"حافظه جمعی" ويادھا
بمناسبت سومين دھه ی اعدام رفقا
حسين چرخيان ،حسين غالمی ،مھرداد گرانپايه

عکس  :مھرداد گرانپايه
خبر اعدام ھر کدام را بنحوی شنيده بوديم  .خبرھای کوتاه ،بی مقدمه وبرق آسا .سالھای اوليه ی دھهء  60بود.
آنموقع شتاب حوادث بود وافت وخيزوگريزکه مجال سوگواری وبزرگداشت ھم نمی داد و گاھی روابط قطع و تماس
ھا ُکند بود وارتباطات از ھم گسيخته ودربدری دربن بست ھای بی چرا وبا چرا و سکوت مرگباردر گريبان جامعه
وبقول مادرم ،سر رسيدن " ِدره ی ُ
نگفت " که بزبان عامه فھم ھمان " دوره ی اختناق" بود.
خبراعدامشان را شنيده بوديم وجسته و گريخته حال واحوال بازمانده گان را جويا بوديم .بارھا نيز ياد کرده بوديم .بياد
می آورديم وازاين راه بر محورآنچه گذشت تبادل فکری و عاطفی داشتيم .
در باره ی برخی ازجانباختگان که می شناختيم يادنامه ھايی نيزنوشته ودرمحدوده ای نشريافت  .اما رفقايی نيز بودند
که از چند وچون دستگيری واعدامشان اخبارموثقی دردسترس نبود و کمترشناخته شده بودند.
يادنامه ی جانباختگان جزئی جدايی ناپذير ازروند مستند سازی است که از سالھا پيش به اشکال گوناگون ازسوی
بازماندگان وزندانيان سياسی سابق وفعاالن سياسی وھمه ی فعالين "دادخواھی " پيگيری می شود .نگارش يادنامه
تنھا ادای دين به جانباختگانی که می شناختيم نيست بلکه اقدامی ضروری برای ساختن وحفظ " حافظه ی جمعی " و
کمک به پويايی فرھنگ حافظه ی تاريخی نيزھست.
بنابراين نگارش ھر آنچه در باره ی جانباختگان می دانيم بطور طبيعی مستلزم رجوع مجدد به حافظه ی خود
وديگران است وھر نوشته وروايت خاص گرچه بيان برداشت ذھنی وعاطفی وعينی منحصربفرد نگارنده اززمانه ،

شرايط وروابطی است که جانباخته وما با ھم درآن می زيسته ايم ،اما با در ھم تنيده گی عناصرمشترک ،مدام "ھويت
جمعی" و "حافظه ی جمعی" برايمان معنای خاص خودش را بازمی بايد .بعبارتی باززيستن مشترک و برقراری
ارتباط ميان حال وگذشته و حال وآينده است.
باری ازاين منظرازدوستی قديمی که تجربه ی مشترکی با ھم داشتيم وبعد ازسالھا فرصت مواجھه پيش آمد ،گوشه ای
ازخاطراتش را پرسيدم با اين قصد که روايت خاص او را بشنوم .اودر پاسخ اما با قيافه ای خاص گفت  :تالش کرده
ام حافظه ام را پاک کنم ونمی خواھم از گذشته حرف بزنم .لبخندی ھم زد .اين مورد در کنار نمونه ھای بالعکس
فراوان که تا به ھم می رسيم خاطره تعريف می کنيم ،نمونه ايست ازدھھا مورد ديگراز مالحظه کاری بخشی از ھم
نسالن ما ونشان می دھد حقيقتا مستند سازی و پرداختن به زوايای "حافظه جمعی " ودراينجا بطور مشخص حافظه
ی جمعی بخشی ازجان بدربردگانی که تجربه ی مستقيم و مشترک نيز با ھم داشته ايم ،مورد توجه وتفاھم ھمگانی
نيست.
براستی از کسی که با وجود ھمه رنج ھا وسرگذشت تلخ حاضر نيست کلمه ای ازآنچه گذشت  -برنسل ما گذشت -
بگويد نمی توان انتظار نوشتن داشت .بعالوه ھمانطورکه می دانيم عده ای نيز ھستند که ھويت جمعی گذشته
برايشان ديگرموضوعيت ندارد وخاطرات مشترک آنان نيز فاقد موضوعيت شده است .بعالوه کسانی نيز ھستند که
بارھا برزبان آورده اند که  " :امروزه فقط مردگان سياسی می خواھند با خون ھای ريخته سرمايه سياسی درست
کنند" و يا گفته اند " :در 30سال پيش مانده ايد ،اصال ما ايرانی ھا مرده پرستيم  ،اصال اگر چپ در ايران بقدرت می
رسيد از جمھوری اسالمی بدتر می کرد" و غيره.
با اين ھمه برای حفظ "حافظه ی جمعی " نوشتن وثبت کردن ،مکمل اساسی بازگويی شفاھی ) تعريف خاطره (
برای ساخته شدن حافظه ی جمعی است و با در نظرگرفتن ھمه مالحظاتی که تا به کنون مانع بوده اند باز بايد نوشت.
آنگونه که تاکنون نوشته ھای بسياری حامل روايت ھا ی گوناگون تا کنون خوانده ايم که بسياربا ارزش است
ونويسندگان آنھا چه بسا برای اين ھمت چه زخم زبانھا خورده وبا چه موانعی روبرو شده باشند ودر کنارش ستايش
ھا يی که مشوق ادامه کار بوده است .زندگی ھمين است و کاريش نمی شود کرد.
وبازبه تازگی سراغ چند نفرازرفقای اعدامی را گرفتم ،اينجا وآنجا .يادداشتی ھم فرستادم که اگر دوستانی بيادمانده ای
دارند کمک کنند تا ياد کنيم از آنانی که ازنزديک می شناختيم و اعدامشان کردند .کسانی که سرشت وسرگذشت فردی
ھرکدامشان بخشی از ھويت جمعی و سازمانی وگروھی مان بود و برگی ازنقش پردازی سياسی در يک جامعه ی
انقالبی برآمده ازسرنگونی سلطنت و نبردھای قاطعانه دروادی قدرت  -ھم ازباال وھم ازپايين  -برای تعيين تکليف
سرنوشت آينده ی جامعه ی که ازآن برآمده بوديم ودرآن زندگی می کرديم ومی خواستيم بھترشود.
اينبار اما رجوع به حافظه وبياد مانده ی برخی ازدوستان مشترک آسان نبود .آسان نبود نه بخاطر اينکه نمی خواستند
حرف بزنند و يا بخاطر اينکه پرداختن به گذشته برايشان موضوعيت ندارد ،بلکه بخاطر اينکه واقعا حافظه ی برخی
ازاين رفقای جان بدر برده ازسرکوب دولتی درايران که درحيات اند ،نسبت به سالھای گذشته ضعيف ترگرديده و
برخی دوستان حتی مواردی مثل نام افراد ومشخصات آنان را که روزی در کنار ھم مبارزه می کردند را بسختی بياد
می آورند و اين فراموشی ناخواسته و روند وادامه آن دردناک تراست .اين تجربه نيز نشان می دھد متاسفانه بداليل
گوناگون فرصت ھای زيادی را برای نگارش و ثبت بيادمانده ھا از دست داده ايم .نمی خواھم حکم کلی صادر کنم ولی
ھمين تجربه نشان ازنمونه ھای فراگيرمشابه دربخش ھای وسيع تری از" دھه شصتی " ھاست.
براستی اگر" حافظه ی جمعی" گروھی وسازمانی و جمع ھا واجزاء کوچکتری از کل جامعه وجود نداشته وسکته
داشته باشد ،چگونه می توان انتظار داشت اصال " حافظه جمعی " کل جامعه در مقابل " ذھنيت سازی ھا" و
دستگاه مھندسی افکار طبقه ی حاکم محفوظ وسالم بماند وبتوان بسادگی از ضرورت گسترش آگاھی تاريخی درجامعه
سخن گفت ؟
بعالوه در جنبش چپ ايران به تاسی ازعوامل مختلف در مواردی حتی حافظه ی جمعی گروھی نيز آگاھانه دچار اخالل
شده و می شود وبخشی از جنبش چپ با وجود درگير شدن در مسئله ی " نه می بخشيم و نه فراموش می کنيم " با
پديده ی حافظه ی جمعی مشکل دارد ونتوانسته است با گشودن زمينه ی واگويی تاريخی رويداد ھا ی درون سازمانی
 درون جنبشی ازنگاه ھای گوناگون بر ترس ازگفتن غلبه نمايد ) .نگاھی به تاريخچه ی سازمانھای سياسی چپ کهتوسط خودشان منتشر شده است نمونه ی مثالھای مشابه است (

بی دليل نيست روايت ھای يکسويه ويک جانبه وذھنی جای حقيقت برای " ثبت درتاريخ" نگارش می شود ولی
ھمچنان مشکل ما ،مشکل "حافظه ی جمعی" ودقيق تر مشکل فرھنگی ما ننوشتن وتسلط وجه شفاھی بروجه
مکتوب حافظه است  .روايت ھای شفاھی که مدام در معرض جابجايی و از اين شاخه به آن شاخه پريدن و گاھی
ميان خيال وواقعيت سيالند.
کوتاه اينکه  :با اين بقايای حافظه ی متغيير ،سيال وتغييرپذيرشايد بتوان ھمچنان زخمی وپاره پاره گوشه ھايی
ازفرھنگ مقاومت را زنده نگه داشت و به ھم نسالن کنونی شناساند ،اما نمی توان فقط با بازگويی شفاھی و سينه به
سينه برزنده ماندن حافظه ی جمعی نسل مبارزان آزاديخواه وچپ دھه ی  60برای آينده گان کمک موثری داشت
وطبيعتا ھم نمی توان دراين صورت با غنای فرھنگ مقاومت ،نسل آينده ی اين جامعه ی استبداد زده را ھمراھی
کرد .زيرا که فرھنگ مقاومت ازگفتن وبيش از آن ازنوشتن مايه ی ماندگاری پويا می گيرد در بھترين حالت بدون
مکتوب  ،حافظه ی جان بدربردگان بتدريج سست بنيان و دستخوش روايت ھای بادخورده می گردد ودر گذرزمان
نيززايل می گردد .بنابراين ھرقدم کوچگ درثبت ونگارش خاطرات وروايات منجمله ثبت يادھا ازجانباختگان می تواند
گستره ی "حافظه ی جمعی" را عمق بخشد و قدمی بزرگ باشد درغلبه بر ترس نھادی شده ی ما از آزادی درھمه
ی عرصه ھا منجمله ترس ازنوشتن حقيقت و تمرين بزرگ تربرای سھيم بودن درپذيرش مسئوليت آن پاسخ " نه "
که قھرمانان ما پای چوبه ھای داربه داروغه ھای استبداد اسالمی دادند وشناساندن ھويت اين نسل به نسل آينده .
دراينجا با تمام نقايص ،ياد مانده ی رفقايمان را می نويسم که ھمين مختصرنيز به فراموشی ناخواسته مبتال نشود.

حسين چرخيان
حسين چرخيان دانشجوبود .بعدازانقالب فرھنگی وبسته شدن دانشگاھھا درسال  59ودرآستانه ی انشعاب اقليت
واکثريت بھمراه مادرش دريک اتاق کرايه ای درھمدان زندگی می کرد ودر مغازه ی لوله کشی ماشين که ازاقوام او
بودند مشغول کار شده بود.
حسين چرخيان با اعالم انشعاب به اقليت پيوست ودرمراحل اوليه سازماندھی ھواداران اقليت در ھمدان نقش داشت.
حسين چرخيان به ابتکار خودش وازطريق ارتباطاتی که با دانشجويان درتھران داشت چند نسخه نشريه کارازتھران به
ھمدان آورده بود وبھمراه حميد سعادتی درخيابان بوعلی اين نشريات را تبليغ می کردند.
ازطرف ديگربخشی از ھواداران اقليت درھمدان از کانال ديگری با سازمان ارتباط برقرارکرده بودند ونشريه کار
ارگان سازمان چريکھای فدائی خلق ايران جناح اقليت را به ھمدان می آوردند.
وقتی مشخص شد از دوکانال ارتباط با تھران وجود دارد قرارشد با حسين چرخيان وحميد سعادتی وارد گفتگو شويم
که فعاليت ھا را مشترک انجام دھيم ويک تشکل واحد داشته باشيم  .نتيجه اين شد که حسين وحميد پذيرفتند به جمع
بزرگتری ازھواداران اقليت وارد شوند و ديگر خودشان برای ارتباط با تھران اقدام نکنند.
در اين بين ماجرای ديگری نيزپيش آمد  .گيسو دختری دانشجو ازتھران به ھمدان آمده بود وادعا می کرد
عضوسازمان اقليت است ومسئوليت او سازماندھی ھواداران سازمان درھمدان است .گيسو دختری زيبا وپرتحرک بود
ولی بچه ھای ھمدان را نمی شناخت ودر جستجوی ارتباط بود که فھميديم چنين کسی خواھان ارتباط است ومن با او
تماس گرفتم .
در ھمان برخورد اول برای من مشخص بود که گيسو نمی تواند عضوسازمان باشد ومسئوليت او سازماندھی
ھواداران سازمان در ھمدان نيست .بدليل اينکه ھيچ عضوسازمان نمی توانست به اين شکل ودراولين قرارخودش را
عضو معرفی کند .او فقط يک دانشجوی فعال وھوادارسازمان بود و بی تجربه گی سياسی اش مشھود بود .با آن
روحيه احتماال ھم انتظار داشت يک چريک فدائی راستکی سر قرارش حاضر شود که يکباره ديده بود يک نوجوان که
جای برادر کوچک خودش بود سرقرارآمده و بايد در مقابل او ازقصدش برای ارتباط بگويد .
بھررو از طريق من ارتباط گيسو با ھواداران سازمان وصل شد که ھمراه بقيه در جلسات جمعه ھا در کوه شرکت می
کرد.
گيسو در اين ارتباطات با حميد سعادتی وحسين چرخيان نيز آشنا شد.
از گيسو نيز خواسته شد بدون ھماھنگی اقدام برای سازماندھی ھواداران نکند .درآن زمان درسطح دانش آموزی
ارتباطات مشخص و درسطح ھر دبيرستان ھواداران اقليت از طريق يک رابط با بقيه وصل بودند .ولی افرادی نظير
حسين وگيسو که نه دانش آموزبودند ونه ارگان تشکيالتی ديگری وجود داشت که آنھا را سازماندھی کند
ازنظرتشکيالتی سازماندھی منسجم و مشخصی نداشتند .البته حسين چرخيان ارتباطاتش با بقيه نزديک تر بود .بھرو
مدتی بعد برای ما روشن شد گيسو و حسين وحميد سعادتی با تشکيل محفل خودشان برخی ھواداران اقليت را جذب می
کردند و عمال مستقل ازبقيه ھواداران سازماندھی می کنند که دوباره با آنھا اينبار کميته ھماھنگی تشکيالت ھمدان

وارد گفتگوشد وآنھا را ازاين کارمنع کرد .انصافا آنھا نيزفعاليت می کردند ولی خوب درست اينبود که درروابط
سياسی با گروھھای ديگروھواداران سازمان ،فعاليت نيروھای اقليت در ھمدان طبق سازماندھی مشترک پيش برود.
در بھارسال  60بود که گيسو به تھران بازگشت .
علت آن عالوه بر کشمکش ھايی که با او وجود داشت ھمچنين دل زده گی وی از بچه ھای ھمدان بود که اتفاقا حميد
سعادتی باعث وبانی اش بود .حميد مدتی بعد ازرفت و آمد محفلی  -سياسی با چند نفر ديگر يکباروقتی ديده بود
گيسو اتکلن زده به جلسه شان رفته بود ،مدعی بود که گيسو آدمی خرده بورژوا ست و غيره که اين بگو مگوما بين
آنھا داستان زيبا ودر عين حال غم انگيزی دارد.
آخرين باری که گيسو را ديدم ھمانموقع بود که بعد از جلسه رسيده گی به مشکالت بين او وحميد در شيب کوه با ھم
مشغول صحبت بوديم و از اينکه با دخالت جمعی رفقای ديگرکولی بازی حميد سعادتی پايان يافته آرامش يافته بود
وبعد ازيک دل سيرگريه به نظر می رسيد ديگرنمی خواھد بچه ی تخص ھميشگی باشد.
برای حل مسئله " ُاتکلن " جلسه ای عمومی تشکيل شده بود ومسئله حل شد وروشن شد گيسو ُاتکلن استفاده نکرده
بلکه لباسی گرمی ازپسرعمه اش دريکروزسرد پوشيده بوده که پسر عمه ُاتکلن مردانه استفاده کرده بوده است .
گيسو اصال با محيط ھمدان آشنايی نداشت و با آن چشمان سبز وموھای ميشی وکاله وکاپشن وبرخورد بازدر روابط
اجتماعی تابلو بود .گيسو به تھران رفت و به قصد ادامه فعاليت سياسی ھم رفت  .انسانی بود سراپا شوروپرانرژی
وحدود يکماه بعد ھم حسين چرخيان مطرح کرد به تھران باز می گردد.
درمدت  9-8ماھی که من با حسين آشنا شدم ودرطی فعاليت مشترکی که با ھم داشتيم من حسين را اينگونه شناختم.
آدمی اھل مطالعه بود .دانش سياسی او درحد متوسط آنموقع ھواداران اقليت بود .اھل بحث وجدل بود .درکارعملی ھم
تجربه داشت وتيپ کار تشکيالتی بود.
مواضع اقليت را خوب می شناخت وھمواره در بحث با گروھھای ديگرازمواضع خود دفاع می کرد .رفتاراو متعادل بود
و جدی گرفته می شد.
حسين قدی متوسط داشت با موھای کوتاه سياه وعينکی برچشم و سبيل معمولی  .سن او به  23می خورد.
يکبار ھم که علی برای ترويج مواضع اقليت به ھمدان آمده بود شب درخانه ی حسين چرخيان با علی سه نفره به
گفتگونشستيم و مادرحسين برايمان کوکوی سيب زمينی آماده کرده بود .مادر حسين فقط يک پسرداشت وتا جايی که
يادم ھست پدرحسين فوت شده بود.
بعد از  30خرداد  60که سرکوب شروع شد طبق روايت ھا که شنيديم حسين چرخيان درتھران دريک بگيروبه بند
خيابانی دستگيرو جزاعداميانی بود که بی محاکمه و فوری اعدام می شدند بود.
يادم ھست در آنموقع من يکبارديگر به خانه ی آنھا مراجعه کردم که صاحب خانه گفت مادرحسين ھم ديگرآنجا زندگی
نمی کند .به مغازه لوله کشی ھم رفتم ولی بازخبر بيشتری از حسين دستگيرم نشد.
ھمانموقع ھم شنيديم گيسو ھم دستگيرو اعدام شده است وھيچ گاه ديگراثری از او پيدا نشد.
حسين چرخيان دربھشت زھرا بخاک سپرده شده است وسالھا پيش شنيدم مادر حسين چرخيان ھرجمعه می رفت
بھشت زھرا وتنھا با موھايی سپيد روی قبر او می نشست  .گويا در رديف قبرحسين چرخيان ھمگی اعداميان سال 60
ھستند .سالھاست که مادرپيرحسين چرخيان ھم فوت کرده است .
حسين چرخيان ازاعداميان گمنامی است که تنھا يکبار نام اورا بعنوان يک اعدامی سال  1360مجاھدين خلق اعالم
کردند ولی ھرگزدرباره او چيزی گفته و نوشته نشده است .متاسفانه تا کنون نيز بيش ازاين درباره ی حسين چرخيان
نمی دانم وعکسی از او نيز منتشر نشده است.

حسين غالمی
سال  1360ارتباط حسين غالمی با ھواداران اقليت در ھمدان وصل شد .درمحله ی باباطاھرزندگی می کرد وحين درس
خواندن درحمامی کار می کرد که پدرش درآن حمام کارکرده بود .بعد از مرگ پدرش برادرش مسئول تامين خانواده را
برعھده داشت وحسين غالمی ھم برای کمک به برادرش سر حمام می رفت.
اين حمام بسيارقديمی وابتدايی بود وبھمين خاطرھم مشتری اندک ودرآمد آن کم بود.
حسين غالمی را تاجايی که يادم ھست بجزعلی اشترانی ومن که رابط حسين غالمی با بقيه ی نيروھای اقليت بودم
کس ديگری نمی شناخت.
جوانی بود  19 -18ساله و آماده ی مبارزه  .درسال  60تغييراتی دروضعيت وآرايش نيروھای اقليت بوجود آمده بود.
تالش تشکيالت ھمدان اين بود که با توجه به تاکتيکھای آنموقع درمحالت متمرکزشويم وھمانجا فعاليت کنيم .درمحله
ی باباطاھرھم فعاليت شعارنويسی وپخش اعالميه شروع شده بود .حسين غالمی در شرايطی درارتباط قرارگرفت که
جلسات عمومی درکوه بدليل مسائل امنيتی محدود شده بود وناچار بوديم سر قرارھای خيابانی درباره ی مواضع اقليت

وارزيابی ھای سياسی بعد از  30خرداد باھم صحبت کنيم  .برنامه عمل سازمان يکی از مواردی بود که درباره ی آن با
حسين غالمی درباره ی آن بارھا صحبت کرديم .گرايش به مبارزه ی مسلحانه در حسين مشھود بود .بياد دارم که
يکبار پرسيد سازمان درکجا می خواھد جبھه باز کند؟ درآنموقع مسئله ی جبھه جنگل  ،جوخه ھای رزمی و قيام
مسلحانه بحث روز بود .طبق روال کار آنموقع ھر موقع که نيروی جديدی وصل می شد مدتی بايد درقرنطينه می ماند
تا سطح توانايی او برای تشکيالت ھمدان تشخيص داده شود .حسين کسی بود که براحتی درباره ی مسائل صحبت می
کرد وحتی جزئيات زندگی خانوادگی اش را مطرح می کرد .خانواده او زحمتکش بودند وھزينه ی آنان بسختی تامين
می شد .چھره اوبا وجود جوانی نشان می داد که بچه ی فقراست وکينه ی طبقاتی وآگاھی به مبارزه درچھره اش پيدا
بود .مدتی بعد خبر دستگيری حسين غالمی توسط يکی ازاقوامش به گوش رسيد .فاميل حسين غالمی نقل می کرد:
" حسين درسرظھرکه کمی خلوت بوده است ،در پشت بام حمام مشغول ساختن سه راھی بوده است که سه راھی
دردستش منفجرمی شود .مقابل حمام پايگاه بسيج بوده که بسيجی ھا با صدای انفجاربيرون می آيند و حسين را با
دست مجروح می بينند ومی ريزند سرش ودستگيرش می کنند .خبر را ازداخل زندان پيگيری کرديم ،تائيد شد
ودرزندان او را بادست باند پيچی شده ديده بوده اند.
مدتی بعد ھم خبراعدام حسين غالمی رسيد وبه اين سرعت عجيب سرنوشت حسين غالمی رقم خورد .پا به ميدان
مبارزه گذاشت و دردم جان باخت .
درباره ی وضعيت حسين در زندان بايد زندانيان سياسی بنويسند .ھمين قدر قطعی است که حسين غالمی در زندان وا
نداد ويکه و تنھا پای حکم رفت .
واقعيت اينست که اين اقدام فردی حسين غالمی برای ساختن سه راھی کاری نبود که ازاوخواسته شده باشد .حسين
غالمی اما مطابق خط مشی آنموقع سازمان عمل فردی کرد ومتاسفانه جان خود را نيزگذاشت .درآخرين قرارما که چند
ھفته قبل ازشب عيد سال  61بود وبازارشب عيد گرم بود در بازار قرارگذاشته بوديم وبا ھم درباره ی نحوه برخورد با
باند ھای سياه که مقاله ای از نشريه کار بود صحبت کرديم.
بياد دارم با حسين ھمچنين درمورد شرايط زيربازجويی بعد ازدستگيری صحبت کرديم  .آنموقع نظر تشکيالت اين بود
رفقای ما اگردستگير شدند وھويت آنھا برای بازجويان مشخص نبود الزم به دفاع از سازمان ومارکسيسم نيست
وانکارکنند ولی اگرھويت آنھا بر مال شد موظف به دفاع ھستند.
يکی از زندانيان سياسی خاطره ای را ازحسين غالمی تعريف کرد که دراينجا نقل می کنم .
می گفت  " :ما به حسين غالمی در زندان اعتماد کامل نداشتيم چونکه نتوانستيم او را بشناسيم که ازرفقای خودمان
بوده است ويا واقعا به کدام گروه تعلق دارد  .آخرين باری که حسين غالمی را ديدم واو را برای اعدام می بردند آمد
طرف من برای خداحافظی و ديده بوسی اما من دست او را رد کردم و با او خداحافظی نکردم" .
از او خواستم تا خاطراتش را بنويسد واحساس امروزش را نسبت به يک اعدامی در آخرين لحظات زندگی که بسمت
يک ھمبندی می رود وپس زده می شود بنويسد که تاامروزننوشته است .متاسفانه تاکنون تالش ھا برای يافتن عکسی
از حسين غالمی بی نتيجه مانده است.

مھرداد گرانپايه
مھردادگرانپايه درزندان ھمدان در 24شھريور 1364به قتل رسيد .او ازاواسط سال  1361تا ھنگام دستگيری قريب به
دوسال بصورت نيمه مخفی زندگی می کرد .سرکوب شديد بود و امکان اختفاء محدود .تالشھای مھرداد برای يافتن
کانال وصل به بقايای تشکيالت اقليت ھم بی نتيجه مانده بود .مھرداد نيزنظير سايرنيروھای انقالبی تحت تعقيب که ھر
لحظه درمعرض بازداشت بودند باور داشت الاقل قبل از دستگيری امکانی فراھم شود که بتواند به فعاليت متشکل ادامه
دھد ،مبارزه کند ودر يک نبرد رودررو تا پای جان بايستاد.
ھمانطور که می دانيم درآ ن سالھا در درون زندانھا قيامت وتازيانه وداربرپا بود و دربيرون زندان روش ھای
سرکوب وتعقيب نيروھای انقالبی با شدت ادامه داشت و دام گستری وشکارانقالبيون ،روش سيستماتيک سرکوب
سازمانيافته ی دولتی شده بود .ھدف فوری دستگاه امنيتی يافتن رد تشکيالتھای سياسی مخفی ونابودی ھمه فعالينی
بود که ھنوزدستگيرنشده بودند ويا تحت تعقيب بودند.
مھرداد گرانپايه درچنين شرايطی دستگير شد .ازجزئيات دستگيری او اطالع موثقی در دست نيست .ھمينقدرروشن
شددر فاصله سال  1361تا 1363درخارج ازمحل زادگاھش و درشھرھای مختلف زندگی می کرده است .در اين فاصله
ارتباطی تشکيالتی نداشت ودر وضعيت مشابه صد تن از نيروھای انقالبی قرارگرفته بود که درآن سالھا بعد از دست

دادن ھمه ی کانالھای ارتباط با بخشی از تشکيالت ھای انقالبی از شھری به شھری ديگر آواره بودند و برای تداوم
فعاليت ويا مشورت ودريافت رھنمود شديدا نياز به وصل مجدد با تشکيالت داشتند .بی ترديد مھرداد نيزدربدردنبال
کسب رھنمود برای يافتن راھی برای خروچ از اين وضعيت بالتکليفی بود که سرانجام محل اختفای او شناسايی
ودستگيرشد ودرانفرادی زندان ھمدان به زير فشاربازجويان وشکنجه گران کشيده شد .سرانجام روزی که خانواده ی
مھرداد گرانپايه برای مالقات زندانی شان با مقداری لباس به زندان مراجعه می کنند ،مزدوران رژيم بی رحمانه جسد
او را نشان می دھند .مھرداد گرانپايه به قتل رسيده بود.
سالھا پيش بعد از يک دوره ی طوالنی فرصت ديدارکوتاھی با مادرمھرداد برايم پيش آمد .براستی در کالم کوتاه اين
مادردرشرح لحظه مواجھه اش با جسد فرزند زندانی اش که گفت " باورمان نمی شد ،فکر کرديم حالش خوب نيست
ودرازکشيده است ،صدا يش زديم ،رفتيم جلو .باورکردنی نبود ،بچه از دست رفته بود" بار فاجعه ای سنگين وجبران
ناپذير را بر دوش مادرش حس کردم.
حقيقتا ھم فقدان مھرداد جبران ناپذيربود .بويژه برای خانواده اش وبويژه مادرش که وی نيز بعد از تحمل رنجھای
بسيار منجمله رنج نداشتن امکان دادخواھی ازحکومت بيداد اسالمی جان سپرد.
تاثيرزندگی ومرگ مھرداد گرانپايه ھنوزبرمن باقی است .اودوستان ورفقای بسياری داشت اما ھمو برای من بيش
ازيک دوست وھم مدرسه ای و ھمراه و راھنما وھمفکروبرادری بزرگتربود .مھرداد متولد  16مھرماه  1339و موقع
حلق آويزدرزندان ويا مرگ زير شکنجه ) که تاکنون نه "جرم" او ونه "محاکمه" او ونه "حکم" او روشن نشده
است ( بسال  1364در آستانه ی  25سالگی عمرش بود ،جوان بود وورزشکارو عاشق وشيفته ی کوھستان وصعود
به قله ھای بلند کوھھای ايران.
انقالب درايران بسال  57و فضای نيمه دمکراتيک سالھای اوليه ھم نسالن ما را که متاثر از جنبش و سازمان فدائيان
بوديم در پيوند ی ھمه جانبه ی عاطفی وسياسی و رفاقت ھای بی غل وغش وصميمت ھای بی ھمتايی قرارداده بود.
زندگی می کرديم که فعاليت سياسی کنيم و ھر جايی و ھر فرصتی برايمان محمل سياست شده بود.
رفاقت ما چند ماھی بعد از قيام و قبل از انشعاب اقليت واکثريت در ھسته ھای پيشگام وشعارنويسی وپخش اعالميه ی
شبانه شروع و به کوه پيمايی و رفت وآمد بيشتر با جمع دوستان بيشتری ادامه يافت .با انشعاب من ھم ھمچون
مھرداد به اقليت پيوستم  .از سال  59به بعد تا سال  1361که زير ضرب پليسی قرارگرفته و ناگريز به اختفاء شديم
روابط نزديکی بين ما برقراربود .درھمين سال بود که مھرداد سال چھارم دبيرستان بود .محل تحصيل ما بدليل کثرت
حضور ھواداران سازمانھای انقالبی و درمقابل آنھا حضورھواداران جمھوری اسالمی وبسيجی ھا و چند
نفرماموروخبرچين دادگاه انقالب بعد از انقالب ھمواره مرکز مجادالت سياسی بود وبعد از 30خرداد  60از جمله
دبيرستانھای شھر بود که حدود  30زندانی سياسی از مجاھد وفدائی و ديگر گروھھای مورد سرکوب داشت .مھرداد
از جمله کسانی بود که حقيقتا ھمه ی ھم وغم اش پيشبرد فعاليت مشترک ومقابله با توطئه ھای عناصرحزب الھی بود
ورفيقی قابل اتکاء برای بسياری ازما بود .بويژه اينکه ازقدرت بدنی وجرات الزم برخوردار بود  .در عين حال آدمی
شاد وبزله گو بود و حواسش به تقويت روحيه ی اطرافيان بود ،چه آنگاه که درشبی تاريک از روزھای سال 1360
برای شعارنويسی ناچار بوديم گشتی ھای پاسداران وبسيجيان را دور بزنيم چه آنگاه که درگذرعبوراز دره وبلندی
کوھھا راه ھای طوالنی را ھمراه ھم طی می کرديم ھمو بود که با تبحری خاص موضوعی با مزه درذھن اش می
ساخت وبه خنده مان می کشاند ويا اينکه که در کوھستان با صدای سوتش ملودی آھنگی را درھوا پخش می کرد وبا
او شروع به زمزه ی سرودھای کوھستان می کرديم .مھرداد و برخی دوستانش کوھنوردان حرفه ای بودند وازسر
لطف دوستی با ما نيزبرنامه ھای بسياری برپا می کردند که خاطراتش ھميشه برايم شيرين وزنده است .ھمين االن
تصوير يکروزصبح زود که ھمراه حميد سه نفره به زير آبشارميدان ميشان در دامنه ی الوند رسيده بوديم برايم زنده
شد .توقف کوتاھی داشتيم .مھرداد دست ورويش را در جويباری روان شسته بود وبا قامت کشيده وورزيده اش
استوارايستاده بود بر باالی دره و يکباره درآن سحرگاه بھاری با صدای صوت ملودی ترانه ی بھار دلکش را به
سبک رشيد بھبودف بسيارماھرانه وشفاف اجراء کرد .صدای صوتش در ھوا می پيچيد و تا دوردست ھا می رفت .من
که جای خودم ميخکوب شده بودم وحميد ھم لبخند رضايتی باطنی چھره اش را گشوده بود .براستی اين تنھا صدا
نيست که می ماندو تصويرھا ھم ماندنی ايست  .تاثيرزندگی وحتی مرگ آدمی بر ديگران ناشی ازشکل گيری اولين و
آخرين تصويری است که ازميان ھزاران خاطره بر ذھن آدمی برای ھميشه نقش می بندد .اين يکی از تصاويری است
که از بھار  1360قبل از شروع موج اعدامھا ازمھرداد برذھنم مانده است.
تصويرديگردرروز  17بھمن سال  1359درتھران شکل گرفت  .بعد از حمله حزب ﷲ و کميته چی ھا و پاسداران
مسلح درميدان آزادی به تجمع اوليه ميتينگ سازمان ،جمعيت به سمت ميدان توحيد سرازير شده بود .خيابانھا مملو
از جمعيت بود وگاھی با سکوت وگاھی ھم با شعار ھای پراکنده ودرپی آن زد وخورد با حزب الھی ھا و باز حرکت
ادامه می يافت .محل گردھمايی تغيير کرده بود وواقعا وقتی خيل جمعيت با سکوت حرکت می کرد کسی به کسی نبود.
من با مھرداد ويکی از رفقای دختردرحرکت بوديم که دريک لحظه حزب الھی ھا دست رفيق دختررا گرفتند وکشان

کشان بردند نزديک يک وانت بار پارک شده کنار خيابان .چند متربدنبالشان رفتم ومی گفتم اين کاری نکرده که يکباره
يک حزب الھی پايم را کشيد وکف خيابان ولوشدم  .تنھا ديدم که مھرداد به سمت آنھا ھجوم آورد وچھار پنج
نفرريختند دور مھرداد وبا مشت و لگد از ھر طرف بجان او افتادند .تا من از جايم بلند شوم ده بيست ضربه مشت به
سرمھرداد کوبيدند و پراکنده شدند .مھرداد اما بزمين نيافتاد تنھا گارد بوکس بازھا را جلوی صورتش گرفته بود ومی
خورد .امانش نمی دادند .بمحض اينکه کتک کاری تمام شد و مھرداد سرش را باال آورد ،ديدم صورتش سرخ وخون
آلود است وگيج شده است .با اين حال لبخندی بمن زد وگفت  :آی زدند ھا  ،آی خوردم ھا  ....آنروز تا آخر درخيابان
ھای تھران با جمعيت از يکسو به سوی ديگردرحرکت بوديم و اوھمچنان با روحيه ی قوی اش مايه ی دلگرمی
اطرافيان بود .درميتينگ  17بھمن سايررفقايی که می شناختم بودند.
در تصاوير ديگر ھم خاطره ی کوھپيمائی تا کاله قاضی و زواردررفتگی من دراثر کم خوابی و گرما زده گی ومدارای
ھمراھان نقش بسته است .زنده ياد خليل عبد نيکو* وحميد ومھرداد بودند که درمقابل ورزيده گی شان کم می آوردم
وآنھا مرام کوه نورد داشتند ودستشان برای ياری رساندن ھميشه آماده بود.بويژه شيرين کاری مھرداد برای تقويت
روحيه ی جمع ازياد رفتنی نيست .يکبارنيزدريک روزپاييزی درروستاھای اطراف شھر با ھم به پرسه زنی رفتيم تا
رنگ آميزی بی نظير دره ھای پرازدرخت گيالس را در فصل خزان يکبار ديگر ببينيم که فکر می کنم اين آخرين
تصويری است ازآن دوران که درذھنم نقش بسته است.
.پاييز 1360بود .بتدريج با شدت گرفتن بگيروببند ھا قراربراين شده بود که رفت وآمد ھای حاشيه ای را کمتر وروی
قرارھای تشکيالتی متمرکزشويم .درھمين سال بود که بدليل تقسيم کارھا و جابجايی ھا جزدر موارد خيلی ضروری
يکديگررا نمی ديديم وبرنامه ی مشترکی با ھم نداشتيم  .بياد دارم که رفت وآمدھا ھم بخانه ی آنھا ديگرکم و خيلی کم
شده بود .خانه ای که درب اش پيش ترودرھرشرايطی برويمان باز بود ومھربانی مادرو ديگر بستگانش خوش آمد گو
وبدرقه ی راه بود .رھنمود تشکيالتی اما اين بود که برای احتياط ورعايت يکسری مسائل کمترسراغ يکديگربرويم.
مادر مھرداد می دانست که روابط دوستی ما آميخته به فعاليت سياسی است و ھمواره حس مسئوليت او درسالمت
وحفظ رفقا مشھود بود .می دانست وقتی پايمان را ازخانه بيرون می گذاريم برنامه ای در پيش است .حسی باومی گفت
و سفارش می کرد مواظب خودمان باشيم  .بارھا شنيده بودم به مھرداد سفارش می کرد " :مھرداد مواظب آقا
پسرجان باش ! "
مھرداد گرانپايه متعلق به نسلی بود که بر آرمان سوسياليسم وآزادی وبرابری جان گذاشت و دررويارويی نابرابر
زبونی جالدانش را به اثبات رساند.

ياد شان ياد باد
* حميد سعادتی ھوادارسازمان چريکھای فدائی اقليت جناح اقليت بود که در  15آذرماه  1360در سن  16سالگی به
جوخه ی اعدام سپرده شد.
* خليل عبد نيکو از دوستان کوھنورد مھرداد گرانپايه بود که سرانجام در آبانماه  1387درعمق غاری درکرمانشاه
جان باخت.
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