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-اى از پاكعده ، سناريوى قتلچهار سال پيش ساواك با همدستى سيروس نهاوندى و چهل

 در دو روز پی در پی و کرج شهرآرا وثوق، ترين انقالبيون كشورمان را در خيابان
ها و برخی از بازجوئی خود در سيروس نهاوندی .به مورد اجرا در آورد) يلدا شب(

  .داشت فعال ها حضورشکنجه
؟ نويسممی اين بارهو چهار سال چرا باز در  لشايد سئوال شود که بعد از گذشت چه

را انديشان آزادکه جان بر تن دارم، قاتلين تا زمانی ؛کنممیتکرار  ام و بازبارها گفته
رفقايی که در ارتباط با خيانت  ؛فراموش نخواهم کرد هرگز رفقايم را نخواهم بخشيد و

  .و يا اعدام گرديدندشدند نيست بهنهاوندی سر
  

 بود؟ سيروس نهاوندی که
در دوران . در تهران زاده شدسال پيش  ٨١يعنى  ١٣١٨سيروس نهاوندى در سال 

براى  ١٣٣٨آموزى به سازمان جوانان حزب توده گرايش پيدا کرد و در سال دانش
در هانوفر در دانشكده فنى و سپس در هامبورگ در رشته  ابتدا .تحصيل به آلمان رفت

 در هامبورگ وارد صفوف مبارزاتى كنفدراسيون محصلين و. فلسفه به تحصيل پرداخت
گيرى اختالفات در جنبش كمونيستى اين همزمان است با اوجو . دانشجويان ايرانى شد

نهاوندى . اهد بوديمآن نيز ش یزب توده ايران و اعضاچيزى كه تأثير آن را بر ح جهانى،
ين عليه هاى معترضاختالفات درون حزب توده به جانبدارى از گرايششدن با بروز علنى

  .پيونددرهبرى حزب توده ايران مى
  

 اولين کنفرانس سازمان انقالبی حزب توده ايران در خارج شرکت در
در اولين كنفرانس سازمان انقالبى در تيرانا پايتخت آلبانى  ١٣٤٣سال  همادر آذرنهاوندی 

خالف ادعاهاى ساواك رژيم . كندشركت مىبعنوان نماينده واحد هامبورگ از آلمان 
مثال آقاى احمد فراستى رهبر عمليات ساواك در مصاحبه با آقاى شاه برای (پهلوى 

 ١٣٤٤نهاوندى در سال . وبا نرفته بودبه كسيروس نهاوندى ) صداتيمورى در راديو هم
  .روددوره آموزشى همراه گروهى به چين مىبراى ديدن 
 یكوروش يكتايى و محمود جالير همه از اعضا همراه اكبر ايزد پناه، ١٣٤٥او در سال 

 .رودهاى پراكنده به ايران مىسازمان انقالبى با طرح ايجاد سازمان



از خط  گردد وبرگزار میبلژيك  سازمان انقالبى درنفرانس كادرهاى ک ١٣٤٦در آذر 
ان يك خط موقع تحت تأثير مبارزه مسلحانه در كوبا بود به عنومشی سازمان كه تا آن

ايجاد يك سازمان واحد و زبده  از گيرد وها مورد انتقاد قرار مىمشى جدا از توده
يروس نهاوندى و سدر اين زمان  .كنددفاع مىکشور لنينستى در داخل -ركسيستىما

 سازماندهی بودند، به مشغولمشی مبارزه مسلحانه شهری در ايران  يارانش که با خط
 )١٣٤٦ارديبهشت سال (حتى رفتن مجيد زربخش . تابندمشى جديد سازمان را برنمى خط

 .ندکرا قانع نمی آنها سازمان، جديداين خط به ايران و توضيح از طرف سازمان انقالبی 
در افکار گروه آنها بوجود  یتغيير ،انجامدمیطول ه بماه تمام  ٤كه  اين بحث و گفت گو

و سازمانى بنام  عمأل از سازمان انقالبى جدا شده و گروهش سيروس لذا ،آوردنمی
نه اينکه ابه به اين سازمان، .ندنكىريزى مرا پايه "هاى ايرانبخش خلقیيرهاسازمان "

گيرد با تصميم می يز حل نمايد،ننياز مالی سازمان را  تاريخ ثبت کند ونام خويش را در 
موجودی بانک ايران و انگليس در خيابان تخت جمشيد را مصادره  "عمل انقالبی"يک 
، اگرچه به پول زيادی دست گيردانجام می ١٣٤٨تير ماه  ٢٣اين عمل در تاريخ  .کند
  .هست که به امر مالی سازمان جان ببخشدولی آن اندازه ) تومان ١٩٤٠٠( يابندنمی

سفير آمريکا در ايران در تاريخ نهم  "مک آرتور دوم" دومين اقدام آنان به گروگان گرفتن
  .شودل با شکست روبرو میبود، که اين عم ١٣٤٩آذر ماه سال 

 

  ١٣٥٠سال " هاى ايرانبخش خلقرهايیسازمان " يمیرفتن خانه تلو
نفر از  ٢٥شود و بيش ازتوسط پليس شناسايى مى ١٣٥٠ر سال خانه تيمى اين سازمان د

در  ی همنهاوند. شونددستگير مى ١٣٥٠ازمان تا آخر سال هاى اين ساعضا و سمپات
  .گرددبعد از نيمه شب دستگير می ٢ساعت  ١٣٥٠آذر  ١١
  

  "های ايرانبخش خلقسازمان رهائی"گان داسامی برخی از دستگير ش
منوچهر ، يوز دمحمیانعمت ، رحيم بنانی، دمحم جالير، اکبر ايزدپناه، سيروس نهاوندی

حميد ، فرد هادی گرامی، احمد کيفائی، فاطمه سلطان نهاوندی، سيمين نهاوندی، نهاوندی
حسين ، مسعود موالزاده، نژاد محمود باقری، زاده احمد اسماعيل، کوروش يکتايی، فرد گرامی

 کريم حميری، امين حميری، رفيعیکامران ، بيژن رفيعی، فر کُه

  
حاضر به همكارى است که گويد و به بازجويش می شكندى مىزوده در زندان ب نهاوندی

وى همان اندازه كه قبل از . دهدعاتش را در اختيار ساواك قرار میو سپس تمام اطال
بخش رهايى سازمان"صفوف  دستگيرى براى آزادى، برابرى و عدالت اجتماعى در

را در  توانايى خويش تمام خالقيت و ،ه گذاشته بود با چرخش كامليما "هاى ايرانخلق
 .دهدكشان نظام شاهنشاهى قرار میگران و آدمشكنجه خدمت ساواك،

ساس نقشه ساواك به ابر  ودر پذيرش جاسوسى و همكارى  ١٣٥١ماه سال در سوم آبان
-از بيمارستان فرار مى اً ظاهر سپسبد و ايبه بيمارستان نظامى انتقال مى بهانه بيمارى،

از ناحيه كتف به  به ظاهر وشليك و ا نيز اىگلوله براى پذيرش اذهان عمومى،. كند
  .شودشكلى مجروح مى

  



 -١٣٥١- ."های ايرانبخش خلقسازمان آزادی"تشکيل 
اين  .كندفعاليت خويش را آغازمى نهاوندى دگر بار سيروس پس از اين فرارساختگى،

- قابل توجه اين. "هاى ايرانبخش خلقیسازمان آزاد"با كمك و برنامه ساواك، با نام  بار

آميزند، تا يك سردرگمى در در هم مى كه ساواك و سيروس نهاوندى آگاهانه اين دو نام را
 .ميان انقالبيون بوجود آورند

زيادى را در دام هاى انقالبى جوانان ىظاين سازمان ساواك ساخته كه قادر شده بود با لفا
به خانه با يورش سبعانه كماندوهاى ساواك با دخالت مستقيم سيروس نهاوندى  ،بياندازد

تعدادی  و کرج وثوق، شهرآرا در سازمان انقالبی حزب توده ايرانن و اين سازما یتيم
پيش از اين يورش  .دندازامیدام ساواك ه ب را) نفر ٣٥٠حدود (داد زيادى و تع را کشته

 به ،"هاى ايرانبخش خلقیسازمان آزاد" از اعضای ایعده اين دو سازمانبه گانى هم
-یشوند و خواستار پيگيرى موضوع مىپاى ساواك در تشكيالت خويش مشكوك م در

قرار  و نهاوندى شك دارنددارند كه به شخص ه درستى و صريح اعالم میآنان ب. گردند
جالل دهقان يكى . محرمانه از نهاوندى توضيح بخواهنداى كه در جلسه گذارندبر اين می

پيش  موضوع را عالقه فراوان داشت، از آنجا كه به نهاوندى؛ از كادرهاى اين سازمان
تر از اين مار افعى زرنگدانست جالل نمیکه هيهات . گذاردبا او در ميان میاز جلسه 

به اشتباه و  فعال بودند یخواهآرمانو  كه از سر اميد را اشىسازمانآن بود كه رفقاى هم
فکر بود که  نبر اي نهاوندی .ددام اندازه ند و برا گول بز بودند شده عدور اين جانى جم

نيست و نابود  و كندش که به او شک کرده بودند را از ريشه برهايسازمانیهمه هم
در ) شتدا كه هميشه همراه(را اش ه محض شنيدن اين موضوع اسلحه كمرىاو ب. گرداند

 معطل نكن، سر اين باورى،بر  اگر تو هم" :گويددهد و مىاختيار جالل دهقان قرار می
فقط دانست و آگاه بود كه اين يك جمله او مى .؟چه مار خوش خط و خالى" مرا بكش

 .اعتماد كامل جالل را نسبت به خودش افزايش خواهد داد

اى حالى كه عده در نهاوندى به جلسه برسد،ى سيروس در روز جلسه، پيش از آن كه پا
لحانه به خانه سازمان در خيابان زمان منتظر سيروس بودند، ساواك مساز فعالين سا

زمان هم. شوندساكنين خانه كشته و تعدادى دستگير مى از تن ٨ آورد ويورش مى شهرآرا
براى برگزارى مان را در كرج هاى سازاز اعضا و سمپات ایبه دستور نهاوندى عده

کتاب حلقه گمشده ( بنا به گفته دمحم علی حسينی .کنندمیجمع  ايران تمام نقاطاز ای جلسه
تا دستگيرى همگانى چند ماه بعد،  اين بود و" :)٤٢١، ص گفت گو با دمحم على حسينى در
قول آرمان، سربازجوى ساواك شيراز، آن زمان كه من ه ، كه ب١٣٥٥يلداى سال  بش در

زارى را، كه در شب يورش براى جلسه از شيراز به تهران اسد اللهی و الهنعمت و رضا
، به شيراز )نفر ١٦حدود (اى در كرج رفته بوديم و آنجا دستگير شديم و به خانه

  ."چيند جمع كرده بودندى كه دانه مىغبرگردانده بودند، مانند مر

  

  های سازمان انقالبی در ايرانريزی هستهپايه

 گيردتصميم می) ١٣٤٧تابستان ( در نشست بکره جو "حزب توده ايران زمان انقالبیسا"

  .ازدسداخل روانه ه ب درهبری و کادرهای خود را برای ايجاد يک سازمان واح



-به ايران می ١٣٤٧يکی از اعضای اين سازمان در مهر ماه سال ) وفا(مهوش جاسمی 

 قبل از. دسازمان را در ايران مهيا ساز زاده و بقيه اعضایرود تا تدارک رفتن واعظ

 ،به ايران رفته بودند طور پراکندهه ب مان انقالبیادی از اعضای سازدتع یمهوش جاسم
  .)١٣۴۶(، گودرز و گرسيوز برومند از آن جمله

پس از ديدن يک دوره نظامی سياسی  ١٣٤٨زاده رهبر سازمان انقالبی در تاريخ واعظ
در اين زاده ی اوليه که واعظاهگام. رودبه ايران می) ١٣٤٥(و کوبا ) ١٣٤٤(در چين 

از  سيروس نهاوندی پس .جمع و جور کردن اعضای سازمان در داخل بود راه برداشت،
های خانوادگی با جاسمی از يک پيوند .گيردتماس میبا مهوش جاسمی  "فرار از زندان"

زاده در چين از سوی تئوريک نهاوندی با واعظ - ش نظامیآموز طرف و ديدن دوره
از آن يعنی در دوره که قبل  در صورتی .گرددمیساز ارتباط مجدد اين دو زمينه ديگر،

و معلوم بود که  .ايران اين دو با هم هيچ تماسی نداشتندهای بخش خلقسازمان رهايی
های سازمان انقالبی ت آوردن اطالعات اوليه از فعاليتدسه هدف ساواک و نهاوندی، ب

تا اين مقطع ساواک اطالعات چندانی در باره چند و چون فعاليت سازمان . در ايران است
مان انقالبی در ايران فعاليت دانست که سازساواک می. اشتانقالبی در ايران ند

-ايران شده زش ديده و راهیوهايش در چين و کوبا آمراز کاد یزمينی دارد و بسيارزير

  .اند

بلکه يم شاهنشاهی نبود، ژکشان ردر مقابل جانيان و آدم نهاوندیاين تنها خوش رقصی 
  .گذشتاو میاز دم تيغ  شک داشت اوبه  کهی سکهر آن

درکه رفته روز من، مهوش و گرسيوز برای راهپيمايی به اوين يک": ويدگعانی میکن
ای به فرار نهاوندی مشکوک هستند و جا گرسيوز گفت که در زندان عده در آن. بوديم

گويند که او از زندان فرار داده شده تا با تشکيل يک سازمان، جوانانی را که می
-سيدم خوب تو خودت چی فکر میمن از او پر. گرايشات انقالبی دارند، در آن جمع کند

مدتی بعد خبر شهادت گرسيوز را از . کنی؟ گفت؛ من هم به او اطمينان کامل ندارم
درکه را شناختم و وقتی پرويز نشانی اوينالبته من به اسم و رسم او را نمی(پرويز شنيدم 

کامل به نهاوندی ای که متوجه شدم اين بود که پرويز اعتماد نکته .....).داد او را شناختم
زنم که و حدس می. گفتمطالب سازمان را به او می کنم، تقريباً تمامداشت و تصور می

گرسيوز نيز نظرش را به صراحت با پرويز در ميان گذاشته بود و او هم اين نظر را به 
بعدها به اين باور . خاطر اعتماد کاملی که به نهاوندی داشت، با او در ميان نهاده بود

يدم که آن کسانی از سازمان ما که به شک درباره نهاوندی صحبت کرده بودند، مدتی رس
  ".اند بعد به نوعی از زندگی حذف شده

ای را با ما در ميان يک راز پيچيده یدمحم علی حسينی باجناق سيروس نهاونديا اينکه 
 خانوادگی عموماً، ها،عضوگيری. نياورد زياد دوام دوم تيمی یخانه" گويدمی و گذاردمی

. کرد عضو را محبوبه خواهرش و مهدی برادرش شد، گفته هم، مسيبی مينا و بود



. کند ازدواج او با خواهدمی که کرد اعالم چندی از پس و ربود" رهبر" از دل محبوبه

 پرده تا که، شد شگفتی جريان عامل اما، مهدی،. فرمود، می"تايی داردسادگی روس"

  .داشت تفسير سيروس الجرم، را، رازش برافتد،

 رابطه لرستان، آباد خرم در ،یگروه با كه كردیم گزارش مسيبی یمهد كه بود یمدت

. بود شده دستگير بود یمدت كه ،یاعظم دكتر هوادار و اندآورده دست به اسلحه كه دارد

 در من. خواستیم گزارش و كردیم یپيگير را موضوع اين یزياد جديت با سيروس

 همان. داشت اقامت ینهاوند یفاطمه كه سيروس، مادر و پدر منزل و بودم تهران

 در كه، زد زنگ سراسيمه سيروس. بوديم ازدواج مثالً، تدارك، در كه یزمان یفاصله

 چند جزئيات،. است شده حمله خانه آن به كه نروم یتيم یخانه به شيراز، به برگشت

  .شد روشن برگشتم، كه بعد روز

 روشن را آبادیخرم مسلح گروه وضعيت مهدی كه سيروس پيگيری و كيدتا یادامه در

 را، تيمی خانه اعضاء. گذاردمی گروه آن نمايندگان آمدن برای ایبرنامه مهدی كند،

 افراد اكنونهم كه كندمی اعالم مهدی كهزمانی. نباشند خانه در دهد،می دستور سيروس،

 البته كه( آوراشك گاز شليك و هاشيشه شكستن با كند،می حمله ساواك مستقرند، خانه در

 جريان در تركامل امينی علی هست، يادم در همين ساليان، گذشت با نبودم، من چون

 زدیمی تيرش و بود خورده بازی سيروس. باشد كسی خانه در اصالً، که، آنبی ،)است

 من بود، كاری چه اين آخه: "گفتم من و گفتمی را جريان داشت وقتی. آمدنمی در خونش

 ،روی هر به". گیمی طوری همين دونینمی تو آخه" كه خشمگين ،"كردمنمی چنين بودم
ً  كه آمد عمل به كاشف  گونه اين كه بوده توهم اشهمه ،كشكی نه و بوده گروهی نه اساسا

 ال فهم عميٌ  بكمٌ  صمٌ : كه سود چه اما، را، شدگانافسون. بود كرده انگشت ما قهرمان به
در اهواز خودکشی  ١٣٥٨سال  شوربختانه، ل داشت و،مهدی البته مشک.... .يعقلون

   ."کرد

حال نه از ه تا ب .اندکرده به نيستاو را سريا کرده  کشیکه او واقعا خودسئوال اينجاست 
قهرمان " اش و نه از طرف ديگران کسی چيزی بيان نکرده است، آيا دستطرف خانواده
   در کار بود؟ "انگشت خورده

 

- ی مشکوک بودند، میفلورا غديری درباب سر به نيست کردن مبارزين که به نهاوند

. ها را متالشى كنيمها و گروههاى او اين بود كه ما بايد محفلاصالً يكى از طرح": گويد

براى  .انداختندخبر مىگرفتند و ساواك را به جان جوانان بدبخت بىاز همه گزارش مى
. شهرى ما بود، ارتباط داشتمنمونه من قبل از ورودم به سازمان با برادر دوستم كه هم

- های چپ را می هاى سازماندانم او به كجا وصل بود ولى گاهى به من اعالميهمن نمى

- او وقتى من و معصومه حدائق دستگير شديم، به خواهرش كه دوست من بود، مى. داد

اين پسر که در زمانی . ه اين دو بگو كه سيروس نهاوندى پليس استتوانى ب گويد؛ اگر مى



به حتم افراد ديگری نيز به همين . پور نام داشت کوتاه سر به نيست شد، شاهپور دمحم على
  ".اند شکل سر به نيست شده

  
 وس نهاوندیدر ارتباط با سير سازمان انقالبى، یدر باره دستگيرى و كشته شدن اعضا

 )شكوه( آرا، روايت معصومه طوافچيانترين روايت در خيابان شهرشايد بهترين و موثق

  :نويسداست مى شيادگاراى كه در واقع واپسين شكوه در نامه. باشد

 شهرآرا در که ها آن از يکی در که داشتيم مخفی  خانه دو ما: طورخالصه به ماجرا شرح

ی موسو( .سيروس وی موسو ديگر  خانه در و کرديم می زندگی حميد.ر و من بود، واقع
 عصر.)ست گيالنى شفق سعيدی تشكيالت نام سيروس. ست جاسمى مهوش تشكيالتى نام

 تحت که کرد احساس رفت، بيرون خودش  خانه ازی موسو رفيق وقتی دوشنبه روز

 و يافته منزل در را حميد ١٠.تساع که  آن تا و برنگشت؛ خانه به ديگر و است تعقيب
 صبح. آورد می ما منزل به شب را او. رود می او سراغ حميد. دهد می اطالع او به تلفنی

 ٨ ساعت تا ولی شود؛ می خارج خانه از کردن تلفن برایی موسو.ر ربع و هفت ساعت
 محاصره ما  خانه که گردد می متوجه رود می او کردن پيدا برای وقتی حميد. گردد برنمی

 ديگر منازل و بالکن راه از و سوزانيم می را قرارها و اسناد ،گردد برمی خانه به. است

 من. رويم می طرفی به کدام هر داشتيم که قراری مطابق ما .......کنيم فرارمی به شروع

 هاروزنامه در که چه آن.......... شد شهيد رفيق ولی درببرم؛ به جان مهلکه از توانستم

 آن رفقا هم اصالً  و نبود ما به متعلق وثوق خيابان ی خانه. است تحريف سراسر است آمده

  " .....رتباطی با ما نداشتند

  

 .رسانمفرد به پايان میدی گرامیاه عزيزمبا جمالت پايانی مصاحبه با رفيق  را امنوشته

زاده، مينا شدن پرويز واعظکی و چگونه از کشته شما. کنماز هادی عزيز سئوال می
  مسعود صارمی، جالل دهقان و ديگران باخبر شديد؟رفيعی، ماهرخ فيال، 

صبح از راديوی بند زندان قصر  ٧بود که ساعت  ۵۵ماه کنم اول دیفکر میگويد میاو 
  :و من با سرودن اين چند بيت به سوگ نشستم. اين خبر را شنيديم

  سر در پيچ و تاب شدميخانه سوخت و يک/ مينا شکست و ماه رخش در نقاب شد

  اش نقاب شدآن ارغوان ريخته خاک/ نه تا بشود بارور ز خاکچون دا

  آتش به سينه و چشم به خاور به خواب شد/ آن سر که آن همه آتش به سينه داشت 

  ی شب آفتاب شدچون نقب زد به خيمه/ تر از زالل تر ز آتش و روشنآن پاک

  

   ١٣٥٥باختگان شب يلدای اسامی جان
  



زاده، ماهرخ فيال، ، جالل دهقان، رحيم تشکری، حسن زکی)پاريا(دمحمعلی کارياب 
الدين ری، سيد جمالبهرام نوذ(زاده مرجانی، پرويز واعظمسعود سارمی، مينا رفيعی، 

جاسمی، معصومه طوافچيان در پيامد اين شب دستگير و زير شکنجه ش ، مهوسعيدی
  ).جان باختند

  
 !گرامی باد گانهمه جان باختهياد


