
  احمديان اميرحسين دردناک درگذشتبه مناسبت 

  با ناصر پايدار »سيمای سوسياليسم«مصاحبه 

ه باالخربخش م. ل مجاهدين و « و سپس سازمان مجاهدين خلق درون در شماتا جائی که می دانيم سيمای سوسياليسم: 

  بگوئيداو از آشنائی خود با همراه هم بوديد، »» گروه کمونيستی نبرد«

 یو ابتکار پرشکوه، جسورانه، و خيره کنندهفرار احمديان از زندان ساری،  با به طور واقعی آشنائی ما پايدار:ناصر  

تن و پيوس عزتیحسين  ،شهراممحمدتقی فراری دادن دو رفيق زندانی  قلعه قهر و قدرت رژيم درنده شاه،  در شکستن

  سازمانی که من نيز عضو آن بودم.  .شروع می شود آن روزبه سازمان مجاهدين خلق او 

  شجاعانه و ستايش انگيز بود، اما چه تأثيری بر اوضاع روز نهاد؟  يقينااين فرار   سيمای سوسياليسم:

. اگر منظور از وضعيت روز، آرايش قوای ميان سازمانهای چريکی با رژيم دو پاسخ متمايز دارداين پرسش  پايدار:

بر و «خود را در اوج قدرت می ديد و بر رژيم  ،سرمايه داری است. مسلما تأثيری بارز داشت. در آن روزها سلطنتی

. شمار کثيری از رفقای ما و به همان اندازه اعضای سازمان چريکهای فدائی را روانه می زدشالق پيروزی » بحر

فراتر می رفت. سياهچال ها و  برابر اعدام شدگان  دستگير شده و زندانی از چندتعداد ياران ميدان تير ساخته بود، 

ماشين های گشت و تعقيب مملو از اعضا و هواداران هر دو سازمان بود.  ،شکنجه گاههای مخوف شاهنشاهی سرمايه

ا هشيراز به صورت شبانه روزی خيابانسازمان اختاپوسی ساواک در مراکز استانها، در تهران، اصفهان، مشهد، تبريز و 

دستگيری ها، درگيری های  .نددست می زد جنايت و سبعيتیو برای شکار مبارزان چريک به هر  ندی چرخيدرا م

 فضایبر . جرقه ای زده می شودناگهان  ،در چنين شرايط تيره و تاری داشت. ادامهوقفه هيچ خيابانی و اعدام ها بدون 

اما شاغل در نيروهای مسلح يکی از هارترين ديکتاتوريهای  ،. انسانی با هستی اجتماعی کارگریمی تابدها صف آرائی 

در يکی از حساس ترين مناطق استراتژيک و ژئوپلتيکی سرمايه جهانی، با اراده ای استوار و  ،تاريخ سرمايه داری

رش اتمامی قوای پليس، زندانبان و شکنجه گر زندان محل ک، می بنددقدرتی رژيم را به تازيانه عزمی راسخ، کل قدر 

را به گروگان می گيرد، دو زندانی سياسی را از زندان خارج و همراه آنها فرار می کند تا به يک سازمان مسلح چريکی 

فرار احمديدان و دو رفيق زندانی با چنين تصويری بدون شک وضع حاضر صف آرائی ميان ما و رژيم شاه را  پيوندد.

ه محدوده آرايش قوای ميان ساواک و سازمانهای چريکی بلکه مبارزه سؤال ناما اگر منظور  .تحت تأثير قرار می داد

طبقاتی واقعی درون جامعه سرمايه داری ايران آن روز، يعنی جنگ جاری طبقه کارگر عليه نظام بردگی مزدی باشد، 

آن اينجا  جای شرح ، هر چندپاسخ روشن است ؟نمی توانست داشته باشد. چرا چندانی نداشت. دقيق تر بگوئيمقطعا تأثير 

توده کارگر ميان آنچه ما انجام می داديم و مبارزه ای که پيش می برديم با زندگی، کار، نيست. در چند جمله بگويم، 

کارگران به حکم هستی طبقاتی و شرائط زيست استثمار و پيکار روزمره خود هيچ سنخيت و تجانسی مشاهده نمی نمود. 

مرداد، پيگير و استوار  28رائط حتی در روزهای رعب انگيز بعد از کودتای وحشيانه اجتماعی خود همه جا، در همه ش

خلقی ی توخالآنها بر خالف انگاره ها و تحليل های رژيم ستيزانه  عليه فشار سهمگين استثمار سرمايه مبارزه می کردند.

مبارزه تجلی قهر، اعتراض و مقاومت ما هيچ اعتقادی به مسدود شدن اين شکل و آن شکل راه پيکار طبقاتی نداشتند، 

روش دست و پرخبا صالبت  اجتناب ناپذير آنها در مقابل قهر بشرستيزانه اقتصادی، سياسی، پليسی سرمايه داری بود.

نيروهای نظامی و  سبعانهبه اعتصاب می زدند، چرخ توليد سود و سرمايه را از کار می انداختند، در برابر تعرضات 

اعمال قدرت عليه سرمايه داران و دولت آنها را در نبردهای تن به تن خيابانی ژوازی می ايستادند. ماشين دولتی بور

سرمايه  قو حقو نظم ،قرار ،يل چرخ توليد، لگد زدن به قانونجستجو نمی کردند، بلکه در صف آرائی متحد طبقاتی، تعط



تلقی نمی کردند.  مبارزه طبقه خود آن را ديدند، نمیدليلی برای سمپاتی به رويکرد چريکی می يافتند. در همين راستا 

فاقد بار  !اش» مارکسيستی«واقعيت نيز چنين بود، جنبش چريکی مستقل از باورهای ايدئولوژيک دينی يا به اصطالح 

کارگری و ضد سرمايه داری بود. اين را کارگران در همان سطح نازل مبارزه، شناخت و توان تشخيص طبقاتی خود 

با رعايت کل ی کردند و ما خود شاهد حی و حاضر اين درک بوديم. بخش قابل توجهی از اعضای سازمان ما درک م

. از نزديک واکنش های آنان را در قبال همه ميان کارگران بودهمواره در درون مراکز، در مسائل امنيتی و مخاطرات، 

می ديديم، تجسس و تحليل می کرديم. وقتی که احمديان با جسارت، از خودگذشتگی و ابتکار سترگ و پرشکوه رخدادها 

نسبت به مبارزات  نيز واکنش حمايت آميز چندانیخود دو رفيق زندانی را فرار داد و خود به همراهشان فرار نمود، 

 از اينکه همه دار وگشودند.  ویاکاری و شيردلی چريکی نشان ندادند. در بهترين حالت زبان به توصيف شجاعت، فد

       .کردندستايش ندار خود را در تير نموده است و به رژيم شليک نموده است، 

  .تماس داشتيد ویبه طور مستقيم و حضوری با  روزهای پس از فرار،از همان آيا شما  :سيمای سوسياليسم

تا چند صباحی پس از فرار در تهران بود. بعد به مشهد منتقل شد، پس نه، من در حوزه اصفهان بودم. احمديان  پايدار:

از آن به اصفهان آمد. حوزه اصفهان در آن زمان دو جمع داشت. ما در يک جمع نبوديم و بر اساس موازين و معيارهای 

يد احمديان طولی نکش. بعالوه ندهمديگر را نمی ديد ،افراد مگر در صورت نياز مبرم و غيرقابل گريز ،کار چريکی ايام

در سوريه، يمن، ليبی و بعدها در فرانسه فعاليت  1357تا  1353که به بخش خارج کشور سازمان منتقل شد و از سال 

اتفاق افتاد. او خواستار ديدار شد و من به  57 می کرد. نخستين ديدار حضوری ما در روزهای پس از وقوع قيام بهمن

  سر قرارش رفتم. 

  :از شخصيت رفتار و رويکرد اجتماعی او بگوئيد سم:سيمای سوسيالي

محوری ترين و برجسته ترين شاخصی که می توانم در باره اش بگويم روحيات، رفتار، عواطف و تشخص منبعث از 

هستی طبقاتی وی به عنوان فردی برخاسته از طبقه کارگر و عضو يک خانواده بسيار زحمتکش کارگری بود. پدرش 

استثمار شد و مبارزه نمود. در بخش اعظم اين  سال در کارخانه های نساجی شاهی و گونی بافی اين شهر کار کرد، 49

می نمود و پس دهه،هر روز دو شيفت کار شاق را تحمل می کرد از سپيده بامداد در کارخانه نخست شروع به کار  5

ساعت يکراست، بدون هيچ استراحت راهی گونی بافی می شد.  اميرحسين خودش و برادرانش نيز از همان اوان  8از 

اگر پدرش دو شيفت برای صاحبان کارخانه ها کار می کرد، استثمار می شد صيل مجبور به کار شدند. کودکی حين تح

 .می ساخت تررا طغيان آميزو می فرسود مادرش نيز با دو شيفت کار خانگی بدون هيچ مزد شط سود سرمايه داران 

ستيزی خودجوش کارگری در او باليد، ضديت استثماراحمديان در چنين شرايطی متولد شد، با اين دردها و رنجها زيست، 

های مولود نظام بردگی مزدی، روند شکل گيری احساس، انديشه، عواطف، بی حقوقي انبوهبرابری، محروميت و با ستم، نا

اخالق، منش، رفتار و عالئق او را محتوا و جهت بخشيد. از او انسانی ساخت که خود را شريک همه جا حاضر و 

نداری ها، آوارگی ها، ستمکشی ها، حقارت ها و دردهای توده کارگر ديد، اين خصال و خصوصيات  قهری گرسنگی ها،

وخيم ترين وضعيت جسمی، در زمانی که  با وی همراه بود. قابل تعمق است که حتی در ،همه جا و تا دقايق آخر عمر

د. در روزهائی که هيچ تحرک ساخته بو وده و فاقد تواندو بيماری مهلک، الزايمر و پارکينسون، همه وجودش را فرس

اهده از هم به محض مشب ،دستی برای گرفتن هيچ چيز نداشت و برای هر ميليمتر جا به جائی محتاج کمک پرستاران بود

می شد. عين همين رفتار، عواطف و  و تقال همجوار، سلول، سلول وجودش برای کمک به وی دچار تالطم نياز بيمار

در سازمان مجاهدين خلق و پهنه کارزار چريکی عليه  مواجهه با افراد،در محيط کار جامعه، اده، خانوخلقيات را در 

 چاره ای نيست جز آنکه کمیداشت. در اين مورد، برای پاسخ گوياتر  جاهاو ساير  گروه کمونيستی نبرد«در  ،رژيم شاه



از  یگسترده اما با طيف  امروزقيام بهمن تا  فاصله ميان. در گذارمانگشت  و بر برخی نکات الزم هم بيشتر توضيح

 نظر از ،و البته زير فشار همين بنمايه هاجهتگيري طبقاتیمواجه بوده ايم که جدا از بنمايه » چپ«نيروهای موسوم به 

ای ه کاسبکارانه، وحدتمناقشات فرقه ای، انشعابات  کارنامه تاريکی دارند.های متعارف انسانی مالکپای بندی به 

فقط يک بازار سياسی پرآشوب را تصوير  آنها اهورا بافی و شيطان آفرينی سکتی، داد و ستدهای سودجويانه، بازاری

تحوالت سال  تجارت سرمايه داری است. سازمان مجاهدين چه پيش از پويه بازار انباشت و مکملمی کند. بازاری که 

اسير گمراهه و بيرون از ريل واقعی پيکار سازمان در هر دو دوره نيست که  شکی چنين نبود.و چه پس از آن،  54

مستقل از فرمول بندی های عقيدتی هائی دست در دست هم داشتند که همين سازمان انسان در اماضد سرمايه داری بود. 

در ين آرمان الگوهای رسمی مکتبی، مرامی، با تمامی وجود به آرمان رهائی انسان عشق می ورزيدند. برای تحقق ا يا

، لحظه به لحظه خطر می کردند، راه می جستند، موانع را از انسانی سرشار و کرامت ، اخالصنهايت يکرنگی، شور

 از هر برای نجات جان يکديگر، بر هر چه رنگ تملک و تعلق فردی داشت شالق می زدند پيش پای بر می داشتند،

بط فيمابين ما چنين بود اما حتی در همان زمان و در دل اين مناسبات روامالک ها، معيارها و ، خطری استقبال می نمودند

اد و روحيه انتقپاک باختگی، استقالل رآی، اتکاء به خود، احمديان به لحاظ پرشکوه انسانی همه افراد عين هم نبودند. 

 ی عزم، شخصيتیاعتراض، آزادمنشی، فرار از سازشکاری، اجتناب از مصلحت انديشی فردی، صالبت رأی و استوار

در تحليل ها، انتقادات، اتخاذ مواضع، گزينش پشتکار خيره کننده ای برخوردار بود.  از ستايش انگيز داشت.مطمئن و 

رويکردها باشد، به موقعيت تشکيالتی، وجهه سياسی  راه، حداکثر تالش را به عمل می آورد تا در کنار راديکال ترين

ها چشم نمی دوخت، تمامی توان تشخيص خود را به کار می گرفت بانيان سياستطرح کنندگان نظرات يا  شهرتو مدار 

ر سازد. هيچ گاه بر س ود و کفه راهبرد درست تر را سنگينکابتا بنمايه طبقاتی و صحت و سقم جنبشی حرف ها را 

نکرد، بالعکس با آنچه درست و برحق ديد پهن » نظريه پرداز«و آن » رهبر«هيچ بزنگاهی بساط معامله گری با اين 

همرزمی باخت. تشکيالت پرست نبود و در هيچ شرائطی شالوده تعيين تکليف و انتخاب خود را بر ماندگاری سازمان نرد 

گرفت که در انطباق نزديکتر با مصالح و ملزومات مبارزه طبقاتی باشد. پرداخت  می به هر بها بنا ننمود، راهی را پيش

ودن پيم ر يا. وقتی به درستی راه حل، راهکاکرد نه و تاوانی را در قبال استقالل نظر و آزادی اراده استقبال میهر هزي

، اساس را بر راه افتادن، به جان نمودمحدوديت ها نمی  حجم خود را زندانی ميزان توان ياراهی باور پيدا می کرد، 

  ار می داد. احمديان سرشار از اين روحيات بود. خريدن دشواری ها، چاره انديشی و عبور از سدها قر

ده شاين رفيق آماده اجرای طرح فرار  تحت تأثيرو  »شهرام« با القائاتکه او می گويند  برخیسيمای سوسياليسم: 

  است. آيا اين صحت دارد؟ کرده متقاعدرا به قبول خطر و پيوستن به مجاهدين او خود  سحار است. شهرام با منطق

گيری  بر تصميم واقعيت چنين نبود. گفتگوهای فعال ميان اميرحسين و دو رفيق زندانی، به طور طبيعی ،نه پايدار:

رک نيروی مح» هرامش«تأثير نبوده است. اما طرح ماجرا به اين صورت که گويا رفقای زندانی يا مشخصا  بینهائی او 

. شايد يک دليل جعل چنين استيک وارونه پردازی کوته بينانه، شخصيت پرستانه يا مغرضانه رخداد بوده است، 

يوستنش پ چنان وضعيت شغلی، به ويژهگسست وی از ن چند سالی افسر پليس بوده است، پس استنباطی، آن باشد که احمديا

! اين باشد!» شهرام«کالم افسونگر  بايد زير فشار عاملی خاص و در اينجا يم ستيزژر به يک سازمان مسلح  چريکی

. ورود ها استانسان ها، گزينش ها و تمايالت اجتماعی يا طبقاتیعاجز از کالبدشکافی مادی جهتگيريم آلود و استدالل وه

کنه صدها ميليون کارگر سرغبت وی نسبت به اين کار نداشت.  هيچ ميزان هيچ ربطی به ،اميرحسين به دانشکده پليس

ل بعد از نسل در مراکز عظيم توليد سالح، در کارخانه ها و مؤسسات توليد سالحهای کشتار جمعی، در کره زمين، نس

حاصل کار و صنايع سازنده زرادخانه ها، بمب ها، بمب افکن ها، تانک ها تسليحات ويرانگر هسته ای  کار می کنند. 



 می شکافد، هزار، هزارشانو بمب هائی است که فقط سينه همزنجيران آنها را  ليد روزمره اين کارگران، گلوله، خمپارهتو

به دلخواه خود غرق چنين گردابی هستند؟! نه فقط چنين . آيا اين کارگران کندرا در آتش جنگهای سرمايه خاکستر می 

پيکار و آماده اعمال فشار نيست که يکايک آنان در بطن همان شرائط کار و استثمار مثل همه همزنجيران ديگر در حال 

. روی آوری اين صدها ميليون کارگر به مراکز توليد سالح صرفا زير شالق مرگبار اند و قهر عليه صاحبان سرمايه

سرمايه داری صورت می گيرد. کارگر در جستجوی جائی برای فروش نيروی کار و امرار معاش راهی  قهر اقتصادی

 نايعين وليد سالح و مهمات می افتد. جستجو گذارش به همه جا از جمله صنايع ت هر مرکز کار می گردد، در روند اين

قهر اقتصادی سرمايه که لباس افسری و احراز پست زندانبانی نبود، مصداق دارد. او شيفته  همماجرا در مورد احمديان 

تی اخذ مجوز اشتغال راند. وق او را به سوی بشرستيزترين و جنايتکارانه ترين شکل قهر در تاريخ زندگی انسان است

بول قيت بدنی ثبت نمود و در کنکور آنجا دبيرستان را تمام کرد، بر اساس عالقه وافرش به ورزش در مدرسه عالی ترب

 دش از خبر قبولی او شادمان شاد و خوشحال به سراغ پدرش رفت. پدر ،شد. با ديدن نام خويش در ليست قبول شدگان

بر وجود خود آوار ديد. به اين انديشيد که دو فرزند ديگرش درحال تحصيلند و از عهده تأمين  اما همزمان کوهی از غم

مخارج سومين نفر بر نمی آيد. با چشمی اشکبار به صورت احمديان خيره شد و گفت که قادر به تأمين هزينه دانشگاه 

به دلداری او پرداخت. ورود  درد کشيد، نداری وی را در سراسر وجودش غماو نيست. اميرحسين، پدر را درک کرد، 

به دانشکده افسری راهی بود که برای يافتن شغل و امرار معاش بدون نياز به هيچ هزينه در پيش پای خود ديد، آيا کار 

ر همه ، فشاويژه مذکوردر دل شرائط پاسخ آن را بايد نمی کرد، پرسشی است که درستی بود؟ و بايد چنين می کرد يا 

أييد . بحث مسلما بر سر تکاويدو صد البته سطح معين شناخت، آگاهی، جهتگيری اجتماعی و توان تشخيص او  تنگناها

 رفتن که آنستعصاره کالم  چيزی است که رخ داده است.زمينی و مادی  نيست. سخن اساسی فهم»!! گزينش«اين 

در  .نداشت شغلشانی از عالقه وی به اين هيچ ن برای چند صباح،لباس افسری  پوشيدناحمديان به دانشکده پليس و 

يکار را به سنگر پ ویشهرام  فسونکار دم تفتان تنهاو !! رژيم حاکم نبودهمبارزه عليه  اهلکه او  تصورهمين راستا اين 

  غيرواقعی است. و بی پايه رانده است!! پنداری 

، با سطح معين شناخت و دريافت روزش، با بسته ديدن معاشفرد عادِی در جستجوی کار و  يکاحمديان به عنوان 

و آنچه هستی  خواستندمی  اوآنچه از . از همان روزهای نخست ورود، ميان افتادگذارش به دانشکده افسری  ،راهها

شد، زير فشار همه تنگناها از جمله حد مترصد خالصی خود از گرداب  ديدتناقض فاحش  ،تماعی وی حکم می کرداج

خيص يا ظرفيت اتخاذ تصميم، امروز و فردا کرد، فارغ التحصيل گرديد، شروع به کار نمود. تضاد درونی ميان توان تش

دچار تالطم روحی و عصبی نمود.  را هستی اجتماعی او و اشتغال روزش حادتر و مشتعل تر شد، فشار اين تعارض او

مند، سرشار از جوشش برای نجات خويش از تضاد ود، مشتاق، درددر زندان ساری وقتی شهرام وعزتی را مالقات نم

اين ارتباط را مسدود ساخت. گفتگوها تداوم يافت.  نی با آنها بساط گفتگو پهن کرد، منافذ محتمل درز خطرمشتعل درو

جه مواهم طرح فرار را احمديان شخصا پيش کشيد و در روزهای نخست با مخالفت يا حتی ترديد نسبتا غليظ شهرام 

ور و مشورت ها داغ شد، استمرار يافت. موانع سر راه بررسی گرديد، راه عبور از آنها کاويده شد و در اين شگرديد. 

. او به می کوشيده استدر هم کوبيدن سدها  برایو  اصرار اجرای نقشه برفرايند همه جا اميرحسين بوده است که 

و شبها در خانه کار کرد، تمامی توان خود را برای تصريح و تأکيد خودش چندين هفته برای تنظيم طرح فرار، روزها 

به کار گرفت. حاصل انديشيدن ها و برنامه ريزی ها را با شهرام و عزتی در ميان نهاد،  نقشهتدقيق، سنجيدگی و پختگی 

 ريبانتقادات و ايراداتشان را با دقت و احساس مسؤليت ژرف گوش داد. برای برطرف کردن اشکاالت و افزايش ض

ی ها کرد و به همه کارها دست زد. سخن گفتن در باره اين طرح ها نمود، چاره جوئاحتمال پيروزی اين نقشه کوشش



 واکاوی، چاره گری و توان چالش مخاطرات قدرت ساده است، اما تنظيم و به ويژه اجرای آن دنيائی جسارت، فداکاری،

از پيشنهاد، تا تهيه نقشه، حل مشکالت، اجرا و به فرجام را الزم داشت. احمديان با اراده ای مصمم کل پروسه را 

رساندنش را به دوش گرفت. او در اين گذر صد البته همه رموز و زوايای طرح را با دو رفيق زندانی در ميان نهاد و 

ا انجام داد؟ اين کارها رچرا راه تنظيم و اجرای موفق آن کرد. ، انتقادات، رهنمودهايشان را زادکل مالحظات، پيشنهادات

؟ چرا کل خطرها را به جان خريد، برای اينکه می خواست نمودچرا نقشه ای اين همه پرخطر و دشوار را دستور کار 

 فرودستان ،درمکان، موقعيت، سنگر، ميدانی قرار گيرد که گواه پيوند مستحکم اجتماعی، طبقاتی اش به استثمارشوندگان

سر درست بودن و نبودن ، بحث در اينجا مطلقا بر باشدرهائی انسان  به آرمانوی فعال فداکارانه  عشق بازیو نشان 

نيست، سخن از کارگرزاده معترض و خروشانی است که دنبال آن روز های چريک مشی چريکی يا استراتژی سازمان

گشت. ی می و نابرابرهای تاريخ سرمايه داری، عليه استثمار، ستم ليه يکی از درنده ترين ديکتاتوريعسنگر برای مبارزه 

   احمديان مثل همه ما در شرائط خاص آن روز راه را در جنگ چريکی ضد رژيم حاکم ديد و به آن پيوست. 

  سيمای سوسياليسم: چگونه به موفقيت اجرای اين طرح باور کردند؟ 

مبارزه طبقاتی، کارزارهای اجتماعی، جنگ و ستيزها همواره چشم انداز توفيق پيروزی در کار نبود. در به  يقين پايدار:

در محاصره انبوه خطرها و احتمال شکست ها است. اين امر در شرائط مورد گفتگو و در رابطه با سازمانهای چريکی 

يدگی ها و مشکالتش دشواريهای خاص و محاسبات پيچيده تر خود را داشت. نقشه فرار از زندان با زنجيره عظيم پيچ

جای خود را دارد. ما حتی برای پخش صدتا اعالميه هم بايد ساعت ها برنامه ريزی می کرديدم، تدارک می ديديم، تيم 

می کرديم،  واکاوی هوشياریدقت و  همهورزيده و کارآمد توزيع تشکيل می داديم، منطقه پخش اعالميه را از پيش با 

ههای فرار را مشخص می ساختيم، محل استقرار افراد را معين می نموديم، هر کس مخاطرات را ليست می نموديم، را

چه کار کند، چه وقت دست به کار شود، در صورت بروز مشکل به چه کاری دست زند، چه کار را نکند، با وقوع 

نه بررسی و خطر چه گزينه هائی دارد و چگونه در مارپيچ تمسک به آنها چرخ خورد، همه و همه را جدی، مسؤال

پخش چند اعالميه  در موردخطر رخ می داد. کل اينها  ه اينها در همين ساده ترين کارها، چه بساگفتگو می نموديم. با هم

ت . نکته اساسی آنسکامال روشن است. تکليف اجرای نقشه ای به سنگينی و سهمگينی طرح فرار از زندان ساری است

 ،، راه حل جوئیچاره گری با دو کفه ،اهميت آنها توجه به درجات متفاوتا ب، اقدامات همه اين پروژه ها ياکه در

و غلطيدن به ورطه  ، بدشانسی هاتوان غلبه بر موانع و حصول پيروزی در يک سو و کفه مخاطرات، سدها فداکاری،

هر چه عينی تر، واقعی تر، دقيق تر باشد، آن بايد محاسبات ما  که مواجه هستيم، مهم اين است شکست در سوی ديگر

گونه که چشم انداز پيروزی را روشن تر و تحمل دشواريها و مخاطرات را موجه سازد. احمديان در گفتگوی فعال متقابل 

   مؤلفه های دخيل را سنجيد و نتيجه سنجش پيروزی طرح گرديد. تمامیبا شهرام و عزتی 

واقعه فرار، سازمان شاهد تحول بسيار پرآوازه و جنجال آميز گسست از مذهب و سيمای سوسياليسم: دو سال پس از 

   بود. احمديان در اين پروسه چه موضع و نقشی داشت؟ » مارکسيسم«پيوستن به 

خورشيدی تا امروز، اصطالح  1354از سال  تأکيد کنم.تصريح و ولو تيتروار يک نکته را قبل از هر چيز  پايدار:

همه جا، در همه کتابها، مقاالت، سخنرانيها، ورد زبانها است. » يک سازمان دارای ايدئولوژی اسالمیمارکسيست شدن «

دن باورهای در سازمان مجاهدين خلق رخ داد، کنار نها 50دهه  نيمه نخست که گويا آنچه در و می شود چنين القاء شده

وی آوردن به . قطعا گسست از مذهب و رچنين نبودواقعيت  .!!بوده است» مارکسيسم« ها بااسالمی و جايگزينی آن

بندی، رويکرد، محتوا و هدف واقعی رخداد در معجونی به يه، استخواناتفاق افتاده است اما بنما» کمونيسم«روايتی از 

مجاهدين خلق به طور کارزار گسست از دين در جای نمی گرفت!! » مارکسيسم«نام تسويه حساب با مذهب و قبول 



، بنيانگذاران سازمان و شروع به باليدن کرد، 1344در  سازمان نطفه بندیبعد از  سالهای نخستهمان  واقعی از

نسانس زدگی ر تمامی به رغم ،که از اسالم دارند و روايتی گرفته اند پيشپيوستگان به آن دريافتند که ميان مبارزه ای که 

ظام ن ضديت با ستمکشی طبقاتی،وجود طبقات،  استثمار، با ضديت آن، تعارضی آشتی ناپذير وجود دارد. مجاهدين از

ير تضاد آژ بر می داشتند،راستا هر گام که  اين. در گفتندرهائی انسان می  سرمايه داری، امپرياليسم، پای بندی به آرمان

!! اسالم می کردند »مارکسيستی«شروع به دستکاری  .می ديدند خروشانخود  شعورشيرازه با باورهای اسالمی را در 

شاهد مدت چند سالی طول کشيد اما لحظه به لحظه همين تعارض اين تضاد و تا از شر مزاحمت های آن خالص شوند. 

در  ،آنچه در اين سال ها رخ داد و سريع پيش رفت. هستيماز پراکسيس جاری تشکيالت  بارقه های دينپرشتاب زوال 

برای خروج از سيطره فرارسته های فکری، فرهنگی، سياسی، تقال که  گر،عقيده ای به عقيده دياساس نه گسست از 

دم قبود. ما در اين راستا کارگر های توده پيکار اردوگاه  طرف به و ايدئولوژيک طبقه مسلط اجتماعی، رفتنحقوقی 

، اين هدف را دنبال می کرديم، برای حصول مقصود از ميان سنگالخها، تاريکی ها، بدون تجهيزات الزم، داشتيممی بر 

ی کرديم. عبور م بورژوائی» کمونيسميا همان  کارگری راديکال مارکسی،فاقد بنمايه » کمونيسم«با پيه سوز بی فروغ 

ز دست و پای خود باز و دور می انداختيم، اما اين به در اين گذر قالده های فرساينده و کاهنده ارتجاع دينی را هم ا

آنچه شيرازه و جوهر رخداد را » کاه و جوی بود که به تبع حاصل می آمد» «کليه و دمنه«قول مترجم فارسی کتاب 

 بورژوازی دراجتماعی  ای حقوقی، مدنی،عقايد، اخالقيات، سياست ها، ارزش هتحليلها، افکار،  چالشتعيين می کرد، 

 جوش و خروش پراکسيسکه با مشتی معتقدات مکتبی  بود. جوهر واقعی فرايند نه تسويه حساب ند توان روزماح

و جايگزينی آنها با بديل های مارکسی،  سرمايه مدار طبقاتی برای خروج از حصار انديشه ها، راهبردها، تحليل های

ک رهائی که به اين فرايند هويت می دادند نه اعالم تشاخصالزم بود.  بار طبقاتی ولو فاقد انسجام، قوام و کارگری،

واقعی فالکت، گرسنگی، فقر، های جستجوی ريشه  ،مايه داری بودن جامعهمانند پافشاری بر سر اسالم که مؤلفه هائی

طبقات کارگر و  در وجود سرمايه داری، اينکه دو طبقه اساسی جامعه، تمکشی و ساير سيه روزی هاديکتاتوری، س

، محور مبارزه طبقاتی جنگ پرولتاريا عليه سرمايه داری است، بورژوازی در تماميت طبقاتی خود يک ه دارندسرماي

ا يافته ه ،و نوع اين تحليلها نيروی ارتجاعی و ضد هر ميزان آزاديخواهی و حقوق اوليه انسانی توده های کارگر است

ما اين مسائل را با شناخت مارکسی و سرمايه ستيز کاويديم؟!! آيا از امپرياليسم ستيزی رايج خلقی وارد سنگر آيا . بود

 »بيانيه اعالم مواضع«منفی است. قطعا چنين نشد  باز همجنگ طبقاتی ضد سرمايه داری شديم، جواب مسلما منفی و 

 يسمما ضد امپريالتاريا عليه اساس بردگی مزدی نبود، مانيفست قرار گرفتن ما در سنگر جنگ طبقاتی پرول ،54سال 

ن تحول اما حتی همي نرفتيمدر شرائط آن روز بيش از اين پيش  ،کرديمکمونيسم خلقی جايگزين نوعی خلقی دينی را با 

به سراغ کارنامه احمديان در اين روند و  .نمودخالصه » تغيير ايدئولوژی«چيزی نام  در را نمی توان و نبايد تبديلو 

وقتی وارد سازمان شد تعلق دينی نداشت.  هيچ سازمان پيش از فرار و پيوستن بهاو حتی  می روم.پاسخ مشخص سؤال 

ند چبه تصريح خودش ، هيچ تمايلی به هيچ باور دينی از خود نشان نداد. ديدندمی  مذهبیخيلی ها خود را  هنوزبا اينکه 

ايران  که در آخرين روزهائینماز خواند، تا  که با همه وجود دوستشان داشت، صرفا برای احترام به همرزمانصباحی 

طرد نهائی مذهب قرار نگرفت. وقتی به بخش خارج کشور تشکيالت ملحق شد، همان بود، در جريان بحثهای مربوط به 

نگارش،  چند ماه پيش از 1354. در غيرالزم ديدنيز  نمازگزاری مبتنی بر احترام انسانی عشق ورزانه به همرزمان را

رجامين از گسست ف ماجرایبرای انتقال علی رضا سپاسی ، »دئولوژيک، سياسیيبيانيه اعالم مواضع ا«انتشار  تنظيم و

افراد  اب سپاسی گفتگوبه خارج کشور رفت. ، اکثريت قريب به اتفاق رفقای سازمان و کمونيست شدن باورهای اسالمی

پيش برد. معدود کسانی برای همراهی با پويه تحوالت ترديد نشان دادند اما احمديان با شيفتگی  را شروع نمود،ها و جمع



د، چه خوب ش«گفت: زايدالوصفی استقبال کرد. به قول يکی از رفقای آن روز تشکيالت خارج، خوشحال و سرمست 

امال طبيعی بود. او از پيش اسير آاليش های ايدئولوژيک دينی نبود، واکنش وی ک» آمديمبيرون می اين ورطه بايد از 

بقاتی ط ، حتی همان کمونيسم بورژوائی روز، پيش تاختن به سوی توده های کارگر و مبارزه»کمونيسم«افراختن بيرق 

  داشت. خوانائی بسيارها نيز با هستی اجتماعی و پيشينه زندگی وی آن

کتاب خاطرات خود گفته است که در همان بخش خارج کشور تشکيالت برای مدتی از  احمديان درسيمای سوسياليسم: 

  سازمان جدا شد و دست به انتشار کتابی برای بيان آزاد انتقادات خويش زد، ماجرا به طور واقعی چه بوده است؟

در ادامه تالش فعال و همه جانبه برای کاويدن ريشه ضربات و تلفات دهشت انگيزی که بر  55از اواخر سال  پايدار:

سازمان وارد شده بود، پروسه انتقاد از وضعيت روز، در استخوانبندی اصلی سازمان که در داخل قرار داشت، کليد 

خارج، به  ل عزيمت اعضای مرکزی، به دنبا1356به ويژه از اوايل سال  کمی اين طرف تر،خورد. اين تالش انتقادی، 

 دش. همه کارها تعطيل نمودرا در خود غرق سراسر بخش داخل را پيدا کرد و  کم يا بيش بالنده فعال،يک خيزش حالت 

ازمان، کارنامه جمع مرکزی، تصادمات خونين درون را به بررسی انتقادی کل گذشته س جايشو نقد وضعيت روز 

 و گروههای ، نوع نگاه به نيروها»وژيک درون سازمانمبارزه ايدئول«، راهبردها، ها، سياست هاتشکيالت، تحليل 

مشی چريکی داد. اين کالبدشکافی نقادانه هر چه بيشتر جلو رفت شاخ و و بنيان  شالوده ،مهمتر باالخره و از همه ديگر،

ختيار ها در اپاسخها، شور و مشورت، تری در آن دخيل شدند، حاصل گفتگوها، نقدهاکشيد، رفقای افزون بيشتریبرگ 

 محدوديت های قهری يک تشکل مسلح چريکی در تاريکی زار يکه تازی در عين تمکين بههمگان قرار گرفت. بحث ها 

 رفيت،ظ با توجه به، هر روز داغ تر و شکوفاتر شد. همه چيز زير سؤال رفت، وسعت و ژرفای نقدها طبيعتا ساواک شاه

 گذشته آماج شديدترين حمالت» مبارزه ايدئولوژيک«اما به هر حال  .متفاوت بود افرادقاتی تشخيص طب توانو جوشش 

و حتی جرم آلود ارزيابی شد، تصادمات خونين واقع شد، مشی چريکی نقد و محکوم گرديد، کارنامه جمع مرکزی سياه 

گروههای ديگر فرصت طلبانه تلقی  ، برخورد باخشماگين ترين عصيان ها را متوجه عامالن و مجريان کرد حادترين و

گرديد. کل اين پروسه ماالمال از تالطم و تنوع در داخل طی می شد و در درون خود به ويژه از مقطعی ميان رويکردهای 

متفاوت و متضاد می زاد. همان رويکردهائی که نهايتا قادر به اجماع نشدند و در روزهای پيش از وقوع قيام بهمن از 

تراشه های آن را ولو  دور بود، اماانتقادی  سازمان از دايره نفوذ اين خيزش پرشور ند. بخش خارج کشورهم جدا گرديد

، اخباری از نموددريافت می  و فشرده، اطالعاتی شهرام نه مشروح اما پاره واردورادور بر وجود خود لمس می کرد. 

آری تا چه اندازه؟  گذر چيزی شنيده بود يا نه؟ و اگراينکه احمديان در اين سير حوادث به گوش ديگران هم می رسيد. 

شاهد تفاوتهای  ورود به منطقهاز همان اوايل ، اما چند چيز روشن است. او زيرا هيچ وقت از او نپرسيدمنمی دانم.  دقيق

کسانی ، کنند نمیرا می بيند که در قياس با رفقای داخل کار چندانی  افرادیفاحش ميان آنجا و تشکيالت داخل می گردد. 

ند، چک و تصفيه نمی باش امنيتی نيستند، مجبور به اختصاص ساعت ها وقت در روز برایت پيچيده مشکالکه درگير 

 تمام باشند،نمی فردی رو به رو  ا فاجعه لو رفتن خانه های تيمی،قرارهای روزمره متعدد ندارند، هر لحظه و هر روز ب

دارند، ارتقاء توان خود برخور از امکانات زيادی برای مطالعه، يادگيری و، نيستنديافتن پايگاههای جديد  در جستجویسال 

ندارند. از تمامی اين امتيازات و تفاوت ها بهره مند هستند اما دچار انفعالند، ها کار نمی کنند، عمليات نظامی  کارخانه در

ط محفلی رواببا هم مماشات می کنند و تقاد نيستند. نمايند، اهل نقد و ان خيلی کم مطالعه مینقش مؤثری ايفاء نمی کنند، 

همه  .انتقاد هم گوش شنوانی ندارد ی شود که در اينجاشروع به انتقاد می کند، متوجه م . احمديان با ديدن اين وضعدارند

در همين فاصله خبر  دآردر او پديد می  ترديد، بی اعتمادی، اينها دست به دست هم می دهند و موجی از نارضائی

از رفقای رابط در باره حادثه می پرسد، تصادمات فاجعه بار خونين درون سازمان را هم از رسانه های رژيم می شنود. 



 ناراضی تر تغيير مؤثری مشاهده نمی کند، می بيند که هيچ کس هيچ اطالعی ندارد و پاسخی نمی دهد. زمان می گذرد،

ده از شرايط و امکانات خارج کشور کتاب ها يا مقاالتی از جمله نوشته هائی در مورد با استفاو عاصی تر می گردد، 

دو سال بعد هر دو عضو مرکزيت روز سازمان شهرام و  نقد مشی چريکی را به دست می آورد و مطالعه می نمايد.

ان می گذارد. از اين کار در مي شهرامرا با  پرسش های تلنبار شده خودقائدی راهی خارج کشور می شوند. او تمامی 

ته و نقد گذشپروسه پرتالطم  حساسيت برانگيز ، مبهم امااخبار پراکنده حال و روز،نتيجه ای نمی گيرد. در همين  هم 

  هم به گوشش می رسد. راهبرد چريکی مبارزه و کارنامه مرکزيتبا تأکيد بر نقد  حال سازمان

 رفعدست به اقدامی زد که  وضعيت و روند باالفته فرا رسته از دل با روحيه ناراضی و آش ،شرائط در آن اميرحسين

مالکها، ارزش ها و ميثاق های مورد قبول اکثريت قريب به اتفاق اعضای سازمان، چه در داخل و چه در خارج  سياسی،

و اين نوشته ها را در کتابی  نمودنوشتن نظرات و انتقادات خود  شروع به او از سازمان جدا شد،آن را تآييد نمی کرد. 

بحث به هيچ وجه بر سر بنمايه طبقاتی، سياسی و مواضع آن روز وی  آماده انتشار ساخت.» گزارش به خلق«با عنوان 

يا حتی  احمديانمسلما نبايد انتظار داشت که » چپ«رژيم ستيز خلقی مستولی بر » ضد امپرياليسم«نيست. در طوفان 

ای روز هرد، کارنامه و تحليلکارگری بر راهب مارکسی،واناتر از وی پرچمدار يک نقد راديکال منتقدان با تجربه تر وت

ت، شکيالت فراطبقاتی . بعالوه، تمکين طلبی، تقدساستغيرواقعی و خيالبافانه چنين انتظاری قطعا !! شوند سازمان

د آنها مورگريز از کسی به خاطر  ها است و قرار نيستبيشترين سرزنشهم مستحق » رهبران«اطاعت کورکورانه از 

 ، با نقطه عزيمت هایاقدام احمديان بی اعتنائی افراد به خميرمايه مشترک هستند. اما بديهی همه اينها مالمت قرار گيرد.

ناب می ستودند، اجترا  منتقد بودنش. بينانه می ديدند دمحورخو تا حدیو  تک روانه او را جهتگيری اين بود که متفاوت

شف ک خود را نبايد، نقد ديدفقط خود را  نبايد رج می نهادند، همزمان می گفتند:جوئی را ا مماشات تسليم طلبی و وی از

هر چه جمعی تر، شورائی تر، جنبشی تر، بايد ، کسب موقعيت شوددستمايه  درست نيست که انتقاد، پنداشت شخصی

يان اين جدائی احمدبنمايه مشترک حرفها آن بود که . داشتگام برطبقاتی تر و صد البته راديکال تر و سازش ناپذيرتر 

و جمع های تشکيالت در  اعضاکه اکثريت  کردهديگران را ترک  هنگامی مالکها را به اندازه الزم پاس نداشته است.

. به هر حال او در چنان را پيش می برده استداخل کارزاری متالطم برای تسويه حساب با گذشته و حال سازمان 

  با تشکيالت قطع کرد.  را که گفته شد برای مدتی ارتباط خود به گونه ای ضعی،و

   ت؟پيوس» رد برای رهائی طبقه کارگرگروه نب«چگونه شد که دوباره ارتباط گرفت و چرا به سيمای سوسياليسم: 

به  57در بهار سال  ،پروسه يک سال و چند ماهه پرتالطم نقد راهبرد چريکی و کل گذشته تا آن روز سازمان :پايدار

 ،قادهاانت نقد و واکاوی ها، داخل، به خارج اعزام شدند تا حاصل» نمايندگان«پايان خود رسيد. يک جمع چند نفره زير نام 

 »گزارش به خلق«باقی در ميان نهند. احمديان در آن زمان  کماکان» مرکزيت«ايگزينی ها را با تشکيالت خارج و ج

کرده بود. رفقای اعزامی برنامه خود را دنبال می نمايند، جلساتی برگزار می کنند، با همه افراد به گفتگو  را آماده انتشار

می پردازند، اميرحسين را هم پيدا و پس از يک دوره گفت و شنود از وی می خواهند که از توزيع کتاب چشم پوشد و 

تمادی ها، ترديدها، نارضائی ها به ميزانی نه چندان کم بی اعبه سازمان برگردد. احمديان اعالم رضايت می کند اما 

باقی می ماند. او و رفيق همسرش، مثل همه رفقای ديگر در روزهای پس از قيام بهمن راهی ايران شدند. برای مدتی 

 ش را شنيد، نقدها و انتظاراتتشکيالت به خود» مسؤالن«انتقادات مشروح گفتگو نمود.  »پيکار سازمان«رفقای با 

ها به بحث پرداخت، اين را باز گفت. تحليل ها، سياست ها، مواضع و نظرات سازمان را مرور کرد، پيرامون آن خود

ی . در شرائطی که کادر مرکزبگويمروند پيش رفت اما به هيچ توافقی منتهی نشد، در اين مورد دو نکته را به اختصار 

دکاندار سوداگر موقعيت و شهرت باز گشوده بود برای پذيرش  سازمان درها را بر روی ورود بسياری از فرصت طلبان



د!! فشرنمود و بر هر بند آن پای به درون تشکيالت، ليستی از شروط جوراجور پيشنهاد » ااميرحسين حمديان«مجدد 

» يکارپ«برود و عهده دار اداره ستاد تبليغاتی  ، به شهر محل تولدش!!بگذراندمثال يک دوره خاص عضويت آزمايشی را 

 58ال سآنکه در دوم نکته از توزيع کتاب خود چشم پوشد!! انتقادات گذشته را بازپس گيرد و به نقد آنها پردازد. شود، 

تصميم گرفتند که به دور از پارلمانتاريسم  سازمانهای چپ مجلس اسالمی،» انتخابات«سناريوی گمراهساز در آستانه 

ردازند!! پ» آگاهگرانه«ا معرفی کنند تا از اين طريق به افشاگری و کارهای نديدبازی رايج دنيا، يک ليست مشترک کا

است ر تمامی فعاليت ها، تحليلها موضعگيريهای رايج روز تا مغز استخوان مثلبحث بر سر چند و چون تصميم نيست. 

نظيم پيکار ليستی ت ،معرفی ننمودندها کسی ما سخن چيز ديگری است. غالب تشکلو فاقد بار ضد سرمايه داری بود. ا

تعيين شد، احمديان » نبرد«رزمندگان و ما نيز هر کدام فردی را معرفی کرديم. رفيقی که از سوی  راه کارگر،نمود، 

ا که من مجبور شدم ب جائیتا آنها بر مخالفت خود پای فشردند، . شدمواجه پيکار اين امر با مخالفت خشمگينانه بود. 

يقينا هر انتخاب توده کارگر را چنين می کند، در صورت احراز موقعيت و قدرت امروز سازمانی که  :عصبانيت بگويم

با پيکار به توافق نرسيد، نسخه هائی از کتابش را به که منافی مصالح خود بيند بمباران خواهد کرد!. بگذريم احمديان 

استار تماس با گروه نبرد شد، من به سر قرارش رفتم، افرادی داد تا در کنار دانشگاه توزيع کنند. در همين راستا خو

گفتگوها شروع شد و ادامه يافت. نظرات، تحليل ها و حرف های ما را خوب می دانست، گفت که خود را کامال همسو 

 جويا شد. يکی، نظر مرا در مورد محتوای کتابش می بيند، خواست که انتقادات خود را با او در ميان گذاريم، به ويژه

رابطه آنچه در . دو جلسه در همين مورد حرف زديم، به او گفتم که بخش های زيادی از کتاب مورد انتقاد جدی ما است

ات نکيا » صف بندی انقالب و ضد انقالب«جنبش دهقانی، اليه بندی طبقه سرمايه دار، نوع نگاه به بورژوازی،  با

. احمديان همه اينها را با دقت گوش داد، هيچ کلمه ای در مخالفت مشابه آمده است تحت تآثير ليبرال چپ مائوئيستی است

با توزيع کتابش بر زبان نياوردم زيرا حق مسلم او بود که خودش تصميم بگيرد، برخوردها از همه لحاظ صميمانه بود، 

نقد  رخروشميان ما و رفقای پيکار در بطن پروسه پ دستنوشته مشروحی که حديث چگودگی رويش جوانه های اختالف

گذشته سازمان مجاهدين و سپس مجاهدين م. ل بود در اختيارش گذاشتم. برايش توضيح داديم که شالوده روابط رفقای ما 

وها در انتهای گفتگ در  گروه بر دخالتگری هر چه بيشتر افراد و شور و مشورت های فعال استوار است پس از چند روز

و هرچه از  گرديداحمديان با ما همراه  رده است و آماده پيوستن به گروه شد،ککه توزيع کتاب را متوقف  اعالم داشت

دستش بر می آمد در نهايت فداکاری، با بيشترين شور و جوشش انجام داد. او در اولين نشست دستجمعی به عنوان يکی 

  گروه انتخاب شد. » مرکزی جمع«از رفقای 

ری و مای وی پس از بازگشت به خارج کشور، فعاليت سياسی، بيسيمای سوسياليسم: و باالخره کمی در باره زندگ

  سرانجام درگذشت وی بگوئيد.

را در ايران ماند، مثل ديگران و حتی بدتر موج پشت سر موج خطرها  61و بخشی از  60احمديان تمام سال  پايدار:

سرانجام تصميم به خروج گرفت و را تحمل کرد، هر روز که گذشت ادامه زنده ماندن دشوارتر و ناممکن تر گرديد، 

با همه توان کوشيد که سياسی نشد، يا رويکرد گروه  کشور وارد هيچ حزب، سازمان، خود را به اروپا رساند. در خارج

کارگر در کنار  يک بسانشناخت خود از جامعه، جهان، مسائل دنيای روز را ارتقاء دهد، هر چه توانست مطالعه نمود، 

شرکت کرد، به آرمان رهائی  طبقه خويشدر اعتراضات کارگر مترو شد، شروع به کار نمود،  توده وسيع همزنجير

ثرگذار ا بازی د و بر اين باور پای می فشرد که روزی نقشيماند. همه اش به اين می انديش طبقه کارگر و بشريت وفادار

واناتر از گذشته وارد فعاليت خواهد گرديد، خود را با آگاهی و شناخت ژرفتر مارکسی از سر خواهد گرفت و آگاه تر و ت

در روند کار و زندگی با کوهی از مشکالت پيچيده گوتاگون دست و پنجه نرم نمود. سير رخدادها آن گونه که می خواست 



با نام » کوششی بر تحليل جنگ رژيم های ايران و عراق«کتابی با عنوان  1989در  و آرزو می کرد پيش نرفت.

فرساينده او  یگرفتاری ها و مشغله ها بيماری ها، ،در دوره های مختلف و به چاپ رساند. نوشت» کوشاالف «مستعار 

به چالش آنها ايستاد و مقاومت نمود، در پای بندی به ارزش ها و مالک های پاک  ميدوارو ا صبوراما  ،را آزار دادند

سالگی اسير الزايمر و همزمان پارکينسون شد، بيماری هائی که او را  68انسانی بيشترين درخشش را داشت. در سن 

مهلک باال آخرين توان  بيماری، در شرائطی که دو در هفته آخر ژانويه سال جاریفرسودند و به سوی مرگ راندند. 

، باز هم چند روز به مقاومت ادامه داد، قرار گرفتجسمی او را در خود ذوب می کردند، آماج هجوم عفونت ريه نيز 

ی، آزادگ استثمارستيزی کارگری، کمونيستی، تسليم مرگ شد. او رفت اما وجود اجتماعی، از پای درآمد واما سرانجام 
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