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با سالم بر همه خواهران و بـرادران و بـا اجـازه همـه دوسـتان و آقـای       
و نشست پنجـاه و سـوم، چهـارمین     2966مهندس سحابي. سوم اردیبهشت 

 کنیم.  است، انشااهلل بحث را شروع مي 98-68برگ از فراز جنبش 

 عمل ی ؛ عرصه04ايران 

قبل از مشروطه شروع کردیم، تا به امروز چیزی حدود  سال 26حدودا از 
سال قبل رسیدیم، از کمرکِش بحث رد  96-98گیرد. به  سال را در برمي 226

آرام بـه انتهـای بحـث نزدیـک      آرام اگر با همین آهنگ پیش برویم،شدیم و 
 شویم.  مي

بـا  است. قبل از اینکه به ایران بیاییم، تـا حـد امکـان     98بحثِ ایران دهه 
نفس شدیم، درک کردیم که شـرایط جهـان چـه بـود و      المللي هم فضای بین

های غلیاني آن را دیدیم. پازلي که در جهان باز شده بود، از پن  عنصر  ویژگي
بیني، عنصر مشي، عنصر استراتژی  ترکیب یافته بود؛ عنصر ایدئولوژی یا جهان

 گیری طبقاتي.  و جهتهي  آنتاگونیستي و مشي براندازانه و نهایتا سازماند
های  کردیم بتوانیم برگ فضای جهان را که نگاه کردیم، به ایران آمدیم، سعي

ژورنال ایران را از وجوه مختلف ورق بزنیم. امروز در ادامه بحث به نیروهای 
عرصه عمل خاص رسیدیم. ]البته این موضـوع[ بـه ایـن مفهـوم نیسـت کـه       

ند. اتفاقا دفعه پیش عنوان شد که شاعر دیگراني که در میدان بودند، عمل نکرد
های  طلبه نویس و کارگر عمل کردند، تک ساز، سناریست، رمان عمل کرد، فیلم

و...،  عمل کردند، مرحوم شریعتي 93-91تاثیرگرفته و تلنگرخورده از جنبش 
 کننده هم عمل کردند. همه عمل کردند، نیروهای پراتیکِ عمل

عمـل بـا    ی رسـیم؛ عرصـه   مـي عمل    ی به عرصه 04ان دهه امروز در ایر



 05-05مبارزات دهه فراز   180

چکــاني مرحــوم  ماشــه
 شهید محمد بخـارایي 
آغاز شد که در تصویر 

بینیم. پن  نفـر   او را مي
در ردیف جلو هسـتند  

قتلـه  »که چهار نفر بـه  
مشهور شدند. « منصور

کننـده   حامل و شـلیک 
 مرحوم محمد بخارایي

دهـد او[ در ذات نظـامي    بینیم که ]نشـان مـي   در چهره او معصومیتي مي بود.
شااهلل توضیحي را که خودشان  نیست اما به ضروره دست به اسلحه بردند. ان

شدنشان دادند، مرور خواهیم کرد. بقیه ]افراد در تصویر[  روی دست به اسلحه
هستند. از آنجایي که اولین عمل را ایـن   و واحدی صفارهرندی د،نژا هم نیک

کننـدگان   رقـم زد، تصـویر را بـه اولـین عمـل      جریان یعنـي جریـان موتلفـه   
 اختصاص دادیم.  ل نفر اول سمت چپ، مرحوم بخارایي خصوص بهـ 

 عمل ي عرصه آفرينانِ زمينه

هـای تـاریخي و    عمـل زمینـه   ی ه قبال گریـزی زدیـم، عرصـه   همچنان ک
 رواني خاص خودش را داشت. ـ  روحي

 ملي، يک خيز، دو سرکوب يک نهضتِ

]وجـود   به این ترتیب که یـک نهضـت ملـي بـه رهبـری دکتـر مصـدق       
داشت[که یک نهضت همگاني و مشارکتي بود، روشـنفکری صـرف نبـود و    

از مردم حرکت را شروع نکرد تا مردم دنبال او بدونـد و   کسي فرسنگها دور
آخر سر ببُرنـد و نتواننـد بـه او برسـند. حرکـت، یـک حرکـت همگـاني و         

مند بود. رهبر که دکتر مصدق بود، فردِ آموزگاری بود و یک دهـه کـار    قاعده
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 26مـاه و   16ملـي شـدن برسـد و در     ی آموزشي کرد تا توانست به آسـتانه 
اش بیش از اینکه با حرف و با قلم  کرد، آموزگاری کومت ميروزی هم که ح

اجتماعي و نه سیاسي دوران ـ  های اقتصادی باشد، با عمل، نبو  و سازماندهي
خودش بود. یک نهضت مليِ مشارکتي سرکوب شد و یک خیز هـم کـه بـه    

شـکل گرفتـه بـود، سـرکوب      93-91در  91فاصله یک دهه بعد از سرکوب 
ها قاچي وارد  ساز اول این بود که در پس پیشاني شد که زمینهشد. قبال اشاره 

ای نسبت به سرکوب یک نهضت ملـي و یـک    شده بود و خراشیدگي جدی
 خیز دوراني ایجاد شده بود. 

 ؛ داالن چه بايد کرد؟ 93 – 24

داالنـي بـود کـه همـه نیروهـا در آن       93-91 ساز بعدی این بود که  زمینه
هبي سنتي، مذهبیون مدرن ]یعني[ نیروهایي که امروز رفتند؛ نیروهای ملي، مذ

سیاسـي   مذهبي موسوم هستند، بخشي از حوزه که بـا آقـای خمینـي   ـ  به ملي
در ایران بودند و چپِ جدیدی که بعـد   هایي که بقایای حزب توده شد، چپ
ل از حزب توده را در دانشگاه به وجود آمد و خودش عمل مستق 91از سال 

آمدنـد،   93-91سامان داد؛ همه در این داالن چرخیدنـد. سـه نسـل در داالن    
عمال  93-91نسل متاخر، نسل میاني و نسل نویي که تازه به صحنه آمده بود. 

همه به یک چه باید کرد رسیدند. چـه   در آخریک داالن چه باید کرد بود و 
نشـیني و سیاسـت صـبر و     ن خانـه باید کردِ بخشي از نیروهای کالسیک ایرا

انتظارکشیدن بود. بخشي منتظرالظهور شدند که یک شرایط جدیدی در ایران 
به وجود بیاید و بعدا پا به عرصه بگذارنـد. بعضـي التهـاب عمـل داشـتند و      
خیلي سریع عمل کردند. بعضي هم پروسه تدارک و مرارت را طي کردند که 

 شااهلل به آنها خواهیم رسید.  ان
 ؛ پاگرد تعيين تکليف 24رداد خ

و  93-91فرجـامین و انتهـایي جنـبش     ی وجه بعدی این است که نقطـه 
خرداد و قبل و بعد آن در تهران و ورامـین رخ داد،   26اتفاقاتي که خود روز 
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شـود خیلـي در    تکلیف آورد. بـاالخره نمـي   نیروها را از داالن به پاگردِ تعیین
هیم از طبقه دوم به سوم برویم، هرچقدر هـم  پاگرد و کریدور ماند. اگر بخوا

که در پاگرد و کریدور اطراق کنیم، موقتي است و باالخره یا باید پایین برویم 
چنین وضعیتي داشت که باالخره ]نیروها[ از  91خرداد  26یا باید برویم باال؛ 

العبـور رسـیدند، پلکـان تـاریخ را بـاال       آن داالن عبور کردند، به منطقه صعب
شود گفت در این پاگرد بـا وضـع    تند و نهایتا به یک پاگرد رسیدند که ميرف

 تکلیف کردند.   موجود تعیین
هم تحلیلی سه نسل

نـه   تحلیـل ـ   بار سه نسل در ایران با هم هـم  در پرتو اتفاقاتي که افتاد برای اول
کـه گفتـیم در   بود  شدند؛ نسل اول که شاخص آن مرحوم دکتر مصدق ـ مشي هم
نوشت، تصـریح  « الجزایر و مردان مجاهد»، یری که به کتاب آقای حسن صدرتقر

تر که بیاییم،  شااهلل ملت ایران هم راه ملت مجاهد الجزایر را برود. پایین کرد که ان
هـم کـه بـه     به همین ترتیـب کـه اشـاره شـد و آقـای خمینـي       مهندس بازرگان

 خوانیم؛ آقای بهشـتي  آنتاگونیسم رسیده بود. فاکتي هم هست که ضمن بحث مي
چهـل کـه    ی دهـه  ی خرداد و میانـه  26صحبتي کرده بود که آقای خمیني بعد از 

هـم عمـل کـرده بـود،      شد و گروه قتله منصور بوی مبارزه مسلحانه استشمام مي
داده بود که بخشي از وجوهات به خرید اسلحه اختصـاص پیـدا کنـد. بـا      اجازه

مجـددا وارد عرصـه سیاسـي و رهبـری شـد،       66اینکه وقتي که خمیني در سال 
خواست که به آنتاگونیسم برسد امـا او هـم بعـد از     ای بود و نمي اش توده رهبری

ه بود بخشي به همین تحلیل رسیده بود و شاخصش هم این بود که اجازه داد 91
 از وجوهات به خرید اسلحه اختصاص پیدا کند.  

چنیني رسیده بـود، درسـت اسـت کـه خودشـان       تکلیف این نسل اول به تعیین
ها هم به همین ترتیب. نسل نو هم  سال کننده نبودند اما به تحلیل رسیدند. میان عمل

 هیم کرد. تحلیلي را در ادامه بحث مرور خوا به تحلیل خاص خودش رسید. این هم
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 مختلف خروجیبستر مشترک تجربی، 

کَسری بود که بستر مشترک تجربي داشت؛ نیروها تقریبا سه سـال بـا    91-93
های مختلف با هم زیست مشترک داشتند، امـا همـه، ]وجـه[     ها و ایدئولوژی ایده

مشترکشان این بود که آمده بودند تا در یک پروسه مبارزات علني شرایط را بازتر 
تر کنند اما ناکام ماندنـد و بـا سـرکوب مواجـه شـدند. بسـتر        بات را عینيو مطال

و  ای رسـیدند  مشترک تجربي بود اما خروجـي آن مختلـف بـود. بعـد بـه رویـه      
 ها را مرور خواهیم کرد.   شااهلل مشي ای را پیش گرفتند که ان مشي

 انداز، مايل به بروز هاي غيرقابل پس ظرفيت

شـود   انداز بود. مي ن زده شد که غیرقابل پسهایي بیرو ظرفیت 93-91از 
هایي را در بطن خاک ایران ذخیره کرد که به فاصله  ظرفیت 93-91گفت که 

های خاک عبـور   ها که از الیه این ظرفیت 91کوتاهي بعد از سرکوب خونین 
کرده بودند و به عمق رفته بودند، چاه آرتزیني را در آن زیر تشکیل دادند که 

ر شـروع شـد.   علـي منصـو   بـا تـرور حسـن    99ین چاه در بهمن نمایه اول ا
هـای   بـود و نمایـه   و حـزب ملـل اسـالمي    های بعدی آن تشکیل جاما نمایه
بـود کـه دو جریـان نـوین      93-68هـای   تـرِ آن سـال   فشـان  تر و خوش جدی

 ران وارد شدند و عرصه را دگرگون کردند. سازماني به عرصه مبارزاتي ای
 آغاز سرخطهمه 

. در ایران انباشت شد ای بسیار جدی سدِ  پشت آبِ و ها جدی بود ظرفیت
زار تبدیل شود و باید باالخره  آب پشت سد هم طبیعتا آبي نیست که به لجن

شاه  ها را رژیم ها باز شود. طبیعتا دریچه سر مزرعه برود و باالخره باید دریچه
هـا المحالـه،    کرد و این ظرفیـت  ها باز نمي اش به روی ظرفیت بستگي با شکل

ی  کردند. همه اجبار مسیر خاص خود را از طریق دیگر طي مي ضروره و به به
ها مایل به بروز و ظهور بودند؛ اولـین تمایـل بـه بـروز و ظهـور       این ظرفیت

به فاصله کوتاهي بعد از تبعید آقای  و 99در سال  ها هم ترور منصور ظرفیت
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بود. به نوعي همه، سر خطِ آغاز قرار گرفتند اما منتظر نبودند که تپانچه  خمیني
  ی واحدی شلیک شود که همه بدوند. این دوره این ویژگي را داشت که تپانچه

برای ترور  ی استارت موتلفه استارتِ هر نیرو توسط خودش شلیک شد. تپانچه
های بعدی به ترتیب؛ همه سر  ر خیلي زود شلیک شد و تپانچهعلي منصو حسن

 خط آغاز قرار گرفتند. 
 جوهر خوش ،نو نسلِ

جـوهری بـه    بار نسل نـو خـوش   ساز بعدی این بود که برای اول زمینه
وجناتش، از فـک   وجود آمد که بنا بود ایفای نقش تاریخي کند. اصال از

 93-91هـای   اش با مبارزه در سال اش، از عَزمش و از نوع مواجهه برآمده
، چـه   آمد که بناست از ناحیه نسل جدیـد، چـه چـپ، چـه مـذهبي       برمي

 ی مبارزه ی هایي که اساسا در عرصه سنتي، چه مدرن و حتي الئیک  مذهبي
یـن نسـلِ نـوِ    سیاسي نیامدند، اتفاقاتي متصاعد شود کـه متصـاعد شـد. ا   

تاثیر قرار داد که قبال با هم تا حدی  ها را تحت عرصه ی جوهر همه خوش
 تدقیق کردیم و یک مرور مجدد نسبي بر آن خواهیم کرد. 

 هم فضائي با جهان

باالخره فضای جهان به ایران هم سرایت کرده بود؛ فضای جهان غلیـاني  
مشيِ مشخص و شـبکه   گیریِ طبقاتي و با جهت که در جهان بود بود. باکسي

آرام و با توجه به شرایط بومي و اقلیمي خاصِ کشـور   آرامسازماندهيِ معین، 
 ما به ایران هم آمد. 

 هاي عمل ها و جلوه ميدان

تر مرور  منظم، به آن گریزی زدیم قبالرا که ي های عمل ها و جلوه میداناین بار 
ه و خصوصـا در انتهـایش فقـط    ای نبود که در ابتدا و میان دهه 98 ی دهه ؛کنیم مي
 .رش سال  بشنویم. آن آرتزیني که از زیر جوشید و باال آمد چندوجهه بودغُ
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 گويا شعرِ

انـداز شـده بـود و     هایي که پـس از سـرکوب پـس    ظرفیت بطناز دل و 
زیرین جامعه ایران رفت و بعد دوبـاره هویـدا    ]سطحِ[ آرام با صبوری به آرام

 ؛کـرد  های قبل فرق مي همد که اساسا با شعر دورشعری آ .گویا بود شد، شعرِ
زد، ایـن شـعر دیگـر     های قبل با اسـتعاره بـه شـرایط تـن مـي      هاگر شعر دور

 با اینکه مـرد  و تعارف را کنار گذاشت و با اینکه شاعر اسلحه به دست نبود
بردار بـه   گاهيرداری داشت که ش و بُلَالخره شعرش فِانبود، اما ب تیر میدان

همـه بـه سـمت آن رفتـه      ی که انگشت سـبابه  رفت مي ای نشانه سمت همان
 گویا وجود داشت. بود، این خیلي مهم بود. شعرِ

 و یک سری شـاعرهای از قبـل برقـرار در جامعـه ایـران بودنـد، شـاملو       
را حمـل   که فرهنگ بعد از کودتا و فرهنگ استعاره ندبود و... ]ثالث[ اخوان
شـعر شـاملو از    .تـر شـد   عینـي  (خصوص شاملو بهناتفاقا در اینجا  .کردند مي

 جبهـه مبـارزه مسـلحانه شـد؛      شـعر پشـتِ  ، 68تـا میانـه دهـه     98آخر دهه 
هـا و دیگـران    ، احمـدزاده که بـرای مهـدی رضـایي    مرد کوه شیرآهن، ها شبانه

ن رودربایسـتي و بیـرون از مـدار اسـتعاره     سروده بود، به شعر گویـا و بـدو  
 تبدیل شد.

 بـه از مشهد  2میرزازادهنعمت آقای  شعرای جدیدی هم به میدان آمدند؛ 
بود و اشعارش واقعا در دهـه   «مرزم.آ»جبهه مبارزه آمده بود. اسم مستعار او 

                                                                                                         
سررودن   16هرای دهره    شناسی و شاعر . او در سال آموخته جامعه (، دانش1119. ). نعم  میرزازاده 1

غاز ورد و به همین دلیل چندبار دستگیر و زندانی شد. آ« م. آزرم»جویانه خود را را با نام  شعرهای مبارزه
از جمله مجموعه شعرهای مشهور او در ایرن دوره برود. م.آزرم در   « سحوری»و « گذربان»، «تندیس»

ها، او را  را سرود وه مخالف  با انتشار آن« گلخشم»و « گلخون»دوران پس از انقالک دو مجموعه شعر 
اونون از اعضای موسس وانون نوی ندگان در تبعید  ر ورد. او همراهی خارج از وشو 1196در سال 
 اس .
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 2ی گرمـارودی آقـا  ایـران شـد.   ی مسـلحانه  ی مبارزه ی جبهه پشت 68و  98
ای بود و هسـت   آمد که انسان شریف و وارسته 1يکدکن آقای شفیعي  آمد،

ای  و خیلي مهم بود که بعد از انقالب دولتي نشد و در هر سن و صـحنه 
 شرافتي خودش داشت و شرافتي شعرش داشت.  .بروز و ظهور پیدا نکرد

هـا هـم راه پیـدا کـرد، بخشـي از       بـه درون دانشـکده  گویایي آمـد کـه    شعرِ
 68و آسـتانه دهـه    98هـا در دهـه    دانشجویان هم شـاعر شـدند و در دانشـکده   

خیلــي مهــم بــود کــه در آن دوره نشــریات  .شــد هــای شــعر برگــزار مــي شــب
که بخشي از آن نشریات تولیـد   بود« آذرخش» و« رعد»، «فلق» م لای  دانشجویي

هم تولید فکـری در حـد خودشـان و هـم تولیـد ادبیـات        ؛خود دانشجویان بود
 98هم اشاره شد که در دهـه   قبالگویا میداني باز کرد،  آهنگین که شعر بود. شعرِ

خالصه اشعار شاعران دوران یـا   ازهایي  شعرهای کوچک و دفترچه  کتاب 68تا 
و در در جیب بغـل همـه    ،نفس با شرایط مبارزاتي جهان هم شاعران بیرون ایرانِ

ای بـرای پیونـد    ساز جدی شعر آن موقع زمینه ،اتفاق مهمي افتاد .ها رفته بود کیف
یـا  میدان سیاسي   ؛فطرت به میدان مبارزه بود فطرت و پاک های خوش دادن انسان

  .حداقل میدان مبارزه انساني و یاایدئولوژیک یا اجتماعي 
 فيلم مرزبند، فيلم معنا

، 98شود گفت تا قبل از دهـه   مي .معنا آمدند های های مرزبند و فیلم فیلم

                                                                                                         
آموخته ادبیات فارسی، شاعر. از مشهورترین اشعار پیش  (، دانش1126، ). علی موسوی گرمارودی 1

درسایه سرار  »، «باغ سنگ»اشاره ورد. «  خط خون»و « سرود رگبار»توان به مجموعه  از انقالک او می
از  1199ای او پس از انقالک ه رتند. او در سرال   ه از جملع سروده« خواک ارغوانی»و «  نخل ووی 

 های ماندگار به عنوان چهره ماندگار شعر ایران معرفی شد.  سوی بنیاد چهره
 آموخته ادبیات فارسی، شاعر، نوی نده، مترجم و استاد (. دانش1119. محمدرآا شفیعی ودونی. ) 2

در ووچه »سرودن شعر را آغاز ورد و با مجموعه « م.سرشک»با تخلص  16دانشگاه تهران. او از دهه 
از »، «بوی جوی مولیران »توان به  های شعر او می به شهرت رسید. از مشهورترین دفتر« های نیشابور باغ

دهلروی و... از  اشاره ورد . تصحیح و شرح دیوان عطار، سنایی، بیردل  « شبخوانی»و « بودن و سرودن
 جمله آثار ادبی اوس .
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و  91های بعد از کودتا از  در سال .در ایران فیلم مرزبند و معنا وجود نداشت
 فیلم 6ها ساخته بودند، م ال  های سینمایي را نظامي شتر فیلمبی 93-98 حتي تا

های بازنشسته ساخته  که در آن دوره ساخته شد بود را سرهنگي فیلم 28از 
امـا از   .دند. خیلي مهم بود، یعني بازار فیلم هم دست جریان کودتاچي بودبو
 ،آمـد  تقوایي ناصر آمد، مهرجویيآمد،  الخره در بازار فیلم بیضایياب 96-96

آقـای گلسـتان،    نسل بـا  با خشت و آینه آمده بود و هم قبلش هم که گلستان
 هـا[  . ]ایـن آمـد  « زنبـورک »]بعـد هـم[    وزی وقهای شب  با فیلم غفاری رخف

تـا حـدودی     بیضایي آمـد،  93-91از آن نسل  .فضای سینما را عوض کردند
و آقای مهرجویي آمد و بازار فیلم را عـوض کردنـد و سـفره فـیلم      کیمیایي

که بخشي از  استمهم این  .را تهاجمي جمع کردند يارونآبگوشتي و گن  ق
بـه خودشـان    ،دیدنـد  ها را مـي  مخاطبان عام سینمای ایران را که قبال آن فیلم

نشان  69سال  که« ها گوزن»در تهران فیلم  که جلب و جذب کردند. مهم بود
ایـن خیلـي    ؛چهار ماه روی اکران بود (رسیم دوره بعد به آن ميندر داده شد

هم  «رگبار»ای چهار ماه روی اکران بوده است.  هم است و کمتر فیلم ایرانيم
بـه همـین ترتیـب،    « 2سـنگي  بـا  » .جهان رفـت  ی طور، آن هم به همه همین

به اکران نرسید، امـا فیلمـي بـود کـه در محافـل       «آرامش در حضور دیگران»
  نا آمد.فیلم مرزبند و فیلم مع خصوصي دیده شد.

 قلم حامل، قلم جويا

ها و بیشـتر   خودنویس  آن موقع قلم .باردار بود و قلمي آمد که قلم حامل
 68تا قبـل از دهـه    .ها و خودکارهای المي، پارکر و سناتور بودند خودنویس

رفت و خیلـي سـنگین    ها خیلي فلز به کار مي که نفت هنوز ارزان بود، در آن

                                                                                                         
، وارگردان پرویز ویمیاوی. داسرتان مرردی ورر و ول را بره تصرویر      1199. فیلم باغ سنگی. تولید  1
سازد.  اش در روستایی می اساس باغی از سنگ در اطراف خانهاین شود و بر نما می وشد وه خواک می

های دیگری چون  فیلم اوجشنواره فیلم برلین شد.  ای میالدی برنده خرس نقره 1899این فیلم در سال 
 اس . ( را وارگردانی ورده1192) اش پیرمرد و باغ سنگی( و 1199) ایران سرای من اس 
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شـد، خیلـي    ند، ولي وزن مخصوص محتوایي که از آن قلم برتراویده مـي بود
المي و  پارکر و ها یا خودکارهای خودنویس تر از خود آن قلم بیشتر و سنگین

 زدند. های خاص خودشان را مي چین ها نقطه فلز بود. قلم تمام سناتورِ
 اننیروهـا در میـدان خودشـ    .نویسنده هم مرد میدان مبارزه خودش بـود 

احمد  برخي که م ل آل  نوشتند، ها که رمان مي بعضي .واقعا خوش درخشیدند
نوشتند و هم اندیشـه تـراوش    هم رمان مي  کردند، مان سیر ميبین اندیشه و رُ

و  «مدیر مدرسـه »و  «های بلوک زهرا نشین تات»، «زدگي غرب»م ل   ،دکردن مي  
 .که در حوزه رمان بود «تار سه»

 هاي حامي شخصيت

وقتـي مهنـدس    .هـای حـامي هـم آمدنـد     ، شخصـیت ها یر از این حوزهغ
خودشـان   ی جدیـد، دوره  ی تشخیص دادند که دوره و دکتر سحابي بازرگان
خیلـي آمـوزش    عاین خیلي مهـم اسـت   .در موضع حامي قرار گرفتند ،نیست

دوره خودشان نیست اما منفعل  است که نیروهایي تشخیص بدهند دوره آتي
کننده نگذارند. این خیلي مهـم   نشوند و سنگ الی چرخ نیروهای جدید عمل

 .حامي نسل جدید مبارزاتي ایران شدند که بود
 پرتو نافذ

تـر از قبـل    اتفاق بعدی این بود که در این دهه یک تراوش قرآني جـدی 
ها  کامال نافذ شد و رهیافت آقای طالقاني «پرتویي از قرآنِ» کرد؛ پرتوافشاني مي

درسش داد و  پایِ هایِ شناختي و تغییرجهان به بچه و الهامات مبارزاتي، جهان
  د.های جدید از قرآن مشعشع کر شود گفت دوره را با رهیافت مي

  طالب پشتيبان

هـای جاافتـاده میـدان اندیشـه و      های حامي و چهره جد از این شخصیت
درآمدند که بعـدا پیرامـون    93-91اسي، طالبي هم از دورن جنبش مبارزه سی

ی، ا ، خامنـه الهـوتي  ،هاشـمي م ال  .حسینیه و پیرامون جنبش مسلحانه شدند



 عرصه عمل  114

هایي بودند که  ها طیف زیر شکنجه شهید شد. این 93که سال  مرحوم سعیدی
هـای جدیـد از جملـه     د طالب نوخواه شـدند و پشـتیبان حرکـت   نسل جدی

  .شدند پیرامونش و حرکت میداني شریعتي ایِ حرکت حسینیه
 زخم زن، کالس صحرايي قلمِ

 .زن بـود  ای پیدا شد که قلمش زخـم  در این دوره در روستا هم صمد بهرنگي
روسـتای   اجتماعيِ های دُمَلچین  روی نقطه ترف قلمش به هرز و هجو نرفت و

زد و هم در حد توان و فهم خودش مطلـب تئوریـک    هم قلم مي .دوران خودش
از مردان  وداشت که بعدا فدایي  2یک دوقلو هم به اسم بهروز دهقاني .نوشت مي

هم داشت   ای های صحرایي سکال میانه جنبش مسلحانه چپ شد. صمد بهرنگي
 سال چریک بیرون آمد. 28به فاصله  ها که از این کالس
 دانشگاه کارا

بود. سازمانهای جدیدی هـم تشـکیل    کارادانشگاه هم در غیاب احزاب، 
ها در حال تکوین هستند.  دانست که این سازمان کسي نمي 93شده بودند اما تا 

ي نبود که به آن دل ببندد؛ نیروها که لذا دانشگاه به کسي دل نبست، یعني کس
زندان رفته بودند، جبهه ملي از صحنه بیرون رفته بود، رهبران نهضت آزادی تا 

زندان بودند و وقتي هم که بیرون آمدند، دیگر بروز و ظهور و فعالیت  95سال 
ای نداشتند. دانشگاه خـودش بـود و خـودش و وقتـي خـودش بـود و        ویژه

هم نشریه دانشجویي داد و هـم چـرا  عرصـه      ین شد،آفر خودش، هم امکان

                                                                                                         
سرا را در تبریز  (. معلم، مترجم، نوی نده و چریک بود. او دوره دانش1119-1196. بهروز دهقانی. ) 1

بایجان به معلمی پرداخ . در همین زین تحقیقات خود بر به پایان برد و پس از آن در روستاهای آذر
هرای   اف رانه »روی فرهنگ آذربایجان و دستورزبان تروی آغاز ورد به همرراه صرمدبهرنگی وتراک    

را به رشته تحریر آورد. او مدتی برای ادامه تحصیل به آمریکا سفر ورد، پس از بازگش  به « آذربایجان
بزهای ، پیکره طالیی، ها ملخهای  خلق پیوس . از او مجموعه داستان شاخه آذربایجان سازمان فدائیان

برسر یک قررار   1196و ترجمه برخی از آثار ماو یم گوروی به جا مانده اس . او در سال  مالرجب
 تشکیالتی دستگیرشد و در زندان زیر شکنجه جان سپرد.
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 مبارزه را روشن نگه داشت. 
 تريبون، کالس

بـریم، حسـینیه ]ارشـاد[ و قـبلش هـم       اینجایي هم که ما در آن به سـر مـي   
تریبون و کالسي در آن راه انداخت کـه   دانشگاهِ مشهدی بود که مرحوم شریعتي

 ساز شد. ش دورانبه حد خودش و در سهم خود

  مردان کوه، جنگل، شهر، خانه

رسـیم   ها که عبور کنیم به مردان کوه، جنگل، شهر و خانه مـي  از این 
 را متاثر کردند.   68تا  98که دهه 
نبود. اتفاقات ریزی هـم   68اتفاقات دهه   ی ها که فهرست کردیم، همه اما این

صـورت   . در ایران همه بههاست بود که کمتر دیده شده است. این فهرست چهره
 98غریزی و سلیقه ای تمایل دارند مردان روی آنتن و تصویر را ببینند، اما در دهه 

  های دیگری هم اتفاقاتي افتاد. در میدان
 2بود که مرحوم آقای دکتر اِکرامـي  م ال در حوزه ورزش باشگاه شاهیني 

گوینـد باشـگاه    کرد. االن در جمهوری اسالمي باب شده که مي آن را تاسیس
هـای   ه هـا هـم همـین باشـگا     تـرین پـاتوق   ورزشـي و اتفاقـا مبتـذل   ـ  فرهنگي
هـا   ورزشيِ استقالل و پرسپولیس هسـتند کـه بخشـي از روسـای آن    ـ  فرهنگ

اطالعاتي سابق و بخشي هم دادستاني هستند و اسـم خودشـان را فرهنگـي    
زنـد و هـی     در حالي که[ پول و البي در آنجا حـرف اول را مـي  اند ] گذاشته

نشاني از فرهنگ ندارد. اما آقای دکتر اکرامي، خودش از مـدیران آمـوزش و   

                                                                                                         
های نمونه تهران  معلم و مربی فوتبال. اورامی وه معلم دبیرستان (.1281-1196.). عباس اورامی اقدم 1

تیم فوتبال  1121گرف  و پس از بازگش  به ایران در سال  بود، تحصیل علم فوتبال را در انگل تان پی
با شعار اخالق، تحصیل، ورزش باشگاه فرهنگی ورزشری تریم    1112شاهین را تشکیل داد و در سال 

تیم  96های دس  اول آن روز ایران و آسیا رسید و بیش از    و خیلی زود به تیمگذاش شاهین را بنیان
اس  و اهل « داری نوین فوتبال ایران پدر باشگاه»های وشور تشکیل داد. اورامی ملقب به  در شهرستان

  گری و تاریخ فوتبال را از او به یادگار دارند. و چندین وتاک در زمینه مربی« مکتب شاهین»فوتبال 
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آهنگـي را در ایـران درسـت     پـیش  2پرورش ایران بود و با مرحوم دکتر بنایي
زی بـود کـه بعـدا    آمـو  دانش NGOآهنگي ابتدا نهادی سالم و یک  کرد. پیش

 9رژیم شاه م ل همه چیز که تصاحب کرد، آن را هم تصاحب کـرد و دیگـر   
آهنگي این بود که بیاید جلوی شاه و تم ال شـاه رژه   آبان ]هرسال[، کار پیش

 NGOآهنگـي در ایـران یـک     مرحوم بنایي این بود که پـیش  ی برود. اما ایده
باشد. خود آقـای بنـایي تـا     کاری در آن گرایي و هم آموزی بشود و هم دانش

سنین انتهایي زنده و جوان بود و پناهگاه کلکچال یادگار مرحوم بنایي است. 
مرحوم بنایي به فکرش رسید که مانند همه کشورهایي که کوهستان دارنـد و  

شود وپناهگاهي دارد، پناهگـاه درسـت کنـد؛ ]چـون[      کوهستان توریستي مي
ای ]...[  گـر اتفـاقي بیفتـد، بـاراني، درنـده     رونـد، ا  اینجا مردمي که به کوه مي

پناهگاهي ندارند. کسي هم هی  امکاني به او نـداد، آقـای بنـایي بـه ذهـنش      
رود با خودش آجر  رسید که خودش روزهای تعطیل و غیرتعطیل که کوه مي

خواست باالی کوه برود، ]مرحوم بنایي[ به او  باالی کوه ببرد و هرکس که مي
اش بگـذارد، بـا ایـن تـک      که دستش بگیرد یا توی کولهداد  هم یک آجر مي

 آجرها این بنا ]درست[ شد.
در ایران شـکل گرفـت، بـا     98-68خیلي مهم است، یعني هرچه دهه 

همین مینیاتوریسم و آجرچیني باال رفت. امکاني از بیرون نیامد، م ل االن 
سـي، آن  پول نفتي نیامد. شما اگر االن مسجد سلیمان بروید م ل زمان دار

                                                                                                         
آموخته رشرته تعلریم و تربیر  از آمریکرا. او ورار خرود را برا         (. دانش1116-1196.). ز ین بنایی 1

به سرمَ ر اولین دبیرر   1126م لولی  اداره ورزش خراسان شروع ورد و پس از ارتقای شللی در سال 
آهنگی ایران را  ای سازمان پیشم لولی  تجدید بن 1112ول ومیته ملی المپیک ایران رسید. در سال 

این سازمان را به  1111و در شرف تاسیس رها شده بود، بر عهده گرف  و در سال  1126وه در سال 
رف  این سازمان را فراهم آورد. بنایی در  آهنگی جهان رساند و مراتب پیش المللی پیش ثب  دفتر بین

  در زمینه ای را های آموزشی اس  و وتاک ها نقش داشته تاسیس فدارسیون تخصصی ب یاری از ورزش
و وتان ایران نیز بود،  های مختلف ورزشی نگاشته اس . او وه بنیانگذار فدراسیون ورزش پیش رشته

 اردوگاه ولکچال را ساخ .  1192در در سال 



 05-05مبارزات دهه فراز   115

های قیر و شیارهای نفت روی زمین اسـت. االن هـم پـول نفـت در      کف
طوری است، م ل پول فاضـالبي شـده اسـت. بـا مهندسـي       جامعه ما این

زبان را  میلیارد دالر پول بي 268-258نژاد کرد،  مبتذلي که دولت احمدی
اند و معلوم نیست دارد سـر   توی فاضالب، توی جوی و توی چاه ریخته

، 98و دهـه   98آید. ولي آن موقع، دهـه   ات ملي این مملکت چه ميامکان
و عروسي نفت و چهار برابر شدن قیمت نفـت، اصـال از    61قبل از سال 

بسته  این خبرها نبود. هرچه در ایران درست شد، توسط مردان دست پینه
 داری شکل گرفت.  و با حداقل امکانات و امکانات

بود  درست کرده 98پیشاهنگي را دهه  بود که ای مرحوم بنایي 98دهه 
دوران شکوفایي ]پیشاهنگي[ بود. در کنار دکتر بنایي، مرحـوم   98و دهه 

فوت شدند، ایشان هم مرد  2968دکتر اکرامي بود. آقای دکتر اکرامي سال 
بسیار شریفي بودند که برای اول بار در فضای ورزش ایران مکتب را بـه  

درست کردنـد.   هي به نام باشگاه شاهینباشگا 2912وجود آوردند. سال 
 28-21های نوجوان و جوان را شروع کردند.  تشکیل تیم 18از همان دهه 

های پرستو، رعد، کوالک و پوالد را  ها آوردند و تیم ها را به ورزشگاه ساله
، ها کار کردنـد  درست کردند. خیلي مهم بود، چند اتفاق افتاد؛ هم با بچه

ها آوردند و دیگر بچه رها نبود و هـم معیـار    ها را سر تمرین هم خانواده
  درس هم وجود داشت.

من نواری دارم که ]در آن[ آقای دکتر دو ساعت صحبت خیلي کیفـي  
بـود اجـازه مسـابقه نداشـت و      25دارد؛ گفت هرکس معـدلش کمتـر از   

اشـته  شد اجازه تمرین نداشت. قـراری هـم گذ   هرکس هم که تجدید مي
 5ها خاکي بود، صبح ساعت  امجدیه که آن موقع 1بودند در زمین شماره 

تا  5:98صبحانه شیر کاکائو و نان قندی با پول خود آقای دکتر و ساعت 
هایي کـه درسشـان خـوب     ها توسط بچه هم کالسي برای تجدیدی 6:98
عدد طور بود که از آن تیم شاهین، مت به بعد هم تمرین بود. این 6:98بود. 
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که قبل از انقالب در  2شخصیت بیرون آمد؛آقای دکتر امیر مسعود برومند
سـه   ــ  سازمان امور استخدامي کشور بودنـد و دو ]مـدرک[ دکتـری و دو   

لیسانس داشتند، هنوز هم در قید حیات و بسیار انسان شریفي هستند،  فوق
د که از مدیران نظـام پاالیشـگاهي ایـران بـود. آقـای      آم آقای نصیرآبادی

بهشتي آمد که ایشان هم هنوز زنده است و از بنیانگذاران صنعت سیمان 
آقای  95ای از باشگاه شاهین بیرون آمدند. سال  های ویژه ایران بود. تیپ

ار را منحل کرد، باشـگاه شـاهین هـم یـک مقـد      خسرواني باشگاه شاهین
گرایش ملي داشت، دکتر اکرامي هم پرطرفدار بـود. آقـای دکتـر اکرامـي     

کـه باشـگاه    95تـا سـال    18گفت که من از سال  حساب کرده بود و مي
ساعت آموزش دادم، آمـوزش یعنـي آمـوزشِ     969هزار و  19منحل شد 

 . ها را حساب کرده بود ورزش، اخالق و درس؛ نشسته بود و همه این
افتاد. فرض کنیم در همین سیسـتم آمـوزش    ای در آن زمان مي های ویژه اتفاق

بودنـد کـه هنـوز هـم رئـیس       1و پرورشِ بیرون از دولت، خانم توران میرهـادی 
کـه از   ای شورای کتاب کودک هستند. هشتاد و چند سالشان اسـت ولـي انـرژی   

                                                                                                         
 آموخته زقوق قضایی، سیاسی و مدیری  از (، فوتبالی   و دانش1169-1198. امیرم عود برومند، ) 1

عضو تیم ملی و مدتی نیز واپیتان بود و  1116تا  1129عضو تیم شاهین بود، از سال  1121آمریکا. او از 
وه تیم شاهین منحل شد به همراه پرویز  1119های آسیایی شد. در سال  گل بازی آقای 1896در سال 

این تیم را وه ب یاری دهداری)واپیتان شاهین و مربی پرسپولیس( به تیم پرسپولیس پیوستند و سرپرستی 
 از بازیکنان شاهین سابق را به خود جذک ورده بود، عهده دار شد.

آموخته روانشناسی آموزش و تربی  از فران ه. او در سال  (. دانش1169خُمارلو.) . توران میرهادی 2
های آموزش و  روزترین ن ریه بهگذاش  وه جایی برای ورود  وودو تان و دب تان فرهاد را بنیان 1111

سازی ن ام آموزش وشور تعطیل  در پی یک ان1198پروش وودک به ایران بود. این دب تان در سال 
میالدی عضو هیات ژوری جایزه هانس وری تین اندرسون بود، در  96و  96شد. میرهادی وه در دهه 

« های تربی  ها و روش در راه ج تجو»شورای وتاک وودک ایران را تاسیس ورد. وتاک  1111سال 
های دیگری نیز  ها و ترجمه سال وار در مدرسه فرهاد اس . او وتاک 29به قلم میرهادی شرح تجربیات 

نامه وودوان  م لولی  فرهنگ 1199در زمینه آموزش و تربی  وودوان نوشته اس . میرهادی از سال 
 و نوجوانان را نیز برعهده دارد.
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سالي که ما هـم   و نسل میانآید، انرژیِ یک گُردان از نسل جدید  ایشان بیرون مي
مدرسـه   98کنـد. دهـه    سـاعت کـار مـي    26-25در آنیم، هسـت؛ ایشـان روزی   

ای را درست کرد ]به نام[ مدرسه فرهاد که مختلط هم بود. مدرسـه فرهـاد    نمونه
موقـع، ترکـه، چـوب،     خانواده بـود و بـرخالف مـدارس آن    در حقیقت یک شبه

نساني و عاطفي از طریق خـانم تـوران   کش و ... در آن نبود و یک مدیریت ا خط
شده سازمان افسـری حـزب تـوده     میرهادی که خودش زن یکي از افسرانِ کشته

بود، داشت. خانم میرهادی بسیار انسان بود و هست و در واقع، در نظامِ آموزش 
 و پرورش ایران الگویي درست کرد.  

 2شـد، مرحـوم پرویـز دهـداری     منحـل  95که سال  از آن باشگاه شاهین
هـا هـم اتفاقـاتي در حـوزه      درآمد؛ همه که نباید فقـط سیاسـي باشـند، ایـن    

خودشان رقم زدند که کم از آن اتفاقات نبود. مرحوم پرویـز دهـداری تیـپِ    
بود و وقتي باشگاه شاهین منحل شد، به فکرش رسید کـه ایـن همـه     ای ملي

های آنهـا را   ستو، کوالک، پوالد و... بودند، هرز نروند. کیفيبچه که در تیم پر
تیم گارد را درست کرد کـه بعـد بـه تـیم همـا       96-96جمع کرد و در سال 

سـاله و اغلـب   23-18تبدیل شد. مرحوم پرویز دهداری تیم هما را که همـه  
 68دانشجو بودند، با خودش به حسینیه ]ارشاد[ نهمین طبقه باال( بـرد. دهـه   

                                                                                                         
پیراهن تیم  1111(. از نوجوانی عضو باشگاه شاهین بود. او در سال 1112-1191. پرویز دهداری.) 1

واپیتان تیم شاهین شد. در سال  1111واپیتان تیم شاهینِ آبادان و در سال  1118ملی را پوشید و در سال 
 و با انحالل تیم شاهین از این باشگاه وناره گرف  و به تیم پرسپولیس وه آن زمان زیرمجموعه 1119

از این باشگاه جدا شد و تریم گرارد را بنیران نهراد. گرارد برا        1119باشگاه عبده بود، رف  اما در سال 
ای  به هما تلییر نام داد و از یک تیم آماتور تبدیل به یک تیم زرفه 92گری دهداری در سال  سرمربی

یم ملری بره جرام    به مدت دوسال سرمربی تیم ملی بود وره در زمران او تر     1196شد. دهداری از سال 
به شاهین  99یاف . پس از تشکیل دوباره تیم شاهین در سال  ( و المپیک مونیخ راه1892های آسیا ) مل 

دوباره سرمربی تیم ملی شد و آن را به مقام سوم جام  1199تا  1199بازگش  و مربی آن شد. او از سال 
جا درگذش .  ج از وشور رف  و در آنهای آسیا رساند. پس از این دوران به عل  بیماری به خار مل 

 گری او در میان اهالی فوتبال به مکتب اخالق مشهور اس . دوران سرمربی
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، تیم هما تنهـا تیمـي بـود کـه     2پول به ورزش آمد، در جام تخت جمشیدکه 
کردند. بعـد از انقـالب    هایش آماتور بودند و قرارداد سفید امضا مي همه بچه

هم اعدام شد. مرحـوم پرویـز دهـداری      نصف تیم هما دستگیر شدند و یکي
گذاشت. ]وقتـي[ خـودش در باشـگاه     هایي بنیان هم در ورزش ایران پرنسیپ
که مسئول پرسپولیس و رفیق و پایِ پـوکر شـاه    1پرسپولیس بود با علي عَبدُه

  بود، درافتاد و از پرسپولیس بیرون آمد و تیم گارد یا هما را درست کرد.
عه ایران مهم بود؛ یعني هر جای جامعـه ایـران را   این اتفاقات هم در جام

برداری آن موقع سه حرکـت   بود. م ال در وزنه ای ، حرکت و زندگيدیدی مي
و پِرِس بود و م ـل االن یـک ضـرب و دو ضـرب نبـود و از مجمـوع ]سـه        

بـود کـه اولـین     9آمد. یک روسي به اسم والسف حرکت[، امتیاز به دست مي
کیلـو شـد. بـه    688باالی سر برد و اسـمش آقـای    کیلو را 688کسي بود که 

نـام[ منـوچهر    بـرداری ]بـه   فاصله کوتاهي بعد از والسف، در ایران هم وزنـه 
بود که بعدا کاپیتان تیم ملي هم شد و بعد از انقالب هم مدتي رئیس  9برومند

وی امکانـات  کیلو شد. در شور688فدراسیون شد، برومند هم در ایران آقای 

                                                                                                         
  بود وه پس از انقالک به لیگ برتر تلییر نام داد. 99تا  1192های  . لیگ فوتبال ایران در سال 1
رزش ارتش آمریکرا در  ای و ریس امور و  (. او در جوانی بوو ور زرفه1161-1199. علی عبده.) 2

سی را بنیان گذاش  وه بولینگ عبده  آر به ایران آمد و شرو  سی 1112واشنگتن بود. بعد از وودتای 
های آن بود. عبده وه از دوستان شاه و فردوس  بود، تیم فوتبال  و باشگاه ورزشی عبده جزو از فعالی 

جا درگذش . تیم  آمریکا رف  و در همانتاسیس ورد. او پس از انقالک به  1112پرسپولیس را در سال
 پرسپولیس پس از انقالک ابتدا به سازمان م تضعفان و سپس به سازمان تربی  بدنی واگذار شد.

رم  1896وزن روسی وه در المپیک  بردار سنگین (، وزنه1819، )Yury Valsalov. یوری بالسف،  3
 دس  آورد. ویلو را به 966مدال طال و روورد مثب  

های  . او در رقاب 16و  16های  وزن ایران در دهه بردار دسته سنگین (، وزنه1111. منوچهر برومند، ) 4
بار بود وه یک آسیایی به ایرن مقرام    ویلو را بزند. برای اولین 966وین توان   روورد  1891جهانی 

را و رب ونرد.   بانکوک نیز توان   روورد بشکند و مدال طال 1899های آسیایی  رسید. او در بازی
برداری ایران برود و مردتی نیرز ریرس فدراسریون برود،        واپیتان تیم ملی وزنه 1119برومند وه تا سال 

 اونون به عنوان مربی این رشته فعالی  دارد. هم
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زیاد بود اما در ایران امکاناتي نبود، ]با این حال[ تیم کشتي ایـران دو بـار در   
منچستر قهرمان جهان شد. آن موقع هفت  56یوکوهاما و  52]مسابقات سال[ 
وزن ایران مدال طال گرفت. مرحوم تختي هم هنـوز بـود و    6وزن بود و در 

سرِ هم  بار پشت ، شش98ان دهه هم آمد و در هم 2درخشید، عبداهلل موحد مي
بدون توقف قهرمان جهان شد که آن موقع برای خودش رکوردی بود ]البته[ 

روسي رکوردش را شکست. دوبـار تـیم اسـرائیل بـه      بعد ]الکساندر[ مدوید
 ایران آمد و آن موقع شکست خورد.

 چندانباره سيلوي تاريخيِ

دوران حیات و دوران حضور بود. در حضور و  98 اتفاقات مهمي بود. دهه
های کالس  تنبل کس م ل بچه کس غایب نبود و هی  هی  98غیاب تاریخي دهه 

کس به جای کس دیگری حاضر  رفت. هی  موقع حضور و غیاب زیر میز نمي
بـود،   ای مشارکتي ی در ایران، دهه 98زد. خیلي اهمیت داشت. دهه  صدا نمي

آموز بودیم،  که ما دانش 98ی آورد. آن موقع، اوایل دهه هرکس با خودش چیز
گفتند  شد که ]به آن،[ جشن آخر سال مي آخر سال در دبستان جشني برقرار مي

ها بود و هرکسي با خودش چیزی  و اصال به مدرسه کاری نداشت، جشن بچه
آورد، یکي هم که پول  آورد، یکي آالسکا، یکي گوجه سبز و یکي چاقاله مي مي

کرد، یعني کـامال   زد و کاغذ رنگي درست مي نداشت در خانه کاغذ رنگ مي
هم در ایران کامال مشارکتي بود. خیلي مهم بود، بعد از  98مشارکتي بود؛ دهه 

، دوران حیـات و دوران سرخوشـي جامعـه    91، بعد از سرکوب 91سرکوب 
 خصوص جامعه خاص و جامعه روشنفکر به باال بود.  ایران به

های بعدتر و ایـن   جنبشِ آورندگان بود، ]برعکس[ دوره 98ع دهه،در واق

                                                                                                         
 96و  16های  وزن ایران در دهه گیر میان بدنی و وشتی آموخته تربی  (، دانش1119. عبداهلل موزد، ) 1

 1899، مدال طالی المپیک  1896تا  1899مدال طالی قهرمانی جهانی از سال  9والی اس . او برنده مت
 اس .  1896و  1899های آسیایی  مکزیکوسیتی و مدال طالی بازی
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خواهد چیزی در صـحنه بیـاورد و    اند و کسي نمي کننده دوره که همه مصرف
ای بود کـه از   دهه 98ی  شود. دهه کجا جشن آخر سالي برگزار نمي اصال هی 

، ، خمینــي، بازرگــاننــویس، مصــدق ســاز، نویســنده، رمــان شــاعر تــا فــیلم
مـاهي سـیاه    های جوانِ تازه به دورانِ مبارزه رسیده، صـمد بهرنگـيِ   طلبه تک

و خـانم   ، مردانِ اسلحه به دست، پرویز دهـداری کوچولو، دانشجو، شریعتي
شرکت داشتند و هرکسي به سـهم   98، همه در این جشن دهه و ... میرهادی

خودش چیزی وسط آورد. لذا در ایران یک سیلوی تاریخي تشکیل شـد کـه   
چندانباره بود، یعني فقط از گندم مشمول و مملو نبـود، محصـوالت خـاص    

 ای خودش را داشت؛ قطعه شعر، مقاله، فیلم و ترانه اعتراض. جنتـي عطـایي  
و بـوی    و شـبانه   ی بـا جمعـه  آمـده بـود، فرهـاد    آمده بـود، اردالن سـرافراز  

اش آمده بود ]...[ و هر کدام در حد خودشـان بـه سـقف دوران شـاخ      عیدی
 زدند.  مي

هـا آمـد؛    بنـدی  ]در این دوره[ غیر از تکه، تصنیف، قطعه و ترانـه، جمـع  
که زود دست به عمل زدند یـا   بندی موتلفه ه داشتیم م ل جمعبندی ساد جمع
بنـدی   تر که م ال یک دهه وقت صرفش شد، م ل جمع های پیچیده بندی جمع
د و دوستانش. استراتژی آمـد، مشـي آمـد، اندیشـه آمـد. نیروهـای       نژا حنیف
نیروهایي نبودند که فقـط پراتیـک   کننده هم نیروهای تیر و ترقه نبودند.  عمل

دهي آمد. آقای  بیني و ایدئولوژی به مشي رسیدند. سازمان باشند، از دل جهان
ای شد. لـذا سـیلوی    مالت قرآني آورد. از سرمایه جهاني هم ترجمه طالقاني

هم پر و پیمان بـود و بعـد تهـي شـد و بـه       69و  61که تا  98تاریخي دهه 
کنیم؛ یک سیلوی چندانباره  ص خودش رسید که بعدا مشاهده ميوضعیت خا

 بود که اتفاق مهمي در ایران بود.

 هاي عرصه عمل خاص کريستال

رسـیم. تـا اینجـا شـعر و فـیلم و       تـر مـي   هـای خـاص   حاال به کریسـتال 
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هایي در مدارهایي دیگر بود، اینجا در عرصه عملِ خاص، که عرصه  کریستال
هایي شـکل بسـت.    صه عملِ مسلحانه بود، کریستالافزاری و عر عمل سخت

اش، چـه نمـک و چـه نبـات      چه الماس باشد سطح عـالي  ویژگي کریستال ـ 
ـ این است که به لحاش علمي در یـک نقطـه و یـک     باشد، چه یخ ساده باشد

کنـد. یـک نقطـه     بندد و در یک نقطه هم مرکزیـت پیـدا مـي    لحظه شکل مي
شـود. احسـاس انسـان هـم      ز آن منشعب ميها ا مرکزی دارد که رگ و ریشه

ای است روییدن عشقع عشـق انسـاني هـم     طور است؛ گویند که لحظه همین
ریـزد، یـک لحظـه چشـمي خیـره       یک لحظه است. یک لحظه دلي فـرو مـي  

شـود، ولـي همـه یـک      شود، اگر شدیدتر باشد یک لحظه زانویي خم مـي  مي
هـای   یک بست. در عرصـه ها یک به  لحظه است. ]در این دوره هم[ کریستال

ها بسته شده بود؛ از پرویـز دهـداری تـا آقـای مصـدق و       دیگر هم کریستال
خمیني هرکسي کریستال خاص خودش را داشت. اینجا سه جنس کریسـتال  

هایي که در لحظه بسته شد، یک کریستال داشتیم که در  داشتیم؛ یک کریستال
بنـدی آن در   م که شکلای شکل گرفت و یک کریستال هم داشتی کوتاه فاصله

 روند و با حوصله صورت گرفت.
  کريستال بسته در لحظه 

مؤتلفه؛ عمل در لحظه 

بود کـه در لحظـه و بـه     کریستالي که در لحظه بسته شد، کریستال موتلفه
بینید  فاصله کوتاهي بعد از تبعید آقای خمیني عمل کرد. این تصویری که مي

نفـری کـه ردیـف دوم     6دادگاه قتلـه منصـور اسـت[. از    از یک زاویه دیگر]
اند، چهار نفر را نام بردیم، نفر سمت راست از ردیف دوم هم مرحوم  نشسته

وزیـری   ر، نخسـت علي منصـو  است که معاونِ ترور حسن حاج مهدی عراقي
 ها امضا کرد. سیون را به نفع امریکایيقرارداد کاپیتوال 91بود که بعد از سال 
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ــه را   ــث موتلف بح
ــرده بــودیم.    ــبال ک ق

اش  گیری چرایي شکل
ــه    ــود کــ ــن بــ ایــ

های کف  سنتي مذهبي
خواستند کار  بازار مي

تشکیالتي بکننـد، بـا   
آقای خمینـي مطـر    
کردند. ظاهرا تئـوری  

آنها این بوده که به نهضت آزادی بروند. همه بنیانگذاران نهضـت آزادی  
توانسـت در مـذهب و    ای بودند و کسـي نمـي   گرفته های شکل هم مذهبي

تدینشان تردید بکند، ولي آقای خمیني آنجا گفته بود کـه نشـکیالتي راه   
تر ]باشـد[. ظـاهرا عیـار نهضـت      ها و خاص مسلمان بچه  بیندازید که مال

آزادی کم بود ]در حالي که[ آن موقع تدین و مذهب بنیانگذاران نهضـت  
گیری ]موتلفه[ و دیدگاه آنها  محل تردیدی نداشت. چگونگي شکل آزادی

ای، اسـالم سـنتي و اسـالم     قبال اشاره شـد. دیدگاهشـان، دیـدگاه رسـاله    
طـور هسـتند. مـ ال     طور بودند، االن هـم همـین   روحانیت بود. از اول این

در ایـن جریـان    98صفت که از سـال   و رخ 1، حاج شفیق2عسگر اوالدی

                                                                                                         
(. تاجر و از موس ان هیات موتلفه اسالمی اس .او پیش از انقالک در 1111اهلل ع کراوودی.) . زبیب 1

و همکاری در ترور ز ن علی منصور به زنردان افتراد و در سرال     با اتهام نگهداری اسلحه 1111سال 
با درخواس  عفو آزاد شد. پس از انقالک نماینده مجلس اول شورای اسالمی و وزیر بازرگانی  1199

 های شاخص ززک موتلفه بوده اس . وابینه رجایی و باهنر و دول  اول موسوی بود و همواره از چهره
الدوله تهران بود  (. از بازاریان بنام تهران و اعضای هیات م جد امین1116-1191اهلل شفیق. ) . زبیب 2

موتلفه اسالمی بود. او وه در تاسیس مدرسه رفراه   های اصلی تشکیل هیات وه این م جد یکی از پایه
را در زندان گزراند. زاج  91علی منصور بازداش  شد و تا سال  تهران نقش داش ، در پی ترور ز ن

 س از انقالک در ومیته امداد امام خمینی زضور داش . شفیق پ
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کننـد. اتفاقـا    طـور فکـر مـي    کردنـد، االن هـم ایـن    ور فکر ميط همین بودند،
های روشن ایران هستند، عملکردشان روشـن اسـت،    ها[ از جریان ای ]موتلفه

هـا و   ها در زندان آن 58شناسنامه فکری روشني دارند. فار  از عملکرد سال 
ها که بحث بعدی است، زیگزاگ نزدنند. مهم بود روی فکرشان  بیرون زندان

بازی نکردند و بدون زیگزاگ با دیدگاه اسالم سنتي و هیـاتي جلـو    روباتآک
آمدند. مدارشان را هم از اول تعیین کرده بودند که مدار مراجع و روحانیـت  

بودند و حاال همین چند روز پـیش هـم بـه     است. از اول حول آقای خمیني
و روش را داشـتند و االن   دیدار مراجع در قم رفته بودند. از اول همین سنت

 هم دارند.
شـود سـه ویژگـي را برشـمرد:      مـي  [ در ترور منصوربرای عمل ] موتلفه

اش در  ارادی و عِرقي بود، شرعي بـود و انتقـامي بـود. بخـارایي در دفاعیـه     
به ایران  گوید که ام ال من فراوانند، یقین بدانید تا امام دادگاه خیلي صریح مي

بازنگردد، آسایش نخواهید داشت. یعني تـرور منصـور هـم ارادی بـود، هـم      
هم  . حاج مهدی عراقيشرعي بود و هم انتقامي؛ به انتقامِ تبعید آقای خمیني

شمرد: یکي کاپیتاالسیون، یکي تبعید آقای  چند مولفه برای ترور منصور برمي
و یکي هم حضور مستشاران امریکایي در ایران است که واژه مفسـد  خمیني 

دهنده دیـدگاه شـرعي و دیـدگاه     برد و نشان في االرض را برایشان به کار مي
 ]نزدیک[ به روحانیت است. 

تبعیـد شـد و    99آبان  خیلي زود بسته شد. آقای خمیني کریستال موتلفه
ر را در علي منصو که ماه رمضان هم بود، عمل کردند و حسن 99ها بهمن  این

ر در همان علي منصو میدان بهارستان ترور کردند و در فاصله کوتاهي، حسن
ها خیلي زود  شود. کریستال این بیمارستان یا ظاهرا قبل از بیمارستان کشته مي

 بسته شد.
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  فاصله بسته با کوتهکريستال 

 جاما؛ عمل سمبليک با فاصله 

ای یعني یک سال  فاصله که کریستالشان در کوتاه جریاني بود به اسم جاما
 بسته شد. عمل جاما سمبلیک و بافاصله بود. 99در سال  بعد از موتلفه

چرایی شکل گیری

و  آقای دکتر پیمـان  
کـه   رحوم دکتر سـامي م

]در تصویر[ نفـر اول و  
ــت   ــمت راس دوم از س
هستند،آن موقـع جـوان   
بودند. دکتر پیمان متولد 

 99است و در سال  29
ــود، دیگــر   ســي ســاله ب

دانشــــجو نبــــود و از 
دانشگاه بیرون آمده بود 

ــدان ــود.   و دن ــک ب پزش
ــان خ مرحــوم ســامي هــم روان ــود. ایــن دو از دل جری داپرســتان پزشــک ب

 سوسیالیستِ حزبِ ایران بیرون آمده بودند و از آن نحله خارج شده بودند. 
 مدار، دیدگاه

دیدگاهشان را قبال در حد ضرور بررسي کردیم. مدارشـان، بیشـتر مـدار    
 بعد انقالبي.  ی روشنفکرِ انقالبي بود؛ بیشتر روشنفکری و در مرحله

  عمل

آمد و یکي عمل  ز تحلیشان بر ميعملي که کردند دو مولفه داشت؛ یکي ا
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سمبلیک بود. به انزلي رفتند، به سه دلیل انزلي را انتخاب کرده بودنـد؛ یکـي   
اینکه انزلي کوه دارد، جنگل دارد و یک طیفي از صـیادان ناراضـي هـم دارد    

گفتند[ اگر م ال عمل کنیم و فرار کنیم، منطقه هم حداقل حمایتي خواهد  ]مي
را در نظرگرفته بودند که منفجر کنند، اما در همان مرحلـه  کرد. در انزلي پلي 

تدارکات دستگیر شدند. این عکس دادگاهشان است که ]در آن [ به دو تا سه 
 شوند. آزاد مي 95کشند و سال  شوند  و زندان را مي سال زندان محکوم مي

 حزب ملل اسالمي؛ عمل مدليک با فاصله

اسـت،   جامـا کریستال بعدی که مشابه کریسـتال    
است. عمل آنها یک عمـل مـدلیک    حزب ملل اسالمي

است که بیشتر از امریکای التـین گرفتـه بودنـد. ایـن     
دسـتگیر   99عمل هم با فاصـله بـود. آنهـا هـم سـال      

کـه   شوند. آقای محمـد کـاظم موسـوی بجنـوردی     مي
ش را داریم، نسبت به بقیه اعضا سـن بیشـتری   تصویر

هـا   داشت. بقیـه اعضـا محصـل بودنـد و از دبیرسـتان     
عضوگیری شده بودند. خود آقای موسـوی بجنـوردی در عـراق بـوده و در     
فازهای مبارزاتي عراق مشارکت داشته است، مارکسیسـم را تـا حـد امکـان     

ای التین و مبارزات خوانده بوده و از دل مارکسیسم آن دوره و فضای آمریک
ها را قطع کرد ]و...[؛  آمد و تقسیم زمین کرد و منافع انگلیسي 2عراق که قاسم
و  با چنـد تـن از دوسـتانش م ـل آقـای میرمحمـد صـادقي        ها با این ذهنیت

از اسـمش   را تشـکیل دادنـد. از   چهار نفر دیگر گروه حزب ملل اسالميـ  سه

                                                                                                         
بود وه در سال « تیپ اف ران آزاد»(، ن امی ارتش عراق و ریس 1811-1891، ). عبدالکریم قاسم 1

با وودتایی علیه ملک فیصل به زکوم  پادشاهی در این وشور پایران داد و جمهروری اعرالم     1899
وزیری و وزارت جنگ را برعهده گرف  و دس   گرا، قاسم مقام نخ   جمهوری چپورد. در این 

به اصالزاتی در زمینه قوانین ثب  ازوال، قوانین برابری زن و مرد و اصالزات ارآی زد.  قاسم در سال 
 توسط مخالفان ززک بعث وه علیه رژیم او وودتا وردند، وشته شد.  1891
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اندازشان این  آید که به دنبال حفظ وحدت ملل اسالمي بودند. چشم هم برمي
 بود، حاال آنها در ایران عمل مي کردند. 

به  99]آنها[ سال 
ــال     ــه س ــر تهی فک

آینـد. نیروهـای    برمي
ای بودند. معدل  ساده

ســني خیلــي پــاییني 
ــانگین   ــتند، میـ داشـ

 26ســني بدنــه زیــر 
سال بـود و محصـل   

هـــای آن  اندبیرســـت
دوره بودنــد. حــدود 

نفــر جمــع شــده  68
گیرند. آنها برای تمـرین و   بودند و چون گروه خیلي ساده بوده، ردشان را مي

نفـر   68بینید صـحنه محاصـره ایـن     آمادگي کوه رفته بودند، تصویری که مي
دارآبـاد کـامال    ی کشِ تپـه  است که در کوههای دارآباد بودند. در تصویر سینه

شوند و بدون اینکه کسي از این طرف  در دارآباد محاصره مي مشخص است.
نفـر   66نفـر   68شـوند. از   یا از آن طرف زخمي و کشته بشود، دسـتگیر مـي  

تر بودند و زیر سـن حقـوقي بودنـد، آزاد     شوند و بقیه هم که بچه محکوم مي
 روند. شوند. البته بعضي از محصلین هم به زندان مي مي

 د باحوصلهکريستال بسته در رون

رسیم که در روند و در حوصله، تدارک و سازماندهي  هایي مي به کریستال
بسته شد. دو جریان بودند؛یکي فداییان و یکي مجاهدین. درباره فـداییان در  

کنـیم و جریـان مجاهـدین را بـرای جلسـه بعـد        وقت باقي مانده بحث مـي 
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بـه جنـبش   ، یـک جلسـه را    68و  98گذاریم. دو جلسـه دیگـر از دهـه     مي
دهـیم کـه از دل نیروهـای مـذهبي درآمـد کـه فقـط         مسلحانه اختصاص مي

هـای کوچـک    مجاهدین نبودند، نهضت آزادی خارج از کشور هم بود، گروه
 شااهلل بررسي خواهیم کرد. مذهبي بودند، حزب اهلل، ابوذر و غیره بود که ان

 هاي فدايي خلق ايران سازمان چريک

های فدایي خلـق ایـران از    سازمان چریک در کادر جنبش مسلحانه چپ،
 دو مجرا با دو سابقه به وجود آمد؛

امتداد چپ رزمنده پس از کودتا

بـود و امتـداد    یک مجرا و پیشینه، جریاني بود که محورش بیژن جزنـي  
از  هـای حـزب تـوده    چپِ رزمنده بعد از کودتا بود. بعد از کودتا همه اصلي

ایران رفتند، رزمندگان سازمان افسری هم اعدام شدند و زندان رفتند و حزب 
آرام در ایـران   توده دیگر در ایران بروز و ظهوری نداشت. اما نطفه چپي آرام

بسته شد که بعدا از حزب توده مستقل شد و جریان چپ جدید را شکل داد. 
 91رزمنده بعد از کودتای  در واقع از این مجرا، چریکهای فدایي امتداد چپِ

 بودند. 
ملی همـ  آمده از کانون محلی هم مذهبی برون

و مرحـوم   مجرای دیگر هـم دو نفـر بودنـد؛ مرحـوم مسـعود احمـدزاده      
های مشهد بودند. برادران احمدزاده نمجید و مسعود(  که بچه امیرپرویز پویان

 و پدرِ شریعتي  پویان در کانون نشر حقایق اسالميِ پدر احمدزادهو امیرپرویز 
شان را گذرانند. کانون هم مذهبي، هم ملـي   و پایین دیپلم  آموزی دوران دانش

ها هم از درون جنبش ملي و مـذهبي شـهر خودشـان     و هم مصدقي بود. آن
بعضي ]اخالقـي بودنشـان   آمده بودند و بسیار بسیار اخالقي بودند، که  بیرون

که داشتند و ]حضور در[ کانون که یک  ای را[ به دلیل تربیت خانوادگي ویژه
 کنند. کانون اخالقي بود، تحلیل مي
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الحاق و ادغام دو گروه

کـه سـال    68پیدایش آنها ]به این صورت بود که[ در بزنگـاهي در سـال   
د و سـازمان  شـون  التهاب عمـل در ایـران بـود، بـا هـم ملحـق و ادغـام مـي        

 شود. های فدایي خلق تشکیل مي چریک
  گروه جزني

 بانی

هـای   شود گفت که جزني در میـان چـپ   تر بود. مي گروه جزني پرپیشینه
است یعني اگر االن زنـده بـود    2925ایران یک تیپ خاص بود. جزني متولد 

ود، یعنـي  شـ  مي عضو سازمان جوانان حزب توده 2915سالش بود. سال  62
اش هـم خـانواده    کنـد. خـانواده   ساله بوده که مبارزه سیاسـي را آغـاز مـي   28
طـور[   های سابق است، پدرش ]هم همین ای هستند؛ پدربزرگش از چپ ویژه

خانواده فکری هستند. م ال مادر ایشان در دانشـکده ادبیـات و    اش، و خانواده
-62کردند. تا سـال  های خارجي دانشگاه تهران، زبان روسي تدریس مي زبان
و  68کنـد یـا نـه( خـانمي      من خبر داشتم ننمي دانم االن هم تدریس مي 68

چند ساله، جدی، متین و مسلط به رشته خودش بود. خانواده جزني، خانواده 
ای بودند و خود جزني هم باالخره از داخل آن خانواده فکری، سیاسي و  ویژه

شود  ]جزني[ خیلي زود سیاسي مي مبارز با آن دیدگاه ویژه چپ درآمده بود.
، 91]دوربار به[ زندان افتاد. در سال  99تا 91پیوندد.  و به سازمان جوانان مي

را پیدا  2هزاد شود. در زندان چوپان سالگي دستگیر مي 25سني هم نداشته، در 
                                                                                                         

ه وارگر بنا زاد (. از اعضای سازمان فدائیان خلق ایران بود. چوپان1119-1191ه. )زاد . محمد چوپان 1
های تلوریک او بیژن جزنی  سالگی به شاخه جوانان ززک توده پیوس . م لول آموزش 9بود و در سن 

شد. او پس از  مح وک می بود و خود از نیروهای تشکیالتی این شاخه و سندیکای وارگران ساختمانی
مرداد دستگیر شد و در زندان با جزنی پیوند دوباره خورد. پس از آزادی همکاری خود را  29وودتای 

با ززک توده قطع ورد و به تشکیل گروهی با محوری  جزنی اقدام ورزید. او دوباره دستگیر شرد و  
در  19ه فعالی  پرداخ . در سال پس از آزادی رسما در شاخه چریکی شهری سازمان فدائیان خلق ب
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دگاه حزب های سابق بود که بعدا ]این دو[ با مشي و دی ای کند که از توده مي
جزني دانشجو بوده و در دانشکده ادبیات، فلسـفه   93-91بندند.  توده مرز مي

تـرین   شـود گفـت کـه از شـاخص     خوانده است. شاخص هـم بـوده، مـي    مي
 93خصوص در تحصن سـال   بود که به 93-91های جنبش دانشجویي  چهره

گهواره،  ها از ه خیلي زود و به قول بچهک ای داشت. با توجه به این نقش ویژه
مبارزه سیاسي را شروع کرده بود، با همساالنش تفاوت کیفي داشت و طبیعتا 

 وسط نیروهای چپ در دانشگاه قرار گرفته بود.
جزني تیپ تئوریکي بود، رساله مبـارزات سیاسـي مشـروطه در ایـران را     

که االن در بعضـي از   ساله تاریخ سيداشت،   داشت، دو جلد کتاب در تاریخ
چگونه مبارزه ها هست. یک جزوه هم داشت که عنوانش این بود که  کتابخانه

بـا   95، برای خـودش صـاحب ادبیـاتي بـود. سـال      شود ای مي مسلحانه توده
]حین تهیه سال [  95دهند و در سال  گروه تشکیل مي 2ه و سورکيزاد چوپان

 شوند. دستگیر مي
سه نفر از ]اعضای[ گروه فـرار   ه دستگیر شوند، دوـ، قبل از اینک95سال  
. در سـال  1و حمیـد اشـرف   2بوده، صفاری آشتیاني 1کنند؛ صفایي فراهاني مي

                                                                                                         
سال زندان محکوم شد. او وه مدتی از دوران   9وه قصد رفتن به فل طین را داش  دستگیر و به  زالی

به همراه تنی چنرد از رفقرایش در تپره هرای اویرن       1191محکومیتش را در زاهدان گذراند، در سال 
 تیرباران شد. 

ن خلق. او در جوانی به شاخه جوانان ززک توده پیوس  و . عباس سوروی.از اعضای سازمان فدائیا 1
آوران ززک توده را تشکیل داد وه منجر بره دسرتگیری او شرد. در     گروهی به نام رزم 1118در سال 

زندان با جزنی پیوند خورد و پس از آزادی به همراه آیا ظریفی به مذاوراتی با جزنی پرداخر  وره   
در زال تهیه سالح برای گروه دستگیر شد و  1119در سال  منجر به تشکیل یک گروه مشترک شد.

هرا   مورد شکنجه قرار گرف ، شکنجه هایی وه بعدها در مقابل بازرسان سرازمان ملرل بره تشرریح آن    
تن از رفقایش  9به همراه  91پرداخ . او وه مدتی از محکومی  خود را در برازجان گذراند، در سال 

 در تپه های اوین تیرباران شد.
فدایی خلق. او در دوران  های (. از اعضای سازمان چریک1119-1118فراهانی.) اوبر صفایی . علی 2

خرورد. در   ها پیوند می اش در دانشگاه علم و صنع ر ایران با گروه جزنی آشنا شده و با آن دانشجویی
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شود؛ یکي شاخه جنگل و یکي  از درون گروه جزني دو شاخه درست مي 96
را صفایي فراهاني و شاخه شهر را هم حمید اشرف  شاخه شهر. شاخه جنگل

فراهاني و صفاری از مدار دستگیری بیـرون   دهند. وقتي که صفایي مي  تشکیل
هـای   روند. دو سال در لبنان و در پایگـاه  کنند، به لبنان مي مانند و فرار مي مي

 شوند.  بینند و تبدیل به چریک مي بخش فلسطین آموزش مي سازمان آزادی
بینـد، ولـي    را نمـي  ای بـوده، آمـوزش سـاف    هم تیپ ویژه د اشرفحمی

در خانـه   66ژنتیکي چریک بود. رژیم شاه تا زماني که حمید اشرف در سال 
ای بـود. در   ساعته کشـته شـد. تیـپ ویـژه     9محاصره شد و بعد از مقاومتي 

ولع داشتند او را بگیرند. حمید ، بارها محاصره شکسته بود. 66تا  93سالهای 
اشرف آن موقع خیلي اسم داشت حتي ما آن موقع دبسـتان بـودیم، اسـمش    

اش خیلي مشهور  هم بعد از دستگیری همه جا آمده بود. اسم امیرپرویز پویان
دانست  کس اصال نمي شناختنند، منتهي هی  شده بود. حمید اشرف را همه مي

لي است و عکسي از او وجود نداشت. اشرف گروه شهر را درسـت  چه شک
 فراهاني و دیگران([ هم گروه جنگل را.  کرد و آنها ]نصفایي

                                                                                                         
سازمان الفتح  رود و به عضوی  پس از آربه وارده به گروه جزنی از مرز عراق به فل طین می 19سال 

به  19رسد. در سال  چریکی به فرماندهی منطقه شمال فل طین می-های ن ام آید و طی آموزش در می
وند. پس از مردتی   ایران بازگشته، مقدمات تشکیل شاخه جنگل را در سازمان فداییان خلق فراهم می

د . پرس از چنردین عملیرات    گررد  به ایران باز مری  18رود و در شهریور  برای تامین اسلحه به لبنان می
شود. طی این عملیات فراهانی  دار می فرماندهی عملیات سیاهکل را عهده 18شناسایی، در بهمن سال 

 شود. دستگیر و یک ماه بعد در میدان تیر چیتگرتهران تیرباران می
های فدایی خلق. مدتی فل رطین و   (، از اعضای سازمان چریک-1118. محمد صفاری آشتیانی، ) 1

 شود. لبنان، در عملیات سیاهکل دستگیر و یک ماه بعد در میدان چیتگر تیرباران می
سرالگی بره   19های فردایی خلرق. او در    (، از اعضای سازمان چریک1129-1199. زمید اشرف، ) 2

گیری سازمان فداییان خلق ایفای نقش ورده بود.  شاخه تبریز گروه جزنی پیوسته بود و در جریان شکل
داشرتن آن   نگه از واقعه سیاهکل عمال رهبری سازمان را برعهده گرف  و در زفظ و زندهاشرف پس 

های فدایی خلق محاصره شد و پس  طی نش   م لولین چریک 1199تیرماه سال  9ووشید. او در روز 
 از چندساع  درگیری، وشته شد.
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 و ضـیا ظریفـي   ه، سـورکي زاد که جزني، چوپان 93گروه جنگل در سال 
کننـد،   ترها فـرار مـي   ل داشت. جوانهای گروه زندان بودند، عم ]یعني[ اصلي

 کنند. عمل مي 68و 93کنند و سال  روند و دوباره سازماندهي مي مي
مازندران پیـاده   زنند. از دره مُکارِ ها مي گروه جنگل به جنگل 93شهریور 

ای که انتخاب کرده بودنـد، منطقـه سـیاهکل     روند. منطقه به سمت گیالن مي
ای دارد که اصطالحا به آن گَشَـن   هم تنیدههای خیلي در بود. سیاهکل جنگل

آیـد.   هایش انبوه ]است[ و جاهایي اصال آفتاب در آن نمـي  گویند، درخت مي
گوینـد و حتمـا در    روشن است که بـه آن دامـون مـي    جاهایي از جنگل سایه

آید کـه   کند و م ل سرنیزه پایین مي هایي پیدا مي اید، آفتاب روزنه ها دیده فیلم
 گویند. اسم فرزند گلسرخي هم دامون بود.  ن ميبه آن دامو

در جنگل سـیاهکل  
جاهــایي هســت کــه   

ای هم تو  نیزه آفتابِ سر
زند و خیلـي طـاق    نمي

ــرتي اســـــت.   نصـــ
ــل   ــیاهکل[ محــ ]ســ

ای برای اختفـا و   جدی
استتار و همرنگ شـدن  
با محیط بوده است. نـه  
هلیکوپتر، نه تانگ و نه 

نپسـر   امن بوده اسـت. صـفایي فراهـاني    توانسته آنجا برود و کامال جیپ مي
عموی همین آقای صفایي فراهاني که االن در حزب مشارکت است( جنگـل  

کنند  کند. شش ماه ]در جنگل[ بودند و بعد ردیابي مي سیاهکل را انتخاب مي
شود، گروه لـو   شود. او که دستگیر مي رود و دستگیر مي و یک نفرشان لو مي

رغم لو رفتن، کاری را کـه بنـا بـود انجـام بدهنـد، انجـام        رود منتهي علي مي
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کننـد. ایـن تصـویر     به پاسگاه سیاهکل حمله مي 93بهمن سال  23. 2دهند مي
 26شـوند و   پاسگاه سیاهکل قبل از تسخیر است. تا هشتم اسفند محاصره مي

ند بـه فاصـله   نفر از آنها در همـان اسـف   21شوند که  ]نفر از آنها[ دستگیر مي
 شوند.  کوتاهي اعدام مي

که رئـیس   1کند؛ یکي عمل ترور سپهبد فَرسیو شهر، دو عمل مي ی شاخه
کرده،  را در دادگاه نظامي امضا مي ها دادرسي ارتش بوده و حکم نهایي اعدام

نزدیک کالنتری قلهک سر کوچه پروین است. کالنتری هم بعـد   68در سال 
ه زاد هي توسط همـین گـروه شـهر یـا گـروه جزنـي و چوپـان       از مدت کوتا

ایـن   68شود. تا سـال   شود و بعدا رییس کالنتری هم کشته مي سال  مي خلع
 عملیات سمبلیک بود. 

  پويانـ گروه احمدزاده

گیـرد.   شکل مـي  95-96پویان هم بود که ـ ها گروه احمدزاده در کنار این
 هستند. و امیرپرویز پویان های آن مشخصا مسعود احمدزاده باني
 بانی

شـود گفـت از کتابهـای     هم کتابي نوشته بـود کـه  مـي    مسعود احمدزاده
ز هـم در بحـث   نوستالژیک و ماندگار جنبش مسلحانه در ایران شـدکه هنـو  

مبـارزه مسـلحانه هـم    ]جنبش مسلحانه[ اول، بحث این کتاب است؛ ]کتاب[ 
                                                                                                         

،  گروه جنگل «و ووه تحلیل یک سال جنگ چریکی در جنگل». بنا بر گفته زمید اشرف در جزوه  1
زرو  خود را از دره مکارچالوس به سم  غرک آغاز وردند و قرار بود پرس از   18شهریور  19از 

بهمن هادی بنده خدا لنگرودی در نزدیکی  18ها عملیات ن امی خود را آغاز ونند. در  تکمیل شناسایی
ایی فراهانی وه در نزدیکری  شود. گروه ووه تان به رهبری علی اوبر صف منطقه سیاهکل دستگیر می

گیرند عملیات برنامه ریزی شده خرود   همان منطقه م تقر بودند با شنیدن صدای تیراندازی تصمیم می
 برای زمله به پاسگاه سیاهکل را جلو بیاندازند و راه فرار رفیق زندانی خود را فراهم ونند.  

اس  دادگاه ب یاری از زندانیان سیاسی . آیا فرسیو، سرلشگر ارتش و ریس دادرسی ارتش. او وه ری 2
فرروردین   18های فدایی خلق را بر عهرده داشر ، در    از جمله دادگاه جزنی و دیگر اعضای چریک

 ترور شد. 1196
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نوشته شد. او هم در حـد سـن و سـال     93که سال  2استراتژی و هم تاکتیک
شـود   خودش تیپ تئوریکي بود. آنها هم برای خودشان ادبیاتي داشـتند. مـي  

از دلِ حزب تـوده در نیامـده بودنـد،    نبودند و  ها امتداد حزب توده گفت این
بلکه از دل همین جنبش محلي، مذهبي و ملي مشـهد در آمـده بودنـد و بـه     

 عمل رسیده بودند.  ی آستانه
ها منتشر شـد کـه یـک جملـه      یک بیانیه بعد از ترور فرسیو توسط فدایي

هر جا ظلم هست، »داشت ]که[ خیلي معروف شد و به ادبیات مبارزه رفت؛ 
با پردازشي در اول  این جمله را مهدی رضایي«. و مبارزه هم هستمقاومت 
 اش در دادگاه عنوان کرد. دفاعیه
این گروه هم گروهي بود کـه   

تازه به آستانه عمـل رسـیده بـود.    
]تصــویر[ وقتــي اســت کــه خانــه 

رود و اول بـار بحـث    پویان لو مي
هـای   خانه پیش آمد. بحـث خانـه  

ای[ اول بـار در ادبیـات   تیمي ]بـر 
هـا   مبارزه ایران آمد و بـه روزنامـه  

کشیده شد. این عکس سمبل خانه 
تیمي است که شیشه تیرخـورده و  

دهد. این تصویر خیلـي   های پایین تهران نشان مي دیوار تیرخورده را در محله
تاریخي بود،]این[ خانه بغل کبابي زیبا در خیابان نیروی هوایي کشـف شـد.   

هـا چـه    ینکه خانه را گرفتند، مردم رفتند ببینند چه خبـر اسـت، ایـن   بعد از ا
کـار   اند، چـه شـکلي هسـتند و در خانـه چـه      موجوداتي هستند، از کجا آمده

                                                                                                         
نگاشته  توسط م عود ازمدزاده 1118. وتاک مبارزه م لحانه، هم استراتژی، هم تاوتیک، در سال  1

با تاثیر از فضای تلوریک پیرامون انقالک ووبا و ن رات رژی دبرره بره بررسری    شده اس . این وتاک 
 پردازد.  مبحث طبقات و مبارزه طبقاتی در ایران و نقش مبارزه م لحانه در آن می
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کردند و... ، خانه تیمي به فرهنگ  مي
  رفت.

سازمان چریک های فدایي خلق 
 ایران 

پدیداری

یان به وجود آمد، از الحاق این دو جر 68های فدایي سال  سازمان چریک
پیوندی طبیعي صـورت گرفـت. ]در تصـویر[ از چـپ بـه       یابي و هم یک هم

، صـفایي  ، مسـعود احمـدزاده  راست جزني، ضـیا ظریفـي، امیرپرویـز پویـان    
عکسـي کـه از حمیـد اشـرف      است. تنها و آخری هم حمید اشرف فراهاني

هـا   بینیـد. ایـن   وجود دارد، همین تصویری است که در کنار پن  نفر دیگر مي
 69-61-62دیگر دست به عمل زدند. بحث عملیات که ]مربوط به[ سالهای 

نفر دیگر در جلسه مرکزیـت فـداییان در    21است که حمید اشرف با   66تا 

شـااهلل   افتـد کـه ان   بـه بعـد مـي    شـوند،  شوند و کشته مي ای محاصره مي خانه
ها جریاني بودند کـه در ایـران شـاخص و ویـژه      توضیحش خواهیم داد. این

 شدند. 

 [ 04]اتفاق ويژه دهه  

افتد. اتفاق ویژه هم ایـن اسـت    در این دوران در ایران یک اتفاق ویژه مي
ه نه اینکه این اتفـاق قـبال نیفتـاده بـود، ]بلکـه[ در ایـن دهـ       ـ   98که در دهه 
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شـود، یعنـي از محمـد     شودـ تضاد مرگ و زنـدگاني حـل مـي    تر مي همگاني
و  بگیری که مذهبي سنتي است، تا روشنفکرهایي م ل دکتـر پیمـان   بخارایي

هبيِ دِ مـذهبيِ ملـي و مـذ   نـژا  روحانیون مبارز، تـا حنیـف   ، تا تکدکتر سامي
شـود.   چنیني تضاد مرگ و زندگي برایشان حل مي های این تر و تا چپ مدرن
طور بـود. در فضـای جهـان جمـالت، مشـي و       موقع فضای جهان هم این آن

ا پژواک پیدا کرده بود. یک جملـه دارد کـه آن زمـان در همـه     گوار روش چه
های مـا بـه گـوش     ار مسلسلتا آن زمان که صدای رگب»شد،  ها تیتر مي کتاب

آوا شـوند، هرجـا کـه     شنوایي رسد و مردمان بیشتری با سرود رهایي ما هـم 
خیلي قشنگ بـود، هرجـا کـه مـرگ     « مرگ غافلگیرمان کند، گو خوش آمدع

 آمدع این در ادبیات مبارزاتي دوره رفت.  غافلگیرمان کند گو خوش
صوص شیعه کـه  کارِ این فضا بود، به خ باالخره مذهب هم خودش کمک

چنینـي    خودش همیشه عمل فدایي و عمل انتحاری داشت. فضا، فضای ایـن 
گویـد   دهد. مي آن را توضیح مي ی در دادگاهش فلسفه بود که مرحوم باکری

ایـم   عمر یک چریک شش ماه است و ما مطلع هستیم که به راهي پا گذاشـته 
زنـد کـه تـا     رف را کسـي مـي  که متوسط عمر مفید آن شش ماه است. این ح

هـا بسـته    مدتي قبل از آن عاشق دختر عمویش بود و عقدشان را در آسـمان 
زد، دلـي و حـالي و    بودند و در آستانه ازدواج بودنـد، خـودش ویولـون مـي    

 ی مبـارزه  93-91در   کردند. همه احوالي داشت و...، اصال به اسلحه فکر نمي
ند. در کل سازمان یک نفر به اسم آقای کدام نظامي نبود کردند و هی  علني مي

نظامي و کادر ارتش بود که او هم عضو درجه اول نبود  2شهید سرگرد محبي

                                                                                                         
(، فرمانده شبکه مخابرات پادگان شاپور سلماس در استان آذربایجران  1191-1118. علی محبی، ) 1

شنایی با سعید مح ن به سازمان مجاهدین پیوسته بود، طی عملیاتی در سال غربی بود. او وه از طریق آ
دهد. پس از ایرن واقعره تحر  تعقیرب قررار       انبار مهمات این پادگان را در اختیار سازمان قرار می 91
وه در  در زالی 91شوند. او در اسفند سال  اش توسط ساواک به گروگان گرفته می گیرد و خانواده می

 شود.  گی مخفی داش ، به طرز مشکووی با اسلحه خودش در یک زمام عمومی وشته میتهران زند
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 و به سازمان مجاهدین پیوست و شهید شد.
است که همه به اصطال  به مرحله  فدایي رسیدند. فلسفه فدایي هم   این

ي را با عمل فدایي بشکنیم و به مـردم  نظامـ  این بود که ما باید این تور پلیسي
مسلحانه را پـیش بگیرنـد.    ی جرات و جسارت بدهیم تا خودشان راه مبارزه

این نسل دنبال نام و نـان و کرسـي و نماینـدگي و شـورا و      ی یعني مجموعه
کردند. بـوی   وزارت و وکالت نبود. آن موقع چیزی نبود، حلوایي پخش نمي

شنوند. آن موقع اصال بوی  های دانشگاه هم مي هسال 23-18این حلوا را االن 
طور شکل گرفت که آمـده   آمد. تئوری فدایي این آمد، بوی حلوا نمي خون مي

بودندکاتالیزوری شوند، آمده بودند که عمل فدایي کنند و فدا بشـوند و بقیـه   
ها متاثر از فضای دوران و مشي دورانـي ایـن بـود.     آگاه بشوند. فلسفه فدایي

ساز تا چریک، کوتـاه   تقریبا همه از شاعر و فیلم 98گفت که در دهه  شود مي
عمل  ی ها که در عرصه بودن عمر خودشان راپذیرفته بودند و به خصوص آن

افزار و کوه و دشت و جنگل و خانه هم آمده بودند و دیگر پذیرفته  و سخت
تضاد  خیلي سریع 98بودند که]عمرشان[ شش ماه است. لذا در ایران در دهه 

و بعد بقایایش به جنگ ایران و عـراق   68مرگ و زندگي حل شد که تا دهه 
 هم کشید. 

را تا این مرحله جمع کنیم تا بـه دهـه    98در کل اگر بخواهیم بحث دهه 
مشـارکتي بـود و هـرکس     ی که دهـه  برسیم، دو اتفاق ویژه افتاد؛ اول این 68

طلبـي   هان نکرد، فرصـت انداز نکرد، پن هرچیز داشت، آورد. کسي چیزی پس
نکرد، جاخالي نداد، رخ پنهان نکرد، هرکس هرچیزی داشـت آورد و دوران،  

سـاز تـا چریـک،     دوران مشارکت بود. وجه دیگر این است که همـه از فـیلم  
قامت آمدند و تضاد مرگ و زنـدگي در ایـن سـطح از مبـارزه در ایـران       تمام
 طور جمعي حل شد. به


