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  فريبرز سنجری

  ٢٠١۵ سپتمبر ١٢
  

  "!دميمن مرگ را د" زدی به نام ي اصغر اۀمالحظاتی در رابطه با نوشت

زدی در آن به يکه نويسنده، اصغر ا" دميمرگ را دمن "مطلبی درج شده است تحت عنوان " زمانه"ت ي در ساًراياخ

نی تحت نام ين مطلب برای کمپياز قرار ا. ن زندانی بوده، پرداخته استيگوشه ای از خاطرات خود در دورانی که در او

اسی قرار گرفته، ين سبانی تعدادی  از فعااليشده و مورد پشت" برگزار" زمانه"با ھمکاری "که " يک خاطره از اوين"

  ) ١.(نوشته شده است

 دچار اشتباھاتی شده و در ١٣۵٠ان خاطراتی از زندان اوين در سال يسنده ضمن بينو" دميمن مرگ را د "ۀدر مقال

البته در . مواردی مطالب غير واقعی مطرح کرده است که من در اينجا قصد توضيح در مورد برخی از آنھا را دارم

 خود تا ۀه گوئی ھای اشتباه آميز و غير واقعی کمی نبوده ايم که من به نوبسالھای اخير شاھد اظھار نظرات و خاطر

ن ي اصغر ايزدی کرده اۀاما آنچه اين بار مرا وادار به نوشتن و واکنش نسبت به نوشت. کنون به برخی از آنھا پرداخته ام

او .  در زندان ھای شاه بوده استدادھا در دوران طوالنی زندانشي برخی از روۀکی از شاھدان زنديت است که او يواقع

ن شکنجه ھا قرار گرفته و از افشای يد ترير شدير شده و زيکھای فدائی خلق دستگيل ارتباط با چري به دل۵٠که در سال 

کھای ي چرۀاطالعات خود سر باز زده بود در آن سالھا به عنوان يک زندانی سياسی مقاوم از چھره ھای شناخته شد

رد که ينده مورد استناد کسانی قرار گين اعتبار چه بسا که اظھارات او در آيو به ھم) ٢( می رفتفدائی خلق به شمار

له ای ي مردمی آنھا به ھر وسۀکھای فدائی و مخدوش کردن چھريل چريدن خط اصيھمواره نشان داده اند که برای کوب

و چه به منظور ثبت درست مسايل تاريخی در بنابراين چه برای جلوگيری از چنين سوء استفاده ھائی . متوسل می شوند

امری ضروری است و از اين " دميمن مرگ را د"ۀ جنبش انقالبی مردم ايران، تصحيح اشتباھات موجود در نوشت

 خود می دانم که با نوشتن مطلب حاضر  نادرستی ھا و ناروشنی ھای موجود در مطلب مذکور را ۀروست که من وظيف

  . تذکر دھم

اخير چه، نيروھای ضد انقالبی شناخته شده و چه، افرادی با ماھيت طبقاتی بورژوائی و خرده بورژوائی که در سالھای 

 شان حفظ نظم سرمايه داری حاکم بر ايران است به بھانه و تحت عنوان مقابله با ۀبا ھر ادعائی که داشته اند مسأل

ھمانطور که می دانيم وزارت اطالعات .  شده اند، روی کوبيدن خط انقالبی چريکھای فدائی خلق متمرکز"خشونت"

 چريکھای فدائی خلق و ۀجمھوری اسالمی نيز به منظور فوق، دست به کار شده و در کتابی که عرضه کرد برای تخطئ

يکی از . ُ مردمی انقالبيون فدائی حتی در متن بازجوئی ھای اسرای چريک فدائی نيز دست بردۀوارونه جلوه دادن  چھر

ً چنين نيروھائی آن است که به ھر نحوی که شده چھره ھای شناخته شده و محبوب جنبش انقالبی و مشخصا اھداف

از جمله آنھا می کوشند اين را به ديگران القاء کنند که آنچه . ان توده ھا را مخدوش سازنديکمونيست ھای فدائی در م
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در اين . ت انطباق نداردينبش گفته اند و می گويند با واقعن جي اۀت ھای شناخته شدي شخصۀن جنبش انقالبی در بارامدافع

دو تن از چريکھای " ١٣۵٧چريکھای فدائی خلق از نخستين کنش ھا تا بھمن "ميان به خصوص پس از انتشار کتاب 

ضاد با آنھا مت.  عليرضا نابدل و مناف فلکی مورد برخورد کينه جويانۀ نيروھای مذکور قرار گرفته اندءفدائی خلق، رفقا

آنچه واقعيت زندگی و مرگ افتخار آفرين اين دو فدائی نشان داد سعی دارند آنھا را کسانی که گويا آنقدرھا ھم بر 

 اصغر ايزدی نيز در ھمين رابطه، مطالب نادرست و غير ۀمتأسفانه در نوشت.  معرفی کنند،دار نبودنديآرمانھای خود پا

  . مت اھداف ضد انقالبی اين جماعت قرار گيردواقعيی بيان شده است که می تواند در خد

 او را به ۵٠ سال ]جدی[سد که در اوائل دی ماهيان بازگوئی خاطرات خود می نويدر جر" دميمن مرگ را د "ۀسندينو

ن ي نفر را ھم چن٢۴ ًن حدودايا".  نفر بوديم ٢۴اتاق حدود " د در آن ين منتقل کردند و می گويی در اواق عموميات

مسعود احمدزاده، مجيد احمدزاده، عباس مفتاحی، اسدهللا مفتاحی، حميد :  خلقئیھای فدا از چريک:  "ی کندمعرفی م

پله، فريبرز سنجری، جواد  رضا گلوی، کريم حاجيان سه توکلی، سعيد آرين، مھدی سوالونی، بھمن آژنگ، غالم

يا، اصغر عرب ھريسی، حسن گلشاھی، بھرام ن يد، يحيا امينؤ، حسن جعفری، مھدی سامع، اکبر مئیزاده اسکو رحيم

شد   مشھد که گفته میۀھای شاخ قبادی، عبدالرحيم صبوری، محمدعلی پرتوی، رحيم کريميان من و يک نفر از سمپات

از اعضای رھبری گروه ھم در جمع ما بودند ولی دو نفر از :"د که يو در ادامه می افزا" .مشکوک به خبرچينی است

آنھا در زير شکنجه، سرانجام اطالعاتی به بازجوھا داده . ف فلکی و عليرضا نابدل در اين اتاق نبودندثر، مناؤاعضای م

  . "شد خودشان مايل نبودند در جمع زندانيان ديگر باشند و گويا اظھار ندامت کرده بودند و آن طور که گفته می

 ساواک در آن اتاق جمع شده بودند از تعدادی که ۀليسد تذکر دھم که رفقائی که به وي اصلی باألۀقبل از پرداختن به مس

 لچی،يد علی نقی آرش، جعفر اردبيچراغی، س برای نمونه رفقائی مانند محمد تقی زاده. شتر بودندينويسنده نام برده ب

راموش از قلم افتاده اند که از قرار او ف... ما و يارض پ) قاسم(ديعبدالعلی توسلی و حم حسن سرکاری، تقی افشانی،

د از شاخه يزمان سعيق عزيھمانطور که اين را ھم فراموش کرده که اسم فاميل رف. کرده است که نام آنھا را ذکر کند

ست يبی نين مواردی از فراموشی امر عجيالبته با توجه به گذشت زمان چن. نيد آريان می باشد و نه سعيد آريمشھد، سع

دو نفر از :" ًادعای اوست که مطرح کرده است که اوال نيب است ايعجاما آنچه که . و من روی آنھا مکث نمی کنم

شد خودشان مايل نبودند  آن طور که گفته می:" ًايو ثان." ثر، مناف فلکی و عليرضا نابدل در اين اتاق نبودندؤاعضای م

ن ي من برای نوشتن اۀزين انگيًاتفاقا درست، نشان دادن عدم صحت اين ادعاھا اصلی تر." در جمع زندانيان ديگر باشند

  . سطور می باشد

 وقتی که ساواک تعدادی از زندانيان سياسی متعلق به چريکھای فدائی خلق را در اتاق شماره پنج اوين ١٣۵٠در سال 

)  افتتاح شد و از آن به عنوان اوين جديد ياد می شد١٣۵٣بعدھا زندان جديدی در اوين ساختند که در شھريور (قديم 

ً آن جمع به شمار می رفت و اتفاقا من افتخار ۀيکی از آنھا رفيق عليرضا نابدل بود که يکی از رفقای برجستجمع کردند 

ق عليرضا نابدل يرف ايزدی ۀبنابر اين با توجه به اين که خالف گفت. دا کردمين اتاق پين بار در ھميدن او را برای اوليد

شد خودشان مايل نبودند در جمع زندانيان ديگر   طور که گفته میآن:" ن ادعای او ھم که ي ادر آن اتاق حضور داشت

 ۀنديت ندارد؛ و چون غير واقعی است پس ديگر الزم نيست از گوي تطابقی با واقعًسخنی نادرست بوده و اساسا" باشند

 تر منظورش از طرف چه کسانی است؟ به عبارت روشن" گفته می شد"سد يال شود که وقتی می نوؤتی سين روايچن

ا ساواکی ھا؟ اگر منظور زندانيان است واقعيت اين است که وقتی ساواک ما را يزندانی ھا و  ن می گفتند؟يچه کسانی چن

لمان يم تا ما ھم تماين اتاقی ببريم شما را به چنيدر آن اتاق جمع کرد کاری به تمايل ما نداشت و به ما نگفتند که می خواھ

ل رفقائی که در آن اتاق حضور يم که از نظر و تمايع شدن در آن اتاق ھم ما امکانی نداشت پس از جمًايثان. ميان کنيرا ب

که از قبل به ما  ني ما را بدون اۀگر روشن است و ھر کسی می داند که ساواک ھمياز سوی د. مينداشتند مطلع شو
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ل در آن اتاق حضور داشت اما حتی اگر ھم ق نابديکه رف نين جدا از ايبنابرا. اطالع داده باشد در آن اتاق جمع کرده بود

 خودش خارج بود، ھمانطور که در ھمان زمان ۀن امر از ارادي ا-ق مناف که به آن اتاق آورده نشده بودي مانند رف-نبود 

ند ر شده بودند اما در آن اتاق نبوديکھای فدائی خلق دستگين بودند که با اين که در ارتباط با چريگری ھم در اويرفقای د

م قلب آرزو می کردند که ای کاش آنھا ھم يً وقتی بعدا از وجود چنان جمعی در اتاق شماره پنج مطلع شدند از صمًو اتفاقا

ن می کرد در کدام سلول و در يين زندانی نبود که تعياين امر شناخته شده ای است که در ساواک ا. در آن اتاق می بودند

در . است شان آن اتاق يعنی اتاق شماره پنج را شکل داده بودنديو ھا بودند که بنا به سکدام اتاق باشد و به واقع اين بازج

کی از جالدان آن زمان يًمثال مصطفوی . ھمين رابطه سياست آنھا در گفته ھای بعضی از شکنجه گران آشکار می شد

  ". چگونه از آن عبور می کنندم افرادينيم تا ببيآتشی درست کرده ا: "ق اسدهللا مفتاحی گفته بوديساواک به رف

در اين .  البته عليرضا نابدل يک بار ھم اقدام به خودکشی کرده بود" مورد بحث نوشته است که ۀاصغر ايزدی در مقال

 سر  "مرگ برشاه" در انفرادی زندان اطالعات شھربانی، فرياد ]عقرب[اتاق بود که دانستم کسی که روز چھارم آبان

ھا  او و مناف فلکی ھم به ھمراه ديگر چريک. صدا شده بوديم، عليرضا نابدل بود مله من با او ھمداد و چند نفری از ج

نه تنھا واقعيت اقدام به خودکشی رفيق نابدل بلکه ھمين فاکتی که ايزدی از اين رفيق نقل می کند که درست ." اعدام شدند

رگ بر شاه سر داده بيانگر نھايت شجاعت يک فدائی و  سلول انفراديش فرياد مشاه ازدر روز چھارم آبان، روز تولد 

پايبندی او به آرمان ھای انقالبی اش می باشد و مشت محکمی به دھان کسانی می کوبد که سعی در مخدوش کردن 

خلق را دارند، کسانی که با گفتن اين که او در زير شکنجه ضعف نشان داده می چھره ھای انقالبی چريکھای فدائی 

اما در مورد . ی جلوه می کنند را از ديدھا کتمان سازندئ مقاومت ھای حماسی رفيق نابدل که حتی افسانه ۀکوشند ھم

برای من که در اتاق شماره پنج حضور داشته و چه در آن اتاق و چه در سال ھای بعد در " دميمن مرگ را د "ۀنويسند

که  یبود ھمزندانی بوده ام تعجب آور است که او در حال رفقای فدائی ۀ با او که در آن سال ھا مورد احترام ھمنياو

سر داده که خود او ھم ھمراه با " مرگ بر شاه" آبان در زندان شھربانی شعار ۴ق نابدل در يشھادت می دھد که رف

م در تکار آنھيه شاه جنايقی که در شکنجه گاه دشمن علين رفيگر با وی ھم نوا شده اند  باز در مورد چنيبرخی رفقای د

  !باشد" جمع زندانيان ديگر"ل نبوده در يسد که مايروز تولدش شعار می داده می نو

زدی کمک کرده باشم تا آن چه را که شاھد بوده ھر چه يکه به اصغر ا نيحال که صحبت بر سر خاطرات است برای ا

 ئیمن چريک فدا"ه سرود يديان جمشادش آورم که وقتی با آمدن رفقائی از زنديد به يواقعی تر در ذھنش زنده کند بگذار

 مسعود احمدزاده و عليرضا نابدل بودند که دو تائی ءد اين، رفقايرس) مين قدياو(ان اتاق شماره پنج يبه دست زندان" خلقم

آنھا .  اصالح می کردند،د قھرمانی بودين سرود را که از کار ھای فراموش نشدنی سعيدر اتاق مرتب قدم می زدند و ا

کھای فدائی خلق تنظيم کردند و ما در آن اتاق ھمگی به طور دسته جمعی بارھا آن يآن را  به عنوان سرود چرباالخره 

در مقابل "  نفر٢٣دادگاه "که ما اين سرود را در  را خوانديم که در عين حال خود تمرينی بود برای روز دادگاه، کما اين

به راستی چه عاملی اصغر ايزدی را بر آن . دگاه خوانديم دادستان و قاضی و رئيس و رؤسای داۀچشمان حيرت زد

ن يا گذشت اي اوين سخن بگويد؟  آ۵داشته که از عدم حضور رفيق نابدل با ھمه برخوردھای برجسته اش در اتاق شماره 

ق را ار کارگران و زحمتکشان در آن اتاين ين و مردمی رفيق نابدل، اي متۀزدی چھريسال ھای طوالنی باعث شده که ا

ر يل تينابدل چه به دل. ديچيل اوضاع جسمی اش پارچه ای دور سرش می پيفراموش کند؟ رفيقی که ھمواره به دل

مارستان شھربانی واقع در يل اقدام به خودکشی با پرتاب خود از پنجره اتاق بيری و چه به دليخوردن در زمان دستگ

خته يرون ريھای خود که در اثر سقوط از ارتفاع از شکمش بابان بھار تھران و سپس تالش برای پاره کردن روده يخ

ھمانطور که خيلی از زندانيان سياسی ھم مدت کوتاھی .  می دانستم۵اينھا را من قبل از آمدن به اتاق شماره (شده بودند 
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د از سالمت انه ای که تحمل کرده بويل شکنجه ھای وحشيو چه به دل) بعد از آن واقعه در جريانش قرار گرفته بودند

  . کامل برخوردار نبود و سردرد ھای آزار دھنده ھمواره او را رنج می داد

 ۵٠ن را ھم اضافه کنم که در سال يد اشاره کردم ايچيد بد نباشد که حاال که به پارچه ای که نابدل دور سرش می پيشا

ابی يی دور ھم جمع می شدند تا ارزت زندانيکه برای بحث در مورد پرونده و شخص ین  وقتيبازجو ھای ساواک در او

آنھا درست به .  اسم گذاشته بودندءح و خنده  برای تعدادی از رفقايند جھت تفري آن زندانی روشن نماۀخودشان را در بار

داده بودند و منظورشان " ک مجاھديچر"ل که عليرضا نابدل ھمواره پارچه ای دور سرش می بست به او لقب ين دليھم

ز و عکس ھائی بود که از آن انقالبيون با شالی در سر وجود ين انقالب مشروطه در تبريره به مجاھداز مجاھد اشا

شکنجه (چون اين رفيق در زمان شکنجه بازجوھا " تيک بی تربيچر"ق علی نقی آرش می گفتند يا به رفيداشت؛ و 

ده ي در بازجوئی شنءکی از رفقاي ۀليری ھا به وسن نام گذاين خبر و ايا. را به باد ناسزا گرفته بود و از اين قبيل) گران

زدی ين، وقتی که ايجدا از ا. د و کلی موجب خنده و مزاح ھمه ما گشتيشده بود که در آن اتاق به اطالع رفقای جمع رس

ی بيش از ھمه شعرھا"د می کند که يکأ سرود خوانی در آن اتاق اشاره کرده و تۀدر  خاطراتی که نقل می کند به برنام

ًاصوال بايد از خود می پرسيد که شعر ھای عليرضا نابدل را " خوانده می شد...عليرضا نابدل به فارسی و آواز ترکی و

وان " شعر ءچه کسی جز خودش برای آن جمع می خواند؟ عالوه بر اين مگر نابدل بار ھا و به درخواست اکثر رفقا

 - ق بھمن اژنگ انجام شده بود ي رفۀلي که به وس- فارسی اشۀرجم نخواند که با در دست داشتن تءرا برای رفقا" تروی

با و با احساس می خواند که ھمه يخودش آن را به صورت شعری زيبا سروده بود؟ رفيق نابدل اين شعر را آنچنان ز

از ذھن چطور چنين امری ). نام تو بر، نامه حزب را می خواند"به خصوص آنجا که قطعه (ر قرار می گرفتند يثأتحت ت

سرودی که -  ۀ نابدل در آن اتاق به ياد ماندنی، زمانی که  ترانۀو چطور می شود چھر! اصغر ايزدی حذف شده است

ن شکنجه ھا در اطالعات شھربانی يانه ترير وحشيکه ز(ق بھروز دھقانی يارانش يعنی رفين يک تريکی از نزديبرای 

جانی می خواند را يک آھنگ آذربايش با ييم کرده و به زبان مادرتنظ) که رازی را فاش کند جان باخته بود نيبدون ا

 بندش را دسته جمعی تکرار می عاحساس تمام می خواند و ماھا ترجي سرود را با -فراموش کرد؟ رفيق نابدل آن ترانه 

آيدين که نام مستعار  سرود چون به زبان ترکی بود من فقط از آن نام -اين ترانه...." (دينيدين، جان آيآی آ: " کرديم

بھروز دھقانی اولين شھيد چريکھای فدائی خلق بود که به اين نحو با ). رفيق بھروز دھقانی بود به يادم مانده است

 اوين قديم از طرف يارانش مراسم ۵اد شخص او سروده شده بود به واقع برايش در اتاق شماره يخواندن ترانه ای که به 

  . گرامی داشت گرفته شد

کی از رفقائی بود که در آن اتاق يق عليرضا نابدل يًاد آوری ھائی که شد کامال می توان متوجه شد که رفي توجه به با

ر شکنجه ضعف نشان داده يدر ز که به دليل اين" عليرضا نابدل در اين اتاق نبود"که  نين گفتن ايبنابرا. حضور داشت

نه تنھا انطباق ندارد بلکه چنين حکمی خواھی نخواھی در . انطباق نداردت ي باشد با واقعءل نبود در جمع رفقايبود و ما

خدمت پيشبرد مقاصد ضد انقالبی نيروھائی قرار دارد که با برخورد مغرضانه می کوشند با عنوان کردن ضعفی از اين 

با . شاه کتمان کنندرفيق در زير شکنجه ھای وحشيانه، مقاومت ھای قھرمانانه و حماسی او را در سياھچال ھای رژيم 

ًنظر گرفتن جسم زخمی رفيق نابدل در اثر تير خوردن در جريان دستگيری و بدن شديدا آسيب ديده و دست و پای 

شکسته اش به خاطر انداختن خود از طبقه سوم بيمارستان و در چنين شرايطی اعمال شکنجه ھای بربر منشانه ای که 

می کردند می توان به طور برجسته متوجه برخورد مغرضانه و مقاصد ضد مأموران ساواک و شھربانی بر وی اعمال 

  . انقالبی چنان نيروھای ضد مردمی شد

ق مسعود و يل اين امر ھم اعتراف او به قرار رفيق مناف فلکی گر چه او در اتاق مورد بحث نبود اما دليدر مورد رف

 ساواک بود که برای ھر چه ۀن برناميد گفت که ايد بايکأا تب. ل خودش به در جمع نبودن، نبوديل تماين دليگويا به ھم
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تازه مگر . اورد و نمی توان گفت که خواست خودش چنين بودين اتاق نيبيشتر تحت فشار قرار دادن مناف او را به ا

 در آن اتاق ميزان مقاومت آنھا در زير شکنجه بود؟ و مگر مقاومت و عکس ءمعيار ساواک برای جمع کردن رفقا

 رفقائی که در آن اتاق بودند نسبت به شکنجه ھمچون رفقای کبير، مسعود احمدزاده و عباس مفتاحی بود که ۀالعمل ھم

ر ير شده بودند بر سر قرار ھائی دستگيدوست و دشمن را به تحير واداشته بود ؟  باالخره برخی از رفقائی که  که دستگ

وعی است که البته بايد به صورت جامعی در جائی ديگر مورد بررسی اين موض. ر شکنجه لو رفته بوديشده بودند که ز

د کنم که ھمانطور که يکأد تيتنھا با.  قرار گيرد و من در اينجا برای جلوگيری از طوالنی شدن اين مطلب از آن می گذرم

اران شدند در دادگاه ربي شرايطی برقرار بود که اگر اکثر رفقائی که ت۵٠زندانيان سياسی آن دوره می دانند در سال 

گری پيدا کنند و اعدام ين امکان برايشان وجود داشت که سرنوشت ديک نمی کردند، ايدئولوژيکوتاه می آمدند و دفاع ا

ش دفاع کرد و با دفاع يت در دادگاه از آرمان ھای کارگرين واقعيق مناف با علم به ايبا اين حال می بينيم که رف. نشوند

ش نمود و ھمين واقعيت نشان داد کسانی که در آن زمان گفتن قرار در يشبرد آرمان ھاي پۀقي وثکش جانش رايدئولوژيا

  .انت تلقی می کردند، محق نبودندير شکنجه را خيز

در آن :" ت انطباق ندارد برای نمونه نوشته شده که يگری ھم ھست که با واقعيموارد د" دميمن مرگ را د " ۀدر نوشت

شايد در .  چريکی بودۀ مسايل تاکتيکی و تکنيکی مثل جايگاه شھر و کوه در روند مبارزۀربارھا د زمان بيشتر بحث

 ئیشد ولی در سطح عمومی اتاق جا ھای نظری ھم پرداخته می  بين عباس و مسعود به بحثًھای چند نفری، مثال صحبت

 طوالنی پس از مقطع مورد بحث، از در سال ھای" دميمن مرگ را د "ۀسنديی که نوبا توجه به تحوالت فکري". نداشت

ا به نظر او يآ! دا کرده استيدر نزد او چه بار و مفھومی پ" بحث ھای نظری"سر گذرانده برای من روشن نيست که 

بحث "د ھم با توجه به يک کشور بحث می شد و يا شايسم در ياليست در آن اتاق در مورد امکان ساختمان سوسيمی با

ست يا انتظار اين است که می باي؟ !ن امری صحبت می شدي می بايست از عدم امکان چنن روز ھايا" ھای نظری

سم مورد بحث قرار می گرفت و يا برای رد ديکتاتوری پرولتاريا يا برای گذار به کمونيکتاتوری پرولتاريضرورت د

ست آن جمع يد ھم می باي؟ شا!به کار رفته است" ايکتاتوری پرولتاريد"گفته می شد که در آثار مارکس چند بار کلمه 

سد که به بحث ھای نظری ھم يزدی راضی شود که بنويم شاه می پرداختند تا ايدر رژ" اصالحات"انقالبی به  امکان 

 در تمام مدتی که ما در آن اتاق ًن ادعا و نظر نادرستی اتفاقاي عکس چنه؟ اما ب!ن مھم ھم بھا داده شديپرداخته شد و به ا

خ شکل يجدا از توضيح تار. ان داشتياره چه بطور جمعی و چه به صورت چند نفری بحث نظری جرم ھمويجمع بود

ل ي تحلۀ، در بارءوستن آنھا به رفقايگيری چريکھای فدائی خلق، شرح چگونگی ارتباط با گروه جنگل و سرانجام پ

اصالحات (د ي انقالب سفۀارران، در بيسم در ايالي امپرۀ مسلحانه نسبت به چگونگی گسترش سلطۀتئوری مبارز

ا يآ.  مسلحانه بار ھا بحث شدۀ به ضرورت مبارزءدن رفقاي انقالب ، خط مشی مبارزه و چگونگی رسۀ، مرحل)ارضی

ق مسعود نسبت به نظرات دبره ارائه داد بحث نظری نبود؟ يا نقدی که رفين بحث ھا بحث ھای نظری نبودند؟ آيا

کھای فدائی خلق برای تشکل نوپائی که دست اندرکار ي مورد دالئل انتخاب نام چرن در آن جلسات رفيق نابدل دريھمچن

صحبت کرد که خود يک )  احمدزاده و پويانءتئوری تدوين شده توسط رفقا(  مسلحانه بود،ۀپياده کردن تئوری مبارز

ران يخ ايالب ايران و تارسم، تئوری انقيبحث نظری کامل بود و نشان می داد که ارائه دھنده اش تا چه حد بر مارکس

ن خاطرات در جای ي اۀسنديجالب است که نو.  نظری برخوردار است- تاريخیۀتسلط دارد و اين نام از چه پشتوان

ھای بعد   که سالئیھا  مسلحانه، بحثۀانداز خط مشی مبارز بحث نظری و چشم" : خود نوشته است کهۀگری از مقاليد

 کتاب ۀسندي در آن اتاق نوًاوال."  ای از ما شد، در آن زمان مطرح نبود  طرف عدهدر زندان منجر به نقد اين مشی از

ن تئوری و آنچه در کتابش ارائه داده بود صحبت يک حضور داشت و در مورد ايژی ھم تاکتي مسلحانه ھم ستراتۀمبارز

اما . ورد بحث قرار نگرفتم"  مسلحانهۀانداز خط مشی مبارز بحث نظری و چشم: "می کرد پس نمی توان مدعی شد که
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بعد ھا در زندانھا در رد " ش گوئی وجود نداشت تا دانسته شود بحث ھائی که يچ پيتی است که در آن جمع  ھين واقعيا

دی در درستی خط يالبته در آن زمان و در آن اتاق کسی ترد. چگونه بحث ھائی خواھد بود "  مسلحانه گفته شدۀمبارز

 . شرو ھم نظری مطرح کندين تئوری پيشت که بخواھد در رد ا مسلحانه نداۀمشی مبارز

 مسعود احمدزاده و عباس مفتاحی ھم اشاره می شود و در مورد عباس ءبه شکنجه ھای رفقا" دميمن مرگ را د"در 

 ی حالدر" .ھا از جمله تجاوز با باتوم يا شايد ھم بطری را متحمل شده بود عباس مفتاحی اقسام شکنجه:" نوشته شده که 

که در مورد عباس شکنجه از حد تجاوز با باطوم و بطری فراتر رفته و آن طور که خودش در آن اتاق تعريف کرد 

ر او و به منظور در ھم شکستن مقاومت بی سابقه اش در ي تزلزل ناپذۀيبازجوھای ساواک برای در ھم شکستن روح

ن رھبر يعباس مفتاحی ا. بانی به او تجاوز کرده بودندعنی استوار محمد علی شعينی يق شخص حسير شکنجه  از طريز

ر شکنجه بود و شکنجه گران در طول ي روز تمام  ز٢۶کھای فدائی خلق و يکی از بنيانگذاران اصلی آن،  ير چريکب

ن روز ھا بی بی سی يبازجو ھای ساواک که ا. ن مدت حتی او را از روی تخت شکنجه پائين نياوردندي روز از ا١۵

ش می رقصند، ين بساط براي آنھا را به عھده گرفته و کسانی ھم به عنوان زندانی سياسی سابق در اۀر چھري تطھفهيوظ

  . شتر شکنجه کنند سه بار روی پای وی عمل جراحی کرده بودنديق عباس را بيابند رفيکه امکان  نيبرای ا

کردند که گرچه گروه به دليل کشته شدن  ی میبين رفقای رھبری پيش:"ن گفته می شود که يدر مطلب فوق الذکر ھمچن

 و تداوم گروه با ءپويان و دستگيری مسعود احمدزاده با مشکالتی به لحاظ رھبری فکری مواجه خواھد بود، ولی بقا

رفقای رھبری با ھمه وجود بر تداوم راھی . اين سخن نيز با واقعيت انطباق ندارد." بودن حميد اشرف ادامه خواھد يافت

 ۀن تداوم به فرد خاصی اشاره نمی کردند به خصوص که تجربيچ وقت جھت ايمان داشتند اما ھيغاز کرده بودند اکه آ

البته در مورد . ک وجود نداردينی برای تداوم طوالنی عمر چريچ تضمي نشان داده بود که ھتا آن زمانکی ي چرۀمبارز

ه از رفيق عباس جمشيدی رودباری به عنوان يک رفيق قابليت رفقای خارج از زندان صحبت می شد و در ھمين رابط

ًاتفاقا در بحث . با قابليت تئوريک و از رفيق حميد اشرف به عنوان يک رفيق با قابليت تشکيالتی صحبت به ميان آمد

ژيک نسبت ي مسعود و پويان از ديد ستراتءمربوط به گروه جنگل، رفيق عباس مفتاحی ضمن تأکيد بر برخورداری رفقا

ژيک از اين مبارزه می باشد و ديد او ي مسلحانه در مورد رفيق حميد اشرف گفت که اين رفيق فاقد ديد ستراتۀه مبارزب

ُخب ديد من ھم نيمه : ال شد که پس خودت چی، رفيق عباس به شوخی گفتؤو وقتی از او س. بيشتر تاکتيکی است

جا دارد به اين نکته ھم در اينجا ).  نيمه مستعمره-ئودالشوخی بر مبنای عبارت نيمه ف( نيمه تاکتيک است -ژیيسترات

ن در مقطع مورد نظر يداشرف گرچه يکی از رفقای با سابقه و فعال در گروه جنگل بود و ھمچنيق حمياشاره کنم که رف

ودند اما او رباران بير و در انتظار تيا دستگيا کشته شده و يتی بود که حال ھمه اعضای آن ي مرکزۀتنھا عضو باقی ماند

از اين رو آنچه بعد ھا .  را نداشت،دا کرديان سالھا زندگی مخفی پيتی که بعدھا در جريچ وجه موقعيدر آن زمان به ھ

 که اسامی شان یقيدر آن اتاق از ھشت رف. مطرح بود گذاشت واقع شد را نمی توان به حساب گذشته و آنچه در آن زمان

دی يمشجد اشرف، حسن نوروزی، عباس ي حمء شد که عبارت بودند از رفقابرای ساواک روشن شده بود نام برده

ت اصلی اش يق دختری که ھويانی، فرخ سپھری و رفيبرم، علی اکبر جعفری، محمد صفاری آشتيرودباری، احمد ذ

  . بود) لت کالميفض(ن معاضديريق شيبعد ھا معلوم شد که او رف. برای ساواک روشن نبود

که گروه  :" شديمد که در اين اتاق بود که مطلع يسنده می گوين است که نويکی ھم اين نوشته ير اگياز بی دقتی ھای د

در آن زمان تعداد . ديگری ھم تشکيل شده که خط مشی چريکی را در دستور کار خود دارند ولی با ديدگاه اسالمی

بعدھا اين گروه نام سازمان مجاھدين . دند دستگير شده بو- قبل از شروع ھرنوع عمليات مسلحانه–زيادی از اعضايشان 

آنچه در اينجا در مورد سازمان مجاھدين و اين که رھبرانش قبل از شروع ھر نوع عمليات " خلق را بر خود نھاد

 آن سال دستگير شدند ]سنبله[ولی مجاھدين در اول شھريور ماه. مسلحانه ای دستگير شده بودند نوشته شده درست است
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کھای فدائی را در آن اتاق جمع ي ساواک تعدادی از چر]جدی[د که در اوائل دی ماهيسنده می گويد نوکه خو در حالی

زندانيان سياسی از به وجود آمدن سازمان ) ميقد(در طی اين مدت و قبل از جمع کردن ما در اتاق شماره پنج اوين. کرد

ن از جمله رضا رضائی، ين سازمان در اوي ای اعضاکما اين که خود من با تعدادی از رھبران و. مجاھدين مطلع بودند

ن ھم سلول يکی از رھبران مجاھديق مسعود با يھم اتاق بودم و می دانم که رف... ھن دوست، محمد بازرگانی ويعلی م

 ن ھم سلول و ھم اتاقين اتاق با اعضای مجاھديگری از رفقائی که در اتاق حضور داشتند ھم قبل از ايا تعداد ديبود و 

  . مين آگاه شديری مجاھدين اتاق نبود که از دستگي ما در اۀپس ھم. بودند 

ن ياما چون نمی خواھم ا. ت انطباق ندارند اشاره کرديسی با واقعين خاطره نويگری ھم که در اي می شد به موارد د

 ء رفقاۀسرائی در بارمطلب طوالنی شود از آن می گذرم و توجه خواننده را به اين نکته جلب می کنم که  داستان 

ک، برخی از يت دادن آنھا به مباحثات تئوريکھا و عدم اھميسوادی چرين گويا بيعليرضا نابدل و مناف فلکی و ھمچن

محور ھای تھاجم نيروھای ضد انقالب به چريکھای فدائی خلق می باشد که البته از سوی نيروھای اپورتونيست و 

کھای يه چري عل٨٧ن خطوط را در کتابی که وزارت اطالعات در بھار سال ي ا.دوستان نادان خلق ھم تکرار شده است

اين . منتشر نمود به روشنی می توان مشاھده کرد"  ۵٧ن کنش ھا تا بھمن يکھای فدائی از نخستيچر" فدائی تحت عنوان 

ی قلم به مزدان ل شده و ھر از چند گاھيکھای فدائی خلق تبدي چرۀکتاب از زمان انتشارش به منبعی جھت تخطئ

کھای فدائی خلق و در واقع بخشی از يخ  چريجمھوری اسالمی با عاريه گرفتن نکاتی از آن می کوشند بخشی از تار

حات داده شده از طرف من در سطور فوق مانعی در يدوارم توضيدر آخر ام. نديخ مبارزات مردم ما را لجن مال نمايتار

له ای برای يرا به وس" دميمن مرگ را د"زدی در ياھند کوشيد خاطرات اصغر امقابل نيروھای مرتجع ايجاد کند که خو

 ۀً کمونيست ھائی تبديل کنند که برای رفاه و آزادی و کال سعادت توده ھای محروم و ستمديدۀوارونه جلوه دادن چھر

  . کردندءايران به ھر تالش انقالبی دست زدند و جان شيرين خود را نيز در اين راه فدا

  ٢٠١۵ سپتامبر ٨ - ١٣٩۴ور ي شھر١٧

  :س ھاير نويز

فرخ : ر می باشديبانی می کنند به شرح زين پشتين کمپيزدی از اياسامی برخی از کسانی که در کنار اصغر ا)١(

که نگاھی ... زاد، عيسی سحرخيز، شيرين عبادی، مھدی فتاپور و تعداد ديگری از اکثريتی ھا و  نگھدار، محمد نوری

 ماھيت اين ۀشتر در باريح بيازی به توضيخوش خدمتی آنھا به رژيم جمھوری اسالمی در گذشته و حال نبه مواضع و 

  .کمپين باقی نمی گذارد

 مسلحانه در ۀت را حفظ کند و با شروع  موج انکار درستی مبارزين موقعيزدی نتوانست ايسفانه علی اصغر اأمت) ٢(

 مسلحانه ۀ بستر بحث ھای مغلطه آميزی که در زندان عليه تئوری مبارزدر. وستين موج پيزندانھای شاه او نيز به ا

ده بود که يجه رسين نتيبه ا" ديکشنری فلسفه"ده ای از يک کتاب به نام يه بر نقل قول سر و دم بريوجود داشت او با تک

ود نداشت نتيجه ران وجيقالبی در انت ايت انقالبی است و چون در آن زمان وضعينی انقالب ھمان وضعيط عيشرا

 مسلحانه که ھزاران فاکت بر درستی ۀبه اين ترتيب وی تئوری مبارز. ق مسعود نادرست استيگرفت که پس نظرات رف

 ۀام بھمن به جمع شکل دھنديايزدی بعد از ق. نی جامعه اعالم نموديات عيرت با واقعياش گواھی می داد را در مغا

ن يد از ھميالبته او بعد ھا و در دوران تبع.  سازمان در انتخابات مجلس شدنيدای ايوست و کانديسازمان راه کارگر پ

  .سازمان ھم جدا شد

 


