




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

هاي آتش بکارند. او که در الهیجان متولد هایی است که به روستاها رفتند تا خوشهایرج نیري از نسل آن معلم

پور آشنا شد و از آن پس در کوران مبارزاتی قرار ي پسرعمویش، هوشنگ، با غفور حسنشده بود به واسطه

خود تقسیم کرد. او از اعضاي تیم تدارك گروه کوه بوده و در شناسایی گرفت که تاریخ را به پیش و پس از 

داد سیاهکل هاي آذوقه و امکانات شرکت کرده است. هرچند تنها چند روز پیش از رخمنطقه و ساختن انبارك

هاي سیاهکل است. ایرج نیري در در روستاي محلِ تدریسش بازداشت شد اما یکی از معدود بازماندگانِ چریک

ناپذیر و وفادارانه و از آن بهمن حماسه و خون ي خودش از آن تالش خستگیواسطهي بیوگو از تجربهفتگ

 ».ي ببرهاي عاشق دیلماننعره«هاي سیاهکل و گوید، از روزهاي تدارك تغییر جهان در جنگلمی

 1357بهمن  22از  شیچند روز پ جان،یدر اله رانیخلق ا ییفدا يهاکیتظاهرات سازمان چر
 )کیمکان دیمعروف به س ییدانا دمرتضایو نفر ششم س ینفر چهارم ابوالقاسم طاهرپرور، نفر پنجم محسن فومن ،يرین رجی(از سمت راست نفر سوم ا



شما با غفور  آیا اشنایی مسلحانه آشنا شدید؟ يمبارزه ا باشم ارید از این شروع کنیم چطورگذب

 بود؟ وعشر يپور نقطهحسن

آموزگار سپاهی به استخدام  به عنوان 1346که سال  شروع کار من بعداز اتمام سپاه دانش بود ينقطه !نه

هوشنگ نیري  ،میعموبا پسر چون عالقمند به ورزش بودم 46ن سال اتابست .وپرورش الهیجان درآمدمآموزش

یک بار  .کردیمدر تیم بسکتبال الهیجان بازي می رفتیم وبه زمین بسکتبال می ،که چند سال از من کوچکتر بود

و  آرام بحثی را آغاز کرده با هم داشتیم آراماي کیو نزدیکفامیلی  يرابطه به اعتبارهوشنگ  بعد از اتمام بازي

به من داد کتاب مادر اولین کتابی که ها را بخوان. واهی این کتابخو گفت اگر میند کتاب به من داد چ

هاي دیگر کتاب چخوف و هاين کتابآبعد از  .پا کردف کلهوبه قول معر ابود که من رکسیم گورکی ما

سري من یک .د گفت که باید کاري کردعب گرفت.و بیشتر در ذهنم جا میندم اخومیرا ماکیسم گورکی 

بودم، دهات  دانش کنار کویر زواره سپاهی ،انوقتی در اطراف اردستان اصفه. دیده بودمدر گذشته  امسائل ر

که  ییهازن ،هایی مثل کار باربريرفتند جنوب تهران براي کارمی روستامردهاي اکثر  .خالی شده بود تقریبن

ي جوان پسرها بردند،بالفاصله بعد از ازدواج آنها را به شهر می ندند وامروستا می درکرده بودند نازدواج هنوز 

به این  بردند.بردند، دخترهاي جوان را هم براي ازدواج با افراد مختلف میمی شهربه هم براي کارگري را 

کنار ده بود که از  همگندم  کاشت کوچک يیک مزرعه و نده بودندامدر روستا مسن  نافراد نسبت ترتیب فقط

 رفتم به دیدنمی وقتی و کشیدتصویر میآدم به  چشم يجلو ااینها همه یک فقري ر .کردندنجا امرار معاش میآ

 دیدم ومی اخب این فقر ر .قرار استبرهمین وضع  جاهمه دیدمد، میي من بودندورهکه همافراد سپاه دانش 

که در  کمبودهایی به دلیلمن چه براي  ،این شد که باید کاري کرد ن وقتی صحبتبعد .کردماحساس می

کار ه ولی چ، بود که باید کاري کرد مُسََلمدیدم ی که در جامعه مییهاچیزچه به دلیل وجود داشت و  امهخانواد

منتقل  اخودت رتوانی یا تو میآ از من پرسید:م هوشنگ یعموپسرها همان زمان .نستمادمین ؟کردیمباید می

 صاف بود و زمین مسطح و باکه جایی  ،»نهبِرود« روستاي دران الهیجدر قسمت شمالی  موقع آنمن ؟ کنی

 یم با یکی از اینوگفت که برهوشنگ  47ن اتابست من هم رفتم و تقاضا کردم. .معلم بودم ،رفت تا کنار دریامی

هاي مختلفی هم صحبت آشنا کرد و ما بامن را پور با غفور حسني خوبی است. رفتیم و آشنا شو، بچهرفقا 

 .کردیم

 

 



 ؟دبا غفور کجا رفتی

با همه  رفت ومی د،دارن زیر نظراو را نست ادکه میمد با اینآوقت می غفور هر .در الهیجان ايکافه به

. بنابراین چنین دیداري خیلی عادي بود. غفور این یکی از خصوصیات غفور بود .کردصحبت می نشست ومی

خیلی  ي اوگفتند و براآقاي مهندس می او به د.شناختنمی وبیشکماو را که بود هایی مورد احترام خیلی از آدم

 .قائل بودند رزش و اعتبارا

 

 ؟ل تحصیالتش یا به دلیل سوابقشبه دلی ؟خاطر چی بوده این احترام ب

ترام احولی اش. افکار سیاسیخاطر ه ش بدشناختننهایی هم که از نزدیک میبود. آبیشتر بخاطر تحصیالتش 

الت که تحصی نوان آدمیعه بها، و دانشجو انمعلم بیندر محیط دانشگاه و  بود که خاطر اینه بیشتر بمردم به او 

 .بودجوانان  خیلی ازو احترام آشنا و مورد قبول  ییچهره ،دانشگاهی دارد

 

 ه گذشت؟خب برگردیم به دیدار شما و غفور. در این مالقات چ

کودتاي شوروي جریان  من در مورداول این مالقات صحبت از همین شد که باید کاري کرد، حرکتی کرد. در 

 [نیکیتا] خروشچف علیهگورنی دا[نیکوالي] پن و گییکاس[آلکسی]  وبرژنف [لئونید]  قبلماه  چندپرسیدم. 

این که  دذوق من خورده بوي این تو .اندا برکنار کردهر اومرکزي  يکمیتهاز گفتند که  کودتا کرده بودند و

در زمان خروشچف شوروي  :گفت او ؟هبه غفور گفتم این یعنی چاند؟ اینها چرا کودتا کرده؟ کودتا یعنی چه

روي  دوباره ادول کرده بود و اینها خواستند وضع ربه میزان زیادي عبود خواهان آن که لنین  وضعیتی آناز 

یا از  وخوانده ها روزنامهاز چیزهایی فقط  و زیادي نداشتم اطالعات هم البتهمن  .برگردانند ریل درستش

گفت غفور  .توضیح داد هم تا حديو غفور  ي مختصري کردیمهاصحبت . به هر حالور شنیده بودمنروآواین

هوشنگ به  و نمو مد آماه بعد که غفور  شود. دت بیشتري مبارزهح با شدت و باید با انحرافات درون جنبش

 يطرف کوهپایه الهیجانجنوب  ؟الهیجان منتقل کنیجنوب  به انی خودت راتومی ، از من پرسیددیدنش رفتیم

مطرح  ار »لیل«ي منطقهاول  است. بهتر دهر چقدر دورتر باشاین را هم گفت که  .الهیجان و سمت دیلمان است



 1ییخبهمن رادمر من و ناتابست. یک روزِ کوهکا زیردرست ست ای یهمنطق ،وزن سیل یا ریل قطار بر، لیل .کرد

بلحاظ  هنوز منخیلی راه رفتیم و  .هاي انبوهی بود با جنگلیطقهن منطقه، منآرفتیم به  دوستاناز  ریکی دیگ و

 یک ينهارفتیم خشب  پاهایم درد گرفت.روز  غروب آننکرده بودم  پیماییکوهخیلی بدنی آماده نبودم و 

نم اتوگفتم نمی هایمپادرد ولی من به خاطر  ،یم سمت سیاهکلوصبح قرار بود از کاکوه بر خوابیدیم وی روستای

مدیم تا رسیدیم به آ اسرازیري زیادي ر .بر گشتیم با موافقت دو نفر دیگر رفتمو به زحمت هم راه میم یبیا

مرا به سیاهکل  .عوض کنم ار محل خدمتمم هخواو گفتم می وپرورشمن رفتم به آموزشبعد روز  .الهیجان

 با ما در ضمن یک نسبت فامیلی همکه  دوست نزدیک دایی من بود فرهنگ سیاهکلیس یر منتقل کردند .

به که من خواستم . بود شهوريهاي الهیجان و آدم مناظم دبیرستان ن زمانآحسن طوافی ، ممن یدای .داشتند

. بفرستم جاهاي دور ار ی من حاضر نیستم توهم بخواه اگر خودت : توگفت رییس فرهنگ .موشدیلمان منتقل 

 راگ و و سري بزنبر .که نزدیک همین جاست »شاغوزالت«برو ولی  ؟مهبد هچ ار تو جواب داییاگر بفرستم 

 ».مرودیش«کنار رود بود  ییمنطقه دیدم عجب جایی است.م رفتم ه من .کنممنتقلت میآنجا خواستی 

 

و سئوال  دمبارزه شکل بگیری از یاین مکان یک نقطهدر ست اذهن شما بود که ممکن  در

 است؟ پور چنین پیشنهادي دادهحسن غفورپیش نیامد که چرا  ي شمابرا

 عشقی یدمد نعدبدر عمل هم  ،دوست داشتم اها رولی عاشقانه این بچه ،هیچ دید روشنی نداشتم نمن اصل !نه

ی اطالعات کم رغمبه . بنابراینداشتندرفقا این  ی کهبه انسانیتیی بود عالقه داشت،واقعی  یک دلیل که داشتم

 پنجشنبه وو  منتقل شدم 1348سال . پذیرفتمکردم و میقبول می نگفتند کاملکه می ار یکه داشتم چیزهای

وشنگ و ه فور وغ. یموبرآییم و با هم به کوه ما میپیشنهاد کرد که  غفور به من .آمدم الهیجانها میجمعه

یک هدف بیطور و همینافتادیم راه می زودبعد صبح وآمدند میده  اینها شب به د.آمدني میداهللا مشیعاعش

 از یماییی کوهپوقت ،براي من خیلی سخت بود .کردیمکوهپیمایی میرفتیم. در واقع گرفتیم و میمسیري را می

 .تادر ارتفاع آمد، به خصوصدیگر نفسم باال میرسید می تساع ساعت و ده دو ساعت به پنج_یکی

 

                                                            
اولین انشعاب از  انقالب دردر زندان ماند. پس از  57سال زندان محکوم شد و تا انقالب  10هاي فدایی خلق به در دادگاه چریکبهمن رادمریخی  -1

همن د. بنگذاشت ا بنیانهاي فدایی خلق ایران رهاي فدایی خلق به همراه اشرف دهقانی و کسانی دیگر از این سازمان جدا شد و چریکسازمان چریک
 در الهیجان اعدام شد. 1363رادمریخی در پاییز 



 ي سخت نبود؟دمشی براي غفور و

 و هوشنگ یمکوه رفتکه بعد از سه بار . سخت بودکمی ي هم دولی براي مشی ،راحت بود خیلی براي غفور

و  لنگرود يبچهچون بودم  تر همخدا راحتمن با هادي بنده .خدا همراه ما شدهادي بنده ي رفتند کنار ودمشی

 .زبان من بودهم

 

 بود؟ي اهل کجا دمشی

اینها  آوردمکم میمن که  .خدا رفتیم کوهپور وهادي بندههم با غفور حسن رچندین بار دیگ. رشت بود يبچه

با اینکه  کشیدم.خودم را دنبالشان میطور مینه من کردند وی مین خالاهاي خودشکوله يتو امن ر يکوله

عصر  ،من تمام روزهادر شاغوزالت  .آماده نبودبراي این مقدار از کوهپیمایی کردم ولی بدنم هنوز ورزش می

اندازي و با تفنگ تیر مدویدطرف می نآ طرف و این ،فتم کوهرداشتم ومیمیبر ریک تفنگ سر پُشد که می

 اهالی با من .کردم تا فکر کنند من رفتم شکاربار تیراندازي می دویکی شدم نزدیک روستا هم که می .کردممی

که با فضاي کوهپیمایی براي این آورد.میآقاي نیري پنج تا گراز با خودش  گفتند االنکردند و میشوخی می

 يکوه به لبه درغفور  و خداهیک روز من وهادي بند آشنا شوید یک داستانی را براي شما تعریف کنم.

این  . تصمیمشدوپاره میهفتاد تکامی پاییندم آ راگهاي تیز که با سنگ، پرتگاه عمیقی بود پرتگاهی رسیدیم

گفتم: و  راستش من ترسیده بودم ؟یم پایینوغفور گفت حاال چطوري باید بر از این پرتگاه پایین برویم.که  بود

هم ما  خطري هیچ دشمنی پشت سر ما نیست وکه حاال  غفور گفت: نه رفیق .پیدا کنیم ریک راه دیگ برگردیم و

م یدیدو نگاه کردیم . عبور کنیم یین پرتگاهچناز توانیم میببینیم چطوري  باید فکر کنیم و دکنتهدید نمی ار

توانیم که می دیک سرازیري با شیب خیلی تند داراز آن بعد  ،یموبرپایین  انیم دو یا سه متر دیواره رااگه بتو

یک آنجا من نگاه کردم دیدم  دیگري هم نداشتیم.ي طناب یا هیچ وسیله .ر بخوریمصورت نشسته سُ ه ب روي آن

پوسته  وها داین درختچه .یاد گرفته بودم ااین رو  بافتنداز آن طناب می هاروستایی کههایی هست درختچه عنو

هاي ها شاخهیروستای آن را ببافند.شد میکه تر داخلی نرم يپوسته ي خیلی خشک و. یک پوستهداشتند

 و دوردنآمیدر نکاملرا  نرم يپوسته ،به شکل بوته بود متر طول داشت و دو نمثلکه  دبریدنمی اتر رکوچک

شخم  اها رهنوز با گاوآهن زمین ي آنجاهایروستای چون اکثر .بستندمی آهنبه خیش گاو آن رابافتند و می

 وهاي صافی داشت الهیجان که زمینشمال  هايالبته در قسمت خبري از کمباین و تراکتور نبود.یعنی  .زدندمی



مزارع  چون هم سطح شیب .نبود ولی این باال خبري ،مده بودآهاي مکانیزه دستگاه ،تر بودندفمزارع خیلی صا

گفتند ما از کنید، میپرسیدم چرا از طناب استفاده نمی. از آنها میفقیرتر بودنداهالی ساکن روستا هم  زیاد بود و

ي هایی که با پوستهشود اما این طنابکنیم در عرض یک سال پوسیده و پاره میهر طنابی که استفاده می

ا هن صخرهآ يبه هر حال دیدم که لبهآورد. کردند خیلی مقاوم بود و چند سال هم دوام میدرختچه درست می

وقتی آماده  .طی کنیم انیم سه متر اول پرتگاه راست کردیم تا بتوراز این طریق د اطناب ر ند واهدیها رویاین بوته

چرا تو اول بري من  !هادي گفت: نه ،موراول می : منغفور گفت خوب استدیدیم و آزمایش کردیم  وشد 

 يفرمانده !نه :غفور گفت .خت بودسخب براي من  .مورمن اول می :گفتم فی کردم ورهم یک تعا من م.رمی

افتادم شما دو نفر  رم اگرمن می ،نیمودمی واین رهم همه  و هاینجا خیلی خطرناک .رمباول باید من  ،ممنشما 

تو هم برو روستا تا بعد  و هکنجریان رو گزارش می تهران و هرمیهادي  ه.این یک دستور ،موظفید که برگردید

بفهمند و الزم هم نیست اینجا کسی بماند تا  و انیممم از ما بیفتیم زنده نمیاکد چون هر .تماس بگیرن شمابا 

 .نادنبالم دنیبیا

 

ر که شما گفتید بااول این .از شما دارم دو سوال که ادامه دهید منقبل از اینآقاي نیري 

ن اشما خودت .در مورد شوروي و برژنف صحبت کردید یدخانه دیددر قهوه ااولی که غفور ر

 ؟نستیدادن موقع چپ میآ ار

چپ چیست، سوسیالیسم کرده باشم که بدانم که مطالعات مارکسیستی البته چپ نه به معناي این. طبیعی بود

سال خواندم عالیقم به نیروي چپ بیشتر بود. مثلن حتا من ولی کلن در ادبیاتی که می چیست، کمونیسم چیست

 .کردمو گوش می گرفتممی اها پیک ایران رشبو کوچکی داشتم  يرادیو ،در یک روستایی بودم که 1347

کردند که ن رادیو صحبت میآدر  2دیدهزمآصف ر زاده وصابر محمدچقدر در مورد ن زمان یادم هست که آ

 .دیدمدر زندان  50سال پس از  ار آنها يمن هر دو

 

                                                            
ي تهران حزب توده افتادند و در جریان لو رفتن اي بودند که به دام تشکیالت ساواك ساختهییهر دو کارگران تودهدیده و صابر محمدزاده، آصف رزم -2

زاد کردن از آ 57ا انقالب بازداشت شدند. در دادگاه به شش و هفت سال زندان محکوم شدند اما حکومت پهلوي ت 1346ي این تشکیالت در سال چاپخانه
ان در کشتار جمعی زندانی ي ایران بازداشت و سرانجامي مرکزي حزب تودهبه عنوان عضو کمیته 61دیده و محمدزاده در بهمن رزمآنان خودداري کرد. 

 اعدام شدند. 67سیاسی، در تابستان 



هادي  پور واین دوره که با غفور حسن درن پرتگاه شما اکه اگر برگردیم به همسوال دوم این

ی هایکار دگروهی که دار ؟نستید بخشی از یک گروه هستیدادمی ،رفتیدخدا کوه میبنده

 دهمشما هستم وبه شما دستور می يمن فرماندهگوید میادبیات غفور که  چون د؟کنمی

 کاملن یک ادبیات سازمانی است.

چه  د وهخواتر چه چیزي میحاال این جریان بزرگ .تر هستیمی از یک جریان بزرگینستم ما جزادمن می

 .ق قضیه نبودمئمام دقات درستم چون ادنمی نمن دقیق دکندنبال می اچیزي ر

 

 د؟نستیادمی یاز ک نشما دقیق اوع راین موض

رفتم تهران یمن م .یمخدا برنامه داشتهادي بنده با غفور و . بعدنن دیدارهایی که با غفور داشتماهمزمان از 

خدا بنده هادي و غفور براي من ندیم واخومی ار رچند کتاب دیگ با هم اصول مقدماتی فلسفه و غفور و يخانه

 .دادتوضیح می

 

 ؟آمده بودصحبتی درمورد بیژن جزنی به میان  یاآیا حرفی 

 درظریفی االن انام حسن ضیه ن گفت که یک رفیقی ببه م گبار هوشن فقط یک .وقت صحبتی نشده بودنه هیچ

ست اچه کسی  ظریفیکه بیژن جزنی کی هست، حسن ضیاایناز ولی بود.  1348اواخر سال  .ستازندان رشت 

 3.نشده بود ی دارند صحبتییچه تاریخچه و

 

 

 
                                                            

برخی اعضاي آن بازداشت  1346ضیاظریفی بودند که در زمستان -گذاران گروه معروف به گروه جزنیبیژن جزنی و حسن ضیاظریفی هر دو از بنیان -3
جزنی  47ال سکردند. در  ا ایجادهاي فدایی خلق ایران رپویان، چریک-ي این گروه چند سال بعد در پیوند با گروه معروف به احمدزادهشدند و باقی مانده

پور ارتباط دان با غفور حسنکه از درون زنسال زندان محکوم شدند. ضیاظریفی بعد از ماجراي سیاهکل و آشکار شدن این 10سال و ضیاظریفی به  15به 
به همراه هفت  1354فروردین  29داشته است، از نو محاکمه و ابتدا به اعدام محکوم اما این حکم با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شد. این دو در 

 اند.کشته شده ز زندانالم کردند که آنان حین فرار اهاي اوین توسط ماموران ساواك به قتل رسیدند اما مقامات دولتی اعزندانی دیگر در تپه



 ؟پرتگاه يبرگردیم به لبه

بعد  د پایین ویخدا باید بیام هادي بندهگفت که نفر دو پایین و نفر اول رفت پایین و ودرغفور گفت که می ،آره

که اگر بود طوري  ،رد شدیم زحمتاز شیب به  .رفتم پایینو  فرستادم با طنابرا وسائلی که داشتیم  کوله و ،من

 ان راکنان خودمتاتیها تاتیمثل بچه ن وامینشستیم روي پاهاباید می .افتادیممیپایین رصد دشدیم صدبلند می

زوزه  ند واهن پایین ایستادآ هیکلچهار سگ قوي_سهم یدید ،نزدیک بود که به پایین برسیم .کشیدیمپایین می

: گفت .آدمیم :گفتیم ؟ید یا جنیدشما آدم !: آهايفریاد زد طرف هم آنجا ایستاده است. یک نفر و کشندمی

اینها در  .خودش يبرد به کلبه اما رنگه داشت و ما رفتیم جلو و  اها رالخره سگاب .آدم که از اینجا نمیادآخه 

نستید از این راه اشماها چطوري تو :ما گفتبه  .کردنددامداري میبیشتر بودند که  منطقهن آهاي واقع گالش

از د نابتو راهی نیست که آدم ،راه آنچون  ،نجا خبرهایی هستآها فهمیدم که سگ يمن از زوزه .دیبیایپایین 

شصت _این پنجاهدر من  وآیند هاي ما میکه براي دامست اها گرگو ها خرس جاينجا فقط آ د.بیایآن پایین 

هم در تهران  و هاي ما بودبرنامهاین یک بخشی از  به هر ترتیب. دیبیاپایین از این راه  آدمیسال ندیدم که 

پور خدا وغفور حسنهادي بندهکمابیش با  که گفتم ولی هنوز دستور کار مشخصی نداشتیم امام یجلساتی داشت

عید  داشت. شد دیدنجا میآاز ي آنجا بود و خب بلندترین منطقه است.جالبی  يمنطقه کاکوه هکدیده بودیم 

دهم عید  یاهادي نخواهی داشت ولی حدود هشتم  ن وم ی بایرابطه ردیگ غفور به من گفت که تو 1349 سال

 .رفیق دیگري مالقات کنم باو م وکه برداد یک قرار به من 

 

 ن بود؟اخودت ياین مالقات در روستا

 دست دری یروزنامهو م ودر مسیر چمخاله برکه من به من داد  ي در آنجاقرار .شهر لنگرود در ،کنار الهیجان !نه

رحیم  ،این رفیق. ن بودادر واقع رمز تماسم و دادمکرد و من جوابی میتی میسواال آمدرفیقی می ،بگیرم

 رفیق :گفت . رحیمگذاشتیم مداري با هم یک قرار نام مصطفی معرفی کرد وه بکه خودش را بود  4یعسما

 48 یعنی سال ،ن موقعآمن  .بریم ی نیستیگفتم مسئله .هستی روستایی که تو مبریبا هم خواد خیلی دلم می

به من پیشنهاد کردند و من هم قبول کردم چون آموزش و پرورش  ياز طرف اداره که .مدیر مدرسه شده بودم

                                                            
یی با نزدیک انبارك لو رفته 1349ها در سیاهکل، روز اول اسفند محمدرحیم سماعی و مهدي اسحاقی از اعضاي تیم کوه بودند که بعد از آغاز درگیري -4

 ماموران ژاندارمري و ساواك درگیر و در این درگیري کشته شدند.



خودم و هروقت  طور مدیر دیگري نیست که کنجکاوي کند و از من بپرسد چرا هستی، چرا نیستی.دیدم این

 .مردکمیتعطیل را مدرسه  خواستممی

 

 معلم هم داشتید؟

از این  انجمع و دستمزدشها یک پولی از طرف خانوادهکه  علمییعنی م داشتیممعلم ملی  چند. داشتیمهم معلم 

 شد.طریق پرداخت می

 

 ؟نددر جریان کارهاي شما بود هااین معلم

رفتیم جایی میهادي  غفور و وقتی باه ویژه ب .دمکراحتیاط می یکه که من خیلبراي این .نددر جریان نبود اصلن

با  شناختند. حتاهمه من را میرفتم می جا هر و بود توجیه کردیم توجیه کنیم. حضور خود منسعی می

، این رفتار توجیهی بود براي کردممی وتوقتقري که داشتم پُبا تفنگ سر رفتم وها به شکار گراز میشکارچی

 بودند که یکی از آنها از سیاهکل آمده بود و یکی هم معلم ملی بود، ییهامعلم منطقه و براي من. اینها هم

هیچ صحبتی هم با  .نجا بودمآولی من همیشه  .به سیاهکل رفتندغروب هم می ند واددمی ان رادرسش آمدندیم

 ينهارودخ ده. همان موقعی رفتیم به عرفیق سما به هر حال با .کردمنمی موضوعاتکس در مورد این هیچ

بریم  شهمی :گفت سماعی به من .نه عبور کرداخداز رو شدمشکل می مرود کنار روستا طغیان کرده بود ویش

راه افتادیم. به رودخانه که رسیدیم  وکاله کردیم وکفش گفتم: بریم. ؟طرف رودخانه نیک دوري هم بزنیم آ

 از رودخانه عبور کردیم و .برید چیزيي من را کف پا دیدم که ناگهان من وسط راه .به آب با پاي برهنه زدیم

احساس کردم  رفتیمیک ساعتی که  .ن ادامه دادیمابه راهمکفش پوشیدم و  با یک پارچه بستم و ام ریمن پا

سماعی گفت: نه  است. آوردم دیدم که کفشم پر از خوندر اوقتی کفشم ر .رومآب راه می يتوانگار دارم 

بیست روز خوب _پاي من بعد از پانزده برگشتیم وي دیگر. رفیق! الزم نیست دیگر ادامه بدهیم، برگردیم تا دفعه

 .دیاهشناسایی کرد ار آنجا نامیرفقابا  تویم سمت کاکوه که وست که برابرنامه این  :آمد گفتبار بعد که  .شد

در برخی  .داشتیمن نگه میادر ذهنم و کردیمنگاه میباید  نکامل امنطقه ر .کردفرق می وضع نبار کاملاین

 رفتیمنقدر تنومند بودند که باید با طناب باال میآها بعضی از درخت .رفتیم باالي درختایستادیم ومییم مناطق

 آنم یک دوربین روسی داشت که از رفیق ه .، سه یا چهار متر بودي درخت تا زمیناولین شاخه يزیرا فاصله



سري  ن موقع یکآ که فردوسی خریده بود اهاز فروشگ ااین دوربین روسی ر .یمکردبراي شناسایی استفاده می

 ،زمانی که در هوا .شکن بوده مهد کشمی وصلزرد  دوتا چشمیِ  این دوربینبه  .کردندحراج میچیزها را آنجا 

 دیدیم.این خوب اطراف را می، به کمک وجود داشتآب  بخارِ

 

 ؟ه کاري استها براي چپرسیدید این شناساییتمام این مدت شما نمی

ما  رسیدیم، پرسیدمبه کاکوه و رفتیم قتی و .شد ترروشنما  يبرا ماجرانجا تازه آ ي باال،رفتیم باال ما وقتی

هایی بسازیم براي انبارك ،هایی بکنیمسازيسري آماده ما باید یک گفت: رفیق ؟نیمکیم چکار هخواالخره میاب

 .علیه رژیم شاهچریکی یعنی مبارزه  يمبارزهود و کی ما شروع شچری يمبارزه سال آیندهدر آینده تا حداکثر 

ال به گماری جنبش چریکیِ وگورا هسري خاطرات چ ن زمان یکادر هم ،ناگفته نماندکه م ویهم بگ ااین ر

ی گفت عسما وقتیبنابراین . همراه بودم یهایچنین ایدهبا هم بیش من وکم وندیم اخون رسیده بود که میادستم

 .مکنچون بخیلی چندوکه بدون این هم بخشی از این جریانم،خودم کردم احساس می من، که باید آماده باشیم

ن آ يم لبهددیمیمن وقتی  اعتماد مطلق به رفقا بود و به حرکت.، هرچه بود مطرح نبودبراي ما  »چرا« ن زمانآ

کوه من  يکه یکبار شب تویا این گوید ایرج تو برو یا هادي تو بروروم و نمیجلو میمن  ویدگغفور می دره

یی که آتش روشن کرده بودیم ن گوسفندسراآ يتو اوقتی تمام شب ر .سنگکمرم خورد به یک تخته افتادم و

من بابا  :ن گفتماکه بهش دو رفیق از من بیشتر ناراحت هستند این دیدممیکشیدم درد می و خوابیده بودیم، من

هاي بعد فهمیدم سال ،شدم عصبانیمحبت کردند که من  نم نقدر بهآ اینقدر ناراحتید و چرا شما کشمدرد می

که انگار آنها هم همراه با  کردطور نمود پیدا میاینکه بود  شانن عواطف عالی انسانیآ ،نها داشتندآعشقی که 

ند که چیزي که ارسمیاینجا به  ار مناینها همه  خواهند در درد من شریک شوند.کشند یا میمن دارند درد می

 .اعتقاد داشتم رفتندبه راهی که می قبول داشتم و نخواستند کاملمیو  گفتندنها میآ

 

 خب! به کاکوه برگردیم.

 ،دیدیمانداز کامل منطقه را میاز آنجا چشم ها باال رفتیم ودرخت ما بارها از آن افراط کاکوه ودر الخره اب

توانی این . تا وقتی توي جنگلی نمیعجیب بود من يبراانگار مثلن با هواپیما یک منطقه را نگاه کنید. اصلن 

ی عسما زیر پاهایت است.بینی که دنیا ي تنومند عظیم میهاباالي درختروي میوقتی  حس را داشته باشی ولی



اگر مشکلی  داشته باشیم و نطقهمایی از مگم شدیم یک شَ  ییک وقت رکنیم که اگمی ااین کارها ر تگفمی

؛ مدآبار هم پیش  که یککما این .یمهتشخیص بدمسیرمان را با باال رفتن از درخت سریع پیش آمد بتوانیم 

از  رفتیم باالي درخت و .دادن نمیانقشه هم چیزي به ما نش ،نستیم کجا هستیمادنمی منطقه ویک رفتیم توي 

 یعسما مانرفیق و ا گشتیمن دفعه ما خوب منطقه رآبه هر حال  .مردیپیدا ک امسیر ر ،داشتیم کهعالئمی  روي

هم چه یلکه آمد یک ببعد  يدفعه .اینجا انبارك درست کنیمدر باید  آورم ود چیزي میبع يدفعهمن  :گفت

وقتی رفیق  اینولی ، شتیمی دایهاي سادهرفتیم یک ساكمیبه جنگل ن زمانی که با غفور آ در ضمن ماآورد. 

انداختیم می هایماننهشا يآن را رو ي. توي شهر دستهکه یک دسته داشت یی آوردهاي استوانهآمد یک ساك

شدیم منتها خیلی اذیت میشد. مانندي میتبدیل به یک کوله کردیم وبازش می ،کوهبه رسیدیم وقتی میاما 

 دو وبردیم بار هم نمک  یک شکر و ن وتُبا کردیم می پر ار درون آنها اشتیم وگذدبه می هاکولهاین چون توي 

الخره ما رفتیم اب کرد.شد کمر را اذیت میبود وقتی پر میی یاستوانه ب اینها سنگین بود و چون، خهم عسل بار

ب براي درست کردن انبارك انتخا رامکانی از راس کوه تر و پایینکمی دورتر  ودیدیم  امنطقه ر نجا وآ

ی که یهابود براي روستاییهم رویی البته نزدیک کاکوه یک مسیر مال د.نباشهم وآمدي که رفت یجای ،کردیم

ن اتابستکمی بعد، در البته  ،مشکل بودهم خیلی و کندیم  اما زمین ر گشتند.یا برمیرفتند به سمت دیلمان می

برگ  چوب و ا همسرش ر آن،گذاشتیم توي  ران از تُ پر يدوتا دبهو آماده کردیم  اانبارك ر .ترهم شدمشکل

ي بعد که آمدیم گذاشتیم روي آن، که دفعه خزه هم کندیم و ود، یک مقدارتر شطبیعیکه اینبراي  ریختیم و

خیلی سخت  ؟شد پیدا کنیممیچطور  احاال این ر شد فهمید اینجا کنده شده است.بود و اصلن نمیادي ع کاملن

این از . گذاشتیم یکوچک هايعالمت و روي آنها یمانتخاب کرد ادوتا درخت ر یعبه پیشنهاد رفیق سما .بود

 ااگر کسی مختصات ر ، یعنیانبارك بود سرکه راس آن  درست شد مثلثی زدیم و رمترا  ها تا انباركدرخت

 .پیدا کند اانبارك ر نستاتومی نحتم داشت

 

 شدند؟ها چطور مشخص میدرخت

 ي آنهارو ک همیک عالمت کوچ ورا انتخاب کردیم درخت بزرگ  دو .کردیم انتخاب اختیاري اها ردرخت

با . چون ما ي اصلی باشندهاانبارك هااین در ضمن قرار نبود. ها برا ي ما راحت بودن درختدپیدا کر .گذاشتیم

ساخته دیگري  يهاانبارك هابعد بسازیم و اها راین انبارك استقرار گفت: یم ی که صحبت کردعسما حیمر

در کوه  گفت رفقاي مامی بودم اواسکندر رحیمی بعدها هم که من با  .یم کجا هستندنادنمی اشد که مخواهد 



نها آکه  بود هم آمده 5گزارش رفیق حمید اشرفاین در  .نها خبر نداریمآکه ما از  سازندمیهایی انبارك

رفت از ی عسما حیمر ،ستاهاي ما خالی وقتی دیدند انبارك سیاهکلبه که بعد از حمله  هایی داشتندانبارك

از  .بودبرداشته  ناشبراي تغدیه اینطور چیزها شکر و یک انبارك دیگري که ما از محل آن اطالع نداشتیم تُن و

رفتیم میهرچه بیشتر بشناسیم. تا منطقه را ه، طقشناسایی منکه برویم  شد ا اینم کاریک بخش از به بعد  آن

 يجاده سرِ شد رفت میراحت ن آی پیدا کرده بودیم که از ییک جادهمثلن  کردیم.شناسایی می مناطق دورتر را

، نصف جاده بعد از انقالب درست شده بود ف جادهنص ،کامل درست نشده بود . آن موقعسیاهکل به دیلمان

بعد  رفتی وتا انتها می باید . من خودم دو بار آن جاده را رفتم.رو بودالن زمان جاده مآدر واقع در  درست شد.

ی بود که از یدیلمان منطقهفالت بزرگ  .رسیدي به دیلمانرفتی تا میباید می چندین ساعترا کش کوه کمر

ما  ضمنن .این بود ا، من و رحیم سماعی،ن کار ماتابستبهار و تمام  .منجیل رسید به رودبار وراحت شد نجا میآ

 ،بستیمي دو یا سه متري از هم بودند میفاصلهه که ب یباالي دو درخت که یی»ننو« ها را هم روي شب

وسایلی که  يها به همههنگام شب گراز یم چونکشیدباال می هاو تمامی وسایلمان را نیز از درختخوابیدیم. می

 کردند.ماند حمله میروي زمین می

 

 ار ي راهي ادارههانقشه و هنادارخراه ید پاسگاه ووبه شما گفته بودند که برآن زمان ا یآ

 بردارید؟

 ازرا ودند بنستیم یک سري نقشه که بهترین هم اتو ،هوشنگ داشت با روابطی کهولی  !نههنوز ن موقع آ

 در کوه.رفقا  نیم دستابرس ریم ووگیر بیا گیالن داريلجنگ

 

 ؟لند کردیدب اها ریعنی نقشه

ها این نقشه. دادن میانش انمایش تمام منطقه ر ایی که منحنیهنقشه. بود ي نظامیاهنقشهبیشتر  به صورتی بله!

 کوه دیدم. رفقاي تیمبعدن دست را ن آکه  منماي نظامی برداشتیک قطب از یکی. یا کوه تیم دسترسید  نبعد

                                                            
ها تحت تعقیب ساواك و دستگاه امنیتی حکومت ي نظامی هوشیاري که سالهاي فدایی خلق ایران و فرماندهعضو مرکزیت سازمان چریکرف حمید اش -5

از  ي دشمن درآمد و بعدحت محاصرهي تیمی متعلق به سازمان تدر یک خانه 1355تیر  8پهلوي بود اما توانست زنده و در میدان مبارزه بماند. سرانجام در 
 چندین ساعت درگیري مسلحانه کشته شد.



 حیما ربکه من  49 سال شهریوردر  ،بعد از شش ماهرساندیم. آوردیم به دستشان میمی چیزي که گیر هر

شود و ما دیگر ها تمام میبا تو براي ساختن انبارك کارماینجا  ردیگ من !رفیق ، گفت:داشتم قراری عسما

ن موقع سه تا انبارك ساخته آما تا خواهیم برویم کوه، بخش اصلی کوه آماده شده و ما باید به کوه برویم. می

م ه بودشد خیلی آتشیمن شود. طور که نمیجا بمانیم؟ این؟ ما همینپس ما چی ،ید کوهوشما بر :گفتم .بودیم

تو بهترین امکان ما در منطقه  ،ها نیستن این حرفگفت: نه اصل ؟میبیایبا شما به کوه ما لیاقت نداریم  یعنی که

اگر یک روز  ه بودگفت. قبلن هم سماعی به من یمهاز دست بد ایم این امکان خوب رهخواما نمی هستی و

این منطقه بده اما اینجا باش براي رشوه  تتومنی که الزم اس هزارچنداینجا منتقل کنند هر  تو را ازخواستند 

 جاهمهگفت من درست میبراي این منطقه هستی. خیلی براي ما مهم است و تو هم بهترین نیروي توجیه 

سه رمدیر مد رفتم. چونژاندارمري رفتم، پاسگاه ي رادلجنگپاسگاه . کردشکی نمی همکس هیچو رفتم می

شنبه که بیشترین شلوغی در سیاهکل درست روز پنج. کردمسوال می رفتم واز طرف یکی از اهالی می لنبودم مث

جا صحبت کنم همهپاسگاه  يبا فرمانده د کهتا نوبت به من برسو سیاهکل پاسگاه  مرفتمی ،شدمیغلغله بود و 

 باال و د،خورخوابند، چند تا پله می، کجا مینه کجا قرار دارداخاسلحه نمثل م. کهکرداسایی مینحسابی ش ار

که ده هست  يیکی تو نمثل کهپرسیدم رفتم یک سوال الکی میبعد می مد وآدستم می چیزهمه ،پایین

ما  :ی گفتعخالصه رحیم سماگفتند. د پسرش سرباز است یا نیست آنها هم یک چیزهایی میناد بدهخوامی

 ين اسکندر رحیمی رانندهامد، رفیقمآدیدم یک ماشین جیپی . رفتیم رشت به نمبا بعد  و یمویم برهخوامی

با   آنترِحتی پیشرفته فهمیدم عین همین برنامه و نمن بعد بود وسپاه دانش اسکندر در فومن معلم  .جیپ بود

چون  ،داشت با او ابیشترین ارتباط ربعدن هم حمید اشرف  واست  نجامادر حال ن مناطق آ اسکندر در فومن و

 و 6یريذرحمت پیرون پور وبهایی[منوچهر] من فهمیدم که اسکندر با  نبعد .الن بودمسئول اصلی رابط در گیاو 

 .پور بودندرفیق حسنارتباطی  يحلقه دراینها همه  است وپرور هم در ارتباط طاهر القاسمابو

 

 

 
                                                            

هاي فدایی خلق ایران بودند که ساواك عکس آنها را به همراه هفت نفر دیگر در اهللا پیرونذیري هر دو از اعضاي چریکپور و رحمتمنوچهر بهایی -6
اي در ي تیمیامیرپرویز پویان در خانه به همراه 1350خرداد  3در هزار تومان جایزه تعیین کرد. پیرونذیري 100منتشر و براي هر کدام از آنها  1350فروردین 

ته ي تیمی خیابان ابطحی کشنهمهر همان سال به همراه مهرنوش ابراهیمی در جریان درگیري خا 9پور در خیابان نیروي هوایی تهران در درگیري و بهایی
 شدند.



 ؟است ن فهمیدید که اسکندر با این رفقا در ارتباط بودهتاپیش از بازداشت

که من به من گفت  ،بودیمهم حال همشهري  ربه هنجا که ، از آخود اسکندرولی  فهمیدم.! من این را بعدها نه

این چیزها باهم صحبت  هم در مورد یگاهما هم این برنامه را داریم.  وهم در فومن و آن اطراف معلم هستم 

 اچیز رولی دقیق همه کنند.میدرست هم که انبارك این و روندمیی یگفت که چه جاهامن می هب کردیم ومی

رفیقمان  آنجا بعد هم با هم رفتیم تا رودسر و .دارند اکه اینها این منطقه راز اینبیشتر یک شمایی ، نستمادنمی

 نبعدالبته من . س کار ما در گیالن هستیداسا نفر شما دو روم ولی: من میگفت خداحافظی کرد و نی از معسما

 د.از آن پس اسکندر رابط من شولی  ،دیدم ای رعسما ربار دیگ یک

 

 ؟یددیدمی، داشتید نسبت خانوادگی همیک با او که ا هوشنگ ر شما در این مدت

 و شد یسپاهدر منجیل داشتم که  رفت سربازي خبرهوشنگ وقتی که  نمثل .مددیمی ار هوشنگ به گاهی گاه

 یک مدت هم دیدیم.همدیگر را میرفتم میبه شهر من هم و مد آمیکه هر وقت  .لرستان هم رفت بهبعد 

 تو به ای رهاییک چیز به من گفت .صحبت کردیمبا هم نشستیم و ساعتی  یکی دو مدآکه  وقتی ،ش نبودیپیدا

برده بودیم هم  پولن هفتاد هزار تومان امدبا خوو ما رفتیم عراق : ، گفتبماندباید پیش خودت که م یوگمی

اینها رابطی هم در عراق  .نارنجک بخریم يمقدار فشنگ ویک مقدار  اسلحه وچند خواستیم که میاین يبرا

است.  7صفاري آشتیانی ی رفتیم که او عربی هم بلد بود، بعدن فهمیدم آن رفیق،رفیق با داشتند. هوشنگ گفت:

نجا آ هکه قرار بودرابطی هم  و ندریگمی آنجا اینها را ،شوندمیعراق وارد ه شلمچه اراز  و گذرندمیاز مرز  اینها

توضیح دادیم  هستید؟ که شما چه کسیلگد زدند  مشت و و هکشید چندو زندان  دبردن ار ما :ه. گفتنبود دباش

 آنها رابعد ها؟ با شما کار داریم و دِ بزن.  ،هاي آمریکاییکمونیستها شدهفالنفالن: م، گفتندیما کمونیست که

هم اجازه  جیش کردن يبرا احت گفتند. میجا بودآنماه  یک که یهاي داغیک سلول در ه بودندانداخت

 .هستید هاي آمریکاگفتند شما جاسوسو می ددادنآب هم به زحمت به ما میبیرون بیاییم، ها از سلول دادندمین

خواهی کلی معذرت و آورندل بیرون میاز سلو اینها رابالفاصله و د هدمیاطالع  د وآییمکه رابط تا این
                                                            

د و به اعضاي گروه از مرز عراق گذشتنضیاظریفی بودند که بعد از بازداشت -ضاي گروه جزنیاکبر صفایی فراهانی از اعمحمد صفاري آشتیانی و علی -7
یوستند که به گروهی پ ه ایرانجنبش فلسطین پیوستند. آنها هر دو در سازمان آزادیبخش فلسطین تا سطح فرماندهی نظامی رشد کردند و بعد از بازگشت ب

هر نی در تیم شي آشتیااندهی شده بود. صفایی فراهانی فرماندهی تیم کوه را بر عهده گرفت و صفارضیاظریفی سازم_توسط بازماندگان گروه جزنی
در جریان  1351مرداد  9یانی در هزار تومان جایزه تعیین کرد. صفاري آشت100اش سازماندهی شد. او نیز یکی از کسانی بود که ساواك براي زنده یا مرده

 ته شد.یک درگیري با ماموران ساواك کش



رفتیم پیش گفت: هوشنگ می خواهد.. صدام حسین اینها را مین موقع صدام حسین معاون البکر بودآ .ندنکمی

 ما هفتاد هزار تومان هم گفتیم ماگفت: ما را ببخشید.  و او به ماصدام حسین نام  بهعراقی  يیک مقام برجسته

ین بالیی که به سر شما خاطر اه ب نه پولتان را بردارید ما: ، به ما گفتیمهخوامیاین چیزها را  یم ویهپول آورد

ها و رژیم شاه مشکل داریم و مجبوریم حواسمان به همه چیز باشد اما آمده تقصیر نداریم. ما با آمریکایی

خواهیم، با خودمان پول هیچ چیزي نمی ما گفتیم که حاضریم هر چیزي که شما بخواهید را به شما بدهیم.

 به من وهم  رفقا کردیم،حرکت میوقتی از ایران گفت ما هوشنگ می بخریم.اسلحه خواهیم ییم و میآورده

ا ن راما مسیر خودم ،کسی تعارف نداریمهیچ با  این مواردوجه در ما به هیچگفتند که دیگرمان رفیق  به آن هم

خاطر کار اشتباهی که ه ما ب :گفت اصرار کرد وولی صدام خیلی  .خریممی سالحیم وهدپول می رویم ومی

. مهمات کردند سالح و پر از اهاي ما رکوله پس داد و اپول ر . در نهایتطوري جبران کنیمکردیم باید این

 پیدا یک فشنگ هم که بلند کنیم، اها رکوله توانستیمبه زحمت میکه این ن باارفیقمگفت: این هوشنگ می

 گفت:می .دنبرمی این رفقا را به بغداد بعدخورد. گفت اینها به دردمان میچپاند و میمیجایی ک ی کرد،می

 و ستاعادي هاي آن خانه نگهبان دیدیم که برايولی اندازي از خواب بیدار شدیم تیرتق و توق صداي صبح با 

مد آ ییبعد یک ماشین ویژهکنند. میتمرین تیراندازي  اند و مامورین امنیتی عراقسیبل گذاشته اهنهاخ در بعضی

 اها روان شیشهکه به هیچ عن دگفتن سوار کردند و اما ر .شددیده نمی ماشیندرون ش یهانه که از شیشهاخل داخ

به راحتی  اشما ر واست آمریکا  امنیتی شاه واز ماموران  جا پراین د و از ماشین بیرون نروید چونریوپایین نیا

. پیاده کردنداز مرز دوري  يصلهادر ف الخرهاب دوري زدیم وو در بغداد بردند  اما رگفت: می. کنندشناسایی می

 یم. منتها آن یکیدید مستقیمی نداشت انبیاب هایمان سنگین بود و هم درحرکت خیلی سخت بود چون هم کوله

به  درسنمی خرهاالب. کردیمپیدا می امسیر ر و نشستیممیروي زانوهایمان ید با که دانسترفیق خیلی بهتر می

 بعد اسکندر .ابول ينهاخ دنوربعد هم می و دکننیک جاي مشخص چال میدر  اها رکولهو کنار اهواز 

گفت: رفیقی که دنبال ما برد. هوشنگ میرا با ماشین به تهران می اینها و دآیمیبه اهواز از تهران  8نژادصادقی

صحبت  او بامن وقتی چیز بود. یک بار حواسش به همهد کروقتی رانندگی می هاي دبش بود وآمد از آن رفیق

من  ،رمووجود بیاه لی براي شما بیا مشک ندارم به هیچ عنوان تصادف کنم و حقرفیق من  :گفت م،کردمی

را ها هم سالح بعد رسند وبه هر حال اینها به تهران می .طور کامل به مسئولیتم عمل کنمبه باید  ل هستم ومسئو

                                                            
ضیاظریفی ارتباط داشت ولی در جریان بازداشت اعضاي این گروه -یکی از دبیران سندیکاي فلزکار مکانیک بود که با گروه جزنینژاد اسکندر صادقی -8

بود. » هاومانیهزار ت100«هاي فدایی خلق ایران بود. او نیز یکی از براي پلیس شناخته نشد. در سازماندهی مجدد گروه شرکت داشت و عضو چریک
 در جریان درگیري مسلحانه با ماموران ساواك کشته شد. 1350خرداد  3نژاد در صادقی



ی بود بین یقت جایی بیان نکردم چون یک مسئلهونستم ولی هیچادمی ااین قضیه رمن  آورند.رفقاي دیگر می

 9يعضد یک روز تهرانی و اعدام کرده بودند یا نه،را رفقا  ي، به یاد ندارمدستگیر ازبعد مدتی  هوشنگ، ن وم

 به رفتن پسر عمویت هوشنگ به عراقع چرا راج تو شدهفالن: فالنگفتند م به تخت ود، بستنخواستند امن ر

چیزها با من  طوراین که راجع به مودد، اصلن در سطحی نبروحم هم خبر نداراصلن من  :گفتم ؟یچیزي نگفت

این بود که  فکرممن و ولم کردند. دانم نمی چیزي من باور کردند کهزدند ولی  چند تایی یک بکنند. صحبت

نده ام نگفتهکه خیلی چیزها خاطر اینه ب وید،گهوشنگ هم نمی هوشنگ خبر داریم و فقط من و ااین قضیه ر

 .باز شد نبعد بود و ماندهنگفته  هنوزبودم داده  دیلمان تفنگ سفارش برِرفته بودم آسیابمن که این نمثل ،بود

 

 ؟بود هفارش تفنگ چسماجراي 

تادیم و راه اف وحدتی ناصر و الهیجان ياهاز بچه ،نام حسین صفاريه ب رفقا بار با یکی از  یک 1349در شهریور 

 حسین راوقتی  ودیم.. حسین صفاري با من و هوشنگ خیلی نزدیک بود و چند بار با هم کوه رفته بدیلمان رفتیم

 و برم آسیابرفتینجا از آ ه رو شد. به هر حالحیجان گرفتند ماجراي اسلارتباط با انفجار ژاندارمري اله بعدها در

 004م و تفنگ کمرشکن دادیک سفارش ساخت، هاي غیرقانونی میسازي که تفنگدر آنجا به یک تفنگ

 .شکن احتیاج به مجوز داشتمرتفنگ کپرداخت کردم. تومان هم 

 

 براي مبارزه استفاده کرد؟ ودششکن میکردید از تفنگ کمریعنی فکر می

خان به  کوچک ما خوانده بودیم که .استفاده کرد د از آنشی براي مبارزه در جنگل مییعنوان وسیلهه باالخره ب

اینها درست کنید و قچما پوسد،و نمی ستاد از چوب ازگیل که خیلی هم محکم نیاتومی افرادش گفته بود

 احت .کردندها استفاده میاز این چماق و ن زمان همه تفنگ نداشتندآچون  ،دنداشت دشانهمراه خوچماق را 

 بیل کس هر ،گیردبه دست  ان رآکس تفنگ دارد  هر« وید:گمی د ودهمی امین هم این دستورالعمل ریهوش

علیه اشغال  ار ملت خودمین هوشیبعد  ».ستا هم کافی قیک چما احت ،بیاورد دهمراه خوآن را دارد 

اگر شما دنبال کنید  .دادیممرشکن کسفارش تفنگ  رفتیم وما هم  بود.اینها واقعی کرد.  ها بسیجخارجی

                                                            
ي ساواك بودند. عضدي پیش از گران زبدهپور معروف به تهرانی و محمدحسن ناصري معروف به عضدي هر دو از بازجویان و شکنجهبهمن نادري -9

 ر همان سال تیرباران شد.تی 3به دام افتاد، در دادگاهی علنی محاکمه و در  1358پور اوایل سال نادريسرنگونی حکومت پهلوي از ایران گریخت و 



. خرید و گیر بیاوردکلی تالش کرده بود که تفنگ  سپاه دانش بوددر آذربایجان وقتی  نبینید که اسکندر قبلمی

چیز به ند. یعنی همهها گذاشته بوددر انباركفومنات  با وجود این آنها را اطرافلی و ها کهنه بودندمنتها تفنگ

 خورد.درد می

 

 .به بعد شهریوراز برگردیم به مسیر وقایع اگر موافق باشید 

فهمیدیم  ا بکنیم.مین رز توانستیمخیلی راحت میدیگر  هم رفتیم کوه و بار با دناسکندر رحیمی چ بله، من و

کندن آن  و است نتُمثل بِ هاناتابست شود اماها خیلی نرم میها طوري است که زمستانکوه جنس خاك این

 ارعسل  من هم به اهالی روستا .عسل تهیه کنمدو دبه که من خواست  اسکندر از . بعد از اینخیلی مشکل بود

 .ه کردمیصفت از موم جدا وا ن رآبعد که گرفتم و رش دادم اسف

 

 کردید؟پول سازمان پرداخت می اینها را از پول

دادند. چند باري هم تن ماهی کردم و پولش را به من می. من خرید میپول سازمان بودبا  زیادي از آن بخش

تن ماهی خریدم  رودسر که همه را از یک محل نخرم از شهرهاي مختلف، از رشت و لنگرود واین خریدم. براي

هم قرار منظمی نداشتیم، قبلن با رفیق سماعی  اسکندر نمارفیق و ماه. منآبانتا رسیدیم به  و به ده بردم.

قرار  که مشکلی پیش بیاید. مثلن ما این هفتهشود بدون اینتوانست به راحتی کنسل ی قرار مییعنطور بود. همین

 رمن دلیلی نداشتم که اگخاطرهمین ه ب ،مدآمی بعد يوهفته مدآنمی کوه ولی ویمبربیاید ده و با هم داشتیم که 

 طریق ضربهین هماز هم  نکه بعد هاي بزرگ حرکت ما بودیکی از ضعف مده، اینآمد مشکلی پیش انی

گیرند ولی من می ان ران روز رفیقماهم ،قرار داشتم[بهمن] م زدهسیچون من با رفیق اسکندر روز  .خوردیم

ن اماه رفیقمآبانه هر حال در بگیرند. آیند من را میمیبهمن پانزدهم  آید.و گفتم خب بعدن میاطالع نداشتم 

از یک رفیقی هم به باال. نیم اد برسمده که بایآیک مقدار وسائل چون یم باال ویم برهخوااسکندر گفت ما می

شب  .ه استحمید اشرف بود ،در زندان فهمیدم که این رفیقمن بعدها  .نام رفیق عباسه ب ، رفیقیدآیمیتهران 

مثل پلیور دیگر یک مقدار وسائل  نارنجک و ها پر بود ازولهک داخل .آماده کردیم سه کوله و نم ينهاخ دمدنآ

ها از طرف شما مهندس به گفته بود:جوانی  و روستا یک يرفته بودند تو خاطر اینکه رفقاه ب .ساعت دستبند و

دستبد  جوریک  و جور ساعتچون همه یک ؟دهندیم )west and watch( ساعت وست اند واچ اداره



طور چیزهاي کوچک جلب نظر نکند. این تاند نک عوضدستبندها را فکر کردند که به همین دلیل  داشتند و

 .آماده کرده بود حمید ااینها ر يکه همهبود رفقا  براي یکی ازهم یک جفت کفش 

 ؟ماه کسی باال بودآبان

او مدت فرار کرده بود. صالحی [ایرج] به نام رفقا  یکی از آذر ماه زده بودند به کوه.از رفقا  ییعده از شهریور

یعنی یک اشتباه محاسبه بود  کشد.مشکل است و نمی خیلی کمی مانده بود و دیده بود اوضاع خیلی پس است،

 رد.در مورد فرد که چه فردي توان در کوه بودن را دا

 کوه بودند؟ يچند نفر باال

 .مرود طغیان کرده بودیباره شود صبح راه افتادیم. ما که شش نفر بودند را دیدماین رفقا  آن موقع که من رفتم و

 .باال منتظر ما هستندآن  ي مارفقا! رفقاکه گفت  یدمح در جایی اطراق کردیم، راه رفتیم وکه ساعتی  دو

 موقع رد شدن از رودخانه به مشکلی برنخوردید؟

شدیم موقعی که از رودخانه رد میبه همین دلیل  کمی کوتاه بود.اسکندر  تنها مشکل این بود که قدِ رفیق ما،

خروشان  هم سیالب و آب ست،ه به ما گفت رفقا پاي من روي هوایک لحظ. آمدحمید می اسکندر وسط من و

گفت رفقا باال  که حمید. تا آنجایی عبور کردیم رودخانهاز  ما کشیدیمش و االخره با هر بدبختی بودب ،بود

 اوو هم از اسکندر پرسیدم  نچون من بعدکه کسانی در کوه هستند. نداشتیم  اطالعاسکندر  من و ،منتظر هستند

عباس با یکی رفیق  مان،رفیقاین  اینها کجا هستند. نیمابد که ما یستگفت الزم هم ن هم گفت که خبر نداشته و

ي کوچکی دبه ودر کاکوه داشتیم که انبارك کوچکی  تا تیم باالرف نند. ماکمیتنظیم  ااز رفقاي باال قرار ر

باز  ارفتیم دبه ر که براي مواقعی درست شده بود که قرارمان را بنویسیم و داخل آن بگذاریم. بود داخل آن

رفتیم جلو و دیدیم که  .بینیدمی اما رتا فالن جا، د جلو ییبیا نماقطب يکردیم و دیدیم نوشته رفقا شما با این گرا

 . این رفقایک سرپناه درست کرده بودند اند،تیره که زیرش آتش روشن کردهبا چهار پنج تا پالستیک سبز  اینها

بهزادي، مهدي اسحاقی و جلیل فراهانی، عباس دانشاکبر صفاییخدا لنگرودي، رحیم سماعی، علیهادي بنده

 .دندن زمان در کوه بوآانفرادي، این شش نفر 

 

 



 تر ندیده بودید؟شما صفایی فراهانی را پیش

 او یکی از این رفقا وقتی بامن رفقا را بغل کردم و روبوسی کردم.  .شناختمندیده بودم و نمیموقع  نآتا  !نه

سرش را بلند کرد بعد  طور با یک احساس خاصی چسبیده بود به من.و همینکرد ول نمی امن ر ،بوسی کردمرو

 و ش تکیدهاهبه قدري قیاف است.خدا هادي بنده انخودم دیدم که همشهري ؟نشناختی اهنوز من ر :گفتو به من 

بود  وسفیدسرخ یبا صورت يهادي آدم تنومند ؟مدهآچه بالیی سرت  :گفتم .شده بود که من نشناختمش سیاه

رفتند باید آب را یعنی راه که میردند کبندي میآب . اینهاستاکار سختی  :گفت .ولی تکیده و تیره شده بود

باید حمل  ا همر دشانوسایل خو برنج و عالوه بر این .بود خیلی سخت کردند کههم با خودشان حمل می

ل کار این اواهم ،فقط یک بار د.ایستادننمیبراي مدتی  جاکدر واقع هیچ  داشتند وراهپیمایی مداوم  کردند.می

ه مجبور شده بودند باالي که رفته بودند باالي درخت و یک هفت دگیر کرده بودنها بین سیالب توي یکی از دره

 که اصلن از آنجا به کوه زده بودند. ار بمانندکّهاي مَدر دره ،مازندران دردرخت 

 ؟پیاده به سیاهکل رسیده بودند

و بعد سیاهکل و فومنات  تا آمده بودند سمتطی کرده بودند  اچالوس و مازندران، تمام مازندران ر بله از

 .نده بودبرگشت

 پیاده طی کنند؟ اچه لزومی داشت مسیرها ر

تحمل  افشار زیادي راینها در این مسیر همین هم کردند. براي میشناسایی  ا بایدکه تمام منطقه ربراي این

انداختند و یک قاشق پالستیک یک تکه هر کسی  جلويو  نشستیم مالقات به هر حال در آن مکانِ .کردندمی

من سئوالی پرسیدم که  .، یک قاشق پنیر و چند تکه پیاز براي همه گذاشتند و شروع کردیم به خوردن نهاربرنج

چقدر این ماجرا طول کنید فکر میرفقا  :پرسیدم ،بودن هاندیشید والبته دقت زیادي روي سئوالم نداشتم 

ده سال  ،است مر چریک در کوه حداکثر شش ماهع !رفیق نیادمی :اکبر صفایی گفتن علیاکشد؟ رفیقممی

 .یمهدادامه می ،یمدنازنده م راگ ددا کنهم ادامه پی ربیست سال دیگ ،ردیگ

 ؟یا حمید اشرف بودفرمانده صفایی اصلن ارز بود؟ نجا بآرماندهی صفایی فراهانی ف

ن و ابزیر یک سایه دحمید رفتن بادیدم که وقتی غذا خوردیم صفایی  من .ي اصلی بودصفایی در واقع فرمانده

سماعی با اسکندر رحیمی رفتند سراغ  رفقا يبقیه .کردندن و صحبت میاشییک نقشه گذاشته بودند جلو



کنار آتش  اسحاقیهادي و جلیل انفرادي و مهدي  ومن  .خواهیمانبارك و گفتند ما یک مقدار مواد غذایی می

اسکندر به من گفت  نبعدکه  زنندهم حرف می با نفر دو آندیدم که ولی می کردیم.صحبت می بودیم و نشسته

 .مالقات کنند اکنند که کجا همدیگر رتعیین می امسیر آینده ر دنها دارنآ

 فرمانده بودند؟ کوه و درمقطع  نآی فراهانی به نظر شما کدام در بین حمید اشرف و صفای

 د دارد.وه وجوکدر کردي که اختالف نظرهایی هم تو حس میالبته  ،کوه همیشه صفایی فراهانی بود يفرمانده

 اختالف نظرهاي تاکتیکی؟

نیرو احتیاج که بیشتر درك کردم  ااین رمان سیي سیادر عمل روزمره و بعدننه تاکتیکی، من بعدها در زندان 

تاثیر تحت ندیدم مطلقمی کهطور آنهادي  ومن  نمثل ود.رنمی، اتوریته نباشد چیزي پیش داتوریته داربه یک 

، ما روممیمن هستم و اول شما  يمن فرمانده :گفتمیي پرتگاه وقتی غفور لبه یعنی .میبود غفور ياتوریته

، زادهچوپانرفیق  ،دکردنمی فراره رفقاي ما داشتند از زندان زمانی ک است. این خیلی مهم .حرفی نداشتیمدیگر 

مشعوف کالنتري، عزیز سرمدي  رفقاکه با  کردتعریف می، بودماو  نه ماه با و به زاهدان تبعید کردنرا ن موقتی 

صالحی در ، البته انوش نداز دیوار باال رفتشب و  ندباز کرد ادر ر ند،کلید درست کرد 10سورکیعباس  و

زاده این ماجرا را رفیق چوپان از هم من مستقیمن زیرا .ن نادرست استکامل کهچیزهایی نقل کرده کتابش 

 خاطر دارد.ه آن را ب ،که در حال حاضر در انگلستان است ،زاد از گروه بیژن جزنیانشنیدم و هم رفیق مجید کی

باال  آننورافکن زندان دیدیم و  باالرفتیم  : ماگفتمیزاده چوپان .سرایی کردهداستانآقاي صالحی و در واقع 

 .کردیمنمی ن باال حرکتما آدو سه ساعت طول کشید و ولی ، ف کردیم و نشستیمچرخد، همه خَمی رددا

گفت که رفیق سورکی در باالي دیوار ناگهان حالش می کردم، اوزاد که صحبت میبا رفیق مجید کیان (اخیرن

 ان راخودم تازهبعد  )گیرندار میي ک، تصمیم به ادامهکه بهتر شد وهمین مانندشود و رفقا منتظر میدگرگون می

چرا گفت تو برو پایین، این میگفت سعید تو یکی می ؟پایین ودحاال کی برگفتیم می، ي دیوارلبهبه ندیم ارس

روي کسی امکان نداشت  گفت چه کسی برودو میبیژن با ما بود  رعقیده داشت که اگ زادهچوپان ؟رينمی

 .حاکم بود ني بیژن کاملیعنی اتوریته .دنزبحرف حرف بیژن 
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 رسیدند.



 

خواهید بگویید صفایی فراهانی و حمید اشرف هردو اتوریته داشتند و این باعث یعنی می

 اختالف نظر بود؟

باال بودند  هايکادرکه بهزادي عباس دانش یا یرحیم سماع ننجا بودند مثلآکه  یرفقای اکبر و سایرعلی نه

چقدر  کارگر به معناي واقعی بود ویک  طور نبود، جلیلاین جلیل ولی مثلن .رفتندبا هم کلنجار هم می نگاه

هایی که . به هر حال چنین چیزي را من از صحبتکرددل اجرا می با جان و دستورات را داشت.خوبی  جنسهم 

 کردم.شد حس میآنجا می

 

 پس اختالف نظري بین حمید اشرف و صفایی فراهانی نبود؟

 اشناخت، بقیه او رخوب می اصفایی ر ،که حمیدبراي این .ن نبوداش نجا بینآاختالف نظري  ناصل !نه

ی از اینها بزرگتر صفای . در ضمنگروه جزنی بودند يعضو برجستهقبلن حمید و صفایی فراهانی  .شناختندنمی

. حمید هم از این اعتبار نستادمی ار و حمید اینها قرار داشتي بیژن مورد عالقهخیلی ی بود که نبود و جزء کسا

دانست که در مقابل صفایی چند و چون تر از آن میي صفایی خبر داشت و خودش را خیلی کوچکو اتوریته

 نمثل .نستندادنمی است رامعروف  »ابو عباس«که رفته فلسطین و به نام  ادیگران این موقعیت صفایی ر لیو کند.

 ار جلیل هم اینها یا د چون عضو گروه بودند،ختنشنامیاو را خوب اد نژصفاري آشتیانی و اسکندر صادقی

مثل رحیم  ،مده بودندآکه از دانشگاه بودند ی رفقایبقیه  اما کرده بودند،کار هم شناخت چون با جلیل می

 شناختند.نمیو به همین دلیل او را ی اسحاقمهدي  ،بهزاديسماعی، عباس دانش

 

 حرکت بودند؟ این رفقا به کدام سمت در

 .فومنات که از آنجا بروند سمترفتند طرف رودبار میداشتند 

 ؟چرا

 براي شناسایی کامل منطقه.



 

 یعنی هنوز توي آبان ماه شناسایی کامل نشده بود؟

ین بود اتم قرار در داشس صحبتی که با رفیق اسکنبر اسا .تا نوزدهم بهمن همچنان در حال حرکت بودند اینها نه!

 ادامه یابد. 49ها تا آخر زمستان سال شناساییکه 

با  11پویان_این دوران، در واقع همان زمانی است که رفقا در تهران با گروه احمدزاده

اند، اما چطور است که به رغم این محوریت جنگ چریک شهري در ارتباط قرار گرفته

 دهند؟به شناسایی ادامه می هادر کوهون چنان با ایمان به همان تئوري کانها رفقا همبحث

 هسه سال و بعد هبندي یک سالخود حمید اشرف در جمع .ن موقع رفقایی که رفتند کوه با این تفکر بودندآدر 

ر ها دحصاین بحث و ف .شوندرو میروبه تفکر جنگ چریکی شهريبا  گروه در تهرانکند. این را تشریح می

ادامه ها در مناطق مختلف ساختن انبارك و حرکت در کوه، شناسایی منطقه آن است و به موازاتانجام  حال

 ،باالي کوه بودیم کما اینکه یکی دو ساعتی که ما .هایی داشتنددر جاهایی از مازندران هم انبارك دارد. حتا

داخل یک  یمرفت و ودیم یک جایی که برف سنگینی داشتکه در مازندران ما رفته ب عریف کردجلیل انفرادي ت

 هطقن منآده سال در  آنهاچون  سد.شنامی انجاها رآفایی خوب اکبر صعلی آن رفیقمان،فت گمی .غار

و سعید کالنتري  اکبر صفاییعلی .شناختندن میامثل کف دستش ان مناطق رآکوهپیمایی کرده بودند و تمام 

 اهاي سراسر ایران رتمام کوهکه اصلن خصوص سعید کالنتري، سعید ه ب .هاي درجه یک بودندکوهنورد

در ادامه گفت جلیل  . به هر حالنست درست کنداتومی اایران رسراسر هاي کوه يکت یا نقشهما ،شناختمی

. یعنی اینها ما یک آبتنی حسابی کردیم هامدت بعد از ،ي آب گرمبردند داخل یک چشمه اغار ما ر ونکه در

این اختالف نظر بوده ولی ( یعنی بین گروه کوه و گروه شهر) بین دو گروه البته  این مناطق را دیده بودند.

که کی اینها  هاکبر همیشه بحثش این بودعلی ود.شحل میبه میزان زیادي هاي بعد در ماهاختالف نظر 

وجود دارد زاده گروه رفیق احمد ،دانست نیروي زیادي در گروه دوبفرستند چون می اند نیروهایشان رخواهمی

                                                            
هاي ضیاظریفی، چریک-ي گروه جزنیماندهي چهل شکل گرفت و در پیوند با باقیکه در اواخر دههبود گروهی پویان  _گروه معروف به احمدزاده -11

ي بارزهم«ي ر دو جزوهیز تاثینفدایی خلق ایران را بنیان گذاشت. به دلیل نقش محوري امیرپرویز پویان و مسعود احمدزاده در سازماندهی این گروه و 
ام ن این گروه به مشی گروه، اثر پویان بر تعیین خط» ي مسلحانه و رد تئوري بقاضرورت مبارزه«اثر احمدزاده و » مسلحانه هم استراتژي، هم تاکتیک

 پویان معروف شد.-احمدزاده



رفیق اسم  12،ي ونکولی بعد از جریان بانک شعبه ،بخشندانرژي می ه گروهاینها اگر بیایند ب دانستو می

در  نفري قبل از دادگاهبراي من وقتی با رفیق حسن ظریفی سه  13حیسالرفیق کاظم  ااین ر ود.شرو می رهوديف

 تی اسم فرهودي رو شد به حمیدگفت که وقمی اظمک .توضیح داد ،بودیم ، در یک اتاقي موقت شهربانیکمیته

دهد که فرهودي را بدهید به شنهاد میتوانیم فرهودي را بدهیم دست شما. حمید پیکه ما می اطالع دادند اشرف

آورند و تحویل صفایی بنابراین رفیق فرهودي را می پذیرند.فرستیم و رفقا هم فورن میما و ما او را به کوه می

 دهند.می

 

 ؟از طریق شما

دارم. به هر دقیقی ن اطالع البته من در این مورد .اسکندر مانرفیق ریقمن نبود و به احتمال زیاد از ط نه از طریق

 عتسره هانی و بناگجنگل هوا  در هم ناصول .شدنشستیم هوا تاریک باالي کوه از دو سه ساعتی که  بعدحال 

 د،کنیذیت ما آدم را این و بینی، تو دیگر هیچ کجا را نمیشودظلمات می به قول معروف شود وتاریک می

 بینی.نمی ا همر یتپا يجلو بینی.چون هیچ چیزي را نمی .شويزخمی میها خاطر برخورد با شاخهه چون ب

 

 کردید؟چراغ روشن نمی

ر د چه در شب وچه در روز و تاریکی مطلق  درباید همیشه  .چیزي روشن کنیدر آن شرایط حق نداري تو نه، 

فتند ما گو جمع کردند  ار وسایلشاننها آ ،دوشمیتاریک  داردهوا دیدیم که  .حرکت کنیکمال سکوت 

ر دو شب را کاکوه  طرفاینآمدیم  ، من و اسکندر و حمید،ما همو همه با هم خداحافظی کردیم  .یمورمی

 .به ده شاغوزالت برگشتیموصبح زود راه افتادیم  خوابیدیم و سرایییک گوسفند

 حمید اشرف مسلح بود؟

 .یعنی من ندیدم که مسلح باشد نه،

                                                            
میدان ونک را به نفع جنبش انقالبی مصادره ي تیمی متشکل از احمد زیبرم، کاظم سالحی و حمید توکلی موجودي بانک ملی شعبه 1349در مهر  -12

 کردند. در حین این عملیات احمد فرهودي براي پلیس شناخته شد.

 آبادي اعدام شد.به همراه احمد خرم 1350تیر  14هاي فدایی خلق ایران بود که در عضو چریککاظم سالحی  -13



 آمد مسلح نبود؟هم از تهران  حمید اشرف وقتی

 اند کهتوانستند سعی کردهمینجایی که رفقا آست که تا اقوي مسلح نبود، چون این مسئله خیلی مهم  به احتمال

نست همه اتوچک مییک بارزسی کو ،ییساده واقع سر کوچکترین چیزِدر و علنی باشند.  علنی حرکت کنند

 آنها هم رفتند رشت که احتمالن حمید برود تهران. وقتی از کوه برگشتیم من رفتم روستا و .هم بریزده ب اچیز ر

 ریزي معده کرده وخون ،خوب نیست شگفت یکی از رفقاي کوه حال مد وآاسکندر  کهماه بود آذر ،مدتی بعد

بهزادي عباس دانش نمامن رفتم دیدم بله رفیق .ببینی ار رفیق توانی اینبیایی میرشت  ؛ اگر بهبردیم دکتررا  او

بعد  ،خوب نیست ریزي معده دارد و وضعش همدم خونشناختم. دیکه به خاطر ندارم او را به چه نامی میست ا

آنجا  .من هم عقب نشستم ،اسکندر هم کنارش عباس جلو نشست و نشستیم، اسکندرماشین جیپ  يرفتیم تو

ي جالبی دارند! التجارهبیرون زده بود. گفتم عجب مالقلمبه قلمبه  اند که همهگذاشته ساكیک سري دیدم که 

 روزِ کهعباس گفت فردا  .دور زدیم یکم و ها را با چیزي پوشاندیمروي ساك معلوم بود که نارنجک است.

 وضعیتیک لیستی داده بودند که  منقا به رف ی قبلمدت از .زنمسري می م وآیمیمن ست اسیاهکل  بازارِ

به و  به ما بده. من هم اینها را آماده کرده مخابرات و خطوط تلفن را ياداره جنگلداري وپاسگاه  مري ورژندا

به من آشنایی  و من را دیدي هم درسیاهکل بودي گفت اگر فردا تو عباساسکندر داده بودم که به آنها بدهد. 

چرخد و قد فردا او را دیدم که براي خودش در بازار می ما با هم آشنا هستیم. دم کسی بفهمهخوانمی ،نده

از یک خطر  را دیدم گفت: رفیق! مااسکندر  بعد کهیک هفته  رشیدي هم داشت. دیگر او را ندیدم تا

 .چايبه سمت کال دنورمیبا جیپ اسکندر  امسیر رین ا يهمه. گویا جان سالم در بردیم حتمی رصددصد

گفت: من بودم و همان رفیق بیمارمان و یک رفیق دیگر و رفیق عباس یعنی  .زیاد بوده ن هماسرعت حرکتش

راهی خواستند از دومی هم مسلح بودم. اینها ، اسکندر گفت: منمسلح بودندهمه هم  همان حمید اشرف.

پرسند کی هستید؟ می آنها از گیرند.جلوي آنها را مییک پاسگاه  کنارآباد رد شوند بزنند به کوه که عباس

رمري دایس ژانیر .کارت کوهنوردي هم داریم ،پیمایییم کوهورداریم می ما دانشجو هستیم و گویدمیحمید 

ض ااعترکند به شروع میحمید  روند و آنجامیاینها  .پاسگاه دیحاال بیای ویدگمی کند ون پا میآ این پا و کمی

یکی از یس پاسگاه به یر .کوه برویم خواهیمو میهستیم  يکوهنوردگروه ما ه؟ یعنی چ ویدگمی و کردن

شک خاصی هم نکرده بودند منتها  یم.گوید کلید را از آقایان بگیر برویم ماشینشان را بازرسی کنها میمرژاندا

اوضاع خیلی خراب  دبینبعد حمید که میطرف گفته بود باالخره من رییس یک پاسگاهم و حرکتی هم بکنم. 

و  دوباره اعتراض کردن دکنشروع می ستاهمه چیز تمام  ،ببینند ار اهکوله بازرسی کنند و ااگر ماشین ر و ستا



 بهتوهین ست، توهین به ما شما این کار ،میکناعتراض میکوهنوردي  و فدراسیوندانشگاه  به وید ماگمی

یعنی یک سري وقایع کوچک این شکلی شود. یس پاسگاه منصرف مییخره رالاب. مملکتعزیز این دانشجویان 

ها را کردند و کولهبازرسی می راگ کنی: فکر میمن از اسکندر پرسیدم توانست همه چیز را تغییر دهد.می

 .شدهمه چیز شروع می زدیم به کوه ون جا میااز هم :؟ گفتشدمی هچ دیدندمی

 

 بعد از این ماجرا چه اتفاقی افتاد؟

 د.گرفتن اغفور ر مانگفت: رفیق آمد و که با هم قرار داشتیم آذر 23اسکندر  تاندیدم  ارفقا راین من  ردیگ

من  نبعد. کنندمی اري نیست وهمه دارند کار خودشان رخب نفعل !گفت:هیچی؟ افتدمی: حاال چه اتفاقی پرسیدم

هیچ مشکلی  گویندنجایی که رفقاي تهران اطالع دارند میآتا : گفت ،پرسیدم وضعیت راماه دي دردوباره 

نستند که غفور ادهمه میچون  ولی ربطی به این گروه ندارد. ندهخوامی او سري اطالعات از یک نیست،

 و 14با گروه فلسطین در ارتباط بود. ن زمانآ هايلکي تشاهخیلی از شاخه باو ی دارد یارتباطات گسترده

 ااین رفقا ردیگر به هرحال من  .به غفور وصل بود سر آنزد یک ی مییشاخه یکس در واقع هر هاي دیگر،گروه

سرد هوا خیلی هم و باریده بود  برف سنگینی ،رفتم سر جاده ،داشتمبر اساس قراري که بهمن  13 روز .ندیدم

 ودشکوه جنگلی وقتی شکل کله قند می شده است.مثل کله قند  دیدمم میکردنگاه می اکاکوه راز دور  .بود

مگر  ودشصورت کله قند نمیه وقت بچون کوه جنگلی هیچ ،مدهآنجا آست که برف عظیمی ااش این معنی

م و دیدم اسکندر نیست و رفت زدهم بهمنسی برف سنگینی آمده بود.د و آن سال که برف سنگینی آمده باشاین

چون ، سیاهکل فتم شهرر تعطیل کردم و ترزود امدرسه ر بهمن مطابق معمولپانزده  ،پنجشنبه .روستا برگشتم

به  ااین تغییرات ر یا جاهاي دیگر، پاسگاه نمثل ،کرده تغییرچیزي  رهش در اگرمن بگردم و ن این بود که اقرارم

و یک یس فرهنگ الهیجان یر :گفت منه ب مد وآن امهخانصاحب يخواهرزاده این هنگام در رفقا اطالع بدهم.

اند براي بازرسی، کمی گفتم اي بابا در چه موقعیتی هم آمده، رسیده براي بازاند رفته با دو ماشیني دیگر عده

بود که من سعی کنم که با رفقا داشتم این هم قراري  دلیلی هم نداشتم که مشکلی باشد ودو دل بودم ولی 

 ار فردن موقع موتور سمت ده. آ بر رفتمیک موتور مسافر موقعیتم را همیشه در آنجا حفظ کنم. بلند شدم و با

آن وقتی رسیدم  بود. ده شالیزار آن سوي به سمت شالیزار و شديمی سرازیرآنجا از  ،ییتپهي یک باال برد تامی

                                                            
کردند از مرز عراق بگذرند تا در فلسطین آموزش نظامی ببینند اغلب اعضاي الش میگروهی عمدتن متشکل از دانشجویان بود که وقتی تگروه فلسطین  -14

 دند.شالمدت محکوم هاي طویلآن بازداشت و به همین سبب به گروه فلسطین معروف شدند. برخی از اعضاي این گروه در دادگاه به زندان



ده ما دارند چی نفر با قهوه دیدم دو دیدم خبري نیست، پول موتوري را دادم و از او خداحافظی کردم. بعد باال

. يعضد دیگري تهرانی بود و یکیکشند باال. اینها که بودند؟ این سرباالیی را میدارند  چه بدبختیبا آیند و می

گفتند  و پرسی کردنداحوال و روبوسیمن  با مچی من را معرفی کرد، خیلی گرقهوه مدند باال وآجالد  این دو

بود پشت فرمان هیجان یس فرهنگ الیماشین اول ر يتو .آمدند جیپ تا س فرهنگ آمده، دیدم بله دوییرآقاي 

خیلی بدعنق  وبود ماشین دوم یک آدمی با کاله شاپو نشسته توي  کرد و پرسیو احوالبا من سالم آمد و که 

گفتم:  ؟یس فرهنگ گفت: چرا نبودیدیر 15معروف يزادهحسین حاال این چه کسی است؟ رد،کنگاه میداشت 

یم به وما بر گفت: حاال بیا باگزارش را بدهم. رفته بودم  ،فرهنگ يرساندم به ادارهرا باید میماهانه گزارش 

هم شما  ودشمی اگر اندکرده چاقوکشی و نجا دعواآ هااز معلم نفر دو ،از سیاهکل بعدیک روستایی  ،فالن ده

براي بازرسی آموزش مرکز  ياز ادارههم ن اآقایحاال که  و محل کنی امسئله رکه چون همشهري هستید د یبیای

 از این فرصت استفاده کنیم و اعتماد بیشتري جلب کنیم،ب فکر کردم خ من هم ود.مشکلی ایجاد نش نداهآمد

 براي ما نوشته است.چیز دیگري  که تاریخغافل از این

 

 ؟دروغ بوددعوا  پس خبر

ت مناسبی صبه هر حال گفتم فراینها واقعن چاقوکشی کرده بودند.  ،داشتم اخبرش رهم من  دعوا شده بود و نه!

 بودند. حاال توي راه از من چه سواالتییس فرهنگ یر تهرانی و دي وتوي ماشین عض .سوار ماشین شدم ست وا

توضیح  زبانی داشتم براي آنهابا بلبلم ه من .کجا ها تاسومی ند،اهخواند ها تا کجاکالس چهارمی کنند؟می

! من گفتم: نه؟ کار نداري سیاهکلي کسی تو با شما :گفتیکی از آنها  از سیاهکل که رد شدیم،. دادممی

ماشین  شما برو ودشمی رگفت: اگکه جلو نشسته بود، دي عض ده برسیمآن که به قبل از این. اینجا ندارم ار کسی

م دیدکه  ه بودمداشتنبر یک قدمهنوز شدم که من پیاده  .ام کنیممت ان رامیهان صحبتاعقب بشین تا ما با آقای

 .کنمن میاداغ ان بخوري مغزت راگفت تکو یک صدایی  ،ستا پشت سرم اسلحه يسردي شبیه لوله یک چیز

دست  و هاچشم دهن و و توي ماشین عقبی دبردن امنگ شده بودم، خیلی سریع من ر گیج وها گرفتهمن مثل برق

دومی  وررکف لند دانداختنمن را چوب تکه مثل یک  انداختند روي سرم وهم یک کاپشن ، بستند ام رهایپا و

 رویم.رشت می بهفهمیدم شنیدم صداهایی که کمی می خورد وی که ماشین میبوتامن از پیچ د.راه افتادن و
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طور شعر این د.آوردندررا کوه  رفقايم به هجیبم یک شعر که نوشته بودم بد يبعد از توخالصه من را بردند و 

چه شعر قشنگی نوشتی  به: بهگفتند ونگه داشتند  امن ر ».رید اي رفیقان دست جالد ستمگرداباز «شد: شروع می

 .شروع کردند به زدن ندند روي تخت واخواب امن ر چه شعري نوشته. ، ببین آقاي معلممدیر مدرسهآقاي 

 

 شکنجه گفته بود؟ زیر غفورا اسم شما ر

گفت ولی  اغفور خیلی چیزها ر صحبتی نکرده بود، آنها از نست ولیادمن می خیلی چیزها بود که غفور از !نه

نوري  را هم گرفته بودند یا اصغر مطلبی نمثل ها را گرفتند.. در آن دوران خیلیهم نگفت اخیلی چیزها ر

 ي ایرانشهر را.مدیر مدرسه کنارسري

 

 چرا گرفتند؟ انوري کنارسري ر

هم را  دنبال برادر خانمش اورفته بودند وقتی  ،رابطه داشت که برادر خانم نوري کنارسري با اسکندربراي این

 .نده بودگرفت

 

 در منطقه انجام شد؟ خیلی وسیعدر واقع یک بازداشت یعنی 

تعداد زیادي را  .گرفتند اکه ماها رایناز ن موقع یک بازداشت وسیعی در منطقه انجام شد ولی بعد آبله، 

 بازداشت کردند.

 

 هنوز ماجراي پاسگاه اتفاق نیافتاده بود؟

 .ها ماجراي پاسگاه هم اتفاق افتادزمان با این بازداشتنه، هم

 

 



 بود؟ اسم شما از کجا لو رفته

؟ براي چه کاري به گفتند تو با چه کسی ارتباط داشتیهی می ،زدندیتخت م يرو اوقتی من ر دانمفقط میمن 

ی عمن یک قراري با رحیم سما ؟رفتمنند من کوه میاداینها از کجا می گفتممین به خودم ؟ مرفتیکوه می

و خاکی زیر يچون مسئله یم،ورگنج به کوه میخاکی و یم براي زیرویبگ ،گذاشته بودم که اگر گیر افتادیم

بار  یک دزدنمی اهایی که من رن لحظهآ دارم یاد به .دیلمان مطرح بودگیالن و ن زمان در طور چیزها آاین

بندم در از زیر چشممن  ،ي اتاقمد توآزاده حسین جیغ بکشم.نستم اتونمی احت ، چونباز کردند ادهنم ر یکم

دنبال  با مصطفی ویدگنها گفتند: می؟ آستان ا: مسلمپرسید ،دیدمشمی ،خوابیده بودم ی که روي تختحال

 .به زدن من دشالق شروع کردن ي بانفرسه  ، و: اِزاده گفتگشته، حسینخاکی میزیر

 

 نگفتید اسم شما چگونه لو رفته بود.

ولی حق حرف زدن  ،شینناینجا ب ،کنیمباز می احسابی زدند، گفتند تو ر امن رکه الخره اب رسم.به آن هم می

ریم آومی اگفتند: یک نفر ر .نده بودانمبراي من ی قمر ردیگ و بستند. روي صندلی ندندانش ابعد من ر. نداري

شالن شالن ابعد دیدم یک رفیقی ر کنیم.صحبت میبعد با هم ، ولی تو حرف نزن دکنصحبت می او اینجا،

توي  دگرفته بودناو را موقعی که  .روز قبل از من گرفته بودند دو ارفیق ر این ی.اسکندر رحیم د. که بود؟آوردن

او  ،ر قرار منسبیاید  کهولی قبل از اینببریم کوه  هماسلحه داشت که آورده بود با مقدار زیادي ماشین جیپش 

 .رفتم از این طریقمن  و را گرفته بودند

 

 منتقل شدید؟ شما کی به تهران

قرار  نچی؟ گفتند: مثلیعنی : قرار گفتم ؟مصطفی قرار ندارياین تو با  :گفتند د،زدنمی اکه من ر روز پنجشنبه

با هم  پهلويهاي بندر ایستگاه کرایه يتوظهر زبعداساعت شش  ما فرداچرا،  :گفتم؟ ببینید انیست همدیگر ر

ا این ر نمن هم فورباز کردند که قرارت را بگو.  د وزدن را بستند ومن  رچند بادوباره  .داریممالقات قرار 

آمد و گفت: مسائل رو شد تهرانی  این مد وآشب وقتی اسکندر  .ستانها هم فکر کردند قضیه همین آ گفتم.می

حاال که گفتم:  یست؟گفتی چقراري که میآن پس شرف، داد بیشده، فحش خواهر و مادر هم میفالنفالن



فردا  به شوفاژ و دبستن امن رگفتم، همچین قراري نیست. ولی دروغ  دانید، این راهم میهمه چیز رو شده و شما 

. گفتند بندر پهلويهاي یستگاه کرایهارفتند  گویا ووکاله کردند کفشهمه اینها دیدم که  ظهرزساعت شش بعدا

بعد که . کوه هستنددر همه  رفقاو  دندارخارجی قراري وجود همچین نستم ادمی من شاید درست باشد. ولی

برف شدیدي هم فرستادند تهران. ماشین  دبا چن ،نه شب ایساعت هشت  ،شبجمعه  امن ر ددیدند فایده ندار

از ها ماشینیک بار که  .یک ماشین بودیم يهاي رشت توکیاساو تا از تهرانی با دو دي وعض من و .باریدمی

جلو نشسته بود و زاده هم با کاله شاپو نشسته، حسینجیپ اسکندر  یک نفر پشت فرماندیدم  هم سبقت گرفتند

 قلعه.لرا بردند قز نجا مااز آنفر دیگر پشت نشسته بودند. سه _اسکندر هم با دو

 

 مشترك بود؟ ند،با دادگاه رفقایی که از کوه گرفتآیا دادگاه شما 

 16را دیدم.اسکندر  اعدام شدند فقطآنها را ندیدم. من از آن رفقایی که سفانه امتوقت هیچنه، من 

 

 دیدید؟ ادوباره همدیگر ر نهمان صحنه یا بعددر 

یک ه ک ر داشتیک ساختمان عرضی هم وسط قرا ساختمان طولی بود و قلعه، دوقزلدر . قلعهدر قزل ننه بعد

بار  یک م.ها بوديمن توي یکی از این انفرادهاي طولی بود. در ساختمانها انفرادي وآنجا بود ی محیاط عمو

ست دراي هم برا دیدم و  او طرف براي دستشویی نآکندر هم رفته سدیدم که ا ،رفتم دستشوییکه داشتم می

 عد. باشتندمی نگه دکنار در بزرگ عمو ، آوردندبازجویی يبردند برا ا دوبارهبار من ر یک نبعد .تکان دادیم

 گفت شدندمراه میهسرباز مسلحی که با هر یک از زندانیان استوار به آنجا. آوردند  همرا  دیدم که اسکندر

نی ادیم اسکندر گفتم: ،ایستاده نم اسکندر کنار دیدم ناگهان ،حرف نزنندهم  تا با این دو ،باشیداینها مواظب 

ز ما رو همه چی ،نی بگوادمی ههر چ ، نگران نباش تومناد: آره میگفت روي من؟ا توي رشت آوردند روبهر تو

 است. شده

 

                                                            
دلیل اکبر صفایی فراهانی، احمد فرهودي، محمدعلی محدث قندچی، ناصر سیفهاي علیاعضاي تیم کوه و تیم شهر به نام در مجموع سیزده نفر از -16

ل گ نیري، جلیبهزادي، هوشنپور اصیل، محمدهادي فاضلی، عباس دانشور حسناهللا مشیدي، اسکندر رحیمی، غفخدا لنگرودي، شعاعصفایی، هادي بنده
 .در ارتباط با ماجراي سیاهکل تیرباران شدند 1349اسفند  26انفرادي و اسماعیل معینی عراقی در 



 ؟بوداین در چه تاریخی 

 بود. از نوزدهم بعد

 

 بود؟ بعد از درگیري در پاسگاه سیاهکلپس 

 ماجرا شروع شده بود.بله 

 

 ؟درگیري شروع شده استدر زندان خبرداشتید که شما 

 يدوره هايهمکالسییکی از . دادند ه روزنامه به ما خبراز عمومی با یک تک. روز بعدش خبردار شدیم

غفور به نظر من یک  آمده بود.غفور  يحوزه که از کسانی بود هم جزءخبر را رساند که او دبیرستان من 

 وید.نگ اگفته بود که خیلی چیزها ر اخیلی چیزها ر واقع درسیاستی را پیش برده بود که 

 

 مثلن چه چیزهایی؟

جاهاي کلی قرار داشتیم و  هوشنگ ن با غفور واخودم ما نم کهادمی ااین ر خب دقیق که اطالع ندارم اما

من هم این  .هوشنگ نه از ودرز کرد  نه ازغفور .ولی هیچ صحبتی از این مسائل نشده بود ،رفته بودیم مختلف

در مورد  چرا توفالن شده فالن: پرسیدند و دکتک زدن د،بردن امن ر نحتی بعد .براي خودم نگه داشتم امسائل ر

ی نبودم من هیچ اطالعی ندارم چون من در سطح گفتم: ؟چیزي نگفتی رفتهبه عراق  ت هوشنگیعموپسرکه این

ماه که توسط  مدت یکه نیز ب 60در سال  .. باالخره قبول کردند و کوتاه آمدندباشم که در جریان این مسائل

که جریان  بازجوي سپاه از من این بود واالت، یکی از سشدم سپاه در اهواز بازداشت و به سپاه الهیجان منتقل

. من هم همان جوابی را که به ا استخبارات عراق را برایمان بگورفتن پسرعمویت هوشنگ به عراق و ارتباط ب

 .دیگر چیزي در این مورد نپرسیدند آنها گفتم وساواك داده بودم به 

 



که براي نجات شما به شود گویا شروع درگیري هم به تالش براي آزادي رفقایی مربوط می

 روستا آمده بودند و دستگیر شدند.

فرستند دنبال من که من را ها شروع شده، روز نوزدهم میخدا را چون فکر کردند دیگر دستگیريبله! هادي بنده

گیرد، احتمالن در ز شانزدهم بهمن حمید با رفقا تماس میي حمید اشرف، روبا خودش به کوه ببرد. طبق نوشته

گوید ما تا حاال هر وقت اکبر هم میها شروع شده است. علیگوید دستگیريیی نزدیک سیاهکل و میقهمنط

دهیم بار دیگر اجازه نمیکه به عمل دربیاید ضربه خوردیم و از هم پاشیدیم. ولی اینحرکت کردیم، قبل از این

آید توي فرستند. هادي میاینها هادي را می دهیم. به همین خاطرچنین شود. بنابراین ما عملمان را انجام می

روستا. هادي کسی بود که اصلن قابل تصور نبود روزي بخواهد به طرف مردم شلیک کند. آن اوایل هم که 

یی مواجه شدیم ت: تو باید قول بدهی اگر با مسئلهیی در کوه با هادي داشتیم، رفیقمان غفور به هادي گفجلسه

بار در چون در جریان نبودم پرسیدم ماجرا چیست؟ گفت: ماجرا این است که ما یکتو هیچ کاري نکنی. من 

گفت. هادي گرفت رفتیم، ژاندارمی داشت به یک روستایی فحش و بد و بیراه میمازندران داشتیم توي کوه می

 اگرهایت هم توانست زد. منتها چون آن موقع یک گروه کوهنوردي دانشجویی بودند، در نآن ژاندارم را تا می

کرد. و هادي هم آمد. ولی دیگر در این مرحله مسئله فرق میبردند مشکل حادي پیش نمیاینها را به پاسگاه می

کنم. آنجا هم وقتی هادي وارد روستا شده بود و گفت: قبول! هر چه که شما بگویید، من مطلقن هیچ کاري نمی

اش کرده بودند. خب براي مردم مسائل روشن نبود و ما هم با ها دورهگردم، روستاییگفته بود: دنبال ایرج می

مردم در مورد مسائل سیاسی صحبت نکرده بودیم. مردم من را دوست داشتند ولی مسئله که براي آنها روشن 

 نبود. باالخره آنجا با بیل کوبیدند توي سر هادي که سر او تا زمان اعدام باندپیچی بوده است.

 

قلعه در قزلصفایی دلیل ناصر سیف مثل غفور و ،شهر دستگیر شده بودندی که در ایههبچ

 نبودند؟

 دید، را از این رفقا را برخی. یکی از کسانی که ندیدم ا مننها رآکدام از هیچطور که گفتم متاسفانه هماننه، 

 کردم،می حسن صحبت رفیق من با خود د.برده بودنبه اوین از زندان رشت او را ظریفی بود که ضیاحسن 

را روي تخت پور حسن رو کنند.پور روبهکه با حسنهاي اوین سلولتوي  دبردن ایک روز من ر که گفتمی

ي انسانی خارج شده از قیافهتقریبن اش قیافه !باور کنید رفقا که دیدم اپور ري حسنمن قیافه .دراز کرده بودند



 رست دیگافهمند ماجرا خیلی جدي ی که اینها میموقع دودنکرده ب خوردش، اینقدر که او را زده بودند. بود

 .دادندامان نمی

 

 دادگاه شما کی برگزار شد؟

 .هاي خرداد و تیردر ماه

 

 ؟هابعد از اعدامیعنی 

 .خیلی بعد از اعدام رفقا

 

 اعدام کردند؟ اشما کجا بودید وقتی رفقا ر

 .قلعه بودممن در قزل

 

 چه حسی داشتید؟ ،شنیدیدخبر آغاز درگیري در سیاهکل را وقتی شما 

 بودقلعه یک سکو قزل هايانفرادي داخل .بود و مثل زندان اوین مدرن نبود قلعه در واقع یک زندان فئودالیقزل

نستی سلول اتورفتی می، از سکو که باال میخوابیدیممیآن  روي وانداخته بودند ک یک تشروي آن که 

حرف  نگهبان چشمدور از و یواشکی  دیدیم وآمد روي سکو همدیگر را میاگر او هم میببینی و  اررو بهرو

 ي منسلول کناربخش و روبن مارکاریان مسعود نوا .بود من روي سلولن موقع ابوالفضل براتی روبهآ .زدیممی

به نگهبان م وبر راه توانستمنمی. چون ایستادمکنار بخاري میکمی  ،رفتمها که دستشویی می، گاهی وقتدبودن

، زدمحرف می مسعود و روبنداد و من یواشکی با می اجازه توانم کمی بایستم؟کند، میگفتم پاهایم درد میمی

 نم توي سیاهکل چه خبرادمیهم من حتا  ،نداهبه سیاهکل حمله کرد هاینها براي چ ،فهممنمیمن : گفتممی



قرار بود  .قرار نبود د؟ه، چرا این موقع شروع کردنقند شدکاکوه کلهو ست ا یوحشتناک ينجا سرمااالن آ، است

 ود.ش در بهار شروع

 

 زده شدید؟یعنی شما شگفت

 .این موقع از سال شروع کننداینها و هوا  شرایط آبتوجه به انتظار نداشتم با  .! براي من خیلی عجیب بودبله

اشت که رژیم با تمام کس انتظار ندبعد هم هیچ .قدرت تحرك نداردن هم در جنگل آدم آ ،چون در برف

، اینها محاسبه نشده بود عدر واق را ریخته بودند توي آن منطقه.ژاندارمري  بسیار زیادي از نیروي قدرتش بریزد،

نجا هم آو  ري دیگیم به یک منطقهونیم فرار کنیم و براتو، میبزنیم اتصور این بود که اگر یک پاسگاه ریعنی 

ها را بات را کرده بود که چطور بتوانند تمام راهمحاس ي اینرژیم شاه همه . بعد معلوم شدیمهدعملیات انجام 

، که از شهرهاي الهیجان، لنگرود–کناره  يیعنی از خط راه شوسهببندند. اینها چندین راه را به صورت موازي 

 اینبسته بودند که رفقا براي رفتن به مازندران باید از ها را ه طرف کوهب -گذردمی و چند شهر دیگر رودسر

کردیم اگر حرکت در بهار شروع شود به علت پوشش جنگلی منطقه و گذشتند. چون ما حساب میمیمسیر 

توانستی راحت راه بروي هاي شدید بود تو نمیا وقتی بارانتوان سریع حرکت کرد، ولی حتبرگ درختان می

 کند.شود و طغیان میاي مناطق کوهستانی به شدت پرآب میهچون رودخانه

 

 خبر اعدام رفقا را شما چطور شنیدید؟

هاي ر سلولصحبت کردم. او د دلیل صفاییباري هم با علی سیفقلعه بودیم. من آن زمان چند ما توي قزل

ي رفقا را خواندم و گفتم چنین اتفاقی افتاده، ولی علی را دقیقن او خبر حمله نزدیک دستشویی بود. براي

ها گفت که من هم با این بچهشناختم. ولی خودش میرا هم من نمی برادر علی ،سیفشناختم. چون ناصرنمی

آمدند کنار پنجره ایستادند و گفتند:  .شنیدیماي که در عمومی بودند عده م. آنجا که بودیم خبر را از طریقهست

اند. چندي نگذشت، در فروردین بود که یک روز ما را صدا ها را اعدام کردهگویند بچهایرج خبر داري؟ می

کردند و سوار یک کامیونتی کردند که چند نفر در آن نشسته بودند. کاظم سالحی بود، محمود محمودي 



آبادي د خرماحم از پادگان جمشیدیهو حسین خوشنویس. بعد بردند  حسن ظریفی بود، هوشنگ دلخواه 17بود،

 بعد ما راپور دستگیر کرده بودند. د را هم که مهندس شیمی بود در رابطه با غفور حسناحمرا هم سوار کردند. 

 کردند.منتقل  ،مشترك نامیدندي را کمیته نمرکز شهرتهران که به چهار شیر معروف بود و بعد آ يبه کمیته

 

 اند؟ها آمد شما خبر داشتید چه کسانی اعدام شدهآن زمان که خبر اعدام بچه

ون کنند. چ ها را اعدامخواهند بچهي این بود که میدهندهچیز نشاناصلن خبري نداشتیم. ولی قبل از آن همه

فت: من گ عضدي بهدانستیم مسیري که طی شده چیزي نیست که به سادگی از کنار آن بگذرند. یک بار می

ي بزرگت آمد تو دیگر تکهشده تو شانس آوردي. اگر اسکندر آن روزي که با هم قرار داشتید میفالنفالن

ه کداشتم  یروس کوتاه وروندلر لولهپُ گوشَت بود. من موقعی که دستگیر شدم مسلح نبودم. فقط یک تفنگ سر

ن تفنگ د. من ایبودن ها به ایران آمدهمانده بود که روس ناصر وحدتی براي من آورده بود و از آن زمانی باقی

ي اتاق م: تو. گفتند: این تفنگ کجاست؟ گفتکردمور تق و توق میور و آنرفتم اینهمیشه دستم بود و می

ب است ع خرااست. رفتند دیدند تفنگ نیست. گفتند: تفنگ چه شده؟ نگو که ناصر وحدتی وقتی دیده اوضا

 50ن سال ر تابستاد فتم.را نگده، اینها هم دنبال تفنگ بودند. من با ناصر قراري داشتم ولی آن آمده تفنگ را بر

نجا آبردند.  اوین چند نفر دیگر را دستگیر کردند و به سید مکانیک و و ناصر و برادر هوشنگ و حسین صفاري

 بر و سفارش تفنگ درآمد.ي رفتن من به آسیاببود که تازه مسئله

 

 شما در نهایت چه شد؟حکم 

 سال 10ه بمودي ر بودیم. محمود محطوحکم من اول اعدام بود، بعد تبدیل شد به ابد. من و حسن ظریفی این

ه مله بحزندان محکوم شد. هوشنگ دلخواه ابد. حسین خوشنویس ابد. فقط کاظم سالحی چون در جریان 

ه درست منفجر مواد آبادي را هم چون چند کیلوخرمد ماحبانک مسلح بود و شلیک هم کرده بود، اعدام شد. 

 و ما را فرستادند زندان قصر. اعدام کردند ،کرده بود

                                                            
ر انشعابات متعدد سازمان ابتدا به سازمان هاي فدایی خلق ایران بود که تا انقالب در زندان ماند. بعد از انقالب دعضو سازمان چریکمحمود محمودي  -17

اسفند  18ر کرد، بازداشت و دیي مسلح فدایی را رهبري مست ولی در نهایت زمانی که ارتباطش با سازمان اقلیت گسسته بود ولی هنوز یک هستهیواقلیت پ
 اعدام شد. 1365
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