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 مقدمه 

 که ادعا شده است اثر" اهکلیحماسه س"را نشر باران در سوئد کتابی منتشر کرده است به نام یاخ

در . ران می باشدیکهای فدائی خلق اید اشرف از رهبران سازمان چریق حمیمنتشر نشده ای از رف

ن یسال های آغاز"ادعا کرده که در " اشاره کوتاهک ی"فردی به نام انوش صالحی در ، مقدمه کتاب 

نسخه "،  "ران از سر لطفیدوستی در ا"، " بر روی جنبش فدائی"از سوی وی،  "ق و پژوهشیتحق

در ماه های " :سد کهیانوش صالحی سپس می نو. او گذاشته است" اریدر اخت"ن نوشته را یا" پییتا

نامبرده ." ن اثر آگاه کردیس از ایاز وجود نسخه ای دست نوانی تالیف کتاب بودم که فرخ نگهدار مرا یپا

و ." ن دو نسخه آماده شده استیق این کتاب با تطبیا"د می کند که یاش تاک" اشاره کوتاه"در ادامه 

در روند آماده سازی کتاب سعی بر این بوده است تا با کمترین "در ادامه مطلب مطرح می کند که 

ر حمید اشرف در چهلمین یق کبیب دوستداران رفین ترتیبه ا". ظ شودتغییر اصالت متن اصلی حف

دی از وی مواجه می شوند، با اثری که نه در زمان زنده یظاهراً با اثر جد( 5931)سالگرد شهادت وی 

در عین حال . ده بودیده بود و نه کسی نامش را شنیرا د ارانش آنیکسی از د اشرف ق حمییبودن رف

ق یها با رف اعضای آن دوره سازمان هنوز تعدادی زنده می باشند که برخی از آن که از نیرغم اه ب

ن اثری یچهل سال گذشته نه کسی مدعی وجود چن اما در، م هم بوده اند ید در ارتباط مستقیحم

عی است که انتساب چنین یتی طبین واقعیبا توجه به چن. شده بود و نه کسی از آن اطالعی داده بود

سئواالت پاسخ داده ، هم از طرف فرخ نگهدار و دوستش انوش صالحی  یق حمید اشرف آناثری به رف

ند که وزارت اطالعات جمهوری هست طی که همگان شاهدیدر شرا. را مطرح می کند نشده متعددی

اسالمی با توسل به ترفند های گوناگون در صدد تحریف مسایل جنبش انقالبی در دهه پنجاه و 

ژه یون شناخته شده جنبش انقالبی مردم و به ویها و انقالب ستیبه چهره کمونخدشه وارد کردن 

چهره های شناخته شده سازمان فدائی است و در شرایطی که نان آلوده خورهائی هستند که قلم 

ن تجربه کار در یخود را در این راستا به کار می گیرند، این سئواالت نه فقط برای هر کس که کمتر

مطرح ، را دارد  15ن سازمان در دهه یهای کار ا ران و شناخت از روشیی فدائی خلق اکهایسازمان چر

است بلکه برای کسانی هم که در چهارچوب سازمان چریکهای فدائی خلق ایران فعالیت نکرده اند اما 

 . ز مطرح می باشدیت در جنبش انقالبی مردم ما آشنا می باشند نیبا چگونگی فعال

کس در  کی از رهبران جنبش انقالبی کتابی از او که هیچیهلمین سالگرد شهادت وقتی ناگهان در چ

به نام وی منتشر می شود مسلماً طبیعی است که هر کس از  ،جنبش اطالعی هم از آن نداشت 

ن کتاب واقعا نوشته خود رفیق حمید اشرف است؟ یخود بپرسد که چگونه می توان مطمئن شد که ا

قی از سازمان فدائی از وجود آن خبر یچ رفیاب را نوشته پس چرا تاکنون هق حمید این کتیاگر رف

ن کتاب را نوشته بود طبیعتاً آن را در اختیار رفقای ید ایق حمیکه اگر رف نداشته است؟ در حالی

ان ضربات بزرگ ساواک به سازمان چریکهای فدائی یم که در جریمی دان. سازمانی اش قرار می داد

د چنین  نوشته یق حمیپس اگر رف. با از ضربه مصون ماندیشاخه مشهد سازمان تقر ،11خلق در سال 

ش ین کتاب پید نسخه ای از ایمنطقا با، ار رفقای سازمانی اش قرار داده بود یای داشت و آن را در اخت

ی باقی م، ام بهمن زنده بودند و برخی هنوز هم زنده اند یها تا ق رفقای آن شاخه که تعدادی از آن

ام بهمن و علنی شدن سازمان در شرایطی که رفیق حمید یها نیز پس از ق در چنین صورتی آن. ماند

اشرف کامال مورد تبلیغ آن سازمان قرار داشت، وجود چنان اثری را به اطالع دیگران می رساندند و آن 

ن یآیا می توان چن. ها از وجود چنین اثری اطالعی هم نداشتند در حالی که آن. را منتشر می کردند

که آن را در اختیار  فرضی را پذیرفت که رفیق حمید اشرف گویا این کتاب را نوشته ولی به جای آن



آن اثر را به عنوان " از سر لطف"رفقای سازمانی اش قرار دهد به دست کسی سپرده که او نیز 

 ؟!در اختیار وی قرار داده است( دوست انوش صالحی) "دوستی در ایران"

ن کتاب را در یا" پیینسخه تا" "از سر لطف"که البته " دوستی"راستی چرا همان ه گر بیسوی د از

اسی جامعه دگرگون شده بود و یام بهمن که فضای سیپس از ق، ار انوش صالحی قرار داده است یاخت

لی از شهرها یعی با اقبال توده ها مواجه گشته و در خیکهای فدائی خلق بطور وسیسازمان چر

نگ های هزاران نفری یمیت ق حمید درین سازمان بر پا شده بود و پوستر های رفیهای ا" ستاد"

ن سازمان یار خود این اثری را در اختیامده و چنین" لطف"به سر ، ش گذاشته می شد یسازمان به نما

فظ ها داشته و ح ن سالیچرا کسی که منطقا مدعی است این کتاب را در تمام ا قرار نداده بود؟ 

د که آقای یده بود تا باالخره به او خبر رسیغ ورزیبیش از چهار دهه صبر کرده و از رونمائی آن در، کرده 

پی ینسخه تا" سر لطف"شان هم از یمی کند و ا" قیتحق" دارد در مورد جنبش فدائی الحیانوش ص

نگهدار هم که به گفته انوش  خجالب است که فر  تازه کار گذاشت؟" محقق"ن یار ایکتاب را در اخت

بر خالف روال همیشگی اش که  ،ن کتاب را در دست دارد یس ایصالحی مدعی شده نسخه دست نو

له خودنمائی های مشمئز کننده خود قرار می دهد، ید اشرف را وسیرابطه دوستی و آشنائی با حم

ل هوا کردن ، انوش یه جای فانطباق ندارد ، ب وجه با شخصیت ویچ یای که به ه فروتنین بار با یا

را  آن" در ماه های پایانی تالیف کتاب"ن اثر مطلع می سازد و یس ایصالحی را از وجود نسخه دست نو

را منتشر نمی کند تا چهلمین سالگرد " اثر ناب"انوش صالحی هم این ! ار وی می گذاردیدر اخت

ر عین حال او در کتاب به اصطالح د. شهادت رفیق حمید اشرف فرا رسد و وی از آن رونمائی کند

در حالی که موقعی می توان . استناد می کند" منتشر نشده"قی خود بارها به این نوشته هنوز یتحق

. دشته باشبه کتابی استناد کرد که آن کتاب قبالً منتشر شده و خواننده امکان دسترسی به آن را دا

که کسی حتی تا آن موقع از  نادهای او به کتابیاستولی گویا ایشان انتظار داشته است که خواننده 

 . آن اطالعی هم نداشت را چشم بسته بپذیرد

کتابی با نام و مشخصاتی که انوش صالحی و فرخ نگهدار  باشد که تاکنونر قابل انکار می ین امری غیا

فدائی خلق د اشرف هستند در اسناد به جا مانده از سازمان چریکهای یق حمیمدعی تعلق آن به رف

ن کتاب مدعی است که از آن دو نسخه موجود بوده یاما منتشر کننده ا. ران وجود نداشته استیا

ا یها گویا نسخه تایپ شده بوده که البته وی روشن نکرده است که چه کسانی و  یکی از آن. است

دیگر هم گویا  هنسخ. صالحی قرار داده انددر اختیار انوش " لطف"پ کرده و از سر یرا تا نهادی آن

س بوده که فرخ نگهدار مدعی داشتن آن شده و البته او نیز در مورد این که به کمک ینسخه دست نو

ار وی ین جزوه را در اختیبی ایرو های غیافته و از چه زمانی آن نیبه آن دست " بییامداد های غ"کدام 

نسخه به خط چه کسی می  توضیحی نداده است و حتی روشن نکرده است که آن، قرار داده اند 

 . باشد

د اشرف با این که این کتاب چهل سال پس از یق حمین اثر به رفیاز سوی دیگر مدعیان انتساب ا

به پاسخ گوئی به پرسش ها و  را تاکنون موظفد اشرف منتشر می شود خود یق حمیشهادت رف

ها پرداخته خواهد  ه در زیر به آناین امور و مسایل دیگری ک. تردیدهائی که در باال طرح شد ندیده اند

تردید طبیعی در انتساب غیر واقعی این کتاب به رفیق حمید اشرف از طرف منتشر کننده آن را ، شد 

 .د اشرف تبدیل می سازدید حمیق شهین با نام رفیقین در مورد سند سازی دروغیبه 

: ها را می توان چنین شمرد م آنمن در برخورد به این کتاب به موضوعات متعددی توجه کرده ام که اه

برای نگاشتن این کتاب از طرف منتشر کننده آن ذکر شده با واقعیت فعالیت های تاریخی که 

ندارد؛ مغایرت سبک نوشته حاضر با دو نوشته شناخته شده  تشکیالتی رفیق حمید اشرف همخوانی

رفیق حمید و به خصوص نسبت دادن شیوه نگارش دیالوگی به این رفیق که یاد آور شیوه نگارش 

مصطفی شعاعیان یعنی همان مبارزی است که امروز نوچه های وزارت اطالعات و نان آلوده خورهایش 

او توسل می جویند؛ مغایرت فرهنگ و کلمات به کار برده شده با برای کوبیدن چریکهای فدائی خلق به 

چه در سازمان چریکهای فدائی خلق رایج بود؛ نسبت دادن روایت هائی به رفیق حمید اشرف که با  آن

توجه به اطالعات این رفیق از گروه جنگل غیر واقعی می باشند؛ تناقض گوئی هائی که آشکارا مبین 



 حمید اشرف نوشته شده است و باالخره ارائه کسی به غیر از رفیقط آنند که این کتاب توس

 .اطالعاتی غیر واقعی از زبان رفیق حمید اشرف و داستان سرائی در مورد گروه رفیق احمد زاده

 

 دیق حمین سالگرد جان باختن رفیچهلم

ی فدائی از ن سالگرد شهادت رفقایران به مناسبت چهلمیکهای فدائی خلق ایچندی پیش از سوی چر

به شهادت  11ر ماه سال یرو های سرکوب شاه در تیری با نید اشرف که در درگیر حمیق کبیجمله رف

ن یسنده اید که نویشهر هانوفر آلمان برگزار گرد زان دریدند، مراسمی در بزرگداشت خاطره آن عزیرس

ناری یدر مورد سمقی یرف، در آن جلسه در قسمت پرسش و پاسخ . سخنران آن جلسه بود، سطور 

رامون یها پ افتهی ها و نو نگاشته بررسی نو"تی ها تحت عنوان یاکثر (ژوئیه 9)تیر ماه  59که قرار بود در 

برگزار  "رانیهای فدائی خلق ا د اشرف در دوام سازمان چریکیگاه حمیخ جنبش فدائی، نگاه و جایتار

ن یر بود که طی آن انوش صالحی در باره ان مراسم قرایا ،ه منتشر شده یش اولیکنند و بر اساس آف

د یدر آن پاسخ تاک . رسشی از من نمود که در همان جلسه به آن پاسخ دادم، پد یکتاب سخنرانی نما

د یق حمیرف ،ا پرس و جو نموده ام یکردم که تا جائی که می دانم و اسناد سازمان را مطالعه کرده و 

د کردم که چون کتاب انوش ین تاکیهمچن. نداشته است" اهکلیحماسه س"اشرف کتابی به نام 

ن کتاب هنوز منتشر نشده استناد شده را یکه در آن بارها به ا" اهکلیاسم شب ،س"صالحی به نام 

 د اشرف ارتباط داشته اند سئوال کرده و آنیق حمیاز رفقایی که با رف ،نانیده و خوانده ام جهت اطمید

حات و همچنین با شناخت از ین توضیبا ا. هار بی اطالعی کرده اندن کتابی اظیز از وجود چنیها ن

ماهیت مدعیان انتساب آن به رفیق حمید اشرف، برای من روشن بود که ما با رونمائی از یک سند به 

به هر است  ای رو برو هستیم که قراربلکه با سند سازی ، مانده از سازمان فدائی مواجه نیستیم  جا

ن یطراحان چن که این. دیق حمید اشرف به مردم و نسل جوان قالب نمایا به نام رفنوشته ای ر لییدل

اما ما امروز از . نده بهتر نشان خواهد دادیکنند را آ ای از این کارشان چه اهدافی را دنبال میبرنامه 

دانیم که ما می . ها را فراموش کرده و نادیده بگیریم داریم که نمی توانیم و نباید آن تجاربی برخور

ها به میان مردم  که قصد بردن آن برای قبوالندن مطالبیبسیاری از مواقع ، سازمان های اطالعاتی

ها را به دست  بلکه آن، خود مستقیماً آن مطالب را منتشر نمی کنند ، شان را دارند  جهت فریب

ستند ولی شناخته بر پیشانی ندارند و اگر هم واقعا اطالعاتی ه" اطالعاتی"کسان دیگری که مهر 

از طرف دیگر شاهد بوده . ها در میان مردم پخش می کنند شده نمی باشند قرار داده و از طریق آن

هان و یایم که همان طور که ساواک شاه با جعل نامه ای و انتشار آن در نشریات آن زمان همانند ک

ات جمهوری اسالمی هم در وزارت اطالع، فی به چریکهای فدائی نسبت داد یاتهامات سخ، اطالعات 

در بازجوئی های رفقای زندانی ، کهای فدائی خلق منتشر نمود ین راستا در کتابی که در رابطه با چریا

ده های مورد نظر خود علیه یاد کردن برخی کلمات تالش نمود تا ایدر دوران شاه دست برده و با کم و ز

نامه جعل " سازمان دبیر"یم که چگونه به نام بودن در آن کتاب شاهد یهمچن. دیج نمایها را ترو چریک

از سوی  5931که در سال  5911ن کنش ها تا بهمن یکهای فدائی خلق از نخستیدر کتاب چر. )نمودند

نامه ای درج شده است که  513تا  511وزارت اطالعات جمهوری اسالمی منتشر شد، در صفحات 

ن یرا دارد چن 5911خرداد  05خ ین نامه که تاریا" د باشدید اشرف بایحم سنده نامه،ینو"ادعا شده 

هیچ گاه در سازمانی که  مقام و عنوانی که، "ر سازمانیدب - ته مرکزییاز طرف کم: "امضاء شده است

ن یروشن است که چن(. د، وجود نداشته استیسم شاه می جنگیالیم وابسته به امپریه رژیعل

با توجه به چنین . قرار دارد" سربازان گمنام امام زمان"اتی صرفا در خدمت اهداف ضد مردمی یجعل

ن کتاب هم باید هشیار بود و این تردید را روا دانست که آیا یتجاربی است که در رابطه با انتشار ا

ن کتاب سازی ای را در دستور کار قرار داده اند؟ و یدست هائی در پشت پرده بر اساس مصالحی چن

نسخه تایپ شده اش را به دست انوش صالحی و " بییامداد های غ"عنوان  ها بوده اند که به آیا آن

 نسخه دست نویس آن را به فرخ نگهدار رسانده اند؟



صراحتا گفتم ، های دشمن داشتم  وه فعالیتیمن با توجه به شناختی که از ش، در جلسه یاد شده 

های آلوده ای دارند به  ه و دستق حمید نبودیکه برای من شکی وجود ندارد که کتاب مزبور نوشته رف

اسی بازی یام بهمن که فضای سیط پس از قینام وی کتاب منتشر می کنند و توضیح دادم در شرا

ها خالی از  هائی که برخی از آن کتاب. میجاد شده بود؛ در بازار کتاب شاهد انتشار صدها کتاب بودیا

منتشر " اهکلیحماسه س"هم تحت عنوان ن راستا در آن زمان کتابی یدر هم.  اشتباه هم نبودند

به همراه جزوه " اد نامهی"اهکل و چند شعر و یشده بود که شامل چند زندگی نامه از رزمندگان س

در همان جلسه من جلد .  د بودیق حمینوشته رف" کی در کوه و شهریکسال تجربه مبارزه چریتحلیل "

د یح دادم که حاوی چه مطالبی است و نبایتوض ن کتاب را به شرکت کنندگان در جلسه نشان داده ویا

 . کی گرفته شودید منتشر شود یق حمیبا کتابی که قرار است به نام رف

ن یتی ها در کلن که در آن انوش صالحی در باره ایهم جلسه اکثر، سم ین سطور را می نویامروز که ا

سئواالت و تردیدهائی که طبیعتاً کتاب سخن گفته انجام شده و هم خود کتاب بدون پاسخگوئی به 

ا یبنابراین الزم است با رجوع به خود کتاب به قضاوت نشست که آ. مطرح هستند، انتشار یافته است

ا کتابی است بر مبنای پروژه ای که قرار است یق حمید اشرف می باشد و یاین کتاب واقعا نوشته رف

 به نام او به مردم مبارز ما قالب شود؟

 

 ! مشغله های رفیق حمید و تاریخ ادعائی نوشته شدن این کتاب

جا که در  از آن. صفحه می باشد 551منتشر شده دارای " اهکلیحماسه س"کتابی که تحت نام 

د یاز قول رفیق حمید اشرف ق" گروه جزنی"صفحه اول کتاب در رابطه با چگونگی ضربه دشمن به 

نتیجه ، منتشر کننده "ن امر به طور مفصل بپردازندیور روزی به اد آن که خود رفقای مزبیبه ام"شده که 

اساس  بر( 5.)گرفته که تاریخ نگارش اثر باید قبل از شهادت رفقای گروه جزنی در تپه های اوین باشد

اما . نوشته شده باشد 19تا اواخر سال 15این ادعا، کتاب مورد بحث منطقا باید در فاصله سال های 

تحلیل : "ن فاصله دو جزوه نوشته است به نام هاییق حمید اشرف درست در همیرف ما می دانیم که

اگر حجم کارهای تشکیالتی ". جمع بندی سه ساله"و " کی در کوه و شهریسال تجربه مبارزه چر کی

ها  که سازمان با هجوم نیرو های جدید و ضرورت آموزش و سازماندهی آن 19به خصوص در سال 

ق حمید امکان یکادری همچون رف، خواهیم دید که بی هیچ تردیدی ، مواجه بود را در نظر بگیریم 

دی یهم جزوه ای که با توجه به وجود جزوات قبلی حاوی تجربه جد نوشتن جزوه سوم را نداشت، آن

 .هم نباشد

ق ینوشته چاپ شده رفن یکه اول( جزوه اول) "کی در شهر و کوهیسال مبارزه چر کیل یتحل"در مقدمه 

ن یدر ا  ...ران می گذردیکی در ایاز مبارزات چرغاز آک سال یش از یب" :د می باشد آمده است کهیحم

لی از تجارب جنبش یسال مبارزه روشن گردد و تحل کیجزوه کوشش می شود که مسائل مربوط به 

د در نیمه یگارش این جزوه باطور منطقی تاریخ شروع نه ن بیبنابرا( د از من استیتاک." )ردیصورت گ

گروه "که نظرات شخصی خود را در رابطه با  رفیق حمید بعد از این ین جزوهدر ا .باشد 15اول سال 

کی شکست یعلل تاکت"ح می دهد یاهکل توضیان سین گروه و جریا" دسته کوهستان"و " جنگل

د شده یهم ق (در جزوه دوم" )سالهجمعبندی سه "در  آغاز  .ان می کندیرا از نظر خودش ب" دسته کوه

داد های سه ساله و هم یع و رویشتر رفقا با چگونگی  وقایما به منظور آشنائی هر چه ب" :است که

انات و یر جریم که مسیم مطلبی در هفت فصل بر آمدیجه گیری از این رویداد ها در صدد تنظین نتیچن

البته در اسناد به جا مانده و ." باز گو می کند 19ن یالی فرورد 15ن یها را از فرورد ری از آنینتیجه گ

" جمعبندی سه ساله"چه به نام جزوه  ن جزوه وجود ندارد و آنیمنتشر شده از سازمان متن کامل ا

گر آن است  این امر بیان. نمی باشد 15منتشر شده است حتی در برگیرنده یک سال کامل از سال 

ن جزوه را به رفیق حمید نداده و هم به دلیل یاجازه اتمام ا که هم مشغله های مبارزه با رژیم شاه

واضح است . این رفیق امکان نیافته که آن نوشته را به پایان ببرد ،حمالت پی در پی ساواک به سازمان

ن رفته یری با دشمن از بیکه در این مورد منطقا نمی توان گفت که بخشی از جزوه مزبور در جریان درگ



صورت حمله دشمن اصوالً همه جزوه می بایست از بین می رفت نه این که فقط  چرا که در. است

 . بخش آغازین آن به جا بماند

سنده قادر به اتمام آن نشده ین اگر بپذیریم که جزوه جمعبندی سه ساله نا تمام مانده و نویبنابرا

حماسه "منطقا رفیق به جای نگارش جزوه جدیدی که بر اساس ادعای منتشر کننده ، است 

می بایست وقت خود را صرف اتمام آن  -که تجربه جدیدی هم منتقل نمی کند  -نام دارد " سیاهکل

 .جزوه قبلی ، یعنی جمعبندی سه ساله می نمود

  

 مید مغایرت سبک نوشته مورد بحث با دو نوشته شناخته شده رفیق ح

د اشرف منتشر شده در سبک نگارش دارای تفاوت آشکار با دو جزوه یق حمیرا به نام رفیکتابی که اخ

مسایل ، گونه حاشیه روی  در آن دو جزوه رفیق حمید بدون هیچ. شناخته شده این رفیق می باشد

مواجه با فردی در حالی که در کتابی که به او منتسب می کنند ما . مورد نظر خود را مطرح کرده است

مدام ، به گونه ای که در آن دو اثر دیده می شود ، که به جای طرح مسایل به صورت فاکت  هستیم

انگار که رفیق  55مثال در صفحه . دست به خیال پردازی زده و به طرح مسایل حاشیه ای می پردازد

به زندگی در  ق محدث قندچی که هنوزیرف" :حمید مشغول داستان نویسی بوده نوشته شده که

کوهستان خو نگرفته بود، ناشیانه چوب ها را می شکست و در آتش بزرگ می انداخت و به دوست و 

یا خواننده با  !"رفیق دیرینه اش ایرج صالحی می اندیشید که معلوم نبود چه بر سرش آمده است

 :د می خواند کهد می باشیق حمیسنده که ادعا شده رفیکتاب مزبور از قول نو 31مراجعه به صفحه 

قی باشم که پر شور و شوق یاده کردن رفقا بازگشتم و نتوانستم شاهد مالقات دو رفیمن پس از پ"

د یق حمین نوع داستان سرائی ها که اصال با سبک نگارش رفیاز ا !"گر را در آغوش گرفته اندیهمد

مطمئناً هر کس  . ده می شودیانطباق ندارد در جای جای جزوه ای که به نام وی منتشر شده است د

وه داستان ین شیت خواهد گفت که ایبا قاطع، د را خوانده باشد یق حمیکه دو نوشته باقی مانده از رف

 .ربطی به سبک نگارش وی ندارد، سی ینو

سبک نگارش دیگری هم در این کتاب دیده می شود که شبیه سبک نگارش مصطفی شعاعیان یعنی 

ال انوش صالحی جهت کوبیدن چریکهای فدائی خلق توجه خاصی به او همان مبارزی است که امث

مصطفی شعاعیان با سبک نوشتن مطالب مورد نظر خود به صورت دیالوگ اهداف . مبذول می دارند

که منتشر کننده اش ادعا کرده است  جا هم نویسنده کتاب حال در این. مورد نظر خود را پیش می برد

در . به سبک شعاعیان با ابراهیم نوشیروان پور به دیالوگ می پردازد، د ق حمید اشرف می باشیکه رف

ک چهار صفحه به این امر اختصاص داده شده و دیالوگ گویا حمید اشرف با یکتاب نزد 51صفحه 

این شیوه نگارش نیز آشکارا با سبک نگارش حمید اشرف . م نوشیروان پور به چاپ رسیده استیابراه

یک سبک نویسندگی است که با واقعیت حمید اشرف و با مشغله ها و مسئولیت  مغایر بوده و اصوالً 

 .های مبارزاتی او همخوانی ندارد

 

چه در سازمان چریکهای فدائی خلق رایج  مغایرت فرهنگ و کلمات به کار برده شده با آن

 بود

االتی که در آن وقتی که جزوه منتشر شده به نام رفیق حمید ، مطالعه می شود ، جدا از همه اشک

 .دیده می شود و می توان و باید به همه آن ها پرداخت ، اما دو ویژگی نظر خواننده را جلب می کند

شان یاد  گروه جنگل با نام های اصلی همه اعضایاوال حمید اشرِف این کتاب اصرار عجیبی دارد که از 

نیز به کار رفته که در این صورت اصوال  "احساسی"این در شرایطی است که سبک نگارش !!! کند

ها را با همان نام  ست آنیمنطقا می با، طی که نام اکثر رفقا را نمی دانست یرفیق حمید در شرا



به آن نام صدا می کرد، نام ببرد و نام ت مشترک یها را در زمان فعال مستعاری که می شناخت و آن

 .اصلی آن ها را ، حداکثر در پرانتز قید کند

می دانیم که با توجه به این که قریب به اتفاق رزمندگان جنگل را رفیق غفور حسن پور عضوگیری کرده 

فرهنگ و  رفیق حمید اشرف اسم واقعی همه رفقای گروه جنگل را نمی دانست و بر اساس، بود 

ار می ها را با اسم مستع آن( طور در کل تشکل چریکهای فدائی خلق همین)سنت رایج در این گروه 

هم می بینیم که با این که اکثر " کی در شهر و کوهیسال مبارزه چر کیل یتحل"در جزوه . شناخت

اما . ق با نام اصلی نام می بردیق حمید تنها از چند رفیاما رف، رفقای گروه جنگل کشته شده بودند 

یات وی در زندان به حمید اشرف این کتاب حتی کسانی را که با رفقای جنگل مرتبط بودند و در زمان ح

امری که آشکارا مغایر با  !!!دبا اسامی اصلی شان به خواننده اش می شناسان، سر می بردند 

فرهنگ و سنتی که رفیق حمید اشرف . فرهنگ و سنت رایج در سازمان چریکهای فدائی خلق بود

ین کتاب هم که به نام در ضمن در ا. شدیداً پایبند آن بوده و خود یکی از مروجین آن به شمار می رفت

د چاپ شده است یک نمونه به دست داده شده که نشان می دهد که رفیق حمید رفقای یق حمیرف

کتاب  13در صفحه . همراهش را با نام مستعار خطاب می کرد و نام اصلی شان را نمی دانست

ل یف دلیس ق ناصرین رفید با ماشیق حمیکه زمانی که رف نیف می شود مبنی بر ایداستانی تعر

ل صفائی با یف دلیق ناصر سیاقوام رف، صفائی برای تماس با دسته کوهستان به بندر شاه رفته بود 

، ده است یشان را دزد لین فامیکه وی ماش نیال ایخ او که در اختیار رفیق حمید بوده بهن یدن ماشید

ن ین بوده که ماشیاش ا هید که توجیق حمیرف. س صدا می کنند و کار به کالنتری رفتن می کشدیپل

ن می خواند تا یق ناصر را از روی مدارک ماشیفورا مشخصات رف، دوستش را به امانت گرفته است 

ق ناصر ید نام اصلی رفیق حمین مورد خود گواه آن است که رفیهم. دیبتواند موضوع را رفع و رجوع نما

 .را تا آن زمان نمی دانسته است

امی اصلی در این کتاب عالوه بر مغایر بودنش با فرهنگ و سنتی که برجسته بودن به کار گیری اس

از این نظر نیز باید مورد توجه قرار گیرد که منتشر کنندگان این ، رفیق حمید اشرف به آن پایبند بود 

مثالً در این کتاب در کنار اسامی اصلی رفقای جنگل . کتاب از این امر در صدد چه استفاده ای هستند

فردی هم به نام ایرج صالحی نام برده می شود که حمید اشرف این کتاب هم همواره از او با  بارها از

ایرج صالحی کسی است که به اشتباه در دسته جنگل جای گرفته و  !احترام و به خوبی یاد می کند

ه زرب  او در طی همان یک هفته متوجه شده بود که ج  . یک هفته با رزمندگان جنگل به سر برده بود

جا را ترک کرده و به قول  در نتیجه بدون اطالع به رفقای جنگل آن. مبارزه نداشته و اهل این کار نیست

اتفاقاً تا همین اواخر یعنی تا قبل از انتشار کتاب وزارت . معروف به سر خانه و زندگی خود برگشته بود

جا که  تا آن .شناخته شده نبودتا جائی که من می دانم اسم واقعی این فرد برای کسی ، اطالعات 

اسم برده " آرش"از فردی با نام مستعار ، در میان رفقای فدائی زندانی در زندان اوین  15در سال 

 (0. )ده استد شیکی در کوه ، ناپدیان حرکت هسته چریشده و گفته می شد که او در جر

خطاب قرار می دهد و گاه او را اما حمید اشرف این کتاب او را با اسم شناخته شده امروزیش مورد 

تازه این در حالی است که حمید اشرف واقعی به دلیل این که  . می نامد" ق دکتر ایرج صالحییرف"

از او به " یکی در کوه و شهرسال تجربه مبارزه چر کیتحلیل "فرد مذکور را نمی شناخت در جزوه 

نندگان این کتاب با ذکر چنین نامی از به راستی منتشر ک. عنوان یک عضو گمشده جنگل یاد می کند

 ؟!زبان رفیق حمید اشرف چه هدفی را تعقیب می کنند

اصرار در به کارگیری نام اصلی رفقای جنگل در این کتاب تا به آن حد است که در چند جای کتاب، 

گران هم در باره کسی یوقتی که دارد از قول د( که ادعا شده رفیق حمید اشرف است)سنده ینو

گوئی که در جنگل همه رفقا همدیگر را با اسامی . صحبت می کند باز نام اصلی او را به کار می برد

 11برای نمونه در صفحه . واقعی شان می شناختند و همدیگر را هم با نام اصلی شان صدا می کردند

از چهره اش به  نگرانی .رفیق بنده خدا بود،  شددر این موقع سایه ای در تاريکی نمایان " :سدیمی نو

زم به اطراف رفته بود یرج صالحی که برای آوردن هیق ایرف: "او می گفت. روشنی خوانده می شد

ق یطور که مالحظه می شود رف همان". نک برگشته باشدید ایهنوز برنگشته است در حالی که با



ر را با نام مستعار عتا بر اساس فرهنگ حاکم بر گروه که افراد همدیگیهادی بنده خدا لنگرودی که طب

در ادامه داستان . رج صالحی را به کار می بردیجا نام اصلی ا می شناختند و صدا می زدند در این

ک یکه هنوز  -وسته به دسته کوهستان یق صفائی هم از این عضو تازه پیم که رفیمتوجه می شو

او وقتی که در رابطه با . با اسم اصلی اش صحبت می کند -هفته از آمدنش نمی گذشت جا زده بود 

ه طاقتش ب، در قبال دشواری های راه " که ممکن است فرد تازه کار ق بنده خدا مبنی بر اینیشک رف

قی صادق و یق صالحی، رفیرف" :دیق بنده خدا می گویصحبت می کند خطاب به رف" سر آمده باشد

نها کافی است به یاد آوریم که در جعلی بودن این داستان ت.". ش بودیک انقالبی با تمام خصلت های

 کیتحلیل " در فلسطین مبارزه می کرد و به قول رفیق حمید اشرف در کتاب 15رفیق صفائی از سال 

در نتیجه . وقتی به ایران آمد با گروه حاضر و آماده مواجه شد" کی در کوه و شهریسال تجربه مبارزه چر

ت با دیدن او در طی یک هفته چنان نظر  او شناخت قبلی از ایرج صالحی نداشت و نمی توانس

تعمق روی . قاطعی را در مورد وی بدهد تا رفیق حمید اشرف هم آن را در این کتاب بازگوئی نماید

نمی تواند ( حماسه سیاهکل)یسنده کتاب مورد بحث دهنده آن است که نو همه این موارد نشان

ها بعد از دورانی که جنبش  ست که سالسنده این کتاب کسی ایبلکه نو، د اشرف باشد یق حمیرف

و به همین دلیل قادر  د افتاده استیق حمیاد کتاب سازی بنام رفیران فعال بوده به یمسلحانه در ا

ها را در نوشته اش منعکس  نیست تا تصویر واقعی و فرهنگ واقعی و روابط مبارزاتی واقعی آن سال

    !کند

 از آن. ق عباس دانش بهزادی به گروه جنگل معرفی کرده بودیرج صالحی را رفیامروز روشن شده که ا

جا که در آن زمان و در چهارچوب ضوابط آن زمان گروه جنگل، همه با نام مستعار به هم معرفی می 

ن کتاب آمده یهم 15ل رعایت مسایل امنیتی یا به گونه ای که در صفحه یشدند واضح است که به دل

اتفاقا در . د اشرف هم نام اصلی همه اعضاء را نمی دانستیحم قی، رف"تییمالحظات نکات امن"

د تنها نوشته است که دسته یق حمیرف" کی در کوه و شهریسال تجربه مبارزه چر کیتحلیل "

ک نفر در جنگل ین عده یافت که از ایش یافزا نفر 3به امکانات محدود درون گروهی " کوهستان با 

 .دا کردن وی به نتیجه نرسیدیه روزه افراد دسته برای پد و جستجوهای چند شبانیمفقود گرد

 

 ت برخی اصولیعدم رعا

جا نسبت به سرنوشت افراد محبوس در زندان و یا ناشناخته برای رژیم  تا آن، حمید اشرِف این کتاب

 در این کتاب. ها افشاء می نماید تمام مسایل را در مورد آن، شاه غیر متعهد است که با الابالی گری 

ده شده و مشخصات افرادی که در ارتباط با مهدی سامع بوده یی از روابط گروه جنگل کش" اگرامید"

این کار در شرایطی از طرف حمید . ها نام برده است مشخص گردیده و گویا رفیق حمید از آن، اند 

که آیا اشرِف کتاب مورد بحث صورت گرفته که مهدی سامع در زندان بود و حمید اشرف نمی دانست 

در بازجوئی های مهدی سامع چنین روابطی آشکار شده و نام افراد مرتبط با او برای دشمن شناخته 

سال تجربه مبارزه  کیتحلیل "رفیق حمید اشرف واقعی در جزوه  حال اگر بدانیم که. شده است یا نه

ه این که نامی چه رسد ب، حتی به وجود مهدی سامع اشاره ای هم نمی کند " کی در کوه و شهریچر

این موضوع بیشتر برجستگی پیدا می کند که حمید ، از او ببرد و دیاگرام روابط او را ترسیم نماید 

اشرف این کتاب چرا مثل قبل عمل نمی کند و چرا نقش کامالً برجسته ای برای مهدی سامع قائل 

 ؟ !می شود

و افشای مسایل ناشناخته برای  اساساً نام بردن از کسانی که در زندان های شاه محبوس بودند

به آن مبادرت نمی کرد و   رفیقی در سازمانها عملی غیر اصولی بود که هیچ  بازجوها در مورد آن

 . رفیقی چون حمید اشرف هم نمی توانست مرتکب چنین خطائی شود

م ق سماعی هم نایاین کتاب از خواهر رف 03ن موضوع هم اشاره کنم که در صفحه ین جا به ایهم

که " ق سماعی در خانه به کمک خواهر خود آماده کرده بودیکت ها را رف" برده شده و آمده است که



ق سماعی هم یرف که ق سماعی در آن زمان و در شرایطییبا توجه به زندگی علنی خواهر رف

 ن بی مباالتییر نشده و در جنگل کشته شده بود باز نمی توان افشای این موضوع و انجام چنیدستگ

 .د اشرف نسبت دادیق حمیرا به رف

  

 نسبت دادن روایت های نادرست به رفیق حمید اشرف 

له من و اسکندر و یبه وس"ت اجرائی برای گروه یک  مرکزیکتاب مورد بحث ادعا شده که  53در صفحه 

خبر  13به کار خود ادامه می دهد، و در اواخر زمستان  13ل می شود و تا اواخر زمستان یسامع تشک

ن تماس یز در جریان ایسامع ن. ردیاو با ما تماس می گ ، م علی صفائی به ایران آمده استیمی شو

ن یدی گذارده می شود و از ایفش به عهده مشیهست، ولی به زودی به علت رفتن به سربازی، وظا

 ."ت اجرائی شرکت می کندیدی در جلسات مرکزیپس مش

اما اگر هم . بی نداشته استین ترکیتی با چنین مرکزیاساسا چناوالً واقعیت این است که گروه جنگل 

طی که در زمان نوشتن یباز این سئوال مطرح می شود که چرا در شرا، چنین امری واقعیت داشت 

حمید اشرف این موضوع را افشاء کرده و در ارتباط با تماس رفیق ، این کتاب سامع در زندان بود 

؟ به راستی چرا در این "!ز در جریان تماس استیسامع ن"م می کند که صفائی با رفقای گروه تأکید ه

بدون رعایت اصول ، کتاب مرتب مسایل مربوط به مهدی سامع که در آن دوره یک زندانی سیاسی بود 

هم از زبان رفیق حمید که یکی از سمبل های برجسته رعایت چنین اصولی بود مطرح  مخفی کاری آن

ه روی نقش مهدی سامع در گروه جنگل تأکید می شود؟ برای درک این هم می شوند و چرا این

کهای فدائی یچر" موضوع الزم است این موضوع را در نظر داشته باشیم که وزارت اطالعات در کتاب

ن همکاری خود را یمهدی سامع مزد ا" :نوشته بود که" 5911ن کنش ها تا بهمن یخلق از نخست

تی مشابه در گروه داشتند؛ حسن پور به اعدام محکوم یحسن پور وضع در حالی که او و. افت کردیدر

چاپ شده به نام حمید  ادعاهای کتاببی شک بین این نوشته و ". دیشد و او از مجازات اعدام ره

این ارتباط و اهداف جمهوری اسالمی اشرف در ارتباط با مهدی سامع رابطه ای برقرار است که آینده 

 . چه بیشتر نشان خواهد داددر این زمینه را هر 

انبار آذوقه واقع در قله "ری هم می افتد که یرج نیا به یاد 95و  91حمید اشرف این کتاب در صفحه 

او در زمانی که . توسط او زده شده بود که در زیر شکنجه این موضوع را برای ساواک رو می کند" کاکوه

سیاسی ای بود که به حبس ابد محکوم شده  گویا حمید اشرف کتاب مورد بحث را می نوشت زندانی

و " جوانی بلند قامت و خوش سیما و بسیار ساده دل و مهربان بود" :نوشته شده است که. بود

ا به راستی او مشکالت یآ" :که" دمیدن او از خود می پرسیمن با د"سپس در ادامه آمده است که 

ن یرفتن ایزه او در اقدام به پذیق انقالبی، انگا فقط شور و شویکاری را که شروع کرده است می داند؟ 

قدر بی  د باشد؟ آیا رفیق حمید آنیق حمین سطور می تواند رفیسنده ایا واقعا نویآ" راه شده است؟

ولی مانع ، چنین می اندیشید  مباالت بود که در حالی که قبل از دستگیری ایرج نیری در مورد وی این

 ؟!ارک زدن در کوه به وی سپرده نشوداز آن نشده بود که کار مهم انب

تی نداشت اما از آوردن نام یکه موضوع اصال بار امن نیم که با ایدر این کتاب شاهد مواردی هم هست

سنده می خواهد یجزوه مزبور وقتی که نو 35برای نمونه در صفحه . فرد مورد نظر خودداری شده است

ان کند می یت خود به گروه جنگل وارد سازد را بن سر نخ هائی که به ساواک اجازه داد ضربایاول

کی از دانشجویان دانشکده فنی یک تظاهرات دانشجوئی یان یدر دی ماه چهل و نه در جر" :سدینو

آدرس منزل دوستش را می ، به جای آدرس منزل خود ،  ...ن دانشجوی اعتصابییا. گرفتار می شود

این موضوع در ارتباط با تاریخ گروه ". را کشف می کندخته و چمدان یجا ر س برای بازرسی آنیپل. دهد

ن یاما ا. جنگل روشن است که سرنخ ضربه، دستگیری یکی از دانشجویان مرتبط با این گروه بود

ب نام داشت که اتفاقا یخط سنده از ذکر نامش خودداری کرده است ابولحسنیدانشجو که نو

ست یمعلوم ن. ل می کردیجا تحص د اشرف در آنیق حمیدانشجوی همان دانشکده ای بود که خود رف



را می دانست چرا از  انش فاقد هرگونه بار امنیتی است و ساواک هم آنیب که بینام ابولحسن خط

جا  نیسد در ایبا نام اصلی و نه مستعار می نو اسامی گروه را حتیسنده ای که همه جا یطرف نو

ن جزوه هر کس بوده عالقمند بوده است که یه اسندین نشان نمی دهد که نویا ایآ. د نمی شودیق

 تنها برخی اسم ها را با برجستگی مطرح کند؟  اما در این جا دو نکته قابل توجه دیگر هم وجود دارند ،

همه کسانی هم " دی ماه چهل و نه"ر شد و نه در یدستگ 13آذر سال  55ب روز یاوال ابولحسن خط

به خصوص که در روزنامه . خ را می دانندیتار بوده و هستند نیز اینکها عالقمند یخ سازمان چریکه به تار

در رابطه با ( ز ثابتییپرو)تی یونی مقام امنیزیو پس از شو تلو 13دی ماه سال  0م شاه در یهای رژ

شده بود که در آن اشاره نام " یک گروه خرابکار"اشاره ای هم به دستگیری ار یمور بختیت های تیفعال

له یب به وسیخط دانست که ابولحسند می یق حمیرف همچنین( 9.)ب ذکر شده بودابولحسن خطی

ورش برد و آن چمدان مملو از اسناد ین ساواک بود که به آن خانه یر شده و ایت دستگیسازمان امن

..." خته ویجا ر س برای بازرسی آنیپل"در حالی که در این کتاب نوشته شده که . دا کردیدرونی را پ

به  را" پلیس"لفظ دوره و از جمله رفیق حمید در مورد کاری که توسط ساواک انجام شده بود  رفقای آن

کی در کوه و یسال تجربه مبارزه چر کیتحلیل "د در جزوه خود یق حمیبرای نمونه رف. کار نمی بردند

ر آن به هر حال انتظار بیش از حد، و عدم یک سازمان محکم زیر زمینی شهری د" :سدیمی نو" شهر 

در این روز حمله تدارک شده سراسری سازمان . بهمن نتایج مخرب خود را به بار آورد 59 موقع در تاریخ

ری یب که به دستگیری ابولحسن خطیخ دستگین اگر کسی تاریبنابرا ".امنیت به گروه ما شروع شد

س نام یت از پلیسد و به جای سازمان امنیبنو" دی ماه چهل و نه"ق غفور حسن پور منجر شد را یرف

 .د اشرف باشدیق حمیآن شخص نمی تواند رفببرد خود نشان می دهد که 

 

 تناقض

خواننده را با تناقضاتی مواجه می سازد که  ،ح داده شد مطالعه کتابیجدا از مواردی که در باال توض

سماعی به " :نوشته شده که 05برای نمونه در صفحه . د نسبت دادیق حمیها را به رف نمی توان آن

ن سان ما با یبد: "سدیو در ادامه می نو." الن معلم بودیله سامع به من معرفی شده بود که در گیوس

د که یق حمیسنده کتاب منتشر شده به نام رفیاما نو". میالن داشتیمی دو خانه در گیوجود او و رح

اواخر : "ه و می نویسددر ادامه مطلب این را فراموش کرد، ق سماعی را معلم قلمداد می کند یرف

م یزمستان کار ما، شناسائی بود که روز های جمعه صورت می گرفت چون من و سماعی دانشجو بود

ن دو جمله را آن هم با چند خط یواضح است که هر کس هم...". و روز های جمعه تنها فرصت ما بود

او نمی توانسته در آن واحد  د بودهیق حمین جزوه رفیسنده ایفاصله بخواند متوجه می شود که اگر نو

کار است یدانشجوئی که تنها روز های جمعه ب. ق سماعی را هم معلم و هم دانشجو قلمداد کندیرف

ق یجا که در واقع رف از آن! الن اضافه می شودیک خانه به خانه های گیو معلمی که با وجودش 

ه ساله در رابطه با وی نوشته جمعبندی س ق حمید هم دریسماعی دانشجو بود و نه معلم و خود رف

ن اشتباهی را یتنها کسانی می توانند چن" ق سماعی جوان دانشجوی فعالی بودیرف" :است که

داستانی سر ، شان افتاده  ان انبوه مدارکی که بدستیمرتکب شوند که قصدشان آن است که از م

 !ندیبه مردم قالب نماکهای فدائی خلق یکی از رهبران سازمان چریرا به نام  هم کنند و آن

د اشرف باشد یق حمین نوشته نمی تواند متعلق به رفیگری که باز هم نشان می دهد ایمورد د

سنده یجزوه مزبور نو 15در صفحه . اشتباهی است که از هر کس سر بزند از رفیق حمید سر نمی زد

س یر نویجا انوش صالحی ز نیدر ا" از زندان آزاد شده بودند 15دو نفر از رفقای سال " :سد کهیمی نو

قبل از پرداختن به ". زاد بودند د کیانین دو نفر فرخ نگهدار و دمحم مجیا"گذاشته و متذکر شده است که 

 قلم رفیق حمید اشرفبه  که ادعا شدهن موضوع بهتر است ادامه مطلب را از جزوه منتشر شده یا

ن خبر یق صفائی ایرف. حال آزاد شده بودند م ولی به هریما علتش را نمی دانست" :میدنبال کناست، 

ک یک به یز ید نیروزنه های ام، ار یرغم دشواری های بسیاحساس می کرد عل. ک گرفتیرا به فال ن

ها و دوش به دوش آنان به مبارزه  دن آنینه، فکر دیریار دیمی و دو یق قدیآزادی دو رف. دا می شوندیپ



لی خوشحال یق صفائی خیرف. بخش و خوشحال کننده است ک مبارز قدیمی لذتیادامه دادن، برای 

 ."وندندیها به زودی به گروه بپ دوار بود که آنیاو ام. ها صحبت می کرد بود و از تماس گرفتن با آن

د اشرف منتسب کرده است که یق حمین جزوه درحالی داستان سرائی فوق را به رفیمنتشر کننده ا

از گروه جزنی ابراز  چهار نفرلی خود و رفیق صفائی را از آزادی اگر واقعی بود او می بایست خوشحا

د با خواندن روزنامه های آن زمان می دانست یق حمیرف، چون اگر کسی نداند  !تنها دو نفرمی کرد نه 

ر ینفری که به درخواست منوچهر پرتو وز 10ان یآبان روز تولد دمحم رضا شاه، در م 1که به مناسبت 

 بر اساس آن. قرار داشتند" گروه جزنی"چهار نفر هم از وابستگان به ، ان عفو گرفتند دادگستری آن زم

د یدی، مجین چهار نفر عبارت بودند از فرخ نگهدار، قاسم رشیچه در روزنامه های آن زمان درج شد ا

ماه کشنبه سوم آبان ین خبری بود که روزنامه های آن زمان در روز یا. زاد انید کیاحسن و دمحم مج

ن نوشته یادر زیر نویس روزنامه آن زمان  ، لینک کلیشهجهت اطالع خواننده. )منتشر نموده بودند

  (1(.)ودمی ش گذاشته

ن یچن. ل دهدید اشرف نمی توانست چهار زندانی آزاد شده را به دو زندانی تقلیق حمین رفیبنابرا

، متن تایپ شده این جزوه "بییغامداد های "که به وسیله اشتباهی تنها از کسانی سر زده است 

 !جعلی را به انوش صالحی و دستنویس آن را به فرخ نگهدار رسانده اند

سعی بر "گشته که در صفحه اول آن نوشته شده که " حماسه سیاهکل"کتابی به نام ، و حاصل کار 

 ".این بوده است تا با کمترین تغییر اصالت متن اصلی حفظ شود

گروه "د اشرف می چسبد که اوالً چهار زندانی آزاد شده از یتهام به رفیق حماز طرف دیگر آیا این ا

ها را  را که از زندان آزاد شده بودند را نصف کرده و تنها به دو نفر محدود کند؟ و ثانیاً هنوز آن" جزنی

 زیخیال پردابه  جنگل مطلع نشده،ا همکاری با گروه یشان برای ادامه مبارزه و  میده و از تصمیند

 ؟مبارزه کردن سخن بگوید، پرداخته و از خوشحال کننده و لذت بخش بودن رؤیای دوش به دوش آنان 

. گر بیگانه بودن او با چنین خیال پردازی هائی بود هم رفیق حمید اشرف که همه زندگی اش بیان آن

نفر همان هائی است  راز این امر را موقعی بیشتر می توان دریافت که بدانیم منظور این کتاب از آن دو

 ،"تیاکثر"ان یدر کلن در مراسم جر 5931ن سالگرد شهادت رفیق حمید اشرف در سال یکه در چهلم

 .سخنران بودند

موارد دیگری هم وجود دارند که نشان می دهند کتاب مورد بحث توسط رفیق حمید اشرف نوشته 

ها  نوشته به مواردی که در باال به آن جا برای جلوگیری از زیاد شدن حجم این اما در این. نشده است

در پایان تنها به نکاتی اشاره می کنم که از زبان رفیق حمید اطالعاتی .  پرداخته شد بسنده می کنم

 . غیر واقعی به خواننده کتاب منتقل می کند

 

  چند نکته قابل تعمق

د یسع" :د شده کهیتاک، ند ق حمید اشرف منتشر کرده ایدر صفحه دوم کتابی که به نام رف: نکته اول

ن یو ا د به مالقات او می رفت و خبر های زندان را می آوردیژن جزنی بود و مادر سعیدائی ب، کالنتری 

جزنی از . دیام ها توسط زن سعید که به خانه مادر سعید رفت و آمد داشت به رفقا می رسیاخبار و پ

".  کرد که افراد با همکاری او به مبارزه ادامه دهند را به افراد گروه معرفی" اسالمی"ن ارتباط یراه هم

ژن به مالقات او نمی رفته بلکه ید که می شود مادر بزرگ بین نمی پردازم که مادر سعیجا به ا نیدر ا

ه بنا ب ن هم کاری ندارم کهیبه ا .ژن منطقا به مالقات او می رفته استیعنی مادر بید یخواهر سع

در پاریس  5913این کتاب در بهار ) "ژن جزنییی در باره زندگی و آثار بجنگ"ژن در ینوشته همسر ب

چه که  اما آن. رون منتقل می شده استیق او به بیژن از زندان از طریام های بیپ(  منتشر شده است

را " اسالمی"ن ارتباط یجزنی از راه هم: "که کز نمود این ادعا استباید روی آن تمردر نقل قول مزبور 

این ادعا که از قول رفیق حمید ". اد گروه معرفی کرد که افراد با همکاری او به مبارزه ادامه دهندبه افر



، 093در صفحه " ژن جزنییجنگی در باره زندگی و آثار ب"در  .اشرف مطرح شده کامال نادرست است

آن زمان  الت تهران حزب توده و همکارین تشکیژن جزنی و از مسئولیرج واحدی پور از دوستان بیا

مالقات  19اری را در سال یژن، عباس شهریب"ا همان عباس شهریاری نوشته است که ی" اسالمی"

" ک بار سراغیشخص رابط همان قالتاقی است که : "رج واحدی پور گفته بودیو در باره او به ا" کرده بود

مرد هزار چهره ساواک ا همان اسالمی، یاری یژن جزنی، عباس شهرین اگر بیبنابرا. او هم رفته است

برای " همکاری"جهت هم  ه گروه آنینمی توانسته معرف او به بق ،ص داده یتشخ" قالتاق"را شخصی 

از سوی دیگر رفیق حسن ضیاء ظریفی خود دوست ایرج واحدی پور بوده و پس از . باشد" مبارزه"ادامه 

جائی برای مخفی شدن  چون 15دی ماه سال  53دستگیری رفقا عباس سورکی و بیژن جزنی در 

نداشته در خانه ایرج واحدی پور اقامت می گزیند و از همین طریق هم با شهریاری با نام مستعار 

باالخره هم وی درست در همین رابطه همراه با . در تماس قرار گرفته و با او مذاکره کرده بود" مهندس"

زندان برای برادرش نوشته  ای که از رفیق حسن ضیاء ظریفی در نامه. رفیق احمد افشار دستگیر شد

در " زندگینامه حسن ضیاء ظریفی"کتابی که برادرش ابوالحسن ضیاء ظریفی تحت نام  11و در صفحه 

ری من و گذشت چند ماهی، یپس از دستگ" :دیمنتشر کرده درج شده است می گو 5930بهار سال 

ها  آن، اد شده بود یرفته بود ز شان لو نفر از دوستان ما که اسم 1چون فشار برای دستگیری 

له آقای دکتر الف کمک خواستند و او دو باره آقای یخواستند از راه مرز جنوب خارج شوند، به وس

 در این". انی که بر من گذشته بود اطالع نداشتند معرفی کردیمهندس را به دوستان ما که طبعا از جر

عباسعلی )اشد و منظور از مهندس نیز اسالمی جا منظور از دکتر الف همان ایرج واحدی پور می ب

رج یق این روشن است که پنج نفر از رفقای فراری گروه جزنی از طریبنابرا. می باشد( شهریاری نژاد

. الت تهران و در رأس آن مرد هزار چهره ساواک، عباس شهریاری تماس گرفته اندیواحدی پور با تشک

، آمده " جنگ جزنی"چه در  ژن جزنی که بر اساس آنیه که بازی نبودیجا معلوم می شود که ن از این

ه یاری را از زندان به بقیشهر، ن مالقات را با همسر و پدر همسرش داشته یتازه پس از چهار ماه اول

ها خالصه نشده و  دادن" گاف"ناشی گری نویسندگان واقعی این کتاب تنها به این ! گروه معرفی کند

 !دبه واقع حد و مرزی ندار

اری نوشته یات شخصی عباس شهریسنده کتاب مزبور در رابطه با خصوصیدر ادامه این موضوع نو

ت ذهنی و ابتکار عمل چندانی نمی توانست از یچ گونه زرنگی خاصی نداشت و خالقیاو ه" :است که

رفیق  اوالً ". خود بروز دهد و به مرور فقط فرمان هایی را که به او می دادند مو به مو اجرا می کرد

 عی شناختی از وی نداشته است که چنینیبطور طب نبود وحمید اشرف شخصا با شهریاری در تماس 

کهای یاری توسط سازمان چریعباس شهر دانست که پس از این کهد یباثانیاً  .از وی ارائه دهد تصویری

ات که در ین عملیا به سزای اعمال خود رسید در گزارش نظامی 5919اسفند  51ران در یفدائی خلق ا

مرد : اری نوشته شده است کهیدرج شده است در مورد شهر (5911بهشت یارد) 5نبرد خلق شماره 

ست و با رموز کار مخفی یده که در کار خود حرفه ایچهره ماموریست بسیار ورزیده و تعلیم د هزار"

در زمان حیات رفیق که ن گزارش یا". ادی در تغییر قیافه و تیپ داردیهای ز کامال آشناست و مهارت

که در  قرار دارددر تقابل با اظهار نظری  آشکاراحمید نوشته شده و در نبرد خلق درج شده است 

. وی نسبت داده شده است در مورد عباس شهریاری بهشر شده تد منیق حمیکتابی که به نام رف

رابطه با این عملیات منتشر در ن در کتابچه ای هم که از طرف سازمان چریکهای فدائی خلق یهمچن

کار کشته و هوشیار : "نوشته شده است که فردی" خصوصیات این جاسوس بی شرم"شد در باره 

او در هر : "همچنین در مورد وی نوشته شده است که". بود، کمتر رد پائی از خود بر جای می گذاشت

پائی را از پشت سر خود پاک  کجا که موقعیت مشکوک می یافت، برق آسا می گریخت و هر گونه رد

چه در این کتاب به رفیق حمید نسبت داده شده را  آیا با این همه باز هم می توان آن". می کرد

ها نفر را  توده بوده و ده ها نفوذی ساواک در حزب واقعی تلقی نمود؟ از سوی دیگر کسی که سال

گروه "ه شده ها هم بخشی از رفقای برای ساواک به دام انداخته که تعدادی از آن به دام انداخت

یا همان عباس  معرفی کرد؟ اسالمی" ابتکار عمل"بودند را آیا می توان فاقد هر گونه " جزنی

رانه اش را دارا کا تمام زرنگی های الزمه اجرای نقش جنایتشهریاری مامور کار کشته ساواک بود که 

 .بوده است



او ": اشرف مبنی بر این کهد یحماصطالح قلم  هریاری از بهعباس شن اظهار نظری در باره ین چنیبنابرا

ت ذهنی و ابتکار عمل چندانی نمی توانست از خود بروز دهد یچ گونه زرنگی خاصی نداشت و خالقیه

د یق حمینمی تواند نظر رف،  "و به مرور فقط فرمان هایی را که به او می دادند مو به مو اجرا می کرد

 .باشد

 

 ق احمد زادهیرف ارتباط با گروه

ق احمد زاده ید اشرف به روابط گروه جنگل با گروه رفیق حمیبخشی از کتاب چاپ شده به نام رف

ق ناصر یق عباس مفتاحی جهت جذب رفیکه رف نید شده که پس از این رابطه قیدر هم. اختصاص دارد

شنهاد کار یپ"او رد و به یبا وی تماس می گ - که از اعضای گروه جنگل بود -ف دلیل صفائی یس

پس از بحث های " عباس فرد شناخته شده ای بود"ق یجا که رف از آن ،را می دهد" گروهی مسلحانه

 13ور ماه یل شهرین مالقات در اوایا". طبق قراری عباس با صفائی مالقاتی بکند" مفصل قرار شد

عتقد به استراتژی جنگ ندگی از طرف گروه احمد زاده اعالم داشت که ما میدست داد و عباس به نما

ک پشت یرد و پس از آن با اتکاء به ید در شهر اوج بگیم و به عقیده ما مبارزه اول بایک شهری هستیچر

ط فعلی باید دست به ین در شرایبنابرا. جبهه محکم شهری، حرکت به سمت روستا آغاز بشود

 (کتاب مورد بحث 15صفحه )" . نده موکول نمودیسازمان دهی کار شهری زد و کار کوه را به آ

چ یاوال  به ه. ن اشتباه بزرگ وجود داردینجا ذکر کردم چندین چند خطی که از کتاب مزبور در ایدر هم

". عباس با صفائی مالقاتی بکند"، قرار نشده بود که ن کتاب نوشته شده است یطور که در ا وجه آن

م در جمع رفقای ین قدیاو 1تاق شماره و در ا 15ق عباس مفتاحی در سال یچه که رف بر اساس آن

 که خود من در آنجا  از آن. مالقات مزبور اصال به این شکل نبود، فدائی حاضر در آن اتاق تعریف نمود 

که  نیپس از ا  .توضیح بدهمجا  ق عباس را در اینیمی توانم صحبت های رف، اتاق حضور داشته ام 

در ، ل صفائی به گروه خودش با وی تماس گرفت یق ناصر سیف دلیق عباس با هدف جذب رفیرف

اسی یک روابط سیبا هر دو متوجه شدند که هر یتقر، ان بحث های مفصلی که با هم داشتند یجر

گری از یق دیق عباس رفیق ناصر قرار شد رفیل هم به پیشنهاد رفین دلیبه هم. گری هم دارندید

ق ناصر می رود و در اتاقی که با یعباس به خانه رفق ین منظور رفیبه هم. ندیق ناصر را ببیدوستان رف

گر شروع به بحث می یق دیرف شده بودند ، بام شده و چراغ ها هم خاموش یپرده به دو قسمت تقس

جه یدر نت. ق علی اکبر صفائی می رودیق عباس نمی دانست که دارد بر سر قرار رفین رفیبنابرا. کند

چ وجه یبه ه" طبق قراری عباس با صفائی مالقاتی بکند" شدوقتی که در کتاب نوشته می شود قرار 

جا که رفقا علی اکبر و عباس در گذشته و در شهر ساری با هم آشنا و  از آن. ت انطباق نداردیبا واقع

گر را شناخته و یهمد، وه حرف زدن و صدا یق از روی شیان گفتگو ها هر دو رفیدر تماس بودند؛ در جر

جه پرده حائل را کنار زده و مذاکرات را در فضای جدیدی تداوم یدر نت. یگر گفتنداین موضوع را به یکد

ق عباس ابعاد گروه خود را بازگو می کرد و یتی نه رفیت مسائل امنیل رعاین مذاکرات به دلیدر ا. دادند

ت یاقعها و د اگر هر دو آنیشا.  ق علی اکبر اطالع می داد که در تدارک رفتن به کوه می باشدینه رف

گری به خود می یروند همکاری های دو گروه شکل د، گری اطالع می داد یچه که بودند را به د آن

 .ها را از این کار باز داشته بود آن، گرفت ولی اصل رعایت اصول مخفی کاری در شرایط دیکتاتوری 

مسلحانه هم استراتژی ق صفائی در حال بحث و گفتگو بود کتاب مبارزه یق عباس با رفیزمانی که رف

ق یش با رفیان صحبت هایف می کرد که در جریق عباس تعریک نوشته شده بود و اتفاقا رفیهم تاکت

ق عباس می گوید یق صفائی به رفیک بار رفین کتاب هم اشاره می کرد تا جائی که یعلی اکبر به ا

ت رفیق عباس نمی یواقع نین با توجه به ایبنابرا !چرا تو همه اش به یک جزوه استناد می کنی

م و به عقیده ما مبارزه اول یک شهری هستیمعتقد به استراتژی جنگ چر ما"توانسته است بگوید که 

ک پشت جبهه محکم شهری، حرکت به سمت روستا یرد و پس از آن با اتکاء به ید در شهر اوج بگیبا

ق یق حمید به رفیکتاب و از قول رف نیچه در ا م که آنیجا بگو ست که من در اینیازی نین." آغاز بشود

ق مسعود مراجعه یچرا که هر کس به خود کتاب رف. ت در تعارض استیعباس نسبت می دهند با واقع



است و نه " کیمبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکت"کند متوجه می شود که اوال نام کتاب 

" استراتژی"ن کسانی که یب ائی تفاوت هستیت هم دنیو در واقع" ک شهرییاستراتژی جنگ چر"

انه را هم استراتژی هم ه مسلحاعالم می کنند با کسانی که مبارز" ک شهرییجنگ چر"خود را 

ت معنوی توده ها را جلب کرده یج حمایک دانسته و در صددند با توسل به مبارزه مسلحانه به تدریتاکت

کرده و در بستر جنگی توده ای و  ت مادی توده ها حرکتیافتند در جهت جلب حمایو هر زمان امکان 

 .طوالنی دشمن را نابود سازند

د بر یق عباس ضمن تاکیکه رفی ن مذاکرات در حالیبر اساس گفته های رفیق عباس مفتاحی در ا

به )د می کرد یکی مبارزه مسلحانه در شهر نسبت به کوه تاکیضرورت مبارزه مسلحانه بر تقدم تاکت

ق ی، اما رف.(جبهه ای در شهر تداوم کار چریکی در کوه امکان پذیر نیستاین معنا که بدون وجود پشت 

ق عباس به مبارزه در کوه بهای الزم ین می گذاشت که رفیرا به حساب ا" کییتقدم تاکت"ن یصفائی ا

ن بحث ها را یگری اید و قرار شد رفقای دیبه هر حال مذاکرات دو طرف به سرانجام نرس .را نمی دهد

 رفیق عباس مفتاحی،ق حمید اشرف و از طرف گروه یکه در عمل از طرف گروه جنگل رف .دنبال کنند

 .ق مسعود احمدزاده در ارتباط با هم قرار گرفتندیرف

ری کتابش در یجه گیق مسعود جلب می کنم که در قسمت نتین جمالت رفیحال توجه خواننده را به ا

نظامی شهر و  - اسییت سیروستا، بدون حماکی در یک مبارزه چری" :نوشته است 13همان سال 

د که درست یش می آین سئوال پینک ایا. روز نخواهد شدیرو های شهری پینظامی ن - اسییکار س

 ، ت شهر برخوردار نباشد سرانجام شکست خواهد خوردین مبارزه ای در روستا که از حمایاست چن

نی یش بینده ای قابل پیت شهر در آیگر به حماا  ه ای را آغاز هم نمی توان کرد؟ن مبارزیا چنیاما آ

باز هم نمی توان ، ن شود یک روستا تضمین موقعی بقای چریم و تا چنینان نسبی داشته باشیاطم

هن خود یط میقا به شرایم و دقید از عالم کلیات خارج شویجاست که با ن مبارزه را شروع کرد؟ اینیچن

ق عباس معتقد بود که ین جمالت به معنای آن است که رفا اییآ( بییقطع ج 515صفحه ) "میتوجه کن

؟ این را ."نده موکول نمودید دست به سازماندهی کار شهری زد و کار کوه را به آیط فعلی بایدر شرا"

کی به معنای یتقدم تاکت"ن و در جمع رفقا می گفت که یق مسعود در همان اتاق اویهم بگویم که رف

و گروه رفیق ق عباس یچه در کتاب مزبور در باره نظرات رف باید گفت که آنخالصه ". ستیتقدم زمانی ن

 (1.)احمدزاده ،پویان، مفتاحی گفته شده و به آن ها نسبت داده شده نادرست و بی پایه است

 

 رییجه گینت

د اشرف یر حمیق کبیکه چهل سال پس از شهادت رف" اهکلیحماسه س"با مطالعه کتاب مذکور با نام 

های کار  خ سازمان فدائی و روشین اطالعی از تاریهر کس کمتر، وی منتشر شده است به نام 

ن کتاب نه یفورا متوجه می شود که ا، داشته باشد  15ون در جنبش انقالبی مردم ما در دهه یانقالب

در این نوشته تالش شد تا با . نام وی می باشدسازی به  بلکه یک پروژه کتابق حمید ینوشته رف

به خود کتاب ، عدم انطباق آن با واقعیت و نادرستی انتساب آن به رفیق حمید اشرف نشان رجوع 

در این جا الزم می دانم که تاکید کنم که در این نوشته به خیلی از موارد دیگری که در . داده شود

 کتاب مزبور وجود دارند و با نظرات رفیق حمید و سبک نگارش وی و یا اساسا با تاریخ سازمان

ش از اندازه طوالنی یتا مطلب کنونی ب د ، نپرداخته امنچریکهای فدائی خلق ایران در انطباق نمی باش

ن مطلب صرفا هشدار به یهدف از نگارش ا. نده به این امر پرداختینشود، به خصوص که می توان در آ

سمبل های کی از ید اشرف که به عنوان یق حمیدن نام رفیجوانانی است که امکان دارد با شن

ن کتابی را واقعی تصور کرده و در دام یران شناخته شده است چنیکهای فدائی خلق ایسازمان چر

. ران هم پخش خواهد شدین کتاب در ایا زود ایر یبه خصوص که بدون شک د. فتندین پروژه هائی بیچن

ذمومی متوسل ن کار میهای آلوده ای که به چن شتر روشن خواهد کرد که آن دستینده بیهر چند آ

ن جا هم تا حدی روشن ین نوشته تا همیاما مطالعه ا .دی را دنبال می کنندیچه اهداف پل، شده اند 

چه  جزوه را در اختیار انوش صالحی و فرخ نگهدار قرار دادند ،ن یبی که ایمی سازد که آن امداد های غ



باز هم تا حدی اهداف کتاب سازان م ین کتاب مراجعه کنیاگر به جمله آخر ا. االتی در سر دارندیخ

ن بی یسند که گناه ایجا که از قول رفیق حمید اشرف می نو آن. م کردیمعلوم الحال را درک خواه

اروی فرزندان یخلق را رو" :اهکل شرکت کردند ویری رزمندگان سیان که در دستگیخبری روستائ

که همواره با افتخار از سیاهکل به عنوان د یق حمیا واقعا رفیآ ؟ستیاز ک ،دادند " ش قرارین خویراست

آغاز مبارزه مسلحانه در ایران علیه دشمنان خلق نام می برد، می توانست معتقد باشد که در آن 

 ؟ن خود قرار گرفته بودیاروی فرزندان راستیخلق رو نبرد، 

وز هم با هند یق حمید که چهل سال پس از شهادت رفین ترهاتی از ذهن کتاب سازانی بر می آیچن

دار ساختن چهره  خود را محتاج خراب کردن و خدشه کثیفیورشکستگی تمام و استفاده از هر ابزار 

 .ران را دگرگون ساختندیخ ایهائی می بینند که با رزمشان تار کمونیست

ها اثر  د کنم که تاکنون از سوی وزارت اطالعات جمهوری اسالمی دهیدر خاتمه ضروری است که تاک

ها اطالعاتی های جمهوری  ران منتشر شده است که در آنیکهای فدائی خلق ایسازمان چره یعل

کها و یه سازمان چریخط مورد نظر خود را عل، اسالمی با دست بردن در اسناد به جا مانده از ساواک 

ها کتاب وزارت اطالعات به نام  ان آنیش برده اند که در میرهبران و چهره های شناخته شده آن پ

برجستگی " نیینهضت امام خم"و کتاب " 71ن کنش ها تا بهمن یکهای فدائی خلق از نخستیچر"

مان با شناختی که از وزارت اطالعات  جا که مردم مبارز ما و جوانان آگاه اما از آن. بیشتری داشته اند

حال برای ، اعتماد کنند ، مرگ است " کسب و کارش"دارند می دانند که نباید به نهادی و کسانی که 

کهای فدائی یکی از شناخته شده ترین رهبران سازمان چریها روش دیگری برگزیده و به نام  فریب آن

ندارند به " العاتیاط"کتاب می نویسند و آن را توسط کسانی که مارک ( رفیق حمید اشرف)خلق 

  (6.)رندچاپ رسانده و منتشر می کنند تا شاید به این وسیله خطوط مسموم خود را پیش بب

ق حمید و اطالعاتی یه بر نوشته های خود رفین کتاب نشان می دهد که نویسندگان آن با تکیمطالعه ا

که چه در کتاب های منتشر شده از سوی وزارت اطالعات موجود است و چه از اسناد ساواک به 

حماسه "مبادرت به ساختن داستانی به نام ، با قاطی کردن دروغ و راست ، دست آمده است 

د نمی باشد مملو از اشتباه یق حمیداستانی که چون متعلق به رف. ق حمید کرده اندیاثر رف" اهکلیس

ن کتاب را به هیچ وجه نباید به حساب یت باید گفت که ایل با قاطعین دلیبه هم. ستو دروغ او تناقض 

 .  رفیق حمید اشرف گذاشت
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که به  نیا برای" پرداخته اند"در واقع م که ین کتاب را نوشته اند و بهتر است بگویکسانی که ا -5

ن جمله ای را در آن ید اشرف نوشته شده چنیق حمیات رفیخواننده نشان دهند که کتاب در زمان ح

 . گذاشته اند

ک پیراهن خونین مدعی یدن دم بازجوها با نشان داین بود که شنیو در او 15ن بار در سال یبرای اول -0

که بعدا روشن شد که ی در حال. ش کشته شده استیشده بودند که نامبرده در جنگل به دست رفقا

هنوز معلوم ، به سر زندگی عادی خود بازگشته است و از قرار ، کی در کوه یاو پس از ترک هسته چر

 .هم زنده است

ان سئوال شد یادی از دانشجویری تعداد زیباره دستگ تی دریونی از مقام امنیزین شو تلویان ایدر پا -9

نفرشان دانشجو بوده  1اند که ر شده ید کرد که گروهی خرابکار دستگین امر تاکیب ایو او ضمن تکذ

 البته در جزوه. ن چهار دانشجو را اعالم نمود که در همان زمان در روزنامه ها درج شدیو نام ا اند

ق حسن پور نوشته یری رفیدر رابطه با دستگ" کی در کوه و شهریچرسال تجربه مبارزه  کیتحلیل "

در نیمه اول دی ماه یکی از کادرهای گروه جنگل که افسر وظیفه بود و به همین دلیل " :شده که



که " دستگیر گردید  وظایف گروهی اش به دیگران داده شده بود به عللی غیر از ارتباط با گروه جنگل

 . خ نادرست می باشدین تاریا

هم حدود دو سال و نیم  آن، فرخ نگهدار در رابطه با آزادی اش از زندان ، راز یدر زندان عادل آباد ش -4

و به ین سطور گفت که تقاضای عفو نوشته سنده ایبه نو، زودتر از موعد پایان یافتن محکومیتش 

برای شاه ، کسانی که خواهان عفو بودند ، بنا به رسم آن زمان . ودب شدهل هم زودتر آزاد ین دلیهم

تقاضای خود را طرح می کردند که فرخ نگهدار هم چنین ، های وی  استید سینامه نوشته و ضمن تائ
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دگاه های یف نظرات و دیق حمید می باشد هم در توصیالبته در نوشته هائی که واقعا متعلق به رف -1

ها پرداخته  گری به آنیق احمد زاده اشتباهات فاحشی وجود دارد که بهتر است در فرصت دیگروه رف

 . شود

که برای جلب اعتماد جوانان نباید هیچ  ن کتاب هم با علم به اینیا جالب است که منتشر کننده -6

س هائی که برای کتاب نوشته یرنویدر ز، اشاره ای به اسناد ساواک و نوشتجات وزارت اطالعات بکند 

در که  در حالی. آمده است" در برخی منابع" :سدیبه جای روشن کردن منبع استناد خود صرفا می نو

 . وزارت اطالعات می باشند های لی از مواقع کتابیدر خآن منابع  واقع،
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