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   ويژه نامهء سعيد سلطانپورويژه نامهء سعيد سلطانپورويژه نامهء سعيد سلطانپور

   
   زندگينامه ، نوشته ها ، اشعار ، عکسهازندگينامه ، نوشته ها ، اشعار ، عکسهازندگينامه ، نوشته ها ، اشعار ، عکسها

   
اسماعيل خوئی ، مسعود نقره کار ، ناصر پاکدامن ، فريدون اسماعيل خوئی ، مسعود نقره کار ، ناصر پاکدامن ، فريدون اسماعيل خوئی ، مسعود نقره کار ، ناصر پاکدامن ، فريدون : : : با آثاری  از با آثاری  از با آثاری  از 

   ......... ايل بيگی و  ايل بيگی و  ايل بيگی و ...مممتنکابنی ،  سرور عليمحمدی    ، حمزه فراهتی ، تنکابنی ،  سرور عليمحمدی    ، حمزه فراهتی ، تنکابنی ،  سرور عليمحمدی    ، حمزه فراهتی ، 
، ، ، » » » آرش آرش آرش « « « ، ، ، » » » ايرانشهر ايرانشهر ايرانشهر «  «  «  : : :  و تارنماهاِی  و تارنماهاِی  و تارنماهاِی به نقل از  کتاب ها ، نشرياتبه نقل از  کتاب ها ، نشرياتبه نقل از  کتاب ها ، نشريات

،  ،  ،  » » » تاريخ جنبش روشنفکری ايران تاريخ جنبش روشنفکری ايران تاريخ جنبش روشنفکری ايران «  «  «   ،  ،  ،    »»»عصر عمل عصر عمل عصر عمل « « «  ،  ،  ،    »»»جهان جهان جهان «««
   .........و و و »  »  »  بی بی سی بی بی سی بی بی سی « « « ، ، ، » » » جمهوری شورائی جمهوری شورائی جمهوری شورائی «««، ، ، » » » رهائیرهائی رهائی  «««

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   با صفحه آرائی دوباره ،  تعويض قلم ها و افزودِن عکسها در البالِی مطالببا صفحه آرائی دوباره ،  تعويض قلم ها و افزودِن عکسها در البالِی مطالببا صفحه آرائی دوباره ،  تعويض قلم ها و افزودِن عکسها در البالِی مطالب
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  »شعر خوشه « در شبهاي 
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صداي مطلب باال را در اينجا بشنويد

  :  ناصر پاکدامن 

http://shw.fotopages.com/435659/Naser-Pakdaman.html
http://xalvat.com/AvaVaNama/Soltanpour/moarefi.ram
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 :  تنکابنی فريدون 
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  »سعيد سلطانپور «  و مرِگ ی دستگيریروايت ها

١  
  ٨۴سه، شماره ، برگرفته از ماهنامهء آرش چاپ فران)همسر سلطانپور(محمدي  سرور علي:  به نقل از 
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٢  
شورایی   :  به نقل از    جمهوری 

com.blogspot.shoraii-j://http

  

دستگيري و اعدام سعيد   سلطانپور و مسئوليت ديگران
 

بي و عضو هيئت تحريريه نشريه جانباختن سعيد سلطانپور، هنرمند، نويسنده انقال ، سالگرد١٣٨٥ خرداد ٣١روز 
توسط دژخيمان رژيم  از اعدام جنايتکارانه رفيق سعيد.  اقليت است-ارگان سازمان چريکهاي فدايي خلق ايران کار،

، در مراسم ازدواج با ٦٠فروردين سال  ٢٧سعيد سلطانپور در غروب روز .  سال ديگر سپري گشت٢٥اسالمي، 
 خرداد همان سال، در ٣١بازداشت، و در آخرين دقايق روز  هر آراء تهرانسرور علي محمدي در منزل خود در ش

  .سپرده شد زندان اوين، به جوخه اعدام
 

اين تاريخ، از شروع جنگ ارتجاعي، نزديک  در. ، در يک موقعيت تهاجمي قرار دارد٦٠رژيم اسالمي در مقطع سال 
اريزه شده، و هر اقدام سرکوبگرانه اي با توجيه کامًال ميليت  اجتماعي-شرايط سياسي.  ماه گذشته است٧به 

 پيش از آن نيز، دانشگاهها با يورش. سياست روز رژيم اسالمي مبدل گرديده است وجود شرايط جنگي، به
نفر از  سازمانيافته نيروهاي سرکوب رسمي و غير رسمي، با مجروح ساختن، کشته و بازاداشت صدها

دوره، بمراتب ضعيف تر از  موقعيت سازمانهاي اپوزيسيون در اين. انددانشجويان، به تعطيلي کشانده شده 
سازمان چريکهاي فدايي خلق ايران، و دنباله  اين قبل از همه، محصول بروز يک انشعاب بزرگ در. گذشته است

مايت اين جناح، فعاالنه از جنگ ارتجاعي ح.  از رژيم اسالمي است )اکثريت (  علي کشتگر-روي جناح فرخ نگهدار
 اين. افزايش توليد در کارخانجات، براي تحقق اهداف جنگي رژيم ترور، قرار داده است نموده، خود را در خدمت

رژيم اسالمي زده، بخش  جناح، دست به انحالل و يا ادغام سازمانهاي توده اي نزديک به سازمان در ارگانهاي
منطقه نيز، در هر شکلي خاتمه داده  در اينکردستان خود را منحل ساخته، به شرکت در مقاومت مسلحانه 

قرار گرفته و " اکثريتها " در صنايع نفت، تحت کنترل رژيم و طي اين دوره همچنين، شوراهاي کارگري بويژه. است

http://j-shoraii.blogspot.com/
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 ١٠ اقليت، نزديک به -لق ايرانآغاز فعاليت سازمان چريکهاي فدايي خ در اين مقطع، از جدايي اقليت و اکثريت و

  اقليت، تنها موفق به جبران بخش اندکي از خسارات سنگين ناشي از راهزني-سازمان فدايي .ماه گذشته است
. فاصله نگرفته است گشته، حتي روابط دروني در سطح رهبري، از مناسبات محفلي سابق" اکثريت" دارودسته 

شخصي روزمره، در رابطه با عناصر  ه انحاء گوناگون در مناسباتهنوز بخشي از اعضاء و فعالين سازمان ب
اينکه . خطر وجود چنين روابطي، شکل نگرفته است قرار داشته، حساسيت امنيتي الزم نسبت به" اکثريتي"

هم خانه است، خود به بهترين وجهي، عدم درک کافي از حساسيت  "اکثريتي" رفيق سعيد، هنوز با افراد 
، فشار سياست سرکوب "اکثريت"  عالوه بر همه اينها، با جدايي ]١[.بازتاب ميدهد امنيتي را -شرايط سياسي

اينکه سازمان، جنگ  بويژه. بيش از همه متوجه جناح اقليت و ساير گرايشهاي راديکال در جامعه شده است رژيم،
  .هاي جنگ را رد ميکندحضور در جبهه  ارتجاعي را محکوم کرده، به عنوان بزرگترين نيروي چپ در کشور،

 
، تشديد سرکوب بقصد نابودي کامل دست آوردهاي ٥٩تابستان سال  حکومت اسالمي با شروع جنگ ارتجاعي از

و  در همين رابطه، جلساتي از سوي مسئولين کامًال رسمي و دولتي. دستور کار خود قرار داد انقالب بهمن را، در
سازمانيافته، مورد  ده، سياست سرکوب همگاني، بطور منظم و، تشکيل ش"لباس شخصي" نه افراد قمه کش و 

 در نشريه کار، ارگان سازمان ٦٠سال  گزارش اين جلسات در اواخر خرداد. بحث و تصميم گيري واقع ميشود
  .] ٢[  اقليت، درج گرديد-چريکهاي فدايي خلق ايران

 
، تحت ١٣٥٩بهمن سال  ١١ و ٩هاي در روز" هماهنگي مقابله با احزاب و گروههاي ضد انقالب" جلسات 

و اصالح طلب " سازمان مجاهدين انقالب اسالمي " از جريان[ مسئوليت بهزاد نبوي، وزير مشاور دولت وقت 
نامبرده، نه فقط در اين مورد، بلکه از آغاز تأسيس رژيم اسالمي، بازوي  سازمان. ، برگزار ميشوند]کنوني 

جانبه و  در اين جلسات، موارد پايين براي شروع تهاجم همه. ده استافراطي آن را تشکيل ميدا فاشيستي و
  :کشتارهاي دسته جمعي مبارزين، بترتيب زير به تصويب ميرسند

 
عليه نظام  هاي مسلح که گردد به کليه گروه  صادر مي]٣[اي که از سوي دادستان انقالب اطالعيه  طي. ١       

مراکز سپاه و کميته تحويل  هاي خود را به شود که اسلحه اده مياند مهلت د جمهوري اسالمي اسلحه کشيده
 .و قوانين جاري مملکت به فعاليت خود ادامه دهند دهند و متعهد گردند تا پس از اين در چهارچوب قانون اساسي

  .هاي مسلح غيرقانوني اعالم و با آنان بشدت مقابله خواهد شد گروه در صورت عدم تحويل سالح،.  ٢     
 وزير کليه پانزده روزه سپاه و کميته تحت سرپرستي برادر تهراني معاون اطالعاتي نخست قبل از اعالم . ٣

داشت تا  سران گروه هاي متخاصم مسلح بالفعل شناسايي و دستگير شوند و مهلت در زندان خواهند
  .رسمًا اعالم نمايند که ديگر دست به اسلحه نخواهند برد

 ادستاني فعاليت تبليغاتي وسيع تحت مسئوليت برادر زنگنه معاون وزير ارشاد جهتاعالم د  قبل و بعد از. ٤
 :سه منظور به شرح ذيل انجام خواهد شد

 ها و گروهها با اين سازمان  فراهم شدن زمينه اجتماعي جهت برخورد-الف.  ٥
 .هاي متخاصم مسلح بالفعل  مشخص کردن گروه-ب       

روزه مهلت  ١٥ها در مدت  ها و گروه هاي مردمي با اين سازمان برخورد گروهممانعت از هر گونه  -ج       
  )مسئوالن  هاي مسلح و واگذاري آن به اهللا با گروه جلوگيري از برخورد حزب(
هاي خط امامي از اين  گروه بالفاصله پس از اعالم دادستاني موج وسيع حمايت دولت و کليه نهادها و .٧

  .مسئوليت آقاي زنگنه معاون وزير ارشاد تحت.... ) ميه و نماز جمعه وطي مصاحبه و اعال(حرکت 
کليه سران و کادرهاي سازمان دستگير و محاکمه و به اشد   پس از سر آمدن مدت مهلت، با شدت تمام.٨

ها که در حين فروش روزنامه، پخش اعالميه و پالکارت و يا هرگونه فعاليت  سمپات مجازات برسند و حتا کليه
  .ها دستگير و درجهت ارشاد مجازات شوند اين گروه  نفعبه
  .باشد ها بايد علني   محاکمات اين.٩
 هيچ حزب و گروهي) جنگ مساله( طي اطالعيه وزارت کشور اعالم نمايد به علت شرايط فعلي جامعه .١٠

...اجازه تظاهرًات و ميتينگ ندارند
 

  : جمعيدو جلسه طراحي کشتارهاي دسته شرکت کننده گان در
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  هاي انقالب اسالمي کشور و سرپرست کميته کني، وزير    آخوند محمدرضا مهدوي .١
  انقالب اسالمي مرکز   آخوند باقري کني، مسئول کميته.٢
اسالمي وقت و جانشين فرمانده سپاه  پاسداران انقالب   ، فرمانده سپاه]يا محسن رضايي؟[   مرتضي رضايي .٣

  پاسداران کنوني
  کل کشور اردبيلي، دادستان عبدالکريم موسوي  ند  آخو.٤
  انقالب اسالمي کل   آخوند علي قدوسي، دادستان.٥
  شهرباني کل کشور   مصطفي ميرسليم، سرپرست .٦
بني صدر و  در اين دوره،[ در امور اجرايي، و مسئول برگزاري اين جلسات ] دولت[ نبوي، وزيرمشاور    بهزاد.٧

  ] .ري و نخست وزيري رژيم را برعهده دارندرجايي، پست رياست جمهو
     محسن سازگارا، معاون سياسي بهزاد نبوي وزير مشاور.٨
از معاونين محسن . واحد احزاب و گروهها در معاونت سياسي نخست وزريري   علي قوچ کانلو، مسئول.٩

 سازگارا
وزيري، از معاونين  ونت سياسي نخست  نصراهللا جهانگرد، مسئول بخش تحقيقات واحد احزاب و گروهها در معا١٠

  محسن سازگارا
 

  :زير نيز، به جمع باال اضافه ميشوند افراد) ٥٩ بهمن ١١( ي دوم  در جلسه
 
  انقالب اسالمي مرکز   اسداهللا الجوردي، دادستان.١١
    محمد کچويي، رئيس زندان اوين.١٢
  تهراني، معاون اطالعات و امنيت نخست وزير   خسرو.١٣
  ارشاد اح زنگنه، معاون وزير  صب.١٤
  )عضو شوراي سرپرستي صدا و سيما (  حسين غفاري .١٥
  . پاسداران فرمانده ستاد سپاه   صفر صالحي،.١٦

  
 :دسته چهارم، خود به دو گروه تقسيم ميشود. قرار ميگيرند  دسته،٤در اين جلسات، احزاب موجود در کشور، در 

  ،"بالفعل متخاصم " -١گروه 
"بالقوه  متخاصم "-٢گروه 

اين گروهها، مشمول مرحله اول ": متخاصم بالفعل " احزاب سياسي کشور، گروههاي  دسته چهارم از  -
.سرکوب ميگردند سياست

 
  ] حزب دموکرات کردستان ايران: دقيق) [ قاسملو جناح( حزب دمکرات .١      
 کومه له، يک سازمان چپ از سنت -نانقالبي زحمتکشان کردستان ايرا سازمان: در دوره فوق [ کومله  .٢

  ]" ٣خط " نيروهاي موسوم به  مائوئيسم، در طيف
اين جريان،  ". ٣خط " بزرگترين سازمان در طيف موسوم به  [  سازمان پيکار در راه آزادي طبقه کارگر .٣

 ]. را تشکيل ميداد٥٤از سازمان مجاهدين در سال  بخش بزرگي از جناح انشعابي
راست، نزديک به دولت سابق ) سني(  اسالمي-ايراني، سياسي زمان کردستانييک سا[   رزگاري  .٤

 . ]مجاهدين  عراق و سازمان
خلق ايران، بزرگترين سازمان  سازمان چريکهاي فدايي: در تاريخ فوق) [ اقليت (    چريک هاي فدايي  .٥

 ].چپ سراسري در اين مقطع
   )." سازمان" بدون( فدايي خلق ايران چريکهاي : دقيق ) [ دهقاني  اشرف(   فدائيان خلق  .٦

 که براي مرحله دوم سرکوب در نظر گرفته" متخاصم بالقوه" گروههاي . احزاب سياسي کشور دسته چهارم از
 :ميشوند

خود را مخالف انحصار طلبي  ،٦٠اين سازمان هنوز تا روزهاي خرداد سال [ سازمان مجاهدين خلق ايران  .١
برخورد مستقيم به خميني و رژيم اسالمي  ه اي معرفي کرده، دست به خامن- رفسنجاني-جناح بهشتي

  ].نمي زد
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تحت[ هاي فدايي مستقل    چريک  شايد جناح . اين عنوان در دوره فوق، سازمان معيني وجود نداشت .٢
جناح (  اکثريت -سازمان چريکهاي فدايي خلق ايران" تحت عنوان " اکثريت " انشعابي کوچکي از جريان

]است ظرمد ن) چپ  
 " ٣خط " کارگر، جريان کوچکي در طيفمنظور دراينجا، سازمان رزمنده گان آزادي طبقه[  رزمندگان راه کارگر .٣ 

.  ]است
جرياني سياسي[   آرمان مستضعفين .٤ -اسالمي و مدافع چهارچوب فکري علي شريعتي.] 

هره اصلي از رهبري اين جريان در دوره فوق اضافه شده، احتماًال بايد چنام) [ علي اصغر ايزدي(   راه کارگر .٥ 
.]را مشخص کند،     اشتباه نشود٣در بند ) راه کارگر( تا با عنوان آمده 

 
اقدام  اين بخش، گروههايي را که مخالف رژيم ارزيابي شده، اما دست به. احزاب سياسي کشور دسته سوم از -

مرحله آخر سياست سرکوب،  گرديد؛ از اين رو درمسلحانه براي سرنگوني حکومت اسالمي نمي زنند، شامل مي
 :قرار ميگيرند

 
در اين مقطع بطور علني و افراطي از همه سياستهاي رژيم اسالمي، بِويژه جنگ و   حزب توده ايران.١       [ 

   . ]آزاديهاي دموکراتيک، دفاع ميکردسرکوب
اين گروه .  اکثريت-سازمان فداييان خلق ايران: در تاريخ فوق) [اکثريت(هاي فدايي خلق ايران  سازمان چريک.٢ 

سپاه پاسداران را به "از سياستهاي جنگ و سرکوب رژيم اسالمي دفاع کرده، و شعار  در اين مقطع، فعاالنه
.   ]سالح آن، بر ديوارهاي شهرها، نقش بسته بود" سنگين مجهز کنيد  

اين[   حزب رنجبران    کنار جناح بني صدر، از جنگ ارتجاعي جريان، از موضع افراطي ضد شوروي، در .٣
. ]ميکرد حمايت  

حزب دموکرات کردستان ايران جناح انشعابي از) [ جناح غني بلوريان(  حزب دمکرات طرفدار کنگره چهار  
، که در کنگره چهارم اين حزب، از موضع حزب١٣٥٩در سال 

٤. 
توده و تحت رهبري فرد نامبرده در باال، دست  

 . ]به انشعاب زد
جبهه[ جبهه ملي     اما در اين مقطع و بويژه پس از. ملي، نظير بني صدر، از مؤسسين رژيم اسالمي بود ٥. 
. ]شد  ، از مرکز اصلي قدرت به بيرون پرتاب٥٨استعفاي دولت بازرگان در آبان  
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  توضيحات از وبالگ جمهوري شورايي
 
جمله فردي که  از. به جناح اکثريت پيوسته او استمحل زندگي سعيد، يک خانه گروهي با دوستان سابق و  ]١[

به اين موضوع که چنين فردي در . ميکند مظنون به لو دادن تاريخ جشن ازدواج سعيد است، در همين خانه زندگي
اما اين فرد، در چنان رابطه نزديکي با . همسر سعيد نميشود همان خانه ساکن است، اشاره مستقيمي از سوي

 او به. ميتواند با لحني نظير دستور و يا ناشي از صميميت خيلي نزديک، با او صحبت کند  کهسعيد قرار دارد،
. اين لحن يک مهمان نيست ؛! "حاال چريک بازي در نيار" سعيد که قصد تغيير چهره و فرار را داشته است، ميگويد 

ش ميکند بهمراه او به کميته انتقال سعيد، تال همچنين بنا به توصيف سرور علي محمدي، فرد مزبور در ضمن
البته نگارنده اين سطور به اين . صاحبخانه و نه از يک مهمان، سرميزند چنين برخوردي نيز معموًال از يک. برود

  .از سوي فرد مزبور، نوعي بازي و تظاهري بيش نبوده است! اين نوع فداکاري تمايل دارد که
  
اواخر خرداد  ١١٣ و ١١٢ اقليت، شماره هاي –ايي خلق ايران هاي فد ي کار، ارگان سازمان چريک نشريه ]٢[

هاي ضد  مقابله با احزاب و گروه صورتجلسه کلي جلسه هماهنگي" ، تحت عنوان ] خرداد٢٤احتماًال  [١٣٦٠
و تغيير فرمات و شماره گذاري از سوي اين وبالگ،  [ ] در اينجا، اين ليست با توضيحات داخل کروشه". انقالب

نگارنده، از عالمت . سياسي، بهمان ترتيب موجود در سند، قيد شده اند ليست سازمانهاي. ده استتنظيم ش
منبع اصلي  عالمت پرانتز و توضيح درون آن از. درون متن باال به اين منظور، خودداري نموده است گذاري اضافي در

براي مثال در . شده باشند  ناشياست، اما ممکن است از سوي تحريريه نشريه کار و نه از صورتجلسه اصلي،
، آمده، تا )عضو شوراي سرپرستي صدا و سيما (  در کنار نام حسن غفاري، در پرانتز، توضيح١٥مقابل شماره 

اما يک چنين توضيحي براي يک صورت جلسه . هادي غفاري اشتباه نشود احتماًال براي خواننده گان نشريه، با نام
 .ييري نظير قراردادن و يا جابجايي نقطه و کما در متن باال، داده نشده استهيچگونه تغ .رسمي، ضروري نيست

. عناصر، بکار رفته است از سوي اين وبالگ براي مشخص کردن موقعيت مذهبي اين" آخوند " درسند باال، کلمه 
 در نشريه در ذيل صورتجلسه به شيوه چاپ آن همچنين بايد در نظر گرفت که ليست رديف شده اسامي، نميتواند

از آنجا که در صورتجلسات اين نشستها، مطمئمنًا موقعيت . رفته باشد کار و نقل آن از طريق آقاي مصداقي بکار
  .و نظاير آن، درج گرديده است" اهللا  آيت" مذهبي نظير 

نکه اما تاکنون هيچ اطالعي از اي.  اقليت، پخش ميشود–فدايي  صورت جلسات اين نشستها از طريق نشريه کار
شرکت عناصري نظير مصطفي مير سليم در اين . نشريه کار در آورد، بميان نيامده است اين خبر چگونه سر از

اما، که اين  و برخي ديگر که به احتمال زياد اين ليست را نزد بني صدر افشاء کرده باشند حکم ميکند نشست
مجاهدين سر از نشريه کار در  ، از طريقو يا فرض کنيم. صورت جلسات، اول بار در نشريه مجاهد درج ميشد

بوده، وجود چنين " انحصارطلبان " کشمکشي حاد با  اما در اين مقطع، مجاهدين و بني صدر خود در گير. ميآورد
از اين رو احتمال اطالع بني . فورا به صفحات افشاگري نشريات خود ميکشاندند نقشه اي را در صورت اطالع از آن،

از اين  از سوي ديگر اين احتمال که افرادي.  چنين صورت جلسه اي، بسيار ضعيف استمجاهدين از صدر و
. کنند، باز هم ضعفيف تر است نشستها، مستقيمًا چنين اطالعاتي را به يک سازمان کمونيستي انقالبي منتقل

ريق روابط فردي و يا اين خبر ميتواند از ط. نقشه اي است از وجود چنين" اکثريت " آخرين احتمال، اطالع جريان 
نظير خانه " اکثريتي " وجود روابطي ميان برخي از رفقاي فدايي با عناصر . باشد رسيده" اکثريت" رسمي به 

" اکثريت" افرادي از   اقليت، بطور غير مستقيم، در اواخر خرداد، از طريق-اين احتمال را که سازمان فدايي سعيد،
خود در صورت جلسات طراحي " اکثريت  " .ين احتمال را ميسازدبه اين سند دست يافته باشد، قوي تر
ما . بودن برخوردار است" غير متخاصم " ، هنوز از امتيار 59  بهمن١١ و ٩کشتارهاي دسته جمعي آتي در روزهاي 

 کنيم که براي جريان اکثريت، حفظ اين جايگاه، بسيار مهم، از اين رو دست زدن به ميتوانيم اين حدس را مطرح
هر . بوده است همکاريهاي اطالعاتي با رژيم در اين مقطع، قابل تصور، چه بسا ضروري و يا حتي اجباري برخي

شاهد آن، وجود . تبديل نشده است ، به يک خائن و جاسوس تمام عيار،"اکثريتي"چند در تاريخ فوق، هنوز هر 
  .روابط رفيق سعيد با عناصري از اين جريان است

  
بالفاصله بر اساس آن،   صادر کرده،٦٠ را دادستاني انقالب اسالمي رژيم، در اواخر خرداد سال اين اطالعيه ]٣[

نکته اي که متبکر اصلي صدور اين اطالعيه را  در اين رابطه. اعدامهاي دسته جمعي زندانيان سياسي، آغاز گرديد
  .مشخص ميکند، در زير درج ميشود
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      آه آقاى  بود] در نخست وزيري [ يک معاونت سياسى مهمى :ت در اين رابطه گف٨۴ نبوي در سال بهزاد"
شد در اين  وزارت آشور انجام مى سازگارا مسئول آن بودند و خيلى از آارهاى سياسى هم آه بايد در] محسن [ 

در شد،  صا۶٠آه در سال ]  در مصوبات باال١ماده [ دادستانى  اى  ماده١٠اعالميه . معاونت به سرانجام ميرسيد
    ]       نخست وزيري[ نه در وزارت آشور و يا دادستانى بلكه توسط معاونت سياسى  در نخست وزيرى تنظيم شد

  .، از وبالگ جمهوري شورايي[ ]تأکيدات و توضيح درون   -
 

  :در منبع زير بنقل از مقاله آقاي مصداقي
 
دسته جمعي زندانيان سياسي، از  کشتارهايبراي تهيه بخش مربوط به سند برگزاري جلسات طراحي توطئه  -

از آنجا . برخي گروههاي سياسي ديگر نيز قيد شده است در منابع ديگري، اسامي. منبع زير استفاده شده است
 اقليت و ذکر شماره هاي آن -منبع اين خبر، يعني نشريه کار سازمان فدايي که مقاله آقاي مصداقي، با ارائه

  .ين ليست را بعنوان سند قابل اتکاء، درج ميکندنگارنده، هم همراه است،
 

http://taliehmaghalat.blogspot.com/2006/05/blog-post_17.html 
 
و توضيحات [ ] در نشريه کار، عالمتآنها، از اصل سند درج شده  و توضيحات درون( ) در متن باال، عالمت پرانتز -

  .جمهوري شورايي است درون آنها، از وبالگ
 
 
 

اسالمي در باال، در کنار جنگ ارتجاعي، مشخص کننده شرايط سياسي کشور در  طرح سرکوب گسترده رژيم
شرايط و اين  از اين رو برخورد به دستگيري و اعدام سعيد سلطانپور، نميتواند از درک اهميت. است مقطع فوق

  .باشد تصميمات سران رژيم براي کشتار کمونيستها و مبارزين جدا
 

کشتارهاي دسته جمعي آمده است، در  ، صورت جلسات بحث پيرامون طراحي٣رژيم اسالمي، آنگونه که در بند 
  :اين بند ميگويد. انقالبي بود پي بازداشت پيش از موعد چهر هاي اصلي جريانات

 
وزير کليه سران  تحت سرپرستي برادر تهراني، معاون اطالعاتي نخست ده روزه سپاه و کميته،  قبل از اعالم پانز"

رسمًا  مهلت در زندان خواهند داشت، تا] آنها [ مسلح بالفعل شناسايي و دستگير شوند، و  گروه هاي متخاصم
 جمله، تنها در اينجا در رابطه با تفهيم قراردادن کماها براي."( اعالم نمايند، که ديگر دست به اسلحه نخواهند برد

  .وبالگ از اين] آنها [ اطالعيه دادستاني، تأکيد و 
بمثابه بخشي از اولين گامهاي تحقق  بازداشت سعيد، درست دو ماه قبل از اعالم مهلت دادستاني صورت گرفته،

اعالم " رسما " يستيرفيق سعيد پس از بازداشت، ميبا به اين معنا،. نقشه باال از سوي رژيم اسالمي است
، و اين در شرايط فوق، چيزي جز انجام مصاحبه تلويزيوني، رد و "نخواهد برد ديگر دست به اسلحه" ميکرد، که 
سريع آن را رد  اين احتمال که چنين درخواستي از او صورت گرفته و رفيق با قاطعيت و. سازمان نبود محکوم کردن

چهره هاي رهبري سازمانها صحبت   فقط از دستگيري پيش از موعدبند فوق نه. کرده است، بسيار قوي است
تحت " ، ]و اين يعني دادستاني انقالب اسالمي [ نموده، بلکه اعالم ميکند، قبل از اقدام سپاه و کميته

نخست وزير، کليه سران گروهها متخاصم بالفعل، شناسايي و دستگير  سرپرستي برادر تهراني معاون اطالعاتي
سرپرستي اقدام  -١: در اينجا دو موضوع از يکديگر قابل تفکيک هستند) پرانتز و تأکيد از وبالگ کماها،( ..."شوند

 تأکيد بر گروههاي -٢ميگيرد  به شناسايي و بازداشت پيش از صدور اطالعيه دادستاني، توسط دولت انجام
.  اقليت را در برميگيرد-سازمان فداييقبل از همه،  متخاصم مسلح، که بعنوان يک سازمان سراسري و تأثيرگذار،

تالش مستقيم دولت رجايي از طريق معاونت اطالعاتي آن، براي کسب  از اين طريق ميتوان، بر حتمي بودن
 پي برد؛ بجز اين، چه نتيجه گيري ديگري،" سران گروههاي متخاصم" زندگي و رفت و آمد  اطالعاتي از محل

انگاري سعيد،  زندگي سعيد و تاريخ عروسي او نيز، نه ناشي از سهلممکن است؟ به اين ترتيب، کشف محل 
سازمانيافته واحدهاي اطالعاتي  آنطور که همسرش ادعا ميکند، بلکه محصول يک فعاليت با برنامه، مشخص و

  .بود رژيم، در چهارچوب استراتژي سرکوب همگاني آن
 

مراسم و نشاني محل زندگي او،   کشف تاريخ اينبازداشت سعيد در روز برگزاري جشن عروسي او، تنها پس از
اطالعاتي از نشاني خانه سعيد ميداشتند، بدون ترديد  اگر مأمورين رژيم اسالمي پيش از آن،. صورت گرفته است

http://taliehmaghalat.blogspot.com/2006/05/blog-post_17.html
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داشت، که دادستاني رژيم اسالمي از نشاني محل زندگي سعيد، که کم و  
شکيالت نيز محسوب ميگرديد مطلع بوده، اما او را، عضو سازمان و هيئت تحريريه نشريهت بيش يک خانه تيمي  
  .کار، دستگير نميکرد

 
سلطانپور، به ترديدهاي تازه اي در اين رابطه منجر دقت در موضوع برگزاري مراسم ازدواج و نحوه بازداشت سعيد 

 از همسر سابق سعيد سلطانپور سرور علي ]١[در زير، نوشته اي . ميسازد شده، و پاسخ به آنها را ضروري
 تالش ميشود، بر اين اساس حدسياتي پيرامون داليل بازداشت سعيد و مسئوليت احتمالي محمدي درج گشته،

  .افراد و يا جريانات خاصي، مطرح گردد
  

  
 
 

آنرا تکرار نمی آورده ام ، " آرش " به نقل از ( را در باال " سرور علی محمدی " از آنجائی که نوشته ء 
 هر چند مشخص نيست که به چه ها اشاره – می آورم" جمهوری شورائی"کنم و تنها توضيحاتِ  

  ] : ايل بيگی . م [دارد ، اما بخشا قابل خواندنست
 
 
 ] بر نوشتهء سرور عليمحمدی » جمهوری شورائی « توضيحاِت [ 
 
تالش نگارنده براي يافتن حداقل تاريخ . يافته است نتشار و بدون تاريخ، ا٨٤اين مقاله در مجله آرش، شماره  ]١[

 را ٢٠٠٣طريق امضاء يک مقاله ديگر در اين شماره، ميتوانم تاريخ پس از مه  از. شماره مجله، به جايي نرسيد
مقاله ديگري. تاريخ احتمالي براي مقاله خانم سرور علي محمدي، به خواننده معرفي کنم بعنوان يک در همين  
 در ٢٠٠٦بتاريخ دقيق سال  ٩٥-٩٦جديدترين شماره اين مجله، شماره .  است١٣٨٢، داراي تاريخ خرداد شماره

 آرش، در سايت ٨٤مقاله مورد بحث در شماره  نشاني محل درج! سايت اينترنتي اين مجله، معرفي شده است
   :اينترنتي اين مجله

 www.arashmag.com/content/category/8/62/50
 

براي . ، فعال هستند"جمهوريخواهان دموکرات و الئيکخانم سرور علي محمدي، هم اينک در چهارچوب جريان " 
، در نشاني زير، مراجعه١٣٨٥ ارديبهشت ١٠از ايشان، بتاريخ  نماييدآشنايي با ديدگاههاي او به گزارشي  . 

http://www.sedaye-ma.org/web/show_article.php?file=src/asnad/sorouralimohammadi_04302006.htm 
 

منبع آن روشن نيستمستقيم آمده است؛ اما    .اين عبارت در اينجا، بصورت نقل قول] ٢[ 
 

و در سراسر متن باال، از سوي اين وبالگ قرارداد شده، بايد نقل بمعني از يک ] ٣[ عالمت < > در اين عبارت 
در درون عالمت  تداعي کند؛ از آنجا که نويسنده اصلي، در برخي موارد، نقل قولي را بدون قرار دادن آن منبع را

  .ت، ارائه داده اس" "نقل قول مستقيم 
 

مخالغين نظريات" را به برخورد به " اکثريت" محمدي، موضوع برخورد اشرف دهقاني به   خانم سرور علي] ٤[ 
خون دهها هزار نفر از اين جريان دست همکاري فعاالنه با يک رژيم فاشيستي زده، در ريختن. تنزل ميدهد" خود 

  . نيستفيک مخالف نظري صر" اکثريت " جريان . " مردم ايران شريک است
 

 "قاضي"پيرامون آن را، از کسي که ] ٥[  حقوقي-نويسنده مقاله، پرداختن به راز مرگ صمد و بحث سياسي 
بر آمده، و " مقام دادستان" کشيده، در " يدک " را " وکيل" گويا در اين صورت، عنوان. نياموخته است، نمي پذيرد

  پرداختن" اشاره کنم که کار نگارنده اين سطور، اتفاقًا در همين جا ." کرده است" صادرکيفرخواستي عليه کسي"
آموخته اي نيست، ضرورتي هم به آن نمي بيند و صدور" قاضي " سعيد است؛ " به راز مرگ  کيفرخواست 

http://www.arashmag.com/content/category/8/62/50
http://www.sedaye-ma.org/web/show_article.php?file=src/asnad/sorouralimohammadi_04302006.htm
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براي بحث خود . نمي دهد 
حق آزادي . سياست صرفه جويي، متوسل نخواهد گشت در استفاده از حق آزادي بيان، بهاما، کامًال آزاد بوده، 

با . قضايي و اثبات ضد انساني بودن آن، حق اوليه همه شهروندان است بيان، پيرامون اين يا آن قانون و حکم
 بي، مدام در حالاز سوي خانم سرور علي محمدي، معلوم نيست چرا اينهمه ژورناليستهاي غر ادعاي نکته باال

. صادر ميکنند کشف اين يا آن توطئه و قتل و قانون شکني بوده، حتي احکام دقيق قضايي هم در بحث خود
اين بهانه که اين حوزه، حوزه  دموکراسي نميتواند حق انسان را به شناخت مسائل اجتماعي محدود کند به

در رسانه هاي غربي، بايد برخي از ما را وادار  نگاهي به نوع موضوعات و مسائل مطرح شده. تخصص شما نيست
خود را ناشي از درک ابتدايي از موضوع حق مردم در آزادي بيان، " گرايانه  نخبه" کند، تصورات اشراف منشانه و 

اسالمي برخورد  معلوم نيست چگونه ميتوان به اينهمه اتفاق و جنايت و احکام بربرمنشانه در رژيم .تصحيح کنيم
با منطق خانم سرور ! کشيد" يدک" را  بودن" قاضي آموخته "  براي برخورد به آنها، ميبايستي عنوان کرد، اگر

  .حقي براي توده هاي مردم، باقي نمي ماند علي محمدي، چيز زيادي از حق آزادي بيان، بعنوان
 

 ت پشت سر ندارند، به ديگرانليبرالهاي مرتجع ايراني که تاريخي جز تبهکاري و جناي در دوره اخير بويژه، بخشي از
نظامات حقوقي در غرب، منع  داده، آنها را از اين يا آن اظهار نظر به بهانه مغايرت آن با" فرهنگ گفتگو" درس
بري از آن بي نصيب نمانده است اما، چيزي  اين روش سرکوبگرانه که خانم علي محمدي هم، در سهم. ميکنند

هاي مردم، و تبديل آن به انحصار چاپلوسان دستگاههاي دولتي در  ي تودهجز محدود ساختن حق آزادي بيان برا
 اشرف دهقاني مجاز است پيرامون چند و چون مرگ صمد بحث کرده، قضاوت خود را مطرح البته که. غرب نيست

وتي کمونيست را به قضا سرکوبگر ايراني، چنين قضاوتي از سوي يک فرد عادي و يا فعال" نخبه" فقط يک . نمايد
خانم علي محمدي مرز روشني با اين برداشت  .حقوقي و يا فرمان دولتي تعبير کرده، آن را ممنوع خواهد نمود

  .آزادي بيان توده هاي مردم، ترسيم نمي کند سرکوبگرانه ليبراليسم ارتجاعي ايراني از حق
 
مخالف " ، مشکل او با يک "ريتاکث" دارد که مشکل اشرف دهقاني با جريان  خانم سرور علي محمدي، اصرار] ٦[

نزد چپ  نه به دليل نظرات آن، بلکه بدليل همکاري آن با يک رژيم فاشيستي،" اکثريت"حاليکه  در. است" نظري
مخالف نظري بود؛ اما اکثريت يک  سازمان پيکار، يک جريان. انقالبي و اکثريت بخش آگاه جامعه ايران، منفور است

  است؟ آيا درک اين حقيقت مشکل! جريان همدست يک رژيم ترور
 
  .خورد تأکيد ذکر شده اما، در چاپ اينترنتي مقاله، بچشم نمي] ٧[

 
که در جريان آن رفقا اشرف دهقاني و  ،٥٨در اينجا خانم سرور علي محمدي، احتماًال به انشعاب اوائل سال  ] ٨[

 اکثريت مربوط نيست؛ از آنجا -زرگ اقليتموضوع به انشعاب ب .عبدالرحيم صبوري از سازمان جدا شدند، ميپردازد
بر اساس بيان نويسنده، رفيق سعيد در . انشعاب بزرگ، از سازمان جدا شده بود که اشرف دهقاني، پيش از

او، بحث کرده  جدايي رفيق اشرف در تاريخ فوق، در نشستي در خانه خود، پيرامون مسئله انشعاب آنها با جريان
 .است

  
براي خانم علي . جريان خيانتکار، سنگ تمام ميگذارد  حقيقتًا برخي موارد در دفاع از يکخانم علي محمدي] ٩[

اين جريان سقوط کرده به بربرمنشي اسالمي در سالهاي کشتارهاي  ،" اکثريت" محمدي، داشتن کينه به 
 تعجب سه بارهآراسته کرده، انتظار دارد [ !!!] است که آن را به سه عالمت تعجب دسته جمعي، آنقدر عجيب

" تا مغز استخوان از   فکر کرد و٦٠ به بعد، بويژه سال ٥٩چطور ميتوان به سالهاي . خواننده را هم برانگيزد
تعهد به ارزشهاي انساني، چه رفتاري خصومت  ، کينه بدل نگرفت؟ در اينصورت معلوم نيست، چه رفتاري"اکثريت

 .انسانيت است با
 
  .اپ اينترنتي مقاله، بچشم نمي خوردشده اما، در چ تأکيد ذکر] ١٠[

 
، ٦٠ شهريور سال ٣١ اقليت، در روز -عضو سازمان چريکهاي فدايي خلق ايران رفيق ابوالفضل قزل اياق،] ١١[

  .درگيري مسلحانه با مأمورين رژيم اسالمي، در شهر رشت جان باخت بدنبال يک
 
سعيد سلطانپور  ژيم سلطنتي، به خارج از کشور رفته، با پس از آزادي از زندان ر١٣٥٦پاکزاد در سال  مهرداد] ١٢[

، با يکديگر به ايران ٥٧در سال  آنها. در عرصه مبارزات سياسي و فرهنگي در خارج، دست به همکاري ميزند
هاي شخصي و انساني از گذشته استوار بوده، ربطي به  از اين طريق رابطه سعيد با او، بر زمينه. بازميگردند

بويژه اينکه، مهرداد بنوبه خود، يک اکثريتي تيپيک نبوده و به حفظ رابطه  .اسي خاصي نداشته استگرايشات سي



 

 
   ١١١   ويژه نامهء سعيد سلطانپورويژه نامهء سعيد سلطانپورويژه نامهء سعيد سلطانپور          

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com  http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran 

سازمان  مهرداد پاکزاد در جريان انشعاب جناح علي کشتگر از. خود با سعيد، نياز داشته است 
طرفداران " وره اي تحت عنوان د ، به جناح انشعابي پيوست، که تا١٣٦٠در آذر ماه سال ) فرخ نگهدار( اکثريت
سازمان فداييان " در همين چهارچوب و تحت عنوان  فعاليت کرده، سپس فعاليت سياسي خود را"  آذر١٦بيانيه 

. پاکزاد در اين سازمان، بمثابه عضو مشاور کميته مرکزي انتخاب و يا منصوب ميشود مهرداد. ، ادامه داد"خلق ايران
تحت شکنجه هاي   در منزل خود در تهران بازداشت شده، بمحض انتقال به زندان،، شبانه١٣٦٢ آبان ١٦در  او

، به جوخه اعدام ١٣٦٤پاکزاد را در مرداد  عاقبت مأمورين جنايتکار رژيم اسالمي، مهرداد. هولناک، قرار ميگيرد
 .ميسپارند

 
  نشاني زير جناح فرخ نگهدار، آنطور که علي کشتگر در مقاله اي در اختالفات اين گروه با

)http://www.mihan.net/96/mihan-96-17.htm ( با " اکثريت " مخالفت با همکاري جنايتکارانه  بيان ميکند، نه در
 از ديد آقاي کشتگر، .به حزب توده و دنباله روي از شوروي ناشي ميگرديد "اکثريت" رژيم اسالمي، بلکه از نزديکي

ترتيب،  به اين!] استقالل از الجوردي ضرورت نداشت! [آسيب ميزد"استقالل چپ" اکثريت، به  اين سياست
در . علي کشتگر نبوده است همکاري اين جريان تبهکار با آدمکشان اسالمي، حداقل تا امروز، مشکل اصلي جناح

متوسل شده، ادعا ميکند، سازمان اکثريت حتي  مفريبي محضمقاله پايين همچنين، کشتگر به دروغ آشکار و عوا
و فقط بدليل دنباله روي رهبري " جامعه ايران بود، و اقشار مياني  مورد حمايت وسيع روشنفکران..." ٦٠در سال 

 معلوم نيست دليل پشتيباني." چند هفته و يا چند ماه مثل برف، زير آفتاب تموز آب شد ظرف" آن از شوروي 
 -ماشين ترور مذهبي در اين تاريخ، چه چيزي است؟ تبديل شدن به دنبالچه يک" اکثريت " ي مردم از ادعاي

پشتيباني توده اي را براي يک جريان  عصرحجري، و شرکت در بربريت يک رژيم فاشيستي، چگونه قادر است،
ش و شيوه زندگي غربي، آقاي کشتگر، امروز مدافع رو ؟!بدنبال آورد!!) حتي مدعي چپ و کمونيسم( سياسي 

 عقالني، بنفع خود، از موضع منافع و نيازهاي خود در -انسان، منطقي  " بايد تا اين حد ياد گرفته باشد که
در  مدرن جامعه،" اکثريت روشنفکران و اقشار مياني " براي. ماکس وبر.  عمل ميکند-موجود  چهارچوب عرف

ميتوانست حمايت از يک  ارتجاع فوق تصور مذهبي، چگونهمقطع تيربارانهاي دسته جمعي، حکومت شالق و 
  برخوردار شود؟ سازمان همدست همه اين جنايات، از حداقلي از مبناي عقلي،

 
طرفداران بيانيه " او از اطالعيه هاي مربوط به . نارسا است در اينجا بيان خانم سرور علي محمدي، اندکي ]١٣[
 ، هنوز چنين انشعابي در جريان)٦٠فروردين ( اما در اين تاريخ . ميکندپاکزاد، صحبت  در دست مهرداد"  آذر١٦

خانم سرور علي محمدي  احتماًال.  ميباشد٦٠ آذر سال ١٦ آذر، مربوط به ١٦اساسًا . اکثريت شکل نگرفته است
معروف شدند، "  آذر١٦طرفداران بيانيه " بعنوان از پيوستن بعدي مهرداد پاکزاد به جناح علي کشتگر، که در اوايل

سازمان فداييان : بعدها(  آذر١٦دارد که آقاي پاکزاد، به جناح طرفداران بيانيه  اين حقيقت. اين نتيجه را گرفته است
  . در باال مراجعه شود٨در اين رابطه همچنين به توضيح بند . پيوست) ايران خلق

 
 
از طريق ( فرار سعيد ست که اکثريتها، مانع ازدر اينجا اشاره به گفته اشرف دهقاني ا..." يکي از آنها ] "١٤[ 

  .، گشته بودند"چريک بازي" ، تحت عنوان )تراشيدن ريش
 
اندکي کم   !خانم سرور علي محمدي در توصيه به اشرف دهقاني براي مراقبت خود از خطر هيوال شدن] ١٥[

" ضد امپرياليسم و سوسياليسم" صفت  بنا بتجارب، آنها که مبارزه با هيوال را رد کرده، آن را به. لطفي ميکنند
از نوع کالسيک آن، دست به همکاري زدند، پرونده اي  مزين ساخته، با يک رژيم فاشيستي، حتي ارتجاعي تر

در تاريخ سياسي قرن بيستم، ولگد مال کردن بديهي ترين ارزشهاي  سنگين از تبهکاري، فضاحت بيسابقه
اضافه  ال، بسيار اشراف منشانه و چيزي جز تبرئه همدستان يک رژيم ترور،برخورد با. گذاشتند انساني را، بر جاي

وقتي گوينده آن، چنين قصدي از  بر آن، فخر فروشي براي قربانيان آن و نصيحت روشنفکرانه به آنان نيست؛ حتي
ود براي امروزه يک سوسيال دموکرات، حد اقل بهتر ب از اين گذشته، خانم سرور علي محمدي،. بيان آن ندارد

  !و انگلس مراجعه ميکرد و نه به فيلسوف فاشيسم و نژادپرستي، نيچه درس دادن به اشرف دهقاني، به مارکس
 
درون عالمت  اشارات. و اشارات درون آن، از سوي اين وبالگ بکار رفته است[ ] متن باال، عالمت  در سراسر -

توضيحاتي نظير زيرنويس را شامل  ن، و برخي نيزفوق، بعضًا ادامه دستوري و مفهومي کلمه قبلي از اصل مت
لحن خواندن مطلب، اين مشکل را حل کرده، به اينوسيله،  خواننده نکته سنج، با اندکي دقت و تغيير. ميگردند

  !نوع را به زير نويس، از دوش نگارنده اين سطور برداشته است زحمت انتقال توضيحاتي از اين
 
  .ک در متن، از سوي وبالگ رفع شده استهاي چاپي کوچ برخي نارسايي -

http://www.mihan.net/96/mihan-96-17.htm
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 ، هر کجا که ضروري تشخيص داده شده بکار رفته، يا اندکي جابجا شده)؛ ( نقطه و يا  ،) ،  ( عالئمي نظير کما-
  .نميکند از آنجا که باز چاپ مقاله خانم علي محمدي، تنها هدف انتشار يک سند را دنبال. اند
 
است؛ از آنجا که نبايد با اسم عام  قرار داده شده" " ريت، در درون عالمت در متن فوق، همه جا کلمه اکث -

، اين ديگر غير "سازمان" نام کامل اين جريان و يا عنوان  بديهي است، در صورت وجود. اکثريت، اشتباه گردد
 .گشت ضروري خواهد

------------------ 
 

يني، همچنين متکي بر شرايط برخي حدسيات بر اساس مدارک ع در بحث زير تالش ميشود،
اين همچنين تالشي است، براي بررسي تاريخچه سازمان  .سياسي دوره فوق، مطرح گردد

نقش گرايشات محفلي در آن، که در نتيجه اقدامات تبهکارانه   اقليت و- چريکهاي فدايي خلق ايران
  .پراکنده گي و ضعف کنوني، سوق داده شد آنها، چپ انقالبي به شرايط

پيرامون مقاله خانم سرور علي محمدي، از روشي تبعيت کند که مانع  نده اين سطور تالش ميکند براي بحثنگار
 .شده، به موارد مشخص طرح شده از سوي سرور در پاسخ به بحث اشرف دهقاني، اشاره گردد از پراکنده گويي

شروع . نويسنده، مراجعه کرد ر مقالهبراي انجام بحث اما، بايد به واقعيتي مستقل از ترتيب مطرح شدن مسائل د
. به خيابان محل خانه سعيد، شروع به ارائه آن ميکند بحث به روالي است، که او در روز برگزاري جشن، از رسيدن

لحظات بازگو ميکند، ميتوان به ساير نکات مطرح شده در آغاز، انتها و يا زير  در البالي نکاتي که راوي در اين
  .و يا برخورد کردنيز اشاره  نويسها

 
  شرايط امنيتي خاص

بمثابه عناصري  ما با سه موضوع. به جزئيات اين بررسي، بايد بر حقيقتي، بي چون و چرا تأکيد کنيم پيش از ورود
  :بنوعي مرتبط در حادثه بازداشت سعيد، سرو کار داريم

  اقليت -مرکزي سازمان چريکهاي فدايي خلق ايران   کميته.١

  اکثريت ي سازمان  کميته مرکز.٢

  دولت رجايي[   واحد اطالعاتي نخست وزيري رژيم اسالمي .٣

او، از روز  باال يعني کميته مرکزي دو سازمان، از محل سکونت سعيد، از تعداد و هويت ساکنين خانه دو جريان
ت نبايد لزومًا در اين ميزان اطالعا .برگزاري جشن ازدواج و احتماًال از اسامي مهمانان اين مراسم، مطلع هستند

اما در هر بررسي، بايد اين را بعنوان يک واقعيت . باشد سطح همه اعضاي کميته مرکزي دو سازمان، به يکسان
  .در نظر گرفت

اطالعاتي از اين  سوم، يعني واحد اطالعاتي نخست وزيري اما، نمي تواند به ميزان دو بخش باال داراي عنصر
محل سکونت سعيد و نام مهمانان اين  ياد، داراي اطالعات مهمي نظير آدرسبه احتمال بسيار ز. مراسم باشد
اين زمينه بود، ميبايستي حد اقل بالفاصله پس از تصويب  اين نهاد اگر داراي اطالعات کافي در. مراسم نيست

خر اين بمعني اقداماتي، حداقل از اوا. جمعي، دست به اين اقدام ميزد نقشه بازداشت ها و تهاجم دسته
 -مأمورين اطالعاتي رژيم، بدنبال دستگيري مسئولين اصلي سازمان فدايي. شامل ميگردد  را٥٩زمستان سال 
دسترس بودند، در  در اولين مرحله روشن است، چهره هايي که بدليل موقعيت اجتماعي، قابل. اقليت بودند

عات و بازداشت سعيد، نتيجه منطقي اطال از اين رو تالش رژيم براي جمع آوري. معرض دستگيري قرار داشتند
  .است سياستهاي رژيم اسالمي در اين شرايط

مدني، با دولت موقت  سازمان فدايي، پيش از انشعاب و قبل از همه از طريق فرخ نگهدار و مصطفي
. قانوني و رسمي داشته است ، روابطي]صادق طباطبايي [ بازرگان، در سطح سخنگوي اين دولت 
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، يک دولت مردمي و ضد امپرياليست "اکثريت  " 
حال اگر معاونت اطالعاتي همين . تحکيم يافته، به عقل زيادي نياز ندارد ارزيابي ميشد ادامه پيدا کرده، حتي

نصورت براي اينگشته است، در اي" سران گروههاي متخاصم " مسئول سازماندهي شناسايي  دولت، خود  
نکه مگر اي. قابل انتظار استبراي کسب اطالعات، کامًال" اکثريت " معاونت، استفاده از چنين رابطه اي با جريان  

-وزير، بلکه احمقي نظير برخي از اعضاء سازمان فدايي ، نه يک فرد اطالعاتي و معاون نخست"برادر تهراني"
ر اينجا تنها يک مانع وجود دارد و آن اينکه ادعا شود، چنين خواستي د! تصور شود  در کردستان٦٤اقليت، در سال 

مطرح گشته؛ اما اين سازمان آن را رد کرده است" اکثريت " سوي دولت رجايي از جريان  .از اثبات اين ميزان از  
 خود اين جريان که آنجا از. نبايد آن را فورًا رد کرد ، اصًال ساده نيست؛ هر چند لزومًا"اکثريت " تعهد به مردم، براي 

 داوطلبانه، رسمًا و از طريق نشريه آن، از اعضاء سازمان خود ميخواهد، فعاالنه با  ماه بعد از بازداشت سعيد،٢
سازمان اکثريت نمي همکاري کنند" گروههاي متخاصم مسلح "ارگانهاي اطالعاتي و سرکوب رژيم براي نابودي  .

اقليت طفره -پيرامون مسئولين سازمان فدايي خواست رژيم براي انتقال اطالعات، از ٦٠تواند در فروردين ماه سال 
نما شده، به شکل افراطي به همکاري اطالعاتي با رژيم اسالمي روي   ماه، خواب٢برود، اما به يکباره پس از 

طالعاتيمتعددي، مستقل از اين يا آن مدرک و شاهد مشخص، بر وجود سطحي از همکاري ا عوامل عيني. آورد  
ديگري از لو رفتن ليست عوامل متعدد. سازمان اکثريت با رژيم اسالمي، در مقطع بازداشت سعيد داللت ميکنند 

در سطح کادرهاي " هايي اکثريتي" از آنجا که  .نام مهمانان مراسم عروسي، از طريقي آگاهانه، حکايت ميکنند
، قبل "اکثريت " نين اطالعاتي نزد اعضاء کميته مرکزي درز کردن چ مسئول اين جريان، با سعيد هم خانه هستند،

، يک احتمال]بهر حال مستقل از هر قضاوتي پيرامون اين سازمان [ نظير فرخ نگهدار  از همه براي فردي واقعي  
 .است

 
اينجا، ايجاد نوعي پيشداوري امنيتي عليه را در" شرايط امنيتي خاص" خواننده عالقمند به موضوع، اگر بحث  

از آنجا که نمي توان موضوع بازداشت يک کادر شناخته . خواهد شد تلقي کند، دچار اشتباه" اکثريت " جريان 
اقليت را در شرايط فوق بررسي کرد، بدون آنکه پيشاپيش بر وجود شرايط امنيتي خاصي  – شده سازمان فدايي

کردن بحث هم منجر   پيشداوري در دنبالروشن است، اين ميتواند به ايجاد نوعي. اين سازمان، اشاره شود حول
آن و نه به نيت ايجاد يک قضاوت فوري پيرامون  اما توضيح ارائه شده در اينجا، بايد خواننده را به لزوم طرح. گردد

صرفنظر از اينکه، هيچ تالشي براي ايجاد پيشداوري منفي . سازد نقش جريان خاصي در بازداشت سعيد، آشنا
"، نميتواند به ميزان واقعيت همدستي اين سازمان با رژيم اسالمي، بد بيني و پيشداوري اکثريت" نسبت به 

به اين دليل که امکان ايجاد نمي توان از طرح اين مسئله ضروري در آغاز بحث طفره رفت؛ صرفًا. عليه آن ايجاد کند 
ه نيز که پيش از بحث مزبور توضيح شرايط سياسي جامع همچنانکه. يک پيشداوري عليه جريان معيني وجود دارد

  . سياستهاي رژيم اسالمي، همين هدف را دنبال ميکندطرح شده است، در رابطه با
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  یمحمد بر زمينه روايت سرور علي

  .، از وبالگ جمهوري شورايي است[ ]و توضيحات درون  تأکيدات

  :حادثه ميگويد سرور علي محمدي، در توضيح

 
پايان رسيده بود، و من همواره به سعيد و قزل  بايست انجام شود، به  عروسي ميکارهاي مشترکي که تا روز" 
احتماًال [ گفتم، اين مجلس با سخنراني چند روز آينده سعيد  مي و برادر همسرش) يار تشکيالتي سعيد(

خن هر س: " اند گفت، بزرگان گفته همخواني ندارد، و سعيد مي...] محل، سالن و  سخنراني سياسي در يک
  "  هر نکته مکاني دارد جايي، و

 " ، در آنجا بوديم]مهمانان[ زودتر ازهمه ] و همراهان او  سرور علي محمدي[ بنا به قراري که گذاشتيم، ما  ..."
 

  :ميکند او سپس اضافه

ت و پريشان از ما ناراح!] مهمانان نيامده اند  هنوز: توجه کنيم. [ خيابان بر خالف روزهاي قبل، پر از ماشين بود..." 
  ".خانه پارک کرديم ديرکرد خود، ماشينمان را در چند متري

آنجا که حقيقتًا، مهمانان هنوز نيامده اند؛ بويژه اينکه  از. روشن است که ناراحتي او از ديرکرد خود، موردي ندارد
او در  ا که پيش از سرور و همراهانآنه. ، در آنجا بوديم"زودتر از همه " که ما بنا بقرار،  خود او در باال تأکيد ميکند

شخصي در اطراف محل مستقر  خانه و اطراف آن حاضر بودند، خيل پاسداراني بودند که با اتوموبيلهاي احتماًال
از . قبل از همه، جلوگيري از خروج سعيد هستند شده، در حال کنترل خانه براي جلوگيري از خروج افراد مظنون،

در محاسبات نيروي سرکوب، اين احتمال که افراد مسلحي از اعضاي  وجه کنيم کهاين گذشته به اين موضوع ت
در غير اينصورت چه دليلي . از مراسم جشن حضور داشته باشند، نيز وجود داشته است سازمان، براي محافظت

تمام طول نيرو، در  داشت، براي بازداشت يک شاعر، آنهم متهم به قاچاق ارز و نه قاچاق اسلحه، اينهمه وجود
  خيابان، حتي خانه همسايه، مستقر گردند؟

  :نوشته خود، اين موضوع را صراحت ميبخشد؛ آنجا که ميگويد سرور در بخش بعدي

به  داد، و ما اطراف خانه بوي رفاقت نمي. آشنا که لبخندشان زياد صميمي نبود، برخورديم به چهره هاي نا..." 
کوتاه به درون خانه  يدن ما، زياد هم خوشحال نيستند، با سالميتصور اين که رفقاي تشکيالتي سعيد از د

 ".رفتيم
" چهره هاي نا آشنا " اين . خانه، بازهم روشن تر ميشود پس مشکوک بودن اوضاع پيش از ورود همسر سعيد به

 البته مهمانان يک عروسي، آنهم عروسي يک شاعر،. هستند" برادران پاسدار" همان  با لبخندهاي غير صميمانه،
و  وجود آشنا نبودن حتي، چهره هايي صميمانه خواهند داشت؛ آنها به عروسي يک شخصيت هنري که با

گفت، همه مهمانان دعوت شده،  صرفنظر از اينکه بايد با اطمينان! شناخته شده آمده اند، چرا بايد ماتم بگيرند
اطراف خانه، بوي رفاقت " سرور از اينکه غريزي  درک. براي سعيد و يا همسر او، آشنا و شناخته شده بودند

سرور با اينحال، آنها را از ناچاري به خوش بيني . توسط پاسداران است ، بازهم تأکيدي بر محاصره خانه"نميداد
 .خود ميرود به درون خانه] پاسداران[ به آنها " سالمي کوتاه " تشکيالتي سعيد قلمداد کرده، با  رفقاي! سياسي

 
با " بلکه آنها . خانه، صحبتي نمي کند ح لحظه ورود خود به خانه، از بصدا در آوردن زنگ دربسرور در توضي
، بالفاصله به داخل خانه ميروند؛ "لبخندشان زياد صميمانه نبود " به افرادي در کنار درب خانه، که" سالمي کوتاه 

حوالي ظهر  د براي او شرح ميدهد، قزل دردر حاليکه بنا به روايت قزل که بمحض ورو. بوده است پس درب خانه باز
براي بازداشت سعيد، درب خانه  پس از بازکردن درب و اطالع از حضور پاسداران] ٣٠،١١فرض کنيم حدود ساعت [ 

درب خانه را براي پاسداران، باز کرده است؟ و بويژه،  اين چه کسي است که دوباره. را به روي آنها بسته است
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در اينجا ادعاي خواهر فرد مظنون که . از آن، پاسداران در کنار آن ايستاده اند 
طرح شده را اندکي  ، راه پاسخ به سوال"رها را باز کنيد، تا برادران پاسدار ما، داخل خانه شوندد"گفت  برادرم

" اکثريتي"  سرور، از قول خواهر فرد مقاله  در زير نويس٤اين همان موردي است که در توضيح بند . هموار ميکند
بنا به ادعاي خواهرش، از ديگران خواسته است، در را باز کنند که  ،"اکثريتي"در واقع فرد . مظنون آمده است
درب  اگر قزل. اين بايد به بازکردن درب خانه پس از بستن آن از سوي قزل مربوط باشد. شوند پاسداران، داخل

ادعايي از طرف خواهر او پيدا  اسداران داخل خانه ميبودند، ديگر چه نيازي به طرح چنينخانه را باز گذاشته و پ
خانه توسل قزل در اولين تالش پاسداران، اشاره  ميشود؛ صرفنظر از اينکه هم سعيد و هم قزل، بر بستن درب

ست؛ درغير اينصورت بايد سرور هنوز حضور پاسداران در داخل خانه مشهود ني ميکنند؛ بويژه اينکه در لحظه ورود
رويداد  در حاليکه، آنها پس از صحبت پيرامون. همين موضوع هم از سوي سعيد و قزل، اشاره ميشد بنوعي به

آغاز، تنها به صحبت سعيد و قزل و  سرور در". فکر کرديم که حتمًا چيز مهمي نبود: " فوق، به اين نتيجه ميرسند
پس از ورود به خانه، سرور بالفاصله از طريق . اشاره ميکند در حدود ظهرموضوع زنگ درب خانه توسط پاسداران، 

 پاسداران خواهان انتقال سعيد به. پاسدار با يک اتوموبيل در حوالي ظهر، مطلع ميشود ٢سعيد و قزل، از آمدن 
يکبار ديگر توسط قزل،  بايد پس از بستن درب خانه. بودند" يا چيزي شبيه اين" کميته، به اتهام قاچاق ارز 

رفتن به مرکز خود، و يا اندکي کنار کشيدن از درب  پاسداران زنگ درب خانه را به صدا در آورده باشند؛ حال پس از
از ديگران خواسته " اکثريتي" در اين نوبت زنگ دوم، فرد . با مرکز خود خانه و يا برقراري يک تماس بي سيمي

نيامده اند و نمي  بويژه اينکه هنوز مهمانان. وارد خانه شوند" اسدار ما برادران پ"را باز کنند، تا  است، درب خانه
پس از باز شدن درب خانه، بعد از . و بسته ميشد توان ادعا کرد، که زنگ خانه مرتبًا به صدا در آمده و درب خانه باز

شده، حتي در زير زمين ميشود؛ به اين ترتيب که پاسداران وارد حياط  زنگ دوم توسط پاسداران، ديگر موضوع حل
ما . بودند کرده" اتراق" پيش از آن هم که بنا به اعالم سرور، حتي در خانه همسايه . ميشوند خانه، مستقر

بويژه اينکه، .  فرض کنيم١٣،٠٠تا  30،12 ميتوانيم در بازسازي شرايط اين رويداد، لحظه ورود سرور به خانه را حدود
آفتاب فروردين ماه، گرمايش را بروي شهر پاشيده " توصيف ميکند که  لحظه اياو زمان رسيدن خود به خانه را، 

  ".بود

از . اشاره ميکند زير نويس مقاله خود، به وجود بازار داغ شايعات در رابطه با چگونگي بازداشت سعيد سرور در
ات به نقش احتمالي زد که همه شايع ، ميتوان حدس"اکثريتي"فحواي کالم او و همچنين نظر خواهر فرد مظنون 

  : از زير نويس مقاله خود، ذکر ميکند٤در بند  سرور. سازمان اکثريت در بازداشت سعيد، بر ميگردد

ولي الزم . کنم ، از ذکر نامش خودداري مي]اکثريتي مظنون به لو دادن سعيد[ فرد  به علت قطع ارتباط من با اين" 
داداش ددي : که  هم مدعي بود] فرد باال[  داشت، حتا خواهر اوبگويم، در آن روزها که بازار اتهام رواج  است

برادرم گفت، درها را باز کنيد و بگذاريد،   ("يه قاپي الري آچين ، قويون پاسدار قارداش الريميز گلسينلر ايچري
   )".شوند برادران پاسدار ما داخل

را به برادر خود وارد مياورد؟ آيا ميتوان  ينيسرور اما توضيح نمي دهد که چرا خواهر فرد مظنون، چنين اتهام سنگ
. مورد برادر خود، رواج ميدهد؟ با هيچ منطقي نمي توان آن را باور کرد ادعا کرد که خواهر او چنين دروغي را در

را بر زبان  نبايد دختر کوچکي باشد که صرفًا محض تمسخر و متلک پراني به برادر خود، چنين جمله اي خواهر او،
ميبرد، به يک فرد بزرگسال و کم و بيش آگاه  ، که سرور در مورد او بکار"مدعي بود " از آنجا که کلمه . باشدآورده 

ادعاي خواهر فرد مزبور را طرح ميکند؛ اما صريحًا آن را رد نکرده، او را  سرور همچنين اين. به مسائل اشاره دارد
" اکثريتي "  رو، وجود چنين موردي را، يعني خواست فردنگارنده اين سطور از اين. دروغ گويي نميکند متهم به

يک فاکت موثق بحساب آورده، آن را نشان  او را، بعنوان" برادران پاسدار"مظنون براي بازکردن درب خانه جهت ورود 
اين نظير آن است که يک مهمان به . پاسداران ارزيابي مينمايد از رسيدن" اکثريتي"دهنده اطالع پيشاپيش فرد 
منتظر او نشسته، در موعد معيني، صداي زنگ درب خانه را بطور اتوماتيک به آمدن  محلي دعوت شده و ميزبان

فرد مزبور، يک ظن  ميتوانيم با اندکي اغماض و رفع اتهام از احتمال اطالع پيشاپيش. مهمان نسبت ميدهد همين
 پاسدار براي انتقال سعيد ٢آمدن زنگ توسط  ا درفرد اکثريتي از موضوع بصد: ديگر را نيز مطرح کنيم، و آن اينکه

وقتي که درب خانه براي دومين بار به صدا درآمده است، . کرده است مطلع شده، بستن درب توسط قزل را اما رد
برخورد قزل را  احتماٌال براي او، بدبيني به پاسداران ضرورتي نداشته و. درب خانه را باز کنند از ديگران خواسته که

به همکاري پيشاپيش براي بازداشت  در اينصورت او متهم. بحساب آورده است" چريک بازي" ي بي ادبي و يا نوع
به خانه را خالي از اشکال ديده، حتي الزام سعيد به  سعيد نخواهد شد، اما بداليل سياسي، ورود پاسداران

  .رده استيک اقدام ضروري و قانوني، توصيه ک اطاعت از حکم پاسداران را بعنوان
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 .، از تغيير چهره و فرار سعيد اشاره ميکند"اکثريتي " مقاله، بر ممانعت فرد مظنون  سرور پيش از اين نيز در همين
بنابراين به اعالم خواهر فرد  .اشاره او در اين زمينه البته مبهم است، اما نظر اشرف دراين زمينه را رد نميکند

در هر دو . سوي ديگر خود او مانع از فرار سعيد شده است از.  راه داده استمزبور، او پاسداران را به درون خانه،
 بلکه بطور سرسري، اهميت آنها را در کل موضوع تنزل داده، از کنار. احتماالتي نيست مورد، بيان سرور، رد چنين

ود شود؟ مگر خانه فوق پاسدار خ چطور ميتواند خواهان بازکردن درب و ورود برادران" اکثريتي" فرد . آنها ميگذرد
؟ بجز اينکه اقدام او، با نوعي !رژيم نيست خانه يک عضو کم و بيش مخفي يک سازمان انقالبي و مخالف

  محاسبات توأم است؟

سرور از  در اينجا،. سرور از درون خانه، از سويي روشنگر، از طرف ديگر، با تناقضاتي همراه است توضيحات بعدي
موضوع آمدن دو پاسدار در  و در داخل خانه است؛ دقايقي پس از آنکه سعيد و قزل،لحظه اي صحبت ميکند که ا

در اينجا بايد با ". فکر کرديم که حتمًا چيز مهمي نبود" ميگويد  در عين حال او. حوالي ظهر را براي او بازگو کرده اند
 ي هر سه نفر، موضوع را غير مهميعن. را به هر سه، يعني سرور، قزل و سعيد، نسبت داد " ما" اطمينان، ضمير 

درحاليکه . تعجب، بيان ميکند البته سرور آن را با. اما آمدن افراد مسلح ادامه مييابد. و تمام شده، تلقي ميکنند
سرور اضافه . فوق را در کنار درب خانه ديده است خود در توصيف لحظه ورود به خيابان، افرادي با مشخصات

 و در ادامه براي رد نظراشرف، تأکيد... " ياران تشکيالتي سعيد هستند... آشنايان ين ناما فکر کرديم، ا" ميکند، 
آيا سعيد، قزل و ." کرده بودند قبل از مهمانان، پاسداران در حياط و زير زمين و حتا خانه همسايه، اتراق" ميکند که 

مه حضور افراد مسلح، نظير سرور فکر هم، پس از ادا  اقليت-احتماًال رفقاي ديگري از تشکيالت سازمان فدايي
در اينجا اما روشن نميکند، آنها " ما " ؟ "آنها رفقاي تشکيالتي سعيد هستند " ميکردند؟ يعني اينکه فکر کرديم،

داشته باشند،  چه کساني هستند؟ آيا اگر قرار بود، افراد مسلحي از سازمان فدايي در مراسم حضور دقيقًا
قزل، در جريان يک چنين تصميم  آن مطلع نمي بودند؟ بدون هيچ ترديدي سعيد وسعيد و قزل پيشاپيش از 
کمونيست و مبارز در آن شرايط، بويژه از سازمان فدايي، نمي  صرفنظر از اينکه يک فرد. تشکيالت، قرار ميگرفتند

کل بزرگي مسلح و اينکه او يک رفيق تشکيالتي است و يا يک پاسدار، دچار مش بايستي در تشخيص يک فرد
تفاوت را  نه فقط نگاه، قيافه، حاالت و رفتار، بلکه نحوه برخورد به سالح همراه خود، تشخيص اين اساسًا. شود

و حياط خانه حضور داشتند،  بر فرض که افراد مسلحي از سوي سازمان فدايي در خيابان. بسيار ساده ميسازد
، پاسداران را با رفقاي "ما " از اين رو اعالم اينکه  شتند؟ندا" شان چندان تالشي هم در پنهان کردن اسلحه" چرا 

. نميتواند شامل سعيد، قزل و رفقاي احتمالي از سازمان در مراسم باشد تشکيالتي سعيد اشتباه گرفتيم،
سرور به اين  از اين گذشته،. از افراد حاضر از جمله سرور در نگاه اول چنين تصوري کسب کرده اند احتماًال بخشي

نمايانتر ] پاسداراران[ چشم بيگانگان  هر ساعت که به تعداد مهمانان اضافه ميشد، اضطراب در" شاره ميکند که ا
ديگران روشن شده است که آنها پاسدار هستند و او همين را هم، به  به اينترتيب، بعد از مدتي براي او و." بود

 ، و مستثني ساختن سعيد و"ما" در توصيف حوزه شمول در اينجا اما اشاره به اين تناقض  .مهرداد اطالع ميدهد
از موضوع حضور افراد  قزل از حاملين اين تصور، اين سوال را مطرح ميسازد، پس سعيد و قزل وديگران چه تصوري

زدند؟ با توجه به اينکه خود آنها، در حدود ساعات  داشته، دست به چه اقداماتي... مسلح در حياط و زير زمين و 
ما در بازسازي رويداد، بايد . پاسداران، از حضور آنها در محل مطلع شده بودند ا بستن درب خانه به رويظهر ب
از سوي هر  ] بر اين قرار دهيم که پس از رد کردن پاسداران و سپس باز شدن دوباره درب به روي آنها فرض را
از اين . هم، پاسدار هستند اد مسلح، براي سعيد و قزل روشن ميشود که خانه در محاصره است، و افر]کسي

. اين مشکل، و يا چگونگي فرار سعيد، فرض کرد طريق ميتوان مشغوليت فکري آنها را در اين لحظه، چگونگي حل
تالش براي فرار سعيد را کم اهميت ساخته، و زمان طرح شدن آن را دير  بنابراين برخالف تصور سرور که موضوع

 موضوع در آن لحظه براي سعيد، احتماًال قزل و رفقاي تشکيالت، کامًال اهميتاست، اين  شده ارزيابي کرده
چرا که پس از آن،  ... "اين اما نظر سرور را در اين رابطه تأييد نمي کند؛ از آنجا که ميگويد، . داشته است

 اتاق و به ميان از آمدن پاسداران به درون بايد پيش..." پاسدارها حتا يک لحظه هم، چشم از سعيد برنداشتند
از آنجا که او پس از حضور وسيع پاسداران در حياط خانه، . زده باشد جمع، سعيد دست به اولين تالش براي فرار

تغيير  حال اگر تالش سعيد براي. مهرداد، کامًال مطمئن بوده که آنها رفقاي تشکيالت نيستند بر خالف سرور و
با فرار او، به يک احتمال " اکثريتي" ردد، در اينصورت امکان مخالفت فردچهره و فرار به لحظات قبل از اين مربوط گ

همچنين، ميتوانست به همدستي براي " اکثريتي" کرد که فرد  به اين موضوع بايد اضافه. واقعي نزديک ميشود
واقعي در ممانعت از ايجاد چنين مشکلي براي خود، احتماًال ميتواند يک انگيزه  .فراري دادن سعيد متهم گردد

 .او از فرار سعيد، محسوب شود جلوگيري
 

  ".اضطراب در چشم بيگانگان نمايانتر بود شد، هر ساعت که به تعداد مهمانها افزوده مي..."
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پاسداران قبل از مهمانان آمده اند، تا بدون درگيري و آرام، سعيد را  .در اينجا سرور به يک واقعيت اشاره ميکند
مهمانان   موفق به انجام آن نشده، ضمن اشغال کامل خانه، هر لحظه شاهد افزايشاما. ببرند بهمراه خود

مأموريت خود خواهند شد؟ آنها  آنها نمي دانند، آيا در اين حالت قادر به انجام ساده و بدون درگيري. هستند
 اين طريق امکان مسلحي نيز به جمع اضافه شده، از همچنين مطلع نيستند، آيا با آمدن مهمانان جديدي، افراد

خواهد آورد؟ در حاليکه قرار نيست، براي دستگيري يک شاعر به علت يک  درگيري مسلحانه براي آنها را بدنبال
گروهها،  " سران" بِويژه اينکه نقشه رژيم اسالمي براي بازداشت . به درگيري مسلحانه بکشد اتهام ساده، کار

سعيد نه به اتهام فعاليت سياسي  از اين رو،. بيموقع علني گردد روزه دادستاني، نبايد ١٥پيش از صدور مهلت 
  .شود ضد رژيمي، بلکه بايد به اتهامي گمراه کننده، بازداشت

  :در اين رابطه او مينويسد. آورد سرور پس از اطمينان از مشکوک بودن اوضاع، تالش ميکند از وضعيت سر در

را ديدم که خودش را به ما رساند و مي خواست ) پاکزاد ( هرداد م دخترم بيرون رفتم،] همراه بردن[ به بهانه  "
گريستم،  دخترم را به آغوشش دادم و در حالي که مي .< رفقاي تشکيالتي سعيد، مسلح هستند چرا < بداند،
ها پاسدار عروس هستند، يا  اين " :اش پرسيد و مهرداد با همان لحن شوخ ." اين ها پاسدار هستند: " گفتم
  " ر ؟؟؟؟پاسدا

، کجاست؟ فرض کنيم، او از اتاق پذيرايي و جشن، به حياط و يا به "بيرون رفتن  " روشن نيست منظور سرور از
يعني افراد  .دارد در هر حالت شرايط طوري است، که او نياز به يک بهانه، براي خروج از محل خود. ميرود خيابان

در حاليکه . آنها، نمي توان جايي رفت ن اجازه و يا تعقيبمسلح چنان در همه جاي خانه حضور دارند، که بدو
؟، براي سرور اما شکي "!رفقاي تشکيالتي سعيد، مسلح هستند " مهرداد در اين لحظه، هنوز تصور ميکند، چرا

ت رعاي سرور در نقل قول از گفته خود در آن لحظه، البته که امانت کالم را". پاسدار هستند اينها" باقي نمانده که 
 تشکيالتي و -تجربه سياسي اگر او با.  ساله و يا حتي جوان تر٢٠اما او در اين لحظه فردي است . کرده است

سعيد و قزل و يا ساير رفقاي احتمالي  زندگي خود در اين سن، قادر به تشخيص اين حقيقت ميگردد، پس
بِويژه خوش باوري مهرداد روشن . دحساسيت شرايط پي برده باشن سازمان در جشن، بايد بمراتب پيش از او به

 نه فقط به لحاظ سياسي راست بودن، بلکه ممانعت آگاهانه از ايجاد تصورات بدبينانه به بودن،" اکثريتي" ميکند، 
نميتوانست وجود داشته  " اقليت" اين نقطه ضعف در رفقاي . احتمال بروز خطر از ناحيه رژيم را هم، معنا ميداد

سرور، بازهم اين احتمال را محکم ميسازد که  اين بخش از توضيح.  شدت نمي توان ادعا کردباشد؛ حداقل به اين
وجود خطر مطمئن شده، بطريق اولي، راه حل فرار از خانه براي او، مطرح  سعيد مدتها پيش از سرور و ديگران، از

 .است شده
 

. اقدام سازمانيافته و آگاهانه بوده است  يکحضور پاسداران پيش از آمدن مهمانان، خود دليلي است بر اينکه، اين
آدرس سعيد دست يافته بودند و حاضر نبودند، با انجام يک سهل  مأمورين رژيم بسختي و با صرف انرژي و وقت به

 به او، که خود] رفيق جانباخته، قزل[ طبق اعالم برادر سرور . طاليي را از دست بدهند انگاري کوچک، اين فرصت
پس در اصل، قرار بر . ميکنند  نفر پاسدار براي به همراه بردن سعيد، مراجعه٢خانه آمده، حدود ظهر خيلي زود به 

در اين لحظ، سعيد و قزل در خانه بوده، . بوده است بازداشت سعيد، پيش از آمدن مهمانان و آغاز جشن عروسي
ريق پاسخ رد قزل به پاسداران، با امتناع سعيد از ط. هنوز خبري نيست از وجود ليستي در دست پاسداران،

آمدن مهمانان،  بگفته سرور، پيش از. طوري که بتدريج بر تعداد پاسداران، مرتبًا اضافه ميشود. ميکند شرايط تغيير
  .مستقر شده اند پاسداران در حياط خانه، در زيرزمين، حتي در خانه يکي از همسايگان

. ليست است، سعي کنند جشن را ترک کنند ي که نامشان جزءبه سراغ مهرداد رفتم و گفتم، او و همه کسان" 
  "< .کنند مهماني را ترک کند، شک مي دير شده، حاال اگر کسي > ولي مهرداد گفت که

. مهرداد از ليستي در دست پاسداران صحبت ميکند. همه علني ميشود از اين لحظه به بعد ظاهرًا موضوع براي
 پاسداران اعالم ميکنند، که تا آخر مراسم.  نشريات همراه او صورت ميگيردپنهان کردن اقدامات شتابزده براي

  .مزاحم نميشوند

اما گويا خود سعيد و . پاسداران ارائه ميدهد حتي جمع حاضر، پيشنهادي مبني بر حرکت همگاني به همراه
. يگران ميبود، رد ميکندسعيد هر پيشنهادي را که متضمن خطري براي د .فرمانده پاسداران با آن مخالفت ميکنند

حفظ آرامش  سپس آنها از سعيد خواسته اند، جمع را به. ميپذيرند، همسر سعيد، او را همراهي کند پاسداران
همهمه و شليک تيرهوايي کشيده شده  لحظه انتقال سعيد، کار به". او زود بر ميگردد: " دعوت کند، از آنجا که
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سعيد، از فاصله حرکت مشترک او با سعيد تا کميته،  
اشاره ميکند، که سعيد دو بار با مادرش مالقات داشته است؛ اما توضيح نمي  همچنين او. چيزي گفته نمي شود

  امکان مالقات سعيد با او ايجاد نشد؟ دهد، چرا

  

  وايت خود اواشرف دهقاني و در ر تناقضاتي در پاسخ سرور علي محمدي به

، و گويا سعيد خودش تاريخ عروسي را همه جا "عروسي لو نرفته بود " سرور در رد ادعاي اشرف دهقاني ميگويد
پاسداران  سرور، خود ضمن توضيح ماوقع، از اين صحبت ميکند که بنا بگفته مهرداد پاکزاد، اما. علني کرده است

بنابراين موضوع فقط تاريخ  .ن ليست قرار داشته استليستي در دست داشته اند، که اسم مهرداد هم در آ
مطئمنًا سعيد در . سعيد پخش شده باشد عروسي نيست که بنا به حدس همسرش، ممکن است از طريق خود

. مهمانان خود را براي جشن عروسي، توزيع نکرده است هيچ کجا، از جمله نزد ساعت فروش ادعايي، ليست
مستقيم حکم بازداشت سعيد، چگونه به ليست مهمانان مراسم عروسي،  نندهدادستاني مرکز، بعنوان صادر ک

است؟ ممکن است ادعا شود، پيش از اين و بطريقي، اسامي ساکنان خانه بجز سعيد هم،  دسترسي پيدا کرده
ميکند، ساکن همان  اما مهرداد پاکزاد که خود از وجود اين ليست صحبت. مأمورين رژيم روشن بوده است براي
داشتند، که ساکن خانه سعيد نبوده اند؛ از  مطمئنًا اسامي ديگري بجز او هم در اين ليست قرار. انه نيستخ

اما مورد مهرداد، يک مورد تأييد شده از سوي سرور . سعيد است ، که متهم به لو دادن"اکثريتي" جمله فرد 
نهان ساختن آنها از سرور، کمک بهمراه داشته که در لحظه احساس خطر، براي پ مهرداد، نشرياتي. است

بعنوان يکي از  او ميتوانست. اگر او ساکن همين خانه بود، همراه داشتن اين نشريات غير ضروري ميبود .ميخواهد
" گذشته از فحواي کالم سرور که ميگويد  از اين. خانه، اين نشريات را در جايي پنهان کرده باشد) فرضي( ساکنين

است، که او ساکن خانه سعيد نيست؛ بلکه به آنجا آمده  نيز مشهود" يي نمي رفتمهرداد، دست خالي به جا
. فردي از همان خانه، بنوعي ليست مهمانان را به بيرون منتقل کرده است از اين طريق روشن ميشود که. است
مهمانان از طريق او  تاما اين احتمال، که ليس. مستقيمًا اين ليست را در اختيار دادستاني قرار داده باشد او نبايد

ديگر انتقال آن به دادستاني چندان  از اين پس. به دست افراد واسطه رسيده است، يک احتمال جدي است
سعيد، محل زندگي افرادي با موقعيتهاي مشابه  به اين موضوع بايد اضافه کرد، که خانه. مشکل نيست

" و " اقليت" و بيش هم سطح در دو سازمان کاراکتر و روحيات کم  تشکيالتي، تجارب مشابه کار سياسي،
چشمگير در اين زمينه ها، زندگي مشترک افراد سياسي در يک خانه را غير ممکن  تفاوت. است" اکثريت
مرکزي سازمان  ساکن خانه سعيد، در موقعيتهاي نزديک به کميته" اکثريتيهاي"از اين رو حدس اينکه  .ميسازد

نمونه، مهرداد پاکزاد در اين تاريخ يک کادر  براي. ادي بودند، دور از انتطار نيستخود و يا در رابطه با چنين افر
، بعنوان عضو مشاور کميته ٦٠جناح کشتگر از جناح فرخ نگهدار در آذر  اکثريتي و يکي از مهمانان، پس از انشعاب

  .انشعابي، تعيين ميگردد مرکزي جريان

". عروسي از طريقي لو رفته بود" ادعا را مطرح ميکند که   خود اينهمچنانکه در باال آمد، اشرف دهقاني در بحث
به جوهر بحث اشرف، به ابتکار خود، بحث را به موضوع پخش خبر عروسي توسط  اما سرور بجاي پرداختن دقيق

طريق  اشرف در اين بخش ادعا ميکند که سعيد شروع به تغيير چهره و اقدام به فرار از! ميکند خود سعيد وصل
منتسب ساخته، سعيد " چريک بازي " ، اين اقدام را به)همان فرد مظنون"( اکثريتيها " اما يکي از . نجره مينمايدپ

، "عروسي از طريقي لو رفته بود"ظاهرًا به جمله اول او که  اين استدالل اشرف. را از توسل به فرار منع ميکند
 کثريتي را بنوعي به يک فرمان بيروني به عناصر همفکرممانعت از فرار سعيد توسط فرد ا مربوط نيست؛ بلکه او

فرار سعيد، بطور غير  از اين طريق، جلوگيري از. خود آن فرد، منتسب ميکند؛ حداقل بايد اينطور تفسير شود
به اين معنا، که لو دهنده اين موعد، در  مستقيم به موضوع لورفتن روز برگزاري جشن عروسي ربط پيدا ميکند؛

که مانع از فرار سعيد، در صورت اطالع او از حضور مأمورين در  ر نزد مأمورين رژيم متعهد شده استعين حال د
بحث  اما سرور به اين محتواي. مستقيمًا متعهد نشده، اما خود را موظف به انجام آن ميداند خانه او گردد؛ اگر هم
حتي يک لحظه هم، چشم از او  جا که پاسداراناو اعالم ميکند، فرار سعيد عملي نبوده، از آن. اشرف نمي پردازد

احتمال يعني احتمال لو رفتن تاريخ برگزاري عروسي، از  به اين ترتيب بحث او در اين بخش، به اين. بر نداشتند
اعالم اينکه خود سعيد موضوع را به بيرون داده است، باز هم توضيح . پردازد طريق فردي از همان خانه نمي

  .گذشت يل وجود ليستي از مهمانان غير ساکن در خانه، که توضيح آن در باالنيست؛ بدل مناسبي

سعيد و همچنين نام خود او در اين  مهرداد پاکزاد به وجود ليستي در دست فرمانده نيروهاي مسئول بازداشت
 اعالم آن از سوي سرور و تالش. وجود داشته است چنين ليستي، بدون هيچ تريدي،. ليست، اشاره ميکند
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چرا چنين ليستي وجود داشته . خود، اين حقيقت را کامًال اثبات ميکنند 
از آنجا که فقط سعيد! خير. بر بازداشت همه افراد موجود در اين ليست بوده است است؟ آيا قرار بازداشت شده  

يا نوعي تهديد جمع، چه بسا براي  ، و"کثريتيها ا" ميتوان حدس زد که اسامي ديگر، عمدتًا به اسامي . است
پس در اين . حداقل اين در مورد مهرداد، روشن است .گمراه کردن ديگران از هدف اصلي، مربوط بوده است

سرور هيچ اشاره اي به اينکه . وجود دارد، اما آنها بازداشت نمي شوند ليست، اسامي اکثريتيهاي مهمان هم
ويي کرده، يا از افراد کارت شناسايي براي يافتن عناصر موجود در ليست خود طلببه بازج پاسداران شروع نموده  

اما آنها به . قرار دارد، نميگردند پس پاسداران بطور جدي بدنبال ساير افرادي که نامشان در ليست. اند، نميکند
 اندکي سياسي و فعال بزنند، هر کس ديگري هم که اينوسيله به جمع تفهيم ميکنند، اگر دست به مقاومت

، ميتواند "اکثريتي" وجود اسامي ديگري در ليست، آنهم . در اين زمينه است، بازداشت ميشود؛ اين احتمال اول
اطالع رسان مستقيم و يا( خود پاسداران و يا فرد رابط آنها. ايز گم کردن محسوب ميشود نوعي تالش، براي غير  

رس همکاري اطالعاتي با رژيم،  ز اين سازمان در اين ليست، خود را از تير، با وارد ساختن نام اعضايي ا)مستقيم
ليستي از اسامي دوستان نزديک، آنهم سياسي خود را، براي  کدام فرد، حقيقتًا. مبرا ميساختند؛ اين احتمال دوم
اشتي، تنها ميتواند ازدر ليست افراد بازد" اکثريتيها " قرار ميدهد؟ قرار دادن نام  بازداشت شدن در اختيار پليس،  

چنين ابتکاري ميبودند، که اما آنها زماني قادر به انجام. ابتکار و محاسبات مأمورين اطالعاتي رژيم ناشي شود 
در اين صورت براي تضمين . دست ميداشتند ليست کامل اسامي مهمانان مراسم عروسي سعيد و سرور را در

ايجاد سوء ظن در درون آن جمع عليه افراد خاصي گردند، به ابتکاري  اينکه قادر به بازداشت او در يک جمع و عدم
اين ليست نه بطور واقعي و نه. تهيه ليستي از نام افراد ديگري هم، نياز پيدا ميکردند از نوع باال، يعني سهوًا،  

، نميتواند کمترين حدي هم نمي توانست از سوي سازماني که سعيد عضو آن بود، لو رفته باشد؛ اين احتمال در
  .بحساب آورده شود

سعيد را لو ميدهد، در عين حال حامل اطالعاتي از آدرس محل سکونت و همان منبعي که روز مراسم ازدواج 
به احتمال زياد در اين ليست، نه نام ساير ساکنين. مهمانان بيروني عروسي نيز هست ليست کاملي از خانه،  

ساکنان خانه و غير ضروري  وجود روابط عاطفي ميان. داشته استبلکه ليست اسامي ميهمانان موجود، قرار 
در اين مقطع، احتماًال منبع اطالعات را از رديف  بودن بازداشت آنها، في المثل اعضاء ساده تشکيالت براي رژيم

همچنين فراموش نشود، اگر قرار بر بازداشت همه عناصر . ساخته است کردن نام آنها در ليست خود، منصرف
يک چنين اقدامي. مراسم ميبود، اولين فرد براي بازداشت، رفيق قزل برادر سرور ميبود اسي فعال در اينسي اما  

عروسي او، همسر و برادرش  از آنجا که در روز. براي سرور فشار روحي خارج از توان به او را موجب ميگشت
در ( ينهمه مشکل براي سرور علي محمديايجاد ا ميتوان حدس زد، اطالع دهنده دليلي براي. بازداشت ميشدند

  . استنمي ديده") اکثريتي" اين مقطع يک 

  

  

  



 

 
   ١١١   ويژه نامهء سعيد سلطانپورويژه نامهء سعيد سلطانپورويژه نامهء سعيد سلطانپور          

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com  http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran 

  اقليت -مسئوليت کميته مرکزي سازمان چريکهاي فدايي خلق ايران

 
 اجتماعي، با روابط -شخصيت فرهنگي سعيد سلطانپور نه فقط يک مبارز پرسابقه و کادر کمونيست، بلکه يک

موقعيت اجتماعي خاص او، عکس العمل سريع در برابر تشديد  براي سعيد، بدليل. دتوده اي گسترده در جامعه بو
يک هنرمند با چنين روابط طبيعي در محيط اطراف خود، قادر به گسستن يکباره از  .شرايط ترور، امکانپذير نبود

مرکزي  هاين وظيفه کميت. زندگي علني، و واکنش سريع به يک چرخش سياسي بزرگ در جامعه نيست شرايط
کميته مرکزي سازمان، . منع ميکرد سازمان بود، که او را از برگزاري مراسم نيمه علني ازدواج، به هرترتيب ممکن

ميکرد؛ حتي اگر بکارگيري تدابير تشکيالتي خاصي،  تحت هيچ شرايطي، نبايد با برگزاري اين مراسم موافقت
ن تالشي نميزنند، بلکه حتي تعدادي از نزديکان به فقط دست به چني اما مسئولين سازمان نه. ضروري ميگشت

مراسم حضور داشتند؛ حداقل شرکت يکي از اعضاء سازمان در اين جشن کما بيش علني،  سازمان نيز در اين
  .، اعالم گرديده است]برادر همسر سعيد [ ابوالفضل قزل اياق  رفيق

محافلي  . ياد سعيد سلطانپور برگزار گرديده استهايي براي بزرگداشت سلطه رژيم ترور، مراسم در تمام دوران
را ادامه داده، با برگزاري مراسم  که ننگ انحالل سازمان سعيد سلطانپور را بر پيشاني خود دارند، تکرار مکررات

در مراسمهاي خود توضيح نميدهند که چگونه در چنان مقطعي از  اما آنها به حاضرين. يادبود او کسب و کار ميکنند
شناخته شده سازمان، ميتوانست مراسم نيمه علني ازدواج در خانه خود برگزار کند؟  ط سرکوب، يک چهرهشراي

. بسر ميبردند ، در زندان]١[در همين مقطع، چندين نفر از اعضاي سازمان، از آن ميان حسين طالقاني  درست
پيوسته بودند، تشکيل " اکثريت  " آنهم مراسمي که بخشي از مهمانان آن را، دوستان سابق سعيد که به جريان

پيرامون نحوه و چگونگي بازداشت سعيد طفره ميروند، از  دوستان دروغين سعيد، امروز از هر توضيحي. ميدادند
شرايط بازداشت سعيد سلطانپور، . آنها، حتي عقب مانده تر از دوره فوق است آنجا که شيوه کار سياسي کنوني

  ماه از شروع جنگ ارتجاعي،٧از کشتار رهبران شوراهاي ترکمن صحرا و  سال ١که بيش از  دوره اي است
شرايط سياسي قابل  با اينحال، براي کميته مرکزي اسير محفليسم و الاباليگري، هنوز جدي بودن. گذشته است

 درخانه کما[ نيمه علني در روز روشن  هاي درک نيست و کادر شناخته شده سازمان، مجاز به برگزاري مراسم
آغاز کشتارهاي دسته جمعي، آنهم بدون هيچگونه حفاظتي از   ماه پيش از٢، ٦٠در تهران سال ] بيش تيمي خود

  .ميگردد سوي بخش امنيتي سازمان،

ميتينگ قيام و . سازمان، روشن ميبود تشديد شرايط سرکوب در جامعه، بايد قبل از همه براي کميته مرکزي
و تهاجم به آن بويژه با آماده گي قبلي نيروهاي سرکوب، به  ،٥٩ بهمن سال ١٧سياهکل در ميدان آزادي تهران در 

 بين. توازن قواي سياسي در جامعه، طي ماههاي منتهي به اين روز را بظهور رسانده بود آشکارترين وجهي، تغيير
فعين سازمان تشکيل يا مدا اين ميتينگ را، فقط فعالين و] به روايتي بيش از اين[  هزار شرکت کننده ١٥٠تا  100

جامعه بود، که بطور غريزي ضرورت حمايت از  بلکه بخشي از جمعيت، متعلق به اقشار آزاديخواه. نميدادند
  .را درک کرده بودند سازمان، براي مقابله با شرايط تشديد سرکوب

سند طراحي هر از گاهي، به موضوع انتشار  ،" اقليت-سازمان فداييان" در اين ميان، محفل جناح توکل، 
. کار دوره فوق اشاره کرده، بخيال خود از آن بهره برداري ميکند کشتارهاي دسته جمعي از سوي رژيم در نشريه

بويژه  احمقانه اين موضوع از سوي اين محفل، نه شاهدي بر هوشياري کميته مرکزي وقت، بلکه تکرار مداوم و
تکرار خسته کننده موضوع  گروه فوق بجاي. ميگرددسند بي کفايتي آن در درک اوضاع سياسي جامعه، محسوب 
نسبت به تغيير شرايط سياسي حساس بوده، و  مورد اشاره، بايد توضيح دهد، اعضاء کميته مرکزي تا چه ميزان

فعالين و دوستداران سازمان، نشان دادند؟ اينکه آنها امروز، بيگانه با  چه عکس العملي در قبال گزارشات متعدد
مرکزي دوره  بيربط به جامعه ايران، و فاقد هر گونه صالحيتي براي پاسخگويي به اقدامات کميته ن،تاريخ سازما

کشف اين گزارش هم قابل درک بود؛  تشديد شرايط اختناق در جامعه، بدون. فوق هستند، البته جاي انکار ندارد
.  درک واقعي حوادث پيش رو نگرديدپشتي خود، قادر به اما، کميته مرکزي سازمان، با سهل انگاري و حرکت الک

سلطانپور نيز، يکي از عواقب سلطه محفليسم روشنفکرانه و انفعال حاکم بر  بازداشت ساده واعدام رفيق سعيد
رفيق   بهمن با شدت سرکوب شده، عضو سازمان و کارگر کمونيست،١٧عليرغم آنکه، ميتينگ . بود کميته مرکزي

  .باخته بود زداشت در آن نيز، تحت شکنجه هاي هولناک، جانجهانگير قلعه مياندوآب در پي با

اين دوره، همچنين اعضاء نزديک به اين  جنايت رژيم اسالمي و اعدام رفيق سعيد، کميته مرکزي وقت سازمان در
عالوه بر آن، فکر کردن به موضوع بازداشت سعيد . آنها، مصون نميکند ارگان را، از طرح سواالت و خواست پاسخ به

  .طرح شده، ديگر کسي را با خطرات امنيتي هم، مواجه نخواهد ساخت و پاسخ به پرسشهاي
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کميته مرکزي  اطالعات علني شده از سوي جناحهاي مختلف جدا شده از سازمان، افراد زير از اعضاي بر اساس
  :اند وقت سازمان محسوب شده، از ترور افسارگسيخته رژيم اسالمي، نجات يافته

  حيدر تبريزي .١
   عباس توکل .٢
   مهدي سامع .٣

بعنوان اعضاء  افراد زير، بر اساس اطالعات علني شده از سوي خود و يا جناحهاي جدا شده از سازمان، همچنين
  :ميگردند نزديک به کميته مرکزي وقت و يا دوستان نزديک سعيد، محسوب

 پرويز نويدي    .٦عباس هاشمي    .  5  رسول آذرنوش.٤ حماد شيباني   .٣ رحيم   – الف .٢  مستوره احمدزاده .١
  ... و) هنرمند( يلفاني   محسن.٩)   بهرام(  حسين زهري .٨ يدي شيشواني    . ٧

در جشن عروسي سعيد حضور داشته، و شاهد تالش  بنا به اظهارات محسن يلفاني در يک بحث اينترنتي، او
 اعضاء سازمان در اين جشن، به موضوع دستگيري ناظر برخورد برخي از او همچنين. سعيد براي فرار بوده است
 بنا به گفته محسن يلفاني، رفقايي از سازمان به سعيد قول داده اند، در اولين شماره .رفيق سعيد هم هست

اينترنتي تحت عنوان اتاق  اين بحث در يک آدرسي!!! نشريه کار، خبر دستگيري او را درج کرده، آن را محکوم کنند 
 .بايد حد اقل يک سال گذشته باشد صورت گرفت، و از تاريخ آن" اليستها در پالتاک اتحاد سوسي" 

را ميتوان در مقابل اعضاء وقت کميته مرکزي سازمان و يا  بر پايه بحث خانم سرور علي محمدي، پرسشهاي زير
عليرغم اين . هندشونده گان، ميتوانند به سواالت طرح شده، بهر دليلي پاسخ ند سوال. افراد مطلع قرار داد

منتفي   اقليت،-اما، دست زدن به يک تالش براي شناخت گوشه هاي ناروشن تاريخچه سازمان فدايي حقيقت
  .نمي گردد

  ازدواج نيمه علني رفيق سعيد، اطالع داشت؟ آيا کميته مرکزي وقت سازمان، از موضوع برگزاري جشن .١
 که قرار بر برگزاري آن بود، موافقت نموده است؟اين مراسم، به شکلي  آيا کميته مرکزي وقت، با انجام .٢
 است؟ صورت مخالفت و يا موافقت با آن، چه داليلي در رد و يا تأييد آن، ارائه شده در .٣
رابطه با برگزاري نيمه علني جشن  آيا کميته مرکزي وقت سازمان دست به اتخاذ تدابيري، از هر نوع، در .٤

 ازدواج سعيد ميزند؟
شماره [در مقاله اي در مجله آرش ] عضو تحريريه نشريه کار در دوره فوق[ هاشمي  بنا به اظهار عباس .٥

. است ، مقاالت رفيق سعيد در نشريه کار، مداومًا و به شکلي افراطي، سانسور ميشده]گذشته هاي
 آيا رابطه رفيق سعيد و .رفيق سعيد در جلسات تحريريه نشريه کار، همواره به اين امر اعتراض نموده است

وجود چنين مشکالتي، آيا کميته  کميته مرکزي سازمان، به اين دليل دچار مشکالتي بود؟ در صورت
حال خود رها کرده، از پرداختن به آن پرهيز ميکند؟  مرکزي، جنبه امنيتي موضوع مراسم ازدواج سعيد را به

زدواج خود را نداشته کميته مرکزي در موضوع نحوه برگزاري مراسم ا آيا خود رفيق، تمايلي به دخالت
  است؟

چند خانه نيمه  و جز" بيابان" رفيق سعيد در شهر آرا تهران، که در اين دوره بنا به اظهار همسر او،  خانه .٦
آن، با سکونت رفيق در چنين منطقه  آيا کميته مرکزي و يا بخش امنيتي. تمام در آن وجود ندارد، قرار دارد

  است؟ ت، موافق بودهاي، که داراي پوشش امنيتي طبيعي نيس
مخالف از سوي آن طرح ميگردد؟  آيا بخش امنيتي سازمان، از اين موضوع مطلع بوده و نظر موافق و يا .٧

برگزاري نيمه علني مراسم ازدواج رفيق سعيد وجود  اساسًا آيا يک ارزيابي، از نقطه نظر امنيتي از موضوع
  ؟ارگاني از سازمان داشته؟ حال از سوي خود او و يا هر

مراسم جشن مطرح بوده و يا همه چيز به  آيا براي بخش امنيتي سازمان، وظيفه اي در سطح حفاظت از .٨
 حال خود رها ميشود؟

داشته  کميته مرکزي سازمان، و يا کادرهاي نزديک به اين ارگان، کسي در اين مراسم، حضور آيا از اعضاء .٩
 است؟

مرکزي، آيا آنها اقدامي براي نجات رفيق  ه به کميته  در صورت حضور اعضاء سازمان و يا رفقاي نزديک ب .١٠
 سعيد صورت ميدهند؟

 کميته مرکزي سازمان به اين مراسم دعوت شده است، اما بداليل امنيتي از شرکت در آن آيا عضوي از  .١١
 منع شده و يا به تشخيص خود، در مراسم شرکت نداشته است؟

 ميکند؟ ج از کشور، کسي در اين مراسم حضور پيداکميته مرکزي و امروزه در خار  آيا از اعضاء وقت .١٢
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که احتمال [ در مراسم حضور داشتند  آيا ميتوان ادعا کرد، اعضايي از کميته مرکزي و يا کادرهاي سازمان .١٣
خود، در مقابل فشار اکثريتيها براي ممانعت از فرار  اما براي پرهيز از دردسر سازي براي] آن زياد است

ديگر، براي اينکه خود بازداشت نشوند، ابتکار عمل کمک به رفيق سعيد را  بعبارت. دسعيد، مقاومت نميکنن
 ؟!!واگذار ميکنند به اکثريتيها

کسي نمي توانست رفقايي از سازمان را در   آيا در خانه سعيد تلفن وجود نداشت؟ اگر وجود داشت، آيا .١٤
 سازد؟ طرف ديگر شهر، از وضعيت پيش آمده مطلع

آيا . خانه را بوضوح تحت کنترل دارند ، پاسداران، منطقه و] ساعت٥تقريبًا [ ا حوالي غروب  از حدود ظهر ت .١٥
رفيق قزل، اين امکان وجود ندارد که خبري از موضوع  براي اعضاء سازمان در داخل خانه، براي مثال

 کميته مرکزي در تهران، ارسال کنند؟ بازداشت احتمالي سعيد به اعضاء
اما اعضاء و فعاليني از سازمان در . نميبايست فرار کند" ها  اکثريتي " عيد به خواست فرض کنيم، رفيق س .١٦

 ميتوانستند اين فکر را عملي کرده، خود از خانه خارج شده، تشکيالت و يا بخشي از مراسم جشن
شي در آيا تال. کنند هواداران دانشجويي و دانش آموزي را در تهران، از موضوع محاصره خانه سعيد با خبر

 اين سطح صورت گرفت؟
محاصره خانه رفيق سعيد، به اعضاء کميته مرکزي رسيده است، آنها   اگر چنين اطالعاتي، در رابطه با .١٧

 زده اند؟ دست به چه اقداماتي
تشکيل يک جلسه فوق العاده ميزند؟   آيا پس از بازداشت رفيق سعيد، کميته مرکزي سازمان، دست به .١٨

انجام گرفت، آيا يک گزارش رسمي به اين   در طي دو ماه اسارت رفيقدر صورتي که چنين نشستي
مسائلي در رابطه با بازداشت رفيق سعيد بود؟ کميته مرکزي  کميته ارائه شد؟ گزارش، حاوي چه نکات و

 رفيق سعيد اتخاذ نمود؟ آيا ارگان، نهاد و يا فردي از سازمان، در رابطه با علل چه تصميماتي براي آزادي
 گرديد؟ اشت رفيق سعيد، از سوي کميته مرکزي وقت، مورد بازخواست، انتقاد و يا توبيخ واقعبازد

عملي براي نجات او انجام   ماه بازداشت رفيق سعيد، چه اقدامات٢ کميته مرکزي سازمان در طي  .١٩
 رار ميشود؟ادارات رژيم براي آزادي او تماسي برق ميدهد؟ آيا بطور رسمي و يا از کانالهاي غير رسمي، با

اطالعات دقيقي از محل زنداني بودن رفيق سعيد در زندان اوين داشت؟ او   آيا کميته مرکزي سازمان، .٢٠
مرکزي  آيا کميته. بند زنداني بود؟ بطور مسلم، او در يک بند موقت و يا انفرادي زنداني بود دقيقًا در کدام

سطحي از تماس با رفيق  و قادر به برقراريسازمان از نکته و يا موضوعي در اين رابطه اطالع داشته، 
 ميگردد؟

آيا کميته . ، در پيش داشت"سخنراني " روزهاي آينده يک   بنا به اعالم همسر سعيد، رفيق سعيد در .٢١
 اطالع داشت؟ اين سخنراني در کجا و حول چه موضوعي بود؟ مرکزي سازمان از اين موضوع

 انشين او، به عضويت هيئت تحريريه نشريه کار پذيرفتهرفيق سعيد، چه کسي بعنوان ج  پس از بازداشت .٢٢
 ميشود؟

، از زندان اوين بازديد ]مرکز ژنو در[  در فاصله بازداشت رفيق سعيد، نماينده صليب سرخ بين المللي   .٢٣
، ضمن ] عمومي اوين٢در بند [ جمله زندانياني بود که  نگارنده اين سطور بهمراه ديگران، از. بعمل آورد
سرخ، از او درخواست نمود حتمًا از وضعيت سعيد سلطانپور، اطالعات   براي نماينده صليبتوضيحاتي

بنا به اظهار نماينده صليب سرخ، در همه بندهاي عمومي ديگر اوين . آزادي او گردد کسب نموده، خواهان
 سعيداين درخواست در رأس خواسته هاي زندانيان سياسي قرار داشته، آنها با اطمينان از  نيز،

آيا . خواهند نمود سلطانپور، همچنين محسن فاضل و محمد رضا سعادتي، بازديد نموده، از آن گزارش تهيه
برقرار نموده است؟ آيا گزارشي از اين  کميته مرکزي سازمان پيش از بازديد اين هيئت از زندان، با آن تماس

  درخواست شده است؟]قابل دريافت  هم اينک نيز[ بازديد از مرکز اين نهاد در ژنو 
اما چرا خود او، بعنوان همسر سعيد . با مادرش صحبت ميکند  سرور علي محمدي، از دو بار مالقات سعيد .٢٤

چه تالشي در اين زمينه صورت داده است؟ حال مالقات و يا مراجعه به مراکز  به مالقات او نرفته است؟ او
 .ادارات دولتي و

پاکزاد و عناصر ديگري نزديک به کميته  ر اين تاريخ، همچنين مهرداد سرور علي محمدي از اعضاء اکثريت د .٢٥
براي آزادي سعيد ميزنند؟ بويژه اينکه، پاسداران اعالم  مرکزي اين سازمان، آيا دست به اقدامات عملي

 .بر ميگردانند  ساعت٢کرده اند، او را پس از 
 در مرکز پزشکي ٦٠يل جنازه ها در روز اول تير تحو به نقل از يکي از هواداران سازمان مجاهدين، او در روز  .٢٦

! تحويل گرفتن جنازه رفيق سعيد اما، هيچ فردي حضور نداشته است قانوني تهران حاضر ميشود؛ براي
 آيا اين گزارش. بهمراه فرد ديگري، جنازه رفيق سعيد را براي خاکسپاري تحويل ميگيرد طوري که او بناچار

مراجعه نموده اند؟  افرادي از خانواده سعيد براي تحويل گرفتن جنازه رفيقدرست است؟ آيا سازمان و يا 
 .باال اگر خير، دليل آن چه بوده است؟ در زير منبع خبر
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  يیتوضيحات از وبالگ جمهوري شورا

 
  سال زندان، در٨ در تهران بازداشت، و پس از تحمل ١٣٥٩رفيق حسين طالقاني، در سال  عضو سازمان ]١[

برخالف او. ، در زندان گوهردشت، به جوخه اعدام سپرده شد٦٧کشتارهاي دسته جمعي تابستان سال  
پرتالش و خالق و توانا، صميمي   سنتهاي اومانيستي فدايي، رفيقيمحفل بازان حرفه اي و بيگانه با ارزشها و

حسين طالقاني در . خصلتهاي يک کمونيست نمونه بود و عميقًا قابل اعتماد، مسئوليت پذير و سرشار از
کرج، چهره اي بسيار آشنا، يک سازمانده هوشيار و اعتماد برانگيز براي  زندانهاي رژيم اسالمي در تهران و

بويژه  سياسي، و بعنوان يک انسان، نظير برادري پرتجربه و قابل اتکاء براي هر زنداني سياسي، دانيانهمه زن
، کسي نام و ياد حسين 60  خرداد سال٣٠از ميان بازداشت شده گان قبل از . زندانيان جوان تر از خود بود

ر خارج از زندان، ميتوانست نقش سازمان د بدون ترديد، حضور او در صفوف. طالقاني را فراموش نخواهد کرد
 – زهري از يکطرف و اپوزيسيون نظير آن، جناح مدني -باند توکل مؤثري در آگاهگري، براي جلوگيري از ويرانگري

حسين طالقاني در محله نازي آباد تهران به دنيا آمده و رشد کرده، عليرغم. ايفا کند شيباني از طرف ديگر  
گر، خودستا و هرگز به روحيات و عادات شبه روشنفکري محفل بازان سلطهتحصيل در خارج از کشور اما،  

مقابل خود، تالش ميکرد با  صبور و صميمي و با احترام حقيقي به شخصيت هر فرد. رياکار، آلوده نشد
همفکري با ديگران، ارزش گذاري . حل پيدا کند خونسردي براي معضالت شرايط مبارزه و مقاومت در زندان، راه

ادب و نزاکت مردمي در هر مناسبات ساده اي با او، به چشم   شخصيت افراد، خودي و يا غيرخودي، وبه
بنام سانسور و سرکوب نظرات، دروغ و تحريف حقايق، محفل بازي و دسته  حسين طالقاني، چيزي. ميخورد

اهر سازي بجايمافيايي، و تحقير شخصيت ديگران را نمي شناخت و با جنجال آفريني و ظ بنديهاي شبه کار  
بهره اي از آنها  درست همان خصوصياتي که عناصر منحل کننده سازمان ما، کمترين. حقيقي، بيگانه بود

  !نداشتند؛ کمترين بهره اي

  

  

 
   آميز سعيد به همسر خود" تحکم " برخورد  موضوع

 
وز مراسمخود در لو رفتن ر  عروسي مقصر خانم سرور علي محمدي در اثبات اين ادعاي نادرست که سعيد، 

به خاطر دارم چند روزي قبل از عروسي، براي دريافت. "... در جنب آن نيز اشاره ميکند است، به موضوعي  
فروشنده پس از احوالپرسي. ساعتش که خراب شده بود، با هم به مغازه مراجعه کرديم  آقاي: " پرسيد

http://www.mojahedin.org/martyrs/43.html
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عمو جان برويم به : " و گفتم 
  " .شيراز، و خواجه حافظ را هم خبر کنيم

و . " گرسنه است زود برگرد خانه، بچه: " دانم آن روز چقدر راه رفتيم، يکباره ايستاد و با تحکم گفت نمي" 
ا خنده به راننده تاکسي هل داد و ب بالفاصله تاکسي گرفت و مرا که مجال تصميم گيري نداشتم، به درون

  " . عمو جان تا بعد "اش،  تکيه کالم هميشگي و. " اش برسان اين مادر را به بچه: "  تاکسي گفت

خانه مشترک مربوط است، اما دليل پرداختن به آن در اين بخش از صحبت او، بايد  اشاره سرور، به فرزند آنها در
از . است  گپ زدن آنها در ساعت فروشي، طرح شدهاز آنجا که پس از طرح مسئله. خاصي داشته باشد حکمت

که گويا تحمل انتقاد هاي  ديد نگارنده، سرور بنوعي تالش ميکند، سعيد را فردي حامل خصوصياتي معرفي کند
تالش کنيم اين قسمت بحث سرور را با  .سازنده، مبني بر ضرورت رعايت مسائل امنيتي را نداشته است

  .زي کنيمحدسياتي از سوي خود، بازسا

هضم اين . کند در توضيح باال، بطور غير مستقيم به سعيد ميفهماند، که او مسائل امنيتي را رعايت نمي سرور
او به اين . از اين رو به آن فکر ميکند نوع متلک دوستانه، اما داراي بار سياسي، براي سعيد مسلمًا ساده نيست؛

سطح تجربه سياسي و زندگي کمتر، به او، فردي داراي دو   ساله و با٢٠نتيجه ميرسد که همسر او، يک فرد 
آنهم نصيحت يک هوادار جوان اکثريت به ! درس رعايت مسائل امنيتي ميدهد برابر تجارب شخصي و سياسي او،

. سوق ميدهد اين بتدريج سعيد را به موضع نوعي تالفي دوستانه اين نوع متلک پراني! پرتجربه اقليت يک کادر
ضروري بهمراه او و دادن آموزش رعايت   به اين تدبير ميرسد که همسر او هم بجاي خيابان گردي غيرنتيجه اينکه

ديگران، بهتراست به خانه رفته، بچه شيرخواره خود را سرپرستي  مسائل امنيتي به او، آنهم در برابر چشمان
  اينکه سعيد اهميتي براي نقشموضوع بايد اضافه کرد، ايجاد يک پيش داوري، مبني بر همچنين به اين! کند

خانه داري و دوري از جامعه،  سعيد او را نه براي. اجتماعي زن قائل نبوده، نبايد از طرف خانم سرور، القاء گردد
براساس نرمهاي مدرن تربيتي کنوني حتي، تماس  بلکه براي رسيده گي به وضعيت يک بچه شير خواره، که

در اينجا چيزي که چهره . شخصيت فردي او را تأمين ميکند، فرا خوانده است دمداوم با مادر، بهترين امکانات رش
نموده معرفي نمايد،  آميز با همسر خود برخورد" تحکم " بمثابه فردي که گويا از موضع مرد ساالرانه و  سعيد را

امنيتي خود و الاباليگري سرور آن را سند هوشياري  اما. ميتوان با برخورد سعيد موافق و يا مخالف بود. وجود ندارد
را متهم به برخورد نابرابر و استفاده از اتوريته مرد عليه يک زن، براي پوشاندن  سعيد در اين رابطه قرار داده، سعيد

بازسازي فرضي  اين يک. خود در عدم توانايي تحمل انتقاد غير مستقيم او در اين رابطه، معرفي ميکند ضعف
است براي پاسخ به طرح يک احتمال  اما تالشي. د تمامًا منطبق بر واقعيت باشدلزومًا نميتوان. واقعيت است

از اهميت مسائل امنيتي داشته است و سعيد با سهل  نادرست از سوي سرور و اينکه گويا او اطالعات کاملي
  .برخورد نموده است انگاري نسبت به هشدارهاي امنيتي او،

-------------- 
 

 نه فقط در اينجا، بلکه در کل گزارش خود از روز حادثه، خود را فردي مسلط و آگاه به خانم سرور علي محمدي
روز جشن  مسائل، طرف صحبت و مشورت مهمانان سياسي، و سعيد را فردي که چندان دخالتي در حوادث

  :موارد ياد ميکند او از سعيد در طول جشن ازدواج در خانه خود، در اين. ندارد، معرفي نموده است
 
  .موضوع آمدن پاسداران را به او اطالع ميدهند سعيد و قزل،.   لحظه اي که سرور از شهر به خانه آمده است.١
 
رفقاي تشکيالتي " وول ميخورند " فکر ميکنند، افراد مسلحي که همه جا    گويا سعيد و قزل بهمراه سرور.٢

  .باشند ي توانستند داراي چنين تصوري بودهديد نگارنده اين سطور، سعيد و قزل، هرگز نم از. سعيد هستند
 
سعيد، اما سعيد مشغول رقصيدن براي    با وجود حضور وسيع پاسداران و اعالم قصد آنها مبني بر بازداشت.٣

  !شکستن جو غم و اندود در ميان جمع است
  
به همراه پاسداران به  نهو خود داوطلبا! گويا سعيد هر راه حلي را که براي نجات او پيشنهاد ميشود، رد ميکند.٤

  !راه مي افتد
جاي سعيد، که تجارب . اصلي در شناخت اوضاع معرفي ميکند سرور علي محمدي، خود را بمثابه نقش آفرين

! بيشتري نسبت به او در پشت سر دارد، در کليه بحث، تقريبًا خالي است مبارزه سياسي تشکيالتي بمراتب
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 که سازمان فاقد حداقلي از شعور سياسي آن، از يک رژيم ترور" ت اکثري" هوادار جوان  
خانه سعيد،  پشتياني ميکرد، از کجا اينهمه تجربه و توانايي تشخيص مسائل را کسب کرده است، که در

جريان کشتگر حتي، براي کسب  فرماندهي اوضاع را بدست گرفته و مهرداد پاکزاد، عضو بعدي کميته مرکزي
توصيه نموده است، همه آنها که اسامي شان در  مراجعه ميکند؟ او حتي اعالم ميکند به مهردادتکليف به او 

خانم ! مقابل او، مهرداد برخورد محافظه کارانه کرده، آن را رد ميکند ليست قرار دارد، خانه را ترک کنند و در
ت داده، توانايي و تجارب تصويري غير واقعي از موقعيت و نقش خود در دوره فوق بدس سرور علي محمدي،

اما سرور نميگويد که  .را تنزل داده، نقش او را در شناخت شرايط و يا ارائه راه حل، در سايه قرار ميدهد سعيد
خير؟ و چطور بايد تشخيص شرايط و  آيا سعيد هم از قرق شدن محل، توسط پاسداران مطلع شده است و يا

افتاده باشد؟ مگر سعيد در مورد حادثه اي که ) اکثريتي  هر دو( دادانجام اين يا آن اقدام، بر دوش او و مهر
خانه او روي ميداد، قدرت فکر کردن و صحبت و ارائه راه حل نداشت؟ حتي سرور  مستقيمًا مربوط به او و در

و ديگران  ميکند، با وجود حضور افراد مسلح در همه جا، از جمله در اتاق جشن، باز هم سعيد و قزل ادعا
مهرداد روشن ميسازد،  ، براي"گريستن " توجه خطر نشده اند و اين سرور علي محمدي است، که در حال م
  ."اينها پاسدار هستند" 
 

 اقليت در -بازداشت سعيد، کم و بيش، نظير اعضاء احتمالي سازمان فدايي سرور علي محمدي در موضوع
د فرصت طلبانه از سوي هرکسي، چه بسا حتي امکان برخور. دچار سهل انگاري شده است اين مراسم،

هيچيک از  .را نمي توان بطور کامل رد کرد" مهم"براي قرباني کردن سعيد براي نجات برخي مهمانان  تمايل
جمله خانم سرور علي  شرکت کننده گان در اين مراسم، نبايد مدال افتخار به سينه خود نصب کند؛ از

مسائل صحبت کرده، از ديگران طلبکار بوده،   لحن يک متخصص و آگاه بهدر حاليکه او در اين مقاله با. محمدي
حتي اقدام داوطلبانه در تسليم شدن به پاسداران نشان  آشکارا رفيق سعيد را مسئول بازداشت خود،

 ماه بازداشت سعيد، بعنوان همسر او، حتي يکبار هم موفق به ٢در طول  او اما توضيح نميدهد چرا. ميدهد
مورد  در دوره. است؟ در حاليکه مادر سعيد، حداقل دو بار با فرزند خود، ديدار کرده است و نشدهمالقات ا

زندان اوين، هنوز کامًال عادي  بحث، مالقات زندانيان، بعضًا بطور هفتگي بوده، حتي وجود تلويزيون و روزنامه در
ا بر دوش خود، احساس ميکند؟ اين ر" اکثريت  " همچنين، سرور چرا اينهمه وظيفه دفاع از سازمان. بود

اسالمي، حمايت نموده، کمترين سهمي در دفاع از حقوق دموکراتيک  سازمان در دوره فوق، فعاالنه از رژيم
براي يک سوسيال دموکرات امروزي، دفاع از يک سازمان دنبالچه يک رژيم فاشيستي، در  .مردم ايران نداشت

اين انگيزه که در   صورت گرفته، داراي چه جذابيتي است؟ آيا صرفًا بادوره سرنوشت ساز، با چه انگيزه اي يک
" احتماًال نقش ديگران؟ دفاع افراطي سرور از  بازداشت سعيد، بايد همه راهها را به خود سعيد ختم نمود و نه

اسي ميکشاند، ايجاد ميکند که او آگاهانه، موضوع را به عرصه اختالفات سي در اين رابطه، اين تصور را" اکثريت 
قرار داده،  از سوي کسي و يا جرياني را در حاشيه) گاهانه و يا ناشي از اشتباه (تبهکاري امنيتي تا يک

 .پرداختن به آن را بي اهميت سازد
 

اما اين يک آغاز، . به بحثي همه جانبه در اين زمينه، اقدام کرده است نگارنده اين سطور معتقد نيست که
کرد،  ميتوان شانه باال انداخت و اعالم. به موضوع بازداشت و اعدام سعيد سلطانپور استکامل  براي پرداختن

اما اين، جاي  .رژيم اسالمي دست به سرکوب گسترده مخالفين زده، سعيد هم قرباني اين ددمنشي گشت
ات، اين مورد، برخي حدسي براي تسهيل بحثهاي بعدي در. يک بررسي مشخص در اين رابطه را پر نميکند

به دنبال نمودن شناخت جزئيات اين موضوع،  اميد که دوستاني را. اطالعات و يا سؤاالت در زير طرح ميشوند
  .تشويق نمايد

  
 
 

بحث از سوي عالقمندان به موضوع نکاتي براي تکميل
 
ميان فقط قصد بازداشت فوري سعيد، قبل از شروع مراسم عروسي در  در مراجعه اول پاسداران، احتماًال  .١

که به هر  احتماًال آنها دستور دريافت ميکنند. بهمراه رفتن او اما، پاسداران دوباره برميگردند با عدم. بوده است
در اين حالت موضوع ليست  .ترتيب وارد خانه شده، اوضاع را تا همراه بردن سعيد، تحت کنترل قرار دهند

و سايرين، از اين طريق وادار " اکثريتيها " زداشتاسامي بازداشت شونده گان را بعنوان نوعي تهديد به با
اين قوي ترين احتمال در مورد ليست اعالم شده است؛ . بکار گيرند کردن آنها به موافقت با همراه بردن سعيد

  .اساس اين ليست بازداشت نشده است از آنجا که کسي بر
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به اين موضوع، سرور . پيش داشته است، در )احتماًال سياسي (  سعيد در چند روز آينده، يک سخنراني.٢

 و برادر همسرش) يار تشکيالتي سعيد ( من همواره به سعيد و قزل : " ... ميگويد اشاره ميکند، آنجا که
اين سخنراني  بازداشت سعيد در...". گفتم، اين مجلس با سخنراني چند روز آينده سعيد فرق دارد مي

از اين رو، بازداشت او در . نبود ن، براي مأمورين سرکوب رژيم سادهسياسي و با حضور هنرمندان و نويسنده گا
  .مراسم ازدواج او انتخاب ميشود

 
پيشاپيش سعيد در مراسم جشن عروسي بايد در عين حال، برگزاري مراسم علني و سخنراني    بازداشت.٣
  با يک تير دو نشان زدن: بمصداق. را هم غير ممکن ميساخت او
 
 چرا سعيد خانه را ترک نمي کند؟ اين ناشي از خوش بيني او است و يا حقيقتًا باور ول، در مراجعه ا. ٤

سعيد براي فرار،  ميکند، که موضوع در سطح طرح چند سوال است؟ و يا اينکه، از همان لحظه، تالشهاي اوليه
  شروع شده است؟

 
ان حاضر در خانه، چه برخوردي به اما اعضاء سازم. است   موضوع تالش براي فرار سعيد يک موضوع واقعي.٥

  اين مسئله ميکنند؟
 
فدايي خلق  چريکهاي[ توجه به بحث اشرف دهقاني، آيا نمي توان حدس زد، که رفقايي از اين گروه    با.٦

  هم در مراسم جشن حضور داشته اند؟] ايران
  به دنيا آمده٥٩مستان سال ماهها قبل در يک خانه زندگي ميکرد، و فرزند آنها در ز   سعيد با همسرش از.٧
 .بود
 
بلکه . مرجعه نکرده بودند  پاسداران براي يک مأموريت کلي و بازداشت هر کسي که در جشن حاضر بود،.٨

همچنين عدم تهاجم و عدم دستگيري افراد . بودند تنها، فرد تعيين شده، يعني سعيد سلطانپور را هدف گرفته
بدستشان بيفتد، نشان ميدهد، که يک اقدام کامًال " چيز دندان گيري " ديگر که ميتوانست از ميان آنان هم

 آيا اين بر وجود يک توافق از پيش با جريان و يا فرد لو دهنده، داللت نمي. بوده است حساب شده مد نظر
  .ايجاد نکند کند؟ به اين معني که نهاد مربوطه رژيم، متعهد شده باشد، مزاحمتي براي بقيه مهمانان

 
آيا خود اين نيز، از يک . بوده است دف، دستگيري سعيد، بي سروصدا، بدون مقاومت و بدون درگيري ه.٩

  چنين تضميني را طلب نکرده است؟ توافق پشت پرده حکايت نميکند؟ آيا اطالعات دهنده،
 
م درميان آنها، ميبردند، احتماًال چندين نفر از اعضاي سازمان ه   اگر پاسداران همه افراد مشکوک را با خود.١٠

همين امر، سعيد را بنوعي به موضع فداکاري براي جلوگيري از بازداشت ديگران سوق  آيا. وجود ميداشت
 دهد؟ نمي

 
  :  انبوه پاسداران در محل را ميتوان با داليل زير توضيح داد.١١
 
  جلوگيري از مقاومت مسلحانه ناشي از مقابله تشکيالت براي نجات يک کادر خود -

 
  ناسايي مهمانان براي مراحل بعدي بازداشتهاي برنامه ريزي شدهش -

 
  مقاومت احتمالي مهمانان مقابله با -
  
آيا آنها احتمال نمي دادند، افراد . مستقر شده بودند چرا پاسداران در حياط، زير زمين و خانه همسايه، .١٢

ال، اين حدس براي نيروهاي رژيم خانه، پنهان شده اند؟ از آنجا که بهر ح مسلحي از سازمان در زير زمين
  .که عناصر مسلحي از تشکيالت در محل حضور خواهند داشت شکل ميگيرد،

 .خانه، و بردن وسايل شخصي و کتاب و نشريه در مقاله سرور، وجود ندارد چيزي از بازرسي .١٣
در . نمي شوندخانه  احتماًال بدون اجازه، داخل اتاقهاي. ظاهرًا به مهمانان برخورد مؤدبانه اي ميشود .١٤

 .پاسداران نشده است گزارش سرور، اشاره اي به گشتن و کنترل اتاقهاي خانه از سوي
 .مخفي کردن سالحهاي خود نداشتند پاسداران ملبس به لباس شخصي بوده، تالشي هم براي .١٥
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 يک بازداشت سعيد، هنوز بکارگيري. پيله کردن به کسي نبودند پاسداران بدنبال بهانه، براي درگيري و .١٦
 .نيست سياست سرکوب خشن

است؟ پاسخ به اين سوال  ليست مهمانان در نزد پاسداران، در کجا و از سوي چه کسي تهيه شده .١٧
وارد و مطلع، و خود در موقعيت جدي  روشن ميکند که روز مهماني و اسامي مهمانان، از طرف يک فرد

در اين ليست، نام افراد مسئول . تگزارش شده اس تشکيالتي، به دادستاني رژيم و يا يک فرد واسط،
نام مهرداد . احتمال حضور آنها در مهماني ميرفت، قرار داشته است در تشکيالتهاي اقليت و اکثريت، که

 .است پاکزاد، مسلم
روشن است که اين با . اند پاسداران از وجود يک ليست افرادي که بايد بازداشت شوند، صحبت کرده .١٨

 ساعت در ٢سپس برگرداندن او پس از  و" قاچاق ارز" شت سعيد به اتهام ادعاي آنها مبني بر بازدا
 .تناقض قرار دارد

را که خود را تحويل ميداده تا سعيد بازداشت نشود، با خود نمي برند؟ بهر حال او  چرا پاسداران فردي .١٩
آنها نمي  آيا به اين دليل که فرد مزبور يک اکثريتي بوده و طبق دستور،! آدم مهمي بوده است هم

نظير سعيد، دوباره قادر  بايستي بازداشت ميشدند؟ و يا شايد پاسداران مطئمن نبودند، که فرد اکثريتي،
 مشکل جدي ميگشت؟ به بازگشت شود؟ در حاليکه نمي بايستي از اين گروه، کسي دچار

 او چشم برنمي وجود دارد، حتي يک لحظه از پاسداران پس از اينکه احتمال ميدهند، احتمال فرار سعيد .٢٠
 .دارند

مهماني خارج نمي شود؟ آيا از کادرهاي اصلي سازمان، کسي در مراسم شرکت  آيا به يقين، کسي از .٢١
چطور ميتوان تصور کرد که در عروسي يک عضو برجسته سازمان و يک شخصيت  نداشته است؟

 از کادرهاي سازمان مهمان نبوده است؟ اجتماعي، هيچيک
حضور داشته اند؟ بهر حال، مهمانان دعوت ميشوند و به تعداد آنها  سم ازدواجچند نفر در مهماني مرا .٢٢

 آيا نمي توان امروز ليست کاملي از مهمانان اين عروسي را تهيه. ظرف غذا تهيه کرد بايد، غذا، ميوه و
 کرد؟

 در آن برميگردانند، با هيچ منطقي اينکه فرمانده گروه پاسداران اعالم ميکند، سعيد را طي دو ساعت .٢٣
پاسداران پيش از آمدن مهمانان، تمام خيابان،  بنا به اعالم سرور علي محمدي،. لحظه سازگار نيست

 ساعت ٢اينمهمه، نمي تواند تنها براي . را قرق کرده بودند حياط و زير زمين خانه وحتي خانه همسايه
در خانه، تا چه ميزان در " تياکثري" روشن است که فضاي . دوباره سعيد باشد سوال و جواب و برگرداندن

 سرور در تمام مقاله خود عاقبت توضيح. خوشبيني به ادعاي مأموران رژيم مؤثر بوده است ايجاد
اقدامي   ساعت که سعيد برنگشت، او و يا اکثريتيهاي ظاهرًا فداکار، دست به چه٢نميدهد، پس از 

تشکيالتي در جشن،  اگفته ميان حاضرينزدند؟ همين امر اين شک را تقويت ميکند، که بنوعي توافق ن
بسيار زياد، آنها به اين حقيقت پي  به احتمال. براي به همراه رفتن داوطلبانه سعيد وجود داشته است
 . ساعت سوال و جواب٢نه براي  برده بودند که سعيد براي هميشه بازداشت ميشود و

  
  ٢٠٠٦ ژوئيه ٢ - ١٣٨٥ تير ١١، اکبر تک دهقان
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٣  

   :به نقل از 

  

  از مرگ صمد بهرنگی و سعيد سلطانپور: خاطرات حمزه فراهتی

  

  

از جمله ياران زندان او، سعيد سلطانپور، شاعر و نويسنده ای که الگوی ديگری بود برای نسلی که قهرمان می 
اشعار سلطانپور را جوانان مبارزه در زير شکنجه و در . خواست و بعد از صمد و خسرو گلسرخی وی را برگزيده بود

در زندان بين وی و حمزه که هر دو خود را فدايی خلق . او قهرمان و الگوی جوان چپ بود. زندان ها می خواندند
  . می دانند؛ رشته الفتی برقرار می شود

؛ همان جا ]۵۶مهر [ته است  همراه شب های شعر انستيتو گو...از آن سال هاچنين است که نويسنده کتاب 
که مردم برای سعيد سلطانپور و هم فريدون تنکابنی و محسن يلفانی همسلوالن ديگر او ابراز احساسات می 

شب هايی که در پايانش موقع شعرخوانی سلطانپور، جو خشونت باال گرفت و تحصنی ساخته شد و . کردند
  .مردمی در خيابان ريختند

شوق کار علنی در سر گروهی از فعالين سياسی افتاد که پيش از آن هوادار فداکردن در پی آن حوادث، فکر و 
حاصل همين گفتگوها، تصميم به سفر سعيد سلطانپور به اروپا . جان، به قصد به حرکت آوردن موتور بزرگ بودند
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حمزه فراهتی بار ديگر با روشنفکری محبوب جامعه همراه می شود، اين بار نه با لباس نظامی به منطقه مرزی 
اما اين بار نيز سرنوشت دامی در راه راوی خاطره . ارس، بلکه به اروپا و برای سخنرانی ها و جلسات تشکيالتی

.اده استنه

   بريتانيافراهتی و سلطانپور با يک نماينده راديکال پارلمان   

  تراژدی دوم در راه

در جريان ديدار اروپايی سعيد سلطانپور، پايگاه اصلی رم، پايتخت ايتاليا، است که دوستی در آن جا خانه ای در 
. ن در حاشيه رود تيبر می گردنداختيارشان نهاده؛ غروبی است، نامزد سعيد هم همراهشان است و گردش کنا

سعيد سلطانپور را سال ها زندان و فعاليت های شديد سياسی و اين چند ماه سفر پرحادثه و پر برخورد، 
اول بطری ويسکی و بعد "در اين شب تاريک ناگهان خود را از دو همراه جدا می کند و . حساس کرده است

  ."خودش را در رودخانه انداخت

در لحظه ای صحنه های ارس و مرگ صمد، بعد از ده سال در برابر : "مزه فراهتی می نويسدراوی خاطرات ح
با کت و . چشمش زنده شد، چون گلوله ای رها گشت تا محلی که سعيد خود را آن جا در رودخانه انداخته بود

پائين تر از خشکی رود تيبر برخالف ارس يکی دو متر . شلوار می دويد تا در جهت سايه مبهم سعيد شيرجه زد
او می دانست که شنای سعيد بهتر از صمد . جاری است و هر طرفش با سنگ و سيمان سد بندی شده است

می دانست اگر سعيد هم غرق شود او چاره ای جز کشتن خود . نيست و بدتر اينک ه سعيد مست و کله پاست
  ."نخواهد داشت

 نيايد؛ سعيد سلطانپور را در آب گرفته اما هر چه می کند در اين جاست که راوی تصميم می گيرد که از آب به در
تاريکی شب نه دست او به ديواره رود می گيرد و نه صدای فرياد کمک نامزد سعيد سلطانپور به جايی می 

  .سرانجام چنگ به ميله ای می گيرد که گويا برای مهار قايق ها در ديواره رود تعبيه کرده اند... رسد

هنوز بعد نزديک سی سال شب هائی کابوس می بينم و به وحشت از خواب می پرم، با : "نوشتهآقای فراهتی 
اين خيال که سعيد شاعر انقالبی هم غرق شده و چه کسی بايد باور کند که شگرد حمزه بردن نويسندگان و 

  ."اور خواهد کردچه کسی حتی شهادت مهناز نامزد سعيد را ب. هنرمندان دم رودخانه و غرق کردن آن ها نيست

از ياد می برد که همه دارايی خود را در اين بازی به رود سپرده . از اين فاجعه دوم با بار سنگينی بيرون می آيد
اند؛ سيلی محکمی در گوش سعيد می نشاند، با اين فرياد پرخشم که فکر نکردی من ديگر چگونه بايد زندگی 

  :طانپور که آن را به حمزه فراهتی تقديم کرده استمی کردم، و اين مضمون شعری است از سعيد سل

  سيلی زنگدار تو، جوهر جاودانه شد
  خشم هراسبار تو، جذبه بيکرانه شد
  ای غم جاودانه ام، شادی بيکرانه ام

  شور من و قرار من، زحمه ماندگار شد

  ]به رفيق راهم حمزه فراهتی: شعر رفيق.  سعيد سلطانپوراز کشتارگاهکتاب [
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