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اطره!   ک عکس و هزار 

رواز«نوسنده کتاب    »رنده نو

  

رای من در کس وژگی عمی گويند  رخي پيوند می دهد. عکس فوق  اطره را   ٓن است که 

ستدوران  از شرين اطره ایشانه  رصفاً  ٓوربل  ،نوجواىن ن ارزه   د رخي م  سىلفصىل خونني از 

تار ارائه حتليل از  ن نوش د و در خون غوطه ور شد. قصدم در ا گ نه ج سىل که قهرما انقالىب است. 
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رخيی  دواره مه رويدادهای  ست. بلکه  ه ن د و گو م رفقاىي است که مهواره  من بوده اند و هس ذر ا

اكست دشان  اغشان می روم رس و خسىت وقت هر دلتنگی  جيوش ي نبه قول . رفقاىي که استه هيچ از 

مب. جرئت و   شرتی    قوت ب

ش چفوق  تصور ٓمىل ها" در دی پ م " رش ۴۱ -۴۲سال  تمي فوتبالحتت عنوان "سايىت به  " م

الفشد.  ه در سايت  ر رشدهٓ ق ذ الً اواخر دهه چهل مشىس است و عکس  رتزمان دق علق مي ت اح م

ٓموزان به  لوی" داش  ان اسياری از . ه استبود(مخيىن امروز) "دبريستان  ز دوستان  ان تميزک

مك بود ن در دوره هاىي  ند. ه ازد ٓ ه گاه مه بممصميی بودسيار ر از  ک ٓرزوهای . دوستاىن که  ودمي و 

ال   ل خ ر  ردمي و  مه قسمت می  گر نوجواىن را   ،زندگی یها رضورت مهه نا . ميردیمرواز کد

رد. هر ک از ما مه سياری از ما را از  داگانه رهسپار دا  طی  شورخبتانهشدمي.  معلومو مسريی 

ن  د هل و چ ا رب سال از چ ن دوستان ىب  سياری از ا ری می دهمرسنوشت  افظه ام  اىي که  د .  

ی به انقالب  ته تان در سال های م ن دوس ن انقالبدر و  ۱۳۵۷ر از ا درگري فعاليت های  ،جر

الىت  –سياىس  تشک ه و حمروم س و تصف ريه   شدند و اكرشان به  ل دولىت و  کی  شيد.از مشا

ن عکس حضور دارند که نزي ددو نفر  "سازمان فدائيان اکرثيت" و مهراهی  به دليل  ۶۰در سال ر ا

ٓمل مشارت  ام  انت خورد. در رسوب ق رای ابد داغ خ شاىن شان  ر پ ام شده و  اص و       رسوای 

ٓ رای من وژه اما  ن عکس را  رن و انقالىب ،رده که ا رشو رن، پ ن از حمبوب   حضور سه 

ن از شهری هامي رن مه  ارزاناست. سه  ٓمل. رضا فداىي، وىل  م  ن و حشمترودگرهللا رجسته شهر 

ىل فداىي به جرم  ۱۳۶۰ رماه. رضا در پور نياىك اسدی هللا رادرش  ن در  یهواداربه مهراه  از جماهد

ران  ) شهرٓمل (گو در استاديوم  ئولني سازمان پياكر در مازندران بود که شد. تري  ۱۱ر دوىل از مس

ر  ( ۱۳۶۲ بهشتي ارد دام شد  اول ماه مه) در اون را رده شد ا اک س اوران به  و حشمت و در 
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من  ٓمل و در هفمت  ام رسبداران در  ن ق خت ۱۳۶۰اسدی در جر م و و در  ان  گور مجعی ىب 

  .ٓرام گرفت شاىن

  

  

  

  

شسته از از وىل رشوع می کمن.   )چپ نفر دوم(

زرگرت بود و  ،ک سال و اندی از من  . اولني ۱۳۳۴م

 شش روز مدرسه ام  تصور او گره خورده است. هنوز

اطرشوم شش سا ماه مانده بود که  ش از اندازه  رهاىي از شيطنت های . مادرم به  درسه مرا راهی مب

من  رد   ش س اول ب ٓزاد در  انهحضور من  "رش"از  وبه عنوان مسمتع   چقدرهر . راحت شود در 

زرگرت بودند و  رادری که از من  رد که دو  ستان در ارصار  خود بربند  مرا  ،نددرس می خواندمداد د

ظم مو حتويل  الىل  ی به  ل های از که ٓقای  ن ، دنمادری ام بود بده دور فام کردندٓ ول   چون ق

رد و اما  شيدند. الت میجخ ول  ری وىل ق نا او مهني  ٓش ر  داش  ک سال و نمي زود عث شد که 

ر به دبريستان  ،شوم ر  زود روم و خوشبختانه زود شگاه  ارزاىت مسائلو دا نا  سياىس و م   . گردمٓش

زرگ شدم.  رد.  شمرا در شيطنت هااو  وىل  م نوروز  عيدیرشک می  ی هاىي که م ا

رقه ای می خريد گرفت  ل هفت تري  ه های فام مل های وسرت ه دست رای مهه  ن را در مجعی ادای ف

اشق فوتبال ٓورمي.  ن ماهر تمي  بودوىل  ابشهر فوتبال و به عنوان دروازه    شد.  انت
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ن از داش  ۱۳۵۲در پائزي مه سياىس شدمي. وىل  یپا بهپا  ک به ىس  زد گر ٓ به مهراه  موزان د

انه های شهر پخش شده بود امه ای که در متامی  اطر پخش ش زداشت  ،به  و د شتوسط ساواک 

د ماهی  رد. را چ رس  رد. من راهی در زندان ساری  ٓزادی مرا در جتربه زندان خود رشک  بعد از 

شگاه شدم و وىل شغل معل رگزيددا ت  عاً يرس  و می  ان شاگرداش حمبوب رد. کتاخبانه ای ٓو  به دستدر م

ن حتت  سياری از جوا اد که  ان  ٔثدر دبريستان طربی ب ارزه انقالىب ٓن کتاخبانه به سياست و م  ريت

کی از اكرهای من  ٓوردند.  گران روی  يه کنو د ران کتاب  رای کتاخبانه اش از  ن بود که    . ميا

ان ما مهفکری ب ىل رسيع م ٓمد. ه خ ٓن دور هوشزي تاو وجود  ان بود و  رسعت نوشته های خمفی 

ق را می خواند و  رد. اطر به دق اطرمی س ٓورم  به  ست"که جزوه ی را روزمی  ست لن  - مارس

ٓن سيامک زعمي است  - "ها و مشی چرکی ری که بعدها فهميدم نوسنده  ردرا   -ا ش  . او بودم هرا

عث شد که  ش حصه گذاشت. مهني فصل مشرتک ها  اك ر  رد و  وری خواند و حبث  ري   رسعىت 

گر  ر رفقای د ن انقالب  او و  خط " النيفع حمفىل سازمان دهمي و به عنوان ،مانند حشمتدر جر

ارزات دوران انقالب  یمؤرنقش  "هس . در سازمان دادن تظاهرات های ايفا کنميدر شهرمان در م

ىن موضعی، در زد و خورد  ا ٔموران های خ ىن  م  هو ارش، در شب های حکومت مردمی کشهر

در همي. د رسوساماىنشهر به امور نمي تالش ک شمي و کنار مه  ،ٓوردند به دستمردم کنرتل شهر را 

ارزات سازماندهی دفاع از  ارزات و  دهقاىنم ني مد م ن پايه گزاری شورای  واكرگران  انا و ه اكر

ىن و يورش  واهای حمالت رشو رقراری  شججياد ابه شهر ن دفرت دا ارز و و ٓموزان م واره مه داش 

ارزات رشح کنار مه بودمي.  ن م د. طوالىن استا ن نوشته منی گن    )۱(و در حوص ا

ه او از حمفل ما به سازمان پياكر پيوست و من  ۱۳۵۸در سال  ست هو بق ای به احتاديه مكون

ران.  اد می شدمي اما ا دل های سياىس نظری  ن ها مانع  کچيه هر وقت مه را می ديدمي درگري  از ا
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ستان  شد.  گر  کد ت به  القه مان س ن  ۶۰مك شدن  هی  او داشمت و ا و سني ديدار   ديدارمانوا

ن  انه رضورت  –خودمان سياست های بود. من او را در جر و او  قراردادم -سازمان دهی رزم مسل

دا شدمي.  رد و از مه  رتالطم و خمالفت  ک در مسري  لريمغ ىب رالتهاىبهر  مي.  ربی مطلق  گام گذاش

ای داشت.  دم که شهامن دوره مهواره در گوشه قلمب  ارج شدن ااو ايعه ای ش شور اسهنگام  ري ز 

انواده اش ىت از راديو بغداد نريوهای عراىق شد و ح درای  رف ن  ی پيام فرستاد. بعدها فهميدم که ا

انواده هشيارانه  ران مشکوک  عنوان به از وی که بود از سوی  دستگري شده بود و در اون به در 

رد دی اكرساز نحفاظت کن  ،رس می  دی که   رف ٓزاد شود اما درست زماىن شدد.  توسط  که قرار بود 

رمغی از اعضای احتاديه  محمدرضاتوسط شناساىي شد. (به قوىل  ک تواب گر  اهست مكون س و به قوىل د

زي رو شد او  .پياكر)اعضای نصريی از  محمدرضاتوسط  ستاد و از زماىن که مهه  دفاع  شهآرمانحممك ا

رد. به دليل دست و لرزش ذره ای رد. بدون  انواده نوشت و  مهگان وداع  مه ای خطاب به  قمل 

دام و ۱۳۶۴ سال  ،رشايط زندگی خمفی رب ماندم.  یاز ا  امروز حس می اما حضورش را  مهنيىب 

رای ودىك، مشرتک شيطنت های  کمن. دمل  ىن تظاهرات ها و دوران  ا از  رم ومشرتک نربدهای خ

من دل های ىب پا احدر دوران انقالان ٓن  ه ها و م الم ش مكون ب هنگام نوشنت ا ک ج سىت ث تئور

   )۲( به شدت تنگ می شود.
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گری فر اول) شسته از چپ ن(شمت اسدی اما ح  قصه د

رن  ک  زد رن و  ستان رداشت. مصميی  چهارم ابتداىي  بود. از ميد

س شدم.  ش  باً ي تقر  او مه کسان پ ل زندگی مان  متامی مرا

ودىك رفت.  دالناىس و بود و اهل فکر سورج از هامن دوران   از ا

رد. رس نداشت. افراطی بود و هر اكری را   ش می  ستان دمدىت قاری قرٓن شد و رس صف انتها پ

ی رای مان قرٓن می خواند. بعد تعلقات مذهىب اش را گاهی  صدای خوش  ل هر گرفت و  سيلك او پ

ه  ب اسالم  حضور پيگريانه هف لسات مک رد. در درس خوآيت هللا در  ٓمىل رشت می  ندن جوادی 

ىض  گونهنامه  اشق ر س دمه از و تفرحي مشرتک مان  شدبود.  ن بود کسيلك اول   ها ه شب ا

ارج درىس مسائل صبح  ىض  ىن –صفاری "های مهچون کتاب  خست کتاب های ر ز  و "قر رو "

ری"  ل کنميشهر لود اما شنگول به مدرسه رومي.  را  مه  انند وىل نزي محشمت بعدها و صبح خواب 

رن درواعنوان به  .ٓورد یبه فوتبال رو ن ز جسور ظمیفت. ت شهر ه  لوی  مي به  در دبريستان  داش

ان معروف بود که  ش چ ست های قدميی شهر بود و شدت رضب شوت ها د که از فوتبال ٓقای توح م 

ستادىس جرئت   ورزش های زگدر ز معدود افرادی بود که جاما حشمت . ن در دروازه را نداشتا

د ىن در مقابل پنالىت ها وطلب دروازهاد ٓقای توح   . می شدی 

زدمه در حشمت  ن  مادرش را از دست داد.بود که س  ٔثمسئ ا ر ا ريت و رو شگرىف 

ر  ادبيات چپ داىن ندهد. من زود گر به درس و مدرسه امهيت چ  ابکت، گذاشت و موجب شد د
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رگی  یها نا شدمصد  ٓش ن  اكمل دارو فمتم و و به وژه تئوری  ن فقط  در ٔمورکه د ر ح م ٓ فظ 

دل در مورد تفکر ديىن به مدت دو سال  او به مهني دليل ستاىن بدرد خنور و ىب ارزش است. 

مت. شب و روز  بمي حبث دوره مان ٓن اندک  داش داش ردمي  در ىن درست می  ان ب ست. اکدام 

مي. اهر دو صيالت حت رای ادامه  ران رف گذشت ک  و به  زيی  انه شد.  گر مه ن از دوستان د ه دو 

انه  ن  ت هاىي که صورت گرفت ا ب و مراق امه در شهر و تعق بکه پخش کننده ش شف ش س از 

ٔمورانمورد جهوم  ٔمورانساواک قرار گرفت.  م د ساواک  م ند و حمصل  لكت و يوزی رساغ چ کی رف

ردمان از دوستان مشرتک  ن اولني جتربه . ندرا  خود  ه  از حشمت ا س مستقميرسوب موا  پل

  سياىس بود. 

ب ديد و جمبور  ۱۳۵۳ستان حشمت در  ٓس شدت   دشس از رشت در کنکور در تصادىف 

ران  رستان پارس  خوىب  ت. فرصمی ماندم کنارشسياری از شب ها من . دو شسرتی شش ماه در ب

سان غول شد؟" بود   ی "چگونه ا ه سه  ش خبوامن. را مجمو ٓخرن رضبهرا ن  کرات مذهىب ر تف ا

مي."به قول گوته اش بود.  ف شاط خبش دست  رديدهای مان به يقني  شکده  و حشمت  "  رودش به دا

رجسته شجوىي چپ بدل شد و نقش  شک بلرس به فعال دا ٓن دا ارزات  روزی رد. ايفا ده ای در م

گر ٓمد  مدىت خمفی مباند زرا مهراه مجعی د زد من  بلرس به  ن رساغ هراسان از  شجو س  از دا رئ

رد  شکده که  ساواک مهاكری می  ه های سياىس را لو می داد دا ش را کو  ه بودند و حسا ف رف

ش گذاشت ش. ه بودنددس ره به دا اد دو ٓسياب اف ٓب ها از  زگشت.وقىت    کده 

ٓن دوران   ر رونوىس از يه و حشمت اصىل و شبانه روزی های فعاليت ی از کدر  ٓ

سىت بود.  ردخوش مارس ٓن را پبدا  ر لنني به وژه ميبختانه شاس  ٓ مرتن  ر از  يد تاب "ک  که  ه 

احث  ؟"رد ني و شوروی را خبوانمي و  م ست  ان حزب مكون دل های م شٓن زمان و   درون ج



8 
 

نا شومي و   ٓش ران  سىت ا گر ن یريگمست "خط سه"مكون ران د قش کنمي و در دوره انقالب مهراه  

ن رساجنام و  در رويدادهای انقالىب شهر ايفا کنمي یمؤرفعال و  ٓمل کنار در جر قرار گريمي  راىننربد 

رخي و جسارت شان عظمي بود به که    ) ۳( افق های روشن.عظمت عزم شان جزم بود به وسعت 

من شب و روز  رکی  ۱۳۶۰پنج و شش  گرمه دو  ل  د  راراز تقسمي نريوها و استقرا ديدمي. ق

الت شهراز طريق  ، حشمتهاميت شک حمل ش ،کی از رفقای  ه م ه داز صدماىت که مهرسش زر شک

ه هایاو  مهرسشد.  رب ،بود الم ني انتقال ا ل  د ماه ق ن  ۲۲معليات  چ ق رسبداران ٓ مهراه  رف

گری  مي که د د گرف ن زداشت شده بود. بعدها  ربی را هر موق ،ادوضعيت های در جر عی به هر 

ىس  ظامی فرمانده ناكک اسامعيل مهپای از اندوه ماالمال  قلىب و روز حشمت  ٓن شببايد داد. ن هر 

ٓن سنگر رفترسبداران  ن سنگر به  رد. نظامی و به وظايف  از ا ر ٓ اش معل  سه اعت حواىل سخرن 

من ا بعدازظهرچهار   زشکی و و ششم  د و سيامک زعمي را مهراه  گروه  ق زمخی ديدچ م که از رف

ىن  ش رای عقب  ردهيپ راهی که  دمی ز  ،بودند دا ه بود.  شدهتنگلقه حمارصه  زرا .گش و مشورىت 

انه ای رفت و من و صورت گرفت  انه ها پناه گريمي. او  گروهی به مست  م  شت  و قرار شد در 

ن  گر و ا انه ای د گر به مست  د نفر د سني چ روت هنگامه در  مانديدار  ز گلو و  ري صفو دود 

رجنک  ار  . بعدها دمترياندازی ش ده صبح صدای واىل ح ،بودمشده انه ای که پنهان در بود. فردا انف

ٓن گلو ها حشمت را  کی از  فمت که  شه ار ميی از قلمب را گلو ای که  .بوده شانه گرفدر  خود ی مه

ٓن زمان رد.  رها را حشمت از  هامي  هاخوابدر رها و  ر می و رو من، هر   ميگوروم  می  شرساغب

ره بيا  ر شد . به او می گومي خوشبختانه درکاكرستان اكری کنميدو رد غىن  يد  ه  و ه" ها از "

سىت اكر خسىت  مسئوليت ر و او می گويد می دامن بدوش گرفنت مسئوليت مكون ها دشوارر و عظمي 

ل  ،است ر در دست گرفنت م ه  ست. از اسل ردار ن ند و وقىت بدعهدی می ک فشنگ است و شو 
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ٓيد ه و  ،رسقرار منی  ه ر رافروخ ال خوش در خو  مامنخواب و بيداری معلق می امل در و شده ٓشف

د که می گردم دنبال حشمت هاىي  ٓينده  هس   )۴( .گرفتخواهند شلك در 

  

  

  

  

ن عکس سوم نفر  شسته از راستدر ا فر ن رضا فداىي (

زرگرت بود. دوم در س دوم ) است. دو سه ساىل از من 

ستان فرهنگ  او  س شدد ستان فرهنگ ک ه بودمه نار م. د

ه اسک" ه و مدرسه مشرتک بود.  "ک ک اط  قرار داشت. ح

م  ن بود که مترينات دسته های عز حمرم تفرحي روزانه ما در ا ادار ا

ش ر هياهو  مي و شاهد تعزيه های  کرادر مي. را بب  ،رضا رو

ٓموزگارمان پدرشان  س مان بود و  ، بود قای فداىيٓ ىل نزي در 

ه ای   معلمی رشيف و دلسوز هل . رضا ازاغچشامىن و رز ج

اطر ک ساىل  س شد اماندهدرس خواندن نبود و به مهني  د و اهل ورزش بو  .ه بودبود و  ما مه

 ،رف نداشتضا حر  . دريبل هایندفوتبال شهر بدل شد انک ز ممتازرن به ىل رادرش مهراه  بعدها 

ا و دوران داشت. دوسىت  رس نرتسورزيده بود و  دان ادامه نيافت. اما اين رادر چ ن دو  ودىك ام  ا

ن شدند. بودمي.  ربمه  روز و الو از  ٓجنا مه را می ديدمي رادر طرفدار جماهد بعد از انقالب هر دو 

ن شهر بودند.  رن جماهد ده  ن دو هر دو از رزم سياری از مقاومت ها در مقابل يورش ا سازمانده 
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له  مه فروىشحزب ا رٓوازهبنريوهای سياىس  یها ی ها به مزي کتاب ها و روز شده  ودند. رضا در شهر 

سته بود داز رها  بود. توا شده . شايع دگرز ماهرانه  ،دست پاسداران که قصد دستگريی او را داش

رای دستگريی او به پاسداران حق تري داده  ن درگريی ها اندبود که  ن ا نار مه قرار ک نزي گاها  . در جر

مي.  ره  ۱۳۶۰ىس خرداد رضا را بعد از  واقع دراما می گرف سياىس شناخمت. دوره ای که مهه فعالني دو

اجم  انه ای خمفی مبانندبور شدند  از شهر  گررج شوند  در  اجنام  رگريدبه شدت  . من مهراه رفقای د

شو  رای اينکه شناساىي  رای حرت رسبداران بودم.  امی که هوا فقط حواىل عرص، هنگ ،متداراكت اوليه 

رکی می رفت  ک گوشه به گوشه رو به  اده های مكربندی از   استفاده از موتورسيلكت  گذر از 

گر  گرمی رفمت و امور را شهر د ری  رفقای د ن مكربندی    بختانه در کناره ا سازمان می دادم. خوش

ٓجنا کی از هواداران رفمت ديدم رضا  انه  د. شىب که به  انه های حمقری داش ت. سهواداراىن بودند که 

اىي نداشت و به او پناه  رينه داشت. رضا  انه  رضا دوسىت د ه نريوهای ٓن دوره مهٓورده بود. صاح

ردند.  رژمي سياىس خمالف گر حاميت می  دا بود که از مهد ائنني اکرثيىت و توده ای  ت س البته حساب 

ارزه انقالىب دوران شاه  ٓن م ىت که طبق  شلكی ارسار سرا زر پا گذاشته بودند. س ازمان های فعال هر 

ست.سياىس  گر را ارسار خود می دا     د

ايت خوحشال شدميٓن شب   به دستلكی حرف زدمي. هر دو ر رضورت و  از ديدن مه ىب 

مي. ارتباطات رضا  ه امری هس گومي که درگري تدارک  سمت به او  مي. من منی توا گرفنت سالح توافق داش

ن به لكی  ش از مهه  جماهد ه شده در شهر قطع شده بود. ب بحتت تع شدت و بود شناخ قصد  .ق

داىن  رود  شايد ارتباطش وصل شود. رضا به معنای واقعی شهرستاىن بود و شناخت چ ران  داشت به 

ک بود زرا رای او اده هراز مسري ران نداشت. از راه ها و شهر  زگی خطر زرىسبه  اجياد  ست 

ن رضا داشت اماكن و شده بود  ٓ اده . گريدقرار شناساىي مورد توسط  الوس تصممي گرفمت او را از راه 
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 ٓ ياط فراوان به محمود  ران بربم.  اح مي و به  ىن بوىس شد به رسعت سوارد رف الوس و ميم  به قصد 

ران شدمي. الوس از  ردخسن راندمي در طول راه از هر دری راهی  يد  ه  ر رس  مرت از مه  حرف  ،و 

مه دارد."زدمي. می گفت  ر ران که رسيدمي او را به مزنل  "سازمان  ردم که لكيد اقوامم کی از اىل به 

ل های  مقطعٓن در انه شان را به من داده بود.  رای حفاظت از فام ک  زد سيج  فعالني سياىسدور و 

ت در  گر را شده بودند و اماك يار شان قرار می دادند. شىب د از من ضا ر فردا صبح گذراندم. رضا  اخ

ران پارس اكر می  انه های اطراف  کی از اكر ران پارس بربم. دوسىت داشت که در  خواست او را به 

د داشت از ا ن داشت. ام  طريق به سازمان وصل شود. او را به مقصد رساندمن رد و روابطی  جماهد

ب داشمت را به او دادم يىت  ،پوىل که در ج نه ر هشدارهای ام ٓمدرفتدر زم ر شرا  و ذ و دم م

ره  ردم که دو دا شدمي. فکر منی  نه از مه  ر گاهی  ردم.   ت  ٓرزوی موفق ش  ش وفق به ديدار مرا

ه بعد يعىن اواسط  باً ي تقر شوم.  انه زماىن  مردادماهدو سه هف رگشمت و به هامن  ره ىل ق که به شهر  رفمت دو

ٓجناست. مه خوحشال شدم گران از اينکه  ديدم رضا  گران.  ٓمدهارفتمه  ان یو ٓن  ه او موجب شود که 

ٓيد.  ش  الىل پ ام ما ا ار مخسن راندمي و زي از هر دری ٓن شب نلو رود و در امر تداراكت ق ارزات اخ

دام ها را به مه  ست به سازمان وصل شود و جمبور شددادميو ا ره به شهر . فهميدم که نتوا گردد. ز  دو

مه  ر زه  ٓن رشايط خطري نبود و  روىي   ٓماده رو لب سازمان های سياىس  ن نزي مانند ا سازمان جماهد

روازی خود را رجوی و بىن صدر الصه شده بود به اينکه مقطع ٓن اصىل شان در  رخيی  طالحاص به 

رسانندبه  ٓورند. پارس  ٓن  رو نيمهاز   دل قدرت های اروپاىي را به دست  بدون  ، کنندهتعيني مقطعدر 

مه ای  ر د ماه را هزار عضو و هوادار  هاده معالً هيچ  ال به مدت چ ردخود به  نان خس حلن ند. ه بودرها 

رضايىت بود اما رضا ٓن شب  ه اىك از  ارزاىت اش الهام خبشروح سمت ب. بود م گومي من مه منی توا ه او 

وند از دبه ما ب ٓ اب  گل بودمي.  از دست رفنت فرصت. زرا هنوز در مر انت  معليات از شهر  ج
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يىت ها  ر مدام اوضاع ام د موتور به محمود رضا را   خشصاً جمبور شدم . می شدبد ش ٓ از  رسامن وٓ را جنا 

رگردد  شايد ارتباطش  جماهيامب ب ي نقليه ای وس  ران  ره به  الوس دو ن وصل شود. پول د از راه 

اكن دادن  ر   ٓخرن  رای  ستادم  ماشني حرت کند و  ردم و ا ىب ام را  وی قسمت  ست دتوج

  . ردمبدرقه اش 

گر رفقا خست درگري شناساىي از  گىلمسريهای به مهراه د گو محل نقل سالح  ج ر تداراكت و د

ىل  رادرش  ربدار شدم رضا و  له توسط  ورماهيشهر در بودمي که  مغازه ک ها شهر در  یکی از حزب ا

رانپارس شناساىي ساندوي رب ب مستقرشدهگل در ج رفقا زه . ندشددستگري و ی در حم  ودند که 

ن رسيد  ٓمل م ٓ دام  رماهتقل و در  را به  رادرهر که ردند. در شهر پيچيده بود  شانا رصار ا دو 

دام شود.  دداش  کی ا ٓن  ر از  رتن فرزندان خود به  مردم شهر ساننبدزود ن از  سوگ دو 

د   . شس

امته نيافت.  رای ما  زرگی را اما ماجرا  مي دوش  رزرا مسئوليت  از هی دادخواو مدعی  داش

اطرم مانده که . بيدادگران بودمي ستان به  ران اواسط  کی از جماهديىن اتفاىق پد طوربهزماىن که در  ر 

دام شده بود را ديد زگی در شهر ا ردم او را اغش رفمت و رس م، که به  دبه  سليت گفمت وو بغل   نفساع

د  ٔ ز ايت  ديت ن ج    مي گذاشت. ىب پاخس خنواهرا ردم که ا

ن  ۲۲در  ک به دو رژمي  ۱۳۶۰ٓ ن از نريوهای نظامی خود را زد  رای حمارصه و رسوبهزار 

گل فرستاد. ما به  دند و پريوز شدند. رس ج گ به ز دمشن می ا اسنادبداران  جشاعت ىب نظريی ج

ب پاسدار رذىل  اد. از ج ن درگريی  ما که در دست ما اف دام رض ،شته شده بودجر ىل حمك ا ا و 

ن اسناد  ٓوردمي. ا الت شهر در را فداىي را به دست  شک ری رفقای  ردمي و به  رش  ه ای م الم در ا

ٓن روز  ردمي. شوری شهر را فراگرفت. فردای  ه مه تربک سياری بسياری از حمالت اصىل شهر پخش 
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ند.  ر بود که مردم شهر طگف دالرای خنستني  ش خود  .ت انقالىب را چشيده بودندعم شرين  شه پ مه

ردم   رس خود را از دست دادٓ فکر می  ٓقای فداىي معمل زمحتکش شهر ما که دو  و  ه حس ،ن روز 

ً اىل داشت.  رد ح ٓسامن را به رگ چشامش ديده ذوق  ٓن روز  ت نبود زماىن که. ه بودو  مردم  ىب 

مندو حم اسپه  و رضوانيه در روز  ندرفقا  ،ششم  ف ان خود  نه  ،را در م نمص ٓغوش  ٓ را در 

ند گانانانواده های و  گرف گ  خ   . ندبوسه زد شانهای ر تف

*****  

ن عکس،  گر ا گران د رای د رای من بلکه  ست و خنواهد عکىس نزينه تنها  ن بود.  معموىل ن ا

رخي است، ک  زمناىي  ه از تالش و ژ به ون درس گرفت. ٓ و از  وردٓ اطر به يد رخيی که  عکس 

کی از  شد در مقابل  ارض  سىل که  د. سىل ک نزر ر خونقهرماىن  ش ٓرام  ان  ه حکومت های 

فت شکست خوردن های خوش و قوت لريمغ ضعف  راسيد. سىل که در رم ج ابداً از شکست 

ست ست و ر ج. ن ن است که اهداف  شميم ا داکرث تالش ها صورت گري ائنانه داشته   ،د. زماىن که 

ا سا ه شد. چرا که به قول مارس شکست خوردن  ی اصل از شکست یدرس هاىل مه  ک  در پ

ارز ر  هم ر از پريوزی های سهل الوصول صدها    . استارزمشند

ادند اما به حشمت ها، وىل ها، رضا ها و ...  ن اک اف ادی ٓ ندزندگی از مرزهای  ر رف و  فرا

ردند که امروزه  ن اماكن را فرامه  ارزه و مرگ شان ا ار  م زيمي و  اف ن است ريدبنگ يميگو به پا  : ا

سان! ساىن ا رن وش زمانه خ یهارضورتدر پاخس به  که می تواند ا رسايد. ىب را  ٓزادیرانه های زيبا

سان شک  ني ا   . هاستعقابانه يٓش  مهواره هاىي مزار چ

د!   دشان گرامی 

   ۱۳۹۹من  ۵
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ابع:    م

  

ک جتربه و ابتاكر معل انقالىب "  -۱ گاهی به  ٓن دوره رجوع کنيد به مقا " ناىي  جتربه  ٓش رشيه  –رای 

ست های ا قت ارگان احتاديه مكون د  - ۱۴ه  ران (رسبداران) دوره دوم شامر حق  ۱۳۶۷اسف

 

ن  مهیزندگرجوع شود به  -۲ مه اش وىل هللا رودگر ت  شه و پياكر قو وص سرتس دابل که در سايت اند

 است.

 

ناىي   -۳ ٓش انه رسبداران رجو رخي رای  ارزه مسل رواز" ع م رنده نو شارات حزب از اکنيد به کتاب " ن

ست  ران (مارس ست ا ست  –مكون ست) –لن  ۱۳۸۳ستان   - مائوئ

 

امعه نون  -۴ ىن که در زندگی مظهر  ٓ مه حشمت هللا اسدی پور نياىك در جزوه " رجوع شود به زندگی 

شارات احتآ بودند و در مرگ بذر  ران (رسبداران)  یهاست مكون ديه ن" از ان من  –ا ن  ۱۳۶۸پنج  . ا

سيون قابل دسرتس است.  ٓرشيو اسناد اپوز   جزوه در سايت 


