و كـرد  نگـاه  مـرا  عالقـه  و تعجـب  با پدرم! شديم

 يخبـر  هـيچ  ،يدز  مـي  يتلفن يك اوائل نداريم خبر ازت وقته يخيل بابا"
 آمـد  و كـرد  ورانـداز  مـرا  بـاز ! بلـه  گفـتم  "بابا؟ يهست خوب! ازت نيست

 مـن  بـه  رو ِشا  راسـت  بابـا،  بكـنم  السو يك ازت خوام مي" گفت جلوتر،
 ات يشآتـ  هـم  هنـوز  بـدونم  خـوام  مـي " گفت "!معلومه بله" گفتم "؟يگ  مي

 بـا  و كـرد  بغلـم  آمـد  جلـوتر ! "شـده  هـم  تنـدتر " گفـتم  "تنِد؟ يجور همون
 هرگـز . "پـسرم  يباشـ  موفـق " گفت و زد ما  پشت به دست بار چند افتخار
ــين انتظــار ــ! نداشــتم او از را يبرخــورد چن ــه يراســت هب ــدر هــا آدم ك  چق
 !يسطح چه گاه من و اند هپيچيد

  !برايم بود جالب :س

 در مــوثر را نآ زمــان هــم و اشــاره يکــش اضــتير هبــ کــه جــا نآ مــتن در
 طيتفـر  و افـراط  نيـ ا يـد يوگ مـي  حـال  نيع در. دينک  مي ذکر يتمرکزبخش

 دشـ  مـي  احـساس  ييها  نخسرا شما قول هب موقع آن ايآ. دارد ييها  نخسرا
 است؟ شده برده يپ ها آن به گذشته به يبازنگر از بعد يها لسا در اي
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 يبعـض  ابعاد متوجه كه است گرفتن صلهفا با است درست شما توجه :ج
 در و يخـواب  كـم  ي همـسئل  نمونـه  عنـوان  هبـ  وانمتـ   مي اما !ويمش  مي چيزها

 يعلـ  رفيـق  ييعنـ  يرهبـر  كـادر  يـك  شـدن  كشته و تصادف آن ي  هنتيج
ــزنم مثــال را يجعفــر اكبــر ــه زمــان همــان كــه ب ــ آن ب ــرده يپ ــوديم ب  و ب
 :ام هنوشت "يتشكيالت دستور" عنوان با هم را اش نداستا

 )http://dialogt.de/abbass_hashemi-4" يدستورتشكيالت "لينك(

  

 يبيشتر شناخت زمان گذشت با و داي هپرداخت مسئله اين به كه االن :س
 هـستيد  خـارج  در كـه  سـت  يانـد  و سال يس خصوص هب و د،اي  هكرد پيدا
 يفـداي  يهـا  چريـك  سـازمان  در يجنـس  روابـط  ممنوعيـت  نيـد ك  مي فكر
 غلط؟ يا بود تدرس خلق

! دارنـد  كـاركرد  يولـ  ندارند اصوليت و شموليت ضوابط و قواعد اين :ج
 اي  هخـاطر  بدهيـد  اجـازه  امـا ! بوده الزم زمان آن در و اي  همبارز چنان در
 تـان ا  بـراي  يشـيل  "ميـر " رهبـران  از ييكـ  با گفتگويم از مورد همين در را

 چـپ  يرفقـا  ابـ  هـم  يشـيل  يرفقـا  بـا  هـم  بـوديم  آمـده  كـه  اوائل بگويم؛
 رفيـق  بيـشتر  يشيل رهبران از ييك با داشتيم يمنظم روابط ديگر يجاها
 بـه  راجـع  جملـه  از و رديمكـ   مـي  هم يخصوص يها صحبت بعدها و شدم

 را صـحبت  ايـن  كـه  يشب آن! ميثاق و ليال به عشق همين بالطبع و عشق
 و داديـم  دسـت  از را قطـار  آخرين كه نوشيديم "خيتوم" قدر آن رديمك  مي

 مـان  خانـه  راه از يقـسمت ! بـوديم  داده يچـ  كافـه  بـه  هـم  را مـان  پول تمام
 رفيـقِ  ايـن  از تـصورم  رفتـيم،  مـي  زنـان  قـدم  هـم  بـا  پياده كه بود مشترك
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 هم و ما، يدو هر فرانسه زبان ضعف دليل هب احتماال كه بود اين يشيلياي
 انگــار راه در امــا نفهميــده، درســت را هــا نداســتا زيــاد، مــشروب صــرف

 ردمكـ   مـي  فكـر  من": نظر اظهار به كرد شروع باشد شده روشن وتورشم
 مـان،  يانقالبـ  كـار  مـتن  در داريـم  هـا  حكايـت  ايـن  از كـه  هـستيم  مـا  فقط

 دارد؛ فـرق  يخيلـ  امـا . ماسـت  يها داستان جنس از هم ليال و تو داستان
 نفوذتان ميزان و تان سازمان يطبقات تركيب پرسيدم نمي تو از خود بي من
 نمكـ   مـي  فكر من كاماراد، است، اندازه چه سنديكاها و كارگران انمي در

 گونـه  ايـن  و بـوده  يدانـشجوي  يروشـنفكر  اساسا جريان يك شما جريان
 بفهمنـد  كـه  نكردنـد  سـخت  و يواقعـ  يزنـدگ  كـه  سـت  يكسان مال قوانين
 سـكس  -  ياحتماالاسپانياي و -  فرانسه زبان در كه است جالب (سكس

 به نسبت دارد يناچيز اهميت) "آمور" ود،ش  مي نبيا واژه يك با عشق و
 شـما  عـضو  كـارگر  زوج چنـد  اگـر  نـيم، ك  مـي  دنبـال  ما كه يبزرگ اهداف
 ميثـاق  وقـت  آن دند،شـ   مـي  اختفـا  بـه  مجبور و افتادند مي خطر به و بودند

 او بـه  "نيـست؟  طـور  ايـن  نيـست؟  طور اين هوا، يرو رفت مي تان سازمان
 مـا  سـازمان  بپيوندند ما سازمان هب كارگران كه ناي از قبل متاسفانه": گفتم

 يهـا   يخودكـش  و عـشق  يهـا  حكايت بعدها او "!هوا يرو رفت خودش
ــين كــه را اي هعاشــقان ــان ب ــا روشــنفكر زن ــان و كــارگران ب ــا كــارگر زن  ب

 بـرايش  نكهآ  يب كرد تعريف برايم را ميان آن يها حسادت و روشنفكران
 ! بود ما اقميث برايش عجيب! باشد عجيب اي هذر

 رفيـق  بـه  زمـان  آن كـه  ياحـساس  آن بـه  نـسبت  امروزتـان  شناخت با :س
 ؟داريد يحس چه داي هداشت
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 احــساس يبــرا يمــانع وانــدت مــي نــه و يپاســخ وانــدت مــي نــه شــناخت :ج
 !باشد كاذب يايدئولوژ شناخت اين اگر يحت باشد عاشقانه

 گمـان  خـودم  اخيـراً  و. نمكـ   مـي  "غـرور " احـساس  عـشق  آن از هنوز من
 امـا  ،انـد   هشـد  خـشك  و سرد ،زخم و احساس آن زمان مرور با ردمك  مي

 احساس را شا  گرماي قلبم و ها درچشم و اه  هگون بر بارها ؛نوشتن وقت
 ...ام هشد مالنكوليك بشدت كه ست يمدت و ردمك مي

 و پنجـاه  سـال  در را تهـران  ينظـام  يهـا   ميت اي ميت يها  تايعمل شما :س
 كـارِ  فقط د،اي  هکرد ذکر را شان اسم شما که اتيعمل نيا. ديبرشمرد هفت

 ايـن  در ايـ  يبانيپـشت  در دهيـ د آمـوزش  هوادار يروهاين ايآ بود؟ كادرها
 ردند؟ک مي شرکت زين اتيعمل نوع

 داشـتم  خـاطر  هبـ  و داشـتم  شـركت  ها آن در خودم كه را يعمليات من :ج
 ياعـضا  نـام  نبـود،  ياصـل  عـضو  كـه  "نظـام " جز به ،ياسام اين و ام  هنوشت

 قيـام  از پـيش  يهـا  مـاه  در يانقالبـ  ياعتال دوران در ينظام موقت كميته
 يبعـض  در گاهـا  و مـستقال  خودشان ديده آموزش هوادار ينيروها! است

 ديگــر، هـواداران  آمـوزش  اعالميــه، پخـش  بيـشتر  و تــر كوچـك  عمليـات 
 يكـوچك  و يبزرگـ  حيـث  از شـده  ذكـر  كـه  يعمليـات  آن. داشتند شركت
 بـود  مختلف عمليات هر در كنندگان شركت تعداد و بودند فاوتمت كامال

 ي  هكننـد  شـركت  تعـداد  بـا  را عمليـات  ديمشـ   مي نزديك قيام به هرچه و
 عمليـات  در مـثال . باشـد  كثيرتـر  و تر  يعمل كه اديمد  مي انجام يمعدودتر

 سـه  از بود ما عمليات ترين بزرگ و اولين جزء كه "آباد عشرت پادگان"
ــ و پايگــاه ــر ٧ نكــنم اشــتباه راگ ــثال و داشــتيم، شــركت نفَ ــات م  درعملي
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 شـركتِ  از. بـوديم  يسـيادت  قاسم ياد زنده و من فقط "يبهبود پاركينگ"
 ٢ شـماره  قرارگـاه  عمليـات  در نمونـه  يـك  عنوان هب د؛اي  هپرسيد هواداران
 هـم  را فعـال  هـوادار  يـك ) ينظـام  حكومـت  يسرفرمانده (كالج چهارراه
ــوديم داده شــركت ــده ايــشان خوشــبختانه هكــ.(ب  كــار ام هديــد و اســت زن

 ) .کنم  برايش موفقيت آرزو مي!ندك مي يژورناليست

 ؟انـد   هداشـت  شـاه  عليـه  يعموم مبارزات بر يتأثير چه ها عمليات آن :س
 ايـن  تـاثير  از مـشخص  زمـان  آن در خلـق  يفـداي  يهـا  چريـك  انتظارات

 شد؟ برآورده ها آن آيا است؟ بوده چه ها تعمليا

 شـدنِ  سركوب مانع و دشمن ترساندِن يبرا بيشتر ينظام عمليات آن :ج
 اعتراضـات  ي  هدامنـ  گـسترشِ  و مـردم  بـه  دادن روحيه بالطبع و تظاهرات

 .بود مؤثر بسيار نظر اين از نظرم به كه بود يعموم

 شما خاطرات، اين در بپرسم؛ شما از دشوار سوال يك بدهيد اجازه :س
 قيـام  ي  هدور عمليات بگويم بهتر يا و سازمان قيام از قبل يها فعاليت به

 داشـت  يخمينـ  كـه  حـالي  در يجانفـشان  همـه  اين د،اي  هكرد اشاره سازمان
  بود؟ درست تاننظر به دش مي مردم بر سوار و ايران وارد

 مـن  امـا  ،بود "دشوار" بسيار ما، بر "امام" كردن وارد آن و شما سؤاِل :ج
 يديگـر  سـوالِ  در كـه  طـور  همان ؛ام  هدانديشي نكته اين به كه ستها  لسا

. داشت برنامه و يآمادگ بايد اي  هتود انفجارات و قيام از قبل اساساً گفتم
 يالملل بين و يداخل اوضاع و قوا توازن و نيروها يارزياب ،توان از هم اين

 نداشـتيم  واقعـاً  اي  هجانبـ  همـه  يارزيـاب  چنـين  يـك  ما كه ودش  مي حاصل
 كـه  بـود  ايـن  ش"كرامـات " تـرين  بـزرگ  ما ي"هبرر"! نداشتيم رهبر چون
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 بـا  عمـال  مـا  و "كنـيم  بـاور  را قيام": "گفت" يوستپ  مي وقوع هب قيام يوقت
 بـا  را اش آسـياب  بعد هم او و! ريختيم يخمين آسياب در آب ،يجانفشان

 . چرخاند ما خود خون

 نيستيد؟ پشيمان خودتان ي هكرد از شما :س

 يجـد  يانتقـاد  و .دارم خودمـان  و خـودم  هب يانتقاد نگاه من اما! ابدا :ج
 جنـبش  در ريـشه  بـدون  كمونيـست  كـه  اسـت  اين انتقاد اين يمبنا! ست

 معـادالت  به صفر عدد با بدانيم يرياض ياندك اگر و. است هيچ يكارگر
 مـضحكه  به بخواهيم مگر! ويمش  مين وارد يسياس معامالت در و يسياس

 !شويم تبديل شتبازگ يب ي هگمگشت به انگلس قول به يا

 در ديگـر  بـار  يـك  محـال  فـرض  بـه  اگـر  اما ودش  مين تكرار تاريخ گرچه
 از و نمكـ   مـي  فكـر  كـار  از يبيـشتر  جوانـب  به بگيرم قرار يوضعيت چنين
 شـدن  تـر  روشن يبرا اما! ومش  مين دور يسوسياليست وظايف ينتر  ياساس
 همـين : كنـيم  مطـرح  طـور  ايـن  را سوال است بهتر شما سوال به من پاسِخ

 جـواب  آنگـاه  افتـاد؟  نمـي  يـا  افتاد مي اتفاق بود بهتر افتاد اتفاق كه يقيام
 افتـاد  مـي  اتفـاق  بايد اش  تجنايا و ها  نخسرا همه برغم كه است اين من
 يهـا  قـدم  در و سـپرد  گـور  بـه  را يشاهنـشاه  نظـام  اول قـدم  در كـه  چرا
 و خرافـات  ي  هريـش  خـودش  دسـت  هبـ  يمـذهب  حكومت يك عمال يبعد
 منطـق  بـا  چيـز  همـه ! جلـو  بـه  ييعنـ  تاريخـاً  ايـن  و! زد را يسياس بمذه

 مـان  فاميـل  البـد  و اسـت  كمونيست مان اسم كه ما جز رفته جلو خودش
 !سال چند و يس اين يط اند هنماند منتظر كارگران اما!!! متوسط ي هطبق
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 يچيـز  امـا  عمـق  در ذردگـ   مـي  يچيـز  سطح در چون! نكنيد تعجب پس
 بـه  شما! ديگر يچيز اما عمل ي   هنتيج است، چيز كي ها آن عمل ديگر؛

 و سـنگين  هـا   نخـسرا  نكنيـد،  نگـاه  آب يرو يها"خاشاك و خس" اين
 مــا يكــارگر جنــبش. "ارجمنــد" امــا "اهــ هجوانــ" اســت، تحمــل غيرقابــل
 رفتـه  بـاال  بسيار ايران زنان يعموم شعور اندوخته، يتوجه قابل تجارب

 در كـه  يتـاريخ  عنصر همان! يحت دنيا در همتاست يب ما زنان جنبش و
 را هـا  ايـن  ديگـر  چـرخش  يـك  با آورد باال را اه  هتحف اين چرخش يك
 سـرگذراند  از اروپـا  كـه  يوسـط  قرون تاريخ به. نكنيد ترديد ند،ك  مي تف

 ...اندازيد بي ينگاه

 كــه قيــام از پــيش دوره در شــما تــر؛ پــيش بــه گــرديم بــاز! اميــدوارم :س
 رديد؟ك مين دنبال را اخبار پاريس، آوردند عراق از را يخمين

 مـا  "عزيز يس يب يب" از بيشتر همه؛ مثل اما رديمك  مي دنبال را اخبار :ج
 بـه  االن بختانـه  خـوش ! نداشـتيم  خبـر  چنـدان  پـرده  ايـن  پشِت از زمان آن

 و پـشت  يزيـاد  حـد  تـا  وانتـ   مي اند  هكرد پيدا كه يوقاحت و انترنت لطف
ــن يرو ــس ي هرســان اي ــ را يانگلي ــه هچــ هك ــا و گون  چــه و اهــداف چــه ب

 از نـشد  متعجـب  ديـروز  ي  هانـداز  بـه  فردا مثال و ديد چرخد مي ينيروهاي
 !آلترناتيوشان

  رديد؟ك مي يارزياب طور هچ را يخمين يها حرف :س

! رفتيمگـ   مـي ن يجـد  هـم  را خـودش  كـه  هايش حرف تنها نه متاسفانه :ج
 بعـداً  هـم  را هـايش  حـرف ! شـد  يخمينـ  "يغيب يها كمك" با يخمين البته

 رديم،كـ   مـي  حـساب  بـسته  چـشم  مردم يرو حقيقتاً هم ما و. كرد عوض
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 يآگـاه  و ديـالوگ  امكان آمده بر دموكراسي در برود شاه رديمك  مي فكر
 بعـداً  كـه  را يباليـ  همـين  تقريباً زمان، آن بوديم خام اما.. .هست بخشيدن

 يمنتهـ  نـد آورد مـا  سـرِ  يديگـر  شـكل  به درآوردند يعرب يكشورها سِر
 !نندك مي دارند كار چه يديمد مين ما وقت آن

 و زمان مرور هب اما": داي   هكرد بيان را جمله اين اخيرتان متن در شما :س
 يبـرا  يمهمـ  شـروط  ،يمـاد  يهـا   نـه يزم کـه  ام  افتـه يدر تجربـه  در ژهيو به

ــي "هــستند هــا تياصــول تحقــق ــه مــشهوريد كــه شــما بپرســم خــواهم م  ب
 چنــين تحقــق يبــرا يمــاد شــرايط ،"يسوسياليــست انقــالب" از يطرفــدار

 ينيد؟ب مي فراهم را يانقالب

 و "يسوسياليـست  انقـالب " و "دمكراتيك انقالب" يها   يبند تقسيم اين :ج
 و كمينتـرن  بـه  متعلق و شده يتاريخ ماقبل ديگر انقالب كردِن اي  همرحل

 يحتــ! دارد حــرف يجــا هــم يانتقــال ي هبرنامــ. ســت يســنت سوســياليزم
 بـاز  را مـان ا چـشم  يقـدر  سـت ا  كافي ندارد؛ هم تئوريك درك به اجاحتي
 يدار هسـرماي  بربريـت  مقابـلِ  در سوسـياليزم  جـز  يراهـ  كـه  ببينيم و كنيم
 اساسـاً  خـودش  هـم  را اش"يمـاد  شـرايط " اتفاقاً كه. ندارد وجود يجهان

 انقـالب  مراحـل  اهل و يسنت مخاطبين يبرا يپاسخ اما اين! كرده فراهم
 كـه  كـنم  عـرض  تان خدمت بايد هم روش و تئوريك لحاظ زا اما است،

 همـواره  يواقعـ  يها سوسياليست نباشد فراهم هم يماد شرايط اگر يحت
 يهــا لحـ  راه ي هكليـ  نقـد  و يسوسياليـست  ياهـ  هايـد  تـرويج  شـان ا وظيفـه 
 هـر  نخـود  يواقعـ  يها سوسياليست نه چراكه. است فريبانه عوام و كاذب
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 ايــدئولوژيك نماينــدگان" توســط يسياســ قــدرت كــسب از نــه و انــد آش
 !نندك مي دفاع "كارگر ي هطبق

 از هــم يفــيتعر ديــبا ديــنک مــي صــحبت يســنت سميــاليسوس از يوقتــ :س
 يبـرا  را يسـاختار  چـه  اسـت؟  کدام آن ديباش داشته روز به سمياليسوس
 و چپ فعال امروزه اگر ايآ د؟ينيب يم مناسب سمياليسوس ياه هديا جيترو

 يبـرا  يوقتـ  انـد د  مـي  کـارگر  طبقـه  نـده ينما را خـود  که يحزب ستيکمون
 محكـوم  کنـد،  مبـارزه  ياسالم يجمهور يدار هيسرما حکومت يسرنگون

 است؟؟ شكست به

ــه :ج ــن البت ــ اي ــست يالزام ــه ني ــ" ك ــياليزم از يوقت ــنت سوس  صــحبت يس
 بـين  هست يمراحل! بدهيم يتعريف "روز به سوسياليزم" از فوراً ،"نيمك  مي
 يديگـر  ي  هنكتـ . كجـاييم  ديـد  بايد! كردن جايگزين و ذاشتنگ كنار نقد،
 كـه  اشـت د  مي ينيروهاي ما كارگِر ي  هطبق اگر كه ستا  اين بگويم بايد كه
 جنبش و نبوديم جا اين ما آمدند، يم حساب هب "كارگر ي  هطبق ي  هنمايند"

 يســرنگون" از كــه هـركس  باشــد، چنـين  يوقتــ و. نداشـت  يوضــع چنـين 
 ...و ســت يذهنــ ،بزنــد حــرف "ياســالم يجمهــور يدار ســرمايه حكومــت

 !بردم كار هب را خودتان عبارت همان من "است شكست به محكوم"

. نيـستم  تئوريـسين  من. داي   هپرسيد كه "روز به سوسياليزم "مورد در اما و
 تعـاريف  و ننـد ك   مـي  و كرده كار زمينه اين در كه يكسان نيستند كم يول

 مـا  چـپ  مـن  نظـر  بـه  امـا . انـد   هكـرد  رائـه ا يامروز سوسياليزم از يمختلف
 تجربـه  از يمنـد  ارزش يهـا   يبنـد  جمـع  بـه  كه دارد يفراوان يها  لپتانسي

ــاز را اش نفــس بــه اعتمــاد هنــوز امــا برســد خــودش  حــال در و نيافتــه ب
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 تــدوين تــدريج هبــ و اهــ هكليــش گذاشــتن كنــار و گذشــته نقــد و يجــوي راه
 كـه  دارم ييهـا   يبنـد  مـع ج خـودم  يبـرا  شخصا البته هم من! ست يتئور
  .بعد يبرا ذاريمگ مي! نيست اش طرح يجا جا اين

 نظـر  به بدهد، رخ يقيام و شورش و انفجار ايران در االن همين اگر :س
 چيست؟ ها كمونيست ي هوظيف شما

 و احـزاب  كه ست يمحصول "برداشت" و كردن درو وقِت اساساً قيام :ج
 وقـوع  از قبل وظائف بايد پس ،دان   هكاشت قبال يفرهنگ عناصر و ها گروه

 و نمانيم دهن به انگشت داد رخ قيام و انفجار يوقت كه دانست را انفجار
 بايـد  قيـام  كـشيدن  انتظـار  يجا به! نزنيم ياحساسات يكارها به دست يا

 و يكـارگر  جنـبش  در (ريـشه  بـدون  چـپ : گرفـت  يپـ  را معوقه وظائف
 حـد  در باشـد  هـم  يارفـداك  و اعتقاد و دانش يخدا) آن پيشگام تشكل
 كـه  بـود  ديده يدرست هب يجزن! ديآ يم حساب به معادالت در صفر همان
 !بردارد "محصول" و بيايد يروز ،اش ٤٢ خرداد با يخمين

 آن بگوييـد  امـا !! برداشـت  هـم  يمحـصول  چـه  و است، درست كامال :س
  ؟چيست شما نظر از وظائف

ــ  هايــد تــرويج :ج  پيــشگام  يوهــانير يســازمانده  و يسوسياليــست ياه
 گرفتـه  يجد هم هرگز كه يهميشگ و كالسيك ي  هوظيف همان يكارگر
 شـكل  مـا  يهمگـان  جنـبش  در يفقراتـ  ستون چنين كه مادام چون! نشده

 و پذير آسيب همواره هم متوسط طبقه يمطالبات يها  شجنب يحت نگرفته،
 سـاختار  و قـدرت  سـر  بر و آن از بعد به راجع اما من. [ندا  سركوب قابل

 خـودم  يبـرا  يايهـ  هايـد  و هـا  يبند جمع و نمك  مين فكر يسنت ،يآت رتقد
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 اضـافه  يمهم ي  هتبصر جا اين در اما.] نجدگ  مين مصاحبه اين در كه دارم
 ي هطبقـ  وزن و انـد   هشـد  شناخته و يعلن همه كه حاضر وضعيت در كنم؛

 سفت هسته و فعالين حفظ و امنيت است، سنگين يغريب شكل هب متوسط
 طبقــه ينيروهــا" و اپوزيــسيون شــبه و دشــمن بــه ياعتمــاد يبــ تــرويج و

 كـردنِ  تميـز  بـدون  البته كه. ستا  حياتي يامر ،"صحنه در هميشه متوسط
 !نيست ميسر يپوپوليست يغبارها از يتكان خانه و ها يآغشتگ

ــه :س ــ هــم هنــوز شــما رســد مــي نظــر ب ــان يچريكــ ي هروحي  حفــظ را ت
 سـت،  يعلن كار وقِت كه نم،ك  مي بتصح قيام و انفجار از من! د؟اي  هكرد
 ؟!وييدگ مي سفت ي ههست از شما

 همـه  االن چون و شده برعكس دنيا كار اتفاقاً! فقط "رسد مي نظر به" :ج
 امـا ! بـشوند  يآفتـاب  نبايد ها شورش هنگام در باإلجبار هستند، كار يعلن
 روشـن  هـا   يبنـد  جمـع  نيز و غلط يها  لتحلي تكليف بايد چيز هر از قبل

 شـما  و مـن  هـم  يامنيتـ  لحاظ از. شد خواهد تكرار اشتباهات ورنه. ودش
 از بهتـر  چـه  و! ام  لداخـ  چـپ  فعـالين  نگـران  من يول نيست، مطرح برايم
سـري   يـك  بـاز  نـد، ز  مـي  را شا  شـبيخون  لـزوم  وقـت  هب دشمن؟ يبرا اين
 سـران  بـار  ايـن  و يجـد  عناصـر  ياسـام  سـپس  ديگر، اي  هزنجير يها  لقت
 يجـا  يـا  و انـد   هشد عاقل كه سابق گران فتنه يهمكار با را يواقع ي  هفتن

 ي  هعـد  بـاز  و نـد ك  مـي  اعـالم  شـان  تـشييع  مراسم يبرا ،اند  هگرفت را خليفه
 مـن  گرچـه ! وندشـ   مـي  خـارج  يراه پرشمار ييها  ينفوذ با همراه يديگر
 در! نـد ك  مـي ن فـرق  هـم  يخيلـ  اتفاقاً اما فتمگ  مي انفجار از پيش ي  هدربار
 جنـگ  آورد؛ وجـود  هبـ  بايد را خودش مخصوص يها نيسممكا فقط قيام
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ــارگير امكــان امــا! ودشــ مــي آغــاز تــازه خــونين و ســخت يطبقــات  و يي
 و بـود  متـوهم  و خوشـبين  نبايـد  نـد ك  مي فراهم هم را اي  هپاي يسازمانده

 سـفت  ي  ههـست  نبايـد  هـم  يآتـ  انفجـارات  در. كـرد  حـل  قيـام  در را خود
 بـا  شا  ارتبـاط  و هويـت  و بمانـد  يمخف بايد مطلقا و ببيند آسيب پيشگام

 يشناسـاي  يابـد،  يمـ  گـسترش  شـدت  هبـ  منطقـاً  كـه  يعلن افراد و ها  لتشك
 مرتكــب ٥٧ قيــام در چـپ  مختلــف يهـا  ســازمان كـه  ياشــتباه و! نـشود 
 پـشتِ  اروپـا  و آمريكا چون ،فتندا  مين شاه مثل ها اين. نشود تكرار شدند
 صـد  و اسـت  پـيش  دوره از تر سخت بار صد بار اين! كردند يخال را شاه
 خوشـبين  اصـال  مـن ! كننـد  كورتـاژش  نتواننـد  اگـر  تـازه ! تر خطرناك بار

 . دارند سر در نقشه هزار و اند هچيد مهره هزار ها اين نيستم،

 چپ يها سازمان كه بود ياحتياط يب دليل هب ٥٧ قيام در شما نظر به :س
 خوردند؟ ضربه

 بدتر بار صد آن است، جبران قابل ياحتياط يب! بود ياحتياط يب كاش :ج
 و درسـت  يمـش  يـك  فقـدان  و يتجربگـ  يبـ  و تـوهم  بـود؛  ياحتيـاط  يب از

 بـه  عميـق  يتـوهم  و بـار  بالهـت  ياعتمـاد  بـا ! آن با متناسب يسازمانده
 بـردار  يشـوخ  يطبقـات  ي  همبـارز  !را چيـز  همـه  كـرد  نـابود  كه بود يخمين

 خـوب !!! ؟يكنـ  يدلـ  يلِ ِد خودت يبرا و يكمونيست يباش يمدع. نيست
 اساسـاً  مـا  مملكـت  يبـورژواز  خـرده ! ننكـ   مـي  داغونـت  و درب نـن ز  مي

 كـارگران  كـه  يوقتـ  ويـژه  هب شد متحد ودش  مين او با. است ضدكمونيست
 بـود  جـا  ايـن  كار ايراد. است مشدد مضحك كه اند  هنشد متحد و متشكل
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 الدنبـ  كـارگر،  طبقـه  يسـازمانده  يجـا  به) ها گروه بيشتر و (سازمان كه
 ! رفت يبورژواز خرده ي هولول و هلهله

 بايـست  مـي  چـه  چپ يعموم سياست جمله، يك در بپرسم وانمت  مي :س
 ميبود؟

 پـيش  يـك  السـو  ايـن  بـه  پاسـخ  و! نيـست  ممكـن  كـه  جمله يك در :ج
 كـه  انستد  مي يروشن هب "اگر" چپ كه ستا  اين آن و دارد، ياساس شرط
 يآقـا  ايـن  و است فرصت يك فقط و نيست آلترناتيو دوره آن در الاقل
 از هـم  را يغيبـ  يهـا  كمـك  ،يعـام  تـوده  و توليـد  حاشـيه  جـز  هبـ  يخمين

 بماند يباق نخورده دست ارتش گذاشته قرار و دارد اش  تپش در پاريس
ــست و ــا كموني ــع ه ــع و قل ــوند قم ــوخ و ش ــين يش ــ م ــرد ودش ــا ك  يرأ ب
ــ  را خــودش  وظــائف  و درســت  راه بعــد  ،!"گوادولُــپ" : رفــت گ مــي  يپ
 يكـارگر  پيشگام در يسوسياليست ياه  هايد ترويج و يافشاگر موازاِت هب
 از متـشكل  ،يانقالبـ  چـپ  تريبـون  يك ساختن با بايست مي. تهيدستان و

 تـدوين  را چـپ  كـرد  بايـد  چـه  يا يمش و خط اپوزيسيون، يها چپ كل
 خطـوط  و خـط  امـا  رسيد مي مختلف يكردها بايد چه به قطعاً و ردك  مي

ــر روشــن ــك در يت ــارزم ي ــدئولوژيك ي هب ــ در اي ــوم ظارـان  شــكل يعم
 كه اي  هتود حزب و شود پاره تكه گونه اين چپ ذاشتگ  مين و رفتگ  مي

  !كند فشل را آن اكثريت بود، يانقالب چپ منفور

 يادداشـت  ايـن  در ام  هديد شما ياه  هنوشت در يانتقاد نگاه عموما من :س
  دارد؟ يعلت ينيم،ب مين يمستقيم نقد الاقل تان
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 خـود  بـه  نمكـ   مـي  فكـر  كـردم؛  اي  هاشـار  هـم  قـبال ! سـت  يجالب سوال :ج
 خلـق  يفـداي  يهـا  چريـك  آن ديگر من نگاه در البته ردد،گ  ميبر موضوع

! شــد نخواهنــد زاده ...يزنــدگ نــوع و هــا يتئــور آن بــا و ســازمان آن بــا
 ي  همبـارز  آن يچرايـ  و معـضالت  فهـم  يبـرا  انتقـاداتم  مـن  جهت همين هب

 خـواهم  هبـ  كـه  ايـن  نـه  خـودش،  زمـانِ  در و است، شده يسپر و   مشخص
 اشـتباهات  و بـشود  چريـك  برود مثال و بگيرد درس چيزها اين با يكس
 ايـن  بـه  كـه  شود روز به نتوانست هم انقالب در ها  يتئور آن. نكند را ما

 بهتـر  را هـا  چريـك  نقد من نظر از خاطر همين هب نشويم، دچار سرنوشت
ــت ــه اس ــالفين ب ــسپاريم مخ ــه ب ــد ك ــي آن از اي هفاي ــد م ــن! برن ــرف اي  ح
 عملكـرد  و يمـش  بـودنِ  عيـب  يبـ  يمعنـ  هبـ  ام  هگفتـ  هـم  قـبال  كه طور همان

 تغييـر  چيزهـا  يخيلـ  حتمـاً  اشـتيم د  مـي  يرهبـر  اگـر  اما نيست، ها چريك
 نـد ك  مـي ن حـل  را اي  همـسئل  نقـدش  اين بنابر.. .ديمش  مي روز به و ردك  مي

 تمـام  و بود دوره همان مال مبارزه آن. يابد ادامه همان نيست قرار چون
 مـاوقع  شـرحِ  در يسـع  يهـاي  يادداشـت  چنـين  در مـن  لحاظ همين هب. شد

 در هــم "يگــذار فاصــله" نيــستم اي هحرفــ ي هنويــسند كــه آنجــا از و دارم
 و احـساس  بـه  بيـشتر  بـرعكس  و خورد مي چشم به كمتر من ياه  هنوشت
 از جـدا  امـا . نباشـم  چنـين  نمك  مين هم يزياد يسع و. است آغشته جانم
 انتقـاديم  نظـرات  وانمتـ   مي كامال يايه  همصاحب يننچ در مثال اه  هنوشت اين
 خواهيم صحبت خودم يشخص تأمالت به راجع هم بعداً و. كنم طرح را

 بايـست  مي يچيز من صحبت آن كنتكست در نيدك  مي فكر اگر اما. كرد
 .همد مي جواب بپرسيد نگفتم من و دش مي گفته
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 خوب مرد و زن مناسبات و ها متي درون روابط قسمت در من رنظ به :س
 .رديدك مي يشاه پنجه رفيق تصفيه مورِد به اي هاشار بود

 را مـسئله  ايـن  خودم يحت و ام  هكرد را كار اين ايمه  هنوشت در قبال من :ج
 در مـن  امـا  نـدارد،  هم يلزوم و نيست جالب برايم تكرارش كردم، يعلن
 از يبرداشـت  چنـين  ياهـ    هريـش  بـه  را عالقمنـدان  ام هكـرد  يسع نوشته اين

 ضـابطه  هـر  كنم؛ ترغيب كند پيدا واندت  مي كه يابعاد و يتشكيالت قوانين
 يجـا  بـه  او ود،ش  مي اجرا دگم آدم يك دست به يوقت واندت  مي يقانون و

 يخطـا  اين مرتكب كه يهاد نظرم به! وردآ  بي "كاله با سر" كاله آوردِن
 را يعملـ  چنين قطعاً ،است مقررات ياجرا در افراط از شده ينابخشودن

 . دندش مين مرتكب او يجا در يديگر يرفقا

 بوده؟ امر اين علت دگماتيزم نيدك مي فكر شما :س

 جـز  هبـ  يعملـ  چنـين  علـت  و نمكـ   مـي  فكـر  يچيزهـاي  طـور  اين به من :ج
 هـم  ياسـتالين  يبوسِت يا يبدو راديكاليزم ينوع و يگراي افراط دگماتيزم،

 رويكرد اين در يمذهب ي هريش كه يايه هفرضي با من. باشد بوده واندت مي
 اهـل  مجاهـد  غيـر  چـه  و مجاهـدين  چـه  هـا    يمذهب اتفاقاً. مخالفم بيند مي

 ايـدئولوژيك  خلـق  مجاهـدين  ياه  هتصفي و! نبودند يهاي ممنوعيت چنين
 !بود

 زا بعــد كــه انــيمد مــي باشــد، وانــدت مــي متــصور هــم يديگــر ي هفرضــي امـا 
 و مانـد  يبـاق  نخـورده  دسـت  و سـالم  مشهد شاخه ي  هبدن اساساً ضربات،

 بـود  يشـاه  پنجـه  رفيـق  مـسئوليتِ  تحت كه اصفهان تشكيالِت از يبخش
 در). بودنـد  يدومـ  نـسل  هـردو  (داشـت  يهاد مشابه يتوان و وضعيت كه
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 يابيـ   هريـش " دنبـال  همـه  و شـود  يبازسـاز  سازمان بايست مي كه اي  هبره
 رفيـق  دو اين نظراِت از شخصاً من است، افتاده اتفاق اين بودند "ضربات

 يرهبـر  و مسئوليت از كه يبرداشت و درك و ها آن ياحتمال مجادالت و
 يمبنـ  يديگـر  ي  هفرضـي  به واندت  مي وضعيت اين اما ندارم، خبر اند  هداشت

 بـه  و آغـاز  سازمان كننده هدايت خط سر بر رقابت يا و نظر اختالف بر
 يـك  فقـط  اين يول! باشد شده منجر يتشكيالت مقررات از عدول ي  هبهان

 .باشد واندت مي فرضيه

 رفقا در يطلب جاه و يپرست مقام و رقابت از يايه  هنمون شما خود آيا :س
 د؟اي هديد

 يـك  مـا  چـون ! ام  هنديـد  كـس  هيچ در انقالب تا را يچيز چنين واقعاً :ج
 و خـشك  بـيش  و كـم  گـرايش  امـا . ديگـر  يچيـز  نـه  داشـتيم  كار تقسيم

  چرا؟ را دگماتيك

  ؟بياوريد را دگماتيزم از اي هنمون و بزنيد مثال است ممكن :س

 بـين  مـدت  كوتـاه  و بسته فكر ينوع از يفور عمليات پيشنهاد همان :ج
 در: كـنم  تعريـف  برايتـان  وانمتـ   مـي  هـم  بـامزه  مثـال  يـك  امـا  خيـزد  مي بر

 مـسئله  زمـان  آن رد بـوديم  خانـه  هـم  پـسر  رفيـق  دو بـا  بـودم  كه اصفهان
 يابيــ هريــش" دنبــال بــه و بــود مــا تامــل و فكــر يمحــور مــسئله ضــربات
 بـود  يطبيع بوديم كرده يزندگ هم با كه يمدت در خوب! بوديم "ضربات

 گرچـه  بـوديم،  متفـاوت  خـب  و يـديم د  مـي  را همـديگر  كردار و رفتار كه
 زا هـايم  صـحبت  در گويـا  اما دش  مين بدل و رد ما بين يشخص اطالعات

 از ييكـ  تعجـبِ  باعِث شديداً كه بودم گفته يچيز ام  هماهيان حقوِق ميزان
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 و حركات لذا و شده بود مازندران از يكوچك يروستا اهل كه رفقا اين
 بنـده  كه ندك  مي مشاهده و ذاردگ  مي بين ذره زير هم مرا ي  هروزمر رفتار
 لبــاس يــرم،گ مــي دوش رفقــا از بيــشتر: ســت"يبــورژواي" رفتــارم يقــدر

 همـان  بـا  البتـه  هـستم  كـه  هـم  روز مـسئول  نـد، ك  مي فرق يقدر پوشيدنم
 بـه  نـسبت  و اسـت  كنده پوست غذا يزمين سيب و تر رنگين سفره بودجه

 كـه  يروز: نـد ك  مـي  كـشف  را ضـربات  ريـشه . هـستم  هـم  بخندتر بگو او
 مركزيــت ي هنفــر ســه ياعــضا از ييكــ عنــوان هبــ) يغبرايــ رضــا( منــصور
 ميـان  در او بـا  را اش كـشف  د،يـ آ يمـ  مـا  پايگـاه  به بار اولين يبرا موقت

 رفيـق  ايـن  فهميـديم  جاسـت؛  ايـن  ضربات ريشه! كردم پيدا: كه ذاردگ  مي
 نيست يخلق اصال هم كردارش و رفتار و رفتهگ  مي حقوق قدر اين يماهـ
 ضـمن  بعـد  يسـاعت  منـصور ! باشـد  ينفـوذ  بايـد  منطقـاً  سـت  يبورژواي كه

 بـده  قـول ": گفـت  مـن،  مـداوم  يهـا  ردنكـ  بغل و شديد يها محبت اظهار
 دچـار  رفيق اين متاسفانه! ينگير دل به اصال و يباش يمنطق و سرد خون
 كـس  به نه و زد من به را ها حرف اين بختانه خوش و شده يبزرگ اشتباه
 بگـم  بهـش  شـدم  مجبور ادمد  مي اطالعات نبايد كه اين برغم من! يديگر

 تهـران  يدرگيـر  در را ديگـر  رفيـق  سـه  و مـن  جـان  كه يهست يهمون تو
  "...!شده ناراحتو  پشيمان يخيل حاالخودش و. يداد نجات

 خواسـت  مـن  از و كـرد  شديد انتقاد خودش از رفيق اين زود يخيل البته
 بــشود كــه آن بــدون بــار يــك كــه بــود ايــن بجالــ امــا! ببخــشم را او كــه

 ديوانـه  تـو " گفـت  مـن  بـه  شوخيـست  يـا  ويدگ  مي يجد كه داد تشخيص
 و صد بعداً و "؟يشد يمخف يآمد يرفتگ   مي حقوق قدر اين يماهـ يدبو

 يـادم  و بـود  كـرده  پيدا من به يعجيب اعتماد و بود چرخيده درجه هشتاد
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ــ  مــشترك،  تــيم  از شـــدن جــدا  از بعــد  كــه  رود نمــي   يرو دوبـــار ييك
 هاشـم  رفيق" بود نوشته يداخل ي  هنشري در درج يبرا ايشه  هنوشت دست
 رفيـق  يگرامـ  يادش! "دارد نوشته اين در را تصرف و دخل هرگونه حِق

 زنـدان  در و بـود  يجزنـ  بيـژن  طرفـدار  شـديداً  و بـود  خوانده معلم تربيت
 از زيـاد  احتمـال  بـه  كـه  اسـت  جالـب  و! (بـود  گرفتـه  قـرار  او تاثير تحت

 او!) اسـت  بـوده  خبـر  بـي  "فيلم يتبل" از بيژن آمد در و ياقتصاد وضعيت
 و يهاد من، كه حالي در و گرفت قرار قيبتع تحت كرج در ٥٦ درسال

ــ در خــشايار ــشترك ي هخان ــوديم ورودش منتظــر م ــايق ب ــده يدق ــه مان  ب
 خانـه  ينزديكـ  از كه شديم خروج ي  هآماد و دلواپس ما ورودش ساعِت

 تـا  را سـاواك  ماموران يعمد كه بود معلوم و شد بلند يتيرانداز يصدا
 ديـده  بهتـر  پس ندارد فرار نامكا انستهد  مي چون و كشيده خانه ينزديك

 و هكـرد  جمـع  بايـد  كه را چه آن هم ما. كند خبر با شا  سرنوشت از را ما
 بـه  ها  يساواك اما كرديم، ترك تهران قصد به را خانه پيكان وانت يك با
 مسلسل: بوديم كرده يبين پيش اما ما. كردند مان تعقيب و شده مظنون ما

 هـم  خـشايار  و خـشايار  دسِت در يگون و يگون كيسه يك در را پايگاه
 پـشتِ  يهـا   نماشـي  به رو و راننده طرف به اش  تپش باز، رو وانِت پشت
 ايـن  خـشايار  بـا  هـم  قرارمـان  من دست كنار هم يهاد و راننده من سر،
 نزديـك  يماشـين  چـه  چنـان  بگيرد؛ سبقت ما از نبايد يماشين هيچ كه بود
 را مسلـسل  ي  هلولـ . داشـتند  سـالح  يـا  و بـود  نفـره  سـه  شان تركيب و شد

 و نكنـد  معطل كشيدند سالح يا دادند ادامه چه چنان شان، طرف به بگيرد
- يبـ  (معمـول  خـالف  بـر  كه شان ماشين ولينا. شان روي بگيرد را رگبار

 دست با و برد باال را "مترو" لوله خشايار شد، نزديك ما به و بود) ِو- ام
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 موافقت ميان؟ ببينيم تا نمز  مي دور گفتم يهاد به! جلو نيا كه كرد اشاره
 گفتــيم خــشايار بــه و زدم دور "ممنــوع چــپ بــه گــردش" يــك در. كــرد

 و زد دور) ِو- ام- يبـ ! (كـن  شـليك  مـا،  به شد نزديك و زد دور هركس
 يچيـز  زيـرش  بـار  ايـن  خـشايار  ديگـر،  ماشـين  دو ييك هم سرش پشت

 يمتالشـ  منتظـر  آينـه  در مـن  كه نشست آن يرو مسلط چنان و گذاشت
 هـم  و مـن  سـرعت  هـم  اما بودم، ها  يساواك ماشين يجلو ي  هشيش شدن
 ديگر يماشين گرفتن و ماشين گذاشتن با ما و داد شان نجات ها آن ترس

 هـر  شب آن. رفت مي تهران به كه رسانديم يقطار ايستگاه به را خودمان
 اسـت  تـرين  مطمئن گاه كه شهر مركز ترين شلوغ در اي  همسافرخان به سه

 چنـدين  سالن در مسلح چريك سه اقامت شِب يك همان رِحش( و رفتيم
 !)است رمان يك خود العماره شمس در اي همسافرخان ي هتخت

  !ريز به ريز بنويسيد بايد را ها اين :س

 رفقـا  بـه  هـم  مـن  كـه  آن از پيش دهند مجال يتنبل و حافظه اميدوارم :ج
  !بپيوندم

 خــواهم مــي! سبانمچـ  مــي را هـا  لســوا اسـت  داغ تنــور تـا  خــودم مـن  :س
 ياهـ   هخانـ  بـاره  در کـه  يتـامالت  و امروزتـان  ي  هتجرب به توجه با بپرسم؛

 را يراتـ ييتغ ايـ  اصـالحات  چـه  ديشتگ ميبر گذشته به اگر د،اي  هداشت يميت
 د؟يردک مي شنهاديپ

 بـه  يچريكـ  ي  همبـارز  ي  هپرونـد  مـن  يبـرا  چـون ! سـت  يعجيب سوال :ج
 تـأمالت  و يكنـون  وضـعيت  بـا  ديگـر . اسـت  شـده  بـسته  اش  هگذشت شكل

 تـازه ! نيـستم  فـردا  و امـروز  يبـرا  ديـروز  ي  همبارز اشكال فكر به امروزم



 

 راه هاي بيراهه از ۱۷۸

 ي  همـصاحب  يـك  در! ييـ "فـردا " بـه  دهـد  رخـصت  عزراييـل  حـضرت  اگر
 يــك در" كــه؛ ام هكــرد عنــوان را مطلــب ايــن پــيش هــا لســا هــم يديگــر

 و يـراد ا نبـودنِ  يمعنـ  بـه  نـه  ايـن  و. "كـرد  شـنا  وانتـ   مـي ن دوبـار  رودخانه
. است گذشته ينف يمعن هب نه و. ماست ي  هگذشت فعاليِت و كار در اشكال

 اشـكاالتِ  و ايـرادات  از يبـسيار  كـه  ام  هفهميـد  تامـل  و تجربـه  به من اما
 بـر  تامـل  فقدان يا يتئور ندانستن به الزاما اي  هدور هر در يسياس فعالين

ــين ــ م ــر ردد؛گ ــر و اي هدور ه ــسل ه ــيون از ين ــل سياس ــا ضــعف حام  يه
 و يتـاريخ  ،ياجتمـاع  موقعيِت همان از بيشتر كه هستند يناپذير اجتناب

 نـشان  را شـان  عمل و يتئور يطبيع ي  هفاصل و خيزد مي بر ها آن يطبقات
 تـر   يماركسيـست  يهـا  حـرف  كـه  انـد   هبـود  هم ييها  مآد و اه  هگرو (هدد  مي
 از ربـدت  كـه  درآمـد  ييهـا   مآد يـا  جريـان  هـم  هـا  همـان  ميان از اما اند  هزد

 يرهـاي  و يدموكراسـ  پـرچم  كـه  يمملكتـ  در ويـژه  هبـ !) بودند توده حزب
 قـشار ا مختلـفِ  ياهـ   هاليـ  و دانشجويان دست در اي  هدور يبرا كارگران
 است؛ الزم يهشيار و انصاف و داشت نبايد يزياد انتظار است؛ متوسط

 و عجيــب شــرايط از و نيــست محكــوم عمــل و واقعيــت ايــن مــن نظــر از
 مـن  كـه  سـت  اي  همالحظـ  چنـين  با! خيزد مي بر ما يسياس يتاريخ غريب
 در ثبـت  يبـرا  فقـط ! دارم بـاور  گذشـته  بـه  انتقـاد  ي"دارو نـوش " به كمتر

 و دارنـد  اهميـت  اهـ   هنوشـت  گونـه  اين كه است گذشته از شناخت و تاريخ
 آينـده  راه چـراغ  عنـوان  هبـ  نـه  هـم  آن خاطرات اين از وانندت  مي يمعدود
 تـاريخ  و ادبيـات  از يجزيـ  چـون  هـم  يانرژ پاِك نبعم يك عنوان هب بلكه
 .كنند دوپينگ ينوع آن از ما بار خون
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 و مـداوم  تكنولوژيـك  عظيم تحول يك با ما امروزه كه ستا  اين واقعيت
 كـه  يـم ا  مواجـه  يالمللـ  بـين  سـطح  در تكنولوژيـك  انقـالب  يك تر درست

 آن. نــدك مــين يآتــ يسياســ فعاليــت بــه يكمكــ هــيچ مــا محــدود تجــارب
 سـاختن  بـه  ينيـاز  چـه  چنـان  مثال يحت و شده، يتاريخ ماقبل ساختارها

 مـا  يهـا  تكنيـك  از بهتـر  بـار  صـد  انترنـت  در باشـد  هم نارنجك و بمب
 يبـرا  امـا  نيـست،  گذشـته  ي  هجنبـ  ايـن  شـما  منظـور  انمد  مي. (دارد وجود

 تـصور  و شده يخيال خوش دچار بنده نكنند تصور كه گفتم يخوانندگان
 نـوع  كـه  البتـه ! بـود  نخواهـد  پـيش  در يقهرآميـز  ي  همبـارز  ديگـر  نمك  مي

 و يقـانون  يها  تفعالي با كه است همه يآرزو هم اين البته و ست يديگر
 را يجزنـ  بيـژن  حـرف  مـن  و ،"انـشاهللا " رسـيد  يدمكراسـ  بـه  بـشود  يمدن

 تحميل ما به شاه رژيم هم را گذشته ي  همسلحان مبارزه كه نمك  مي تكرار
 فـردا  و امـروز ) د؟يآ يم بدش يسياس آزاد فعاليت زا يكس چه ورنه كرد
 ممكـن  هـم  ياسـالم  يجمهور در پرورده جوانان همين و است همين هم

ــه يروز اســت ــن ب ــه برســند نتيجــه اي ــدارد وجــود يديگــر راه ك ــا! ن  ام
 بـا  رژيـم  و داشت خواهد فرق يچريك يابتداي يها فعاليت با شان فعاليت
ــاي ــك يهــا يتوان ــه (انفورماتي ــام دو ب ــم عن ) يتكنيكــ هــم و ياطالعــات ه
 تنـگ  و بسته چنان ها  تكمونيس يبرا ويژه هب را يسياس فعاليت ي  هعرص
 يتكنيكـ  يقـوا  يمنفـ  تـوازن  ايـن  از رفـتن  فـرا  جـز  يراهـ  آنـان  كه كرده

 همـه  يعلن يها فعاليت در چون ود،ش  مي پنبه بريسند هرچه ورنه ندارند،
 اش حـساب  هركدام ي  هپروند فراخور به لزوم وقت به كرده، يشناساي را
 كـفِ  طنـاب  و چـاقو  بـا  خيابـان  در يـا  و زندان در يا و تصادف در يا را

 !ذاردگ مي اش تدس
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 كـه؛  آيـد  ينمـ  پيش "يشرع" يكليد سوال يك روش اين با يراست هب اما(
 آن و ايـن  اعتقـادات  و "اعمـال  ي  هنامـ " بـه  دنيـا  همـين  در اسـت  قرار اگر

 كـه  مجازند ٰياول طريق هب و اصوال ،هم انناباور خدا پس شود، يرسيدگ
 !)كنند؟ يرسيدگ را حضرات "اعمال نامه"

 ي  هبـار  در دارد امكـان  امـا  داشـت،  يخـوب  پاسخ "عجيب سوال" اين :س
 دهيد؟ توضيح يكم هم "ما يسياس يتاريخ غريب و عجيب شرايط"

ــِگ اپوزيـــسيون ماهيـــت و رابطـــه منظـــورم :ج ــر و يخـــود رنگارنـ  غيـ
 از تـر  غريـب  و عجيـب  امـا ! بـود  ندتر  يخود ها  يخود از هك ييها  يخود
 تـا  رژيـم،  ايـن  خـودِ  بـا  ،۵ اضـافه  هبـ  "بزرگ شيطان" خواهيد؛ مي چه اين

 ايــن در را "حومــه و جهــان مــسلمانان رهبــر" و رســيده توافــق بــه دســته
ــه وضــعيت ــق ب ــه يهــا ملّ ــاِن اصــالح و واداشــته، قهرمانان  و ياســالم طلب

 اپوزيسيون نشانده، ...پاريس و نيويورك و ندنل آورده هم را اش يخود
 يبـ  يهـا "كرد؟ بايد چه" به دادن پاسخ يبرا كشيده صف هم اش الييك

 !نظرم به است تر غريب عجيب هم "غريب و عجيب" از اين ...و يس يب

ــك ــد ي ــستس دراِم -  يكم ــر ســت يوررئالي ــرِش ب ــون ف ــه خ ــور ك  يط
 !رسد مي نظر به مخملين كه شده ينورپرداز

 عـدم  ايـن  از رفـتن  فـرا " از منظورتـان ! بود يتامل قابِل پاسخ هم اين :س
 چـه  رفـتن  فـرا  ايـن  دهيـد؟  توضـيح  يكمـ  اًلطفـ  چيـست؟  "يتكنيك توازن

 باشد؟ داشته واندت مي ييها مفر
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 انترنــت طريــق از يسياســ يهــا فعاليــت و كارهــا تــرين بــيش امــروزه :ج
 تخطئـه  ودشـ   مـي ن را تحـول  ايـن . ودشـ   مي انجام اي  هرايان و) مفت طناب(

 دائـم  شا  دماغ و است پيشرفته بسيار رژيم حوزه اين در. زد دور يا كرد
 وضـع  ايـن  از يرهـاي  يبـرا  .اسـت  آن و اين يها  لمي اي و فيسبوك يتو

 امنيـت  كـه  تكنيـك  از يبـاالي  سـطح  و جست يعمل و مطمئن يراه بايد
 يسياس يدج فعالين نياز مورد كند تامين را يسياس فعاليِن يمخف روابط
 مـثال  كـه  باشـند  انقالبيون ميان در بايد "اسنودن" سطح در يهاي آدم. ست
  .كنند بنا يانقالب مكاتبات و مراسالت يبرا نفوذناپذير و مستقل اي هشبك

ــي :س ــوانت م ــه در دي ــرف از خاتم ــ قي ــسئول ي هحــوز ال،يل ــا تيم  و او يه
  د؟ييبگو مانيبرا اش نخورد ضربه يچگونگ

 تـرين  محبـوب  ديـد تر  يبـ  و مانـده  باقي يرفقا رينت  ميقدي زا ليال رفيق :ج
 و مهربـان  نهايـت  بـه  ناسـند؛ ش  مـي  را او كـه  سـت  يكـسان  تمام يبرا رفيق
 از سرشـار  و منـضبط  ،يجد و كوش سخت زيبا، و ساده بسيار ،يصميم
 يپـدر  و نظيـر  يبـ  يمـادر  دامـن  در پـرورده  !عـشق  و يمبـارزات  ي  هانگيز
 اين در و بود يانتشارات رفيق چيز هر از بيش او شاعر، و شريف اي  هتود

 فعاليـت  يانتشارات يها پايگاه در هم هميشه و بود متخصص كامال رشته
 و ردكـ   مـي  فعاليـت  "پيـشگام " در انقـالب  از بعد. داشت مسئوليت و كرده

 از هـر  رفيـق  با يكوتاه ي  هدور در. بود "آموز دانش پيام" نشريه مسئوِل
 شـد  شـديد  كـه  سـركوب  امـا  ديـم ز  مـي  سر اش  ننيناز ي  هخانواد به يگاه
 و دز  مـي  يسـر  هـا  آن به كوتاه گاه اما او كرديم، قطع را آن تقريباً و تر كم

 او بـه  صـراحتاً ) كردسـتان  بـه  رفـتن  (تهـران  از خـروج  موقع من متاسفانه
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 مطمئنـاً  و انـد   هشـد  شناخته تو ي  هخانواد نگير تماس ات  هخانواد با" گفتم
 از درست حرفم متاسفانه و "خوريم مي ضربه جا همان زا ينكن توجه اگر
 !بودم نگفته را حرف اين كاش يا اما! آمد در آب

 د؟ش مي عوض چيز چه فتيدگ مين اگر! فهمم نمي را منظورتان :س

 از شايگان مادر رفيق را اش  نخورد ضربه خبر كه بودم كردستان در :ج
 پرمهـرش  آغـوش  در خبـر  نقل ضمِن و آمد سراغم به و بود شنيده راديو
 يجـا  بـه  كـه ! بـود  بهمـن  ٤ وضـع  شبيه يوضعيت در اقليت! داد ام  يدلدار
 هــم جــان بــه و وندشــ مــي آفريــده اتهامــات ،يجــوي ره و اختالفــات، فهــم
 سـال دو   هـم  بـاالخره  كـه  آور شـرم  يهـا   يدرگيـر  ترس از من.. .افتند مي

 بـرده  پنـاه  "خلق يفداي يها چريك" مقر به كرد، بروز بهمن ٤ در بعدش
 كـردم  تـصور  رفـت،  مـادر  رفيـق  كـه  ايـن  محـض  هبـ  خبـر،  شنيدن با. بودم

 نداشتم دوست! اند  هريخت اش  هخانواد و او سر بر پاسداران كه را يلحظات
 آخـرين  و نـد ك  مـي  فكـر  هـم  مـن  بـه  طبيعتـاً  كه لحظات آخرين در او كه

 چـون ! باشـد  داشته ينامطلوب احساس اوست ذهن در ما خلوت ي  هلحظ
 حقيقتـاً  و مـا  سـازمان  خـوب  يرفقـا  ترين منضبط و ترين پاك از ييك وا

ــداي يــك ســمبل ــود يف ــق زدِن ســر. ب ــه را رفي  شــرايط در اش هخــانواد ب
 كـه  انـم د  مي يبار تاسف يفضا و يبحران شرايط محصول شديد سركوب

 او كـار  ايـن  و بود كرده غالب سازمان بر مسئولين از اي  هعد يكار ندانم
 هم او ي  هخانواد زيرا! (بينم مي خودم "يتشكيالت خالِف" جنِس از من را

 گـيالن  يدريـا  و جنگل نظير يب يصفا از و ست يوفادار و عشق سمبل
 و تجربـه  بـا  و يقـديم  يرفيقـ  اسـت؛  تامل قابل بسيار هم اين) برخوردار
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 چنــين مرتكــِب خطــر، ي همحــدود بــه آگــاه و ،يجــد منــضبط، انــدازه يبــ
 ما  سابق يرفقا يها  يخرابكار به ندارم دوست زياد ؟!ودش  مي ي"خالف"

 ديدگاهم كنگره از و است ٦١ سال :ويمگ  مي داي  هپرسيد اماچون بپردازم،
. داريـم  يجـد  ينظرهـا  اخـتالف  و اسـت  متفاوت اقليت بر غالب نگاه با

 و بـروم  خـارج  هبـ  معالجـه  ي  هادامـ  يبـرا  بايـد  ساله سه يتاخير با اما من
) لـيال  رفيـق  (همـسرم  كـه  بـود  يبـديه  و يطبيعـ  دارم، همـراه  به نياز يحت

 مخـالف  مركـزي  ي  هكميتـ  در كه ياكثريت يار با را او اما باشد من همراه
 مـا  و سـت  اي  هتجربـ  بـا  رفيق": داشتند نگه گروگان ،بود من ايدئولوژيك

 يبـرا  ريزنـويس  كـه  بماند تهران در است خوب نداريم، او از بهتر يرفيق
 از امـا  و !شـان  يسـازمانده  شـعور  از ايـن (!) "بفرسـتد  و بنويسد كردستان

 با معالجم پزشِك رسيدم فرانسه به كه بعد ماه چندين: شان يانسان شعور
 ياجتمـاع  تـامين  اداره بـه  مـرا  ي  هپرونـد  معلوليـت،  صد در صد تشخيص

 بـود  سـال  سه از بيش من چون (كرد همراه يك يتقاضا برايم و فرستاد
 و رفتـار  بـا  كنيـد  مقايـسه  را اين)! بودم هداد دست از را صدايم مطلقاً كه

 آن ي هكننــد ارائــه قــضا بــر دســت كــه خــودم، ي"رفقــا" انــسانيِت ميــزان
 مـن،  كـردن  رها تنها و ليال رفيق داشتِن نگه توجيِه يبرا باال؛ يبند فرمول

 ! بود پزشك يك ،)مركزيت مشاور مقام در(

 را روح هكــ يهــاي زخــم" ايــن يوبررســ لــيال رفيــق بــه ديگــر يفرصــت در
 .پرداخت خواهم"خورد مي

 نيـ ا بـا  کـه  متـشکرم  بـسيار  شما از ،يهاشم عباس رفيق :يآذر منوچهر
 .ديداد پاسخ يبسيار سواالِت به و ديکرد توافق مصاحبه
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 يگـردآور  كـشيده  زحمت را ها   لسوا كه شما از متشكر :يهاشم عباس
 از يانـــدك كـــردن روشـــن جهـــت در باشـــد ياقـــدام اميـــدوارم كرديـــد،

  !بخش يروشن يزندگ يك يها يروشننا
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  دوم منوچهر آذري با عباس هاشمي  گوي و گفت

 تـان  سـراغ  بـه  بازهم من ،بود قرارمان كه طور همان :)س( آذري منوچهر
   !سوال مشتي با همراه آمدم

 بـاز  را شـونده  مـصاحبه  مـشتِ  گـر  مـصاحبه  معمـوال  :)ج( هاشمي عباس
  !) خنده (؟كنم باز اشمار مشت بايد من قرار از اما ،كند مي
 اما دشمن براي ،هست و بوده باز دوست براي شما و من هاي مشت :س

   !ماند خواهد بسته
 قبلـي  ي مـصاحبه  در كـه بپـردازيم    سـوال  چنـد  بـه  ابتـدا  باشيد موافق اگر
   ؟كنم مي طرح را جديدم سواالت آن از بعد ،دارد توضيح جاي نظرم به
 جـواب  تـان  سـواالت  بـه  ميـل  الكمـ  بـا  مـن  و اسـت  طـور  همين حتما :ج

  . داد خواهم
 فرارتـان  از مختـصري  شرح به ،من سواالت آخرين از يكي در شما :س
 در كـه ) لنگـرودي  غالميان( هادي و )شاهي پنجه جعفر( خشايار رفقا با

 خـتم  تهـران  ي العمـاره  شـمس  در اي مـسافرخانه  بـه  و افتد مي اتفاق كرج
 رمـاني  اش شـرح  كـه  كنيـد   مـي  رهاشـا  خودتـان  و. ايـد   پرداختـه  ،شـود   مي
 در كـه  ايـد   ديـده  چـه  و گذشـته  چـه  جـا  آن در بدانم كنجكاوم ،خواهد مي

  ؟ شده متصور شب يك آن در رمان يك شما ذهن
 يـك  در ؛ام  گفتـه  هـم  مـن  و ايـد   كرده توجه هم خودتان كه طور همان :ج

 رمـان  يـك  مـن  نـه  كـه ،كرد تـشريح  را شـبي  چـون  هم يك توان  مي رمان
 اطـاقي  ؛فـضاست  آن تـشريح  جـاي  مـصاحبه  يـك  در نـه  و مهست نويس



 

 راه هاي بيراهه از ۱۸۶

 نمـايش  تـاالرِ  يك وسعِت به و شده سرهم عريض رويي راه با كه بزرگ
 اي فاصـله  بـا  و هم كنار ،تخت بيست يا هجده از بيش آن در و آمده در

ــدك ــف ان ــده ردي ــه دو و ش ــر س ــم نفَ ــار ه ــو رو راه در انگ ــه پت  و انداخت
ــده ــد خوابي ــا و ســت خــالي تخــت دو ،ان ــر ســه م ــه نفَ ــي وارد ك ــويم م  ،ش

 و هـست  جـا  سالن در گويد  مي فقط ،ندارد جا گويد  نمي چي مسافرخانه
 بهتـر  امـا  ،بچـرخيم  زيـاد  خواهيم نمي هم ما و .دهد  مي نشان برد مي را ما

 اين كناري ي همسايه !ست خالي تخت دو فقط ولي باشيم هم كنار است
 بري توني  مي شما براتي آقاي "گويد مي و كند  مي صدا اسم هب را تخت دو
  !"گيالني صفاي با مسافران اين به بدهيم را ات تخت و باال

 و سـرخ  و بنـده  دمـاغ  و هـادي  ي لهجه !خنديم مي و كنيم  مي نگاه هم هب( 
 سنتزي چنين و شده ميكس كنجكاواش مغز در خشايار صورت سفيدي

 كنجكاوي ي بيننده ايبر نفَر سه ما بين اشتراكي وجه كه خوشحالم !داده
 و بيـدار  تقريبـاً  سـالن  در همـه  !كنـيم   مي تشكر او از !دارد وجود او چون

 بـزنيم  زل كـسي  بـه  كـه  آن بـدون  مـاهم  .كنند  مي ورانداز را ما و كنجكاو
 و انـد  اطـراف  هـاي  شهرسـتان  مـسافرين  اكثـراً  ؛گـذرانيم   مـي  نظر از را همه

 عجيبـي  دنيـاي  !دارد اش  تتخ زير و كنار بنديلي بقچه و چمدان هركدام
 دراز هـم  كنـار  در چريـك  سـه  حـاال  و سـاده  روستايي و شرور از !ست

ــد كــشيده ــد يكــي ،ان ــس الب ــدي از پ ــافتِن از ناامي ــار ي  جــستجوي در ،ك
 يكـي  ،بزند شلوغ شهر آن در را شان جيب كه است ساده هاي  شهرستاني

 بـراي  البـد  هـم  هـا  چريـك  و آمـده  شـهر  به ده از تازه كار جستجوي در
 همـه  هـا  آن امـا  !دارنـد  فعاليت و تردد شهربزرگ اين در ها  همين بيداري
  !هاست چريك ناراحتي اسباب شانا بيداري اين و بيدارند



 

 ۱۸۷ گفت و گوي منوچهر آذري با عباس هاشمي 

 شـبيه  اش  قيافـه  :گـويم   مي خودم با و كنم  مي نگاه شروري ي چهره به من
 كـه  وقتـي  ،مـا  سراِغ بيايد بزند سرش به است خوب حاال ،برهاست جيب
 مـا  از يكي سالِح ي قبضه به بخورد شا  دست و !خوابيم ما ندك  مي خيال

  ...!؟شود مي چه وقت آن نفَر، سه
 تواند  مي شب يك كنيد تصور بتوانيد كه باشد كافي جا همين تا گمانم هب

ــان يــك خــالق ــراي چــون: شــود رم  آن از كــدام هــر ي ناصــيه در مــن ب
 ده كوچيـدنِ  اعيواجتم اقتصادي علِل از غريب و بلند حكايتي مسافران

 هايـشان   سرفصل حتي نوشتن كه بود شده حك بزرگ شهرهاي سوي به
   !بلند نسبتا رمان يك شود مي
 كـساني  كـه  است متصور كامال برايم و شدم شما دقِت متوجه كامال :س

 را كـار  ايـن  هـم  شـما  اميـدوارم  .بنويـسند  رمـان  يـك  ،شب يك از بتوانند
 سـوال  بـه  كه ست مختصري پاسِخ هب مربوط من بعدي سوال اما و !بكنيد

 تـصميم  بـه  اي اشاره جا آن در بوديد؛ داده ليال رفيق شهادِت مورد در من
 تهـران  در لـيال  رفيـق  نگهداشتِن به راي كه ،كنيد  مي اقليت مركزي كميته

 كميتـه  عضو خودتان مگر ،كند نويسي گزارش كردستان براي تا دهند  مي
   ؟رديدك برخوردي چه شما و نبوديد مركزي

  "سياه رويم !هيچ" ؟بدهم جواب شما به چه دانم نمي :ج
ــه مــسافرخانه آن در هنــوز انگــار مــن ــِگ هــاي چهــره ب  هــاي آدم رنگارن

ــه شهرســتاني ــات از ك ــا شهرســتان و ده ــه ه ــاِل ب ــار دنب ــا و ســودا و ك  ي
 خيـره  انـد،   آمـده  پايتخت و مركز به سياحت يا و آرزوهايي و كنجكاوي

 سـيماي  و سيرت مشترِك خطوط كه است مهم رسد يم نظر به و ام  مانده



 

 راه هاي بيراهه از ۱۸۸

 تامــل بــا "صــحنه در جــا همــه متوســِط ي طبقــه" و هــا اليــه ايــن طبقــاتي
   !شود بازبيني بيشتري

 و .افتم مي ها بالهت از بعضي ياد وقتي كند  مي مكدر را ام روح كنيد باور
 خودشـان  مثـل  يـا  و شـمردم   مـي  تـام  رذالِت را آن نداشتم كافي شعور اگر

 از بسياري نگاه ؛كه گويد  مي را اين واقعيت اما !ايگرگ و ايكس وامِلع
 نگـاهي  انـد   يافتـه  راه هـم  رهبري يا مركزي كميته به گاه كه ما رزمان هم

ــساني و خــشك ــا غيران ــر از ام ــي خودشــان نظ ــم راســت !ســت انقالب  ه
 رنگارنـگِ  انـواع  و اسـتالين  ،پولپـوت  انقالبيگري همان اما اين ؛گويند  مي

 ،كند  نمي چنداني فرِق .ست زندگي و سياست ،انسان به ايدئولوژيك نگاه
 يـا  اسـتالين  بـشوي  و باشـي  كمونيـست  يـا  خميني بشوي و باشي مذهبي
 و "بـزرگ  متفكر" ،"رهبر" ،"زعيم" كه است همان رستگاري راه: پولپوت

 جـز  ،دهـد   مـي  تـشخيص " رهبـري  دستگاه" حالت بهترين در يا و "پيشوا"
   .ست نابودي مستحق گاه و سركوب قابل و خطا ،آن
 ضـدانقالب  و چنينـي  اين انقالبيون از مشابهي اعمال كه نيست تصادفي و

 مبـارزه  خلـق  رسـتگاري  بـراي  هـم  دو هـر  قـضا  از ؛زند  مي سر چناني آن
 هر اما !دانشمنداند و عالم و خوانده كتاب و ودانا مطلع دو هر و كنند مي
 و انـسانيت  بنـام  دو وهـر  بدورنـد  يتانـسان  و انـسان  از انـدازه  يـك  به دو

   !كنند مي اعمال ديكتاتوري ،آزادي
 و شـمرد  يكـي  هـم  بـا  را دسـته  دو ايـن  نبايـد  كنيد  نمي فكر ،ببخشيد :س

  ! ؟گذاشت فرق



 

 ۱۸۹ گفت و گوي منوچهر آذري با عباس هاشمي 

ــن :ج ــا آن مـ ــي را هـ ــي يكـ ــمارم نمـ ــرق و .شـ ــرف فـ ــا حـ ــوال و هـ  و اقـ
 آبيمـ  قـيم  در شـان  اشتراك وجه اما ،شناسم  مي خوبي هب را شان هاي برنامه

 مـشابه  را هـا  آن اعمـال  كـه  اسـت  همـين  و نهفته شان ايدئولوژيك نگاه و
 يكـي  حقيقـت  وقتـي  و سـت  ا يكـي  حقيقـت  ايدئولوژيك نگاه در !كند  مي

 تـشويش " ،شـود  اقامـه  آن عليـه  چـه  هـرآن  ؛شما دست در هم آن و ،باشد
ــان ــومي اذه ــدام" ،"عم ــه اق ــت علي ــدانقالبي" ،"امني ــستي" ،"ض  ،"تروتسكي

 "...بورژوازي عوامل" و" ارتجاعي" و "ليبرالي" ،"آمريكايي" ،"مائوئيستي"
 بـرايش  هـم  فرزنـد  و معلـم  و مـسئول  و رزم هـم  و رفيق !شود  مي خوانده

 اعمــال در را كامــل برابــري ؛باشــيم داشــته انــصاف البتــه ؛كنــد نمــي فــرق
 كـه  حـالي  در! كننـد   مي رعايت مخالفين از اي دسته و نوع هر به خشونت
 اختالفـــات فهــم  و درك دموكراســـي و ماركــسيزم  درس نتـــري ابتــدايي 
   !است دگرانديش به احترام و فرهنگي طبقاتي

 شـما  جـواب  نيـ ا شـدن  روشـن  يبـرا  ديـ بده اجـازه  ديباش ليما اگر :س
ــه يقــدر  و خــرداد ۳۰ يفــردا طيشــرا حيتوضــ ديشــا. ميبرگــرد عقــب ب

 ايـن  درک يبـرا  بتوانـد  شـصت  سال در آن يها بحران و يرهبر واکنش
 بود؟ يطيشرا چه در خرداد ۳۰از بعد يمرکز تهيکم. کند کمک موضوع

 گونه نيا ياسالم يجمهور که کرد يم تصور سازمان اي يمرکز تهيکم اآي
 کـار  دسـتور  در را مخـالف  يروهـا ين کـردن  مـار  تـارو  به دست انهيوحش
   دهد؟ قرار

  ! منزن نادقيق حرِف و كند ياري ام حافظه اميدوارم ست دقيقي سوال :ج



 

 راه هاي بيراهه از ۱۹۰

 چـه  مـا  كـه  ديـد  و برگـشت  ايـن  از تـر  عقب حتي و عقب به بايد كه البته
 و .ايـم   داشـته  رژيم اين مقابِل در هايي تاكتيك و روش چه و هايي  تحليل

 نيروهـاي  از بخـشي  عنـوان  هبـ  خلـق  مجاهـدين  كـه  خرداد سي در ويژه هب
 خـود  ايـدئولوژيك  هم و سياسي رقيب مقابل در شهري متوسط ي طبقه
 اقليـت  منظـورم  ؟بـوده  چـه  مـان  حـرف  و موضـع  مـا  ،شوند  مي يدانم وارد
 گـرايش  دو بـا  ،داشـت  وجـود  بندي گروه سه اقليت درون در خب !است
 مهـدي  و توكـل  جنـاح  "و "مستعفيون "مجاهدين، حركِت مقابِل در عمده
 بـا  نزديكـي  و همكـاري  و پـشتيباني  نـوعي  بـه  متمايـل  دو هـر  كـه  "سامع

 گـرايش  سـومي  و !اساسـي  چنـدان  نه اما هايي تتفاو با ،بودند مجاهدين
 يداب و نيست اينجا ما بازي زمين گفتيم  مي ما كه بود انقالبي سوسياليسم

 جزييـات  كه اين !بپردازيم جدي طور هب خودمان سوسياليستي وظائف به
 مقطــع يــك در ؛نيــست مهــم چنــدان نظــرمن بــه بــوده چــه هــا تحليــل ايــن

 با گريز و جنگ ي تجربه سال چهار ،سه گذاشتن سر پشت با و تاريخي
 مختلــِف هــاي گــروه رنگارنــگ هــاي واكــنش ديــدن و حــاكم ضــدانقالب

 نداشـته  موجـود  سياسي قواي توازن از ارزيابي هم باز ،صحنه در حاضر
 ديگـر  ،چيـست  تـو  وظـائف  و جايگـاه  و وزن باشي نفهميده بازهم ،باشي
 ي طبقـه  هـاي  يـت ظرف و خـصلت  بـه  را اين معموال من و دارد معني خيلي

 هـا  چـپ  از مهمـي  بخـش  كـه  دانـم   نمـي  تـصادفي  و ام  ديده مربوط متوسط
 و همكــاري و مجاهــدين بــه هــم ديگــري بخــش و رفتنــد خمينــي دنبــال

   !دادند نشان تمايل آنان با هماهنگي
 متوسـط  طبقـه  به شما حساسيِت يكي جا اين دارم سوال دو ،ببخشيد :س

 كـه  ايـن  ديگـر  و چيـست  ورتـان منظ بدهيـد  توضـيح  اسـت  الزم كـه  است
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 نظـرم  بـه  ،نيـست  مهـم  چنـدان  هـا   تحليـل  در جزيـي  هاي تفاوت گوييد  مي
 بـين  كه است مهم خيلي مشخص تحليلي هاي تفاوت برخي حال درعين

 مثال عنوان هب !داشته وجود ديگران و شرايط آن از شما خود تحليل مثال
 رفقاي و شما ينب شدم متوجه كرده منتشر رژيم كه نادري كتاِب در من

 بنا شما و داشته وجود جدي نظر اختالف تشكيالتي مسائل سِر بر ديگر
 پيـشنهاد  و بوديـد  داده تـشخيص  درسـتي  هبـ  را اوضاع ايد  نوشته چه آن به

 ايــن ؟كرديــد مطــرح را ســازماندهي تجديــد و كردســتان بــه نــشيني عقــب
   ؟نيست مهم جزييات گوييد مي طور هچ ،است مهم خيلي

 "مستعفيون" بين نظر تفاوت در منظورم ؛دهم  مي جواب را دومي ،اول :ج
 شـان ا  نظـرات  كـه  بـود  مجاهـدين  بـا  برخورد در" سامع مهدي و توكل" و

 امـا  بـود  موجـود  نظـر  تفـاوت  هـم  خودشان بين و داشت جزيي هاي فرق
ــه مــن ي اشــاره ــود عمــده گــرايش دو و نگــاه دو ب ــه !ب  ي مــسئله كــه البت
 اشـاره  نـادري  كتـاب  بـه  شـما  .بود مهم اندهيسازم تجديد و نشيني عقب

 تحليلـي  جـزوات  هـم  و مـرا  ي نوشـته  سـه  دو آن بدانيد نيست بد ،كرديد
ــا گــرايش ــر را م ــه جــا ه ــان ك ــشكيالت در خودم  و نداشــتيم حــضور ت

 همـان  بـه  گـردد   برمـي  هـا  ايـن  اسـت  مهـم  هـا   اين !نكردند پخش توانستند،
 خودشان ايشان !پلپوتي و ايدئولوژيك نگاه كردم عرض قبال كه نگاهي

 گفتند  مي ما به باور همين با و دانستند  مي "ايران پرولتارياي ي نماينده" را
 و "بورژوازي عوامل" گفتند بهمن ٤ در شان مخالفين به ،"تروتسكيست"

 جــاي جــا همــين اتفاقــاً !شــدند گيــر در هــا آن بــا قهرآميــز شــكل هبــ حتــي
  : بدهم توضيح سطمتو ي طبقه به را ما حساسيت كه ست خوبي
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  )كشيديد پيش را سوال اين كرديد خوبي كار چه(
 ايـن  معنـي  به ،دارم حساسيت متوسط طبقه يا بورژوازي خرده به من اگر

 كارگر ي طبقه ي نماينده يا كارگر ي طبقه از برخاسته را خودم كه نيست
   .دارم صرف حساسيِت كساني ِصرِف خاستگاه به يا و دانم مي
 و بـاالتر  متوسـط  گـاهي  و متوسـط  طبقـات  از ما عموم ؛اهخاستگ نظر از

 اسـت  ايـن  نيـست  طبيعي كه چه آن ،ست طبيعي كه آمديم تر پايين گاهي
 و وسـيله  هرحال هب كه ماركسيستي آگاهي و ها دانسته ترين ابتدايي از كه

 شـبه  دركـي  بـا  و باشـيم  بهـره  بي است كمونيست فعال يك ضروري ابزار
 ماركسيـستي  شعارهاي و پوشش با را مان خصيش باورهاي ،الهي حزب

 نظـراتِ  كـه  خودمـان  رزمـان  هـم  بـه  بـدهيم  اجـازه  خودمان هب و كنيم بيان
ــد متفــاوتي ــزنيم انــگ دارن ــشويم درگيــر و ب  را ســازماني طــوري ايــن و ب

   !اينجاست من حساسيت !كنيم رهبري اصطالح هب
 اي اجـازه  چنـين  چـرا  كنيـد   مـي  فكـر  .كنيـد   مي اشاره جالبي نكات به :س

 آب كجـا  از آن و ايـن  عليـه  خـشونت  اعمـال  ايـن  و دهند  مي خودشان هب
   ؟خورد مي
 .گيـرد   مـي  مايـه  شـان  فرهنگ و شعور از ها آدم اعماِل كنم  مي فكر من :ج

 آمـوزش  خـصوص  هبـ  و نـداري  مـدرن  و پيـشرفته  فرهنگ و دانش وقتي
ــت و كــار ــستي و جمعــي فعالي ــده سوسيالي ــي در و اي ندي ــدگ مملكت  يزن
 زيـر  و انـد   زده سـرت  تـوي  جامعـه  و مدرسه و خانه در مدام كه اي كرده

 هـم  آن كـه  گيـري   مـي  قـرار  مـوقعيتي  در وقتي ،شدي بزرگ چترخشونت
 منتخبـات  گرچـه  ،رسـانده  جـا  آن بـه  را تو الرجال قحط و حوادث بيشتر



 

 ۱۹۳ گفت و گوي منوچهر آذري با عباس هاشمي 

 عبــارت و كــرده كپــي آن از و بگــذاري تا دســت كنــار مــاركس و لنــين
 بـروز  را ات ملـي  و خـانوادگي  فرهنـگ  همـان  امـا  لعم در ،كني پردازي

 انقالبيـون  نـوع  از مگـر  .باشـد  انقالبـي  توانـد   نمي است روشن كه دهي  مي
   !باشي استاليني و پولپوت

 ايـ آ د؟يـ د يمـ  چگونـه  را خـود  تيـ فعال افـق  سازمان بدانم خواهم مي :س
ــ کــه گفــت تــوان يمــ ــودن برنامــه يب ــ مقابــل در يآمــادگ عــدم و ب  ورشي

 افتنيــ باعـث  انقـالب،  ادامـه  ايـ  شکـست  بحـث  زيـ ن و ،ياسـالم  حکومـت 
 را خـود  کـه  شـد  يسـواالت  يبرا نادرست پاسخي :ميبگو بهتر اي ها پاسخ

   دادند؟ نشان يمختلف يها شيگرا در
 بارهـا  كـه  چنـان  هـم  مـن  نظـر  از كـه  كـنم  يـادآوري  بايـد  هم باز واقعاً :ج

 كـشتند  را شا  هبـران ر كـه  ٥٥ سـال  از سـازمان  مفهـوم  هب سازمان ؛ام  گفته
 اعــضاي از مختلفــي هــاي گــروه و افــراد .نداشــت مــؤثر و واقعــي وجــود

 انقـالب  يـك  بطن در را سازمان يك خالي جاي كردند تالش مانده باقي
 اساساً اش  علت. كردند رو را شان چنته و ناتواني و نتوانستند اما كنند پر
 هـم  قـادر  و .اشـتند د خـود  هبـ  ها اين از كدام هر كه گردد  مي بر توهمي به

 و ضــروري كــه بــسازند را چيــزي مناســب شــرايط وجــود بــرغم نــشدند
   !رسيم مي "رم" همين به ميکن دنبال را كجا هر حاال و !بود ممكن

 فقـدان  كه كند  مي ثابت را تز اين فقط آنان بين نظرات اختالِف بررسي و
   !بود سوز خانمان فاجعه يك رهبري

 بايـد " انقـالب  شكـست " فهـم  بـر  مبنـي  شـما  لسوا به پاسخ در حال هر هب
 بـود  غالـب  گـرايشِ  نظـر  كـه  ي"موقـت  افِت" مقابِل در مستعفيون ؛بگويم



 

 راه هاي بيراهه از ۱۹۴

 راسـت  انـگ  و گفتند سخن انقالب شكست از كه بودند كساني نخستين
 ؛بـود  هـم  بينانـه  واقع كه تز اين خاطر هب نه هم من خود شخص .خوردند

 ويـژه  هب و آنان واكنِش خاطِر هب )ودب "كنيم باور را قيام" شبيه درست اما(
 و زده شـتاب  و داشـت  يمهمـ  نقِش انشعاب در من نظر از كه حيدر رفيق

ــسئوالنه ــل غيرم ــود كــرده عم ــا ،ب ــب گــرايش ب ــرزنش در غال  آنــان س
   .كردم صدايي هم
 ايـن  بـود  چـه  ،كرديـد  اشـاره  اكثريـت  از اقليـت  انـشعاب  بـه  ببخشيد :س

   ؟يدداشت انشعاب سر بر كه اختالفاتي
 تـوهم  يـا  رهبـري  تواِن يعني خودمان از ما ارزيابي به اساساً اختالف :ج

 "علنـي  ايـدئولوژيك  ي مبـارزه " بـراي  كـه  اهميتي ميزان الجرم و رهبري
 باشــيد كــرده دنبــال را انــشعاب مــسائل اگــر ؛گــشت مــي بــر بــوديم قائــل

 ابتـدا  ،تـوده  حـزب  سـمت  بـه  راسـت  قوي گرايش پيدايش با كه دانيد  مي
 شـكل  اقليتـي  بعـد  و كردنـد  انـشعاب  بـه  مجبـور  را "فـدايي  هـاي  كچري"

 رژيـم  از پـشتيباني  و نزديكـي  نـوع  هـر  جـدي  مخـالفِ  هـم  او كـه  گرفت
 ارزيـابي  غلـط  هـم  را گذشته مشي راست گرايش آن البته و ،بود خميني

 ي آگاهانــه ي مداخلــه و ،زده شــتاب انــشعابي از اجتنــاب بــراي ،كــرد مــي
 تـا  كـرد  مطـرح  را "علنـي  ايـدئولوژيك  مبارزه" ي همسئل اقليت ،هواداران

 و بكشاند خودش از پشتيباني به را چپ نيروهاي و هواداران اصطالح هب
 ضـروري  كـار  ايـن  كـردنِ  عملي در !كند ايزوله و افشا را راست گرايش
 و خودمـان  تـوان  و وضـعيت  آن از گوناگوني هاي ارزيابي كه شد معلوم
 توكـل  ،هـادي  مثـل  رفقايي: داريم علني يكايدئولوژ ي مبارزه از الجرم



 

 ۱۹۵ گفت و گوي منوچهر آذري با عباس هاشمي 

 كـل  و بدنـه  و هـستيم  محـق  مبـارزه  ايـن  در مـا " :بودندكه آن بر حيدر و
 اكثريـت  بـا  هم روز چار حاال" :گفتند  مي لذا "بود خواهد ما با هم جامعه
 انشعاب اين چون و شود  نمي عوض چيزي بكنيم ايدئولوژيك ي مبارزه

 گذاشـته  فـشار  زيـر  را ما كه اكثريت تاژشان به نبايد است ناپذير اجتناب
 در .سـپردند  اكثريـت  بـه  انشعاب تحميل براي را ميدان عمال و "دهيم تن

 نكرده متقاعد را كساني كم هم تشكيالت در البته كه (گرايش اين مقابل
 پـذيرش " بـر  مبني داشت وجود زودرس انشعاب مخالف گرايش )،بودند

 اقليـت  نظرات نقطه طرح براي بيشتر چه هر ي استفاده و !اكثريت شانتاژ
 گـرايش  ايـن  كـه  "ايدئولوژيك ي مبارزه طريق از راست گرايش فشاءا و

 آذر رسـول  ،اسـكندري  منصور ياد زنده توسط اساسا اقليت مركزيت در
   !شد مي نمايندگي من و نوش

   ؟بود چه اكثريت شانتاژ :س
 فـدايي  هاي چريك" گرايش به كه بود شانتاژي همان اكثريت شانتاژ :ج

 را مخــالفين و كــرد مـي  قلمــداد ســازمان را خـودش  يعنــي ؛زد هــم "خلـق 
 !دارنـد  سازمان با متفاوتي نظرات نقطه كه كرد  مي معرفي كوچكي اقليِت
 هنـوز  گرچه اقليت گرايش "خلق فدايي هاي چريك" با برخورد در البته

ــه شــكل ــود نگرفت ــي ب ــشان را الزم حــساسيت اعــضايش ول ــد، ن  و ندادن
 يـا  ،مـشابه  شـرايط  در را بعـدي  مختلـف  گرايشاِت حربه همان با ريتاكث

   .داد قرار انشعاب تحميل
  !؟آوريم حساب به اكثريت هاي توانايي جزء توانيم مي را اين :س



 

 راه هاي بيراهه از ۱۹۶

 او امثــال و كيــانوري "كــش كيــف" دليــل بــي اكثريــت رهبــران !حتمــا :ج
   !بخشيدند مي ايشان به "توانايي" ها آن .نبودند

 پـسِ  در هـم  شـناختي  روان – شناختي جامعه ي نكته يك من نظر به البته
 صـنفي " اخـتالف : دارد وجـود  تـشكيالتي  درون ي مبـارزه  اصطالح هب اين

ــا ــه" و "كاره ــي بچ ــا تهرون ــا "ه ــك" ب ــاي چري ــي ه ــار مخف ــاً و "ك  عموم
   !داشتند هم رفيقانه اعتماد بنياد بر تربيتي كه "شهرستاني"

 شـان  پيـروزي  ،بـود  نمـي  اكثريـت  پس در هم اي توده هاي  روش اگر يعني
 چون !فتاپور مهدي با را هادي يا قربانعلي مجيد كنيد مقايسه !بود تامين

 آن بـر  فـرخ  و سـاخت  را اكثريـت  كـه  است فتاپور مهدي اين من نظر از
 كم و "متوسط بسيار بسيار" كادر يك نگهدار فرخ من نظر از .شد سوار
 و هـوادار  فـراوان  كه كه هم انقالب ؛كپرتحر كار صنفي اما فتاپور ،مايه
 نبوده كار در شان دست كه كساني و بود گذاشته ما اختياِر در علني كار
 بنـدي  سـرهم  در كـه  البتـه  !هـا  اين اند  داشته اي ويژه "توانايي" كنند  مي فكر

 غيرقابل توانايي تشكيالت يك كردِن نابود و كشيدن راهه بي به و كردن
 بنـدي  سرهم استاد فتاپور .نيست مقايسه قابل اقليت با كه ،دارند انكاري
 قابـلِ  غيـر  نگهـدار  فـرخ  هـاي "توانـايي " ،بـردن  راهه بي حوزه در و كردن
   .است انكار

 و خورد يزيانگ غم ضربات اقليت سازمان شصت سال که ميدان يم :س
 بـا  را هـا  ضـربه  وجـود  تـوان  يمـ  ايـ آ. بـود  مواجـه  يمتفـاوت  يهـا  بحـران  با

 ايـ  شکـست  رونـد  به نگرش نوع ايآ د؟يد ارتباط در زمانسا يها بحران



 

 ۱۹۷ گفت و گوي منوچهر آذري با عباس هاشمي 

 درون يها يريگ ميتصم بر ريتاث) "موقت افت" عنوان تحت (انقالب ادامه
  است؟ داشته يمرکز تهيکم ژهيو به و سازمان التيتشک

   بود خورده شكست انقالب .است طور همين حتما :ج
 انقـالب  شكست ديمفهمي نمي اصال يا ورديمآ  نمي مبارك روي به اما "ما"

 مـان ا  چـشم  ضـربه  همـه  ايـن  از نه ؛بوديم هم كور آن از بدتر اما !چه يعني
 سـركوب  الويـت  و روش كـه  را رژيـم  از محرمانه سندي نه و شد  مي باز

 و بـود  رسـيده  مـان ا  دسـت  هبـ  و بـود  داده توضيح نشان و نام با را ها گروه
   !تيمگرف مي جدي ،كرديم منتشر "كار" در را آن هم خودمان

 هـر  كـه  ببينـي  و بداني اما .شديم غافلگير گفتيم  مي دانستيم  نمي اگر حاال
 حـد  در رفقايـت  از تعـدادي  قـضا  بـر  دست و خوري مي ضربه داري روز
 بگوينـد  و بدهنـد  تـشخيص  را اوضاع )بودند نابغه گويم  نمي (عادي مردم

 دبعـ  ،...كنـيم  نـشيني  عقـب  كردسـتان  بـه  و كنـيم  منتـشر  كمتـر  را "نشريه"
 بـدهي  شـعار  و !دهنـد   مـي  را تزهـا  ايـن  شـان  تـرس  از ها اين بگويي بروي

 اسـم ( !"كنند  مي ترك را سنگرها كه هستند كساني آخرين ها كمونيست"
 ها آن خالف بر اما من )بگذاريد خواهد مي تان دل چه هر خودتان را اين

 همـه  ايـشان  هـاي   گري انقالبي و شده روشن چيز همه كه هم امروز حتي
 هـا  ايـن  هـستم  هـم  مطمـئن  بلكـه  زنـم   نمي انگ تنها نه ،داده باد بر را چيز

 و "ضـدانقالب " نـه  و بودنـد  "اسـالمي  جمهـوري  عامـلِ " نـه  عنـوان  هيچ هب
 نشان را خودشان دنياي و شعور و فرهنِگ فقط ،...و "بورژوازي عوامل"

 طبقــه روشــنفكران نـوع  ايــن بـه  مــرا حــساسيت دالئـل  اميــدوارم !انـد  داده



 

 راه هاي بيراهه از ۱۹۸

 هـايش  راسـت  ،هـستند  چـپ  هـا  ايـن  بـاز  البتـه  !باشيد كرده درك متوسط
  !كنند مي چه و هستند چه ببينيد

 مطـرح  را فـضا  ايـن  بـا  متفـاوت  كـامال  سـوال  چنـد  باشيد موافق اگر :س
  : نيست بد هم فضا تغيير براي ،شده مطرح رفقايم طرف از كه كنم مي
 قـديمي  ياعـضا  از كـه  احمـدي  سـيد  محمـد  روايـت  بـه  بنا طرفي از: س

 حـزب  بـه  زنـدان  در ٥٥ سـال  از نگهدار فرخ ،آيد مي حساب به سازمان
ــاقي اعــضاي اســناد در ديگــر طــرف از و .داشــته تمايــل تــوده ــده ب  از مان

 تالشـي  در بـرادر  احـزاب " :كـه  بينـيم  مـي  ؛"آلمان سرخ ارتش فراكسيون"
 هك دهد  نمي نشان گزاره دو اين شما نظر از ،"اند  داشته دست انقالبي چپ
 تالشــي بــراي بــرادر احــزاب و تــوده حــزب نفــوذي عنــصر نگهــدار فــرخ

 چگونه را پديده اين ؟است بوده "ايران خلق فدايي هاي چريك سازمان"
   ؟كنيد مي ارزيابي

 ايـن  كـه  بينيم مي ،كنيم نگاه نگهدار فرخ عضوگيري ي پروسه به اگر :ج 
 دچـار  هـم  سـازمان  و شـده   مـي  مربوط بيژن گروه به چون "نطنز ي تحفه"

 قـصد  زندان از آزادي از پس او ولي اند  رفته اش سراغ ،بوده الرجال قحط
 "ويـژه  عـضوگيري " مسئول كه كساني اصراِر با و داشته را خارج به رفتِن
 و سازمان وضع از ارزيابي با حتماً و كراسي  جيمي فضاي آمدِن و ،بودند

   .است داده عضويت و همكاري تقبِل به رضا ،قيام بوي شنيدِن
 اش  پـروژه  نگهـدار  فرخ ،داشت  مي صحت عينا اگر فرضيه اين من نظر به

 ضـعيف  بـسيار  داخـل  در موقـع  آن توده حزب چون .بود نمي رفتن خارج
 بــازي فــيلم بگــوييم مگــر داشــت، بيــشتري اهميــت بــرايش داخــل و بــود



 

 ۱۹۹ گفت و گوي منوچهر آذري با عباس هاشمي 

 هـم  را ايـشان  طبقـاتي  تمايالت و توانايي و جربزه و لياقت ضمناً. كردند
 سـازمان  يـك  كـه  نـدارد  نيـاز  ديگـري  عوامِل به بينيم؛ مي بگيريم نظر در

  .بكشاند جا اين به را رهبر بدون
ــر :س ــق نکــنم، اشــتباه اگ ــرادران حــسين رفي ــم در چوخــاچي ب ــ (ده  اي
. اسـت  رسـيده  شـهادت  بـه  يابـان يخ يريـ درگ در ۱۳۵۵ بهمـن ) زدهم؟يس

ــا دربــاره  ايــآ اســت، دســترس در يکمــ خــاطرات و اطالعــات قيــرف ني
 اشـتباه  اگـر  د؟يـ کن يمعرفـ  مـا  به را يچوخاچ قيرف شتريب يکم ديتوان يم

 از هوشــمند و يفرجــود رفقــا همــراه بــه يو ۵۵ ضــربات از بعــد نکــنم،
 يمـ  ضـربه  قيـ رف نيـ ا ۵۵ بهمن در متاسفانه که اند  بوده سازمان نيمسئول
  .خورد

 در كوتـاهي  مـدت  كـه  چوخاچي حسين مخفي زندگي عمر متاسفانه :ج
 مـسئوليت  به كنم  نمي گمان كه بود كوتاه چنان ،كرد  مي زندگي ما پايگاه
 بود ٥٥ ضربات از بعد هاي  عضوگيري اولين جزء هم او اما !باشد رسيده

 از و جزنـي  شـاگردانِ  از غبرايـي  رضا شبيه و بوده توجه مورد بالطبع كه
 بـا  اي نوشـته  در مـن  باشـيد  كـرده  توجـه  اگـر  .ارمغـاني  رفيق هاي سمپات
 تهـران  در سـازمان  اصـلي  پايگـاه  درگيـري  از شرحي "دوگانه آِن" عنوان

 چوخـاچي  حـسين  ،ابراهيميان فردوس ،زاده بيژن صبا رفقا از مركب كه
 ضـربه  آيتـي  غـزال  و هوشـمند  عبـاس  تـاريخ  آن در .ام  نوشـته  بـود  من و

 و شدند اختفا به مجبور شاهي پنجه برادر دو و خواهران و بودند خورده
   .بودند آمده ما پايگاه به برادر يك و خواهر دو
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ــو علــت ــتن ل ــن رف ــ پايگــاه اي ــژه هب ــدي ضــربات و وي  حــسين و صــبا بع
 رژيـم  كه مزخرفاتي به توجه با .نشد روشن خوبي هب مان براي چوخاچي

 كــرده دنبــال را او از ردهــايي نيــست بعيــد ،نوشــته چوخــاچي مــورد در
 ،شـوخ  ،انـدام  غـر ال رفيِق و تبريز اهل چوخاچي برادران حسين ؟!باشند

 زيركـي  و خـوب  نسبي دانش از حال عين در و بود اي مزه با و نشين دل
   !بود برخوردار توجهي قابل
 و بود كرده زنده را شا  مادري زبان بود يافته زباني هم پايگاه در كه صبا
 احـساس  كـامال  اش واليتـي  هـم  با صحبت از را ها آذري مخصوص كيف
 و داشـت  ارادت ارمغـاني  بهـروز  رفيق به ليخي صبا كه ويژه هب !كرديم  مي

   !بود او هاي سمپات از كه هم حسين
 اتيـ اخالق و مـنش  مـسئله  به مختلف يها نوشته اي مصاحبه در شما :س
 ييفـدا  جنـبش  برجـسته  نقطـه  نيـ ا. ديـ ا کرده اشاره ييفدا يرفقا انيم در

 بهمــن اميــق يفــردا در ســازمان تيــمحبوب ليــدال از يکــي ديشــا کــه بــود
 کيستماتيس بحث ايآ. شد کشان زحمت و کارگران توده انيم در ۱۳۵۷

 بـه  چـون  اسـت؟  بـوده  موجود سازمان درون در نهيزم نيا در يمکتوب اي
 فيـ ط انيـ م در يعيوس طور به يارزش ستميس نيا که ستين ياتفاق نظرم
 ياريشـهر  عبـاس  تـرور  کتـاب  در که يريتفس به اي. شود يم دهيد ييفدا

 نيچنـ  بـا  ييروهـا ين کـه  بـود  ينحـو  بـه  »سـازمان  مبـارزه  نوع «ام،  خوانده
   وندند؟يبپ سازمان به يصيخصا

 و اخـالق  مـورد  در اي جـزوه  يـا  نوشـته  و بحثي نوع هيچ سازمان در :ج
 آدمـي  مـنش  و انـساني  اخالق خوِد بود چه آن .نبود موجود آدميان منش
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 اي جنبه طفق ،شود  مي اشاره مبارزه نوع به كه جزوه آن در گمانم به .بود
 و اخالق آن وجود ،بوده الزم مبحث آن در كه كند مي بيان را واقعيت از

 از ديگـر  برخـي  و خلـق  فـدائيان  در كـه  ي"اتيـك " تـر  درسـت  يـا  معرفت
 چنـد  از هـايي  كرتـه  تركيـبِ  محـصولِ  مـن  نظـر  به داشت وجود انقالبيون

 هـيچ  گرچـه  كه ست خانوادگي و فردي تربيت يكي: ست اساسي عنصر
 و دوسـتي  انـسان  از سرشـار  گاه اما ،ندارد سوسياليستي فرهنگ به ربطي

 و آگـاهي  ميـزان  ديگـري  .باشـد  توانـد   مي... و ديگران به توجه و مهرباني
 مـذهبي  حتـي  و ملـي  هـاي  فرهنـگ  خـرده  و اخـالق  از عناصري به علقه

 سـومي  و قلنـدريان  مثـل  عرفـاني  اخالقيات برخي قبيل از دوستانه انسان
 ويـژه  هبـ  و اسـطوره  و ادبيـات  ،هنـر  بـه  آشـنايي  و علقـه  و شـناخت  ميزان

  .است شاهنامه
 از يسـيادت  قاسـم  رفيـق  شـدن  شـهيد  و راديـو  تسخير روايت با شما :س

 چـه  بهمن دو و بيست تا نوزده از بدانم خواهم مي. ايد  گفته قيام يروزها
 اســت؟ گذشــته چگونــه شــما بــر روزهــا ايــن و داريــد يديگــر خــاطرات

 بنـا  برگـزار کنـد    بهمـن  ۲۰ در  سياهکل را  تظاهراتشت  دا قصد سازمان
 را آن) فکر کنم سخنراني مهنـدس بازرگـان در دانـشگاه تهـران       (يعلل به
 تظاهرات که جا نآ از بود نيا متوجه من سوال. کرد موکول بهمن ۲۱ به

 گارد شاه بـه پادگـان    ۲۱شب قبلش ساعت    (قيام   درست در روز شروع   
در دانشگاه تهـران سـازماندهي شـده بـود،     ) دنيروي هوايي حمله کرده بو   

 کـار  هبـ  اميـ ق يسـازمانده  يبرا هتافي سازمان تظاهرات يبرا تجمع نياآيا  
  شد؟  گرفته
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 بـه  كـه  دهـد   نمـي  اجـازه  ام  حافظـه  ،پرسيد مي يمهم بسيار يروزها از :ج
 در چـه  آن كـنم   مـي  يسع اما .بدهم پاسخ دقيق يخيل شما مشخِص سوال
 يا پراكنـده  يروزشمارها به اگر كنم  مي فكر ؛بگويم تانبراي را دارم ذهن

 بهمن ٢٠ و ١٨ يروزها در احتماال ،كنيد مراجعه دارد وجود قيام از كه
 در ينظـام  حكومـت  ينيروهـا  پاركينـگ  و يژانـدارمر  مركز عمليات دو

 آرام تظـاهرات  بـه  شـليك  علـت  بـه  كه ،آيزنهاور -  يبهبود خيابان نبش
 هـا   آن در مـن  كـه  باشـد  بـوده  يعمليـات  از گرفتنـد،  قرار تنبيه مورد ،مردم

   .ام داشته فعال شركت
 گـرايش  و همـافران  شـورش  بود تظاهرات سازمان قصد اما بهمن ٢١ در

 را ايـران " ،"كنيد مسلح را ما رهبران رهبران" شعاِر كه پايين در راديكال
 يقطعـ  سـمتِ  بـه  را تظـاهرات  ،دادنـد   مـي ... و "كنـيم   مـي  سـياهكل  سراسر

 و نگاه به اين و داشت وجود يسر گيج اما سازمان در .كشيد قيام ردِنك
   !گشت مي بر روحانيت و متوسط طبقه و يخمين از سازمان تحليل

 مشخـصاً  و يمـذهب  ينيروهـا  بـه  ياعتمـاد  يب از بيژن رفيق مثال مگر :س
   ؟بود نگفته يخمين

 يينـ خم خطـر  و "روحانيـت  كاسـتِ " يارتجـاع  گـرايشِ  به بيژن !چرا :ج
 نظرم به...)و يسنت (يبورژواز خرده از بيژن تحليل اما ،است كرده اشاره
 اسـت  بيـژن  نظـرات  آشيِل پاشنه ،بندناف اين و است كمينترن تاثير تحت

   !خزيد توده حزب طرف به سوراخ همين از هم اكثريت و
 بايـست  مـي  بيـژن  كنيـد   مي فكر آيا بدهيد، توضيح بيشتر است ممكن :س

   ؟كرد مي تعريف يانقالب ضد را يبورژواز خرده
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 و بـوده  مـا  جنبش در كه كار اين !هاست كليشه از استفاده مسئله !نه :ج
 مـشخص  يهـا  پديده از درست تحليل مانع ،دارد ادامه ينوع به هم هنوز

 بـود  يمـستقل  و خـالق  آدم كه بيژن از ،شود  مي تشابه عين در متفاوت و
 سرمــشق را بيــژن يادهــااير ايــن فقــط هــم اكثريــت خــوب .اســت بعيــد

 يهــا كليــشه ؛بــود اكثريــت مقابــل در كــه هــم طــرف ايــن !كَــرد خــودش
 شـرايط  از مـشخصِ  تحليـل " بـه  يكـار  اصـال  و داشـت   مي بر را راديكال
 تصورش شما !افتاده اتفاق ايران در اكتبر انقالب انگار نداشت "مشخص

 خـودش  يكـارگر  ي ريـشه  هـيچ  بدون يروشنفكر سازماِن يك بكنيد را
 يرهبرانـ  و بـود  كـارگران  در دار ريـشه  يجنبش كه (بلشويك حزب با را

 مقايسه )،داشتند وجود او امثال و پلخانف ها ده شا  دست وِر و لنين مثل
 مـا  انقـالب  و لنـين  خودش كند فكر و كند يكپ لنين آثار يرو از و كند
  !شود نمي اين از بهتر نتيجه خوب !...انقالب همان هم
 تـا  قيـام  آسـتانه  در يرهبـر  كـادر  بـه  سـازمان  نياز يگير شكل روند :س

 ،يآر اگـر  داشـتند؟  وجـود  يمخالفـان  آيا بود؟ چگونه "ويژه يگير عضو"
  بود؟ چه شان استدالل

 رفيـق  كه ٥٥ ضربات از بعد .نيامد وجود هب قيام ي آستانه در نياز اين :ج
 ماا .شد برجسته نياز اين رفت بين از سازمان يرهبر كل و اشرف حميد

 رفيـق  پيـشنهاد  بـه  مشخـصاً  و (سـازمان  يعـال  يشـورا  از يا مصوبه با ما
 ممنـوع  يثـانو  اطـالع  تـا  را "يعـضوگير " كه بوديم مواجه )اشرف حميد
 بـر  سـازمان  جديد يها يبند جمع از يناش ممنوعيت اين .بود كرده اعالم
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 لـذا  و يسـازمانده  تغييـر  ضرورت و كارگران ميان در كار يچگونگ سر
   .بود يعضوگير كميت و كيفيت

 را مـصوبه  ايـن  كـه  بود كرده مجبور را ما واقعيت ٥٥ ضربات از پس اما
 امـا  .باشـد  بـوده  آن مخـالف  يكـس  ام  نـشنيده  مطلقاً من و .بگذاريم پا زير
 كـه  يكـسان  تركيـبِ  .شـد  شـروع  ٥٥ اواخِر از كند يخيل يعضوگير اين

 يطـور  امـا  هـا  عـضوگيري  نخستين نيز و كردند اجرا را ويژه يعضوگير
 كـه  شـد  زنـدان  داخـل  يهـا   محفـل  از يبانـد  يعـضوگير  به منجر كه بود

 را سـازمان  "يبـر  تـه " تـر  درسـت  يـا  "انقـالب  از پـس  يرهبر" اصطالح هب
 يسياسـ  تحـرك  و قيـام  فرارسـيدنِ  بـدانيم  كه است مهم بسيار و ساختند
 كـه  (بانـد  ايـن  يخـود  هخودبـ  آمـدنِ  بـاال  در يمهمـ  بـسيار  عنصر ،جنبش

   .است بوده )بودند يدانشجوي يها"كار يصنف" اًعمدت
 در شـركت  يبرا يتمايل يفداي هوادار شده آزاد يسياس زندانيان آيا :س

  داشتند؟ قيام يروزها در مسلحانه عملياِت
 بودنـد  يوضـعيت  در هـا  آن نه يكل طور هب اما رفقا، بودند يوسيع طيف :ج
 و آمـاتور  ينيروهـا  از نسـازما  نه ،باشند داشته را ياعمال چنين توان كه

 هـا  اين ترين معروف از ييك .كرد  مي استفاده عمليات يبرا نديده آموزش
 او در يچريكـ  يرزمنـدگ  از يا نـشانه  مطلقـاً  ،بـود  مـا  پايگاه در يمدت كه

 و بـود  آورده خـودش  بـا  هـم  را اش  زنـدان  عـادت  يحتـ  و نداشت وجود
 يصـندل  يرو بقيه مثل كرديم مجبورش كه ،اهگپاي در بود درازكش دائم

 هـا "ويـژه " ديگـر  از يبعـض  يبـرا  كـه  بـار  يـك  يحتـ  و. شيندنـ ب ميـز  سر و
 يسـاك  در يچريكـ  كـار  روال طبق كرد،   مي حمل يا خانه به را ياسناد
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 او بـه  محترقـه  ي مـاده  و مولوتوف كتلوك از يا شيشه برد مي را اسناد كه
 شـد  جـه موا يخطر با يا گرفت قرار ظن سوء مورد چه چنان كه شد داده

 راه وسط .بسوزند اسناد و بزند زمين به يبطر با را ساِك همان يا كيسه
 و نـشيند  مـي  يا خانه در يسنگ ي پله يرو دليل هر هب يا و شود  مي خسته
 محكم است محترقه مواد يبطر آن در كه توجه بدون را شا دست ساِك

 خيـر  هبـ  خوشـبختانه  ،گيرد  مي آتش و پايش دو يال )كوبد  مي( گذارد  مي
  !شده هم فرزند صاحِب شنيدم بعدها .گذرد مي
 يمـ  گرفتـه  يسـطح  چـه  در ويـژه  يعـضوگير  طرح مانند يتصميمات :س

  شد؟
 مركزيـت  و شـد   مـي  ينظرپرس يعموم سطح در ضربات از بعد اساساً :ج

   .گرفت مي تصميم موقت
 آخـرين  و نداشـت  يعملـ  قـدرت  سـاواك  ديگـر  كـه  قيـام  آستانه در :س

ــدانيان ــ زن ــد، شــده زادآ يسياس  يشــرايط چــه در را خــود ســازمان بودن
   ديد؟ مي
 خودمان ياساس ضعف و كرديم مي گفتگو يكديگر با ما كه اين رغم هب :ج
 را سـوال  ايـن  ؛نداشـتيم  يسـازمان  ينظـر  اما دانستيم  مي بيش و كم هم را

 فكـر  چگونـه  ديگـران  دانـم   نمـي  مـن  چـون  ،داد پاسـخ  يشخص بايست مي
 طـور  هبـ  نداشـتيم  يرهبـر  ديگـر  كه ٥٥ سال از را يبخت بد من .كردند  مي

 اش مقابـل  در يتـوان   نمـي  تـو  كـه  سـت  يدرد امـا  ،كردم احساس روزمره
 بـه  بايـد  كـه  يرنجـ  يـك  جـز  ينـدار  رهبـر  كـه  ايـن  دانـستنِ  !يبكن يكار

 يا چـاره  چنـدان  ،يبگـوي  لعـن  كـاران  جنايـت  بـه  مدام و يبكش اش دوش
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 البتـه  انقالب يك متن در .شود  ينم ساخته يسادگ به يرهبر كادر .ندارد
 دسـت  الاقـل  كه بود ها اين از تر وخيم ما وضع اما كَرد شود  مي يكارهاي

 خـتم  رم به ها راه ي همه .بزنيم يكادرساز يبرا الزم امكانات ساختن به
   !شود مي
   !داريد "رم" تا دو نظرم به شما ؟رم كدام :س
   ؟رم دو اين هستند چه و چه :ج

  ! "متوسط طبقه روشنفكران" هم ييك و ست"يرهبر قدانف" ييك :س
 امــا جــا ايــن در !كنيــد مــي تعقيــب مــرا يهــا حــرف خــوب يخيلــ شـما  :ج

 يكـارگر  هويـت  بـه  كـه  سـت  يگرايـش  غالـب،  گـرايش  همان باز منظورم
 و خيـزد  مـي  بـر  يبـورژواز  خـرده  بـا  رقابـت  بـه  ندارد، يحساسيت جريان

 عـرض  او يباز ميدان در خواهد يم و داند  مي تر شايسته او از را خودش
 داشـت  كـه  يمشخـص  وضـعيتِ  بـا  يفـداي  سـازمان  كه حالي در كند، اندام

 روشـن  يخيلـ  رهبـر،  نداشـتن  و يكـارگر  جنـبش  در ريشه نداشتن ييعن
 يتريبـون  ،چـپ  يفكـر  روشن جنبش سطح در: داشت وظيفه دو كه است

 فكرانروشن از يكارگر چپ تئوريك ي مبارزه يك در كه بسازد فراگير
 ي برنامـه  و بـاخط  ،انـد   آورده رو او بـه  دليـل  هـر  هب كه ليبرال و دموكرات

 شـکل دهـد    را خودش جريان كدام هر و شوند جدا هم از يروشن نسبتاً
 يكــارگر پيـشگام  يسـازمانده  جهــت در هـم  را نيروهـايش  و كادرهـا  و

 يبعـد  يها   خيزش يبرا را مند قدرت جريان يك يها پايه و كرده بسيج
   !بسازد
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 سـازمان  ايـدئولوژيك  و يسياسـ  مواضع قيام از قبل يدرروزها آيا :س 
 يكـسان  چـه  را سـازمان  مواضـع  تدقيق بود؟ موجود مكتوب يا جزوه در

   ؟شدند يم مديريت چگونه نظرها اختالف و كردند مي دنبال
 يمعن سازمان آثار يمبنا بر سازمان مواضع .نبود يخاص جزوات !نه :ج

 شـايد  كـه  داشـت  وجود يبسيار اختالفاِت البته هم آثار آن در و داشت
 شـد  برجـسته  اختالفـات  اين انقالب با ،دانستند  نمي را آن عواقب ها  خيلي

 كـه  بـود  چنـين  تـشكيالت  در يعموم كار روال اما. كشيد ها يجداي به و
ــار ــده تــشكيالت در شــده نوشــته آث  صــورت ينظرپرســ و شــد مــي خوان

 شـما  اصـطالحِ  هبـ  و. شـد   مي انجام زيتمرك در يگير تصميم اما گرفت  مي
 احتيـاج  نظرات اختالف كه است جالب .گرفت  مي صورت مواضع تدقيق

 آن در نظر اختالف كه بوديم آموخته عمال كه چرا ،نداشت "مديريت" به
 يطبيع يامر پرداخته مسائل طرِح به تازه و است جوان جنبش كه زمان
 را دشـوار  اين كه .است انتوأم ينظر مبارزه و مشترك فعاليت مهم ست
 تـضمين  خـون  و آتـش  بـا  يا مبـارزه  در مـشاركتِ  و رفيقانـه  اعتماد يك
 ينظـر  هـركس  و داشـتيم  هـم  يداخلـ  ي نـشريه  خـاطر  همـين  هبـ  .كـرد   مي

 ي مجموعـه  برآيند از و شد  مي درج نظرش يمميز نوع هيچ بدون داشت
   !شد ميو تصحيح  تدقيق سازمان خط نظرات

 دو آن و كـنم  اشـاره  تـشكيالت  در مهم ديدگاه الفاخت يك به نيست بد
 دو ايـن  .بـود  يجزنـ  بيژِن رفيق با احمدزاده مسعود رفيق معروِف ديدگاه
 پلميـك  شاهد من واقعاً و كردند  مي يزندگ هم كنار در يراحت به ديدگاه

 عنواِن هب ،داشتند يبيشتر تعلِق گرايش آن يا اين به كه نبودم يكسان بين
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 در را يمهمـ  نكـاتِ  كـردم  احـساس  بيـژن  آثار خواندِن با خودم من مثال
 در كـه  كنـد   مـي  مطرح انتقاداتش در و ديگر مسائل و يديكتاتور با نبرد
 يضـرور  را بيـژن  نظـرات  نقطـه  انتـشار  خاطر همين هب ،نبود ما يقبل آثار

 ديـده  بيـژن  يكارهـا  در را يبرجستگ اين هم ديگران و كردم  مي يارزياب
 و گـرفتيم  بيـژن  يهـا  كتـاب  يبيرونـ  انتشار به تصميم مجموع در و بودند

 جالـب  كـه  بـزنم  بهتـر  مثال يك .نديدم يكس طرف از يجد يمخالفت من
 كه بيژن آثار خواندن با يمومن حميد رفيق كه شنيدم ليال رفيق از :است
 ،دانــسته مــي اشــرف حميــد فقــط را ن آ ي نويــسنده هويــت موقــع آن البتــه
 درست وقتي كه حالي در "است ايران لنين آثار، اين ي نويسنده" گفته  مي

   .دارد فرق هم با يخيل رفيق دو اين ديدگاه بكنيم نگاه
 از بعد و قيام ي آستانه شرايط در فعاليت تجربه سازمان كه جا نآ از :س
 يتـشكيالت  يهـا   سياسـت  تـرين  كننـده  تعيـين  شـما  نظر به نداشت، را قيام
  ؟مثبت چه يمنف چه است؟ بوده كدام

 نداشــتن :گيــرد مــي قــرار يرهبــر فقــداِن بطــِن در مــسائل ايــن بــازهم :ج
 باعِث و شرايط و خود از بينانه واقع و مشخص يارزياب عدِم به ؛يرهبر

ن آ مـستقيم  ي نتيجـه  سياسـي  خـط  نداشـتن  و شـود   مـي  انـداز  چشم نديدِن
 يبين نمي هم را شود  مي آزاد كه يعظيم يها  پتانسيل آن بر عالوه و ست ا
 امـور  همـه  و يتـشكيالت  سياست و !يبده اش  سازمان چگونه يدان  مين و

 بـه  ما انقالب از بعد معروِف "رهبر" ي  گفته به بنا يوضعيت چنين در ديگر
 يهـا  سياسـت  تـرين  كننـده  تعيـين " بنـابراين  .شـود   مي خالصه "كشيدن بو"

 !اسـت  آمـده  در مـا  يرهبـر  شـبه  دماِغ از" يمنف چه مثبت چه يتشكيالت
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 و يسياســ يهــا مالقــات بــه يبــستگ بيــشتر رســد مــي نظــر بــه مهــ آن كــه
   !داشته آنان ي تغذيه

 يسياسـ  ينيروهـا  با سازمان ارتباط ٥٧ زمستان و قيام يروزها در :س
ــه كــه ديگــر موجــود ــد حاكمــان ب ــود؟ چــه نداشــتند، اعتمــاد جدي ــا ب  آي
  داشت؟ وجود يهاي يهماهنگ و ها نشست

 ياعــضا و پيكــار و مجاهــدين بــا امــا نــدارم خــاطر هبــ را آن جزييــات :ج
 يگفتگوهـاي  و داشـتيم  يهـاي  ارتباط زندان از شده آزاد يها گروه مختلِف

ــه صــورت هــم ــود گرفت ــ و .ب ــه هــم يهــاي كمــك يحت  هــا آن از يبعــض ب
 از ديــدارها ايــن گــزارش ميــان از شــد مــي تبــادل اطالعــات و كــرديم مــي
 و مـشخص  يهـا  ايده ييعن ،بود تر توجه قابِل برايم كه يكس ها آن ي همه
 يـاد  زنـده  بـود  تحـرك  پـر  و فعـال  بـسيار  و كـرد   مـي  ارائـه  يمشخص نظر

   .بود "پاكنژاد شكراهللا"
 تحكـيم  و تـوده  حزب سمت به و بود ايدئولوژيك ما اكثريت گرايش اما

 البتـه  !ارتجاع يورش مقابِل در دموكراتيك ي جبهه يك ساختن نه ،رژيم
 يبررسـ  كـه  بعـدها  و نداشـتم  او نظـرات  بـه  يتـوجه  چنـين  روزهـا  آن من
 مقطـع  آن متحـدين  ديـدم  ،را مختلف امكانات و ها  رفتن يعوض كردم  مي
   .بودند مي بايد ها طيف اين ما

 كــادر اًحتمــ ســازمان وظــايف افــزايش و هــواداران ســيل مقابــل در :س
 انتخـاب  يـا  تعيـين  چگونـه  هـا   مـسئوليت  اسـت،  بـوده  ياصـل  نيـاز  ورزيده

  مسئول؟ مراجع يسو از يانتخاب اي داوطلبانه ؟شدند مي
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 بـا  اش  مكالمـه  از بعـد  لنـين  كه يآواز مضموِن بياد مرا شما سوال اين :ج
 ره ينـدان  را ره خـود  كـه  يا": انـدازد  مـي  زد  مي سوت با يگورك ماكسيم

   "؟يتوان يك ينماي
 ،بـدهيم  سـازمان  نبـوديم  بلـد  هم را همان .نبود كم هم ورزيده كادر البته

 كادر !ست ينماي ره و يندان ره ي مسئله كردم عرض كه طور همان چون
 .شـود   مـي  ساخته معين اهداف يبرا و روشن يها تاكتيك و ياستراتژ با

  !رسيم مي "رم" به هم باز نباشد ها اين يوقت
 يـا  موافـق  شـدند؟  منحـل  يتيمـ  يهـا  خانـه  سـتاد  تـشكيل  از بعـد  آيا :س

  بود؟ چه شان استدالل داشت؟ وجود هم يمخالف
 را شـان ا  جـاي  يا دوره يبرا يتدريج و يطبيع طور هب يتيم يها خانه :ج
 و فاميـل  بـه  يبرخـ  و هواداران مختلف محافل در كادرها شدن پخش به

 يديگـر  شـكل  بـه  يتيمـ  يهـا  خانه دوباره يمدت از پس اما ،داد آشنايان
 در قيـام  از آمـده  بر يسياس اوضاِع به مختلف نگاه دو البته. گرفت شكل
 شـان  سياسـي  مـراد  بـه  يگـوي  عمومـاً  كـه  اكثريـت  ؛داشـت  وجـود  ام ميان

 اقليت !زدند "امام خط" ساختن به دست راه ي ادامه يبرا و بودند رسيده
 ي ديـده  با بود، بيشتر آن در كرده يچريك يزندگ و يقديم يكادرها كه

 وضـعيت  وجـه  هيچ هب و كرد  مي نگاه اوضاع تغيير و يخمين به ياعتماد يب
 در يبـسيار  يشلختگ ،وجود اين با .دانست  نمي پايدار را اتيكدمكر نيمه

ــد ــازمانده تجدي ــات ســاختن و يس ــشان خــود از الزم امكان ــه و داد ن  ب
 در كـه  داد اجـازه  نداشـتند  را هـا  زمينـه  اين در الزم صالحيت كه يكسان

 بــا و بكننــد جــا بــي مــداخالت موقــع، هبــ ينــشين عقــب و هــا گيــري تـصميم 
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 در و بـسوزانند  را فرصـت  محتـوا  از يتهـ  روانـه  پچـ  يها يپرداز عبارت
   .شويم متحمل را يبسيار ضربات نتيجه

 كـرده  تعيـين  اش سياسـت  افـق  در را ياهداف چه قيام،از   بعد سازمان :س
  بود؟

 بـه  و هـستند  يبورژواز خرده ها  اين كه بود اين غالب يارزياب اساساً :ج
 .گرفـت  پـيش  در ايشان با انتقاد و اتحاد سياست ينوع بايد اكثريت نظر

 انتقــاد و نداشــت قبــول را اتحــاد و بــود تــر چــپ اش يتئــور اقليــت منتهــا
 چـه  هـر  و مبـارزه  اشـكال  ديگر و يرزم يها جوخه از هم بعد و كرد  مي
 جـدي  طـور  هبـ " برايش هم آن! كارگر ي  طبقه يحت بكنيد؛ تصور شما كه
 سنگر از كه" بود مي "يكسان آخرين" بايد چون اما !بود مطرح "عاجل و

 ايـن  بنـابر  بكنـد  توانـست   نمـي  يزيـاد  كـار  كه سنگر در ،"شود  مي خارج
 جواِن و ضعيف گرايش يك يبرا الحساب علي "عاجل و يجد طور هب"

 يكـارگر  رويكـرد  در را چـاره  و داشـت  نقد وضعيت اين به كه يكارگر
 بروند مبادا كه هستند تروتسكيست ها اين كه كَرد درست پاپوش ديد  مي
 دسـتِ  از "كارگر ي طبقه يرهبر" و بكشانند انحراف به را كارگر ي قهطب

 كردسـتان  در ،شد خارج تهران "سنگر" از كه هم بعد !شود خارج ايشان
 از ديگـر  يبخـش  عليـه  بـار  ايـن  .رفـت  سنگر به دوباره "بهمن چهار" در و

ــااش  ســابق ســنگران هــم ــاز ام ــن كــه .منتقــدين و مخــالفين هــم ب  دفعــه اي
 صـفوف  در يبورژواز ينفوذ عوامل" از بازهم اما نبودند "ستتروتسكي"

 نقـد  تـاكنون  يانسان ضد اعماِل اين متاسفانه !شدند يمعرف " كارگر طبقه
 و زده يكنـار  بـه  تـاريخ  را يافراد چنين كه گيرم ؛نشده عميق يبررس و
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 و نقد مورد بايد اما ،ندارند خواه ترقي و يكارگر جنبش در يجاي مطلقاً
   .بگيرد قرار يجد طرد
 از تــر راديكــال ٥٨ ســال در سـازمان  ي بدنــه كــه گفـت  تــوان مــي آيـا  :س

   بود؟ يمركز ي كميته
 بـود  زده انقـالب  آن از كـه  يچيز ،نبود راديكاليسم ِلکمش ما لکمش :ج

 تجربـه  و يپختگـ  و شـعور  و درايـت  اتفاقـاً  ،بـود  راديكاليسم همه ،بيرون
 راديكـال  كم مگر اقليت .داشتيم كم را راديكال عظيم ينيرو اين يرهبر
 ،بودنـد  راديكـال  بسيار زدند سنگ به را اقليت سِر كه ها همين يحت ،بود
 بـار  هبـ  يكـار  خـراب  توانـد   مـي  نـدارد  درايت و شعور يوقت راديكاليزم اما

 ايـن  از بـاالتر  گـاه  يعـاد  مـردم  ينـسب  شـعور  ؛بگـويم  تـوانم   مي اما .آورد
 يغيرسياسـ  واقعـاً  كـه  داشـتم  يبـرادر  مـن  ؛نمونه عنوان هب .بود ما رهبران

 بـا  ديـد   مـي  مـرا  يگـاه  كـه  شـصت  سـال  ،بخـشيد  شـما  به را عمرش .بود
 در تـو  دانـم   نمـي  مـن  ،كـنم   مـي  يفـضول  من ببخش" گفت  مي من به تعجب

 تـو  مثـل  يعـضو  ،شناسـم   مـي  ترا كه من يول يهست تان تشكيالت يكجا
 ضــربه امكــان لحظــه هـر  كــه باشــد تهــران در بايـد  چــرا وضــعيت ايـن  در

 كـه  نيست يطور اوضاع بگو سازمان مسئولين به "."!؟هست اش  خوردن
 خـارج  برويـد  خودتـان  و كنيد تبليغ راديو با ،كَرد يكار تهران در بشود

 همـين  عـين  كـه  نداشـت  خبـر  او "...نمانيد تهران ،سيستان يا كردستان يا
 هـا  يبختبـد  مـسئولِ  امـا  ،نوشـته  و گفته "مسئولين" به برادرش را ها حرف

 گفتـه  لنـين  ؛نـدارد  يكـار  هـا  حـرف  ايـن  بـه  و كـرده  خوش جا سنگر در
  "كنند مي ترك را سنگرها كه هستند يكسان آخرين ها كمونيست"



 

 ۲۱۳ گفت و گوي منوچهر آذري با عباس هاشمي 

 سـازمان  مـرزي  بـرون  روابـط " كتـاب  اخيـراً  ؛دارم هم ديگري سوال :س
 بــه آن در ،شــده منتــشر تبريــزي حيــدر نوشــته "خلــق فــدايي چريكهــاي

 فنـي  ي دانـشكده  سـتاد  در كـه  كند  مي اشاره ها رويشو طرف از ارتباطي
 بـه  را او هـم  شـما  و كـرده  رجـوع  شـما  بـه  شوروي مامور و افتاده اتفاق
 و كردند رجوع شما به چرا ؟بوده چه ماجرا ؟ايد كرده وصل نگهدار فرخ
 !؟خواستند مي چه

 تـا  متاسـفانه  و اسـت  دقيـق  نـا  ديدم ،خواندم را كتاب وقتي من اتفاقاً :ج
 بعـدي  هـاي  چـاپ  در كـه  ام  نـداده  خبـر  حيـدر  بـه  هنـوز  هـم  امروز نهمي

 ؛شــود تــدقيق بايــد امــا اســت نــاچيز خيلــي اشــتباه البتــه .كنــد اش تــدقيق
 از بعـد  نخست روزهاي به مربوط واقعه اين كه است قرار اين از داستان
 مـامور  كـه  بـود  طبيعي و بودم ستاد مسئول من روزها آن و است انقالب

 شا  راسـت  مـن  ،كنـد  مراجعه من به داشته كه دقيقي عاتاطال با شوروي
 هـم  اي كاره و بودم نديده حتي را نگهدار فرخ هنوز موقع آن .خوردم جا

 و صــحبت بـراي  سياسـي  زنـدانيان  از تعـدادي  كــه رفـتم  اطـاقي  بـه  ،نبـود 
 از بودنـد  نفـر  پـانزده  ده حـدود  و بودند كرده رجوع سازمان به همكاري

 هـادي  ،ديگر هاي  خيلي و كاميابي اكبر ،محمودي محمود ياد زنده جمله
 از مـن  گـه   مـي  و آمـده  شـوروي  مـامور  يـك  گفـتم  بهـش  و كردم صدا را

 كمـك  و همكـاري  بـراي  شما با كه ام  آمده شوروي جماهير اتحاد طرف
 !اسـت  ارتباطـات  در كـه  اسـت  صـادق  كار اين گفت هادي .كنم صحبت
 اش اســم موقــع آن او كَــرد صــدا را فــرخ رفــت هــادي كــه اســت جالــب

  !چيست "زلفعلي" اين واقعي اسم دانستم نمي هنوز من و بود "صادق"
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 نيـ ا بـا  کـه  نيـ ا از گـر يد بـار  گفتگو انيپا در هاشم قيرف :يآذر منوچهر
 يارزگـ  سپاس شما از د،يداد پاسخ هايم سوال به و ديکرد موافقت گفتگو

 .کنم يم

  .کنم يم تشکر شما از من. کنم يم خواهش :يهاشم عباس




