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مقدمه

نوشتن تاریخچۀ »گروه منشعب« از »سازمان چریک های فدایی خلق ایران« به دو دلیل عمده دشوار است؛ 

نخست به این دلیل که با تاریخچۀ »سازمان چریک های فدایی خلق ایران« پیوند ناگسستنی دارد ـ سازمانی 

مخفی که در شرایطی بسیار دشوار زیر شدید ترین تدابیر امنیتی فعالیت می کرد، زندگی مخفی و مسلحانه 

 به دشمنی اعالن جنگ مسلحانه داده بود که از همۀ امکانات سیستم های اطالعاتی و امنیتی 
ً
داشت و علنا

خود  با  همراه  و  می شدند  کشته  پیاپی  رفقا  می کرد.  استفاده  غربی  اش1  و  اسرائیلی  و  آمریکایی  پشتیبانان 

اطالعات باارزش و گاه حتی اطالعات هویتی خود را نیز می بردند.2 رهبری سازمان در سه مقطع به طور 

کامل کشتار شد. از بیش از دویست چریک فدایی3 که به فعالیت مخفی روی آوردند، تنها حدود ده درصد 

آن ها در اوایل سال 1356 باقی مانده بودند4 که مسئولیت شان به عهدۀ »سه چهار عضو معمولی و کم تجربۀ 
سازمان« بود.5

به خاطر شرایط ویژه ای که در آن فعالیت می کرد، به شدت سلسله مراتبی  سیستم تشکیالتی سازمان، 

تمامی   
ً
معموال داشت  قرار  )یا شاخه(  دسته  رأس  در  که  فردی  بود.  بسیار محدود  آن  در  افقی  ارتباطات  و 

و دیگر  از خود  باالتر  به  انتقال اطالعات  و دربارۀ کم و کیف  اختیار داشت  را در  به دسته  اطالعات مربوط 

1. پلیس آلمان در کپی برداری و تحویل نامه های حمید اشرف به اشرف دهقانی، که از خانۀ خانبابا تهرانی به دست آورده 
بود، نهایت همکاری را با ساواک کرد. در فرانسه نیز، پس از شهادت محمدرضا کامیابی، افراد پلیس به خانۀ برادرش که در 

پاریس درس می خواند ریختند و آن جا را زیر و رو کردند و او را تحت فشار قرار دادند. 
2. در مواردی رفقا با منفجر کردن نارنجک در صورت شان خودکشی کردند و ناشناس ماندند و به همین دلیل از سرنوشت 

6 نفر اطالعی در دست نیست. )ر.ک. به فصل 17(
3. ر.ک. به فصل 37
4.ر.ک. به فصل 44

ه ممبینی، کتاب کنگره، ص16.
ّ
5. فرج الل
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باال اطالعات  از  افراد و هویت آن ها را می شناخت1.  و  تیمی  او خانه های  تیم های دسته تصمیم می گرفت. 

دریافت می کرد و دربارۀ چگونگی توزیع اطالعات در داخل دسته آزادی عمل داشت. او حتی دربارۀ این که 

کدام کتاب ها در دستۀ او خوانده یا نگهداری شود یا نشود نیز تصمیم می گرفت. با ضربه خوردن او اطالعات 

بسیار مهمی از بین می رفت. برای مثال، هرچند رفقای باقی ماندۀ مطلع سازمان تأیید می کنند که نامۀ مورخ 

2 خرداد 1355 منسوب به حمید اشرف به احتمال قوی نوشتۀ خود اوست، اما کسی نمی داند حمید اشرف 

ماند. خیلی  ناکام  که  داشت  پیش بینی هایی  و  برنامه ها  بود چه  کرده  تعیین  نامه  در  که  اهدافی  تحقق  برای 

حدس ها در میان رفقای باقی ماندۀ سازمان و »گروه منشعب« زده می شد که واقعیت آن ها و منظرۀ کامل آن ها 

 در داخل تیم ها گردش داشتند هیچ 
ً
روشن نیست. از خبرنامه های چند صفحه ای داخلی سازمان که صرفا

اثری باقی نمانده است، حال آن که این صفحات حاوی بحث های مهمی میان رفقای سازمان بودند و رفقا 

در آن ها نظریات خود را دربارۀ مسائل مختلف، از نقد رژیم غذایی در سازمان گرفته تا موضوع تنبیه شالق 

و نیز بحث موضع گیری در مقابل مائو2 مطرح می کردند، که اطالع از آن ها برای تدوین سیر تحوالت فکری 

تبلیغ مسلحانه  پنج شمارۀ نشریۀ  از  نیز سه شماره  و  آیین نامه ها  سازمان اهمیت بسیار دارد. همچنین است 

بیشتر حاوی بحث های  و  منتشر شد  ویژۀ بحث درون سازمانی«  )نشریۀ داخلی( که تحت عنوان »نشریۀ 

نظری بود و ناپدید شده است. 

دشواری دیگر این بود که رفقای سازمان از هنگام شکل گیری نظریات انتقادی تورج حیدری بیگوند در 

داخل سازمان تا وقوع انشعاب و پس از آن، طبق رویۀ نانوشته ای نظریات اعضای گروه و ریشه های آن ها و 

پیوندهای آن ها با سازمان و دالیل شکل گیری را نادیده گرفتند، انکار کردند یا دربارۀ آن سکوت اختیار کردند. 

آن ها توجه نکردند که تاریخ سازمان چریک های فدایی خلق بدون تاریخ گروه بزرگی3 از کادرهای آن ناقص 

است و تاریخی که بخش مهمی از موضوع تحقیق خود را حذف می کند »تاریخ« نیست.

»گروه منشعب« را تنها یک فرد و یک کتاب تشکیل نمی داد. شش تن از اعضای آن پیش تر زندانی سیاسی 

بودند4 و پس از اتمام دورۀ زندان با عزمی راسخ تر برای نبرد مرگ و زندگی به صفوف سازمان پیوسته و مخفی 

شده بودند5. آن ها در محیط تحصیل یا کار خود فعالیت و محبوبیت بسیار داشتند. آن ها شاخص طرفداران 

1. بعد از ضربات به رهبری سازمان در تیر 55، رفقای باقی مانده برای باال بردن امنیت بقیۀ اعضا تصمیم گرفتند مسئوالن 
شاخه ها نشانی خانه های تیمی شاخه را ندانند. به عنوان مثال، فریبرز صالحی را که به اصفهان می آمد با موتور چشم بسته به 
ه پنجه شاهی و پس از 

ّ
خانۀ تیمی مان می بردم و می آوردم؛ محسن صیرفی نژاد، هنگامی که هنوز انشعاب نکرده بود، عبدالل

قتل او، مجید )قربانعلی عبدالرحیم پور( را، که مسئول شاخۀ اصفهان بودند، چشم بسته به خانۀ تیمی شان می برد.
2. ر.ک. به فاطمه ایزدی و محسن صیرفی نژاد در گفت وگو با نگارنده.

3. ر.ک. به فصل 44
4. فاطمه ایزدی، ابوالحسن خطیب، رحیم شیخ زاده، محسن صیرفی نژاد، محمد علی عالمی، حسین قلمبر.

5. در واقع تعداد اعضای گروه منشعب که به زندان افتاده بودند 8 نفر بود، اما دو تن )فریبرز صالحی، سیما بهمنش( 2 تا 
6 ماه در کمیتۀ مشترک ماندند.
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سازمان در زندان و محیط تحصیل خود بودند و به تبعیت از آن ها بسیاری افراد به سمت فعالیت در سازمان 

یا به هواداری از سازمان جلب شدند. افرادی نظیر تورج حیدری بیگوند، فریبرز صالحی، حسین قلمبر و 

فرزاد دادگر در دانشگاه صنعتی آریامهر، ابوالحسن خطیب در دانشکدۀ فنی دانشگاه تهران و سپس در سیمان 

آبیک، و حسین پرورش نیز در دانشگاه صنعتی آریامهر و سپس در سیمان آبیک از سرشناسان فعالیت صنفی 

و طرفداران مشی سازمان بودند. هشت نفر، یا یک سوم کل دانشجویان دانشگاه صنعتی آریامهر که از این 

دانشگاه به سازمان پیوستند و در صفوف سازمان مخفی شدند، بعدها عضو »گروه منشعب« شدند. مسئول 

»گروه منشعب« )حسین قلمبر( عضو مرکزیت سازمان و مسئول تنها دستۀ سالم مانده در ضربات هولناک 

اردیبهشت و تیرماه 1355 بود و در جمع آوری و احیای بقایای کشتی درهم شکستۀ سازمان نقش مهمی ایفا 

کرد و پس از ضربات نیز مسئول بخش اصلی شاخۀ تهران سازمان بود.

به عنوان نمونه ای از برخورد رایج رفقای سازمان با تاریخ سازمان می توان از مقالۀ »آیا زمان بررسی تاریخ 

جریان فدایی رسیده است؟« نام برد1. نویسنده در این مقاله به درستی اعالم می کند که »بررسی تاریخ فداییان 

بدون مشارکت و همراهی بازماندگان آن دوران و تنها به اتکا اسناد ممکن نیست. بیشترین اطالعات دربارۀ 

فداییان در قلب بازماندگان این جریان نهفته است«. و توصیه می کند که عالقه مندان به تدوین این تاریخ باید 

»چشم ها را بشویند و با نگاه تاریخی به حوادث آن روزها نگاه کنند.« و اضافه می کند که »به نظر می رسد 

بعد از گذشت چهار دهه از تاریخ تشکیل فداییان، حال بتوان به بررسی تاریخی سال های مشترک زندگی آنان 
پرداخت. سال های مبارزه با دیکتاتوری شاه، سال های قبل از انقالب«.2

اما جالب این که نویسنده تنها تحول موجود در تاریخ چهل  سالۀ )اکنون پنجاه سالۀ( سازمان فداییان را 

انشعاب اکثریت و اقلیت می داند، »قبل از انقالب ... همه چریک فدایی بودند« و از فداییان اقلیت می خواهد 

که »سایۀ حوادث سیاسی پس از انقالب بر ذهن خود را« کنار بزنند و قدم پیش بگذارند تا به اتفاق تاریخ 

چهل سالۀ سازمان تدوین شود. او البته معتقد است که برای تدوین تاریخ باید از »هر کس« که اطالعی دارد 

 با فداییان سر وکار داشتند، بازجوها، کارمندان سازمان امنیت و اطالعات 
ً
استفاده کرد، »افرادی... که مستقیما

و مسئوالن رژیم، و از آن جمله پرویز ثابتی، که هنوز در قید حیات اند. خاطرات آن ها بخشی از فضای آن روز 

است. باید با آنان وارد گفت وگو شد«3. البته »هر کس« غیر از جمع بزرگی از خود چریک های فدایی خلق 

 شمار قابل توجهی از آن ها هنوز در قید حیات اند! تاریخی که شرط تدوینش وحدت نظر برای پاک 
ً
که اتفاقا

کردن بخشی از خوِد آن تاریخ باشد، چگونه تاریخی خواهد بود؟4

1. مریم سطوت، »آیا زمان بررسی تاریخ جریان فدایی رسیده است؟«، ویژه نامۀ بی بی سی به مناسبت چهلمین سالگرد سیاهکل.
2. همان.
3. همان.

4. تاریخی که حتی از خاطرات »پرویز ثابتی« و »بازجوهای سازمان امنیت« نیز هر آنچه را به آن دسته از چریک های فدایی 
 به »گروه منشعب« پیوستند، جدا کرده و دور ریخته است! 

ً
خلق مربوط است که بعدا
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 تمامی کسانی که با پیشینۀ چریک فدایی یا بدون آن به دلیلی به تاریخ 
ً
این نمونه استثنا نیست و تقریبا

فدایی  چریک های  سازمان  از  منشعب  »گروه  یا  بی اطالعی،  روی  از  به ظاهر  هرچند  پرداخته اند،  سازمان 

خلق« را به کلی نادیده گرفته اند یا کّمیت آن را کمتر از واقع اعالم کرده اند یا آن را در انشعاب مقصر جلوه 

داده اند یا در اعالم انشعاب عجول دانسته اند، یا انشعاب را ناشی از »ضربات و فشارها«ی رژیم یا منشعبین 

را مترصد »پذیرش مشی حزب توده« اعالم کرده اند، اما هیچ یک به تحوالت فکری که به پیدایش آن منجر 

شد و جزئی ناگسستنی از تاریخ تحوالت سازمان چریک های فدایی خلق است نپرداخته اند.1و2 

این  در  گاهانه  ناآ یا  گاهانه  آ کسانی  می کردم  احساس  می اندیشیدم،  تاریخ خون بار  این  به  که  هنگامی 

جهت حرکت می کنند که میان امثال حسین پرورش، که به »گروه منشعب« پیوست، و امثال برادر عزیزتر 

از جانش، مسعود پرورش، که در زیر لوای سازمان به شهادت رسید، درۀ عمیق حفر کنند و در یک سوی 

آن سنگر بگیرند. واقعیت چنین نبود. این »تاریخ« نبود. به باور من »اگر مسعودها می بودند، حسین ها کم 

نمی بودند«.3 من میان محمد رضا کامیابی، مصطفی دقیق همدانی، محمد معصوم خانی و طاهره خرم که 

آن ها را از نزدیک می شناختم و با دغدغه های شان آشنا و شریک بودم و تورج حیدری بیگوند تفاوت عظیمی 

نمی دیدم. از نظر من آن ها فرصت نکردند تورج و حسین باشند. جنبش بدشانس بود که آن ها و ده ها تن چون 

آن ها نماندند تا شکوفۀ پرسش ها و کنکاش های شان میوه دهد، ورنه آنچه تورج دید و حسین ها بر آن صحه 

میان  می شدند.  انبوه تر  پیوسته  ما  خون بار  زندگی  در  که  بودند  قابل فهمی  و  هرروزه  دغدغه های  گذاشتند، 

آن هایی هم که ماندند، گفت وگویی برقرار نشد وگرنه آن قدر وجوه اشتراک وجود داشت که نزدیکی و تفاهم 

دور از دسترس نباشد.

1. ر.ک. به فصل 38
تحول  و  شکل گیری  ـ  ایران  مارکسیست  انقالبیون  نبرد:  فراخوان  مفصل  کتاب  »تاریخ زدایی« ها  نوع  این  نمونۀ  تازه ترین   .2
او که بررسی »تحول« فدایی ها  نوشتۀ علی رهنما )ناشر وان ورلد، 2021، 528 صفحه( است.  فدایی ها، 1976-1964 

عنوان اصلی کتابش را تشکیل می دهد هیچ اشاره ای به علل و چگونگی وقوع مهم ترین تحول فکری و تشکیالتی در سازمان 
چریک های فدایی خلق، یعنی انشعاب بیش از یک سوم تا نیمی از اعضای مخفی این سازمان از آن در سال 1355 )1976( 
نمی کند. در متن اصلی این کتاب مفصل فقط یک بار نام تورج حیدری بیگوند ذکر شده است و دربارۀ »گروه منشعب« فقط 

این چند خط آمده است:
»در اکتبر 1976 گروهی از چریک ها به رهبری تورج بیگوند از چریک های فدایی جدا شدند. این گروه چهار ماه پس از 
 اعالم کرد که دیگر به مبارزۀ مسلحانه اعتقاد ندارد. آن ها در جزوه ای که پخش کردند اعالم کردند 

ً
مرگ حمید اشرف رسما

که مبارزۀ مسلحانه شیوه ای »بی ثمر و زیان بخش« است. این گروه یک سال بعد به حزب توده پیوست.« )صفحۀ 195 نسخۀ 
پی دی اف( که حتی در این سه  خط نیز چندین اشتباه مرتکب شده است! منبع وی )دوستانش در »تجلیل« از کتاب بر دقت 
کید کرده اند ( کتاب »محمود نادری« است.  »وسواس گونه« و استفادۀ او از »ادبیات خود چریک ها« و »منابع اصلی« تأ

نادری خود معترف است که از انشعاب اطالعاتی ندارد!
3. ر.ک. به فصل 38
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آنچه نگرانی مرا تشدید کرد درک این واقعیت بود که تاریخ را اگر روایت و از آن دفاع نکنی، و علف های 

هرز تحریف را که ممکن است انبوه شوند و آن را به طور کامل بپوشانند و خفه کنند پاک نکنی، ممکن است 

بمیرد. چه کسی گفته است که تاریخ به خودی خود بر صدر می نشیند و »صدا« به خودی خود می ماند؟ 

به چشم خود می دیدم که در بسیاری موارد اگر شاهدان به پیلۀ انفعال فرو بروند، در بهترین حالت تاریخ به 

دست »سکوت« رها خواهد شد، و این در شرایطی است که »دروغ« تاریخ را ننویسد که از هر مورخی فعال تر 

و پرطرفدارتر و پرکارتر است و به منافع بسیاری گره خورده است و به ویژه با »سکوت« جری تر هم می شود. 

این درک به همراه هشداِر گذر تند زمان، که تا به خود بیایی شاهد و شهادت را با خود برده است، مرا بر 

آن داشت که به عنوان شروع، نقشی را که از رهگذر حضور در آن سال های پرتالطم هنوز بر حافظه ام باقی 

بود، روی کاغذ بیاورم. من شش ماه آخر زندگی تورج حیدری بیگوند را با او بودم، پنج ماه تا روز شهادتش 

را هم به تنهایی. با کامیابی زندگی کردم و مخفی شدم، با معصوم خانی هم کالسی و هم رشته بودم. مصطفی 

دقیق همدانی مسئول اولین تیم من بود و مسعود )محمدرضا یثربی( مسئول دسته و پوران )غزال آیتی( و بهرام 

)غالمعلی خراط پور( دیگر مسئوالن تیم هایی بودند که من با آن ها زندگی کرده بودم. 

از صفحات  اولیه برخی  این پیش نویس  آوردم.  تنظیم کردم و روی کاغذ  را  سال 1387 خاطرات خود 

زندگی ما را به روشنی تصویر می کرد. اما بسیاری عرصه ها باید تکمیل می شدند. از اعضای »گروه منشعب« 

)یعنی آن هایی که درصدد برآمدند با سازمان چریک های فدایی خلق ایران ارتباط بگیرند و در صفوف آن 

مبارزه کنند و به این دلیل مجبور شدند زندگی مخفی اختیار کنند و سپس به »گروه منشعب« پیوستند( 11 

 با آن ها ارتباطی نداشتم و در ایران و دیگر نقاط جهان پراکنده 
ً
نفر هنوز زنده بودند که سال های طوالنی تقریبا

بودند. 9 نفر دسترس پذیر بودند. برای تکمیل داده های خود موضوع را با آن ها در میان گذاشتم و همگی با 

لطف فراوان پذیرفتند. 

گفت وگوها هم زمان سه هدف را دنبال می کردند: نخست تدوین زندگی نامۀ هر یک از مصاحبه شوندگان 

و دالیل روی آوردن آن ها به مبارزه علیه رژیم شاه و انتخاب سازمان چریک های فدایی خلق به این منظور؛ 

دوم، خاطرات هر یک از آن ها در ارتباط با فعالیت در سازمان چریک های فدایی خلق؛ و سوم، پرسش ها و 

انتقادهایی که در طول زندگی و فعالیت در سازمان برای شان مطرح شد و روندی که موجب شد به انشعاب 

از سازمان بپیوندند و سرانجام فعالیت در »گروه منشعب« تا انقالب بهمن 1357.

مصاحبه ها عمیق بودند و با تکرار چندباره یا پرسش و پاسخ  های تکمیلی از طریق ایمیل یا شبکۀ اجتماعی 

مدام بیشتر تدقیق می شدند. هر مصاحبه نکات فراوانی برای طرح در مقابل دیگر مصاحبه شوندگان و منابع 

به  اطالعات  نوبۀ خود طرح  به  که  می کرد  مطرح  برای گفت وگو  و شاهدانی  اطالعات  برای کسب  تازه ای 

و  به خاطره ها جان می بخشید  و  وامی داشت  به تحرک  را  بقیۀ مصاحبه ها حافظه ها  در  آن ها  از  آمده  دست 

 دقیق از زندگی اجتماعی و سیاسی و فعالیت دوران 
ً
دقیق ترشان می کرد. در پایان مصاحبه ها منظره ای نسبتا

مخفی مصاحبه شوندگان ترسیم و تدوین شد. بسیاری از نکات مطروحه در این خاطرات چندین بار تأیید 
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یا اصالح شدند. هرچند برخی نکات نیز که خاص زندگی و تجربیات خوِد گوینده بودند، اعتباری در حد 

اعتبار یادآوری وقایع نیم قرن پیش تر داشتند. البته در مواردی از فعالیت و فرهنگ جمعی نیز گاهی جز یک نفر 

هیچ کس چیزی به یاد نمی آورد. مثالش نام »مترو« بود که ما در تیم خود به عنوان نام مستعار مسلسل به کار 

می بردیم که وقتی آن را با دیگر دوستان در میان گذاشتم جز خودم هیچ کس آن را به یاد نداشت!

به کمک مصاحبه ها، پازلی که در نظر داشتم هم اصالح شد و هم بسط یافت. اکنون من در مقابل خود 

نه فقط منظرۀ زندگی مخفی در خانه های تیمی سازمان، نه تنها زندگی نامۀ بخشی از اعضای حرفه ای سازمان 

 دقیقی از 
ً
چریک های فدایی خلق که به دالیلی که برمی شمردند از آن انشعاب کردند، نه تنها تصویر نسبتا

مسائل و مشکالت و انتقادات در اختیار داشتم، بلکه اطالعات بسیاری از زندگی اجتماعی و سیاسی تعدادی 

از رفقای دیگر سازمان را نیز گرد آورده بودم که در کنار رفقای ما شاخِص اعضا و هواداران پیگیر و صادق 

سازمان بودند و در ارتباط با سازمان مخفی شدند و در راه آن به شهادت رسیدند.

از آن جا که گروه بزرگی از اعضای »گروه منشعب« و دستۀ ما در سازمان را دانشجویان دانشگاه صنعتی 

آریامهر تشکیل می دادند و ده ها دانشجو از این دانشگاه در صفوف سازمان مخفی شدند و ده ها تن دیگر به 

دلیل هواداری از سازمان یا ارتباط با آن به زندان ها و شکنجه  گاه ها افتادند، شناخت فضای اوایل دهۀ پنجاه 

در این دانشگاه کمک مؤثری است به شناخت ارزش ها و هنجارها و سطح عمومی دانش سیاسی و نظری 

مبارزانی که از این دانشگاه به سازمان می پیوستند و همچنین مالکی بود برای سطح عمومی دانشجویان مشابه 

در دانشگاه های دیگر. گفت وگوهای مشروح با گروهی از دانشجویان این دانشگاه در روز گاری که موضوع 

تحقیق ماست، به شناخت بیشتر این فضا و جانبازانی که در متن آن فعالیت می کردند، کمک زیادی کرد.

در جریان تحقیق به شاهدانی برخورد کردم که پازل بسط یافته را تکمیل و به ترسیم منظرۀ فعالیت »گروه 

منشعب« تا انقالب با دقتی در خور کمک کردند. دوستانی که شنیدند مشغول گرد آوری این تاریخ هستم، 

خاطرات ارزشمندی را با من در میان گذاشتند. دوستی نسخه ای از مکاتبات »گروه منشعب« با حزب تودۀ 

ایران را، که به تصادف از گردباد زمان جان به در برده و نزد او بود، به من سپرد ـ گویی آینه ای تصاویری را که 

ده ها سال است از روی زمین محو شده اند در خود حفظ کرده باشد! در واقع از آن جا که هیچ یک از مسئوالن 

اصلی »گروه منشعب« که بیشترین اطالعات نزد آن ها متمرکز بود، زنده نبودند، اگر این نامه ها و خاطرات 

این شاهدان نبود، ترسیم منظرۀ واقعی و دقیق شکل گیری و فعالیت »گروه منشعب« بسیار دشوار می شد. 

خاطرات 10 تن از دوستان عزیزم که 9 تن از آن ها سال ها زندگی و فعالیت در ارتباط با سازمان و در 

شرایط مخفی در سازمان و در »گروه منشعب« را تجربه کردند، در بخش دوم این تاریخ مالحظه می کنید. از 

شکیبایی و مشارکت بی دریغ آن ها بسیار سپاسگزارم:

صیرفی نژاد،  محسن  صادقی،  ناهید  زرکاری،  نادر  صنایع،  دوستدار  شهین  بهمنش،  سیما  ایزدی،  فاطمه 

محمدعلی )اباذر( عالمی، بهروز مطلب زاده، پرویز هدایی، جمیله اتقیا

تشریح  با  که  لطفی،  جمشید  و  جمالی  عباس  آهنین،  عسکر  پوالدی،  کمال  عزیز،  دوستان  از  همچنین 
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من  اختیار  در  را  ارزشمندی  اطالعات  انقالب  از  پیش  دوران  در  خود  تجارب  و  مشاهدات  و  فعالیت ها 

گذاشتند و به رفع برخی ابهامات و تدقیق منظرۀ تحوالت فکری در سازمان و فعالیت »گروه منشعب« کمک 

کردند، بسیار متشکرم.

در جریان تحقیق دربارۀ ویژگی های رفقای شهیدم در سازمان و در »گروه منشعب« و نیز فعالیت های 

آن ها از یاری بی دریغ بسیاری از دوستان و نیز خویشاوندان رفقای شهیدم برخوردار بودم که من را به گرمی 

پذیرفتند و آنچه را که می دانستند با من در میان گذاشتند و با شکیبایی به پرسش های من پاسخ گفتند. از آن ها 

نیز بسیار سپاسگزارم: 

پزشکی،  رحیم  بهبودی،  حسین  اقبال زاده،  شهروز  اقبال زاده،  شهرام  اسدی نژاد،  هوشنگ  ارومچی،  یال  ناز

رضا  مهدی سادات صفوی،  یم الدینی،  شهال خواجه کر بیگوند،  محسن حیدری  تهامی،  مسعود  فروهر پورِکی، 

طاهری، علیرضا قنبری، رضا کامیابی َمسک، احمد کامیابی َمسک، مهرداد مسلمی زنوزی، مسعود مصلی نژاد، 

امیر معصوم خانی، جواد مالحسنی، مسعود منصوری پور، عزیز مؤمنی و رؤیا نبوی. 

سپاس و درود ویژۀ من نثار میرحمید عمرانی )امید( که رونوشتی از مکاتبات باارزش »گروه منشعب« با 

»حزب تودۀ ایران« را در اختیار من قرار داد و به طور مستند بسیاری از ابهامات در جریان این فعالیت انقالبی 

را روشن کرد.

از همسر عزیزم، ناهید درودی آهی، که در طول این راه طوالنی با دغدغه های من همراه و مشوق پیگیر من 

به ادامۀ آن بود و در هر مقطع حاصل کارم را به دقت  خواند و راهنمایی های ارزشمندی ارائه  داد که در بهبود 

کیفیت تحقیق نقش مهمی داشتند، بسیار سپاسگزارم. 

همچنین سپاسگزاری ویژۀ خود را از کار پرحوصله، دقیق و ارزشمند آرش آذرنگ روی متن نهایی نوشته ام 

اعالم  می کنم. اگر توصیه های وی نبود این کار نمی توانست به شکل کنونی ارائه شود. 

و سرانجام از رضا رضایی که به دقت تمامی متن را خواند و ویرایش کرد و برای بهبود آن مرا راهنمایی 

کرد، بسیار متشکرم.

در آخرین روزهایی که این کتاب برای چاپ آماده می شد، بهنام، برادر کوچک عزیزم را، که همیشه حامی 

و یاور بی گفت وگوی من بود، از دست دادم. او در ایجاد شرایط مساعد برای تألیف این کتاب نقش مهمی 

داشت. به یادش گل بوسه هایی را که به پاس تعهد و وفاداری بی دریغ بر چهره اش نزدم پرپر می کنم.  

بهمن تقی زاده

اول دی ماه 1399
goroohemonshaeb@gmail. com
@ G_Monshaeb
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خانواده ای غیرسیاسی با نامی سیاسی

بهمن ماه سال 1333 در یک خانوادۀ متوسط کارمندی ساکن تهران به دنیا آمدم. پدرم خیلی دیر به فکر تشکیل 

خانواده افتاده بود؛ به همین دلیل، تا من که فرزند بزرگش بودم آمدم با او آشنا شوم، هفتاد سالش شده بود و ما 

به هیچ شکل زبان یکدیگر را نمی فهمیدیم. من نوجوانی بودم افتاده در تالطمات و بی پروایی های اجتماعی و 

سیاسی دهۀ پنجاه و او پیرمردی چسبیده به محافظه کاری ناشی از یک زندگی سخت. وقتی هم که آمدم کمی 

بیشتر در زندگی او تأمل کنم، خودم پشت دیوارهای زندان بودم و او در بستر مرگ. 

پدرم خرداد 1320 در رشتۀ حقوق از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده بود. آرزویش آن بود که بنویسد 

و همیشه هم به ما یادآوری می کرد که کتابی نوشته است. چنین کتابی را پیدا نکردیم، اما پس از درگذشت 

او، میان کاغذهایش به مجوز انتشار یک هفته نامه برخورد کردیم به نام »بهنواز« با مضمون ادبی ـ اخالقی که 

 آن را منتشر کرده بود یا نه. 
ً
تاریخ صدورش آبان ماه 20 بود، یعنی بعد از دورۀ سیاه اختناق، که نمی دانم اصال

آخرین  در  من  پدر  کرد.  بازی  ما  زندگی  و  اندیشه  در  مهمی  نمادین  نقش  خانواده اش  و  پدرم  زندگی 

شناسنامه اش متولد 1285 شمسی1 و متولد تبریز و عمویش سید حسن تقی زاده2]1[ بود و این برای من که 

اول و  تبریز محل سکونت  بودم خیلی معنا داشت.  نوشیده  را واژه به واژه  ایران احمدکسروی  یخ مشروطۀ  تار

آخر بیشتر عموها و عمه هایم )11 نفر( بود و برای سالیان طوالنی، یعنی تا سه چهار سال قبل که آخرین شان 

درگذشت، از نمایندۀ نسل اول خانوادۀ پدری خالی نبود. یادم است تابستان سال 1352، که سال دوم دانشگاه 

بودم و برای اولین بار پا به تبریز  گذاشتم، از اسامی خیابان هایی که از آن ها می گذشتم، احساس عجیبی به 

من دست داده بود: ماراالن، خیابان، چرنداب، تربیت، َدَوه چی، سرخاب... یک جوری احساس می کردم در 

این کوچه ها و خیابان ها در میان جنگ تن به تن مدافعان تبریز با مهاجمان قزاق، در نبردی دائمی برای حفظ 

استقالل در مقابل آن هایی که چشم به تکه پاره کردن این آب و خاک داشتند، به دنیا آمده ام. در کوچه ها، روی 

2. ر.ک. به فصل 2 و یادداشت ها1. سال انقالب مشروطه.
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دیوارها، به دنبال جای سوراخ هایی می گشتم که مشروطه خواهان کنده و خانه به خانه از شهر و انقالب خود 

دفاع کرده بودند]2[ و کسروی به شکل بدیعی آن را تصویر کرده بود.

در آن روزها میهمان پسرعمویی بودم که خود زندگی بسیار دشواری داشت و پدر و مادرش را در بچگی 

از دست داده بود. عموی جوانمرگ من به علت فقر نتوانسته بود تحصیل کند، اما 3000 بیت شعر به فارسی 

و ترکی سروده بود و تنها چیزی که غیر از فقر برای دو کودک خردسالش باقی گذاشته بود همین دیوانش بود 

که با خط شگفت انگیزی نوشته بود. و پسر عمویم از روی آن برایم می خواند.

همین خرده آشنایی که با ترکی دارم، از همان چند روز و این چند شعر برایم مانده است. شعر »وطن« او 

که در »شاعرلر مجلسی«]3[ چاپ شده بود1، به آبان و آذر 1324، روزهای حکومت فرقۀ دموکرات آذربایجان، 

مربوط بود و انگار برای تهییج تفنگداران ستارخان در سنگرهای تبریز سروده شده بودند:

دوقریدان آی دل سه ویسن میهنی؟

جانیمی قربان ایده رم بس نیجه!

میهنی ویران ایده نی نه ینیسن؟

یوردونی ویران ایده رم بس نیجه!

چون منه عالمده نگهبان اودر

گیتسه او افغان ایده رم، بس نیجه!

عزتم اودر، فخریم اودر، شأن اودر،

عالمی ویران ایده رم، بس نیجه!

روحیم اودر، جسمیم اودر، جان اودر،
جانیمی قربان ایده رم، بس نیجه!2

در همان چند روزی که در تبریز بودم، خبر های شیلی از رادیوی کوچکی که پسرعمویم داشت چون آوار 

بر سرمان فرود آمد. برای من و پسر عمویم که هنوز با دنیای سیاست چندان آشنا نبودیم، چنان بود که گویی 

این قزاقان هستند که سنگرهای تبریز را تسخیر می کنند و تفنگداران مشروطه خواه را به خاک و خون می کشند. 

آن روزها را با مردم شیلی گذراندیم. با آلنده و با اسلحۀ یادگاری کاسترو با کودتاگران جنگیدیم و همراه آلنده 

به خاطر آزادی مردیم. 

یاتی، تبریز، آبان ـ آذر 1324، ص290. 1. سید رضا تقی زاده مطلق، شاعرلر مجلسنین نشر
2. راستی ای دل، میهنت رادوست داری؟

می کنم من جان فدایش، پس چه؟ 
آن که میهن را کند ویران، دودمانش کنم ویران، پس چه؟

نگهبانم اوست، همه شأنم از اوست، عزت و فخرم از اوست، بهر او کنم جهان ویران، پس چه؟
جسم وجان و روحم همه اوست، زین رو فدایش کنم جان، پس چه؟
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سید حسن تقی زاده و خانواده

همۀ ما در خانواده می دانستیم که سید حسن تقی زاده، عموی پدرم، که هر سال عید به خانه اش می رفتیم، 

زندگی پرماجرایی داشته است. اگر از هیچ چیز دیگری نمی خواستیم خبردار شویم، اما بسیار مشتاق بودیم 

هر چه می توانیم از زندگی او بفهمیم. پدران ما با عموی شان به خود و ما هویت می دادند و ما می خواستیم 

این هویت ناخواسته را خوب بشناسیم. همه می دانستیم که تقی زاده در جوانی اش بسیار تند و تیز بوده و اگر 

می آویخته  دارش  به  ثقة االسالم  مانند  نمی کرده، حداقل  تکه اش  تکه  اگر  می آورده،  گیرش  شاه  محمد علی 

است، اما او به سفارت انگلستان پناه می برد و زنده می ماند و از آن پس به تدریج از تب و تاب می افتد. آن زمان 

که من به یاد دارم، دیگر به علت کهولت رئیس سنا هم نبود. ما را در اتاق منتظر می گذاشتند و پس از مدتی 

وی را روی صندلی چرخدار برای دیدن برادرزاده هایش و بچه های شان می آوردند. تا آن جا که به یاد دارم، به 

عنوان مظهر و بازماندۀ مشروطیت روز مشروطیت او را به نزد شاه می بردند که در این اواخر با همان صندلی 

به دارش زده  نبود. شاید اگر  اما قسمت دوم زندگی اش زیاد مطلوب ما جوان ها  چرخدار شرفیاب می شد. 

بودند یا به شکلی فجیع کشته شده بود، بیشتر به او احترام می گذاشتیم و به او افتخار می کردیم!

خالف سید حسن، برادر و برادرزاده های پرشمار او با سیاست کاری نداشتند. اما هرقدر خانوادۀ پدری 

من از سیاست گریزان بودند، سیاست دامان شان را رها نمی کرد. از این رو، برخی برادرزاده های سید حسن، 

به ویژه معدود تحصیل کرده هاشان، از جمله پدر من، از وحشت آن که چپ افتادن رضاخان با تقی زاده، که آن 

را بو کشیده بودند، خطری را متوجه آن ها کند، نام شان را عوض کردند تا از بال به دور بمانند. پدرم وقتی دوران 

 به تقی زاده برگرداند. 
ً
سیاه رضا خان گذشت و فکر می کرد دیگر خطری تهدیدش نمی کند، نامش را مجددا

اما هر کاری می کردند، این نام به هر حال با سیاست پیوند داشت. از این رو، در کشاکش تدبیِر خانه، در نبرد 

 با عدم درک نسل جوان و رفتار مستبدانۀ پدران همراه بود، سید حسن 
ً
روزمره میان پدران و فرزندان، که معموال

 کل خانواده وجود داشت و برادرزاده های پرشمارش بدون استثنا 
ً
تقی زادۀ عزیز که قاب عکسش در خانۀ تقریبا
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 اولین حمالت قرار می گرفت، و اگر دامان خانوادۀ تقی زاده 
ِ

به او عشق می ورزیدند و افتخار می کردند، آماج

را از گرد سیاست به کلی پاک بدانیم، لفظ »خائن« را که این جا و آن جا از سوی نسل های بعدی این خانواده 

 »سیاسی« دانست.
ً
 باید کالمی کامال

ً
نثار سید حسن می شد تا اندرون پدر مستبد خانواده را آتش بزند قطعا

اگر سید حسن تقی زاده را اولین فرد سیاسی خانواده بدانیم، نفر دوم پسر عمویم، فریدون، بود. او که 14 

سال از من بزرگ تر بود در اوایل دهۀ 40 دانشجوی پزشکی تهران و جزو فعاالن پان ایرانیست های فروهری 

بود و مبارزه با استبداد و شاه را، برخالف بسیاری از رهبران فرصت طلب جبهۀ ملی دوم، جدی می گرفت. 

به همین دلیل از دانشگاه اخراجش کردند و سرباز صفر شد. از آن جا که فردی بسیار پرشور و برون گرا بود، 

به خانۀ تقی زاده راه یافت و تقی زاده که بچه ای نداشت و در شور و حرارت و تندی او جوانی های خودش 

زیاد  بگو مگو  تقی زاده  و  او  که  تعریف می کردند  او عالقه مند شد.  به  پسرش  تدریج همچون  به  را می دید، 

 تقی زاده او را نصیحت می کرده و او با تندی، جوانی های خودش را به یاد او می آورده. مادرم 
ً
داشته اند. ظاهرا

که فکر عاقبت را می کرد، از جمله در گوش ما می خواند که تقی زاده به او گفته است که ابتدا درس بخوان و 

سپس به روی هر کس که خواستی شمشیر بکش! )یعنی اگر درس بخوانی، دیگر محال است به روی کسی 

و  برگردد  دانشگاه  به  تا  کرد  او کمک  به  تقی زاده  که همین طور شد.  ما  پسر عموی  دربارۀ   ) بکشی!  شمشیر 

درسش را تمام کند. پس از آن نیز عازم آمریکا شد و رفت که رفت. بعدها برایم تعریف کرد که تقی زاده به او 

پیشنهاد کرده بود فراماسون شود و می  گفت که پیشنهاد او را نپذیرفته است. به نظر من راست می گفت، زیرا تا 

آخر عمرش در آمریکا ماند؛ اگر پذیرفته بود نمی توانست از »مأموریت برای وطن« شانه خالی کند.

نمی دانم چگونه کتاب را کشف کردم، اما هر چه بود بزرگ ترین کشف زندگی ام شد. در کوچۀ ما سه 

نفر کتابخانه داشتند. یکی کتابخانۀ کوچکی متعلق به همبازی یک سال بزرگ تر از من بود و دیگری کتابخانۀ 

ه خمینی که بسیاری از کتاب های چاپ شده در دهه های 
ّ
مفصلی بود متعلق به فردی از خویشاوندان آیت الل

ضیافت  من  اما  می گرفت.  شکل  آرام آرام  که  بود  من  به  متعلق  سوم  کتابخانۀ  بود.  کرده  جمع  را   30 و   20

باشکوهی با کتاب ها و رمان ها داشتم. فرارسیدن تابستان یکی از بزرگ ترین لذت هایم بود و از لحظه لحظه اش 

به همۀ  از دریچۀ آن  پناه می بردم. کتاب را برمی داشتم و  آن  به  بهره می  گرفتم. زیرزمین کوچکی داشتیم که 

جهان و همۀ اعصار پا می گذاشتم. ابتدا با آلکساندر دوما )پدر و پسر( آغاز  شد و بعد به عزیز نسین، گورکی، 

داستا یفسکی، تولستوی، هوگو، شولوخوف، کسروی، آل احمد و دیگران  رسید. گاه روزی یک جلد کتاب را 

تمام می کردم و در حالتی خلسه گون، آشفته از رنج های بی پایان انسان که کتاب به جانم ریخته بود، و در 

اعجاب از تالش های فوق تصور بشری، از زیرزمین بیرون می آمدم.

چهارمین کتابخانه ای که شناختم، متعلق به همین پسر عمویم، فریدون، بود. او نیز همچون سید حسن 

تقی زاده عاشق کتاب بود و کتابخانۀ بزرگی داشت. او انسان پرتحرکی بود که با خود فکر و حرکت و انرژی 

می آورد. آرام و قرار نداشت. برای همۀ فامیل، به ویژه جوان ها وقت می گذاشت. چند زبان می خواند، به همه 

جا سرک می  کشید و برای نوجوانی به سن من بسیار الهام بخش بود. او همچون همۀ فامیل از عشق من به 
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گاه بود1. به همین دلیل به خانۀ ما می آمد و مرا برمی داشت و برای خرید کتاب به فضاهای جادویی  کتاب آ

شاه آباد و جلوی دانشگاه، به سراغ اسامی سحر انگیزی نظیر گوتنبرگ با آن کتاب های نصف قیمت و ساکو با 

آن رمان های شگفت انگیز و ارزان می برد، به جاهایی که از بوی کتاب ها، آن بوی خاصی که ترکیبی از کاغذ و 

رطوبت و مرکب و خاک بود، پایم سست می شد. با کیسه ای پر از کتاب به خانه بازمی گشتم.

گاه به خانه شان می رفتم، از خیلی بچگی. مساحت حیاط شان که در مختاری شاهپور واقع بود، از سطح 

درخت گیالس قطور و قدیمی وسط حیاط بیشتر نبود و کل سطح خانه هم از دو برابر این حیاط بیشتر نبود. 

یادم است که یکبار با جوان دیگری پشت میزی نشسته بودند و چیزی می نوشتند، اعالمیه ای، و من می شنیدم 

کنایه ها و اشاره ها همه متوجه یک نفر است که اسمش را حتی بین خودشان نمی آورند و من می فهمیدم که 

شاه را می گویند. مدام دربارۀ کیفیت کنایه هایی که در متن بود و این که آیا شنونده منظور آن ها را متوجه می شود 

یا نه و اثربخشی و تیزی کنایه ها بحث می کردند. روی میزش کتاب شعری بود که نمی فهمیدمش، اما یک 

بیتش توجهم را جلب کرد: 

سگ رامی شده ایم

گرگ هاری باید...

کتاب شعر، خانگی، سروده های سیاوش کسرایی بود که برای اولین بار در آن جا به نامش برخورد کردم. 

آن جوان دیگر، یعنی دوست  پسر عمویم، هم نادر ابراهیمی بود.

پسر عمو روزی به خانۀ ما آمد و اجازۀ مرا گرفت و مرا با خود به زندان برد! خانۀ ما در چند قدمی زندان 

قصر واقع بود و من هنوز خیلی مانده بود تا سه راه زندان را چیزی بیشتر از یک سه راهی بدانم یا بدانم که در 

فاصلۀ اندکی از خانۀ ما کانونی است که عصارۀ جوش و خروش سیاسی کشور را در آینۀ زندگی انسان هایی 

پشت  را  او  و  دوستش  رفتیم  به مالقات  پسر عمویم  با  دید. همراه  می توان  روزگار می گذرانند  آن جا  در  که 

میله ها، در اتاقی که از وسطش دیواری میله ای تا سقف کشیده بودند، دیدیم. احساس من می گفت که او با 

 چیز بدی نبود. نه تنها احساس نمی کردم که جای بدی رفته ام، بلکه 
ً
پسر عمویم تفاوتی ندارد. آن زندان اصال

برعکس احساس غرور می کردم و بعد مادرم نیز ناخواسته با نشان دادن نوعی شگفتی و احترام این حس را 

تقویت کرد.

1. به همین دلیل، هنگامی که تقی زاده درگذشت و اموال ناچیز او را تقسیم می کردند، یکی از قفسه های سادۀ چوبی اش 
را، که به درد هیچ کس نمی خورد، به خاطر این که می دانستند من به کتاب بسیار عالقه دارم به من دادند که هنوز آن را دارم.



۳
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جز آن که درس خوان بودم، ویژگی متمایزی نداشتم. در درس انشاء عاصی بودم و از آن هیچ گاه نمرۀ ممتاز 

 دربارۀ یکی از آن ها 
ً
نگرفتم. این که بروی و یک باره ورقه ای با یکی دو عنوان جلویت بگذارند و بگویند اجبارا

سخن پردازی کن، برایم عذاب آور بود. اما یادم است که یک بار موضوعی را که برای تکلیف خانه تعیین کرده 

بودند، نوشتم و تحویل دادم. مرا به دفتر خواستند و دیدم همۀ معلم ها نیز آن جا جمع شده اند و معلم خودم 

نوشتۀ مرا برای آن ها می خواند. تشویقم کردند. این ماجرا در دبستان روی داد.

دکتر مجتهدی]1[ مدیر بزرگی بود و همه می دانستند اگر دبیرستان البرز]2[ طی 30 سال به مرکز برجستۀ 

و  البرز  برای  بزرگی  آرزوهای  مجتهدی  اوست.  مدیریت  خاطر  به  است،  شده  تبدیل  متوسطه  تحصیالت 

شاگردانش داشت و این مرکز را، که در آن زمان از برخی دانشگاه ها بزرگ تر بود1، بر همین اساس اداره می کرد. 

مجتهدی در این اندیشه بود که بچه هایش روزی در رأس امور این مملکت قرار بگیرند و به این منظور سعی 

می کرد شاگردان ممتاز را برگزیند و در کالس های خود پرورش بدهد. 

او  به  دلیلی  به  دانش آموزی  سروکار  یا  می کردند  مراجعه  مجتهدی  به  دانش آموزان  اولیای  که  هنگامی 

همۀ  آن  در  و  بود  همراهش  همیشه  که  داشت  کوچکی  دفترچۀ  نمی داد.  نشان  هیچ واکنشی  ابتدا  می افتاد، 

فیزیک و شیمی( مرتب  پنج درس )جبر، هندسه، حساب،  دانش آموزانش را در هر سال، برحسب نمرات 

کرده بود. نام دانش آموز را می پرسید و در دفترچه اش نگاهی می انداخت و آن گاه متناسب با آنچه دیده بود با 

او برخورد می کرد. از این رو، با پدر من همیشه با احترام برخورد می کرد و همیشه به او برای شهریه تخفیف 

قابل توجه می داد. 

عاشق ریاضی بودم و از آن لذت می بردم. البرز در پایۀ دهم دبیرستان دبیر هندسه ای به نام رضوان داشت 

1. در سال 1352، 80 کالس و 4040 دانش آموز داشت.) سده نامۀ دبیرستان البرز، 1252-1352، ص85(
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بود، بسیار سخت  ابتکاری تر  به درس های ریاضی دیگر  اول هندسه را، که نسبت  امتحان ثلث  که همیشه 

می گرفت تا شوکی به همه وارد شود که تالش خود را مضاعف کنند و در نتیجه سطح عمومی باالتر برود. 

ظرف مدت کمتر از یک ساعت همۀ مسائل را حل کردم و از جلسه بیرون آمدم. نفر دوم 13 شده بود!

 قبول نداشتیم، یک 
ً
یادم است که مابین البرز و پلی تکنیک، که ما آن موقع آن را به عنوان یک دانشگاه اصال

در آهنی میله دار فاصله بود که بچه ها از روی آن رد می شدند و به آن سو می رفتند. اولین بار که متوجه شدم 

فعالیت هایی غیر از مسائل درسی در محیط آموزشی در جریان است، هنگامی بود که می گفتند پلی تکنیک 

شلوغ شده است. بچه های پلی تکنیک به پشت در آمده و فریاد می زدند: مردم شریف البرز! به کمک دوستان 

دانشجوی تان بیایید!

می دانستم که برخی بچه ها به جلسات حسینیۀ ارشاد]3[ می روند. شاهد بودم که در جلسۀ امتحان که 

در سالن ورزش بزرگ البرز برگزار می شد و به مناسبتی دکتر مجتهدی صحبتی کرد، یکی خطاب به او فریاد 

زد: فاشیست! 

خانۀ ما نظیر بیشتر خانه های آن دوران یک طبقه بود. چون کسی اتومبیل نداشت، کوچه ها خیلی پهن تر از 

امروز به نظر می رسیدند، هوا پاک و آسمان شفاف و کلک چال و توچال و شاه نشین قاب همیشگی چشمان ما 

بودند. روی پشت بام که ابتدا کاه گلی و بعد آسفالت شد، درس هایم را می خواندم و هر گاه که وقفه ای می افتاد 

چشمم به البرز بود که گویی همیشه حال بین من است و در دلم روایت قهرمان های همۀ رمان ها غوغا می کرد. 

احساس تنهایی عمیقی داشتم. اما به خود اطمینان می دادم که این تنهایی زیاد به درازا نخواهدکشید. به خودم 

تسلی می دادم که این تنهایی را تحمل نخواهی کرد و دیر یا زود این پوستۀ تنگ را خواهی درید و دوستانت 

را خواهی یافت و ظرفیتش را هم خواهی داشت که بهایش را بپردازی. وجودم جست وجوگر چیزی بود که 

بعدها توصیفش را در شعرهای مرضیه احمدی اسکویی یافتم. گویی احساس مرا به قالب کلمات ریخته بود:

آب های راکد در درون خود می میرند

و جویبارهای کوچک در دریا و در آغوش موج ها،

حیاتی تازه می یابند.

نه طوالنی بودن راه، نه تاریکی راه های ناهموار، هیچ کدام مرا از راه خویش باز نداشت.

هستی ما در پویایی، عدم ما در سکون،

هستی مان تالش و نیستی مان آسودن است!
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از کالس نهم به البرز رفتم که برای خودش شهری بود، به صورتی که دانشگاه چسبیده به آن، پلی تکنیک، 

در مقابلش کوچک به نظر می آمد. امواج ریز و ضعیف اعتراض به نظم موجود که در اعماق جامعه جریان 

نداشتند.  بر من  تأثیر عمده ای  به سطح سرک می کشیدند هنوز  گاه  و  تدریج شدت می گرفتند  به  و  داشتند 

بیرون  مدرسه  از  وقتی  که  مقدم،  نهمی ها،  پسر مستخدم ساختمان  نهم  در همان کالس  که  نشدم  خبردار 

می آمد به تقلید از چه گوارا سیگار آتش می زد، خودش را کشت یا معلم تاریخ و جغرافیای یکی از کالس ها 

به نام علی زاده بر اثر آزاری که می دید، چند جلسه نیامده خداحافظی کرد و جوک تلخی، چکیدۀ حکایت 

زندگی امثال خود در این کشور، را تعریف کرد و همه را شوکه کرد و دیگر پیدایش نشد. بچه ها نسبت به دبیراِن 

درس هایی که مدرسه برای شان اهمیت قائل نبود و در کنکور تأثیری نداشتند، بسیار بی رحم بودند، به ویژه 

 عمده اش دروغ است. معلم اگر سخنی خالف تاریخ رسمی 
ً
درس هایی مانند تاریخ که در این سرزمین رسما

می گفت با خطر مواجه بود و اگر همان را تکرار می کرد  بایست خود را برای واکنش بچه ها آماده می کرد که 

گاهانه انتقام توهین به شعور خود را از او می گرفتند. در این میان، فقط ریاضی و شیمی و فیزیک  گاهانه یا ناآ آ

دروغ نمی گفتند. دبیر مذکور در میان اعتراضات بچه ها به زحمت کالس را آرام کرد و گفت: مستی را دستگیر 

کردند که به هنگام مستی در خیابان ادرار کرده بود. او را به کالنتری بردند و برای آزادی اش 28 قران جریمه 

تعیین کردند. پول را پرداخت و هنگامی که از در کالنتری بیرون می آمد، رو کرد به افسر نگهبان کالنتری و 

پرسید راستی این 28 قران ها چه می شود؟ افسر پاسخ داد که صرف عمران و آبادی کشور می شود. معلم این 

را تعریف کرد و رو به بچه ها برگشت و گفت ما چقدر باید بشاشیم تا این مملکت آباد شود؟! 

بچه ها از این برخورد صریح و سیاسی تکان خوردند و متأثر شدند و به جای خنده و تمسخر همیشگی به 

چشم برخی ها اشک آمد و کوشیدند او را به ماندن ترغیب کنند که نشد و رفت.

مدیریت دکتر مجتهدی به البرز اعتبار ویژه ای در کشور بخشیده بود و در واقع این دبیرستان به اضافۀ 



دبیرستان البرز، راهی به کجا؟ 31

معدودی دبیرستاِن دیگر بخش بزرگی از دانش آموزان نخبۀ کشور را در خود جای داده بودند. مجتهدی بر 

اساس این سیاست و برای باال بردن رقابت و کیفیت، از کالس دهم به بعد کالس بندی هایش را بر اساس 

مجموع نمرات آن پنج درس انجام می داد و در ثبت نام دانش آموزان سخت گیری می کرد. 

بنابراین عجیب نبود اگر کالس چهار 1 البرز در سالی که من به آن پا گذاشتم )یعنی در سال 1348( از 

تعداد زیادی دانش آموز بااستعداد، و از جمله تعدادی تیزهوش، تشکیل شده باشد. آنچه عجیب بود آن بود که 

 
ً
قریب به یک سوم دانش آموزان این کالس در طبیعی ترین مسیری که خود، خانواده، اولیای آموزشی و اصوال

همۀ آشنایان انتظارش را داشتند، پیش نرفتند، به صحنه های درخشان علم و فن پای نگذاشتند، به اوج مدارج 

علمی نرسیدند، بلکه مشتاقانه به درون طوفانی که فکرش را هم نمی کردند کشیده شدند، در چرخ دنده های 

و  افتادند  تصورناپذیر  زیر شکنجه های  به  برخی  برخی کشته شدند،  گرفتار شدند،  بی رحم سیاسی  مبارزۀ 

احکام طوالنی زندان گرفتند، برخی هم به این دلیل از گردونۀ درس و علم بیرون افتادند1. اما ما در آن روزگار 

هنوز نوجوانانی سر در دفتر و کتاب بودیم، با فعالیت هایی کم دامنه، آمیخته با شیطنت های کوچک، از سرک 

کشیدن تک و توک به پلی تکنیک در دورۀ پرتالطم اعتصاب اتوبوس]1[ گرفته تا مراجعه به دستفروش های 

خیابانی برای خریدن و خواندن تک و توک کتاب های ممنوعه. 

پیرامون دبیرستان البرز را تعدادی قهوه خانه و ساندویچ فروشی و دستفروشی )که از کتاب های فوق برنامۀ 

درسی تا کتاب های ممنوعه به بچه ها عرضه می کردند( گرفته بودند که همراه با رفع برخی نیازهای بچه ها 

کنجکاوی آن ها را نسبت به دنیای بیرون نیز تاحدی ارضا می کردند. برخی بچه ها در سرک کشیدن به دنیای 

بیرون به این نقاط پا می گذاشتند، غذا می خوردند، چهره ای از زندگِی در جریان را می دیدند، نوک پایی به 

دنیای بزرگ ترها می گذاشتند، پیوندهایی را ایجاد یا تقویت می کردند و به کالس های خود باز می گشتند. غیر 

بِر خیابان شاهرضا )انقالب امروزی( باز شده بود و دخترهای  از ساندویچ فروشی موبی دیک که به تازگی 

مدارس دخترانۀ نزدیک، نظیر انوشیروان دادگر، نیز به آن می آمدند و با پسرهای البرزی آشنایی به هم می زدند 

متفاوتی  بودند که فضای  نیز  قهوه خانه  و  تعدادی ساندویچ فروشی  بودند،  متنفر  آن  از  و بچه های »جدی« 

داشتند و زندگی غیردانش آموزی بیشتر در آن ها جریان داشت. مهم ترین این ها دو ساندویچ فروشی بِر حافظ، 

حدفاصل کوچۀ البرز تا شاهرضا، با صاحبانی ارمنی بودند. یکی شان آساطور نام داشت که بچه ها به او دایی 

آساطور می گفتند و از لوبیا های خوشمزه اش تعریف می کردند. 

روبه روی کوچۀ البرز، در شرق حافظ، کوچه ای به نام ارباب جمشید بود و قهوه خانۀ شاغالم جعفری به 

سمت شاهرضا با یک نانوایی فاصله از این کوچه در بِر حافظ واقع شده بود. افراد مختلفی به این قهوه خانه 

از بچه های حقوق دانشگاه   از جمله گروهی  بودند،  پاتوق خود کرده  رفت وآمد می کردند و برخی آن جا را 

1. محمد معصوم خانی، فرزاد دادگر، امید قریب و رضا طلوع شریفی کشته شدند، سینا سیاح در دانشگاه شیراز ناپدید شد، 
افتاد. مهرداد مسلمی  به زندان  با آن ها مخفی شد و سپس  ارتباط  بهمن تقی زاده به چریک های فدایی خلق پیوست و در 

زنوزی، مسعود مجیبیان، سیامک یغمایی، بیژن بیگلر همدانی و فرزاد سرلتی به زندان افتادند. 



32 نگاهی از درون ...

 بعد از ساعات درسی البرز پیدایشان می شد، اما به قول دوستی که می گفت از 100 متری 
ً
تهران که معموال

می توان دزد و پلیس و آدم سیاسی را تشخیص داد، قهوه خانه روهای مردم شناِس شاغالم آن ها را جوان هایی 

»سنگین« می دانستند و با احترام از آن ها صحبت می کردند. در آن دوران میز کنار در را فردی به نام سید عظیم 

نبویان گرفته بود که برای شرکت ها ماشین آالت اجاره می کرد و برای شان راننده می فرستاد. به بهانۀ وجود این 

سید، آدم های زیادی به آن قهوه خانه می آمدند و در آن جا غذا و چای می خوردند و، از این رو، شاغالم به 

خاطر رونقی که او به قهوه خانه اش داده بود، از او رضایت داشت.

سید عظیم و دیگران همچون همه زندگی عادی داشتند. در آن الیۀ تعامالت انسانی که در آن قهوه خانه 

تا  آن ها دسترسی نداشت  تارهای ظریف دل و مغز  به  بودند. کسی  جریان داشت، الیه های دیگر خاموش 

ببیند با چه آرزوها و امیدهایی به لرزه می افتند یا با شنیدن چه خبرهایی تیز می شوند یا دلتنگ چه خاطرات و 

روزگاری هستند. شاید اگر یکی از هم کالسی های آن روزگار من بزرگ ترهایی نداشت که با سید آشنا درآیند، 

گروهی از هم کالسی های من در سال 1350 در دبیرستان البرز. نفر پنجم ایستاده از راست محمد رضا طلوع شریفی، 
نفر دوم ایستاده از سمت چپ من و نفر سوم نشسته از سمت راست امید قریب است.
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هیچ گاه حتی امروز خبردار نمی شدم که سید روزگاری در نوجوانی فعال سیاسی بوده است1 و در آن روزگار 

نیز دور وبرش از این آدم های عجیب کم نبود. سید و امثال او هرچند خاموش بودند، شاخک های حساس و 

آزموده ای داشتند. آدم های متفاوت و مشتاق را به سرعت می شناختند، تشنگی به دانش و آموختن را تشخیص 

می دادند و در برطرف کردن آن تا حد امکان کوتاهی نمی کردند. با سرکوب و تحقیر سالیان چیزی برای شان 

عوض نشده بود. آرزوها سرجای خود بودند. سید در نتیجۀ این روابط هوای دوستان البرزی اش را داشت و 

به شاغالم می سپرد که وقتی پیدای شان شد، به حساب او از آن ها پذیرایی کند. آن ها را به بساطی هایی معرفی 

می کرد که در کنار شاهرضا بین حافظ و فردوسی فعالیت داشتند. این بساطی ها، نظیر سه برادر و پسرعمو 

به نام قاسمی )نام کوچک دوتاشان احمد و اکبر(، کتاب می فروختند و مخفیانه کتاب کرایه می دادند و از 

آن ها شب ها  برای هر کتاب شبی یک قران می گرفتند.  یا  نمی گرفتند   چیزی 
ً
کسانی که می شناختند معموال

ف کتاب های جلد سفید]2[ سال های 56 و 57 بودند داخل صندوق های آهنی بزرگی 
َ
کتاب های شان را که َسل

می گذاشتند که در کنار خیابان قرار داده بودند و درش را قفل و زنجیر می کردند. در آن دوران، کتاب هایی را 

ین بچینیم، ُرز فرانس،  نظیر پاشنۀ آهنین، مادر، دانشکده های من، کتاب های صمد بهرنگی، برمی گردیم گل نسر

بشردوستان ژنده پوش و اصول مقدماتی فلسفه در اختیار عالقه مندان قرار می دادند.

فعالیت خانوادۀ قاسمی فقط به کتاب محدود نبود. هر سه را به خاطر بمب گذاری در ذوب آهن اصفهان 

دستگیر کردند و به هر یک 10 سال زندان دادند. در دورۀ زندان نیز زندانیان آرامی برای زندانبان نبودند. سید 

عظیم و همسرش نیز دو سه سال بعد در یک تصادف رانندگی کشته شدند.

پس از قبولی در دانشگاه یکی دو بار به البرز سر زدم. هنوز مش غضنفر، آن انسان شریف و دربان اصلی 

البرز، با چشم های سرخ آفتاب زده اش آن جا ایستاده بود و به سیگار اشنویش پک می زد. می گفتند یکه و تنها 

جلوی پلیس ایستاده بود )که می خواست پس از اعتصاب اتوبوس ها به مدرسه بریزد( و به مجتهدی گفته بود 

که من مسئول حفظ جان بچه ها هستم و به مدرسه راه شان نمی دهم. 

به عادت آن روزهایم مدتی به گلۀ بزرگ ماهی های سرخ آن حوض بزرگ در مقابل آن عمارت و کنگره های 

تاریخی اش خیره شدم. آن قدر در آن حوض ماهی درهم می لولید که فکر می کردی ماهی اش از آب بیشتر است. 

وقت کوچ از البرز رسید. تعداد زیادی از ما به بهترین دانشگاه ها راه یافتیم. با معدل 19/1 دیپلم گرفتم و 

در کنکور سراسری که تازه ایجاد شده بود شرکت کردم. 

٭٭٭

یکی از روزهای داغ مرداد ماه1351 کسی پنجرۀ روبه کوچۀ ما را کوبید و با فریاد دردناکی گفت:

ـ نتیجه ها را داده اند. من رد شدم!

1. در سال های 20-32 عضو سازمان جوانان حزب تودۀ ایران بود.


