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اصغر ایزدی در ش�هر کوچکی به دنیا آمد که نقش مهمی در جنبش مسلحانه ی 

دهه های 40 و 50 در ایران دارد. گذشته از هر چیزی گروه آرمان خلق در بروجرد 

بود که تش�کیل شد. ایزدی هرچند با بنیان گذاران آرمان خلق آشنایی داشت اما 

در دانش�گاه تبریز بود که به واسطه ی آشنایی با دانشجویان مبارِز این دانشگاه 

به محافلی راه پیدا کرد که بعدها در تاسیس چریک های فدایی خلق ایران نقش 

موثری داش�تند. چنین است که او بخت این را داشته تا در جریان شکل گرفتن 

مبارزه ی�ی باش�د که اثرات آن تا همین امروز آنقدر زنده اس�ت ک�ه هنوز هم هر 

جریان سیاس�ی معاصری باید در مقابل آن موضع بگیرد. از نشریات رنگارنگ 

نولیبرال های ایرانی تا جریانات گوناگون چپ. اصغر ایزدی در آستانه ی پذیرفته 

شدن به عنوان »عضو« در درون سازمان بود که در موج دستگیری های تابستان 

1350 بازداش�ت ش�د و در دادگاه مع�روف و پرماجرای موسس�ان چریک های 

فدایی خلق حضور داش�ت. بسیاری از کس�انی که در این دادگاه بودند تیرباران 

ش�دند اما اصغر ایزدی باقی ماند تا در زندان و بعد از آش�کار ش�دن اختالفات 

میان نظرات بیژن جزنی و مس�عود احمدزاده، یکی از اصلی ترین س�خنگویان 

هواداران نظرات احمدزاده در زندان باش�د. در ای�ن گفت وگو با اصغر ایزدی در 

مورد ش�کل گیری هس�ته های اولیه ی چریک های فدایی خل�ق، تاثیرات رخداد 

س�یاهکل و آغاز جنبش مس�لحانه بر فضای سیاسی، بازداش�ت، بازجویی و 

دادگاه صحبت کرده ییم تا به واس�طه ی بازگرداندن  سوژه ی تاریخی به گذشته 

معنای حقیقی جنبش مسلحانه را باز بیابیم.



4

بگذارید از این پرس�ش ش�روع کنیم که ش�ما از کی با آنچه که بعدن تبدیل شد به چریک های فدایی 

خلق ایران آشنا شدید؟

من س�ال 45 وارد دانشکده ی کشاورزی تبریز شدم و به خاطر یک سری عالئق سیاسی یا تمایالت 

سیاسی که از دوره ی دبیرستان داشتم خیلی زود با مسئله ی فعالیت های دانشجویی دانشگاه تبریز 

آش�نایی و پیوند برقرار کردم؛ به خصوص این که در سال 46 که س�ال دوم دانشکده بودم، ما شاهد 

یک اعتصاب بزرگ دانش�جویی در دانش�گاه تبریز بودیم که مدتی ادامه پیدا کرد و این مسئله من را 

هرچه بیش�تر با مسائل دانشجویی و طبعن با یک سری از مس�ائل سیاسی و روابط دانشجویی آشنا 

کرد و در ارتباط قرار داد. در دانشکده ی ما رفقایی بودند که من با ایشان آشنا شده بودم از جمله جواد 

رحیم زاده ی اس�کویی که به لحاظ تحصیلی یک س�ال از من جلوتر بود. هم چنین چه از طریق خود 

دانشکده ی کشاورزی و یا بعدن از طریق کوی دانشگاه با افراد دیگری مثل فرج سرکوهی که همراه 

با کسان دیگری مثل محسن رضوی، رویایی و چند نفر دیگر از بچه ها جزء فعالین و یا به قول معروف 

از رهبران آن اعتصاب دانش�جویی بودند، آشنا ش�دم. به هرحال آشنایی با این بچه ها باعث شد که 

به رغم سرکوب اعتصاب دانش�جویی روابطی شکل بگیرد. در سال های بعد این روابط موجب شد 
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به این که من وارد رابطه ی دیگری با اس�داهلل مفتاحی ش�وم که از بچه های دانشکده ی پزشکی بود 

و این امر باعث ش�د که یک ن�وع رابطه ی محفلِی مطلعاتی بین ما ایجاد ش�ود. در واقع به خصوص 

بعد از این که جواد یک س�ال زودتر از من فارغ التحصیل ش�د و رفت، در سال آخر دانشکده من دیگر 

با اس�داهلل مفتاحی بودم و به خانه ی دانش�جویی و اطاقی که او داش�ت، می رفت�م و آثار مختلفی از 

کتاب های مارکسیس�تی را می خواندیم. تا جایی که به یاد دارم کتاب »چه باید کرد« لنین را آنجا بود 

که خواندم و یک سری کتاب دیگر. در واقع نوعی از کار محفلی و مخفی شکل گرفت، ما کتاب ها را 

که به صورت جزوه های دست نوشته بود جاسازی می کردیم و از این طریق من وارد یکی از محافلی 

شدم که بعدن معلوم شد از محفل های تشکیل دهنده ی گروهی بوده که به گروه مسعود احمدزاده و 

پویان معروف شد و این نقطه ی شروع کار من بود.

پس در واقع برای شما همه چیز از اعتصاب دانشگاه تبریز آغاز شد؟

بله! آن اعتصاب دانش�جویی که تبدیل شد به چند روز تحصن در ساختمان قدیمی دانشکده ی فنی 

که هنوز به محوطه ی دانشگاه منتقل نشده بود، موقعیتی بود که بچه های مختلف مرتب می آمدند 

و س�خنرانی می کردند. در آنجا بود که من توی این صحبت ها کلمه ی دیالکتیک به گوش�م خورد و 

کنجکاو ش�دم که بدانم این دیالکتیک یعنی چه، در واقع ش�نیدن این کلمه سرنوشت من را به اینجا 

رساند و خالصه این که یک کلمه می تواند زندگی یک آدمی را از این رو به آن رو کند.

شما گفتید یک سری عالئق سیاسی از دوران دبیرستان هم داشتید، این عالئق سیاسی از کجا آمده 

ب�ود. با توجه ب�ه این که ما می دانیم در آن دوره، دوره ی بعد از کودت�ای 28 مرداد، جامعه ی ایران یک 

دوره ی سرکوب و س�کون و رکودی را طی کرده است، چطور می شود که در دوره ی دبیرستان عالئق 

سیاسی در شما شکل می گیرد؟

این دو دلیل داش�ت. یکی این که پدر من به اخبار سیاسی، یا اصولن اخبار عالقه ی زیادی داشت و 

همیشه به رادیو گوش می داد. این زمان از آن دوره هایی بود که روابط ایران و شوروی خصمانه بود 

و در اخب�ار در این مورد صحبت می کردند، ی�ا روزهای جمعه یک برنامه ی کمدی بود که یک نفر آن 

را اجرا می کرد و خیلی ش�وروی را مس�خره می کرد. به هرحال پدرم این اخبار سیاسی رادیو را گوش 
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می داد و من هم به این قضیه عالقه مند می ش�دم. دومی اثر معلمینی بود که من داش�تم. یادش�ان 

به خیر! یکی زنده یاد ُاش�ترانی بود که یک فرد کاملن سیاس�ی بود و کتاب هایی به من می داد و یکی 

دیگر هم که دوس�ت برادرم بود و او هم سیاس�ی بود اما چون هنوز در ایران زندگی می کند به خودم 

اجازه نمی دهم اسم ایشان را بگویم. من فکر می کنم آن موقع این ها روابطی با حزب توده داشتند. 

آن زمان کتاب های مدارس با س�ه عکس از ش�اه، فرح و ولیعهد شروع می شد؛ این عالقه مندی ها 

باعث شده بود من در دبیرستان که بودم اولین کاری که وقتی کتاب ها را می گرفتم، انجام می دادم، 

این س�ه عکس را پ�اره می کردم. می خواهم بگویم ک�ه این زمینه ها بود به ع�الوه ی یکی دو بار که 

اعتصابات دانش آموزی داش�تیم و شر و شورهای دانش آموزی بود و در ضمن همان دوست برادرم 

که معلم ادبیات بود و یکی دو بار هم برای من انشاء نوشت، کتاب های داستان و رمان به من می داد 

و من می خواندم.

شما دوران دبیرستان را کجا گذراندید؟

در بروجرد بودم.

بعد این فضا فقط مختص شما بود؟

ن�ه! به ویژه اگر همین بروجرد را در نظر بگیرید، یکی از ش�هرهایی بود که تعداد زیادی از افرادی که 

بعدن به جنبش چریکی پیوس�تند، در این ش�هر زندگی می کردند. برای نمون�ه گروه آرمان خلق که 

اصلن پایه و اساس آن در این شهر است و خود همین حکایت می کند که این شهر از این لحاظ ها چه 

س�ابقه و چه فضایی داشته است و تنها من نیس�تم. خیلی ها را، به خصوص از جنبش چریکی طیف 

وس�یعی را ما از بروجرد داری�م. از مجاهدین هم البته بودند ولی تع�داد بچه های چپ، به خصوص 

آنهایی که بعدن به مشی مسلحانه روی آوردند، شاید بین شهرهای ایران نسبت به جمعیت هر شهر 

در بروجرد نمونه باشد.

برگردیم به محفل ش�ما و اسداهلل مفتاحی. در این محفل فقط شما و مفتاحی بودید یا رفقای دیگری 

هم بودند؟
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من آن موقع فقط با اس�داهلل مفتاحی در ارتباط بودم ولی طبعن اس�داهلل با کسان دیگری هم ارتباط 

داشت. من آن زمان سال آخر دانشکده بودم و پنج _ شش نفری بودیم که هفتگی یا دوهفته یک بار 

به کوه های تبریز و آذربایجان می رفتیم. به احتمال زیاد افرادی از آن گروه، بدون این که ما با هم در 

یک ارتباط سیاس�ی باش�یم، با اس�داهلل در ارتباط بودند که بعدن در زندان یکی از آنها را به نام حسن 

جعفری، که در دانشکده ی علوم درس می خواند، دیدم. از طرف دیگر در همان مقطع و در دو سال 

آخر دانشکده، من با همایون کتیرایی آشنا شدم چون او هم بچه ی بروجرد بود و هم در دانشکده ی 

ادبیات دانشگاه تبریز درس می خواند و ما در ابتدای کار با همدیگر وارد یک سری صحبت ها شدیم. 

ب�ه یاد دارم همایون و رفقای�ش در آن مقطع معتقد بودن�د که جامعه ی ایران نیمه مس�تعمره _ نیمه 

فئودال اس�ت و ما داش�تیم همین صحبت ها را می کردیم و من اعتقاد داشتم این طور نیست. به هر 

حال من دیدم الزم است که همایون با کس دیگری ارتباط داشته باشد که بیشتر بتواند با او بحث کند 

و از این لحاظ بود که من امکان آشنایی اسداهلل و همایون را فراهم کردم.

این جوشش�ی که در نسل شما و هم سن و س�ال های شما در آن دوره وجود دارد از کجا می آید. مثلن 

ش�ما تبریز را توصیف می کنید و ما می دانیم که مش�ابه همین اتفاقات، با کمی پایین و باال، در جاهای 

دیگر هم در حال افتادن اس�ت. در واقع یک طیف وسیعی بدون این که با هم ارتباط منظم و ارگانیکی 

داش�ته باشند انگار به این می رس�ند که باید یک کار تازه یی کرد. خب تا پیش از آن سنت چپ ایران، 

س�نت حزب توده اس�ت که هنوز هم حضور داش�ته و در تبعید بوده، اما این دوره، دوره یی اس�ت که 

برای بچه های هم سن وسال شما که یک گرایش چپ پیدا می کنند، مشخص است که ما قرار نیست 

توده یی باشیم. این جوشش و جستجو از کجا به وجود آمد و چرا مثلن شما فکر نکردید که وقتی یک 

حزبی وجود دارد که از سال 1320 دارد فعالیت می کند، با همان ارتباط بگیرید و کار کنید؟

برای من بس�یار دشوار اس�ت به این پرسش شما پاس�خ بدهم. چون در آن مقطعی که من دارم وارد 

فعالیت های محفلی می شوم، اصلن در آن سطح نبودم و آن چنان اطالعاتی از تاریخ مبارزاتی ایران 

و حزب توده نداشتم. بنابراین برمی گردد به روابط من، روابطی که محصول این جنبش دانشجویی 

است و از درون آن شکل گرفته است. از اینجا است که من با این جریان همراه می شوم.
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یک قدم قبل از توضیحی که ش�ما می دهید این اس�ت که ش�ما در یک اعتصاب دانش�جویی شرکت 

می کنی�د، عالئق سیاس�ی ای هم از دبیرس�تان دارید، بخش�ن در مبارزات دانش�جویی حضور پیدا 

می کنید، به قول خودتان یک کلمه را می ش�نوید و می روید که معنای آن را پیدا کنید و بعد به راحتی در 

یک محفل سیاسی عضو می شوید.، انگار آن زمان تشکیل این چنین محفل هایی خیلی ساده تر بوده 

و خیلی ها از پیش پذیرفته بودند که باید رفت و این کارها را انجام داد.

ت�ا جایی که ذهن و حافظه ام امکان می دهد ماجرا این طور نبود که آدم وارد محفلی می ش�ود. یعنی 

این که یک رابطه ی خیلی طبیعی دانشجویی دارد اتفاق می افتد که با رد و بدل کردن کتاب به تدریج 

آدم متوجه می شود سراز جایی درآورده اس�ت و می بیند که دارد یک کار دیگری می کند، کتاب های 

دیگ�ری می خواند، مخف�ی کاری می کند، جاس�ازی می کند، این ها خودش علقه های�ی را به وجود 

می آورد و به نظر من ش�کلی از پای بندی را هم ایجاد می کن�د. برای این که اصلن وضعیت خودم را 

برایت بگویم مثلن من سال سوم دانشکده که بودم وارد این محفل شدم  و این هم زمان بود با عاشق 

ش�دِن من. اما به یک جایی رس�یدم که دیدم بایس�تی بین ادام�ه دادن به این عش�ق و بودن در این 

محفل، یکی را برگزینم و طبعن بودن در این محفل را انتخاب کردم و البته صدمات روحی شدیدی 

را هم گذراندم تا بتوانم این قضیه را برای خودم حل کنم. می خواهم بگویم یک چنین پروس�ه یی را 

طی کردم. این طور نبود که کس�ی بیاید و بگوید چنین محفلی وجود دارد و بیا در آن ش�رکت کن. در 

واقع آرام آرام لغزیدم؛ بخواهم کلمه اش را بگویم بیشتر لغزیدن است تا به اصطالح یک تصمیم.

چه چیزی ش�ما را اینقدر به آن محفل متصل می کرد که حتا حاضر بودید با توجه به آن صدمات روحی 

از عشقتان بگذرید ولی ارتباط با آنجا را داشته باشید؟

راستش پاسخ به این سوال دشوار اس�ت. ولی شاید این بود که احساس می کردم من وارد رابطه یی 

ش�ده ام که خیلی برای م�ن اهمیت دارد و در عین حال اگر بخواهم آن را رها کنم مثل این اس�ت که 

بخش�ی از هویت خودم را دارم از دس�ت می دهم، بخشی از ش�خصیتم را، مثل این که کس دیگری 

می ش�وم. حاال این ها تحت تاثیر روابط آنجا بود یا تحت تاثیر مطالعه یی که روی من اثر گذاشته بود، 

فک�ر می کنم این ها من را به جایی کش�انده ب�ود که این تصمیم را بگیرم و فقط ه�م این نبود؛ من در 

آن زمان، در س�ال سوم دانشکده جزء شاگرداول های دانش�کده بودم و می توانستم بورس فرانسه 
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بگیرم، ولی همان زمان ها بود که این ها در ذهن من پس زده شد.

در آن محفلی که شما با اسداهلل مفتاحی داشتید هرگز از مبارزه ی مسلحانه صحبت شد، یعنی بحث 

شما به لزوم مبارزه ی مسلحانه رسید؟

نه! من بهار 49 از دانش�کده فارغ التحصیل ش�دم و تا آن نقطه با اسداهلل مفتاحی بودیم. تا آن زمان 

مطالعات�ی که من می کردم مرب�وط به یک زمینه ی عام ب�ود؛ کتاب های مارک�س و چیزهای خیلی 

س�اده، »مانیفس�ت ]حزب کمونیس�ت[« و »]اصول مقدماتی فلس�فه ی[ ژرژ پولیتسر« بود و چند 

رم�ان و »چه باید کرد« و »دو تاکتیک سوسیال دموکراس�ی« ]از لنین[ و تا آن مقطع بیش�تر حول و 

حوش چگونگی تشکیل حزب می گشت. تا این که من آمدم تهران و سپاهی ترویج شدم و به پادگان 

رفت�م. آخر هفته ها که به تهران می آمدم، جواد رحیم زاده ی اس�کویی را، ک�ه او هم در تهران بود، 

می دی�دم و با هم یک س�ری صحبت ها می کردی�م. او بود ک�ه در یکی از صحبت هایش مس�ئله ی 

مبارزه ی مس�لحانه را مطرح کرد و االن هم به یاد ندارم که تا چه اندازه روی کوه یا شهر تکیه می کرد 

و یا کلن اصلن این مس�ئله بود یا نه. من می دیدم حرف های جواد با صحبت هایی که تا چند ماه پیش 

با اس�داهلل داش�تیم یا مطالعاتی که می کردیم انطباق ندارد. همین باعث شد که من بگویم باید بروم 

و با اس�داهلل صحبت کنم. به این ترتیب در تابس�تان همان س�ال به تبریز رفتم و اس�داهلل را دیدم، با 

او صحب�ت ک�ردم و گفتم جواد چنین چیزی را مطرح کرده اس�ت، او برای م�ن توضیحاتی داد و در 

نتیجه ی آن توضیحات، با آن س�طح از اطالعات و آگاهی های من، برایم روش�ن بود که این راه را 

باید ادامه داد.

به خاطر دارید که آن توضیحات چه بود؟

نه! متاسفانه نه.

پس شما بعد از دیدار با مفتاحی در تبریز، در تابستان 49 پذیرفتید که مبارزه ی مسلحانه راهی است 

که باید رفت.

بله!
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پیش از آن، در دوره یی که با مفتاحی ارتباط داشتید یا با همایون کتیرایی و یا جواد رحیم زاده ی اسکویی، 

خب ما خبر داریم که در همان زمان محفل صمد در تبریز یک جس�تجوی عملی را حول این پرس�ش 

که راه مبارزه چه باید باش�د، سازمان داده بودند. مثلن تراکتور خریده بودند و رفته بودند در روستاها 

کار می کردند که ببینند چقدر ش�رایط روس�تاها برای اقدام انقالبی مساعد است و یا در جاهای دیگر 

هم چنین اتفاقاتی افتاده اس�ت. شما در محفلتان هیچ وقت فراتر از مطالعه و مسائل مالزم آن مانند 

جاسازی رفتید و کار دیگری با مفتاحی و دیگران انجام دادید؟

نه! در آن زمان که من دانش�گاه تبریز بودم و با اس�داهلل رابطه داشتم غیراز کوهنوردی و مطالعه کار 

دیگری انجام نمی دادیم.

دوره یی که با مفتاحی ارتباط داشتید هم چنان در مبارزات دانشجویی شرکت می کردید؟

توجه داشته باش�ید که یک سال بعد از اعتصابات بزرگ دانش�گاه تبریز ما با سرکوب روبه رو هستیم 

که فعالین دانش�جویی را گرفتند، این ها چند ماِه تابس�تان را زندان بودند و بعد به س�ربازی فرستاده 

ش�دند. پس یک_ دو س�الی دوره ی سرکوب بود و مبارزات دانش�جویی خوابیده بود. به یاد دارم که 

بعد از این دوران یک بار ]منوچهر[ هزارخانی برای س�خنرانی آمد و یک بار هم تئاتر »پرواربندان« 

]غالمحس�ین[ ساعدی اجرا شد، در چارچوب خوِد حرکت دانشجویی به یاد ندارم شاهد اعتصابات 

و چنی�ن چیزهایی بوده باش�م. در عی�ن حال به ما یک س�ری امکانات دانش�جویی داده بودند و در 

نتیجه اعتراضات خوابیده بود. در واقع می ش�ود گفت یک سال بعد از اعتصاب دوره ی آزادی بود و 

به دانشجوها امکانات داده بودند و بعد یک دفعه ورق برگشت.

خب دوباره برگردیم به تابس�تان 49 و بعد از دیدار ش�ما با اس�داهلل مفتاحی. بعد از این که ش�ما این 

روش مبارزه را پذیرفتید چه شد؟

وقت�ی پذیرفتم آم�دم تهران و با ج�واد در ارتباط بودم. تا جایی ک�ه به یاد دارم من رفت�م دنبال خانه 

گرفتن که یک تک اتاقی داش�ته باش�م که حتمن مورد اس�تفاده یی قرار بگیرد. پاییز و زمس�تان 49 

اغلب پادگان بودم و بعد از این که دوره ی آموزش�ی ام تمام ش�د به گنبد منتقل ش�دم که رفتم آنجا اما 

ماندگار نش�دم. در واقع آخر هر ماه یکی دو روزی می رفتم آنجا و س�ری م�ی زدم و حقوق ماهانه ی 
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س�توانی ام را می گرفتم و برمی گشتم تهران. و بقیه ی اوقات به قرارهای خیابانی با جواد و صحبت 

با او می گذشت.

ای�ن ارتباط ش�ما با جواد ارگانیک بود؟ یعنی ش�ما می دانس�تید که دارید وارد یک روابط تش�کیالتی 

می شوید؟

آره کاملن این طور بود، مخفی کاری در آن رعایت می شد و کاملن یک رابطه ی گروهی بود. حتا این 

شکل از رابطه از سال آخری که در دانشکده بودم و با اسداهلل ارتباط داشتم، شکل گرفته بود. یعنی 

کاملن برای خود من جا افتاده بود که دارم با یک عده یی کار می کنم.

پس شما حتا پیش از این ماجرا هم در واقع وارد یک ارتباط ارگانیک سازمانی شده بودید؟

بله، ضمن این که آن موقع نه سازمانی وجود داشت، نه گروهی بود که اسم داشته باشد، ولی همین 

روابط بود.

و این دوره، دوره یی بود که رخداد سیاهکل هم اتفاق افتاده بود.

در م�ورد س�یاهکل، این را می توان�م بگویم ک�ه در پاییز یا به هر ح�ال قبل از عملیات مس�لحانه ی 

س�یاهکل بود که در تهران با من برای کوه رفتن صحبت ش�د، بدون این که هنوز اتفاقی افتاده باشد 

ول�ی در راس�تای همان صحبت هایی که م�ا باید االن چکار کنی�م. جواد با من صحبت کرد و ش�اید 

اس�داهلل هم آمد تهران و با من حرف زد. این را درس�ت به یاد ندارم ولی کامل�ن این را به یاد دارم که 

جزء کس�انی بودم که می خواس�تند من را هم به کوه بفرس�تند که بعدن این مس�ئله منتفی ش�د. من 

خودم بعد از ضربه ی س�یاهکل و حوادث بعد از آن متوجه ش�دم که قرار بود یک س�ری از بچه های 

گروه مس�عود احمدزاده به گروه ]علی اکبر صفایی[ فراهانی در کوه بپیوندند و من هم یکی از کسانی 

بودم که می بایست به کوه می رفتم.

پس از این که سیاهکل اتفاق افتاد شما می دانستید که به کار شما و تشکیالت شما مربوط است؟

س�یاهکل که اتفاق افتاد روش�ن نبود به ما مربوط اس�ت یا نیس�ت ولی خب طبعن مشخص بود که 



12

جنبش مسلحانه پاسخی به شکست 28 مرداد بود

حرکتی اس�ت در همان راس�تا. ولی از لحاظ اطالعاتی مطرح نش�د که کار ماس�ت. حداقل در مورد 

من، چون من در آن زمان به اصطالح »س�مپات« بودم ولی می دانس�تم که این عملیات در همان 

راستاس�ت، اما این که آیا کار چه کس�ی اس�ت، نه تایید می ش�د و ن�ه تکذی�ب. در آن مقطع من فاقد 

اطالعات بودم و البته ضمن این که چنین چیزی با من مطرح شده بود که بایستی به کوه رفت.

احس�اس خود شما وقتی ماجرای سیاهکل را ش�نیدید چه بود؟ به هر حال شما الاقل از تابستان 49 

این مش�یء را پذیرفته بودید و برای عمل به آن خانه گرفته بودید و تالش می کردید در راس�تای این 

مشیء فعالیت کنید، وقتی سیاهکل اتفاق افتاد شما چه برداشتی از آن داشتید؟

ش�اید خیلی دقیق نباش�د ولی با توجه به این که قبل از آن هم برای رفتن به کوه با من صحبت ش�ده 

بود، فکر می کردم این اتفاق در همان راس�تایی اس�ت که قرار بود ای�ن کار صورت بگیرد. وقتی این 

اتفاق افتاد تازه من فهمیدم که رفتن من به کوه می توانسته در همین ارتباط باشد. ولی در نظر بگیرید 

که فاصله ی بین اتفاق افتادن 19 بهمن و سیاهکل و دستگیری ها و مسئله ی اعدام ها1 یک دوره ی 

کوتاهی اس�ت. یعنی به نوع�ی می خواهم بگویم که خود حادثه که اتف�اق می افتد ذهنیت و حس ما 

را وارد یک مرحله ی دیگری می کند. به ویژه برای کس�ی که س�مپات اس�ت و اطالعات کمتری از 

این که چه دارد می گذرد، دارد. طبعن برای آن بچه هایی که در سطح باالتر مسئولیت هایی داشتند و 

یا در روابط دیگری بودند این مسائل آشنا بود و کاملن فضا دستشان بود، ولی برای من در واقع خود 

س�یاهکل بود که نشان می داد مس�یری که مطرح می ش�ود در عمل چه چیزی است. یعنی درکی از 

مبارزه ی مس�لحانه، این که »مبارزه ی مسلحانه باید کرد« یعنی چه، دارد خودش را نشان می دهد. 

این که به اصطالح تابلو یا چشم اندازی که آدم در ادامه ی حرکت می بیند چه چیزی است. این حسی 

است که آن موقع داشتم.

یعنی می شود گفت سیاهکل پای تمام آن بحث های گذشته را روی زمین گذاشت؟

1  در 26 اس�فند 1349 س�یزده نف�ر از اعضای تیم ش�هر و کوه به نام ه�ای علی اکبر صفای�ی فراهانی، احمد 
فرهودی، محمدعلی محدث قندچی، ناصر س�یف دلیل صفایی، هادی بنده خدا لنگرودی، ش�عاع الدین مشیدی، 
اس�کندر رحیمی، غفور حس�ن پور اصی�ل، محمدهادی فاضل�ی، عباس دانش بهزادی، هوش�نگ نی�ری، جلیل 

انفرادی و امساعیل معینی عراقی در ارتباط با رخداد سیاهکل تیرباران شدند.
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بگذارید یک چیز را اینجا بگویم. این قضیه که این گروه، از گروهی که داشت روی تدارک حزب کار 

می کرد به مبارزه ی مسلحانه رسید، من فکر می کنم یکی از کوران های فکری و چالش های بزرگی 

بود که مس�ئولین گروه دس�ت اندرکار آن بودند و بحث های مربوط به آن هنوز ناروش�ن است. فکر 

می کنم این یکی از نقاط گرهی ای است که متاسفانه به دلیل رفتن بچه هایی که دست اندرکار فکری 

و عملی این کارها بودند چیز چندانی از آن نمانده مگر این که آدم بخواهد از البه الی جزوه ی مسعود 

احمدزاده که اش�اراتی دارد، بفهمد آن بحث ها چگونه صورت گرفته اس�ت. بنابراین من نمی توانم 

بگوی�م که چقدر بین آن کوران فکری و رفتن به س�مت مبارزه ی مس�لحانه و س�یاهکل که پای آن 

بحث ها را روی زمین گذاشته باشد، پیوندی برقرار است.

به یاد دارم شما یک بار در فیس بوک مطلب یکی از رفقای ما با عنوان “اکنوِن »ما«یی که »ما« نیست”2 

را به اشتراک گذاشته بودید و نوشته بودید: »این متن برای من لحظه ی نطفه بستن ایده ی مبارزه ی 

چریکی را تداعی می کند: تئوریزه کردن نیاز سیاس�ی جامعه به عمل انقالبی« این طنینی که شما بعد 

از س�ال ها در آن نوشته شنیدید چیس�ت؟ این چه طنینی بود که اینقدر در جامعه، الاقل در آن مقطع 

بازتاب داشت و اینقدر بچه های جوان را فراخواند که وارد این شکل از مبارزه شوند؟

نکته یی که من در نوشته ی دوست شما دیدم این بود که نگاهش به عمل است، یعنی ضرورت عمل 

را مطرح می کند و از این لحاظ با جمع بندی ای که من دارم نس�بت به مش�ی چریکی توانس�تم یک 

پیون�د و نش�انه یی را ببینم. برای من آن کوران فکری چنین بود که خیل�ی ُگنگ می بینید که چگونه 

فضا دارد از یک فضای فکری وارد یک فضای عمل می ش�ود، که باید دس�ت ب�ه عمل زد یعنی نیاز 

به عمل اس�ت. در واقع همان حس�ی که من در مرحله ی گذر از مس�ئله ی حزب به مس�ئله ی عمل 

مس�لحانه داش�تم، بدون این که چندان در جریان این کوران بوده باش�م ولی در واقع جرقه ی آن به 

ذهن من زده بود.

ف�ارغ از کوران فکری ای که االن ش�ما درباره ی آن صحبت کردید که احتمالن یا آدم هایی که بخش�ن 

آنها را از دس�ت داده ییم یا هنوز تجربه هایش�ان را جایی در میان نگذاشته اند، در جریان آن هستند. 

2  نگاه کنید به »اکنوِن »ما«یی که »ما« نیست« نوشته ی بابک فراهانی در این آدرس

https://www.facebook.com/notes/babak-farahani/%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%D9%90-%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/10151308537534922
https://www.facebook.com/notes/babak-farahani/%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%D9%90-%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/10151308537534922
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آن چیزی که به روش�نی موجب می شود این مجموعه از مسئله ی تاسیس حزب گذر کند و به جنبش 

مسلحانه تبدیل شود، فراخوانی است به عمل کردن که درون جامعه هم بود. واقعن به شکل عجیبی 

یک دفعه این همه جوان به سمت مشی مسلحانه می روند، حاال نه این که فقط لزومن به چریک های 

فدایی خلق بپیوندند، به مجاهدین خلق می پیوندند یا آرمان خلق را تشکیل می دهند و انواع و اقسام 

گروه های دیگر و حتا برخی اوقات صرفن یک محفل ایجاد می کنند که سال های بعد که شما در زندان 

بودی�د کل�ی از این محفل ها آمدند و با قرار س�ازمانی رفتن�د. در واقع جامعه پر بود از کس�انی که به 

مشی اعتقاد داشتند، مسلح شدند و ارتباط ارگانیک هم با سازمانی نداشتند. این گرایش عمومی به 

جنبش مسلحانه از کجا بود؟

م�ن فکر می کنم این پرسش�ی که تو مطرح می کنی خودش بازتابی باش�د از این ک�ه ما چه نگاهی به 

مبارزه ی مسلحانه داریم و یا به عبارتی دیگر تالش برای این که از جمع بندی به آغاز مسئله برگردیم. 

من فکر می کنم دقیقن همین جنبه هایی که تو اش�اره کردی فقط مربوط به این فضا نیست بلکه اگر 

این فضا را مقایسه کنیم با یک فضای بین المللی می بینیم که این دو در همدیگر گره خورده اند، یعنی 

فضای جامعه ی ایران و فضای وضعیت جهانی در مقطع دهه ی 40 و 50. در رابطه با مسئله ی ایران 

از نظر من ما نباید این مسئله را فراموش کنیم که کودتای 28 مرداد و تاثیراتی که آن کودتا گذاشت، در 

واقع عواقب فقدان مقاومت در مقابل کودتا یعنی »عمل« و این که کودتا شکستی نبود که در جریان 
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نبرد وارد ش�ده باش�د بلکه به نوعی محصول ف�رار از قضیه بود، به خصوص ب�رای چپ در رابطه با 

عملکرد حزب توده با همه ی آن س�ابقه یی که داشت، بر حافظه ی تاریخی و وضعیت مردم سنگینی 

می کرد. به دلیل این س�نگینی در طی دو دهه که ش�رایط س�رکوب و س�کون حاکم بود به عالوه ی 

این که ش�رایط دیکتاتوری هم وجود داش�ت و امکان هیچ گونه فعالیتی نبود؛ نیاِز به عمل خواستی 

بود که از بطن شکس�ت تسلیم طلبانه یا فرار از کودتای 28 مرداد در ذهنیت جامعه ی ما شکل گرفت 

و این نیاز می بایس�ت از جایی بیرون می زد. من فکر می کنم که جریان چریکی چیزی بود که این نیاز 

مش�خص جامعه را ش�ناخت، که جامعه ی ما در آن مقطع چه نیازی دارد، نی�از به »عمل«. به طور 

کلی می گوییم عمل اما این نیاِز به عمل با دو چیز همراه شد یکی این که از طریق نوشته های مسعود 

]احم�دزاده[ و ]امیرپرویز[ پویان قادر ش�د خ�ودش را تئوریزه بکند. نوش�ته های این ها دو جزوه ی 

کوچک اند ول�ی وقتی به این دو جزوه برمی گردیم، به خصوص نگاه پویان، چون جزوه ی مس�عود 

کم�ی هم جنبه ی تقلیدی دارد، این دارد ضرورت را مطرح می کند. بی دلیل هم نیس�ت اس�می که 

روی این جزوه ی کوچک گذاش�ته اس�ت: ضرورت مبارزه ی مس�لحانه و رد تئوری بقا. این ها قادر 

می شوند این ضرورت را تئوریزه کنند و دیگر این که به باورهای خود عمل بکنند. یعنی سه عنصر به 

نظ�ر من در این مبارزه وجود دارد: نیازجامعه به عمل انقالب�ی؛ تئوریزه کردن آن؛ و عمل به آن. ما 

شاهد این قضیه هستیم که نیاز به عمل وجود دارد و از این لحاظ هم است که شاهد گروه بندی های 

مختلف هس�تیم. ده ها گ�روه و محفل به وجود می آی�د که همه دارند روی مبارزه ی مس�لحانه فکر 

می کنند، هنوز نمی توانند مبارزه ی مس�لحانه را تئوریزه بکنند. گروه بیژن جزنی که در سال 1346 

دس�تگیر می شوند فاقد تئوریزه کردن به معنای مدون کردن قضیه است. ممکن است صحبت شود 

ول�ی این که تو بحث هایت را مدون می کنی مرحله ی دیگری از تئوریزه کردن اس�ت. و یا گروه های 

دیگر، گروه فلس�طین، س�ازمان رهایی بخش، گروه آرمان خلق و ستاره ی سرخ و گروه های دیگر، 

همه ی این ها از همان سال ها یا جلوتر و یا بعد از آن به وجود می آیند ولی این ضرورت در این مرحله 

و در این مجموعه تئوریزه می ش�ود و وارد عمل می ش�ود. وقتی وارد عمل می ش�ود یعنی توانس�ته 

است عمل بکند. فرض کنید حادثه ی سیاهکل که اتفاق می افتد، با ترور فرسیو،3 با بانک آیزنهاور4 
3  تیمسار ضیا فرسیو، رییس اداره ی دادرسی ارتش در 18 فروردین 1350 هنگام رفنت به محل کارش توسط 
یک تیم از چریک های فدایی خلق ترور شد. فرسیو یک ماه پیش از آن سیزده نفر از اعضای این سازمان را به اعدام 

محکوم کرده بود.
4  در اردیبهشت 1350 موجودی بانک ملِی شعبه ی خیابان آیزنهاور توسط چریک های فدایی خلق مصادره شد.
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ت�داوم پیدا می کن�د. بدون این که گسس�تی ایجاد ش�ود یک تداوم�ی دارد. در عرض چن�د ماه ما با 

چنین حرکت هایی روبه رو هس�تیم و حرکت هایی که تکان دهنده اس�ت. خب حاال می آییم در سطح 

بین المللی ت�ا ببینیم چه فضایی وجود دارد، پیروزی انقالب کوباس�ت، ویتنام، چین، الجزایر، بعد 

گروه ه�ای آمریکای التی�ن و تمام گروه های چریک�ی در ابعاد بزرگتر. واقعیت این اس�ت که در این 

فضا این قضیه را می بینیم. بنابراین به نظر من چنین چیزی نیست که گویا الگوبرداری دارد صورت 

می گی�رد. این که این روش مبارزه ناکارآیی سیاس�ی دارد یا نه یا هر ارزیابی دیگری که ممکن اس�ت 

ما از آن داشته باش�یم مسئله ی دیگری است. ولی وقتی که ما می خواهیم بگوییم چه فضایی بود و 

نقطه ی شروع آن چه بود به نظرم بایستی روی این رشته از نکات انگشت بگذاریم.

این عملی که می گویید، دقیقن این ش�کل و شمایل از عمل، پاسخ به چه نیازی بود؟ به خاطر این که 

خیلی از اعضای چریک های فدایی خلق کسانی بودند که پیش از آن در جنبش دانشجویی فعال بودند 

و اصلن دانش�گاه همواره منبع تغذی�ه ی چریک های فدایی بود یا مثلن کس�انی مثل جلیل انفرادی و 

اس�کندر صادقی نژاد پیش از پیوس�تن به جنبش فدایی از رهبران س�ندیکای فلزکار مکانیک بودند. 

خب حضور در س�ندیکای فلزکار مکانیک یا حضور در مبارزات دانشجویی هم شکلی از عمل سیاسی 

است اما انگار بعد از سیاهکل دوره ی شکلی از عمل به سر می آید و سیاهکل فاز جدیدی را در مبارزه 

باز می کند. این فاز جدید از عمل سیاسی پاسخ به چه نیازی بود؟

ببین! تو به مبارزات دانشجویی یا به مبارزات سندیکایی اشاره می کنی و یا حتا در همین دوران مثلن 

حرکت اعتراضی برای گران ش�دن بلیط ش�رکت واحد اتفاق افتاد،5 این ها یک نوع از مبارزه اس�ت 

ولی ما داریم در ُبعد پاسخ به کودتای 28 مرداد صحبت می کنیم که چه چیزی می تواند آن خاطره را، 

آن شکست را بزداید. بنابراین باید مبارزه یی باشد که بتواند به این قضیه پایان بدهد، یعنی چیزی که 

بتواند یک حرکت آش�کار در مقابل رژیم را سازمان بدهد. فراموش نکنیم در آن دوران فعالیت های 

5  در بهمن س�ال 1348 قیمت بلیط اتوبوس های شرکت واحد گران شد. از اواخر بهمن ماه ایده ی اعتصاب 
عمومی و سوار اتوبوس نشدن از 2 اس�فند، مطرح و تیم هایی در دانشگاه های مختلف برای تبلیغ اعتصاب تشکیل 
شد. روز دوم اس�فند دولت تالش کرد با افزایش تعداد اتوبوس ها اعتصاب را به شکست بکشاند. از ظهر دوم اسفند 
تظاهراتی در داخل دانشگاه تهران آغاز شد که تا چند روز ادامه داشت. بعد از سه روز تظاهرات دانشجویی به خیابان 
کش�یده شد و تعداد زیادی از دانش آموزان هم به آن پیوستند. تظاهرکنندگان در سطح شهر شیشه های اتوبوس ها را 
شکس�تند و دامنه ی تظاهرات هر حلظه گسترده تر شد. عصر همان روز دولت تس�لیم خواست اعتصاب شد، قیمت 

بلیط ها به همان مقدار سابق بازگشت و متامی کسانی که در ارتباط با تظاهرات بازداشت شده بودند، آزاد شدند.
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دیگر و گروه بندی های چپ و چیزهای دیگری به وجود آمده بودند. خب این ها فعالیت های سیاسی 

می کردند، محافلی تش�کیل می دادن�د، ضربه می خوردن�د و مثلن بازرگان ه�م می گفت ما آخرین 

کس�انی هستیم که با شما با زبان قانون صحبت می کنیم. ولی وقتی من از نیاز به عمل می گویم این 

نیاز به عمل را در س�طح پاسخ به شکست کودتای 28 مرداد می بینم و حاال پاسخ به این نیاِز به عمل 

در یک چنین فضای بین المللی ای ش�کل مس�لحانه به خودش می گیرد. ش�اید در ش�رایط دیگری 

به این نیاز طور دیگری پاس�خ داده می ش�د اما این را هم نمی ش�ود گفت. به همین لحاظ اس�ت که 

من بیش از آن که معتقد باش�م مبارزه ی مس�لحانه حاصل یک الگوبرداری بود، می گویم مبارزه ی 

مس�لحانه در چنین فضایی اتفاق می افتد چون انس�ان به هر حال محص�ول امکانات و فرصت ها و 

شرایطی است که او را احاطه کرده اند. با وجود این شاید بعد از سیاهکل یا جنبش چریکی، ما، یعنی 

جنبش چپ بعدار انقالب نتوانس�تیم هنوز به این نقطه برس�یم که نیاز واقعی جامعه ی ما چه چیزی 

اس�ت. منظورم شعارها و آرمان ها نیست. به نظر من نقش جنبش چریکی در همین بود که توانست 

این نیاز را تشخیص دهد و جایگاه آن را هم باید از همین نقطه تبیین کرد.

خب دوباره برگردیم به س�یر وقایع. بعد از سیاهکل پروس�ه ی تجانس دو گروه احمدزاده _ پویان و 

باقی مانده ی گروه جزنی س�رعت گرفت و در واقع عملیات اعدام فرس�یو عملن پاس�خی به اعدام 

بچه های سیاهکل بود. در این دوره جایگاه شما چه بود و چه کردید؟

در فاصل�ه ی پاییز 49 تا مقطع دس�تگیرِی من که در تیر 50 اتفاق می افتد، من هنوز در حد س�مپات 

هس�تم. این کلمه را از این لحاظ می گویم که نش�ان بدهم در چه س�طحی قرار دارم و تا چه اندازه با 

مس�ائل درگیرم. چون حتمن این را می دانید که آن موقع چه تفاوت هایی بین عضو س�ازمان ش�دن 

و س�مپات بودن وجود دارد. در این دوره بعد از ماجرای فرس�یو و زدن عک�س بچه ها به دیوارها که 

اردیبهشت 50 بود6...

عکس همان 9 نفری که ساواک برای هر کدامشان صد هزار تومان جایزه تعیین کرد؟

6  در اردیبهشت 1350 ساواک با انتشار عکس امیرپرویز پویان، رحمت اهلل پیرونذیری، اسکندر صادقی نژاد، 
طریق  از  مفتاحی  عباس  و  سالحی  جواد  اشرف،  حمید  زیبرم،  احمد  آشتیانی،  صفاری  محمد  بهایی پور،  منوچهر 
تلویزیون و مطبوعات و چسباندن عکس ها به دیوارهای شهر، برای حتویل زنده یا مرده ی آنها 100 هزار تومان جایزه 

تعیین کرد.



18

جنبش مسلحانه پاسخی به شکست 28 مرداد بود

آره! م�ن دیگر آن موقع تهران ب�ودم، البته هم چنان می رفتم گنبد و می آمدم و یک اتاق داش�تم که 

اس�داهلل هم به تهران آمده بود و غالب اوقات آنجا با من زندگی می کرد. بیشتر هم کارمان تدارکاتی 

بود و مطالعه هم خیلی کم شده بود.

تدارکاتی یعنی چه؟ 

پخ�ش اعالمیه ها بود که م�ن انجام می دادم و اعالمیه ه�ا را در اتوبوس و جاه�ای مختلف پخش 

می ک�ردم. تا اینک�ه در خرداد همان س�ال، اگر اش�تباه نکنم، عب�اس ]مفتاحی[ آمد و ب�ا من برای 

بمب گذاری پای مجسمه ی شاه در گنبد صحبت کرد. این اولین انفجاری بود که سازمان بعد از ترور 

فرس�یو و ش�هادت پویان7 انجام داد و بعد از آن ضربات، بمب گذاری آمد جزء دستور کار. تا آن موقع 

انفجار و بمب گذاری در دس�تور کار نبود. به من بمبی دادند که از تی. ان. تی س�اخته شده بود و من 

رفتم گنبد و یک شب آن را پرت کردم به قول معروف زیر پای »طرف«. با دو سه نفر از افسران سپاه 

ترویج هم دانش�کده یی ام در یک خانه بودم. شب آنها خوابیدند، من آمدم بیرون و رفتم آنجا و بمب 

را پرت کردم زیر پای »طرف« که منفجر شد و فقط به پای »طرف« خدشه وارد کرد. یعنی حتا آن را 

سرنگون نکرد و اینقدر قوی نبود.

همان زمانی که انداختید منفجر شد یا بعد؟

نه! تنظیم ش�ده بود برای نیم ساعت بعد. یک بار انداختم نش�د و بعد دوباره انداختم که بین دو پای 

مجسمه ی ش�اه قرار گرفت. البته قصدی نبود که بین دو پا باش�د اما از شدت هیجان به رغم ارتفاع 

بلند حدودن چهار متری پرت کردم و بین دو پا افتاد که بعد صدای انفجار را در خانه شنیدیم. یک کار 

دیگری هم که انجام می دادم شناسایی سفیر انگلیس و مسیرهای رفت وآمدش بود و نزدیکی های 

دستگیری ام داشتیم کارهای مقدماتی بانک زدن را با اسداهلل انجام می دادیم.

شناسایی سفیر انگلیس برای چه بود؟

برای گروگان گرفتن س�فیر بود. بعد عالوه بر آن خانه یی که داش�تم یک خانه ی دیگری هم گرفتم 
به  هوایی،  نیروی  خیابان  در  تیمی اش  خانه ی  محاصره ی  جریان  در   1350 خرداد   3 در  پویان  امیرپرویز    7

همراه رحمت اهلل پیرونذیری کشته شد.
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که یک شب ]احمد[ زیبرم و دو _ سه نفر از بچه های دیگر که خانه شان ضربه خورده بود آمدند آنجا. 

بعدن در زندان فهمیدم که بنا بوده است به عنوان عضو پذیرفته شوم.

چطور شد که شما بازداشت شدید؟

دس�تگیری من به این صورت بود که بچه ها بخش�ی از مواد منفجره را خودشان تهیه می کردند، در 

نتیجه اسداهلل به من لیس�تی داد و گفت برو از خیابان ناصرخسرو یا جای دیگر مقداری محصوالت 

آزمایشگاهی پیرکس تهیه کن. من رفتم ناصرخسرو که گفتند نداریم اما فروشگاهی در خیابان سپه 

اس�ت که محصوالت مورد نیاز من را دارد. من رفتم آنجا، طرف لیس�ت را دید و گفت منتظر باش و 

رفت که وس�ایل را بیاورد. من دیدم که رفت باال و حدود 10 دقیقه طول کشید که برگردد، بعد که آمد 

و وسائل را آورد، دو نفر هم وارد مغازه شدند. آن طرف به آنها اشاره کرد و آنها از من پرسیدند این ها 

را برای چه می خواهی؟ گفتم: من دبیر شیمی هستم و این وسایل را برای تدریس می خواهم و بعد 

همان جا دس�تگیرم کردند. حاال این چطور اتفاق افتاده بود؟ علتش این بود که هفته ی قبل خانه ی 

فران یا رقیه دانش�گری ضربه می خورد که رقیه دستگیر می ش�ود و بچه های دیگر از جمله زیبرم از 

آنجا بیرون می آیند و چند روزی هم به خانه یی می آیند که من داش�تم. در خانه ی فران این نمونه ها 

را پی�دا می کنند و از طریق کاغذ خرید این محصوالت یا اعترافات یا به هر حال چیزی ش�بیه به این، 

محل خرید آن را شناسایی می کنند و بعد به آنجا اطالع می دهند که اگر برای خرید این وسائل آمدند 

به اداره ی اطالعات ش�هربانی تهران اطالع دهید که من رفتم آنجا و به این ترتیب من را در تیر ماه 

1350 دستگیر کردند.

شما مسلح نبودید یا سیانور نداشتید؟

نه! نه مسلح بودم و نه سیانور داشتم.

بعد شما را کجا بردند؟

آن موق�ع هن�وز کمیته ی مش�ترک ضدخرابکاری تش�کیل نش�ده بود. از یک س�و س�اواک بود که 

بازداشتی هایش را به زندان اوین می برد و از یک سو هم اداره ی اطالعات شهربانی که ما را دستگیر 
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کرده بود و بازداشتی ها را به بازداشتگاه خودش می برد.8

دادگاه شما کی تشکیل شد؟

در دورانی که من در بازداش�تگاه اداره ی اطالعات ش�هربانی بودم، بچه های دیگری هم دس�تگیر 

شدند. مثلن مسعود احمدزاده، مناف فلکی و ]علیرضا[ نابدل بچه هایی بودند که اداره ی اطالعات 

شهربانی آنها را دستگیر کرده بود. یک سری هم بچه هایی بودند مثل عباس مفتاحی که ساواک آنها 

را دستگیر کرده بود. آذر بود که همه ی ما را از اداره ی اطالعات شهربانی بردند به سلول های انفردی 

اوی�ن که تا دی ماه آنجا بودیم. بعد هم�ه ی ما را در یک اتاق عمومی اوین جم�ع کردند. در آن اتاق 

بیس�ت و چند نفر بودیم که این اس�امی را به خاطر دارم: مسعود احمدزاده، مجید احمدزاده، عباس 

مفتاحی، اس�داهلل مفتاحی، حمید توکلی، س�عید آرین، مهدی س�والونی، بهمن آژنگ، غالم رضا 

گلوی، کریم حاجیان س�ه پله، فریبرز سنجری، جواد رحیم زاده ی اسکویی، حسن جعفری، مهدی 

س�امع، اکبر موید، یحیا امین نیا، اصغر عرب هریس�ی، حسن گلش�اهی، بهرام قبادی، عبدالرحیم 

صبوری، محمدعلی پرتوی، رحیم کریمیان و تقی افش�انی. از رفقای اصلی فقط علیرضا نابدل9 و 

مناف فلکی در آن اتاق نبودند.

چرا نابدل و مناف پیش شما نبودند؟

من نمی دانم به خواس�ت خودشان بود یا ساواک نمی خواست؛ به خاطر می آورم که در اتاق عمومی 

گفته می ش�د مناف خودش نخواسته اس�ت که به اتاق عمومی آورده ش�ود. چون هردوی این ها بر 

مبن�ای معیاره�ای آن زمان ، ازخود در مراحل اولیه ی بازجویی ها و به رغم ش�کنجه هایی که ش�ده 

بودند ضعف نشان داده بودند. ماجرای علیرضا نابدل االن یادم نیست که چه بود ولی در ارتباط با او 

8  اداره ی اطالعات شهربانی در ساختمان زندان موقت شهربانی در باغ ملی تهران قرار داشت.
9  توضی�ح اصغر ایزدی بعد از اجنام مصاحبه: از طریق رفیق دیرینه و عزیزم فریبرز س�نجری متوجه ش�دم که 
رفیق علیرضا نابدل در اتاق عمومی بوده است. من بسیار متاسف هستم که حضور رفیق علیرضا نابدل در آن اتاق به 
کلی از حافظه ی من پاک شده است، تا به آن حد که فکر می کردم من اصال او را ندیده ام. جز شرمندگی پاسخی برای 
آن ندارم. متاس�فم از این که حافظه ام یاری نداده است که اس�امی دیگری از رفقای چریک فدایی را که در آن اتاق با 
هم بودیم را ذکر کنم؛ باید سپاس�گزار رفیق فریبرز سنجری بود که با حافظه ی خوبش اسامی آنها را در یک نوشته ی 
انتقادی ذکر کرده اس�ت. »محمد تقی زاده ی چراغی، س�ید علی نقی آرش، جعفر اردبیلچی، حسن سرکاری، تقی 

افشانی، عبدالعلی توسلی و حمید )قاسم( ارض پیما« و...
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کسی دستگیر شده بود، شاید بهروز دهقانی دستگیر شده بود و این زیر فشار بود. به یاد دارم درست 

4 آب�ان بود که همه ی ما در س�لول های انف�ردی اداره ی اطالعات بودیم ناب�دل وقتی توی راهرو 

می رفت ش�عار مرگ بر ش�اه داد که از یکی دوتا سلول که من هم بودم این شعار تکرار شد و بعد نابدل 

را بردند و اذیت کردند. همان موقع بود یا بعد از آن که خودش را انداخت پایین که خودکشی کند ولی 

ب�ه هر ح�ال در آن فضا به خاطر چنین چیزی جو مثبتی روی او نب�ود. مناف هم به خاطر این که قرار 

مسعود ]احمدزاده[ را لو داده بود به عنوان کسی که خیانت کرده بود ذکر می شد. 

یکی از رفقای اولیه ی ش�اخه ی تبریز مدعی اس�ت که در همان دوران بحثی در زندان شکل گرفت در 

م�ورد این که در دادگاه چطور از خودمان دفاع کنی�م، یعنی دفاع حقوقی کنیم یا دفاع ایدئولوژیک. یک 

عده هم مخالف بودند و یک عده موافق. در نهایت مس�عود احمدزاده اعالم کرد که اساس�ن دستور 

س�ازمانی اس�ت و روش�ن کرد که یک عده باید دفاع ایدئولوژیک کنند و یک عده دفاع حقوقی، مثلن 

کسانی که احتمال داشت حکم اعدام نگیرند، شما این بحث را به خاطر دارید؟

ی�ادم نیس�ت آیا چنین چیزی ش�د یا ن�ه. ولی فکر می کنم ممکن اس�ت عباس و مس�عود با کس�انی 

صحبت کرده باش�ند. فکر می کنم عب�اس احتمالن با رحیم کریمیان و نق�ی حمیدیان صحبت هایی 

داش�ته که ش�ما س�عی کنید دفاع ایدئولوژیک نکنید ولی چنین چیزی که به ص�ورت عمومی مطرح 

ش�ود که این دستورسازمانی است و باید تو و تو ایدئولوژیک دفاع کنید را به خاطر نمی آورم. ولی بعد 

از آن مدتی که همه ی ما یک جا بودیم، ما را برای مدت کوتاهی در دو اتاق تقسیم کردند و بعد بردند 

برای پرونده خوانی. ما را تکی ب�رای پرونده خوانی می بردند ولی دادگاهمان در یک روز بود. برای 

دادگاه تصمیم گیری ش�د و ما بلند نش�دیم وهمه سر جای خودمان نشس�تیم، بعد از این که نشستیم 

س�ر جای خودمان دادگاه به ه�م خورد. بعد وقتی ما را بیرون بردند و همه را در س�لول ها انداختند، 

عباس با حس�ینی صحبت کرده بود که بگذارید ما باهم صحبت کنیم تا ببینیم چکار می کنیم. دوباره 

جمع ش�دیم در یک س�لول کوچک و با هم صحبت کردیم. فضای صحبت چنین بود که همین طور 

ادام�ه می دهیم و روز دوم که بردندمان دادگاه هم از جایمان بلند نش�دیم که ریختند و کتکمان زدند 

و مس�عود را بردند بیرون و زدند، ما هم دادوبیداد راه انداختیم که باید مسعود را بیاورند. بعد مسعود 
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آمد داخل و پیراهنش را باال زد و آثار شکنجه با اجاق برقی که سوختگی بزرگی بر روی شکم او بود را 

نشان داد و گفت من را کتک زده اند. آنجا دیگر دادگاه خیلی هیجانی شد و ما شروع به خواندن سرود 

چریک های فدای�ی خلق کردیم. بعد با زور کتک همه را بردند و در انفرادی ها تقس�یم کردند و دیگر 

دادگاه مش�ترک برگزار نش�د. بعد از آن بچه ها را دو نفر، س�ه نفر، پنج نفر بردند دادگاه و دیگر علنی 

هم نبود. مثلن ما پنج نفر بودیم. من ، محمدعلی پرتوی ، جواد رحیم زاده ی اس�کویی، عبدالرحیم 

صبوری و بهرام قبادی. ما پنج نفر را که بردند دادگاه ما طبق همان روال قبلی باز نشس�تیم و وقتی 

رییس دادگاه وارد ش�د س�ربازها را فرس�تادند که به ش�کل خیلی مس�خره یی ما را با صندلی هایمان 

بلند کردند. آنجا هم ما را زدند. ولی در این دادگاه باز یک س�ری خبرنگار آمده بودند که عکس های 

موجود از جلس�ه ی دادگاه را گرفتند. بعد از این که ما را با آن وضعیت بلند کردند و دوباره نشس�تیم، 

دفاعیات و حرف هایمان را گفتیم. در دادگاه تجدید نظر وقتی ما رفتیم دیدیم کس�ی نیست و آنجا ما 

را دوباره کتک زدند وما هم با بچه ها گفتیم که بلند ش�ویم که الکی بیش�تر کتک نخوریم و دیگر بلند 

شدیم و ایستادیم. بعد هم که حکم دادگاه اول را حبس ابد و حکم دادگاه دوم را اعدام دادند.

یعنی در دادگاه دوم محکومیت شما بیشتر شد؟
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بله! در دادگاه دوم محکومیت ها سنگین تر شد.

به هر پنج نفراین حکم را دادند؟

بل�ه! به هر پنج نفر حکم اعدام دادند. منتها بعد از این که در 11 اس�فند مس�عود و س�ایر رفقا را اعدام 

کردند، ما در سلول انفرادی بودیم که یک شب آمدند بردندمان و گفتند عفو خوردید.

اما گویا غیر از ش�ما کس�ان دیگری بودند که در دادگاه اول حکم ابد گرفتن�د و در دادگاه دوم به اعدام 

محکوم شدند و حکم شان اجرا هم شد.

کس�انی مثل مهدی سوالونی، بهمن آژنگ و حاجیان سه پله حبس ابد گرفتند ولی بعد اعدام شدند. 

در واقع غیر از عباس ]مفتاحی[ و مس�عود ]احمدزاده[ و مجید ]احمدزاده[ و سعید ]آرین[ و چند نفر 

دیگر یعنی بچه هایی که عملیات یا ترور داشتند. مناف فلکی و دیگران هم که جداگانه محاکمه شده 

بودند. این ها غالبن بچه هایی بودند که در عملیات کالنتری تبریز، کالنتری قلهک و بانک آیزنهاور 

شرکت کرده بودند.

یعنی کسانی که در دادگاه اول حکم اعدام گرفتند؟

بله! چون حکم بچه های دیگر مثل�ن ]غالمرضا[ گلوی و بچه های دیگر در دادگاه اول ابد بود ولی 

بعد حکم اعدام گرفتند و اعدام هم شدند.

در آن دوره ی�ی ک�ه دراتاق عمومی بودید و این بچه هایی که اعدام ش�دند هم آنج�ا بودند بحث های 

عمومی ای که می شد حول چه چیزی بود؟

ت�ا جایی که ب�ه یاد دارم زی�اد بحث های تئوریک نبود. ی�ک مقدار بحث و صحب�ت و یک مقدار هم 

س�ربه سر هم گذاشتن و ش�وخی کردن بود. چنین فضایی بود یا با توجه به این که رفقا فکر می کردند 

بعضی ها آزاد می شوند بحث هایی در مورد کارهای فنی شکل می گرفت تا مسائل تئوریک. ولی فکر 

می کنم عباس و مسعود با همدیگر در این مورد صحبت می کردند. این را از این لحاظ می گویم چون 

بعدن جمع بندی ای این ها داش�تند و یک نوشته یی بود که متاسفانه نمی دانم چه به سر آن آمد. ولی 
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س�ال51 که ما به زندان قصر آمده بودیم این نوشته را داش�تیم ولی من االن خطوط آن را هم به یاد 

ندارم. اما فکر می کنم احتمالن از طریق نقی حمیدیان چون با عباس تا آخرین لحظه بود، این نوشته 

آمد که ما دادیم به مجاهدین که به بیرون برسانند. یعنی یک جمع بندی ای وجود داشت که متاسفانه 

م�ن بعدها آن را پیدا نکردم. نکته یی که از آنجا به ی�اد دارم نگرانی بچه ها در مورد ادامه ی مبارزه ی 

مس�لحانه بود. خب می دانی که ضربات در ان سال خیلی ش�دید بود ولی آنها می گفتند خوشبختانه 

حمید اش�رف هست و از حمید اشرف به لحاظ س�ازماندهی و به اصطالح جمع آوری نیرو خیال مان 

راحت اس�ت ولی مشکل ضعف تئوریکی قضیه است. یعنی حس می کردند که فاقد کسی هستند که 

بتواند جنبش را تغذیه ی فکری بکند. آنجا هم در آن مقطع و در آن اتاق هیچ صحبتی در مورد بیژن 

]جزن�ی[ و گروهش نبود. البته منظورم نقش آنها در ادامه ی مبارزه اس�ت وگرنه معلوم ش�ده بود و 

بچه ها هم گفتند که دو گروه چگونه به هم پیوستند و در واقع همدیگر را در جریان عمل پیدا کردند و 

ارزش ها و توانایی های همدیگر را ش�ناختند. این ها روشن است. من فقط می خواستم این قضیه را 

بگویم که نگاه این رفقا بعد از ضربات چگونه بود، این بود که از لحاظ س�ازماندهی و عملی نسبت به 

حمید اش�رف خیال ش�ان جمع بود ولی فکر می کردند که ضعف تئوریک و فکری وجود دارد. این در 

ذهن من مانده است.

با توجه به تجربه ی برخورد حکومت با ماجرای سیاهکل، احتمالن برای یک سری از رفقا روشن بود 

که اعدام می ش�وند. مثلن فکر نمی کنم مس�عود احمدزاده یا عباس مفتاحی تصور این را داش�تند که 

زنده می مانند و نجات پیدا می کنند.

نه تنها آنها بلکه برای همه ی ماها، حتا تا خود من روشن بود که ما را اعدام می کنند.

خب با توجه به چنین تصوری روحیه ی شما و دیگران چگونه بود؟

عالی! واقعیت این است که برای بچه هایی که در این سطح بودند شاید فکر کنید چیزی در درونمان 

می گذش�ت، ولی چیزی نبود، تزلزل�ی یا چنین چیزی. یعنی کاملن مس�ئله ی م�رگ و اعدام برای 

ما حل ش�ده بود. وقتی این را می گویم به این معنی نیس�ت که آدم از این که اعدام ش�ود خوش�حال 

می ش�ود. من خودم که می گویم این قضیه باعث شد مس�ئله ی اعدام برای من حل شود و تاثیرات 
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آن برای من مسئله ی مرگ را هم حل کرد، واقعیت این است که وقتی اعدام نشدم خوشحال بودم. 

اما این خوشحالی به این معنی نبود که اگر می خواست اعدامی صورت بگیرد تزلزلی در من به وجود 

می آمد. نه من و نه آن چهار نفر بچه های دیگری که در آن دوره ی بیس�ت روز بعد از دادگاه دوممان 

با هم بودیم، هیچ تزلزلی نداشتیم.

شما با همان رفقایی که با هم محاکمه شدید، در یک سلول بودید؟

بعد از دادگاه اول دو نفری و س�ه نفری در س�لول های در س�بز باال بودیم، بعد از اع�دام بچه ها ما را 

ب�ا همدیگر در یک س�لول انداختند. البته بعد از اعدام بچه ها دو هفته زی�ر اعدام بودیم و بعد به یک 

سلول آوردندمان.

پس پیش از این که شما را به زندان منتقل کنند رفقا را اعدام کردند؟

بل�ه! بله! به ی�اد دارم که برای من درک ازمرگ و س�ایه ی مرگ اینطور بود که ما در س�لول های باال 

بودیم و این رفقا س�لول های پایین بودند. قبل از آن در دوره ی دادگاه ما را به این س�لول های پایین 

آورده بودند ولی فضا، فضای ش�لوغی بود. در دوره ی اعدام ها من در سلول های باال بودم. درست 

یک روز بعد از اعدام بچه ها من را از باال آورده بودند پایین که حمام ببرند. یک فضایی در این قسمت 

بودک�ه من آنج�ا حس مرگ برایم معنی پیدا کرد. یک س�کوتی بود و از تمام در و دیوار داش�ت غم و 

مرگ می بارید.

شما خبردار شده بودید که رفقا را اعدام کرده اند؟

ما مطلع ش�ده بودیم چون از همان جا بچه ها را بردند. در آن اتاق هم تزلزلی بین بچه ها نبود. بعد از 

صدور حکم ها هم من از بچه های دیگر ش�نیدم که مثلن حسینی و دیگران به اسداهلل مفتاحی گفته 

بودند که تو دکت�ری و اگر کوتاه بیایی نجات پیدا می کنی که اس�داهلل هم آن جمله ی معروف را گفته 

ب�ود که االن یک بار اعدام می ش�وم و اگر حرف ش�ما را بپذیرم هر روز اعدام خواهم ش�د. روحیه ی 

بچه ها از این لحاظ خیلی خوب بود و واقعیت این است که آن فضا، آن جو و آن مبارزه همین بود.
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شما بعد که منتقل شدید به زندان، اغلب رفقایی بودید که از سنت گروه پویان/ احمدزاده آمده بودید. 

یک س�ری رفقای دیگر هم آن زمان در زندان بودند مانند بیژن جزنی و حسن ضیاظریفی و بچه های 

دیگری که از س�نت گروه جزنی/ ضیاظریفی آمده بودند. ولی جمع شما که به زندان رفتید مسئولیت 

تش�کیالت زن�دان فدای�ی را بر عهده گرفتی�د. با این وجود همیش�ه وقتی در مورد زن�دان و جنبش 

فدایی صحبت می ش�ود نام بیژن جزنی مطرح اس�ت. چطور این دو س�نت که ما بر مبنای آن چیزی 

که مکتوب از بیژن جزنی و در آن س�و از مس�عود احم�دزاده و امیرپرویز پویان باق�ی مانده می دانیم 

که اختالف نظرهایی داش�تند، سنت های متفاوتی که توانس�ته بودند البته در چریک های فدایی خلق 

متجانس شوند، در زندان توانستند با هم کنار بیایند و آیا در هم ادغام شدند یا نه؟

ببین نکته یی را برایت بگویم. به یک لحاظ اهمیت دارد که برای فهم قضیه به یک نکته اشاره کنم. 

چرا اس�م این گروه ش�د چریک های فدایی خلق؟ اعالمیه هایی را که دراوایل منتش�ر می شود نگاه 

کنید! و نه س�ازمان چریک های فدای�ی خلق؟ این نام گذاری تا جایی که م�ن می دانم و از بچه های 

دیگر ش�نیدم از این نقطه نظر نبود که مثلن گویا این ها خودش�ان را س�ازمان نمی دانستند و بعدن به 

س�ازمان تبدیل شدند. نکته ی ظریف مسئله این بود که هر کس�ی با ایده های چپ وارد این شکل از 

مبارزه می ش�ود، چریک فدایی خلق اس�ت. یعنی هیچ تقدم یاهویت سازمانی ای نبود و بعدن است 

که در س�ال 54 تبدیل می ش�ود به س�ازمان. این نکته برای فهم قضیه دارای اهمیت است. این را 

حس�اب کنید این جریان از نق�د یک حزب می آید و کل تفکر آن حزب را کنار زده اس�ت. از این لحاظ 

اس�ت که خودش را چریک فدایی خلق می داند و هر کس�ی که این مشی را پذیرفته باشد، از خودش 

می داند. یعنی به نوعی خصلت جنبش�ی به خودش می دهد ت�ا خصلت نهادی. با در نظر گرفتن این 

نکته می بینیم آن بیست وچند نفری که آنجا هستیم عمدتن از بچه های گروه مسعود احمدزاده ییم. 

تا جایی که به خاطر دارم فقط مهدی س�امع از گروه سیاهکل همراه ما در آن اتاق عمومی اوین بود. 

به یاد ندارم فرد دیگری هم از گروه جزنی بود یا نبود ولی واقعیت این اس�ت که از وقتی این دو گروه 

ادغام شده بودند، یعنی از اردیبهشت 50 و بعد از ترور فرسیو که دو گروه با همدیگر ادغام می شوند و 

چیزی به نام چریک های فدایی خلق مطرح می ش�ود یک نوع یگانگی و یکپارچگی به وجود می آید 

و هرگونه تمایزی اگر هم بود به چش�م نمی آمد که فالنی از این گروه اس�ت یا از آن گروه. این بعدن 

اس�ت که در زندان اختالفات س�ر باز می کند و هیچ ربط�ی به این دوران ندارد. در مورد مس�ئولیت 
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تش�کیالت زندان فدایی باید توجه کنیم من دارم از بهار و تابس�تان 51 حرف می زنم. زمانی که ما از 

زیر اعدام برگش�تیم، از اوین آمدی�م فلکه و در فلکه ما را منتقل کردند به زندان ش�ماره چهار اوین و 

همان حیات مثلثی شکل. در آنجا ما هستیم و مجاهدین هم هستند. اصلن بیژن و بچه های قدیمی 

آن گروه آنجا نیس�تند. در همین مقطع مجاهدین تشکیالت ایجاد می کنند و ما هم تشکیالت ایجاد 

می کنیم. در این دوره اس�ت که مس�ئولیت افت�اد به دوش ما به عنوان فدایی ه�ا و بحث هنوز بحث 

بیژن و خط بیژن نیست. چون در آن دوره بیژن در زندان دیگری است و بچه های دیگرشان هم هر 

کدام در زندان های دیگری هس�تند. در واقع این ها یک جمع نیس�تند. تا از شهریور51 شروع کردند 

ما را تبعید کردن. عده یی را مش�هد فرستادند، عده یی را ش�یراز و من و بچه های دیگری مثل بهرام 

قبادی و رحیم صبوری را به برازجان فرس�تادند. ما رفتیم برازجان و بعد که برمی گردیم من چند ماه 

در کمیته ی مش�ترک ماندم و بعد به قزل قلعه آمدم. فکر می کنم اواخر 51 یا اوایل 52 اس�ت که من 

برای اولین بار بیژن و س�عید کالنتری و بچه های دیگر را در قزل قلعه می بینم. بعدن از اواخر س�ال 

52 و در طول س�ال 53 است که تمایز بین خط مس�عود و بیژن اتفاق می افتد. در این مقطع من هم 

یکی از اولین کس�انی بودم که در مورد درک مس�عود از مبارزه ی مس�لحانه حرف زدم و از این لحاظ 

بود که به قول معروف من ش�دم یکی از سردمداران جریان مسعود، که بعد با بچه های دیگری مثل 

صبوری، رحیم کریمیان، ش�اهرخ نعمتی، فریبرز سنجری و یک س�ری از بچه های دیگر طیفی را 

در زندان قصر تش�کیل دادیم که بعدن به خصوص در اوین ادامه پیدا کرد و به عنوان جریان مسعود 

احمدزاده در مقابل جریان بیژن جزنی معروف ش�د. بنابراین وقتی از مس�ئولیت تش�کیالت فدایی 

در زندان حرف می زنم این مربوط به ش�ش ماه اول س�ال 51 در زندان قصر اس�ت ک�ه بعد از اعدام 

بچه ها ما وارد می شویم، مس�ئولیت روی دوش ما می افتد و همه ما را به عنوان مسئولین فدایی ها 

می شناسند.
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