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  نادر تھرانی

  ٢٠١۶ جون ٢٠
  

 !؟ به کجا چنين شتابان" مصداقیجاير"آقای 
  

 شکنجه و آزار و ۀانی که وظيف ساواک، سازمۀ سابقاموران پأ يکی از مپرويز معتمد با ايرج مصداقی مصاحبۀبه دنبال 

 صورت گرفته و مصاحبه ایال می کردند که چرا چنين ؤکشتن آزاديخواھان در رژيم شاه را بر عھده داشت خيلی ھا س

رفيق مور ساواک شاه حول فرار ھا و چگونگی ضربه خوردن أ با ممصداقی مصاحبۀاز آنجا که . منتشر شده است

 در رفيق اشرف دھقانی و از ھمه مھمتر حميد اشرفکسی انتظار داشت که ياران طور طبيعی ھر ه  بود بحميد اشرف

رفيق حميد اشرف در خاطرات يک ساواکی (به ھمين دليل ھم ايشان  مقاله ای تحت عنوان . اين زمينه روشنگری نمايند

ظر روشن نمودن دروغ ھای نه تنھا از ن.  آن بی اندازه آموزنده بودۀنوشته و منتشر نمود که مطالع")  بی ھمه چيز"

  .نا برخورد با مخالفۀساواکی مزبور بلکه به خصوص از نظر شيو

به " ميھن" برخورد متين و مستدل، در مصاحبه ای با تلويزيون ۀ به جای درس گيری از اين شيومصداقیسفانه أمت

و با فحاشی و دروغگوئی عليه  دور از شأن کسی که زمانی ادعای آزاديخواھی داشته، متوسل شده ًعکس العملی کامال

برخورد ھای ھيستريک و بر افروختگی او در اين .  جايگاه ديگری را از خود به ھمگان نشان داداشرف دھقانی

  .ئيد آن نمی باشدأمصاحبه آنچنان آشکار و نمايان بود که ھيچ انسان آزاديخواه و با شرف قادر به ت

کند که يکی از سمبل ھای مبارزه عليه   انسان مبارزی پرخاشگری می طوالنی بهۀاز اين مصاحب  در قسمتی مصداقی

. باشد و او از نسل جوان مبارز می خواھد به او اعتماد نکنند اسالمی بوده و میديکتاتوری شاه و جمھوری  رژيم ھای 

نان مردم بوده مبارزات بی وقفه با دشمۀ ش در صحن ادوران زندگی  در تمام اشرف دھقانیسی پوشيده نيست که بر ک

کند که او در خارج از کشور نشسته وطی اين سالھا خبری  له اشاره میأ وی به اين مسۀ برای تخطئمصداقیاما . است 

 در ھمين مصاحبه نام می برد چه کسی نوشته مصداقیاما اگر از او خبری نبود پس کتابھائی را که . از او نيست 

اشرف  ۀنوشت" در جدال در خاموشی"و " بذرھای ماندگار" از کتابھای  پر از فحاشی اش ۀمصداقی در مصاحب است؟

 طی اين سالھا کتابھای بسيار وصدھا اشرف دھقانیخود ھمين امر نشان می دھد که او می داند که . نام می برددھقانی 

درج نموده " رانپژواک اي" در ھمان سايت خودش مصداقیمقاله نوشته و منتشر نموده است که برخی از آنھا  را خود 

 نشان می دھد که او ھميشه  و بدون ھيچ مالحظه ای اشرف دھقانی توسط رفيق ۀ آثار نوشته شدۀًاتفاقا مطالع.  است

جنايتکاران رژيم جمھوری اسالمی چه اصالح طلب و چه غير اصالح طلب  و ھمچنين   دشمنان مردم و ۀاز چھر پرده 

 گاه در لباس مصداقی.   بر داشته است،که در صف ضد انقالب قرار دارند... رفرميستھا وسازشکاران و ساواکی ھا و  
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کند و خواستار نوشتن اين تاريخ می شود و  ی خلق ھم اشاره میئدر به تاريخ مبارزات چريکھای فدا مھربانتر از ماۀداي

فراز ھائی " در کتاب ھای نیاشرف دھقاکه ھمه می دانند که  در حالي. حتی در اين زمينه ھم از فحاشی باز نمی ماند

و ھمچنين در "  چريکھای فدائی خلق و بختک حزب توده"، " بذرھای ماندگار" ،"از تاريخ چريکھای فدائی خلق ايران

 خود به توضيح و تشريح ۀ، به نوب"  برای ثبت در تاريخ- بی بی سی و رستاخيز سياھکل "ديگرش از جمله  ۀدھھا نوشت

  .  در اين زمينه گفته نادرست و دروغ استمصداقیبه ھمين دليل ھم ھر آنچه . اين تاريخ پرداخته است

 در آنجا زندگی می کند را افشاء اشرف دھقانیايشان در مصاحبه با تلويزيون ميھن چندين بار با تأکيد آدرس شھری که 

آيا اين جز گر . ت بگويدًکه اگر بحث صرفا بر سر بودن در خارج از کشور بود ھمين را می توانس در حالي. کند می

؟ آيا اين دادن به انواع دشمنان از پاسداران و بسيجی ھای جمھوری اسالمی گرفته تا ديگر دشمنان معنی ديگری دارد 

  آدم فروشی نيست؟ 

اما . ی ديگر با اشاره به محل زندگی او در کشورھای سرمايه داری يا امپرياليستی به توھين به وی می پردازدئدر جا

کنند و  به نظر من نه توھين به وی بلکه توھين به تمام انسانھای مبارز وانقالبی است که در اين کشورھا زندگی میاين 

جنايتکار جمھوری ی دارم اين نوع فکر فقط متعلق به سلطنت طلبھا و ساواکيھا و مزدوران رژيم ئتا آنجا که من آشنا

  برخاستند نشان مصداقیطرفداری از مواضع و اسامی افرادی که به  بی دليل نيست که در سايت گويا . اسالمی است 

 در صف ضد انقالب ًيعنی کسانی که کامال. يا تيمسار و سلطنت طلب ھستند و يا رژيمی طرفدار امام زمان  می داد که 

   . حرف دل آنان استمصداقیقرار دارند که ادعاھای دروغين 

 نيست فقط به عنوان يک فعال سياسی مصداقیبه تمام اتھامات و دروغ ھای   از آنجا که قصدم در اين نوشته پرداختن

 بهالزم می دانم . برای روشن شدن حقايق تا آنجا که آگاھی دارم به آنھا اشاره کنم دانم در چند مورد   خود میۀوظيف

ه کتاب خود ب  در مصداقی  .  او اشاره کنمۀآگاھان  و به يکی ديگر از دروغ ھا  و تھمت ھای مصداقیکتاب خاطرات 

ی خلق بوده نوشته و توضيح ئ که ھوادار چريکھای فدافرشيد جعفریاز زندانی سياسی به نام  " نه زيستن نه مرگ" نام 

ی نبوده لو رفته و پس از دستگيری تعادل ئ که از چريکھای فداحميد جعفریداده که نامبرده توسط برادرش به نام 

از اولين تواب ھای جمھوری اسالمی حميد جعفری  ،مصداقیبر اساس نوشته ھای . استروحی خود را از دست داده 

اما در مصاحبه با تلويزيون ميھن او با رياکاری تمام .  او را به چريکھا منتسب نکرده استمصداقیبوده که در آن کتاب 

. دی بوده از چريکھا بوده استکه تواب بحميد بلکه فرشيد را عوض کرده و مدعی می شود که نه  حميد وفرشيدجای 

 مھم نيست که فالن تواب از چه گروھی بوده است آنچه مھم ًکه اصال آيا اين کار دروغ گفتن به مردم نيست؟ در حالي

 اين را می پذيرد؟ مصداقیاست اين است که بپذيريم تواب ھا بخشی از ماشين سرکوب جمھوری اسالمی بودند و آيا 

 من نمی!! کند که بايد بيش از  شش ماه نباشد فحاشی ھای خود اشاره به عمر يک چريک میباز در قسمتی ديگر از  

 ۶  نگاه کنيم می بينيم که وی نزديک به حميد اشرف از کجا آوره چون اگر به زندگی رفيق مصداقیدانم اين تز ھا را 

.  ھم ھست حميد اشرفتمجيد از معلوم نيست  پس چرا چنين تفکری مدعی تعريف و . سال زندگی چريکی داشته است

 ھم انتقاد وارد است که به جای شش ماه،  شش سال زندگی حميد اشرفاگرعمر يک چريک شش ماه است پس به 

 با مصداقیله ظاھر قضيه نيست که أنتيجه ای که من از اين مصاحبه گرفتم اين است که مس. چريکی داشته است

ی خلق ايران ئفدا از موضع انقالبی چريکھای مصداقیخشم  ه به باور من بلک. را دارد خاشگری قصد جا اندختن آنپر

 حميد اين جريان سياسی، انسانھای مبارزی چون.  است که خط انقالبی و تاريخ چريکھا را حفط وتبليغ کرده است

فداکاری خود  و ھزاران ھزار مبارز انقالبی و آگاه که با از جان گذشتگی وگلسرخی ھا اشرف ھا، صمد بھرنگی ھا، 

چرا که راه  .دست فراموشی نسپرده و ھمواره از آنھا تجليل کرده استه شدند را ب بذرھای ماندگار در انقالب ايران 
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 ھمراه بوده او ءکه با دروغ و افترا  مصداقی ۀ من تمام مصاحبۀبه عقيد. آنان را راه نسل کنونی و نسلھای آينده می داند 

دفاع آتشين او از .  پرتاب کرد،ھمنشينی با يک ساواکی برای خود برگزيده سه سال پيش در را به جايگاھی که حداقل از

 و ديگر عليرضا نابدلن انقالبی مانند رفيق ابا مبارز  و دشمنی آشکار اشرف دھقانیيک ساواکی در مقابل رفيق 

  .ی به ھمراه نداردانقالبيون وضد انقالبيون چيز ديگر  انقالبی ثمره ای جز اغتشاش در صف نيروھای

ش بسيار آشفته شده است ناميده شدن ساواکی ھمنشين" بی ھمه چيز"از آنجا که مصداقی در مصاحبه اش نشان داد که از 

مبارز ما در زمان شاه منفور در    صفت بی ھمه چيز بھترين صفتی است که مردمان ًکيد کنم که اتفاقاأالزم می دانم ت

. ھيج اصول و پرنسيب قابل قبول مردم نيست يعنی کسی که پای بند  بی ھمه چيز  . ردندکار می به مورد ساواکی ھا ب

 بايد پرسيد که آيا ساواکی ھا چنين مصداقیاز . دھد و به ھر رذالتی تن میشرف ندارد، وجدان ندارد ، آدم فروش است 

جمھوری اسالمی را با صفتی بھتر از   نيستند و آيا مأموران وزارت اطالعات چنين نيستند؟ وامروز ھم مزدوران رژيم

  اين می توان توصيف نمود؟

 يک یو انقالبی خود در افشا وليت مبارزاتی ؤ گذشته ازپاسخ گوئی به مساشرف دھقانی رفيق ۀنوشت  من ۀبه عقيد

احبه مص در مصداقیاما .   برخورد با مخالفان و صاحبان عقايد ديگر بودۀساواکی مزدور، ھمچنين آموزشی در شيو

عکس آن با درشت گوئی و توھين و اھانت ه  با تلويزيون ميھن نشان داد که ھيچ از اين آموزش نياموخته و درست باش

 .قصد الپوشانی واقعيت وجودی خود را دارد

  نابود باد رژيم جمھوری اسالمی

   نادر تھرانی- يک فعال سياسی

  ٢٠١۶ جون ١۶

  

 

 

 
 


