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این عکس، عکس تازه یافته شده یی است از امیرپرویز پویان که تاکنون در جایی منترش نشده است
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مبارزه ی مسلحانه دریچه ای به دنیایی جدید بود

محمدتقی سیداحمدی یا آن گونه که رفقایش او را خطاب می کنند »رفیق َمَمد« هرچند موهایش را دیگر سفید 

کرده اما هنوز در رس سودای جوانی دارد، او هم چنان به آرمان دوران جوانی اش، به سوسیالیسم وفادار است. 

باشد.  گم  همهمه  این  میان  در  او  نام  می گیرند  لقب  پیر«  »چریک  سابق  رسکوبگران  که  دورانی  در  هرچند 

سیداحمدی که مبارزه را در سال های ابتدایی دهه ی چهل از محفل های مذهبی و نهضت آزادی ایران در مشهد 

آغاز کرده است، در هامن محافل با امیرپرویز پویان آشنا می شود و بعد از طریق اوست که در جریان آغاز جنبش 

مسلحانه ی ایران و تاسیس چریک های فدایی خلق در کوران ماجرا قرار می گیرد. کارگر زحمتکشی که به میانجی 

شور جمعی و اراده ی رزمنده به چریکی مبارز تبدیل می شود. با او در مورد فعالیت محافل مذهبی و نهضت 

آزادی در مشهد، چگونگی گرایشش به مارکسیسم و جنبش مسلحانه، پیوندهای تشکیالتی و مبارزاتی با اولین 

هسته های چریک های فدایی خلق و فصل خون بار زندان و اعدام گفت وگو کرده ییم و البته در متام این گفت وگو 

یک نام به وضوح درخشان است: امیرپرویز پویان، آن جان شیفته ی جوان.
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رفیق ممد چطور شد که با مشی مسلحانه و جریانی که داشت آن را تدارک می دید آشنا شدید؟ 

فکر می کنم شام پیش از جریان سیاهکل با رفقا در متاس قرار گرفتید. روند این آشنایی چطور بود؟

من در یک کارگاِه وزارت راه کار می کردم، به عنوان جوشکار و افزاربند درجه ی یک. آنجا حقوقی می گرفتم به 

کارگر و  به صد  نزدیک  راه  از شهر می رفتم. در وزارت  به خارج  که  برای جاده سازی ای  اضافه ی فوق العاده یی 

صد راننده مشغول کار بودند. در کنار اینها انجمن اسالمی هم داشتیم، شب های جمعه دوره های قرآن داشتیم 

و صبح های جمعه هم سخرنانی می گذاشتیم و از شخصیت های مختلف دعوت می کردیم. آن موقع سه انجمن 

انجمن  بود، دومی  پدر علی رشیعتی مسئولش  کانون نرش حقایق که محمدتقی رشیعتی  یکی  بود.  در مشهد 

تبلیغات اسالمی بود که بیشرت حجازی و بازاری ها بودند، یکی هم انجمن تعلیامت اسالمی بود که ما بودیم. من 

و طهامسبی و پرویز خرسند که بعدن آمد و عده ی دیگری بودیم که از شخصیت های ضددولتی برای سخرنانی 

دعوت می کردیم. در این انجمن بود که من با امیرپرویز پویان1 و پرویز خرسند2 و یک رسی افراد دیگر آشنا شدم.

علت آشنایی هم این بود که ما قرار داشتیم قبل از این که سخرنان رشوع کند دانش آموزها و دانشجوها بیایند و 

اگر مقاله یی نوشته اند آن را بخوانند. یکی از این مقاله خوان ها که مقاله هم می نوشت امیرپرویز پویان بود که 

١٥-١٦سال هم بیشرت نداشت. پرویز خرسند هم که بزرگرت بود به همین دلیل می آمد. از آن طرف هم در وزارت 

راه ما به خاطر حقوق فوق العاده مان اعرتاض و اعتصاب داشتیم. هیات مدیره یی تشکیل داده بودیم که من عضو 

اعضاء  بنابراین همه ی  استعفا بدهیم،  اعتصاب کنیم ولی می توانستیم  البته ما منی توانستیم  بودم.  هیات مدیره 

استعفا نوشتند و دادند دست من که اگر بنا شد استعفا بدهیم همه دسته جمعی استعفا بدهیم. خالصه مبارزه یی 

آنجا رشوع شد به خاطر این که وقتی می رفتیم خارج از شهر ٢٥٠ تومان فوق العاده می گرفتیم و این را کرده بودند 

1- امیرپرویز پویان یکی بنیان گذاران و تئوریسین های نسل اول چریک های فدایی خلق ایران بود که با نوشنت جزوه ی »رضورت 

مبارزه ی مسلحانه و رد تئوری بقا« تاثیر شگرفی در شکل گیری جنبش مسلحانه گذاشت. این جزوه عالوه بر ایران از متون آموزشی 

اردوگاه های جبهه ی خلق برای آزادی فلسطین نیز بود.پویان در 3 خرداد 1350، در خانه ی تیمی ای واقع در خیابان نیروی هوایی 

تهران به همراه رحمت الله پیرونذیری در محارصه قرار گرفت. آن دو تا آخرین گلوله جنگیدند و با آخرین گلوله خودشان را کشتند 

تا زنده به دست ماموران ساواک نیفتند. در برخی منابع گفته شده وقتی ماموران وارد خانه ی خیابان نیروی هوایی شدند سمفونی 

شامره ی 9 بتهوون پخش می شده است. در همین روز اسکندر صادقی نژاد، یکی دیگر از اعضای چریک های فدایی خلق ایران و 

عضو سابق هیات مدیره ی سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک در نربدی در خیابان طاووسی تهران، توانست موقعیتی ایجاد کند که 

دو فدایی دیگر بگریزند و خودش در صحنه ی نربد کشته شد.

2-پرویز خرسند از مبارزین مذهبی در دوران رژیم پهلوی بود. بعد از رسنگونی نظم سلطانی اولین رییس سازمان رسوش شد اما 

از سال 1360 به دلیل نزدیکی اش به برخی هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران خانه نشینش کردند.بعدها مانند بسیاری دیگر 

دوره اش کردند، از او دلجویی کردند و در چند برنامه ی تبلیغاتی، از جمله در برنامه یی برای بزرگداشت روح الله خمینی به او 

امکان سخرنانی دادند تا به »استاد پرویز خرسند« تبدیل شود.
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١٥٠ تومان. کار به آنجا رسید که ما کارگرها نامه نوشتیم و وزیر راه را دعوت کردیم، وزیر هم آمد، منتها وقتی 

آمد و توی سالن سخرنانی کرد با توپ وترش با ما برخورد کرد. قراربود دو نامه هم به او بدهیم. کسی که مسئول 

دادن نامه ها بود به من اشاره کرد که چکار کنم، گفتم نامه ها را نده. بعد هیات مدیره اعرتاض کرد که چرا نامه ها 

را ندادید، گفتم چون این با توپ پر آمده بود، این طور منی شود با اینها برخورد کرد، باید فکر دیگری بکنیم. ما 

دعوتش کرده بودیم که بیاید و باید از ما می پرسید شام برای چه من را دعوت کردید ولی آمده می گوید: شامها 

یادتان رفته چقدرالتامس کردید که استخدام بشید؟ چقدر پارتی بازی کردید، همه تان این طور استخدام شدید اما 

حاال علیه رییس تان شکایت می کنید؟ خب به چنین کسی چه می خواهی بگویی؟ خالصه از هیات مدیره که هشت 

نفر بودیم بعضی گفتند کار درستی کردی و باید شیوه ی مبارزه مان را عوض کنیم و عده ای هم می گفتند باید 

نامه را می دادی.

تنها اینها نبود. مثلن وقتی شاه می خواست با ماشین از فرودگاه به مشهد بیاید، ساختامن وزارت راه در مسیر قرار 

داشت، می آمدند ما را مجبور می کردند که برویم و برای او کف بزنیم. ما هفت_هشت نفر بودیم که منی رفتیم. 

آنها هم می گفتند عواقبی دارد، ما می گفتیم هرچه باشد می پذیریم. خوشبختانه چون من وضع کاری ام خوب 

بود اولن می دانستم اینها به کار من نیاز دارند و ثانین اگر بیرونم کنند هزار جای دیگر کار پیدا می کنم. این 

بود که با آن هفت_ هشت نفر محکم می ایستادیم وهیچ وقت نرفتیم. این طور درگیری ها هم بود. یا مثلن برای 

انتخابات می گفتند بیایید رای بدهید، ما می گفتیم ما در هیچ انتخاباتی رشکت منی کنیم، این ور و آن ور که باید 

شناسنامه هایتان را بیاورید و نشان بدهید، منتها ما باز هم هفت_هشت نفری بودیم که منی رفتیم ولی بقیه ی 

کارگرها می رفتند. تا یک روز که منی دانم چه انتخاباتی بود سوار رسویس شدیم و دیدیم یک نفر که اسمش یادم 

نیست ولی ما به او می گفتیم قلی، خیلی عصبانی است و می گوید این چه کاری است؟ چرا ما را مجبور می کنند 

رای بدهیم؟ خالصه آمد و توی کارگاه داد و بیداد راه انداخت، بعد رفت نزد رسپرست و یک نامه نوشت و تقاضا 

کرد که سه هزار تومان به من مساعده بدهید، گفتند تو چرا سه هزار تومان مساعده می خواهی؟ گفت: می خواهم 

بروم زنم را طالق بدهم بعد بیایم رای بدهم، چون به زنم گفتم بیا برویم از طرف اداره گفته اند باید رای بدهیم 

او هم گفته گور پدر تو و اداره ات، من رای منی دهم، حاال شام اگر می خواهید من رای بدهم این پول را بدهید که 

من طالقش بدهم تا بعد بیایم و رای بدهم. نقل این ماجرا مثل توپ پیچید. خالصه این طور درگیری ها را داشتیم.

در همین ایام در انجمن تعلیامت اسالمی که بیشرت دانش آموزان به جلسات آن می آمدند با پویان و خرسند بیشرت 

آشنا شدم. با اینها یک جبهه ی اسالمی درست کردیم و رشوع کردیم به اعالمیه های مذهبی چاپ کردن، چون در 
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واقع مذهبی بودیم. پرویزخرسند هم دو_سه کتاب نوشت و منترش کرد. اینها فعالیت هایامن بود. منتها توی این 

فعالیت ها دو بار در شب عید کار سیاسی مشخصی انجام دادیم. شب عید زمانی بود که شاه هر سال می آمد 

مشهد که برود زیارت، سال اول درست شبی که این وارد می شد ما اعالمیه هایی علیه شاه که در آن روایتی از 

نهج البالغه نوشته شده بود را پخش کردیم. خالصه این رسوصدا کرد ولی نه آن چنان، ساواک هم کمی پیگیری کرد 

اما متوجه نشد کار چه کسی بوده است. سال دوم هم باز همین طور، روایتی در نهج البالغه هست که می گوید 

اگر مردم با شاه ظاملی روبه رو شدند، خود مردم باید این شاه را بردارند و شاه دیگری را انتخاب کنند. ما این را 

چاپ و پخش کردیم. این بار پخش اعالمیه ها خیلی رسوصدا راه انداخت و ساواک هم خیلی پیگیری کرد تا این که 

فهمید کار چه کسانی است. درنتیجه خرسند، امیرپرویز پویان، قاسمی و یک نفر دیگر را دستگیر کردند. خرسند 

را تبعید کردند تهران که در مشهد نباشد، پویان را چهار روز یا چهارده روز نگه داشتند و آن دو نفر دیگر را هم 

مرخص کردند.

این مربوط به چه سالی است؟

حول و حوش 1340، پویان زیر سن قانونی بود. او را در پادگان زندانی کرده بودند. وقتی بیرون آمد پرسیدیم 

چکار می کردی؟ می خندید و می گفت روی زمین پادگان شن زیادی ریخته بودند، من را به همراه زندانیان دیگر 

هر روز صبح می بردند توی حیاط و می گفتند سنگ های درشت را جدا کنید. باالخره این جبهه ی اسالمِی ما به این 

ترتیب نتوانست کار کند. چون خیلی مبتدی بودیم، نه کار مخفی بلد بودیم، نه کار علنی. همه جا هم می رفتیم. 

در همین رابطه دنبال من هم گویا آمده بودند. من هفته ای دو بار به عنوان فوق العاده می رفتم خارج از شهر و 

وقتی خارج از شهر بودم دو نفر به وزارت راه آمده بودند، نگهبان هم گفته بود که نیست. معلوم هم نشد که 

آیا ساواکی بودند یا نه. ولی یک بار من به خاطر این که عضو هیات مدیره بودم از طرف کارگاه به ساواک معرفی 

شدم. ما می خواستیم صندوق تعاونی درست کنیم و بیست هزار تومان پول جمع کرده بودیم، بیست هزار تومان 

اداره می داد و بیست هزار تومان هم بانک وام می داد. شصت هزار تومان آن زمان پول زیادی بود و  باید  هم 

می توانستیم با آن تعاونی خیلی بزرگی مثل تعاونی ارتش یا تعاونی فرهنگیان درست کنیم. ما بیست هزار تومان 

را جمع کرده بودیم ولی اداره پول منی داد، تا اداره هم پول منی داد و تایید منی کرد بانک هم وام منی داد. این 

شد که یک روز صبح من را صدا زدند و گفتند که این نامه را باید بربی ساواک. خالصه من فهمیدم که چه خرب 

است. نامه را برداشتم و رفتم، اتفاقن یک اعالمیه هم توی جیبم بود، رفتم نشستم توی تاکسی، در مسیری که 
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داشتم می رفتم یک دوستی داشتم که قصاب بود، به تاکسی گفتم اینجا ترمز بزن، رفتم اعالمیه را دادم به او و 

گفتم من را به ساواک معرفی کرده اند، تو در جریان باش و اگر من تا شب نیامدم تو به خانه ی من خرب بده که 

آنجا هستم. خالصه که اطالع داشته باشید و به بچه های دیگر هم خرب بده. بعد رفتم ساواک و تقرینب پنج-شش 

ساعت بازجویی شدم. دکور اتاق را خیلی وحشتناک درست کرده بودند و کلی هم پرونده آورده بودند. دیدم متام 

فعالیت هایی که ما در سطح شهر انجام داده بودیم را آنجا دارند. مثلن بخواهم یک منونه مثال بزنم یادم نیست 

چه روزی بود که نه نفر از ما دورهم در خیابان بودیم و بعد رفتیم خانه ی یکی از بچه ها که چای بخوریم و گپی 

بزنیم، خرسند و امیرپرویز پویان هم بودند. پرس این خانواده با ما بود ولی پدرش بازاری بود و توی خانه عکس 

شاه را به دیوار زده بودند. وقتی پرویز خرسند به مبل تکیه داد چشمش افتاد به عکس شاه، پرویز هم خب هم 

شاعر بود و هم نویسنده. یک دفعه گفت که »به زیبایی تو چون یوزی/ به خوش بویی تو چون گوزی/ منی دانم 

تو ای کس کش/ چرا اینقدر پفیوزی«. حاال در ساواک می دیدم این هم هست. معلوم می شد یا یکی از آن نه نفر 

جاسوس بوده یا یکی رفته جایی تعریف کرده، بالخره از جایی ساواک فهمیده بود که من در همچین جلسه ای هم 

بوده ام. خالصه من گفتم که االن مشکل ما در وزارت راه این است که ما طبق فرمان شاهنشاه پول جمع کرده ایم 

تا تعاونی درست کنیم، ما داریم اوامر شاه را اجرا می کنیم و این به نفع ما هم هست، ولی رییس وزارت راه در 

استان خراسان مخالفت می کند. مامور ساواک گفت: غلط می کند موافقت منی کند، مگر می تواند؟ ما گوشش را 

می گیریم و پرتش می کنیم بیرون. شام تعاونی تان را تشکیل بدهید، پول هم به شام می دهند، هیچ مشکلی هم 

نیست، منتها می دانی که ما اینجا بیخودی نیستیم و باید بدانیم که شام چکار می کنید. تو فعالیت هایی که آنجا 

می شود را چه با نوشته، چه با تلفن به ما برسان. گفتم: من اصلن سواد ندارم و اهل این حرف ها نیستم. او هم 

می گفت: منی شود. خالصه هامن روز می خواستند از من قول همکاری بگیرند، من هم می گفتم من اینکاره نیستم 

و بلد نیستم و سواد ندارم و در نهایت از زیر آن در رفتم. گفتند: تو االن در وزارت راه هستی، افزارمند درجه 

یک هستی، بهرتین حقوق را می گیری، از همه ی جوشکارها درآمد بیشرتی داری. من آن زمان 480 تومان حقوق 

می گرفتم. این را بدان آنجا هم که تو هستی با تایید ما هستی. اگر قبول نکنی، کارت آنجا متزلزل می شود. من 

هم گفتم: منی توانم. آنها هم گفتند: پس منتظر عواقبش باش. بعد رفتم پیش یکی از بچه ها که چند باری ساواک 

رفته بود و برای او همه چیز را توضیح دادم و گفتم تهدید به اخراجم کرده اند، گفت: هیچ گهی منی توانند بخورند، 

خیالت راحت باشد، اینها توپ تو خالی اند و همین طور هم شد. دیگر آنقدر آنجا به من فشار آمد که دیدم جای 

ماندن نیست، هامن موقع ارتش هم اعالم کرده بود که مربی جوشکار احتیاج دارد، من هم استعفایم را نوشتم 
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و رفتم توی ارتش. منتها من امیرپرویز پویان و پرویز خرسند را در جریان همه ی این اتفاقات قرار می دادم. در 

ضمن وزارت راه استعفای من را قبول منی کرد. می گفتند: تو منی توانی استعفا بدهی و استعفایت را قبول منی کنیم، 

استعفایشان را پس  استعفا داده اند و پس فردا آمده اند  امروز  این طور است که  بعضی ها هم می گفتند: تجربه 

گرفته اند. تو برو یک هفته ای فکر بکن. من دوباره بعد از یک هفته استعفایم را بردم و آنها قبول نکردند، از آن 

طرف هم می خواستم قرارداد امضا کنم که استخدام ارتش شوم و در یک زمان منی شد استخدام دو جا شد، این بود 

که رفتم با پویان و خرسند و چند نفر دیگر مشورت کردم و یک نفر گفت که تلگرافی استعفا بده که مدرک هم 

داشته باشی. تلگرافی که خواستم استعفا بدهم رفیقامن امیرپرویز پویان استعفای من را نوشت و به این ترتیب 

تلگرافی استعفا دادم و از فردای استعفا هم دیگر به وزارت راه نرفتم. منظورم این است که نه تنها پویان بلکه 

بچه های دیگر هم در جریان کار من در این موسسه قرار می گرفتند که وضع این طور است.

فعالیت ها به همین منوال ادامه داشت و اوضاع داشت رس و سامان می گرفت که یک نفر از تهران، اگر درست 

به یاد بیاورم به نام فالح آمد که افرس وظیفه بود ولی عضو نهضت آزادی هم بود. حاال منی دانم چطور پویان را 

پیدا می کند. به هر حال یک روز پویان آمد پیش من و گفت: یک نفر از نهضت آزادی به اینجا آمده و می خواهد 

فعالیت هایی بکند، من هم گفته ام یک رفیقی دارم که او هم می تواند با ما همکاری کند. من هم قبول کردم. 

خالصه ما دو نفری رفتیم و آقای فالح هم دید که ما آمادگی داریم. قرار شد یک رسی اطالعیه از تهران به دست 

ما برسد و ما هم آنها را پخش کنیم، من و پویان این اطالعیه ها را پخش می کردیم. به جاهای مختلف می دادیم. 

به بعضی جاها هم کلی اطالعیه می دادیم، پنجاه نسخه، صد نسخه و بعد آنها خودشان این اطالعیه ها را پخش 

می کردند. خالصه این کار را انجام می دادیم و یک رسی جلسات هم بود که من و پویان توی یکی از این جلسات 

ما  که  بود   12-11 تقرینب  روز ساعت  یک  بشناسید،  بهرت  را شام  پویان  این که  برای  حاال  می کردیم.  هم رشکت 

می خواستیم اعالمیه ها را بربیم و پخش کنیم و به افراد مختلف بدهیم. نصف را پویان برداشت و نصف دیگر را 

من. قرار این بود که بعد از پخش اعالمیه ها در مسجد بنا همدیگر را ببینیم، وقتی به مسجد رسیدیم دیگر آفتاب 

غروب کرده بود و خیلی هم خسته شده بودیم. به من گفت: تو مناز خواندی؟ گفتم: نه، ولی حاال که دیگر غروب 

شده، بعدن قضایش را می خوانم، فکر کرد و گفت: آخر ما رفتیم کاری برای اسالم انجام دادیم ولی در عوض یک 

کار واجبش را انجام ندادیم، اگر می خواستیم برویم دنبال مناز کلی دردرس بود و منی شد، حاال من منی دانم قضیه 

از لحاظ دینی چه می شود و می روم و می پرسم. گفتم: حاال منی خواهد بپرسی کی جواب می دهد؟ گفت: نه، من 

آدم هایی را دارم که جواب می دهند. بعد از دو ماه یادم نیست به چه مسئله ای برخوردیم که گفتم: راستی پویان 
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تو قرار بود بروی بپرسی، چی شد؟ قاه قاه خندید و گفت: پرسیدم، اگر بخواهم دسته بندی کنم متام آیت الله های 

مرتقی گفتند هیچ اشکالی ندارد. البته من رفتم به یک نفر مسئله را گفتم، اوهم گفته ما که منی توانیم برویم به 

آیت الله بگوییم تو رفتی اعالمیه پخش کردی، یک جوری گفته بودند که به خاطر یک رسی مسائل اجتامعی و الزم 

برای اسالم بوده که ربط به جمعیت پیدا می کند و این حرف ها. آنها هم البته فهمیده بودند چون می دانستند 

که این جوان ها دارند فعالیت هایی می کنند. خالصه با درک آن زمان ما متام آیت الله های مرتقی گفته بودند که 

اشکالی ندارد، بعدن قضای منازشان را می خوانند ولی متام آیت الله های مرتجع گفته بودند که مناز ستون دین است 

و شام نباید این کار را بکنید. منظورم کنجکاوی پویان بود. من این کنجکاوی را نداشتم، افراد دیگر هم نداشتند.

به هر حال در نهضت آزادی بودیم و این کارها را انجام می دادیم تا زمانی که رسان نهضت آزادی را دستگیر کردند 

و بنابراین دیگر اعالمیه یی از تهران منی آمد، در عوض آخرین پیامی که آمد این بود که برای کمک به خانواده های 

زندانیان پول می خواهیم. من و پویان با فالح نشسته بودیم که من گفتم برای پول باید بروی رساغ بازاری ها، از ما 

هیچ چیزی نصیبت منی شود. ما قبلن و در اوج فعالیت هایامن با برخی افراد جلساتی داشتیم که مثلن یکی از آنها 

کارگر چمدان سازی بود، یکی برادرش فرش فروش بود، یکی برادرش پارچه فروش بود، یکی در بازار کارگر بود، این 

تیپ ها بودند. من به فالح پیشنهاد دادم که ما می توانیم با چنین افرادی جلسات کارگری هم داشته باشیم. ما االن 

با این کارگرها دوره ی قرآن داریم ولی می توانیم با پنج-شش نفر از آنها جلسات دیگری هم بگذاریم. فالح فکری 

کرد و گفت: من باید بپرسم. من گفتم: پرسیدن ندارد ولی حاال تو اگر می خواهی بپرسی برو بپرس. فالح رفت و 

بعد از مدتی خرب آورد که نه ما منی توانیم جلسات کارگری داشته باشیم. پرسیدیم: چرا؟ او هم نتوانست توضیحی 

بدهد. بعد با پویان که بیرون آمدیم من گفتم: چرا مخالفت کردند؟ این ها هم مثل ما چند نفر آدمند، چه فرقی 

می کند؟ امیر گفت: من هم منی دانم. به این نتیجه رسیدیم که به هرحال آنها رهربند و بهرتاز ما می دانند. بعد 

ازاین دوران پویان دیپلمش را گرفت و رفت تهران.

شام هرگز در جلسات مشهد مسعود احمدزاده3 و بچه های دیگر مشهد را منی دیدید؟

نه من آنها را منی دیدم. آنها یک رسی جلسات دیگری داشتند که پویان هم در آن جلسات رشکت می کرد. در واقع 

اینها رفت وآمد داشتم. بعضی  با  اینها بُر خورده بودم و تنها کارگر جمع بودم که  من یک کارگر بودم که توی 

3-یکی از بنیان گذاران و تئوریسین های نسل اول چریک های فدایی خلق ایران بود. او نیز با نوشنت جزوه ی »مبارزه ی مسلحانه، 

هم اسرتاتژی، هم تاکتیک« نقش موثری در آغاز جنبش مسلحانه در ایران داشت. مسعود احمدزاده در 11 اسفند 1350 به همراه 

پنج فدایی دیگر تیرباران شد.
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اینها رفت وآمد داشته باشم. چون ما یک رسی کالس های شبانه و  با  نبودند که من  رفقای کارگر من هم راضی 

دوره ی قرآن داشتیم، ولی خرسند و این بچه ها اهل دوره ی قرآن نبودند، مسلامن بودند، فعالیت می کردند، کتاب 

می نوشتند، سخرنانی می گذاشتند ولی اهل این که بروند توی دوره ی قرآن بنشینند نبودند. در هر حال مجموعه ی 

این فعالیت ها تا جایی ادامه داشت که ١٥خرداد ١٣٤٢ اتفاق افتاد و می شود گفت که آن زمان دیگر به پایان 

رسید. بعد که دیگر نهضت شکست خورد و پویان هم رفت تهران ما دیگر به غیر از هامن جلسات نهضت آزادی 

چیزی نداشتیم که آن جلسات هم ارتباطی با نهضت آزادی نداشت، خودمان دور هم جمع می شدیم و شام و ناهار 

می خوردیم. فعالیت سیاسی نداشتیم و خیلی مایوس بودیم. مثلن فرض کنید ما آن زمان می گفتیم اسالم گفته از 

شام حرکت از خدا برکت، من خودم به این نتیجه رسیده بودم و در جلسات هم می گفتم: ما که حرکت کردیم ولی 

برکتی ندیدیم، پس چی شد؟ آنها می گفتند تو کفر می گویی، می گفتم نه واقعیت این است. خودم تنهایی می رفتم 

دور و بر حرم، همین طور به گنبد نگاه می کردم و فکر می کردم پس چی شد؟ چرا اینها هیچ کاری نکردند؟ تا 

اینکه پویان رفت تهران. من هم چون زنم تهرانی بود به تهران مسافرت می کردم و آنجا پویان را می دیدم. او هم 

وقتی می آمد مشهد به خانه ی من می آمد و با هم بودیم. هم زمان با این من تغییراتی را در پویان می دیدم. یک 

شب گفت: این جلسات نهضت آزادی که داشتید چه شد؟ گفتم: دیگر می رویم شام و ناهار می خوریم. گفت: من 

هم می خواهم یک روز بیایم. یک شب رفتیم آنجا که در آنجا بحثی در گرفت وخیلی داغ شد، من هم خیلی رس 

در منی آوردم. در جلسه ی بعدی آنها گفتند که پویان طرفدار چین شده، من گفتم: ولی چیزی از چین نگفت اما 

آنها این طور تشخیص داده بودند. به هر حال در دورانی که من هم در کارم توی کارگاه وهم در فعالیت سیاسی 

خیلی مایوس شده بودم، پویان آمد و ]حمید[ توکلی4 را به من معرفی کرد و یواش یواش کتاب خواندن مطرح شد 

و مسائل مارکس و جامعه ی سوسیالیستی مطرح شد و متام تناقضاتی که من قبلن داشتم حل شد.

حمید توکلی را به چه عنوانی به شام معرفی کرد؟

آن زمان من دیگر با دانشجوها ارتباطی نداشتم، چون همه هم رفته بودند توی الک خودشان. یک بار که پویان 

به مشهد آمد به من گفت: تو خیلی تنهایی. گفتم: آره! با کسی در متاس نیستم و دوره ی قرآن هم دیگر منی روم، 

حوصله ی این دوره را ندارم. گفت: بیا یکی از بچه ها هست که می خواهم تو را به او معرفی کنم و بعد حمید 

را به من معرفی کرد. حمید هم می آمد خانه و می نشستیم با هم کتاب می خواندیم. توی این کتاب خواندن ها 

4- حمید توکلی از اعضای شاخه ی مشهد چریک های فدایی خلق ایران بود که در 11 اسفند 1350 به همراه پنج فدایی دیگر 

تیرباران شد.



12

مبارزه ی مسلحانه دریچه ای به دنیایی جدید بود

بود که حمید کتاب »چگونه انسان غول شد«5 را به من داد، یا یک کتابی که در مورد مسیحیت بود، به اضافه ی 

کتاب های دیگری که با هم می خواندیم. در واقع یواش یواش من با تز مارکسیسم آشنا شدم و تناقضاتم انگار 

حل شد. زمانی هم که گفتند مبارزه ی مسلحانه از تهران رشوع می شود، من در ارتش جوشکاری درس می دادم و 

ماهی٨٣٠ تومان هم حقوق می گرفتم که خیلی خوب بود، منتها گفتند هرکسی توی شهرستان مباند ارتباطش قطع 

است و اگر می خواهی مبارزه کنی باید به تهران بیایی. من هم مجبور شدم استعفا بدهم. در ارتش هم که بودم 

چند بار من را برای سین جیم به ساواک برده بودند و کلی از گذشته سؤال و جواب کرده بودند. خالصه خیلی تحت 

فشار بودم و احساس یاس می کردم به همین دلیل وقتی مبارزه ی مسلحانه مطرح شد انگار یک راه حلی بود، یک 

فرجی بود، و یک پاسخی بود به مثلن هامن وزیر راه که ما شکایت کردیم از دست رییس اداره در استان خراسان 

و وقتی او آمد به جای این که به شکایت ما رسیدگی کند از او پشتیبانی می کرد. اینها همه تاثیر می گذاشت و 

زمانی که مبارزه ی مسلحانه مطرح شد برای من پذیرش آن خیلی ساده بود.

مبارزه ی مسلحانه را چه کسی با شام مطرح کرد؟ حمید توکلی در جلسات مطالعاتی با شام در مورد 

مشی مسلحانه صحبتی می کرد؟

در مورد مشی مسلحانه نه، اوایل در مشهد در مورد مشی صحبتی منی کرد. اوایل حمید به خانه ی ما می آمد. 

بعدن بچه ها یک خانه یی اجاره کرده بودند که دیگر می رفتیم و در آنجا جلسه می گذاشتیم. چون مادرم و دیگران 

احساس خطر می کردند. من می فهمیدم که این خانه، خانه ی تیمی است. هرچند فقط من و حمید می رفتیم توی 

جلسه و هیچ کس دیگه یی را منی دیدم اما یک بار که رفته بودم جلسه به حمید گفتم اگر بناست ما همدیگر را 

اتاق پنج-شش نفر هستند. گفت: چطوری؟ گفتم: از کفش هایشان که  نبینیم من االن می دانم که در آن یکی 

پشت در گذاشتید معلوم است. حمید گفت: نکته ی خوبی را گفتی. از اینجا بود که یواش یواش مسئله ی مبارزه ی 

مسلحانه را مطرح کردند. البته از بعد ١٥خرداد هم مسئله ی مبارزه ی مسلحانه بین بعضی ها مطرح شده بود. 

هامن بعد از ١٥خرداد من و پویان می خواستیم کاری را انجام بدهیم و بین خودمان گفتیم این قاسمی فرد هم 

تیپ خوبی است، قاسمی فرد یکی از کسانی بود که ما با او در جریان فعالیت های نهضت آزادی ارتباط داشتیم. 

پویان رفته بود رساغ او که برای همکاری دعوتش کند، قاسمی فرد گفته بود: ببین! اگر اسلحه تهیه می کنید که 

5-جلد اول از یک مجموعه ی سه جلدی در مورد تکامل انسان نوشته ی م. ایلین و ی. سگال که برای اولین بار در سال 1347 با 

ترجمه ی آذر آریان پور توسط نرش سیمرغ منترش شد. این مجموعه تا سال 1354 بارها تجدید چاپ شد و بعد از آن هرگز اجازه ی 

انتشار نیافت. کتاب را می توانید از سایت کتابناک دانلود کنید.

https://goo.gl/4TPFVs


13

مبارزه ی مسلحانه دریچه ای به دنیایی جدید بود

مبارزه ی  که  پنج-شش سال  از  بعد  البته  ندارم.  را  کارها  این  دیگر حوصله ی  نه من  اگر  کوه من هستم  برویم 

مسلحانه رشوع شد قاسمی فرد دیگر نیامد و مارکسیست هم نشد. یعنی بعد از ١٥خرداد یک چنین روحیه یی بین 

بچه های مشهد بود که این طور منی شود مبارزه کرد، رژیم می زند و از بین می برد. خب در وزارت راه که رشایط 

آن طور بود، در ارتش هم که من رفتم گفتم: بله من یک زمانی کارهایی کردم ولی حاال اصلن ازدواج کرده ام و 

بچه دارم و واقعن هم می خواستم مبارزه را کنار بگذارم منتها وقتی پویان آمد و این مسائل را مطرح کرد و آن 

تناقضاتی که من داشتم رفع شد، دیگر انگار یک دنیای جدیدی به روی من باز شد.

رفیق ممد شام در آن زمان چند سال داشتید؟

من متولد ١٣١٥ هستم، تقرینب سی ساله بودم که با مارکسیسم آشنا شدم. به هر حال در آن رشایط برای من مطرح 

کردن مبارزه ی مسلحانه چیز عجیب وغریبی نبود بلکه از قبل هم می گفتیم که با این رژیم منی شود این طوری 

مبارزه کرد. خب خیلی تجربه کسب کرده بودیم. نهضت آزادی را می دیدم، جبهه ی ملی را می دیدیم. بچه های 

جبهه ی ملی در مشهد بودند و آنها را می دیدم و در جریان همه ی مسائل آنها هم بودیم. زمان کودتای٢٨ مرداد 

من ١٧ساله بودم و آن جریان را هم دیده بودم. مجموعه ی اینها باعث می شد که مطرح شدن مبارزه ی مسلحانه 

برای تیپ هایی مثل من خیلی چیز عجیب وغریبی نباشد.

به شام چه توضیحی در مورد این که مبارزه ی مسلحانه باید از تهران رشوع شود دادند؟

گفتند: نیروى ما کم است. ما نیروی گسرتده یی نیستیم و منی توانیم از همه ی شهرستان ها رشوع کنیم. ما همه ی 

نیروهایامن را می بریم به تهران و از تهران رشوع می کنیم. باالخره ما می دانیم که تجربه ی این رژیم از ما خیلی 

بیشرت است، ما تجربه ی مبارزاتی نداریم. احتامل دارد دستگیر شویم. احتامل دارد کشته شویم. اینجا دیگر مطرح 

شده بود که عمر چریک شش ماه است. می گفتند: منتها ما باید کاری بکنیم که این خطی که دنبال می کنیم بعد 

از ما که می رویم مباند و عده ی دیگری آن را دنبال کنند، اگر ما بتوانیم این کار را بکنیم یعنی موفق بوده ایم.

اینها را حمید به شام می گفت یا پویان؟

اینها را پویان می گفت. بعد که پویان از ارتباط من در تهران بیرون رفت، به جای او سعید آریان6 آمد و ادامه ی 

6-از اعضای شاخه ی مشهد چریک های فدایی خلق ایران بود. همرس او شهین توکلی و برادر همرسش حمید توکلی نیز از اعضای 

همین سازمان بودند. سعید آریان در 13 اسفند 1350 به همراه سه فدایی دیگر تیرباران شد.
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بحث ها با او بود، مثلن یادم است زمانی که سعید آریان رابط من بود، واقعه ی سیاهکل اتفاق افتاد.

شام هنوز مشهد بودید یا به تهران رفته بودید؟

نه من دیگر در تهران مستقر شده بودم. در واقع از سال ١٣٤٨ من به تهران رفتم.

خانه ی شخصی داشتید یا در خانه ی تیمی بودید؟

من با زن و بچه ام رفتم و در خانه ی خودم بودم. در ضمن من هیچ وقت مسلح نبودم، البته آموزش مسلحانه دیدم، 

با اصغر عرب هریسی7 به بیابان رفتیم و مترین اسلحه کردم ولی هیچ وقت مسلح نبودم، هیچ وقت سیانور هم 

نداشتم. چون زن و بچه داشتم منی توانستم بروم توی خانه ی تیمی و بعد هم این که من قرار بود تدارکاتی باشم و 

بروم یک کارگاه باز کنم، کارگاه خیلی بزرگی که یک مینی بوس بتواند وارد آن بشود. ما نشستیم با سعید آریان و 

پویان صحبت کردیم که یک کارگاه خیلی بزرگ می گیریم که یک مینی بوس بتواند داخل آن بشود و این مینی بوس 

در واقع بیامرستان سیار ما خواهد بود. چون ما که نخواهیم توانست زخمی هایامن را به بیامرستان بربیم، منتها 

پزشک و متام امکانات پزشکی را داخل یک مینی بوس آماده می کنیم و اگر زخمی داشتیم او را به مینی بوس منتقل 

می کنیم و مینی بوس را هم می آوریم داخل کارگاه، آنجا می ماند و معالجه اش که متام شد می رود. اما بعد که 

حساب کردیم دیدیم که چنین کارگاهی باید خیلی کارگر داشته باشد و ما هم که منی توانیم کارگر غیرتشکیالتی 

بیاوریم. به مشکل خوردیم و قرار شد چند کارگاه مجزا بگیریم. کارگاهی که من گرفتم فقط برای تدارکات بود. 

به هر حال کارگاه را باز کردیم. منتها از آنجایی که من قبل از این که بیایم تهران مادرم فهمید که من برای چه 

دارم به تهران می روم، آمد تهران و به برادر و پرسدایی و دایی من گفته بود که این برای کار به تهران منی آید بلکه 

می آید دوباره هامن فعالیت هایش را ادامه بدهد و شام مواظب این باشید، آنها هم گفته بودند تو خاطرت جمع 

باشد ما شش میخ هوایش را داریم. خالصه من به اینها گفتم که می خواهم مغازه باز کنم و مغازه را به نام خودم 

باز کردم، فامیل ها هم هیچ وقت فکر منی کردند که مغازه هم قسمتی از مبارزه است، باور کردند که من واقعن 

برای کار به تهران آمده ام. در هر حال در این کارگاه هر وسیله یی که بچه ها می خواستند نقشه ی آن را می کشیدند 

و بعد من قطعه را درست می کردم و برای آنها می فرستادم. قطعات دامئی ای که ما می ساختیم یکی پالک ماشین 

بود و یکی هم میخ. میخ را برای این می خواستند که هنگام فرار روی زمین بریزند و ماشین ها را پنجر کنند. اینها 

7-اصغر عرب هریسی از اعضای شاخه ی تربیز چریک های فدایی خلق ایران بود که در 22 اسفند 1350 به همراه هشت فدایی 

دیگر تیرباران شد.
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را دامئی باید می ساختیم و تحویل می دادیم. یک رسی چیزهای دیگر هم بودند که می ساختیم و تحویل می دادیم. 

پالک ماشین ها را من اسکلتش را می ساختم، منتها دستگاه پرس نداشتیم که آن شامره های برجسته ی روی پالک 

را هم درست کنیم، بنابراین اسکلتش را من می ساختم و می دادم به رفیقامن اصغر عرب هریسی، او اسکلت ها را 

در خانه به جواد سالحی8 تحویل می داد، جواد سالحی هم پالستیک هایی تهیه کرده بود که می برید ومی چسباند 

روی فلز و بعد رنگ می کرد که عین پالک های راهنامیی رانندگی می شد و تا کسی به پشت آن دست منی کشید 

منی فهمید تقلبی است.

شام در این کارگاه تنها کار می کردید؟

نه، من که رفتم گفتند توی کارگاه یک جای مخفی درست کن. طرحی هم داشتند برای جای مخفی و آن هم این 

بود که زمین را بکنیم و آنجا یک اتاق بزرگ درست کنیم. من می توانستم اسکلتش را درست کنم ولی احتیاج به 

بّنا داشت. گفتم: من یک بّنای خیلی ماهر می خواهم که بتنی که می ریزد صدا را منعکس نکند و محکم باشد. 

پویان گفت: باشد. بعد از دو هفته وقتی دیدمش گفتم: پس بّنا چه شد؟ خندید و گفت تا دلت بخواهد مهندس 

داریم ولی بّنا نداریم. بعدن اصغر عرب هریسی از تربیز پیدا شد که شاگردبّنا بود. اصغر آمد و ما هم طرح اسکلت 

را آماده کردیم. شش تا موزاییک را انتخاب کردم، چهارتا یک طرف و دوتا یک طرف دیگر که وقتی یک چیزی روی 

این دوتا فشار می دادی، این چهارتا می آمدند باال و بعد از این سوراخی می توانستی بروی آن پایین، بعد هم درش 

را می گذاشتی و درزش را هم با موم می پوشاندی که اصلن معلوم منی شد. زمانی که من را دستگیر کردند آمدند و 

همه ی کارگاه را زیر و رو کردند ولی این را نتوانستند کشف کنند. از این مکان من خرب داشتم، عرب هریسی خرب 

داشت، پویان وسعید آریان هم خرب داشتند ولی هیچ کدام از ما اتاق را لو ندادیم. بعد از آزادی رفتم و دیدم که 

آنجا اصلن یک زیرزمین شده، دوتا کارتون هم آنجا داشتیم که منی دانم چه اتفاقی برایشان افتاد. آن مغازه هم 

االن تبدیل به منایشگاه اتوموبیل شده است.

8-جواد سالحی از بنیان گذاران چریک های فدایی خلق ایران بود که در فروردین 1350 هنگام پخش اعالمیه در محله ی پامنار تهران 

تحت محارصه قرار می گیرد و برای این که زنده به دست ماموران حکومت نیفتد با شلیک گلوله یی خودش را می کشد. با توجه به 

این که جواد سالحی یکی از نه نفری بود که ساواک با انتشار عکس آنها، برای زنده یا مرده شان صدهزار تومان جایزه تعیین کرده 

بود، او برای این که جنازه اش مورد استفاده ی تبلیغاتی رژیم قرار نگیرد لوله ی اسلحه را پشت رسش گذاشته و شلیک کرده بود تا 

صورتش متالشی شود و قابل شناسایی نباشد.
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وقتی شام تهران بودید رخداد سیاهکل اتفاق افتاد. شام می دانستید این رخداد به فعالیت هایی که 

شام می کنید ربط دارد یا هنوز برای شام روشن نبود؟

از قبل که منی دانستم، زمانی که سیاهکل اتفاق افتاد من ماجرا را در روزنامه خواندم. هامن بعدازظهر یا فردای 

آن روز با سعید آریان قرار داشتم. رفتم رس قرار و اولین سوامل این بود که آقا این قضیه ی سیاهکل چیست؟ گفت: 

من هم منی دانم، ولی یک چیز را می توانم به تو بگویم، اینها رفقای آینده ی ما هستند. گفتم: چه کسانی هستند؟ 

گفت: از رفقای ما نیستند ولی این را می دانم که از رفقای آینده ی ما هستند و همین قدر اطالعات دارم. حاال یا 

اطالعات بیشرتی داشت ونباید می داد یا خودش هم واقعن همین قدر می دانست. بعد که ما رفتیم زندان برای 

من روشن شد که قضیه چطور بوده.

قبل از سیاهکل هم رفقای جریانی که شام عضو آن بودید عملیات بانک ونک9 را انجام داده بودند...

بله رفقا این عملیات را انجام داده بودند.

شام در جریان این عملیات بودید؟

بله، من در جریان بودم. البته قبل از این که عملیات بانک را انجام بدهند که به من نگفته بودند، منتها می دانستم 

پول هایی که به من می دادند برای خرید مغازه و دستگاه های کارگاه پول های بانک است. به یاد دارم یک روز که 

پویان برای من پول آورده بود و داشتیم راه می رفتیم، گفت: من گرسنه ام. مریض هم بود. رفته بود دکرت و دکرت 

گفته بود: تو احتیاج به تقویت داری. به هر حال رفتیم توی یک قهوه خانه نشستیم و نان و چای شیرین و پنیر 

سفارش داد که بخورد. گفتم: تو که مریضی، پول هم که داریم. چرا منی روی غذای خوب بخوری؟ برو چلوکباب 

بخور. گفت: نه! منی توانم بروم این پول را بدهم چلوکباب بخورم، با چه زحمتی، با چه سختی ای ما رفتیم این پول 

را مصادره کرده ییم برای مبارزه. گفتم: خب تو االن یک مبارز حرفه یی هستی، کار نداری و منی توانی بروی کار 

بکنی، دکرت هم که این را به تو گفته. گفت: آره راست می گویی ولی خودم منی توانم قبول کنم. به این ترتیب دیگر 

مطمنئ شدم که مصادره ی بانک کار گروه ما بوده هرچند وقتی در روزنامه خرب را خواندم هم حدس زده بودم.

9-در مهر 1349 یک تیم از اعضای گروه احمدزاده-پویان، متشکل از احمد زیربم، کاظم سالحی، احمد فرهودی و حمید توکلی 

موجودی بانک ملی شعبه ی میدان ونک را مصادره کردند.
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هم  را  پویان  مدت  این  در  شام  شد.  شام  مسئول  آریان  سعید  بعد  به  زمانی  یک  از  گفتید  شام 

می دیدید؟ در واقع می خواهم بدانم فرم سازماندهی تشکیالت به چه نحوی بود.

من اول که آمدم تهران پویان با من در ارتباط بود. یادم نیست چند وقت طول کشید. یک بار هم همدیگر را گم 

کردیم، یعنی قراربود برود برای من موتور بیاورد ولی رفت و نیامد. من مانده بودم چه کار کنم. برگردم بروم 

مشهد از توکلی قرار بگیرم؟ اصلن توکلی هنوز در مشهد است یا او هم به تهران آمده؟ خالصه با خودم فکر کردم 

من قبلن که به تهران می آمدم پاتوقی داشتم که می رفتم آنجا و خرب می دادم که من آمده ام، پویان هم به آنجا 

رفت و آمد می کرد و از این طریق ارتباط ما برقرار می شد. تصمیم گرفتم به آنجا رسی بزنم و ببینم اوضاع از چه 

قرار است. وقتی رفتم آنجا دیدم پویان هم آنجاست، رفتم جلو و سالم واحوال پرسی به شکلی که جلوی آن رفیقامن 

انگار من تازه از مشهد رسیده ام، خالصه روبوسی کردیم و از آنجا آمدیم بیرون. هر دوی ما به این نتیجه رسیده 

بودیم حاال که همدیگر را گم کرده ایم از این تجربه ی قدیمی استفاده کنیم.

پس یعنی پویان آدرس خانه ی شام را نداشت و فقط باهم قرار داشتید؟

بله، هیچ کس از رفقا آدرس خانه ی من را نداشت. منتها این یک مدتی بود، بعد که پویان رفت سعید آریان آمد. 

هم زمان نبود. بعد هم که اصغر عرب هریسی آمد، او رابط من شد ولی در این دوران هنوز من ارتباط دیگری هم 

با سعید آریان داشتم. به این دلیل که میخ هایی که من می ساختم باید به دست همه ی تیم ها میرسید و کارگاه 

هم منی توانست با همه ی تیم ها ارتباط داشته باشد. فقط تیمی که اصغر عرب هریسی در آن سازماندهی شده 

بود از این طریق به دستش می رسید، ولی بقیه را سعید می برد. من به طور مستقیم با سعید آریان قرار داشتم. 

قرارهای دو هفته یک بار یا ماهی یک بار. ضمن این که کارگاه را هم بلد بود چون من و سعید آریان با هم رفتیم 

و این کارگاه را گرفتیم که توجیه بهرتی داشته باشد. ولی اصغر عرب هریسی از ارتباط من با سعید آریان خرب 

نداشت. سعید آریان یا خودش در کمیته ی مرکزی بود و یا با کمیته ی مرکزی ارتباط مستقیم داشت. میخ هایی را 

که از من می گرفت می برد تحویل کمیته ی مرکزی می داد و کمیته ی مرکزی هم تقسیم می کرد بین متام تیم هایی 

که می رفتند برای عملیات. بنابراین من دو رابط داشتم یکی با کمیته ی مرکزی از طریق سعید آریان و یکی هم از 

طریق اصغر عرب هریسی با جواد سالحی و تیم او. این رشایط تا آخری که من دستگیر شدم به همین منوال بود. 

آن اول که ما میخ ها را ساختیم گفتیم برای هر عملیاتی الاقل صدتا میخ الزم دارند، بعد از اولین باری که رفتند 

و عملیات کردند سعید آریان که رس قرار آمد، از دور می خندید و وقتی رسید من را بغل کرد و بوسید و گفت: 
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خیلی عالی است، ده تا از میخ ها را ریختیم، ماشین هایشان همه پنچر شدند.

رفیق ممد شام در چه تاریخی دستگیر شدید؟

من دوم خرداد هزار و سیصد و پنجاه دستگیر شدم. یعنی یک روز پیش از این که پویان و رفقای دیگر کشته شوند.

شام در مورد فرم تشکیالت چقدر اطالع داشتید؟

ما در مشهد بودیم که حمید مطرح کرد که به نظر تو اسم تشکیالت ما چه باشد. من هم هر چه فکر کردم چیزی 

به ذهنم منی رسید. گفتم این همه اسم در تاریخ هست، تاریخ را بخوانید ببینید چه اسمی از مرشوطه به این ورکه 

این همه مبارزه کرده اند، مناسب است. تا این که آمدم تهران و همچنان مسئله ی اسم مطرح بود، به یاد دارم یک 

بولنت مانند داخلی داشتیم که مناف ملکی هم یک مطلبی در رابطه با کارگرهای قالی بافی نوشته بود که چون 

خودش هم کارگر قالی باف بود، مطلب خیلی جالبی بود. این نوشته ها می آمد، کتاب هم که کامکان می خواندیم 

اما در مورد این که سیستم تشکیالتی چطور است و چه شکلی دارد صحبتی منی شد که همه بدانند چه شکلی 

دارد. من فقط می دانستم که با اصغر و سعید در ارتباطم و خانه های تیمی ای هم وجود دارد که رفقا با هم در 

آن خانه ها زندگی می کنند.

شام اصغر عرب هریسی و سعید آریان را که از قبل منی شناختید در دوران فعالیت تشکیالتی با اسم 

مستعار می شناختید یا با اسم خودشان؟

با اسم مستعار میشناختم اما االن یادم منی آید که چه اسم هایی بود. بعد هم به مدت خیلی کوتاهی عبدالله 

افرسی10 هم آمد که خیلی زمان کوتاهی بود و بعد همه ی ما دستگیر شدیم.

یعنی عبدالله افرسی جایگزین عرب هریسی شد؟

کارها  جریان  در  خیلی  افرسی  عبدالله  منتها  می کردیم.  کار  نفری  سه  و  می آمد  کارگاه  به  بودند.  هم  با  نه، 

10-عبدالله افرسی شاگرد بهروز دهقانی در یکی از روستاهای آذربایجان و از اعضای شاخه ی تربیز چریک های فدایی خلق ایران 

بود. تا سال 1357 و انقالب در زندان بود و بعد از رسنگونی حکومت پهلوی در تاسیس سازمان کارگران انقالبی ایران )راه کارگر( 

نقش مهمی داشت و عضو کمیته ی مرکزی این سازمان بود. عبدالله افرسی را در اردیبهشت 1362 بازداشت و در پاییز 1363 

اعدام کردند.
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قرارمنی گرفت چون محصل بود و تازه داشت جذب سازمان می شد.

شام به چه ترتیب دستگیر شدید؟

ماجرای دستگیری من از این قرار بود که اصغر عرب هریسی گاه ماموریت پیدا می کرد که برود تربیز و برگردد، 

می رفت تربیز، کاری را انجام می داد و برمی گشت. مثلن می گفت من دو روز منی آیم، حاال این که چه ماموریتی 

دارد را منی گفت. یک بار رس دو روز نیامد و ما مانده بودیم چکار کنیم، نکند دستگیر شده باشد، خالصه با کمی 

تاخیر آمد و گفت مشکلی پیش آمد که دیرتر از موعد آمدم. چندبار این اتفاق افتاد و انگار برای ما عادت شد، 

ولی آخرین باری که دیر کرد دستگیر شده بود. وقتی دستگیر می شود توی خانه ی او یک رسی وسائل پیدا می کنند 

و از روی آن وسائل می فهمند که اصغر یک کارگاه دارد. خانه ی عرب هریسی توی میدان خراسان بود و کارگاه در 

مشیریه توی هامن خیابان خراسان بود. اصغر منی گوید کارگاه کجاست، منی دانم چه می گوید ولی آدرس کارگاه را 

منی دهد. ما وقتی دیدیم این دیگر خیلی دیر کرده چند روزی کارگاه را بستیم و رفتیم. منتها چند روز قبل اصغر 

یک ساک آورده بود و گفت: این ساک را می گذارم اینجا و بعد می آیم می برم. گفتم: قرار بود چیزی توی کارگاه 

نگذاریم. حتا روزنامه ی اطالعات را هم که می گرفتیم، می خواندیم و بعد دور می انداختیم. دستور تشکیالتی این 

بود. اما اصغر گفت: چاره ای ندارم و اینها را باید اینجا بگذارم. من با خودم گفتم حاال که تاخیر این بیش از حد 

شده بروم ببینم داخل ساک چیست و ساک را از کارگاه به جای دیگری بربم. رفتم کارگاه و ساک را باز کردم، دیدم 

کلی اطالعیه و اعالمیه و اسناد به اضافه ی شش هزار تومان پول و لباس هایشان داخل ساک است. وقتی من داشتم 

اینها را جابه جا می کردم که از کارگاه بربم بیرون ریختند توی کارگاه و من را گرفتند. بعدن معلوم شد وقتی در 

خانه ی اصغر آن وسائل پیدا می شود و در خانه ی جواد سالحی هم پالک ها را پیدا می کنند، می فهمند که اینها 

باید یک کارگاه داشته باشند. بنابراین دنبال کارگاه می گردند و در متام آن منطقه و شاید در متام تهران مامورها 

را می فرستند که بروید رساغ کارگاه ها تا این کارگاه را پیدا کنید. واقعیت این است که کارگاه ما هم مشکوک بود. 

درست است که به لحاظ ظاهری توجیه کرده بودیم ولی ما تازه به اینجا آمده بودیم. من تازه که امده بودم 

می رفتم توی قهوه خانه با مردم حرف می زدم و دیزی می خوردم. بغل کارگاه یک ریخته گری بود که گاهی اوقات با 

بچه های ریخته گری نهار مشرتک می خوردیم، این کارهای توجیهی را کرده بودم ولی ما مشرتی آن چنانی نداشتیم. 

مثلن صندلی فلزی می ساختم و می گذاشتم جلوی در برای فروش ولی در واقع هدف ما فروش صندلی ها نبود. 

مضافن بر این که ما کارگاهی بودیم که تازه پنج-شش ماه بود آمده بودیم و ساواک هم دنبال این طور کارگاه های 
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ناشناخته بود. در نتیجه به کارگاه ما شک می کنند. در ضمن کارگاه به نام خودم بود و من هم که در ساواک مشهد 

پرونده داشتم. اینها همه چیزهایی بود که ما منی توانستیم در آن زمان حدس بزنیم. منی دانستیم به این گسرتدگی 

متام کارگاه های تهران یا حداقل کارگاه های آن منطقه را تحت نظر می گیرند.

ولی در رابطه با قرارها. من یک مدتی در مقطع بیست و هشت مرداد با جوانان حزب توده هم در ارتباط بودم، 

به در و دیوار می چسباندیم  اینها اطالعیه  با  آنجا می رفتیم  پنبه پاک کنی کار می کردم و  آن زمان در کارخانه ی 

و شعار روی دیوار می نوشتیم. یک رسی تجاربی از آنجا داشتم. یا در دوران نهضت آزادی هم همیشه با پویان 

قرارهایی می گذاشتیم و بنابراین تجاربی داشتیم. در نتیجه ما قرارهای خیایانی را از اینجا رشوع کردیم که توی 

فالن خیابان جلوی فالن مغازه یا پالک می ایستیم، رفیقامن می آید و با هم می رویم. بعد دیدیم که این نوع قرار 

خیلی بد است. بعد با سعید آریان قرار گذاشتیم در یک خیابانی که گذر از آن یک ربع طول می کشید، من از یک 

طرف وارد شوم و او هم از یک طرف دیگر و وسط خیابان همدیگر را می دیدیم، یکی مسیرش را عوض می کرد و 

با هم می رفتیم. بعد دیدیم این هم خیلی خوب نیست. یک خیابان را انتخاب می کردیم، من آهسته راه می افتادم 

و چون سعید آریان خیلی قدبلند بود او پنج دقیقه بعد وارد می شد و به من می رسید و هر دو در یک جهت راه 

می رفتیم. این آخرین تاکتیکی بود که برای قرارها پیدا کرده بودیم ولی در زمینه ی قدرت رژیم آن چنان تجربه ای 

نداشتیم.

زمانی که بازداشت شدید شام را کجا بردند؟

من را شهربانی بازداشت کرد، بردند به شهربانی و بالفاصله بستند به تخت و شکنجه رشوع شد. حرف من هم این 

بود که من کاسبی بودم خارج از محدوده و درآمدی نداشتم، پویان هم با من آشنا بود و از این طریق اینها آمدند 

و پول خوبی به من می دادند، من هم برای اینها میخ و پالک می ساختم. از اول توی شهربانی حرفم این بود و تا 

آخر هم همین ماند. شهربانی این حرف ها را باور کرده بود. به ویژه با توجه به سنم که از همه ی آنها بیشرت بود. 

مثلن ده سال از پویان بزرگرت بودم و فقط هم پویان را می شناختم.

آن روز که توی کارگاه بودید عبدالله افرسی را با شام نگرفتند؟

آن روز توی کارگاه نبود. با وجود این به هرحال کلی من را شکنجه دادند و پاهایم را حسابی َشل و پَل کرده 

بودند. سعید که نبود و پویان هم کشته شده بود البته من خرب نداشتم اما علت این که من تقصیرها را انداختم 
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گردن پویان این بود که او به هر حال تحت تعقیب بود.

بله! پویان یک از آن نه نفر صدهزار تومانی بود.11

دقیقن و امن ترین کسی بود که می توانستم معرفی کنم که کمرت شکنجه ببینم. البته کمرت که شکنجه نشدم ولی 

به هر حال من روی حرفم ماندم و آنها هم دیدند که چیز بیشرتی به دست منی آورند. اما دستگاه هایی که من در 

کارگاه ساخته بودم من را لو داد. هر قطعه یی را که من ساخته بودم وقتی می آوردند می گفتم که من ساخته ام 

ولی چیزهایی را می آوردند که من نساخته بودم و می گفتم من نساخته ام. آنها فهمیدند که من در این مورد راست 

می گویم. چون قطعه های دیگری هم بود که در جای دیگری، حاال یا کارگاه دیگری یا در خانه های تیمی، ساخته 

شده بود. به هر حال اینها به من اعتامد کردند که من دارم در مورد همه چیز راست می گویم. یا مثلن در مورد 

سال های چهل هم که می پرسیدند باز می گفتم من فقط پویان و خرسند را می شناختم. البته خیلی روی گذشته 

تاکید منی کردند و بیشرت مسئله شان اتفاقات جدید بود. این بود که شهربانی توجیه من را پذیرفت. درنتیجه ما نه 

نفر بودیم که جرمامن سبک بود و ما را ازبقیه جدا کردند.

این نه نفر چه کسانی بودند؟

االن یادم نیست، من بودم و یک نفر به نام بهروز دولت آبادی12 که معلم بود و تار می زد. متاسفانه اسم بقیه 

را به یاد ندارم. ما را جدا کردند و گفتند اینها را خود شهربانی به دادگاه می فرستد تا محاکمه بشوند. حداکرث 

حکم من به لحاظ قانونی سه سال بود این را از طریق بازجوها و بعد وکیل تسخیری ام فهمیدم ولی مالقات بی 

مالقات، اصلن مالقات نداشتم. ما را از کمیته منتقل کردند به یک ساختامنی با اتاق های بزرگ، در اتاق ها هم باز 

بود و ما راحت آنجا راه می رفتیم. هر وقت هم که رییس آنجا می آمد از پایین افرس نگهبان به ما خرب می داد و 

ما می رفتیم توی اتاق ها و درها را می بستیم. رییس که می آمد بازدید می دید که همه توی اتاق هایشان هستند، 

با افرس نگهبان قرار گذاشته بودیم که وقتی رییس می آید این بیاید توی راه پله ها و بگوید میخ و ما همه برویم 

داخل اتاق هایامن. یعنی اینقدر جرم ما سبک بود که در دوران بازداشت چنین وضعیتی داشتیم. منتها بعد ساواک 

11-در فرودین 1350 ساواک با انتشار عکس نه نفر از اعضای چریک های فدایی خلق ایران برای زنده یا مرده ی آنها صدهزار 

تومان جایزه تعیین کرد. این نه نفر عبارت بودند از امیرپرویز پویان، رحمت الله پیرونذیری، اسکندر صادقی نژاد، منوچهر بهایی پور، 

محمد صفاری آشتیانی، احمد زیربم، حمید ارشف، جواد سالحی و عباس مفتاحی.

12-بهروز دولت آبادی مشهور به چای اوغلو آهنگساز، نوازنده و خواننده ی برجسته ی موسیقی آذربایجانی و از اعضای محفل صمد 

بهرنگی و بهروز دهقانی در تربیز.
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اینجا می فرستیم برای محاکمه. شهربانی دوست  از  باید بفرستید ساواک و ما  قبول منی کند و می گوید همه را 

داشت بخشی را خودش به دادگاه بفرستد ولی ساواک اجازه نداد تا باالخره زور ساواک چربید و ما را بردند به 

ساواک. آنجا که رفتیم کار من پیچ خورد.

چرا پیچ خورد؟

بازجوی من در ساواک منوچهری بود. او می گفت تو کارگری چطور شده که تو اصلن با پویان در مشهد رابطه 

برقرار کردی؟ چرا چند سال با او رفت وآمد داشتی؟ بعد چطور شده این ارتباط همین طوری با تو به تهران آمده؟ 

تو چرا اصلن استعفا دادی؟ آن حقوقی که آنجا می گرفتی بیشرت از درآمد مغازه ی تو بوده پس چرا استعفا دادی؟ 

خالصه می گفت که تو اگر رس شهربانی توانستی کاله بگذاری ولی رس ما منی توانی کاله بگذاری. من هم در جواب 

هامن چیزهایی را می گفتم که در شهربانی گفته بودم. در ساواک من را شکنجه ندادند ولی همیشه در سلول 

نگاهم داشتند، هیچ وقت من را توی اتاق عمومی نفرستادند. شش ماه در سلول های اوین بودم تا این که مناف 

فلکی13 و نورالدین ریاحی14 را آوردند و بعد غالمحسین فرنود15 را آوردند که هر سه از بچه های تربیز بودند. ما را 

بردند توی یک سلول و با هم فرستادند برای محاکمه. اینجا بود که وقتی با وکیلم صحبت کردم گفت تو حداکرث 

سه سال زندانی داری ولی من سعی می کنم این را به دو یا یک سال تغییر بدهم. خالصه دادگاه اول را ما رفتیم، 

در دادگاه اول من ومناف فلکی اعدام، نورالدین ریاحی ابد، فرنود هم ده سال زندان.

به شام هم اعدام دادند؟

در  بودم،  تربیز16  در عملیات کالنرتی  داشتم،  بود. گفت: من شش عمل مسلحانه  کرده  تعجب  مناف هم  بله، 

13-عبداملناف فلکی تربیزی از اعضای رهربی شاخه ی تربیز چریک های فدایی خلق ایران که در 22 اسفند 1350 به همراه هشت 

فدایی دیگر تیرباران شد.

14-نورالدین ریاحی عضو چریک های فدایی خلق ایران که تا انقالب بهمن 1357 زندانی بود. او بعد از رسنگونی حکومت پهلوی 

در تاسیس سازمان کارگران انقالبی ایران )راه کارگر( رشکت داشت و عضو کمیته ی مرکزی و عضو هیات تحریریه ی نرشیه ی این 

سازمان بود. ریاحی در شهریور 1361 به همراه همرسش طاهره سیداحمدی بازداشت و هر دو در 4 بهمن 1362 اعدام شدند.

15-غالمحسین فرنود مرتجم و نویسنده و عضو محفل صمد بهرنگی و بهروز دهقانی در تربیز بود.

16-در 13 بهمن 1349 تیمی از اعضای گروه احمدزاده-پویان در تربیز به کالنرتی شامره ی پنج واقع در خیابان شهناز حمله و 

بخشی از اسلحه های موجود در این کالنرتی را مصادره کردند. اعضای این تیم عبارت بودند از عبداملناف فلکی تربیزی، محمد 

تقی زاده ی چراغی، اصغر عرب هریسی و جعفر اردبیلچی. عملیات را بهروز دهقانی طراحی کرده بود.
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عملیات کالنرتی قلهک17 بودم، در چهار مصادره ی بانک بودم، به من اعدام بدهند مشکلی نیست ولی من تعجبم 

از این است که به تو چرا اعدام دادند. بازجو هم که آمد و در را باز کرد که ببیند نتیجه ی دادگاه چه شد، مناف 

گفت: بیا این هم از رژیمی که بازجوی آن تویی خب من اعدام، قبول، ولی این چی؟ چرا به این اعدام دادند؟ 

خود بازجو هم تعجب کرد. مناف گفت: حاال تو ببین داری برای چه سیستمی کار می کنی؟ این دورانی بود که 

خیلی روی مناف کار می کردند که به تلویزیون برود ولی هیچ وقت نرفت. ما توی همین سلول بودیم تا دادگاه 

دوم. وکیل من رسهنگ حسینی، یک رسهنگ بازنشسته بود. این اصلن باروش منی شد به من حکم اعدام داده اند، 

خودش هم به من گفته بود تو حداکرث سه سال زندانی می شوی. در این هشت ماه هم که من مالقاتی نداشتم با 

خانواده ام متاس گرفته بود یا خانواده ام با او متاس گرفته بودند و در هر حال پانصد تومان هم از آنها پول گرفته 

بود و به آنها هم همین را گفته بود. باالخره در دادگاه دوم وقتی نوبت وکیلم شد که دفاع بکند، بلند شد و گفت: 

من منی توانم از ایشان دفاع کنم، چه دفاعی کنم؟ حکم ایشان طبق قانونی که در این کشور وجود دارد حداکرث 

سه سال است، حاال اگر صالح مملکت در این است که این اعدام شود پس چرا دادگاه تشکیل می دهید؟ بعد هم 

نشست. این حرف را که زِد مناف زد به پهلوی من و گفت: این وکیلت فردا سلول بغلی ماست. خالصه در دادگاه 

دوم وقتی حکم را خواندند دیدیم که حکم من ابد شده است، مناف هامن اعدام، نورالدین ریاحی شد ده سال 

و غالمحسین فرنود هم سه سال زندان گرفت. این اعدام ها و این تخفیف ها بستگی به جو جامعه داشت. اینها 

محاسبه می کردند که االن برای این که خشونت را توی جامعه بگسرتانیم باید ده نفر را اعدام کنیم.

با مسعود  قرارش  و  داده  نشان  مناف ضعف  که  روایتی هست  فلکی،  مناف  ماجرای  به  برگردیم 

احمدزاده را گفته بوده و بعد هم در زندان یک شکلی از بایکوت در مورد او از طرف رفقای دیگر 

اعامل می شود. می خواهم روایت شام را به عنوان کسی که مدتی با مناف هم سلول بوده یید بشنوم

ما در قسمتی بودیم که پانزده تا سلول داشت. سلول ما کنار مسرتاح بود. هرکدام از بچه ها که می آمدند دستشویی 

می توانستند با ما متاس بگیرند. البته بستگی داشت آن موقع نگهبانی که معمولن قدم می زد کجا باشد. اگر جلو 

ایستاده بود ما می توانستیم خیلی راحت باهم صحبت کنیم. درست روبروی سلول ما یک سلول دیگری بود که 

17-در 16 فروردین 1350 تیمی از چریک های فدایی خلق ایران به کالنرتی قلهک حمله کردند و ضمن مصادره ی چند اسلحه، 

اتوموبیل های این کالنرتی را به آتش کشیدند. مسعود احمدزاده، عبداملناف فلکی تربیزی، خلیل سلامسی نژاد، مجید احمدزاده و 

حسن نوروزی اعضای این تیم عملیاتی بودند.
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مناف آنجا بود، با سیروس نهاوندی18 و کوروش یکتایی که با سازمان سیروس نهاوندی بود. روی اینها کارمی کردند 

که آنها را به تلویزیون بربند. بعد سیروس نهاوندی و دوستش را از آن سلول بردند و به جای آنها یک مجاهد را 

آوردند به نام ]نارص[ سامواتی، این سامواتی کسی بود که پای دکل های برق مبب گذاشته و دکل ها را منفجر کرده 

بود و حکم اعدام گرفته بود. روی این دو کار می کردند که بروند تلویزیون. در نهایت سامواتی قبول کرد ولی 

مناف زیر بار نرفت. بعد حکم سامواتی از اعدام شد سه سال. خیلی هم به اینها می رسیدند گوشت و انواع غذاها 

به آنها می دادند یا به ما روزی سه نخ سیگار می دادند ولی به اینها یک بسته سیگار می دادند. منتها بعد سامواتی 

از کاری که کرده بود پشیامن می شود و توتون ده-پانزده نخ از این سیگارها را با آب می خورد که خودکشی کند 

ولی می فهمند و می برند معده اش را شست وشو می دهند و منی میرد. خالصه بعد از چندوقت مناف را آوردند توی 

سلول ما، توی سلول ما هم من بودم و ریاحی. تا زمانی که توی سلول خودش بود بچه هایی که می آمدند بروند 

دستشویی می گفتند مناف خائن است، مناف خیانت کرده و مناف هم ساکت بود. تا این که مناف آمد به سلول 

ما. من و ریاحی مانده بودیم که حاال با این چه کار کنیم؟ چطوری برخورد کنیم؟ هی با هم پچ پچ می کردیم که 

چه کار کنیم. بیست و چهار ساعتی این طوری گذشت دیدیم منی شود که با او حرف نزنیم، بنشینیم ببینیم او چه 

می گوید، به هر حال باید راجع به این مسئله صحبت کنیم. به مناف پیشنهاد دادیم که تو حارضی جلسه بگذاریم 

و در رابطه با این کاری که انجام دادی و ضعفی که نشان دادی صحبت کنیم؟ گفت: آره. نشستیم و صحبت 

کردیم. گفت: کاملن درست است. من مسعود را لو دادم، من را که گرفتند، اولین شالق ها را که خوردم نتوانستم 

مقاومت کنم. فوری دست هایم را بردم باال و تسلیم شدم. من را گذاشتند توی ماشین و رفتیم رس قرار و قرار را 

لو دادم و هر چه هم داشتم و نداشتم گفته ام. من نتوانستم در مقابل شکنجه تاب بیاورم. همین االن هم اگر 

حرفی با هم دارید جلوی من نزنید چون اگر من را بربند و بخواهند شکنجه بدهند من هر چه دارم می گویم. ولی 

قبول منی کنم که خیانت کرده ام، اما کاری که کردم در حد خیانت است، این را قبول دارم ولی من خائن نیستم. 

من در دادگاه دفاع خواهم کرد. آن زمان دو مدل دفاع بود، یکی دفاع ایدئولوژیک و یکی دفاع صنفی. مناف 

18-سیروس نهاوندی عضو کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی و سازمان انقالبی حزب توده بود که در سال 1345 

برای تشکیل سازمان به ایران آمد و سازمان رهایی بخش خلق های ایران را بنیان گذاشت. اعضای این سازمان در آذر 1350 و چندی 

بعد از اقدام ناموفق برای ربودن سفیر آمریکا در ایران بازداشت شدند. نهاوندی در زندان همکاری با ساواک را پذیرفت و طی 

یک منایش ساختگی از زندان فرار کرد. او در بیرون از زندان سازمانی به نام سازمان آزادی بخش خلق های ایران تاسیس کرد که 

ماموریت عمده ی آن به دام انداخنت مبارزین بود. در شب یلدای 1355 بخشی از اعضای این سازمان که به ماهیت پلیسی نهاوندی 

پی برده بودند و می خواستند او را به محاکمه بکشند، با همکاری نهاوندی در محارصه ی ساواک قرار گرفتند و همگی کشته شدند. 

از رسنوشت نهاوندی اطالع موثقی در دست نیست. برای اطالعات بیشرت می توانید به کتاب »حلقه ی گمشده؛ سیروس نهاوندی. 

نوشته ی باقر مرتضوی« مراجعه کنید. 

https://goo.gl/FodHQm
https://goo.gl/FodHQm
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گفت: من دفاع ایدئولوژیک خواهم کرد، من را اعدام می کنند، از اعدام منی ترسم و امیدوارم که خلق و رفقا من 

را ببخشند. البته این خالصه و نتیجه ی صحبت های ما بود. ما نتیجه ی این مذاکره را با مرس به سلول های دیگر 

انتقال دادیم. زمانی هم که وقت دادگاه مان شد کاغذ و قلم دادند که منت دفاعیامتان را بنویسیم. من که دفاع 

صنفی نوشتم همین که کاسب بودم و اینها، ریاحی یادم نیست چی نوشت اما او هم صنفی بود، اما مناف کاملن 

از منظر ایدئولوژیک دفاع کرد. به یاد دارم در جایی که من هم حضور داشتم وکیل تسخیری به مناف می گفت: 

شام رفتید کالنرتی تربیز و قلهک و آنجا چهار-پنج نفر بودید و شلیک کردید، ولی تو بگو من که شلیک کردم به 

پاسبانی نخورده. من هوایی شلیک کردم. مناف می گفت: اگر تو وکیل من هستی و می خواهی از من دفاع کنی 

باید از کاری که من کردم دفاع کنی. باید بگویی اینها حق داشتند به کالنرتی حمله بکنند. به هر حال بعد از آن 

بحث ها ما با مرس زدیم که مناف می خواهد دفاع ایدئولوژیک بکند و قضیه این طوری است. می گوید که ضعف 

من در حد خیانت است اما من خائن نیستم. بعد از این بچه ها کمی آرام گرفتند. ما دفاعیامتان را که نوشتیم به 

یاد دارم چند نفر از بچه ها که یکی شان دکرتی بود به نام احمد احمدی گفتند این دفاعیاتی را که نوشتید بدهید ما 

بخوانیم، دفاعیه ی مناف شش صفحه ی بزرگ بود. ما توی حامم اوین جاسازی داشتیم، هر چیزی که می خواستیم 

آنجا ما برمی داشتیم. دفاعیه ی  آنها برمی داشتند، بعد پاسخش را می گذاشتند  آنجا  رد و بدل کنیم می گذاشتیم 

مناف را هم بردیم و آنجا گذاشتیم، آنها هم برداشتند و خواندند و برای دفاعیه ی مناف اصالحیه هم وارد کردند، 

خیلی تشویق کردند که خیلی خوب است و یک اصالحیه هم نوشتند. ما رفتیم آوردیم و این اصالحیه را هم به 

طور کامل وارد کرد.

این »آنها«یی که می گویید یعنی چه کسانی؟

من فقط احمد احمدی را یادم است، بقیه را یادم نیست اما کسانی بودند که از لحاظ کادری از احمدی هم باالتر 

بودند. خالصه قبول شد و دیگر بچه ها که پشت سلول می آمدند آن حرف ها را منی گفتند. از هامن زمان که ما 

مرس زدیم دیگر یواش یواش این ماجرا متام شد.

زمانی که مناف را بردند برای اعدام از سلول شام بردند یا شام را آن زمان جدا کرده بودند؟

یک رشته سلول یک طرف بود و یک سالن وسط و یک رشته سلول هم آن طرف. آخرین باری که ما برگشتیم و 

دیگر تکلیفامن روشن شده بود، وارد سالن که شدیم مناف را از ما جدا کردند و اعدامی ها را بردند آن طرف. 
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اینجا جایی بود که ما باید از مناف خداحافظی می کردیم، خیلی لحظه ی سختی بود. واقعن منی دانستیم چه باید 

بگوییم، بغلش کنیم؟ ببوسیمش؟ اصلن یک وضع بدی داشتیم. خیلی سخت بود خیلی. هی نگهبان می گفت: 

متامش کنید. خالصه بعد از چند بار تذکر از هم جدا شدیم. ولی از دادگاه که با اتوبوس برمی گشتیم خیلی افرسده 

بودیم، اصلن یادم منی آید در متام مسیر با هم حرفی زده باشیم. باالخره مناف را بردند و من و ریاحی و فرنود را 

بعد از چند روز از اوین به کمیته ی مشرتک بردند. آنجا بودیم تا این که خواستند ما را به زندان قرص منتقل کنند. 

حمید ارض پیام بود که االن ایران است، بهروز حقی بود که در آملان زندگی می کند. خالصه پانزده-بیست نفر بودیم 

که ما را باید می بردند و چند نفر هم می ماندند. اینها از قبل با هم قرار گذاشته بودند. زمانی که ما از طبقه ی 

سوم که در آنجا بودیم آمدیم پایین ایستادیم، آنها هم همه آمدند دور این دایره ایستادند و رسود چریک های 

فدایی را دسته جمعی خواندیم که خیلی عالی بود و طنین باشکوهی داشت. نگهبان ها هر چقدر تالش کردند و 

داد و بیداد راه انداختند، صدایشان به جایی نرسید و ما هم تا انتها رسود سازمان را خواندیم.
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