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 .Iran's M  ايران آئينۀ

  
  سيامک

 ٢٠١۶ جون ١٧
  

  ک ساواکیيسی برای يتطھير ساواک با خاطره نو
   

مبادرت نموده که تاکنون چند  "پرويز معتمد" نامه  به انتشار مصاحبه ای با يک ساواکی جنايتکار بجناب مصداقیُاخيرا 

.  اختصاص داردرفيق کبير حميد اشرفز ي ھا به جنگ و گرمصاحبهن ي اۀن شمارياول. شماره از آن منتشر شده است

 در پاريس انجام ٢٠١٣مبر گفتگو در نو" ن يد کرده که ايکأ نوشته تمصاحبهن يحی که برای ايخود مصداقی در توض

به فکر ) ٢٠١۶( شان حااليست که چرا ايحدود سه سال پيش انجام شده اما روشن ن مصاحبه ن يعنی اي". شده است

ر يخأن مطلب که از نظر خودش حاوی اطالعات با ارزشی است را به تيانتشارش افتاده است و چرا چند سال انتشار ا

 . انداخته است

ثل عليرضا نوری زاده ، ميبدی، م(طی که يک دوجين مزدور سلطنت طلب يمل است که چرا در شراأن قابل تيھمچن

کند و ھم از  ی فرد که ھم از آخور سلطنت طلب ھا تغذيه میعقانشھرام ھمايون، خسرو فروھر و فردی مثل عرفان 

ّقولی کفن دزد اولی ه  صبح تا شب منتظراند که مشتری پيدا کنند و کلی از رژيم گذشته و يا ب)آخور جمھوری اسالمی

من دو سال، شب و روز "تا آنجا که مدعی شده .  واکی مورد نظر به مصداقی روی آورده استتعريف و تمجيد کنند، سا

 که درخواستم را پذيرفت بھترين ٢٠١٣سال . کردم که خاطرات من را منتشر کنند از آقای مصداقی درخواست کمک می

ونھا و يزيھائی با تلومصاحبه ار ھا ساواکی مورد نظر تاکنون بطی زده شده که ين سخنان در شرايا." ام بود روز زندگی

ن يد که چرا چنيشيد اندين بايبنابرا. ن مسائل خاطره گوئی کرده استيوھای مختلف داشته و در چھارچوب ھميراد

. ل دادهيتکار مزبور را تشکيساواکی جنا"  بھترين روز زندگی"ن ارزشی برای وی دارد که ي با مصداقی چنمصاحبه ای

عربده . استنی مشمئز کننده به عربده کشی روی آورده ين ھمنشيی فوق الذکر به خاطر دفاع از ان ساواکيو حال ھمنش

 ده است؟ي را درنوردءاي مرز ھای شرم و حۀی که طی آن ھمکشي

 می باشد که در واقع  مقاومتۀحماسه کتاب ين ساواکی، دروغ گوئی عليک ھمنشيستريکی از عربده کشی ھای ھي

  مقاومتۀحماس ۀکه ذره ای خجالت بکشد به تخطئ نياما مصداقی بدون ا. ران را آموزش داده استيون اينسلی از انقالب

در داخل ايران بوده و "  مقاومتۀحماس"  در زمان نوشتن کتاب اشرف دھقانیرفيق او حتی نمی فھمد که . می پردازد

تمامی جزئيات فرار "  مقاومتۀحماس" کتاب ن کتاب از نظر امنيتی نمی توانسته در يعنی سال انتشار اي ١٣۵٢در سال 

ن فرار را بياورد، لذا اطالعاتی که ممکن بود باعث ضربه زدن به فرد يا ير در اياز زندان و نام بعضی افراد درگ

اما می دانيم که بعد از دوران ساواک و . درستی ھم گفته نشده استاست و بتشکيالتی بشود در آن کتاب طرح نشده 
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 مبارزه با رژيم جمھوری اسالمی در ايران در يک فرصت در خارج از کشور چگونگی فرار خود از گذران سالھا

مصداقی حتی کتاب بذرھای ماندگار را نخوانده است تا متوجه . تشريح کرد" بذرھای ماندگار"زندان قصر را در کتاب 

در اين کتاب رفيق اشرف .   نداشته استً اصال در فرار رفيق اشرف دخالتیمعصومه شادمانیشود که مجاھد زنده ياد 

ھم از ھواداران مجاھدين که در فرار از زندان به او کمک کرده بودند و ھم از حسين خراسانی که پس از فرار وی از 

 ياد معصومه شادمانی و رضا رضائی، صديقه رضائیزندان به ياری وی شتافته بود تقدير کرده و از مجاھدينی چون 

 مصداقی که می گويد اشرف دھقانی در کتابش ھيچ اشاره ای ۀشرمانين دروغ بيت را ھر کسی با ايواقعن يا. کرده است

ً سه کند بدون شک ھمراه با من خواھد گفت که  واقعايبه معصومه شادمانی و کمک کردن مجاھدين نکرده است مقا

 !!جناب مصداقی شرمت باد

، دھقانیز در رابطه با رفيق اشرف يفراموش کرده که پيش از او نرغم ادعای تاپ بودن در حافظه  جناب مصداقی علی

کبار مدعی شده بود که در جمعی و يا ياين مردک .   دروغ ھائی سرھم کرده بودعليرضا نوری زادهمزدوری مثل 

ت  مقاومت واقعيۀمجلسی ، اشرف دھقانی را ديده، و اشرف دھقانی به او گفته که بخش زيادی از مطالب کتاب حماس

ً که بتواند ثابت کند که اصال نيکه اين مردک خائن و نوکر عربستان روشن کند در کدام مجلس؟ بدون ا نيبدون ا. ندارد

ق اشرف  دروغ نوری زاده را افشاء کرد و يچون رف. شناسد ا میيده و ي دًق اشرف دھقانی را واقعاين مزدور، رفيا

  .خاکی با وی ھم صحبت نشدهۀ  در ھيچ کجای اين کرًه و اصالچ مجلسی نديدي نوری زاده را در ھًگفت که اصال

 مقاومت فاقد ارزش بود ۀ جھت نادرست نشان دادن حماسپرويز ثابتیاما ھمانگونه که دروغ ھای نوری زاده و بعد ھا 

تالش  ۀبرخورد او تنھا نشان می دھد که وی در ادام. بش نخواھد ساختين نصيجه ای جز ايز نتيتالش ھای مصداقی ن

 .ھای مذبوحانه چه کسانی قدم بر می دارد

اشرف دھقانی راجع به مرگ صمد بھرنگی : ن است که مدعی شده کهيگر از عربده کشی ھای جناب مصداقی ايکی دي

 رفيق اشرف دھقانی در روی جلد ًکه اتفاقا یعنی حمزه فراھتی قاتل اوست؟ در حاليگفته ، فردی که ھمراه صمد بوده 

چگونه ارتجاع مرگ مشکوک صمد را دستاويز حمله به ياران او قرار (؟..!مرگ صمد" راز " وشته کتاب چنين ن

ار خواننده قرار می دھد ي فاکت ھا را مورد بررسی قرار داده و آنھا را در اختۀن کتاب ھميق اشرف در اي رفًاتفاقا). داده

ل ين و وکيم دروغی ديگر از جناب مصداقی ھمنشاين ھ. شدينديمرگ صمد ب" راز"تا خواننده خود بتواند در مورد 

  !تکار استيمدافع ساواکی جنا

نوشته که در ضمن اين را تنھا رفيق اشرف دھقان نمی " مرگ مشکوک صمد" رازرفيق اشرف دھقانی در کتاب خود 

ده يسد را دو حتی ژاندارمری و افراد ديگری که ج" اسد بھرنگی" گويد ، مادر صمد بھرنگی و برادر صمد بھرنگی 

 هجالب است که  بعد از پيدا کردن جسد رفيق صمد بھرنگی توسط اسد بھرنگی و کاظم سعادتی، اين حمز! بودند گفته اند

 ھم در صحبت ھايش کلی تناقض ًکال.  صمد اطالع نداده استۀفراھتی بود که غيبش زده و حتی خبر واقعه رابه خانواد

ۀ نوشت" راز مرگ صمد" د به اسناد و گفته ھای افراد مختلف در کتاب ھست که اگر مدارک می خواھيد رجوع کني

  .رفيق اشرف دھقانی

اشرف دھقانی " ش درج کرده می گويديترا در سا در ادامه ھمان عربده کشی لمپن مابانه ايرج مصداقی که خودش آن

ن امر چه ربطی به يکه ا نيجدا از ا" . چھره خودش و عکس اش را نشان نمی دھد"و " در لندن زندگی می کند

 رفيق اشرف دھقانی چند سال پيش در کانادا ، در ًاوال. گری استياما اين حرف او نيز دروغ بزرگ د. مصداقی دارد

و مردم با حضور پر شورشان در اين مراسم استقبال ! رانی داشت قيام بھمن و رستاخيز سياھکل سخنداشتگرامي ۀبرنام

ن که او را برای اولين بار می ديدند از شوق چنين ا داشتند، و حتی تعدادی از حاضرگرمی ھم از رفيق اشرف دھقانی
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در ) مادر شايگان( چند سال پيش در گراميداشت و يا تقدير از رفيق مادر، فاطمه سعيدیًايثان. ديداری اشک می ريختند

جمعيت زيادی ھم که  ! نرانی کردلمان، رفيق اشرف دھقانی روی سن رفت و برای تجليل از مادر شايگان سخاھانوفر 

پا خاسته و ه پاس احترام و قدردانی از رفيق انقالبی و کمونيست، اشرف دھقانی ، به در سالن بودند از جمله خود من، ب

ا يند و يا مصداقی کور است و نمی ببين يبنابرا! استقبال کردند" درود بر فدائی "با ابراز احترامی گرم از رفيق با شعار

ز را به يک ساواکی بی ھمه چيسی برای يف خود در خاطره نوين دروغ ھا قصد دارد کار کثيدر کفش دارد و با اگی ير

شرمانه از وی دفاع يحشر و نشر داشته و ب" پرويز معتمد  "البته از کسی که با ساواکی جنايتکار ی چون. ه برانديحاش

  !!ن نمی شود داشتيش از ايانتظاری بتھيه کرده "  بھترين روز زندگی "ک جالدي می کند، از کسی که برای

ن خاطر يجناب مصداقی شما يا نمی فھمی و يا شعورت بيش از اين نيست که بيشتر از نوک دماغ خودت را ببينی به ھم

   ؟چرا رفت آنجا.  رفته در انگليس کشور امپرياليست ھایاشرف دھقان: ت می گوئی يھم در عربده کشی ھا

  بحث امپرياليسم و امپرياليست ھا در مورد دولت ھای حاکم سرمايه داری استددانستي  مید اگر شما شعور داشتيًاوال

لی از کشور ھای اروپا با مبارزات خودشان در طول يمردم انگليس ھمانند خ). که افراد و مردم يک کشور نه اين(

ن امر را با يآنھا ا. کی از آنھاستيده اند که  حق پناھندگی خشان دست آوردھای  انقالبی بزرگی به دست آوريتار

ن دستاوردھائی ھم  انقالب کبير يء ھای چنا  سر منشکی ازي ًاتفاقا.  دولت ھا تحميل کرده اندرمبارزات خودشان ب

انقالبی خود امری که به مردم اين کشورھا ياد داد چگونه برای  خواسته ھای . بر به رھبری لنين بودوسوسياليستی اکت

ً ايثان.  دولت ھای بورژوائی  تحميل کننده د در جھان بيل توازن قوای جديمبارزه کنند و چگونه مطالبات خود را به دل

کتاتوری حاکم مجبور به ترک کشورش يل سرکوب و کشتار دياستفاده از حق پناھندگی حق ھر انسانی است که به دل

ً ثالثا .ستھا و نژاد پرستان می باشدي به معنای ھم صدائی با فاشًرابطه صرفان يه ھر فردی در ايشده و عربده کشی عل

مصداقی مرتب و به روال معمول اطالعاتی ھای ساواک و ساواما ، می گويد اشرف دھقانی در انگليس و لندن است، 

کی از شغل يی که اواکيھمنشينی با س کمال ًگردد؟؟ حتما  رفيق اشرف دھقانی میۀست چرا او دنبال آدرس خانيمعلوم ن

از قرار چون جناب ساواکی  در زمان ! ب و مراقبت ساواک شاه بود در او ھم اثر کردهيم ھای تعقيش شرکت درتيھا

البته با دادن . ق تمام کندين طري ناتمام را به اۀفيشاه موفق به دستگيری رفيق اشرف دھقانی نشده، حال قصد دارد وظ

! ش کمک می کند به ساواکی رفيقحوینه بکه  مصداقی نمی داند ًا واقعايآ. شيس خاطره نونين رھنمود ھائی به ھمنشيچن

  !! شرمت باد 

رغم زندگی در غرب در مقاله ھا  ین جناب مصداقی شعور ندارد که ببيند و بخواند که رفيق اشرف دھقانی علي، اًرابعا

ست ي امپرياليستی نکرده و نمی کند؟ و مثل کسانی نو نوشته ھايش کوچکترين کوتاھی در نقد سرمايه داری و کشورھای

  !ستی را نوعی نمک نشناسی می داننديالياستھای امپريکه چون به غرب پناھنده شده اند عدم دفاع از س

دند که رسالت حکومت شاه در سرکوب يآنھا وقتی د. ستھاستيالين امپرياستھای ھميًاتفاقا جمھوری اسالمی حاصل س

ران يشبرد خطوط آنھا تمام شده و طبق فرمول امپرياليست ھا می بايد حکومت مورد نظرشان در ايو پمبارزات توده ھا 

عنوان ه  مرتجع و مزدورش را بۀ خمينی و دارودستءدئولوژی مذھبی جايگزين حکومت سلطنتی شود، ابتدايبا ا

تکليف حکومت " گوادالپ" س در کنفرانس نتن ھا بردند و سپآروی ... راديو بی بی سی ، اسرائيل و ۀوسيله آلترناتيو ب

ن داده بود که ارتش ي به آنھا تضمًی که قبالنييخم. ا کردندينی را مھيط روی کار آمدن خمين کردند و شراييشاه را تع

د و از ھمه مھمتر سرکوب کمونيست ھا و نيروھای انقالبی و يايش نيدست نخورده باقی بماند و درصدور نفت اشکالی پ

 ، انگليس، امريکاب حکومت وابسته به امپرياليسم پھلوی و شخص شاه ، با دستور ين ترتيبه ا. وده ھا انجام شودانقالب ت
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البته اين سياست امپرياليست ھا نه تنھا در . ش را به جمھوری اسالمی داديجا" گوادالپ" لمان در کنفرانس افرانسه و 

  . ھم ادامه پيدا کرد....ج در افغانستان عراق و يايران ، بلکه به تدر

ستھا يالي امپرياليست زياد به دلش نمی نشيند ھمانند اين شاه الھی ھا و پرو امپرۀاما جناب مصداقی ھم نشان داده که کلم

و از اين رو ھر موقع در بحث ، مقاله و يا .  سم می شوندياليبا دارودسته ھای رنگارنگشان که گاه حتی منکر وجود امپر

  . کنند آيد داغ می ليست ھا میمتنی اسم امپريا

که دم از مبارزه و افشای جمھوری اسالمی می زند، ولی با ساواکی جنايت کاری که آدم  یجالب است مصداقی در حال

ن يز معتمد ايو ھمصدا با پرو! گيرد؟؟ کش و شکنجه گر بوده خلوت می کند؟ و از نقد و افشای اين ساواکی دردش می

رود و  ک جائی از دستش در میير معتمد ياما پرو. فقط کارش تعقيب و مراقبت بوده است :ديمزدور دروغگو می گو

گويد فردی را دستگير کرديم و در محل ساواک يا زندان، از توی پيراھنش داخل يک تکه پارچه سيانورش را پيدا  می

بعد فرد دستگير شده می گويد ) منظور قرص سيانور( دستگير شده پرسيدم اين چی ھست گويد از فرد بعد می!  کرديم

ساواکی مزبور ھم قرص را می دھد دست زندانی اما تا او می خواھد . من اين قرص را برای شکم درد می خورم

بعد پرويد معتمد ساواکی با وقاحت تمام می گويد با اشاره به . رديقرص را در دھانش بگذارد قرص را از دستش می گ

دانيم اين قرص سيانور  کنی ما نمی تگير شده گفتم بيا فالن فالن شده خيال میانگشت شست دستش ، رو به فرد دس

پس آقای مصداقی رفيق شما آنطور ھم که خود شما . فتاده استيب و مراقبت نيان تعقين اتفاقات که در جريخوب ا. است

 است با تھرانی شکنجه گر گر کسی که مدعیياز سوی د.  ًو او ادعا می کنيد کارش صرفا تعقيب و مراقبت نبوده است

ار بی بی سی ، ک پرۀجالب اينجاست که در برنام ب و مراقبت بوده؟يم تعقياھکل مگر آن موقع ھم جز تيساواک رفته س

و دروغگوی مزدور " بی طرف"ھمراه به اصطالع پژوھشگر " احمد فراستی" در بحثی  که ساواکی جنايتکار 

با مصطفی مدنی و شاھسوندی داشت ، مرتب از حقوق بشر و " قانعی فرد عرفان " جمھوری اسالمی و سلطنت طلبھا 

که  خاطر اينه اما  در ھمان حال با وقاحت تمام می گفت ما ب. حرف می زد... که در حکومت شاه شکنجه نبود و  اين

 نشستن ًنمی پردازم که اساسان ي به اًفعال!!  شرمتان بادًواقعا!! زديم؟؟ بتوانيم جای بمب دوم را پيدا کنيم ، فقط شالق می

  .گری ندارديدر کنار يک جنايتکار و بگو و بخند با او جز مخدوش کردن صف مردم  معنای د

د اشاره کنم که اين ساواکی دوست جناب مصداقی خودش می گويد که در پاريس به سفارت ين نکته ھم بايدر خاتمه به ا

ئل اداری برای خانه ای که در ايران داشته  و ھمچنين برای وصول جمھوری اسالمی رفته و به دنبال رفع و رجوع مسا

بعد ھم باز خودش می گويد که در سفارت جمھوری اسالمی ، اطالعاتی ھای . حقوق دوران بازنشستگی اش بوده است

طريق آنھا با رژيم با او تماس گرفتند و می خواستند با سران ساواک فراری و از جمله پرويز ثابتی ارتباط بگيرند و از 

با توجه به اطالعاتی که عناصر ساواکی و شخص پرويز ثابتی از . البته وجود چنين تماسی جای تعجب ندارد. امريکا

ن دوران شاه و فعاليت ھای آن دوره دارند ، به درد مزدوران جمھوری اسالمی می خورند، و چون مزدور زامبار

د در نظر يدر نتيجه با...  اسالمی کار کند يا برای حکومت پھلوی مزدور است برايش فرق نمی کند که برای جمھوری

موران وزارت اطالعات أمور ساواک بوده در سفارت جمھوری اسالمی ھم با مأکه م یز معتمد در حاليداشت که پرو

 . جمھوری اسالمی در تماس بوده و خواستن اجرای برخی پروژه ھا از وی نيز در اين رابطه بوده است

س می باشد يتی سفارت جمھوری اسالمی در پاريموران امنأطلب آخر که مربوط به اعتراف معتمد ساواکی با مھمين م

 خود عليه جنبش انقالبی ۀ امنيتی در ميان است و آنھا مصداقی را برای پروژۀنشان می دھد که در اينجا پای يک پروژ

  .مناسب تشخيص داده اند
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