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 شكست سكوت و خفقان
 

توسط پيشاهنگان فدایی خلق، ناقوس مرگ  با آغاز مبارزه مسلحانه ٤٩     در بهمن سال 
صادق ترین و پاك ترین فرزندان خلق با انبانی خالی از . امپریاليسم و ارتجاع در ایران به صدا درآمد

تجربه، ولی با عزمی راسخ و با ایمانی چون آوه استوار به جنگ قطعی با دشمنی برخاستند آه 
 .  امكانات و نيروهایش در ایران حاآم نموده بودسال ها سكوت و خفقان را با استفاده از تمامی

     این پيشاهنگان راستين انقالب، رسالت تاریخی خود را دریافته و دالورانه به پا خاسته بودند تا 
در عمل نشان دهند آه قدرت دشمن شكست پذیر است و می توان با او درافتاد و پرده از چهره 

ا به نيروی پرتوان خود آگاه سازند آه زنجير را از دست و پای بدین ترتيب خلق ر. ننگين او برداشت
خود بگسلند و در طول مبارزه طوالنی، ستم آشی و تيره روزی و فقر و رنج فراوان خود را پایان 

حماسه سياهكل، پيروزی در حمله به آالنتری ها، مصادره بانك ها جهت تأمين جنبش از . بخشند
ن دسته جمعی فرزندان خلق به دست مزدوران امپریاليسم جهانی نظر مادی، دستگيری و تيربارا

و باز هم عمليات قهرمانانه ) آه ناشی از ناگزیری بی تجربگی پيشاهنگان در آغاز مبارزه است(
 .  اتفاق می افتاد٥٠ تا اردیبهشت ٤٩مبارزین، اینها همه وقایعی بودند آه از بهمن 

 اجرا آردند، رژیم آه ∗)١(ی خائنفرسيو را در مورد سپهبد      پس از اینكه رفقا حكم دادگاه خلق
دشمن . انتظار چنين ضربه ای را نداشت، به دست و پا افتاد و تمام تجهيزات خود را به آار گرفت

ابلهانه تصور می آرد آه دیگر همه چيز پایان یافته و او توانسته ) ٢(سياهكلبعد از اعدام قهرمانان 
فه سازد و ابلهانه تر اینكه می پنداشت فرزندان مبارز خلق همان پانزده است جنبش را در نطفه خ

قهرمان دليری بودند آه او آنها را اعدام آرده یا زیر شدیدترین شكنجه ها شهيدشان آرده و پيكر 
 رفيق دیگر در رابطه با رفقای شهيد برای او 9وقتی نام . بی جان آنها را تيرباران نموده است

او آه هرگز نمی توانست از نظر تاریخی شرایط ایران را تجزیه و تحليل آرده و شناخته شدند، 
متوجه شود آه این شرایط تاریخی است آه انقالب را در دستور روز قرار داده و مبارزین صادق بی 

 نفر مبارز در ایران باقی مانده 9شماری را پرورش می دهد، در روزنامه ها نوشت آه گویا فقط 
طر قدرت نمایی، عكس آنها را چاپ آرده و در سراسر ایران منتشر نمود و برای به خا. است

رفيق :  تن رفيق انقالبی عبارت بودند از9. دستگيری هر یك صد هزار تومان جایزه تعيين آرد
پویان سالحی، رفيق اميرپرویز اشرف، رفيق جواد ور، رفيق حميد بهائی  اسکندر، رفيق منوچهر
نژاد مفتاحی ، رفيقصادقی زیبرم، رفيق عباس ری آشتيانی، رفيق احمد صف رحمت، رفيق محمد

نذیری پيرو دشمن ابلهانه انتظار داشت خلقی آه این فرزندان قهرمان را در دامن خود ). ٣(اله
ولی نتيجه این . پرورش داده بود به آمك او شتابد و به درخواست ننگين او پاسخ مثبت بدهد

ن شد آه خلق هرچه زودتر متوجه آغاز مبارزه و وجود نيروهای انقالبی تالش عبث دشمن تنها ای
همان چيزی آه انقالبيون پيشاهنگ می بایست با اعمال قدرت انقالبی در طی . در آشور گردد

 .مدتی طوالنی و در سطح گسترده، خلق را از آن آگاه آنند

  پ   
ا      
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فی آرد و بدین گونه از قهرمانان خلق  تن از پيشگامان انقالب را به مردم معر9     عالوه بر این، 
با عكس العمل شورانگيزی آه . تجليل آرد و آرزوی مردم را بی آنكه خودش بخواهد، برآورد ساخت

ولی دیگر چاره ای نداشت . خلق در این مورد نشان داد، دشمن خيلی زود پی به اشتباه خود ُبرد
زیادی از این عكس ها را از در و دیوار مردم تعداد . عكس العمل های مردم بسيار نویدبخش بود

اگر ده برابر این هم پول بدهند، ما حاضر : اآثرا می گفتند آه. آنده و به خانه های خود می ُبردند
یا، این ها مانند ویت آنگ ها . یا اینكه، این پول حرام است. نمی شویم این ها را لو بدهيم

آنها خيلی زودتر از آنچه انتظار می . لب توجه بودتأثير این امر بر قشر روشنفكر هم جا.  هستند
به هر حال جنبش آزادیبخش آغاز شده بود و همگی می بایست . رفت به مبارزه روی آور شدند

 .برای پيشبرد آن تالش می آردیم
، از آغاز مبارزه مسلحانه به آن پيوسته بودیم تا بهروز      من هم همراه رفيق و برادر انقالبيم 

من در همان شرایطی . خود را در مبارزه  رهایی بخش خلق های در بند ستم انجام دهيموظيفه 
ان تن رفيق نامبرده می گشت، همراه دو تن از رفقا، رفيق 9آه دشمن همه جا به دنبال   و پو

تيم ما مسئوليت چاپ و پخش اعالميه هایی . در یك خانه تيمی زندگی می آردم) 4(نابدلرفيق 
اشت آه بعد از انجام هر عمل انقالبی یا به مناسبت های دیگر می بایست بين را به عهده د

اما در صورت لزوم وظایف دیگری نيز به عهده می . این مسئوليت اصلی ما بود. مردم منتشر شود
 .گرفتيم

گرچه در .      هرعمل انقالبی آه انجام می گرفت اميد تازه ای در دل ها شكوفا می ساخت
 مبارزه مسلحانه شكی نبود و شرایط نيز نشان می داد آه تنها راه برانداختن درستی خط مشی

سلطه امپریاليستی و ارتجاع داخلی همين راه است، ولی هنوز هم معلوم نبود این مبارزه با 
امكانات آم و بی تجربگی آغاز انقالب چگونه ادامه پيدا خواهد آرد و حقانيت خود را در طول چه 

در این مبارزه ممكن است ضربه های : " در این مورد می گفتپویانرفيق . هد نمودزمانی ثابت خوا
ولی مبارزه ای آه شروع آرده . سنگينی به سازمان وارد آید و یا حتی افراد سازمان از بين بروند

ایم حق است و ما خوشحاليم آه شروع آننده این مبارزه ایم و ایمان دارم آه اگر سازمان 
 .".  خلق هم نبوده باشد، سازمان های انقالبی دیگر آن را ادامه خواهند دادچریكهای فدایی

انرفقا   6:30یك روز بعد از ظهر ساعت .      اواخر فروردین پنجاه بود  برای پخش نابدل و پو
نخستين اعالميه های سازمان و چسباندن آنها به دیوار آوچه ها از خانه خارج شدند و قرار شد 

سالحی همراه رفيق نابدلرفيق . ه خانه برگردندساعت ده شب ب  به وسيله موتورسيكلت جواد
 می گلوی هم با رفيق پویانرفيق . حرآت می آردند و مأمور چسباندن اعالميه به دیوارها بودند

 . رفت
.  گذشت10ساعت از .  خبری نشدنابدلاما از رفيق .  برگشتپویانشب رفيق  9:30     ساعت 

.  شد و دیگر انتظار بی فایده بود11:30ساعت .  و همچنان انتظار می آشيدیمما نگران بودیم
 . حدس ما درست بود. فهميدیم آه رفقا دستگير و یا شهيد شده اند

هنگامی آه رفقا مشغول چسباندن اعالميه به .  از این قرار بودنابدل     ماجرای دستگيری رفيق 
رفقا فوری . نها را می بيند و شروع به فریادزدن می آنددیوار بودند، یك استوار بازنشسته ارتش آ

ولی چون آن محل را قبال  به خوبی شناسایی نكرده بودند، . پشت موتور نشسته و فرار می آنند
هنگامی آه رفقا از آوچه . داخل آوچه ای می شوند آه روبروی آالنتری خيابان پامنار باز می شد

ری مواجه می شوند آه به دنبال فریادهای استوار مزبور به خارج می شدند با نگهبان های آالنت
در این زد و خورد رفيق . رفقا نيز متقابال به تيراندازی پاسخ می دهند. رفقا تيراندازی می آنند

 بعد از یك نبرد سالحیرفيق .  تيرخورده و بيهوش می شود و نمی تواند خود را بُكشدنابدل
وله اش به حيات خود پایان می دهد و به شهادت می رسد تا زنده به دالورانه و نابرابر با آخرین گل
رفيق آخرین گلوله اش را از پشت گردن به خود می زند تا صورتش . دست دشمن اسير نشود

 . متالشی شود
 رفيق رزمنده ای 9     او به این ترتيب می خواست از تبليغات دشمن درباره آشته شدن یكی از 

 .  و دیوار چسبانده بودند، جلوگيری آندآه عكسشان را به در
همانجا با پيكر تيرخورده به شكنجه .  به بيمارستان شهربانی منتقل می شودنابدل     رفيق 

مقاومتی آه رفيق در نخستين روزهای دستگيری از خود نشان داد، . وحشيانه او می پردازند
به او گفته بودند، اگر حرف . شته بودافسانه وار بود و خود دشمن را نيز به تحسين و تعجب وادا
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تير مال شماست و حرف مال : "نزنی گلوله را از پایت در نمی آوریم و او دالورانه پاسخ داده بود
 .". من آنچه را آه متعلق به خلقم و من است حفظ خواهم آرد. من

خود را از طبقه      در همين روزها یك بار هم با استفاده از لحظه آوتاهی از غفلت نگهبانان، 
او می خواست بدین وسيله خودُآشی آند تا اسرار . سوم بيمارستان شهربانی پایين انداخته بود

او با . اما این بار هم زنده مانده و فقط بخيه های شكمش پاره شده بودند. جنبش را فاش نسازد
آند اما مزدوران دست خود سعی آرده بود تا روده هایش را بيرون بریزد و بدینوسيله خودُآشی 

 . رسيده و مانع این آار شده بودند
     وقتی به او گفتند همه اعضای سازمان را دستگير ساختيم و به زودی شما را تيرباران خواهيم 

این مهم نيست، ما در مقابل دشمن می شكنيم : "آرد، با تمام احساسات انقالبيش گفته بود
در برابر شكنجه های وحشيانه مزدوران مقاومت آرده او چندین روز !". ولی هرگز خم نمی شویم

و یك آلمه برای آنها از اسرار جنبش بروز نداده بود و حتی آدرس خانه تيمی را بعد از بيست روز 
گفته بود آه ما دیگر خانه را تخليه آرده بودیم و بعد از چندین روز آه دشمن به خانه تيمی ما 

 .ه بودریخته بود دست خالی و ناآام برگشت
 
 
 
 
 

 
 اشتباهات ناشی از بی تجربگی

 
بی آنكه آوچكترین اقدامی بكنيم، شب را در .  نااميد شدیمنابدل     بعد از آنكه از مراجعت رفيق 
صبح فردا به جمع و جور آردن وسائل و سوزاندن پاره ای مطالب . همان خانه به صبح رساندیم

 با رفيقی دیگر همانجا ماندند و پویانولی رفيق . رفتممن ساعت یك بعد از ظهر به تبریز . پرداختيم
 . خانه را ترك نمودند9آنشب را نيز در آن خانه گذراندند و صبح روز دیگر ساعت 

 شب دستگيری یا فردای آن روز درباره آدرس خانه اطالعی به نابدل     روشن است آه اگر رفيق 
نجا اتفاق می افتاد و چه خوب آه دیرتر به هما) 5(دشمن می داد، درگيری خيابان نيروی هوایی

، ارزشمند پویانچرا آه هر ساعتی از زندگی رفقای انقالبی، مخصوصا رفيقی چون . وقوع پيوست
 باخبر نابدلمن آن روز به تبریز رفتم و رفقای تبریز را از دستگيری . و در پيشبرد جنبش مؤثر است
دو روز بعد طبق قرار قبلی .  شدن اقدامی نكردیم برای مخفیبهروزساختم ولی نه من و نه رفيق 

این رفت و .  داشتم به تهران آمدم و چون رفيق را ندیدم دوباره به تبریز برگشتمپویانآه با رفيق 
بدلیكی بعد از دستگيری رفيق : برگشت من از دو نظر اشتباه بود ، من می بایست با وجود ن

 احتماال دشمن برای دستگيری من، خانواده ام را اطمينانی آه به او داشتم، مخفی می شدم و
دوم اینكه چون به خانواده ام گفته بودم در تهران درس می خوانم، . تحت آنترل قرار می داد

اواسط سال مسافرت آردن به تبریز، آن هم دوبار به فاصله دو روز برای آنها تعجب آور و مشكوك 
هر صورت، یك هفته در تبریز ماندم و بعد طبق قرار به . بود و من به این نكته توجهی نمی آردم

 دو سه روز بعد به تهران آمد و باز هم بی خيال و بدون اینكه بهروزرفيق . قبلی به تهران آمدم
 در آن موقع به خاطر نگفتن اسم رفقایش، چه شکنجه هائی را تحمل می کند، نابدلبدانيم رفيق 

 . آزادانه می گشتيم
اما بی تجربگی آغاز کار، ناگزیر . ، اشتباه بودنابدلت ما بعد از دستگيری رفيق      تک تک اقداما

در آن موقع، نبودن هيچ گونه تجربه عملی از نحوه عمل دشمن و . این اشتباهات را به بار می آورد
 . تصور ذهنی داشتن از سيستم پليسی، خوش خيالی هایی به وجود آورده بود

من از طرف سازمان مأموریت یافتم .  می گذشتنابدلستگيری رفيق      بيش از بيست روز از د
به مسجدی آه نزدیك خانه تيمی ما قرار داشت و زن صاحبخانه برای خواندن نماز به آنجا می 

طرحی نيز بود آه اگر . قرار شد از طریق صحبت با زن صاحبخانه از اوضاع باخبر بشوم. رفت، بروم
. من عصر به مسجد رفتم). از طرف رفقا(ند، به آنجا حمله شود ساواآی ها به خانه ریخته باش

ساعت رفتنم را طوری تنظيم آرده بودم آه سر نماز به آنجا برسم آه در آن موقع پيداآردن صاحب 
در این فاصله پيش صاحب . به موقع رسيدم و صاحب خانه را پيدا آردم. خانه از بين افراد آسان بود
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او همين آه چشمش به من افتاد رنگش پرید و نشانه های ترس در . زدمخانه رفتم و با او حرف 
. بعد از آمی حرف زدن متوجه وضع غيرعادی او شدم و همه چيز را فهميدم. چهره اش پيدا شد

 .ساواآی ها در خانه بودند
می دانستم چه بسا به علت ناآگاهی و .       نماز شروع شد و من فوری از مسجد خارج شدم

 تأثير تهدید مأموران ساواك، اگر آنجا بایستم ممكن است حرآتی از او سر بزند آه منجر به یا تحت
. از این رو من فاصله بين دو نماز را برای صحبت با او انتخاب آرده بودم. شناخته شدن من بشود

 .زیرا موقعيت مناسبی برای این آار بود
 شهربانی همراه زن صاحبخانه مرتب به مسجد      بعدها فهميدم آه بعد از آن، هر روز اآيپی از

 !می آمده، گویی آه من می خواستم دوباره به آن جا برگردم
 
 
 
 
 
 

 
 تالش های پردامنه دشمن برای دستگيری من و رفيق بهروز

 
چون هنوز خانه ای .      من حتی به خانه برادرم نيز آه فعاليت سياسی نداشت، می رفتم

ه نمی دانستم دشمن چه تالش پردامنه ای را برای یافتن و دستگيری در حالی آ. نگرفته بودیم
ماجرا از این قرار بود آه رفيق نابدل بعد از چندین روز شكنجه شدن و . من آغاز آرده است

مأمورین برای دستگيری ما به خانه پدری مان .  را فاش می آندبهروزمقاومت دليرانه، اسم رفيق 
آنها همچون حيوانی زنجير گسيخته شبانه به خانه مان می ریزند و به . در تبریز مراجعه می آنند

مادرم آه از حمله ناگهانی آنها ترسيده و سخت نگران بچه های . جستجوی خانه می پردازند
ولی آنها .  بود، از آنها می خواهد آه بگذارند او به خانه برادرم برودمحمد و بهروخود، من، رفيق 

عالوه بر آن، هر آس در روزهای بعد هم در خانه را می زده او .  او نداده بودندچنين اجازه ای را به
 . را به داخل آورده و دیگر اجازه بيرون رفتن را به او نمی دادند

به خانه برمی گردد ) 6"(محمد"     یك شبانه روز همانجا می مانند و شب بعد آه برادر آوچكترم 
سعادتی خواهرم، رفيق بعد به سراغ شوهر. او را می گيرند رفته او را هم دستگير می ) 7(آاظم

 . آنند و برای آسب اطالعات به ساواك تبریز می برند
با این همه یكی از سمپاتيزان های پيشرفته .  با زن و فرزندش زندگی می آردآاظم     رفيق 
نه و نفرت شدید او آه سراپا آآنده از آي. اما اقدامی جهت مخفی شدن نكرده بود. سازمان بود

طبقاتی بود بعد از دستگيری برای اینكه آمترین اطالعاتی در اختيار آنان نگذارد، دست به فریب 
دشمن به خيال اینكه می تواند با آزاد آردن او . آنها می زند و خود را فردی ساده جلوه می دهد

هدیدش می نماید آه اگر در ولی ت.  را در رابطه با وی دستگير سازد او را آزاد می آندبهروزرفيق 
 آنها را آمك نكند، او را باز دستگير ساخته و سخت تحت شكنجه اش قرار بهروزدستگيری رفيق 

 متوجه این آاظمرفيق . خواهند داد و در این مدت تمام حرآات او را تحت آنترل خود می گيرند
س خواهد گرفت و می بيند  در این روزها با او تمابهروزاو می دانست آه رفيق . موضوع می شود

آه زیر این آنترل شدید نمی تواند او را از جریان مطلع سازد و احتماال هنگام دیدارشان دستگيرش 
از این رو بی آنكه ذره ای تردید نشان دهد شبانه با خوردن َسم و بریدن شاهرگ . خواهند آرد

ری آه متوجه اوست باخبر  را از خطبهروزتا بدین وسيله رفيق . دست هایش خودُآشی می آند
 . سازد

برای نجات دادن او شبانه به هر اقدامی دست .      دشمن به زودی از اقدام او باخبر می شود
 با دل آاظماما رفيق . می زند، او را به بيمارستان می رساند و بهبودی او را مصرانه می خواهند

دشمن . ه و خونين، شهيد می شودُپر راز و لب فروبسته و مشت هایی از خشم و آينه گره شد
 را از مرگ آاظماز این ناآامی آنچنان مأیوس و وامانده شد آه پزشكياری را آه نتوانسته بود رفيق 

عالوه ! شكایت آرده بود) آاظمظاهرا از جانب خانواده رفيق (نجات دهد به دادگاه آشانده و از او 
قهرمان خود در مراسم به خاك سپردن او آرده بر آن، در تجليل پرشوری آه مردم تبریز از فرزند 



 حماسه مقاومت به قلم اشرف دهقاني
ديدگاه سايتدر ) 2(شماره   

 

 

ا

بودند، دشمن بيش از حد خشمگين شده بود و از طرفی به علت اینكه نمی توانست پرده از 
اما آينه اش را با دستگيری . سياهكاری های خود بردارد، نتوانسته بود جلوی این آار را بگيرد

اما این ها هيچ یك خشم . احتی می آرده اندبعدی آنهایی فرونشانده بود آه بيش از همه ابراز نار
ظمرفيق . حيوانی او را تسكين نمی داد  یك بار دیگر زبونی و ناتوانی دشمن را در برابر آ

: آخرین سفارش او به مادرم این بود. پاآباختگی ُپرشكوه یك انقالبی راستين به ثبوت رسانيد
 ها بكشد، تو هرگز التماس نكن، دشمن مادر ممكن است دشمن فرزندان ترا زیر بدترین شكنجه"

 .".پست تر از آن است آه تو از او آوچكترین چيزی بخواهی
او تمام جاده هایی را آه از تهران .      تالش های گسترده دشمن به همين جا پایان نمی یابد

تمام مؤسساتی را آه تصور می آرد ممكن است من آنجا . بيرون می رفت تحت نظر گرفته بود
در . به خاطر من جستجو آرده بود) به خانواده ام چنين گفته بودم(غول درس خواندن باشم مش

این مورد از یك مأمور زن آه احتماال همان زنی بوده آه بعدها فراوان از او صحبت خواهم آرد، نيز 
 .استفاده می نموده آه او خود را زن برادر، خاله و عمه من معرفی می آرده است

ساعت دو نيمه شب .  این موارد یورش شبانه به یك مؤسسه شبانه روزی بوده است     یكی از
را به خوابگاه دانشجویان فرستاده و خود با اآيپ های فراوان در بيرون در منتظر ایستاده " َزَنک"

َزَنک آه خود را بسيار ناراحت و وحشتزده وانمود می آرده، تك تك دانشجویان را بيدار آرده . بودند
نامشان را می پرسيده آه گویا مادر من در حال مرگ است و او آه در اتاق های مختلف، خاله، و 

دختران دانشجو آه متوجه ضد . عمه، و زن برادر من می باشد، آمده است تا مرا پيش مادرم ببرد
و نقيض گویی و حرآات غيرعادی او شده بودند او را سئوال پيچ آرده و عده ای قصد بيرون 

تن او را داشتند، آه متوجه وضع وخيم خود گشته، بازرسی را نيمه تمام رها آرده و بيرون انداخ
نتيجه ای آه از این جستجوی بی ثمر باقی ماند، . دشمن این بار نيز ناآام گشته بود. دویده بود

آگاه آردن هرچه بيشتر گروه هایی از دانشجویان بود آه با این یورش ناشيانه، گوشه ای از 
گروهی از آنها از این آه . ای ابله و در عين حال آریه و وحشی مأموران مزدور را دیده بودندسيم

 .غافلگير شده بودند و زن توانسته بود جان سالم بدر َبرد، بعدها افسوس می خورده اند
 

 
 
 

  :1توضيحات فصل 
 

 خاطر جنایات  به١٣۵٠رئيس دادرسی ارتش ضدخلقی شاه آه در بهار :  سپهبد فرسيوی خائن)1
 .بی شمارش، توسط رزمندگان دلير سازمان چریكهای فدایی خلق، اعدام شد

  
 سياهكل، شهرآی است واقع در شمال ایران آه شبكه جنگل سازمان چریكهای فدایی خلق، )2

 با حمله به ۴٩پيشاهنگان مبارزه مسلحانه در ایران، نخستين تعرض مسلحانه خود را در زمستان 
از شبكه جنگل پانزده تن تيرباران شده و یا زیر شكنجه . ارمری آن جا، شروع آردندپاسگاه ژاند

 :شهيد گردیدند آه عبارت بودند از
 به جبهه الفتح ۴٧فرمانده دسته جنگل آه در سال ): ١٣۴٩-١٣١٨(علی اآبر صفائی فراهانی ) 1(

دهی یك پایگاه چریكی در فلسطين پيوست و در آن جا به خاطر فعاليت های درخشانش، به فرمان
بعد از یك سال مخفيانه به ایران برگشت و مبارزه مسلحانه را در جنگل های شمال ایران . رسيد

بعد از اولين حمله موفقيت آميز چریكی به خاطر نجات جان یكی از رفقایش، از آوه . سازمان داد
ی خلق تيراندازی آند، پایين آمد آه با آمك افرادی ناآگاه از اهالی، چون آه نخواست بر رو

 .  تيرباران شد۴٩دستگير شد و بعد از شكنجه های فراوان در اسفند 
 به مبارزین ۴٩از اعضای شهری سازمان چریكهای فدایی خلق بود آه در بهمن : احمد فرهودی) 2(

او همراه پنج تن از رفيقانش سر یك انبارك لو . جنگل پيوست و به زودی به معاونت شبكه رسيد
بعد از چهل و هشت ساعت نبرد دالورانه و وارد . رفته آذوقه در جنگل، به محاصره دشمن درآمد

و همراه ساختن ضربات سخت به نيروهای دشمن، در اثر شرایط نامساعد فراوان از پای درآمد 
 . تيرباران گردید۴٩رفقای دیگرش دستگير شد و بعد از تحمل شكنجه های وحشيانه در اسفند 
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 از جانب پليس شناخته ۴٩مسئول شهری شبكه جنگل بود آه در زمستان : شعاع اله مشيدی) 3(

 . تيرباران شد۴٩شد و دستگير گردید و در اسفند 
او بعد از حمله سياهكل برای . ی دسته جنگل بوداز اولين اعضا: هادی بنده خدا لنگرودی) 4(

هوشنگ (رهانيدن یکی از رفقای شهری از خطر دستگيری، از کوه پائين آمد و در خانه همان رفيق 
 .به اسارت دشمن درآمد و بعد از شکنجه های فراوان تيرباران شد) نيری

يری، اشتباها نوشته شده است  در چاپ اول کتاب، در توضيح باال در داخل پرانتز به جای ايرج ن⊕
 .هوشنگ نيری که بدين وسيله تصحيح مي گردد

بعد از حمله سياهکل، همراه چهار تن از . از اولين اعضای دسته جنگل بود: عباس دانش بهزادی) 5(
رفقایش بر سر یك انبار آذوقه لو رفته، به محاصره درآمد و بعد از چهل و هشت ساعت نبرد 

 .رایط نامساعد، از پای درآمد و دستگير شد و در اسفند تيرباران گردیددالورانه، در اثر ش
او همراه فرمانده گروه از آوه . از اولين افراد شرآت آننده در دسته جنگل بود: جليل انفرادی) 6(

 .در اسفند ماه تيرباران شد. پایين آمد و دستگير شد
بعد از چهل و هشت ساعت . ر لورفته بوداو از جمله محاصره شدگان بر سر انبا: رحيم سماعی) 7(

نبرد به نشانه تسليم از سنگر بيرون آمد اما به محض این که در محاصره دشمن قرار گرفت، 
نارنجك خود را منفجر آرد و با وارد آردن تلفات زیاد به دشمن، خودش نيز شهيد گردید و رفقایش 

 ) ١٣۴٩. (ضای دسته جنگل بوداو از اولين اع. توانستند از محاصره دشمن بيرون روند
او هم مانند رفيق رحيم سماعی با انفجار . او از اولين اعضای دسته جنگل بود: مهدی اسحاقی) 8(

 )١٣۴٩. (نارنجك خود، شهيد گردید
او در جریان حمله به پاسگاه .  به شبكه جنگل پيوست۴٩درسال ): ١٣۴٩-١٣٢٨(ایرج نيری ) 9(

ود آه فرمانده گروه با رفيق دیگر از آوه پائين آمدند و هر سه برای نجات جان او ب. زخمی شد
 .او هم بعد از تحمل شكنجه، تيرباران شد. دستگير شدند

 در چاپ اول کتاب، در توضيح باال به جای هوشنگ نيری اشتباها نوشته شده است ايرج نيری و ⊕
رفيق هوشنگ نيری متولد سال  ذکر گرديده در حالي که 1328تاريخ تولد رفيق نيز به اشتباه سال 

 .  بود1327
بعد از شكستن محاصره جنگل و خارج شدن . از اعضای دسته جنگل بود: علی محدث قندچی) 10(

بعد از تحمل شكنجه . از منطقه درگيری، به علت شرائط نامساعد، از پای درآمد و دستگير شد
 .های شدید، تيرباران شد

 دستگير و ۴٩در زمستان . ای فعال شبكه جنگل در شهر بودیكی از اعض: محمد هادی فاضلی) 11(
 . تيرباران شد

 دستگير و تيرباران ۴٩عضو گروه شهری شبكه جنگل، در زمستان : اسماعيل معينی عراقی) 12(
 .گردید

 دستگير و زیر شكنجه ۴٩از اعضای مرآزیت شبكه جنگل، در دی ماه : غفور حسن پور اصل) 13(
 .شهيد گردید

ضيحات قبلي، نحوه به شهادت رسيدن رفيق غفور، شکنجه ذکر گرديده است در حالي که  در تو⊕
 .روايت صحيح آن است که، پيکر شکنجه شده وی را تيرباران نمودند

 دستگير و تيرباران ۴٩از اعضای تدارآاتی شبكه جنگل، در زمستان : ناصر سيف دليل صفائی) 14(
 .شد

 .  دستگير و تيرباران شد۴٩باطی شبكه جنگل، در زمستان از اعضای ارت: اسكندر رحيمی) 15(
 
. از اعضای فعال مرآزیت سازمان چریكهای فدایی خلق بود): ١325-١٣50(اميرپرویز پویان ) 1 (-) ٣

از آثار معروفی است آه او در آن خط مشی سازمان چریكهای " مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقاء"
در آالس های تعليمات سياسی ) رد تئوری بقاء(اثرش .  داده استفدایی خلق را مورد تحليل قرار

 .، تدریس می شود)ظفار(چریك های جبهه خلق برای آزادی خليج اشغال شده 
در بهار پنجاه همراه اميرپرویز پویان در خانه تيمی مورد محاصره پليس قرار : رحمت اله پيرونذیری) 2(

 .دو با آخرین گلوله خویش زندگی خود را پایان دادندگرفتند و تا آخرین گلوله جنگيدند و هر 
در بهار سال پنجاه ضمن پخش اعالميه، مورد تعقيب پليس قرار ): ١٣٢٣-١٣۵٠(جواد سالحی ) 3(

 .گرفت و بعد از درگيری مسلحانه با گلوله خویش به زندگی خود پایان داد
 .هنوز به مبارزه خود ادامه می دهد): ١٣٢۵(حميد اشرف ) 4(
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 رفيقی که رژیم شاه با چاپ عکس آنها عاجزانه دستگيریشان را از مردم طلب کرده 9 در معرفی ⊕

با ". هنوز به مبارزه خود ادامه می دهد: "بود، در مورد رفيق حميد اشرف نوشته شده است
 . رفيق دیگر، یادداشت کوتاه زیر را می نویسم8گرامی داشت یاد او، همانند 
ای مرکزیت سازمان چریک های فدائی خلق که پس از دستگيری و حميد اشرف یکی از اعض

شهادت اغلب رفقای بنيانگذار سازمان، نقش برجسته ای در حفظ سازمان و تداوم مبارزه انقالبی 
او بارها با شجاعت و قاطعيت، حلقه محاصره مزدوران مسلح را شکسته و دشمن را . ایفاء نمود

. و در ميان مردم به عنوان یک چریک نمونه شناخته می شددر دستگيری خود ناکام ساخته بود 
محلی که (، در شرایطی که مزدوران بيشماری پایگاه رفقا 1355 تير سال 8رفيق حميد اشرف در 

را محاصره نموده بودند، پس از یک جنگ و ) در آنجا جلسه شورایعالی سازمان برگزار شده بود
 .گریز شدید خيابانی، به شهادت رسيد

هنگام تخليه خانه تيمی خود، در محاصره پليس قرار گرفت و پس ): 1324-50(منوچهر بهایی پور ) 5(
 . از درگيری مسلحانه شهيد شد

او هنگام تعویض خانه . از اعضای مرآزیت سازمان چریكهای فدایی خلق بود: اسكندر صادقی نژاد) 6(
 .هيد شدتيمی خود به محاصره پليس درآمد و ضمن درگيری مسلحانه ش

او سر یك قرار . یكی از اعضای مرآزیت سازمان چریكهای فدایی خلق بود: عباس مفتاحی) 7(
مالقات به محاصره پليس درآمد و پس از ازپادرآوردن چند مزدور، به علت گيرآردن سالحش، از 

 . تيرباران شد۵٠بعد از شكنجه های وحشيانه در اسفند . مبارزه بازماند و دستگير شد
او . از اعضای مرآزیت سازمان چریكهای فدایی خلق بود): ١٣13-١٣51(حمد صفاری آشتيانی م) 8(

تجربياتش و خدماتش برای مبارزین . یكسال در فلسطين بر عليه اشغالگران اسرائيلی جنگيد
 .او ضمن درگيری مسلحانه شهيد گردید. ایرانی بسيار ارزشمند بود

ی فعال سازمان چریكهای فدایی خلق، در بيست و هشت از اعضا): ١٣٢٣-١٣۵١(احمد زیبرم ) 9(
مرداد مورد تعقيب پليس قرار گرفت، با سنگرگرفتن در یك خانه تا آخرین گلوله جنگيد و با گلوله به 

 . زندگی خود خاتمه داد تا زنده به دست دشمن نيفتد
 
او ضمن پخش .  بوداز اعضای مرآزیت شاخه تبریز سازمان چریكهای فدایی خلق: عليرضا نابدل) 4

 . همراهَ ده تن از همرزمانش تيرباران شد١٣۵0 دستگير شد و در اسفند ١٣۵٠اعالميه در بهار 
  
خيابانی است آه خانه تيمی رفقا پویان و پيرونذیری در آن قرارداشت و در : خيابان نيروی هوایی) 5

درگيری خيابان نيروی  "همان خانه بود آه دو چریك نامبرده ساعت ها با پليس نبرد آردند و
 .اشاره به همين حادثه است" هوایی

  
یكی از سمپاتيزان های سازمان چریكهای فدایی خلق بود آه در طول : محمد دهقانی) 1 (-) 6

 محاآمه و به چهارسال زندان ١٣۵١او در اردیبهشت . خاطرات، به زندگی او اشاره شده است
 . محكوم گردید

یكی از اعضای مرآزیت شاخه تبریز سازمان چریكهای فدایی ): ١٣١٨ -١٣۵٠(بهروز دهقانی ) 2(
 در ١٣۵٠ تبریز شرآت آرد و در اردیبهشت ۵ در عمليات حمله به آالنتری ۴٩او در سال . خلق بود

یك درگيری مسلحانه با دشمن، در حالی آه آامال غافلگير شده بود، دستگير و در زیر وحشيانه 
و بعد از تحمل شدیدترین شكنجه ها، بدون آن آه آوچكترین اطالعی ترین شكنجه ها قرار گرفت 

رفيق بهروز دهقانی با رفيق صمد بهرنگی مدت چهارده . به دشمن بدهد، قهرمانانه شهيد شد
از او ترجمه ها و قصه های فراوانی به جا مانده آه بعد از . سال معلم روستاهای آذربایجان بودند

ابتدا " شون اآيسی"آثار نویسنده انقالبی ایرلند . منتشر می شود" زیبهروز تبری"شهادتش با نام 
 .به وسيله او در ایران ترجمه شده است

.  به متنی که در مورد بهروز دهقانی نوشته شده باید چگونگی دستگيری او را اضافه کنم⊕
. دناک استموضوعی که یادآوریش حتی امروز که ساليان طوالنی از آن می گذرد، برایم بسيار در

 .به واقع، داستان دستگيری بهروز یک تراژدی واقعی است
کسی که من او را پس از سال ها محروميت از داشتن یک . عامل دستگيری بهروز دوست من بود

دوست دختر هم فکر و مبارز، یافته بودم و بسيار دوستش می داشتم همانطور که او نيز عالقه 
 در محل 50او وقتی بعدًا، در همان سال . حی آهنگراننزهت رو: شدیدی نسبت به من داشت
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. کارش، کانون پرورش کودکان، خبر شهادت بهروز زیر شکنجه را شنيد، غش کرد و به زمين افتاد

و بعد تنها با این فکر که خطای خود را باید با . چند بار اقدام به خودکشی نمود. مدت ها بيمار شد
س از مدتی تالش توانست با چریکهای فدائی خلق ارتباط خون خویش بشوید، به خود آمد و پ

از آن زمان به بعد نزهت با جدیت تمام و بی دریغ همه قابليت . گرفته و به سازمان بهروز بپيوندد
 در طی یک 54نزهت در تير ماه سال .  های خود را در خدمت رشد و اعتالی سازمان بکار برد

ر یکی از محالت کارگر نشين کرج، جان خود را فدای درگيری حماسی با مزدوران رژیم شاه د
 .رهائی کارگران و زحمتکشان نمود

او از زمره جوانان مبارز و به واقع از نادر . ولی من با او در تبریز آشنا شدم. نزهت اهل تهران بود
نيمه دوم سال (دختران مبارزی بود که در آن سال های جستجو و تفحص برای یافتن راه مبارزه 

نزهت پس از شنيدن خبر مرگ مشکوک صمد بهرنگی در آراز، درس . به هر دری می زد) 40های 
و به تبریز آمد تا ضمن ) او دانشجوی رشته ریاضی در دانشگاه تهران بود(و دانشگاه را ول کرد 

او ابتدا با اسد بهرنگی، .  تماس با دوستان صمد در پوشش معلم به روستاهای آذربایجان برود
اما حضور او در تبریز بالفاصله پس از آن مرگ مشکوک و در آن شرايط . ر صمد، تماس گرفتبراد

به واقع . من از طریق کاظم با نزهت آشنا شدم. پليسي، خود سوال برانگيز و مشکوک مي نمود
کاظم به من گفت که دختر ظاهرًا روشنی را می شناسد که دوره  تربيت سپاه دانش را می بيند 

و من باید با احتياط به او نزدیک شوم و شناخت واقعی از ) که من هم اسم نوشته بودمهمانجا (
اما هر چه از آشنائی ما بيشتر گذشت .  از این طریق من با نزهت تماس گرفتم. او به دست آورم

از نظر من رفتار و برخوردهای نزهت بيانگر برخورداری او از فهم و آگاهی . پيوند ما عميق تر گشت
ما با هم برای کار معلمی به یک روستا رفتيم و . قالبی و شور و عشق فراوان به مبارزه بودان

دوستی ما چنان عميق شد که بزودی برای گفتگو با روستائيان و تحقيق در شرایط زندگی آن ها 
با استفاده از فرم های رسمی که از مرکز سپاه دانش به ما داده بودند، ما . دست به کار شدیم

در آن مقطع اعظم، خواهر نزهت، نيز .  تحقيق در مورد اثرات اصالحات ارضی در روستا پرداختيمبه
در این مسير چنان رفاقت مبارزاتی بين ما شکل . پيش ما بود و در این کار با ما همکاری می کرد

تن به گرفت که نزهت برای من آشکار کرد که قبًال دانشجو بوده و صرفًا برای کار مبارزاتی و رف
من متعهد شدم که راز او را به کسی نگویم و واقعًا هم این را حتی به . روستا معلم شده است
نزهت به عنوان . فقط به آن ها اطمينان دادم که او فرد سالمی است.  کاظم و بهروز هم  نگفتم

 خواهرش شوهر او، محمود، و برادر و. دوست من به خانه ما و به خانه کاظم و روح انگيز می آمد
بعد ها در سال (نيز هر وقت از تهران به تبریز می آمدند در خانه ما می ماندند ) بهمن و اعظم(

دژخيمان .  ، هم زمان با نزهت، اعظم و بهمن نيز به سازمان چریکهای فدائی خلق پيوستند52
ستگير اعظم در جریان یک درگيری مسلحانه د.  بهمن را زیر شکنجه کشتند55رژیم شاه در سال 

و اولين زن چریک فدائی خلق بود که از طرف رژیم شاه رسمًا محکوميت اعدام گرفت و در . شد
اما مخفی کاری در حالی که الزمه کار سياسی در آن شرایط .).  اعدام شد1355اوایل  سال  

کاظم نزهت نمی خواست خود را به بهروز و . خفقان بار بود، نتایج  مخرب و غم انگيزی به بار آورد
در این موقع بهروز به عنوان نزدیک ترین دوست صمد زیر ذره بين ساواک قرار داشت و . بشناساند

پس از مرگ صمد، پویان (این در شرایطی بود که شاخه تبریز به تازگی به تهران وصل شده بود 
).  تهران وصل شدمجددًا به تبریز آمد و مخفيانه با بهروز تماس گرفت و به این ترتيب  ارتباط تبریز با

بهروز با درک حساسيت رژیم نسبت به خود و با درک جدیت و اهميت مبارزه ای که درگير آن بود 
با احساس مسئوليت مجبور بود بيش از دیگران مسایل امنيتی را رعایت نموده و در ظاهر یک فرد 

ا جمع کرده کامًال عادی و حتی کسی که دیگر پس از مرگ صمد به اصطالح دست و پای خود ر
مسلمًا این امر باعث شده بود که نزهت نتواند درک درستی از بهروز داشته . است، جلوه نماید

او در تهران دوستانی داشت که با هم محفلی تشکيل داده بودند و نزهت می کوشيد تا .  باشد
تن او و بعد با رف. در هر حال، نزهت پس از یک سال از تبریز رفت. مرا هم به آن محفل وصل نماید

از آن که پيوند مبارزاتی من با گروهی که بعدًا نام گروه احمدزاده به خود گرفت، از طریق بهروز هر 
چه جدی تر شد، من در مورد نزهت به طور کامل با بهروز صحبت کردم و تًاکيد نمودم که او یک 

.  خودمان وصل نمائيمدختر واقعًا مبارز و انقالبی است و باید او و دوستان خوبش را به گروه
بهروز به من گفت که موضوع نزهت را با رفيق .  سپس، من از طرف رفقا به تهران منتقل شدم

رابط من در تهران . رابطت در تهران در ميان بگذار و از آن طریق برای وصل آنها به گروه اقدام کن
مام خواستار ارتباط با او با او در مورد نزهت صحبت کردم و با اشتياق ت. رفيق جواد سالحی بود
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او مسأله را به . ولی متاسفانه، خارج از انتظار من، رفيق جواد اهميتی به این امر نداد.  شدم

به نظر می آمد وی مرا دختر بسيار جوانی که دلش برای دوستش تنگ . هيچ وجه جدی نگرفت
ی مدتی که با جواد در در ط. شده تلقی می کرد و این امر شدیدًا مورد رنجش و دلخوری من بود

بعدًا من با علی رضا نابدل . ارتباط بودم، تنها توانستم یکی دو بار تلفنی با اعظم احوال پرسی کنم
در اینجا در اولين فرصت با حالت نوميدی، مختصرًا در مورد نزهت به پویان . و پویان هم خانه شدم

اما برخالف انتظارم، او .  د گرفتتصور من این بود که او هم حرف های مرا جدی نخواه. گفتم
برعکس رفيق جواد با جدیت و با روئی گشاده با این موضوع برخورد نمود و قرار شد من در اولين 

اما این اولين فرصت برای من موقعی پيش آمد که رفيق نابدل .  فرصت به سراغ نزهت بروم
ای اجاره یک خانه به بنگاه ها می دستگير شده و بهروز به تهران آمده بود و ما هر روز با هم بر

یک شب در . اعظم و بهمن هم بودند. در این فاصله با اطالع بهروز به دیدن نزهت رفتم. رفتيم
کلی با هم صحبت کردیم و من متوجه شدم که آن ها همچنان درگير کار . خانه آن ها ماندم 

اعظم جهت برقراری تماس با . مبارزاتی هستند و حتی شبانه اقدام به پخش اعالميه کرده اند
با این حال . کارگران در یک کارخانه کار گرفته بود و به شوخی به ما ُپز می داد که یک کارگر است

ظاهرًا سياسی کار بودند ولی این . آن ها همچنان به لحاظ خط و استراتژی مبارزه سرگردان بودند
ت گرفته بود تا از اپورتونيسم و بزدلی و از عدم آگاهی و از نشناختن راه مبارزه در آن شرایط نشأ

کمااینکه مشخصًا نسبت به مبارزین مسلح گرایش کامًال مثبتی نشان می : عدم صداقتشان
من به آن ها گفتم که نامزد کرده و به تهران آمده ام و هنوز آدرس مشخصی ندارم و قرار . دادند

هروز گفتم و مطمئن شدم که این بار، دیگر موضوع را تمامًا به ب. شد دوباره با آن ها تماس بگيرم
صدافسوس که چنين تماسی در موقعيتی پيش آمد که به . یقينًا با آن ها تماس گرفته خواهد شد

 .  دستگيری بهروز گرامی انجاميد
نزهت پس از (موقعی که بهروز به نزهت تلفن می کند، مزدوران ساواک در خانه نزهت بودند 

در تبریز و به عنوان کسی که احتمال دارد خطی از او برای دستگيری من يورش پليس به خانه ما 
آن روز، مزدوران به خانه او آمده و در . و بهروز پيدا کنند، دستگير شده و چند رور بعد آزاد شده بود

آنها او را وادار می کنند که قرار مالقات با بهروز بگذارد و نزهت به هر دليل ). کمين نشسته بودند
در آن جا مزدوران در .  کار را می کند و همراه مزدوران جنایت کار ساواک به محل قرار می روداین

با این حال بهروز دالور موفق می (حالی که بهروز کامًال غافلگير شده بود، بر سر او می ریزند 
طور که همان. شود به سوی مزدوران شليک کرده و حداقل یکی از آن ها را از ناحيه پا زخمی نماید

 .و او را دستگير می کنند) در متن کتاب نوشته ام من آن مزدور را در کميته شهربانی دیدم
نزهت تنها پس از دستگيری بهروز متوجه می شود که چه رفيق انقالبی بزرگی را در دام جالدان 

 هم او بعدها در سازمان تعریف کرده بود که او برای نجات رفقای. رژیم شاه گرفتار کرده است
محفلش مجبور شده با بهروز که در تصورش یک روشنفکر عادی بوده، قرار مالقات بگذارد و گفته 
بود روزی که ساواکی ها در خانه اش بودند و بهروز به او تلفن می کند قرار بوده یکی از 

ن برای او بياورد و او مجبور بود که ساواکی ها را قبل از آمد) ممنوعه(دوستانش یک ساک کتاب 
در ضمن او به . موضوع فوق را من از زبان رفيق جعفری شنيدم. آن دوست از خانه اش بيرون ببرد

. من گفت که شوهر نزهت، محمود، نقش کثيفي در جريان دستگيری بهروز ايفاء کرده است
مسلمًا بهروز با دیدن نزهت در سر قرار، احساس کرده است که به او خيانت شده و حتمًا تصور 

برای من نيز هضم این مسأله . ست که شناخت من از نزهت بسيار سطحی بوده استکرده ا
 وقتی شنيدم که او به همراه بهمن و اعظم به سازمان پيوسته، 53در سال .  بسيار دشوار بود

 . حاال دیگر او یک رفيق سازمانی بود و این باارزش بود. احساس خاصی داشتم
 
 . در طول خاطرات به زندگی او اشاره شده استآه): ١٣١۶ -١٣۵٠(آاظم سعادتی ) ٧
کاظم و بهروز .   ذکر شده است1316 می باشد که در چاپ قبلی 1319 تاریخ تولد کاظم سعادتی ⊕

و صمد سه دوست و یار صميمی بودند که از عنفوان جوانی در دانشسرای تربيت معلم با هم 
ذربایجان به تعليم و تربيت کودکان آشنا شده و سپس با یک دلی و یک زبانی در روستاهای آ

پيش از آغاز مبارزه مسلحانه، کاظم به همراه دو رفيق خود، همه فراز و . روستائی پرداختند
نشيب های مبارزاتی را از سر گذرانده و به صور مختلف به نفع کارگران و زحمتکشان مبارزه می 

ر مورد انسان های بزرگ ولی در عين آن طور که در اصطالح د(کاظم انسان بسيار خاکی بود . کرد
خصوصيات او چنان بود که می توانست خيلی زود با مردم ).  حال بی ریا و فروتن گفته می شود
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او همواره، به عنوان یک عنصر خودی و قابل اعتماد، مورد . درآميزد) زحمتکشان شهر و روستا(
و همينطور برای روح انگيز . اشتصمد عالقه زیادی به کاظم د. پذیرش زحمتکشان قرار می گرفت

روح انگيز دهقانی، خواهر من و همسر کاظم سعادتی که دژخيمان جمهوری اسالمی در سال (
اولدوز "از این رو بود که اولين کتاب خود، . احترام زیادی قایل بود)  خون پاک او را بر زمين ریختند60

صمد به طور مشکوکی در رودخانه آراز غرق  که 1347در سال . را به آن ها تقدیم نمود" و کالغ ها
شد، کاظم به همراه برادر صمد، اسد، برای یافتن جسد، روزها طول ساحل را پيموده و باالخره 

 .جسد صمد را یافته و با خود به تبریز آوردند
 
 
 

 
 

 .ها، در آخر هر فصل از آتاب آمده است توضيحات مربوط به شماره  ∗


