کارگران جهان متحد شوید
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ارگان سازمان احتاد فدائیان کمونیست
گرامی باد صدمین سال هشت مارس
نوشین

سیاست امپریالیسم جهانی درقبال وقایع منطقه
و رژیمهای دیکتاتور !

صد سال است که زنان و مردان مبارز آزادیخواه و برابری طلب اعتراضشان
را به اشکال مختلف به دنیای مردساالر و زن ستیز نظام ستمگر سرمایه
داری اعالم میکنند .و در ایران به قدمت عمر خود رژیم ننگین اسالمی است
که زنان بالانقطاع با سرکوبهای سیستماتیک رژیم سیاه اسالمی در پیکار
هر روزه بوده اند .در تاریخ مبارزات توده های تحت ستم ،روز جهانی زن
به مثابه مظهر مبارزات برابری طلبانه و آزادیخواهی توده های تحت ستم
ثبت شده است و جنبش مبارزاتی زنان ایران بعنوان تجلی آمالها و آرزوهای
حق طلبانۀ مردم ستمدیده ایران،خود گوشه ای از این مبارزه جهانی محسوب
میشود .یکی از ویژگی های ضد انسانی رژیم جمهوری اسالمی در تنفر
عمیقی است که با برابری زنان و حقوق و مطالبات انسانی آنان دارد ،زن
ستیزی ای که در هیچ سیستم حکومتی دیگری به این شدت و با این درجه
از سرکوبگری عریان و وحشیانه ای یافت نمی شود .برخورد با مقاومت
و مقابله زنان و قوانین و فرامین قرون وسطایی رژیم ،برای رژیم سنگین
ترین هزینه ها و بکارگیری بیشترین انرژی اش را بدنبال داشته است.
مبارزه وقفه ناپذیر سی و دو ساله زنان ایران با یکی از وحشیانه ترین و
جنایتکارترین رژیمهای سیاه سرمایه داری ،خود تجربه گرانبهایی برای
زنان مبارز تونس و مصر و دیگر کشورهای شعله ور شده در آتش انقالب
شده است تا زنان این کشورها با انگیزه ای دوگانه در مبارزه شرکت کنند.
مبارزه علیه دیکتاتوری حاکم و در کنارش حفظ و تضمین بقای حقوق
دموکراتیکشان .با استقرار هر درجه ای از دموکراسی در تونس و مصر
فضا نه تنها برای فعالیت رادیکالیسم جنبش اعتراضی بازتر میشود بلکه در
کنارش فضای سیاسی مساعدی برای نشو ونمای بهتر و سریعتر سازمانها
و گروههای اسالمی هم را فراهم می آورد .و جنبش زنان تونس و مصر
با درس آموزی از زنان ایران خود را بسیج کرده که با هر قیمتی در مقابل
عروج جریانهای اسالمی و واپسگرای ضد زن بایستند .این جریانها یک
تهدید جدی در لغو حقوق دموکراتیکی است که در حال حاضر این زنان از
آن برخوردارند .زنان تونس بدرستی به انقالب  57ایران و قدرتگیری رژیم
جهل و جنایت اسالمی برای توضیح دالیل نگرانی شان اشاره میکنند .در
تونس و تا حدی در مصر قوانینی که بر زندگی زنان مستقیما و بالواسطه
تاثیربخش است جزء مترقی ترین قوانینی هستند که در خاورمیانه وجود
دارند .بنابرین از انگیزه ها و اهداف اولیه این مرتجعین برای حمله به زنان
میتوانند قرار بگیرند .این هشیاری زنان تونس باید انگیزه خوبی برای جنبش
زنان ایران باشد که حاصل گرانبار مبارزه سی و دو ساله شان را هزینه
اختالفات جناحهای در قدرت و خارج از قدرت رژیم نکنند و اجازه ندهند
انرژی مبارزاتی شان گوشت دم توپ دعوای قدرت جناحهای رژیم گردد.
زنان ایران همواره فعالترین بخش پیشتاز جنبشهای انقالبی ایران بوده اند که
بخشا نقش رهبری کننده و محرک آفرینی برای دیگر جنبشهای اجتماعی در
اختیار داشته اند .جنبش زنان باید تاکیدش را بر توده ای ترین ،دموکراتیک
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از مطالب ریگای گه شماره 56
سیاست امپریالیسم جهانی درقبال وقایع منطقه از بدو شروع تحرکات و
اعتراضات مردمی بخوبی بیانگر این واقعیت بوده ...که کشورهای آمریکا
و اروپا همواره در صدد حفظ منافع اقتصادی خویش در این مناطق بوده و
سردادن ندای حقوق بشر  ،مردم دوستی و از جانب آنان تنها زمانی کاربرد
دارد که تامین کننده منافع کالن اقتصادی آنها باشد .زمانی آنها در مقابل
دیکتاتورهای وابسته به خود صف آرایی خواهند کرد که مطمئن باشند نیروی
جایگزین دیکتاتور قبلی منافع اقتصادی آنها را بطور کامل همانند گذشته و
حتی بهتر از قبل زیر چتر سرکوب و اختناق وعوافریبی تامین نماید! آنگاه
است که امپریالیستها آنطور که در افغانستان و عراق و لیبی به صورت
نظامی و در مصر و تونس بطرق دیگر عمل نمودند وارد عمل میشوند .تا
زمانی که آنها از حفظ منافع اقتصادیشان مطمئن نشده اند و نیروی جایگزین
را کامال در خدمت خود ارزیابی نکرده باشند و یا احتمال از دست دادن کنترل
شرایط را بدهند آنگونه عمل میکنند که هم اکنون در سوریه و همواره در
ایران عمل نموده اند .و آنهم تنها از حد صدور قطعنامه ها و موضعگیریهای
رسمی دیپلماتیک کمرنگ و بی اثر پافراتر نخواهد گذاشت.
کشتار و سرکوب خونین مردم در جریان اعتراضات گسترده مردمی در
کشورهای منطقه نظیر ایران و سوریه و یا هر کشور دیگری که شاهد چنین
وقایعی در آینده خواهد شد برای آمریکا و اروپا اهمیت چندانی ندارد .مهم
آنست که به هر صورت ممکن از نتایج آن اطمینان حاصل کرده و با تضمین
حفظ منافع اقتصادی از جانب نیروهای جایگزین وارد عمل گردیده و اینبار
با برافراشتن پرچم دفاع از حقوق بشر و مردم دوستی و جلوگیری از کشتار
مردم توسط دیکتاتورها ،دیکتاتور قبلی سرنگون و دیکتاتور جدید جایگزین
گردد .در غیر این صورت با گذشت بیش از دو ماه از آغاز جنبش اعتراضی
مردم سوریه و باموج سرکوب وحشیانه رژیم بشار اسد علیه مردم این کشور
و حمایتهای گسترده و بیدریغ رژیم جمهوری اسالمی ایران و شرکت فعاالنه
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هشیاری نیروهای انقالبی!( بخش پایانی )
ع شفق

2

شماره  113مرداد/شهریور 1390
بقیه از صفحه اول

سیاست امپریالسم جهانی در قبال منطقه ...
سپاه پاسداران در جریان سرکوب مردم سوریه  ،امااتحادیه اروپا و آمریکا
تاکنون بسیار محتاطانه عمل کرده و اقدامات سوریه را تنها محکوم کرده
به جز چند مورد تحریم و ممنوعیت و رود رهبران سوریه به اروپا ،کار
دیگری انجام نداده اند .البته در مورد حمایتهای بیدریع ایران از سوریه و
اعطای ساالنه یک میلیارد دالر نفت بالعوض به سوریه از جانب ایران از
بدو روی کارآمدن جمهوری اسالمی و تامین تجهیزات نظامی و لجستیکی
ارتش سوریه و حزب هللا لبنان نیز میتوان به این واقعیت اشاره کرد که رژیم
ایران نیز حفظ منافع کالن اقتصادی حاصل از ترانزیت و فروش مواد مخدر
را از ایران به سوریه و از آنجا به جنوب لبنان و سپس ارسال آن از بنادر
این کشوربه مقاصد موردنظر توسط ارتش حمل مواد مخدر یعنی حزب هللا
برایش مهم بوده و از همین رو نیز با سرسختی تمام در وقایع سوریه دخیل و
در حفظ رژیم شریک خویش در سوریه و سرکوب مردم این کشور فعاالنه
مشارکت مینماید .بنابراین در این میان آنچه برای هیچ یک از طرفین غرب
و رژیهای ارتجاعی دیکتاتور مهم نیست تنها جان و مال مردم بوده و همگی
در صدد حفظ قدرت و منافع اقتصادی خویش میباشند.

تبلیغات مسموم وزارت اطالعات جمهوری اسالمی حول طرح "الماس" و
"نفوذ" در اپوزیسیون و انعکاس وسیع آن توسط رسانه های رژیم در داخل
و خارج کشور و همچنین سخنان اخیر وزیر اطالعات جمهوری اسالمی
در مورد "برنامه" ها و "سرمایه گذاری" دو سال اخیر این وزارت برای
"نفوذ" در میان مخالفین و ...نمونه کامالً برجسته از این واقعیت را بیش
از هر وقت دیگر در طول تاریخ معاصر ایران ،می توان در نهاد امنیتی
رژیم جمهوری اسالمی یعنی وزارت اطالعات آن مشاهده نمود .واقعیت
این است دستگاه امنیتی جمهوری اسالمی بجز اسلحه و ابزار شکنجه و
زندان و خانه های امن و  ...دارای بخش بزرگ سیاسی  -ایدئولوژیک
و اتاق های فکر و اندیشمندان خدمتگزار خویش در مجموعه متنوعی از
روابط مرئی و نامرئی است که دائما به تولید و نشر انواع و اقسام تفکرات
ضد انقالبی و مبارزه با ایده های انقالبی مشغولند .امروز در شرایط تعميق
مبارزه طبقاتی می توان دید که چگونه رژیم ضد خلقی حاکم با استفاده از
نیروهای بخش فرهنگی وزارت اطالعات خویش و با یاری روشنفکران
خود فروخته ،می کوشد با توسل به ابزار ایدئولوژیک و سیاسی ،افکار ،
مواضع انقالبی و رادیکال و بویژه افکار و مواضع کمونیستی را به طور
هر چه گسترده تری مورد حمله قرار دهد .رژیم از این طریق سعی می
کند تا دایره قدرت و تاثیر سرکوب و اعمال زور عریان فیزیکی بر علیه
نیروهای مخالف خود را در ابعاد اجتماعی چند برابر کند .اگر نخواهیم به
راه دور برویم ،تجربه انتشار دو جلد کتاب از سوی جنایتکاران حاکم در
ارتباط با چریکهای فدایی خلق (از سوی موسسه مطالعات و پژوهش های
سياسی) نمونه ایست که بروشنی نشان می دهد چگونه دژخیمان وزارت
اطالعات در حالی که دستان شان تا مرفق آلوده به خون توده های به پاخاسته
و بویژه جوانان انقالبی در خیابانها ،شکنجه گاه ها و کهریزک های حکومت
می باشد ،کوشیده اند تا در عرصه نظری نیز زیر نام پژوهش و روشنگری،
کتاب بنویسند و در این کتابها جوانان تشنه آگاهی انقالبی را با مشتی دروغ
های بیشرمانه ،از مبارزه و توسل به "خشونت" یا در واقع اعمال قهر
برای گسستن زنجیرهایشان بازدارند .آنها با ادعای بی ثمر بودن و به نتیجه
نرسیدن هر مبارزه ای می کوشند ،جوانان مبارز ایران را نسبت به هر گونه
فعالیت سیاسی و تشکیالتی ،هر گونه تالش مبارزاتی برای احقاق حقوق
طبیعی شان و اصوال هر گونه اعالم مخالفت جدی با نظام حاکم نا امید سازند
و باالخره گرایش وسیع اجتماعی موجود نسبت به هر تجربه و تفکر انقالبی
و آزادی بخش را عقیم نمایند .در چهارچوب سیاست فوق است که ما می
بینیم که درست به موازات تشدید تالشهای ساوامای جمهوری اسالمی برای
پیشبرد خط ضد انقالبی خویش ،یعنی "نفوذ" و "ایجاد شک و تردید در میان
نیروهای مخالف" ،و گرفتن آرایش "تهاجمی" بر علیه این نیروها ،چگونه
در دنیای مجازی ،همین خط ضد انقالبی و اهریمنی حتی توسط برخی که
خود را در صف نیروهای مخالف جلوه می دهند به پیش برده می شود .در
حقیقت در راستای سیاست "تهاجم" به اپوزیسیون ،وزارت اطالعات نه تنها
قلم بدستان سرسپرده علنی و شناخته شده خویش را به خدمت گرفته بلکه
کسانی را هم در چهره نامشخص به کار در حوزه نظر برگمارده است.
اینها به اسم اپوزیسیون در این یا آن نشریه و سایت در داخل یا خارج از
کشور به مزدوری مشغولند .در عین حال وزارت اطالعات کوشیده است
روشنفکرنماهای نادانی را هم به خدمت بگیرد که در تعقیب منافع حقیر
خویش حتی استعداد بازیچه دست ارتجاع قرار گرفتن را هم دارا بوده و
در عمل آن را نشان می دهند .واضح است که در چنین شرایطی ،برای
همه انسان های دلسوز کوشنده راه سعادت و خوشبختی توده ها ،شناخت
نیروهای اطالعاتی که با عنوان مخالف رژیم در اپوزيسیون ظاهر می
شوند کاری راحت و آسان نیست .تازه در این میان ،روشنفکرنما های نادان
نیز هستند که در ارتباطی غیر مستقیم و نا آگاهانه با آن وزارت جهنمی،
پیگیرانه و بی مهابا به جا انداختن خطوط و پیشبرد هدفی مشغولند که از
سوی وزارت اطالعات برای تهاجم به نیروهای مخالف ،مطرح شده است.

 8مارس بر تمام پیکارگران ضد سیستم فقر و جنایت و سرکوب
جمهوری اسالمی ،خجسته باد
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زنده باد سوسیالیسم

چندی پیش شکبه خبری العربیه گزارش داد که ملک عبدهللا پادشاه مرتجع
عربستان  300میلیارد دالر برای توسعه مکه اختصاص داده است ،طرح
ارتجاعی توسعه مکه توسط این مهره مزدور امپرالیسم در حالی به اجرا در
میاید که پادشاه عربستان بخوبی میداند که درآمدهای کالن نفتی کشورهایی
نظیر عربستان بایستی به هر صورت ممکن در راه حل کسری بودجه
آمریکا و جلوگیری از ورشکستگی هرچه بیشتر دنیای سرمایه داری که
خود نیز جزو آن بشمار میروند صرف شود .حال چه از طریق مصادره
آنها نظیر آنچه در مورد لیبی توسط کشورهای اروپا و امریکا رخ داد و
یا ازطریق تخصیص بودجه  300میلیاردالری ازکیسه مردم ،مهم فروش
کاالهای امریکایی و اروپایی و کسب منافع کالن اقتصادی و چنگ انداختن
به منابع طبیعی و نیروی کارارزان  ...و بازار این منطقه توسط کشورهای
امپریالیستی میباشد.

بقیه از صفحه اول

گرامی باد صدمین سال ...
ترین و انقالبی ترین خواسته توده های معترض ایران یعنی سرنگونی کل
نظام حاکم ،تصریح کند و به هیچ هدفی کمتر از این تحت هر بهانه و
توجیه خاصی تن ندهد .این اساسی ترین شرط رادیکالیسم اش است .زنان
با حضور همیشگی شان در مقابله با سرکوبگران رژیم ،نیروی عظیمی را
وارد صحنه عمومی جدال طبقاتی توده های زحمتکش ایران با نظام سیاه
سرمایه کرده اند که این توده عظیم مبارزاتی و با این نیروی شگرفش در
کنار دیگر جنبش های اجتماعی قادر است کل بدنه توده ها را برای در هم
شکستن پایه های استبداد شعله ور کنند .اگر محمد بوعزیزی کارگر تونسی
یکه و تنها به انبار باروت خشم توده ها جرقه انداخت ،بی تردید زنان ایران
با این شاخص مبارزاتی شیشه عمر رژیم را میتوانند بر سنگ طغیان توده
ها راحتتر فرو کوبند .باشد که این صدمین هشت مارس امسال ،ناقوس نهایی
سرنگونی رزیم اسالمی باشد.
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آرایش تهاجمی وزارت اطالعات ...
در دنیای مجازی و در محیط خارج از کشور ،نیروهای مبارز با افراد یا
جریانی مواجه هستند که در شرایط سلطه یکی از تبهکارترین دیکتاتوریهای
ضد خلقی حاکم بر حیات و هستی کارگران و خلقهای تحت ستم ما ،به
جای مبارزه و یا کمک به مبارزه برای برافکندن رژیم جنایتکار جمهوری
اسالمی ،ضمن ادعای مخالفت با رژیم حاکم ،اساس فعالیت نظری خود
را "مبارزه" و "تهاجم" به مخالفین جمهوری اسالمی و بویژه نیروهای
رادیکال و انقالبی قرار داده اند ،تا جایی که جریانی دائمی از سم پاشی
و دروغ پراکنی بر علیه سازمانها و نیروهای رادیکال ،تالش برای نفوذ،
ایجاد تفرقه و شک و تردید در میان این نیروها ،کوشش برای تلف ساختن و
منحرف کردن انرژی مبارزاتی فعالین سیاسی رادیکال در کانالهای انحرافی
و اصوال تالش برای کوبیدن و تضعیف هر گونه تشکل انقالبی و مبارز
موجود در افکار عمومی و  ...دغدغه دائمی و اساس "پراتیک" این جريان
یا افراد را تشکیل می دهد .البته در بعضی موارد ،این فریبکاری یعنی
حرکت در جهت و یا به موازات خط ضد انقالبی وزارت اطالعات در قالب
به اصطالح نقد و انتقاد یک نیروی انقالبی و در عین حال تظاهر به همراهی
با نیروهای مبارز و مخالف ،به ناگزیر افشا گشته و چهره سیاه برخی
از این"منتقدین" ظاهرا اولترا انقالبی و یا سایتها و بلندگوهای آنان برای
افکار عمومی روشن شده است .به عنوان یک مثال ،در این زمینه خواننده
عالقه مند می تواند به اعالمیه اخیر "حزب کمونیست ایران -کومه له" در
مورد یکی از فعالین سابق این جریان بنام نادر کیانی رجوع کند ،که با به
راه انداختن یکی دو سایت اینترنتی و نوشتن مطالب متعددی به "انتقاد" و
"افشاگری" برعلیه "حزب کمونیست ایران  -کومه له" و رهبرانش پرداخته
است .این "افشاگری" ها و "انتقادات" در شرایطی ست که معلوم شده که
وی بدلیل تالش برای نفوذ در روابط تشکیالتی کومه له و رو شدن روابط
پنهانش با دستگاه اطالعاتی جمهوری اسالمی ،از این جریان اخراج شده
بود .نامبرده پس از افشای رابطه اش به عنوان مامور نفوذی در کومه له و
ترک صفوف این جریان ،توسط ماموران "حکومت خودمختار کردستان"
دستگیر و پس از تحمل  3ماه زندان ،به مقامات جمهوری اسالمی تحویل
داده شد .البته نمونه فوق تنها یک مورد از تالشهای ضد انقالبی جمهوری
اسالمی برای پیشبرد خط نفوذ ،تهاجم و یا تضعیف نیروهای مخالف در
خارج کشور را ارائه می دهد و به هیچ رو بیانگر تمام موارد و مهمتر
از آن ،تمام روشها و مکانیزمهای استفاده شده و یا در حال استفاده توسط
وزارت اطالعات برای پیشبرد اهداف ضد انقالبیش در خارج کشور نیست.
اما نفس آشکار شدن همین نمونه ،بویژه در بستر تهدیدات و ادعاهای اخیر
وزارت اطالعات جمهوری اسالمی که رسما خط "تهاجم" به نیروهای
مختلف خارج کشور در تمام عرصه ها را خط رژیم متبوعش اعالم می کند،
واقعیتی ست که همانگونه که گفته شد ،باید مورد توجه و هشیاری سازمانها
و فعالین سیاسی مبارز و انقالبی قرار گیرد .واقعیت این است که امروز
جدال بین دستگاه امنیتی جمهوری اسالمی با نیروهای مخالف و تشکیالتهای
انقالبی و مبارز  -همانگونه که وزیر تبهکار این وزارتخانه تاکید می کند -
تنها یک جدال و برخورد فیزیکی نیست ،بلکه نبردی ست در تمام عرصه
ها برای تضعیف و نابودی تشکیالتها و نیروهای سیاسی مخالف .به همین
دلیل در شرایط بحرانی کنونی ،اعالم و تبلیغ رسمی خط "تهاجم" در تمام
عرصه های نظری و سیاسی و فرهنگی به اپوزیسیون جمهوری اسالمی و
بویژه نیروهای کمونیست رادیکال و انقالبی ضد نظام حاکم ،هشداری ست
که مطمئنا باید سوای جنبه فیزیکی و تهدیدی نهفته در آن از سوی نیروهای
انقالبی جدی گرفته شود .تشدید "جنگ اطالعاتی" ،تالش برای ایجاد "شک
و تردید" و "نفوذ" در صفوف نیرو های مخالف ،برنامه ریزی برای تهاجم
و در هم ریزی نیروهای خارج کشور به منظور تضعیف و نابودی آنان
نشان دهنده تشدید یک نیاز ضد خلقی در نظام بحران زده حاکم به منظور
سرکوب انقالب و توده های انقالبی ست.درک این حقیقت و مهمتر از آن
تالش برای به شکست کشاندن نقشه ها و توطئه های دشمن از طریق تقویت
وحدت مبارزاتی بین نیروهای انقالبی و تشدید مبارزه بر علیه رژیم ضد
خلقی جمهوری اسالمی و افشای پروژه های امنیتی حکومت ،تنها پاسخ
مناسب به تبلیغات ضد انقالبی وزارت اطالعات جمهوری اسالمی است.
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«حافظه جمعی» و
یادها ،بمناسبت سومین
دهه ی اعدام رفقا :حسین
چرخیان ،حسین غالمی،
مهرداد گرانپایه
عکس  :مهرداد گرانپایه
نادر
خبر اعدام هر کدام را بنحوی شنیده بودیم .خبرهای کوتاه ،بی مقدمه
وبرق آسا .سالهای اولیه ی دههء  60بود .آنموقع شتاب حوادث بود وافت
وخیزوگریزکه مجال سوگواری وبزرگداشت هم نمی داد و گاهی روابط
قطع و تماس ها ُکند بود و ارتباطات از هم گسیخته و در بدری در بن بست
های بی چرا و با چرا و سکوت مرگباردر گریبان جامعه وبقول مادرم ،سر
رسیدن " ِدره ی ن ُگفت " که بزبان عامه فهم همان " دوره ی اختناق" بود.
خبراعدامشان را شنیده بودیم و جسته و گریخته حال و احوال بازمانده گان را
جویا بودیم .بارها نیز یاد کرده بودیم .بیاد می آوردیم و از این راه بر محور
آنچه گذشت تبادل فکری و عاطفی داشتیم .در باره ی برخی ازجانباختگان
که می شناختیم یادنامه هایی نیز نوشته و در محدوده ای نشریافت .اما رفقایی
نیز بودند که از چند وچون دستگیری واعدامشان اخبارموثقی دردسترس نبود
و کمترشناخته شده بودند .یادنامه ی جانباختگان جزئی جدایی ناپذیر از روند
مستند سازی است که از سالها پیش به اشکال گوناگون ازسوی بازماندگان و
زندانیان سیاسی سابق و فعاالن سیاسی وهمه ی فعالین "دادخواهی " پیگیری
می شود .نگارش یادنامه تنها ادای دین به جانباختگانی که می شناختیم نیست
بلکه اقدامی ضروری برای ساختن و حفظ " حافظه ی جمعی " و کمک به
پویایی فرهنگ حافظه ی تاریخی نیزهست.
بنابراین نگارش هر آنچه در باره ی جانباختگان می دانیم بطور طبیعی
مستلزم رجوع مجدد به حافظه ی خود و دیگران است و هر نوشته و روایت
خاص گرچه بیان برداشت ذهنی و عاطفی وعینی منحصر بفرد نگارنده
از زمانه ،شرایط و روابطی است که جانباخته و ما با هم در آن می زیسته
ایم ،اما با در هم تنیده گی عناصرمشترک ،مدام "هویت جمعی" و "حافظه
ی جمعی" برایمان معنای خاص خودش را بازمی باید .بعبارتی باززیستن
مشترک و برقراری ارتباط میان حال و گذشته و حال و آینده است .باری
ازاین منظر ازدوستی قدیمی که تجربه ی مشترکی با هم داشتیم و بعد از
سالها فرصت مواجهه پیش آمد ،گوشه ای ازخاطراتش را پرسیدم با این قصد
که روایت خاص او را بشنوم .او در پاسخ اما با قیافه ای خاص گفت :تالش
کرده ام حافظه ام را پاک کنم و نمی خواهم از گذشته حرف بزنم .لبخندی
هم زد .این مورد در کنار نمونه های بالعکس فراوان که تا به هم می رسیم
خاطره تعریف می کنیم ،نمونه ایست از دهها مورد دیگر از مالحظه کاری
بخشی از هم نسالن ما و نشان می دهد حقیقتا مستند سازی و پرداختن به
زوایای "حافظه جمعی " و در اینجا بطور مشخص حافظه ی جمعی بخشی
از جان بدر بردگانی که تجربه ی مستقیم و مشترک نیز با هم داشته ایم،
مورد توجه و تفاهم همگانی نیست.
براستی از کسی که با وجود همه رنج ها و سرگذشت تلخ حاضر نیست
کلمه ای ازآنچه گذشت  -برنسل ما گذشت  -بگوید نمی توان انتظار نوشتن
داشت .بعالوه همانطورکه می دانیم عده ای نیز هستند که هویت جمعی
گذشته برایشان دیگرموضوعیت ندارد و خاطرات مشترک آنان نیز فاقد
موضوعیت شده است .بعالوه کسانی نیز هستند که بارها برزبان آورده اند
که " :امروزه فقط مردگان سیاسی می خواهند با خون های ریخته سرمایه
سیاسی درست کنند " و یا گفته اند " :در 30سال پیش مانده اید ،اصال
ما ایرانی ها مرده پرستیم ،اصال اگر چپ در ایران بقدرت می رسید از
جمهوری اسالمی بدتر می کرد" و غیره.
با این همه برای حفظ "حافظه ی جمعی " نوشتن و ثبت کردن ،مکمل اساسی
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حافظه جمعی و یادها...،
بازگویی شفاهی ( تعریف خاطره ) برای ساخته شدن حافظه ی جمعی است
و با در نظرگرفتن همه مالحظاتی که تا به کنون مانع بوده اند باز باید نوشت.
آنگونه که تاکنون نوشته های بسیاری حامل روایت ها ی گوناگون تا کنون
خوانده ایم که بسیاربا ارزش است و نویسندگان آنها چه بسا برای این همت
چه زخم زبانها خورده و با چه موانعی روبرو شده باشند و در کنارش ستایش
ها یی که مشوق ادامه کار بوده است .زندگی همین است و کاریش نمی
شود کرد .و باز به تازگی سراغ چند نفرازرفقای اعدامی را گرفتم ،اینجا و
آنجا .یادداشتی هم فرستادم که اگر دوستانی بیاد مانده ای دارند کمک کنند
تا یاد کنیم از آنانی که از نزدیک می شناختیم و اعدامشان کردند .کسانی که
سرشت و سرگذشت فردی هر کدامشان بخشی از هویت جمعی و سازمانی
و گروهی مان بود و برگی از نقش پردازی سیاسی در یک جامعه ی انقالبی
برآمده از سرنگونی سلطنت و نبردهای قاطعانه در وادی قدرت  -هم از
باال وهم از پایین  -برای تعیین تکلیف سرنوشت آینده ی جامعه ی که از آن
برآمده بودیم و در آن زندگی می کردیم و می خواستیم بهترشود .اینبار اما
رجوع به حافظه و بیاد مانده ی برخی از دوستان مشترک آسان نبود .آسان
نبود نه بخاطر اینکه نمی خواستند حرف بزنند و یا بخاطر اینکه پرداختن به
گذشته برایشان موضوعیت ندارد ،بلکه بخاطر اینکه واقعا حافظه ی برخی
از این رفقای جان بدر برده از سرکوب دولتی در ایران که در حیات اند،
نسبت به سالهای گذشته ضعیف ترگردیده و برخی دوستان حتی مواردی مثل
نام افراد و مشخصات آنان را که روزی در کنار هم مبارزه می کردند را
بسختی بیاد می آورند و این فراموشی ناخواسته و روند و ادامه آن دردناک
تراست .این تجربه نیز نشان می دهد متاسفانه بدالیل گوناگون فرصت های
زیادی را برای نگارش و ثبت بیاد مانده ها از دست داده ایم .نمی خواهم حکم
کلی صادر کنم ولی همین تجربه نشان از نمونه های فراگیرمشابه در بخش
های وسیع تری از" دهه شصتی " هاست.
براستی اگر" حافظه ی جمعی" گروهی و سازمانی و جمع ها و اجزاء
کوچکتری از کل جامعه وجود نداشته و سکته داشته باشد ،چگونه می توان
انتظار داشت اصال " حافظه جمعی " کل جامعه در مقابل " ذهنیت سازی
ها" و دستگاه مهندسی افکار طبقه ی حاکم محفوظ و سالم بماند و بتوان
بسادگی از ضرورت گسترش آگاهی تاریخی در جامعه سخن گفت ؟ بعالوه
در جنبش چپ ایران به تاسی ازعوامل مختلف در مواردی حتی حافظه ی
جمعی گروهی نیز آگاهانه دچار اخالل شده و می شود و بخشی از جنبش
چپ با وجود درگیر شدن در مسئله ی " نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم
" با پدیده ی حافظه ی جمعی مشکل دارد و نتوانسته است با گشودن زمینه
ی واگویی تاریخی رویدادهای درون سازمانی  -درون جنبشی از نگاه های
گوناگون بر ترس از گفتن غلبه نماید ( .نگاهی به تاریخچه ی سازمانهای
سیاسی چپ که توسط خودشان منتشر شده است نمونه ی مثالهای مشابه است
) .بی دلیل نیست روایت های یکسویه ویک جانبه وذهنی جای حقیقت برای
" ثبت درتاریخ" نگارش می شود ولی همچنان مشکل ما ،مشکل "حافظه
ی جمعی" ودقیق تر مشکل فرهنگی ما ننوشتن وتسلط وجه شفاهی بروجه
مکتوب حافظه است  .روایت های شفاهی که مدام در معرض جابجایی و
از این شاخه به آن شاخه پریدن و گاهی میان خیال وواقعیت سیالند.
کوتاه اینکه  :با این بقایای حافظه ی متغییر ،سیال وتغییرپذیرشاید بتوان
همچنان زخمی وپاره پاره گوشه هایی ازفرهنگ مقاومت را زنده نگه داشت
و به هم نسالن کنونی شناساند ،اما نمی توان فقط با بازگویی شفاهی و سینه
به سینه برزنده ماندن حافظه ی جمعی نسل مبارزان آزادیخواه وچپ دهه
ی  60برای آینده گان کمک موثری داشت وطبیعتا هم نمی توان دراین
صورت با غنای فرهنگ مقاومت ،نسل آینده ی این جامعه ی استبداد زده
را همراهی کرد .زیرا که فرهنگ مقاومت ازگفتن وبیش از آن ازنوشتن مایه
ی ماندگاری پویا می گیرد در بهترین حالت بدون مکتوب  ،حافظه ی جان
بدربردگان بتدریج سست بنیان و دستخوش روایت های بادخورده می گردد
ودر گذرزمان نیززایل می گردد .بنابراین هرقدم کوچگ درثبت ونگارش
خاطرات وروایات منجمله ثبت یادها ازجانباختگان می تواند گستره ی
"حافظه ی جمعی" را عمق بخشد و قدمی بزرگ باشد درغلبه بر ترس
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نهادی شده ی ما از آزادی درهمه ی عرصه ها منجمله ترس ازنوشتن
حقیقت و تمرین بزرگ تربرای سهیم بودن درپذیرش مسئولیت آن پاسخ "
نه " که قهرمانان ما پای چوبه های داربه داروغه های استبداد اسالمی دادند
وشناساندن هویت این نسل به نسل آینده .
دراینجا با تمام نقایص ،یاد مانده ی رفقایمان را می نویسم که همین
مختصرنیز به فراموشی ناخواسته مبتال نشود.

حسین چرخیان
حسین چرخیان دانشجوبود .بعدازانقالب فرهنگی وبسته شدن دانشگاهها
درسال  59ودرآستانه ی انشعاب اقلیت واکثریت بهمراه مادرش دریک اتاق
کرایه ای درهمدان زندگی می کرد ودر مغازه ی لوله کشی ماشین که ازاقوام
او بودند مشغول کار شده بود.
حسین چرخیان با اعالم انشعاب به اقلیت پیوست ودرمراحل اولیه سازماندهی
هواداران اقلیت در همدان نقش داشت .حسین چرخیان به ابتکار خودش
وازطریق ارتباطاتی که با دانشجویان درتهران داشت چند نسخه نشریه
کارازتهران به همدان آورده بود وبهمراه حمید سعادتی درخیابان بوعلی این
نشریات را تبلیغ می کردند.
ازطرف دیگربخشی از هواداران اقلیت درهمدان از کانال دیگری با سازمان
ارتباط برقرارکرده بودند ونشریه کار ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق
ایران جناح اقلیت را به همدان می آوردند.
وقتی مشخص شد از دوکانال ارتباط با تهران وجود دارد قرارشد با حسین
چرخیان وحمید سعادتی وارد گفتگو شویم که فعالیت ها را مشترک انجام
دهیم ویک تشکل واحد داشته باشیم  .نتیجه این شد که حسین وحمید پذیرفتند
به جمع بزرگتری ازهواداران اقلیت وارد شوند و دیگر خودشان برای
ارتباط با تهران اقدام نکنند.
در این بین ماجرای دیگری نیزپیش آمد  .گیسو دختری دانشجو ازتهران
به همدان آمده بود وادعا می کرد عضوسازمان اقلیت است ومسئولیت او
سازماندهی هواداران سازمان درهمدان است .گیسو دختری زیبا وپرتحرک
بود ولی بچه های همدان را نمی شناخت ودر جستجوی ارتباط بود که
فهمیدیم چنین کسی خواهان ارتباط است ومن با او تماس گرفتم .
در همان برخورد اول برای من مشخص بود که گیسو نمی تواند عضوسازمان
باشد ومسئولیت او سازماندهی هواداران سازمان در همدان نیست .بدلیل
اینکه هیچ عضوسازمان نمی توانست به این شکل ودراولین قرارخودش
را عضو معرفی کند .او فقط یک دانشجوی فعال وهوادارسازمان بود و بی
تجربه گی سیاسی اش مشهود بود .با آن روحیه احتماال هم انتظار داشت
یک چریک فدائی راستکی سر قرارش حاضر شود که یکباره دیده بود یک
نوجوان که جای برادر کوچک خودش بود سرقرارآمده و باید در مقابل او
ازقصدش برای ارتباط بگوید .
بهررو از طریق من ارتباط گیسو با هواداران سازمان وصل شد که همراه
بقیه در جلسات جمعه ها در کوه شرکت می کرد .گیسو در این ارتباطات با
حمید سعادتی وحسین چرخیان نیز آشنا شد.
از گیسو نیز خواسته شد بدون هماهنگی اقدام برای سازماندهی هواداران
نکند .درآن زمان درسطح دانش آموزی ارتباطات مشخص و درسطح هر
دبیرستان هواداران اقلیت از طریق یک رابط با بقیه وصل بودند .ولی
افرادی نظیر حسین وگیسو که نه دانش آموزبودند ونه ارگان تشکیالتی
دیگری وجود داشت که آنها را سازماندهی کند ازنظرتشکیالتی سازماندهی
منسجم و مشخصی نداشتند .البته حسین چرخیان ارتباطاتش با بقیه نزدیک
تر بود .بهرو مدتی بعد برای ما روشن شد گیسو و حسین وحمید سعادتی
با تشکیل محفل خودشان برخی هواداران اقلیت را جذب می کردند و عمال
مستقل ازبقیه هواداران سازماندهی می کنند که دوباره با آنها اینبار کمیته
هماهنگی تشکیالت همدان وارد گفتگوشد وآنها را ازاین کارمنع کرد .انصافا
آنها نیزفعالیت می کردند ولی خوب درست اینبود که درروابط سیاسی با
گروههای دیگروهواداران سازمان ،فعالیت نیروهای اقلیت در همدان طبق
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حافظه جمعی و یادها...،
سازماندهی مشترک پیش برود .در بهارسال  60بود که گیسو به تهران
بازگشت .علت آن عالوه بر کشمکش هایی که با او وجود داشت همچنین
دل زده گی وی از بچه های همدان بود که اتفاقا حمید سعادتی باعث وبانی
اش بود .حمید مدتی بعد ازرفت و آمد محفلی  -سیاسی با چند نفر دیگر
یکباروقتی دیده بود گیسو اتکلن زده به جلسه شان رفته بود ،مدعی بود که
گیسو آدمی خرده بورژوا ست و غیره که این بگو مگوما بین آنها داستان
زیبا ودر عین حال غم انگیزی دارد .آخرین باری که گیسو را دیدم همانموقع
بود که بعد از جلسه رسیده گی به مشکالت بین او وحمید در شیب کوه با هم
مشغول صحبت بودیم و از اینکه با دخالت جمعی رفقای دیگرکولی بازی
حمید سعادتی پایان یافته آرامش یافته بود وبعد ازیک دل سیرگریه به نظر
می رسید دیگرنمی خواهد بچه ی تخص همیشگی باشد .برای حل مسئله "
اُتکلن " جلسه ای عمومی تشکیل شده بود ومسئله حل شد وروشن شد گیسو
اُتکلن استفاده نکرده بلکه لباسی گرمی ازپسرعمه اش دریکروزسرد پوشیده
بوده که پسر عمه اُتکلن مردانه استفاده کرده بوده است  .گیسو اصال با محیط
همدان آشنایی نداشت و با آن چشمان سبز وموهای میشی وکاله وکاپشن
وبرخورد بازدر روابط اجتماعی تابلو بود .گیسو به تهران رفت و به قصد
ادامه فعالیت سیاسی هم رفت  .انسانی بود سراپا شوروپرانرژی وحدود
یکماه بعد هم حسین چرخیان مطرح کرد به تهران باز می گردد .درمدت
 9-8ماهی که من با حسین آشنا شدم ودرطی فعالیت مشترکی که با هم داشتیم
من حسین را اینگونه شناختم .آدمی اهل مطالعه بود .دانش سیاسی او درحد
متوسط آنموقع هواداران اقلیت بود .اهل بحث وجدل بود .درکارعملی هم
تجربه داشت وتیپ کار تشکیالتی بود .مواضع اقلیت را خوب می شناخت
وهمواره در بحث با گروههای دیگرازمواضع خود دفاع می کرد .رفتاراو
متعادل بود و جدی گرفته می شد .حسین قدی متوسط داشت با موهای کوتاه
سیاه وعینکی برچشم و سبیل معمولی  .سن او به  23می خورد .یکبار هم
که علی برای ترویج مواضع اقلیت به همدان آمده بود شب درخانه ی حسین
چرخیان با علی سه نفره به گفتگونشستیم و مادرحسین برایمان کوکوی سیب
زمینی آماده کرده بود .مادر حسین فقط یک پسرداشت وتا جایی که یادم
هست پدرحسین فوت شده بود .بعد از  30خرداد  60که سرکوب شروع
شد طبق روایت ها که شنیدیم حسین چرخیان درتهران دریک بگیروبه بند
خیابانی دستگیرو جزاعدامیانی بود که بی محاکمه و فوری اعدام می شدند
بود .یادم هست در آنموقع من یکباردیگر به خانه ی آنها مراجعه کردم که
صاحب خانه گفت مادرحسین هم دیگرآنجا زندگی نمی کند .به مغازه لوله
کشی هم رفتم ولی بازخبر بیشتری از حسین دستگیرم نشد .همانموقع هم
شنیدیم گیسو هم دستگیرو اعدام شده است وهیچ گاه دیگراثری از او پیدا نشد.
حسین چرخیان دربهشت زهرا بخاک سپرده شده است وسالها پیش شنیدم
مادر حسین چرخیان هرجمعه می رفت بهشت زهرا وتنها با موهایی سپید
روی قبر او می نشست  .گویا در ردیف قبرحسین چرخیان همگی اعدامیان
سال  60هستند .سالهاست که مادرپیرحسین چرخیان هم فوت کرده است .
حسین چرخیان ازاعدامیان گمنامی است که تنها یکبار نام اورا بعنوان یک
اعدامی سال  1360مجاهدین خلق اعالم کردند ولی هرگزدرباره او چیزی
گفته و نوشته نشده است .متاسفانه تا کنون نیز بیش ازاین درباره ی حسین
چرخیان نمی دانم وعکسی از او نیز منتشر نشده است.

حسین غالمی
سال  1360ارتباط حسین غالمی با هواداران اقلیت در همدان وصل شد.
درمحله ی باباطاهرزندگی می کرد وحین درس خواندن درحمامی کار می
کرد که پدرش درآن حمام کارکرده بود .بعد از مرگ پدرش برادرش مسئول
تامین خانواده را برعهده داشت وحسین غالمی هم برای کمک به برادرش
سر حمام می رفت.
این حمام بسیارقدیمی وابتدایی بود وبهمین خاطرهم مشتری اندک ودرآمد
آن کم بود.
حسین غالمی را تاجایی که یادم هست بجزعلی اشترانی و من که رابط
حسین غالمی با بقیه ی نیروهای اقلیت بودم کس دیگری نمی شناخت.

شماره  113مرداد/شهریور 1390
جوانی بود  19 -18ساله و آماده ی مبارزه  .درسال  60تغییراتی دروضعیت
وآرایش نیروهای اقلیت بوجود آمده بود .تالش تشکیالت همدان این بود که
با توجه به تاکتیکهای آنموقع درمحالت متمرکزشویم وهمانجا فعالیت کنیم.
درمحله ی باباطاهرهم فعالیت شعارنویسی وپخش اعالمیه شروع شده بود.
حسین غالمی در شرایطی درارتباط قرارگرفت که جلسات عمومی درکوه
بدلیل مسائل امنیتی محدود شده بود وناچار بودیم سر قرارهای خیابانی
درباره ی مواضع اقلیت وارزیابی های سیاسی بعد از  30خرداد باهم
صحبت کنیم  .برنامه عمل سازمان یکی از مواردی بود که درباره ی آن
با حسین غالمی درباره ی آن بارها صحبت کردیم .گرایش به مبارزه ی
مسلحانه در حسین مشهود بود .بیاد دارم که یکبار پرسید سازمان درکجا می
خواهد جبهه باز کند؟ درآنموقع مسئله ی جبهه جنگل  ،جوخه های رزمی
و قیام مسلحانه بحث روز بود .طبق روال کار آنموقع هر موقع که نیروی
جدیدی وصل می شد مدتی باید درقرنطینه می ماند تا سطح توانایی او برای
تشکیالت همدان تشخیص داده شود .حسین کسی بود که براحتی درباره ی
مسائل صحبت می کرد وحتی جزئیات زندگی خانوادگی اش را مطرح می
کرد .خانواده او زحمتکش بودند وهزینه ی آنان بسختی تامین می شد .چهره
اوبا وجود جوانی نشان می داد که بچه ی فقراست وکینه ی طبقاتی وآگاهی
به مبارزه درچهره اش پیدا بود .مدتی بعد خبر دستگیری حسین غالمی
توسط یکی ازاقوامش به گوش رسید .فامیل حسین غالمی نقل می کرد" :
حسین درسرظهرکه کمی خلوت بوده است ،در پشت بام حمام مشغول ساختن
سه راهی بوده است که سه راهی دردستش منفجرمی شود .مقابل حمام پایگاه
بسیج بوده که بسیجی ها با صدای انفجاربیرون می آیند و حسین را با دست
مجروح می بینند ومی ریزند سرش ودستگیرش می کنند .خبر را ازداخل
زندان پیگیری کردیم ،تائید شد ودرزندان او را بادست باند پیچی شده دیده
بوده اند .مدتی بعد هم خبراعدام حسین غالمی رسید وبه این سرعت عجیب
سرنوشت حسین غالمی رقم خورد .پا به میدان مبارزه گذاشت و دردم جان
باخت.
درباره ی وضعیت حسین در زندان باید زندانیان سیاسی بنویسند .همین قدر
قطعی است که حسین غالمی در زندان وا نداد ویکه و تنها پای حکم رفت.
واقعیت اینست که این اقدام فردی حسین غالمی برای ساختن سه راهی کاری
نبود که ازاوخواسته شده باشد .حسین غالمی اما مطابق خط مشی آنموقع
سازمان عمل فردی کرد ومتاسفانه جان خود را نیزگذاشت .درآخرین قرارما
که چند هفته قبل ازشب عید سال  61بود وبازارشب عید گرم بود در بازار
قرارگذاشته بودیم وبا هم درباره ی نحوه برخورد با باند های سیاه که مقاله
ای از نشریه کار بود صحبت کردیم .بیاد دارم با حسین همچنین درمورد
شرایط زیربازجویی بعد ازدستگیری صحبت کردیم  .آنموقع نظر تشکیالت
این بود رفقای ما اگردستگیر شدند وهویت آنها برای بازجویان مشخص
نبود الزم به دفاع از سازمان ومارکسیسم نیست وانکارکنند ولی اگرهویت
آنها بر مال شد موظف به دفاع هستند .یکی از زندانیان سیاسی خاطره ای
را ازحسین غالمی تعریف کرد که در اینجا نقل می کنم .می گفت  " :ما به
حسین غالمی در زندان اعتماد کامل نداشتیم چونکه نتوانستیم او را بشناسیم
که ازرفقای خودمان بوده است ویا واقعا به کدام گروه تعلق دارد  .آخرین
باری که حسین غالمی را دیدم واو را برای اعدام می بردند آمد طرف من
برای خداحافظی و دیده بوسی اما من دست او را رد کردم و با او خداحافظی
نکردم " .از او خواستم تا خاطراتش را بنویسد واحساس امروزش را نسبت
به یک اعدامی در آخرین لحظات زندگی که بسمت یک همبندی می رود
وپس زده می شود بنویسد که تاامروزننوشته است .متاسفانه تاکنون تالش ها
برای یافتن عکسی از حسین غالمی بی نتیجه مانده است.

مهرداد گرانپایه
مهردادگرانپایه درزندان همدان در 24شهریور 1364به قتل رسید .او
ازاواسط سال  1361تا هنگام دستگیری قریب به دوسال بصورت نیمه
مخفی زندگی می کرد .سرکوب شدید بود و امکان اختفاء محدود .تالشهای
مهرداد برای یافتن کانال وصل به بقایای تشکیالت اقلیت هم بی نتیجه
مانده بود .مهرداد نیزنظیر سایرنیروهای انقالبی تحت تعقیب که هر لحظه
درمعرض بازداشت بودند باور داشت الاقل قبل از دستگیری امکانی فراهم
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حافظه جمعی و یادها...،
شود که بتواند به فعالیت متشکل ادامه دهد ،مبارزه کند ودر یک نبرد
رودررو تا پای جان بایستاد .همانطور که می دانیم درآ ن سالها در درون
زندانها قیامت وتازیانه وداربرپا بود و دربیرون زندان روش های سرکوب
وتعقیب نیروهای انقالبی با شدت ادامه داشت و دام گستری وشکارانقالبیون،
روش سیستماتیک سرکوب سازمانیافته ی دولتی شده بود .هدف فوری
دستگاه امنیتی یافتن رد تشکیالتهای سیاسی مخفی ونابودی همه فعالینی بود
که هنوزدستگیرنشده بودند ویا تحت تعقیب بودند.
مهرداد گرانپایه درچنین شرایطی دستگیر شد .ازجزئیات دستگیری او
اطالع موثقی در دست نیست .همینقدرروشن شددر فاصله سال  1361تا
1363درخارج ازمحل زادگاهش و درشهرهای مختلف زندگی می کرده
است .در این فاصله ارتباطی تشکیالتی نداشت ودر وضعیت مشابه صد تن
از نیروهای انقالبی قرارگرفته بود که درآن سالها بعد از دست دادن همه
ی کانالهای ارتباط با بخشی از تشکیالت های انقالبی از شهری به شهری
دیگر آواره بودند و برای تداوم فعالیت ویا مشورت ودریافت رهنمود شدیدا
نیاز به وصل مجدد با تشکیالت داشتند .بی تردید مهرداد نیزدربدردنبال
کسب رهنمود برای یافتن راهی برای خروج از این وضعیت بالتکلیفی
بود که سرانجام محل اختفای او شناسایی ودستگیرشد ودرانفرادی زندان
همدان به زیر فشاربازجویان وشکنجه گران کشیده شد .سرانجام روزی
که خانواده ی مهرداد گرانپایه برای مالقات زندانی شان با مقداری لباس
به زندان مراجعه می کنند ،مزدوران رژیم بی رحمانه جسد او را نشان
می دهند .مهرداد گرانپایه به قتل رسیده بود .سالها پیش بعد از یک دوره
ی طوالنی فرصت دیدارکوتاهی با مادرمهرداد برایم پیش آمد .براستی در
کالم کوتاه این مادردرشرح لحظه مواجهه اش با جسد فرزند زندانی اش که
گفت " باورمان نمی شد ،فکر کردیم حالش خوب نیست ودرازکشیده است،
صدا یش زدیم ،رفتیم جلو .باورکردنی نبود ،بچه از دست رفته بود" بار
فاجعه ای سنگین وجبران ناپذیر را بر دوش مادرش حس کردم .حقیقتا هم
فقدان مهرداد جبران ناپذیربود .بویژه برای خانواده اش وبویژه مادرش که
وی نیز بعد از تحمل رنجهای بسیار منجمله رنج نداشتن امکان دادخواهی
ازحکومت بیداد اسالمی جان سپرد .تاثیرزندگی ومرگ مهرداد گرانپایه
هنوزبرمن باقی است .اودوستان ورفقای بسیاری داشت اما همو برای من
بیش ازیک دوست وهم مدرسه ای و همراه و راهنما وهمفکروبرادری
بزرگتربود .مهرداد متولد  16مهرماه  1339و موقع حلق آویزدرزندان ویا
مرگ زیر شکنجه ( که تاکنون نه "جرم" او ونه "محاکمه" او ونه "حکم"
او روشن نشده است ) بسال  1364در آستانه ی  25سالگی عمرش بود،
جوان بود وورزشکارو عاشق وشیفته ی کوهستان وصعود به قله های بلند
کوههای ایران.
انقالب درایران بسال  57و فضای نیمه دمکراتیک سالهای اولیه هم نسالن
ما را که متاثر از جنبش و سازمان فدائیان بودیم در پیوند ی همه جانبه ی
عاطفی وسیاسی و رفاقت های بی غل وغش وصمیمت های بی همتایی
قرارداده بود .زندگی می کردیم که فعالیت سیاسی کنیم و هر جایی و هر
فرصتی برایمان محمل سیاست شده بود .رفاقت ما چند ماهی بعد از قیام و
قبل از انشعاب اقلیت واکثریت در هسته های پیشگام وشعارنویسی وپخش
اعالمیه ی شبانه شروع و به کوه پیمایی و رفت وآمد بیشتر با جمع دوستان
بیشتری ادامه یافت .با انشعاب من هم همچون مهرداد به اقلیت پیوستم  .از
سال  59به بعد تا سال  1361که زیر ضرب پلیسی قرارگرفته و ناگریز به
اختفاء شدیم روابط نزدیکی بین ما برقراربود .درهمین سال بود که مهرداد
سال چهارم دبیرستان بود .محل تحصیل ما بدلیل کثرت حضور هواداران
سازمانهای انقالبی و درمقابل آنها حضورهواداران جمهوری اسالمی
وبسیجی ها و چند نفرماموروخبرچین دادگاه انقالب بعد از انقالب همواره
مرکز مجادالت سیاسی بود وبعد از 30خرداد  60از جمله دبیرستانهای شهر
بود که حدود  30زندانی سیاسی از مجاهد وفدائی و دیگر گروههای مورد
سرکوب داشت .مهرداد از جمله کسانی بود که حقیقتا همه ی هم وغم اش
پیشبرد فعالیت مشترک ومقابله با توطئه های عناصرحزب الهی بود ورفیقی
قابل اتکاء برای بسیاری ازما بود .بویژه اینکه ازقدرت بدنی وجرات الزم
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برخوردار بود  .در عین حال آدمی شاد وبزله گو بود و حواسش به تقویت
روحیه ی اطرافیان بود ،چه آنگاه که درشبی تاریک از روزهای سال 1360
برای شعارنویسی ناچار بودیم گشتی های پاسداران وبسیجیان را دور بزنیم
چه آنگاه که درگذرعبوراز دره وبلندی کوهها راه های طوالنی را همراه
هم طی می کردیم همو بود که با تبحری خاص موضوعی با مزه درذهن
اش می ساخت وبه خنده مان می کشاند ویا اینکه که در کوهستان با صدای
سوتش ملودی آهنگی را درهوا پخش می کرد وبا او شروع به زمزه ی
سرودهای کوهستان می کردیم .مهرداد و برخی دوستانش کوهنوردان حرفه
ای بودند وازسر لطف دوستی با ما نیزبرنامه های بسیاری برپا می کردند که
خاطراتش همیشه برایم شیرین وزنده است .همین االن تصویر یکروزصبح
زود که همراه حمید سه نفره به زیر آبشارمیدان میشان در دامنه ی الوند
رسیده بودیم برایم زنده شد .توقف کوتاهی داشتیم .مهرداد دست ورویش را
در جویباری روان شسته بود وبا قامت کشیده وورزیده اش استوارایستاده
بود بر باالی دره و یکباره درآن سحرگاه بهاری با صدای صوت ملودی
ترانه ی بهار دلکش را به سبک رشید بهبودف بسیارماهرانه وشفاف اجراء
کرد .صدای صوتش در هوا می پیچید و تا دوردست ها می رفت .من که
جای خودم میخکوب شده بودم وحمید هم لبخند رضایتی باطنی چهره اش را
گشوده بود .براستی این تنها صدا نیست که می ماندو تصویرها هم ماندنی
ایست  .تاثیرزندگی وحتی مرگ آدمی بر دیگران ناشی ازشکل گیری اولین
و آخرین تصویری است که ازمیان هزاران خاطره بر ذهن آدمی برای
همیشه نقش می بندد .این یکی از تصاویری است که از بهار  1360قبل از
شروع موج اعدامها ازمهرداد برذهنم مانده است.
تصویردیگردرروز  17بهمن سال  1359درتهران شکل گرفت  .بعد از
حمله حزب هللا و کمیته چی ها و پاسداران مسلح درمیدان آزادی به تجمع
اولیه میتینگ سازمان ،جمعیت به سمت میدان توحید سرازیر شده بود.
خیابانها مملو از جمعیت بود وگاهی با سکوت وگاهی هم با شعار های
پراکنده ودرپی آن زد وخورد با حزب الهی ها و باز حرکت ادامه می یافت.
محل گردهمایی تغییر کرده بود وواقعا وقتی خیل جمعیت با سکوت حرکت
می کرد کسی به کسی نبود .من با مهرداد ویکی از رفقای دختردرحرکت
بودیم که دریک لحظه حزب الهی ها دست رفیق دختررا گرفتند وکشان
کشان بردند نزدیک یک وانت بار پارک شده کنار خیابان .چند متربدنبالشان
رفتم ومی گفتم این کاری نکرده که یکباره یک حزب الهی پایم را کشید
وکف خیابان ولوشدم  .تنها دیدم که مهرداد به سمت آنها هجوم آورد وچهار
پنج نفرریختند دور مهرداد وبا مشت و لگد از هر طرف بجان او افتادند .تا
من از جایم بلند شوم ده بیست ضربه مشت به سرمهرداد کوبیدند و پراکنده
شدند .مهرداد اما بزمین نیافتاد تنها گارد بوکس بازها را جلوی صورتش
گرفته بود ومی خورد .امانش نمی دادند .بمحض اینکه کتک کاری تمام شد
و مهرداد سرش را باال آورد ،دیدم صورتش سرخ وخون آلود است وگیج
شده است .با این حال لبخندی بمن زد وگفت  :آی زدند ها  ،آی خوردم
ها  ....آنروز تا آخر درخیابان های تهران با جمعیت از یکسو به سوی
دیگردرحرکت بودیم و اوهمچنان با روحیه ی قوی اش مایه ی دلگرمی
اطرافیان بود .درمیتینگ  17بهمن سایررفقایی که می شناختم بودند .در
تصاویر دیگر هم خاطره ی کوهپیمائی تا کاله قاضی و زواردررفتگی من
دراثر کم خوابی و گرما زده گی ومدارای همراهان نقش بسته است .زنده
یاد خلیل عبد نیکو* وحمید ومهرداد بودند که درمقابل ورزیده گی شان کم
می آوردم وآنها مرام کوه نورد داشتند ودستشان برای یاری رساندن همیشه
آماده بود.بویژه شیرین کاری مهرداد برای تقویت روحیه ی جمع ازیاد
رفتنی نیست .یکبارنیزدریک روزپاییزی درروستاهای اطراف شهر با هم
به پرسه زنی رفتیم تا رنگ آمیزی بی نظیر دره های پرازدرخت گیالس
را در فصل خزان یکبار دیگر ببینیم که فکر می کنم این آخرین تصویری
است ازآن دوران که درذهنم نقش بسته است .پاییز 1360بود .بتدریج با
شدت گرفتن بگیروببند ها قراربراین شده بود که رفت وآمد های حاشیه ای
را کمتر وروی قرارهای تشکیالتی متمرکزشویم .درهمین سال بود که بدلیل
تقسیم کارها و جابجایی ها جزدر موارد خیلی ضروری یکدیگررا نمی دیدیم
وبرنامه ی مشترکی با هم نداشتیم  .بیاد دارم که رفت وآمدها هم بخانه ی آنها
دیگرکم و خیلی کم شده بود .خانه ای که درب اش پیش ترودرهرشرایطی
بقیه در صفحه 7

اعتصاب  ،تظاهرات و تجمعات حق مسلم ماست
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بقیه از صفحه 6

سوزان نیکزاد از فراز قله ای... ،

حافظه جمعی و یادها...،

شالق و یا مشت و لگد گذشتند .بارها در پشت در اتاق شکنجه منتظر نوبت
نشستم وآنوقت فریاد سوزان و صدای نفس نفس چند مرد ،شیهه بازجوها..
حرف بزن سلیته ...کجا قرار داری ...هرزه ...رابطتت کیه؟  ...و صدای
تازیانه هائی که فضا را میشکافت ،روز و شب و ساعتهای متوالی ،چقدر
طوالنی....سوزان را لحظه ای رها نمیکردند وسوزان از ته دل فریاد میزد،
فقط فریاد میکشید ،فریادی که تمام وجود را میشکافت و در اعماق روح
دردی عمیق به جا میگذاشت ،دردی که هرگز التیام نیافت .آه رفیق من
چه کشیدی،چگونه فشرده رنج تاریخی انسانهای ستمدیده بر پیکر و روح
مهربانت متراکم شد .متعلق به نسلی بودیم که رژیم سلطنت را با هزاران
امید و آرزو سرنگون کرده بود .مردمی که در آرزوی دنیائی بهتر و دور
از استثمار از جا برخاسته ،مردمی که در شرایط انقالبی طعم همبستگی
وهمدلی را چشیده بودند .جوانان آرمانگرائی که سکوت در برابر بیعدالتی،
تا آنجائی که در قدرت درکشان بود را پذیرا نبودند و اکنون حاکمیتی که
وادارت میکرد که به ناگهان ساکت پشت در به انتظار نوبت خود بنشینی و
به فریادهای رفقا وهمراهانت زیرشالق شکنجه گوش دهی.رنج و خشمت را
در سکوت قورت دهی .آنچه در زندان بر ما میگذشت متراکم شدۀ همانی بود
که به مرور در کل جامعه پیش میرفت .اجبار به سکوت در مقابل خشونت
و شقاوت ،رواج سرکوب و افقشان عادت دادن جامعه به عادی دیدن آن.
یکشب بعد از اینکه شکنجه من تمام شد و اتاق منتظرین بازجوئی پر بود من
توانستم در کریدور بزرگی در کنار چند نفر دیگر دراز بکشم .از زیرچشم
بند و پتوی سربازی سعی میکردم به اطراف نگاهی بیاندازم .غلغله ای بود.
پاهای برهنه سیاه و ورم کرده بود که برزمین کشیده میشد اسیران یا پا
برهنه بودند و یا دمپائی پالستیکی داشتند و آنانی که کفش بپا داشتند بازجوها
و زندانبانان بودند که در رفت و آمد بودند .یک نفر را میزدنند .آنکه میزد،
فریاد میزد  ..بی شرف ..مادر فالن ....بگو چه کسی رو میخواستی بکشی...
میخواستی منفجر کنی ..ها ؟ با همین مواد دهنت رو منفجر میکنم .و آنکه
میخورد میگفت..آی..آی ...نزن ...بابا من ماهیگیرم .من کارم اینه ...اینارو
تو آب منفجر میکنم بعد کلی ماهی گیرم میاد .به چی قسم بخورم که قبول کنید
من نمیدونم در مورد چی حرف میزنید؟ برین از همسایه ها بپرسید .همه مرا
میشناسند .نه ......بازجو وقت پرس و جو از همسایه ها را هم نداشت .سرش
شلوغ بود و ابزارش شکنجه تا مرگ .....همینجا دهنتو ....اینقدر بخور تا
بمیری ...نمیگی ..نه؟ خسته و خرد و خمیر بودم .به حرفهای مرد جوان فکر
میکردم .آیا واقعا ماهیگیر بود؟ راستی چه بر سر راننده تاکسی تلفنی که
همراه ما دستگیر شد آمد آیا او هم االن در حال تحمل ضربات شالق بود ؟؟
صدای نعره بازجوئی دیگر با صدای زوزه تازیانه در فضا پیچید حرف بزن
دختره پتیاره  ...کجا قرار داری؟ ..و دخترکی با صدای بسیارجوانی جیغ
میزد مامان ...مامان ...آه  ...او مادرش را میخواست ...طفلک در کجای این
دنیا ایستاده بود؟ چند سال زندگی کرده بود که حاال گذارش به این سرزمین
وحشت افتاده بود؟ و واقعا چه میتوانسته انجام داده باشد که اینچنین جسم و
روحش را تکه تکه میکردند؟ ...و دوباره فریاد یا زینب بازجو با صدائی که
از چرخیدن تازیانه در هوا به هم می پیچید .یک زندانی را با برانکارد دستی
آورند و در کنار من خواباندند .پاهایش که از زیر پتو بیرون بود باند پیچی
و خونی بود ،دستانش ،پیشانی و سر و صورتش و بر باندپیچی روی بینی
اش هنوز خون تازه بود .سوزان بود .از زیر چادر دستش را گرفتم بزور
لبخند کوچکی زد .با حالتی که به نظر میرسید به سختی حرف میزند پرسید
تویی؟ پچ پچ کنان گفتم..آره  ..آروم...اینا اینجان  ...با صدای بلند تری
گفت ،نتونستند چیزی از من در بیارند ..نگفتم....نتونستند....از فاصله 20
قدمی ما ،کفشهائی شروع به جلو آمدن کرد به نظرم رسید که سوزان کامال
هوشیار نیست با صدای بلند تری به سوزان گفتم ما که چیزی نداریم بگیم..
ما هیچی نداریم که بگیم  ....و آن کفشها بر سر و کله من کوبیدند کفشهای
بازجو روح هللا بود و فریاد او با فحاشیهای رکیکش .آیا من و سوزان از
دو دنیای متفاوت هر چند در کنار هم ،حرف نمیزدیم ؟ دنیای من ،که من
درآن امکان انکار را میدیدم و دنیای سوزان ،که خود را لو رفته یافته بود
و جائی برای انکار نمیدید.

برویمان باز بود ومهربانی مادرو دیگر بستگانش خوش آمد گو وبدرقه ی
راه بود .رهنمود تشکیالتی اما این بود که برای احتیاط ورعایت یکسری
مسائل کمترسراغ یکدیگربرویم .مادر مهرداد می دانست که روابط دوستی
ما آمیخته به فعالیت سیاسی است و همواره حس مسئولیت او درسالمت
وحفظ رفقا مشهود بود .می دانست وقتی پایمان را ازخانه بیرون می گذاریم
برنامه ای در پیش است .حسی باومی گفت و سفارش می کرد مواظب
خودمان باشیم  .بارها شنیده بودم به مهرداد سفارش می کرد " :مهرداد
مواظب آقا پسرجان باش ! "

ادامه مطلب در شماره بعدی ...

مهرداد گرانپایه متعلق به نسلی بود که بر آرمان سوسیالیسم وآزادی وبرابری
جان گذاشت و دررویارویی نابرابر زبونی جالدانش را به اثبات رساند.
یاد شان یاد باد
* حمید سعادتی هوادارسازمان چریکهای فدائی خلق ایران  /جناح اقلیت
بود که در  15آذرماه  1360در سن  16سالگی به جوخه ی اعدام سپرده
شد.
* خلیل عبد نیکو از دوستان کوهنورد مهرداد گرانپایه بود که سرانجام در
آبانماه  1387درعمق غاری درکرمانشاه جان باخت.

برای دریافت نشریات سازمان اتحاد فدائیان
کمونیست به سایت سازمان مراجعه نمائید
www.fedayi.org

شماره  113مرداد/شهریور 1390
سوزان نیکزاد از فراز قله ای ،به حقارتشان
چشم دوخته بود!( بخش ) 1
مهرنوش شفیعی

Kar@fedayi.org

( این مطلب در  2بخش به چاپ می رسد)
با تاکسی وارد کوچه نسبتا باریکی شدیم که پراز خانه های مسکونی بود و
در یک طرف کوچه ماشینها تنگاتنگ پارک کرده بودند .تاکسی در مقابل
یک خانه کلنگی ایستاد او به سرعت از تاکسی پیاده شد تا از خانه مادرش
دستگاه تایپی را که از مدتها پیش و بعد از پاکسازی هنوز باقی مانده بود
بیاورد و من در تاکسی ماندم .مدتها بود که به این خانه رفت و آمد نمیکرد.
شب بود .من به ماشینهائی که روبروی ما پارک کرده بودند نگاه میکردم
همه خالی به نظر میرسیدند .ماشینی از پشت سر آمد در روشنائی نور این
ماشین به نظر رسید که سایه ای دریکی از ماشینهای روبروی من تکان
خورد ولی سریع محو شد در همان لحظه صدای مردی از بیرون شنیده شد.
خانم سوزان نیکزاد  ...مردی مسلسل را میان دوکتف سوزان فشار میداد
و در همان لحظه  2نفر مسلح به درون تاکسی که من در آن بودم هجوم
آوردند .راننده تاکسی به  2مرد مسلح اعتراض میکرد و میگفت کسی اینجا
کار خالفی که نکرده ...چرا این جوری حمله میکنید ..این خانم کاری نکرده.
سوزان را بدرون همان اتومبیلی بردند که چند لحظه پیش سایه ای در آن
تکان خورده بود و به کف ماشین خزیده بود .ماشینها که با تاکسی حداقل 3
تا میشدند حرکت کردند .با سرعتی که گویی در حال پرواز بودند .با التر
از چهاراه سید خندان برای لحظه ای  2تا اتومبیل در موازات هم قرار
گرفتند .در صندلی پشت راننده ،سوزان را دیدم .مصمم و نترس و مشت گره
کرده اش را به من نشان داد در کنار او مرد مسلح و در همان لحظه سایه
خزیده را ...آه  ..او بود همان دختر جوانی که  4ساعت پیش سر قرارش
با سوزان نیامده بود اومرا دید ولی نگاهش را از من دزدید .چیزی در او
تغییر کرده بود انگار که قوز در آورده بود  ..به چشم من  ،قوزی بر شانه
ها و گردنش آمده بود.یاد ورزشکارانی افتادم که روزگاری در تلویزیون
دیده بودم .یک نوع ورزش اروپائی که آنموقع عجیب به نظرم رسیده بود.
آنها لباسهای مخصوصی میپوشیدند که سرشانه ها و پشت کتفشان خیلی
برآمده بود تا در بازی بتوانندمرتب بهم تنه بزنند و رقیب را به این طرف
و آنطرف پرتاب کنند .بازیکنان هاکی روی یخ .آن  2نفر مسلح در تاکسی
مرتب به من فحش میدادند .در سرباالئی اوین تو سرو کله و صورت من
میزدند و میگفتند میدونی کجا میریم؟ از اینجا راه برگشتی نیست ..عمودی
میری ..افقی برمیگردی فالن  ...فالن شده ...و در همانجاها بود که به من
چشم بند و دستبند زدند .همه چی با سرعت پیش میرفت .بازجوها عجله
داشتند که صید خود را به مسلخ ببرند .دستان و کتفم را،برای بستن قپانی
کشیدند ،یک دست از باالی سر ودر جهت مخالف دست دیگرم را از پشت
بهم رساندند وپشت گردنم بشکل ضربدری بستند .اسمت چیه ؟؟ اسم رابطتت
چیه؟ محل قرار...و  .....در همانحال صدای فریاد سوزان را شنیدم و منرا
از سقف آویزان کردند .باورم نمیشد که چنین دردی هم وجود داشته باشد.
بند بند پیکرم در حال از هم گسستن بود ،انگار که ماده ای اسیدی سراسر
بدنم ،ذرات وجودم را می سوزاند و از هم پاره میکند .در عین حال که فقط
نوک انگشتان پایم به زمین میرسید با وسیله ای که شاید کابل و یا شالق
بود برگردن و شانه ها و کمرم میزدند .چشم بند داشتم و هیچ نمی دیدم در
آن لحظات گاهی به نظرم میرسید که این ضربات آنقدر منظم هستند که اگر
بتوانم خودم را تکان بدهم شاید ضربه بعدی به من اصابت نکند ولی هربار
که تالشی میکردم حلقه دستبند تنگترو زنجیر کشیده تر میشد گاه حواس و
هوشم را از دست میدادم ولی هر بار که به هوش بودم فریاد سوزان را هم
میشنیدم.ساعتها میگذشت شکنجه بود و فریاد و بدو بیراه شکنجه گران که
نمی خواستند وقت از دست برود .در آن میان صدای آن دختر را هم شنیدم.
با درد میگفت " :منکه گفتم ..چرا دوباره میزنید."...نه آنها سیر نمیشدند
تصور میکردند که تازه صید را بدام انداخته اند .روزهای متوالی با قپانی،
بقیه در صفحه 7

آخرین اخبار و گزارشات  ،مقاالت  ،اطالعیه ها و
نشریات سازمان را از سایتهای زیر دریافت کنید

www.fedayi.org
www.kare-online.org
برای تماس با سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
و یا ارگانهای آن با یکی از آدرسهای زیر
تماس بگیرید
کار کمونیستی آنالین
info@kare-online.org
روابط عمومی
webmaster@fedayi.org
کمیته کردستان
kurdistan@fedayi.org
کمیته تهران
tehran@fedayi.org
کمیته کرج
karaj@fedayi.org
کمیته آذربایجان
azer@fedayi.org
مسئولین پا لتاک
paltalkroom@fedayi.org
کمیته امور پناهندگی
panahjo@fedayi.org

