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  فريبرز سنجری

  ٢٠١۶ سپتمبر ٢٧
  

  کتاب سازی با نام رفيق حميد اشرف

١ 

  :مقدمه

ه است اثر منتشر نشده ای از که ادعا شد"  سياھکلۀحماس" کتابی منتشر کرده است به نام يدن نشر باران در سوًاخيرا

 کتاب ، فردی به نام انوش صالحی ۀدر مقدم. رفيق حميد اشرف از رھبران سازمان چريکھای فدائی خلق ايران می باشد

، " بر روی جنبش فدائی"از سوی وی،  "سال ھای آغازين تحقيق و پژوھش"ادعا کرده که در "  کوتاهۀيک اشار"در 

انوش صالحی سپس می . او گذاشته است" در اختيار"اين نوشته را "  تايپیۀنسخ"، " دوستی در ايران از سر لطف"

ليف کتاب بودم که فرخ نگھدار مرا از وجود نسخه ای دست نويس از اين اثر آگاه أدر ماه ھای پايانی ت" :نويسد که

 ۀو در ادام." دو نسخه آماده شده استاين کتاب با تطبيق اين " می کند که تأکيدش " کوتاهۀاشار"نامبرده در ادامه ." کرد

 اصالت متن اصلی حفظ تغييردر روند آماده سازی کتاب سعی بر اين بوده است تا با کمترين "مطلب مطرح می کند که 

ًظاھرا با اثر جديدی ) ١٣٩۵(به اين ترتيب دوستداران رفيق کبير حميد اشرف در چھلمين سالگرد شھادت وی ". شود

وند، با اثری که نه در زمان زنده بودن رفيق حميد اشرف کسی از يارانش آن را ديده بود و نه کسی از وی مواجه می ش

 سازمان ھنوز تعدادی زنده می باشند که برخی از ۀدر عين حال به رغم اين که از اعضای آن دور. نامش را شنيده بود

سال گذشته نه کسی مدعی وجود چنين اثری شده بود و چھل  آن ھا با رفيق حميد در ارتباط مستقيم ھم بوده اند ، اما در

با توجه به چنين واقعيتی طبيعی است که انتساب چنين اثری به رفيق حميد اشرف آن . نه کسی از آن اطالعی داده بود

  . متعددی را مطرح می کندۀاالت پاسخ داده نشدؤھم از طرف فرخ نگھدار و دوستش انوش صالحی ، س

ان شاھد ھستند که وزارت اطالعات جمھوری اسالمی با توسل به ترفند ھای گوناگون در صدد  در شرايطی که ھمگ

 جنبش ۀ کمونيست ھا و انقالبيون شناخته شدۀ پنجاه و خدشه وارد کردن به چھرۀتحريف مسايل جنبش انقالبی در دھ

ه نان آلوده خورھائی ھستند که قلم  سازمان فدائی است و در شرايطی کۀانقالبی مردم و به ويژه چھره ھای شناخته شد

 کار در سازمان چريکھای ۀاالت نه فقط برای ھر کس که کمترين تجربؤخود را در اين راستا به کار می گيرند، اين س

 را دارد ، مطرح است بلکه برای کسانی ھم که ۵٠ ۀفدائی خلق ايران و شناخت از روش ھای کار اين سازمان در دھ

چريکھای فدائی خلق ايران فعاليت نکرده اند اما با چگونگی فعاليت در جنبش انقالبی مردم ما در چھارچوب سازمان 

  .  نيز مطرح می باشد،آشنا می باشند
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وقتی ناگھان در چھلمين سالگرد شھادت يکی از رھبران جنبش انقالبی کتابی از او که ھيچ کس در جنبش اطالعی ھم 

ًود مسلما طبيعی است که ھر کس از خود بپرسد که چگونه می توان مطمئن شد از آن نداشت ، به نام وی منتشر می ش

 خود رفيق حميد اشرف است؟ اگر رفيق حميد اين کتاب را نوشته پس چرا تاکنون ھيچ رفيقی ۀ نوشتًکه اين کتاب واقعا

ًته بود طبيعتا آن را در از سازمان فدائی از وجود آن خبر نداشته است؟ در حالی که اگر رفيق حميد اين کتاب را نوش

می دانيم که در جريان ضربات بزرگ ساواک به سازمان چريکھای فدائی . اختيار رفقای سازمانی اش قرار می داد

پس اگر رفيق حميد چنين  نوشته ای داشت و آن را .  از ضربه مصون ماندً مشھد سازمان تقريباۀ، شاخ۵۵خلق در سال 

 بايد نسخه ای از اين کتاب پيش رفقای آن شاخه که تعدادی از آن ھا ًار داده بود ، منطقادر اختيار رفقای سازمانی اش قر

در چنين صورتی آن ھا نيز پس از قيام بھمن و علنی . تا قيام بھمن زنده بودند و برخی ھنوز ھم زنده اند ، باقی می ماند

زمان قرار داشت، وجود چنان اثری را به اطالع  مورد تبليغ آن ساًشدن سازمان در شرايطی که رفيق حميد اشرف کامال

آيا می توان . در حالی که آن ھا از وجود چنين اثری اطالعی ھم نداشتند. ديگران می رساندند و آن را منتشر می کردند

چنين فرضی را پذيرفت که رفيق حميد اشرف گويا اين کتاب را نوشته ولی به جای آن که آن را در اختيار رفقای 

دوست " (دوستی در ايران"آن اثر را به عنوان " از سر لطف"نی اش قرار دھد به دست کسی سپرده که او نيز سازما

  ؟!در اختيار وی قرار داده است) انوش صالحی

اين کتاب را در اختيار انوش صالحی "  تايپیۀنسخ" "از سر لطف"که البته " دوستی"راستی چرا ھمان از سوی ديگر ب

طور ه پس از قيام بھمن که فضای سياسی جامعه دگرگون شده بود و سازمان چريکھای فدائی خلق بقرار داده است ، 

ھای اين سازمان بر پا شده بود و پوستر ھای رفيق " ستاد"وسيعی با اقبال توده ھا مواجه گشته و در خيلی از شھرھا 

نيامده و چنين اثری را در اختيار " لطف"سر حميد در ميتينگ ھای ھزاران نفری سازمان به نمايش گذاشته می شد ، به 

 مدعی است اين کتاب را در تمام اين سال ھا داشته و حفظ کرده ، ًخود اين سازمان قرار نداده بود؟  چرا کسی که منطقا

بيش از چھار دھه صبر کرده و از رونمائی آن دريغ ورزيده بود تا باالخره به او خبر رسيد که آقای انوش صالحی در 

تازه کار " محقق" تايپی کتاب را در اختيار اين ۀنسخ" سر لطف"می کند و ايشان ھم از " تحقيق"ورد جنبش فدائی م

 دست نويس اين کتاب را در دست ۀ انوش صالحی مدعی شده نسخۀگذاشت؟  جالب است که فرخ نگھدار ھم که به گفت

 خودنمائی ھای مشمئز کننده خود ۀيد اشرف را وسيلدارد ، خالف روال ھميشگی اش که رابطه دوستی و آشنائی با حم

 که به ھيچ وجه با شخصيت وی انطباق ندارد ، به جای فيل ھوا کردن ، انوش صالحی ئیفروتنقرار می دھد، اين بار با 

آن را در اختيار وی می " ليف کتابأدر ماه ھای پايانی ت" دست نويس اين اثر مطلع می سازد و ۀرا از وجود نسخ

را منتشر نمی کند تا چھلمين سالگرد شھادت رفيق حميد اشرف فرا رسد و وی " اثر ناب"انوش صالحی ھم اين ! ردگذا

استناد " منتشر نشده" ھنوز ۀدر عين حال او در کتاب به اصطالح تحقيقی خود بارھا به اين نوشت. از آن رونمائی کند

ًرد که آن کتاب قبال منتشر شده و خواننده امکان دسترسی به آن در حالی که موقعی می توان به کتابی استناد ک. می کند

ولی گويا ايشان انتظار داشته است که خواننده استنادھای او به کتابی که کسی حتی تا آن موقع از آن . را داشته باشد

  . اطالعی ھم نداشت را چشم بسته بپذيرد

ام و مشخصاتی که انوش صالحی و فرخ نگھدار مدعی تعلق آن اين امری غير قابل انکار می باشد که تاکنون کتابی با ن

اما منتشر . به رفيق حميد اشرف ھستند در اسناد به جا مانده از سازمان چريکھای فدائی خلق ايران وجود نداشته است

البته وی  تايپ شده بوده که ۀيکی از آن ھا گويا نسخ.  اين کتاب مدعی است که از آن دو نسخه موجود بوده استۀکنند

. در اختيار انوش صالحی قرار داده اند" لطف"روشن نکرده است که چه کسانی و يا نھادی آن را تايپ کرده و از سر 

 دست نويس بوده که فرخ نگھدار مدعی داشتن آن شده و البته او نيز در مورد اين که به کمک ۀ ديگر ھم گويا نسخۀنسخ
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 و از چه زمانی آن نيرو ھای غيبی اين جزوه را در اختيار وی قرار داده اند ، به آن دست يافته" امداد ھای غيبی"کدام 

  . توضيحی نداده است و حتی روشن نکرده است که آن نسخه به خط چه کسی می باشد

از سوی ديگر مدعيان انتساب اين اثر به رفيق حميد اشرف با اين که اين کتاب چھل سال پس از شھادت رفيق حميد 

اين .  می شود خود را تاکنون موظف به پاسخ گوئی به پرسش ھا و ترديدھائی که در باال طرح شد نديده انداشرف منتشر

امور و مسايل ديگری که در زير به آن ھا پرداخته خواھد شد ، ترديد طبيعی در انتساب غير واقعی اين کتاب به رفيق 

 سازی دروغين با نام رفيق شھيد حميد اشرف تبديل می حميد اشرف از طرف منتشر کننده آن را به يقين در مورد سند

  .سازد

تاريخی که : من در برخورد به اين کتاب به موضوعات متعددی توجه کرده ام که اھم آن ھا را می توان چنين شمرد

انی برای نگاشتن اين کتاب از طرف منتشر کننده آن ذکر شده با واقعيت فعاليت ھای تشکيالتی رفيق حميد اشرف ھمخو

 نگارش ديالوگی ۀ رفيق حميد و به خصوص نسبت دادن شيوۀ شناخته شدۀ حاضر با دو نوشتۀندارد؛ مغايرت سبک نوشت

 نگارش مصطفی شعاعيان يعنی ھمان مبارزی است که امروز نوچه ھای وزارت ۀبه اين رفيق که ياد آور شيو

به او توسل می جويند؛ مغايرت فرھنگ و کلمات به اطالعات و نان آلوده خورھايش برای کوبيدن چريکھای فدائی خلق 

کار برده شده با آن چه در سازمان چريکھای فدائی خلق رايج بود؛ نسبت دادن روايت ھائی به رفيق حميد اشرف که با 

توجه به اطالعات اين رفيق از گروه جنگل غير واقعی می باشند؛ تناقض گوئی ھائی که آشکارا مبين آنند که اين کتاب 

 اطالعاتی غير واقعی از زبان رفيق حميد ۀتوسط کسی به غير از رفيق حميد اشرف نوشته شده است و باالخره ارائ

  .اشرف و داستان سرائی در مورد گروه رفيق احمد زاده

  

 چھلمين سالگرد جان باختن رفيق حميد

فقای فدائی از جمله رفيق کبير چندی پيش از سوی چريکھای فدائی خلق ايران به مناسبت چھلمين سالگرد شھادت ر

 به شھادت رسيدند، مراسمی در بزرگداشت ۵۵حميد اشرف که در درگيری با نيرو ھای سرکوب شاه در تير ماه سال 

در آن جلسه در .  اين سطور ، سخنران آن جلسه بودۀلمان برگزار گرديد که نويسندا آن عزيزان در شھر ھانوفر ۀخاطر

اکثريتی ھا تحت ) جوالی ٣ (]سرطان[ تير ماه١٣ی در مورد سميناری که قرار بود در قسمت پرسش و پاسخ ، رفيق

بررسی نو نگاشته ھا و نو يافته ھا پيرامون تاريخ جنبش فدائی، نگاه و جايگاه حميد اشرف در دوام سازمان "عنوان 

مراسم قرار بود که طی آن انوش  منتشر شده ، اين ۀبرگزار کنند و بر اساس آفيش اولي "چريک ھای فدائی خلق ايران

 تأکيددر آن پاسخ .   اين کتاب سخنرانی نمايد ، پرسشی از من نمود که در ھمان جلسه به آن پاسخ دادمۀصالحی در بار

کردم که تا جائی که می دانم و اسناد سازمان را مطالعه کرده و يا پرس و جو نموده ام ، رفيق حميد اشرف کتابی به نام 

که در آن " سياھکل اسم شب،" کردم که چون کتاب انوش صالحی به نام تأکيدھمچنين . نداشته است" ھکل سياۀحماس"

ی که با رفيق حميد اشرف ئ خوانده ام جھت اطمينان، از رفقابارھا به اين کتاب ھنوز منتشر نشده استناد شده را ديده و

با اين توضيحات و ھمچنين . ی اظھار بی اطالعی کرده اندال کرده و آن ھا نيز از وجود چنين کتابؤارتباط داشته اند س

با شناخت از ماھيت مدعيان انتساب آن به رفيق حميد اشرف، برای من روشن بود که ما با رونمائی از يک سند به جا 

ای را به نام  نوشته به ھر دليلیرو ھستيم که قرار است ه ی رو بواجه نيستيم ، بلکه با سند سازيمانده از سازمان فدائی م

اين که طراحان چنين برنامه ای از اين کارشان چه اھدافی را دنبال . رفيق حميد اشرف به مردم و نسل جوان قالب نمايد

اما ما امروز از تجاربی برخور داريم که نمی توانيم و نبايد آن ھا را فراموش . می کنند را آينده بھتر نشان خواھد داد

 می دانيم که سازمان ھای اطالعاتی، بسياری از مواقع برای قبوالندن مطالبی که قصد بردن آن ما. کرده و ناديده بگيريم
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ًھا به ميان مردم جھت فريب شان را دارند ، خود مستقيما آن مطالب را منتشر نمی کنند ، بلکه آن ھا را به دست کسان 

اتی ھستند ولی شناخته شده نمی باشند قرار داده و  اطالعًبر پيشانی ندارند و اگر ھم واقعا" اطالعاتی"ديگری که مھر 

از طرف ديگر شاھد بوده ايم که ھمان طور که ساواک شاه با جعل نامه . از طريق آن ھا در ميان مردم پخش می کنند

ای و انتشار آن در نشريات آن زمان ھمانند کيھان و اطالعات ، اتھامات سخيفی به چريکھای فدائی نسبت داد ، وزارت 

اطالعات جمھوری اسالمی ھم در اين راستا در کتابی که در رابطه با چريکھای فدائی خلق منتشر نمود ، در بازجوئی 

ھای رفقای زندانی در دوران شاه دست برده و با کم و زياد کردن برخی کلمات تالش نمود تا ايده ھای مورد نظر خود 

در . (نامه جعل نمودند" دبير سازمان"شاھد بوديم که چگونه به نام ھمچنين در آن کتاب . عليه چريک ھا را ترويج نمايد

 از سوی وزارت اطالعات جمھوری ١٣٨٧ که در سال ١٣۵٧کتاب چريکھای فدائی خلق از نخستين کنش ھا تا بھمن 

"  باشدنويسنده نامه، حميد اشرف بايد" نامه ای درج شده است که ادعا شده ۶۵٩ تا ۶۵۵اسالمی منتشر شد، در صفحات 

، " دبير سازمان- از طرف کميته مرکزی : " را دارد چنين امضاء شده است١٣۵۵ ]جوزا[ خرداد٢٠اين نامه که تاريخ 

روشن ). مقام و عنوانی که ھيچ گاه در سازمانی که عليه رژيم وابسته به امپرياليسم شاه می جنگيد، وجود نداشته است

با توجه به چنين . قرار دارد" سربازان گمنام امام زمان"ضد مردمی  در خدمت اھداف ًاست که چنين جعلياتی صرفا

تجاربی است که در رابطه با انتشار اين کتاب ھم بايد ھشيار بود و اين ترديد را روا دانست که آيا دست ھائی در پشت 

امداد ھای "د که به عنوان  را در دستور کار قرار داده اند؟ و آيا آن ھا بوده انیپرده بر اساس مصالحی چنين کتاب سازي

   دست نويس آن را به فرخ نگھدار رسانده اند؟ۀ تايپ شده اش را به دست انوش صالحی و نسخۀنسخ" غيبی

 گفتم که برای من شکی وجود ً فعاليت ھای دشمن داشتم ، صراحتاۀ ياد شده ، من با توجه به شناختی که از شيوۀدر جلس

ميد نبوده و دست ھای آلوده ای دارند به نام وی کتاب منتشر می کنند و توضيح دادم ندارد که کتاب مزبور نوشته رفيق ح

کتاب . در شرايط پس از قيام بھمن که فضای سياسی بازی ايجاد شده بود؛ در بازار کتاب شاھد انتشار صدھا کتاب بوديم

"  سياھکلۀحماس"ن کتابی ھم تحت عنوان در ھمين راستا در آن زما.  ھائی که برخی از آن ھا خالی از اشتباه ھم نبودند

تحليل يکسال  "ۀبه ھمراه جزو" ياد نامه"منتشر شده بود که شامل چند زندگی نامه از رزمندگان سياھکل و چند شعر و 

در ھمان جلسه من جلد اين کتاب را به شرکت کنندگان .   رفيق حميد بودۀنوشت"  چريکی در کوه و شھرۀ مبارزۀتجرب

ن داده و توضيح دادم که حاوی چه مطالبی است و نبايد با کتابی که قرار است به نام رفيق حميد منتشر در جلسه نشا

  .  يکی گرفته شود،شود

 اين کتاب سخن گفته ۀ اکثريتی ھا در کلن که در آن انوش صالحی در بارۀامروز که اين سطور را می نويسم ، ھم جلس

بنابراين . ًت و ترديدھائی که طبيعتا مطرح ھستند، انتشار يافته استسؤاالانجام شده و ھم خود کتاب بدون پاسخگوئی به 

 رفيق حميد اشرف می باشد و يا کتابی ۀ نوشتًالزم است با رجوع به خود کتاب به قضاوت نشست که آيا اين کتاب واقعا

   که قرار است به نام او به مردم مبارز ما قالب شود؟است بر مبنای پروژه ای

  

  ! مشغله ھای رفيق حميد و تاريخ ادعائی نوشته شدن اين کتاب

 اول کتاب در ۀاز آن جا که در صفح.  صفحه می باشد١٠۴منتشر شده دارای "  سياھکلۀحماس"کتابی که تحت نام 

به اميد آن که خود رفقای "ق حميد اشرف قيد شده که از قول رفي" گروه جزنی" دشمن به ۀرابطه با چگونگی ضرب

، منتشر کننده نتيجه گرفته که تاريخ نگارش اثر بايد قبل از شھادت "مزبور روزی به اين امر به طور مفصل بپردازند

 تا ۵٠ سال ھای ۀ بايد در فاصلًبر اساس اين ادعا، کتاب مورد بحث منطقا) ١.(رفقای گروه جزنی در تپه ھای اوين باشد

اما ما می دانيم که رفيق حميد اشرف درست در ھمين فاصله دو جزوه نوشته است به نام .  نوشته شده باشد۵٣اواخر سال
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اگر حجم کارھای تشکيالتی به ". جمع بندی سه ساله"و "  چريکی در کوه و شھرۀ مبارزۀتحليل يک سال تجرب: "ھای

ديد و ضرورت آموزش و سازماندھی آن ھا مواجه بود را در  که سازمان با ھجوم نيرو ھای ج۵٣خصوص در سال 

 سوم را نداشت، آن ھم ۀنظر بگيريم ، خواھيم ديد که بی ھيچ ترديدی ، کادری ھمچون رفيق حميد امکان نوشتن جزو

  . جديدی ھم نباشدۀجزوه ای که با توجه به وجود جزوات قبلی حاوی تجرب

 رفيق حميد می باشد ۀ چاپ شدۀکه اولين نوشت)  اولۀجزو" (ر شھر و کوه چريکی دۀتحليل يک سال مبارز "ۀدر مقدم

در اين جزوه کوشش می شود که ...  از آغاز مبارزات چريکی در ايران می گذردبيش از يک سال : "آمده است که

نابراين ب)  از من استتأکيد." (مسائل مربوط به يک سال مبارزه روشن گردد و تحليلی از تجارب جنبش صورت گيرد

 رفيق حميد بعد از اين که ۀدر اين جزو . باشد۵١ اول سال ۀبه طور منطقی تاريخ شروع نگارش اين جزوه بايد در نيم

اين گروه و جريان سياھکل توضيح می دھد "  کوھستانۀدست"و " گروه جنگل"نظرات شخصی خود را در رابطه با 

ھم قيد  )در جزوه دوم" (جمعبندی سه ساله"در  آغاز  . می کندرا از نظر خودش بيان"  کوهۀعلل تاکتيکی شکست دست"

 با چگونگی  وقايع و رويداد ھای سه ساله و ھم چنين نتيجه ءما به منظور آشنائی ھر چه بيشتر رفقا: "شده است که

 ھا را از گيری از اين رويداد ھا در صدد تنظيم مطلبی در ھفت فصل بر آمديم که مسير جريانات و نتيجه گيری از آن

البته در اسناد به جا مانده و منتشر شده از سازمان متن کامل اين جزوه ."  باز گو می کند۵٣ الی فروردين ۵٠فروردين 

 ۵٠ز سال  يک سال کامل اۀمنتشر شده است حتی در برگيرند" جمعبندی سه ساله "ۀوجود ندارد و آن چه به نام جزو

 اتمام اين جزوه را به رفيق حميد نداده و ۀم مشغله ھای مبارزه با رژيم شاه اجازگر آن است که ھاين امر بيان. نمی باشد

واضح است که . ھم به دليل حمالت پی در پی ساواک به سازمان، اين رفيق امکان نيافته که آن نوشته را به پايان ببرد

چرا که در . دشمن از بين رفته است مزبور در جريان درگيری با ۀ نمی توان گفت که بخشی از جزوًدر اين مورد منطقا

  . ً دشمن اصوال ھمه جزوه می بايست از بين می رفت نه اين که فقط بخش آغازين آن به جا بماندۀصورت حمل

 رفيق به جای ًبنابراين اگر بپذيريم که جزوه جمعبندی سه ساله نا تمام مانده و نويسنده قادر به اتمام آن نشده است ، منطقا

 - که تجربه جديدی ھم منتقل نمی کند - نام دارد " حماسه سياھکل"ديدی که بر اساس ادعای منتشر کننده  جۀنگارش جزو

  . قبلی ، يعنی جمعبندی سه ساله می نمودۀمی بايست وقت خود را صرف اتمام آن جزو

   

   رفيق حميد ۀ شناخته شدۀ مورد بحث با دو نوشتۀمغايرت سبک نوشت

 اين ۀ شناخته شدۀيق حميد اشرف منتشر شده در سبک نگارش دارای تفاوت آشکار با دو جزو به نام رفًکتابی که اخيرا

. در آن دو جزوه رفيق حميد بدون ھيچ گونه حاشيه روی ، مسايل مورد نظر خود را مطرح کرده است. رفيق می باشد

 طرح مسايل به صورت فاکت ، به در حالی که در کتابی که به او منتسب می کنند ما با فردی مواجه ھستيم که به جای

ً مثال. ی می پردازدئگونه ای که در آن دو اثر ديده می شود ، مدام دست به خيال پردازی زده و به طرح مسايل حاشيه 

رفيق محدث قندچی که ھنوز به زندگی : " انگار که رفيق حميد مشغول داستان نويسی بوده نوشته شده که۶۶در صفحه 

ته بود، ناشيانه چوب ھا را می شکست و در آتش بزرگ می انداخت و به دوست و رفيق ديرينه در کوھستان خو نگرف

 کتاب مزبور ٨٧ ۀيا خواننده با مراجعه به صفح"! اش ايرج صالحی می انديشيد که معلوم نبود چه بر سرش آمده است

 بازگشتم و نتوانستم شاھد ءده کردن رفقامن پس از پيا: "از قول نويسنده که ادعا شده رفيق حميد می باشد می خواند که

 با ًاز اين نوع داستان سرائی ھا که اصال"! مالقات دو رفيقی باشم که پر شور و شوق ھمديگر را در آغوش گرفته اند

ًمطمئنا ھر .  سبک نگارش رفيق حميد انطباق ندارد در جای جای جزوه ای که به نام وی منتشر شده است ديده می شود
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 داستان نويسی ، ربطی ۀ باقی مانده از رفيق حميد را خوانده باشد ، با قاطعيت خواھد گفت که اين شيوۀ نوشتکس که دو

  .به سبک نگارش وی ندارد

سبک نگارش ديگری ھم در اين کتاب ديده می شود که شبيه سبک نگارش مصطفی شعاعيان يعنی ھمان مبارزی است 

مصطفی شعاعيان با . ی فدائی خلق توجه خاصی به او مبذول می دارندکه امثال انوش صالحی جھت کوبيدن چريکھا

حال در اين جا ھم . سبک نوشتن مطالب مورد نظر خود به صورت ديالوگ اھداف مورد نظر خود را پيش می برد

که منتشر کننده اش ادعا کرده است که رفيق حميد اشرف می باشد ، به سبک شعاعيان با ابراھيم   کتابۀنويسند

 کتاب نزديک چھار صفحه به اين امر اختصاص داده شده و ١۵ ۀدر صفح. وشيروان پور به ديالوگ می پردازدن

 نگارش نيز آشکارا با سبک نگارش ۀاين شيو. ديالوگ گويا حميد اشرف با ابراھيم نوشيروان پور به چاپ رسيده است

وليت ھای ؤعيت حميد اشرف و با مشغله ھا و مسًحميد اشرف مغاير بوده و اصوال يک سبک نويسندگی است که با واق

 .مبارزاتی او ھمخوانی ندارد

  

  مغايرت فرھنگ و کلمات به کار برده شده با آن چه در سازمان چريکھای فدائی خلق رايج بود

  اشکاالتی که در آن ديده می شود و میۀ منتشر شده به نام رفيق حميد ، مطالعه می شود ، جدا از ھمۀوقتی که جزو

  .توان و بايد به ھمه آن ھا پرداخت ، اما دو ويژگی نظر خواننده را جلب می کند

اين در !!!  گروه جنگل با نام ھای اصلی شان ياد کندھمه اعضایِ حميد اشرف اين کتاب اصرار عجيبی دارد که از ًاوال

ق حميد در شرايطی که نام  رفيًنيز به کار رفته که در اين صورت اصوال" احساسی"شرايطی است که سبک نگارش 

 می بايست آن ھا را با ھمان نام مستعاری که می شناخت و آن ھا را در زمان فعاليت ً را نمی دانست ، منطقاءاکثر رفقا

  .مشترک به آن نام صدا می کرد، نام ببرد و نام اصلی آن ھا را ، حداکثر در پرانتز قيد کند

اتفاق رزمندگان جنگل را رفيق غفور حسن پور عضوگيری کرده بود ، رفيق می دانيم که با توجه به اين که قريب به 

ھمين ( رفقای گروه جنگل را نمی دانست و بر اساس فرھنگ و سنت رايج در اين گروه ۀحميد اشرف اسم واقعی ھم

 ۀزتحليل يک سال مبار "ۀدر جزو. آن ھا را با اسم مستعار می شناخت) طور در کل تشکل چريکھای فدائی خلق

ھم می بينيم که با اين که اکثر رفقای گروه جنگل کشته شده بودند ، اما رفيق حميد تنھا از چند " چريکی در شھر و کوه

اما حميد اشرف اين کتاب حتی کسانی را که با رفقای جنگل مرتبط بودند و در زمان . رفيق با نام اصلی نام می برد

امری که آشکارا مغاير با !!! ی اصلی شان به خواننده اش می شناساندحيات وی در زندان به سر می بردند، با اسام

ًفرھنگ و سنتی که رفيق حميد اشرف شديدا پايبند آن بوده و . فرھنگ و سنت رايج در سازمان چريکھای فدائی خلق بود

ست يک نمونه به در ضمن در اين کتاب ھم که به نام رفيق حميد چاپ شده ا. خود يکی از مروجين آن به شمار می رفت

دست داده شده که نشان می دھد که رفيق حميد رفقای ھمراھش را با نام مستعار خطاب می کرد و نام اصلی شان را 

 کتاب داستانی تعريف می شود مبنی بر اين که زمانی که رفيق حميد با ماشين رفيق ناصر ٧٩ ۀدر صفح. نمی دانست

ن به بندر شاه رفته بود، اقوام رفيق ناصر سيف دليل صفائی با ديدن  کوھستاۀسيف دليل صفائی برای تماس با دست

ليس صدا می کنند و وماشين او که در اختيار رفيق حميد بوده به خيال اين که وی ماشين فاميل شان را دزديده است، پ

ً ته است، فوراش اين بوده که ماشين دوستش را به امانت گرفرفيق حميد که توجيھ. فتن می کشدکار به کالنتری ر

ھمين مورد خود . مشخصات رفيق ناصر را از روی مدارک ماشين می خواند تا بتواند موضوع را رفع و رجوع نمايد

  .گواه آن است که رفيق حميد نام اصلی رفيق ناصر را تا آن زمان نمی دانسته است
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ا فرھنگ و سنتی که رفيق حميد اشرف برجسته بودن به کار گيری اسامی اصلی در اين کتاب عالوه بر مغاير بودنش ب

به آن پايبند بود، از اين نظر نيز بايد مورد توجه قرار گيرد که منتشر کنندگان اين کتاب از اين امر در صدد چه استفاده 

ًمثال در اين کتاب در کنار اسامی اصلی رفقای جنگل بارھا از فردی ھم به نام ايرج صالحی نام برده می شود . ای ھستند

ايرج صالحی کسی است که به اشتباه در ! ه حميد اشرف اين کتاب ھم ھمواره از او با احترام و به خوبی ياد می کندک

او در طی ھمان يک ھفته متوجه شده بود که .  جنگل جای گرفته و يک ھفته با رزمندگان جنگل به سر برده بودۀدست

ُجربز  بدون اطالع به رفقای جنگل آن جا را ترک کرده و به قول در نتيجه.  مبارزه نداشته و اھل اين کار نيستۀُ

ًاتفاقا تا ھمين اواخر يعنی تا قبل از انتشار کتاب وزارت اطالعات، تا . معروف به سر خانه و زندگی خود برگشته بود

قای فدائی  در ميان رف۵٠تا آن جا که در سال  .جائی که من می دانم اسم واقعی اين فرد برای کسی شناخته شده نبود

 ۀاسم برده شده و گفته می شد که او در جريان حرکت ھست" آرش"زندانی در زندان اوين، از فردی با نام مستعار 

  )٢. (چريکی در کوه ، ناپديد شده است

رفيق دکتر ايرج " امروزيش مورد خطاب قرار می دھد و گاه او را ۀاما حميد اشرف اين کتاب او را با اسم شناخته شد

 ۀتازه اين در حالی است که حميد اشرف واقعی به دليل اين که فرد مذکور را نمی شناخت در جزو.  می نامد" صالحی

راستی ب. ل ياد می کند جنگۀاز او به عنوان يک عضو گمشد"  چريکی در کوه و شھرۀ مبارزۀتحليل يک سال تجرب"

  ؟!شرف چه ھدفی را تعقيب می کنندمنتشر کنندگان اين کتاب با ذکر چنين نامی از زبان رفيق حميد ا

که ادعا (اصرار در به کارگيری نام اصلی رفقای جنگل در اين کتاب تا به آن حد است که در چند جای کتاب، نويسنده 

 کسی صحبت می کند باز نام اصلی او را به کار ۀوقتی که دارد از قول ديگران ھم در بار) شده رفيق حميد اشرف است

 ھمديگر را با اسامی واقعی شان می شناختند و ھمديگر را ھم با نام اصلی شان ء رفقاۀدر جنگل ھمگوئی که . می برد

.  خدا بودۀکی نمايان شد، رفيق بنديدر اين موقع سايه ای در تار: " می نويسد۵۴ ۀبرای نمونه در صفح. صدا می کردند

رج صالحی که برای آوردن ھيزم به اطراف رفته رفيق اي: "او می گفت. نگرانی از چھره اش به روشنی خوانده می شد

 خدا ۀھمان طور که مالحظه می شود رفيق ھادی بند". بود ھنوز برنگشته است در حالی که بايد اينک برگشته باشد

 بر اساس فرھنگ حاکم بر گروه که افراد ھمديگر را با نام مستعار می شناختند و صدا می زدند در ًلنگرودی که طبيعتا

 داستان متوجه می شويم که رفيق صفائی ھم از اين عضو ۀدر ادام.  نام اصلی ايرج صالحی را به کار می برداين جا

.  با اسم اصلی اش صحبت می کند- که ھنوز يک ھفته از آمدنش نمی گذشت جا زده بود - کوھستان ۀتازه پيوسته به دست

در قبال دشواری ھای راه ، " ممکن است فرد تازه کار  خدا مبنی بر اين کهۀاو وقتی که در رابطه با شک رفيق بند

رفيق صالحی، رفيقی صادق و يک : " خدا می گويدۀصحبت می کند خطاب به رفيق بند" طاقتش به سر آمده باشد

 ۴۶در جعلی بودن اين داستان تنھا کافی است به ياد آوريم که رفيق صفائی از سال .". انقالبی با تمام خصلت ھايش بود

 چريکی در کوه و ۀ مبارزۀتحليل يک سال تجرب"لسطين مبارزه می کرد و به قول رفيق حميد اشرف در کتاب در ف

در نتيجه او شناخت قبلی از ايرج صالحی نداشت و نمی . وقتی به ايران آمد با گروه حاضر و آماده مواجه شد" شھر

وی بدھد تا رفيق حميد اشرف ھم آن را در اين توانست با ديدن او در طی يک ھفته چنان نظر  قاطعی را در مورد 

نمی )  سياھکلۀحماس( کتاب مورد بحث ۀ آن است که نويسندۀ اين موارد نشان دھندۀتعمق روی ھم. کتاب بازگوئی نمايد

 اين کتاب کسی است که سال ھا بعد از دورانی که جنبش مسلحانه در ايران ۀتواند رفيق حميد اشرف باشد ، بلکه نويسند

نام رفيق حميد افتاده است و به ھمين دليل قادر نيست تا تصوير واقعی و فرھنگ واقعی ه ال بوده به ياد کتاب سازی بفع

  !   و روابط مبارزاتی واقعی آن سال ھا را در نوشته اش منعکس کند
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ن جا که در آن از آ. امروز روشن شده که ايرج صالحی را رفيق عباس دانش بھزادی به گروه جنگل معرفی کرده بود

زمان و در چھارچوب ضوابط آن زمان گروه جنگل، ھمه با نام مستعار به ھم معرفی می شدند واضح است که به دليل 

، رفيق حميد اشرف ھم "مالحظات نکات امنيتی" ھمين کتاب آمده ٧۶ ۀرعايت مسايل امنيتی يا به گونه ای که در صفح

رفيق حميد تنھا "  چريکی در کوه و شھرۀ مبارزۀتحليل يک سال تجرب" در ًااتفاق.  اعضاء را نمی دانستۀنام اصلی ھم

 افزايش يافت که از اين عده يک نفر در  نفر٩به امکانات محدود درون گروھی "  کوھستان با ۀنوشته است که دست

  .يد افراد دسته برای پيدا کردن وی به نتيجه نرسۀجوھای چند شبانه روز و جنگل مفقود گرديد و جست

  ادامه دارد

 

 
 


