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 و اينان،

  ...به چرا مرگ خود آگاهانند 
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  به ياد گرامي چريك فدائي خلق، رفيق كاظم سعادتي
  

او از . بود 50رفيق كاظم سعادتي يكي از صميمي ترين، شجاع ترين و صديق ترين چريكهاي فدائي خلق در سال 
يجان همان آغاز، يعني از همان زمان كه با كوشش رفيق بهروز دهقاني تشكل چريكهاي فدائي خلق در تبريز و آذربا

   .شكل گرفت، يار و ياور بهروز و همراه و همگام وي بود
  

در دهه چهل دست يابي به مؤثرترين و درست ترين راه 
مبارزه با رژيم ديكتاتور و وابسته به امپرياليسم شاه، اصلي 

به . ترين مسأله مبارزاتي در جامعه ايران را تشكيل مي داد
ي از آنها بود كه رفيق كاظم سعادتي يك تشكليهمين خاطر 

به هر تالشي، از كوشش در ارتقاء سطح دانش و آگاهي 
انقالبي خود گرفته تا گام برداشتن در جهت كسب شناخت 

اجتماعي جامعه، تا كوشش جهت  - عيني از شرايط اقتصادي
در آميختن هر چه بيشتر با توده هاي مردم و شناخت 

 رفيق كاظم. وضعيت و روحيات آنان و غيره دست مي زد
سعادتي چه با توجه به تجربه هاي محيط كار و زندگي خود و 
چه به دليل برخورد جدي اش با مسايل مبارزاتي و چه به 

دليل برخورداريش از خصوصيات مردمي كه به وي امكان درآميختن با توده هاي كارگر و زحمتكش به صورت كامالً 
ه ها فعال بوده و به خصوص در زمينه ارائه شناخت عيني از صميمانه و خودماني را مي داد، توانست در همه اين زمين

  . جامعه و از توده هاي زحمتكش به ديگر رفقا نقش سازنده اي ايفاء نمايد
  

باالخره تالش او به مثابه يكي از جوانان آگاه و صميمي با توده هاي ستمديده در آذربايجان همراه با ديگر انقالبيون 
به مثابه سازمان متعلق به كارگران و زحمتكشان،  "چريكهاي فدائي خلق"ه نشست و در كل جامعه ايران به ثمر

جاي تعجب نبود كه اين . به توده هاي دربند و تحت ستم ايران اعالم نمود 1350تولد خود را در فروردين سال 
ي رژيم شاه به اعالم موجوديت با عكس العمل شديد ساواك مواجه شد و در نتيجه در اثر يورش مأموران امنيت

و از جمله چريك فدائي خلق، رفيق كاظم  "چريكهاي فدائي خلق"انقالبيون، بسياري از رفقاي اوليه بر پا كنندگان 
اما، چه باك كه با اعالم موجوديت اين تشكل كمونيستي و آغاز مبارزه . سعادتي در همان آغاز  به شهادت رسيدند
ني كه بر جامعه حاكم بود ترك برداشت و بر همگان آشكار شد كه چه مسلحانه با رژيم شاه، فضاي سكوت قبرستا

در جهت برچيدن بساط ظلم و ستم بي حد حاكم بر جامعه در تدارك پي ريزي يك  از نيمه دوم دهه چهلجواناني 
 - به عنوان يك سازمان كمونيستي سياسي مبارزه ثمربخش همه جانبه بوده اند؛ و ديدند كه چريكهاي فدائي خلق

  .نظامي چه روند مبارزاتي مؤثري را در جامعه ايران پي افكند

 



نام گرامي كاظم سعادتي از طرف ديگر به 
عنوان يكي از سه فرزند دالور و فراموش 

كاظم : نشدني شهر سرخ تبريز مطرح است
آنها . سعادتي، بهروز دهقاني و صمد بهرنگي

ياراني بودند كه از نوجواني در كنار هم زيسته، 
ه و تديگر آموخته و روي هم تأثير گذاشاز هم

در كوران مبارزه طبقاتي به ياران صميمي و 
يكدل و هم راز و هم پيمان با يكديگر تبديل 

او از دوره نوجواني در دانشسراي . شدند
تربيت معلم تبريز با صمد بهرنگي و بهروز 

با اين كه كاظم يك سال از . دهقاني آشنا شد
جويانه و صداقت و و با آن دو همكالس نبود ولي روحيات مبارزه ) بود 1319او متولد (د صمد و بهروز جوان تر بو

به همين خاطر بود كه كاظم پس از اتمام دوره . را در پيوند با يكديگر قرار دادها خيلي زود آن ،پاكي در وجود هر سه
ممقان، دهي در منطقه آذر  .رفته بودنددانشسرا به عنوان معلم عازم همان منطقه اي شد كه بهروز و صمد به آنجا 

سالگي كارمعلمي خود را در آنجا آغاز  18شهر از توابع تبريز اولين پايگاه آنها شد، دهي كه صمد و بهروز در سن 
   .كردند و كاظم نيز در همين سن به آنها پيوست

  
ظم چند سال بيشتر نداشت به عنوان بود كه موقعي كه كا آذربايجان پدر كاظم فردي از روستاي هرزن از توابع مرند

بعد از حدود دو سال پدر با حفظ شغل خود به تبريز . كارگر راه آهن به اهواز رفت و در آنجا مشغول به كار گرديد
محمد دهقاني خاطره اي از . بنابراين كاظم بيشترين دوران كودكي و بعد نوجواني خود را در تبريز گذراند. منتقل شد

  :ظم را كه خودش براي او تعريف كرده، اين طور بازگو مي كنددوران كودكي كا
كاظم تعريف مي كرد كه هنوز سني نداشتم و كودك دبستاني بودم كه در تعطيالت تابستان پدرم مرا برد پيش "

ينجا بعد از صحبتي كه پدر و بزاز با هم كردند، پدرم به من گفت كه قرار شد فردا به ا. يك بزاز كه در آنجا كار كنم
پيش خود . كاظم مي گفت من از اين موضوع خيلي خوشحال شدم. خواهي خورد "حاج آقا"بيائي و نهار را هم پيش 

فكر مي كردم كه ما كه در خانه جز نان و ماست يا پنير چيزي براي خوردن نداريم ولي اين بزاز، حاجي و ثروتمند 
عنوان غذاهاي خوب و درست و حسابي ديده بودم را  غذاهائي كه در عمرم به. است و ناهار خوبي خواهد داشت

تا وقت . صبح سر كار رفتم. نمي دانم آن شب از شوق رفتن به پيش بزاز كي خوابم برد. پيش خودم مجسم مي كردم
ظهر مرتب دستورات حاجي را با شور و شوق انجام مي دادم و با خيال خوردن نهار درست و حسابي و خوشمزه هر 

من . ظهر كه شد حاجي پولي به من داد و گفت برو نان و ماست بخر. را بي كم و كاست انجام مي دادم چه او مي گفت
از اين حرف او كمي به شك افتادم و پيش خود گفتم نكند كه نان و ماست را برا ي نهار خوردن مي خواهد ولي در 

و آدم ثروتمندي است، حاجي كه مثل ما  راه به خود مي گفتم نه، اين حاجي مثل پدر من بي پول و فقير كه نيست
با . حتماً امروز نهار آبگوشت است و ماست را هم در كنار آبگوشت خواهيم خورد. براي نهار نان و ماست نمي خورد

در اين موقع حاجي سفره كوچكي روي زمين پهن كرد و نان و ماست را . اين فكرها نان و ماست را خريده و برگشتم
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با دلخوري و شُك زده فهميدم كه نهار . ترديد اوليه ام به يقين تبديل شد. فت نهارت را بخورروي آن گذاشت و گ
تكه ناني برداشتم و آن را به صورت قاشق در آورده . چاره اي نداشتم كه همين ها را بخورم. همين نان و ماست است

نان قاشق شده را از توي ماست در ولي هنوز . و در كاسه ماست فرو بردم تا ماست بيشتري را در آن جاي دهم
گفتم پس چطور . نياورده بودم كه حاجي مچ دستم را گرفت و گفت پسر جان نان و ماست را اينجوري نمي خورند

مي خورند؟ حاجي ناني را كه به شكل قاشق در آورده بودم را از دستم گرفت و صافش كرد و آن را به طور عمود و 
و ) در اين حالت نان در واقع فقط در تماس با ماست خيس مي شود(و در آورد مستقيم در ظرف ماست فرو برد 

كاظم با شوخي و خنده اينها را تعريف مي كرد و مي گفت كه اين اولين تجربه من از . گفت اين طوري بايد بخوري
   ".كار با اين قبيل كارفرما ها، درسي براي شناخت از واقعيت طبقات استثمارگر جامعه بود

  
كاظم تا رسيدن به كالس نهم دبيرستان و رفتن به 
دانشسرا، همچون خيلي از فرزندان كارگران براي كمك 
. به مخارج خانواده به انجام كارهاي مختلفي پرداخته بود

در آن مقطع باز شدن دانشسراي تربيت معلم در تبريز 
كه پسرها مي توانستند از كالس نهم به آن وارد شوند 

كاظم . هاي كارگر و زحمتكش مفري بودبراي خانواده 
نيز درست به خاطر فقر خانواده از دبيرستان به 

در دانشسرا او در كنار دو . دانشسراي تربيت معلم رفت
توجه به كه با ) صمد و بهروز(نوجواني قرار گرفت 

اجتماعي  - دريافت هاي يكسان شان از شرايط اقتصادي
ايل اجتماعي حساسيت خاصي مسبا جامعه در آن مقطع، 

را تعقيب كرده و حتي به انتشار روزنامه ديواري 
كه با طنز به نقد بعضي از  "سوره باجي"و  "خنده"

با  .مسايل اجتماعي مي پرداخت، مبادرت كرده بودند
توجه به تجربه هاي عيني كاظم از شرايط ظالمانه حاكم بر جامعه هر روز كه مي گذشت او با شور و اشتياق بيشتري 

اجتماعي كاظم  –اين از اولين تجربه هاي مبارزه سياسي . يل و افكار اين دوستان را جذب و با آنها اُخت مي شدمسا
 .در ارتباط با دو يار خود بود

  
اولين پايگاهي بود كه كاظم در جريان كار و زندگي در ميان روستائيان زحمتكش و  30ده ممقان در اواخر دهه 

در جامعه آن . آنان در كنار بهروز و صمد به تجربه هاي ثمربخش زيادي دست يافتفرزندان محروم و رنج ديده 
روز مذهب در ميان بسياري از خانواده ها به خصوص در ميان روستائيان و قشر وسيعي از خرده بورژوازي شهر به 

اما . مان مذهبي بودمراتب نفوذي بيشتر از امروز داشت و خانواده كاظم نيز همچون بسياري از خانواده هاي آن ز
كاظم در كنار دوستانش خيلي زود توانست با به دور انداختن همه القائات و تعاليم مذهبي رايج، برخورد واقع گرايانه 

 

  باالرديف  ،سمت چپسوم از نفر ) كاظم(

 سمت چپ، رديف پايينبهروز، نفر سوم از 



در همان ده ممقان او سعي كرد متن فارسي قرآن را مطالعه . نسبت به مسايل داشته و ماهيت مذهب را بشناسد
تا خود ببيند ) وردن دركي درست از قرآن به چنين كاري مبادرت مي كردندبهروز و صمد نيز جهت به دست آ(كند

اين براي كاظم آغاز پروسه اي بود كه همراه با مطالعه كتاب و بحث و گفتگو . كه به واقع در آن چه نوشته شده است
  . مرزبندي كند آنباعث شد خيلي زود ماهيت مذهب را شناخته و با 

كه بعدها اداره آموزش و پرورش ناميده (  "فرهنگ"در شرايطي كه اداره گرانقدرش همچون دو رفيق نيز  كاظم 
كمترين بودجه را براي مدارس در روستاها ) مثل هر اداره ديگر در دوره رژيم شاه(به دليل فساد حاكم بر آن ) شد

از تبديل يك طويله با . از كمترين فرصتي براي تهيه امكانات جهت آموزش كودكان استفاده مي كرد صرف مي كرد،
كار و زحمت بدني خود به يك كالس آموزشي گرفته تا تهيه كتاب هاي غير درسي و ايجاد كتابخانه در مدرسه، تا در 

غيرمتعهد و مبارزه  "چوخ بختيار"آميختن با توده هاي روستائي، تا دوستي با آموزگاران صديق، و مبارزه با معلمين
كه امكانات اوليه را هم به سختي در اختيار دانش آموزان  "فرهنگ"فرهنگ آن اداره كامالً جسورانه با رؤساي بي 

قرار مي دادند و غيره كارهائي بود كه وي با انجام آنها سعي مي كرد محيط آموزشي نسبتاً قابل قبولي براي فرزندان 
خود را ) رفقاي ديگرش انطورهم(با چنين تالش هاي ارزشمند، كاظم . زحمتكشان در محيط كار خود به وجود آورد

  . زندگي مي آموخت نيز آموزش داده ودرس
  

كاظم و بهروز و صمد درهمان آغاز از يك طرف در زمينه هاي مختلف داراي وجوه مشترك بودند و از طرف ديگر 
ها، طبقه خاستگاه طبقاتي هر سه آن. هر يك ويژگي هاي شخصي خود را داشتند كه آنها را از همديگر متمايز مي كرد

بر چنين اساسي هر سه آنها در حالي كه با فقر و نداري بزرگ شده و مفهوم واقعي رنج و . كارگر و زحمتكشان بود
حرمان و ظلم و استثمار را با گوشت و پوست خود لمس كرده بودند، در عين حال صفا و بي ريائي و صميمت خاص 

در ميان اين سه دوست، بهروز متعلق . در وجود خود داشتندخانواده هاي شريف طبقات كارگر و زحمتكش جامعه را 
در خانواده او از بي رحمي ها و مكر و حيله طبقات . به خانواده اي غير مذهبي و داراي آگاهي هاي انقالبي بود

استثمارگر و توجيهات مذهبي براي فريب توده ها شناخت كافي وجود داشت كه طي بازگوئي و صحبت در مورد آنها 
برخوردار نسبتاً باالئي در نتيجه بهروز نسبت به مسايل طبقاتي از آگاهي . ن شناخت به بهروز نيز منتقل شده بوداي

 

 كاظم نفر اول از سمت راست و صمد نفر اول از سمت چپ در يكي از كالسهاي درس
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بود و اين امر همراه با روحيه جستجوگرش باعث شده بود كه او ديد عميقي نسبت به مسايل مختلف داشته باشد، 
در . ش به خصوص روي كاظم و صمد به جا مي گذاشتامري كه تأثير مثبت خود را از همان ابتدا در جمع دوستان

مورد صمد عالوه بر همه خصال برجسته كه از او مي شناسيم مي توان جسور بودن او را يكي از ويژگي برجسته وي 
انتشار كتاب پاره پاره و كتاب در همان آغاز جواني صمد، يكي ازنمونه هاي اين جسارت . در جمع آن ياران دانست

و رفقايش در جهتي كامالً مغاير با جريان عمومي تحميل صمد  در واقعيت امر. در مسايل تربيتي ايران بودكند و كاو 
اما . ، جريان و روال كار و زندگي آنها بود"شنا در جهت خالف جريان "حركت كرده و به قول معروف شده حاكم 

آشكار كردن اين امر و افشاگري و طرح علني 
 ،مختنق حاكم بر جامعهدرشرايط مسايل ممنوعه 

. داشت صمدآشكارا نشان از جسارت انقالبي 
ويژگي كاظم اما در برخورد بسيار صميمانه او با 
كارگران و زحمتكشان بود كه در آن سالها از 

توصيف  "خاكي بودن"سوي دوستانش با صفت 
صميميت او چنان خالصانه بود و وي با . مي شد

هاي ستمديده چنان تواضع و بي مدعائي با توده 
برخورد مي كرد كه خيلي زود با آنها جوش مي 
خورد تا آنجا كه به نظر مي آمد كه آنها سال 

  .هاست همديگر را مي شناسند
  

كه معلمان در تهران در اعتراض  1340در سال 
د معلمين توانستنقرار داشت كه  در كنار صمد و بهروزبه حقوق ناچيز خود اعتصابي را سازمان دهي كردند كاظم 

اين موفقيت كاملي براي كاظم و صمد و بهروز بود كه با ياري ديگر معلمين . منطقه خود را نيز به اعتصاب بكشانند
اهميت اين امر در .  مبارز توانستند منطقه آذرشهر را در كنار تبريز به اعتصاب سراسري معلمين ايران پيوند بزنند

يطي راه انداختند كه در مناطق به مراتب بزرگتر از آذر شهر چنين حركتي اعتصاب مذكور را در شرا آنهاآن بود كه 
  . به وجود نيامد

  
كاظم پاي ثابت جلسات دوستانه اي بود كه سالها به طور هفتگي در روز جمعه و معموالً در خانه بهروز دهقاني برپا 

حضور نويسنده . الها متفاوت بودتركيب دوستان و مسايلي كه مورد توجه آنها قرار مي گرفت در طي س. مي شد
مبارز، غالمحسين ساعدي در زماني كه در تبريز اقامت داشت در آن جمع دوستانه، مسلماً حال و هواي خاصي ايجاد 

بعدها نيز كه ساعدي به تهران رفت كاظم يا به طور مستقيم و يا از طريق صمد و بهروز مدام با وي در . مي كرد
ساعدي . اين نويسنده درجريان خيلي از رويدادهاي اجتماعي و مسايل ادبي قرار مي گرفتندآنها از طريق . تماس بود

به قول خودش يك رنگ و بي ريا چون كاظم و صمد و بهروز هموار خود را سبكبال و دلشاد احساس  با ياد دوستانِ
غالمحسين ساعدي . بريز مي كشانداو را از تهران به ت ،مي كرد و همواره براي ديدن آنها دلتنگ بود و همين دلتنگي

 

 صمدنفر سوم  كاظم و  نفر دوم، راست،از سمت



به كاظم قول  " :مي نويسد 24/5/1345در يكي از نامه هايش خطاب به صمد و بهروز و دوستان ديگر به تاريخ 
داده ام كه چند روزي در شهريور ماه به تبريز بيايم و در گوشه اي بيافتم و مقداري كار كنم و بعد شما ها را هم سير 

و خوش قلبي و صميمت كاظم مورد توجه اين نويسنده گرانقدر نيز قرار داشت و به همين  بي ترديد صفا ".ببينم
تبريكات فراوان به خواهر بهروز و  ": خاطر هم به هنگام ازدواج كاظم، او فراموش نكرده بود كه براي صمد بنويسد

كاظم نيز عالقه زيادي به   ".ندكاظم كه زندگي تازه اي را شروع مي كنند دارم و اميدوارم كه با هم خوشبخت باش
كه صمد در تهران بود  1346دكتر ساعدي داشت كما اين كه در يكي از نامه هايش به صمد به تاريخ دي ماه سال 

 "كيفين اولسون"( "خوش باش، كيفين اولسون دكتر و سايرين را مي بيني "مي نويسد
از دكتر هم همان  منظور. "خوش به حالت"جمله تركي است كه فارسي اش مي شود 

برادرم صمد بهرنگي، روايت "منبع اين نامه ها كتاب ). (دكتر غالمحسين ساعدي است
  ).از اسد بهرنگي مي باشد "زندگي و مرگ او

  
كاظم در گوگان، ده بزرگي كه امروز به شهركي تبديل شده  ،در نيمه اول دهه چهل
روح انگيز دهقاني هم و  بودندصمد و بهروز نيز در آن ده معلم (است تدريس مي كرد 

به آنجا منتقل شده و به جمع آن بعدها كه قبالً در دهي در مشگين شهر معلم بود 
توي دبيرستان  ": در يكي از نامه هاي صمد در اين مورد آمده است ).دوستان پيوست

گاوگان، من هستم و دهقاني هست و سعادتي و مسلمي، كه كمابيش با هر كدام آشنائي 
آقا باالسري نداريم؛ حسابي، . دبيرستان در دست خودمان است. زهائي داشته ايو چي

دهقاني كفيل دبيرستان است، سعادتي معلم فيزيك و شيمي و رياضيات . درس مي گوئيم. مثل گاو نر، كار مي كنيم
غير مستقيم  شاگردان را. من هم عربي و فارسي و انگليسي مي گويم. مسلمي هم طبيعي و فارسي مي گويد. است

. "آنها هم عصباني مي شوند. متوجه مي كنيم كه معلمان سابقشان چقدر خرشان كرده بودند و گولشان زده بودند
اسد بهرنگي نيز در رابطه با چگونگي برخورد كاظم و صمد و بهروز به مثابه معلمان دلسوز و گرانقدر با فرزندان 

صمد و بهروز و كاظم در آذرشهر دست به  ": نقل كرده است كتاب خود خاطره زير را 179روستائيان درصفحه 
ضمناً تدريس . بهروز درمراحل اوليه مدير مدرسه شد. دست هم دادند و تو مدرسه خودشان تحولي به وجود آوردند

كاظم طويله اي را كه در يك طرف مدرسه معطل مانده بود با همراهي . زبان انگليسي راهم به عهده گرفت
خود و صمد و بهروز چند جيب  از وچندتا ميز گذاشت، باكمك اولياي دانش آموزان . فُت و روب كردشاگردانش ر

در طرف ديگر، آزمايشگاه . لوله آزمايش و چراغ الكلي و جوهر نمك و غيره خريد و آزمايشگاه شيمي راه انداخت
تابخانه بر پا كرد و همه اينها با صمد نيز در طرف باالي طويله چند رديف قفسه چيد و ك. علوم تجربي علم كرد

مدرسه ديدند باهمه تالششان هنوز بودجه كافي ! وقتي هيأت علمي . حمايت رياست مدرسه، بهروز انجام گرفت
همه . ندارند، قرار گذاشتند با همراهي ديگرمعلمان نمايش بر پا كنند و بليط بفروشند و بر بودجه مدرسه بيافزايند

مه گرگ هاي ساعدي به تركي ترجمه شد و نام قوردالر گرفت و به روي صحنه آمد و مورد نمايشنا. چيز آماده شد
اداره اي ها كه خبردار شدند اول به زبان نمايشنامه ايراد گرفتند، سپس به خود نمايشنامه، . استقبال قرار گرفت

شده است كه از آنجا بيرون  ودشگاه خيه آزماصمد مي گفت كاظم به حدي وال. باالخره مانع اجراهاي بعدي آن شدند
ولي صمد از خودش خبر نداشت . دايم به به و چه چه مي گويد، انگار يك آزمايشگاه اتمي داير كرده است. نمي آيد
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مي گفت درست است كه كتاب كم داريم ولي خوبي اش اين است كه . كه چقدر واله كتابخانه كوچك اش شده است
  ".آن كتاب كم هم تو قفسه نمي ماند

   
كاظم به همراه صمد و بهروز كه عالوه بر غالمحسين ساعدي با شعرا و نويسندگان مترقي و مبارز گوگان، در ده 

به گفته . نداديبان بودشعرا و ديگري در تبريز و تهران در ارتباطي هرچه نزديك تر قرار داشتند، ميزبان بعضي از 
 در آن جمعنيز  ، يك بار شاعر نامدار فروغ فرخ زادر گوگاندوستان خوب و همكار كاظم و صمد و بهروز دبعضي از 

سخن گفته و از در بين خود با حضور فروغ از فضاي پرشور آن مقطع  فصيح او وشعر خواني آنها از . حضور يافته بود
صميمي  نيز با قرار گرفتن در بين افرادفرخ زاد فروغ شاعر مترقي و گرامي، مسلم است كه . آن دوره ياد مي كردند

جوانان آگاه و مبارز، آنهم  با روحيه مبارزه جويانه و دوستي با چنان  و با صفا و صادقي چون كاظم و صمد و بهروز
  .تأثير كامالً مثبت مبارزاتي از آنها مي گرفت، وجود داشت آنهاقابل تقديري كه در 

  
اين دوره به واقع دوره خودسازي و آموزش به همراه مبارزه در حوزه 

دوره اي كه كاظم و جمع دوستانشان با توجه به تالش . قلم بود
خستگي ناپذير به خصوص صمد و بهروز، توانستند به بعضي از آثار 

در شرايط اختناق و . انقالبي به زبان تركي آذربايجاني دست يابند
ديكتاتوري حاكم بر جامعه كه جوانان را از مطالعه آزاد آثار با ارزش 

انقالبي و ديگر آثار كرده بود، دسترسي به ادبيات انقالبي محروم 
آرشيو بزرگ مجله معروف انقالبيون . آذربايجان نعمت بزرگي بود

در اين دوره ميان  "مالنصرالدين"آذربايجان در دوره مشروطه به نام 
. كاظم و بهروز و صمد و دوستان ديگرشان دست به دست مي گشت

شد كه ي ي انقالبي هم رد و بدل مالبته آثار ماركسيستي و يا رمان ها
  .اين امر به مراتب با احتياط هر چه بيشتري صورت مي گرفت

   
كاظم كه انسان شوخ طبعي بود و طنز را خوب مي شناخت جمله اي را از يكي از رمان هاي ممنوعه آن دوره به نام 

يس در دوره بحران در سيستم كه مربوط به شرايط زيست و مبارزه طبقه كارگر انگل "بشردوستان ژنده پوش"
كودك كه در خانه از سرما مي لرزيد با ناراحتي و گله از ": مي كرد بيانبه صورت طنز  ،سرمايه داري آن كشور بود

به اين دليل كه امسال ذعال سنگ زياد توليد ! مادرش مي پرسد چرا ذغال سنگ نداريم، مادر پاسخ مي دهد بچه جان
عي خاص خود با بيان اين گفتگو، پوسيدگي سيستم سرمايه داري را خاطر نشان كرده و كاظم با شوخ طب ".شده است

اجتماعي عادالنه اتفاقاً توليد زياد ذعال سنگ مي بايست باعث شود كه  - مي گفت جائي كه در يك سيستم اقتصادي
انگليس عرضه زياد ذغال  خانواده ها از مقدار الزم سوخت براي گرما برخوردار گردند ولي در سيستم سرمايه داري

سنگ در بازار باعث بسته شدن معدن و بيكاري پدر كودك و در نتيجه بي پولي او براي خريد ذغال سنگ شده؛ و با 
احساس نفرت از سرمايه داري توضيح مي داد كه امروز هم در شرايطي كه رشد تكنيك به حدي رسيده است كه 

  

  تصوير روي جلد يكي از شماره هاي
  مال نصرالدين نشريه 



د كافي برخوردار باشند ولي به خاطر سيطره سيستم سرمايه داري اينهمه همه مردم مي توانند از نعمات زندگي به ح
بيانگر برخورداري كاظم از آگاهي هاي نسبي انقالبي در دهه چهل بود و فوق واقعيات . فقر و گرسنگي وجود دارد

درست به همين دليل نه او و نه رفقايش هيچوقت 
جذب افكار و تشكيالت حزب توده كه در آن زمان 

اً مخفي فعاليت مي كرد و به شكار جوانان ظاهر
مبارز مشغول بود، نشدند و يا هيچوقت با جرياني 
چون ساكا عليرغم اين كه بعضي از نوشته هايشان 

  .هم به دستشان مي رسيد ارتباط برقرار نكردند
  

انتشار نشريه آدينه مهدآزادي در تبريز كه توسط 
شد، با  صمد بهرنگي و بهروز دهقاني بنيان گذاشته

توجه به مطالب روشنگرانه راديكال و مبارزه جويانه 
اش و به خصوص با توجه به اين كه صفحاتي را نيز 
براي درج فلكلورهاي آذربايجان اختصاص مي داد، 
يك رويداد مبارزاتي نه فقط در ميان نيروهاي آگاه 

نفكر و آگاهي در آنجا ها آدينه مهد آزادي جامعه در تبريز بلكه در تهران و در بعضي شهرهاي ايران كه افراد روش
  . كاظم به سهم خود ياري رسان اين نشريه بود. را دريافت مي كردند، به شمار مي رفت

  
چگونگي اين ازدواج نشان داد كه او تا چه حد با . ، كاظم سعادتي با روح انگيز دهقاني ازدواج كرد1345در سال 

بر اساس سنت رايج در تبريز مي بايست چند مرتبه براي . ر ستيز داردسنت هاي دست و پاگير غالب در جامعه س
عروسي جشن گرفته مي شد، به دنبال ديد و بازديدهاي غير رسمي، عقد و حنا بندان، اعزام عروس همراه به قول 

و به خانه داماد و سپس جشن ديگري در خانه داماد و غيره، روال معمول بود و الزامي  "ينگه هايش"معروف 
اما انجام چنين مراسم هائي با هزينه اي كه به دوش خانواده هاي فقير و بي پول مي . هم به نظر مي رسيد "طبيعي"

كاظم ضمن . گذاشت به جاي آن كه سرور و شادي براي آنها به وجود آورد موجب عذاب و نگراني شان مي شد
واج كنند پس خودشان بايد تصميم بگيرند كه مخالفت با چنين سنت هائي مي گفت دو نفر مي خواهند با هم ازد

او در اين مورد با روح انگيز صحبت كرده و توافق او را نيز جلب نمود و با اين . ازدواج شان را چگونه جشن بگيرند
بنابراين مراسم هاي معمول آن زمان در مورد ازدواج كاظم . تفكر وي با جسارت كامل دست به سنت شكني زد

گيز دهقاني صورت نگرفت بلكه تنها جشن عقد مختصري از طرف خانواده شان به خاطر ازدواج سعادتي و روح ان
. آنها ترتيب داده شد و پس از مدتي اين دو انسان آزاده بي هيچ تشريفاتي زندگي مشتركشان را شروع كردند

ر شرايطي كه دائماً در د. جسارت كاظم در سنت شكني بعدها در نام گذاري براي فرزندانش نيز خود را نشان داد
با و  "هميشه به زبان شيرين فارسي صحبت كنيد "و  "فارسي شكر است"تبريز و كل آذر بايجان تبليغ مي شد 

بودن  "تركي و ترك"كه گويا  چنين شعارهائي و در عين حال تحقير زبان تركي سعي مي شد اين طور القا شود
است، در شرايطي كه بر اساس فرهنگ ارتجاعي تحميلي بودن  بيانگر عقب ماندگي و حداكثر شهروند درجه دوم
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حاكم، استفاده از اسامي 
تركي براي نامگذاري 
ظاهراً غير متمدنانه به 
حساب مي آمد و معمول 

كاظم كه به زبان نبود، 
مادري خود عشق مي 
ورزيد در مقابل تعجب و 

با توافق  ،حيرت همگاني
نام هاي تركي  روح انگيز

در زبان (د ياشار و پال
جنايتكار هرچند با دستگيري كاظم توسط ساواك (را براي فرزندان خود انتخاب كرد ) فارسي پوالد تلفظ مي شود

اسد بهرنگي در كتاب ). شناسنامه اي نشد ش انتخاب كرده بود،براي فرزند دومي كه وي اسم، وسپس شهادت اش
در  ": نوشته است ارتباط با سنت شكني كاظمدر  ،"او برادرم صمد بهرنگي، روايت زندگي و مرگ"خود به نام 

خواستگاري را خود كاظم . ازدواجش خيلي بي تكلف و بي تشريفات انجام گرفت. اواخرعمر صمد، كاظم ازدواج كرد
مادر با . رفتند محضر و عقد كردند و يك روز هم ديديم كه زنش سر از خانه كاظم در آورد. از بهروز و مادرش كرد

خانم، واهللا  ": كاظم گفت. "كاظم آقا، عروسي كردي و يك دانه شيريني هم به ما ندادي "شوخي كرد و گفتكاظم 
رفتم خانه شان، . شيريني ميريني اي تو كار نبود يك شب به كله ام زد كه بروم دست زنم را بگيرم و ببرم خانه ام

بلي عيبي دارد؟ : حاال؟ گفتم: مادر گفت! برم خانه بختمادرش بود، گفتم مادر آمده ام زنم را ب. بهروز تو خانه نبود
فكر : فرض كنيم كه بهروز آمد، مانع مي شود؟ دختر گفت: گفتم . بعد. نه نمي گذارم،الاقل بگذار بهروز بيايد: گفت

از مادر خداحافظي كرديم و . او هم رفت وچادرش را سر كرد. پس برو چادرت را سر كن و بيا: گفتم. نمي كنم
اين  ".انشاءاهللا: مادر خنديد و گفت! جشن و شيريني بماند براي عروسي بچه هايمان. همين. يم خانه خودمانآمد

خاطره با گذشت از بعضي جزئيات ، حاكي از غير معمول و غير سنتي بودن ازدواج كاظم و روح انگيز در آن مقطع 
  .مي باشد

  
يكديگر برخوردهاي انساني با معيارهاي مترقي و انقالبي  واقعيت اين است كه پشتوانه عشق كاظم وروح انگيز به

مثالً كاظم در پيش دوستانش همواره با افتخار از شهامت و تواضع روح انگيز در برخورد به چگونگي ازدواج شان . بود
پايه عشق  به همان صورت،. صحبت مي كرد و همچنين فهم و درك او نسبت به مسايل مختلف اجتماعي را مي ستود

روح انگيز نيز به كاظم، برخوردهاي صميمانه او با توده هاي زحمتكش و خصلت هاي انساني او مثالً مردساالر 
عقايد  .)www.siahkal.com در سايت سياهكل "نگاهي به كالم ساده يك نامه عميق"رجوع شود به (نبودنش بود 

كه  يدر زماندر نامه اي به كاظم مثالً . ارداشتكمونيستي و انسان دوستي واقعي كاظم نيز مورد توجه روح انگيز قر
از اين كه توانسته اي مورد توجه بچه ها باشي ازت بي نهايت  ": مي نويسدوي در دانشگاه تهران درس مي خواند، 

 ).12/8/1345از نامه روح انگيز به كاظم به تاريخ ( "مي دانم كه تو خوبي و يك انسان بشردوست واقعي. متشكرم

 

 روحي و اولين فرزندشان ياشاركاظم و



ي كاش وقتي در باره الدوز و كالغ ها نطق مي كردي من آنجا بودم بهت كف مي زدم و به مردم مي فهماندم ا "و يا 
  ).1345آبان  28از نامه ديگري از روح انگيز به كاظم به تاريخ . ("كه من اين چنين شوهر اليقي دارم

  
مي توان  40با نگاهي به اوضاع سياسي جامعه ايران در نيمه اول دهه 

كه در آن مقطع هيچ جريان سياسي مبارزاتي در صحنه جامعه  ديد
وجود نداشت و فعالين سياسي پيشين با سابقه مبارزه در حزب توده 
و يا در جبهه ملي و يا جريانات مذهبي وابسته به آن جبهه به انجام 

كه نمودي در جامعه داشته باشد نمي جدي هيچ كار مبارزاتي 
قادر به انجام كار سلطه ديكتاتوري  در شرايطپرداختند، چرا كه 

مي به واقع خود را در بن بست سياسي ه و ثمربخش سياسي نبود
رد و بدل كردن كتاب و جزوه هاي ممنوعه و بحث و گفتگو . ديدند

در مورد آنها در يك چهار چوب تنگ و محدود حداكثر كاري بود كه 
فضاي  اساساً در نيمه اول آن دهه به طور كلي. صورت مي گرفت

در چنان شرايطي كار ادبي و فرهنگي نظير منتشر كردن . خاموشي و بي تحركي بر فضاي سياسي جامعه غلبه داشت
در ارتقاي آگاهي جوانان و زمينه سازي براي تحركات بعدي مؤثر  "آدينه مهد آزادي "چون  پر محتوائينشريه 

وع مبارزات پرشور دانشجوئي و چه با پيش آمدن رويدادهاي اما از نيمه دوم اين دهه چه با شر. افتاده و ارزشمند بود
درست در اين دوره است كه كاظم سعادتي . مبارزاتي ديگر، شكافي در فضاي سكوت گسترده حاكم به وجود آمد

  .نيز به مثابه يك انسان آگاه و مبارز وارد فعاليت هاي گسترده و حاد سياسي مي شود
  

دانشگاه تهران در ميان دانشجويان مبارز ديگر كه بعدها هر يك از فعالين و  كاظم را در 1345در سال تحصيلي 
او نيز همچون بسياري از جوانان هم دوره خود در پي نان سر از . برپا كنندگان چريكهاي فدائي خلق شدند، مي يابيم

افزايش پيدا كرده اندكي  1340حقوق معلمين اگر چه پس از اعتصاب بزرگ سال . دانشگاه تهران در آورده بود
بر اين مبنا كاظم كه در همان سال در يكي از نامه هايش به صمد، موقعيت شغلي خود . بود ولي هنوز بسيار ناچيز بود

آموزگاري كه وزارت عليه آموزش و پرورش مي  4معلمي با ده سال سابقه خدمت و رتبه ": را اين گونه بيان مي كند
و ارتقاي  "تحصيالت عالي"انجام حال پس از ازدواج به فكر آن افتاده بود كه با  ،"خواهد مديرش كند و راهنما باشد

) سالگي 5-6به قول خود وي از (كاظم در تمام دوره زندگيش . موقعيت شغلي خود، اندكي بر درآمدش بيافزايد
قادر به تأمين براي كمك به خرج خانواده كار كرده بود، پدرش هر چند كار ثابتي داشت ولي با اندك درآمدش 

از اين رو او كه تنها پسر خانواده بود و عالقه زيادي به پدر و مادر و خواهرانش داشت . خانواده پرجمعيت اش نبود
همه حقوق معلمي اش را براي تأمين معاش آنان صرف كرده بود، به خصوص توجه او به خواهرانش به حدي بود كه 

در نامه هاي اين دوره كاظم از تهران . ي براي آنها چشم پوشي نمي كردحتي در منتهاي بي پولي هم از خريد سوغات
اما دليل . به صمد و در نامه هاي روح انگيز به كاظم از تبريز، در مضيقه بودن آنها به لحاظ مالي كامالً آشكار است

جو مبارزاتي كم كم بر  كاظم براي رفتن به دانشگاه هر چه بود وي در شرايطي در دانشگاه تهران حضور يافته بود كه
  . محيط دانشگاه غلبه پيدا مي كرد و افراد ضد رژيم و آگاه به امور به تدريج با يكديگر آشنا مي شدند
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در اين دوره كاظم مثل هر جوان آگاه ديگر در 
شرايطي به سر مي برد كه فرياد اعتراض اش به 
شرايط ظالمانه موجود در جو خفقان حاكم بر 

ه در گلويش خفه شده بود، و مثل جامعه هموار
هر جوان آگاه ديگر خود را اغلب با كساني 
مواجه ديده بود كه با تسليم طلبي در مقابل  
تبليغات ارتجاع رژيم شاه و به ظاهر قبول 

را كه  كساني، "انقالب سفيد"تحوالت ادعائي 
پذيراي فرهنگ ارتجاعي غالب نشده بودند را 

آوردند، امري كه به حساب مي  "بدبين"افراد 
احساس خفگي باز هم بيشتري را در جو خفقان 
تحميلي رژيم، به يك انسان آگاه به امور مي داد 

در يك  .اين احساس خفگي در نامه هاي به جا مانده از او كامالً آشكار است. و باعث رنج و درد شديد وي مي شد
همين الساعه  - صمدم ": زل شده بود براي صمد مي نويسدمورد در ارتباط با كسي كه در تهران به ناچار با وي هم من

ديشب مي خواستم نامه سياه كنم كه اداهايش نگذاشت ...صد هزار شكر و من چقدركار دارم - هم منزل رفت بيرون
چنين وضعي با آنچه امروز در جامعه ايران مي گذرد قابل قياس . "بحث كه ، تو بدبيني و از اين حرفها... وبيا ببين 

پس از آن كه مردم مبارز ما در پرتو انقالب شان و با قدرت خود نيروهاي امپرياليستي را مجبور كردند كه . يستن
از ايران به بيرون پرتاب كنند، آنها به  "چون موش مرده اي "نوكر و كارگزار حقير خويش يعني محمد رضا شاه را 

ر خونبارترين دوره حاكميت جمهوري اسالمي يعني در چنان آگاهي و اعتماد به نفسي دست پيدا كردند كه حتي د
هم چنان كه امروز  ،هم با شجاعت و جسارت كامل از مخالفت و تنفر خود نسبت به رژيم حاكم سخن گفتند 60دهه 

هم علناً در كوچه و خيابان سران و دست اندركاران رژيم حاكم را مورد ناسزا قرار داده و تنفر خود را نسبت به آنها 
به داليل مختلف نه تنها چنين وضعي وجود  ،دهه چهلشرايط ديكتاتوري شاه در راز مي دارند، در حالي كه در اب

در همه جا شنيده مي شد كه  "خدا به شاه عمر بدهد"تي چون انداشت بلكه حتي تظاهر به دوستي با رژيم هم با عبار
از طرف ديگر كاظم كه . حكايت مي كردضع موجود غلبه روحيه تسليم طلبي در ميان مردم و تمكين آنها به و از

همواره در دفاع از دانش آموزان با رئيس اداره و معلمين نادان در مي افتاد گاه عاصي از برخوردهاي نادرست آنان 
عجب خري است تمام ناراحتي هايم ناشي از ...اين ": نسبت به شاگردان به شكايت در نزد ياران اش مي پرداخت

ديروز كالس سومي ها را زير كتك انداخته، به زور سرشان را تراشيده است كه طبق . شدني نيستآدم . اوست
معلم ها مي . مقررات، دوره اول نبايد موي سر داشته باشند و من نمي دانم كدام مقررات، هيچ حرفي نزده ام بهش

امه كاظم به صمد به تاريخ دي ماه از ن).(تل به معني زلف است(  "محصل و تل گذاشتن. گويند خوب كاري مي كني
1346 (  

  

 

 كاظم

 صمد



اما خشم و كينه متمركز شده در درون كاظم و كاظم ها از نيمه 
دوم دهه چهل، در پرتو مجموعه اي از عوامل زيربنائي و تالش 

روندهاي جديدي در  باعث شكل گيري كه هاي مبارزاتي
جامعه شد، امكان سرريز شدن مي  يافت و دير يا زود مي 

محيط دانشگاه براي كاظم چنين بستري را . ت منفجر شودبايس
  . به وجود آورد

  
در اينجا بايد به يكي از آن تالش هاي مبارزاتي در ايجاد روند 
مبارزاتي جديد در جامعه اشاره كرد كه عبارت از انتشار اولين 
كتاب صمد بهرنگي، اين كمونيست انقالبي و يار و ياور 

اولدوز و كالغ "به نام  1345سال  كارگران و زحمتكشان، در
اين كتاب به غير از آن كه افق جديدي را در مقابل . بود "ها

و به (همه جويندگان راه آزادي مي گشود، مستقيماً هم به كاظم 
صمد در پاسخ نامه اي . ربط داشت) همسر او روح انگيز دهقاني

 قصه اولدوز را ": از كاظم به خودش، خطاب به او نوشته بود
. تفريباً با پول خود من با همكاري زاخري. داريم چاپ مي كنيم

آن انشاها را تجديد چاپ مي كرد، من  قضيه اين طور است كه
گفتم كه چيزي از بابت تجديد چاپ نمي خواهم به شرطي كه 

براي من هم كه . البته براي او صرف ميكند. اولدوز را چاپ كني
. والسالم. خوب برسدفقط قصه به دست بچه هاي . مهم نيست

با اجازه ات يك تقديمنامچه هم دارد به نام . برايت مي فرستم
بايد  ( ".تو و روح انگيز و بچه هائي كه تربيت خواهيد كرد

دانست كه در نامه هاي صمد و بهروز و كاظم گاه كلمات غير 
د كه اين به خاطر شوخي آنها نآشنا براي خواننده ديده مي شو

در همين جا نيز صمد از كلمه تقديم نامه،  روي كلمات است،
متن كامل اين نامه صمد كه در ضمن  .كلمه فوق را ساخته است

نشان از فهم باال و هوشياري وي دارد كه متوجه بي پولي كاظم شده، در زير براي اولين بار در اختيار خوانندگان قرار 
از هر امكاني براي پخش آثار مترقي و مبارزه جويانه در كاظم به همان گونه كه از آن نامه هم پيداست ). مي گيرد

ميان دوستان و هم دانشگاهي هايش استفاده مي كرد، با انتشار اولدوز و كالغ ها هم وي از اولين توزيع كنندگان آن 
امه او براي معرفي آن كتاب به دانشجويان از هر فرصتي سود مي جست، مثالً همانطور كه از ن. در دانشگاه گرديد

روح انگيز به او در اين دوره آشكار است، كاظم در يك جلسه دانشجوئي در باره الدوز و كالغ ها سخنراني كرده و به 
انتشار اولين كتاب قصه صمد بهرنگي با توجه به استقبالي كه از آن به  اين ترتيب . معرفي آن كتاب پرداخته بود

ري هر چه بيشتري را با عناصر مبارز دانشگاه تهران به وجود كتاب شد درعين حال براي كاظم امكان ارتباط گي
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وجود دكتر ساعدي در تهران كه  با تعدادي از جوانان . آورد
روشنفكر و مبارز در ارتباط بود نيز براي كاظم فرصت خوبي 

كاظم  در يك كالم،.  براي آشنائي با افراد آگاه جديدي بود
از يك فرصت سعادتي با قرار گرفتن در محيطي جديد، 

طالئي براي ارتباط گيري با آگاه ترين و مبارزترين عناصر 
او كه پيش از . در تهران در مقطع ياد شده برخوردار گرديد

شديداً از فضاي غير سياسي، بي خبري و بي تفاوتي اين 
شرايط مبارزاتي تازه اي حال در محيط شاكي و غم زده بود، 

در . دست يافته بود قرار گرفته و به رفقاي مبارز جديدي
ضمن، او كه همواره با صميمت خاصي با بچه هاي 

الدوز و كالغ  زحمتكشان برخورد داشت، حاال از طريق كتاب
هم خانه مان ارمني  ": ، دوستان كوچكي هم پيدا مي كردها

ساعت و خرده ابتدائي است ، بعدش الدوز، تا يك  3چند تا كتاب دادم از آن پيك ها به پسرش كه تو كالس . است
وقتي ازم پرسيد اولدوز از وقتي كه فرار كرده برگشته است يا نه، گريه ام گرفت و . اي خواند و آورد، چه شنگول

او پسر . روز بعدش آمد كه اجازه بده بدم ژني هم بخواند. صاحبخانه حسابي فكر كرد ديوانه ام، بچه هم گريه كرد
و ديروز خبرم شد كه از . پشتش را نوشتم ادي عزيز، رفت. دم ماتش زددي. يكي نوشتم، براي ژني عزيز. خوبي است

( ".تازگي ها سرگرمي شده بود كه ظهري بيايد و سالمي بدهد و حالم را بپرسد. ....تهران رفتند و چه احساس غربتي
  )."برادرم صمد بهرنگي"درج شده در كتاب   18/9/1345از نامه  كاظم به صمد به تاريخ 

  
در دانشگاه تهران، شدت يابي خشم دانشجويان از رژيم سعادتي ويدادهاي مهم در دوره دانشجوئي كاظم يكي از ر

اين موضوع در دانشكده فني باعث اعتراض وسيع دانشجويان شد و منجر به . در ارتباط با  طرح تحميل شهريه بود
با زبان زور و سركوب با هيچ قشر و طبقه اما رژيم شاه كه جز .  راهپيمائي در داخل دانشگاه و تجمع آنها گرديد

در آن مقطع، اين واقعه مهمي . معترضي در جامعه سخن نمي گفت، پليس ضد شورش را به سراغ دانشجويان فرستاد
بود كه تنفر دانشجويان را نسبت به رژيم شاه هر چه بيشتر بر انگيخت و زمينه را براي رشد بعدي مبارزات 

فني نبود ولي كامالً در فضاي مبارزاتي مربوط به اين واقعه قرار  دانشكده ظم اگر چه دركا. دانشجوئي فراهم ساخت
  .را در سال بعد كه در دانشگاه تبريز ادامه تحصيل داد، به كار گرفتمبارزه گرفت، به گونه اي كه درس هاي آن 

  
. درس مي خواندهم جغرافيا كاظم ضمن تدريس در دانشگاه تبريز، در دانشكده ادبيات در رشته  1346در سال 

حضور كاظم در دانشگاه، صمد و بهروز را نيز در انجام بعضي از كارهاي مبارزاتي در دانشگاه از قبيل برپائي بعضي 
آل احمد و غالمحسين ساعدي نيز در همين مقطع براي سخنراني به دانشگاه تبريز دعوت (جلسات عمومي فرهنگي 

در شماره دو اين نشريه، كاظم نوشته اي تحت . يه دانشجوئي تبريز درگير كردو حتي نوشتن مطلب در نشر) شدند
 با توجه به اين كه كاظم. كه اولين نقدي است كه بر آن كتاب نوشته شده است عنوان نقدي بر اولدوز و كالغ ها دارد

 



، اين كتاب ا آشنا بودخود با همه شخصيت هائي كه صمد در آن كتاب به تصوير كشيده سالها زندگي كرده و با آنه
. وي را سخت تحت تأثير قرار داد، چرا كه مطالب بازگوئي شده در آن به واقع بازگو كننده درون كاظم نيز بود

الدوز و كالغ ها شعري است منثور و نثري است   ": پاراگرافي از نوشته كاظم در مورد كتاب ياد شده چنين است
خواننده كتاب يا آن را هذياني شاعرانه . پر از يك دنيا لطف و معني است ،آنشاعرانه كه گذشته ازجنبه تازه نگارش 

چارلي  "اليم اليت"نقدي در مورد فيلم .( "خواهد پنداشت و يا همراه من اشكي بر صفحات آن خواهد ريخت
شماره  بهروز دهقاني در هر دو). چاپلين يكي ديگر از نوشته هاي شناخته شده كاظم سعادتي در اين دوره است

ترجمه شعر و داستان هائي از لنگستون هيوز و مطلب كوتاهي در مورد ) 1345-1346(نشريه دانشجوئي تبريز 
اين  شاعر و نويسنده سياه پوست آمريكائي را هم اولين بار بهروز دهقاني به عالقمندان ادبيات در ( خود هيوز دارد 
نيسان روزهاي باراني در ": نشريه مطلبي تحت عنوان ، صمد بهرنگي نيز در شماره دوم آن )ايران شناساند

  . نوشته است "آذربايجان
  

اعتراضات و مبارزات دانشجوئي در تداوم اعتراض عليه شهريه تحميلي، دانشگاه تبريز را فرا  1346در بهار سال 
 گرديدندگان اعتصاب يكي از گردانخود  كاظم با شور مبارزاتي وافر، فعاالنه در اين مبارزات شركت جست و. گرفت

تهيه اعالميه و سازماندهي پخش آن در محالت مختلف تبريز يكي از كارهائي بود . نقش به سزائي در آن ايفاء نمودو 
؛ در اين كار مشخص مبارزاتي، مبارز گرانقدر صمد بهرنگي در كه او با جديت و احساس مسئوليت به آن مي پرداخت

مد براي پيشبرد مبارزات دانشجوئي در تبريز به هر طريق ممكن كمك كرده و از در واقع ص( كنار كاظم قرار داشت 
سخنراني در تجمع دانشجويان در محلي كه ساختمان قديمي و تاريخي . )طريق كاظم كامالً در آن مبارزه فعال بود

فضاي مبارزاتي در ميان براي زنده نگاه داشتن  كاظم سعادتيدر آن قرار دارد، ازديگر اقدامات  "ارك"تبريز به نام 
وي در اين سخنراني درمقابل ارك سعي كرد با تشويق دانشجويان به عدم پرداخت شهريه، جو . دانشجويان بود

اعتصاب بزرگ دانشجويان دانشگاه تبريز درهمان سال با يورش . مبارزاتي را هر چه بيشتر در ميان آنان دامن بزند
بانها نه فقط در صحن دانشگاه به ضرب و شتم دانشجويان مي پرداختند پاس. شديد پليس ضد شورش شاه مواجه شد

گستردگي و . بلكه حتي در خيابان نيز آنها را تعقيب كرده و در مقابل چشم مردم با باتوم به جان آنها مي افتادند
انتشار  مبارزه جوئي قابل تحسين دانشجويان تبريز از يك طرف و برخورد سبعانه پليس ضد شورش رژيم شاه و

خبري مبني بر مرگ سه دانشجو در اين جريان، به آتش مبارزه در تهران وسيعاً دامن زد و آنها را به حركات 
  .مبارزاتي باز هم رزم جويانه تري كشاند

  
با توجه به اين كه  كاظم در سال قبل در دانشگاه تهران با بسياري از دانشجويان مبارز آن دانشگاه دوست شده و  

مي شناخت، اين امر باعث شد كه حال وي در جريان اعتصاب دانشجوئي بزرگ تبريز نقش حلقه رابط بين  آنها را
در اينجا اين موضوع هم بي مناسبت . دانشجويان اعتصابي در دانشگاه تبريز و دانشجويان مبارز تهران را نيز ايفاء كند

كه او نيز در زماني كه كاظم در تهران  -پرويز پوياننيست ذكر شود كه به احتمال قوي ارتباط صمد بهرنگي با امير 
در . از طريق كاظم سعادتي به وجود آمده بود - درس مي خواند دانشجوي رشته جامعه شناسي در دانشگاه تهران بود

الفبايش به تهران رفت مستقماً با پويان در ارتباط بود و با وي مراوده  كه صمد براي چاپ كتاب 46زمستان سال 
  .دائمي داشت
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شور مبارزاتي در وجود كاظم كه سرشار ازعشق به كارگران و زحمتكشان و نفرت بيكران از دشمنان مردم بود، وي 
نكبت بار ظالمانه حاكم سود  را بر آن مي داشت كه از هر روزنه اي براي مبارزه با رژيم شاه و دگرگون كردن وضع

به همين خاطر در زماني كه در كردستان با پيشگامي اسماعيل شريف زاده و مال آواره مبارزه مسلحانه اي عليه . جويد
ايجاد دوستي با . رژيم جريان يافت، او به هرچه كه مي توانست امكاني براي ايجاد ارتباط با آنها باشد دست مي زد

دعوت او و خانواده اش به خانه خود در تبريز يك مرد كرد آگاه و 
از جمله اين تالش ها بود كه هر چند به ثمره ننشست ولي به هر 

  .  حال بيانگر تالشي ارزشمند از طرف وي بود
  

كاظم در طي دوره اي كه صمد در تهران به سر مي برد، به طور 
ا نوجوانان اساساً تداوم ارتباط ب(دائم با شاگردان او در ارتباط بود 

به خصوص بهروز او و و جوانان منطقه آذرشهر يكي از كارهاي 
به همين خاطر شاگردان صمد نيز، همانطور كه  .دهقاني بود

شاگران خودشان، آن دو را كامالً از خود دانسته و برخورد 
روز و كاظم اغلب به ميان به همين خاطر در نامه هاي شاگردان صمد به او نام به .خودماني و صميمانه با آنها داشتند

دبير محترم، نامه اي كه به آقاي  ": در نامه يكي از شاگردان صمد در ده ممقان به صمد چنين آمده است.) مي آمد
قويروخ سوز اشّك "چيزهاي خنده آوري كه نوشته بوديد عبارت بود از . سعادتي فرستاده بوديد اوهم نزد ما خواند

معني عبارت تركي، خر بي دم است كه به رئيس اداره وقت ...(خوشحالي ما گرديد و غيره و چند حرف تركي موجب
كاظم همچنين نامه هائي كه در غياب صمد به تبريز مي رسيد را دريافت كرده و همراه نامه خود براي ). اطالق شده

محصل . دج برايت رسيدهنامه اي از سنن ": كاظم در يكي از نامه هايش به صمد مي نويسد. او در تهران مي فرستاد
كاظم نيز همانند . "است...البته من نامه راباز كردم و خواندم، راجع به اولدوز و كالغ ها. است شاگرد كالس هشتم

تمام بچه هاي ...  ": در ادامه همان نامه نوشته است. بقيه دوستان نزديك صمد از رفتن او به تهران دلتنگ بود
ياشار و اولدوز و كالغ ها . ولي صمد بماني. خوشحالي بمان. قرار است بماني تهران شنيدم كه. مدرسه منتظرت هستند

ولي من به همه . نه صمد آخير جاني -و بچه ها از ماندنت در تهران دچار تب شدند، كه عمو هم صمد تهراني بشود
مد بهرنگي نوشته در فراغ ص كاظماز احساس دلتنگي  نويسنده، ،"در كتاب راز مرگ صمد ".شان قول مي دهم

روزي را به خاطر دارم كه شنيدم قرار است صمد در رابطه با چاپ كتاب الفبايش ديگر به تبريز نيايد و در  ": است
درست مثل اين كه عزيزي از خانواده اي به سفري برود و . غمي، غم ناشناخته اي در دلم انبار شد. همان تهران بماند

كاظم را مي . البته اين فقط من نبودم كه چنين حالتي داشتم. ره او را خواهي ديدتازه معلوم هم نباشد كه كي دوبا
در ادامه همين مطلب، اشرف دهقاني بر دوستي  ".ديدم كه چقدر بي تاب است و مرتب از صمد حرف مي زند

م كه كاظم به امروز وقتي به گذشته برمي گردم مي بين ": صميمانه خودش با كاظم سعادتي تأكيد كرده و مي نويسد
صفا و خوش قلبي او باعث شده بود كه من پيش او خيلي احساس راحتي بكنم، . راستي صميمي ترين دوست من بود

هيچ وقت نشده به عكس كاظم نگاه كنم و دلم . به راحتي در مورد مسايل مختلف با من حرف مي زد. او نيز چنين بود
  ).67، چاپ دوم صفحه "گ صمدراز مر"از كتاب (  ".شديداً براي او تنگ نشود

 

  

  

  

  

 )1312-1347(رهبر مبارز كرد، مال آواره 



از قول روح انگيز دهقاني گفته شده  "راز مرگ صمد"در كتاب . خانه كاظم و روح انگيز، مأمني براي صمد بود 
مأموران ساواك طوري صورت صمد را درب و داغون كرده بودند كه او به مدت يك هفته به خانه شان ": است
جه هاي مأموران ساواك در تبريز به مدت يك هفته در خانه كاظم و آري او پس از تحمل شكن). 67صفحه ( "نرفت

صمد در مقابل صاحبان زر و زور كه  1347همانطور كه مي دانيم در سال . روح انگيز مانده و از خانه خارج نشده بود
ايستاد و كار آن همراه با دست بردن به كتاب الفباي او قصد داشتند صمد را به تسليم و سازشكاري بكشانند، قاطعانه 

كتاب را نيمه تمام گذاشته و به تبريز برگشت؛ و مي دانيم كه 
وابستگان به ساواك در تبريز به خاطر تمرّد صمد چگونه به اذيت  

  . و آزار او پرداخته و به هر تهديدي دست زده بودند
  

ناگواري براي صمد  "حادثه"پس از اطالع از خبري كه از وقوع 
قره داغ حكايت مي كرد، اقدام بالفاصله كاظم بهرنگي در منطقه 

اسد (به همراه برادر صمد  سعادتي در رفتن به آن منطقه
، يكي از ارزشمندترين اقدامات وي بود كه نتيجه بسيار )بهرنگي

در اين مورد . مؤثر براي تاريخ مبارزاتي مردم ايران به بار آورد
مي  226اسد بهرنگي در كتاب برادرم صمد بهرنگي صفحه 

آن روز وقتي به وسيله تلفن دوستي مطلع شدم كه براي  ": نويسد
در آن زمان كاظم براي خود  "، ".صمد در كنار ارس حادثه اي رخ داده، به اولين كسي كه مراجعه كردم كاظم بود

م براي باه. او به محض شنيدن خبر، كار را تعطيل كرد. خانه اي مي ساخت وخودش هم قاطي عمله ها كار مي كرد
آن شب را ما تو خانه دوستي گذرانديم، مانده بوديم كه جواب . گرفتن اطالعات دقيق تري پيش چند نفري رفتيم

همراهي كه صمد را  "، "صبح هم با كاظم بدون رفتن به خانه هايمان عازم كنار آراز شديم. پدر و مادر را چه بدهيم
در كتاب راز مرگ صمد نيز وضعيت . "ي زديم او را پيدا نكرديمبرده بود، آب شده و به زمين رفته بود، به هر در

بازگشت از اين سفر دردناك و آوردن جنازه صمد بهرنگي، از طرف نويسنده چنين توصيف از كاظم سعادتي پس 
چه جمعيت بزرگي بود؛ قبرستان  - به ياد دارم روزي را كه در قبرستان اماميه تبريز جمع شده بوديم ": شده است

قيافه كاظم از جلوي چشمم . و كاظم جسد صمد را بياورند) اسدبهرنگي( و منتظر بوديم كه اسد آقا  - از آدم بودپر 
پشت كفش هايش را خوابانده بود وپاشنه پاهايش از جوراب هاي پاره . سر و وضع آشفته اي داشت. محو نمي شود

وقتي . فغان مي كرد) فته و رنج زيادي كشيده بودندآنها براي پيدا كردن جسد صمد روزها راه ر(اش بيرون زده بود 
تابوت را كنار قبر گذاشتند به طرف قبر خم شده و با دست هايش خاك ها را كنار مي زد و در همين حال فرياد مي 

تالش پر ). ، چاپ دوم82صفحه ( ".صمدم را مي خواهم خاك كنم و همچنان خاك را چنگ مي زد. زد برويد كنار
و دشوار كاظم به همراه اسد كه چندين شبانه روز ساحل آراز را براي پيدا كردن جسد صمد بهرنگي رنج و عذاب 

چرا كه اين كار نه تنها در همان زمان  ؛اين امر، از اهميت تاريخي برخوردار گشت گشته بودند و موفقيت آنها در
بلكه بعدها نيز با مجموعه مسايل رو  "صمد به شوروي گريخته است"باعث افشاي شايعه ساواك ساخته شد كه گويا 

زخم هائي كه در  هب توجهبا (قبل از غرق كردنش در آب هاي آراز شده و از جمله مورد يورش قرار گرفتن صمد 
، نقاب از چهره دشمنان و فريبكاران )مشاهده شد و در گزارش پزشك قانوني نيز قيد شده استروي بدن وي 
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تا آنجا كه امروز بر اساس تمام شواهد و مدارك و  -ستي و حقيقت قرار گرفتگشود و اين امر در خدمت كشف را
همه داده هائي كه تا كنون ارائه شده ديگر ترديدي به جا نمانده است كه مزدوران وابسته به ساواك در تبريز صمد 

، چاپ دوم "دراز مرگ صم"در اين مورد آخر به خصوص رجوع شود به كتاب . را در رودخانه آراز شهيد كردند
  .   "1387شهريور  - با افزوده هاي جديد و اسناد و مداركي ديگر"
   

مي توان تصور كرد كه از دست رفتن صمد چه غم سنگيني 
همچنان كه بردل ديگر ( روي دل كاظم به جا گذاشت 

اما مرگ صمد، مرگ سرخي ). دوستداران و ياران نزديك او
ديگر به مبارزه هرچه بود كه كاظم را نيز همانند خيلي هاي 

در همان سال . بيشتر و جدي تر با دشمنان مردم فرا خواند
خانه كاظم مرتب از جمع دوستان دانشجوي او و  1347

او  .فضاي بحث و گفتگو در مورد مسايل مختلف پرمي شد
براي مالقات با دانشجويان زنداني به زندان نيز مراجعه مي 

هي بود كه مادرش نيز يكي از آن زندانيان فرج سركو. كرد
البته سركوهي در زندان . كه از شيراز براي مالقات با فرزندش به تبريز آمده بود مدتي را در خانه آنها سكونت كرد

به گونه  50تبريز تسليم طبي پيشه كرد و شخصيت واقعي خود را براي كاظم و ديگران شناساند، كما اين كه دردهه 
دوستان و آشنايانش را لو داده و به  "يك اتوبوس"به تعداد نفرات مي شد، نامبرده اي كه در زندان هاي شاه گفته 

سركوهي اگر چه هنگام شهادت صمد در زندان به سر مي برد و از وقايع حول و حوش . دنبال خود به زندان آورد
ز طريق نشريه در پروژه اي كه وزارت اطالعات جمهوري اسالمي ا 1370مرگ صمد اطالعي نداشت اما در سال 

آدينه عليه صمد و ياران فدائي او و از جمله كاظم به راه انداخت فعاالنه شركت جست و دروغها و اتهاماتي را به ياران 
  . صمد نسبت داد كه تبليغات جمهوري اسالمي در آن زمان به آنها نياز داشت

  
گرفت، كاظم به نوبه خود در جمع آوري كه تشكل چريكهاي فدائي خلق در تبريز شكل مي  1347از نيمه دوم سال 

كوهنوردي كه از دير باز . دوستان و آشنايان خود از منطقه آذرشهر گرفته تا دوستان ديگر در تبريز نقش ايفاء نمود
. در تبريز آغاز شده و كاظم يكي از شركت كنندگان در آن بود، حال با تركيب جديدي از رفقاي مبارز اجرا مي شد

اظم خانه خود را به محلي براي تجمع دوستان تبديل كرده بود، دوستاني كه هر يك بعداً به عنوان در اين زمان ك
رفقاي انقالبي چون عليرضا نابدل، مناف فلكي، محمد تقي زاده، . رفقاي گرانقدر چريك فدائي خلق شناخته شدند

درهمين دوره مرتب بهروز و صمد و ديگر شاگردان و دوستان مشترك كاظم و ، اصغر عرب هريسي عبداهللا افسري
زندگي مبارزاتي كاظم از به طور كلي، . در خانه او حضور مي يافتند و گاه در برنامه هاي كوهنوردي شركت مي كردند

زمان ارتباط مجدد اميرپرويز پويان با بهروز دهقاني و ايجاد روابطي كه به شكل گيري چريكهاي فدائي خلق در 
اينك جهت كامالً مشخصي يافته و او با رعايت  كاظمفعاليت هاي مبارزاتي . گرگون گرديدتبريز منجر شد كامالً د

  . كامل اصول مخفي كاري به انجام هر كاري كه به او رجوع مي شد مي پرداخت

 



است كه توفان شديدي در تبريز برپا شده  و بسياري  1349يكي از خاطرات به جا مانده از كاظم مربوط به زمستان 
در چنان شب سرد و طوفاني  كاظم كه . چه و خيابان اسير توفان گشته و قادر به رفتن به خانه هاي خود نبودنددر كو

. از طريق راديو متوجه موضوع شده بود به خيابان رفته و به كمك كساني كه در طوفان گير كرده بودند پرداخته بود
روي پاهايش بايستد؛ بدن او منجمد شده و به خصوص او وقتي به خانه رسيده بود از سرما به سختي مي توانست 

از اين موضوع اسد بهرنگي نيز در همان زمان مطلع شده و دركتاب ياد شده . گوش هايش به شدت يخ بسته بود
  :ازاو، واقعه را چنين توضيح داده است

  
فان كه بعد از ظهر شروع تو. مدت يك شبانه روز برف و بوران شديدي تبريز را فرا گرفت 49در زمستان سال  " 

آن شب تا صبح راديو تبريز امداد گران و افراد عادي . شد چنان شديد بود كه كسبه دكان را بستند و به خانه چپيدند
ده ها نفر كه نتوانسته بودند خودشان را به خانه برسانند تو برف و . را در جاهائي كه الزم بود به كمك فرا مي خواند

يك عده افراد خير در مسجد ها را . آنشب تبريز يكي از سردترين شب هايش را گذراند. دبوران تلف شده بودن
در چنين شبي كاظم تو كوچه ها  .بازكرده بودند و كساني را كه نتوانسته بودند به خانه هايشان برسند پناه مي دادند
او چندين نفر را از مرگ نجات . مي گشت و به كمك كساني مي رسيد كه در ميان توفان نمي دانستند چكار كنند

. بعد از آن شب كاظم دو سه روز مريض شد و افتاد. داده بود و به مسجد محله رسانده بود و يا به خانه شان برده بود
ولي او خوشحال بود، خوشحال از اين كه . صورتش ترك برداشته بود،گوش هايش مثل لبو سرخ شده و باد كرده بود

وقتي كاظم وقايع شب گذشته  را نقل كرد تازه دانستيم كه تبريز چه شب وحشتناكي . بود آن شب تو كوچه و خيابان
   ".را از سر گذرانده است

استواري و پايداري كاظم در اين شب همه را به ياد قدم هاي استواراش دربرنامه هاي كوه نوردي مي انداخت كه 
ردا چيچك آي گوله باتين، هامي دان گؤيچك آي گوله داغ ال "صعب ترين قله ها را ضمن خواندن  آواز تركي 

  .در مي نورديد "باتين
  

براي مادر دهقاني كه وي را  كاظم عالقه و احترام زيادي 
براي . خطاب مي كرد، داشت  "آبا"همچون فرزندان او، 

مبارزه و انقالبيون، بسيار  كاظم حد آگاهي و عشق آبا به 
همچنين او  .ستايش بود جالب و شورانگير و درخور 

خودماني براي اشرف دهقاني  دوستي بسيار صميمي و 
آهنگراني را نيز با وي برقرار  بود كه ارتباط نزهت روحي 
صميميت در خانه خود  كرده و بارها از آنها با صفا و 
مكاتبات كاظم سعادتي با  متأسفانه از . پذيرائي كرده بود

با  خاطرات مشترك آن دو ، همچنان كه از بهروز دهقاني
هم و به خصوص از كار مشترك انقالبي اشان در زمينه اي كه به شكل گيري چريكهاي فدائي خلق در تبريز مربوط 

   .  و اين خالئي در زندگي نامه او به شمار مي روداطالع چنداني در دست نيست،  مي شود، 
  

    



 

 

٢١

طالعاتي كه ساواك با شكنجه به دنبال ا. تاريخ شهادت بسيار دلخراش كاظم سعادتي است 1350ارديبهشت  22
با يورش به خانه دهقاني ها . مبارزين به دست آورده بود، به هويت بعضي از انقالبيون از جمله كاظم سعادتي پي برد

در تبريز، ساواك محمد دهقاني را دستگير نمود و همزمان مأمورين جنايت پيشه، كاظم را از كالس درس اش ربوده 
ساواك براي اين كه بتوانند بهروز و رفقاي مرتبط ديگر با چريكهاي فدائي خلق را از طريق  مأموران. و با خود بردند

آن طوركه بعدها ( كنترل كاظم دستگير كنند او را موقتاً آزاد كردند 
معلوم شد اين روش را ساواك در مورد خيلي از مبارزين آن دوره كه 

داد تا پس از  از حد فعاليت انقالبي آنان غير مطلع بود انجام مي
دستيابي به مبارزين ديگر از طريق كنترل، خود آن فرد را نيز دوباره 

از  يك رفيق مبارزاما براي كاظم حتي تصور اين كه ). دستگير سازد
طريق او گرفتار دستگاه مخوف و آدمكش ساواك گردد، چنان زجر 
ه آور وغير قابل تحمل بود كه او حاضر بود هزار بار بميرد تا اين ك

بنابراين پس از رها شدن . اجازه دهد كه چنين امري به وقوع بپيوندد
از دست آدمكشان دستگاه امنيتي شاه، با شجاعت تصميم خود را 

او در شرايطي كه مي دانست خانه و تلفن اش تحت كنترل . گرفت
دشمن قرار دارد، براي جلوگيري از هر گونه گير افتادن رفيقي در اين 

ظ اسراري كه نمي بايست در اختيار ساواك قرار رابطه و براي حف
گيرد، در حالي كه كامالً خونسرد به نظر مي آمد و حتي طالبي نوبرانه هم خريده و به خانه آورده بود و طبق معمول با 
فرزندش ياشار توپ بازي معمول را هم كرده بود، شبانه با بريدن رگ هاي دستش در خانه خود به زندگي خويش 

اد، به زندگي مردي كه به خاطر صفا و پاكي و برخوردهاي بسيار صميمانه و عميقاً دلسوزانه اش با كارگران و پايان د
  .زحمتكشان در دل آنها جاي داشت

  
كتاب برادرم  196جاي دارد،  اسد بهرنگي در صفحه  "بادي رحمت"در تبريز در گورستان  كاظم سعادتيآرامگاه 

تي روي تخته سنگ، تو مرده شوي خانه دراز كشيده بود، آدم باورش نمي شد كه وق ": صمد بهرنگي نوشته است
با ديدن او فكرم رفت به روزهائي كه با هم جنازه صمد را مي آورديم و او براي تسكين من . كاظم مرده است

ستان برگرديم، قبل از اين كه ما از قبر. كرده است گوئي حاال هم همان لبخند در لبش جا. لبخندهاي زوركي مي زد
خوشبختانه قبل از رفتن به قبرستان من با كمك خانم اش بعضي از كتب . مأمورين خانه اش را زير و رو كرده بودند

  . "و ياد داشت ها را كه فكر مي كردم مسأله ساز باشد بيرون برده بوديم
  

در تبريز (چهره كارگر پير باربردر تشييع جنازه كاظم مردم زحمتكش زيادي شركت كردند؛ و در آن ميان هنوز هم 
"ال به فارسي - "البحامممد عمواوغلي كه در سوگ كاظم با صداي بلند از ته دل گريه مي كرد )گفته مي شود - حم ،

و خطوط پررنج صورت اش خيس اشك هاي جاري بي امان از چشمانش بود، در مقابل چشم همه آنهائي قرار دارد 
گريه هاي سوزناك و اشك هاي ممد عمواوغلي حد سوزش . انه اش حضور داشتندكه در مراسم سوگواري او در خ

 



ديگران با افسوس و حيرت مي پرسيدند كه آيا او پدرش . قلب او و عمق عشق اش به كاظم را نمودار مي كردند
ر كارگ. ؟ ولي نه، ممد عمواوغلي در مرگ پسرخود كه جوان مرگ شده بود هرگز چنان اشكي نريخته بود!است

  . با مرگ كاظم يكي از صميمي ترين دوست و غمخوار خود را از دست داده بود زحمت كش و رنجديده ما، 
  
در دوره نامزدي كاظم با روح انگيز آنها با هم شعرهاي شاملو را مي  

روزي ما دوباره كبوتر ": خواندند و اين قطعات مرتب ورد زبانشان بود
 "...اني دست زيبائي را خواهد گرفتهايمان را پيدا خواهيم كرد و مهرب

هرگز از مرگ نهراسيده ام، اگر چه ": و به دنبال آن مي خواندند
دستانش از ابتذال شكننده تر بود، هراس من باري همه از مردن در 

در . "سرزميني است كه مزد گوركن از آزادي آدمي افزونتر باشد
يز قطعات باال رابطه با مرگ زندگي آفرين كاظم و همينطور روح انگ

  .يادشان گرامي و راهشان پر رهرو باد! چقدر با مسما هستند
  

كاظم سعادتي با همه صفا و صميميت و خوش قلبي اش و با همه 
جسارت وشجاعت انقالبي اش همواره در ياد مردم مبارز ايران زنده 

ياد اين چريك فدائي خلق كه براي تداوم مبارزه انقالبي . خواهد ماند
از شده در جامعه به نفع سعادت كارگران و زحمتكشان، تازه آغ

  .فداكارانه از جان خود نيز گذشت، فراموش نشدني است

 كاظم و روحي
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:ضميمه  
  شفق - ع 

  ! ساده يك نامه عميق منگاهي به كال
  )به ياد مادر انقالبي، زن آزاده و مبارز، روح انگيز دهقاني(

 خانمي با وقار ، خود توانسته است مورد احترام عموم. ه دل شاد شدمجداً از ت. متقابال سالم مرا به خانم هما برسانيد...
باشد و حاال از تو مي پرسم وقتي خانمي با آن سنگيني و وقار در آن جا در ميان شما درس مي خواند، چطور مردها از 

عادت ديرينه  فكر مي كنم اگر ترا از ميان مردها بيرون بكشم مي توانم ادعا كنم كه اين. زن ها بد مي گويند
فكر نمي كنم اگر مسئوليت زنان به عهده مردها بود مي . هميشه بي خود و بي جهت از زنان بد مي گويند. مردهاست

شايد علتش را در مواقعي كه پيشمي حضوراً مطرح كنم و شرح بدهم و ترا قانع . توانستند خوب از عهده بر بيايند
اين كه، تمام خانم ها، آن هايي كه شوهر كرده اند، سفارش  توضيح. كنم كه تقصير هميشه متوجه آقاهاست

مخصوصي كه به دختر ها دارند اين است كه حتي االمكان ازدواج نكنند و هزار و يك دليل براي اين نصيحت 
خودشان دارند ولي من هرگز با اين حرف هاي آن ها از ميدان در نمي روم و به وسواس نمي افتم و هيچ گونه شكي 

  ...اه نمي دهم كه شوهر من هم مثل مردان ديگر فكر خواهد كردبدل ر

ايكاش وقتي در باره الدوز و كالغ ها نطق مي كردي من آن جا بودم بهت كف مي زدم و به مردم مي فهماندم كه ...
  ...من اين چنين شوهر اليقي دارم

نداري، بقدري ناراحت مي شدم كه  وقتي فكر مي كردم كه تو تنها هستي و الباس و اثاث، بخصوص پول كافي...
 ...، پنج بيدارم 5/4خواب از سرم مي پريد و مرتب شب ها از ساعت 

  ...نگراني تو به نظر من بي مورد است انسان بايد هميشه و در هر حال متكي به خودش باشد

  1345آبان  28

  
مادر انقالبي ، همسر رفيق (روح انگيز دهقاني اين ها بخش هايي از نامه بي پيرايه ولي عميق و مملو از عشقي ست كه 

ساله اي بود  25سال پيش، زماني كه زن جوان  46)  كاظم سعادتي و خواهر رفقا، بهروز دهقاني و اشرف دهقاني
) شخصي و اجتماعي (خطاب به محبوب و همسر خود يعني كاظم سعادتي مي نويسد و برخي از دغدغه هاي فكري 

با او از رنجي كه در نتيجه دوري از او . يط اش را با شريك زندگيش در ميان مي گذاردزندگي خود و شرايط مح
گرفتارش شده و فقر مالي اي كه بر ابعاد آن درد مي افزايد و باعث شب نخوابي هايش آن هم در دوراني كه باردار 

  .  است مي شود، سخن مي گويد، ولي در همان حال به وجود او افتخار مي كند



نده نامه كه در يكي از سياه ترين دوران هاي سلطه اختناق نويس
زندگي مي كند، زني از بخش آگاه خلق است كه در مكتب صمد ها 

درست به همين دليل است كه چند . و بهروز ها پرورده شده است
سال پس از تاريخ نگارش اين نامه و بدنبال طوفاني كه از مبارزات 

در جامعه بر پا شد، وي نيز به  خونين چريكهاي فدائي خلق ايران
طوفان انقالب و راه رهائي كارگران و توده هاي تحت ستم ايران 
پيوست و تمام دار و ندار و فرزندانش را نيز بي هيچ باكي به اين 

  .طوفان سپرد

بدون شك در شرايط امروز يعني اندكي كمتر از نيم قرن پس از 
آگاهي و جنبش انقالبي  نگارش اين نامه و به دنبال رشد همه جانبه

كه  57- 56به ويژه وقوع يك انقالب توده اي در سالهاي (زنان، 
توده هاي زحمتكش زنان با الهام از مبارزات خواهران فدائي خود 

تأكيد اين نامه در مورد مسايل زنان و دفاع از حقوق زن يك امر بسيار عادي ) نقش بس ارزنده اي در آن ايفا كردند
شرايطي كه هنوز  -شمسي  40اما هنگامي كه شرايط آن دوره يعني سال هاي مياني دهه . است و پذيرفته شده

در عرصه هاي مختلف اجتماعي و ) و نه نخبگان و برگزيدگان طبقه حاكم(حضور وسيع و اجتماعي زنان مستقل 
تفكري كه در مورد مسئله  را در نظر بگيريم آن گاه مي توان ارزش و اهميت -سياسي در ميان بسياري يك تابو بود 

  . زن در اين نامه به آن اشاره شده است را بهتر فهميد

گذشته از مهر و محبتي كه در اين نامه در رابطه عاطفي بين روح انگيز و همسرش موج مي زند، گذشته از محروميت 
اما  - س و البسه اي هم چرا كه پولي در بين نيست و اسا - هاي ناشي از فقر مالي كه در نامه روحي منعكس است، 

بخش مربوط به اظهار نظر روح انگيز در مورد مسايل زنان نمونه اي هر چند كوچك و برجسته را به نمايش مي 
گذارد كه نه تنها سطح آگاهي او و فضايي كه در آن سال ها او در آن پرورش مي يابد را منعكس مي كند، بلكه 

تفكرات انقالبي را به منصه ظهور مي گذارد كه در آن زمان به مثابه  گوشه اي هر چند كوچك از سير تكامل و رشد
  . يك نسيم تازه صبحگاهي گوشه و كنار جامعه تحت سلطه ما را نوازش مي داد

در شرايطي كه پس مانده هاي بسيار قوي تفكرات و ارزش هاي فئودالي و عقب مانده به ويژه در مورد مسئله  زن 
است و در شرايطي  كه رژيم شاه به مثابه رژيمي تا مغز استخوان وابسته و ديكتاتور، به هنوز بر دوش جامعه سوار 

بياد ! يعني معيار كاال بودن زن –رغم تالش براي گرفتن پز آزادي زن، مبلغ سيماي زني با معيار هاي ارتجاعي ست 
ستند، در شرايطي كه اين رژيم آوريم كه خود شاه در مصاحبه اي حتي مطرح كرد كه  زنان حتي آشپز خوبي هم ني

برخالف ادعاي دادن آزادي به زنان همچنان با پاسداري از قوانين و مقررات ارتجاعي مذهبي حاكم بر جامعه، 
نامه فوق بر پيگيرانه نگهبان و محافظ زنجيرهاي بسته به دست و پاي زنان و مدافع فرهنگ مردساالرانه غالب است، 

عه صحه مي گذارد كه در نفس خود با تعريف رابطه واقعاً برابر بين مرد و زن، به وجود يك جريان مترقي در جام
همين جريان فكري ست كه چند سال بعد در تكامل اجتناب ناپذير  . مبارزه با فرهنگ مرد ساالرانه بر خاسته است

بارزه مسلحانه با ارتجاع خود نسلي از آگاه ترين زنان را به عاليترين شكل مشاركت در مبارزه سياسي يعني عرصه م

 



 

 

٢٥

و ديكتاتوري وابسته حاكم براي گسستن قطعي هر گونه زنجير بر دست و پاي زنان و برابري واقعي با مردان و 
زناني كه خونشان مسير انقالب ايران و تاريخ مبارزات آن را تزئين كرد و . باالخره رهايي قطعي آنان جذب مي كند

  . ترديد ناپذير زن آگاه و مبارز در جامعه تحت سلطه ما هستند هنوز بعد از گذشت چند دهه الگوي

ها و حماسه آفريني هايش در نبرد با  همان نسلي از زنان آگاه كه رفيق اشرف دهقاني در بحبوحه دالوري
 باز را خود طبقاتي آگاهي زن كه هنگامي اما": امپرياليسم و ارتجاع در كتاب حماسه مقاومت در موردشان مي نويسد

 هم در به را او كه شناختي و آگاهي چنان آن ، است يافته باز را خود طبقاتي آگاهي كه مردي همراه و يابد مي
 آگاه است "انساني" بلكه.  نيست ارتجاعي هاي معيار با "زن" يك او ديگر ، دارد مي وا طبقاتي فاسد نظام كوبيدن

 تمام از آگاهي با او.  يابد باز را خود شايسته شكوه و استينر مقام "انسان" آن در كه پردازد مي نظامي ساختن به و
 انقالبي مرد و انقالبي زن.  ندارد هراس دشواري هيچ از خود واالي آرمان راه در و نهد مي راه به قدم ، مشكالت
 ايجاد ايبر ها آن.  اند رسيده خود رستاخيز به كه هستند هايي انسان گيرند مي قرار مبارزه سنگر در كه هنگامي
 اصوال – نه يا است خوب زن آزادي – داد آزادي بايد چقدر زن به كه مسئله اين آن در كه كنند مي مبارزه اي جامعه
 كنار در آن پيشبرد براي و كنند مي استفاده زندگي مزاياي از يكسان مرد و زن ، ها انسان همه بلكه.  نيست مطرح
   ".ميكنند كار و تالش هم

و  آگاه ولي زحمتكش و فقير خانواده يك از او .كند مي مايه مي گيرد و در آن زندگي فضايي نينچ از انگيز روح
 رفيق يعني انگيز روح زندگي شريك و همسر. است مشهود او نامه درسطور واقعيت اين تاثير و است، مبارز برخاسته

 انقالبي روشنفكران از يكي ش اين نامه،نگار تاريخ كه او نيز متعلق به يك خانواده زحمتكش است، در سعادتي كاظم
تمامي هم و غمشان و هدف زندگيشان يافتن راه مبارزه و شكستن بن بستي ست كه سايه اش  كه است آن دوره

          .همچون بختكي بر سر كارگران و خلقهاي تحت ستم ما افتاده است

ها را پايين تر  هاي مرتب از زنان و آن "د گوييب"ديرينه مردهاي زمان، به  "عادات"نامه روح انگيز به فرهنگ و 
اما به رغم تأكيدي بجا بر اين واقعيات، روح انگيز تسليم ايده هاي فمينيستي مرد ستيزانه .  شمردن اشاره مي كند

او در شرايطي اين نامه را نوشته است كه فرهنگ مردساالري، فرهنگ كامالً پذيرفته شده در جامعه بود و . نمي شود
ابعادي وسيع در ميان خانواده ها نقش ارتجاعي خود را ايفاء مي كرد، فرهنگي كه باعث آن بود كه در سطح  در

جامعه، مردها بر زمينه شركت در عرصه هاي مختلف اجتماعي، به طور عموم باور داشته باشند كه برتر از زن ها 
رورند و بايد از حقوقي برخوردار باشند كه زن ها از هستند و زنان نيز در ابعاد عمومي بپذيرند كه مردها به راستي س

با تسلط فرهنگ مرد ساالرانه در ابعادي وسيع در ميان خانواده ها بود كه توصيه عدم ازدواج به . آن ها محرومند
اما روح انگيز با توجه به فرهنگ و . دخترها به عنوان يكي از راه هاي نجات از سلطه مردساالري معرفي مي شد

عادات  با او. "از ميدان به در نمي رود"ي باالي انقالبي خود، در مقابل چنان تفكراتي مي ايستد و به قول خودش آگاه
كند و حتي در نامه به همسري كه از تبار آن مردان نيست  مي مبارزه ديرينه و تفكرات ارتجاعي در ميان مردها

سي كاظم در محيط دانشگاه بر انگيخته، شادي خود را به فرصت مي يابد تا با تكيه بر وقار و احترامي كه زن همكال
  .عنوان يك زن از اين امر ابراز داشته و بر ضرورت مبارزه با تفكرات مردساالري تأكيد كند



بدون شك چنين خصوصيات عالي انساني در وجود زن آزاده اي مثل روح انگيز، نمي توانست بدون وجود يك 
چون رفيق بهروز  - ه زن از سوي رفيق كاظم و ساير مردان حول و حوش او برخورد كمونيستي نسبت به مسئل

دهقاني كه اتفاقاً بيشترين تأثير مبارزاتي را روي وي داشت و شديداً مورد احترام و عالقه روح انگيز بود و همچنين 
  .تجلي يابد - رفيق صمد بهرنگي كه از نزديك ترين ياران او و خانوداده اش بود 

 از پس اقتصادي تحوالت در آن سال ها به موازات وقوع. شمسي ست چهل ش اين نامه اواسط دههتاريخ نگار
 ما، آبستن سلطه تحت جامعه ايران، در امپرياليست ها توسط شده طراحي "ارضي اصالحات" و "سفيد انقالب"

 تحكيم م عرصه ها مشغولدر تما شاه، كودتايي رژيم قامت در كه وابسته بورژوازي. بود چشمگيري و بزرگ تحوالت
 هاي چكمه زير در جهاني داران سرمايه توسط شده ديكته هاي برنامه اجراي با بود، جامعه در خود پايگاه گسترش و

 و كارگران ارزان كار نيروي استثمار و طبيعي منابع بيشتر چه هر غارت هدف با را ايران بازار ديكتاتوري،
 آماده ها سرمايه اين هجوم امپرياليستي و هاي گذاري سرمايه گسترش ظوربمن اربابانش، توسط ايران زحمتكشان

 و سلطه تحت نمي توانست جامعه تحوالت اين طبيعي بطور. بود جاري هاي تضاد وجه يك تنها اين اما. ساخت مي
 سال ها، آن در سياسي و اقتصادي تحوالت بستر بر كه بطوري. ندهد قرار تاثير تحت اجزايش تمامي در را ما ملتهب
 جامعه. كردند مي نمو و رشد سرعت به و گشته پديدار كودتا، از بعد زده خفقان جامعه در نويني تكاملي عناصر
 چنين در. بود متعالي و نوين هاي ايده و تفكرات انقالبي، روشنفكران انقالبي، عناصر از نويني نسل تولد آبستن
نامه روح انگيز گوشه اي از پيش زمينه  .يافتند تولد فدائي هاي كمونيست سياهكل، رزمندگان نسل كه بود اوضاعي

به وجد مي آيد و آرزو مي  "الدوز و كالغ ها"كاظم راجع به  "نطق"هاي اين فضا را منعكس مي كند؛ وقتي كه از 
ن جوانه چرا كه دوره، دوره روييد. كند كه آن جا بود تا او را تشويق و به مردم مي گفت كه چه همسر آگاهي دارد

و كالغ دانايي ست كه مي كوشد از زبان حقيقت گوي بچه ها به مردم رخوت زده و از  "الدوز"هاي جرأت و ظهور 
تنها چند سالي پس از . خود بيگانه درس حقيقت جويي و زندگي و خيزش براي مبارزه بر عليه ديو استبداد دهد

شده، با ) يعني تئوري انقالبي(ه اينك مجهز به سالح نقد نگارش اين نامه است كه ما مي بينيم روشنفكر انقالبي ك
درك وظايف تاريخي خويش، در تالش براي نقد با اسلحه براي تغيير وضع موجود به ميدان مي آيد و با وثيقه 

او با عمل خويش راه گشا مي شود، . گذاردن خون خود به ترويج آگاهي به منظور تغيير جامعه برمي خيزد
نجام مي گيرد و جامعه رخوت زده به شور زندگي مي افتد و فرزندان انقالبيش را در آغوش گرم سرا "پيوندها"

 "نطق"چنين بود كه نقش انقالبي چريك فدائي خلق، رفيق كاظم، همسر و يار روح انگيز، تنها به ايراد  .خود مي گيرد
، اين رشيدترين .... مد، امثال كاظم و بهروز و زماني كه پاي عمل به ميان آ. محدود نماند "الدوز و كالغ ها"راجع به 

ي خنجر بدست تكامل  "ماهي سياه كوچولو"جوانان آن نسل با پراتيك و عمل شان نشان دادند كه چگونه به سطح 
  . را بدرند "مرغ ماهي خوار"يافته و حاضر شدند تا براي از بين بردن عامل اسارت توده ها، گلوي 

اين نامه در چارچوب آن نوشته شده و شناخت عيني از محيطي كه نويسنده نامه به  براي درك عيني شرايطي كه
خطاب روح انگيز در اين نامه، كاظم سعادتي . مثابه يك زن آزاده در آن بسر مي برد بايد كمي بيشتر مكث كرد

فراموش نشدني اش است كه  در سال هاي مورد بحث در ميان رفقاي تبريز و به ويژه در ميان دو يار ارزشمند و 
يعني صمد و بهروز به سر مي برد؛ همان رفقائي كه در ثقل تحوالت مربوط به پروسه آمادگي و تدارك نظري و عملي 
براي تشكيل بزرگترين سازمان كمونيست ايران يعني چريكهاي فدائي خلق ايران قرار داشته و تداوم فعاليت هاي 
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مسعود احمد زاده و امير پرويز پويان و عباس مفتاحي، چند سال بعد شان در كنار انقالبيون كبيري نظير رفيق 
اتفاقي نبود كه كوتاه زماني بعد، همين كمونيست هاي . سرانجام منجر به تولد سازمان چريكهاي فدائي خلق شد

 فدائي بودند كه در نخستين مصاف هاي بزرگ مرگ و زندگي با ارتجاع، كه مي كوشيد شكوفه هاي جرأت را  با
شكنجه و اعدام  پرپر كند، با نثار خون خود، ايستادند و با اين عمل انقالبي در نگه داري و حفاظت از موجوديت اين 
سازمان نوپا، اين سالح گرانبهاي طبقه كارگر ايران يعني چريكهاي فدائي خلق نقشي جاودانه ايفا كردند؛ و بيهوده 

ه نوين و خون پاكشان به پرچمي تبديل گشت براي به ميدان نبود كه مرگ آن ها سرودي شد براي تداوم يك را
نسلي كه روح انگيز اين زن آزاده در ميان آن ها پرورش مي يافت ! آري. آمدن صد ها و هزاران بهروز و كاظم ديگر

  .  به ضرورت زمان پاسخ دادند و به همين علت هم به تباري جاودان در تاريخ ميهن ما بدل شدند

دشمن هراسان و ... موفقيتي براي كمونيست هاي فدائي، اين مظاهر شجاعت و پاكي ارزان نيست اما بهاي چنين
محبوب و . وحشت زده به درو كردن گل هاي سرخ و پرطراوتي كه در اين دشت تفتان روييده اند بر مي خيزد

  ...  ودمخاطب نامه روح انگيز، يعني كاظم يكي از اولين اين گل هاست كه اسير تيغ جالد مي ش

او كه به دام دژخيمان فتاده است براي آن كه زبان باز نكند دشمن را مي فريبد، به خانه و نزد عزيزان و جگر گوشه 
او با مرگي ... هايش مي رود؛ زهر بكام مي كشد و براي اطمينان از نابودي خويش رگ هاي دست خود را مي زند

اه امانت داري از اسرار خلق خون خود را با شجاعت تمام بر هولناك ولي افتخار آميز بدست تواناي خودش در ر
او با نابودي خويش، آن هم در .... زمين ريخت و دشمن را در حسرت دستيابي به اسرار سينه ستبرش باقي گذاشت

حالي كه تنها چند روز از تولد دومين كودكش مي گذشت زخم عميق ديگري بر پيكر دشمن هار زد كه مي پنداشت 
مرگ فجيع كاظم، اما پايان درد روح انگيز نيست، مزدوران . را و از طريق او يارانش را در چنگال خود داردكاظم 

سرمايه برادر كبيرش بهروز را ساعت ها و روزها و روزها شكنجه كردند و پيكرش را در زير شكنجه دريدند و او را 
سياه ارتجاع ماند و پژواك فريادهاي بهروز بر سر پرپر كردند، اما  حسرت تسليم او  همچون داغي عميق بر قلب 

خيلي زود ديوار اسارتگاه هاي مخوف را  "...بيشرف ها از جان مردم چه مي خواهيد"شكنجه گرهاي دژخيم 
درنورديد و به سرب هاي داغ و مذاب سالح زنان و مردان چريكي بدل شد كه با شليك كينه طبقاتي بهروز، سينه 

  ....  ندارتجاع را مشبك كرد

روحي به رغم تحمل درد طاقت فرساي ناشي از زخم مرگ فجيع محبوب و برادر خويش و تا سال هاي طوالني رفتن 
در زندان، و در حالي كه مزدوران رژيم شاه خود او ) محمد دهقاني(به درب زندان ها براي مالقات با برادر ديگرش 

اشرف از زندان قصر، مدتي به عنوان گروگان زنداني نموده و به هنگام فرار رفيق  1352و مادرش را نيز در سال 
كودك شيرخواره اش را از وي جدا كردند، ولي توانست تحقق يكي از آرزوهايي كه آن ها برايش به پا خاسته بودند 
يعني فرو ريختن بناي پوسيده رژيم شاه توسط كارگران و  خلق هاي تحت ستم را گرچه در غيبت عزيزترين هايش 

در آن سال هاي پرشور مبارزاتي كه توده هاي رنجديده و عاصي از ديكتاتوري بپا خاسته بودند، هيچ . ه چشم ببيندب
سپس او با تجربه ناشي از افكار و محيط مبارزاتي اي كه در . تظاهراتي نبود كه روح انگيز در آن شركت نداشته باشد

ي پرورش يافته بود، توانست چهره ارتجاعي و زن ستيز رژيم آن به مثابه يك زن مبارز و آگاه و يك مادر انقالب
جمهوري اسالمي، رژيمي كه فريبكارانه خود را برآمده از انقالب توده ها جا مي زد را خيلي زود تشخيص دهد و به 



او در . مبارزه بر عليه آن بپردازد
تظاهراتي كه در تبريز صورت مي 
گرفت شركت مي كرد و حتي يك 

راتي كه در اعتراض به بار در تظاه
اجحافات جمهوري اسالمي عليه 
معلمين بر پا شده بود، روح انگيز با 
شجاعت و شهامت خاص خود با 
حزب الهي ها كه در آن زمان با نام 
نيروي خودسر با چماق و زنجير 
براي برهم زدن هر تظاهراتي 
گسيل مي شدند در افتاد و از دست 

  . يكي از آن ها زنجيرش را گرفت

روح انگيز در ادامه راه نسل كاظم ها و بهروز ها و پيگيري براي تحقق آرمان هاي نهايي عزيزان خويش، به رغم 
سرپرستي از دو جگر گوشه اش كه ثمره زندگي با كاظم بودند، زندگي و دار و ندارش را به خدمت اهداف ياران 

 .كاظم و بهروز و اشرف نهاد

به مثابه مركزي براي رفقاي چريكهاي فدائي  خانه اشقرار دادن سته روحي ، از برخوردهاي ارزشمند و برجيكي 
خانه اين مادر انقالبي ،  ها ن سالآدر  . خلق بود كه در كردستان دست اندر كار مبارزه مسلحانه با رژيم بودند

روحي در اين دوران با  .مركزي بود براي رفقائي كه از طريق تبريز به كردستان مي رفتند و يا از آنجا بر مي گشتند
 .  احساس مسئوليتي تقدير انگيز همه هستي و دار و ندارش را در راه انقالب به كار گرفت

در مواجهه اي اجتناب ناپذير با مزدوران دستار به سر امپرياليسم در  60سرانجام روح انگيز در تير ماه سال 
ك اما قاطعانه در مقابل دژخيماني كه با نقشه اي پليد براي در انتخابي دردنا. جمهوري اسالمي رو در رو و دستگير شد

انتقام و ريختن خون اين زن آزاده ظاهر شده بودند، استوار ايستاد و سرانجام در حالي كه داستان تعرض او به 
آخوند جالد، موسوي تبريزي در سياهچال و سپس شعارها و فرياد وقفه ناپذير كينه اش بر سر جالدان شب پرستي 
كه در جوخه اعدام وي حضور داشتند، در ميان مردم تبريز سينه به سينه نقل گشت، توسط رژيم ضد خلقي جمهوري 
اسالمي اعدام شد و سر بر همان خاكي نهاد كه محبوب و همسرش در فرجام راه عشق به زحمتكشان، ساليان پيش 

  .در مقابل ديدگان خود او بر آن آغوش گشوده بود

  :عاشقانه، دلتنگي اش از غيبت و دوري كاظم را به او بيان مي كند "تهديدات"، روحي با در نامه به كاظم

به جان عزيزت قسم مي خورم اگر جواب نامه ام بيش از يك هفته طول بكشد، تا آخر عمرم نامه اي به تو .... "
   "....حاال خودت مي داني، منتظرم پيشم بيايي.اين آخرين تصميم من است. نخواهم نوشت

 



 

 

٢٩

روح انگيز اما نمي توانست در مقابل خلق در مقابل 
آن ها كه عاشقانه دوستشان داشت بر سر تصميم 

و پس از آن كه بدنبال  60در سال . خود بايستد
مرگ كاظم براي سال ها، هيچگاه نامه اي از او 
دريافت نكرده بود، يكبار ديگر تصميم گرفت تا 

بنويسد و  "نامه"براي آخرين بار براي محبوبش 
تمام هستيش را در آن نهد و اين در زمان جان 

، "جان شيفته"روحي با آن .  باختن خود او بود
آخرين نامه به محبوبش را با سرفرازي تمام و به 
همان شيوه اي كه كاظم با خون خود نوشته بود، با 

  ... چگونگي مرگ پر افتخارش و با ياد او نوشت

دكانه و بي رياي هنوز هم نغمه هاي آبي صداي كو
اولدوز بر پشت كالغ دانا، مسافر خستگي ناپذير 
محله هاي فقر و زحمت تبريز است كه از زبان 
روح انگيز در آخرين لحظات زندگي، در زماني كه 
گلوله هاي آتشين ديو ارتجاع، زبونانه و ديوانه وار 
به سينه گرمش شليك مي شد، لبخند زنان و نجوا 

اكنون ! .....اما خيالي نيست، محبوب من... آخرش تو در پيشم نماندي ....مي گفت كه  كنان خطاب به محبوبش
   !...سبكبال و آزاد، با آخرين لبخند، من به تو مي پيوندم

e.shafagh@yahoo.com 
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 يكي از نامه هاي صمد به كاظم متن

  كاظم،

. تا مسائل همان روز رسيدن نامه ات فرستادم 5. ببخش. اما من دير جوابش را مي نويسم. نامه ات رسيد      
در تهران ارزانتر از اينجا مي شود ) باشد مانكه فكر مي كنم صحيحش (  "بقيه كتابها، آن كه روانشناسي مانه

راستش من رويم نشد كه . حتماً همان است كه دكتر صناعي ترجمه كرده است. دتومان مي گوين 35. خريد
آن دو تاي . بخصوص كه يك تا داشتند و من مطمئن نبودم كه تو حتماً آن را مي خواهي. آن رانسيه بخرم

ز مخصوصاً آن روانشناسي كلفت مان رانمي توان ا -من تعجب مي كنم كه چرا. ديگر را هنوز پيدا نكرده ام
  .آنجا بخري

  .ناراحت نباش. دو كلمه بنويس از جائي پيدا مي كنم و مي فرستم. اين جوري كه مي گويي، حتماً بي پولي      

 .نگهش داشته ام. نامه اي كه به بهروش نوشته بودي رسيد، اما وقتي رسيد كه خودش در تهران بود      

  . امروز و فردا مي كنند. ا پول هنوز خبري نيستام. بهروز كارش را در كارخانه تمام كرده است      

  .…به اش بگو دو خط براي من بنويسد. عظيم پور را كه حتماً ديده اي      

توي . يعني بهروز پيداكرد و دو نفري اثاثش را برديم گذاشتيم. براي روح انگيز خانه ديگري پيدا كرديم      
بد . هماني كه امير قاسمي و زنش مي نشستند. آقاي ترابي خانه. نرسيده به ميدانچه. دربند جلفائي است

  …نيست

  .اينقدر نمك بحرام شده ام. اما نتوانستم بروم ببينم. عباس عمي آمده بود. به خانه تان تلفن مي كنم

قضيه اين طور است  كه . تقريباً با پول خود من با همكاري زاخري. قصه اولدوز را داريم چاپ مي كنيم      
انشاها را تجديد چاپ ميكرد، من گفتم كه چيزي از بابت تجديد چاپ نمي خواهم بشرطي كه اولدوز را آن 

. فقط قصه به دست بچه هاي خوب برسد. براي من هم كه مهم نيست. البته براي او صرف مي كند. چاپ كني
انگيز و بچه هائي كه تربيت  برايت مي فرستم؛ با اجازه ات يك تقديمنامچه هم دارد به نام تو و روح. والسالم

  .خواهيد كرد

سعي كن اگر به كساني مي دهي طوري بده كه به هر . مسائل تربيتي باز هم بخواهي مي فرستم      
به هر حال ورق كاغذ هم . نمي دانم كه ديگر حرفي دارم يا نه. شهرستاني يكي بدهي كه خوب پخش شود

  ساغ و ديري قال. جاي سفيد ندارد

  امضاء  

16/7/45  
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