
 
 :فرخ نگھدار و تاریخی سراسر جعلی

 اند چگونھ جنبش فدایی، بیژن جزنی و حمید اشرف قربانی شده

 ایرج مصداقی

بھ ھمراه دو مجاھد خلق (فدایی خلق  ۶و » جان شیفتھ«پس از کشتار بیژن جزنی آن 
و  ۱۳۵۴فروردین  ۳۰ھای اوین در  در تپھ ) کاظم ذواالنوار و مصطفی جوان خوشدل

تیزی تیغ و آرامی کبوتر «خاموشی حمید اشرف آن فرمانده بزرگ کھ بھ  متعاقب آن
آموزی برای  ، سرنوشت غمبار و عبرت۱۳۵۵تیرماه  ۸ھمراھش در   چریک ۹و » بود

سازمانی کھ روزی با عشق و رنج و فدا بنا نھاده شده بود رقم خورد کھ نسل برآمده از 
 .رکنار نماندانقالب خونبار مردم ایران نیز از تبعات آن ب

کاشفان «، »ھا ی آتش بھ پای دارنده«بودند و » دل بھ دریا افکنان«با خاموشی آنان کھ 
گرفتند، شرایطی بھ وجود  زندگی را جشن می» دوشادوش مرگ«کھ » فروتن شوکرانی
ی انقالب ضدسلطنتی مقدرات بزرگترین سازمان چپ خاورمیانھ در  آمد تا در آستانھ

  .ھاست رد کھ متأسفانھ فرخ نگھدار شاخص و تراز آندست کسانی قرار بگی

ونھمین سالگرد بھ خاک افتادن   در چھلمین سالگرد خاموشی بیژن جزنی و یارانش و سی
ی   داشت یاد و خاطره دانم تا ضمن گرامی ی خود می ھایش، وظیفھ حمید اشرف و چریک

مان در  یخ معاصر میھنھای تابناک تار چھره  آن گردنفرازان بھ عنوان ادای دین بھ
) ھا با دروغ و جعل تاریخ و واقعیت(دھھ  ۴ای روشنگری کنم کھ بھ مدت  مورد چھره

و از این طریق سازمان چریک ھای (کوشد با سنجاق کردن خود بھ جزنی و اشرف  می
دار کردن  قیمت لکھ  از خون و رنج آنان ارتزاق کند و بھ) ۱۳۵۷فدایی خلق تا سال 

ای دروغین برای خود بسازد و سپس ھمین تاریخچھ  ، پیشینھ»فدایی«سنت درخشان 
مجعول را سرمایھ پندار و گفتار و رفتاری کند کھ حتی رفقای دیروزش نیز از آن، ھر 

کنند و برائت  ھایشان در مورد او، شرم می چند در سکوت و با ناگفتھ گذاشتن دانستھ
   .جویند می

*** 

بھ رغم (» صادق«ی فرخ نگھدار با نام مستعار سلطنت ی انقالب ضد در آستانھ
ھای فدایی خلق ایران  بھ سازمان چریک") عضوگیری ویژه"ھای جدی و با  مخالفت

پیوست کھ در آن زمان، بھ دلیل ضربات مکرر و سنگین جز چند ھستھ کوچک عمالً 
از چیزی از آن باقی نمانده بود و بھ دلیل از دست دادن کادرھای باسابقھ و مجرب 

در چنین بستری او نقش تعیین . برد ی مبارزاتی رنج می کمبود شدید تئوریک و تجربھ
 .ای در فجایع بھ بار آمده بعدی بازی کرد کننده



ھا و عملکرد فرخ نگھدار از  کوشم بدون پرداختن بھ موضع گیری در این نوشتھ می
با وجود اعالم  ھای فدایی خلق ایران تا امروز کھ فردای عضویتش در سازمان چریک

بازنشستگی سیاسی ھنوز از این سازمان کناره نگرفتھ، با مرور برخی اسناد، خاطرات 
ھای خود فرخ نگھدار از روابطش با بیژن جزنی، حمید اشرف و  از جملھ روایت  و

او را نشان » صداقت«، میزان ۵۷اش در سال " عضویت ویژه"سازمان تا پیش از 
رخ نگھدار ما را با شخصیت کسی کھ نقش بارزی در ھای ف تعمق در روایت. دھم

بایستی توسط وابستگان این  ھرچند این کار می. کند انحراف جنبش فدایی داشت آشنا می
زنند صورت  را بھ سینھ می» جنبش فدایی«جنبش و رفقای سابق او و کسانی کھ سنگ 

 .ی خود عمل نکنم شود کھ من بھ وظیفھ گرفت اما غفلت آنان از این مھم باعث نمی می

بھ » ۱۳۵۴ فروردین ۳۰ بیژن جزنی و کشتار» حق«من و «ی  سال پیش در مقالھ ۳  
ھای گوناگون ساواک از این جنایت را مورد  موضوع آن کشتار پرداختم و روایت

کنند  کھ تاریخ ایران را پیگیری می بررسی قرار دادم تا حقایق امر برای کسانی 
 .تر شود روشن
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تقریبا در ) کھ در ادامھ بھ آنھا خواھم پرداخت(بھ جز چند روایت متناقض فرخ نگھدار 
ھیچ سند، روایت یا خاطره دیگری، چھ اسناد بھ دست آمده و منتشر شده ساواک و چھ 

دیگر ھا و خاطرات چریک ھای فدایی خلق و چھ اسناد و خاطرات اعضای  روایت
گروه ھای سیاسی و زندانیان سیاسی نیمھ دوم دھھ چھل و نیمھ اول دھھ پنجاه 

ای بھ ارتباط یا عضویت فرخ نگھدار در سازمان چریک  ترین اشاره خورشیدی کوچک
 .ھای فدایی خلق نشده است

زمان بازداشت بیژن جزنی و ( ۱۳۴۶در طول یک دھھ پر تالطم و پر حادثھ از سال 
زمان آزادی فرخ نگھدار و پیوستنش بھ سازمان چریک ھای ( ۱۳۵۶ال تا س) گروه او

بھ جز روایت ھای سراپا (در تمامی اسناد، خاطرات و روایت ھا ) فدایی خلق ایران
بھ نام فرخ نگھدار تنھا در ارتباط با بازداشتش در بھمن ماه سال ) متناقض خود او

نی، سپس آزادی پیش از موعد بھ دلیل فعالیت در بخش علنی و صنفی گروه جز ۱۳۴۶
و سپس حضورش در جمع زندانیان سیاسی پس از  ۱۳۴۹آبان ماه سال ۹  او در

ھای  او بھ ویژه در ارتباط با چریک اش اشاره شده و ھیچ نامی از  بازداشت دوباره
 .شود فدایی خلق دیده نمی

ھا تا  ستین کنشھای فدایی خلق ایران، از نخ چریک"بھ عنوان نمونھ، در جلد اول کتاب 
، نوشتھ محمود نادری و منتشر شده توسط موسسھ مطالعات و "۱۳۵۷بھمن 

ھای سیاسی وابستھ بھ وزارت اطالعات جمھوری اسالمی کھ از قضا مورد  پژوھش
ای دارد و شاید  تأیید و ستایش فرخ نگھدار قرار گرفتھ، فرخ نگھدار، نقشی حاشیھ

بھ حمید اشرف پس از آزادی از ... لی نقی آرش و ترین اقدام او را بتوان معرفی ع مھم
  .زندان دانست و بس

  



اینکھ چرا محمود نادری، و یا وزارت اطالعات جمھوری اسالمی، بر خالف رویھ خود 
ھای بازجویی او،  ای بھ اسناد مربوط بھ فرخ نگھدار و برگھ در این کتاب مطلقاً اشاره

البتھ خود جای سؤال و تأمل دارد کھ در  کنند، مخصوصاً پس از بازداشت دومش نمی
 .ادامھ بھ آن خواھم پرداخت

اما در چنین خالئی و در فقدان ھر سند و خاطره و شاھدی، فرخ نگھدار چگونھ و با 
گذاران، یا دست کم رفیق شفیق و یار و محرم  چھ مستنداتی خود را در شمار پایھ

بتدا پشتوانھ تثبیت موقعیت خود در گذاران و رھبران سازمان جا زده و آن را ا پایھ
ھا و اقداماتش در سازمان فداییان  سازمان و سپس، بھ دنبال افتادن تشت رسوایی سیاست

اکثریت، آن را سرمایھ مشروعیت بخش خود در دفاع از جمھوری اسالمی و –خلق 
 نگاری بھ رھبر جمھوری اسالمی کرده است؟ اقداماتی نظیر نامھ

گیری از سکوت رفقای  وشم نشان دھم کھ او چگونھ توانستھ با بھرهک در این نوشتھ می 
سازمانی از یک سو و خویشتنداری ھدفمند وزارت اطالعات جمھوری اسالمی در 

ھای  ھای بازجویی او از سوی دیگر، موقعیت را برای تثبیت روایت انتشار اسناد و برگھ
ھای فدایی خلق   مان چریکنادرست، دروغ و متناقضش بھ عنوان بخشی از تاریخ ساز

 .ایران مناسب ببیند و از آنھا بھ سود خود بھره بجوید

  

 آغاز فعالیت سیاسی

جا و جستھ و گریختھ و از جملھ در گفتگو با شھال بھاردوست  فرخ نگھدار اینجا و آن
بھ ھر . ھای سیاسی بوده است مدعی شده است کھ از کودکی و نوجوانی درگیر فعالیت

گیری  پس از شکل. شود ت سیاسی جدی او در ارتباط با بیژن جزنی آغاز میروی، فعالی
. ضیاءظریفی معروف شد، فرخ نگھدار جذب گروه شد-گروھی کھ بعدھا بھ گروه جزنی

صنفی کند منتقل  -او بنا بھ تشخیص بیژن جزنی، بھ بخش علنی کھ قرار بود کار سیاسی
گھدار پس از آنکھ دکتر شھرزاد خود فرخ ن. شد و زیر نظر دکتر شھرزاد قرار گرفت

گوید از گروه اخراج شد، تحت نظر  از گروه کناره گرفت یا آن گونھ کھ بیژن جزنی می
 .حسن ضیاء ظریفی قرار گرفت

فرخ نگھدار با نام مستعار حافظی کھ فعالیتش در دانشگاه "بھ نوشتھ محمود نادری،  
فی آن قدر جوان بود کھ ھنوز تفکر محدود بھ ایجاد شرکت تعاونی بود، بھ گفتھ ظری

، ۵۷ھا تا بھمن  از نخستین کنش: ھای فدایی خلق چریک." (خاصی پیدا نکرده بود
 )۸۴صفحھ 

خواند و  بھ گفتھ میھن جزنی، ھمسر بیژن جزنی، بیژن فرخ نگھدار را فرخ صنفی می
ا میھن گفت و گوی نویسنده ب. (معتقد بود کھ او صرفاً مناسب کار صنفی و علنی است

 )جزنی

  



درست بھ ھمین دلیل فرخ نگھدار اساساً در جریان کار اصلی گروه در بخش مخفی کھ 
بر مبارزه مسلحانھ متمرکز بود قرار نداشت، حال آنکھ بیژن جزنی، حمید اشرف را از 

 .ھمان آغاز در گروه مخفی و اصلی جای داد

پس از بازداشت بیژن و حدود یک ماه  ۱۳۴۶بھمن ماه سال  ۱۹فرخ نگھدار، در  
بیژن جزنی پس از آنکھ فرخ نگھدار را . بازداشت می شود) ۱۳۴۶دی ماه  ۱۷(جزنی

 .گوید کھ دکتر شھرزاد نام فرخ را بھ بازجویان داده است بیند بھ او می در زندان می

الملل دادستان  ی سازمان عفو بین  دھد کھ چگونھ در پی مداخلھ میھن جزنی شرح می 
او در ادامھ . کند ای مجازات اعدام برای متھمین درخواست حبس ابد مینظامی بھ ج

فرخ . نویسد میزان محکومیت تک تک اعضای گروه و از جملھ فرخ نگھدار را می
جنگی در باره زندگی و آثار بیژن جزنی، پاریس، . (سال زندان محکوم شد ۵نگھدار بھ 

 )۵۵، صفحھ 1378بھار 

آبان ماه  ۹عد و قبل از پایان دوران محکومیت خود روز اما فرخ نگھدار، پیش از مو 
آبان دھمین سالروز تولد رضا  ۹آبان سالروز تولد شاه و  ۴بھ مناسبت  ۱۳۴۹سال 

روز آزادی او، بھ تنھایی گویای چگونگی آزادی وی نیز . پھلوی از زندان آزاد شد
 .ھست

حبس در شرایطی از  بھ ھر روی، فرخ نگھدار، پس از گذراندن دو سال و نھ ماه 
شود کھ باقی مانده گروه جزنی نھ تنھا خود را بازسازی کرده، بلکھ در  زندان آزاد می

 .پویان نیز قرار گرفتھ و در آستانھ شروع عملیات نظامی است -تماس با گروه احمدزاده

اعضای (اطالع است، درست ھمان طور کھ دیگران  فرخ نگھدار اما از این ھمھ بی
نتیجھ منطقی بررسی اسناد حکایت از آن دارد کھ . کلی از وجود او بی خبرندبھ ) گروه

رساند کھ قادر بھ ادامھ  در این میان، فرخ نگھدار در دیداری بھ اطالع حمید اشرف می
را بھ حمید معرفی ) افراد مستعد برای پیوستن بھ گروه(او امکانات خود . راه نیست

الشعاع عملیات  د و در شرایطی کھ ھمھ چیز تحتپیوند کند اما خود بھ گروه نمی می
ھای فدایی خلق منتشر شده است او با  ی اعالم موجودیت چریک سیاھکل گرفتھ و بیانیھ
ھا بود با  شود و ساواک کھ بھ دنبال سرنخ ھا راھی افغانستان می دادن پول بھ قاچاقچی
 .کند ت میھا، او را بازگردانده و دوباره بازداش پول دادن بھ قاچاقچی

اگر «: فرخ نگھدار در سایتش آگاھانھ بھ جز چند خط در مورد خود ننوشتھ و مدعیست
. ی این داستان زندگی را دیرتر در ھمین وب سایت ادامھ خواھم داد ھمت کنم بقیھ

 »امیدوارم
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کوشد بھ  فردی کھ می. از او دیده نشده است» ھمتی«با این حال مانند دیگر موارد ھنوز 
ی افتخارآمیزی داشت کھ با اما و اگر  ھر قیمت شده خود را مطرح کند آیا اگر سابقھ

 کرد؟ مواجھ نشود از بیان آن خودداری می

اریخ مطلوب و البتھ مجعول خود را روایت بر چنین بستری، اما فرخ نگھدار کوشیده ت
ھایی متفاوت و متناقض بھ دست داده است کھ در ادامھ بھ آنھا  کند بھ ھمین دلیل، روایت

 .پردازم می

   

   با حمید اشرف ۱۳۴۹روایت اول فرخ نگھدار از دیدار بھمن و اسفند 

سالگرد کشتھ شدن  بھ مناسبت بیستمین ۱۳۷۵نگھدار برای اولین بار در تیرماه  فرخ  
ی دو دیدارش با او را در  ، خاطره»مسئولین نشریھ کار«حمید اشرف بھ درخواست 

وی در این مقالھ در مورد آخرین . کند بازگو می» تیر۸در بیستمین سالگرد «ی  مقالھ
  :گوید دیدارش با حمید اشرف می

ساعت  ۳: اى درجھ  اطراف حرم حضرت معصومھ، مھمانخانھ ۱۳۴۹اسفند  ۲۷«
چى بودم  مشغول تسویھ حساب با مسافرخانھ. با حمید آنجا قرار داشتم. صبح بود ۹حدود 

 .ایم راه افتادیم آنكھ نشان دھیم تازه ھمدیگر را دیده بى. كھ او رسید

او از شمال . آخرین بار یك ماه پیش ھمدیگر را در سرسراى دانشكده فنى دیده بودیم(
صره نیروھائى كھ براى سركوب سیاھكل فرستاده شده با مھارت از حلقھ محا. آمد مى

آنجا تصمیم گرفتیم كھ ابتدا او و . داد كھ شناسائى شده باشد احتمال مى. بودند گریختھ بود
 ).اسفند را گذاشتھ بودیم  ۲۷ھمانجا قرار . بعدتر من مخفى شویم

 -اند  رگشتھدانستم ب كھ مى -من قرار بود بھ خارج بروم و جاى صفائى و صفارى را  
تا آماده شدن امكانات و وسایل خروج از كشور، كھ حمید بخشى از آن را تدارك . پر كنم

 .گذاشتم دید من شھرھاى مختلف را زیر پا مى مى
بوس قراضھ كھ تا  وقتى در تھ یك مینى. رو رفتیم ھاى دھات بوس با ھم بھ گاراژ مینى

بوس، از البالى زوزه موتور گوشھام  نىھاى مداوم می رفت جا گرفتیم، در تكان دھات مى
اند، صفائى  اند یا گرفتھ ھمھ را كشتھ: برایم از سیاھكل گفت. قاپید تك تك كلمات او را مى

. نزدیك فین كاشان پیاده شدیم... تمام شمال ھنوز قرق كامل است. قطعا زنده گیر افتاده
اى نیمھ  اغ فین، امامزادهحوالى ب. من فقط گوش بودم و حافظھ. گفت گفت و مى ھنوز مى

. متولى و دخترش را پشت دار قالى یافتیم. از یاد رفتھ بھ كنار جاده خزیده و آرمیده بود
اى برد و قول پذیرایى گرم  ما را بھ باالخانھ. ذوق زده بود»  زوار« چشمانش از دیدن 

او  صبح را پیش رو داشت كھ ۶ساعت ھنوز . داد و ما بھ درون دنیاى خود خزیدیم
 »....تنھاى تنھا. شدم پس از آن من تنھاى تنھا مى. شد داشت آماده جدائى مى
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و محل آن  ۱۳۴۹فند اس ۲۷  بر اساس این روایت تاریخ آخرین دیدار این دو 
 .در قم است» حرم حضرت معصومھ«در اطراف  ۳ای درجھ  خانھ مھمان

در سرسرای » بھمن«یعنی اواخر » ماه پیش یک«ھا  بھ ادعای نگھدار دیدار قبلی آن
ی جوانب آن  نگھدار ظاھراً کوشیده ھمھ  در این روایت کھ فرخ. دانشکده فنی بوده است

بھمن و سرکوب سیاھکل با  ۱۹ھشت روز پس از  را رعایت کند حمید اشرف ھفت
نیروھای رژیم شاه گریختھ و در اوج عملیات پلیسی برای   ھای محاصره شکستن حلقھ

دستگیری افراد مرتبط با عملیات سیاھکل، در نھایت بی مباالتی و رعایت اولین اصول 
ا او قرار بگذارد کار چریکی بھ تھران و دانشکده فنی آمده تا پس از دیدار با نگھدار ب

 !فرخ نگھدار مخفی شوند» ابتدا او و بعدتر«

دلیل مخفی شدن حمید اشرف مشخص است اما معلوم نیست چرا فرخ نگھدار کھ ھیچ 
کند و قرار  و اگر خطری او را تھدید می. ارتباط سازمانی نداشتھ بایستی مخفی شود

 است مخفی شود چرا بالفاصلھ نھ؟

سرپایی با ھم قرار » سرسرای دانشکده فنی«ین دو نفر در بھ ادعای فرخ نگھدار ا 
» در اطراف حرم حضرت معصومھ ۳ای درجھ  مھمان خانھ«گذارند کھ ماه بعد در  می

این بدین معناست کھ یکی از این دو نفر قبالً در میھمان خانھ . ھمدیگر را مالقات کنند
و » گوگل مپ«گرنھ از طریق داند و مزبور در قم بیتوتھ کرده و آدرس دقیق آن را می

. ی فوق را محل مالقات قرار دھند توانستند مسافرخانھ کھ نمی» جی پی اس«اینترنت و 
حرم «و دعا نبودند کھ پیشتر بھ قم و اطراف » حرم«از این گذشتھ این دو کھ اھل 

جا را داشتھ  آن ۳ی  ی درجھ سرک بکشند و آدرس دقیق مسافرخانھ» حضرت معصومھ
آنقدر حضور ذھن داشتھ باشند کھ در یک مالقات سرپایی یکدیگر را نسبت بھ باشند و 

 .آن توجیھ کنند

از » حرم حضرت معصومھ«منطقی تر این است کھ چنانچھ سفری بھ قم و اطراف 
بعداً توضیح . سوی این دو صورت گرفتھ باشد با ھم و در معیت یکدیگر بوده باشد

 .خواھم داد کی و چگونھ

ی محاصره را شکستھ  بھ این سؤال پاسخ داد در حالی کھ حمید اشرف حلقھحال بایستی 
و گریختھ و ساواک در بھ در دنبال اوست، آیا منطقی است کھ برای ماه بعد قرار 

اش و  ی سیاسی دارد و چھ بسا ساواک بھ خاطر گذشتھ مالقات با کسی بگذارد کھ سابقھ
 یر کند؟ارتباطی کھ با گروه جزنی داشتھ، او را دستگ

توانست در بدترین شرایط ممکن و  ای می انگارانھ آیا حمید اشرف با چنین ذھنیت ساده
در حالی کھ تمامی امکانات ساواک برای دستگیری او بسیج شده بود و شاه شخصاً 

کرد از دام ساواک بھ مدت پنج سال و نیم بگریزد و جنبش  دستگیری او را دنبال می
 مسلحانھ را ھدایت کند؟



بوس قراضھ  این دو سوار یک مینی ۱۳۴۹اسفند  ۲۷طبق این روایت ، در تاریخ  
امامزاده «بھ » حوالی باغ فین«پیاده شده و » نزدیک فین کاشان«شده و » دھات رو«

 .روند می» نیمھ از یاد رفتھ

داشتھ باشند کھ وسط راه پیاده » زاده امام«این دو ظاھراً بایستی شناختی از محل و 
کرد بھ دنبال گردش و  البال از حوادث و خطراتی کھ تھدیدشان می یا فارغ شوند می

ھای محاصره را شکستھ ھمراه با کسی  سیاحت باشند وگرنھ یک چریک فراری کھ حلقھ
کھ قرار است مسئولیت خطیر سازمان در خارج از کشور را بھ عھده بگیرد چرا 

ی محاصره نیستند وسط راه یکباره و  ھگدار بھ آب بزنند و در حالی کھ در حلق بایستی بی
بوس پیاده شده و بھ یک امامزاده متروک  پس از طی بیش از یک صد کیلومتر از مینی

 ھای دیدنی و تاریخی ایران بروند؟ در نزدیکی یکی از محل

گوشھام تك تك كلمات او «بوس  در حالی کھ نگھدار مدعی است در تمام راه در مینی 
من . گفت گفت و مى ھنوز مى«ام رسیدن بھ امامزاده حمید اشرف و ھنگ» قاپید را مى

  چھ وی از حمید اشرف و آخرین دیدارشان نقل می ولی آن» فقط گوش بودم و حافظھ
داند  آمده است خدا می» حافظھ«و » کلمات«چھ بر سر باقی ! شود کند یک خط ھم نمی

ھای رژیم آمده  ت در روزنامھھا برابر این اطالعا و فرخ نگھدار؟ در تاریخ مذکور ده
ھایش تک تک کلمات او را  گوش«شنید کھ  ای می بود، فرخ نگھدار چھ چیز تازه

ترین شرایط کھ موجودیت ھر دو  ؟ چھ نیازی بود کھ حمید اشرف در حساس»قاپید می
در خطر بود و از در و دیوار ) ھای فدایی خلق بعدھا سازمان چریک(گروه شھر و کوه 

بارید ریسک سفر بھ در و دھات قم را بخرد و بھ سیر و سیاحت در  مسئولیت می
ھا با جزئیات  روستاھای قم بپردازد و مطالبی را بھ فرخ نگھدار بگوید کھ روزنامھ

 .بسیار زیادتری انتشار داده بودند

، روستائیان محلی »دھات رو«ھای قراضھ  بوس دانست کھ با مینی آیا حمید اشرف نمی
بوس روستاھای اطراف قم  ی فراری در مینی کنند و سوار شدن دو غریبھ رفت و آمد می

چرا باید چنین ریسکی بکند؟ حمید   تواند موجب دردسر شود؟ برانگیز است و می شک
کرد چرا این قرار را در  اشرف کھ روزانھ قرارھای زیادی را در تھران اجرا می

با او قرار گذاشتھ بود فرد بسیار  ای کھ گذارد؟ سوژه روستاھای اطراف قم و کاشان می
 شد در تھران او را دید؟ مھمی بود کھ نمی

کیلومتری جنوب کاشان و در انتھای خیابان امیرکبیر فعلی قرار  ۶باغ فین کاشان در 
فاصلھ قم تا . در تاریخ یاد شده بیرون کاشان بود و البتھ ربطی بھ دھات قم ندارد. دارد

 .کیلومتر است ۱۱۰کاشان 

  :ی او بھ شرح زیر است نگھدار طبق گفتھ دف دیدار بین حمید اشرف و فرخ ھ 

 -اند  دانستم برگشتھ كھ مى -من قرار بود بھ خارج بروم و جاى صفائى و صفارى را « 
تا آماده شدن امكانات و وسایل خروج از كشور، كھ حمید بخشى از آن را تدارك . پر كنم

 ».گذاشتم ا مىدید من شھرھاى مختلف را زیر پ مى



آماده «این دو ھیچ صحبتی از . نگھدار عجیب است  گفتگوی بین حمید اشرف و فرخ
فرخ نگھدار ! چرا؟ معلوم نیست. کنند نمی» شدن امکانات و وسایل خروج از کشور

پرکند اما ظاھراً برای حمید » جای صفایی و صفاری را«قرار است بھ خارج برود و 
ت چنین مأموریتی را بھ عھده بگیرد مھم نیست کھ از چند اشرف و خود او کھ قرار اس

 !ھایش سوال کند و چون مسائل و مسئولیت

صورت گرفتھ، فرخ نگھدار مدعی است کھ حمید  ۴۹اسفند  ۲۷در این دیدار کھ روز  
اند، صفائى قطعاً زنده گیر  اند یا گرفتھ ھمھ را كشتھ: برایم از سیاھكل گفت«اشرف 

 »...ل ھنوز قرق كامل استتمام شما. افتاده

ھای رژیم شاه و اخبار سراسری  روزنامھ ۱۳۴۹اسفند  ۲۶تا  ۱۳۴۹بھمن  ۱۹از  
رادیو و تلویزیون پر است از اخبار دستگیری و سرکوب سیاھکل و اسامی دستگیر 

 .شدگان و کشتھ شدگان

نفر از اعضای گروه جنگل پس از محاکمھ در دادگاه نظامی بھ  ۱۳یک روز قبل 
  ۱۳۴۹اسفند  ۲۶ھای روز  ی اول روزنامھ در صفحھ. ی اعدام سپرده شدند خھجو

حتی افراد عادی جامعھ نیز در جریان اخبار . ھا و اتھاماتشان منتشر شده است اسامی آن
اند و آنوقت حمید اشرف از مھلکھ گریختھ آنقدر از اوضاع و اخبار پرت  قرار گرفتھ

ھمھ را «دھد کھ  تر از خودش است، خبر می است کھ تازه بھ فرخ نگھدار کھ گیج
در حالی کھ روز قبل صفایی و » اند، صفایی قطعاً زنده گیر افتاده اند یا گرفتھ کشتھ

 !ھا آمده است نفر دیگر اعدام شده و نامش در روزنامھ ۱۲ھمراه با 

یر دب«ی حمید اشرف کرد؟ آنان کھ  توان بھ یاد و خاطره آیا توھینی بزرگتر از این می
کنند؟ دوستان و  شناسند چرا سکوت می شان را از نزدیک و بخوبی می سازمان» اول

کھ پس از گفتگوی پرویز ثابتی و انتشار کتاب » فداییان اکثریت«ھمراھان او در 
رسد ھمگی سکوت اختیار  محمود نادری بھ خروش و فریاد برآمدند چرا بھ اینجا کھ می

و حمید » فدایی«افتد؟ آیا این خیانت بھ تاریخ  نمی کنند؟ چرا ذھن نقادشان بھ کار می
 اشرف نیست؟

  

 با حمید اشرف  ۱۳۴۹روایت دوم فرخ نگھدار از دیدار بھمن و اسفند 

در گفتگو با شھال بھاردوست ادعاھای عجیب و  ۱۳۸۹سال بعد در آذرماه  ۱۴نگھدار  
دعاھای قدیمی او را کند بدون آن کھ پرسشگر کھ ظاھراً بایستی ا غریبی را مطرح می

 .خوانده باشد وی را بھ چالش بگیرد

 :گوید اش در مورد حمید اشرف می مصاحبھ ۸۷نگھدار در دقیقھ  

  



صبح با یک بستھ پاکتی کھ توش  ۱۱ -۱۰حمید ساعت  ۱۳۴۹بھمن  ۱۲روز «
ھای ایکس ری بود آمد تو و گفت فرخ من لو رفتم در حرکتی کھ داشتم برای  عکس

و جاده رو بند . ھایی کھ در کوه بودند، اونجا لو رفتھ بود امکانات ما بچھ .ساپورت کوه
من فراری . کارت شناسایی و معلومات من را گرفتند. آورده بودند و من رو گرفتند

کھ برم . ھام رو آوردم اینجا این عکس. این آخرین روزی است کھ آمدم دانشکده. میشم
اگر احیانا . مرخصی استعالجی بگیرم از دانشکده بھ مرکز بھداشتی دانشکده نشان بدم و

این آخرین روزی بود کھ حمید آمده بوده . شانسی بوده باشھ بتونم بعداً دوباره برگردم
 ».دانشکده

این احتمال ھست کھ این دیدار اتفاقی قبل از این ماجراھا بوده باشد و ربطی بھ شکستن  
ای آن کھ خود را در جریان سیاھکل و نداشتھ باشد و نگھدار بر...حلقھ محاصره و 

 .نشان داده باشد تاریخ آن را جابھ جا کرده است... اقدامات تیم کوه و 

را » آخرین دیدار«، فرخ نگھدار تاریخ دقیق »تیر۸در بیستمین سالگرد «ی  در مقالھ
دانشکده فنی کھ » سرسرای«داده بود و ذکری از تاریخ دقیق دیدار با حمید اشرف در 

این بار بر عکس، تاریخ دقیق دیدار در دانشکده . از آن صورت گرفتھ، نکرده بود پیش
اواخر بھمن یا اوایل «کند و بھ  نمی» آخرین دیدار«دھد و ذکری از تاریخ دقیق  را می
ھای ادعای  »گاف«ی  نگھدار کھ متوجھ. کند اشاره می» شاید ھم اواسط اسفند ۴۹اسفند 

خواجھ حافظ  ۴۹اسفند  ۲۷اند کھ مرد حسابی  او یادآور شدهقبلی شده و یا دوستانش بھ 
دانستید،  اند چطور تو و حمید نمی ھا ھمگی اعدام شده دانست کھ بچھ شیرازی ھم می

 .نمایند ھای ادعای جدید بھ شکل دیگری رخ می » گاف«اما . دھد داستان را تغییر می

ف وسط سرسرای دانشکده فنی رو نشده بود کھ حمید اشر» ھای کوه بچھ«ھنوز داستان 
ترین اصول کار  ترین و بدیھی این یکی از ساده. و سرپایی سفره دل پیش نگھدار بگشاید

در ثانی در تاریخ یاد شده حمید اشرف در شمال بود . تشکیالتی و بھ ویژه چریکی است
نیروھائى كھ براى سركوب سیاھكل فرستاده شده بودند » حلقھ محاصره«و ھنوز از 

توسط دستگاه   ھای عباس مفتاحی کھ در اسناد ساواک و در متن بازجویی. یختھ بودنگر
ای کھ در نقد کتاب  اطالعاتی و امنیتی جمھوری اسالمی انتشار یافتھ و نگھدار در مقالھ

  :کند آمده است ھا را تأیید می محمود نادری نوشتھ مضمون آن

روز قبل از حملھ صورت گرفتھ بود  حمید اشرف از آخرین تماس با افراد کوه کھ سھ« 
برگشت و بھ مسعود احمد زاده گفتھ بود کھ قرار است در این ھفتھ حملھ صورت گیرد 

بھ ھر . کردیم چون قبال طور دیگری صحبت می. کھ برای ھمھ ما تعجب برانگیز بود
ان ای را برای کوه از گروه خودم حال برنامھ قبل از حملھ ما از این قرار بود کھ عده

 .آماده کنیم

ھای سیاسی، پرونده شماه  عباس مفتاحی ، اسناد بایگانی موسسھ مطالعات و پژوھش
 »۴۹-۴۵، صص ۱۰۱۶۴۵

ی  صفحھ ۱۳۵۷ھا تا بھمن  ھای فدایی خلق جلد اول از نخستین کنش کتاب چریک(
 )ھای سیاسی  ، محمود نادری، موسسھ مطالعات و پژوھش۱۷۶



  

بار، حمید اشرف با صفایی فراھانی در کوه گفتگو  بھمن، برای آخرین ۱۶در روز 
بودن  اشرف آنان را از دستگیری تیم شھر و اسکندر رحیمی مطلع کرد و بر مبھم. کرد

اما صفایی فراھانی بر تصمیم خود مبنی بر آغاز عملیات در زمان . اوضاع تاکید نمود
عراق رفتھ و از  اگر بشود صفاری بھ«: مقرر مصمم بود و سپس بھ اشرف توصیھ کرد

جا بتواند با منوچھر کالنتری کھ در انگلستان است تماس برقرار کند؛ بسیار جالب  آن
اشرف نیز قول » .خواھد شد تا این کھ ما بتوانیم از اوضاع خارج کامالً با اطالع باشیم

 ». داد کھ با وی مشورت کند

ی  صفحھ ۱۳۵۷ھمن ھا تا ب ھای فدایی خلق جلد اول از نخستین کنش کتاب چریک( 
 )ھای سیاسی  ، محمود نادری، موسسھ مطالعات و پژوھش۱۸۹

  :نویسد  سیف دلیل صفایی، در بازجویی ھای خود کھ در اسناد ساواک آمده است، می 

کیلو و نیم ماده منفجره  ۲تعدادی در حدود  ۱۳۴۹بھمن  ۱۰در مالقات روز شنبھ  -۲«
بھ ) رابط اصلی) (نام مستعار حمید اشرف( تی از تھران بھ وسیلھ عباس . ان . تی 

 ۱۸۸ص . گیالن حمل و در اختیار تیم کوه قرار داده شد

روز ھفدھم بھمن، کلیھ اعضای گروه از ارتفاعات بھ طرف دامنھ سرازیر شدند و در 
چون روز قبل، یعنی جمعھ، حمید اشرف خبر دستگیری اسکندر . ای جای گرفتند دره

 ». اکبر صفایی فراھانی رسانده بود  رحیمی را بھ اطالع علی

ی  صفحھ ۱۳۵۷ھا تا بھمن  ھای فدایی خلق جلد اول از نخستین کنش کتاب چریک(
 )ھای سیاسی  ، محمود نادری، موسسھ مطالعات و پژوھش۱۹۰

بھمن بھ تھران برگشتھ و بھ دیدار مسعود احمدزاده  ۱۶بنابر این حمید اشرف پس از  
در سرسرای دانشکده »  ۱۱ -۱۰ساعت  ۱۳۴۹بھمن  ۱۲روز «توانستھ  رود و نمی می

نگھدار در ارتباط با تاریخ   تمام اسناد و مدارک دال بر این است کھ فرخ. فنی باشد
 .گوید دیدارش با حمید اشرف در سرسرای دانشکده فنی واقعیت را نمی

 :گوید می ۸۸نگھدار در ادامھ ھمین گفتگو در دقیقھ  

آخرین . دیدیم رفتیم ھمدیگر را می می. قرار ثابت داشتیم. ھ بودیمبا ھم قرار گذاشت« 
یک . جا ھمدیگر را دیدیم قراری کھ اجرا کردیم توی یکی از گاراژھای قم بود کھ در آن

رفتیم . چرخیدیم بوسی سوار شدیم و رفتیم بھ اطراف قم و تو این در و دھات می مینی
ا دیدیم کھ یک پیرمردی نشستھ با ریش سفید در آنج. کھ آسیاب گچ بود. توی یک آسیابی

با سر و روی گردآلود و یک عکس خمنیی کھ اون ھم پر از گرد گچ است با میخ کوبیده 
اواخر بھمن قطعا نبود . شاید ھم اواسط اسفند۱۳۴۹اواخر بھمن یا اوایل اسفند . بھ دیوار

داره و چقدر  کھ چھ روزگاری تلخی. این پیرمرد برای ما صحبت کرد. دیرتر بود
چونکھ این . کھ او مگر بتونھ کاری بکنھ» آقا«کرد بھ جان  اوضاع بد است و دعا می



صنعت داره از دست میره علیرغم این کھ گچ کھ با اسب کوبیده بشھ و ماشینی نباشھ 
گیرن و  خیلی از گچ ماشینی کھ این روزھا مد شده بھتر است، اون ھا روغن گچ رو می

دانستیم کھ اگر یک قطره  ما کھ ھر دو دانشجوی فنی بودیم می. این گچ روغن داره
کنھ گچ روغن داشتھ باشھ  روغن تو گچ باشھ اون خاصیتش از دست میره و او فکر می

 ».صحنھ جالبی بود کھ تو ذھن ما موند. خیلی خوب است

اسفند  ۲۷مدعی بود کھ بین دیدار » تیر۸در بیستمین سالگرد «ی    فرخ نگھدار در مقالھ 
و دیدار در سرسرای دانشکده فنی کھ یک ماه قبل از آن بود دیگر دیداری  ۱۳۴۹
. قرار ثابت داشتیم. با ھم قرار گذاشتھ بودیم «شود کھ  اما این بار مدعی می. نداشتند

آخرین قراری کھ اجرا کردیم توی یکی از گاراژھای قم . دیدیم رفتیم ھمدیگر را می می
 ».گر را دیدیمجا ھمدی بود کھ در آن

توان این گونھ ھم برداشت کرد کھ بر اساس ادعای نگھدار این دو پس از  بنابر این می
دیدند و در یکی از قرارھای  داشتند و ھمدیگر را می» قرار ثابت«واقعھ سیاھکل با ھم 

و سرپایی » سرسرای دانشکده فنی«و در وسط ! دھند را می» قم«ثابت، ترتیب قرار 
 .اند ار را تعیین نکردهمحل آخرین قر

 :در روایت قبلی فرخ نگھدار محل قرار چنین شرح داده شده است 

با . صبح بود9ساعت حدود 3:اى درجھ  اطراف حرم حضرت معصومھ، مھمانخانھ«
آنكھ  بى. چى بودم كھ او رسید مشغول تسویھ حساب با مسافرخانھ. حمید آنجا قرار داشتم

 ».ایم راه افتادیم هنشان دھیم تازه ھمدیگر را دید

... سال موضوع مسافرخانھ و تسویھ حساب با مسافرخانھ چی و  ۱۴ی  اما بھ فاصلھ 
جا  کند و در آن تغییر می» ھای قم یکی از گاراژ«حذف شده و محل آخرین قرار بھ 

 .بینند ھمدیگر را می

نگھدار  فرخ. چرخند، چرا؟ معلوم نیست می» در و دھات اطراف قم«ھدف در  ھا بی آن 
پیرمرد در مورد خمینی و مزیت گچ روغن دار بھ » آسیاب گچ«یادش ھست کھ در 

دار چھ گفتھ است اما یادش نیست حمید اشرف بھ او کھ قرار است بھ عنوان  غیرروغن
ھایی را  ھای فدایی خلق بھ انگلستان برود چھ رھنمودھایی داده، چھ بحث نماینده چریک

 عجیب نیست؟. بھ دوش او گذاشتھ استمطرح کرده و چھ وظایفی را 

دوباره بھ قم » در و دھات اطراف قم«این دو از آسیاب گچ و سیر و سیاحت در  
آیا در طول . کنند چرا؟ معلوم نیست برگشتھ و این بار بھ محل دورتری عزیمت می

تاریخ مبارزات چریکی سابقھ دارد کھ یک قرار ساده تشکیالتی برای انتقال اخبار جنش 
 :گوید یاھکل، تبدیل بھ سیر و سیاحت شود؟ فرخ نگھدار در این رابطھ میس

تو یک . بعد آمدیم و دوباره مینی بوسی گرفتیم و رفتیم بھ کاشون، نطنز کاشون« 
ھای باال رو  رفتیم یکی از این اتاق. امامزاده رفتیم و دیدم برای زوار دوتا اتاق داشتند

جا بودند و قالی  خانواده متولی آن. ح حرف زدیمجا و تا صب گرفتیم و شب موندیم آن



این امامزاده روبروی باغ . برای ما غذا آوردند و فکر کردند ما زوار ھستیم. بافتند می
 ». فین است

کھ پیشتر متروکش خوانده بود نداشتند و قاعدتاً » امامزاده«این دو نفر ھیچ شناختی از 
توانند یکی از  ھا می ھم دارد و آن» تا اتاقبرای زوار دو «دانستند کھ امامزاده  نمی
» بوس مینی«با چھ اطمینانی از . جا بمانند ھای باال را بگیرند و شب تا صبح آن اتاق

اتاق نداشت و یا پیشتر توسط زوار دیگر اشغال شده بود » امامزاده«پیاده شدند؟ اگر 
ترین شرایط فرد  در حساسھم  کردند؟ بنابر کدام اصل امنیتی آن ھا در بیابان چھ می آن

ھا از  ھشیاری چون حمید اشرف کھ ساواک و شاه علیرغم ضربات پی در پی بھ چریک
 ماندند؟ کند؟ آیا شب را در بیابان می انگاری می دست او عاجز شده بودند چنین سھل

کیلومتر بعد از  ۸۴کیلومتری جنوب کاشان است و ھیچ ربطی بھ نطنز کھ  ۶فین در 
ھا و نبود بزرگراه کاشان  بھ خاطر خراب بودن جاده ۱۳۴۹در سال . داردکاشان است ن

چرا فرخ نگھدار پای . کشید اصفھان، طی این مسیر نزدیک بھ دو ساعت طول می –
 کشد؟ را بھ میان می» نطنز«

آسیاب «و » در و دھات اطراف قم«برخالف روایت قبل در جریان سیرو سیاحت در  
ھای  و آرمان چریک» کوه«و » سیاھکل«بیند در مورد  ، حمید اشرف الزم نمی»گچ

 ۱۳۴۹گویا در اسفندماه . ھای پیش رو با فرخ نگھدار صحبت کند فدایی خلق و مسئولیت
  داد و فرخ ھا توضیح می تری بوده کھ حمید اشرف بایستی در مورد آن موضوعات مھم

د اشرف بھ درستی نگھدار ھم کھ بھ قول خودش از ابتدا بیژن جزنی و بعد ھم حمی
تشخیص داده بودند کھ او عنصری سیاسی و تبلیغاتی و باھوش است ھیچ حرفی در 

، »امامزاده«زند و یکباره در اتاق زوار  نمی... ماه و  مورد وقایع پیش آمده در بھمن
 :گوید نگھدار می. افتد کھ موضوع را بھ اطالع او برساند حمید اشرف یادش می

و یا تا االن ھمھ . سیاھکل شکست خورده. ھا داغون شدند یگھ بچھاونجا حمید بھ من م«
و اوضاع بھ شدت وخیم است و تو ھرچھ . کشندشان کشتھ شدند یا ھمین روزھا می
کنم از حمید و این  و میاییم بیرون و من خداحافظی می. زودتر بایستی سفر کنی و بری

 ».آخرین دیدار ماست

بوس بھ نگھدار  را در مینی... سیاھکل و  در روایت قبلی، حمید اشرف موضوع
 .گوید می

 اما ماجرا چیست و این مکان ھا از کجا بھ روایت مجعول فرخ نگھدار راه یافتھ اند؟ 

شناخت و  حمید اشرف را می ۱۳۴۰این احتمال ھست کھ فرخ نگھدار کھ از سال   
را کھ بھ منظور ھایشان  سفرھای متعددی با ھم کرده بودند، داستان یکی از مسافرت

و آشنایی با زندگی محرومان و روستائیان و کوھنوردی صورت » ایران گردی«
دھد و بھ ھمین  خبر از ھمھ جا می بھ خورد خالیق بی» آخرین دیدار«گرفت بھ شکل  می

 .کند خاطر از محتوای گفتگوھا صحبتی نمی



ھای  حبتمربوطھ و عکس خمینی روی دیوار و ص» آسیاب گچ و پیرمرد«داستان 
و دعای او » چھ روزگاری تلخی داره و چقدر اوضاع بد است«پیرمرد مبنی بر این کھ 

چونکھ این صنعت داره از . او مگر بتونھ کاری بکنھ«و این ادعا کھ » بھ جان آقا«
دست میره علیرغم این کھ گچ کھ با اسب کوبیده بشھ و ماشینی نباشھ خیلی از گچ 

و  ۴۲ھای پس از خرداد  مربوط است بھ سال» ه بھتر استماشینی کھ این روزھا مد شد
 .۱۳۴۹نھ اسفند 

در ثانی . شد و گچ ماشینی مد شده بود در تاریخ یاد شده گچ بھ ندرت با اسب کوبیده می 
چھ برسد بھ پیرمرد » کاری بکنھ«کرد بتونھ  خود خمینی ھم فکر نمی ۴۹در سال 

 ۴۰ی  ھای اولیھ دھھ ینی برخالف سالموضوع خم. قم» آسیاب گچ«ی  زھوار در رفتھ
در مسائل شرعی ممکن بود . ی او از رونق افتاده بود دیگر موضوع روز نبود و سکھ

کسی از او تقلید کند اما کسی بھ فکر تغییر رژیم سلطنتی آن ھم بھ دست توانای او نبود 
اختیار  دید کھ روزی اش ھم نمی و خود خمینی ھم چنین ادعایی نداشت و بھ خواب شب

 .مملکت در دست او قرار گیرد

را » در و دھات اطراف قم«این کھ چرا حمید اشرف و فرخ نگھدار سیرو سیاحت در 
خرداد و فیضیھ قم در  ۱۵ی  گشت بھ سرکوب غائلھ انتخاب کرده بودند چھ بسا بر می

 .و تحوالت پس از آن ۱۳۴۲خرداد 

ی  فری بھ دھات قم داشتھ باشند در نیمھاین تردیدی نیست چنانچھ این دو با ھم س بنابر 
و در حالی کھ حمید اشرف از  ۱۳۴۹صورت گرفتھ و نھ در اسفند  ۴۰ی  اول دھھ

  .بود) ھای فدایی خلق بعدی چریک(سیاھکل گریختھ بود و در صدد بازسازی گروه 

ی  نگھدار در ھمین خاطره. اند دروغگو کم حافظھ است خود نگفتھ تر بی از ھمھ مھم
 :گوید دھد او حواسش بھ پیامد ادعایش نیست و می کند بند را آب می اھی کھ ذکر میکوت

دانستیم کھ اگر یک قطره روغن تو گچ باشھ اون  ما کھ ھر دو دانشجوی فنی بودیم می« 
. کنھ گچ روغن داشتھ باشھ خیلی خوب است خاصیتش از دست میره و او فکر می
 ».صحنھ جالبی بود کھ تو ذھن ما موند

داند این  فرخ نگھدار از کجا می. حمید اشرف و فرخ نگھدار است» آخرین دیدار«این  
 در ذھن حمید اشرف ھم مانده است؟» صحنھ جالب«

ھا قبل اتفاق افتاده و در ذھن ھردوشان مانده بود و بھ  تردیدی نیست این واقعھ سال 
ادگی پیرمرد قمی دفعات در مورد آن با یکدیگر صحبت کرده بودند و چھ بسا بھ س

 .خندیده بودند

و سی ثانیھ ھمین گفتگو نیز دوباره بھ سفر خود و حمید اشرف  ۹۴ھمچنین او در دقیقھ 
کشد در حالی کھ سفرشان در  را پیش می» داستان نطنز«کند و  اشاره می» نطنز«بھ 

» مامامزاده شاھزاده ابراھی«روبروی آن کھ احتماالً بقعھ » امامزاده«فین کاشان و 



گاه حمید اشرف را ندیده است کھ با ھم بھ  است، بھ پایان رسیده و نگھدار دیگر ھیچ
  .بروند» نطنز«

امامزاده شاھزاده «و » فین کاشان«ھا قبل بھ  ظاھراً این دو نفر ھنگامی کھ سال
روند بھ  کرکس نیز می  و کوه» نطنز«ی سفر بھ  رفتھ بودند در ادامھ... و » ابراھیم

» نطنز«کوشد تاریخ سازی کند جا بھ جا از سفر بھ  نگھدار در حالی کھ می ھمین خاطر
 .دھد گوید و بند را آب می می

ھای  ھایشان در سال ھای این دو و کوھنوردی توانید تعدادی از مسافرت در این آدرس می
 :را ببینید۱۳۴۶ -۱۳۴۵

 http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=12615 

ی حساس قصھ  افتم کھ وقتی بھ نقطھ ھایش در کودکی می زرگم و قصھیاد مادرب 
زد و در حالی کھ مرا  ی کار بودم دستش را بر ھم می رسید و من منتظر نتیجھ می
 »خونش نرسید  قصھ ما بھ سر رسید کالغھ بھ«: گفت بوسید می می

یین اومدیم دوغ باال رفتیم ماست بود، قصھ ما راست بود؛ پا«گفت  خندید و می و بعد می
 .کرد و مرا دعوت بھ خواب می» بود، قصھ ما دروغ بود

را وجھ ھمت   »پایین آمدیم دوغ بود، قصھ ما دروغ بود«تردیدی نیست کھ فرخ نگھدار 
  .در کار نیست» خوابی«و » بیدارند«غافل از این کھ دیگران . خود ساختھ است

ھ دست کم بیست سال پس از کشتھ فرخ نگھدار، در ھیچ یک از دو روایت متناقضش، ک
شدن حمید اشرف مطرح شده و در نتیجھ ھیچ دلیل امنیتی و سازمانی برایش وجود 

ھای ما از عملیات سیاھکل، حوادث پس از آن و  نداشتھ، حتی یک جملھ بھ دانستھ
: چرا؟ پاسخ روشن است. کند ھای حمید اشرف برای آینده اضافھ نمی ھا و نقشھ برنامھ

فرخ نگھدار از ھمکاری با گروه . رف ھیچ چیز بھ او در این باره نگفتھ استحمید اش
 ھای یک گروه چریکی مخفی؟ سر باز زده، پس چھ جای اطمینان و گفت وگو از برنامھ

  

 مالقات با میھن جزنی و دریافت کتاب بیژن از وی 

اش از زندان  بھ موضوع آزادی ۶۷فرخ نگھدار در گفتگو با شھال بھاردوست در دقیقھ  
  :پردازد و دیدار دوستان و آشنایان با او می

مادر سرمدی و . ھای خود گروه بودند اولین گروھی کھ آمد میھن جزنی و بچھ... «
در . ھا آمدند و خیلی تبریک گفتند و مادر کیانزاد بود و دستھ جمعی آمده بودند خانھ این

را یواشکی داد دست من و گفت کھ  ای آن دیدار کھ آمدند بھ خانھ ما، میھن یک جزوه
راجع . و من ھم گرفتم و تایپی ھم بود، خواندم. این رو بیژن فرستاده است از زندان قم

روز بعد . اساسش این بود. تونھ تدارک بشھ بھ مبازره مسلحانھ چرا درستھ و چگونھ می



د در خانھ و یک فولکسی آم. ات خواھیم بیایم دیدن ھای دانشکده زنگ زدند کھ می بچھ
من رفتم در خانھ دیدم وقتی کھ پیاده . مون کھ وقتی کھ پیاده شدند من رسیدم در خانھ

و گویا ھشت و نھ نفر توی . شدند از ھر سوراخ این فولکس یک کسی می پرید بیرون
ھای  آمدند جلو و چھره. ھا پیاده شدند ھا بود این این فولکس کوچک کھ مال یکی از بچھ

ای کھ واسم  صحنھ. دونھ  مون بود خدا می ھای ھمھ ور و شوقی توی چشمچھ ش. ھمھ آشنا
خواست اولین نفر باشھ کھ . ھا آمد بیرون، دیدم حمیده جالب بود حمید کھ از این سوراخ

و یک روبوسی خیلی . یک کمی جھید کھ زودتر برسھ بھ من. کنھ با من روبوسی می
ھا، آمدیم تو و ھمانجا کھ این اولین  ھگرمی در خونھ با ھم کردیم و بعد ھم بقیھ بچ

 .دیدارمون پس از زندان بود یک قرار با ھم گذاشتیم

... گفتیم کھ . ... شناختیم ھای کوه ھم می سنگ. ما خیلی با ھم کوه رفتھ بودیم دو نفری
او جداگانھ آمد و . اونجا با ھم رفتیم... گفتیم  تو دره درکھ یک سنگی بود کھ بھش می

کھ چی گذشتھ و چی نگذشتھ و چی بوده و چی . با ھم حرف زدیم. گانھ رفتممن ھم جدا
کنی؟  و حاال تو چھ کار می. جا بھ من گفت کھ خیلی کارھا انجام شده نبوده و حمید آن

من ھم گفتم ]. ۱۳۴۹آبان  ۲۱[روز این قرار بعد از آزادی من از زندان است  ۱۲این، 
این . میھن داده بود از طریق بیژن، دادم بھ حمید ای رو کھ و اون جزوه. جا من ھستم آن

بھ عنوان علی اکبر » چھ یک انقالبی باید بداند آن«ای است کھ بعداً بھ نام  ھمان جزوه
 ».صفایی فراھانی منتشر شده و ما قرار کاری با ھم گذاشتیم و چھ بکنیم و چھ نکنیم

 https://www.youtube.com/watch?v=pLOjjqXoiEY 

اش در  تخیل فرخ نگھدار برای جا انداختن فانتزی خود بھ عنوان تاریخ و بی باکی 
 .دروغگویی حد و مرزی ندارد

او . حمید اشرف در تک و تاب عملیات نظامی در شھر و کوه است ۴۹در تابستان 
نژاد برای تأمین نیازھای مالی  شتیانی، و صادقیھمراه با صفایی فراھانی، صفاری آ

گروه با اتومبیلی کھ رانندگی آن بھ عھده معینی عراقی بود بھ بانک ملی خیابان وزرا 
ور شده و موجودی آن را کھ یک میلیون و ششصد و نودھزار لایر بود مصادره  حملھ
 .روند و در شھریور ماه اولین نیروھا بھ کوه می. کنند می

ھای  ویی علی اکبر صفایی فراھانی، اسناد بایگانی موسسھ مطالعات و پژوھشبازج 
 ۸ص   ۵۲۳۹۸ -۱۳۵۸۰۲پرونده شماه   سیاسی

ی  صفحھ ۱۳۵۷ھا تا بھمن  ھای فدایی خلق جلد اول از نخستین کنش کتاب چریک(
 )ھای سیاسی  ، محمود نادری، موسسھ مطالعات و پژوھش۱۵۴

نفر دیگر  ۸ھمراه با   ماه سبکسرانھ اشرف در آبان شود حمید اما نگھدار مدعی می 
کوشد اولین  رساند و می ی فرخ نگھدار می شود و خود را بھ خانھ سوار یک فولکس می

. حمید اشرف زنده نیست کھ او را سرجایش بنشاند! کند نفری باشد کھ با او روبوسی می
میھن جزنی . اب بیاندازدالبتھ فرخ نگھدار ھم بعید است بھ سادگی خود را از تک و ت

فداییان «با بھزاد کریمی یکی از مسئوالن » کار آنالین«گفتگوی   پس از انتشار

https://www.youtube.com/watch?v=pLOjjqXoiEY


از طریق » چھ یک انقالبی باید بداند آن«ی  کھ در آن ادعا کرده بود جزوه» اکثریت
میھن جزنی بھ فرخ نگھدار و از طریق او بھ حمید اشرف رسیده است واکنش نشان 

 .دھد می

 :نویسد جزنی در این رابطھ میمھین 

دانم، این اطالع نادرست با مصاحبھ کننده کار آنالین  در اینجاست کھ وظیفھ خود می«
  :پردازم را تصحیح نمایم و لذا بھ اصل مطلب می

قبل از عملیات سیاھکل و انتقالش از ) ۴۹-۴۸(بیژن ھنگامی کھ در زندان قم بود «
باد در تھران، در یکی از روزھای مالقات، کھ پست زندان قم بھ زندان اوین و عشرت آ

انسان مھربان و شرافتمندی کھ نسبت بھ بیژن احترام و سمپاتی (استوار کرمی بود 
این : ای را بھ من داد و گفت ، جزوه)گذاشت ھایمان تنھا می داشت و ما را در مالقات

اکبر صفائی فراھانی با  است بنام علی» آنچھ باید یک انقالبی بداند«جزوه را کھ نامش 
) کھ در اروپا بود(ام، کھ تو باید آنرا بھ منوچھر کالنتری  ص نوشتھ –امضاء ع 

صفائی بعد از رفتن بھ فلسطین : برسانی و وقتی پرسیدم چرا بنام خودت نباشد گفت
تعلیمات نظامی را بھ عالیترین شکل کسب کرده و حتی بھ درجھ فرماندھی رسیده و 

تھ و احترام خوبی برخوردار است و حاال الزم است کھ از نظر تئوری ھم االن از اتوری
صاحب اتوریتھ شود، خصوصأ کھ این مباحث قبأل در جمع ما مطرح شده و در حقیقت 

 » .ام باشد و من فقط آنرا فرمولھ کرده منویات خود او نیز می

 rooz.com/article.jsp?essayId=59860-http://www.akhbar 

  :نویسد میھن جزنی در ادامھ می 

اما دلیل دیگرم مبنی بر این کھ بھ ھیچوجھ این جزوه را توسط مادر آقای فرخ نگھدار «
آقای نگھدار، در شرح چگونگی بدست آوردن این جزوه گفتھ (ام  برای او نفرستاده

از زندان آزاد شده و مادران برای دیدار او بھ  ۱۳۴۹کھ در آبان  است، ھنگامی
اند، میھن جزنی ھم رفتھ و چون فرخ در آن لحظھ آنجا نبوده جزوه را  رفتھ منزلشان می

این است کھ ھنگامی کھ آقای ) بدست خانم نگھدار یعنی مادر ایشان داده تا بھ او بدھد
آزاد شد، بالفاصلھ مادرش برای من توسط  ۱۳۴۹نگھدار از زندان قزوین در آبانماه 

ھای بیژن کھ بھ سھ سال محکوم شده  ای مادر قاسم رشیدی از ھم پرونده(خانم رشیدی 
دھد کھ بھ میھن بگوئید، برای دیدن فرخ بھ منزل ما نیاید، زیرا کھ ساواک  پیغام می) بود

اواک خواھیم حساسیت س روی آقای جزنی و میھن خیلی حساس است و ما نمی
 .برانگیختھ شده و برای فرخ دردسر ایجاد شود

ھای ھم پرونده بھ مراجع مختلف مثل  ھائی کھ باتفاق سایر خانواده من نیز کھ طی سال
کردیم، با روحیات خانم نگھدار آشنائی  رجوع می... رتش، شھربانی و ا  ساواک، دادرسی

ھا خودداری کرده و با تمام کامل داشتم، پس از شنیدن این پیغام از رفتن بھ منزل آن
حال چگونھ ممکن است کھ . ھا نگذاشتم ای کھ بھ دیدار فرخ داشتم، پا بھ منزل آن عالقھ

بھ آنجا رفتھ و در غیاب فرخ، جزوه را بدست مادرش داده باشم، یعنی کھ حتی در حال 

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=59860


اسطھ حاضر کھ چندی نیست از زندان آزاد شده ارتباطش را با بیژن حفظ کرده آنھم با و
 » !!میھن، ھمسرش
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  در گفتگویی کھ با میھن جزنی داشتم متوجھ شدم او گفتگوی شھال بھاردوست با فرخ
او پس از انتشار گفتگوی بھزاد . ن با خبر نیستنگھدار را نشنیده است و از محتوای آ

گوید من  بیند و بھ عنوان اعتراض بھ او می ، فرخ نگھدار را می»کار آنالین«کریمی با 
و فرخ نگھدار کھ قافیھ   را دادم؟» چھ باید یک انقالبی بداند آن«کی و کجا بھ تو کتاب 

گوید شما کتاب را   زنی میخواھی چشم در چشم میھن ج بیند بھ جای پوزش را تنگ می
بھ ھمین دلیل است کھ میھن جزنی موضوع ! بھ مادرم دادید و مادرم کتاب را بھ من داد

سال پیش  ۴داند فرخ نگھدار  کند و نمی ارائھ کتاب بھ مادر فرخ نگھدار را تکذیب می
ھ را ھنگامی کھ برای مالقات با او ب» جزوه«ھم ادعا کرده بود کھ میھن جزنی شخصاً 

فرخ نگھدار ھنوز دقیقاً تصمیم نگرفتھ کھ کدام سناریو را . خانھ شان آمده بود داده است
 .ادامھ دھد

تواند دروغ بگوید، داستان سر ھم کند و خود را قھرمان جلوه  فرخ نگھدار بھ سادگی می
فرخ . ھا نرفتھ است تا کتابی بھ او یا مادرش دھد ی آن میھن جزنی اساساً بھ خانھ. دھد

تر  بیند کھ حرفی بزند تا موضوع داغ نمی  گھدار پس از روشنگری میھن جزنی صالحن
 .کند تا عده بیشتری از اصل وقایع با خبر نشوند سکوت می. تر نشود و پیچیده

ای وجود ندارد و  ھای فرخ نگھدار، بھ جز میھن جزنی ھیچ شاھد زنده در تمامی روایت
کند بلکھ حتی دیدار  ی فرخ نگھدار را رد می انھاش بھ خ میھن بھ صراحت نھ تنھا رفتن

 .کند با مادر او را ھم رد می

محال است میھن جزنی کتابی را کھ بیژن در زندان با مرارت بسیار نوشتھ و بھ بیرون  
کردن آن را ھم داده است در ھمان بدو امر بھ  از زندان انتقال داده و او ترتیب تایپ

از زندان آزاد شده و ھنوز » عفو ملوکانھ«ست با کسی دھد کھ چند روزی بیش نی
کند کھ انتقال کتاب بھ نگھدار  از این گذشتھ شرط عقل حکم می. وضعیت او معلوم نیست

توانست زیر نظر ساواک باشد صورت نگیرد، بھ ویژه کھ  شان کھ می در منزل مسکونی
 .روی میھن جزنی ھم حساسیت بود

ی با افراد باقیمانده از گروه جزنی خیلی بیشتر از فرخ ھا روابط میھن جزن عالوه بر این
 .نگھدار بود کھ تازه از زندان آزاد شده بود

ارتباط ... میھن جزنی پس از دستگیری بیژن با صفایی فراھانی و حمید اشرف و 
ھمچنین منوچھر کالنتری دایی بیژن بھ عنوان یکی از فعاالن کنفدراسیون مسائل . داشت

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=59860


در خارج از کشور را ) ھای فدایی خلق خوانده شد کھ بعدھا چریک(الت مربوط بھ تشکی
بایستی ھمانطور کھ بیژن خواستھ بود از  کرد و میھن بطور طبیعی می پیگیری می

ھای فدایی خلق و یا  البتھ منوچھر کالنتری مطلقاً نماینده چریک. کرد طریق او عمل می
چھ در مورد ارتباط میھن جزنی با  آن بھ. ھیچ سازمان دیگری در خارج از کشور نبود

 .آمده نگاه کنید» جنگی در باره زندگی و آثار بیژن جزنی«ھا در کتاب  چریک

او در مالقاتی با من، . در جریان دادگاه اول، صفایی فراھانی از فلسطین برگشتھ بود«
او و تیمش «: خواست پیغامش را بھ بیژن و دیگر رفقای گروه برسانم و آن اینکھ

گردد،  می توانند در یکی از روزھایی کھ ماشین حامل زندانیان از دادگاه بھ زندان باز می
من این پیغام را بھ بیژن رساندم و نظر او » .آن را بدزدند و نھایتاً از مرز خارج کنند

یکی از دالیل، . بیژن با دالیل بسیار منظقی، با این طرح مخالفت کرد. را جویا شدم
برای اثبات این . شد امنیتی پلیس می) پوشش(ای بود کھ بھ حمایت  گارانھان برخورد ساده

ی دادگاه، با ماشین خود بھ دنبال  مدعا، از من خواست کھ ھمان روز پس از ختم جلسھ
العمل نیروھای محافظ را ببینم و آن را بھ  ماشین حامل زندانیان راه بیفتم و عکس

 )۵۳زندگی و آثار بیژن جزنی ص جنگی در باره (» . ...صفایی گزارش کنم

طرح فراز از زندان قم را شخصاً تھیھ کرد ولی از اجرای  ۱۳۴۹بیژن جزنی در سال 
بیژن تنھا زندانی سیاسی قم بود و استوار کرمی نگھبان زندان با او . نظر کرد آن صرف

نھ زندان و نھ مقررات آن کوچکترین شباھتی بھ یک زندان . ی خوبی داشت رابطھ
ھای کلفت مسدود  شد و با میلھ ی سلول بیژن بھ رودخانھ باز می پنجره. یتی نداشتامن

ھا را اندازه گیری کرده و ھمسرش قیچی آھن بری کھ بتواند  بیژن میلھ. شده بود
از طریق حمید . ھای مزبور را ببرد داخل دیگ پلو بھ دست بیژن رسانده بود میلھ

قایق برای خروج از کشور تھیھ شود کھ اشرف قرار بود تدارکات فرار از جملھ 
ی  ی سیاھکل و حاضر نشدن حمید اشرف در سر قرار با خانواده مصادف شد با حملھ

ی حائز اھمیت آن کھ  نکتھ. کردند جزنی کھ از بیرون تسھیالت فرار بیژن را فراھم می
کھ نیروھایی  جایی ھای زندان فرار کند اما از آن توانست با بریدن میلھ بیژن با آن کھ می

در بیرون از زندان برای ھمکاری با وی و خروج از کشور نبودند از خیر طرح گذشت 
جنگی «. و قیچی آھن بر را نیز از طریق استوار کرمی بھ بیرون از زندان باز فرستاد

 »۷۱ی  درباره زندگی و آثار بیژن جزنی صفحھ

 منصب خودساختھ نمایندگی و جعل دوباره تاریخ

قرارھایی بود کھ من و حمید از اواسط آبان «: گوید ار در جعلیات خود میفرخ نگھد 
ھر بار من کارھایی رو کھ او . با ھم دیگر اجرا کردیم ۴۹تا اواخر اسفند  ۴۹
ھایی کھ ما با  اولین صحبت. گذاشتیم خواستم با یکدیگر در میان می خواست یا من می می

ت ما بھ تریبون و تبلیغات احتیاج داریم و تو گف. وقتی گفت ھستی؟ گفتم ھستم. ھم کردیم
بنابر این حاضری بری خارج و در . تیپ بسیار مناسبی ھستی کھ کار سیاسی بکنی

گفتم فقط یک . ھا بخوان من ھستم و حاضرم من ھم گفتم ھرچی بچھ. خارج فعالیت بکنی
امکانات ھم . و بعد برم. باید این امکانات را جمع و جور کنم. مقدار امکانات دارم

خوان کار کنند این ھا را  شناسم و اعتماد دارند و می افرادی کھ می. منظور افراد بود



و ما در ھر قراری راجع بھ یک نفر صحبت . او ھم قبول کرد. تحویل تو بدم و بعد برم
 ».کردیم می

شود کھ شیرین معاضد، محمدعلی پرتوی، شاھرخ ھدایتی و  می  نگھدار سپس مدعی 
 .آرش را بھ حمید اشرف وصل کرده است علینقی

وی با حمید » آخرین دیدار«رود کھ تاریخ  در این جا دوباره فرخ نگھدار یادش می
یا بھتر » ۴۹اواخر اسفند «اشرف در این روایت، اوایل و اواسط اسفند است و تاریخ 

آن را  مطرح کرده بود کھ این بار ظاھراً  ۷۵ی سال  اسفند را در مقالھ ۲۷است بگویم 
 .تصحیح کرده بود

  :ھمچنین ادعا کرده بود» تیر ۸بیستمین سالگرد «ی  او در مقالھ

 -اند  دانستم برگشتھ كھ مى -من قرار بود بھ خارج بروم و جاى صفائى و صفارى را « 
تا آماده شدن امكانات و وسایل خروج از كشور، كھ حمید بخشى از آن را تدارك . پر كنم

 ».گذاشتم مختلف را زیر پا مى دید من شھرھاى مى

ھای فدایی خلق باال  فرخ نگھدار در روایت اول کوشیده بود وزن خود را در چریک
عقل   برده و خود را جانشین صفایی فراھانی و صفاری تؤاماً جا بزند چیزی کھ ھیچ

گدار بھ آب زده و گز نکرده بریده بود، احتماالً دوستان و  او بی. پذیرفت سلیمی نمی
، صفایی و صفاری کھ نماینده نبودند و »مرد حسابی«دھند  آشنایانش بھ او تذکر می

تیپ بسیار مناسبی «ھای فلسطینی رفتھ بودند تو کھ  برای آموزش نظامی بھ اردوگاه
مگر قرار بود چھ . ھا را پرکنی خواستی جای آن چطور می» ھستی کھ کار سیاسی بکنی

 کار کنی؟

   :شود انھ موضوع را تغییر داده و مدعی میاو در گفتگوی بعدی زیرک

جا  گیرید این رو میرید بھ شلمچھ از آن حمید میاد بھ من میگھ این نقشھ راھھ شما می« 
ھای ترمز  چراغ. بیست کیلومتر راه است کھ باید از جاده اھواز بپرید پایین از ماشین

پرید  می. ور داره میادعقب را باز کنید کھ ماشین عقبی نفھمھ شما ترمز کردید از د
رسید بھ مرز عراق میری عراق اونجا خودت را بھ  رید تا می کیلومتر می ۲۰. پایین

کنند و چھ کار  زنند و چھ کار می گیرند تو رو صدامیان، می کنی می پاسگاه معرفی می
فرستند بھ فلسطین و از  کنی و میری باالخره تو رو می کنند و بعد ھم اعتراف نمی نمی
چون او . چیزو رو تحویل بگیر پست منوچھر کالنتری  پست  برو. جا برو انگلستان آن

و تو میری نماینده . کنھ ما از او راضی نیستیم نماینده ماست در خارج و خوب کار نمی
 .ما میشی در چیز، میشی نماینده ما در خارج از کشور

م و پسری بود کھ قبالً با خود ھا را گرفتم و آمدم و اون امکانی کھ داشت من ھم این نقشھ
او را رفتم صدا کردم و ھیچ کس ھم . کرد گفتم کنارش گذاشتیم بھ دلیل فالن ما کار می

و دیدم کھ نمیشھ چون . با ھم رفتیم بھ مرز عراق کھ برم بھ خارج از کشور. دانست نمی
 جنگ ایران و عراق حدت زیاد. در این فاصلھ مرز آرایش نظامی بھ خودش گرفتھ



الجزیره است و عملی  ۷۵ھای قبل از قرارداد  ماه. است ۷۵این قبل از قرارداد . گرفتھ
 »...برگشتم تھران و   .نیست

برود و ھنوز » خارج«ذکر این نکتھ ضروری است کھ در روایت اول او قرار است بھ 
را با » صفایی و صفاری«تصمیم نگرفتھ بگوید کجا؟ اما در روایت دوم وقتی جانشینی 

ھم تبدیل بھ انگلستان » خارج«زند الجرم  طاق می» منوچھر کالنتری«تحویل پست 
 .شود می

از کشور خارج شو و معلوم نیست فرخ نگھدار » حمید کی میاد و میگھ«معلوم نیست 
تا آماده شدن امكانات و وسایل خروج از كشور، كھ حمید بخشى از آن «از چھ تاریخی 

 .گذاشت  تلف را زیر پا مى، شھرھاى مخ»دید را تدارك مى

ماه  بر اساس ادعای فرخ نگھدار حمید اشرف در ھمان اولین دیدارھا یعنی در آبان
ما بھ تریبون و تبلیغات احتیاج داریم و تو تیپ بسیار مناسبی «گوید  بھ او می ۱۳۴۹

و » بنابر این حاضری بری خارج و در خارج فعالیت بکنی. ھستی کھ کار سیاسی بکنی
 !»ھا بخوان ھرچھ بچھ«گوید  پذیرد و می گھدار میفرخ ن

در سرسرای  ۱۳۴۹بھمن  ۱۲فرخ نگھدار مدعیست تا روزی کھ حمید اشرف را در 
! شود بعدھا او مخفی شود رفتھ است و قرار می بیند ھر روز بھ دانشگاه می دانشگاه می

شت؟ بنابر این شود ھر روز ھم دانشگاه رفت و ھم شھرھای مختلف را زیرپا گذا آیا می
 .شدن وی و بعد از این تاریخ است» مخفی«زیرپا گذاشتن شھرھای مختلف پس از 

 آیا حمید اشرف وسط سرسرای دانشگاه بھ او این مأموریت را داده است؟

تا «گوید  حمید اشرف این مأموریت را بھ او داده پس چرا می» آخرین دیدار«اگر در 
دید من  ز كشور، كھ حمید بخشى از آن را تدارك مىآماده شدن امكانات و وسایل خروج ا

» آخرین دیدار«و اگر قبل از آن بوده چرا در » .گذاشتم شھرھاى مختلف را زیر پا مى
 کند؟ از وی حسابرسی نمی

دھد کھ چرا طبق دستور تشکیالتی کھ دادم عمل نکرده  چرا او را مورد پرسش قرار نمی
الزم بھ ذکر است کھ . از کشور اقدام نکردی و برای بھ عھده گرفتن مسئولیت خارج

گوید حمید بھ شدت کنجکاو بود و تا تھ و توی یک قضیھ را  نگھدار در ھمین گفتگو می
اش ھیچ کنجکاوی نشان  اما در اینجا برخالف شخصیت. آورد ول کن نبود در نمی

 .دھد نمی

گوید  نگھدار می فرخ. بوده ۱۳۴۹آخرین دیدار حمید اشرف و فرخ نگھدار در اسفند  
بیند؟ چرا حمید  او دیگر فرخ نگھدار را نمی ۴۹چرا از اسفند . ھا قرار ثابت داشتند آن

اشرف پس از این تاریخ، شیرین معاضد، محمدعلی پرتوی، شاھرخ ھدایتی و علینقی 
شود اما قادر بھ دیدار کسی کھ  خانھ می بیند و با ھدایتی و شیرین معاضد ھم آرش را می

فرخ نگھدار پس از . شود؟ پاسخ ساده است ھا را بھ او وصل کرده نمی آن مدعیست
تحوالت سیاھکل از ترس فراری شده و خواھان فعالیت و ارتباط با حمید اشرف نیست 



او کھ » .گذارد شھرھای مختلف را زیرپا می« ۱۳۵۰و برای خروج از کشور در بھار 
ھا  س از وقوع سیاھکل و اعدام چریکگوید قرار ثابت با حمید اشرف داشتھ چرا پ  می

بیند؟ غیر از این است کھ نگھدار در صدد فرار بود و خواھان  دیگر حمید اشرف را نمی
 مالقات با حمید اشرف نبود؟

ی نقشھ راه شلمچھ از سوی  ی تاریخ ارائھ دھد در زمینھ فرخ نگھدار آگاھانھ ترجیح می
مربوطھ سکوت کند تا ھمھ چیز در حمید اشرف و اقدام خودش برای خروج از مرز 

 .ی ابھام باشد ھالھ

ی  حمید اشرف کسی را کھ قرار است نماینده. کس در تشکیالت با خبر نیست ھیچ
 .کند سازمان در خارج از کشور شود بھ امان خدا رھا می

ھای تشکیالتی خود بھ فرخ نگھدار از ضمایر جمع استفاده  حمید اشرف در رھنمود
گیرید این رو میرید بھ  شما می«: کند دقت کنید ای چند نفر صحبت میکند گویا بر می

ھای ترمز عقب را باز   چراغ«، »باید از جاده اھواز بپرید پایین از ماشین«، »شلمچھ
رسید  رید تا می می «، »پرید پایین می«، »ماشین عقبی نفھمھ شما ترمز کردید«، »کنید

بھ کار برده شده از سوی حمید اشرف ھمھ فرد از این جا بھ بعد ضمایر » بھ مرز عراق
تو رو صدامیان «گیرند،  تو رو می«کنی،  خودت رو بھ پاسگاه معرفی می«.ھستند

تو میری نماینده «، »برو پست چیز رو تحویل بگیر«، »کنی اعتراف نمی«، »زنند می
 ...و » میشی نماینده ما در خارج از کشور«، » ما میشی در چیز

کنار گذاشتھ بودند پیدا » دلیل فالن«رود و فردی را کھ بھ  از بی کسی میفرخ نگھدار  
روند کھ او برود خارج از  شود و با ھم بھ مرز عراق می کند و بھ او متوسل می می

 !کشور

نگھدار بھ نمایندگی سازمان در   کس جز حمید اشرف از انتخاب فرخ در سازمان ھیچ
این در حالی . گھدار خزعبالتش را بھ ھم ببافدخارج از کشور با خبر نیست تا فرخ ن

» شھر«و   »گروه کوه«ای در  حمید اشرف موقعیت ویژه ۱۳۴۹است کھ در سال 
گروه «فرماندھی . ی خارج از کشور سازمان را تعیین کند نداشت کھ بھ تنھایی نماینده

ده و پویان نیز افرادی چون احمد زا» شھر«اکبر صفایی فراھانی بود و در  با علی» کوه
ھا  شان با حمید اشرف قابل قیاس نبود و آن وجود داشتند کھ موقعیت... و مفتاحی 

بایستی لزوم داشتن نماینده در خارج از کشور و اعزام او بھ انگلستان را تشخیص  می
ترین اصول  داند کھ این از ابتدایی خود فرخ نگھدار ھم می. دادند و نھ حمید اشرف می

 .»ھا بخوان ھرچی بچھ«قبالً ھم گفتھ بود  تشکیالتی است و

بنا بھ رھنمود حمید اشرف او قرار است بھ محض رسیدن بھ عراق خود را بھ پاسگاه 
خود را چھ کسی   کند کھ در پاسگاه اما وی ھیچ محملی بھ نگھدار ارائھ نمی. معرفی کند

کند  کار میمعرفی کند و دلیل حضورش در عراق را چگونھ توجیھ کند؟ در عراق چھ 
در غیر این صورت . و چھ ھدفی دارد؟ این ھا جزو بدیھیات کار تشکیالتی است

 .دھند مأموران عراقی بھ وی مشکوک شده و تحت شدیدترین فشارھا قرارش می



را ندارد و در ھر دوباری کھ دستگیر شده مورد » شکنجھ«ی  فرخ نگھدار کھ تجربھ
» اعتراف«نیاتش از فشار شکنجھ و شکنجھ ساواک قرار نگرفتھ و بر اساس ذھ

داند  ی سنگین را پشت سر گذاشتھ باشد می وگرنھ ھرکس کھ شکنجھ. کند داستانسرایی می
بھ سختی ممکن ... بدون داشتن محمل مناسب، فریب بازجو و سوزاندن اطالعات و 

 .است کسی در مقابل شکنجھ دوام آورد

ھا و  »بسیجی«دار است کھ ھمچون ی جالب در این روایت، فرھنگ گفتاری نگھ نکتھ
ھا را نیروھای  جای شکرش باقی است کھ آن. کند یاد می» صدامیان«از » هللا حزب«
شخصیت اول » البکر حسن«در دوران یاد شده . کند معرفی نمی» صدام یزید کافر«

حمید اشرف را   »کلمات«دھد کھ چگونھ  نگھدار نشان می. عراق بود و نھ صدام حسین
 !خاطر سپرده است خوب بھ

بھ انگلستان  ۱۳۴۶زنده یاد منوچھر کالنتری دایی بیژن جزنی بود کھ در فروردین 
ھای او سھ نفر از  بھ خاطر فعالیت. رفتھ و بھ کنفدراسیون دانشجویان ایرانی پیوستھ بود

در دادگاه بیژن جزنی و یارانش شرکت کردند و او نقش مھمی » الملل عفو بین«اعضای 
داشت و اعضای  المللی بخشیدن بھ این دادگاه و تخفیف در مجازات متھمان  د بیندر ابعا

سازمان  ۱۳۴۹قبل از بھمن . ضیاءظریفی تا حدودی مدیون او بودند –گروه جزنی 
اش در خارج از کشور بتواند  ھای فدایی خلق وجود خارجی نداشت کھ نماینده چریک

ھای  فعالیت ۴۹تا  ۴۷ھای  طی سال. ه باشدکاری کند و یا در انجام فعالیتی قصور کرد
ای در داخل بھ منظور تالش برای خروج از کشور و آموزش نظامی و سپس  مخفیانھ

گرفت  تشکیل گروه کوه و شھر صورت گرفتھ بود و تحت عنوان سازمان صورت نمی
در ثانی در اسناد . و نمود بیرونی نداشت کھ نیاز بھ بخش خارج از کشور داشتھ باشد

 :ساواک آمده است

بھمن، برای آخرین بار، حمید اشرف با صفایی فراھانی در کوه گفتگو  ۱۶در روز  
بودن  اشرف آنان را از دستگیری تیم شھر و اسکندر رحیمی مطلع کرد و بر مبھم. کرد

اما صفایی فراھانی بر تصمیم خود مبنی بر آغاز عملیات در زمان . اوضاع تاکید نمود
اگر بشود صفاری بھ عراق رفتھ و از «: و سپس بھ اشرف توصیھ کردمقرر مصمم بود 

جا بتواند با منوچھر کالنتری کھ در انگلستان است تماس برقرار کند؛ بسیار جالب  آن
اشرف نیز قول » .خواھد شد تا این کھ ما بتوانیم از اوضاع خارج کامالً با اطالع باشیم

 ». داد کھ با وی مشورت کند

ی  صفحھ ۱۳۵۷ھا تا بھمن  ھای فدایی خلق جلد اول از نخستین کنش کتاب چریک( 
۱۸۹( 

شود صفایی فراھانی بھ حمید اشرف در مورد تماس با منوچھر  چنانچھ مالحظھ می 
در ثانی مشخص است . کند کالنتری و اعزام محمد صفاری آشتیانی بھ عراق توصیھ می

ور نیست و تنھا بھ عنوان یک کھ منوچھر کالنتری نماینده سازمان در خارج از کش
 .خواھند از او اطالعاتی کسب کنند مطلع مورد اطمینان می

  



نگھدار   پال گویی کھ ناشی از دروغگویی و سناریوسازی فرخ و صرف نظر از پرت
چیزو رو تحویل بگیر پست   پست  برو»  :است، بھ فرھنگ گفتاری او توجھ کنید

کنھ ما از او راضی  ست در خارج و خوب کار نمیچون او نماینده ما. منوچھر کالنتری
 ». و تو میری نماینده ما میشی در چیز، میشی نماینده ما در خارج از کشور. نیستیم

خواستھ خود را بھ کارگزینی معرفی کند و یا نمایندگی فالن  گویا فرخ نگھدار می 
کھ بھ کسی نداشت » پستی«منوچھر کالنتری . شرکت را در انگلستان تحویل بگیرد

رسد کھ فرخ نگھدار سناریوی خود را از روی کتاب  بھ نظر می. تحویل دھد
برداری کرده یا با ھمان  دستگاه اطالعاتی و امنیتی رژیم کپی» ھای فدایی خلق چریک«

این کتاب بر اساس . ذھنیت و نگاه نویسنده و ناشر آن کتاب، داستان خود را ساختھ است
کوشیده ذھن بازجویان را منحرف کرده و از   زنی کھ میھای بازجویی بیژن ج برگھ

کند کھ از  ھا نسبت بھ منوچھر کالنتری بکاھد، او را فردی معرفی می حساسیت آن
در حالی کھ زنده یاد منوچھر کالنتری در سال . مبارزه بریده و عافیت پیشھ کرده است

سیستان و بلوچستان برای زنده دستگیر نشدن توسط رژیم جمھوری اسالمی، در  ۱۳۶۲
تشکیالت از » راضی نبودن«فرخ نگھدار داستان . نارنجک کشید و تکھ تکھ شد

و درست ھمزمان با توصیھ صریح صفایی فراھانی  ۱۳۴۹منوچھر کالنتری در سال 
بھ حمید اشرف برای تماس گرفتن با او را بھ این ترتیب با چھ نیتی و از روی دست چھ 

 کسی تقلب کرده است؟

شناسند فرخ نگھدار از ابتدا شیفتھ انگلستان  ی کسانی کھ از نزدیک او را می بھ گفتھبنا 
ی تحصیل در  نیز در فکر ادامھ ۱۳۵۶او پس از آزادی از زندان در مرداد . بود

منجر شد و او در کشور ماند و بھ خاطر تعلق  ۵۷انگلستان بود کھ بھ تحوالت سال 
داد پس از سرکوب حزب  حزب توده نشان می خاطری کھ بھ اتحاد جماھیر شوروی و

اما بھ محض فروپاشی . توده و دستگیری سران و اعضای آن بھ این کشور گریخت
کھ از ابتدا در » انگلستان«اتحاد جماھیر شوروی او از فرصت استفاده کرد و بھ 

ید داد بع اگر شرایط بھ نگھدار اجازه می. جا را پرورده بود رفت رویایش زندگی در آن
ی عمل پوشاندن بھ خواست قدیمی حمید اشرف  نبود ادعا کند حضورش در لندن، جامھ

اش بوده است و تحقق بخشیدن بھ نوستالوژی او نھ   بھترین دوست دوران نوجوانی
جا بارھا مطرح کرده است روزی در  او حتی این جا و آن. ارضای تمایالت شخصی

  .کند اش را لمس می زنی شانھکند دست بیژن ج کنار رود تایمز احساس می

ی ما  ھمھ. خواستھ بھ عراق برود می ۱۳۴۹طبق ادعای فرخ نگھدار وی در سال  
اما . بین ایران و عراق منعقد شده است ۱۳۵۴دانیم کھ قرارداد الجزایر در خردادماه  می

 .»الجزیره است و عملی نیست ۷۵ھای قبل از قرارداد  ماه«: گوید  او می

،  ۱۳۴۸در فروردین . ۱۳۴۹نظامی مرز ایران و عراق پیش از بھمن  و اما آرایش
بین دو   حسن البکر ادعای حاکمیت کامل عراق بر اروند رود را مطرح کرد و درگیری

در اردیبھشت ھمان سال امیر خسرو افشار قائم مقام وقت وزیر . کشور شدت گرفت
پس از عبور . اعالم کرد ، را بھ طور رسمي۱۹۳۷ي  امور خارجھ ایران لغو معاھده

از اروندرود بھ فرماندھی دریادار عباس رمزی عطایی در » ابن سینا«کشتی 



، دولت عراق برخالف التیماتومی کھ داده بود از ھر گونھ اقدام نظامي ۱۳۴۸اردیبھشت 
 .علیھ ایران خودداري کرد

ره و صفایی فراھانی از مرز بص ۱۳۴۸ی این تحوالت، در زمستان  با وجود ھمھ
جا خارج شده و در  و سپس دوباره از ھمان. گردد شلمچھ و خرمشھر بھ کشور باز می

از ھمان منطقھ بھ ھمراه صفاری آشتیانی اسلحھ و مھمات بھ کشور وارد  ۱۳۴۹بھار 
وضعیت مرز ایران و عراق در نقطھ شلمچھ و بصره و  ۱۳۴۹پیش از بھمن . کند می

 .از آن نکرده بود خرمشھر فرق چندانی با چند ماه قبل

ھای شدید ایران و عراق پس از امضاي قرارداد دوستي و ھمکاري عراق و   درگیری
، روی داد و آرایش مرزھا تا حدودی ۱۳۵۰اتحاد جماھیر شوروي سابق، در فروردین 

 .تغییر کرد

این احتمال وجود دارد کھ فرخ نگھدار پس از سرکوب جنبش سیاھکل و اعدام 
بندی کھ با حمید  ھای گسترده و ترور فرسیو بھ خاطر تماس نیم تگیریبازماندگان و دس

اشرف داشت و معرفی چند نفر بھ او در ھراس از دستگیری مجدد قالب تھی کرده باشد 
بھ خوزستان رفتھ باشد اما با اخباری کھ شنیده بھ ۱۳۵۰و برای فرار از کشور در بھار 

ت و بھ تھران بازگشتھ و از طریق قاچاقچی و این نتیجھ رسیده باشد کھ مرد این کار نیس
توسط  ۱۳۵۰آذرماه  ۸مرز افغانستان اقدام کرده باشد کھ منجر بھ بازگرداندن او در 

 .ساواک بھ ایران شد

ھای فدایی خلق  کردند فرار او بھ افغانستان در ارتباط با چریک مأموران ساواک فکر می
رده بود فرخ نگھدار او را بھ حمید اشرف بوده است بھ ویژه کھ علینقی آرش اعتراف ک

شان شده و با توجھ بھ  ی اشتباه اما پس از بازجویی از نگھدار متوجھ. معرفی کرده است
شد بھ خاطر  القاعده بایستی منجر بھ تشدید مجازاتش می ای کھ او داشت و علی سابقھ

انونی از کشور ھا و خروج غیرق ارتباط با حمید اشرف و معرفی علینقی آرش بھ چریک
 .شد سال زندان محکوم شد کھ محکومیتی سنگین محسوب نمی ۵بھ 

ھای فرخ نگھدار  پردازی ھا و قصھ رسد درست برخالف خیالبافی بنابراین، بھ نظر می 
حمید اشرف پس از آزادی : بھ جای تاریخچھ، واقعیت ماجرا چیز دیگری بوده است

زماندھی او در تشکیالت جدیدی کھ گیری و سا فرخ نگھدار از زندان برای عضو
و یا پیوستن » کوه«رود و خواھان اعزام وی بھ  می  ریزی کرده بودند بھ سراغ او پایھ

پذیرد و  اما از قرار معلوم فرخ نگھدار پیشنھاد او را نمی. شود می  »شھر«بھ تشکیالت 
پذیرد  ا میای کھ با حمید اشرف داشتھ و شاید در اثر اصرار او تنھ بھ خاطر رابطھ

بھ این ترتیب عالوه بر آرش اگر راست . شناسد بھ وی معرفی کند کسانی را کھ می
را نیز بھ ) ۵۰اردیبھشت (بگوید شیرین معاضد و شاھرخ ھدایتی و محمدعلی پرتوی 

ھای انتشار یافتھ از حمید اشرف در  البتھ بماند کھ در عکس. کند حمید اشرف معرفی می
است و ظاھراً ... پرتوی ھمراه او در کوه و استخر شنا و   علیمحمد ۴۶و  ۴۵ھای  سال

 .اند این دو نفر روابط نزدیکی با ھم داشتھ

 http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=12615 



ھای فرخ نگھدار برای فرار از کشور و  با این حساب، تردیدی در فردی بودن تالش
ی خروج از کشور تعریف  وی در مورد نحوهچھ  آن. ی نبرد نیست گریختن از صحنھ

 .ھای فدایی خلق نام گرفت ی تشکیالتی است کھ بعدھا چریک کند برخالف رویھ می

اکبر صفایی فراھانی از کشور و بعداً  برای خروج محمد صفاری آشتیانی و علی
مشعوف کالنتری، محمد مجید کیانزاد و محمد چوپانزاده، تشکیالت تھران گروه درگیر 

ھا بدون آن کھ اطالعی داشتھ باشند بھ عباسعلی شھریاری کھ منبع ساواک  آن. اجراستم
ای کھ تشکیالت تعیین کرده بھ  افراد یاد شده ھمراه با راننده. شوند است وصل می

خواھد  وقتی اشرف دھقانی می  .روند ی یک عرب می روند در آنجا بھ خانھ خرمشھر می
کند و آن طرف مرز  او را تا خرمشھر ھمراھی می  از کشور خارج شود نیز تشکیالت

  ...گیرند و  محمد حرمتی پور و حسن ماسالی او را تحویل می

ھیچ سازمانی، فردی را کھ قرار است بھ خارج از کشور اعزام کند و مسئولیت آن را 
یی ترین ادعا این ابلھانھ) ۱. (کند در خارج از کشور بھ عھده بگیرد بھ امان خدا رھا نمی

نگھدار بھتر از ھرکس بھ این امر واقف   توان مطرح کرد و ھمکاران فرخ است کھ می
 .بندند تا او ھر ادعایی بکند ھستند اما دم فرو می

  :ی خروج صفایی فراھانی از کشور بر اساس اسناد ساواک آمده است در مورد نحوه 

ھ اتفاق اسکندر و نیم صبح علی اکبر صفایی فراھانی ب ۶در روز موعود ساعت « 
جا ابوالقاسم طاھرپرور کھ در اھواز ساکن بود بھ  صادقی نژاد عازم اھواز شد در آن

در حومھ خرمشھر، صفایی . آنان ملحق شد و بھ اتفاق بھ سوی خرمشھر حرکت کردند
ای کھ  محل مالقات او با فرد بصره. بھ تنھایی از طریق بیابان بھ سوی اروند رود رفت

فردای آن . ردن تا عراق ھمراه کرده بود، سمت شمالی پل متحرک بودصفایی را از ا
جا صفایی بھ سراغ  روز آنان یکدیگر را یافتند و بھ سوی اردن حرکت کردند در آن

پس از گذشت چند ماه، آنان . ھای فلسطینی بود، رفتھ صفاری کھ در یکی از پایگاه
و چند ماه بعد، ھر دو، مرخصی  تدریجا مقداری سالح تھیھ و در چمدان جاسازی کردند

ھا،  در مرز عراق و اردن، در بازرسی از چمدان. گرفتھ و بھ سوی عراق آمدند
ھا را برای مرکز تمرین الفتح در  آنان در توضیح گفتند کھ اسلحھ. ھا کشف شد اسلحھ

 .ھا را در قبال رسید، از آنان تحویل گرفتند نیروھای عراقی، اسلحھ. برند بغداد می

امن «ایی در بغداد، موضوع را با مسئول دفتر الفتح در میان گذاشت و او آنان را بھ صف
جبھھ «در این ھنگام، صفایی دوستی را از الفتح دید کھ اکنون بھ . راھنمایی کرد» العام

صفایی شرح ماوقع را برای او . یک سازمان چریکی بعثی پیوستھ بود» آزادی عرب
آنان بھ اتفاق بھ . ھ ستوانی بھ نام دکتر جبوری معرفی کردبازگفت و او نیز صفایی را ب

عبدالرحیم . نزد سرگرد عبدالرحیم التکریتی رفتھ و داستان را بیان کردند» امن العام«
تکریتی با اندکی سوءظن، باالخره پذیرفت کھ آن دو را بھ ھمراه یک مأمور عراقی و 

بھ ھمراه مامور عراقی بھ مرز اردن  صفایی. بھ ایران بازگرداند» امن العام«از طریق 
رفت و با دریافت سالح بھ بغداد بازگشت؛ تا بھ ھمراه صفاری از طریق بصره بھ 

آنان از بصره در حالی کھ دو مأمور عراقی ھمراھشان بودند، سوار . ایران بازگرداند



در نزدیکی ھای خط آھن، دو . یک دستگاه وانت شده، بھ سوی مرز حرکت کردند
عراقی بازگشتند و صفایی و صفاری نیز پس از پیمودن مسافتی در ھوای گرگ  مامور

ھا را دفن کردند و تا برآمدن روز در گودالی بھ  و میش در حوالی جاده خرمشھر اسلحھ
  ».سپس خود را بھ جاده رساندند و بھ تھران آمدند. سر بردند

 )۱۵۲صفحھ  ۱۳۵۷ھا تا بھمن  ھای فدایی خلق از نخستین کنش کتاب چریک( 

فرخ نگھدار تاکنون در مورد تاریخ دقیق خروجش از کشور و رفتن بھ افغانستان  
در ھیچ منبعی راجع بھ آن صحبتی نشده است و او پاسخی نداده . سکوت کرده است

ی خود در  است چگونھ گروھی کھ ھنوز اعالم موجودیت نکرده بھ دنبال تغییر نماینده
نمایندگی گروه در خارج از کشور واجد . رضایت استخارج از کشور بھ علت عدم 

کدام اھمیت بود کھ حمید اشرف در شرایطی کھ گروه پس از سیاھکل بسیاری از 
ای برای بازسازی گروه  العاده اعضایش را از دست داده و یک نفر ھم از ارزش فوق

ھی را بھ جای سازماند» اش بھ گروه صمیمی ترین رفیق و معرف«برخوردار است، 
اگر خارج از کشور این ھمھ اھمیت . کند در داخل کشور مجبور بھ خروج از کشور می

داشت و سازمان از منوچھر کالنتری راضی نبود چرا پس از دستگیری فرخ نگھدار 
و مأموریت فقط برای » پست«آیا این . فرد دیگری را بھ جای او بھ خارج نفرستادند

 ی قامت او؟ بود برازندهفرخ نگھدار ایجاد شده بود و قبایی 

چرا سازمانی کھ کامالً شناختھ شده و جا افتاده بود دیگر نیاز بھ سخنگو نداشت؟ حتی 
وقتی محمد حرمتی پور و بعداً اشرف دھقانی بھ دالیل خاص کشور را ترک کردند 

 .گاه حضور علنی در خارج از کشور نداشتند ھیچ

خود در خبری  ۷و  ۶در صفحات  ۱۳۵۰مورخ بھمن  ۱ی  شماره» بھمن ۱۹«نشریھ  
خبر از دستگیری دو ایرانی بھ » فروش پناھندگان سیاسی در افغانستان«با عنوان 

 :در خبر این نشریھ آمده است. دھد ھای سید حسین ھاشمی و فرخ نگھدار می نام

کھ قبالً بازداشت و پس از (فرخ نگھدار از فعالین سیاسی ایران  ۱۳۵۰آذر  ۱۵در «
را کھ در افغانستان بازداشت کرده بودند و ) سھ سال در زندان آزاد شده بودگذراندن 

 »....عکس او نیز در دست مقامات افغانی بود 

 -http://www.iran
-t/files/sanad/cherikha_ta_1357archive.com/sites/defaul

19_bahman_01.pdf 

در تمام دورانی کھ نگھدار در . برد نام می» فعال سیاسی«این نشریھ از وی بھ عنوان  
افغانستان بود کسی از حضور او در این کشور مطلع نبود و او ھیچ تماسی الاقل با 

او را تحویل » پست«ود ھای فدایی خلق در خارج از کشور کھ بنا ب ی چریک نماینده
ای ھم بھ عضویت او در  حتی اشاره» بھمن ۱۹«ی  در نشریھ. بگیرد برقرار نکرده بود

 .ھای فدایی خلق نیست سازمان چریک

http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/cherikha_ta_1357-19_bahman_01.pdf
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/cherikha_ta_1357-19_bahman_01.pdf
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/cherikha_ta_1357-19_bahman_01.pdf
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/cherikha_ta_1357-19_bahman_01.pdf


 سالگی ۱۶گیری فرخ نگھدار توسط بیژن جزنی در  عضو 

و پس  ۱۳۴۲شود کھ در فروردین سال  نگھدار در گفتگو با شھال بھاردوست مدعی می 
د، بیژن جزنی شخصاً او را کھ شانزده سال و نیم داشت برای گروھی کھ در از عی

 :بود عضو گیری کرده است» تدارک مبارزه مسلحانھ«

ی جالبی  خاطره. معرف من، کسی کھ منو رو عضو گیری کرد، خود بیژن جزنی بود« 
ر من با او قرا. ای در میدان کاخ آمد یک روزی با یک فولکس قورباغھ. ازش دارم

و در این راه رفت و برگشت او . مرا سوار کرد؛ با ھم رفتیم کرج و برگشتیم. داشتم
برای من اھداف گروه، وضعیت سیاسی و وظایف من در صورت پذیرش عضویت رو 

من ھم با شور و شوق پذیرفتم کھ بھ عضویت گروه در بیام و این بھار . تشریح کرد
مقطعی است کھ بیژن و برخی رفقای دیگری کھ  ۴۲البتھ این بھار سال . بود ۴۲سال 

هللا شھرزاد  شناختمشان؛ بیژن، کیومرث ایزدی، حشمت ھا داشتند و من اون موقع نمی آن
و دیگران نشستھ بودند و با ھم صحبت کرده بودند کھ باید یک گروه تازه بھ منظور 

رایط رو کھ استبداد تدارک مبارزه مسلحانھ در ایران درست بکنند و تحلیل کرده بودند ش
خواھد رفت و لذا ما باید تدارک افکار قھرآمیز مبارزه رو در دستور خود   رو بھ تحکیم
و . بود ۴۲عید سال   این صحنھ عضو گیری من بود در روزھای بعد از. داشتھ باشیم

کردیم ولی نھ بھ  در این موقع من دو سال بود کھ با حمید دوست بودم و با ھم کار می
 ».گروھیصورت 

 https://www.youtube.com/watch?v=pLOjjqXoiEY 

بیژن را  ۱۳۳۹سالگی و از سال  شود کھ از چھارده البتھ او در جای دیگری مدعی می 
 :شناختھ می

ھ تمام پروسھ زندگی بھ پیوستن بھ مسیری منجر شد ک ۱۳۳۹آشنایی با بیژن در سال «
، روزی با ۴۲سھ سال پس از آشنایی، در بھار . بعدی مرا تا امروز شکل داده است

 » .بیژن در میدان کاخ قرار داشتم

nou.net/php/view.php?objnr=9450-http://asre 

و کسی کھ » مبارزه مسلحانھ«د خود را از پیشگامان کوش او با این ادعای بزرگ می 
ی  گانھ ادعای بزرگی کھ بھ قامت بچھ. بوده جا بزند» تدارک افکار قھرآمیز مبارزه«در 

 .آید او در آن دوران نمی

سالگی و زمانی کھ نگھدار بچھ  ۱۶پذیرد کھ بیژن جزنی در  کدام عقل سلیمی می
بھ دنبال او بیاید و شخصاً » رک مبارزه مسلحانھتدا«ای بود، بدون مقدمھ برای  مدرسھ

را » اھداف گروه«در ھمان برخورد اول سیر تا پیاز ماجرا را برای او تعریف کند و 
گویا بیژن جزنی مأمور کارگزینی بوده و یا مأمور استخدام فالن . کف دست او بگذارد

رای متقاضی شرکت دولتی یا خصوصی کھ شرایط کار را در ھمان اولین برخورد ب
ی فعالیت چریکی و یا مخفی دارند چنین ادعاھایی را  آیا کسانی کھ سابقھ. کند تشریح می

https://www.youtube.com/watch?v=pLOjjqXoiEY
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=9450


پذیرند؟ آیا این توھین بھ ھوش و فراست بیژن جزنی نیست؟ آیا این زیر سؤال بردن  می
آدم قحطی بود کھ جزنی در اولین ... شخصیت او نیست؟ آیا در دانشگاه و جبھھ ملی و 

سال و نیمھ و  ۱۶ای  بھ دنبال یک بچھ مدرسھ» تدارک مبارزه مسلحانھ«قدم برای 
 رفیق کوچکترش برود؟

تر از امیرپرویز پویان و مسعود  ھدف دیگر او این است کھ خود را خیلی با تجربھ
 ۴۴و  ۴۳ھای  کھ پس از ورود بھ دانشگاه در سال... احمدزاده و عباس مفتاحی و 
ی کار دانستند  ی مسلحانھ را چاره ایش پیدا کردند و مبارزهآھستھ آھستھ بھ مارکسیسم گر

 .ھای فدایی را بنیان نھادند معرفی کند و سازمان چریک

و فعالیت  ۱۳۴۴واقعیت این است کھ پس از حضور فرخ نگھدار در دانشگاه در سال 
ی او شده و بعدھا وی را بھ عضویت گروه  در امور صنفی دانشگاه، بیژن جزنی متوجھ

 .آورد می در

را فرخ نگھدار از جای دیگری  ۱۳۴۲ای بیژن جزنی در بھار  ی فولکس قورباغھ ایده 
شود و  با ماشین فولکس دستگیر می ۱۳۴۶بیژن جزنی در دیماه . کپی کرده است

 .کند ساواک در آن اسلحھ پیدا می

چرا در  کرد بیژن جزنی کھ اینقدر باز و ولنگار در ارتباط با فرخ نگھدار برخورد می 
ارتباط با حمید اشرف کھ از ابتدا او را مناسب برای کار چریکی و نظامی تشخیص داده 

گفتگو با شھال بھاردوست  ۳۶کرد؟ فرخ نگھدار در دقیقھ  بود این گونھ برخورد نمی
 :گوید می

شبی بود کھ از گروه کاوه بھ ما خبر دادند کھ یک گروه کوھنوردی در ھزار دره « 
ھا چند روزی گم شدند یا گیر  گیر کرده، قطع ارتباطھ و این... بل یا ھزار با -جاده آمل

. این رو سعید کالنتری مطرح کرده بود. ھا فرستاده شود کردند، باید کمک برای این
در آن جا یک جفت کفش دیده . ... حمید برای کمک رفتھ بود کھ با اون گروه کار کنھ

این . شده و واکس نداشتھ و خط خطی بوده روش بود کھ معلوم بود بسیار ازش استفاده
بینھ اما میگن این کفش کسی  بینھ ولی فردی را کھ گم شده نمی جا می کفش را حمید آن

روزی کھ ما جلسھ داشتیم، حمید در جلسھ بھ بیژن میگھ من . است کھ گم شده بوده است
بھ اسم . یده بودبیژن ند. شناخت حاال بیژن رو نمی. تو رو شناختم کھ تو کھ ھستی

من . ای کھ بیژن از زندان بیرون آمده بھ ما معرفی شده جلسھ. شناخت توی جلسھ ما نمی
نھ درست تر بھ این شکل است کھ . شناخت شناختم اما حمید بیژن رو نمی بیژن را می

شناخت و در جلسھ نگفت و جلسھ کھ تمام شد بھ من گفت کھ این کسی  بیژن نمی. گم می
من شوک شدم کھ این از کجا فھمید کھ این فرد بیژن . د اینجا بیژن جزنی بودکھ آمده بو

ھای آدمی بود کھ آن  ھایی کھ پاش بود ھمان کفش گھ این کفش دیدم کھ می. جزنی است
جا دیدم و گفتند  ھا رو آن و من اون کفش. زمان تو دره ھزار ال یا ھزار دره گم شده بود

من بعد این رو بھ . یک کسی ھست بھ نام بیژن جزنی. ھا مال بیژن جزنی است این کفش
 ».بیژن گفتم

https://www.youtube.com/watch?v=pLOjjqXoiEY 

https://www.youtube.com/watch?v=pLOjjqXoiEY


سال تصمیم نگرفتھ  ۴۵او ھنوز بعد از گذشت . گویی فرخ نگھدار عجیب است پریشان
کھ حمید در جلسھ بھ بیژن گفت تو را شناختم یا بعد از جلسھ بھ است بھ درستی بگوید 

 !نگھدار گفت و او بھ بیژن منتقل کرد

و » ای کھ بیژن از زندان بیرون آمده جلسھ«ای کھ فرخ نگھدار بھ  با توجھ بھ اشاره
گیریم کھ حمید اشرف در آن تاریخ بھ ادعای  کند نتیجھ می می ۴۵زمان آن فروردین 

تیپ نظامی و . آمده است سھ سال است کھ بھ عضویت گروه بیژن جزنی در فرخ نگھدار
شناختھ و با او روبرو  دقیق و کنجکاوی ھم بوده، اما بیژن جزنی را طی این مدت نمی

اش میاد و فرخ نگھدار را کھ  اما سھ سال قبل بیژن جزنی خودش با ماشین. نشده بود
 !گوید ی رمز و راز تشکیالت را بھ او می ھکند و ھم ای ھم بوده سوار می »تحفھ«البد 

افراد فوق ھنوز دور ھم جمع  ۱۳۴۲ی اصلی ماجرا اما این است کھ در فروردین  نکتھ
 ۱۵ماجرا پس از . نداده بودند... نشده بودند و تشکیل گروه حتی در حد مطالعاتی و 

نگھدار با ی کلیدی ماجرا این است کھ فرخ  اما نکتھ. بھ وقوع پیوست ۱۳۴۲خرداد 
کند تا  ھیچ صحبتی از منوچھر کالنتری کھ شخصیت اصلی گروه بوده نمی» زرنگی«

او در خارج از کشور است فراھم » پست«اش کھ تحویل  ی زمینھ برای ادعاھای بعد
 .باشد

ھای بیژن جزنی و دیگران کھ توسط دستگاه اطالعاتی و امنیتی رژیم  بھ اسناد بازجویی
انتشار یافتھ و » ۱۳۵۷ھا تا بھمن  دایی خلق از نخستین کنشھای ف چریک«در کتاب 

 .کند توجھ کنید چگونگی تشکیل گروه و زمان پیوستن افراد بھ آن را مشخص می

بیژن جزنی آمده است کھ منوچھر  ۱۳۴۶بھمن  ۱۷ھای بازجویی مورخ  در برگھ 
وچھر برود و ی پدری من خواھد کھ بھ خانھ از او می ۱۳۴۲خرداد  ۱۵کالنتری پس از 

 )۵۶صفحھ . (کند هللا شھرزاد را مالقات می در آنجا جزنی، دکتر حشمت

شناختند و توسط  ھمدیگر را می ۱۳۳۳منوچھر کالنتری و کیومرث ایزدی ھم از سال  
 )۵۷صفحھ . (ھا اضافھ شد او بھ جمع آن

بھ نفر بطور ماھانھ تشکیل جلسھ می دادند اما ھنوز  ۴این  ۴۳و  ۴۲ھای  در سال
 )۶۰. (روشی برای مبارزه دست پیدا نکرده بودند کھ بیژن دستگیر شد

ای کھ در خیابان  ، منوچھر کالنتری مجدداً از جزنی خواست بھ خانھ۱۳۴۵در اوایل  
او در آن جا مجدداً شھرزاد را دید؛ اما از کیومرث . تخت جمشید اجاره کرده بود، برود

 ۶۱ص . ایزدی دیگر خبری نبود

دار توسط بیژن جزنی زودتر از بنیانگذاران گروه بھ عضویت گروھی کھ فرخ نگھ 
 عجیب نیست؟. آید ھنوز تشکیل نیافتھ در می

از این گروه اخراج شده  ۱۳۴۶هللا شھرزاد در سال  بایستی توجھ داشت کھ دکتر حشمت
بود و پس از دستگیری رو دست خورده و یا واداده سیر تا پیاز ماجراھا را تعریف 



ی افراد اصلی  جایی کھ ھمھ در ثانی از آن. ه بود و عمالً جایی برای انکار نبودکرد
توانستند در مورد  شد نمی ھا با ھم مطابقت داده می گروه دستگیر شده بودند و بازجویی

اطالعات نادرست دھند کھ البتھ ارزش امنیتی و ... بدیھیات از جملھ تاریخ آشنایی و 
ھای  توانست محمل شدگان نداشت و چنانچھ نادرست بود میاطالعاتی ھم برای دستگیر

 .تر دار کند و کار بازجویی پس دادن را سخت ھا را نیز خدشھ دیگر آن

طبق ادعای فرخ نگھدار، او و حمید اشرف خیلی زودتر از مشعوف کالنتری دایی بیژن 
 !آیند جزنی و برادر منوچھر بھ عضویت گروه در می

توسط برادرش منوچھر  ۴۳پایان دوران سربازی در سال مشعوف کالنتری پس از 
با کنار کشیدن ایزدی، مشعوف . شود برای انجام فعالیت سیاسی بھ ایزدی معرفی می

 )۷۸ص . (شوند کالنتری و صفایی فراھانی بھ شھرزاد معرفی می

 آیا بیژن و منوچھر بھ دایی و برادرشان دسترسی نداشتند؟

بھ ...ھا قبل از سورکی و ضیاظریفی و سرمدی و  الفرخ نگھدار و حمید اشرف س 
 عجیب نیست؟! پیوندند گروه جزنی می

قرار تماس  ۴۳شناخت و در سال  ھای دوران جبھھ ملی می جزنی، سرمدی را از فعالیت
 )۸۴ص . (با او را بھ منوچھر کالنتری داده بود

ربازی اعزام شد بعد بھ س. خرداد مدت کوتاھی دستگیر شد ۱۵حسن ضیاظریفی پس از 
و پس از پایان دوران سربازی و استخدام در گروه صنعتی بھشھر روابطی را با 

ص ( ۴۵یعنی در سال . منوچھر کالنتری آغاز کرد و از طریق او با جزنی آشنا شد
۶۳( 

شود یعنی در اواسط  بعد از این عباس سورکی؛ از طریق ظریفی بھ جزنی معرفی می
 )۶۵ص ( ۱۳۴۵سال 

. ھا وصل شد ھدیان ھم کھ یکی از دوستان سورکی بود در ھمان ایام بھ اینضرار زا
 )۶۵ص (

فرخ نگھدار و حمید اشرف زودتر از احمد جلیل افشار کھ فرخ نگھدار اولین مسئولشان 
احمد جلیل افشار فعالیت ! کند بھ این گروه وصل شده است معرفی می ۱۳۴۲در سال 

کند و در این  شروع می ۱۳۴۰ھھ ملی در سال سیاسی خود را در سازمان جوانان جب
شود و پس از اتمام خدمت سربازی از طریق  دوران با منوچھر کالنتری آشنا می

 )۸۶ص . (شود کالنتری با سرمدی مرتبط می

  



در اولین جمع کھ بیشتر . کند در دو جمع سیاسی شرکت می ۴۰ی  بیژن جزنی در دھھ
گیرد تنھا بھ یک سری  شکل می ۱۳۴۲خرداد ی محفلی دارد و پس از تحوالت  جنبھ

هللا شھرزاد، کیومرث  شود منوچھر کالنتری، حشمت گفتگو و تحلیل از شرایط محدود می
ایزدی، بیژن جزنی شرکت دارند و در این دوران سرمدی و صفایی فراھانی و مشعوف 

 .گیرند ھا قرار می نیز در ارتباط با آن... کالنتری و 

با حضور منوچھر  ۱۳۴۵گیرد در سال  تری بھ خود می جدیجمع دوم کھ حالت 
هللا شھرزاد، بیژن جزنی، ضیاظریفی، سرمدی، سوروکی، مشعوف  کالنتری، حشمت

اما در نیمھ . آورد گیرد و بھ تدارک مبارزه مسلحانھ روی می شکل می... کالنتری و 
ع فرخ نگھدار و در این جم. شوند هللا شھرزاد جدا می راه منوچھر کالنتری و حشمت

کوشد با جعل و فریب خود  گیرند اما فرخ نگھدار می ی دوم قرار می حمید اشرف در الیھ
تر جلوه کند حمید اشرف را نیز با  را در جمع اول جا کند و برای این کھ داستان واقعی

 .کند اندکی تأخیر با خود ھمراه می

  

 روه جزنیواقعیت داستان عضویت حمید اشرف و فرخ نگھدار در گ

در گروه کوھنوردی کاوه کھ تعدادی از  ۱۳۴۲فرخ نگھدار و حمید اشرف در سال  
از ... اعضای گروه جزنی ھمچون جلیل افشار و مشعوف کالنتری و صفایی فراھانی 

ھای مربوط بھ عضویت  فرخ نگھدار داستان. ھای آن بودند، عضویت داشتند پیشکوست
 .کند یک گروه مسلحانھ تبدیل میدر گروه کوھنوردی را بھ شرکت در 

، قرار شد سورکی، جزنی و ۱۳۴۵پس از تشکل اولیھ گروه جزنی در سال 
. ضیاءظریفی توسعھ شبکھ سیاسی برای جذب دیگر افراد بھ سازمان را بھ عھده بگیرند

ای نسبت بھ دیگران از امکان بھتری  ھای دانشگاھی و جبھھ جزنی بھ واسطھ فعالیت
او با قاسم رشیدی، مجید احسن، فرخ نگھدار و ابراھیم تیبا . دار بودبرای جذب برخور

 .گفتگو کرد

ابراھیم تیبا بھ علت عدم صالحیت از نظر فکری و بی میلی او پس از ازدواج نسبت بھ 
 )۶۷ص . (بھ گروه معرفی شدند  ۴۶کار سیاسی حذف شد و سھ تن دیگر در سال 

اما در تابستان . شناخت لی مجید احسن را میجزنی از قبل و دوران فعالیت در جبھھ م
جزنی بھ سراغ او رفت و درباره چگونگی و امکان احیاء جبھھ ملی و یا تشکیل  ۴۶

و او را بھ . یک جمعیت علنی و قانونی از اعضاء منفرد جبھھ ملی با او سخن گفت
 )۶۸ص . (هللا شھرزاد معرفی کرد حشمت

رفت و او نیز قاسم رشیدی را بھ شھرزاد معرفی اول، شھرزاد بھ منزل احسن   در جلسھ
حرف و سخن آنان در . در جلسھ دوم فرخ نگھدار نیز بھ جمع آنان افزوده شد. نمود 

تشکیل یک جمعیت علنی و «ای کھ در منزل احسن تشکیل دادند ، پیرامون  چند جلسھ
فرخ نگھدار و بنابر این، مجید احسن، » .قانونی با ھمکاری افراد سابق جبھھ ملی بود



را در دستور کار خود » مبارزه چریکی«قاسم رشیدی از وجود سازمانی غیرعلنی کھ 
 )۶۸ص . (قرار داده بود، بی خبر بودند

بھ ) محمدمجید کیانزاد(شھرزاد فردی را با نام مستعار ناصری  ۴۶در اوایل سال 
در ) حمید اشرف(کند کھ او نیز با فردی بھ نام اصفھانی  مشعوف کالنتری معرفی می

حمید اشرف را منوچھر کالنتری با نام مستعار اصفھانی بھ کیانزاد معرفی . ارتباط بود
 )۷۹ص . (کرده بود و کیان زاد از ھویت واقعی او خبری نداشت

این افراد عبارت . شھرزاد قبل از اخراج، افراد مرتبط با خود را بھ ظریفی منتقل کرد 
فرخ نگھدار با نام مستعار حافظی کھ . حسن و قاسم رشیدیبودند از فرخ نگھدار، مجید ا

فعالیتش در دانشگاه، محدود بھ ایجاد شرکت تعاونی بود بھ گفتھ ظریفی آنقدر جوان بود 
 ) ۸۴ص . (کھ ھنوز تفکر خاصی پیدا نکرده بود

گیرد و بھ او  ضیاظریفی قرار می –در الیھ دوم گروه جزنی  ۴۶فرخ نگھدار در سال  
ھای صنفی  ھا بھ خوبی درجریان آن بودند مسئولیت ھ بھ کارآکتری کھ داشت و آنبا توج

ھا دقت الزم صورت نگرفتھ باشد و مثالً  ممکن است در نقل این تاریخ. (شود واگذار می
 .)ھا را چند سال عقب و جلو کرد توان آن چند ماھی پس و پیش بوده باشند اما نمی

ھای مختلف تدارک  در گروه ۴۶تا  ۴۲اشرف از سال امکان ندارد فرخ نگھدار و حمید 
مبارزه مسلحانھ قرار داشتھ باشند و پس از دستگیری کلیھ کادرھای الیھ اول و دوم، 

بھ بخش  ۴۶واقعیت این است کھ او در سال . ھویت حمید اشرف ناشناختھ باقی بماند
ود گرفتھ بود با جایی کھ کار صورت جدی بھ خ نظامی این جریان پیوستھ بود و از آن

هللا  شناختند و بھ ھمین دلیل بود کھ دکتر حشمت او را می» اصفھانی«نام مستعار 
ھا وا داده بودند و یا رو دست خورده بودند  شھرزاد و دیگرانی کھ در جریان بازجویی

 .عمالً شناختی از او نداشتند و ھویت او برمال نشد

 :گوید ھمچنین می ۴۳و  ۴۲ھای  الفرخ نگھدار در روایت سراسر جعل خود در س 

یک رفیق دیگری ھم بود کھ باز اون رو ھم من معرفی کردم کھ بعدھا ما اون رو «
زدیم کھ اون تیپی کھ مثل من  چون حدس می. دیگھ ارتباطش رو با خودمون قطع کردیم

 ».بخواد کار رو پیگیرانھ ادامھ بده نیست] حمید اشرف[و او 

کوشد از گفتن  فردی کھ او می. کند ھدار تاریخ را تحریف میدر این رابطھ ھم فرخ نگ
در اسناد . مربوط است ۱۳۴۶است و موضوع بھ سال » ابراھیم تیبا«نامش پرھیز کند 

  ھایی منتشر شده توسط دستگاه اطالعاتی رژیم آمده است کھ بیژن جزنی با بازجویی
و ابراھیم تیبا بھ علت . گو کردقاسم رشیدی، مجید احسن، فرخ نگھدار و ابراھیم تیبا گفت

عدم صالحیت از نظر فکری و بی میلی او پس از ازدواج نسبت بھ کار سیاسی حذف 
 )۶۷ص .(بھ گروه معرفی شدند  ۴۶شد و سھ تن دیگر در سال 

ھا نیست کھ عذر کسی  موضوع ربطی بھ فرخ نگھدار ندارد او اصالً در این حد و اندازه
برد و  ی این افراد نام می خود با شھال بھاردوست از ھمھوی در گفتگوی . را بخواھد



کند تا داستان را بھ چند سال قبل و ھمراھی او با  را حذف می» ابراھیم تیبا«آگاھانھ نام 
 .حمید اشرف منتقل کند

عکس ابراھیم تیبا ھمراه با حمید اشرف و نگھدار را در تصویری کھ مربوط بھ سال  
 .یدتوانید ببین است می ۱۳۴۵
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ی اخراج  دھد کھ گویا زمینھ می  ای جلوه در جای دیگری از ھمین گفتگو او بھ گونھ 
او . اھم کرده استهللا شھرزاد را کھ یکی از بنیانگذاران گروه بود نیز او فر حشمت

زیاد تو باغ نیست یک جفت «شود کھ نزد بیژن جزنی شکایت برده کھ او  مدعی می
ای  ھیچ برنامھ.. زنیم  ھا تو خیابان با ھم قدم می پوشھ از این الستیکی دمپایی شستی می
  البتھ اگر فرخ» .شود شور و شوق مبارزاتی در او دیده نمی. گذارد ھم جلوی ما نمی

تر ببیند چھ بسا ادعا کند شھرزاد را نیز او شخصاً اخراج  می شھر را شلوغنگھدار ک
 .کرده است

با وجود آن کھ فرخ نگھدار مدعی است بھ ھمراه حمید اشرف قبل از دستگیری در سال 
در «سال فعالیت تشکیالتی مشترک در ارتباط با گروھی کھ  ۴متجاوز از  ۱۳۴۶

ی درست حسابی از کار  تواند یک خاطره اما نمیبوده داشتھ » تدارک مبارزه مسلحانھ
کند ربط  خاطراتی کھ او از حمید اشرف نقل می. جدی تشکیالتی از آن دوران نقل کند

دارد بھ گروه کوھنوردی کاوه، قرض دادن یک پریموس بھ او برای رفتن بھ کوه و 
، تشکیل ھای آن، شرکت کردن در نشست صنفی با وزیر ترویج آبادانی و مسکن ماجرا

اتاق کوه و سرپرستی اتاق کوه و شنا توسط نگھدار و اشرف در دانشکده فنی و 
احتماالً فرخ نگھدار و حمید . رونویسی از کتاب اصول مقدماتی فلسفھ ژرژ پولیتسر

اشرف ھیچ فعالیت تشکیالتی مشترکی در ارتباط با گروه جزنی نداشتند و او 
با توجھ بھ  ۱۳۴۶گیری در سال  مان ابتدای عضواین دو نفر از ھ. کند داستانسرایی می

شوند و فرخ نگھدار ھیچ  کارآکتری کھ داشتند بھ دو بخش علنی و غیرعلنی منتقل می
 .اطالعی از اقدامات او نداشت

  

 تراشی برای خودش فرخ نگھدار و سابقھ

 :نویسد می ۱۳۴۰اش با حمید اشرف در سال  نگھدار در مورد آشنایی

آمده بود و من بعداً فھمیدم كھ دكتر مجتھدى مانع شده كھ دوباره آنجا ثبت از البرز ...«
اخراج كرده بودند؟ صداى این سؤال دائم در مغزم بنگ بنگ ... چرا او را . نام كند

خواندم، در پخش اعالمیھ و  من آن روزھا یك فعال سیاسى بودم، كتاب مى. كرد مى
حتى بھ ساواك محل احضار و بازجویى پس  تظاھرات بارھا با پلیس درگیر شده بودم؛

 » بسیار عطش داشتم بدانم آیا اخراج بار سیاسى داشتھ است؟. داده و تھدید شده بودم
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تشکیل شده  ۱۳۳۷بھ دنیا آمده است و ساواک در سال  ۱۳۲۵فرخ نگھدار در آبان  
خواند،  یك فعال سیاسى بود، كتاب مى« ۴۰مدعیست پیش از سال » وتنانھفر«او . است

در پخش اعالمیھ و تظاھرات بارھا با پلیس درگیر شده بود؛ حتى بھ ساواك محل 
آیا مضحک نیست کھ یکی از کارھای » احضار و بازجویى پس داده و تھدید شده بود

 ی از یک کودک بوده باشد؟اش، احضار و بازجوی ی تشکیل ھای اولیھ ساواک در سال

ھا بھ درستی  و در بازجویی ۴۶اما حسن ضیاظریفی در مورد نگھدار در سال 
( » .آنقدر جوان بود کھ ھنوز تفکر خاصی پیدا نکرده بود«فرخ نگھدار   :نویسد می

 )۸۴ھای فدایی خلق ص  کتاب چریک

بھ او ارائھ  در بیست و یک سالگی چنین دیدگاھی از سوی یک مسئول سازمانی راجع
و ھنگامی کھ کودکی بیش نبود چھ  ۴۰شود تصورش را بکنید او پیش از سال  می

 .وضعیتی داشتھ است

شود ھنگامی کھ  نگھدار کھ شھر را شلوغ دیده و ھر کی بھ ھرکی، حتی مدعی می
ھیجده سال و نیم داشت و پیش از آن کھ بھ دانشگاه برود ھمراه با صفایی فراھانی 

 .کرده است را منتشر می» پیام دانشجو«ویی نشریھ دانشج

ی اجاره کرده بودیم برای این کھ ما بتونیم نشریھ پیام  رفتھ بودیم و یک خانھ... «
 )۳۲دقیقھ (» دانشجو را با ھم دیگھ کار کنیم و منتشر کنیم و غیره و ذالک

ت کھ فارغ نشریھ کمیتھ دانشجویی جبھھ ملی اس» پیام دانشجو«توجھ داشتھ باشید نشریھ 
داد و بیژن جزنی نیز در ارتباط با این کمیتھ  از شورای رھبری بھ فعالیت خود ادامھ می

کرد، فعال بود و در اول خرداد  را تدوین و توزیع می» پیام دانشجو«کھ مشخصاً نشریھ 
 )۶۰ص (  .دستگیر شد» پیام دانشجو«بھ علت توزیع نشریھ  ۴۴

نوار حواسش  ۴۳خانھ بوده است در دقیقھ  انی ھمھا با صفایی فراھ نگھدار کھ مدت 
 :گوید نیست و می

اکبر و سعید  من و حمید و علی. ما یک برنامھ مفصل شش روزه با ھم رفتھ بودیم« 
جا ما با روحیات این دو رفیق  کالنتری کھ کوه دماوند را دور زدیم و برگشتیم و در آن

 .»خیلی خوبتر آشنا شدیم

توانست با  انھ و ھنگام زندگی با علی اکبر صفایی فراھانی نمیآیا فرخ نگھدار در خ
 آشنا شود؟  »روحیات این رفیق«

بھ منظور بزرگنمایی نقش خود پرده از   ۸۴او در گفتگو با شھال بھار دوست در دقیقھ 
 :دارد برمی» یکی از موارد بسیار مھم«



نشد و برای ساواک تا  یکی از موارد بسیار مھم کھ ھیچ گاه ھم در پرونده ھا مطرح«
ابد ناشناختھ ماند، شیرین معاضد است کھ من با این شاید سھ چھار روز بعد از آزادی 

ی چشم قرار گذاشتم کھ  از زندان آشنا شدم و ھمان جا در یک مھیمانی با یک اشاره
اش رو کس و کارش  ولی خوب خانواده. شناختم اصال نمی. بیرون ھمدیگر را ببینیم کجا

بعد دیدم کھ چھ دختر جدی، خوش فکر، پختھ و . دانستم کھ از خودمان ھستند رو می
ھا بحث  ھا و خیابان پنج شش جلسھ مکرر با ھاش در کافھ. عالقمندی است بھ کار کردن

و گفت ما تا . کردیم وقتی برای حمید گفتم خیلی تحت تاثیر قرار گرفت  کردیم و صحبت
 »...و میگی ندیدیم و نداشتیمحاال رفیق دختر بھ این عنوان کھ ت

گاه در  یکی از موارد بسیار مھم کھ ھیچ«کند آن را  موضوعی کھ فرخ نگھدار سعی می 
جا بزند، چنانچھ حقیقت داشتھ » ھا مطرح نشد و برای ساواک تا ابد ناشناختھ ماند پرونده

ای  باشد و او شیرین معاضد را بھ حمید اشرف معرفی کرده باشد مورد بسیار ساده
تنھا کسانی کھ از این ارتباط مطلع بودند، حمید اشرف، شیرین معاضد و فرخ . است

گاه دستگیر نشدند و در جریان درگیری با ساواک بھ  دو نفر اول ھیچ. نگھدار بودند
تر  نگھدار ھم از ترس این کھ مبادا طرح موضوع باعث سنگین  شھادت رسیدند، فرخ

رد شیرین معاضد را کھ مخفی شده بود از او بخواھند اش شود و بازجویان  شدن پرونده
 .گوید  باره نمی این  کھ نداشت تا ارائھ کند، چیزی در

  

 فرخ نگھدار و حمید اشرف در دوران نوجوانی

فرخ نگھدار بسیار روی سابقھ دوستی و ھمکالسی بودن خود در دوران نوجوانی و  
 :نویسد جوانی با حمید اشرف مانور داده و می

ھا قبل از  من یگانھ کسی ھستم کھ حمید اشرف را از اولین روزھای نوجوانی، از سال«
من معرف او بھ بیژن جزنی بوده و خود او را عضو . شناختم پیوستن بھ سازمان، می

 ».ترین رفیق دبیرستانی من بوده است ترین و نزدیک او صمیمی. ام گیری کرده
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او در گفتگو با شھال بھاردوست . نیست» صادق«در ھمین رابطھ نیز فرخ نگھدار  
سالگی حمید اشرف را عضو  ۱۶شود کھ شخصاً در سن  مدعی می) ۱۴تا  ۱۱دقیقھ (

 .گیری کرده است

ھ من یک رفیق دیگر ھم دارم کھ عالقمند است و ما با ھم بعدا من بھ بیژن گفتم ک« 
کنم او ھم باید بھ عضویت  و اگر من بھ عضویت دربیام فکر می. خیلی نزدیک ھستیم

و یادمھ کھ در خانھ حمید . حمید اشرف رو من شخصاً عضو گیری کردم. در بیاد
ضوع تشکیل وقتی من مو. ای کھ در جلوی ذھنم است یک صحنھ. اشرف نشستھ بودیم

او مقدار زیادی از من سوال . این گروه و ھمکاری با این گروه رو با او در میان گذاشتم
و من سازماندھی . کرد بھ خصوص سازماندھی رو پرسید کھ بھ چھ صورتی است

http://www.negahdar.info/index.php/article/31/


ھرمی رو واسش توضیح دادم کھ چگونھ ھر حوزه بھ حوزه دیگھ وصل میشھ و 
اس بود رو این کھ این سازمانی باید نوع و او بیشتر حس. مرکزیت بھ وجود میاد

بود کھ با ھمدیگھ ھم  ۴۲از اواسط . ای باشھ و افقی این واحدھا بھ ھم وصل بشن شبکھ
 ».اولین مسئول حوزه ما احمد افشار بود. حوزه شدیم

LOjjqXoiEYhttps://www.youtube.com/watch?v=p 

ای کھ بھ قول نگھدار مطلقاً کار سیاسی و تشکیالتی نکرده در   سالھ  نوجوان شانزده 
در حالی کھ در آن دوره ! گوید ای بھ جای ھرمی می ارتباط با لزوم جایگزینی کار شبکھ

یک از فعاالن سیاسی با وجود برخورداری از سوابق طوالنی تشکیالتی و سیاسی  ھیچ
اش بھ  ی نرسیده بودند و خود حمید اشرف در تمام طول عمر تشکیالتیبھ چنین اصل

. کرد سازماندھی ھرمی معتقد بود و نھ تنھا سازمان کھ مرکزیت آن را نیز اداره می
است کھ در آن  ۸۸و بعداز جنبش  ۱۳۸۹تاریخ گفتگوی نگھدار با شھال بھاردوست آذر 

فداییان «ر گرفت و فرخ نگھدار از ھای ھرمی و افقی مورد توجھ قرا موضوع تشکیالت
ھای حمید  خواھد بگوید اعتقادش بھ سیستم افقی از توصیھ او می. استعفا داد» اکثریت

  .شود اشرف و فرھنگ و باور مشترک این دو ناشی می

 نوستالوژی مادر بیژن جزنی و مادر فرخ نگھدار 

کوشد  ، می»نور علی نور«و نگھدار برای آن کھ داستان ھر چھ بیشتر پر و پیمان شود  
! ی تاریخی و حزبی و نوستالوژیک بدھد اش با خانواده جزنی سابقھ ی خانواده بھ رابطھ

 :کند مطرح می  او

شناسند  کند و می وقتی بھ زندان افتادیم مادرم، با مادر بیژن دم زندان با ھم برخورد می«
مادر بیژن جزنی مسئول مادر  کھ) بود ۴۶سال (افتند   سال پیش می ۱۵یاد . ھمدیگر را

در حزب توده ایران با   من بوده با خانم شھال ریاحی کھ او ھم عضو حوزه حزبی بود
 ».شناختند ھمدیگر را یعنی می. کردند ھم کار می

موضوع را با میھن جزنی ھمسر بیژن و کسی کھ از کودکی در خانواده جزنی و  
ضوع را بھ شدت رد کرد و اضافھ نمود من کالنتری رشد کرده در میان گذاشتم، او مو

ھای متمادی ھمراه با مادر بیژن و مادر فرخ نگھدار بھ مراجع مختلف از  در طول سال
کردیم، در دوران انقالب در  شھربانی مراجعھ می  جملھ ساواک و دادرسی ارتش و

وردی صحت کمیتھ مادران شھدا و زندانیان سیاسی با ھم ارتباط داشتیم، آیا اگر چنین م
گفت این خانم در  داشت یک بار کھ با ھم بودیم و یا در تنھایی، مادر بیژن بھ من نمی

کرد؟ آیا این دو نفر یک  ھای حزبی با من ھمراه بوده است؟ آیا یاد آن دوران نمی فعالیت
 !کردند؟ حتی پس از انقالب یا در روزھای قیام؟ بار در حضور من از گذشتھ یاد نمی

  

 میت فرخ نگھدار در دستگیری اولمدت محکو

https://www.youtube.com/watch?v=pLOjjqXoiEY


  :گوید گفتگوی خود با شھال بھاردوست می ۱۱۰فرخ نگھدار در دقیقھ  

 ۵۰آذر  ۸، دومی از  ۴۹آبان  ۹تا  ۴۶یکبار از نوزده بھمن   .من دوبار زندان بودم«
سال و  ۳من حبسم در ھر دو بار کھ بھ دادگاه رفتم، در دادگاه اول بھ . ۵۶مرداد  ۱۹تا 

در دادگاه اول مشمول . ھر دو حبس عین ھم است. سال محکوم شدم ۵دادگاه دوم بھ در 
 »... دفعھ دوم وقتی . ما کشیدم و بیرون آمدم ۹شدم و دو سال  وعف

از یک طرف مشغول داستانسرایی است و از طرف دیگر . او دچار پریشانی است 
سال زندان محکوم شده و بار  ۳گوید بار اول بھ  بھ صراحت می. اختیار زبانش را ندارد

 ».ھر دو حبس عین ھم است«گوید  سال و یک جملھ بعد می ۵دوم بھ 

کند کما این کھ بھ  نگھدار ھرگاه کھ فرصتی یابد از انجام ھیچ فریبی فروگذار نمی
ھای  در مسکو مشتی مدال«او » دایی یوسف«هللا زاده در کتاب  ی اتابک فتح نوشتھ

… فرستد و بھ عنوان ھدیھ بھ کمیتھ مرکزی بھ آدرس مجید میبدلی شوروی را خریده 
ھای  ھای درشت را بھ سینھ اعضای ھیئت سیاسی و مدال در تاشکند مجید مدال

کوچکتر را بھ سینھ اعضای کمیتھ مرکزی و آخر سر ھم مدال درشتی بھ سینھ خود 
 »کند نصب می

 
ی شما  انگیزه«… سوال کھ  ای با مجلھ آرش در پاسخ بھ این فرخ نگھدار در مصاحبھ
: گوید دچار ھمین نوع پریشانی شده و می» ؟ ھا چھ بوده است در مورد ارسال این مدال

اھمیت این موضوع را کھ بخواھد در یک مصاحبھ مطرح شود متوجھ نیستم و این «
؟ حاال من مقداری مدال خریدم و  زاده این موضوع را نوشتھ است هللا را نیز کھ چرا فتح

این بستگی بھ ذوق و احساس من در آن لحظھ دارد !  ستادم و یا نخریدم و نفرستادمفر
خرد یا  ای می مثل این کھ آدم چیزی را از مغازه.  و این کھ من چھ واکنشی داشتم

مطابق بودجھ یا پولی کھ !  ای ندارد این چیز برای ثبت در تاریخ اصالً معنی! خرد نمی
 .توانست کارت پستال باشد یا مدال ام و حاال می ھا خریده آنای برای  تو جیبم بوده ھدیھ

ھای فدایی خلق در مورد آزادی  اشرف دھقانی یکی از اعضای قدیمی سازمان چریک
 :نویسد فرخ نگھدار می

عاری از “نامھ بھ درگاه شاھنشاه  ، فرخ نگھدار بھ دلیل نوشتن ندامت۱۳۴۹در سال « 
شد و  آبان، کھ امری قبیح و مذموم شمرده می ۴ور در بھ مناسبت تولد آن دیکتات” مھر

” عفو ملوکانھ“در مقابل مقاومت رفقای انقالبی ای چون رفیق جزنی قرار داشت، مورد 
 ».قرار گرفتھ و حدود سھ سال زودتر از موعد از زندان آزاد شد
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سالھ فرخ  ۵چھ کھ در کتاب جنگی بر آثار در مورد محکومیت  میھن جزنی عالوه بر آن
ھا بھ  سالنگھدار نوشتھ بھ عنوان کسی کھ در تمامی جلسات دادگاه شرکت داشتھ و 

قضایی و امنیتی از دادرسی ارتش گرفتھ تا   اتفاق خانواده نگھدار بھ مراجع گوناگون
 ۵ساواک و شھربانی مراجعھ کرده در گفتگو با نویسنده تأکید کرد کھ فرخ نگھدار بھ 

 .اش صحیح نیست سالھ ۳سال زندان محکوم شده بود و ادعای وی مبنی بر محکومیت 

. شود بھ سرعت در دانشگاه پذیرفتھ می» عفو ملوکانھ«اری از او بھ خاطر برخورد 
  :گوید نگھدار می

. وقتی از زندان آزاد شدم علینقی عالیخانی کھ رئیس دانشگاه تھران بود منو خواست« 
رفتیم نشستیم و صحبت . گفت بیا بنشین صحبت کنیم. فوری تا از زندان آزاد شدم

. خیلی پسر درسخوان و باھوشی ھستی. رام قائلیمبھ من گفت ما برای شما احت. کردیم
برگرد دانشکده و شروع کن درس خوندن و ھر . می خواھیم راه خودت رو باز بکنی

بالفاصلھ من سر . خیلی خوب تحویل گرفت. کاری ھم داشتیم من این جا ھستیم بیا 
ھمان کھ من آمدم بیرون  ۴۹از آبان  ۴۹سال . بدون ھیچ دنگ و فنگی. کالس نشستم

 ». بعد از سھ سال تاخیر. موقع رفتم دوباره شدم دانشجوی فنی

ی بیژن  را بھ توصیھ» عفو ملوکانھ«جا موضوع درخواست  فرخ نگھدار این جا و آن 
کند و یا بھ  معلوم نیست چرا بیژن جزنی خودش چنین کاری نمی! دھد جزنی ربط می

ھشت سال و دھسال محکومیت  افرادی ھمچون محمد چوپانزاده و مشعوف کالنتری کھ
کنند  تالش می» عفو ملوکانھ«ھا بھ جای درخواست  کند و آن ای نمی داشتند چنین توصیھ

بود و یا بیژن جزنی » تحفھ«از زندان بگریزند؟ آیا در این رابطھ ھم فرخ نگھدار 
و » تدارک مبارزه مسلحانھ«خواست او را برای  ویژگی خاصی در او دیده بود و می

هللا شھرزاد کھ فرخ  ت مبارزه قھرآمیز بھ بیرون از زندان بفرستد؟ حتی حشمتھدای
کند و  کند تقاضای عفو نمی نگھدار او را فارغ از شور و شوق مبارزاتی معرفی می

 .شود ماه پس از آزادی دوباره نگھدار از زندان آزاد می ۴دھسال بعد 

 http://daneshnameh.irdc.ir/?p=2836 

ضیاءظریفی در تاریخ فوق تنھا فرخ نگھدار تقاضای  –آیا عجیب نیست از گروه جزنی 
 شود؟ کند و پذیرفتھ می می» عفو ملوکانھ«

 ھای فدایی خلق   فرخ نگھدار و عضویت در سازمان چریک

ی بی سی، سخاوتمندانھ از ب» بھ عبارت دیگر«در حالی کھ فرخ نگھدار در برنامھ  
 شود معرفی می» ھای فدایی خلق چریک  بنیانگذاران سازمان«

 
http://www.bbc.co.uk/persian/tv/2011/04/110407_hardtalk_farr
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کند؛ میھن جزنی  لبانھ در مورد این اطالع رسانی نادرست سکوت میط  و او فرصت 
وقتی کھ با خبر شدم فرخ نگھدار مجدداً بازداشت شده است در یکی از : "گوید می

بیژن بھ سردی شانھ باال انداخت و گفت . ھا با ھیجان موضوع را بھ بیژن گفتم مالقات
 )فت و گوی نویسنده با میھن جزنیگ."( در ارتباط با ما نبوده و بھ ما مربوط نیست

ھای فدایی خلق  اشرف دھقانی ضمن تکذیب عضویت فرخ نگھدار در سازمان چریک
 :گوید در مورد سوابق او می

نداشتھ و ھرگز در ھیچ ] ۵۰تا  ۴۶[اساساً ربطی بھ آن پروسھ چھار سالھ ] نگھدار[«
مدعی چنان ارتباطی با نقطھ از آن قرار نگرفتھ است؛ و خود وی نیز تا کنون حداقل 

رفقائی چون مسعود احمد زاد، امیر پرویز پویان،  -رفقای دست اندرکار آن پروسھ
رضا نابدل، مناف فلکی، چنگیز  عباس مفتاحی، بھروز دھقانی، کاظم سعادتی، علی

قبادی، مھرنوش ابراھیمی، احمد فرھودی، غالمرضا گلوی، بھمن آژنگ، حمید توکلی، 
نبوده و خود را بھ …و … دی سئوالونی، عبدالکریم حاجیان سھ پلھ وسعید آریان، ، مھ

 .ھا نچسبانده است آن

بھ عنوان بخشی دیگر  ۱۳۴۷فرخ نگھدار ھمچنین بھ آن دستھ از رفقائی ھم کھ از سال 
از تشکیل دھندگان چریکھای فدائی خلق دست اندرکار تشکیل گروه جنگل بودند، تعلق 

این کھ الزم باشد روی این امر تأکید شود کھ او بھ عنوان یک در این مورد بدون . ندارد
دانشجوی مخالف رژیم شاه در نیمھ اول دھھ چھل، بیشتر در کارھای صنفی دانشگاه 

ای کھ رفقای جنگل معرف آن ھستند  شرکت داشت و اساساً پتانسیل انجام کارھای انقالبی
ای کھ رفیق  د کھ وی در طی دورهتوان متوجھ ش را نداشت، با رجوع بھ خود واقعیت می

کبیر غفور حسن پور با کمک رفقا محمدھادی فاضلی، حمید اشرف، اسکندر 
نژاد و دیگر رفقا دست اندرکار تدارک مبارزه مسلحانھ در جنگل ھای شمال  صادقی

بودند، در ارتباط با گروه سورکی، جزنی، ظریفی دستگیر شده و در زندان بھ سر 
 .برد می

در سال [کھ فرخ نگھدار پس از تشکیل و اعالم موجودیت این سازمان واضح است 
ھای چریکھای فدائی  ھم ھرگز در آن حضور نداشت و بھ این بخش از فعالیت] ۱۳۵۰

 ». خلق نیز کمترین ربطی ندارد

 -va-Negahdaar-col/Farrokh-http://www.siahkal.com/index/mid
IPFG.htm-taarikhe-tahrife 

نگھدار بھ مرکزیت   اشرف دھقانی در مورد چگونگی عضوگیری و راھیابی فرخ 
 :نویسد سازمان می

در شرایطی کھ من و رفیق حرمتی پور بھ مثابھ اعضای قدیمی سازمان در خارج از « 
بردیم، سھ تن بھ اسامی منصور غبرائی، قربانعلی عبدالرحیم پور و  ر بھ سر میکشو

آذر  ۱۶رفیق احمد غالمیان لنگرودی در رأس باقیمانده سازمان قرار گرفتھ و در 
اعالم کردند کھ نظرات رفیق بیژن جزنی را جایگزین نظرات شناختھ شده   ۱۳۵۶
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امثال جمشید (فرخ نگھدار و ھمراھانش .. ..اند پیشین سازمان چریکھای فدائی خلق کرده
از طرف مرکزیت آن سازمان تنھا ) …پور، ماشاءهللا فتاح پور، علی توسلی و طاھری

 ».عضوگیری شدند” ویژه“، بھ طور  ۵۷چند ماه مانده بھ قیام بھمن 
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ھای فدایی خلق و ھمراھان فرخ  نقی حمیدیان یکی از اعضای مرکزیت سازمان چریک 
  .نویسد می... او و » عضوگیری ویژه«نگھدار در مورد 

از میان » عضو گیری ویژه«رضا تحت عنوان پیشنھاد   ایده عضوگیری جدید با«
در اجرای این تصمیم در نیمھ . زندانیان آزاد شده مطرح شد و مورد قبول قرار گرفت

) جواد(در پی او علیرضا اکبری . وارد سازمان شد) بھمن(ھادی میر مؤیدی  ۵۶دوم 
کبر و ا) خسرو(مھدی فتاپور  ۵۷در فروردین ماه . نیز بھ عضویت سازمان در آمد

ھا مستوره احمدزاده و در اواسط  در پی آن. وارد سازمان شدند) بھرام(دوستدار صنایع 
و علی توسلی بھ عضویت سازمان ) صبا(ھمین سال فرخ نگھدار، صبا انصاری 

، حسن پوررضای خلیق )محمد(ھای قبل از قیام بھمن، بھزاد کریمی  در ماه. آمدند  در
 .وارد سازمان شدند... و ) مرحی(پور  و جمشید طاھری) بھروز(

نگھدار بھ عضویت سازمان بھ   ھای ویژه، ھادی با پذیرش فرخ در پذیرش عضو... 
گویند فرخ فرصت طلب و  گفت کھ می کرد بھ گفتھ مجید، ھادی می شدت مخالفت می

اما بر خالف ! اپورتونیست و غیره است و بھ ھمین دلیل نباید بھ عضویت پذیرفتھ شود
ھادی در عین حال با مجید نیز مخالفت و تعارض .د و منصور موافق بودند ھادی، مجی

این . باالخره ھادی بھ این شرط پذیرفت کھ قبل از ورود فرخ با او مالقات کند. داشت
خالف انتظار، ھادی با کلی تعریف و تمجید از فرخ برگشت   بر. دیدار صورت گرفت

ھ زودتر وارد سازمان شود تا از او استفاده و این کھ رفیق بسیار خوبی است و باید ھرچ
ھای آرزو ص  با بال. (بدین ترتیب فرخ بھ عضویت سازمان پذیرفتھ شد. کرد و غیره

 )۲۸۱تا  ۲۷۹

با اما و چرا و شاید  ۵۷ھای فدایی خلق در سال  آیا کسی کھ ورودش بھ سازمان چریک
 فدایی خلق بوده باشد؟ھای  سازمان چریک» از بنیانگذاران«تواند  مواجھ بوده می

پس از پیروزی انقالب ... آموز آن کھ فرخ نگھدار و فتاپور و  ی عبرت نکتھ 
سلطنتی با خدعھ و نیرنگ و جابجایی آرای احمد غالمیان لنگرودی در انتخابات  ضد

ھای فدایی خلق، از ورود او بھ مرکزیت جلوگیری کردند و بھ این ترتیب  درونی چریک
بھ اصرار فرخ نگھدار و ھمراھانش  ۱۳۶۰ھمچنین در سال . آوردند حق او را بھ جا

حضرات را کرده بود، » گیری ویژه عضو«کھ پیشنھاد ) رضا(منصور غبرایی 
پور بھ الجوردی و دادستانی اوین  جای جمشید طاھری اش خود را بھ برخالف میل

 .معرفی کرد کھ بھ دستگیری و اعدام او منجر شد
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 :ھای فرخ نگھدار گویی ھ ادعاھا و گزافھاما توجھ کنید ب

، من ھیچ گاه نشده بود کھ فکر کنم باید بھ سوال کسی جواب بدھم یا ۵۴تا  ۳۹از ... « 
بیژن بود، حسن بود، عزیز و احمد و علی . برای جمع پیشنھاد بدھم یا تصمیم بگیرم

زلزلھ . و عمل کنم من یاد گرفتھ بودم کھ بپرسم، بفھمم، بسنجم،. اکبر و دیگران بودند
در . ھا متری سلول واداشت؛ روزھا و شب ۲فروردین مرا بھ راه رفتن در طول  ۳۰

این اندیشھ کھ حاال آیا کسی مانده است کھ بتواند جواب بدھد؟ اگر ھست، او کیست؟ در 
پیچید کھ بھ  خلید صدای نیما در گوشم می ھر بار کھ ستبری دیوار سلول در چشمم می

ھایم را نحیف  ام را ویران و شانھ خانھ... تیره بیاویزم قبای ژنده خود را کجای این شب
، ۵۶سال . ترسیدم از مسوولیتی کھ در راه است سودم و می ھایم را می چشم. دیدم می

زندانیانی کھ محکومیت شان تمام شده بود اما " (ھا ملی ِکش"وقتی با اولین موج آزادی 
رخ داده بود، از زندان آزاد شدم " جیمی کراسی"کھ در اثر ) کردند رھایشان نمی

دانستم کھ جنبش رو خیزش دارد و یک دنیا کار در پیش است و تو باید پاسخ گو  می
برایم قطع بود کھ اگر . از آزادی تا انقالب اصالً شک نداشتم کھ چھ بایدم کرد. باشی

 »...کرد کھ من کردم بیژن ھم بود ھمان می
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در سلول  ۱۳۵۴فروردین  ۳۰دھد کھ گویا در روز  می   ای جلوه فرخ نگھدار بھ گونھ 
و » مانده«و این اوست کھ » مسئولیتی در راه است«شده کھ   انفرادی امر بھ او مشتبھ

و سپس پای بیژن جزنی را پیش . سائل را در آستین داشتھ باشدم» جواب«بایستی 
اگر او اعتقاد . »...کرد کھ من کردم اگر بیژن ھم بود ھمان می«گوید  کشیده و می

مذھبی داشت و یا با باورمندان مذھبی سروکار داشت احتماالً ادعای رسالت و دریافت 
رسالت مبعوث شد و فرخ نگھدار  ظاھراً پیامبر اسالم در غار حرا بھ. کرد وحی ھم می

گفتند،  ھای کوه از سنگینی و سختی راه با محمد می ھمان گونھ کھ سنگ. در سلول اوین
ھر بار کھ . گشود نیز سختی راه را پیش چشمان نگھدار می» ستبری دیوار سلول«

شد و نگھدار کھ در  دچار غش و ضعف می» ترس«شد او از  وحی بھ محمد نازل می
 .»ترسید از مسئولیت در راه سود و می ھایش را می چشم«یامبر خزیده نیز پوستین پ

، حمید اشرف بھ  ۱۳۵۴فروردین  ۳۰در . زند جھت الف در غربت می فرخ نگھدار بی 
ماه بعد بھ خاک  ۱۵ھای فدایی خلق بھ ھمراه یارانش کھ  عنوان رھبر بالمنازع چریک

اکبر جعفری، بھروز  ضر بودند؛ علیافتادند وسط میدان مبارزه زنده و حی و حا
ھای فدایی خلق حضور مستقیم و تأثیر  ھای مطرح چریک ارمغانی و حمید مؤمنی چھره

سال  ۵بھمن روحی آھنگران ھنوز دستگیر نشده بود، شیرین معاضد با . گذار داشتند
نسرین و نسترن آل آقا، زھرا . حمید اشرف بود  ی کار چریکی ھمچنان در کنار سابقھ

ھمگی ... آھنگران، برادران سنجری و   السادات روحی السادات و نزھت قلھکی، اعظم
 .حضور داشتند

فروردین  ۳۰ی  ھای فدایی خلق نداشت کھ پس از فاجعھ فرخ نگھدار ربطی بھ چریک
حاال آیا کسی مانده است کھ بتواند جواب بدھد؟ او «باشد کھ » اندیشھ«در این ۱۳۵۴
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دایی خلق نداشت کھ ردای برجا مانده را مناسب ھیکل خود بداند ھای ف تناسبی با چریک
  .بزند» مسئولیت در راه«و دم از 

سال پیش رفتھ بود و فرخ نگھدار در گفتگو با شھال  ۴صفایی فراھانی کھ » اکبر  علی«
نگھدار برای . کند بھاردوست او را فاقد ھرگونھ توانایی تئوریک و فکری معرفی می

 .کند سامی را ردیف میجور شدن جنس ا

ھایی کند و  »اندیشھ«ی مطرحی نبود کھ چنین  او در زندان ھم در ھیچ طیفی چھره
کدام از زندانیان روی او  ھا و ھیچ یک از طیف ھیچ. احساس پیامبری بھ او دست دھد

ی جواب دادن بھ سؤاالت کند یا  کردند کھ او تصور کند بایستی خود را آماده حسابی نمی
او نھ در جنبش چریکی وزنی داشت و . »تصمیم بگیرد«دھد و یا » ع پیشنھادجم«بھ 

 .ھا ای  نھ در مخالفان مشی چریکی و توده

چنانچھ شاھد بودیم کسانی ھمچون منصور غبرائی، قربانعلی عبدالرحیم پور و احمد 
ھای  دارای موقعیتی در سازمان چریک ۱۳۵۵ی  غالمیان لنگرودی کھ تا قبل از ضربھ

ایی خلق نبوند او را با اما و چرا و شاید بھ سازمانی کھ چیزی از آن باقی نمانده بود فد
 .دھند راه می

ساواک با کشتار  ۵۴فروردین  ۳۰توان منکر شد کھ در  اما این واقعیت تلخ را نمی
ءظریفی زمینھ را آماده ساخت تا فرخ نگھدار بعدھا  ضیا –ی اعضای گروه جزنی  ھمھ

دار این جریان معرفی  ھا از آسیاب افتاد و خطر رفع شد خود را میراث و زمانی کھ آب
پسندد از این گروه و بھ ویژه بیژن جزنی و حمید اشرف و  کند و تصویری کھ خود می

 .ارائھ دھد... 

امر   شواھد. از زندان آزاد شد» کراسی جیمی«در فضای  ۱۳۵۶فرخ نگھدار مرداد 
کرد و تمایلی برای  نمی» احساس مسئولیتی«یش ھیچ دھد کھ او برخالف ادعا نشان می

گاه عضوش نبود، نداشت و در  ی مبارزه و پیوستن بھ سازمانی کھ پیش از این ھیچ  ادامھ
او متجاوز از یک سال بعد و . صدد سفر بھ خارج از کشور و اقامت در انگلستان بود

کرد  ی او را تھدید نمیدر کوران انقالب و در دورانی کھ کمترین خطر ۱۳۵۷در پاییز 
  .ھای فدایی خلق پیوست بھ سازمان چریک

ھیچ گاه نشده بود کھ فکر کند باید بھ سوال « ۵۷بلکھ تا سال » ۵۴تا  ۳۹از «او نھ تنھا 
بلبشوی موجود در » کسی جواب بدھد یا برای جمع پیشنھاد بدھد یا تصمیم بگیرد

جدید بھ او اجازه داد دارای چنین  و موقعیت ۵۷ھای فدایی خلق در سال  سازمان چریک
 .موقعیتی شود

او کھ در . زند البتھ نگھدار حواسش نیست با این توصیف زیرآب ادعای دیگرش را می
چگونھ   اش نھ بھ سؤالی پاسخ داده بود، نھ پیشنھادی بھ جمع داده بود تمام حیات سیاسی

بود و چرا حمید اشرف  ھای سیاسی و ھوش و ذکاوتش پی برده بیژن جزنی بھ توانمندی
توان نتیجھ گرفت ھمان گونھ کھ میھن  خورد؟ آیا نمی را می» مجسمھ«ی این  » غبطھ«

 دیدند؟ می» صنفی«گوید این دو نفر او را عنصری  جزنی می



  

 بیژن جزنی» مرید مخلص«نگھدار و حمید اشرف 

  :گوید کند در ادامھ می نگھدار بھ منظور مقاصد خاصی کھ تبلیغ می 

ھا، کاخ آرزوھا و  نظام ارزش. من و او ھر دو شاگرد بیژن و مرید مخلص او بودیم« 
ھای ما البتھ بسیار  ھا و زبردستی ھای ما با ھم بسیار یگانھ، و توانایی معیار داوری

ھای او را داشتم و او غبطھ  ھمیشھ، در آن ایام نوجوانی، من غبطھ قابلیت. متفاوت بود
العاده، سرعت اقدام، میزان انضباط و حد خطرپذیری او  دقت فوق. ھای من را قابلیت

 ».کرد ھمیشھ مرا نسبت بھ خود کم اعتماد می
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دانست و بھ ھمین دلیل  بیژن نمی» مرید مخلص«واضح است کھ نگھدار مطلقاً خود را  
ھا دمخور بود و  ای  در زندان نیز بھ جای آن کھ با وی روابط نزدیکی داشتھ باشد با توده

ای  ورزید، در حزب توده پس از انقالب ھم کوشید سازمانی را کھ بیژن بھ آن عشق می
 .را نیز از بین ببرد» فدایی«کھ بیژن از آن بریده بود، حل کند و نام 

نگھدار در مقابل حمید اشرف اعتراف بھ بخشی از واقعیت است اما او » بینی خود کم« 
انداختن ادعای خودخواھانھ  نگھدار بھ منظور جا. کند با نیتی صادقانھ آن را مطرح نمی

خورده بھ  وی را می» ھای ی قابلیت غبطھ«اش مبنی بر این کھ حمید اشرف  و غیرواقعی
! او را بخوریم» ھای  غبطھ قابلیت«البد انتظار دارد ما ھم . ندک این حقیقت اعتراف می

ھا  ھای او کھ حمید اشرف بھ آن »قابلیت«آیا زمان بیشتری الزم است تا افراد بھ 
خورده پی ببرند؟ آیا جز سستی و بزدلی و دروغ و توطئھ علیھ این و آن و  می» غبطھ«

ن سازمان سیاسی چپ و تالش برای و نابودی بزرگتری» فدایی«بھ تاراج دادن میراث 
ھا و  نزدیکی بھ قدرت و مجیز جنایتکاران را گفتن و ھمراھی و ھمکاری کردن با آن

  ی شھیدان او قابلیت دیگری ھم دارد؟ ھلھلھ شادی سردادن بر سر جنازه

ی خاصی کھ بھ بیژن جزنی   تردیدی نیست کھ حمید اشرف علیرغم احترام و عالقھ
و تا ھنگام مرگ بھ خط و استراتژی و  ۵۰ی  او نبود و در دھھ» صمرید مخل«داشت، 

نظرات مسعود احمدزاده باور داشت و تا زمانی کھ زنده بود فارغ از درستی یا 
ھای فدایی خلق حاکم بود و پس از مرگ او  نادرستی، این نظرات بر سازمان چریک

یت سازمان ی رسمی مرکز در اطالعیھ. بود کھ نظرات بیژن جزنی حاکم شد
 .ھم روی این مسئلھ تأکید شده است ۱۳۵۶ھای فدایی خلق در آذرماه  چریک

  

 »فدایی«دست درازی بھ فرھنگ و سنت 
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ھای  از ھمھ دردناکتر ادعایی است کھ او در ارتباط با فرھنگ حاکم بر سازمان چریک 
کوشد  او می .کند فدایی خلق از دوران بنیانگذاران این سازمان تا حمید اشرف مطرح می

را کھ بھ فجایع  ۶۲تا  ۵۹ھای  بھ ویژه در سال» فداییان اکثریت«فرھنگ حاکم بر 
ھای  بزرگی در کشورمان دامن زد و ننگ ھمکاری با یکی از جنایتکارترین حکومت

ای بس  معاصر و دشمنی با بھترین فرزندان میھن را بر پیشانی این سازمان با سابقھ
طبیعی راه آن بزرگان و تداوم منش ، شخصیت و رویکرد ی  درخشان حک کرد، ادامھ

ی راه حمید اشرف و  ھا بھ مسائل و مشکالت جنبش جا بزند و خود را ادامھ دھنده آن
توان نامی بر آن  چیزی کھ جز خیانت آشکار و جدید نمی. شھدای کبیر فدایی معرفی کند

  .شھدای فدایی خلق نھاد و ظلمی است مضاعف بھ یاد و خاطره حمید اشرف و دیگر

فرخ نگھدار کھ خودش از پیشگامان «: پرسد از وی می ۹۴شھال بھاردوست در دقیقھ  
و او در پاسخ » ھای امروز رسیده است مبارزات مسلحانھ بوده چگونھ بھ نظرگاه

 :گوید می

چون من بین . ھا رسید ھا بھ این نظرگاه چطور شد کھ سازمان از آن نظرگاه...« 
ھای فعالین فدایی دارند  ھایی کھ بچھ ای خودم بھ لحاظ کلی و عمومی و نظرگاهھ نظرگاه

» اکثریت«ھایی کھ مخالف  اند، بھ جز آن اال خیلی کم کھ ھنوز بر سر انشعاب ایستاده
ھای مشابھی با  ھم امروز دیدگاه» اقلیت«دانید کھ خیلی از افراد منشعب  ھستند؛ می

 .دارند» اکثریت«فعالین 

اما در نگاه کلی . ر جزییات با ھم اختالف نظر داشتھ باشیم کھ خیلی طبیعی استشاید د
 .بھ مسائل، ما یک سیر واحد را طی کردیم

این رو در . جا بھ اینجا رسیدیم ما از آن. کھ چطور شد این، از چی شد کھ ھمچی شد
و . جاندمبندی کردم، گن نوشتم جمع» )۲( علی اکبر شالگونی«مطلبی کھ من در پاسخ بھ 

ھا از ھمان موقع دوره چریکی در سازمان بوده کھ بھ این جا  بینید این ظرفیت می
 .ھاش از ھمان زمان با ما بوده است ھاش یا نشانھ و سیمپتوم. فراروئیده

تر بھ  طرفانھ تر، یا عینی تر، یا بی اگر خواستھ باشید کھ مدارک ابجکتیوتر یا بھ اصطالح
رھای از گفتگوی حمید و بھروز با شھرام و جواد در آمده، در دست بیارید، بھ این نوا

ای کھ بعدھا بھ عنوان روحیھ  ھا تأمل کنید و خواھید دید کھ چگونھ ھمان روحیھ این
برخالف . شناختھ میشھ در سخن، کالم و روان این عزیزان نھفتھ است» اکثریتی«

زی مثل پیکار یا مجاھدین ای کھ در طرف مقابل وجود داره و آخر سر ھم بھ چی روحیھ
جا خیلی از حقایق اگر با دقت بنگرید بھ این سخنان، سخنانی کھ در  در آن. شھ بدل می

خیلی خوب و گویا . نوار ضبط شده، ده نوار ضبط شده و ھر نواری سھ قسمت ۱۵پی 
 ». رن، از کدام سمت میرن، بعدھا رو براتون توضیح میده ھا بھ کدام راه می این کھ آن

معرفی شود؛ » روحیھ اکثریتی«یا این خیانت در حق حمید اشرف نیست کھ دارای آ
مان  ترین روزھای تاریخ میھن کھ پرپرشدن بھترین فرزندان میھن در سیاه» ای روحیھ«

ھای ماشین جھنمی خمینی ابراز  ھا زیر چرخ گرفت و از لھ شدن آن را جشن می
 کرد؟  خشنودی می



ی   ی فدایی جز اشاره برای دست گذاشتن روی تاریخچھ کنید او چنانچھ مالحظھ می
ھای او از سازمان  در روایت. فریبکارانھ بھ حمید اشرف چیزی برای ارائھ ندارد

زاده، امیرپرویز  ای بھ نام مسعود احمد گاه اشاره ھای فدایی خلق، آگاھانھ ھیچ چریک
 .شود نمی... پویان، عباس متفاحی و 

شود او در ارتباط با بیژن جزنی نیز ادعای سخیفی را  نمیجا ختم  موضوع بھ ھمین
و حمایت  ۶۲تا  ۵۹ھای  اش در بین سال کوشد مواضع جنایتکارانھ  کند و می مطرح می

ھای سیاسی  ترین چھره بی چون و چرا از خمینی را بھ او ربط داده و یکی از خوشنام
  :ایران را شریک جرم خودش کند

ھا و روزھا  ھای طوفانی پس از انقالب، چھ شب ن روزھا و ماهھمھ بیاد داریم کھ آ« 
کردند؟ با توده زحمت  چھ می" ھا بودند بچھ"پرسیدیم راستی را کھ اگر  کھ از خود می

رفتند؟ فھم این کھ بیژن ایستادن در برابر موج  گذاشتند و می ماندند یا امیدھا را می می
کرد برای ھرکس کھ  یدان بودند را توصیھ نمیهللا خمینی در م مردمی کھ بھ پیشوایی آیت

آیا او کسی بود کھ راه اقلیت و مجاھد را تجویز کند؟ آیا . شناخت دشوار نبود بیژن را می
را بھ ھواداران توصیھ کند؟ او بیش از ما عقل، تدبیر، تجربھ " مقاومت"او کسی بود کھ 

اطر داشت، کھ صدھا ھزار و احساس مسوولیت، و بھ اندازه ما بھ جنبش فدایی تعلق خ
 ». شد و شد، مدفون نکند جوانھ امید را براحتی زیر چرخ انقالبی کھ قطعاً اسالمی می

 nou.net/php/view.php?objnr=9450-http://asre 

کند کھ گویا اگر بیژن  ا صادر میفرخ نگھدار بدون عذاب وجدان این حکم غیرانسانی ر 
خط «، و »پیشوا«، راه حمایت از »مقاومت«ی  ماند بھ جای توصیھ جزنی زنده می

کرد در جنایات  کرد و ھمچون وی و سازمانی کھ او ھدایت می را انتخاب می» امام
 .شد خمینی سھیم می

چندین سال  پس از ۶۴اش در سال  رود کھ در پیام نوروزی اما فرخ نگھدار یادش می
تبدیل » امام دموکرات انقالبی«و » پیشوا«مشارکت و حمایت از جنایات رژیم، ناگھان 

  :شود بھ دجال می

اکنون کھ رژیم خمینی ھر چھ بیشتر در بحران فرو می رود اجازه ندھیم گروھی «… 
برداری کنند و یکبار دیگر یک  دیگر از مرتجعین از پراکندگی نیروھای خلقی بھره

دستجات . ت جنایتکار، ضدمردمی، مرتجع، و وابستھ را بر خلق ما تحمیل کندحکوم
کوشند  الحال و خمینی پرستان مرتجع ھر یک می متعفن شاه پرست، سازشکاران معلوم

 ».…در مسابقھ خیانت و جنایت از یک دیگر سبقت بگیرند و

دور دوم، شماره ، کار اکثریت، ۱۳۶۴پیام نوروزی فرخ نگھدار بھ مردم ایران، نوروز 
 ۱۳۶۴، فروردین سال ۱۴
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فرخ نگھدار خیانت، ھمکاری با جنایتکاران و ھمراھی با یک رژیم قرون وسطایی 
زند اما  مذھبی را پیروی از خط مشی و فرھنگ بیژن جزنی و حمید اشرف جا می

گیری باال را بر اساس فرھنگ چھ کسی انجام داده است؟  دھد کھ موضع توضیحی نمی
 یا شخص دیگری؟» حمید«، »بیژن«

کھ مدت زمانی طوالنی مسئول » فداییان اکثریت«بھزاد کریمی یکی از رھبران قدیمی  
» یک کلمھ«ای تحت عنوان  اول این سازمان بوده، در پاسخ بھ فرخ نگھدار در مقالھ

شود کھ  ی خود و سازمانش، بھ فرخ نگھدار یادآور می ضمن اظھاِر شرمساری از گذشتھ
پوزش روشن و ! یک کلمھ«: خواھی قابل بحث است تنھا با پوزش» !ی بزرگ مابدھ«

صریح و بی ھیچ اما و اگر از ھمھ آنانیکھ از سوی ما در آن دو سال و اندی و در بستر 
، مورد بدترین و نارواترین اتھامات "شکوفایی جمھوری اسالمی"سیاست فاجعھ بار 
فرد و شخصیت و از ھر جریان سیاسی کھ اعاده حیثیت از ھر . سیاسی قرار گرفتند

 »!اول این، و بعد بحث بر سر مسایل دیگر. ھمین. شان ھستیم بدھکار اخالقی

  :نویسد او در ادامھ می 

با اینھمھ خود را بھ خاطر این سلوک غیراخالقی در برابر ھمھ آنانکھ از طرف ما «
ھا، یا سازمان ما از این  ق آنھایی کھ مطاب موضع گیری. دانیم اتھام خوردند پاسخگو می

یا آن مورد سرکوب اپوزیسیون توسط جمھوری اسالمی ابراز خرسندی کرده و یا اینجا 
و آنجا از اعضاء و ھواداران سازمان ولو ضمنی و بطور غیرمستقیم دعوت بھ 

 ».ھای انتظامی جمھوری اسالمی علیھ نیروھای برانداز نموده است ھمکاری با ارگان

 rooz.com/article.jsp?essayId=27962-http://www.akhbar 

ھایش را بھ فرھنگ فدایی و فرھنگ بیژن جزنی و حمید  کاری نگھدار تمام سیاه  فرخ 
» یان اکثریتفدای«کند حتی طیف متنوع  دھد اما بھزاد کریمی تأکید می اشرف ربط می

 :یادانی چون جزنی و اشرف اندیشند، چھ برسد بھ زنده یکپارچھ برخالف او می

ما حق نداریم آن : گفتند کھ می] فرخ نگھدار[ھمھ این طیف متنوع، یکپارچھ بھ او «
ایم با  کرنش فاجعھ باری را کھ در آن دو سال و اندی در برابر جمھوری اسالمی کرده

ھای ماجراجویانھ این یا آن جریان و گروھی بھ  و سازمانگریتاکتیک ھای بشدت ذھنی 
ما بھ او و ھمفکران وی . مقایسھ بنشانیم کھ در موضع اپوزیسیون رژیم والیی بودند

در !" نھ"باید فروتنانھ بپذیریم کھ آن شرکت کنندگان در انقالب کھ موضع : گفتیم کھ می
از از افتادن بھ پوزیسون جمھوری قبال رھبری والیت فقیھ را اتخاذ کردند در احتر

اسالمی کار درستی انجام دادند ولو آنکھ این گزینش درست را در قالب سیاست صحیح 
 ».پیش نبرده باشند؛ ولی، ما عمالً بھ موقعیت پوزیسیون حکومت دینی لغزیدیم

 rooz.com/article.jsp?essayId=27962-w.akhbarhttp://ww 
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ی  وقتی در بحبوحھ. گاه بھ مبارزه مسلحانھ و مشی چریکی باور نداشت نگھدار ھیچ
 ۵۷پیوست، مخالف مشی چریکی بود اما با توجھ بھ جو پاییز » ھا چریک«انقالب بھ 

خود را رو نکرد تا این کھ وقتی در سازمان جا  شده بودند او منویات» انقالبی«کھ ھمھ 
او یک شبھ، مخالف مشی . افتاد و بھ اعالمیھ نویسی روی آورد آن را آشکار کرد

او ھرگز نھ چریک بود، نھ موافق مشی چریکی، جدا از بودن در . چریکی نشده بود
رفت مشی بار دوم کھ بھ زندان . ی بخش علنی و صنفی گروه زنده یاد بیژن جزنی حلقھ

ھا حضور داشت و نفس  در خیابان. چریکی دیگر بحثی در یک حلقھ مطالعاتی نبود
گرفت و فرصت داشت تا  بھ ھمان نسبت، فرخ ھم در زندان از آن فاصلھ می. کشید می

 .را بھتر بشناسد» برادر بزرگ«خودش و بعد 

ی مسلحانھ اعتقاد ی کسانی کھ بھ مش وقتی در زندان، بیژن جزنی کوشید تشکلی از کلیھ 
بودند یا نھ بھ   ھای فدایی خلق دستگیر شده داشتند فارغ از این کھ در ارتباط با چریک

 .وجود آورد، فرخ نگھدار جزو این مجموعھ نبود

جمعی مخفی از ... پور و  ، پرویز نویدی، جمشید طاھری۱۳۵۴وقتی در اواخر سال 
دند و بھ مشی چریکی اعتقاد داشتند کسانی کھ در ارتباط جنبش فدایی دستگیر شده بو

ایجاد کردند بازھم نگھدار جزو این مجموعھ نبود؛ ھرچند منبع ساواک از او ھم بھ 
تر حساب خود را  او از خیلی پیش. عنوان عضو گروه یاد کرده است کھ درست نیست

 .بود از معتقدان بھ مشی مسلحانھ جدا کرده

ی تشکیالتی از کار با حمید اشرف ندارد، ی جد ھمانطور کھ فرخ نگھدار ھیچ خاطره
ای از کار جدی تشکیالتی در دو دوره زندان با بیژن جزنی ھم ندارد و تا  ھیچ خاطره

کنون یک مورد جایی مطرح نکرده است مگر این کھ بعد از انتشار این نوشتھ ماشین 
 .ی او بھ کار افتد  جعل خاطره

گذراند، بیش از  ان عادل آباد شیراز میوی ھنگامی کھ دوران زندان خود را در زند
ھای زندانی نزدیک باشد، ھمدم و ھمکالم عمویی، عضو پرسابقھ حزب  آنکھ بھ چریک

گوید مادر سرمدی از قول عزیز پیام آورد کھ بھ بیژن  میھن جزنی می. شود توده می
با ھم شان  اندازد و جیک و پیک ھا جایش را بغل علی عمویی می بگویم فرخ نگھدار شب

 )گفت و گوی نویسنده با میھن جزنی(  .است

ھا  گرفت آن را با جمع توده ای ای از خانواده تحویل می فرخ نگھدار حتی وقتی وسیلھ
 .کرد تقسیم می

بعد از انقالب، یکی از بستگان فرخ نگھدار بھ من اطالع داد کھ : گوید میھن جزنی می 
من این موضوع را بھ رفقا در . رود فرخ ھر روز بھ ساختمان اصلی حزب توده می

گوید  فرخ بھ شدت تکذیب کرده بود و رفقا ناچار گفتھ بودند میھن چنین می. سازمان گفتم
ھای  اش در آن روزھا با من شد بھ طوری کھ با سخنرانی و این سرآغاز کینھ و دشمنی



و  گفت." (گرفت، معترض شد ھای مختلف صورت می ھا و گروه من کھ بھ دعوت جمع
 )گوی نویسنده با میھن جزنی

ھا با خبر بود  ای از نزدیکی فرخ نگھدار با توده) منصور(غبرایی : گوید او ھمچنین می
 )گفت و گوی نویسنده با میھن جزنی. (است» منشعبین«داد کھ او نیز با  و احتمال می

ھا بھ  نبھ این خاطر بوده باشد کھ آ» منشعبین«این احتمال ھست کھ نرفتن نگھدار با 
  نگھدار پس از آزادی از زندان اساساً در فکر ھیچ  شکلی از مبارزه معتقد بودند و فرخ

 .خواست دوباره در ھیچ شکلی خطر کند شکلی از مبارزه نبود و نمی

بھ ھر حال، اگر فرخ نگھدار با منشعبینی کھ بعداً بھ حزب توده پیوستند نبود، پس از 
گرفت تا آنجا کھ نھ خود بھ صورت فردی، بلکھ کوشید پیروزی انقالب، از آنان سبقت 

 .کل سازمان را در حزب توده ذوب کند

 جنبش مسلحانھ» نقد رادیکال«توسل فرخ نگھدار بھ وزارت اطالعات برای  

نظری وزارت اطالعات و محمود نادری در مورد خودش را دیده  فرخ نگھدار کھ بلند 
اش را بھ کتاب  گر وابستگان جنبش فدایی سمپاتیدر نقد خود بھ کتاب او، برخالف دی

ای کھ بھ نویسنده دارد این است  ستاید و انتقاد جدی ھای مثبت آن را می نشان داده و جنبھ
مورد نقد » رادیکال«ھا را بھ لحاظ تئوریک بھ صورت  چریک» خشونت «کھ چرا 

 :گیرد می بدستانش خرده او بھ وزارت اطالعات رژیم و قلم. قرار نداده است

ھا، نوعی از  ی چریک خانھ ذھن آقای نادری، درست مثل ذھن ناپختھ ھنوز در نھان« 
این . آلوده نشود" خشونت غیر ضرور"تواند بھ  جنبش مسلحانھ متصور است کھ می

ھیچ جنبش سیاسی، و ھیچ قدرت حکومتی، وجود . بسیار خطرناک و اغوا کننده است
ای، حق مسلم خود بداند؛ و در  را، با ھر انگیزه و بھانھندارد کھ حق ریختن خون انسان 

ھای تن خود، دیرتر یا زودتر، ھمان نکند کھ با خصم خود  درون خود، حتی با پاره
کند و در جھنم تر  کند، دنیا را جھنم می تصور می" مامای تاریخ"آن کھ قھر را . کند می

ماد نامدار آن است، ھم در دل نھضتی کھ ارنستو چھ گوارا ن. سوزند و خشک با ھم می
ھای تراژیک فدائیان خلق در دل  پرورد کھ سرگذشت خود ھمان حقایق تلخی را می

نقد آقای نادری از مشی خشونت آمیز و پی آمدھای آن ھنوز یک نقد . پرورید می
 .»رادیکال نیست
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بدستان دستگاه اطالعاتی و امنیتی  و قلم» خانھ ذھن آقای نادری نھان«فرخ نگھدار  
از جملھ افرادی ھمچون حمید اشرف و » ھا ی چریک درست مثل ذھن ناپختھ«رژیم را 

 .کند می معرفی... پویان و احمدزاده و 

توانیم در رد و نادرستی جنبش چریکی یا ھر شکل از مبارزه مسلحانھ و  ی ما می ھمھ
اظھار نظر کنیم و یا در مورد آن تحقیق و بررسی انجام داده و نتایج » قھر«ده از استفا



ی مبارزاتی بھ اطالع مردم و نیروھای مبارز برسانیم؛  آن را بھ عنوان یک تجربھ
ھای منفی آن را   ایرادی ندارد عقاید خود را در مذمت مبارزه مخفی بیان کنیم و جنبھ

رساند کھ از یک طرف تالش  شرمی فرد را نمی و بیبرشماریم ولی آیا این وقاحت 
کند تمام اعتبارش را از بیژن و حمید بگیرد و از طرف دیگر از یکی از  می

بدستانش  ھای اطالعاتی معاصر و قلم ترین و فاسدترین دستگاه ترین و خشن خونریز
» فحمید اشر«و » بیژن جزنی«خواھد کھ بھ نقد جدی و رادیکال خشونت سازمان  می

 بپردازد؟ آیا مرزی باقی مانده کھ فرخ نگھدار درنوردیده نباشد؟

در » کارشناسانھ«او ھمچنین در پی چند انتقاد بی بو و خاصیت دیگر و چند یادآوری  
ای  ی ھر کار تحقیقی تواند متوجھ ھای فنی و تحقیقی کتاب مزبور کھ می مورد ضعف

  :نویسد ھ و میباشد بھ تأیید دستپخط وزارت اطالعات پرداخت

ھای فدائی خلق محصول مطالعھ و واشکافی دھھا ھزار صفحھ سند و  کتاب چریک«
ی  ھای گم شده ھا برای بازیافت حلقھ ھا و تحلیل ھا و تجسس مطلب و نیز انبوھی از تالش

نکتھ قابل مالحظھ در کار پژوھشگر آنست کھ او، جز در چند مورد معین . رویدادھاست
آنھا خواھم پرداخت، ساختار ارزشی ذھن خود را مبنای بازنگاری کھ پائین تر بھ 

ھای  بھ انگیزه -من با خواندن کتاب قانع شدم کھ شخص وی . رویدادھا قرار نداده است
بھ انگیزه رد یا اثبات صحت ایدئولوژی  -پردازم  وی نمی] متبوع[وزارت مطبوع 

. یبرالی، دست بھ قلم نبرده استاسالمی، یا حقانیت اندیشھ مارکسیستی، یا طرز فکر ل
ھا و تعلقات حزبی و  مجاب نیستم کھ او رویدادھا را پس از عبور از منشور بستگی

 »سیاسی خود، گزین کرده و کنار ھم چیده است

  :کند و در ادامھ تأکید می 

کسانی چون من کھ خود در دھسالھ قبل از انقالب از دور و نزدیک شریک یا شاھد « 
ھا و زجرھای فدائیان برای زنده نگاه داشتن  ھا و رنج ھا، شور و شوق شیبفراز و ن

مان با اکثر  ھای تلخ و شیرین ایام جوانی ھا و خاطره ایم، یادمانده سازمان خود بوده
ھای کتاب، با روایاتی کھ من  بسیاری از گزارش. روایات آقای نادری ناھمساز نیست

یاتی کھ از نبردھای فدائیان با ساواک و دستگاه ام، و نیز با روا خود شاھد آن بوده
ھای مربوط بھ ضعف و قوت  گزارش. شد تطابق دارد ھا نقل می سرکوب در زندان

ھاست کھ ما در  ھا تقریبا ھمان ھا و در جریان شکنجھ دستگیر شدگان در زیربازجویی
 ».دانستیم ھای قبل از انقالب می سال

ھا ندارد بلکھ از ھر  ھای فدایی خلق و میراث آن ھ چریکای ب نگھدار نھ تنھا ھیچ عالقھ 
ی خود را  کند و بھ این ترتیب کینھ ھا استقبال می کردن آن» مال لجن«کوششی برای 

ھمین . دھد ھای عمرش را تباه کرده نشان می نسبت بھ جریانی کھ بھ زعم او بھترین سال
ویان و مسئوالن دستگاه اطالعاتی توانید در داوری او نسبت بھ ساواک، بازج کینھ را می

ببینید در ھرحالی کھ سرسوزن این کینھ را ... و امنیتی حکومت پھلوی ھمچون ثابتی و 
ھای اطالعاتی و امنیتی رژیم جمھوری اسالمی و جنایتکارانی  در ارتباط با مھره



ای  ھمچون الجوردی و موسوی تبریزی و نیری و ری شھری و فالحیان و محسنی اژه
 .بینید نمی... ئیسی و رازینی و و ر

نگھدار ھمچنین بھ تصدیق خودش و محمود نادری نقدش را بھ کتاب پیش از انتشار  
فرستد تا از او رنجیده نشوند و  برای نویسنده و دستگاه اطالعاتی و امنیتی رژیم می

  .ای دارند او را از آن محروم نسازند چنانچھ توصیھ

  :نویسد محمود نادری می 

پیش از ھمھ، تقریباً با فاصلھ اندكی از انتشار كتاب، آقای فرخ نگھدار دبیر اول پیشین «
نظرات خود را توسط دوستی برای اینجانب ارسال  -اكثریت -سازمان فدائیان خلق ایران

مدتی بعد ایشان ھمان متن را با مقداری دخل و تصرف و تغییر كھ احتماالً در . كردند
 ».سازند بوده است، منتشر می» ده ھا تن از خوانندگان« نتیجھ گفت و گو با

 -45ea-2279-http://labbaik.ir/note/unote.aspx?id=e003d242
7a8f591dd257-a8fa&UiStatus=Print 

محمود نادری بوده؟ آیا فقط در ھمین » دوست«الً ھم ارتباطی بین فرخ نگھدار و آیا قب 
 مورد خاص ارتباط برقرار شده است؟

کھ توسط دستگاه اطالعاتی و امنیتی رژیم جمھوری » ھای فدایی خلق چریک«در کتاب 
ت بار آن مربوط بھ فعالی ۴. بار نام فرخ نگھدار آمده است ۶اسالمی تدوین شده، تنھا 

اوست و یکبار ھم اشاره شده است کھ  ۴۶وی در حاشیھ گروه جزنی و دستگیری سال 
ای است کھ  او علینقی آرش را بھ حمید اشرف معرفی کرده است و یک مورد ھم مقالھ

ی ھشتاد خورشیدی در ایران نوشتھ شده و در آن بھ دوستی او و حمید اشرف  در دھھ
بار بھ نام منوچھر کالنتری اشاره شده  ۲۲تاب در حالی کھ در این ک. اشاره شده است

در حالی کھ در جلد دوم کتاب   .کھ نگھدار مدعیست قرار بود جانشین وی شود
 ۴۹کھ بھ موضوعات پس از انقالب این سازمان ربط دارد » ھای فدایی خلق چریک«

بار نام فرخ نگھدار آمده است چون در تحوالت این سازمان برخالف دوران قبل از 
 .انقالب نقش داشتھ است

کھ بھ تحوالت و چگونگی » ھای فدایی خلق چریک«آیا عجیب نیست در جلد اول کتاب 
آن پس از انقالب » دبیر اول«تشکیل این سازمان اختصاص دارد ھیچ نامی از وی کھ 

ھیچ سندی مربوط بھ خروج او از . بود، بھ عنوان فرد مرتبط با این سازمان نیامده است
ھایش  فتن بھ افغانستان و برگرداندن او بھ ایران توسط ساواک و بازجوییکشور و ر

 .ھایش بھ وی اشاره نکرده است کس در بازجویی ھیچ. نیست

ای کھ علیھ مسعود احمدزاده،  »افشاگرانھ«ھمچنین این کتاب برخالف خط بھ اصطالح 
ھای تاریخی  هی چھر امیرپرویز پویان، عباس مفتاحی، بیژن جزنی، حمید اشرف و ھمھ

این سکوت را . کند، در مورد نگھدار سکوت کرده است  و درخشان فدایی دنبال می
بگذارید کنار تالش دستگاه اطالعاتی رژیم در این کتاب برای تطھیر مسعود بطحایی 

http://labbaik.ir/note/unote.aspx?id=e003d242-2279-45ea-a8fa-7a8f591dd257&UiStatus=Print
http://labbaik.ir/note/unote.aspx?id=e003d242-2279-45ea-a8fa-7a8f591dd257&UiStatus=Print
http://labbaik.ir/note/unote.aspx?id=e003d242-2279-45ea-a8fa-7a8f591dd257&UiStatus=Print


ناپذیری بھ جنبش  یکی از بزرگترین منابع ساواک در زندان کھ موجب ضربات جبران
 )۲. (انقالبی ایران شد

نیست از نگھدار بھ عنوان یکی از » آور شرم«چھ شرحش رفت  آیا با توجھ بھ آن 
اسلحھ  ۱۳۵۷کھ تا سال » چریکی«! شود یاد می» پیشگامان جنبش مسلحانھ و چریکی«

این جفا در حق کسانی است کھ با . قرابتی با آن نداشت  بھ دست نگرفتھ بود و ھیچ
 .ھا بیش از این ظلم نکنید بھ آن. گشودند شان این راه را گوشت و پوست و استخوان

در اھمیت بیژن جزنی و حمید اشرف و جایگاه آنان در جنبش فدایی تردیدی نیست، اما 
ھرچند من . شود و محدود بھ آنان نیست گمان این جنبش در این دو شھید خالصھ نمی بی

ان دادم کھ واقعیت ھای خود فرخ نگھدار نش در این نوشتھ و از جملھ با استناد بھ روایت
تواند آن گونھ باشد کھ نگھدار ادعا  رابطھ فرخ نگھدار با بیژن جزنی و حمید اشرف نمی

ھای فدایی خلق بھ جای خود باقی است کھ  کند، اما این پرسش از بازماندگان چریک می
ھای ھیچ عضو  ھای جعلی فرخ نگھدار و نھ در روایت چگونھ است کھ نھ در روایت

کنند؟ این چگونھ  ای بھ ھم نمی ، ھیچ یک از دو طرف اشاره۱۳۵۷ن تا سال دیگر سازما
ھای  چریک  بنیانگذاران سازمان«توان از  ای است با یک سازمان و چگونھ می رابطھ

محسوب شد و با این عناوین دھن » پیشگامان مبارزات مسلحانھ«و از » فدایی خلق
یا یک سطر سند برای نشان دادن پرکن اما دروغین معرفی شد، اما حتی یک برگھ 

توان فھمید کھ چرا فرخ نگھدار نامی از  واقعی بودنشان وجود نداشتھ باشد؟ البتھ می
توان فھمید کھ دیگران،  اند، اما نمی برد، مخصوصاً از آنھا کھ ھنوز زنده دیگران نمی

زنند و نھ  اند و نھ از جانب خود حرف می اند، چرا دم فرو بستھ مخصوصاً آنھا کھ زنده
با روایت خاطراتشان بھ نیابت از رفقای جانباختھ خود، یک واقعیت ساده را صریح و 

کنند کھ  کنند و یک بار برای ھمیشھ، تکلیف این ماجرا را روشن نمی شفاف بیان نمی
توانند شھادت دھند کھ فرخ نگھدار عضو یا حتی  سرانجام بھ عنوان شاھدان عینی، می

و بعد عضو یا حتی ھوادار چریک ھای فدایی خلق و بعد عضو یا  ھوادار گروه جنگل،
 .بوده است یا نھ ۱۳۵۷حتی ھوادار سازمان چریک ھای فدایی خلق ایران تا سال 

  

 سخن آخر

با توجھ بھ آنچھ گفتھ شد، و کارنامھ سیاسی معلوم و اقتصادی مبھم و نامعلوم فرخ  
ھا و  ھا، نشان دادن دروغ نکھ بیان واقعیتنگھدار در بیش از سھ دھھ گذشتھ، انتظار ای

ھا و جعلیات فرخ نگھدار او را متنبھ کند، انتظاری  ھا و برمال کردن تاریخ سازی تناقض
اما آیا این انتظار نیز زیاده خواھی است اگر خواستھ شود . بینانھ خواھد بود غیر واقع

ترین فرزندان این  کبرای جلوگیری از تحریف تاریخ و خیانت بھ نام شماری از پا
اند و  سرزمین، فعاالن چپ، کسانی کھ با فرخ نگھدار در دوران زندان با او ھمبند بوده

اند، روزه  اکثریت با او کار تشکیالتی کرده -بھ ویژه آنھا کھ در سازمان فداییان خلق
سکوت خود را بشکنند و با بیان حقیقت، حربھ تطھیر بیژن و حمید را از دست 



مسئولیت خارج سازند و اجازه ندھند تاریخ جنبش فدایی ملعبھ و سرمایھ  عنصری بی
 سوداھای سیاسی و شخصی کسی چون فرخ نگھدار شود؟

ای بھ  تواند و حق دارد بھ عنوان یک فرد، در مقام مشاور علی خامنھ فرخ نگھدار می 
پرنسیبی  او نامھ بنویسد، در صف مقدم مدافعان جمھوری اسالمی بایستد و ھر اصل و

خواھد پاس بدارد یا ندارد، ولی حق ندارد چھره دروغینی از کسانی چون  را کھ می
بیژن جزنی و حمید اشرف را بھ جامعھ ایران و از جملھ نسل جوانی کھ از دسترسی بھ 

تاریخ تحریف نشده محروم مانده ارایھ کند و با متکی کردن خود بھ آنان، رفتار و 
اش را بھ بیژن جزنی و حمید  کرد، اگر گذشتھ و اگر چنین نمیا. گفتارش را توجیھ کند

داد،  زد و سایھ این گذشتھ را تا امروز خود امتداد نمی اشرف و جنبش فدایی گره نمی
این نوشتھ . یافت ھم در این حجم نیز ھرگز ضرورت نمی ای آن شاید نوشتن چنین مقالھ

ھا و کرده ھایش،  فرخ نگھدار و گفتھنیز نھ در پی رد یا تأیید اھمیت امروز کسی چون 
ھای خود و برای ساختن  بلکھ در صدد اعاده حیثیت از کسانی است کھ در راه آرمان

فردایی بھتر برای ایران، بی دریغ جانشان را فدا کردند و اکنون نیستند تا از خود در 
چگونھ قبال ھجوم دروغ و تھمت دفاع کنند و نشان دھند آنکھ در لباس دوست آمده، 

 .گیرد خنجر کشیده و بی وقفھ و بی حد و مرز بھ سود خویش قربانی می

شماری از رفقای . نماید کھ بیژن جزنی و حمید اشرف، ھنوز تنھایند و افسوس چنین می 
توان و نباید آنان را با فرخ نگھدار  شان تردیدی نیست و نمی آنان کھ در سالمت سیاسی

اند؛ ھرچند با سکوت نسبی خود در  جاند ھنوز زندهو فرخ نگھدارھا در یک ردیف گن
اند کھ بھ دالیلی  ھایی از قبیل جعلیات فرخ نگھدار، نشان داده ھا و جعل سازی قبال تاریخ

ی آن بر ما روشن نیست، آگاھانھ یا ناآگاھانھ بر مسئولیت تاریخی خود در قبال   کھ ھمھ
اند یا دست کم بھ تمامی بر  بستھرفقای شھیدشان، جامعھ ایران و تاریخ معاصر چشم 

 .اھمیت اخالقی و سیاسی این مسئولیت واقف نیستند

 ۱۳۹۴ایرج مصداقی فروردین  

  

Irajmesdaghi@gmail.com 

www.irajmesdaghi.com 

   

 :پانویس

مجاھدین نیز بھ عنوان بخشی از جنبش چریکی، مسئولیت خروج از کشور  -۱
ھای مربوطھ را از ابتدا  گذاشتند و تشکیالت نیاز ی خودشان نمی اعضایشان را بھ عھده

 .کرد تا انتھا برطرف می
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خواست تن  چھ ساواک می بطحایی بھ آن«: شود نادری در جلد دوم کتابش مدعی می -۲
و با ساواک محدود بود بھ دادن جستھ و گریختھ اخبار درون زندان کھ ھمکاری ا... نداد

دانستھ «: نویسد رود کھ می جا پیش می او حتی تا آن» .خطری نیز متوجھ افراد نکرد
سازمان کھ احتماالً عبدالرحیم پور مسئولیت آن را بھ » بخش اطالعاتی«نیست چرا 

گیرد  ر بطحایی در حالی صورت میکوشش برای تطھی» .عھده داشت او را خائن نامید
دھند تا مسعود احمدزاده و  کھ نادری و دستگاه اطالعاتی رژیم تالش وافری بھ خرج می

معرفی » واداده«بھروز دھقانی کھ ھردو از قھرمانان مقاومت زیر شکنجھ بودند را 
 .کند

 :توضیح 

اتحاد فداییان و اخبار ھای کارآنالین، عصرنو، ایران امروز،  این مقالھ را برای سایت
فداییان «کنند و رابطھ نزدیکی با  معرفی می» جنبش فدایی«ی  روز کھ خود را ادامھ

مسئول سایت کار . تنھا سایت اخبار روز آن را انتشار داد. دارند ارسال کردم» اکثریت
 از انتشار مقاالت و مطالبی کھ در«آنالین بالفاصلھ در پاسخی محترمانھ اعالم کرد کھ 

آن ھا بھ اشخاص حقیقی و حقوقی اتھامی از طرف نویسندە گانشان وارد سدە باشد، 
شان ارسال  ھا علیرغم این کھ مقالھ را دوبار بھ آدرس دیگر سایت. »اجتناب می ورزیم

سایت ایران امروز روابط نزدیکی با فرخ نگھدار دارد . کردم از پاسخ خودداری کردند
ی وحدت با فداییان اکثریت ھستند چھ  اییان ھم در پروسھھای عصر نو و اتحادفد و سایت

 .شان خدشھ وارد کند» وحدت«بسا فکر کردند انتشار این مطلب بھ 

اش بیشتر  ھا دلشان برای فرخ نگھدار و پرستیژ ظاھراً مسئوالن و گردانندگان این سایت
و بیان واقعیت » حمید اشرف«و » بیژن جزنی«و شخصیت » فدایی«از تاریخ 

 .سوزد می

» کارآنالین«البتھ چھ بسا سایت عصر نو فارغ از درستی یا نادرستی، پاسخی ھمچون 
دوست » خواند قورباغھ ابو عطا می«ی  بایستی بھ اطالع برسانم کھ این سایت مقالھ. دھد

توانید در  نژاد در مورد عباس میالنی را انتشار داد کھ می عزیز و نازنینم ناصر رحمانی
رسد پای  شان کھ می و ھمراھان  کار بھ دوستان. ن را بخوانیدآدرس زیر آ

 .کشند استانداردھایشان را پیش می
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