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  !جاودان باد ياد و خاطره ي گروه آرمان خلق
  

  سعيد آرمان

  

  

  
  
نكبت ترس و . ولي از شادي و نشاط خبري نبود. في سنگين تمام شهر خفته را به رنگ لباس عروس سفيد كرده بودبر

  .خفقان بر گستره خانه بزرگ ما خيمه زده بود
. چاپلوسي و ريا  به بقا و دوام استبداد ياري ميرساند. ي بي اعتمادي در فضا موج ميزدروحيه. هيچ صداي اعتراضي نبود

اين سيماي جامعه ما در سالهاي .   مردم، بي حركت و خاموش زير سلطه فقر و سركوب  جريان داشتيزندگي يكنواخت و تكرار
  . شين ركود و خمود را بر جامعه حاكم كرده بودشرايطي كه سركوبگري هاي ديكتاتوري شاه و شكست مبارزات پي.  بود40دهه 

 تالش خود را آغاز كردند، آموختند، خروشيدند و جان بر سر آرمانشان كه "آرمان خلق"در چنين شرايطي بود كه رفقاي 
  . در بند بود نهادند"خلق"رهايي 
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يكي ديگر از رفقاي اين گروه . دآشنائي برادرم ناصر كريمي با همايون اين دوستي به رفاقتي جاودانه منجر ش پس از
 آرايش گر بود و بعدها  سر بچه ها را  هم هميشه او. گل بود كه در همسايگي ما در يك مغازه ي سلماني كار مي كردهوشنگ تر

هوشنگ از نوجواني به كار مشغول شده بود و در غياب پدر تالش مي كرد بخشي از هزينه خانواده را  براي . وي اصالح مي كرد
  .كمك به مادرش تامين كند

خانه ما و مغازه . ناصر كريمي به علت وضع بد مالي اجبارا ترك تحصيل كرده و مغازه بلور فروشي پدرم را  اداره ميكرد
 در چند صد متري !كه در كنار هم بودند، عمال پاتوق بچه هايي شد كه به قول آن دوره اي ها كله شان بوي قورمه سبزي مي داد

شر بود كه در آن جا كشتي مي گرفتند، واليبال بازي مي و  شور باشگاه جوشن، ميعادگاه ديگري براي اين جوانان پر خانه ي ما
. كردندكردند و گاهي سر كوچه باشگاه با جنگ و دعوا از حريم محيط سالم شان دفاع و روي الت و لوت هاي شهر را كم مي

 قدم بود و سر نترس اش زبانزد عام و خاص، و در دفاع از بچه هاي ديگر لحظه كه در اين عرصه برادر ديگرم حسين هميشه پيش
  .كه اين خود حكايت ديگري دارد. اي ترديد نمي كرد

در ضمن نمي توان از بچه . تا جائي كه من مي دانم بهرام طاهرزاده و بعدا ناصر مدني از طريق همايون، به اين جمع پيوستند
انساني كه بسياري از او درس شهامت و . و از معلم آن ها زنده ياد غالمرضا اُشتراني يادي نكردهاي آرمان خلق گفت و نوشت 

  .همانگونه كه ضرورت مبارزه با ديكتاتوري وگرايش به آرمانهاي چپ را از وي فرا گرفتند . فداكاري آموختند
اش زبانزد همگان بود و به همين خاطر  ت كه خيلي از ما وي را عمو خطاب مي كرديم، شهامت و شجاعاُشترانيغالم رضا 

عمو اُشتراني .  در اسارت ماند و در جريان انقالب همراه ديگر زندانيان سياسي آزاد شد57بارها به زندان افتاد و آخرين بار تا سال 
يادش جاودان . ص بوداز مقاوم ترين زندانيان سياسي ايران بود كه مقاومت اش در زير وحشيانه ترين شكنجه ها زبانزد عام و خا

  .باد
 شدند، شطرنج بازي مي كردند در فصل پائيز و زمستان كه روزها كوتاه بود و شب ها بلند، اين بچه ها در خانه ما جمع مي

مي شكستند و يادم است كه همايون با پوست تخمه كدو چيزي شبيه نخل خرما درست مي كردكه براي من با ) تخمه(هجو چن
البته همراه بازي . يكبار بازي شطرنج بين ناصر و همايون بيش از سه روز طول كشيد.  داشتم خيلي جالب بودتوجه به سن كمي كه

  .بحث و گفتگو هم جريان داشت
 چهره جامعه داشت عوض مي شد و كارخانجات مونتاژ از گوشه و كنار سر بر مي 41در آن سالها كه با رفرم هاي سال 

حسين پيشنهاد كرد كه بيائيد به طور .  بازار شده بود و به گمانم قيمت اش سيزده هزار تومان بودكشيدند تازه ماشين پيكان وارد
حسين به تازگي گواهينامه رانندگي .  كه معلم است و احتماال مي تواند وام بگيرد يك ماشين بخريمهابچهجمعي به اسم يكي از 

  .  دعوت كرد- كه در بروجرد خيلي معروف بود-و به همين خاطر همه را به كبابي غالمعلي . گرفته بود
ر قُرق جوشن د زمين واليبال باشگاه ،به همين دليل هم  در تابستان. حسين تيپ ورزيده و ورزشكاري بود و در واليبال خبره 

جدي بندي ناچيزي هم صورت مي گرفت كه  شت، گهگاه شرطاي واليبال آنها تماشاچي بسياري دباز و. حسين و دوستانش بود
در سينماي شهر گاهي اوقات فيلم خوبي هم مي . يكي ديگر از تفريحات آنها رفتن به سينما بود. بودن بازي را دو چندان مي كرد

زنگ ها براي كه به صدا در "از جمله فيلم هائي كه در خاطرم هست كه با آنها ديده ام فيلم. آوردند كه بچه ها به ديدنش مي رفتند
و از صداي . ين بچه ها بودوني الُ مبيشه ي كبيري و بيشه قوام و تك درخت، محل آب تني و به قول ما.  مي باشد "مي آيد

  .به اين ليست اضافه شدند... ونانييت مي بردند، و بعدها تئودوراكيس دلكش، ويگن، مرضيه، ناهيد و بنان لذ
 به مخالفت با وضع ناعادالنه طح جامعه مي ديدندي هائي كه در سها تحت تاثير بيعدالتي ها و زورگوئبه مرور زمان بچه

موجود برخاسته و گرايشات سياسي ضد رژيمي پيدا كردند به همين دليل هم  كتاب هاي خانه ي ما هم زياد و زيادتر شد تا جايي 
 خواندن اين كتاب در كنار. كه گاهي فرياد پدرم در مي آمد و منزل مادر بزرگم به مخفيگاه كتاب هاي اين جمع تبديل شده بود
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به صورت جزوه هاي كوچك قابل حمل آنها ها، گوش دادن به راديوهاي خارجي و ضبط بخش هايي از آن ها و سپس بازنويسي 
  .از كارهاي ثابت اين جمع شد

ا چون هدف از اين نوشته گرامي داشت خاطره رفقائي است كه با خون خود راه سرنگوني رژيم وابسته به امپرياليسم شاه ر
كردند پس ضروري مي دانم از رفيق ناصر مدني به خصوص ياد كنم كه اولين بار كتاب هاي صمد بهرنگي را براي من و  هموار

به خاطر .  را درست تلفظ كنيم"كوراوغلو"جالب بود كه هيچ كدام از ما  در آن زمان نمي توانستيم نام  ديگر بچه ها قرائت كرد و
 كه لوزه چركي اش را عمل كرده بود همراه با برادربزرگم ناصر به خانه ما آمدند و برادرم به من مي آورم كه  ناصر مدني زماني

 بستني بخرم و خودش - كه يكي از بستني فروشي هاي معروف بروجرد بود-گفت كه هر دوساعت يكبار براي ناصر از مش قاسم 
خاطره انگيري بود چون ضمن خريد بستني   و بچه هاي ديگر روزآنروز براي من. تا جائي كه يادم است حتي براي ناهار هم نماند

براي ناصر كه واقعا دوست اش داشتيم  حسابي هم بستني خورديم، به خصوص كه ناصر تمايلي به خوردن بستني نداشت و ما بايد 
  ! وظيفه او را هم انجام مي داديم

 اخالقي منش و رفتارن رفت و آمد مداوم اين بچه ها به خانه ما و از آنجا كه خانه ما عمال پاتوق اين بچه ها شده بود بنابراي
مهرباني و صفا و صميميت اين بچه ها آن قدر زياد بود . شان باعث شكل گيري روابط عاطفي بين افراد خانواده ما با آنها شده بود

-  خيلي دوست داشت كه ما بچهم مادرآخه. داداش داريدستيد كه اين همهكه مادرم هميشه مي گفت شما خيلي خوش شانس ه

همانطور كه ما تك تك آنها را مي شناختيم و دوست داشتيم مادرم هم همه آنها را مي . ها،برادر بزرگم ناصر را داداش صدا كنيم
شناخت به همين دليل هم گاه سر به سر هوشنگ مي گذاشت و مي گفت كه ديگر وقتت رسيده، بايد دستي برات باال بزنيم و 

هوشنگ با خنده به مادرم پاسخ مي داد كه مادر، ما پنج تايي با هم داماد خواهيم شد و با گفتن اين جمله غش  و.   كنيازدواج
  . غش  مي خنديد

كوهنوردي، ورزش و مطالعه به صورت جدي كه به معني گرايشات سياسي و ضدرژيمي تلقي مي شد، عده اي را به اين 
يكي از اولين حركات  اعتراضي كه اين جمع در آن شركت كرد، اعتراض . دور مي كردجمع اضافه و عده اي را  از آن ها 

شاگردان كالس ششم متوسطه دبيرستان هاي بروجرد به آموزش و پرورش بود كه گويا اين اعتراض سراسري بود و منجر به 
 شناسايي اش به دست ماموران شهرباني در اين اعتراض كاپشن يكي از بچه ها همراه با كارت. درگيري با ماموران شهرباني شد

  .افتاد و بر سر اين غفلت چه بحث ها كه در نگرفت
شان مالي  تعدادي از اين جمع چه به دليل افكار جديدي كه پيدا كرده بودند و چه به دليل نياز،تابستان كه ايام تعطيالت بود

ود كه در همين دوران ب.  شروع به كار كردند،اسم كارگر سادهوالن از توابع بروجرد به چصورت موقت در كارخانه قند چاالن به 
  .ود را سازمان دادند كه منجر به بيكاري تعدادي از خودشان شدخآنها اولين اعتصاب كارگري 

ستقر شده بود به اين مجموعه كه بيش تر مواقع با هم بودند مشكوك مي شود و يكي از جوان  مساواك كه تازه در بروجرد
 كه با ،دت چند روز مورد بازجويي قرار ميدهد يعني ناصر مدني را شبانه در منزلش بازداشت و به م،ء اين جمعترين اعضا

ولي از آن موقع به بعد مسايل امنيتي بيش تر .  با همديگر به دست ساواك نمي افتدهابچه چيزي در رابطه با روابط ،هوشياري ناصر
گويا به " طاهرزاده كه رفاقتي ديرينه با زنده ياد دكترهوشنگ اعظمي لرستاني داشت و مدتي بعد بهرام. و بيش تر رعايت مي شود

 دستگير و چند ماهي در زندان قزل قلعه در "خاطر عالقه وافري كه هوشنگ به بهرام داشت بعدها اسم پسرش را بهرام گذاشت
اين پيوند . ي خصوصا زنده ياد بيژن جزني برقرار كرده بوداو در آن جا پيوند نزديكي با ديگر زندانيان سياس. تهران زنداني مي شود

بهرام با كوله باري از تجربه و . به سبب رابطه ديرينه هوشنگ اعظمي و بيژن سريعتر صورت ميگيرد و به رفاقتي منجر مي شود
  . نظرات جديد از زندان آزاد شد
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ه به دست آورده بود و همچنين تجربياتي كه از زندان و در اين فاصله اين جمع با مطالعاتي كه كرده بود و آگاهي هائي ك
كار مبارزاتي كسب نموده بود قادر گشت كم كم روابط محفلي في مابين خود را منسجم تر نموده و در جهت شكل دادن به يك  

.  آن اقدام مي كنددر آن زمان گروه كار سياسي ميان دهقانان را در دستور كار گذاشته و حول عملي كردن. گروه گام بردارد 
كشاكش و اختالف دو .  نشان از گرايش اين بچه ها به نظرات مائو و انقالب چين داشت،فعاليت در روستا و كار بين دهقانان

بلوك سوسياليستي آن زمان يعني چين و شوروي منجر به انشعابات بسياري در بين گروه ها، سازمان ها و احزاب چپ در عرصه 
 چيني ها در عرصه "راديكال تر"مواضع . بي تاثير نبود ، در رابطه با جريان هاي مبارز ايراني نيزانشعابن اي. جهاني شده بود

نقش مخرب حزب توده در ايران كه  سياست جهاني و حمايت بدون قيد و شرط آن ها از مبارزه عليه امپرياليسم و از سوي ديگر
اعضاي گروه . ده بودكر تقويتشه هاي مائو را در جنبش كمونيستي آن زمان مورد تاييد شوروي ها بود در مجموع گرايش به اندي

 تا حدود زيادي مستقل از دو بلوك - حاكمه راهلنينيست بودند و رهايي و نفي سلطه امپرياليسم و طبق-آرمان خلق ماركسيست
  .خرده بورژواري مي دانستند يعني كارگران ،دهقانان و اقشار مختلف "خلق" عمدتا كار -سوسياليستي جهاني آن زمان

در سياسي از آنجا كه اين رفقا بر اين باور بودند كه به هر چيز كه اعتقاد دارند بايد عمل كنند پس با پذيرش ضرورت كار 
 در  هم چند ماهيگل زير پوشش كار آرايش گري به روستاهاي اطراف بروجرد مي رود و ناصر كريميروستا هوشنگ تر
در جريان اين تجربه است كه هوشنگ توسط ماموران ژاندارمري . از توابع اليگودرز لرستان كار مي كندطان لروستاي چمن س

و   عمال كار سياسي در روستاها را كنار گذاشته و راهي محيط كار،بازداشت مي شود و رفقا با جمع بندي از اين حركت خود
  . كارخانه مي شوند

شبي سرد پائيزي  در. ا دستگاه سركوب دشمن در همين زمان پيش مي آيديكي ديگر از تجربيات گروه در برخورد ب
 خارج مي شده به وسيله ماموران آگاهي اشتباها به جاي كسي ديگر -كه كارگر نانوايي بود-هوشنگ كه داشته از منزل دايي اش 

  .ران آگاهي مي افتد، به دست مامو همراه اوي دست نوشتهجزوه و ،كه گويا قاچاقچي بوده است دستگير مي شود
تا جائي كه به خاطر دارم هوشنگ  مقاومت هوشنگ در زير شكنجه باعث مي شود كه گروه زير ضرب قرار نگيرد و

 دوران اسارتي كه تجربه مبارزاتي وي را فزوني. نزديك به يك سال را در زندان هاي بروجرد و خرم آباد و اهواز سپري مي كند
وي اجحافاتي را كه در زندانهاي هاي خرم آباد و .  عليه سلطه ي امپرياليسم دو چندان مي كندارزهبخشيده و عزم اش را براي مب

 او نوشته است ما براي .عد ها منتشر شد، مطرح كرده است در آخرين دفاعش، كه ب ديده و از آنها رنج برده بود رااهواز به چشم
سم را مبناي كار يلنين–البي منضبط و پوالدين داريم كه تئوري ماركسيسم نفي استثمار انسان از انسان احتياج به يك سازمان انق

با دستگيري هوشنگ و تشديد حساسيت هاي . خود قرار دهد و خود را سربازي از لشكر زحمتكشان ستم ديده ي ايران مي نامد
شش، گرفتن ديپلم خانه اي در تهران ناصر مدني زير پو. ندبين براي فعاليت خويش نامساعد ميساواك بچه ها حاال فضاي شهر را

  . استخدام مي شود،و ناصر كريمي در كارخانه شير پاستوريزه تهران به عنوان كارگر ساده. اجاره مي كند
. دنشومي  دانشگاه تبريزيبهرام طاهرزاده معلم يكي از دور افتاده ترين روستاهاي آذربايجان و همايون كتيرائي دانشجو

و . ج و عليرغم فواصل جغرافيائي محكم و فعاليت سياسي شان ديگر از چهارچوب محفلي خارج شده استرابطه بچه ها بتدري
  .ارتباطات فردي و گسترده با اعضاي ديگر گروه ها برقرار مي كنند

 از براي تامين امكانات جهت گسترش فعاليتهاي گروه بهرام طاهرزاده به صورت مخفي و با پاي پياده از آذربايجان به يكي
 تقاضاي كمك براي پيشبرد امر مبارزه را مطرح ،شهرهاي تركيه مي رود و در آنجا با يكي از افسران سابق توده اي مالقات كرده

مي كند كه با پاسخ منفي نامبرده مواجه مي گردد از قرار حزب توده فقط به كساني كمك مي كند كه در چارچوب نظرات حزب 
 ه كار شده بود در آنجا با مهندسناصر كريمي كه در كارخانه نورد اهواز مشغول ب. مي گرددعمل كنند و بهرام دست خالي بر

 اين رابطه كم كم بار سياسي هر . آشنا مي شود، از آب در آمده بوده كار مي كرد و اتفاقا همشهري اشعباسي كه در آن كارخان
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بعد ها آموزش سياسي بچه هاي .  را به گروه معرفي مي كندچه بيشتري پيدا كرده و به سطحي مي رسد كه ناصر بعد از مدتي وي
 در جريان اقدامات عملي گروه، عاليمي از ا بعد، در آلمان تحصيل كرده بود كهمهندس عباسي. واگذار مي شودجديد به نامبرده 

البته . لي از مسايل قرار نمي دهندتزلزل و ترديد به مبارزه را به نمايش مي گذارد، به گونه اي كه بچه ها ديگر او را در جريان خي
  .شبيه به اين فرد كم نبودند كه از مبارزه و انقالب سخن مي گفتند ولي در زمان عمل جا خالي مي كردند

اينقدر توصيف هاي . يادم مي آيد شبي همايون داستان مكالمه خودش با يكي از اين افراد را براي جمع تعريف مي كرد
آخر همايون به قول بچه ها .  رد ها و واكنشهايش عيني و جالب بود كه بچه ها تمام مدت مي خنديدندهمايون از آن فرد و برخو

همه مي خنديدند و  . "خر ما از كُره گي دم نداشت"اون فرد به همايون گفته بود كه . خيلي محجوب بود و آرام و خونسرد
البته خشم بچه ها آنجا فزوني مي گرفت . هوشنگ و بهرام مدام مي گفتند كه كاش ما آن جا بوديم، چون همگي او را مي شناختند

كه بعضي از اين افراد عجز و ترس خود را با رنگ و لعاب اختالف نظري همراه مي كردند وگرنه انسان هاي شريفي بودند كه 
و هيچ مشكلي هم با بچه ها پيدا نمي كردند چون صداقت مهم . تند كه اين وظايف از عهده ما بر نمي آيدرك و راست مي گف

  .ترين معيار رفاقت  آن ها به شمار مي رفت
 طرح شده بوده نقشه فرار ي دادن پرويز نيكخواه بود كه به زندان بروجرد تبعيد هابچهيكي از ايده هايي كه شنيدم در ميان 

 قرار بود كه ناصر و هوشنگ و بهرام و چند نفر ديگر در يك نزاع دسته جمعي يك ديگر را مضروب سازند و با سر و .شده بود
اين كه اين طرح چرا اجرا نشد و يا از امكانات الزم برخوردار . صورت زخمي و عدم رضايت اجبارا راهي زندان شهرباني شوند

كه . ساني كه از اين قضيه مطلع اند و احتماال اطالعات بيش تري در اين زمينه دارندنبودند من از آن بي اطالع هستم ولي هستند ك
 در راستاي تامين مالي گروه، هوشنگ همراه با ناصر كريمي .در اختيار جنبش قرار دهند اميدوارم داده هاي خود را زودتر

  .سيزده هزار تومان بوده استموجودي آن حدود  ميكنند كه مصادره خوش را - ملي شعبه سرسبيلبانك موجودي
همايون از طريق يكي از همشهري هايش كه او نيز دانشجو بود با زنده ياد اسداهللا مفتاحي در تبريز مالقات مي كند و از اين 

با تعميق روابط رفقا با .  طريق، نظرات جرياني كه بعدها به چريكهاي فدايي خلق معروف شدند به درون گروه آورده مي شود
ي كه از طريق رفيق اسداهللا مفتاحي با آن آشنا شده بودند جزوه اي از چه گوارا يكي از رهبران انقالب كوبا از طرف آنها در گروه

كه بچه هاي آرمان خلق در نوشته اي شخص چه گوارا  و انقالب كوبا را به شكل تند و تيز مورد نقد . اختيار رفقا قرار مي گيرد
گويا بعد از اين نوشته با .  بر جزوه مزبور ارائه مي كنندديدگاه مائوايسه انقالب چين و كوبا نقدي از آن ها با مق. قرار مي دهند

 و برنامه تر تئوريو بيش.  كم رنگ مي شودگواراانقالب كوبا و انديشه چه و چنين نگرشي به نگاهبحث هاي نظري بين طرفين اين 
افرادي كه از اين موضوع اطالعات بيشتري دارند براي شناخت چارچوب نظري اميدوارم . ي عملي چريكها در گروه غالب ميشود

  . به جنبش ارائه كنند مكتوب و راآنگروه 
روشن است كه فضاي سياسي حاكم بر جامعه در آن سالها و بن بست مبارزاتي كه گريبان جنبش را فرا گرفته بود، همه 

نداخته بود كه بشود با پيشبرد آن بر بن بست موجود غلبه كرده و راه پيوند با توده نيرو هاي انقالبي را به تكاپوي پيدا كردن راهي ا
غالب در تكاپو براي اين راهگشائي بود كه . نقالبي طبقه كارگر را هموار نمودها و آزاد كردن انرژي انقالبي و تشكيل سازمان ا

اين نياز از دل واقعيات جامعه خود را به نيرو هاي . دند جنبش كمونيستي به ضرورت اعمال قهر انقالبي رسيرزمندگان انقالبي
انقالبي تحميل مي كرد به همين دليل هم بود كه در آن زمان دهها محفل و گروه كوچك بدون ارتباطي ارگانيك با هم جهت 

د را وقف اعتالي و خيلي از انقالبيون آن زمان همه وجود خو. پاسخ گوئي به ضرورت زمان بسوي مبارزه مسلحانه روي آوردند
 مبارزه عليه رژيم وابسته شاه و تغيير شرايط جامعه را مقدم بر توافق آرمان خلق هاي بچهآن چه مشهود است اما .اين راه نمودند

   .شسته و رفته نظري حول يك برنامه تدوين شده ميدانستندهاي   چارچوبروي
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هرام به قصد مصادره بانك ملي شعبه آرامگاه حركت مي صبحي مه آلود كه هوا آبستن باران بود، ناصر و هوشنگ و ب
هاي رژيم فهميديم گويا بعد از مصادره ي پول موقعي كه سوار موتور مي  اينكه آنجا چه گذشت را ما از طريق روزنامه. كنند

 زدند آي دزد و و صداي كارمندان بانك كه فرياد مي شوند به علت لغزندگي زمين و شتاب در فرار، زمين مي خورند و با سر
كه هوشنگ با شليك چند تير هوايي سعي مي كند آن ها را متفرق كند تا شايد . غيره، به وسيله عده ايي از مردم محاصره مي شوند

اما بهرام اشتباها سوار اتوبوس تهران . در اين رابطه ناصر دستگير و هوشنگ و بهرام موفق به فرار مي شوند. راه گريزي بيابند
  .ي شود كه در بين راه شناسايي و دستگير مي شودبروجرد م

شايان ذكر است كه ناصر . فرداي آن روز با آمدن روزنامه كيهان به شهر همگي از دستگيري ناصر و بهرام با خبر مي شوند
  . با كاله گيس و تغيير چهره خود را به اسم رضا رضايي معرفي كرده بود

صر و بهرام را بر دكه اش چسبانده بود و فرياد مي زد سارقان بانك دستگير  عكس نا، محل مارضا مامي روزنامه فروش
در جريان  تر زود و فكر مي كنم و وحشتناكي قرار داشت سخت  در موقعيتحسين. نمي دانم قصدش از اين كار چه بود. شدند
  .  بودقرار گرفته ضربه

يند كه به خاطر يك هنرپيشه زيبا دست به اين اقدام زده اند و ناصر و بهرام ابتدا ماموران آگاهي را گمراه مي كنند و مي گو
مدتي بعد حسين و هوشنگ در بيشه . خانواده ناصر و بهرام به اصرار حسين منتظر مي مانند تا اطالعات بيشتري از آنها بدست آيد

ين و هوشنگ براي آزادي بچه ها اين قرار به اصرار حسين صورت مي گيرد و حس. ي كبيري حوالي بروجرد هم ديگر را مي بينند
با توجه به شروع مبارزه . به توافق مي رسند كه سفير اسرائيل را گروگان بگيرند ،شايد هم از قبل چنين نقشه اي در سر داشتند

 سابق پرونده سياسيو ه حركت ناصر و بهرام مشكوك شده  ساواك ب،مسلحانه در سطح جامعه و بانكهائي كه مصادره شده بود
ناصر و از اين رو . آنها را از اداره اطالعات شهرباني تحويل گرفته و به اوين منتقل مي كند سر نخي به دست ساواك ميدهد؛  امبهر

  . بهرام در اوين تحت شديدترين شكنجه ها قرار مي گيرند
شخصي يك ماشين  در خيابان پنجم نيروي هوايي، حسين همراه با هوشنگ و همايون سوار 50در شب دوم فروردين سال 

 بحث مي كنند و با او از هدف هاي خود سخن مي ،گويا با راننده بر سر اين كه ماشين را به مدت يك روز احتياج دارند. مي شوند
 اما صاحب ماشين تن به همكاري نمي دهد و در حين جر و بحث ماشين به جوي آب مي افتد و در همين گيرودار گشت ،گويند

 كند به جمي كرده، ماشين را از جوي آب خارهوشنگ و همايون مي گريزند و حسين كريمي كه تالش . ژاندارمري سر مي رسد
 و درگيري  بر مي گردند، بچه ها چون موقعيت خطرناكي كه حسين در آن گير كرده بود را مي بينند،محاصره ژاندارم ها مي افتد

در رابطه با اين درگيري كيهان .  و دستگير مي شودهخوردسين تير ح، كه شودشروع ميمسلحانه بين بچه ها و افراد ژاندارمري 
در جيب هاي او فقط يك بليط اتوبوس و يك چاقو همراه با ساعت مچي . نوشت جواني ناشناس به وسيله افراد مسلح كشته شد

شايد روزي اسناد . ه اند عمو اشتراني تعريف كرد كه حسين را زير شكنجه كشت57بعد از قيام . اش به دست ماموران مي افتد
  .ساواك، در دسترس همگان قرار گيرد و اندكي از اين مسايل روشن شود

همزمان با آن برادر . حدودا يك يا دو هفته بعد پدرم در بروجرد توسط ساواك بازداشت و به تهران منتقل مي شود
ساواك با گرفتن تعهد كه جسد حسين را به . دگل و عده اي ديگر از بچه ها در بروجرد بازداشت مي شونكوچك تر هوشنگ تر

 بهشت  33بروجرد منتقل نكنيم و مراسمي رسمي براي او نگيريم جسد را به خانواده ما تحويل مي دهد كه اجبارا او را در قطعه 
  .تهران دفن كرديمزهرا 

 پدر من و يا ديگر خويشان گروها را اما احتمال دارد كه اسم واقعي بچه ه. حكايت شناسايي افراد بقيه گروه در ابهام است
 خيلي از را مي توان گفت كه خانه هاي امن اين بچه ها در تهران و تبريزا اطمينان اما ب. ه باشندگفتبدون در نظر گرفتن بار امنيتي 

ز دستگير مي  در تبري، روز پس از بازداشت ناصر و بهرام50هوشنگ و ناصر مدني حدودا . سمپات هاي خودشان هم نمي دانستند
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كه هوشنگ با شكستن شيشه پنجره و بريدن شاهرگ گردنش اقدام به خودكشي مي كند كه زخمي و خونين همراه با ناصر . شوند
و خانه همايون را از . گفته مي شود كه يكي از دوستان نزديك حسين را در اوين به شدت زده بودند. مدني به اوين منتقل ميشوند

به رو مي كنند و ناصر كه فكر مي كرده اين فرد از چيزي اطالع ندارد  براي نجات   او را با ناصر كريمي روعاقبت. او مي خواستند
او به وي مي گويد تو كه كاري نكرده ايي هرچه ميداني بگو، غافل از اينكه يك بار موقع جدا شدن حسين از فرد مزبور و قتيكه 

 داده نامبرده اسم خيابان نظام آباد را شنيده است و آنرا مطرح مي كند و ساواك حسين سوار تاكسي مي شده و به راننده آدرس مي
. د.  ح با در دست داشتن عكس همايون محل را مي گردد و گويا از طريق يك يخ فروش منزل همايون شناسايي و همراه او

ي كه در تظاهرات دانشجويي دستگير و يك اين بچه ها بعدها در زندان قزل قلعه با خشايار سنجر. دانشجو نيز دستگير مي شود
د، آشنا مي شوند و بقول معروف خيلي اُخت مي شوند و احتماال بعد از آزادي خشايار و پيوستن اش به بو زندان ي را درسال

 سرود آرمان خلق با صداي حميد اشرف. چريك هاي فدايي، گروه جاويد آرمان خلق به سردار فدايي حميد اشراف معرفي ميشود
بعد از اعدام اين بچه ها و چريك هاي فدايي، شهر . د مان مي" ماندگارخاطره ها" تجليل از اين مبارزان ايران زمين در خاطربه 

خفته بروجرد به كلي تغيير كرد و بيش ترين زندانيان سياسي و اعدامي را نسبت به جمعيت  خود در تاريخ مبارزاتي ايران به ثبت 
  .رساند

 و رفته رفته مخل گرد آمدهكه هر روز مقابل در زندان ها ياد نكرد  ي از مادراناما سخن گفتاسي نمي شود از زندانيان سي
البته بودند مادراني كه در شرايط سختي قرار مي گرفتند و در ناآگاهي خويش به .  ساواك ساخته مي شدند"جزيره ثبات"آسايش 

  .دنبال مقصر مي گشتند
يادم نيست . بيش تر مواقع مالقات نمي دادند. راه با پدر و مادرم در انتظار مالقات ناصر بوديمروزي در زندان قزل قلعه هم

كه آن اطراف بودند آب  پدرم كجا رفته بود من هم رفته بودم كه براي مادران زندانيان سياسي كه تشنه بودند از چند خانه نوساز
 با آه گفت كه اور و غمگين بودند با اصرار پرسيدم كه چه شده است خوردن بگيرم و بياورم وقتي برگشتم چشمان مادرم اشكبا

  .....بعضي از اين مادرها مي گويند كه بچه ي تو بچه ما را از راه بدر كرده است و
  بعد ها به چريكهاي فدائي پيوست و در جريان يك درگيري دالورانه دراو - نبود)رفيق مادر(اگر سخنان عزت غروي 

 ؛  كه هم زمان به اميد مالقات پسرش احمد خرم آبادي از رفقاي سياهكل در آن جا حضور داشت- جان باخت55ارديبهشت سال 
 مادر فضا را دگرگون كرد و بذر  رفيقهايصحبت. فضا همچنان مسموم گفته هاي مادران دردمند ولي بي اطالع باقي مي ماند

هاي آن را در گلزار خاوران مشاهده جلوه كه هنوز هم سبز و سربلند دهمدلي، دوستي، پايداري و مقاومت را بين مادران افشان
  .ي اين مادران مبارز اندادهاگل نيز نظير رفيق مادر نمگ تر؛ و مادر هوشنميكنيم

بعد از دستگير شدن رفقا برخورد هاي انقالبي آنها در بازداشتگاه و زندان نشان داد كه آنها در هيچ شرايطي امر مبارزه براي 
و به همين دليل هم زندان را به عنوان عرصه .  زير ستم را فراموش نمي كننديزادي كارگران و زحمتكشان و رهائي خلقهاآ

جديدي از مبارزه براي آزادي و سوسياليسم در نظر گرفته و با مقاومت هاي قهرمانانه شان در زير شديد ترين شكنجه ها چهره 
زندانيان سياسي آن سالها شهادت مي دهند كه بعد از كشته شدن حسين كريمي، . مودنددژخيمان حاكم را هر چه بيشتر افشاء ن

 و شكنجه گر ساواك خطاب به ناصر مي گويد كه اين قاتل دنكميساواك ناصر كريمي و همايون كتيرائي را با هم روبه رو 
 فرياد ،ر ضمن حمله و پرخاش به شكنجه گرانكه ناص... ت است و كابل را به دستش مي دهد و مي گويد بيا و وي را بزنابرادر

  . مي زند كه اين هم برادر من است و همايون را صميمانه در آغوش گرفته و مي بوسد
زد عام و خاص است پس در اينجا تنها به يكي ر شكنجه هاي ددمنشانه ساواك زباناز آنجا كه مقاومت هاي اين رفقا در زي

عد از اينكه  جالدان ساواك همايون را به شدت شكنجه مي كنند و تا جائي كه مي توانسته اند ب. از نمونه هاي آن اشاره مي كنم 
با كابل و شالق و شوك الكتريكي وي را آزار مي دهند يكي از سر بازجو هاي ساواك به نام حسين زاده يك اجاق برقي به اتاق 
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 را بدهي و با ما همكاري كني يا تو را با اين خوداطالعات شكنجه آورده و براي در هم شكستن همايون مي گويد يا بايد همه 
كه اجاق زير آن قرار مي نشيند در پاسخ به اين جسارت بيشرمانه همايون خود بر خاسته و روي صندلي اي . اجاق مي سوزانيم

سته و اتاق  حسين زاده دژخيم ساواك درهم شك،اين عكس العمل جسورانه همايون باعث مي شود كه به جاي وي. داشت
 يكي او را به ، پايداري و ايستادگي همايون در برابر تمامي شكنجه هاي وحشيانه ساواك.ا با بد و بيراه به خود ترك كندبازجوئي ر

ي جمعي  هر روز در ورزشها، زندانيان سياسي آن سالها از همين رودتبديل كر در سراسر زندانها مبارزاناز سمبل هاي مقاومت 
  .  و به يادش انجام مي دادنداو ثبت كرده به نام  را همايونابتكاريحركات يكي از ، خود

زندانيان قديمي نزد همايون مي روند و مي گويند اگر اين بچه ها از خود دفاع سياسي  قديمي زندان شنيده ام كه مبارزاناز 
ي به درست بودن و يا نادرست بودن اين نظر در اينجا كار. نكنند فقط تو اعدام خواهي شد و بهتر است كه بقيه گروه حفظ شود

 كه با واكنش وحشيانه رژيم شاه - مصادره بانك ورفقا و شركت شان در جنبش مسلحانه اما جدا از فعاليتهاي انقالبي اين ؛ندارم
 هر گونه مصلحت كمونيستي و عزم ستودني شان در مبارزه آنها را وامي داشت كه جدا از  پايداري آنها بر آرمان و-مواجه ميشد 
بنابراين رفقاي فراموش نشدني  . دادگاه را نيز به محلي براي افشاي جنايات استبداد حاكم تبديل نمايند به اصطالحطلبي صحنه

آرمان خلق در آخرين عمل انقالبي خود بيدادگاه نظامي شاه را به سخره گرفتند و سرود خوانان نمايش دلقكهاي دادگاه نظامي را 
به جاي گل به قول هوشنگ تر"آرمان خلق"رفيق از هم جدانشدني  پنجبه اين ترتيب .  كردند"چول"و به قول لرها . بر هم زدند

  . اعدام شدند1350 مهر سال 17 در سحرگاه ،ندو با هم داماد شاين كه
ليسم را   زندگي بهتر و انساني را براي همگان آرزو مي كردند و سوسيا50واقعيت اين است كه جان باختگان سال 

  ."گان بودندترين زنده اين سال عاشقگانهمرد"شان شاملوي بزرگ و به قول شاعر محبوب. خوشبختي تبار آدمي مي دانستند
  .ياد و خاطره ي آنان جاودان باد

  1389مهر ماه 
  
  .اميدوارم كه اين نوشته به وسيله دوستان ديگر تكميل و تصحيح شود* 


