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چریک فدایی خلق ودانشــجوی دانشــکده فنی دانشــگاه تهران از خانواده ای 
اگاه وفرهنگــی درحالیکــه مشــغول زدن انبارک های ذخریه مــواد غذایی برای 
تدارکات حماســه سیاهکل بود دستگری وروانه شکنجه گاه های تمدن بزرگ شد. 
محمدعلی که من اورا با نام کاظم می شناختم زیر شکنجه دالوری حریت انگیزی 
ازخود نشــان داد وعلریغم معیوب شدن یک پایش لیکن ســرافراز ابتدا به اعدام 
وســپس به حبس ابد محکوم شــد. او که درجریان حرکت تدارکاتی اطراف نوشهر 
ودرکنار جاده پس از فرود آمدن از ارتفاعات به همراه دکرت قبادی و مهرنوش دلری 
دستگری شــده بود بدست رژیم شاه وقصابان ســاواک کشته نشد ویل تروریستهای 
نظام بربریت اورا درتابستان 67 حلقه آویز نمودند. محمدعلی که دیگر نه چریک 
بود ونه مســلح وتنها به فکر تشکیالت کارگران وسازماندهی نریوی اصلی انقالب 

آینده ایران بود.

***

تابســتان 67 وفاجعــه همــه کشــی اســالمی ، مــردم را از وجود وحضــور هزاران 
فرزنــد دلری خلق های ایــران محروم نمود که یکی از انان محمدعلی ماســت که 
دنیایــی از صفا واقیانوســی از انــرژی مبارزاتی درخود داشــت. نوجوانی که من 
بــودم وهمانطورکه درکتاب خاطرات من بنام "ســتیز برای ســتاره" امده مدتی 
در ســال 48 درارتباط با رفیق مهربــان وهرنمند قرار گرفتم )طراح آرم ســازمان( 
عجــب که او هم در آن میانه خرب نداشــت که چه آتشــی می افــروزد ونباید حتی 
نــام کوچــک خودرا به من بگوید که پس از مدتی مــرا تحویل کاظم خان مهربان 
تــر داد. محمدعلی که همواره قرارهای خودرا اطراف ایســتگاه راه آهن مرکزی 
بامن اجرا میکرد ، عالقه زیادی به پرســه زدن اطراف خطوط خط اهن داشــت و 
بعدها همواره من براین عقیده بودم که او احیانا کسی را در کومه های اطراف ویا 
درقسمت شرق ایستگاه وخانه های سیمانی کارگران راه آهن می شناخت وازانجا 
میآید. کاظم خان مهربان اگر چه چندسایل ازمن بزرگرت بود ویل مرا مثل همسن 
و ســال های خود میپنداشت وبزرگوارانه رفتار میکرد. من میدانستم که به لحاظ 
فنی او میتواند خیلی مسایل را به من آموزش دهد ویل به لحاظ رفاقت ومعرفت 
مبارزاتی بیشــرت. محمدعلی پرتوی عاشق تحقیق ودانسنت بود ویل گویا آتشی که 
بر می افروزند تمام وقت وانرژی دســت اندر کاران دو گروه شهر وکوه را میگرید 
که برخی حتی به هنگام دستگریی جزوه رفیق مسعود احمدزاده را هم نخوانده 

بودند واز بحث های میان دوگروه موسس بی خرب بودند.

***

هرتابســتان بــه گاه مرداد ماه وشــهریور هزارانــی از ما بواقع درانــدوه زندگی را 
میگذرانیم ویاد هزاران ســربه دار وســایر جان فشــانان دهه 60 مــارا مقهور خود 

میکند. این یک سر قضیه است و سوی دیگر ماجرا تجدید عهد ماست با آنان که 
تا نفس باقی است در راه آرمان و راه انان که چیزی جز آزادی ، عدالت اجتماعی 
ومساوات نیست کوشا بمانیم. من کاظم خان مهربان را مقابل کتابفروشی اگاه و 
جلوی دانشــگاه تهران برای نخســتنی بار مالقات نمودم. روزنامه کیهانی را لوله 
کرده )طبق قرار( دردست داشتم و یک پای خودرا به دیوار کنار کتابفروشی تکیه 
داده و روی یک پا ایستاده بودم. فرامرز مهربان وهمیشه در عجله دیگر به دیدن 
من نیامد وبمن ابتدا گفت که به اطریش؟ مریود وبعد حرفش را عوض کرد و گفت 
درراه ســفر به امریکاست. او مرا ســراغ محمدعلی فرستاد و قراری به من داد که 
مرا به گونه ای ســراغ عاشق ترین عاشقان ایران فرستاد. زنان ومردانی که عاشق 
زندگی ومردم وآزادی بودند وبرای آن ابائی از بذل جان خود نداشــتند. چریک 
های فدایی خلق که تاهمنی امروز حاکمان عمامه به سر و عمال سرمایه جنایتکار 
از نام آنان وحشت دارند وباانتشار کتب هزار صفحه ای و جعل کتاب تالش میکنند 
تاچهره زیبای آنان را مخدوش جلوه دهند. که محدعلی پرتوی یکی از آنان بود. 
من وکاظم خان مهربان که عالقه بســیاری به کوه پیمایی داشت سریع بهم چفت 
شــدیم واو برایــم برنامه مطالعاتی آورد کــه عرض کردم اغلب مــوارد را خوانده 
ام. او از آتشــی که پشــت این برنامه مطالعاتی اســت حرفی نزد و من درســیمای 
محمدعلی یک دنیا صفا و انرژی وبرق رفاقت میدیدیم. به کوه میزنیم واز راه در 
که وبسوی پلنگ چال. سراسر راه آموزش بود ودرس وحرف. وقتی که لحظه ای 
میخواســتیم نفس تازه کنیم آواز ترکی میخواند ومــن لذت میربدم. تمام آوزهای 
اورا از بربودم. "داغســتان داغ یری دی ، گرجســتان باغ یری دی ...". اومرا از 
فرامرز گل تحویل گرفت وفرامرز هم مرا از گروهی سه نفره. روزگار من شده بود 
دیدن محمدعلی ومطالعه وانجام دستورات او .هنوز دانشگاهی نبودم ویل شبانه 
روز درون واطراف دانشــگاه تهران بارفقا بودم. هفتــه ای که کاظم خان مهربان 
غیبش زد قرار بود مرا به رفیقی احتماال دخرت معرفی کند که میسر نشد. او آب شده 
بود و بزمنی رفته بود. پنداری آوار بر سرمن خراب شده بود چرا که غری از ارتباط با 
محمدعلی سایر ارتباطات بواقع دل خوش کنی و اتالف وقت بنظر میآمد. بارها 
بــه محل قرارها رفتم ومیان خطوط راه آهن پرســه زدم ویل خربی نشــد. به کوه 
میزدم وترانه های محمدعلی را بلند بلند درتمام مسری  با سوت میزدم ویل خربی 
نشــد. یادم آمد که روزی رفیق دخرتی همراهش بــود و چهره اش و قدکوتاهش و 
هیــکل زبر و زرنگش یادم مانده بود. اورا بدون ذکر نام "رفیقم" معرفی نمود و 
گذشــتیم. روزی برای تمریــن فوتبال اماده میشــدم ویل در دلم غوغا بود وغیب 
شــدن کاظم آرام وقرار را از من گرفته بود. از خری تمرین گذشتم ومقابل دانشگاه 
تهران پرســه میزدم. بــاال وپاینی مریفتم تا معجزه رخ داد ومــن رفیق منیژه عزیز 

وجان فشانم را دیدم.

***

من پیش از جمهوری اســالمی وسلطه بربریت اطالعی از خانواده رفیقم نداشتم 
وباید هفت ســایل بگذرد تا ممدعلی با معرفی من به مادرش ودر ســاختمانهای 
اکباتــان ، آدرس آخریــن را بدهد. قرار شــد که من فقــط درصورتی به نحوی نزد 
مادر بروم که یا ممد را پاســداران زده باشــند یا اســری. من وممدعلی درماه های 
دی وبهمن 1357 خورشــیدی شبانه روز باهم بودیم. کمیته مطالعاتی ما متشکل 
از رفقایی متفاوت از جمله نظام دالور و چند عضو سابق مجاهدین م-ل بودند. 
روزی ودر نخســتنی جلسه اعالم تاسیس ســازمان راه کارگر ازمن خواست که باید 
بــرای همراهی وهمدیل به پلی تکنیک برویم که راه کارگر متولد شــده. دوتایی 
دردوســمت در ورودی ســالن ایســتادیم. محمدعلی اگرچه ربطی بــه راه کارگر 
تازه پا نداشــت ویل مثل صاحب خانه ها به میهمانان وشرکت کنندگانی که از راه 
مریســیدند خوش آمد میگفت. او دنیایی بود از صفا که در 31 شــهریور 1361 وپس 
از بازگشــت از سفر مشــهد که ما از آن بیخرب بودیم ودرمیدان فردوسی شناسایی و 
دستگری میشــود. محمدعلی مدتی بود که با تشکیالت سهند کارمیکرد ویل گفتند 
عاقبت با آنها نیز نمانده بود. من از اوبی خرب وخودم در بدترین شرایط. رژیم نام 



محمدعلی را دوبار در روزنامه ها همراه اعدام شدگان اعالم نمود. ما نمیتوانستیم 
روی حدس وگمان بمانیم ولذا با هزار جور رعایت مســایل امنیتی سراغ آپارتمان 
مــادر محمدعلی در مجموعه اکباتان رفتیم. مادر هراســان مرا به داخل هدایت 
کــرد ودر پاســخ من گفت که شــب گذشــته توانســته بــا محمدعلــی تلفنی حرف 
بزنــد. الجوردی روی خط آمده وبا مادر کلماتــی ردوبدل کرده. مادرگفت که به 
الجوردی گفتم "شاه بچه مرا نکشت مبادا شما دست به چننی جنایتی بزنید" ویل 

جنایتکاران فرزند دلری مردم ایران را حلقه آویز نمودند.

***

محمدعلــی پرتــوی چریک فدایی خلــق ایران جان خــودرا زمانی فــدای رفاه 
وآزادی مــردم ایــران نمــود که دیگــر در تشــکیالت فداییان وچریکهــا نبود ویل 
همگان میدانند که او ارزش مندترین جوانان مســتعد فعالیت کارگری وانقالبی را 
به انقالبیون از جمله کمیته کارگری فداییان اقلیت معرفی نمود که تعدادشان کم 
نبود. محمدعلی سال 58 به دانشکده فنی بازگشت وفارغ التحصیل شد. ما گروه 
نقاشی ساختمان داشتیم وبسیار فعال ویل محمدعلی ازمن خواست تا کار تدریس 
در دانشــکده علوم سیاســی را بگریم که مثمرثمر تر باشیم. درکمیته مطالعاتی ما 
ابتدا رفقایی با پیشینه متفاوت عضو بودند از جمله نظام عزیز )یدالله گل مژه( که 
با رگبار پاسداران سرمایه دراسفند 60 جان فشان شد. حال ودرشهریور ماه مجددا 
سالگرد اعدام هاست. حتی تصور صحنه اعدام محمدعلی چنان مرا درخود فرو 
میــربد که فقط عزم مرا برای آرمان او و علیــه جنایتکاران صدچندان میکند واین 
اکسریی است که من ومارا زنده وپرتالش نگهداشته است. که یاد هزاران سربه دار 

را با مبارزه خود زنده نگه داریم و بس. 






















