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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Martyrs  بازانجان

  
 رضا پورکريمی

  ٢٠١۶ اپريل ١٣
  

  گمنام نشانی دارد؟ئیآيا کسی از اين فدا
   

نون پاسخی به خانواده آنھا داده نشده است که چه ھمچنان مفقوداالثر ھستند و تاک» ئی فدا چريک«شماری از شھدای 

  کنند اطالعی می ھمه اظھار بی. ھا آمده است بر سر آن

   
  برای بزرگنمائی روی تصاوير کليک کنيد

*****  

ما . گذرد ام ھوشنگ پورکريمی می ئینويسم که چھار دھه از مفقوداالثر بودن برادر فدا در حالی  اين مطلب را می

! کس خبری از او ندارد دانيم که چه بر سر او آمده است که ھيچ ايم و نمی جو مانده و  اول جستۀھمچنان در ھمان پل

  .بوده است»  خلق  ايرانئیھای فدا سازمان چريک« پنجاه و عضو ۀانگار که او  يک انقالبی دھ نهانگار

 خلق  با روبند و نقاب در دانشگاه فنی تھران و استقرار ستادشان در ئیھای فدا  که چريک۵٧ سال ]دلو[ بھمن٢٢از  

  .وز ادامه داردحاصل  تا به امر جوی بی و خيابان ميکده حضور مرئی يافتند؛ اين جست

 آنھا داده نشده است  که چه ۀھمچنان مفقوداالثر ھستند و تاکنون پاسخی  به خانواد» ئی فدا چريک«شماری از  شھدای  

  . کنند اطالعی می ھمه اظھار بی.  ھا آمده است بر سر آن

ًيقينا اين شاخه از . ثريت ھستنداند وابسته به طيف  فدائيان اک نود درصد بازماندگان و کادرھای اصلی که در قيد حيات 

حال  اما آيا تابه.  به بستگان و خويشاوندان فدائيان مفقوداالثر را بيشتر احساس کنندئیوليت پاسخگوؤ مسدباي فدائيان می

 ۀپدران و ساير اعضای خانواد تواند نوعی از خشونت به مادران، توجھی می اند که چنين ناديده انگاری و بی فکر کرده
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بار مادری که عمری را تنھا در انتظار يک خبر کوچک از فرزندش بوده  اخته باشد؟ آيا تاکنون به چشمان اشکب جان

  اند؟  برخورده

ھا حسرت دريافت خبری کوچک، عمرشان به پايان  ھا بودند که پس از سال پدر من جزو ھمين دسته از آدمو مادر  

اوايل . توانستيد انجام دھيد د که چه میئينگو. ا در سالخوردگی ھستندبقيه اعضای خانواده ھم ھمچون شم. رسيد و رفتند

 ءاما فقط به اين اکتفا. توانستيد خصوص قبل از انشعاب می انقالب و آغاز جمھوری اسالمی که در کانون توجه بوديد به

ترين تالشی نکرديد و   کوچک! کرديد که بگوئيد تعداد شھدای سازمان ما بيشتر از اين است و تعدادی  مفقوداالثر ھستند

اکنون ھم ھيچ   ھم. ھا نداديد کرديد پاسخی به آن  افراد مفقوداالثر را نامحرم تلقی میۀاگر ھم تالشی کرديد چون خانواد

اطالعی از سرنوشت يک عضو خانواده احساس  ايد تا در برابر رنج بی آيا به سھم خود سعی کرده.دھيد حرکتی انجام نمی

  پذيری کنيد؟ ليتوؤوظيفه و مس

شان وجود  ۀباختگانی که ھويتشان مشخص است از اين امتياز برخوردارند که ديگر ابھامی برای خانواد تمامی جان 

 درد اين فشارھای عاطفی و دباي اطالعی است و می  مفقوداالثر ھمچنان گرفتار بیۀباخت  يک جانۀاما خانواد. ندارد

  . روانی مستمر را تحمل کند

 خونين ھم ۀ مفقوداالثر با ابھامات و شايعات ترور و تصفيۀباخت  يک جانۀخانواد بر مواردی که اشاره کردم ،عالوه  

داشت؛ جمھوری ننگين اسالمی با   اندکی واقعيت میئیکنم چون اگر چنين ماجرا البته من چنين فکر نمی.  رو استه روب

ًکرد و گماشتگان و مأموران امنيتی رژيم مانند محمود نادری حتما به آن اشاره  میبرداری  ھياھوی بسيار از آن بھره

  . کردند می

اکنون اين اطالعات نيز در سازمان و اطالعات   باخبر بوده و ھمئیترديدی ندارم که ساواک از راز افراد مفقوداالثر فدا 

 وافری دارند که اين ابھام ۀرکوبگر و مخوف عالقھای اطالعاتی س اين سازمان! امنيت جمھوری اسالمی بايگانی است

شاھی پديد آوردند خدشه به وجود  ای که فدائيان در مبارزات دوران ستم ھمچنان ادامه داشته باشد، تا در اعتبار و حماسه

ايعه را قوت ھا اين ش طلب ھا و سلطنت طلبان، ليبرال کنند و توسط اصالح ھا با يک تير چند نشانه را دنبال می آن. آورند

و شما با اين ناديده انگاری و ! اطالعی افراد مفقوداالثر در خودزنی سازمان و ترور و تصفيه است دھند که راز بی می

  . کنيد ھا خوراک تھيه می اھميت ندادن به اين موضوع برای اتاق فکری آن

 موفقيت و محبوبيت در مقايسه با فدائيان ای بار جمھوری اسالمی، فدائيان کنونی حتی ذره ھای عمر نکبت در تمام سال 

شاھی را نداشتند و اگر ھمچنان سعی بر اين دارند که اسم فدائی را يدک بکشند به خاطر اعتبار و  خلق در دوران ستم

  .شرافتی است که فدائيان پيشين در جنبش چپ ايران به وجود آوردند

 از ستم ئی خود را به باور رھاۀد پس در حق فدائيانی که جان شيفت حاال که قرار است از اعتبار پيشينيان خود بھره ببري

  ! به اين ابھام و راز پايان دھيد.  چنين نکنيد،ھا تقديم خلق قھرمان کردند  بھتر برای انسانئیو استثمار و ايجاد دنيا

داالثرھای واقعی خودتان ام برايتان خارج  از دستور کاری باشد به اين معنی است که مفقو اگر ھم مطالبی که نوشته 

شايد ھم کسی . مانده باشد اما شايد اندکی اميد وجود داشته باشد که ھنوز کسی از جنس فدائيان آن روزگار باقی. ھستيد

کسی که داغ و درفش بر تن دارد . شناسد کند و او را می ھا منفرد زندگی می مانند ھوشنگ بدون حضور در اين سازمان

  . ھا خسته و کالفه است و مثل من از ھمگی آن

ای از جھان کسی باشد که او را بشناسد و به  گويم شايد در اين دنيای مرموز در گوشه مختصری از برادرم ھوشنگ می

  . ياد آورد
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   سالگی٢۵دانيم تا  آنچه از او می.   ساله بود۶۵بود   به دنيا آمد و اگر زنده می١٣٣٠ سال ]حمل[ھوشنگ در فروردين

سازی انقالبی شده  قول چه گوارا در کارخانه آدم ھا نبود که به از آن دسته آدم. خبريم  سال است که از او بی لچھ. او است

ای به وجود  کسی در او انديشه. او خودش بود و دنيای ناھمگون و نابرابر اطرافش از او يک انقالبی ساخت. باشد

از دوستانی که با او در .   خلق پيوستئیھای فدا و به چريکر ازاين. بلکه خودش انديشيد که چه بايد بکند. نياورد

 و رزم مشترک  خيلی رفيق بودند و ھمگی در مبارزات چريکی کشته شدند  حميد اکرامی ، ئیھای  دانشجو فعاليت

  .  شناسم بھمن قريشی و مرتضی شريف را می

گذراند به دليل  تکنيک را می  پلیۀشکد مھندسی ساختمان در دانۀکه سال سوم رشت  درحالی١٣۵٢ھوشنگ در سال  

پس از آزادی از . توسط مأموران امنيتی ساواک شاه دستگير و به يک سال زندان محکوم شدئیھای دانشجو فعاليت

خواست، از دانشگاه اخراج و به سربازی اجباری   و امتناع از تعھدی که ساواک از او می١٣۵٣زندان قصر در سال 

 از پادگان متواری شد و پس ۵۴پس از فراگيری آموزش نظامی در اوايل سال . ھد فرستاده شددر پادگان مزدوران مش

  .  خلق، زندگی مخفی را آغاز کردئیھای فدا از پيوستن به سازمان چريک

  . بايستی از مرداب گذشت  برای رسيدن به رود زالل می:گفت  ھمان کرد که خودش می.  خبريم از آن سال از او بی 

 مشترک ضد خرابکاری زمان شاه ۀپالکی که بر روی آن ھوشنگ پورکريمی نوشته شده ھم اکنون در کميت: توضيح 

  به عنوان موزه به نمايش عموم گذاشته شده است

 

 
 


