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 !ک ساواکیيسی برای يعاقبت خاطره نو
ن ساواکی يکنار ان مصاحبه و نشستن در ي در مصاحبه ای با يک ساواکی مدعی شد که قصدش از اايرج مصداقیً اخيرا

د يحمق يگاه رفيکھای فدائی خلق و چگونگی ضربه به پايق ناگفته در رابطه با ضربات ساواک به چريروشن شدن حقا

 در تالش است تا به ت ھای مختلفيروان در اظھارات خود مدعی شده که او با طرح يوی ھمچن. می باشداشرف 

ن ساواکی را نقد کرده و نشان داد که داستان ي اظھارات اف دھقانیاشرق يکه رف نياما به دنبال ا. ابديقت دست يحق

 مصداقیمز باند بازی ھا و خودستائی ھای بی ارزش است، يقت ، مملو از دروغ ھا و جيسرائی ھای نامبرده به جای حق

 کرد که  پاسخ نگفت و برخورد ھائیرفيق اشرفھن حتی به يک موضوع مورد برخورد يون ميزيدر مصاحبه ای با تلو

ت ي دروغ به جای واقعۀ اصلی وی اشاعألۀقت بلکه بر عکس مسيدن به حقينشان می داد در واقع بحث نه بر سر رس

  .است

 ساواک، حرف ھائی می زند که ھر کس ساواک را از ً در دفاع از ساواکی مزبور و اساسامصداقی مصاحبهن يدر ا

 کتاتوری شاه میيتکار ديتی جناي، مقام امنثابتی نامبرده در دفاع از برای نمونه. ک بشناسد انگشت به دھان می ماندينزد

ستم ساواک آن يطی که سيبه واقع در شرا! يات خبر نداشته استئگويد که او يک عضو دفتری ساواک بوده و از جز

اواک که  سوم سۀن مسائل اداريز تري سوم ساواک، در رۀ ادارمسؤول به عنوان ثابتیافته بود که يچنان سازمان 

 او را کارمند دفتری می نامد مصداقین شاه را بر عھده داشت، دخالت داشت، است ھا و مخالفيت سرکوب کمونمسؤولي

بخوان شکنجه ھا، قتل ھای زير شکنجه و مسايل مربوط به اين امور از جمله شنودھا (که گويا چيزی از جزئيات امور 

 ھم نمی توانست اين چنين دست ھای خون آلودش را پاک ثابتیستی خود راب. نمی دانست) مراقبت ھا و غيرهو تعقيب و 

طور تمام وقت در دشمنی با آزادی در يک مجموعه کار می کرد ه  که بثابتی.  جلوه می دھدمصداقیجلوه دھد که 

که امروز طی مطرح شده  ين ادعا در شرايا .ات کار آن مجموعه خبر نداشته باشدئيچگونه ممکن بود از شيوه ھا و جز

اما .  حضور داشته استًمايکسری از بازجوئی ھا مستقي حتی در ً شخصاثابتیاسنادی موجود است که نشان می دھد که 

چ نقشی در ي کارمند دفتری بوده که از ريز مسايل اطالعی نداشته و از اين رو گويا ھثابتی، مصداقیبر اساس ادعای 

ن جز کتمان جنايات يا ايآ! ستيش نينه دروغ و ناسزائی پين زميائی در اشکنجه و سرکوب نداشته و به زعم او ھر ادع

سی برای يگری دارد؟ در اين جا می توان ديد که خاطره نويرژيم سلطنتی در حق فرزندان آگاه مردم ايران معنای د

    . شدن،  ارتقاء يافته استپروير ثابتیل مدافع ي خودش به وکۀ ساواکی در ادامپرويز معتمد
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حميد ب و مراقبت ساواک که بر اساس گفته ھای خودش در قتل ي مأمور تعقپرويز معتمد از مصداقیع بی پرده دفا

ران ھيچ يک از اعمال ي که مردم اپرويز ثابتین بر عھده گرفتن وکالت ي دخالت داشته  و ھمچنًمايھم مستقاشرف 

ينوشه در پ. ه جنايتکار می اندازدش اظھارات پينورد آگاھی را به ياد، ھر ف تکارانه اش را فراموش نکرده انديجنا

 در جھت الپوشانی  به راه انداختن کاروان مرگ بعد از ٢٠٠٣ تلويزيونی ميامی در سال ۀی با يک شبکمصاحبه ا

ھميشه در دوران حکومتم به طور دمکراتيک عمل کرده ام ... ک ديکتاتور نبودميمن ھرگز : "يلی می گويدچکودتا در 

من نمی خواھم نسل آينده فکر " ديو سپس می گو". ون احساسی دارم به مانند يک فرشته بدون ھر گونه ناراحتیو ھم اکن

 ھمانند ًتکار مدعی آنست اتفاقاي جناۀنوشيقتی که پيحق". بدی در مورد من بکنند و می خواھم آن ھا به حقيقت پی ببرند

  میپينوشهدر واقع حقيقتی که . ديشان روشن نمايت برای ا قرار اسمصداقیقتی است که ساواکی مورد نظر يھمان حق

  .  بودئیيلياچخواست پايمال کند ھمان حقيقت کشتن و شکنجه و ناپديد کردن ھزاران شھروند 

م يادی رژي را می کند که ائی رژيم پھلوی ھمان ادعا ھاۀ در مصاحبه اش در دفاع از ساواکی و تطھير چھرمصداقی

 در قدرت بودند در حاکميت شان می کردند و مدعی بودند که شکنجه و سرکوب وجود ندارد و سلطنت در آن زمان که

درست ھمان طوری که اکنون رژيم جمھوری اسالمی . ھر صحبتی در مورد آن دروغ و ناسزا به عوامل رژيم می باشد

ًمثال . ی دروغ است  شصت و حرف از شکنجه و آزار در زندان ھای جمھوری اسالمۀکند که کشتار دھ ادعا می

امکانات و تسھيالت خوبی توسط سازمان زندان برای : "ط زندان ھای خود مدعی شدهيجمھوری اسالمی در مورد شرا

برای زندانيان اوين استخر و سونا ساخته شده و نيت آن ھم به اين دليل است که زندانيان با ...  زندانيان فراھم شده و

 نجات غريق ندارد و اگر اين مھم ًاما تنھا مشکل استخر اين است که فعال... شوند و دچار افسردگی نئیتحرک و پويا

نقل از " (مين کندأيکی از نھادھا ھم قول داده نجات غريق زندان را ت. مين شود استخر ھم قابل استفاده خواھد شدأت

  .  داردمعتمد و تی فراس وثابتیف يادی با اراجيف چه شباھت زين اراجي که اًواقعا). خبرگزاری مھر

 که حتی اشاره ای ھم به وجود شکنجه در زندان ھای رژيم شاه نمی کنند در اين است  معتمدی- مصداقی تالش ناموفق 

کنند به ناظر کارھای شان نشان دھند که رژيم وابسته به امپرياليسم شاه آن قدر ھا ھم که  طور ناشيانه ای سعی میه که ب

يعنی ساواک و مجموعه ھای ديگر آن در  م ين رژيديکتاتور نبوده و دستگاه ھای امنيتی ااکتريت مردم می پنداشتند 

 با گفتن اين که ھر کشوری دستگاه معتمدبه خصوص . ريت مردم زحمتکش سازماندھی نشده بودندثاکجھت سرکوب 

برقراری امنيت و  ھائی نظير خودش ،امنيتی دارد ، اين طور جلوه می دھد که گويا کار ساواک و تمام تالش ساواکی 

ن متوسل نمی شده ا مبارزۀآرامش برای مردم بوده است و گويا رژيم آن قدر محبوبيت اجتماعی داشته که به شکنج

  . است

 آن ھا در مقابل ساواکی ھا از يک طرف و مطرح نکردن ۀاتھام زدن به زندانيان سياسی فدائی و انکار مقاومت قھرمانان

متوسل می شدند از  ای زندان ھای شان برای اعتراف گرفتن از زندانيان سياسی به چه شکنجه ھای وحشيانهاين که در 

 چريکھای فدائی خلق در زندان می باشد بلکه تالشی است در ۀطرف ديگر نه فقط به خاطر انکار مقاومت ھای جانان

 شاه نوشته اند، شايعه کرده اند که شکنجه و آزار و  تجربيات شان از زندان ھایۀنفی اين امر که گويا کسانی که در بار

وقتی اعتراف نمی کند . ن شايعات صحت ندارد و تنھا برای متوھم کردن مردم بوده استياذيت زندانی وجود داشته و ا

 از اين ئی کار اين دستگاه امنيتی بوده اين طور جلوه می دھد که تنھا بعضی مواقع ھم خشونتی جزۀکه شکنجه شيو

 با ميدان مصداقی. طور مسلحانه می جنگيدنده ساواکی سر زده تنھا در رابطه با کسانی بوده که با حاکميت ب" فرشتگان"

ن خط دنباله روی می کند که شدت عمل رژيم يدادن به اين ساواکی در نشر دروغ ھای خود در جنبش ، در واقع از ا

ن ي قھر آميز در جامعه بوده که توسط انفالبيون به اۀ عملی مبارزۀرو ھای مخالف نتيجيه نيشاه و يا جمھوری اسالمی عل
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ر ياين درست ھمان خطی است که نظريه پردازان دو رژيم قبل و بعد انقالب جھت تطھ. رژيم ھا تحميل شده است

ين خطی اما ھر  انسان آگاھی با بررسی شواھد و حقايق تاريخی می تواند نشان دھد که ا. ات خود اشاعه می دھنديجنا

  . ستيش ني مدافع آن است دروغی بمصداقیکه 

 امپرياليسم ھمواره متکی به سرکوب وحشيانه بوده اند و ۀواقعيت آن است که رژيم ھای حاکم در کشورھای زير سلط

  مبارزه وۀ دستگاه ھای سرکوب رژيم ھای وابسته پتانسيل قساوت و شکنجه را به يکسان دارند و اين دامنًاصوال. ھستند

ھم در زمان رژيم شاھنشاھی سرکوب . ن را در مقابل توده ھا آشکار می کندآن در جامعه است که حد و حدود آوسعت 

بيداد می کرد و ھم در حاکميت کنونی يعنی جمھوری اسالمی اين سلطه  ضامن اين سلطه  و ديکتاتوری به عنوان 

زان کردن زندانی ھای سياسی از رفتار ھای يلف بدن و آوشالق و سوزاندن نقاط مخت).  امپرياليسم در جامعه ماۀسلط(

 و گرفتن اعتراف از زندانيان بود و در زندان ھای جمھوری ئیرايج حاکم در زندان ھای رژيم شاه در زمان بازجو

 قھر ۀاسالمی ھم شيوه ھای مشابه به کار برده می شد و اين اعمال بيانگر ماھيت ضد خلقی اين رژيم ھاست چه مبارز

  .آميز در جامعه رواج داشته باشد و چه نباشد

.  جو اختناق در جامعه بودۀ ايجاد وحشت عمومی و سيطرۀبر پاي شرايطی که رژيم شاه در جامعه اعمال کرده بود 

رژيم شاه به مانند رژيم .  جمھوری اسالمی ھستۀھمان شرايطی که در بيشتر جھات مشابه وضع امروز در زير سلط

 درصدی مردم ٩٩اکتريت  .  حکومتی وابسته کرده بودۀتمام اصناف و انجمن ھا را به خود يعنی حوزجمھوری اسالمی 

گروه و تشکل و يا احزاب خود را داشته . ھنگی و سياسی خود را داشته باشندرنمی توانستند حوزه ھای افتصادی، ف

 منابع ۀمطبوعات و راديو تلويزيون و ھم. دسانسور بيداد می کر. باشند و يا آزادانه کتاب بنويسند و کتاب بخوانند

ً دايھر تجمع مردم شد.  ندازندميتينگ ھای خيابانی راه بي ارتباطی در دست رژيم بود و مردم به ھيچ وجه نمی توانستند

ًاساسا اين نوع حکومت ھا رفته رفته تا تمام حوزه ھای . ھيچ نوع نھاد مدنی آزادی وجود نداشت. ل می شدوکنتر

دليل اين که اين ه اين جوامع زير سلطه نمی توانند آزاد باشند ب.  ھمگانی را تصرف نکنند از پی نمی نشينندۀگسترد

کنند و ھمواره با اعتراضات مردم  حاکميت ھا در جھت برقراری استثمار شديد و مضاعف امپرياليستی عمل می

و تنھا با خود کامگی و سرکوب می توانند در نتيجه اين حکومت ھا سست و نا پايدارند . زحمتکش مواجه ھستند

   .حکومت کنند

 با اين حاکميت ھا ،  مردم زحمتکش چه راھی پيشاروی خود دارند؟  آيا راه مبارزه پيروی از اين قانون ئیدر رويارو

ی  خروج از اين ھمه بۀعام در تاريخ انسان ھا نيست که قدرت بی اندازه ھميشه محرک مقاومت قھر آميز است؟ نقط

 یآنان. عدالتی و ظلم و ستم ھمان شروع مبارزه ای قھر آميز توسط فرزندان آگاه و شجاع در اين نوع جوامع می باشد

که ضرورت اين مبارزه را در می يابند و کوشش می کنند در جھت اجتماعی کردن اين نوع مبارزه در جامعه حرکت 

 مبارزه با ۀ شواھد و بازنگری در شيوۀھم . شکنجه می شوندر و يگرد قرار گرفته و دستگيکنند معلوم است که تحت پ

  .افتي اثبات اين حقيقت است که بدون اعمال قھر انقالبی، توده ھا به آزادی دست نخواھند ئیچنين حکومت ھا

تکاران می شود وجود يحقانيتی در تالش ھائی که جھت بزک کردن جنا تجربه دريافته اند که  خالصه کنم زحمتکشان به

.  زيادی داردۀند با واقعيت عينی جامعه فاصلي می گومصداقیآن چه ساواکی ھا و ھمنشينان ساواکی ھا امثال . ندارد

 قھر آميز تنھا ھدف ۀ که با پيشبرد مبارزئیلجن مال کردن مبارزات سازمان ھای انقالبی و کمونيست ھای چريک فدا

دگی زحمتکشان می شد در ميان انسان ھای شرافتمندی که شان از بين بردن عواملی بود که موجب رنج و سختی زن

نسل جوان زحمتکش .  شاه را تجربه کرده اند جز نفرت ايجاد نمی کند و برای نسل جوان ھم پشيزی ارزش نداردۀدور

ی البی را در مجموعه اق که بتواند مردم زحمتکش و توده ھای انندبا آگاھی و ھوشياری ھمان آلترناتيوی را خواھان ا
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ت استتمار را در جامعه ريشه کن خواھد ي مبارزه و مقابله با ظلم و ستم، تمامۀو ھمين در يک پروس مسلح متشکل کند 

  .کرد

         ٢٠١۶ جون ١٧

  

 

 

 
 


