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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  فريبرز سنجری

 ٢٠١٧ اپريل ٠۴
 

 "حميد اشرف"در افشای کتاب سازی تحت نام رفيق 
  

 پخش می شود سويدنستھلکم  ، راديو ھمبستگی که برنامه ھايش از ا٢٠١۶ دسامبر ٣١روز شنبه : توضيح پيام فدائی
  از سوی فردی به نام ً در رابطه با کتابی بود که اخيرامصاحبهاين .  با رفيق فريبرز سنجری انجام دادمصاحبه ای

 چاپ شده ، در سويدناين کتاب که توسط نشر باران در . منتشر شده است"  سياھکلۀحماس"انوش صالحی تحت عنوان 
به تاريخ  در مطلبی "سنجری"قبال رفيق . .  می باشد"حميد اشرف"نام رفيق کبير واقع يک کتاب سازی آشکار به 

 منتشر شد ، به ٢٠٧که در پيام فدائی شماره "  کتاب سازی با نام رفيق حميد اشرف"تحت عنوان  ٩۵ ]سنبله[شھريور
 به اين ئیات جزتغييرو با برخی  را از حالت گفتار به نوشتار در آورده مصاحبهپيام فدائی اين . افشای آن پرداخته بود

مندان قابل ه  در آدرس زير برای عالقمصاحبهفايل صوتی اين . ترتيب در اختيار خوانندگان نشريه قرار می دھد
 : دسترسی می باشد

 http://www.siahkal.com/audio-speeches.htm  
  
  

  . خير آقای سنجریه ز تان بسالم و رو. نی آقای سنجری را با خودم دارمولفيمن ت:  راديو ھمبستگی

 به شما درود ميفرستم ، به ھمه دست اندرکاران راديو سالم ميدم به ھمه شنوندگان ً  من ھم متقابال:فريبرز سنجری

  .عزيزی که اين برنامه را دنبال می کنند

  

ه ن کتاب ، بآقای سنجری ما واقعيتش اين است که فکر کرديم يک فکوس ويژه ای بکنيم رو اي:  راديو ھمبستگی

خصوص اگر چنان چه  اصالت و غير اصيل بودن اين کتاب بتونه تا حد زيادی ثابت بشه، کتاب قبلی اقای انوش 

صالحی يعنی اسم شب سياھکل ھم که پايه آن کتاب، بنا شده روی ھمين کتابی که بعدا چاپ شد ، به اصطالح خيلی 

  آقای سنجری؟  بھت دست دادءب را خوانديد چه احساسی ابتدامن ميخواھم بگم شما وقتی اين کتا. روشن خواھد شد 

 شروع ميشه ، من قبل از ھر ٢٠١٧ است و از فردا سال ٢٠١۶بگذاريد چون امروز آخرين روز سال  :فريبرز سنجری

ن  و شنوندگانی که اين سال را و اين آغاز ايسال نو ميالدی را به ھمه ھموطنانصحبتی از اين فرصت استفاده کنم و 
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سال را جشن می گيرند ، تبريک بگم و برای ھمه کارگران و زحمتکشان موفقيت و شادی و پيروزی آرزو کنم درسال 

  .  پيروزی در مبارزه بی وقفه شان عليه رژيم دار و شکنجه جمھوری اسالمی.جديد

 را در تمام اين ئیان فداطور طبيعی وقتی که کسی اسناد سازمه ال شما ، پرسش شما، بؤ اما حاال اگر برگردم به س 

 که با خود رفيق ئیحال با عناصری که با خود ، با رفقا ھره ھا باھاش زندگی کرده ، باھاش برخورد داشته ، خب ب سال

 يعنی حميد اشرف از - شنود که بعد از چھل سال  حميد اشرف زندگی کردن، مبارزه کردن در تماس بوده،  وقتی می

 ٩۵حاال در سال  - در درگيری با ساواک شاه به شھادت رسيده ۵۵ تير سال ٨ خلق در ئیرھبران سازمان چريکھای فدا

که در تمام اين چھل سال ھيچ کدام از  در حالی. شوند که اين نوشته اوست کنند بنام او و مدعی می ميايند کتابی چاپ می

کنه  شه و تعجب می نسان حيرت زده میھر حال اه خب ب. ياران حميد اشرف از وجود چنين کتابی اطالعی نداشته اند

 ھيچ کس از ًکه چطور ممکنه بعد از چھل سال کتابی را به او نسبت بدھند ، به يکی از رھبران اين سازمان ، که اصال

 خب حاال البته ھميشه در جنبش ھای انقالبی اسنادی ھست و وجود داره که می. ياران او از وجود آن  اطالعی نداشته 

  با سازمان مجاھدين مارکسيست شده را بعد از سالئی سازمان فدابحث ما نوارھای ًمثال.  بشودئیا بعد رونماتونه سال ھ

ھرحال کسانی در ھمان موقع آن نوارھا را شنيده ه ھا در خارج از کشور منتشر شد ولی وقتی اين نوارھا منتشر شد ب

در ضمن . بوده که از روی آسمان يک دفعه چند تا نوار بياد ، ديده بودند و ازش اطالع داشتند؛ اين جور نًبودند قبال

 که با ئیکند که چطور تمام رفقا شناختندشون،  ولی حاال اين کتاب اين حيرت را ايجاد می  بود که ھمه میئیصداھا

الت يک کنه در اص له ای است که  شک ايجاد میأ اطالعی از آن نداشتند؟ به ھر حال اين اولين مسًحميد بودند اصال

جو کند و پرس و جو کند و ببيند که خب چه عواملی باعث شده  و دارد که برود و جست چنين کتابی و انسان را وا می

دانيد که در تير ماه امسال ھم  ، تير ماه  بعد از  اين که اين خبر منتشر شد ، و می. که يک چنين کاری صورت بگيرد 

اين را معرفی کردند و اعالم کردند ) لمانا(  در کلنی کردند در يک جلسه ا ھم کسانی که  اين کتاب را منتشر٩۵سال 

مندند کنجکاو ه  و جنبش انقالبی مردم ايران عالقئیجا ھمۀ کسانی که به مسائل تاريخ سازمان فدا و خب اين از آن

رس و جو کردم  جو کردند و خب من ھم مثل ھمه اين ھا در اين رابطه شروع به تحقيق کردم  و پ و ، جستشدند

خصوص بعد از اين ه ديدم بابا اصال از بنيان چنين چيزی را نمی شه به حميد اشرف  منتسب کرد، ب. مطالعه کردم  و

   .که کتاب بدستم رسيد

  

فقط اگه قبول کنيم که آره حميد . ببين آقای سنجری عذر می خواھم، اين ھا يک خورده فراتر از اينه: راديو ھمبستگی 

يا ھيچ کدام از ھم رزم ھائی که االن زنده ھستند  نين اثری نداشته ھمان طوری که من توی مقدمه گفتم ،اشرف ھم چ

اطالعی ندارند ، ولی نويسنده و ديگرانی که در ھمکاری با نويسنده بودند و من مصاحبه کردم  ھفتۀ قبل باھاشون ، 

وده ھمون موقع ، و توی خونه ھای تيمی به ھر حال شيوه اعتقاد بر اين دارند که نه تنھا رونويسی از اين کتاب شده ب

يکی " از سر محبت" رونويسی بود يا تايپ بود،  بلکه نويسنده تو مقدمه می گه من نسخه تايپ شده اش را داشتم 

بھم داده بوده توی ايران يعنی اين بايد وقتی که يک چيزی تايپ ميشه توی خونه ھای تيمی سازمان يا حتی رونويسی 

  . می شه بايد يک جزوه جا افتاده ای ، يک اثر شناخته شده ای بوده باشد

 که در رابطه با ھمين چھلمين سالگرد شھادت ی بله ، ببينيد فرخ نگھدار و مجيد کيانزاد در يک نوشته ا:فريبرز سنجری

ش؟ يک نشريۀ داخلی  يک زير نويس گذاشتند و مدعی شدند که اين جزوه ، چی ھستًحميد اشرف تھيه کردند مشترکا

 ئیِطور طبيعی با اين ادعا اين جزوه بايد جزء آثار داخلی تشکيالت چريکھای فداه بوده، يک جزوه داخلی بوده ، پس ب

 خلق از ھمان آغاز حضور داشته اند و به ھر حال ئیخلق تلقی شود ، ولی ما از کسانی که در تشکيالت چريکھای فدا
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ئيد نمی أال می کنيم چنين چيزی را شاھد نبوده اند و تؤد و مدارک اين سازمان وقتی سدسترسی داشته اند به ھمه اسنا

 دست نخورده باقی ماند ً مشھد سازمان چريکھا تقريباۀ شاخ۵۵بعد از اين ، ما می دونيم که بعد از ضربات سال . کنند 

 سالم حفظ شد و عناصر اين شاخه ھم و تمام اسناد و مدارکی که تا آن موقع در آن سازمان وجود داشت در آن قسمت

وسيلۀ جمھوری اسالمی ، در درگيری با جمھوری اسالمی به شھادت ه  تا قيام بھمن زنده بودند برخی ھاشان بًاکثرا

نه به ھيچ وجه چنين اثری را  ،که انسان پرس و جو می کنه اين ھا  ھم از .رسيدند و ھنوز ھم برخی ھاشون زنده اند

حاال در مصاحبه با  ادعای کسانی مثل فرخ نگھدار در مورد يک چنين کتابی که در نتيجه. ئيد می کنندأديده اند و نه ت

 اين کتاب بوده يک دروغی بيش نيست، با واقعيت انطباق ندارد چون ھيچ کدام ۶١راديوی شما مدعی شده که در سال 

اگر ھم برگرديم .  دند چنين اثر داخلی را نديده اند که در آن سال ھا در چھار چوب اين سازمان فعاليت می کرئیاز رفقا

دشمن داره ايجاد  که ئی می خواھيد نور بيندازيد به اين تاريکی ھاحاال، يک نکته ديگر را ھم بھش توجه بايد کرد ، اگر

 صالحی  که عليه اين روش کار و اين کتاب شد،  انوشئیمی کنه ، در مطالبی که بعد از، نقدھا که و يا افشاگری ھا

بعد مدعی . بھش داده " از سر لطف" گفته بود که يک نفر ً را يک نفر بھش، قبالیمدعی شده که يک جزوه تايپ شده ا

خب   .اين را در ايران چاپ کرده ، پخش کرده"  نام ھسته انقالبیه يک گروھی ب" يک ھسته انقالبی ۶٣شد که در سال 

 در ايران بودند و در بطن ۶٣ -  ۶٠ کسانی، خيلی ھاشان در سال ھای ًيباکشور االن، تقرن چپ در خارج از اکثر فعاال

کدام از آن ھا ھم چنين چيزی نديدند و اين درست در تعارض اين حرف اخير انوش  ھيچ . مسائل جنبش قرار داشتند 

عی می شود که از صالحی ، يعنی منتشر کننده اين اثر ، و در تعارض با ھمين حرفی است که فرخ نگھدار می زند و مد

 حفظ اش کرده ٩۵ در دستش بوده تا سال ۶١ اين اثر را داشته و حاال من نمی دانم چرا اين اثری را که در سال ۶١سال 

 رھبری آن سازمانی که او به آن ًو توی تمام اين سال ھا به کسی نداده بخواند يا اگر ھم داده اعالم نمی کنه و اصوال

گذاران اکثريت است، آن ھا ھم خيلی ھاشون خبری از وجود چنين چيزی نداشته اند يا به ھر منتسب است و يکی از بنيان

در نتيجه با گذاشتن اين فاکت ھا در کنار ھم شما خيلی راحت . حال می توانند بيايند و اعالم کنند که کجا و کی ديده اند 

له روشن شود که  يک أوقتی اين مس. ف مواجھيم به نام حميد اشر" کتاب سازی" می توانيد متوجه شويد که ما با يک 

ِتواند برود و خود کتاب را مطالعه کند و ببيند  کتاب سازی در کار است ، آن موقع آدم می تواند ، ھر رفيق انقالبی می
    .که حاال با رجوع به کتاب ، اين ھا چه اھدافی را دارند دنبال می کنند

  

ً اصال چرا کتاب سازی ؟  نظر شما چيست ؟ .  ھا چه اھدافی را دنبال می کنند خب  شما بگوئيد اين: راديو ھمبستگی

  ؟  چرا حميد اشرف

 در ی خيلی شناخته شده اۀخاطر اين که حميد اشرف يک چھره  ب، اين که چرا حميد اشرفًببينيد اوال :فريبرز سنجری

 فعاليت ھای مبارزاتی اش در ميان جوانان  او وۀجنبش کمونيستی ايران است و در واقع ھنوز ھم رزم ھای دالوران

 و ارزش ئیدر نتيجه برای اين که ، دشمن برای اين که بتونه سازمان فدا.  داشته و ھنوز ھم دارهئیھمين نسل ھم گيرا

نيان گذاشته در جنبش کمونيستی ايران را بکوبد بطور طبيعی چھره ب را که اين سازمان شکل داده و ئیھا و سنت ھا

 که یالبته بازی ا. آماج حمالت خودش قرار می دھد که يکی از مھمترين آن ھا ھمين رفيق حميد اشرف است ھاش را 

 راه انداخته با حميد اشرف شروع نشده و به حميد ئیوزارت اطالعات جمھوری اسالمی عليه چپ ھا و سازمان فدا

طور طبيعی بايد به اسم اون کار ه شته ، باشرف ھم ختم نمی شود ولی به ھر حال چون حميد اشرف يک نقش مھمی دا

نام ه مھمتر، يک نکته ديگر ھم بايد بھش توجه کرد ، وزارت اطالعات کتابی چاپ کرد ب. کرد تا جوانان را فريب داد 

  . ديدينشً ، خب که اسم  محمود نادری روش نوشته بودند که حتما۵٧ خلق از نخستين کنش ھا تا سال   ئیچريکھای فدا
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   .    بله بله: ھمبستگیراديو 

 اين کتاب خب مياد يک سری اتھامات می زنه به حميد اشرف که ھنوز ھم اين اتھامات در نشريات :فريبرز سنجری

 سربازان ئیمنتشر می شوند اين اتھامات داره تکرار می شه ، ولی رسوا" انديشه پويا"مختلفی که در داخل کشور مثل 

ا اين جوری می نامند يا خمينی اين جوری ناميد نيروھای اطالعاتی اش را ، اين قدر گمنام امام زمان ، که خودشون ر

حاال اگر بيايند . در ميان مردم ما زياده که وقتی که  اثری منتسب می شه به آن ھا ديگه فاقد ارزش می شه بين جوان ھا

شما . يعی خواننده خواھد داشت طور طبه خب ب. ھمان حرف ھا را به شکل ظريف و به نام حميد اشرف چاپ بکنند

 درست ئینگاه کنيد اين ھا آمدند يک چند تا، حاال يک کمی حاشيه من ميرم اگه امکانش باشه ، اين ھا آمدند يک تابلوھا

خيلی از کسانی که در سال . کردند و اين تابلوھا را نمايشگاه می گذارند و در تھران اين تابلوھا را به نمايش می گذارند

ن جنبش انقالبی بودند می روند و اين نمايشگاه را نگاه می کنند و اين تابلوھا را نگاه می کنند  جزء فعاال۶٠ ۀھای دھ

اسمی از .   ھستئیاسمی از مرضيه احمدی اسکو.  چرا که می بينند که به ھر حال يک اسمی از حميد اشرف ھست

 پيامی است درست عليه افکار، انديشه ھا و آرمان ھای خب ولی حاال پيامی که اين تابلوھا می ده.  صمد بھرنگی ھست

کسانی را که ، بينندگانی را که .  برای خودش پيدا می کنه) بيننده( ، ولی به ھر حال ھمين فضا ھم يک سری ءفقااين ر

 کتاب در ايران  ھم اينًحاال ھم  وقتی اسم حميد اشرف روی اين کتاب باشه ، که حتما. بروند و آن نمايشگاه را نگاه کنند 

 می روند و کتاب را، چون اسم حميد روش است می بينند، می خرند و ئیچاپ خواھد شد ، اين بطور طبيعی يک عده ا

خب حاال در اين کتاب ، وقتی که بری توی خود کتاب می بينی خود حميد اوال کسی جلوه داده می شه که ، .  می خوانند

  ، يک آدم الابالی ۵۵ تير ٨واک شاه درگيری مستقيم روزمره داشته تا  بصورت مخفی با سا۴٩کسی که از بھمن 

معرفی می شه که ھمين جوری برای خودش تاريخ ھا را عوضی می گه  ،  ھمه افراد را با اسم اصلی می گه ، کسانی 

نين خب يک چ. را که توی زندان ھستند و زير دست ساواک اند،  اطالعات آن ھا را ھمين طوری رو می کنه 

جنگل را آدمی خشن معرفی کردن، ) دسته( فرمانده ئیشخصيتی از حميد ساختن يا از سوی ديگر مثال علی اکبر صفا

که سر چيزھای خيلی بی ارزش و بی اھميتی برخوردھای خشن می کنه با اعضای دسته پارتيزانی جنگل ، خب اين ھا 

ت و اصوال اين چيز را نشان می دھد که ھمه اين حرکت ھمه چيزی که به آن جوان می ده يک نقاط منفی از حرکت اس

، وقتی می ری توش می بينی چقدر اشکاالت وجود داشته و " آوايش از دور خوش است" که شده بقول معروف ئیھا

شه من البته اين را تاکيد کنم، ھيچ حرکت انقالبی در ھيچ جای دنيا نيست که اشکال و انتقاد بھش وارد نبا. فالن و اين ھا

ھا، ولی اين کاری که دشمن داره می کنه می خواد خراب بکنه و اين يک توطئه سازمان يافته و با برنامه ای است که 

 وزارت اطالعات جمھوری اسالمی برای خراب کردن ھمه کمونيست ھای ايران و از جمله چريک ھای سال ھاست

  .  خلق سازمان دادهئیفدا

  

يک مقاله بسيار مفصلی ھم بعد از خواندن کتاب نوشتيد ، نقد و بررسی کرديد از آقای سنجری شما : راديو ھمبستگی

زوايای مختلف و من اين جا بايد تاکيد کنم که نوشته تون خيلی تندتر و راديکال تر و خيلی تھاجمی تر از واقعيت اينه 

ولی من .   چيز بيشتری داشتمولی اون چيزی که ھست اين است که واقعيتش من انتظار خيلی . که مصاحبه تون است 

 کتاب ، آن چارت تشکيالتی که در مورد گروه جنگل ١٣در مصاحبه ای که با فرخ نگھدار داشتم وقتی به صفحه 

عنوان يک به اصطالح خيلی اشتباه بزرگ امنيتی از طرف حميد اشرف ، اين که چارت سازمانی ه کشيده شده بود و ب

متوجه . ا را ھم بنويسی ، آن وقت بعضی از آن ھا ھم ھمزمان توی زندان باشندرا بکشی ، بعد اسامی واقعی آدم ھ

  ايد؟
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   بله:فريبرز سنجری

  

ال ھا را می کردم ، خب از طرفی آقای نگھدار ؤوقتی اين جور س. مثال به طور نمونه مھدی سامع : راديو ھمبستگی

 پيدا کرده يا تو آن چارت سازمانی ، ولی خيلی خوشحال ھم نبود که آقای مھدی سامع نقش برجسته ای توی اين کتاب

  متوجه منظورم شديد؟. ال پاسخ نمی دم ؤجاھا مثال من فکر می کنم خيلی راحت می گفت به اين س

   بله:فريبرز سنجری

  

 قابل ردگيری و ۶١يعنی واقعيتش اينه که آن کتاب و آن چيزی که فرخ نگھدار می گه که از سال : راديو ھمبستگی

ن سازمان چريک ھا که االن ، چه االن فعاليت تشکيالتی  ھستش َ، من جھت اين مصاحبه ھا با خيلی از فعاالپيگيری

خيلی ھا اساسا منکر اين ھستند که چنين جزوه ای منتسب بوده باشه به حميد .   دارند ، چه ندارند در تماس بودم

با آقای نيری .   يک نمونه اش را می گويم که اجازه اش را ھم از طرف خودش دارممن.   اشرف يا مال اون باشه

  صحبت کردم ، می دانيد در مورد ايرج نيری ھم يک چند خط خيلی تحقير آميز نوشته شده که حميد اشرف

   بله ، من بھش اشاره کرده ام در آن نوشته ام :فريبرز سنجری

   

ی گفت که من سند و مدرکی ندارم که بگويم که اين کتاب کار جمھوری اسالمی آره، خود ايرج نير: راديو ھمبستگی

حميد اشرف با .   ندارم سند زنده ، ولی احساس من به من می گه اين کار، کار حميد اشرف نيست. يا مثال چيزه.  است

) کردند(ک سکوت رسانه ئی چرا اين بازماندگان ي.   امنيتی برخورد نمی کردألۀاين ادبيات با دوستان خودش و با مس

چرا اين بچه .   اون يک اصطالحی ھست که می گويند گوشت ھمديگر را می خورند ، استخوان ھمديگر را نمی خورند

  .دھند خيلی ھا به درخواست مصاحبه پاسخ منفی می.  ھا نمی خواھند قضيه را رسانه ئی اش کنند؟  سکوت می کنند

شما را من نمی تونم جواب بدم  چون که من ھم در اين مورد مقاله نوشتم و در سايت ال ؤ  ببينيد اين س:فريبرز سنجری

اين که چرا . زنم  ھا موجود است ، در سايت سياھکل موجود است ، و ھم االن می گيد مصاحبه اومدم و حرفم را می

   ...ديگران نمی کنند را 

 

  .ال را کردمؤوحيات داريد ، من اين سھرحال با توجه به شناختی که شما از ره ب: راديو ھمبستگی

  يک چيز را ببينيد، در يک حدی بر می گردد به اين که کسی که می خواد اظھار نظر کنه خب بايد :فريبرز سنجری

به صرف ھمين که يکی .   ھرحال مدارک و فاکت ھا را جمع  آوری کنده بره و وقت بگذارد و کار کنه و يک سری ب

ثير مثبت روی کسی نمی أ اين نوشته حميد اشرف نيست ، کسی اين حرف را باور نمی کند ، تبياد بگه من می گم که

 يکی از نکاتی ًمثال. اين بايد آدم بره و روی چيزھای مختلف کار کنه و مدارک و فاکت ھای مختلف را جمع کنه.  گذارد

 ی نگارش اين کتاب با دو کتابی که يا دو جزوه اکيد بکنه ،أ تً اگر کسی می خواد در جعلی بودن اين کتاب واقعاًکه واقعا

که از حميد اشرف باقی است متفاوت است ؛ يعنی  ھر کسی که دستی به قلم داشته باشد و اين سه تا مطلب را کنار ھم 

 جمع"و  بعد "   چريکی در شھر و کوهۀتحليل يک سال مبارز"بگذاره و بخونه می بينه که در آن دو نوشته ، يعنی در 

 اھل ًاصال.  ، حميد اشرف کسی است که خيلی با فاکت ، روشن و کوتاه حرفش را می زنه می ره" ندی سه سالهب

.   سياھکلی که چاپ شده ، نويسنده ھرکس ھست يک داستان سراستۀدر حالی که در اين حماس.  نيست ئیداستان سرا

رفيق  می گه که من فرھودی را من در،. ز ذھنم می گم  اين صحنه را من برای شما حاال، اين جمله را من اً، اصالًمثال
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 رفيق قديمی اش را در ئیمی گه من او را پياده کردم و ديگه نماندم تا ببينم چگونه علی اکبر صفا شھيد احمد فرھودی ،

. دند اشک شوق ازشون جاری ، چيز می شه که ھم را بعد از سال ھا ديً اين دو تا چگونه مثالًکشد و مثالآغوش می

 که از آن بوده ، اين نگارش ، اين شيوه و یبا روحياتی که از حميد اشرف که ھمه می شناسند و با دو نوشته ا! ًاصال

آتش نشسته بود و  محدث قندچی کنار  در يک موردی می گه که نمی دونم رفيقًيا مثال!  اين سبک کار مال اون نيست 

اين .   ايرج صالحی که گم شده بودًانداخت و بعد فکر می کرد به مثال می چوب ھا را می شکست و به آتش ، روی آتش

   ! نگارش نگارش اون نيست

 حميد اشرف کسی است که به مسائل امنيتی و مسائلی که ممکن است ، چی؟  ًھمان طور ھم که خودتون گفتيد ، اصوال

. کيد کرده أداشته ھميشه روی اين مسائل تی ھم که ادن حساس بوده و با تجربه سياسيھرگونه اطالع بيشتر به دشمن د

کسانی ھم که باھاش کار مبارزاتی کردند و می شناسندش می دانند که اين ھم خودش اين را عملی می کرد ، رعايت می 

برای اين که در اين چيزی که به اسم حميد اشرف چاپ کردند شما . کيد می کرد که رعايت کنندأکرد و ھم به ديگران ت

 خواھر رحيم سماعی زنده است موقعی ًمثال. وليت داره رو می کنه ؤعددی را می بينيد که آدم ھا را بدون مسموارد مت

ً که اين جزوه را که مدعی اند حميد اشرف نوشته ، که البته مال حميد اشرف نيست ، موقعی که اين جزوه را نوشته مثال

اھر رحيم سماعی زنده است ولی در اين جزوه نوشته می خب در اين فاصله خو.   است۵٣ تا ۵٠می گن که بين سال 

  . چيز ھا را، کاپشن ھا را با چرخ خياطی اون درست کردًشه که مثال

  

  بله: راديو ھمبستگی

ورد برای  آ راجع به ھمسر رفيق شھيد سعيد کالنتری می گه که رابط بود و از زندان خبر میً يا مثال:فريبرز سنجری

کی می تونه باور کنه که يک آدمی که رھبر يک سازمان مخفی ، زير زمينی و . ه زنده بودند خب اين ھا ھم . ءرفقا

 قواعد امنيتی را  ھر روز خودش رعايت می کنه ، بياد ھمين جوری بر داره و اسامی را بگه؟  و بعد ھم خب اين ۀھم

 روزمره مستقيم با ساواک شاه  خلق در يک درگيریئیھر آن ممکن است، چون ما در يک ، سازمان چريک ھای فدا

ً يا مثال. دست ساواک  ھم بيفتد، خب پس اين آدم ھا ھمه در خطر قرار می گيرند ه بود و خب ھر لحظه ممکنه اين ھا ب

 کسی نميايد راجع به ايرج نيری اون جور برداره بنويسه که من نمی دونستم که ًھمون طور که راجع به ايرج نيری مثال

کسی که خب به ھر حال يکی از کسانی بوده که انبارک زنی ھای سياھکل .  ونه داره چکار می کنه يا نه اين می دًمثال

 که فرخ نگھدار می زنه ندارم ، ئیلۀ ھمين مھدی سامع ، من کاری به آن حرفھاأيا در مورد مس. بھش وظيفه داده بودند

  ولی مھدی سامع زندان بوده

  

  بله: راديو ھمبستگی

   چطور ميشه براش يک چارت تشکيالتی درست کرد و:ی فريبرز سنجر

  

  تو مرکزيته: راديو ھمبستگی

ً توی مرکزيت شھر گروه جنگل ، در حالی که خودش ھنوز ھم زنده است و می گه اصال:فريبرز سنجری  چنين ِ

    . جزء اش نبوده امًمرکزيتی وجود نداشته و منم اصال
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م ، البته حاضر به مصاحبه نشد ولی اعتقاد اين بود که خيلی بزرگ نمائی بله منم باھاش صحبت کرد: راديو ھمبستگی

آقای سنجری شما احتمال نمی دھيد که چون تو بخشی از کتاب قبلی انوش . من در اين کتاب شده در مورد وضعيت

 توی زير صالحی ھم بود وقتی رجوع می ده به کتاب چاپ نشده ، يعنی ھمين کتابی که االن چاپ شده ، خيلی جاھا

ھرحال رابط بين تھران و جنگل بوده ، اون جا ديگر ه نويس ، اين می گه که شخصی از اعضای سازمان چريکھا که ب

شما احتمال نمی دھيد که ، احتمال  را می گم ھا، که اين نوشته حاال حميد اشرف نبوده باشه . اسم حميد اشرف نيست

دست ساواک افتاده ه  به اصطالح چه در ضربات خونه ھای تيمی بيکی از بچه ھای ديگه سازمان بوده و به نوعی

داده " از سر لطف"نوعی ه  موقع تخليه خونه ھای تيمی موقع فرار کسی با خودش برده باشه و بعد ھم بًباشه يا مثال

  باشه به آقای انوش صالحی ؟

ی که تحقيق داره می کنه ھمه زوايای مختلف عنوان کسه  ، نه ، ببينيد شما می توانيد بًببينيد، اصال :فريبرز سنجری 

 باشه از يکی از بچه ھای ی به اين فکر نکنيد که ممکنه اين نوشته نوشته اًله را توی ذھنتون بياريد ، ولی اصالأمس

اين اطالعات اطالعاتی است که افرادی مثل . ، اطالعاتی که در اين کتاب نوشته شده را ھر کسی نداره ًاوال . ئیفدا

 می گه من رفتم کوه ، اين جوری شد ، اين را ديدم ، اون را بردم ، اين وسايل ًچون کسانی که مثال.  د اشرف دارندحمي

 حميد اشرف ، اسکندر صادقی نژاد ، اسکندر رحيمی ، اين ً است که مثالئیرا از اين ور بردم به آن ور ، اين ھا کارھا

 اين طوری نيست که يک ، به قول معروف،  سمپاتی بياد و يک ًمثالتيپ ھا انجام می دادند و ھر کسی نمی تونه ، 

نه ، اين يک کتاب سازی است و حاال کسانی ھم که .  سری اطالعات را شنيده ، برای خودش داستان بنويسه چيز کنه

 يکی ًمثال.  می کنند ئیچاپش کردند و کسانی ھم که بر اساس آن کتاب نوشتند خب ھنوز زنده اند و خودشون يک ادعاھا

 دست اون ۶١ دست من است ولی ھيچ يک از دوستانش نمی دانند که اين از سال ۶١شون می گه اين کتاب از سال 

 در ايران يک ھسته انقالبی آن را چاپ ً اصال۶٣يکی شون ادعا می کنه که در سال . است ، چرا نداده بقيه بخوانند 

يک چيزی گفتی منم قبول کردم ، اصرار کردی شک کردم ، قسم "ه ببينيد مردم ما يک چيزی دارند ميگن ک. کرده 

 یاين ھا االن در تکاپو و اون تالش ھای مذبوحانه ا.  اين وصف حال اين ھاست االن  " خوردی يقين کردم دروغ ميگی

روغ ھای که شروع کردند برای اين که ثابت کنند که اين کتاب مال حميد اشرف است، نوشته حميد اشرف است به يک د

 نميشه، کسی ً اين امر ترديد ناپذير است و غير قابل، اصالًاصال. جديدتری متوسل می شن مجبور ھم ھستند بشوند ھا

اين ھا االن ھر کدام يک چيزی می گويند که با ھم فرق دارد و .  نميتون وارد يک چنين داستانی بشه و بعدا دروغ نگه

خب، .  اين جزوه را داشته ئی حاال، حاال فرض کنيم که يک نفر در سازمان فدابعد. اين ھا ھم اين کتاب را چاپ کردند

چرا در .   در نسخه ھای ديگری ھم ، در شاخه ھای ديگری ھم بايد می بود ديگهئیاين جزوه باالخره تو آن سازمان فدا

خره يک نفر بايد می بود که اينو آن جاھا ھيچ اثری از اين نيست؟  باالخره کسانی که از آن دوره زنده مانده اند ، باال

بعد از اين، وقتی می گويند اين نوشته .  نمی کنند و چنين چيزی را نديدندئیآن ھا ھم که ھيچ کدام چنين ادعا. می خوند 

 را نگاه کنيم ، در ئی و تاريخ سازمان فدائیحميد اشرف است ، خب حميد اشرف که ما وقتی برگرديم به سازمان فدا

تحليل يک سال مبارزه چريکی در شھر " دو تا جزوه به اسم حميد اشرف منتشر شده ، يکی ھمون ۵٣ تا ۵٠فاصله سال 

 ۵٠ قسمت بين ٧اين جمعبندی سه ساله، خودش می گه من می خواھم در "  جمعبندی سه ساله"است ، ديگری " و کوه 

خب، اين جزوه خودش . اين را نوشته. ن می شن را تجربياتش را در اختيار بچه ھای جديد بگذارم که وارد سازما۵٣تا 

 ھم حتی يک کم فراتر ۵٠کامل نيست ، يعنی ھر کس جمعبندی سه ساله را بخونه می بينه که اين اصال نتونسته از سال 

در نتيجه اگر حميد اشرف می خواست واقعا جزوه جديدی .  بشود که بخواد تجربه منتقل کنه ۵٣ ، ۵٢ ، ۵١بره و وارد 

چرا بره وقتش را بگذاره صرف چی بکنه؟ حماسۀ سياھکلی که يک . ه ، خب می نشست و اون را تکميل می کرد بنويس
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 به ھر ً که ادعا می شه مثال۵٣از سوی ديگر ، در سال .   را واقعا منتقل نمی کنه ی است و  ھيچ تجربه ائیداستان سرا

 داشته ، ئیجزوه،  حميد اشرف بخاطر نقشی که در سازمان فداحال اين کتاب بايد ھمون موقع ھا نوشته شده باشه ، اين 

  .  مشغول بوده ، فرصت خيلی کارھا را نداشتهًشديدا

 بزرگترين عمليات ھای نظامی اش را انجام داده و با ھجوم وسيع روشنفکران انقالبی ۵٣سال  در ئیببينيد سازمان فدا

 اصال کمبود ۵٣در سال . ممکن بود مواجه بشيم يا مواجه بوديم ما با کمبود نيرو ۵١مواجه شده، مثال اگر در سال 

که اين نيروی زياد را چه جوری  ، ءدر مضيقه بودند رفقا) به قول معروف(از زيادی نيرو .  وجود نداشت ئینيرو

 .بعدھا حتی در يک مقطعی ما حتی  سازمان عضوگيری جديد را ممنوع کرد. سازمان بدھند،  چطوری آموزش بدھند 

 چطوری می تونه بشينه داستان ئیخب تو چنين فضا. نيروھای جديد به سازمان  خاطر اين يورش و اين ھجومه ب

   کند که فالنی نشسته بود داشت چوب می انداخت  تو آتش و  فکر می کرد به اين که دوستش چی شده؟ ئیسرا

  

  بله، من: راديو ھمبستگی

  ئيد حاال يک نکته ديگه،  بفرما:فريبرز سنجری

  

  .نه بفرمائيد شما اگر نکته ای داريد: راديو ھمبستگی

کيد بر اين که مثال يک نفر أ  يک نکته ديگه ھم بگم ، برخی نکات توی اين کتاب ھست ، مثال ھمين ت:فريبرز سنجری

الحی زنده  ايرج صًکيد اين است که اوالأبنام ايرج صالحی ، ھمين که گفتم چوب می انداخت و بھش فکر می کرد ، اين ت

کيد کردن أاست ، االن ھم داره زندگی می کنه توی ھمين رژيم و آن ھا ھم ، چيه؟ ازش بی اطالع نيستند و اين جور ت

 فراھانی نسبت دادن که اون می گه که اون يکی انقالبی دو آتشه است در ئیروی اين ، بعد ھم اين حرف ھا را به صفا

 ارائه می ئی از صفایجا زده و رفته داره زندگی اش را می کنه ، يک چھره احالی که ھمان موقع ھمه می دانستند که 

حاال اين که چه کارھا و چه .  دھد که برای يک جوانی که تازه می خواد وارد مبارزه بشود چھره ای منفی است

ا بھشون بدن که يک  بعدھئی ازشون بکنند و يا چه نقش ھائی بعدھا با اين آدم ھا بکنند و چه استفاده ھائیبرخوردھا

  .بفرمائيد.بحث ديگه ای است 

   

الی که بايد مطرح می ؤال پايانی را ، اگر نکته ای فکر می کنيد که گفته نشده يا سؤمن خواستم س: راديو ھمبستگی

و ازتون  شد يا فکر می کنيد چيزی ھست که بگوئيد ، من ازتون خواھش می کنم که نکته پايانی را خيلی کوتاه بگوئيد

نکتۀ پايانی . خواھش می کنم بعد از نکته پايانی ھمون پشت خط باشيد که ما صحبت بکنيم با شما، البته نه روی خط

  را بفرمائيد بعد اگر ممکنه زير

    نميدونم چند دقيقه وقت دارم برای تکتۀ پايانی:فريبرز سنجری

  

  شما می توانيد تا سه دقيقه جمعبندی کنيد: راديو ھمبستگی

ميد بندی بکنم ، اين کتاب به ھيچ وجه نوشته ح   ببينيد من در سه دقيقه اگر بخواھم صحبتم را جمع:نجریفريبرز س

ش با سبک نگارش. ود است در تعارض استی که ميده با شناختی که از حميد اشرف موجاطالعات امنيتي. اشرف نيست 

دست انتشار دادند خودشون ه ه اين کتاب را بمنابعی ک.   که از حميد اشرف باقی مانده در تعارض استئیجزوه ھا

 نمی شه روی ھيچ کدام از صحبت ھاشون تکيه کرد ً چھره ھای معلوم الحالی ھستند و چيه؟  اصالًبرخی ھاشون واقعا
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، يک کتاب  در نتيجه اگر قرار است که در يک کلمه آدم بگه ، اين يک سند سازی جعلی است. و باور داشت و اين ھا

 ، ئی ، برای خراب کردن چھره ھای سازمان فدائی مشمئز کننده ای است برای خراب کردن سازمان فداسازی خيلی

نام حميد اشرف در ميان جوان ھا که بايد در ه برای خراب کردن حميد اشرف، و اشاعه يک سری چيزھای نادرست ب

د از کسانی ئي ، آن طور می گوهد و من از ھمن جنبش کمونيستی اين توطئه را افشاء کنن فعاالۀمقابلش ايستاد ، بايد ھم

 بايد از ھمه خواست که بيان و ھمکاری کنند و ھر چه که می توانند با فاکت ھا و ًخواستيد که ھمکاری نکردند، اتفاقا

مدارک جديدتر ثابت کنند ، نشان بدھند که اين کتاب جعلی است و جوان ھا را بھشون ھشدار بدھند که وارد يک چنين 

 در شھر شما يک بروریالبته من در اين لحظۀ آخر بگذاريد يک نکته ھم بگم، ما در روز شنبه چھار ف.  ی نشوندچيز

ش ھم خود من ھستم ، که در  پرسش و پاسخ وجود دارد، سخنرانآن جا يک جلسۀ. مراسمی به مناسبت سياھکل داريم 

الی ايجاد کرده باشد، من آن جا ھستم و می توانند ؤر س که شد برای شنوندگان راديوی شما ھئینتيجه اگر اين صحبت ھا

ِدر ھوسبی ترف  ِ)Husbyträff ( اين)ساعت شش بعد از ظھر است، و پرسش و پاسخ ھم آزاد است، من می ) مراسم

  .الی که در اين زمينه مطرح شده بپردازم و در حد خودم پاسخ بدمؤتوانم به ھر س

      .ما ممنونممن از ش. بسيار خوب: راديو ھمبستگی 
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