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 Political  سياسی

  
  فريبرز سنجری

  ٢٠١۶ سپتمبر ٢٩
  

  کتاب سازی با نام رفيق حميد اشرف

٢  

  عدم رعايت برخی اصول

ِحميد اشرف اين کتاب، تا آن جا نسبت به سرنوشت افراد محبوس در زندان و يا ناشناخته برای رژيم شاه غير متعھد 
ی از روابط گروه " دياگرام"در اين کتاب . ی ، تمام مسايل را در مورد آن ھا افشاء می نمايداست که با الابالی گر

جنگل کشيده شده و مشخصات افرادی که در ارتباط با مھدی سامع بوده اند ، مشخص گرديده و گويا رفيق حميد از آن 

صورت گرفته که مھدی سامع در زندان ِاين کار در شرايطی از طرف حميد اشرف کتاب مورد بحث . ھا نام برده است

بود و حميد اشرف نمی دانست که آيا در بازجوئی ھای مھدی سامع چنين روابطی آشکار شده و نام افراد مرتبط با او 

 ۀ مبارزۀتحليل يک سال تجرب "ۀحال اگر بدانيم که رفيق حميد اشرف واقعی در جزو. برای دشمن شناخته شده است يا نه

حتی به وجود مھدی سامع اشاره ای ھم نمی کند ، چه رسد به اين که نامی از او ببرد و دياگرام " و شھرچريکی در کوه 

روابط او را ترسيم نمايد ، اين موضوع بيشتر برجستگی پيدا می کند که حميد اشرف اين کتاب چرا مثل قبل عمل نمی 

  ؟ !ًکند و چرا نقش کامال برجسته ای برای مھدی سامع قائل می شود

ًاساسا نام بردن از کسانی که در زندان ھای شاه محبوس بودند و افشای مسايل ناشناخته برای بازجوھا در مورد آن ھا 

عملی غير اصولی بود که ھيچ رفيقی در سازمان به آن مبادرت نمی کرد و  رفيقی چون حميد اشرف ھم نمی توانست 

  . مرتکب چنين خطائی شود

 اين کتاب از خواھر رفيق سماعی ھم نام برده شده و آمده است ٢٩ اشاره کنم که در صفحه ھمين جا به اين موضوع ھم

که با توجه به زندگی علنی خواھر رفيق " کت ھا را رفيق سماعی در خانه به کمک خواھر خود آماده کرده بود"که 

ده بود باز نمی توان افشای اين رفيق سماعی ھم دستگير نشده و در جنگل کشته ش که سماعی در آن زمان و در شرايطی

  .موضوع و انجام چنين بی مباالتی را به رفيق حميد اشرف نسبت داد

   

  نسبت دادن روايت ھای نادرست به رفيق حميد اشرف 

 من و اسکندر و سامع تشکيل ۀبه وسيل" کتاب مورد بحث ادعا شده که يک  مرکزيت اجرائی برای گروه ١٨ ۀدر صفح

 خبر می شويم علی صفائی به ۴٨ به کار خود ادامه می دھد، و در اواخر زمستان ۴٩ زمستان می شود و تا اواخر
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سامع نيز در جريان اين تماس ھست، ولی به زودی به علت رفتن به . ايران آمده است ، او با ما تماس می گيرد

  ".ت اجرائی شرکت می کند مشيدی گذارده می شود و از اين پس مشيدی در جلسات مرکزيۀسربازی، وظايفش به عھد

ًاوال واقعيت اين است که گروه جنگل اساسا اما اگر ھم چنين امری واقعيت .  چنين مرکزيتی با چنين ترکيبی نداشته استً

 مطرح می شود که چرا در شرايطی که در زمان نوشتن اين کتاب سامع در زندان بود ، حميد سؤالداشت ، باز اين 

امع نيز در س" ھم می کند که تأکيداشرف اين موضوع را افشاء کرده و در ارتباط با تماس رفيق صفائی با رفقای گروه 

امع که در آن دوره يک زندانی سياسی راستی چرا در اين کتاب مرتب مسايل مربوط به مھدی س؟ ب"!جريان تماس است

 رعايت چنين اصولی ۀبود ، بدون رعايت اصول مخفی کاری آن ھم از زبان رفيق حميد که يکی از سمبل ھای برجست

 می شود؟ برای درک اين موضوع تأکيدبود مطرح می شوند و چرا اين ھمه روی نقش مھدی سامع در گروه جنگل 

چريکھای فدائی خلق از نخستين کنش ھا " داشته باشيم که وزارت اطالعات در کتاب الزم است اين موضوع را در نظر

در حالی که او و حسن پور . مھدی سامع مزد اين ھمکاری خود را دريافت کرد: "نوشته بود که" ١٣۵٧ ]دلو[تا بھمن

 شک بين اين نوشته و بی". وضعيتی مشابه در گروه داشتند؛ حسن پور به اعدام محکوم شد و او از مجازات اعدام رھيد

ادعاھای کتاب چاپ شده به نام حميد اشرف در ارتباط با مھدی سامع رابطه ای برقرار است که آينده اين ارتباط و 

  . شتر نشان خواھد دادياھداف جمھوری اسالمی در اين زمينه را ھر چه ب

توسط او "  کاکوهۀنبار آذوقه واقع در قلا" به ياد ايرج نيری ھم می افتد که ٣۶ و ٣۵ ۀحميد اشرف اين کتاب در صفح

رد او در زمانی که گويا حميد اشرف کتاب مو. زده شده بود که در زير شکنجه اين موضوع را برای ساواک رو می کند

جوانی بلند قامت و خوش : "نوشته شده است که. ی بود که به حبس ابد محکوم شده بودبحث را می نوشت زندانی سياسي

آيا : "که" و از خود می پرسيدممن با ديدن ا"و سپس در ادامه آمده است که " ار ساده دل و مھربان بودسيما و بسي

 او در اقدام به پذيرفتن ۀراستی او مشکالت کاری را که شروع کرده است می داند؟ يا فقط شور و شوق انقالبی، انگيزب

 رفيق حميد باشد؟ آيا رفيق حميد آن قدر بی مباالت بود که در  اين سطور می تواندۀ نويسندًآيا واقعا" اين راه شده است؟

حالی که قبل از دستگيری ايرج نيری در مورد وی اين چنين می انديشيد ، ولی مانع از آن نشده بود که کار مھم انبارک 

  ؟!زدن در کوه به وی سپرده نشود

 امنيتی نداشت اما از آوردن نام فرد مورد نظر  بارًدر اين کتاب شاھد مواردی ھم ھستيم که با اين که موضوع اصال

 مزبور وقتی که نويسنده می خواھد اولين سر نخ ھائی که به ۀ جزو٩٠ ۀبرای نمونه در صفح. خودداری شده است

در دی ماه چھل و نه در جريان يک : " بيان کند می نويسد وارد سازدرا ساواک اجازه داد ضربات خود به گروه جنگل 

، به جای آدرس منزل ... اين دانشجوی اعتصابی.  فنی گرفتار می شودۀشجوئی يکی از دانشجويان دانشکدتظاھرات دان

اين موضوع در ". ليس برای بازرسی آن جا ريخته و چمدان را کشف می کندوپ. خود ، آدرس منزل دوستش را می دھد

اما اين . انشجويان مرتبط با اين گروه بودارتباط با تاريخ گروه جنگل روشن است که سرنخ ضربه، دستگيری يکی از د

 دانشجوی ھمان دانشکده ای ًدانشجو که نويسنده از ذکر نامش خودداری کرده است ابولحسن خطيب نام داشت که اتفاقا

معلوم نيست نام ابولحسن خطيب که بيانش فاقد ھرگونه بار . بود که خود رفيق حميد اشرف در آن جا تحصيل می کرد

و ساواک ھم آن را می دانست چرا از طرف نويسنده ای که ھمه جا اسامی گروه را حتی با نام اصلی و نه امنيتی است 

مند بوده است ه  اين جزوه ھر کس بوده عالقۀآيا اين نشان نمی دھد که نويسند. مستعار می نويسد در اين جا قيد نمی شود

ً  جا دو نکته قابل توجه ديگر ھم وجود دارند ، اوالکه تنھا برخی اسم ھا را با برجستگی مطرح کند؟  اما در اين

 کسانی ھم که به ۀھم"  چھل و نه]جدی[دی ماه" دستگير شد و نه در ۴٩ سال ]قوس[ آذر١۶ابولحسن خطيب روز 

به خصوص که در روزنامه ھای رژيم شاه . تاريخ را می دانند مند بوده و ھستند نيز اينه تاريخ سازمان چريکھا عالق
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در رابطه با فعاليت ھای تيمور بختيار ) پرويز ثابتی(و پس از شو تلويزيونی مقام امنيتی  ۴٩ سال ]جدی[ دی ماه٢در 

ھمچنين ) ٣.(شده بود که در آن اشاره نام ابولحسن خطيب ذکر شده بود" يک گروه خرابکار"اشاره ای ھم به دستگيری 

 اين ساواک بود که به آن خانه يورش  سازمان امنيت دستگير شده وۀلحسن خطيب به وسيلارفيق حميد می دانست که ابو

ليس برای بازرسی آن جا وپ"در حالی که در اين کتاب نوشته شده که . برد و آن چمدان مملو از اسناد درونی را پيدا کرد

را به " ليسوپ"رفقای آن دوره و از جمله رفيق حميد در مورد کاری که توسط ساواک انجام شده بود لفظ ..." ريخته و

می "  چريکی در کوه و شھر ۀ مبارزۀتحليل يک سال تجرب" خود ۀبرای نمونه رفيق حميد در جزو. دندکار نمی بر

به ھر حال انتظار بيش از حد، و عدم يک سازمان محکم زير زمينی شھری در آن موقع در : "نويسد

مان امنيت به گروه  سراسری سازۀ تدارک شدۀدر اين روز حمل.  نتايج مخرب خود را به بار آورد]دلو[بھمن ١٣ تاريخ

لحسن خطيب که به دستگيری رفيق غفور حسن پور منجر شد را ا بنابراين اگر کسی تاريخ دستگيری ابو".ما شروع شد

آن شخص نمی ليس نام ببرد خود نشان می دھد که وبنويسد و به جای سازمان امنيت از پ" چھل و نه]جدی[دی ماه "

  .تواند رفيق حميد اشرف باشد

  

  تناقض

 کتاب، خواننده را با تناقضاتی مواجه می سازد که نمی توان آن ھا را ۀردی که در باال توضيح داده شد مطالعجدا از موا

 سامع به من معرفی شده بود که ۀسماعی به وسيل: " نوشته شده که٢١ ۀبرای نمونه در صفح. به رفيق حميد نسبت داد

 ۀاما نويسند".  با وجود او و رحيمی دو خانه در گيالن داشتيمبدين سان ما: "و در ادامه می نويسد." در گيالن معلم بود

 مطلب اين را فراموش کرده و می ۀکتاب منتشر شده به نام رفيق حميد که رفيق سماعی را معلم قلمداد می کند ، در ادام

و بوديم و اواخر زمستان کار ما، شناسائی بود که روز ھای جمعه صورت می گرفت چون من و سماعی دانشج: "نويسد

واضح است که ھر کس ھمين دو جمله را آن ھم با چند خط فاصله بخواند ...". روز ھای جمعه تنھا فرصت ما بود

 اين جزوه رفيق حميد بوده او نمی توانسته در آن واحد رفيق سماعی را ھم معلم و ھم ۀمتوجه می شود که اگر نويسند

 جمعه بيکار است و معلمی که با وجودش يک خانه به خانه ھای گيالن دانشجوئی که تنھا روز ھای. دانشجو قلمداد کند

از آن جا که در واقع رفيق سماعی دانشجو بود و نه معلم و خود رفيق حميد ھم در جمعبندی سه ساله ! اضافه می شود

 اشتباھی را تنھا کسانی می توانند چنين" رفيق سماعی جوان دانشجوی فعالی بود: "در رابطه با وی نوشته است که

دست شان افتاده ، داستانی سر ھم کنند و آن را به نام ه مرتکب شوند که قصدشان آن است که از ميان انبوه مدارکی که ب

  !يکی از رھبران سازمان چريکھای فدائی خلق به مردم قالب نمايند

باشد اشتباھی است که از ھر مورد ديگری که باز ھم نشان می دھد اين نوشته نمی تواند متعلق به رفيق حميد اشرف 

 ۴۶دو نفر از رفقای سال : " مزبور نويسنده می نويسد کهۀ جزو۴۶ ۀدر صفح. کس سر بزند از رفيق حميد سر نمی زد

اين دو نفر فرخ نگھدار و "در اين جا انوش صالحی زير نويس گذاشته و متذکر شده است که " از زندان آزاد شده بودند

 منتشر شده که ادعا شده ۀ مطلب را از جزوۀقبل از پرداختن به اين موضوع بھتر است ادام". ندمحمد مجيد کيان زاد بود

رفيق صفائی اين . ما علتش را نمی دانستيم ولی به ھر حال آزاد شده بودند: "به قلم رفيق حميد اشرف است، دنبال کنيم

 روزنه ھای اميد نيز يک به يک پيدا می رغم دشواری ھای بسيار ، احساس می کرد علی. خبر را به فال نيک گرفت

آزادی دو رفيق قديمی و دو يار ديرينه، فکر ديدن آن ھا و دوش به دوش آنان به مبارزه ادامه دادن، برای يک . شوند

رفيق صفائی خيلی خوشحال بود و از تماس گرفتن با آن ھا صحبت می . مبارز قديمی لذت بخش و خوشحال کننده است

  ."ار بود که آن ھا به زودی به گروه بپيوندنداو اميدو. کرد
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 اين جزوه درحالی داستان سرائی فوق را به رفيق حميد اشرف منتسب کرده است که اگر واقعی بود او می ۀمنتشر کنند

 چون اگر !تنھا دو نفر از گروه جزنی ابراز می کرد نه چھار نفربايست خوشحالی خود و رفيق صفائی را از آزادی 

 آبان روز تولد محمد رضا شاه، ۴ند ، رفيق حميد با خواندن روزنامه ھای آن زمان می دانست که به مناسبت کسی ندا

 نفری که به درخواست منوچھر پرتو وزير دادگستری آن زمان عفو گرفتند ، چھار نفر ھم از وابستگان به ۵٢در ميان 

ن زمان درج شد اين چھار نفر عبارت بودند از فرخ بر اساس آن چه در روزنامه ھای آ. قرار داشتند" گروه جزنی"

اين خبری بود که روزنامه ھای آن زمان در روز يکشنبه . نگھدار، قاسم رشيدی، مجيد احسن و محمد مجيد کيان زاد

 آن زمان در زير نويس اين نوشته گذاشته ۀ روزنامۀجھت اطالع خواننده، لينک کليش. (سوم آبان ماه منتشر نموده بودند

  ) ۴).(می شود

چنين اشتباھی تنھا از کسانی . بنابراين رفيق حميد اشرف نمی توانست چھار زندانی آزاد شده را به دو زندانی تقليل دھد

 جعلی را به انوش صالحی و دستنويس آن را به ۀ اين جزوۀ، متن تايپ شد"امداد ھای غيبی "ۀسر زده است که به وسيل

  !فرخ نگھدار رسانده اند

سعی بر اين بوده است تا با " اول آن نوشته شده که ۀگشته که در صفح"  سياھکلۀحماس" کار ، کتابی به نام و حاصل

  ". اصالت متن اصلی حفظ شودتغييرکمترين 

را که از " گروه جزنی"ًاز طرف ديگر آيا اين اتھام به رفيق حميد اشرف می چسبد که اوال چھار زندانی آزاد شده از 

 ۀً نصف کرده و تنھا به دو نفر محدود کند؟ و ثانيا ھنوز آن ھا را نديده و از تصميم شان برای ادام، بودندزندان آزاد شده

مبارزه و يا ھمکاری با گروه جنگل مطلع نشده، به خيال پردازی پرداخته و از خوشحال کننده و لذت بخش بودن رؤيای 

گر بيگانه بودن او با  زندگی اش بيانۀيق حميد اشرف که ھمدوش به دوش آنان ، مبارزه کردن سخن بگويد؟ آن ھم رف

راز اين امر را موقعی بيشتر می توان دريافت که بدانيم منظور اين کتاب از آن دو نفر . چنين خيال پردازی ھائی بود

، "يتاکثر" در کلن در مراسم جريان ١٣٩۵ھمان ھائی است که در چھلمين سالگرد شھادت رفيق حميد اشرف در سال 

  .سخنران بودند

اما در اين . موارد ديگری ھم وجود دارند که نشان می دھند کتاب مورد بحث توسط رفيق حميد اشرف نوشته نشده است

در پايان تنھا .  جا برای جلوگيری از زياد شدن حجم اين نوشته به مواردی که در باال به آن ھا پرداخته شد بسنده می کنم

  . که از زبان رفيق حميد اطالعاتی غير واقعی به خواننده کتاب منتقل می کندبه نکاتی اشاره می کنم 

  

    قابل تعمقۀچند نکت

سعيد کالنتری ، دائی بيژن : " شده کهتأکيد دوم کتابی که به نام رفيق حميد اشرف منتشر کرده اند ، ۀدر صفح:  اولۀنکت

و اين اخبار و پيام ھا توسط زن سعيد که  ان را می آوردجزنی بود و مادر سعيد به مالقات او می رفت و خبر ھای زند

را به افراد گروه معرفی " اسالمی"جزنی از راه ھمين ارتباط .  می رسيدء مادر سعيد رفت و آمد داشت به رفقاۀبه خان

ود مادر در اين جا به اين نمی پردازم که مادر سعيد که می ش".  کرد که افراد با ھمکاری او به مبارزه ادامه دھند

 به اين ھم . به مالقات او می رفته استًبزرگ بيژن به مالقات او نمی رفته بلکه خواھر سعيد يعنی مادر بيژن منطقا

 در ١٣٧٨اين کتاب در بھار " ( زندگی و آثار بيژن جزنیۀجنگی در بار" ھمسر بيژن در ۀه نوشت بنا بکاری ندارم که

اما آن چه که در نقل قول . زندان از طريق او به بيرون منتقل می شده استپيام ھای بيژن از )  پاريس منتشر شده است

را به افراد گروه معرفی کرد " اسالمی"جزنی از راه ھمين ارتباط : "مزبور بايد روی آن تمرکز نمود اين ادعا است که

.  نادرست استًرح شده کامالاين ادعا که از قول رفيق حميد اشرف مط". که افراد با ھمکاری او به مبارزه ادامه دھند
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، ايرج واحدی پور از دوستان بيژن جزنی و از ٢٣٩ ۀدر صفح"  زندگی و آثار بيژن جزنیۀجنگی در بار"در 

بيژن، "يا ھمان عباس شھرياری نوشته است که " اسالمی"ولين تشکيالت تھران حزب توده و ھمکار آن زمان ؤمس

شخص رابط ھمان : " او به ايرج واحدی پور گفته بودۀو در بار" د مالقات کرده بو۴٣عباس شھرياری را در سال 

بنابراين اگر بيژن جزنی، عباس شھرياری يا ھمان اسالمی، مرد . او ھم رفته است" قالتاقی است که يک بار سراغ

" ھمکاری" گروه آن ھم جھت ۀتشخيص داده ، نمی توانسته معرف او به بقي" قالتاق" ساواک را شخصی ۀھزار چھر

از سوی ديگر رفيق حسن ضياء ظريفی خود دوست ايرج واحدی پور بوده و پس از . باشد" مبارزه "ۀبرای ادام

 چون جائی برای مخفی شدن نداشته در ۴۶ سال ]جدی[ دی ماه١٩ عباس سورکی و بيژن جزنی در ءدستگيری رفقا

در تماس قرار گرفته " مھندس" مستعار  ايرج واحدی پور اقامت می گزيند و از ھمين طريق ھم با شھرياری با نامۀخان

رفيق حسن . باالخره ھم وی درست در ھمين رابطه ھمراه با رفيق احمد افشار دستگير شد. و با او مذاکره کرده بود

 کتابی که برادرش ابوالحسن ضياء ظريفی ۵٧ ۀضياء ظريفی در نامه ای که از زندان برای برادرش نوشته و در صفح

پس از دستگيری : " منتشر کرده درج شده است می گويد١٣٨٢در بھار سال "  حسن ضياء ظريفیۀزندگينام"تحت نام 

 نفر از دوستان ما که اسم شان لو رفته بود زياد شده بود ، آن ھا ۵من و گذشت چند ماھی، چون فشار برای دستگيری 

 آقای مھندس را به دوستان ه و او دو بار آقای دکتر الف کمک خواستندۀخواستند از راه مرز جنوب خارج شوند، به وسيل

در اين جا منظور از دکتر الف ھمان ايرج ".  معرفی کرد، از جريانی که بر من گذشته بود اطالع نداشتندًما که طبعا

بنابراين روشن است که پنج . می باشد) عباسعلی شھرياری نژاد(واحدی پور می باشد و منظور از مھندس نيز اسالمی 

 ساواک، ۀی فراری گروه جزنی از طريق ايرج واحدی پور با تشکيالت تھران و در رأس آن مرد ھزار چھرنفر از رفقا

از اين جا معلوم می شود که نيازی نبوده که بيژن جزنی که بر اساس آن چه در . عباس شھرياری تماس گرفته اند

در ھمسرش داشته ، شھرياری را از زندان به آمده ، تازه پس از چھار ماه اولين مالقات را با ھمسر و پ" جنگ جزنی"

دادن ھا خالصه نشده و به واقع حد و " گاف"ناشی گری نويسندگان واقعی اين کتاب تنھا به اين ! بقيه گروه معرفی کند

  !مرزی ندارد

 او ھيچ: " کتاب مزبور در رابطه با خصوصيات شخصی عباس شھرياری نوشته است کهۀ اين موضوع نويسندۀدر ادام

گونه زرنگی خاصی نداشت و خالقيت ذھنی و ابتکار عمل چندانی نمی توانست از خود بروز دھد و به مرور فقط 

ًاوال رفيق حميد اشرف شخصا".  می کردء را که به او می دادند مو به مو اجرائیفرمان ھا  با شھرياری در تماس نبود ً

ًثانيا بايد دانست که پس از اين که . ز وی ارائه دھدطور طبيعی شناختی از وی نداشته است که چنين تصويری اه ب و

 به سزای اعمال خود رسيد در گزارش ١٣۵٣ اسفند ١۴عباس شھرياری توسط سازمان چريکھای فدائی خلق ايران در 

درج شده است در مورد شھرياری نوشته شده ) ١٣۵۴ ]ثور[ارديبھشت (۶ ۀنظامی اين عمليات که در نبرد خلق شمار

موريست بسيار ورزيده و تعليم ديده که در کار خود حرفه ايست و با رموز کار مخفی أزار چھره مھ"مرد : است که

اين گزارش که در زمان حيات رفيق حميد نوشته شده ".  قيافه و تيپ داردتغيير آشناست و مھارت ھای زيادی در ًکامال

د که در کتابی که به نام رفيق حميد منتشر شده و در نبرد خلق درج شده است آشکارا در تقابل با اظھار نظری قرار دار

ھمچنين در کتابچه ای ھم که از طرف سازمان چريکھای فدائی . در مورد عباس شھرياری به وی نسبت داده شده است

کار : "نوشته شده است که فردی" خصوصيات اين جاسوس بی شرم "ۀخلق در رابطه با اين عمليات منتشر شد در بار

او در ھر : "ھمچنين در مورد وی نوشته شده است که".  بود، کمتر رد پائی از خود بر جای می گذاشتکشته و ھوشيار

آيا با ". کجا که موقعيت مشکوک می يافت، برق آسا می گريخت و ھر گونه رد پائی را از پشت سر خود پاک می کرد

ده را واقعی تلقی نمود؟ از سوی ديگر کسی که اين ھمه باز ھم می توان آن چه در اين کتاب به رفيق حميد نسبت داده ش
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سال ھا نفوذی ساواک در حزب توده بوده و ده ھا نفر را برای ساواک به دام انداخته که تعدادی از آن به دام انداخته شده 

ان معرفی کرد؟ اسالمی يا ھم" ابتکار عمل"بودند را آيا می توان فاقد ھر گونه " گروه جزنی"ھا ھم بخشی از رفقای 

 اجرای نقش جنايت کارانه اش را دارا بوده ۀ ساواک بود که تمام زرنگی ھای الزمۀمور کار کشتأعباس شھرياری م

  .است

او ھيچ گونه : " عباس شھرياری از به اصطالح قلم حميد اشرف مبنی بر اين کهۀبنابراين چنين اظھار نظری در بار

ندانی نمی توانست از خود بروز دھد و به مرور فقط فرمان زرنگی خاصی نداشت و خالقيت ذھنی و ابتکار عمل چ

  .، نمی تواند نظر رفيق حميد باشد"  را که به او می دادند مو به مو اجرا می کردئیھا

  

  ارتباط با گروه رفيق احمد زاده

در . داردبخشی از کتاب چاپ شده به نام رفيق حميد اشرف به روابط گروه جنگل با گروه رفيق احمد زاده اختصاص 

 که از اعضای -ھمين رابطه قيد شده که پس از اين که رفيق عباس مفتاحی جھت جذب رفيق ناصر سيف دليل صفائی 

عباس "را می دھد، از آن جا که رفيق " پيشنھاد کار گروھی مسلحانه" با وی تماس می گيرد و به او -گروه جنگل بود 

اين مالقات در ". طبق قراری عباس با صفائی مالقاتی بکند"رار شد پس از بحث ھای مفصل ق" فرد شناخته شده ای بود

 دست داد و عباس به نمايندگی از طرف گروه احمد زاده اعالم داشت که ما معتقد به ۴٩ ]سنبله[اوايل شھريور ماه

ک ژی جنگ چريک شھری ھستيم و به عقيده ما مبارزه اول بايد در شھر اوج بگيرد و پس از آن با اتکاء به ييسترات

دھی کار ر شرايط فعلی بايد دست به سازمانبنابراين د.  محکم شھری، حرکت به سمت روستا آغاز بشودۀپشت جبھ

  ) کتاب مورد بحث۴١ ۀصفح" . (شھری زد و کار کوه را به آينده موکول نمود

ه ھيچ وجه آن طور   بًاوال. در ھمين چند خطی که از کتاب مزبور در اينجا ذکر کردم چندين اشتباه بزرگ وجود دارد

بر اساس آن چه که رفيق عباس ". عباس با صفائی مالقاتی بکند"که در اين کتاب نوشته شده است ، قرار نشده بود که 

 اوين قديم در جمع رفقای فدائی حاضر در آن اتاق تعريف نمود ، مالقات مزبور ۵ و در اتاق شماره ۵٠مفتاحی در سال 

جا که خود من در آن اتاق حضور داشته ام ، می توانم صحبت ھای رفيق عباس را در از آن .  به اين شکل نبودًاصال

پس از اين که رفيق عباس با ھدف جذب رفيق ناصر سيف دليل صفائی به گروه خودش با وی .  اين جا توضيح بدھم

ک روابط سياسی  ھر دو متوجه شدند که ھر يًتماس گرفت ، در جريان بحث ھای مفصلی که با ھم داشتند ، تقريبا

به ھمين دليل ھم به پيشنھاد رفيق ناصر قرار شد رفيق عباس رفيق ديگری از دوستان رفيق ناصر را . ديگری ھم دارند

به ھمين منظور رفيق عباس به خانه رفيق ناصر می رود و در اتاقی که با پرده به دو قسمت تقسيم شده و چراغ ھا . ببيند

بنابراين رفيق عباس نمی دانست که دارد بر سر قرار .  ديگر شروع به بحث می کندھم خاموش شده بودند ، با رفيق

طبق قراری عباس با صفائی "در نتيجه وقتی که در کتاب نوشته می شود قرار شد . رفيق علی اکبر صفائی می رود

ر گذشته و در شھر ساری با  علی اکبر و عباس دءاز آن جا که رفقا. به ھيچ وجه با واقعيت انطباق ندارد" مالقاتی بکند

 حرف زدن و صدا ، ھمديگر را شناخته و ۀ ھا ھر دو رفيق از روی شيوذاکرهمھم آشنا و در تماس بودند؛ در جريان 

در اين .  حائل را کنار زده و مذاکرات را در فضای جديدی تداوم دادندۀدر نتيجه پرد. ديگر گفتند اين موضوع را به يک

مسائل امنيتی نه رفيق عباس ابعاد گروه خود را بازگو می کرد و نه رفيق علی اکبر اطالع می مذاکرات به دليل رعايت 

 به ديگری اطالع می داد ، که بودندرا  آن ھا واقعيت آن چه یشايد اگر ھر دو.  داد که در تدارک رفتن به کوه می باشد

اصول مخفی کاری در شرايط روند ھمکاری ھای دو گروه شکل ديگری به خود می گرفت ولی اصل رعايت 

  .ديکتاتوری ، آن ھا را از اين کار باز داشته بود
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ژی ھم تاکتيک نوشته يسترات مسلحانه ھم ۀ بود کتاب مبارزذاکرهمزمانی که رفيق عباس با رفيق صفائی در حال بحث و 

 اين کتاب ھم اشاره می  رفيق عباس تعريف می کرد که در جريان صحبت ھايش با رفيق علی اکبر بهًشده بود و اتفاقا

بنابراين با ! کرد تا جائی که يک بار رفيق صفائی به رفيق عباس می گويد چرا تو ھمه اش به يک جزوه استناد می کنی

ژی جنگ چريک شھری ھستيم و به يستراتمعتقد به  ما"توجه به اين واقعيت رفيق عباس نمی توانسته است بگويد که 

 محکم شھری، حرکت به سمت ۀ شھر اوج بگيرد و پس از آن با اتکاء به يک پشت جبھ ما مبارزه اول بايد درۀعقيد

نيازی نيست که من در اين جا بگويم که آن چه در اين کتاب و از قول رفيق حميد به رفيق عباس ." روستا آغاز بشود

 کند متوجه می شود که چرا که ھر کس به خود کتاب رفيق مسعود مراجعه. نسبت می دھند با واقعيت در تعارض است

و در واقعيت ھم " ژی جنگ چريک شھریيسترات"است و نه " ژی ھم تاکتيکيسترات مسلحانه ھم ۀمبارز" نام کتاب ًاوال

 ۀاعالم می کنند با کسانی که مبارز" جنگ چريک شھری"خود را " ژیيسترات"دنيائی تفاوت ھست بين کسانی که 

 مسلحانه به تدريج حمايت معنوی توده ھا را ۀسته و در صددند با توسل به مبارزژی ھم تاکتيک دانيستراتمسلحانه را ھم 

ی و ئجلب کرده و ھر زمان امکان يافتند در جھت جلب حمايت مادی توده ھا حرکت کرده و در بستر جنگی توده 

  .طوالنی دشمن را نابود سازند

 ۀ بر ضرورت مبارزتأکيده رفيق عباس ضمن بر اساس گفته ھای رفيق عباس مفتاحی در اين مذاکرات در حالی ک

به اين معنا که بدون وجود پشت جبھه ای ( می کرد تأکيد مسلحانه در شھر نسبت به کوه ۀمسلحانه بر تقدم تاکتيکی مبارز

را به حساب اين می " تقدم تاکتيکی"، اما رفيق صفائی اين .)در شھر تداوم کار چريکی در کوه امکان پذير نيست

به ھر حال مذاکرات دو طرف به سرانجام نرسيد و  . رفيق عباس به مبارزه در کوه بھای الزم را نمی دھدگذاشت که

که در عمل از طرف گروه جنگل رفيق حميد اشرف و از طرف . قرار شد رفقای ديگری اين بحث ھا را دنبال کنند

  .رفتندگروه رفيق عباس مفتاحی، رفيق مسعود احمدزاده در ارتباط با ھم قرار گ

 ۴٩حال توجه خواننده را به اين جمالت رفيق مسعود جلب می کنم که در قسمت نتيجه گيری کتابش در ھمان سال 

 نظامی نيرو ھای - نظامی شھر و کار سياسی - چريکی در روستا، بدون حمايت سياسی ۀيک مبارز: "نوشته است

است چنين مبارزه ای در روستا که از حمايت شھر  پيش می آيد که درست سؤالاينک اين . شھری پيروز نخواھد شد

برخوردار نباشد سرانجام شکست خواھد خورد ، اما آيا چنين مبارزه ای را آغاز ھم نمی توان کرد؟  اگر به حمايت 

شھر در آينده ای قابل پيش بينی اطمينان نسبی داشته باشيم و تا چنين موقعی بقای چريک روستا تضمين شود ، باز ھم 

 به شرايط ميھن خود توجه ً توان چنين مبارزه را شروع کرد؟ اين جاست که بايد از عالم کليات خارج شويم و دقيقانمی

در شرايط فعلی بايد "آيا اين جمالت به معنای آن است که رفيق عباس معتقد بود که )  قطع جيبی١۴۶ ۀصفح" (کنيم

؟ اين را ھم بگويم که رفيق مسعود در ھمان ."موکول نموددست به سازماندھی کار شھری زد و کار کوه را به آينده 

خالصه بايد گفت که آن چه در کتاب ". تقدم تاکتيکی به معنای تقدم زمانی نيست" می گفت که ءاتاق اوين و در جمع رفقا

ده پويان، مفتاحی گفته شده و به آن ھا نسبت داده ش  نظرات رفيق عباس و گروه رفيق احمدزاده ،ۀمزبور در بار

  )۵.(نادرست و بی پايه است

  

  نتيجه گيری

که چھل سال پس از شھادت رفيق کبير حميد اشرف به نام وی منتشر "  سياھکلۀحماس" کتاب مذکور با نام ۀبا مطالع

شده است ، ھر کس کمترين اطالعی از تاريخ سازمان فدائی و روش ھای کار انقالبيون در جنبش انقالبی مردم ما در 

 کتاب سازی به نام وی می ۀ رفيق حميد بلکه يک پروژۀ متوجه می شود که اين کتاب نه نوشتًه باشد ، فورا داشت۵٠ ۀدھ
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در اين نوشته تالش شد تا با رجوع به خود کتاب ، عدم انطباق آن با واقعيت و نادرستی انتساب آن به رفيق حميد . باشد

کنم که در اين نوشته به خيلی از موارد ديگری که در کتاب  تأکيددر اين جا الزم می دانم که . اشرف نشان داده شود

 با تاريخ سازمان چريکھای فدائی خلق ايران ًمزبور وجود دارند و با نظرات رفيق حميد و سبک نگارش وی و يا اساسا

ينده به در انطباق نمی باشند ، نپرداخته ام تا مطلب کنونی بيش از اندازه طوالنی نشود، به خصوص که می توان در آ

 ھشدار به جوانانی است که امکان دارد با شنيدن نام رفيق حميد ًھدف از نگارش اين مطلب صرفا. اين امر پرداخت

اشرف که به عنوان يکی از سمبل ھای سازمان چريکھای فدائی خلق ايران شناخته شده است چنين کتابی را واقعی 

وص که بدون شک دير يا زود اين کتاب در ايران ھم پخش به خص. تصور کرده و در دام چنين پروژه ھائی بيفتند

ھر چند آينده بيشتر روشن خواھد کرد که آن دست ھای آلوده ای که به چنين کار مذمومی متوسل شده اند ، . خواھد شد

ای غيبی  اين نوشته تا ھمين جا ھم تا حدی روشن می سازد که آن امداد ھۀاما مطالع. چه اھداف پليدی را دنبال می کنند

 آخر اين ۀاگر به جمل. که اين جزوه را در اختيار انوش صالحی و فرخ نگھدار قرار دادند ، چه خياالتی در سر دارند

آن جا که از قول رفيق حميد . کتاب مراجعه کنيم باز ھم تا حدی اھداف کتاب سازان معلوم الحال را درک خواھيم کرد

خلق را : "ستائيان که در دستگيری رزمندگان سياھکل شرکت کردند واشرف می نويسند که گناه اين بی خبری رو

 رفيق حميد که ھمواره با افتخار از سياھکل به ًدادند ، از کيست؟ آيا واقعا" روياروی فرزندان راستين خويش قرار

خلق رو  نبرد،  مسلحانه در ايران عليه دشمنان خلق نام می برد، می توانست معتقد باشد که در آنۀعنوان آغاز مبارز

  ؟ياروی فرزندان راستين خود قرار گرفته بود

چنين ترھاتی از ذھن کتاب سازانی بر می آيد که چھل سال پس از شھادت رفيق حميد ھنوز ھم با ورشکستگی تمام و 

 کمونيست ھائی می بينند که با ۀاستفاده از ھر ابزار کثيفی خود را محتاج خراب کردن و خدشه دار ساختن چھر

  .زمشان تاريخ ايران را دگرگون ساختندر

 کنم که تاکنون از سوی وزارت اطالعات جمھوری اسالمی ده ھا اثر عليه سازمان تأکيددر خاتمه ضروری است 

چريکھای فدائی خلق ايران منتشر شده است که در آن ھا اطالعاتی ھای جمھوری اسالمی با دست بردن در اسناد به جا 

 آن پيش برده اند که ۀخط مورد نظر خود را عليه سازمان چريکھا و رھبران و چھره ھای شناخته شدمانده از ساواک ، 

نھضت "و کتاب " ۵٧چريکھای فدائی خلق از نخستين کنش ھا تا بھمن "در ميان آن ھا کتاب وزارت اطالعات به نام 

 و جوانان آگاه مان با شناختی که از وزارت اما از آن جا که مردم مبارز ما. برجستگی بيشتری داشته اند" امام خمينی

مرگ است ، اعتماد کنند ، حال برای فريب آن " کسب و کارش"اطالعات دارند می دانند که نبايد به نھادی و کسانی که 

) رفيق حميد اشرف(ھا روش ديگری برگزيده و به نام يکی از شناخته شده ترين رھبران سازمان چريکھای فدائی خلق 

ندارند به چاپ رسانده و منتشر می کنند تا شايد به اين " اطالعاتی" نويسند و آن را توسط کسانی که مارک کتاب می

  ) ۶.(وسيله خطوط مسموم خود را پيش ببرند

 اين کتاب نشان می دھد که نويسندگان آن با تکيه بر نوشته ھای خود رفيق حميد و اطالعاتی که چه در کتاب ۀمطالع

ز سوی وزارت اطالعات موجود است و چه از اسناد ساواک به دست آمده است ، با قاطی کردن دروغ ھای منتشر شده ا

داستانی که چون متعلق به رفيق . اثر رفيق حميد کرده اند"  سياھکلۀحماس"و راست ، مبادرت به ساختن داستانی به نام 

با قاطعيت بايد گفت که اين کتاب را به ھيچ وجه به ھمين دليل . حميد نمی باشد مملو از اشتباه و تناقض و دروغ است

  .  نبايد به حساب رفيق حميد اشرف گذاشت

  ١٣٩۵ ]سنبله[وريشھر
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  :زير نويس ھا

برای اين که به خواننده نشان دھند که " پرداخته اند" کسانی که اين کتاب را نوشته اند و بھتر است بگويم که در واقع -١

  . ته شده چنين جمله ای را در آن گذاشته اندکتاب در زمان حيات رفيق حميد اشرف نوش

 و در اوين بود که شنيدم بازجوھا با نشان دادن يک پيراھن خونين مدعی شده بودند که ۵٠برای اولين بار در سال  -٢

 چريکی در کوه ۀ روشن شد که او پس از ترک ھستًدر حالی که بعدا. نامبرده در جنگل به دست رفقايش کشته شده است

  .ر زندگی عادی خود بازگشته است و از قرار معلوم ، ھنوز ھم زنده است، به س

 شد و او ضمن تکذيب سؤال دستگيری تعداد زيادی از دانشجويان ۀ در پايان اين شو تلويزيونی از مقام امنيتی در بار-٣

 اين چھار دانشجو را اعالم  نفرشان دانشجو بوده اند و نام۴ کرد که گروھی خرابکار دستگير شده اند که تأکيداين امر 

"  چريکی در کوه و شھرۀ مبارزۀتحليل يک سال تجرب "ۀالبته در جزو. نمود که در ھمان زمان در روزنامه ھا درج شد

 اول دی ماه يکی از کادرھای گروه جنگل که افسر ۀدر نيم: "در رابطه با دستگيری رفيق حسن پور نوشته شده که

 دستگير  ظايف گروھی اش به ديگران داده شده بود به عللی غير از ارتباط با گروه جنگلوظيفه بود و به ھمين دليل و

  . که اين تاريخ نادرست می باشد" گرديد

در زندان عادل آباد شيراز ، فرخ نگھدار در رابطه با آزادی اش از زندان ، آن ھم حدود دو سال و نيم زودتر از  -۴

 اين سطور گفت که تقاضای عفو نوشته و به ھمين دليل ھم زودتر آزاد شده ۀيسندموعد پايان يافتن محکوميتش ، به نو

 سياست ھای وی ، تقاضای تأئيدبنا به رسم آن زمان ، کسانی که خواھان عفو بودند ، برای شاه نامه نوشته و ضمن . بود

  . خود را طرح می کردند که فرخ نگھدار ھم چنين کرده بود

http://www.siahkal.com/index/left-col/rooznameh-etelaat-Farrokh-Negahdar.pdf 

 متعلق به رفيق حميد می باشد ھم در توصيف نظرات و ديدگاه ھای گروه رفيق احمد ً البته در نوشته ھائی که واقعا-۵

 . اشتباھات فاحشی وجود دارد که بھتر است در فرصت ديگری به آن ھا پرداخته شودزاده 

 اين کتاب ھم با علم به اين که برای جلب اعتماد جوانان نبايد ھيچ اشاره ای به اسناد ۀ جالب است که منتشر کنند-۶

جای روشن کردن منبع استناد ساواک و نوشتجات وزارت اطالعات بکند ، در زيرنويس ھائی که برای کتاب نوشته به 

در حالی که در واقع، آن منابع در خيلی از مواقع کتاب ھای . آمده است" در برخی منابع: " می نويسدًخود صرفا

 . وزارت اطالعات می باشند
 


