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 سرمقالهسرمقاله

 كمك گرفتن از امپرياليستها 

  هموار نمي كند! راه رسيدن به آزادي را
در شرایط کنونی که امپریاليسم آمریکا در تنش با  ...

جمهوری اسالمی بودجه و امکاناتی را در اختيار اپوزیسيون 
قرار می دهد، هرگونه ارتباط با نهادها و ارگان های وابسته 
به این امپریاليسم و اخذ کمک از آنها حتی اگر به تصور 

تکشان صورت بگيرد، عمًال کمک به مبارزات کارگران و زحم
در خالف جهت منافع آنان بوده و آن نيروها را به عاملی 
جهت پيشبرد سياست های تجاوزگرانه امپریاليستی و 
هموار کردن راه سرکوب و به بند کشيدن هر چه بيشتر 

امپریاليسم ایران تبدیل خواهد نمود. چرا که اوًال،  مردم
بارزه با جمهوری های ماست و مآمریکا دشمن اصلی خلق

بدون مبارزه با این امپریاليسم  ،اسالمی جهت سرنگونی آن
و قطع هر گونه نفوذ آن در ایران نمی تواند راه بجائی برده 
و به آزادی و تحقق خواست های کارگران و توده های تحت 

ت این است که در شرايط ستم منجر شود. ثانيًا واقعي
جاعی به نيروهای اصطالح کمک این نيروی ارتکنونی، ب

 2صفحه   ..اپوزیسيون به هيچوجه بدون قيد و شرط نيست.

  خاري در چشم ارتجاع! ،تيرو رفيق كبير حميد اشرف8به ياد شهداي
، حميد، اجبارًا ۴٩بهمن سال  ١٣خيلی از اعضا اون، از به دنبال ضرباتی که ساواک به گروه جنگل وارد کرد و روشن شدن هويت  ...

عکس هاشون را در  روزنامه ها درج کرد وبرای دستگيری   ۵٠رفيقی بود که ساواک  در فروردين سال  ٩مخفی شد. او يکی از 
چاپ کردن و از او به عنوان  که روز نامه های رژيم دو باره عکس حميد رو  ۵۵تير سال  ٨اونها جايزه کالنی تعيين کرد. بنابراين تا 

رهبر چريکها يا بقول ساواک شاه خرابکاران و تروريستها نام بردند و مرگش را به عنوان يک موفقيت بزرگ خودشون قلمداد کردند، 
ابانهای شديد ترين پيگرد های ساواک پايدار ماند و هر روز در زير نگاه اين دستگاه جهنمی در خيسال  در زير  ۶رفيق حميد به مدت 

تهران قرار اجرا کرد و مبارزه مسلحانه بر عليه رژيم وابسته شاه را پيش برد. این خودش در اون شرایطی که دستگاه ساواک شاه 
تالش می کرد خودش رو ابر قدرت در ميان مردم جلوه بده باعث خواری و زبونی شده بود و به همين خاطر هم وجود زنده رفيق 

يک خاری در چشم ارتجاع حاکم و ديکتاتوری واقعا لجام گسيخته اون سالها بود و اونها رو آزار می حميد اشرف همواره چون 
٥صفحه....داد
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10صفحه   

مقاومت الهام بخشِ مردم كُبك، 
  عليه تعرض بورژوازي!

گروه دانشجويی هر کدام  ٣رهبران  ...
اتحاديه رسمی  ٣وابسته به يکی از 

کارگری هستند، همزمان با سر دادن 
شعار "نه رهبری، نه سياست"، با کمک 
"رهبران" اتحاديه های زرد، مشغول 

شده و در تالش بودند معامله با دولت 
که با دولت به يک توافق و قرارداد 
پوشالی برسند. اما بدنه راديکال جنبش 

دقيقأ دانشجويی اجازه اين کار را نداد. 
مانند چيزهايی که از شما درباره 
"سبز"های ايران شنيده ام، که تبليغ 
"نه رهبری" می کنند اما منظورشان از 
"نه رهبری"، درواقع تالش برای 
جلوگيری از ايجاد سازماندهی و رهبری 
راديکال و انقالبی و مردمی است، و 
رهبری سبز اصالح طلبان طرفدار نفوذ 
امپرياليست ها در ايران را با آغوش باز 

  ١۶صفحه   ..می پذيرند.

  المپيك لندن و بسيج نظامي
  دولت بريتانيا 

محل برگزاری مسابقات المپيک نزديک  ...
به محل شروع شورش های اجتماعی 

کی از ی ان است.انگلست ٢٠١١تابستان 
مسائل پرسش برانگيز در اين رابطه، 
تعداد بسيار زياد نيروها و حجم وسيع 
سالح مستقر شده در محل برگزاری 
مسابقات در مقايسه با مسابقات مشابه 

که المپيک  ٢٠٠٢در آمريکاست. در سال 
زمستانی در "سالت ليک سيتی برگزار 

ماه از حمله  ۶شد، آن هم در زمانی که 
ماه از اشغال  ۴نيويورک و يستی ترور

افغانستان می گذشت، تعداد نيروهای 
که برای برگزاری امنيتی و نظامی آمريکا 

 حدود يکآن بازیها بسيج شده بودند، 
سوم نيروهای انتظامی المپيک لندن 
بودند. و اين درحالی است که آخرين 

و  ٢٠٠۴در سال حمله تروريستی در اروپا، 
٢٠ صفحه              ...ه است.بود ٢٠٠۵
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ی اگر بر کسی پوشيده نيست که تحریم ها
اقتصادی و تهدیدات نظامی امپریاليسم آمریکا و 
دیگر نيروهای امپریاليستی هم پيمانان وی چه 
نقش و عملکرد ارتجاعی در جامعه ایران ایفاء 
می کنند، اگر آشکار است که این سياست 
ارتجاعی چگونه شرایط زندگی سخت مردم 
تحت ستم ایران در چنگال رژیم دیکتاتور و پليد و 

جمهوری اسالمی را از آنچه که بوده و جنایتکار 
هست نيز وخيم تر نموده و محروميت های باز 
هم بيشتری را بر آنان تحميل کرده است، اما 
باید دانست که این سياست تنها یک جنبه از 
نقشه های پليد و ارتجاعی است که نيروهای 
امپریاليستی عليه مردم ما در شرایط کنونی و 

گی آینده خلقهای ایران در برای ویران کردن زند
  جامعه ما تعقيب می کنند. 

سياست ارتجاعی و خطرناک دیگری که از طرف 
نيروهای امپریاليسيتی به پيش برده می شود، 
اقدام به نفوذ موذیانه در جنبش های اجتماعی 
مردم ایران و کوشش در انحراف مسير 
دموکراتيک و ضد امپریاليستی این جنبش ها به 

و در جهت تقویت جبهه ارتجاع و نفع خود 
دشمنان مردم می باشد. این سياست موذیانه 
البته ساليان طوالنی است که دست اندرکاران 
سرسپرده خود را در عرصه جامعه ما پيدا نموده 
و از طریق آنها با فراز و نشيب ها و شدت و 
ضعفی تعقيب می شود تا جائی که امروز به 

سياست را در  راحتی می توان جای پای این
مبارزات توده های رنجدیده ایران عليه وضع 
ظالمانه موجود، در مبارزات کارگران، زنان، 
دانشجویان، اقليت های مذهبی و خلقهای 
تحت ستم ایران مشاهده کرد. مثال بارز در فهم 
واقعيت فوق، نفوذ در جنبش های ملی در 
شرایطی است که رژیم جمهوری اسالمی، 

را به زندانی برای مليت های سرزمين ایران 
تحت ستم تبدیل نموده و ستم و محروميت 
های جدی متعددی را بر آن ها تحميل می کند. 
با تکيه بر چنين ستم واقعی ملی است که 
بخشی از اپوزیسيون بهره مند از کمک های 
مستقيم و غير مستقيم قدرت های 
امپریاليستی و یا وابسته به امپریاليسم تحت 

دفاع از منافع ملی خلق های تحت ستم، عنوان 
به رواج عقاید ناسيوناليستی ارتجاعی که گاه 
ظاهری اصالح طلبانه هم به خود می گيرند و 
ایجاد دشمنی بين مليت های مختلف 

در حال حاضر بر اساس سياست  مشغولند.
موذیانه نفوذ در جنبش های اجتماعی توده های 

ه های غير تحت ستم ایران، در جهت اشاعه اید

انقالبی و ارتجاعی در ميان نيروهای آزادیخواه 
اپوزیسيون تالش گسترده ای صورت می گيرد تا 
حرکت های مبارزاتی آنها در چنان مسير 
انحرافی قرار گيرد که قبول آن ایده ها ایجاب 
می کند؛ و در این ميان باید روی تالش ضد 
انقالبی جهت مقبول جلوه دادن ایده ارتباط با 
امپریاليسم آمریکا و متحدینش و شکستن قبح 
چنين ارتباطی متمرکز شد. امری که به طور 
مشخص زمينه آن را اعمال سياست های 
امپریاليستی کنونی آمریکا و متحدینش در 
سطح جهان و منطقه خاورميانه به وجود آورده 

  است.
واقعيت این است که امروزر تنش مشخصی بين 

تحدینش با رژیم جمهوری امپریاليسم امریکا و م
اسالمی با دستاویز پروژه اتمی این رژیم در 
جریان است. این تنش عليرغم وابسته بودن 
رژیم جمهوری اسالمی در تار و پود خود به نظام 
جهانی امپرياليستی، نه تنها یک جنگ زرگری 
ميان ارباب و نوکر زیر دست نيست بلکه 
و  واقعيتی کامًال جدی است، واقعيتی جدی

بزرگتر از آنچه که بتواند در ماهيت رابطه ارباب و 
نوکری جمهوری اسالمی با نيروهای 
امپریاليستی، کمترین تغييری ایجاد کند. این 
واقعيت بزرگتر همانا سياست تجاوزکارانه جدید 
امپریاليسم امریکا در جهت تأمين هر چه بيشتر 
منافع خود در منطقه خاورميانه و در اقصی نقاط 

ان در تقابل با رقبای امپریاليست دیگر نظير جه
چين و روسيه به منظور خارج کردن بازارها و 
مناطق نفوذ هر چه بيشتری از دست آنها و 
ایجاد نظم امپریاليستی جدیدی به نفع خود و 
متحدينش  در سطح جهان می باشد. اساس و 
چهارچوب این سياست تجاوزکارانه همانی 

 ٢٠٠١تامبر سال است که پس از یازده سپ
توسط بوش، رئيس جمهور منفور و بی اعتبار 
ایاالت متحده آمریکا با تهدید مردم جهان به 
"جنگ صليبی" و"آغاز جنگ های بی پایان" 
اعالم شد. از آن زمان به بعد عليرغم پایان دوره 
ریاست جمهوری بوش و حتی روی کار آمدن 
رقبای او یعنی "دموکرات"ها و رئيس 

، اوباما بر سر کار، آن سياست جمهورشان
تجاوزکارانه از طرف دولت آمریکا هر چند با 
تغييراتی، تعقيب و به پيش برده می شود. با 

واقعيتی دو نتيجه در ارتباط با بحث  تکيه بر چنين
  ما قابل تأکيد است:

تنش موجود بين امپریاليسم آمریکا و  اول آنکه
و  هم پيمانانش با رژیم جمهوری اسالمی

اقدامات مختلف امپریاليستی عليه این رژیم 

نظير تحریم ها که دودش در اساس به چشم 
توده های ستم دیده ایران می رود، به هيچ وجه 
تغييری در این واقعيت نمی دهد که امپریاليست 
ها به طور کلی و امپریاليسم آمریکا به طور 
اخص همراه با رژیم جمهوری اسالمی دشمنان 

ای رنجدیده ایران هستند؛ و لذا اصلی خلق ه
مبارزه قاطع و بی امان و بدون هيچ گونه گذشت 
و مالحظه کاری، کماکان ُاس و اساس و اصول 
مبارزه نيروهای انقالبی با این دشمنان را 
تشکيل می دهد.جانبداری از هر کدام از طرفين 
مخاصمه و یا حتی کند کردن اندکی از لبه تيز 

نان، خيانت به طبقه کارگر مبارزه عليه این دشم
 و دیگر توده های تحت ستم و اسير ایران است.

در زمان ریاست جمهوری بوش، وزارت  دوم آنکه
خارجه امریکا برای به اصطالح حمایت از 

ميليارد دالری  ٧۵یک بودجه "اپوزیسيون"ایران، 
داد که آن را به طرق مستقيم و غير  اختصاص

ا نيروهای سياسی مستقيم در اختيار ایرانيان ی
ایرانی که حاضر بودند "با دست پر"در رکاب 
امپریاليسم آمریکا گام زده و پيشبرنده سياست 
های امپریاليستی در جنبش های اجتماعی 

) از آن زمان به ١مردم ایران باشند، قرار داد. (
بعد امپریاليسم امریکا مستقيمًا یا از طریق 

ای هم نهادهای وابسته به خود و یا دولت ه
پيمانش،"سخاوتمندانه" به اعطای پول، امکانات 
رسانه ای و کمک های دیگر به نيروهائی از 
اپوزیسيون حتی اگر در صف نيروهای مردمی 

البته با شرط و شروطی  -هم قرار داشته باشند
  می پردازد.  - خاص

مسلم است که منظور از اعطای کمک های 
سيون امپریاليستی به نيروهای سازشکار اپوزی

آن است که در فردای سقوط یا سرنگونی رژیم 
چه به دست توانای توده  -جمهوری اسالمی

های ستمدیده ایران و چه در اثر دخالت های 
آنها بتوانند پيشاپيش از  - نظامی امپریاليستی

طریق نفوذ در مبارزات ضد امپریاليستی و 
دموکراتيک توده ها، زمينه های فکری و 

تجهيز افکار عمومی و بسيج تشکالت الزم برای 
و سازماندهی نيروهای جنبش را برای خود 
آماده سازند. این البته تجربه ای نيست که مردم 
ایران با آن بيگانه باشند، چرا که امروز دیگر بر 
همگان آشکار است که چگونه همين 
امپریاليسم آمریکا با دیگر شرکای امپریاليست 

ناتيو سازی برای خود برای ایجاد جانشين یا آلتر
رژیم شاه به تقویت نيروهای ارتجاعی و نوکر 
صفت پرداخته و عاقبت پس از توافق در 
کنفرانس گوادولوپ بر جثه نحيف خمينی و 

  كمك گرفتن از امپرياليستها  

  را  راه رسيدن به آزادي   

  هموار نمي كند!         
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دارودسته اش دميده و با امکانات گسترده و 
عظيمی که در اختيار وی قرار دادند و از جمله از 

به طریق تبليغات رسانه های گوناگونشان، او را 
جای رژیم ساقط شده شاه به مردم مبارز ایران 
تحميل کردند. این بار نيز نيروهای امپریاليستی، 
حتی حساب شده تر و برنامه ریزی شده تر از 
پيش سعی دارند تا ضمن مقابله با فعاليت های 
مبارزاتی نيروهای کمونيست و انقالبی و مقابله 
ه با تحقق خواست های طبقه کارگر و دیگر تود

های رنجدیده ایران، آلترناتيو ارتجاعی مورد نياز 
خود را از طریق تقویت نيروهای سازشکار در 
ميان نيروهای اپوزیسيون ایران، از پيش آماده 

  کنند.
اتفاقًا کوشش برای ایجاد به اصطالح اتحاد 
فيمابين نيروهای مختلف اپوزیسيون ایران و 

ظير ن -نشاندن نيروهائی حتی متضاد با یکدیگر
در  -سلطنت طلب ها با نيروهای به ظاهر چپ

زیر یک سقف، نشان از همان آلترناتيو سازی 
های امپریاليستی دارد که امروز تحت عنوان 
کوشش در ایجاد اتحاد بين نيروهای اپوزیسيون 
 - رژیم جمهوری اسالمی در جریان تکوین است

که متأسفانه بعضی از نيروهای سياسی در 
ز در آنها شرکت جسته و در درون صف مردم ني

راهی قدم گذاشته اند که دو تجربه تلخ و زیان 
بار از این نوع زیر یک سقف نشستن نيروهای 
مختلف اپوزیسيون و آلترناتيو سازی، در ارتباط با 

ستان و افغاندو کشور همسایه ایران یعنی 
عراق درمقابل دید همگان قرار دارد. اقدام به 

نيروهای مختلف و حتی ایجاد اتحاد فيمابين 
متضاد با هم در اپوزیسيون رژیم های عراق و 
افغانستان با مهيا سازی های نيروهای 
امپریاليستی، و سپس در فردای سقوط رژیم 
صدام و طالبان، روی کار آوردن نيروهای وابسته 
به خود در این دو کشور، حتی تجربه ای نزدیکتر 

ردم ایران از تجربه تلخ و مصيبت باری است که م
با روی کار آورده شدن دارو دسته خمينی به 

  سال است تجربه می کنند. ٣٣مدت 
ما در تاریخ معاصر کشور خود همواره با نيروهای 
سياسی نوکر صفتی مواجه بوده ایم که با زیر 
پا گذاشتن منافع خلق های ایران و پایمال کردن 
حقوق آنها، به خدمت نيروهای امپریاليستی در 

و خدمت گزار منافع آنها در ایران شده اند.  آمده
این نوکری در گذشته ها آنقدر آشکار بود که آنها 
با القابی نظير انگلو فيل، روسو فيل و غيره 
شناخته می شدند. این قبيل سياستمداران 
نوکر صفت با ارتکاب به خيانت هائی از جمله 
صدور فرمان تير اندازی به نيروهای مبارز و 

در جنبش مشروطيت و به سردار بزرگ جنگنده 
ایران، ستارخان گرفته تا فروش منابع و ذخایر 
ایران به قوای اجنبی، رسوای عام و خاص بوده 
اند. وجود تجاربی تلخ از این گونه نوکر صفتی در 
تاریخ معاصر جامعه ایران باعث گشته که توده 
های ما با حساسيت قابل ارجی به امر ارتباط 

روهای خارجی نگریسته و به تقبيح گيری با ني
هر گونه رابطه ای بپردازند که در خدمت تأمين 
منافع امپریاليست ها در ایران قرار گيرد؛ و 
درست به خاطر مذموم بودن و قبح چنين عملی 
در ميان مردم است که سياستمداران مزدور 
همواره سعی می کردند نوکری خود را از انظار 

ال امروز ما افراد و جریانات پنهان کنند. با این ح
سياسی ای را در صحنه سياسی ایران 
مشاهده می کنيم که حتی بی هيچ شرمی از 

ارتباط خود با امپریاليسم آمریکا سخن گفته و 
ایده هائی را اشاعه می دهند که دقيقًا در 
جهت شکستن قبح نوکری در درگاه امپریاليست 

روهائی در ها قرار دارد؛ و امروز می بينيم که ني
صف مردم نيز به وسوسه ایجاد ارتباط با محافل 

  امپریاليستی و کمک گرفتن از آنها افتاده اند.
اگر صرفًا روی نيروهای درون صف خلق متمرکز 
شویم که بدون شک با هر ادعائی و از جمله 
ادعای دفاع و طرفداری از منافع طبقه کارگر، در 

ژوازی واقعيت امر به جرگه نيروی خرده بور
متزلزل و آماده سازش با بورژوازی تعلق دارند، 
باید دید چه دالیل و زمينه هائی آنان را به چنين 
کجراهی رهنمون می شود. پاسخ این است که 
این امر در درجه اول از ماهيت طبقاتی آنان 
ناشی می شود که همواره در شرایط ظاهرًا 
خاموش جنبش توده ها، برای نجات خویش، به 

ت باال چشم دوخته و به الطاف بورژوازی قدر
اميد بسته و در نتيجه آماده سازش با او می 
گردند. در شرایط کنونی کوشش در شکستن 
قبح و مذموم بودن ارتباط با امپریاليسم امریکا و 
"کمک" گرفتن از وی و از جمله "کمک" مالی، در 
خدمت امر فوق بوده و زمينه را برای چنين 

گام گذاشتن در جاده خيانت به  نيروهائی برای
توده ها آماده می سازد. اینان برای توجيه 
تمایالت و یا ارتباطات عملی سازشکارانه خود با 
محافل امپریاليستی، بر واقعيت جنایتکار و پليد 
رژیم جمهوری اسالمی تأکيد می کنند که در 
واقعيت امر خون مردم ایران را در شيشه کرده و 

ابل تحقق کمترین خواست سد بزرگی در مق
های برحق مردم ایران است، و بر اساس این 
واقعيت، به این توهم دامن می زنند که گویا 
صرف نابودی رژیم جمهوری اسالمی، آن هم به 
دست هر نيروی مرتجعی، به نفع مردم ایران 
خواهد بود و آن ها را از بدبختی ها و مصيبت 

ه اینان هایشان خالص خواهد نمود. در حالی ک
در واقع با انکار این واقعيت که طبقه کارگر و دیگر 
توده های تحت ستم ایران بدون از بين بردن 
نظم سرمایه داری موجود در جامعه و قطع 
قطعی هر گونه نفوذ امپریاليسم در ایران قادر به 
تحقق خواست های خود نيستند، خود و دیگران 

به  را فریب می دهند. توجيه دیگر که امروز
دادگاه خصوص در دعواهای مربوط به "تریبونال" (

نمایشی ای که در رابطه با کشتار زندانيان 
به دست رژیم جمهوری  ۶٠سياسی دهه 

ماه جون امسال در لندن  ٢٢تا  ١٨اسالمی در 
برگزار شد. دادستان این دادگاه شخصی به نام 
پيام اخوان بود که خود منکر رابطه اش با وزارت 

جه امریکا و دریافت کمک های مالی از امور خار
مطرح می باشد این است که  آنها نيست.)

سعی می شود اخذ امکانات مختلف از آمریکا و 
محافل امپریاليستی دیگر از همان نوع و 
ماهيتی دانسته شود که مثًال فالن کميته دفاع 
از مبارزات مردم در فالن کشور غربی بدون 

جاز فعاليت های التزام به محدود کردن غيرم
سياسی خود، از یک نهاد خيریه با عناوین 
مختلف در آن کشور دریافت می کند؛ و در این 
برخورد کار به جائی کشيده می شود که حتی 
کار شرافتمندانه فالن معلمی که در مدرسه یک 
کشور امپریاليستی مثًال در آلمان سواد و دانش 

ف این به کودکان و نوجوانان یاد می دهد به صر
که حقوق و دسترنج خود را از یک دولت 
امپریاليستی دریافت می کند، همسان با فالن 
مزدوری تصویر شود که در رأس یک نهاد 
امپریاليستی در جهت توجيه سياست های 
جنایتکارانه آمریکا به فعاليت مشغول است! 
همچنين بدون تکيه بر هر گونه تحليل مشخصی 

فل امپریاليستی در توجيه سازشکاری با محا
مطرح می شود که در گذشته نيز اپوزیسيون از 
کشورهائی چون عراق و ليبی برای مبارزه با 
رژیم شاه یا جمهوری اسالمی کمک دریافت 

  کرده است. 
در ارتباط با طرح چنين مسایلی الزم است 
پرسيده شود که آیا نيروهای انقالبی 
اساسًا از هيچ نيروئی نباید برای پيشبرد 

بارزات خود کمک بگيرند؟ و یا آنها مجازند م
با هر نيروئی ارتباط بر قرار کرده و از کمک 
های آنان بهره مند شوند؟ و یا این سئوال 
اساسی مطرح است که به راستی آیا 
معياری برای کمک گيری اپوزیسيون 

  انقالبی از نيروهای غير وجود دارد؟
بدون شک پاسخ در هر مورد مشخصی 

پيچيدگی خاص خود را دارا می تواند 
باشد. ولی رهنمود کلی که می توان در 
زمينه سئواالت فوق ارائه داد این است که 
اوًال امکان اتخاذ تصميم و موضع درست در 
هر شرایطی نيازمند تحليل مشخص از 
شرایط مشخص است. ثانيًا به طور کلی 
نيروهای انقالبی برای پيشبرد مبارزاتشان 

های درونی دشمنان مردم مجازند از تضاد
به نفع خود استفاده کرده و در شرایط 
معينی از نيروهای ضد انقالبی که به 
دالیلی حاضر به کمک کردن هستند، کمک 

البته به شرط آن که اخذ کمک از  -بگيرند
آنها هيچگونه محدودیتی در پيشبرد 
مبارزات نيروهای انقالبی به نفع کارگران و 

و باعث  جاد نکندتوده های تحت ستم ای
عدول آن ها از اهداف و مطالبات انقالبی 

تازه، با تأکيد بيشتری باید  شان نشود.
بودن  مجازگفت که به قول لنين :"مسأله 

در اصول هنوز مسأله صالح بودن در عمل 
(دو تاکتيک سوسيال را حل نمی کند."

دمکراسی در انقالب دمکراتيک). از این رو 
مورد، موضوع به  حتمًا الزم است در هر

طور مشخص مورد بررسی قرار گرفته و 
  به هر مورد به طور مشخص برخورد کرد.

به طور کلی نيروهای انقالبی برای 
پيشبرد مبارزاتشان مجازند از تضادهای 
درونی دشمنان مردم به نفع خود 
استفاده کرده و در شرایط معينی از 
 نيروهای ضد انقالبی که به دالیلی

به کمک کردن هستند، کمک حاضر 
البته به شرط آن که اخذ کمک  -بگيرند

از آنها هيچگونه محدودیتی در پيشبرد 
مبارزات نيروهای انقالبی به نفع 
کارگران و توده های تحت ستم ایجاد 
نکند و باعث عدول آن ها از اهداف و 
مطالبات انقالبی شان نشود. تازه، با 

به قول  تأکيد بيشتری باید گفت که
اصول هنوز  بودن در مجازلنين :"مسأله 

مسأله صالح بودن در عمل را حل نمی 
. از این رو حتمًا الزم است در هر کند

مورد، موضوع به طور مشخص مورد 
بررسی قرار گرفته و به هر مورد به 

 طور مشخص برخورد کرد.
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در شرایط و اوضاع و احوال کنونی که 
امپریاليسم آمریکا در تنش با جمهوری اسالمی 
بودجه و امکاناتی را در اختيار اپوزیسيون قرار 
می دهد، هرگونه ارتباط با نهادها و ارگان های 

به این امپریاليسم و اخذ کمک از آنها وابسته 
حتی اگر به تصور کمک به پيشبرد مبارزات 
کارگران و زحمتکشان صورت بگيرد، عمًال در 
خالف جهت منافع آنان بوده و آن نيروها را به 
عاملی جهت پيشبرد سياست های تجاوزگرانه 
امپریاليستی و هموار کردن راه برای سرکوب و 

بيشتر توده های تحت به بند کشيدن هر چه 
) چرا که اوًال، ٢ستم ایران تبدیل خواهد نمود. (

امپریاليسم آمریکا دشمن اصلی خلق های 
ماست و مبارزه با جمهوری اسالمی جهت 
سرنگونی آن بدون مبارزه با این امپریاليسم و 
قطع هر گونه نفوذ آن در ایران نمی تواند راه به 

ست های جائی برده و به آزادی و تحقق خوا
کارگران و دیگر توده های تحت ستم ایران منجر 
شود. ثانيًا واقعيت این است که در شرايط 
کنونی، به اصطالح کمک این نيروی ارتجاعی به 
نيروهای اپوزیسيون به هيچوجه بدون قيد و 

  شرط نيست.
در عمل دیده می شود که از دولت سر چنين 
 کمک های"غيبی" ای، مثًال رسانه ای رو به
ایران در اختيار حتی یک نيروی چپ و یا در واقع 
به ظاهر چپ گذاشته می شود. ولی چنين 
نيروئی مقيد است که نه تنها کلمه ای از 
کمونيسم و ضرورت قهر انقالبی برای سرنگونی 
جمهوری اسالمی سخن نگفته و یا موضع و 
برخورد های کمونيستی را در رسانه مذکور 

رسانه، سياست و مطرح نسازد بلکه در آن 
خطی که تعقيب می شود همان است که 
خواست نيروهای امپریاليستی است. یعنی 
تبليغ عليه "خشونت" ( یا در واقع تقبيح 
خشونت انقالبی توده ها عليه دشمنانشان)، 
رواج سياست های سازشکارانه تحت نام خط 
اصالحات و غيره. بنابراین، از این نقطه نظر نيز 

کمک از طرف نهادهای که شرط اعطای 
امپریاليستی مورد بحث به نيروهای اپوزیسيون، 
کمک به پيشبرد خط و خطوط امپریاليستی در 
جامعه ایران عليه خط و خطوط انقالبی و در 
ضدیت با منافع کارگران و زحمتکشان می باشد، 
نيروهای انقالبی به هيچ وجه مجاز به استفاده 

نيروی انقالبی از چنان امکاناتی نيستند و هيچ 
جز با عقب نشينی از مواضع اصولی خود نمی 

حال این رابطه  - تواند به چنان رابطه ای تن دهد
چه در حد زدن یک سایت و انتشار یک نشریه 
باشد و چه برخورداری از رادیو و تلویزیون و چه 
حتی برگزاری مراسم برای محکوميت رژیم 

 جان باختگان جنایت کار جمهوری اسالمی که
  دژخيمان وی پرپر شدند. به دست ۶٠دهه 

در خاتمه باید روی وظيفه نيروهای انقالبی چه 
برای افشای سياست های ارتجاعی 
امپریاليسم امریکا و چه جهت تشدید مبارزه 
عليه رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری 
اسالمی پای فشرد. این تنها اقدامات 
م امپریاليستی نظير تحریم ها نيست که ه

امروز بر دشواری زندگی جهنمی توده های 
کارگر و زحمتکش افزوده و فقر و فالکت را در 
جامعه ما شدت و گسترش بيشتری داده است، 
بلکه اقداماتی چون نفوذ در مبارزات آزادیخواهانه 
ضد امپریاليستی و دموکراتيک توده های ما به 

منظور انحراف مسير آن مبارزات در جهت تحميل 
طوط امپریاليستی در آنها با کمک خط و خ

نيروهای سازشکار و نوکر صفت نيز عليه منافع 
مردم ایران سازماندهی شده و خطر بزرگی 
برای آینده توده های رنجدیده ماست. در این 
ميان به خصوص سازشکاری نيروهائی که فعًال 
در صف مردم قرار دارند با نيروهای امپریاليستی 

مله امکانات مالی از و اخذ امکانات و از ج
امپریاليسم آمریکا زمينه ای به دست رژیم 
جمهوری اسالمی می دهد تا با چنان دست 
آویزی همه نيروهای موجود در اپوزیسيون این 
رژیم را سازشکار و نوکر آمریکا خوانده و در جهت 
ملی و ضد امپریاليست جلوه دادن خویش و 
اشاعه فریب در مورد ماهيت وابسته به 

د. مسلم پریاليسم خود زمينه جدیدی بيابام
است که تالش رژیم برای بی اعتبار و بدنام 
کردن نيروهای واقعًا انقالبی است که در هر 
شرایطی تنها به منافع طبقه کارگر و توده های 
رنج دیده ایران اندیشيده و درست در همين 
جهت فعاليت می کنند. از این زاویه نيز اخذ هر 

و "کمک" مالی از امپریاليسم  گونه امکانات
آمریکا که در شرایط کنونی رسمًا و علنًا تحت 
عنوان حمایت از اپوزیسيون رژیم جمهوری 
اسالمی به این کار مبادرت می ورزد، کامًال 

  محکوم است.
  زیر نویس ها:

"دمکراسی" و "حقوق بشر" در ایران با -١
دالرهای آمریکایی حاصل نمی شود! 

بهمن (نشریه  ١٩شریه عنوان سرمقاله ن
خبری چریکهای فدایی خلق) به -سياسی

می باشد که در  ١٣٨۵فروردین  ١۵تاریخ 
ارتباط با مطلب فوق الذکر نوشته شده 

در نشریه  همچنين در این مورد مااست. 
 ١٣٨۵ماه  مهر ،٨٩ شماره پيام فدائی

 ٧۵در پی اعالم اختصاص بودجه  " نوشتيم
برای پيشبرد ميليون دالری دولت آمریکا 

اصطالح دمکراسی در ایران، و بدنبال  به
آن، تصميم وزارت امور خارجه هلند برای 

های  ميليون یورو به پروژه ١۵اختصاص 
رادیو تلویزیونی با اهداف مشابه، اخيرا نيز 

ها اعالم کردند که وزارت امور  خبرگزاری
 ۵/١ای به مبلغ کلی  خارجه آمریکا بودجه
ای که در  بيست پروژه ميليون دالر را به

زمينه "حقوق بشر" و "دمکراسی" در 
کنند، اختصاص داده و  ایران فعاليت می
کنندگان  اند که نام دریافت البته تأکيد کرده

های آمریکا اعالم نخواهد شد.  کمک
همچنين، دولت آمریکا اعالم کرده که برای 
پيشبرد این سياست به افتتاح دفترهایی 

ندن و... نيز دست زده در دوبی، ترکيه، ل
ها و  درپی بودجه اعالم اختصاص پی است.

های غربی در  منابع مالی از سوی دولت
های اخير به مخالفين جمهوری  ماه

های  اسالمی در خارج کشور و یا به "پروژه
حقوق بشر و دمکراسی" در رابطه با 

دهد که  ایران، قبل از هر چيز نشان می
وب بحران ها در چارچ چگونه این دولت

ای" جمهوری  مربوط به "پرونده هسته
اسالمی، در صدد گسترش امکانات و 

های خود برای پيشبرد  تشدید تالش
ها و اهداف کوتاه و بلندمدت  سياست

خویش در ایران و در سطح منطقه 
 هستند......."

  
در شماره های مختلف "پيام فدائی"،  -٢

در این زمينه مطالبی نوشته شده که نقل 
اتی از آنها در اینجا بی مناسبت نيست: نک

شنویم که  هر روز از اینجا و آنجا می "
چگونه افراد و جریانات ایرانی با 
برخورداری از "مساعدات مالی" و یا 

ها"یی که در ماهيت ضدخلقی  "بودجه
کنندگان آن و اهداف ضدانقالبی آنان  تأمين

شکی نيست، فالن شبکه تلویزیونی و یا 
یا "خبرگزاری" و "سایت" را رو رادیویی و 

اندازند و با ادعای اینکه  به ایران به راه می
این کار گویا در جهت "مبارزه" برعليه 
جمهوری اسالمی و در جهت منافع مردم 

باشد در حقيقت درست در  ایران می
ای گام  راستای خط و منافع سياسی

کنندگان مالی  دارند که تأمين برمی
اند."..."  ریزی کرده نامههای مزبور بر پروژه

در رابطه با نيروهایی که برای پيشبرد 
های" دفاع از "حقوق بشر" و  "پروژه

گسترش "دمکراسی" دولت آمریکا 
مشمول این عنایات مالی قرار گرفته و یا 

گيرند دو طيف را باید متمایز نمود.  می
نخست نيروها و افرادی که بطور سنتی 

امپریاليسم های مزدور  کارگزار و مهره
طلبان که  بخاطر  اند مثل سلطنت بوده

شان به امپریاليسم و  وابستگی
های تحت ستم  شان با منافع توده ضدیت

های آنها همواره با  ما، حيات و فعاليت
شده  های مادی و معنوی حساب کمک

اربابان گره خورده است. اما در رابطه با 
های  دسته دوم که در چارچوب  پروژه کمک

دولت آمریکا و مؤسسات و  اخير
های امنيتی وابسته به آن قرار  دستگاه
اند ما با نيروها و افرادی نيز مواجه  گرفته

هستيم که برخا دارای سوابق مبارزاتی 
بوده و اصوال ادعای "مبارزه با امپریاليسم" 
و بویژه امپریاليسم آمریکا در گذشته 
بخشی از هویت و سابقه مبارزاتی آنها را 

اکنون با  داد. این نيروها هم ل میتشکي
فراموش کردن تمامی آن ادعاها، 

کوشند تالش خود برای دریافت  می
های مالی از سوی آمریکا را با این  کمک

ادعای عوامفریبانه توجيه نمایند که در 
شرایط تالش دولت آمریکا برای برقراری 
یک رژیم "دمکراتيک" بجای حکومت 

و تشديد  "توتاليتر" جمهوری اسالمی
"تضاد" بين دولت آمریکا با جمهوری 

های مالی" از  اسالمی، دریافت "کمک
دولت بوش و یا نهادهای امنيتی این دولت 
یک "تاکتيک مبارزاتی" است و باید برعليه 
جمهوری اسالمی از این تاکتيک استفاده 

جالب اینجاست که در "پروژه" دولت  کرد.
حافل ها، برخی م بوش در تقسيم این کمک

و نيروهای وابسته به نظام جمهوری 
اسالمی واپوزیسيون درون حکومت که 
اصوال هيچ مخالفتی با نظام ظالمانه 
کنونی نداشته و ضمن مخالفت 
سرسختانه با هرگونه انقالب و جنبش 
انقالبی "ایجاد اصالحات" را استراتژی خود 

اند. امری  دانند نيز در نظر گرفته شده می
برای آمریکا، اصل،  دهد که نشان می

ها در راستای  تضمين جهتگيری این پروژه
منافع خود است و نه ماهيت نيروهای 

  .ها" مجری این پروژه
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رفقا با سالم به همه شما و با گراميداشت 
خاطره همه جان باختگان مبارزات مردمی مون 
که برای آزادی و سوسياليسم جان باختند. 

ه امروز در سالم می کنم به همه عزيزانی ک
اين جلسه حضور دارند و با حضورشون ياد و 

تير در مصاف با  ٨خاطره رفقائی رو که در 
جون شون رو در راه تحقق  آرمانهای دشمن 

گرامی می دارند. کمونيستی شون نثار کردند، 
اجازه بدهيد که قبل از هر چيز روی اين نکته 

تير  ٨تاکيد کنم که برای چريکهای فدائی خلق، 
 ٨ک جايگاه ويژه ای برخورداره . از يک سو در ازي

و در جريان مبارزات تاریخساز اون  ٥٥تير سال 
صدای سخنران  به دوره .... (در این قسمت 

  قطع شد)علت مشکالت فنی 
ببخشيد رفقا نمی دونم که چه اتفاقی افتاد 
ولی به هرحال من يک مقداری صحبت کرده 

نيده بودم که از قرار هيچ کدومشون هم ش
نشده؛ به هر حال من يک بار ديگه خدمت همه 
تون سالم می کنم و از حضورتون در اين جلسه 
تشکر می کنم . اين جلسه برای گراميداشت 

 ٨خاطره جانباختگان چريکهای فدائی خلق در 
. در ٦٠و سال  ٥٥تير سال  ٨تير برگزار شده. 

در اون مبارزات تاريخ سازی که مردم  ٥٥سال 
با امپرياليستها، سرمايه داران  و  ما داشتند

رژيم دست نشانده شان  شاه ، ُخب يک  
شمار زيادی ازچريکهای  فدائی  خلق، این پاک 
باخته ترین فرزندان کارگران و زحمتکشان ایران، 

تير قهرمانانه  ٨در اون  نبرد حماسی در 
 ٨در جنگيدند و جان باختند از طرف ديگه هم  

یورش وحشيانه و در کوران  ٦٠تير سال 
سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسالمی به توده 
های ستمديده کشور ما يک بار ديگه تعدادی از 
چريکهای فدائی خلق وحشيانه به خون 

و بطور طبيعی تسلسل اين دو جنايت  غلطيدند.
يک بار ديگه بروشنی نشون داد که حاکميت 
امپرياليسم  و بورژوازی وابسته بر کشور ما بر 

و مبارزات مردم ما برای نابودی اين سلطه  قراره
  هنوز راه طوالنی ای رو در پيش داره. 

از آنجا که جلسه امشب برای گراميداشت 
تيره،  من صحبتم رو دو  ٨خاطره شهدای 

قسمت کردم قسمت اول صحبتم، به معرفی 
برخی از رفقای جان باخته در این روز اختصاص 

راتی از آنها داره که با بيان زندگی و ذکر خاط
خاطره اون انقالبيونی رو گرامی می دارم که در 
مصاف با دشمنان مردم ما با خونشان درخت 
انقالب بر ضد نظم ظالمانه بورژوائی را 
بارورساختند. در قسمت دوم صحبتم با توجه به 

موقعيت و جايگاه ویژه رفيق کبيرحميد اشرف در 
جنبش کمونيستی ایران، که به واقع وجودش 

حشتی را در دل دشمنان ما انداخته بود،  و
رفيقی که هنوز هم پس از گذشت اين همه 
سال دشمنان مردم کينه بزرگی از او به دل 
دارند و برای خراب کردن چهره انقالبيش هر روز 
يک توطئه ای می چينند، به گرامی داشت یاد 
این رفيق فراموش نشدنی، اين کمونيست 

می دهم که چه بزرگ می پردازم؛ و توضيح 
دالیل و شرایطی اين موقعيت خاص رو به رفيق 
حميد اشرف داد و چرا مبلغين جمهوری 
اسالمی برای خراب کردن نام پرافتحار وی و يا 
به قول خودشون اسطوره زدائی از وی، به هر 
تالش مذبوحانه ای هم متوسل می شوند و 

  دست می زنند.
يق  از قسمت اول صحبتم را با معرفی سه  رف

تير باران شدند،  ٦٠تير سال  ٨رفقائی که در  
شروع می کنم و در ابتدا از مادر انقالبی روح 
انگيز دهقانی نام می برم که همچون يکی از 
خانواده های شهدای فدائی و زندانيان 
سياسی در اون دوران شاه  در شرايط سلطه 
ديکتاتوری شاه رنج کشيد و بعد هم مثل 

و  ٥٦ز ديگه به انقالب سالهای هزاران زن مبار
پيوست؛ به جاست که واقعا خاطره اش رو  ٥٧

در اينجا گرامی بداريم. روح انگيز زنی بود که 
درجریان این انقالب واقعًا همه انرژی خودش رو 
برای نابودی دشمنان مردم ما بکار گرفت.  او در 
جريان تظاهرات های اون سالها عليه رژیم شاه 

وان وابسته به امپریاليسم بود، که تا بن استخ
شرکت می کرد، و از آنجا که انسانی آگاه به 
امور بود و تجربه داشت  در جریان این حرکات 
اعتراضی خيلی زود متوجه شد که چگونه 
مرتجعينی که در واقع از ماموران ساواک بودند 
شعار ها ی مردم رو کنترل ميکنند و نمی 

فوف تظاهرات گذارند شعار های انقالبی در ص
مردم گسترش پيدا بکنه. روحی تعریف می کرد 
که چطور یک بار به مقابله با یکی از اون 
مزدوران انقالبی نما پرداخته  و موفق شده که 
چهره اون رو در جمع تظاهرکنندگان افشاء کنه. 
روح انگيز  پس از قيام هم فعاالنه در مبارزات 

ه ک -مردمی و از جمله اعتراضات معلمين 
نقش ايفا کرد. و باز هم  - خودش یکی از آنها بود

تعريف می کرد که در يک تظاهرات وقتيکه 
پاسدارها حمله کردند تا معترضين رو  پراکنده 
کنند او يک دفعه  متوجه ميشه که فقط خودش 
ورفيق  اسمر آذری باقی مانده اند در صحنه اون 
تظاهرات؛ اجازه بدهيد که اين رو هم اشاره کنم 

ه  رفيق اسمر آذری یکی از رفقای عزيز اين ک
سال   ٢٠تشکيالت بود که در حالی که حدود 

بيشتر نداشت دستگير شد مورد شکنجه های 
وحشيانه قرار گرفت وبر اساس  اطالع موثقی 
که به دست ما رسيد  مورد تجاوز قرار گرفت و 
باالخره هم دژخيمان جمهوری اسالمی او را در 

تبریز تيرباران کردند. یادش در زندان  ٦٠سال 
گرامی باد. برگردم به مادر انقالبی روح انگيز 
دهقانی. یکی از برخورد های برجسته او قرار 
دادن خونه اش به مثابه مرکزی برای رفقای 
چریکهای فدائی خلق بود که در کردستان 
دست اندر کار مبارزه مسلحانه با رژيم بودند در 

انقالبی مرکزی بود  اون سالها. خانه اين مادر
برای رفقائی که از طريق تبريز  به کردستان 
می رفتند و يا از آنجا بر می گشتند. روحی در 
اين دوران با احساس مسئوليتی تقدير انگيز 
همه هستی و دار و ندارش را در راه انقالب به 
کار گرفت.  از آنجا که قراره در همين برنامه 

ن مادر انقالبی به يکی از رفقا بخشی از نامه اي
همسرش يعنی رفيق شهيد کاظم سعادتی رو 
به اطالع شما برسونه صحبت بيشتر در اين 
مورد را به اون قسمت از برنامه  و به اون رفيق 

  واگذار می کنم.
در ادامه می پردازم به رفيق نوروز قاسمی. او  

کارگر مبارزی بود که در يکی از روستاهای 
باز کرده بود و از  مياندوآب چشم به زندگی

کودکی هم در کوره پز خانه ها و موزائيک 
سازی های اون منطقه  کارگری کرده بود. در 

اين پرولتر آگاه  ٥٧و  ٥٦جريان مبارزات سالهای 
در کارخانه قند مياندوآب کار می کرد و در ضمن 
در حين کار به تحصيل اش هم ادامه می داد. 

تحميل شده از رفيق نوروز که رنج و ستم واقعا 
سوی سرمايه داران به کارگران را با پوست و 
گوشت خودش و در جريان زندگی کارگريش 
لمس کرده بود،  با بروز انقالب فعاالنه در آن 
شرکت کرد و از پايه گذاران شورای کارگری 
کارخانه قند شد و بعد هم با  ارتباط با سازمانی 

اون که با نام سازمان چریکهای فدائی خلق در 
زمان فعاليت می کرد، در هيئت موسس 
کارگران بيکارشهر نقش ايفا کرد. رفيق نوروز 
کارگر آگاهی بود که در ميان کارگران از نفوذ 
قابل توجهی برخوردار بود. نفوذی که به وی 
امکان می داد که با ياری کارگرهای پيشرو و 
مبارز ديگر کارخانه قند،  اون اعتصاب معروف 

مياندوآب را سازمان بده. در این  کارخانه قند
مقطع البته وی با آگاهی ای که پيدا کرده بود 
آگاهی ای که به اون امکان می داد سياستهای  
مماشات طلبانه  و سازشکاری های سازمان 
اون دوره پی ببره، خيلی روشن صفوف خودش 
رو  از آن ها جدا کرد و به چریکهای فدائی خلق 

م موجودیت کردند، که همان موقع ها  اعال
پيوست. نوروز به اين امر آگاه بود که با مماشات 
و سازشکاری نه سازمانهای سياسی و نه 
مردم و نه به ويژه کارگرها  به هيچ جا نخواهند 
رسيد. و به همين دليل هم صف اش رو از اون 
جريان جدا کرد که مماشات رو پيشه کرده بود و 

ها پيوست سياست اصلی اش بود؛ او به چريک
ودر جریان اعتصاب کارخانه قند هم  برای باال 
بردن آگاهی کارگرها  همواره  سخنرانی می 
کرد. و در اين صحبتها هم  نوروز همواره از 
چریکهای فدائی خلق دفاع می کرد. در یکی از 
اين سحنرانی ها  ازسياستها و مواضع 
چریکهای فدائی خلق چه در رابطه با ماهيت 

هوری اسالمی که اون موقع سرکوبگر جم
مساله خيلی مهم و مطرحی بود و چه 
مرزبندی قاطعشان با اپورتونيسهای النه کرده 
در سازمان اون زمان سخن گفت و کارگرها هم  
با فرياد "درود بر فدائی" سخنانش رو تائيد می 
کردند وبه اين وسيله  نشان می دادند که رزم 

که گفته شده چريکهای فدائی را واقعا همانطور 
  رزم طبقه خود شون می دونن. 

  تير 8به ياد شهداي   
 ،حميد اشرف، و رفيق كبير   

  در چشم ارتجاع!خاري       
  

توضيح: آن چه در زیر مشاهده می کنيد 
سخنرانی رفيق فریبرز سنجری در   متن

تير  ١١می باشد که در تاریخ   مراسمی
در  اتاق  )٢٠١٢(اول جوالی  امسال  ماه

فدایی خلق ایران برای  پلتاکی چریکهای
 ١٣۵۵تيرماه  ٨بزرگداشت یاد جانباختگان 

ایران، چریکهای فدایی خلق  ١٣۶٠و 
برگزار شد. پيام فدایی متن این سخنرانی 
را از صورت گفتار به نوشتار تبدیل و با 
برخی ویرایش های جزئی به اطالع 

 خوانندگان نشریه می رساند.
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این هم یادآوری کنم که در جريان اين اعتصاب، 
کارگرها رئيس کارخانه را تو اطاقش زندانی 
کردن و کارخانه را عمال برای يک مدت کوتاهی 
مصادره کردند. بعد ها نوروز در يکی از سفر 
هاش به مهاباد دستگير شد ولی چون اطالعی 

و آنها هم به هويت اش پی  به دشمن نداد
نبرند يک ماه و نيم بعد آزاد شد. بعد از مدتی 
هم  از طرف سازمان ما به کردستان اعزام شد 
و در آنجا به عنوان پيشمرگه چریکهای فدائی 
خلق در عمليات مصادره تانکرهای نفت شرکت 

درحين يک  ٥٩کرد. رفيق نوروز در زمستان سال 
به مهاباد یک بار دیگر ماموريت در راه مياندوآب 

دستگير شد. قرار بود او را با برخی از مزدوران 
رژيم در کردستان که توسط رفقای سازمان 
کومه له دستگير شده بودند، معاوضه کنيم ولی 
دژخيمان جمهوری اسالمی قبل از اين اقدام، 
رفيق نوروز قاسمی را اعدام کردند و خون این  

کارگران در ایران کارگر آگاه که می دونست که  
به آزادی نمی رسند مگر اينکه قدرت بورژوازی  
را در پروسه جنگی انقالبی در  هم بشکنند، رو 
بر زمين ریختند. کارگر آگاهی که به همين خاطر 
رهرو اين شعار چريکهای فدائی بود که همواره 
گفته و می گويند : تنها راه رسيدن به آ زادی 

  مبارزه مسلحانه است. 
بگذاريد از رفيق مهدی مسيحا که ما به او  حال

بهزاد می گفتيم صحبت کنم. بهزاد از زندانيان 
سياسی دوران شاه بود که با انقالب مردم 
آزادی خودش رو به دست آورد. کمونيست 
آگاهی بود که چه در زندان شاه و چه در زندان 
خمينی به آرمانهای انقالبی و کمونيستی 

زاد با مبارزه و پيگيریش در خودش وفادار ماند. به
راه انقالب نشان داد که به مردم و آرمان رهائی 
آنها تا پای جون پای بنده و اين پایبندی رو  تا 
آخرين روز زندگی اش هم نشان داد. رفيق 

بهزاد اهل لنگرود بود و در شهر  - مسيحا 
خودش به عنوان یکی از معتقدین به راه 

توجهی برخوردار چريکهای فدائی از نفوذ قابل 
بود. خيلی زود با مشاهده سياستهای 
سازشکارانه آن زمان سازمان فدائی بعد از 
قيام، فورا صف خودش رو از آنها جدا کرد و 
انرژی خودش رو درخدمت شکل گيری چريکهای 
فدائی خلق قرار داد. با توجه به آگاهی و 
استعداد های فراوانش به کردستان اعزام شد 

خه کردستان چريکهای فدائی و در صفوف شا
مسئوليت يک دسته را بر عهده گرفت،  دسته 
ای که چندين عمليات نظامی انجام دادند که 
يکی از آنها مصادره دو تانکر حامل نفت بود که 

ليتر نفت بود که رفقا  ٥٦٠٠٠اين تانکرها حاوی
آن را بين مردم توزيع کردند. که خوب واضحه که 

ره اقتصادی کردستان از اين امر در شرايط محاص
طرف جمهوری اسالمی تاثير بسيار مثبتی در 

 ٥٩منطقه باقی گذاشت. بهزاد در دی ماه سال 
همراه با رفيق نوروز که قبال در باره اش صحبت 
کردم  در جاده مياندوآب و مهاباد دستگير شد. 
در آن زمان ما با همياری رفقای سازمان کومه 

و هم  نوروز رو با   له تالش کرديم که هم بهزاد
مزدوران دستگير شده توسط کومه له در 
کردستان  معاوضه کنيم. کار معاوضه داشت 

خرداد پيش آمد و بعد هم  ٣٠پيش می رفت که 
تيرماه   ٧انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی در 

در تهران که در طی اون تعداد زيادی از دست 
اندرکاران جمهوری اسالمی کشته شدند. 

اری که گرچه هيچ نيروی سياسی مخالف انفج
رژیم مسئوليت اون رو رسمًا به عهده نگرفت 
ولی بهانه ای شد که جمهوری اسالمی در 
فردای آن روز با وحشی گری هم بيشتری 
دست به کشتار بزنه که رفيق بهزاد رو درتبريز 
اعدام کردند. او با مقاومت اش در زندان به 

جازه نداده بود مزدوران جمهوری اسالمی حتی ا
که پی به نام اصلی اش ببرند و به همين دليل 
هم تحت نام غير واقعی فريدون طهماسبی 

تيرباران شد.  دیکتاتوری حاکم به اين ترتيب و با 
اعدام بهزاد با عريانی هر چه بيشتری چهره 
واقعی خودش رو یک بار دیگر به توده ها 

به  شناساند. ديکتاتوری عريانی که رفيق بهزاد
عنوان يکی از رهروان تئوری مبارزه مسلحانه 
همواره تاکيد داشت که ذاتی سلطه 
امپرياليسم و بورژوازی وابسته در ايران می 

  باشه.
برگرديم به   ٦٠حال بگذاريد از شهدای تير 

و از اين رفقا صحبت  ٥٥تير سال ٨شهدای 
  کنيم.

اما قبل از اين که از اين رفقا صحبت کنم اجازه 
د که در اين مورد چند مالحظه رو هم  بگم. بدهي

اول اينکه در اين سالها به نادرست چنين گفته 
شده و يا جلوه داده شده که پايگاه رفقا در 

متری وليعهد زمانی مورد  ٢٠مهرآباد جنوبی 
حمله قرار گرفته که شورای عالی سازمان در 
اون جا جلسه داشته. در حاليکه چنين امری 

ه و اساسا سازمان ما در آن روز اصال صحت ندار
ها در شرايطی نبود که اساسا تن به ريسک 
تشکيل يک چنين جلسه ای بده. چون همانطور 

 ٢٨و  ٢٦که حتما می دانيد به دنبال ضربات 
ارديبهشت که چندين پايگاه تشکيالت مورد 

نفر از  ٢٠حمله قرار گرفته بود و نزديک به 
زمان رفقای فدائی کشته شده بودند، سا

شديدا تحت فشار دشمن قرار داشت. بطور 
طبيعی در نتيجه اين ضربات، روابط زيادی قطع 
شده بود و رفقائی اجبارا می بايست مخفی 
بشوند و رفقائی هم الزاما پايگاه هايشان را 
تخليه کرده بودند تا از تعقيب ساواک در امان 
بمانند. اين وضع در حاليکه ضربات دشمن ادامه 

وابط باقی مانده را در شرایط کامًال داشت  ر
اضطراری قرار داده بود. برای نمونه چند روز 

تير ماه بود، رفيق  ٢قبلش که اگر اشتباه نکنم 
نسترن آل آقا که از رفقای مسئول تشکيالت 
بود همراه با چند رفيق ديگه ضربه خورده  و 
شهيد شده بودند. در آن زمان  ساواک تالش 

رفيق قدیمی در اين  ٣ه وجود می کرد با توجه ب
پايگاه يعنی رفقا حميد اشرف، رضا يثربی و حق 
نواز و با توجه به کشته شدن به هر حال تعداد 
زيادی از رفقا در اين پايگاه، همه رفقای کشته 
شده رو شورای رهبری سازمان بخوانه تا به 
اين توهم دامن بزنه که چريکها تمام شدن. در 

د و بر اساس اطالعاتی که حاليکه اين طور نبو
در دسترسه خانه مزبور تازه تهيه شده بود و 
علت حضور تعداد زيادی در اون صرفًا به خاطر 
تحت فشار بودن  سازمان و وضع ويژه امنيتی 
اون زمان بود.  به علت ضرباتی که ساواک وارد 
کرده بود ُخب منطقی يه که رفقائی که ارتباط 

ار بود سازماندهی هايشان قطع شده بود و  قر
مجدد بشوند  چشم بسته در آن پایگاه حضور 
داشته باشند. به طور کلی شواهد و مدارک 
موجود نشان می ده که همه رفقای موجود در 
آن پايگاه جزء شورای عالی سازمان نبودند و 
چنين برداشتی که گاهی وقتها خود ما هم آنرا 

  تکرار کرده ايم از اساس نادرسته. 
که اين  ٥٥تيرسال  ٨بعدی اينه که در  مالحظه 

حمله اتفاق افتاد و روز بعدش  روزنامه های 
 ٩شاه برای اولين بار نوشتند که حميد اشرف و 

رفيق ديگه کشته شده اند. در نتيجه بطور 
منطقی در اولين اعالم رسمی رژيم شاه در 
مجموع ده نفر در اون خانه کشته شدند اما 

رفيق را در روزنامه ها  ٦ابتدا اسم  رژيم شاه
نوشت و در روز های بعد نام های ديگری رو 
البته  به اين ليست اضافه کرد.  نا روشنی در 
مورد اينکه چه کسانی در آن خانه واقعا حضور 
داشتند باعث شد که بعدًا در خيلی جا ها از 
يازده رفيق نام برده بشه. بنابراين يا رژيم در روز 

نفر نام برده و رقم واقعی اول به اشتباه از ده 
یازده نفر بوده است و یا رقم یازده که االن هم 
بکار برده ميشه اشتباه است و همون ده نفر در 
اون خانه شهيد شدند. البته اين موضوع را هم 
اضافه کنم که در اولين اعالم رسمی ساواک 
نام رفيق محمد حرمتی پور هم جزء شهدا 

ان زمان در بخش اعالم شده بود که خوب در هم
خارج ازکشور سازمان فعاليت می کرد و 
نادرستی يک چنين ادعائی  کامال آشکار بود. 
این امر هم  خودش نشان می ده که ساواک 
نتوانسته بود همه رفقای کشته شده را به 

  درستی شناسائی کنه.
با توجه به خاطراتی که تا کنون باز گو شده، 

خته رو که در ميشه نام برخی از رفقای جان با
در خانه مهرآباد جنوبی بودند را  ٥٥تير سال  ٨

قطعی کرد که اين رفقا عبارتند از رفيق حميد 
اشرف، غالم علی خراط پور، علی اکبر وزيری، 
رضا يثربی، محمد حسين حق نواز، یوسف قانع 
خشکه بيجاری و طاهره خرم. اما اينکه از ميان 

نه به بقيه رفقائی که گفته ميشه در آن خا
شهادت رسيده اند کدام يک آنجا نبودند هنوز 
مشخص نيست. در کتاب دشمن که چند سال 
پيش تحت عنوان "چريکهای فدائی خلق از 

"از سوی وزارت  ٥٧نخستين کنش ها تا بهمن 
اطالعات جمهوری اسالمی منتشر شد و يک 
تالش آگاهانه ای بود برای مخدوش کردن چهره 

تاکيدشده که  ده نفر  انقالبی چريکهای فدائی،
در اون پايگاه کشته شدند؛ ادعا شده وبا اين 
تاکيد هم البته ادعا شده که  رفيق خراطپور در 
آن پایگاه نبوده. اما این ادعا درست نيست. 
اتفاقًا بر اساس اطالعاتی که از خاطرات منتشر 

شده در اين سال های اخير بدست آمده،  
که پايگاه  رفيق خراطپور مسئول تيمی بوده

مذکور را تهيه کرده بودند و طبيعی است که 
خودش هم  يکی از جان باختگان باشه.  در 
کتاب وزارت اطالعات با اون مغلطه کاری ويژه 
خودش تالش کرده تا چنين جلوه داده بشه که 
خراط پور نه تنها در اون پايگاه حضور نداشته 
ال بلکه احتماال در کشور اتريش و يا فيليپين مث

داره زندگی می کنه!! والبته اين کتاب،  طبق 
تناقض های آشکارش هميشه چيز های 
مختلف رو کنار هم می گذاره که بتوانه توش 
مانور بده يک  جاهائی هم اشاره کرده که 
ممکنه که در يک جای ديگه اين رفيق شهيد 
شده باشه.  به هر حال، مالحظه بعدی اينه که 

شمن از چه طريق هنوز هم روشن نيست که د
تير  ٨به  پايگاه مهر آباد جنوبی و خانه رفقا در 

رسيده. مثال اين ثابتی، مقام امنيتی شاه در 
اين گفتگوئی که اخيرًا با همکاری یکی از 
وابستگان به وزارت اطالعات جمهوری اسالمی 
کرده که به صورت يک کتاب منتشر شده 

ری ازکنترل تلفنی که منجر به  لو رفتن  يک س

ساواک ميدید که با وجود حميد نمی 
شه نابودی سازمان چریکهای و جنبش 
مسلحانه را در اذهان عمومی جا 

هرحال در انداخت. جنبشی که به 
پروسه فعاليتهاش قدر قدرتی 
ديکتاتوری حاکم را به سخره گرفته و 
امکان پذيری مبارزه با دستگاه ظلم و 

ر ساعت در جنايت شاه رو هر روز و ه
ذاشت و گخيابانها به نمايش می 

گذاشته بود و چهره پليد اين رژيم رو  در 
مقابل چشم همگان هم رسوا کرده 

ا آنجا بود که بود. هراس دشمن از وی ت
خود شخص شاه يعنی ديکتاتور حاکم 
همواره از مزدورانش سوال می کرد 
که " با حميد اشرف چه کرديد؟" اين 

که ثابتی  جمله خود شاه است .
جنايتکاردر گفتگوی منتشر شده اش به 
آن اعتراف کرده و گفته که  هر وقت 
عواملی از اين سازمان دستگير و يا در 

ی شدند، شاه می درگيری ها کشته م
 پرسيد با حميد اشرف چه کرديد؟
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از پايگاه ها شده صحبت  می کنه که مربوط 
ارديبهشت که البته  ٢٨و  ٢٦می شه به ضربات 

این هم سخنی يه که همان موقع ها سازمان 
فدائی در اطالعيه اش بهش اشاره کرده و هيچ 
اطالع جديدی نيست.  اما در مورد چگونگی لو 
رفتن پايگاه مهرآباد جنوبی، ثابتی حاضر نشده 

البته اگه او چيزی نگفته. اما گاه چيزی بگه. 
همين کنترل تلفنی رو به چگونگی لو رفتن 
پايگاه مهرآباد جنوبی هم تعميم ميدهند که باز 
هم درست نيست. چون در آن زمان رفقا 
مساله کنترل تلفنها را فهميده بودند و در 
اعالميه شان بش اشاره کرده بودند و اساسا 

و ناشی از اون ر ٥٥، ارديبهشت ٥٥ضربات سال 
دونسته بودند و اين خانه هم خوب تازه کرايه 
شده بود و تهيه شده بود و با وجود اين 
اطالعات نمی توانست با تلفن لو رفته باشه. به 
هر حال يکی از چيز های ديگه ای که باز در اين 
رابطه ساختند و اشاعه هم می دهند اينه که 

ز تلفن حميد اشرف از منطقه مهر آباد جنوبی ا
عمومی به يک (شماره)تلفن که کنترل بوده 
تلفن می کنه و تلفن عمومی شماره اش به 
دست ساواک می افته و منطقه مهرآباد جنوبی  
رو کنترل می کنند و به خميد اشرف می رسند 

 سرائی داستانو از اون جا به اين خونه که اين  
 سندی و مدرک هيچ بر مبتنی واقعا هم ای

  نيست.
 ٨ ضربه علت مورد در ای ديگه علتهای ردمو در
 هم اين ميشهدر اينجا و آنجا مطرح  که تير

 کرده نفود ما سازمان در پليس گويا که هست
در مورد این   جا همين در بدهيد اجازه . بوده

دروغ هم بگم که اتفاقا سالم (باقی) ماندن 
تير که خودش ٨دسته رفيق يثربی بعد از ضربه 

ی شهيد شده  يک چنين در طی اين درگير
    ادعائی رو بی اعتبار می کنه.

حاال بعد از اين مالحظات، بگذاريد ياد محمد رضا 
يثربی گرامی بدارم و به او اشاره کنم  که از 
رفقای نزديک و صميمی خودم و برادرم کيومرث 
بود. رضا با کيومرث در دانشکده علم و صنعت 
وم نارمک  تحصيل می کرد و دانشجوی سال س

بود و از همين طريق هم ما با هم آشنا شده 
بوديم. در اینجا برای این که بتونم از این رفيق 
ارزنده هرچه زنده تر یاد کنم، بهتر می دونم که 
وضيعت و اون فعاليت های مبارزاتی ای که ما 

داشتيم رو يک کمی  ٤٩تا  ٤٧در سالهای 
خانه  ٤٩تا  ٤٧توضيح بدم. اساسًا در سالهای 

عمًلا محل تجمع يک سری از دانشجويان هم ما 
کالسی کيومرث و خشايار بود که در بين آنها 
البته عالوه بر دانشجویان مبارز، انقالبيونی هم 
بودند که اساسا دانشجو نبودند. کار اصلی اين 
جمع یا محفل، از یک طرف مطالعه و خود 
سازی و از طرف دیگه شرکت در حرکات 

بود. برای نمونه به  اعتراضی در اون زمان
خصوص افراد اين جمع نقش فعالی در اعتراض 
به گرانی قيمت بليط اتوبوس های شرکت واحد  

 ٢داشتند. از مدتی قبل از  ٤٨درزمستان سال 
کار ما اين شده بود که می  ٤٨اسفند سال 

اسفند  ٢رفتيم و روی ديوار ها می نوشتيم که "
در اين دوره روز اعتراض به گرانی بليط اتوبوس". 

از هر فرصتی استفاده می کرديم تا شعار 
نويسی بر روی ديوار ها را انجام بديم و بارها با 
رفيق رضا یثربی که در این کار خيلی فعال بودو 
پيگير مشترکا اين کار را کرديم. او و کل جمع ما 

اسفند در جلوی دانشگاه همگی  ٢بعدًا در روز 
اضاتی که بر پا فعاالنه حضور داشتن و در اعتر

شد نقش ايفا کردند. اعتراض به گرانی بليط 
اتوبوس چنان باال گرفت که  شاه که همان 
موقع خارج از ايران بود مجبورشد  که عقب 
نشينی کنه و رياکار انه مدعی بشه که افزايش 

 غيابقيمت بليط کار درستی نبوده و احتماال در 
به دنبال مخفی  ٤٩او انجام شده. در سال 

شدن يکی از رفقا در خانه ما، ساواک که از اين 

موضوع مطلع شد و به خانه ما حمله کرد و اين 
رفيق رو دستگيرکرد. چون همان روز يثربی هم 
برای ديدن ما ها آمده بود به خانه با ساواکی 
ها مواجه شد و او هم دستگير شد. اما رضا رو 
 پس از يک هفته آزاد کردند و به دنبال آزادی اش
هم خوب ما از طريق او فهميديم که 
حساسيتهای ساواک چيه و سواالتشون  در 
چه محدوه ای بوده . رضا در يک هفته ای که باز 
داشت بود رابطه خودش رو با کيومرث يک رابطه 
دوستانه دانشجوئی قلمداد کرده بود و از روابط 
  سياسی اش با کيومرث و بقيه هيچ نگفته بود. 

ات دانشجويان علم و صنعت در به دنبال تظاهر
که ميدونيد يکی از  ٥٠ارديبهشت سال 

مهمترين تظاهرات های اون سالها بود که 
راديکال ترين شعار ها درش طرح شد خشايار 
برادر دیگه من دستگير شد که يک سال زندان 
بود،  کيومرث و رضا هم تحت پيگرد شديد قرار 
 گرفتن که به خصوص با توجه به اون سابقه
بازداشِت رضا در خانه ما هر دو فورًا زندگی 
مخفی رو در پيش گرفتن. آنها يک خانه ای 
مخفی در نزديکی ميدان فوزيه گرفته بودند که 
من هم به آنجا رفت و آمد داشتم ودراون آن 
زمان هم من با رفيق عباس مفتاحی که یکی از 
بنيانگذاران سازمان بود ارتباط داشتم و آن رفقا 

ق من به سازمان وصل می شدند. به از طری
، ٥٠مرداد سال  ١٣دنبال دستگيری من در 

ارتباط آنها با سازمان برای مدتی قطع شد. 
بعدها در اوين بودم که از طريق کسانی که تازه 
دستگير شده بودند شنيدم که درهمان خانه که 

کيومرث و رضا یثربی زندگی می کردند يک  
بور شدن آنجا رو انفجاری رخ داده و آنها مج

تخليه کنند که البته ساواک هم از این امر مطلع 
شده بود و دو باره  مرا بردند زير بازجوئی. در هر 
صورت کيومرث و رضا به طريقی دو باره به 
سازمان وصل شدند. رضا در جريان فعاليتهايش 
در سازمان به تدريج  رشد کرد و مسئوليت يک 

ته چندين دسته را برعهده گرفت. این دس
حرکت نظامی را سازمان داد، از جمله اعدام 
سروان نوروزی مسئول گارد دانشگاه صنعتی و 
بمب گذاری در سفارت عمان در حمايت از 
انقالبيون ظفارکه اينها اين عمليات از طرف 
دسته رفيق یثربی صورت گرفت. همان طور که 
می دانيم بر اساس تقسيم بندی تشکيالتی 

در اون زمان،  مسئولين دسته  سازمان چریکها 
ها کميته مرکزی سازمان رو تشکيل می دادن و 
رضا هم با توجه به قابليتهای نظری و عملی 
اش در آن دوران حساس و نقش بزرگی که در 
گسترش فعاليتها و حرکات سازمان و گسترش 

صفوف سازمان ايفا کرده بود به عضويت 
ر اون تير هم د ٨مرکزيت سازمان در آمد و در 

  درگيری، قهرمانانه جنگيد و شهيد شد .
یک مطلب دیگه هم در ارتباط با شهات رضا بگم  

. پس از اون ضربه، ضربه ١٣٥٥تير سال  ٨در 
بزرگ ، ساواک به خاطر قدرت نمائی و در هم 
شکستن روحيه اسرای فدائی در اوين که در 
اون زمان هم من در اوين زندانی بودم در يکی 

اوين يک ميزی گذاشته بودند و  از اتاق های
تير را پخش کرده بودند  ٨عکس های شهدای 

روش. بعد اکثر رفقای فدائی را بردند در آن اتاق 
تا با ديدن عکس يارانشون، عزيزانشان عذاب 
بکشند و روحيه هاشون خراب بشه و در هم 
بشکنه . زندانيان از دری که وارد شده بودند 

هم از اتاق خارج  دور ميز می چرخيدند و بعد
می شدند و به بند باز گردانده می شدند و 
وقتيکه من به محلی که تعدادی عکس از رضا 
در آنجا ريخته شده بود رسيدم رسولی بازجوی 
شکنجه گر ساواک که می دونست من و رضا 
هم ديگررا  می شناختيم  و دوستيم، به کنارم 
آمد و شروع کرد صفت هائی را که شايسته 

و اربابانش بود را به رضا دادن و به خودش 
رضانسبت دادن و توهين به اين رفيق دوست 
داشتنی تا به خيال خودش هم روحيه  مرا در 
هم بشکنه و درد ورنج مرا زياد بکنه و دو چندان 
بکنه در واقع  و هم خشم و نفرتش از پايداری 
مبارزاتی رضا رو نشون بده . اما همان طور که 

سال از شهادت رضا و بقيه اين  ديديم هنوز دو
رفقا نگذشته بود که فرياد درود بر فدائی شد 
فرياد همه توده ها در سراسر جامعه ايران و 
خوب اين هم نشون داد که  واقعًا رضا نمرده 
بود، خونش وثيقه آگاهی خلق ومردم و 
کارگرانی که با همه وجود دوستشون داشت 

  قرار گرفته بود.  
يد که بقيه وقتی رو که مانده  را حاال اجازه بده

تير را گرامی  ٨در حاليکه خاطره همه شهدای 
می دارم يکبار ديگه به رفيق حميد اشرف يکی 
از سمبل های چريکهای فدائی خلق اختصاص 
بدم و همانطورهم که در ابتدا گفتم  در مورد 
وحشتی که نام وی در دل دشمن انداخته بود و 

برای خدشه دار کردن تالشهای مذبوحانه آنها 
  اين نام بپردازم و صحبت کنم.

همانطور که می دونيم حميد به اتفاق رفقا 
غفور حسن پور و اسکندر صادقی نژاد از پايه 
گذاران گروه جنگل بود.  و بر اساس آنچه  که 
خودش در مقاله ای تحت عنوان "تحليل يک 
سال مبارزه چريکی در شهر و کوه" نوشته که 

بر نتشر شده اون جا نوشته که  موجوده و م
نفر از  ٢٢مبنای فعاليتهای اين سه رفيق 

معتقدان به راه قهرآميز مبارزه یک گروه مخفی 
رو تشکيل دادند و شروع به کار های  تدارکاتی 
کردند. و باز هم به قول خود رفيق حميد اشرف 

با  هدف در همان جزوه وقتيکه صفائی فراهانی 
ی دیرین و سازماندهی "جمع آوری مجدد رفقا

یک جنبش روستائی " از فلسطين به ايران بر 
ميگرده به صورتی که حميد نوشته با يک گروه 
حاضر و آماده  به نام گروه "جنگل" روبروميشه و 

دسته بعد هم می دونيم که صفائی فرماندهی 
پارتيزانی کوه را به عهده گرفت و این دسته در 

له کردن و بهمن به پاسگاه سياهکل حم ١٩
  رستاخيز سياهکل را شکل دادند.  

به دنبال اون ضرباتی که ساواک به گروه جنگل 
وارد کرد و روشن شدن هويت خيلی از اعضا 

، حميد، اجبارًا مخفی ۴٩بهمن سال  ١٣اون، از 
رفيقی بود که ساواک  در  ٩شد. او يکی از 

عکس هاشون را در  روزنامه   ۵٠فروردين سال 
برای دستگيری اونها جايزه کالنی ها درج کرد و

که روز نامه  ۵۵تير سال  ٨تعيين کرد. بنابراين تا 
های رژيم دو باره عکس حميد رو چاپ کردن و از 
او به عنوان  رهبر چريکها يا بقول ساواک شاه 
خرابکاران و تروريستها نام بردند و مرگش را به 

مادر انقالبی روح انگيز دهقانی يکی از  
خانواده های شهدای فدائی و زندانيان 
سياسی در اون دوران شاه  در شرايط 
سلطه ديکتاتوری شاه رنج کشيد و بعد 
هم مثل هزاران زن مبارز ديگه به انقالب 

پيوست؛ روح انگيز  ٥٧و  ٥٦سالهای 
واقعًا  زنی بود که درجریان این انقالب

همه انرژی خودش رو برای نابودی 
دشمنان مردم ما بکار گرفت.  او در 
جريان تظاهرات های اون سالها عليه 
رژیم شاه که تا بن استخوان وابسته به 
امپریاليسم بود، شرکت می کرد، و از 
آنجا که انسانی آگاه به امور بود و تجربه 

حرکات اعتراضی  ن اینداشت  در جریا
خيلی زود متوجه شد که چگونه 
مرتجعينی که در واقع از ماموران 
ساواک بودند شعار ها ی مردم رو 
کنترل ميکنند و نمی گذارند شعار های 
انقالبی در صفوف تظاهرات مردم 

 گسترش پيدا بکنه.
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عنوان يک موفقيت بزرگ خودشون قلمداد 
سال  در زير  ۶حميد به مدت  کردند، رفيق

شديد ترين پيگرد های ساواک پايدار ماند و هر 
روز در زير نگاه اين دستگاه جهنمی در 
خيابانهای تهران قرار اجرا کرد و مبارزه مسلحانه 
بر عليه رژيم وابسته شاه را پيش برد. این 
خودش در اون شرایطی که دستگاه ساواک 

قدرت در ميان شاه تالش می کرد خودش رو ابر 
مردم جلوه بده باعث خواری و زبونی شده بود و 
به همين خاطر هم وجود زنده رفيق حميد 
اشرف همواره چون يک خاری در چشم ارتجاع 
حاکم و ديکتاتوری واقعا لجام گسيخته اون 

در سالهای سالها بود و اونها رو آزار می داد. 
طوالنی جنگ و گريز حميد اشرف با رژيم شاه،  

ی در حاليکه  شرايط سخت زندگی مخفی را و
که خودش واقعه يک  - بر دوش می کشيد 

در عمليات های متعددی  -داستان و حکايتيه 
نقش ايفا کرد  و بار ها از پيگرد و محاصره 
دشمن گريخت و در اين گريز ها چندين بار هم 
تير خورد و  زخمی شد . به همين دليل هم 

شمن از يک دستگيری حميد اشرف  برای د
اهميت بزرگی برخوردار شده بود. دشمن به هر 
وسيله ای متوسل می شد تا باالخره يک 
جوری رفيق رو از مقابل خودش برداره و حذف 
کنه. به خصوص که می ديد اين کمونيست 
انقالبی به اعتبار مجموعه فعاليتهايش در 
چهارچوب جنبش مسلحانه  چه موقعيت ويژه 

دوستداران سازمان و  ای در درون سازمان و
همچنين کل مردم تحت ستم ایران پيدا کرده  و 
به سمبل تداوم و پايداری جنبش مسلحانه 
تبديل شده. ساواک ميدید که با وجود حميد 
نمی شه نابودی سازمان چریکهای و جنبش 
مسلحانه را در اذهان عمومی جا انداخت. 
جنبشی که به هرحال در پروسه فعاليتهاش 

ی ديکتاتوری حاکم را به سخره گرفته و قدر قدرت
امکان پذيری مبارزه با دستگاه ظلم و جنايت 
شاه رو هر روز و هر ساعت در خيابانها به 
نمايش می کذاشت و گذاشته بود و چهره پليد 
اين رژيم رو  در مقابل چشم همگان هم رسوا 
کرده بود. هراس دشمن از وی تا آنجا بود که 

کتاتور حاکم همواره از خود شخص شاه يعنی دي
مزدورانش سوال می کرد که " با حميد اشرف 
چه کرديد؟" اين جمله خود شاه است . و اين 
واقعيتيه که ثابتی جنايتکاردر گفتگوی منتشر 
شده اش به آن اعتراف کرده و گفته که (جمله 
خودش رو براتون می خوانم):" هر وقت عواملی 

گيری ها کشته از اين سازمان دستگير و يا در در
می شدند، شاه می پرسيد با حميد اشرف چه 

  ) ٢۴٨کرديد؟ "(صفحه 
مدتها پيش من شنيده بودم که وقتيکه ثابتی 

ارديبهشت سال  ٢٨و  ٢۶پرونده ضربات بزرگ 
چريک فدائی  ٢٠رو که طی آن حداقل  ۵۵

شهيد شدند و به خون غلطيدند را در مقابل 
اون ماهيت  شاه قرار می ده و به هرحال بنا به

شغلش انتظار تشويق و پاداش داشته شاه 
تنها می پرسد که آيا حميد اشرف هم در ميان 
اينهاست و وقتيکه جواب منفی می شنوه 
پرونده را بسوی اون پرتاب می کنه.  حاال تو اين 
کتاب که ذکرش شد  می بينيم که همين ثابتی 
گفته که فرار حميد در اين درگيری ها اون چنان 

گاه را به خشم آورده  بود که شاه از طريق دست
" دفتر ويژه اطالعات " که زير نظرتيمسار 
فردوست قرار داشت  يک هيئتی رو جهت 
بررسی اين امر تعيين نموده بود که چرا حميد 
اشرف توانسته فرار کنه. می دونيم با اينکه 
حمله ساواک به پايگاه های سازمان در روز 

يک حمله  ۵۵سال ارديبهشت  ٢٨و  ٢۶های 
ای دقيقا برنامه ريزی شده و با تدارک کامل بود 
و طی آن چندين پايگاه تشکيالت مورد تهاجم 
دشمن  قرار گرفت و به همين دليل هم ضربه 
ای بزرگ به سازمان ما وارد شد  اما حميد 

اشرف توانست  از تور دشمن ابتدا از پايگاه 
و در آخر  تهران نو و بعد هم از چند تا کمين ديگه

هم به اتفاق رفقا صبا بيژن زاده و عبدالرضا 
کالنتر نيستانکی و نادره احمد هاشمی از 
پايگاه شارق در نظام آباد فرار کنه. بنابراين 
هيئت مزبور که دفتر ويژه اطالعات شاه 
فرستاده بود  وظيفه داشت ضمن بازجوئی از 
ماموران کميته ضد خرابکاری که همانطور که 

د متشکل بود از ساواک و شهربانی می داني
روشن کنه که چه سهل انگاری هائی باعث 
شده که حميد اشرف بتونه فرار کنه. وچرا 
مامورانی که ُخب برای همين امر آموزش ديده 
اند و آموزش خاص هم ديده اند برای کشتن 
انقالبيون و برای سرکوب کمونيستها  نتونسته 

.  جالبه که ن حميد اشرف را به هالکت برسونن
بر اساس صحبتهای ثابتی در اون کتاب، در 
جريان فعاليتهای اين هيئت ويژه، يک بار به 
ثابتی ايراد گرفته می شه که تيمسارفردوست 
گفته که چرا در محاصره خانه حميد اشرف در 
تهران نو از زره پوش استفاده نشده ؟ خوب 
همين بيان همين مساله يک واقعيتی رونشان 

ه  سرکوب جنبش مسلحانه از چه می ده ک
اهميت بزرگی برای رژيم شاه برخوردار بوده  و 
در اين ميان دستگيری و يا کشتن حميد اشرف 
که به خاری در چشمان دشمنان مردم 
ستمديده تبديل شده بود و نابودی اش  چه 

  اهميت حياتی برای آنها  پيدا کرده بود . 
يک بنابراين وقتيکه رفيقی در صفوف دشمن 

چنين موقعيتی پيدا می کنه و همچنين درميان 
مردم و در  دل توده ها اين موقعيت رو  پيدا می 
کنه که روزنامه هائی که خبر شهادتش را 
پخش می کردند بارها تجديد چاپ می شدند تا 

آنجا که گفته می شد که روزنامه کيهان در اون  
بار چاپ شد خود اين امر  بيانگر اين  ٩روز 
ته که جنبش مسلحانه ای که وی به واقعي

سمبل آن تبديل شده بود چگونه به اعتبار 
فداکاريها و دالوريهای اعضایش و پژواک درست 
خواستها و آمال توده ها و راه رهائی آنها در دل 
مردم جا باز کرده بود. واقعيتی که دو سال بعد 
هم در جريان قيام بهمن و اون اقبال وسيع توده 

ن چريکها به عينه در مقابل چشم ای از سازما
  همه به نمايش گذاشته شد.

خوب روشنه که اين وضع از چشم دشمن که 
با هزاران وسيله، يعنی شک نبايد کرد که 
دشمن در هر شرايطی و در کشوری با هزاران 
وسيله، کل جامعه را  کنترل می کنه و به 
همين دليل هم از اون چه در جامعه می گذره 

ه همين دليل همين واقعيت از چشم آگاهه  . ب
رژيم شاه نمی توانست پنهان بمانه به همين 

دليل هم اونها با يک خشم فراوانی شروع 
کردند به  سم پاشی عليه اين جنبش و سمبل 
هاش و اين امررو در دستور کارخودشون  قرار 
داند. اما در زمان شاه برای تخطئه جنبش 

ن رو مسلحانه تالش می شد که بيشتر او
وابسته به کشور های خارجی نشان بدهند و 
يا اين دروغ بزرگ را پخش کنند که آنها اعضای 
خودشون رو به خاطر اختالفات نظری تصفيه 
فيزيکی می کنند. تا به اين وسيله انقالبيون 
مسلح را بين مردم بی اعتبار و آبرو باخته کنند. 
که البته به دليل حضور زنده سازمان  و 

نش در سطح جامعه  وتاثيرات مبارزات و هوادارا
صداقت و جانبازی آنها در مقابل چشم مردم  و 
اعتبار روز افزونشان  در بين مردم و از طرف 
ديگه به دليل بی آبروئی دستگاه تبليغاتی شاه 
و نخ نما شدن همه شگرد های ساواک 
جنايتکار يک چنين ترفند هائی زياد نتيجه نمی 

شمن و ساواک در اين زمينه داد.  و هر چه که د
می گفت مثل يک تف سر باال بر می گشت به 
طرف خودش و بعد هم ديديم که مردم که  در 
صفوف ميليونی بر عليه رژیم شاه و اربابان 
امپریاليستش و به خصوص آمریکا به انقالب 
برخاستند و رژيم شاه را به زباله دان انداخته و 

ن انقالب  در تظاهرات خودشون هم در طی او
اتفاقا عکس همان کسانی را در دست می 
گرفتند که شاه آنها را خرابکار و تروريست می 

 ناميد.
به دنبال سقوط شاه خيلی ها انتظار داشتند که 

لجن پراکنی بر عليه انقالبيون و مبارزين اون دوره  
به طور کلی که کار هميشگی ساواک بود هم 

اسالمی تمام بشه. اما سردمداران جمهوری 
يعنی رژيم جانشين رژيم شاه که خوب می 
دانستند مبارزه واقعی را چه کسانی کرده اند با 
اينکه به دروغ برای خودشون  سابقه چريکی و 

نمی دونم  زندان و مبارزه و اينها می ساختند،  
از لگد پراکنی بر عليه انقالبيون آن دوران هم 
دست بر نداشتند  چون به درستی می 

که مبارزه مبارزين مسلح در دوران شاه  دونستن
به واقع ورد باطل کننده سحر دروغ های 
اونهاست.  از سوی ديگر هم می دونيم که يکی 
از وظايف جمهوری اسالمی از همان روز اول که 
این رژيم روی کار آمده تمام کردن کارهای نيمه 
تمام شاه بود. چه در زمينه اقتصادی و چه در 

يا امنيتی. اون زمينه های  زمينه سياسی  و
ديگه اش را خودتون اگر يک نگاه بکنيد می 
ببينيد که چه پروژه هائی رو اينها که مال دوره 
شاه بوده پيش بردند. اما از نظر امنيتی اگر به 

نگاه کنيد می بينيد که  ۶٠ليست شهدای دهه 
خيلی از آزاديخواهان، کمونيستها و انقالبيونی  

بود بکشه را اين رژيم به قتل که شاه نتوانسته 
رسوند. اسم چند تاشون را من می برم و 
يادشون را گرامی می دارم. مير هادی کابلی، 
سعيد سلطانپور، عليرضا شکوهی، عبدالرحيم 
صبوری، موسی خيابانی، داود مدائن ، علی 

آشتيانی، تقی شهرام، شکراهللا  رضا سپاسی
پور و پاکنژاد، نورالدين رياحی، محمد حرمتی 

خيلی های ديگر. البته جمهوری اسالمی  تنها 
به نابودی فيزيکی کمونيستها و آزاديخواهان و 
انقالبيون بسنده نکرد و مدتهاست که  شروع 
کرده به نابودی ياد و خاطره آنها و به اصطالح 
خودش "اسطوره زدائی" از آنها تا جوانان اين 
ن مملکت  نتونن از تجربه آنها برای برانداخت

بساط ظلم و ستم موجود درس بگيرند. بنابراين 
اصال تعجب نکنيد وقتيکه می بينيد رژيمی که 
خودش مبلغ کثيف ترين و بی ربط ترين خرافات و 
اشاعه دهنده بی پايه ترين  افسانه هاست يک 
دفعه ياد مبارزه با "اسطوره سازی های 
دروغين" که گویا مثال يک بيماری رایجی هم 

.  و در همين راستا هم از صمد شده می افته
بهرنگی و غالمرضا تختی گرفته تا حميد اشرف 
که قهرمانان واقعی مردم ما بودند  اسطوره های 

بهزاد کمونيست آگاهی بود که چه در 
 زندان شاه و چه در زندان خمينی به
آرمانهای انقالبی و کمونيستی خودش 
وفادار ماند. بهزاد با مبارزه و پيگيریش 
در راه انقالب نشان داد که به مردم و 
آرمان رهائی آنها تا پای جون پای بنده 
و اين پایبندی رو  تا آخرين روز زندگی 

 -اش هم نشان داد. رفيق مسيحا 
بهزاد اهل لنگرود بود و در شهر 

یکی از معتقدین به خودش به عنوان 
راه چريکهای فدائی از نفوذ قابل 
توجهی برخوردار بود. خيلی زود با 
مشاهده سياستهای سازشکارانه 
سازمان فدائی بعد از قيام، فورا صف 
خودش رو از آنها جدا کرد و انرژی 
خودش رو درخدمت شکل گيری 
چريکهای فدائی خلق قرار داد. با توجه 

فراوانش به  به آگاهی و استعداد های
کردستان اعزام شد و در صفوف 
شاخه کردستان مسئوليت يک دسته 

 را بر عهده گرفت،  
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دروغين به اون ها لقب ميده و تالش می کنه 
که هر کدوم  رو  به يک بهانه ای در اذهان 
جوانان خراب کنه. همه شاهد بوديد که چه 

ه، در رابطه با خراب افسانه ها که در اين رابط
کردن انقالبيون اون سالها نساختند تا به قول 
خودشان اسطوره زدائی کنند. صمد گناهش اين 
شد که عينک ته استکانی داشته و شنا بلد 
نبوده و خودش غرق شده و کمونيستها از او به 
دروغ شهيدی ساختند. برای جهان پهلوان تختی 

اشته و داستان ساختند که با زنش اختالف د
خود کشی کرده اما مخالفين شاه اين خود 
کشی را به ساواک نسبت دادند. انگار که اين 
ساواک کم کشته و انگار که مردم از جنايات 
ساواک کم می دونند که حاال با صرفا اين يکی 
ساواک بی آبرو بشود. و يا طوری جلوه می 
دهند که داستان قتل های زنجيره ای که 

ه و در تاريخ جمهوری رسوای عام و خاص
اسالمی هم به اسم فالحيان و سعيد امامی 
ثبت شده،  تنها ابداع سربازان گمنام امام زمانه 
و گویا دارو دسته  ثابتی از اين مساله اصال  
اطالع نداشتند و عقلشان نمی رسيده که 
چگونه  سر مخالفين خودشون رو زير آب کنند. و 

جمهوری اين يکی از اون توهين های بزرگ 
اسالمی به ثابتی و دارو دسته اش و ساواکه. 
اتفاقا اگر اينها ياد گرفتند، از اون ها ياد گرفتند. و 
اونها در اين زمينه پيشرو اينها بودند و به اينها 
ياد دادند که چگونه مخالفين خودشون را بکشند 

  و بعد هم براشون  داستان بسازند.
ون اسطوره در این تالش و در اين به قول خودش

زدائی، بعد هم نوبت رسيد به حميد اشرف. يک 
کمونيست بزرگی که نبرد های قهرمانانه اش  
با ساواکی های جنایتکار و رژيم شاه، او را به 
یکی از قهرمانان برجسته و فراموش نشدنی 
مردم ما و بطور طبيعی آماج خشم و کينه 
دشمنان مردم تبدیل کرده. ولی خوب  چگونه 

چنين قهرمانی چهره اين شير آهن  ميشد يک
کوه مرد را  خدشه دارکرد؟ از آنجا که کودن 
های النه کرده در وزارت اطالعات جمهوری 
اسالمی در اين زمينه نو آوری و ابتکاری 
نداشتند پس به اتهامی دخيل بستند که 
ساواک شاه قصد داشت عليه چریکهای فدائی 

ف ساز خلق و نه الزامًا عليه رفيق حميد اشر
کنه اما جرات اعالمش را در کل جامعه در اون 

وقتيکه به اين جمهوری  زمان نکرد. حال
اسالمی نگاه می کنيم می ببينيم که 

يعنی  ۶٧سازماندهندگان قتل عام سال 
کسانی که دستانشان تا مرفق به خون 
جوانان و نو جوانان ما و حتی پيران و 
 کودکان ما آلوده است بسيار وقيح تر از
ساواکی ها و البته الهام گرفته از اونها، 
اين اتهام رو اعالم کردند و مدعی شده اند 
که گویا حميد اشرف در هنگام فرار از 

 ۵۵ارديبهشت سال   ٢۶پايگاه تهران نو در 
دو رفيق جوان يعنی ناصر و ارژنگ 
شايگان را "با شليک گلوله هائی به 
سرشان" به هالکت رسانده و بعد هم 

کرده. رفيق مادر(فاطمه سعيدی) فرار 
ساله در نامه اش  ١٣و  ١٢مادر آن رفقای 

تحت عنوان "برای فرزندان من اشک 
تمساح نريزيد" اين داستان رو با وضوح 
تمام توضيح داده و روشن کرده که  چگونه 
مقامات ساواک که ابتدا می گفتند بچه ها 
در "درگيری متقابل" کشته شده اند، بعدا 

ا عوض کرده و مدعی شدند  حرفشان ر
مادر  که خود چريکها آنها را کشته اند.

منتشر  ٨٧شايگان در اين نامه که در آبان سال 
شد روشن می کنه که  اون موقع ساواک حتی  

جرات نکرده بود که بگه اين کار حميد اشرف 
است و اساسا هم جرات نکرده بود این اتهام را 

فته بودند. علنی بگويد. فقط به رفيق مادر گ
بنابراين نو آوری سربازان گمنام امام زمان در 
چسباندن نام حميد به اين دروغ و پخش وسيع 
اون، اين نوع آوری رو را بايد به حساب  وقاحت 
ويژه شان  در اسطوره زدائی گذاشت. وقاحتی 
که در تجربه جنايتهاشون در اوين وکهريزک ...ياد 

خدشه دار گرفته اند. اين دروغ  بزرگ برای 
کردن نام و شخصيت پر آوازه حميد توسط 
جنایت کاران وزارت اطالعات، اختراعی يه  که 
حاال تو اين رژیم هی  پر و بال می گيره.  تا 
جائی که  تا اون حدی که تازه من اطالع دارم 
دهها مقاله از سوی وزارات اطالعات در اين 
زمينه با نام های گوناگون منتشر شده و همين 

عا به شکل های مختلف در آنها تکرار شده. اد
البته کاری ندارم که يک چنين کاری هم نتيجه 
ای جز مفتضح شدن خود چنين نويسندگانی  و 
واقعا خواری و سرافکندگی اون ها رو در مقابل 
مردم به نمايش گذاشتن، نتيجه ای نداره ولی 

اگر به مطبوعات داخل کشور  به هر حال 
ين چند سال از اين مقاالت مراجعه کنيم در ا

درشون زياد درج شده. حاال اگر برويم در 
مطبوعات داخل کشورمی ببينيم که زياد از اين 
مقاالت درج شده اجازه بدهيد که در همين 
فرصت کمی که من دارم يک کمی اين موضوع 

  را با هم بررسی کنيم.
بر مبنای خود گزارشات ساواک در پايگاه تهران 

اشرف، فرهاد صديقی پاشائی،  نو رفقا حميد
الدن آل آقا، احمد رضا قنبر پور، مهوش حاتمی 
و ارژنگ و ناصر شايگان شام اسبی فعاليت می 

 ٢۶کردند که پس از يورش ساواک هم در 
ارديبهشت ماه به اين پايگاه همه اين رفقا 
کشته شدن و فقط رفيق  حميد اشرف تونست 

ای ساواک  از اون خانه و از اون تور چند حلقه
  بگريزه. 

در اطالعيه ای که در همان زمان از طرف 
در مورد این رویداد صادر شده،  سازمان

چگونگی درگيری ها تا حدودی شرح داده شده 
و نه فقط يک چنين مطلبی در اون قيد نشده 
بلکه برعکس تأکيد شده که رفقای ما از زن و 
مرد با قاطعيت با نيروها ی دشمن جنگيدند و 

هادت رسيدند. اتفاقًا یکی از هتاکی های به ش
وزارت اطالعات در همان "کتاب دشمن" که قبال 
ذکرش کردم اینه که نوشته اند حميد اشرف 
جسارت نداشته که بنویسد که خودش ناصر و 
ارژنگ رو کشته! اما ذکر همين مساله که می 
گويند حميد اشرف اين جسارت رو نداشته 

عات که همه نشون می دهه که وزارت اطال
اسناد ساواک در اختيارشه چنين سندی از 
حميد اشرف در دست نداره. بنابراين تنها 

بودن اين تهمت را  دروغينشاهد خود قاتله که 
هم همين امرثابت می کنه. یعنی ساواک که 

اردیبهشت و با حمله به اون پايگاه  ٢۶جنایت 
اون همه جنايت آفريد و تعدادی از فرزندان 

مردم و کمونيستها رو واز جمله رفقا  انقالبی
ناصر و ارژنگ رو با بستن به (رگبار) گلوله و 
نارنجک به قتل رساند. قاتلی که در جريان حيات 
ننگين خودش همواره روز را شب و شب را روز 
جلوه داده  حاال آمده و ادعا می کنه که نه! اين 
دو رفيق را رفيق ديگه ای کشته. اما همه ادعا 

  فاقد ارزشه. هايش 
همانطور که قبال گفتم وزارت اطالعات در 
اين دروغ پراکنيش که واقعا  مفتضح 
هست مدعی شده که حميد اشرف "با 
شليک گلوله هائی به سر" ارژنگ و ناصر 
اونها را کشته. اما دروغين بودن این اتهام 

را این امر هم ثابت می کنه که اگر چنين 
فاصله  بوده پس الزاما شليک بايد از

نزديک صورت گرفته باشه. حتما هم می 
دونيد که گلوله از فاصله نزديک وقتي که 
وارد بدن می شود سوراخ کوچکی باقی 
می گذارد اما زمانی که از بدن خارج می 
شه حفره بزرگ تری رو ايجاد می کنه. در 
حالی که اتفاقا عکس هائی که بعد از 
و  کشته شدن  اين رفقا از آنها گرفته شده

اتفاقا در کتاب وزارت اطالعات هم درج 
شده نشان می دهند که صورت ارژنگ و 
ناصر کامًال سالمه و حفره ای در سرشان 
ايجاد نشده. بنابراین آنها يقينا با گلوله ها 
و يا ترکش نارنجک هائی که مزدوران 
ساواک بی محابا به پایگاه رفقا  شليک 

این کرده و می انداختند، کشته شده اند. 
امر هم يک بار ديگه اين دروغ و اتهام 
وزارت اطالعات در مورد رفيق حميد 

و واقعا ماهيت ترويج  اشرف را افشا می کنه
دهندگان آنرا هم افشا می کنه، که حاال هر 
کس يک مقاله می نويسه و ميگه که در کتاب 
وزارت اطالعات اين جوری گفتند و شروع می 

قوق بشر گرفتن.  کنه به داستان سرائی و پز ح
اون هم کسانی که  خودشون کثيف ترين 

  ناقضين حقوق بشردر اين کشور اند .
همه واقعيت هائی که در باال توضيح دادم یعنی 
عکس های منتشر شده از اين رفقا، فقدان 
هيچ سندی از ساواک در این مورد که حتی 
خود سربازان گمنام امام زمان يعنی اطالعاتی 

آنرا علم کنن و روش مثال يک ها هم بتوانند 
کمی تبليغات کنند و اطالعيه منتشر شده از 
طرف سازمان در مورد ضربه ساواک به پایگاه 

اردیبهشت همه اينها آشکار می  ٢۶چریکها در 
کنه که وزارت اطالعات اين اتهام را خودش 
ساخت و پرداخت کرده تا به اين وسيله چهره و 

کنه و به قول شخصيت حميد اشرف را لکه دار 
خودش اسطوره زدائی کنه . البته روشنه که 

سال  پس  ٣۵چرا دشمن امروز و  آنهم حدود  
از شهادت حميد نيازمند مخدوش کردن چهره 
وی شده. با اندکی تعمق روی این موضوع می 
بينيم که آنها به اين وسيله ميخوان جوانان 
امروزی را از سمبل های مبارزاتی خودشون 

کنند و يک سدی ايجاد کنند در مقابل  رویگردان
گرايش گسترده جوانان مبارز به آن دوران 
درخشان تاريخ جنبش کمونيستی ما و 
شخصيتهای آن . دورانی  که اتفاقا در تجارب 
حاصل از آن رهنمود های روشنی برای جوانان 
ما نهفته است و اگر قراره که  جوانان ما از 

بند چاره ای اوضاع دهشتناک کنونی رهائی يا
هم ندارند جز مطالعه مسایل و رویدادهای آن 
دوره و درس گيری از تجربياتی که با خون  آگاه 
ترين، پيگير ترين و واقعا مصمم ترين 
کمونيستهای  اين سرزمين به دست آمده. می 
خواستم در مورد اراجيف ديگه ای هم که به 
رفيق حميد نسبت می دهند مثل اينکه 

 پائينی سياسی دانش از يا و بوده گرا عمل
 احساس و بوده "فلز"  يا و  بوده برخوردار
 زياد خوب بينم می که کنم صحبت نداشته
 کرده هم تان خسته هم احتماال و ام زده حرف
 قسمت در گذارم می را حرفهام بقيه پس ام

 خاطر به شما تک تک از و پرسشها به پاسخ
 می سپاسگزاری داديد نشان که ای شکيبائی

 رو، تير ٨ جانباختگان همه ياد بارديگه ويک کنم
 خويش سخن در آذرخش "چون که رفقائی

  شاد باشيد. دارم. می گرامی   رو زيستند"
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گفتگوی تلفنی اخير "صدای آمریکا" با پرویز 
ثابتی، مدیرکل دایره سوم ساواک در مورد کتاب 

که خود نوعی بازار  -هنوز منتشر نشده وی 
ن کتاب هم بود، توجه بسياری از گرمی برای ای

 فعالين سياسی را به خود جلب کرده است. 
، اين کتاب توسط فردی به نام عرفان قانعی فرد 

  طی گفتگو با پرویز ثابتی تنظيم شده است.
یک موضوع مهم بحث در این مورد، چرائی به 
ميدان آمدن و یا دقيق تر به ميدان فرستاده 

ت سه دهه از شدن پرویز ثابتی پس از گذش
سقوط رژیم شاه می باشد. آیا این امر با تالش 
هائی مربوط است که امروز از طرف محافل 
امپریاليستی برای آلترناتيو سازی در مقابل رژیم 

در راستای خط استراتژیک  -جمهوری اسالمی
جنگی آمریکا در کشورهای تحت سلطه و در 
جهت مقابله با انقالب توده های تحت ستم 

صورت می گيرد!؟ موضوع دیگر، طرف  - ایران
گفتگوی ثابتی یعنی عرفان قانعی فرد است. 
اين شخص که دائما به راحتی بين ايران و 
آمريکا و اروپا و کشور های ديگر رفت و آمد می 

با چه مجوزی از رژیم جمهوری اسالمی یا کند، 
به عبارت دیگر در چه رابطه ای با وزارت 

ی گفتگو با رئيس اداره برا، اطالعات این رژیم 
امنيت داخلی ایران در دوره شاه، به آمریکا سفر 

کار انتشار کتاب کسی است  کرده و دست اندر
 که ظاهرًا مخالف جمهوری اسالمی و خواهان

دریک "خاتمه" دادن به "عمر" آن می باشد!؟ 
کالم عرفان قانعی فرد کيست؟ گفته می شود 

ندار مریوان که وی پسر برهان قانعی فرد، فرما
در دوره جنگ خونين جمهوری اسالمی با مردم 
ه مبارز کرد می باشد، و خود وی با مزدوران ب

نامی چون محسن رضائی، فرمانده پيشين 
سپاه پاسداران و روح اهللا حسينيان که در وزارت 
اطالعات شغل هائی چون قائم مقام دادستان 
انقالب اسالمی داشت و از مدافعين سعيد 

مشاور وزیر اطالعات وقت و متهم به  امامی،
قتل های زنجيره ای بود و بعد مشاور سياسی 
و امنيتی احمدی نژاد شد و سمت رئيس "مرکز 
اسناد انقالب اسالمی" را نيز داشته است، در 

ها قرار دارد.  ارتباط بوده و  مورد پشتيبانی آن
به طور کلی، این مسئله مطرح است که عرفان 

جه مشترکی با پرویز ثابتی دارد قانعی فرد چه و
که مورد اعتماد وی قرار گرفته تا در گفتگو با 
ثابتی کتابی تنظيم و به خورد خوانندگان، چه در 

ها  ایران و چه در خارج از کشور بدهد؟ این
سئواالتی هستند که برای تمام کسانی که 
تحت سيطره رژیم های دیکتاتور زندگی کرده و 

د که دیکتاتوری هائی چون به تجربه دريافته ان
رژیم جمهوری اسالمی در چه ابعادی به خفه 
کردن هرگونه صدای مخالفی مشغولند و می 
دانند که این رژیم بی دليل اجازه سفر به خارج 
از کشور به هر کسی نمی دهد تا پای گفتگو با 
مخالفين رژیم جمهوری اسالمی بنشيند، مطرح 

اطالع از است. تعمق روی سئوال های فوق و 

این که عرفان قانعی فرد با دستجات مختلف 
مخالفين جمهوری اسالمی حتی در حزب 
دموکرات کردستان ایران که سابقه جنگ با رژیم 
متبوع قانعی فرد را دارد به گفتگو پرداخته 
است، گویای مسایل مختلف و از جمله این امر 
است که فعاليت های شخص مزبور بدون آن که 

وزارت اطالعات و کل رژیم دیکتاتور مورد تایيد 
جمهوری اسالمی قرار داشته باشد، اساسًا 

جا به این  نمی توانسته انجام شود؛ و از این
موضوع هم می توان پی برد که از طرف 
دشمنان توده های تحت ستم ایران، کدام روش 
ها و چه کارهائی در حوزه ایدئولوژیک در جهت 

يرد. اما، تا انحراف افکار مردم صورت می گ
جائی که به طور مشخص به گفتگوی عرفان 
قانعی فرد با پرویز ثابتی مربوط است، تنها در 
روند بررسی ارتباط وزارت اطالعات جمهوری 
اسالمی با اعضای ساواک در خارج از کشور 
می توان به پاسخ سئوال های فوق دست 

  یافت.
داد و نکته مهمی را در اینجا باید مورد تأکيد قرار 

آن این است که بر خالف تصور رایج، در رژیم 
شاه هم فقط سرکوب وسيله حفظ نظام حاکم 
نبود. ولی اگر در دوره شاه عالوه بر سرکوب 
مبارزین و مخالفين رژیم، از هر روش و ابزاری 
دیگر و از جمله مبارزه ایدئولوژیک از طریق 
انتشار کتاب و مجالت و غيره برای حفظ نظام 

ها در جمهوری  ه می شد، همه ایناستفاد
اسالمی با ابعادی بسيار فراتر از دوره شاه در 
جهت حفظ سيستم سرمایه داری حاکم و 

کار گرفته می ه حاکميت سياسی موجود ب
در واقع،  به همان اندازه که سرکوب شوند. 

جامعه و شکنجه در زندان های جمهوری 
در  اسالمی با شدت و ابعادی فراتر از رژیم شاه

جریان است، به همان اندازه نيز در این رژیم،  
توجه به کار در حوزه نظری و ایدئولوژیک جهت 
تحریف واقعيات و اشاعه دروغ و شایعه جهت 
گمراه ساختن افکار عمومی در جامعه با شدت 
 و ابعادی بسيار وسيع تر از گذشته جریان دارد.
بيهوده نيست که جمهوری اسالمی امروز 

ران تاریخ نویس، پژوهشگر، تحليل گر خدمت گزا
سياسی، اجتماعی، و فلسفه و اقتصاد دان و 

ها هم از دانشگاه های  غيره که خيلی از آن
اروپا و آمریکا فارغ التحصيل شده اند، به حد 

ها همين  که یکی از آن - وفور در اختيار دارد 
عرفان قانعی فرد است که مثل خيلی های 

سالمی عنوان دیگر در رژیم جمهوری ا
پرطمطراق " پژوهشگر تاریخ معاصر" را با خود 

چقدر هم برای آموزش  هریدک می کشد. اما 
این به اصطالح تاریخ نویسان و به اصطالح 
پژوهشگران و غيره در دانشگاه ها بودجه صرف 

ها به این دليل ساده که قادر  شده باشد، آن
نيستند از دانش و آموخته های خود برای 

يقت استفاده کنند، بلکه درست کشف حق
برعکس باید هر چه فرا گرفته اند را به طور 

آگاهانه در جهت کدر و سياه کردن چهره شفاف 
ها از کار خود جز  حقيقت بکار گيرند، لذا، آن

محصولی بی ارزش و غيرقابل اتکاء نمی توانند 
 در چنين روالی است که قانعی فرد عرضه کنند.

و به همين دليل هم ها کتاب می نویسند؛ 
جای تعجب نيست که در مصاحبه ای به تاریخ 

با صدای آمریکا، قانعی فرد  ١٣٩٠یازده مهر ماه 
را در دفاع آتشين از ساواک می یابيم. او که 
ظاهرًا باید با توجه به روابط علنی اش با 

اسالمی نظير رضایی و  مقامات جمهوری
حسينيان، عليه ساواک سخن بگوید، برعکس 

ه تطهير این نهاد جنایتکار و ضد خلقی (و از ب
این طریق در واقع به تطهير وزارت اطالعات که 
 در تداوم ساواک شاه ایجاد شده) پرداخته و در
این مصاحبه می کوشد آن را نهادی مستقل از 
سازمان سيا (سی آی ای) آمریکا جلوه دهد. او 
می گوید که ساواک در کار خود "ناموفق" هم 

است و اگر نتوانسته از سقوط رژیم شاه نبوده 
جلوگيری کند، این به عدم موفقيت ساواک 
مربوط نمی شود بلکه تقصير از خود شاه بود 

اتفاقًا   که به حرف ساواک گوش نمی داد!!
مصاحبه با صدای آمریکا همين  ثابتی هم در

موضوع را عنوان کرد. جالب است که پيش از 
است ولی  این گفته می شد که "شاه خوب

اطرافيانش بد هستند"، ولی حال که شاه مرده 
است، تبليغات بر عکس شده. حاال باید به 
مردم بباورانند که اطرفيان شاه خوب بودند و 
خود شاه بد بود، تا با شکستن همه کاسه 
کوزه ها بر سر شاه، ساواک او و جنایتکاران 
مرتبط با آن را از همه جنایات انجام شده در 

اه مبرا جلوه دهند. اما تا جائی که به دوره ش
سخنان قانعی فرد مربوط است، در تجزیه و 
تحليل سخنان وی الزم است روی این نکته 
تعمق شود که با توجه به این که وزارت 
اطالعات جمهوری اسالمی ادامه ساواک رژیم 
شاهنشاهی است، واضح است که ساواک را 

ندن و تحت فرمان سازمان جاسوسی آمریکا خوا
اطالق "ضعِف" عدم موفقيت به آن، پای وارث بر 
حق ساواک يعنی این دستگاه دوم سرکوب و 
شکنجه را هم خواهد گرفت. در واقع، قانعی 
فرد درست در راستای خطی به دفاع از ساواک 
می پردازد که سال هاست از طرف وزارت 
اطالعات جمهوری اسالمی در ضدیت با توده 

آشکارا تعقيب می شود؛ و  های رنج دیده ایران
این نهاد بی شرم شکنجه و سرکوب مردم 
مبارز ایران که وظيفه دفاع از ساواک را هم به 
عهده گرفته، امروز به گونه ای به این وظيفه 
عمل می کند که خود ساواکی ها انگشت به 

  دهان می مانند.
چه قانعی فرد، کار "موفق" ساواک می  آن

امعه ایران مربوط می خواند، تا جائی که به ج
شود جز به معنی سرکوب و تحميل اختناق 
سياه به مردم مبارز ایران و اعمال وحشيانه 
ترین شکنجه ها در حق بهترین و آگاه ترین 

 
  تنيدگي ساواك با شكنجه

  و قتل هاي زنجيره اي! 
  

  اشرف دهقاني
 

  



11 صفحه          157شماره                                      پيام فدايي 
 

  

ها گویا از نظر  فرزندان ایران نيست. ولی این
قانعی فرد امور طبيعی بوده و هستند که حتی 
دليل بر "شعور"، "فرهنگ" و "پرستيژ" 

ازماندهندگان آن کار "موفق" هم می شود. س
آخر همين فرد در ادامه کار دفاع از ساواک، 
حتی یکی از رؤسای کل آن، حسن پاکروان را 
"یک آدم با شعور، دارای فرهنگ" برای نسل 
جوان معرفی می کند که گویا "برای ایران یک 
پرستيژ بود"!! به راستی چگونه ممکن است 

رد کسی که سر دسته چنين ادعائی را در مو
قاتلين و سرشکنجه گران یک دستگاه مخوف 

اظهارات  بود، اباطيلی ارزان به حساب نياورد!؟ 
فوق الذکر قانعی فرد را در لينک زیر می توان 

  مشاهده کرد:          
Qfjhttp://www.youtube.com/watch?v=GTN

Swh0I  
در برخورد به شخص پرویز ثابتی با توجه به این 
که شغل ناشریف او در ساواک به بخش 
شکنجه و قتل جوانان کمونيست و مبارزین و 
مخالفين رژیم شاه مربوط بود، اغلب از او به 
درستی به عنوان  "سرشکنجه گر ساواک" یاد 
می شود. اما، واقعيت این است که 

ودن، تنها یکی از بسرشکنجه گر ساواک 
کتاب "در جدال  جرم های پرویز ثابتی است. در

با خاموشی، تحليلی از زندان های جمهوری 
" ، نگارنده، شکنجه در ۶٠اسالمی در دهه 

مورد زندانيان سياسی را این گونه تعریف کرده 
است: "شکنجه، ابزاری در دست حکومت های 
طبقات استثمارگر می باشد که آن را در مورد 

عليه ظلم و ستم حاکم بر جامعه  کسانی که بر
چه در مورد روشنفکران  –بپا خاسته اند 

 -انقالبی و چه در مورد توده های آگاه و مبارز
بکار می برند." و گفته شده که "هدف از اعمال 
شکنجه، به طور کلی سرکوب مبارزات جاری در 
جامعه و تحت سلطه نگاه داشتن توده ها 

ساس، اگر به این واقعيت توجه است".  بر این ا
شود که ثابتی وظيفه کنترل امنيت داخل جامعه 
در جهت حفظ رژیم شاه را در ساواک به عهده 
داشت که معنی آن در عمل جز خفه کردن 
هرگونه فریاد اعتراض در گلو و سرکوب کارگران 

ایران و در یک کالم   ستم و دیگر توده های تحت
بر جامعه نبود، و  تحميل اختناق و دیکتاتوری

شکنجه در زندان ها هم درست برای همين 
وقت می توان متوجه  هدف بکار می رفت، آن

شد که این عنصر تبهکار و جنایتکار رژیم 
سلطنتی شاه، جرمی حتی شنيع تر و بزرگتر 

شکنجه گر ساواک بودن در زندان را بر  از سر
گردن دارد. به واقع جرم بزرگتر پرویز ثابتی 

یک زندگی مملو از مصيبت و شکنجه به  تحميل
ميليون ها تن از کارگران و زحمتکشان و کًال به 
توده های محروم جامعه ایران در طول تمام دوره 

   خدمتش در ساواک می باشد.
جا تنها به یکی دو نمونه از جرم های  این در

مشخص ثابتی اشاره می کنم. این مدیرکل 
وذ دادن دایره سوم ساواک، طراح اصلی نف

مأموران ساواک در بين جمع یا گروه جوانان 
روشنفکر و مبارز ایران و بعد دستگيری و یا در 

ها بود. همچنين او  مواردی قتل مخفيانه آن
طراح اصلی ایجاد تشکل های ظاهرًا مبارزاتی 
برای به دام انداختن جوانان انقالبی و متعهد 
ز ایران بود. دو تشکل طراحی شده ظاهرًا مبار

ولی در واقع پليسی ثابتی به عنوان مرد دوم 
ساواک که ضربات بزرگی به جنبش خلق ما در 
راه  پيشرفت و ترقی جامعه ایران زد، یکی 
تشکلی بود در دهه چهل به نام "تشکيالت 
تهران حزب توده" که البته بعدًا در آذربایجان و 
خوزستان هم شعبه زد. توصيف ضرباتی که این 

ردم ایران وارد آورد، در اینجا تشکيالت به م
مقدور نيست، فقط یک قلم از آن ضربات به دام 
انداختن رفقای انقالبی "گروه جزنی" در سال 

و از بين بردن این گروه بود. در فروردین  ١٣۴۶

در شرایطی که هشت سال از  ١٣۵۴سال 
محکوميت آن رفقا می گذشت، تحت ریاست 

رویز ثابتی همين مدیر کل سالخ خانه ساواک، پ
بود که توطئه قتل آن رفقا به همراه دو انقالبی 
مجاهد ریخته شد و آن مبارزین با گلوله های 
مأموران ساواک در تپه های اوین در خون خود 

  غلطانده شدند.
در رأس تشکيالت پليسی معروف به "تشکيالت 
تهران"،  فردی به نام عباس شهریاری نژاد قرار 

بازی گرفتن رهبری  داشت که وقتی وی با به
حزب توده، از طریق همکاران ساواکی اش 
موفق به قتل تيمور بختيار اولين رئيس ساواک 

سر می برد، گردید، ه متّمرد شاه که در عراق ب
پرویز ثابتی با عنوان "مقام امنيتی"، در یک 
نمایش تلویزیونی ظاهر شد و در حالی که 
 شهریاری را "مرد هزار چهره" ناميد، قدرت
ساواک را به رخ مردم کشيد. ثابتی در آن شو 

مردم  و  جا که توانست به تحقير تلویزیونی تا آن
ایجاد رعب و وحشت در ميان آنان پرداخت و 
تهدید کنان تأکيد کرد که گویا مأموران ساواک در 
همه جا حضور دارند و هيچ کس را یارای مقابله 
 با ساواک و رژیم شاه نيست. البته هنوز چند
ماهی از این قدرت نمائی ثابتی در مقابل مردم 
نمی گذشت که غرش گلوله های چریکهای 
فدائی خلق در سياهکل، در "جزیره ثبات و 

ها طوفانی بپا کرد و "مرد هزار  امنيت" آن
چهره" آن مردک "مقام امنيتی" نيز چندی بعد 

  به دست رزمندگان فدائی، اعدام انقالبی شد.
های پليسی پرویز ثابتی،  مورد دیگر از طراحی

طراحی "فرار" عنصر خائنی به نام سيروس 
نهاوندی از زندان (برای طبيعی جلوه دادن فرار 
ساختگی سيروس نهاوندی، حتی گلوله ای به 
دست وی شليک کرده بودند)* در اوایل سال 
های پنجاه و احيای "سازمان آزادیبخش 
خلقهای ایران" توسط آن خائن بود. سيروس 

اوندی با سازمان پليسی اش، در دهه پنجاه نه
خون بسياری از جوانان مبارز و آزادیخواه ایران را 
بر زمين ریخت و موجب دستگيری و تحت 
شکنجه قرار گرفتن تعداد دیگری گردید. 
بنابراین، حتی بر اساس همين چند قلم از 
اعمال پرویز ثابتی در ضدیت با مردم ایران، می 

ای او به عنوان یک توان سنگينی جرم ه
جنایتکار حرفه ای و تبه کار پليد اجتماعی را به 

  تصور آورد.
از دیر باز و هم امروز، چه خود ثابتی و چه 

کامًال  همکيشان اش در جمهوری اسالمی
مواظبند که اطالعات واقعی از ساواک و 
عملکردهای ننگين اش در اختيار مردم ایران قرار 

ی کار آمدن جمهوری نگيرد. در همان اوایل رو
اسالمی، سه رئيس کل ساواک (حسن 
پاکروان، نعمت اهللا نصيری و ناصر مقدم) 
دستگير شدند. مسلمًا یک دادگاه مردمی با 
حضور وسيع توده ها در آن، می توانست با 
محاکمه این سه تن، واقعيت های پشت پرده 
ساواک را آشکار و در خدمت ارتقای آگاهی 

ا سران رژیم جمهوری مردم قرار دهد. ام
اسالمی درست به خاطر اختفای حقایق از توده 
های انقالبی ایران حاضر نشدند برای آن ها، 
دادگاهی آزاد در حضور وسيع ترین توده های 
مردم ترتيب دهند تا مبادا مردم ایران که در 
شرایط اختناق و دیکتاتوری و سانسور شدید 

 غير رژیم شاه از خيلی از مسایل بی خبر و
مطلع و نا آگاه نگاه داشته شده بودند، از ميان 
اعترافات رؤسای کل ساواک حتی به گوشه ای 
از واقعيت ها پی ببرند (برای ما که در آن زمان 
تشکل چریکهای فدائی خلق را از نو سازمان 
داده بودیم، این برخورد تازه به قدرت رسيده ها، 
 یکی از عالیم برای شناخت ماهيت ضد خلقی
جمهوری اسالمی بود). بعدًا معلوم شد که 
دست اندرکاران جمهوری اسالمی اگر چه در 
شرایط خاص دوره انقالب، آن جنایتکاران و 
بعضی دیگر از رده های پائين ساواک را اعدام 
کردند ولی بخش بزرگی از اعضای آن دستگاه 
را برای برپائی "ساواک" خاص خود به خدمت 

ی تعجب نيست که ثابتی گرفتند. بنابراین، جا
هم به عنوان یک عنصر از دشمنان خلق، در 
گفتگو با قانعی فرد سعی کند که نه تنها هيچ 
اطالع جدیدی از ساواک در اختيار کسی قرار 
ندهد بلکه بکوشد حتی دانسته ها و آگاهی 
های مردم از قتل و کشتار نيروهای مبارز جامعه 

پرویز  توسط ساواک را بی اعتبار جلوه دهد.
ثابتی در صدای آمریکا تالش کرد که شخص 
خودش را از همه ننگ و جنایت های رژیم شاه 
مبرا ساخته و خود را شخصی که "هميشه 

نامد، ولی او در این ه معتقد به اصالحات بود" ب
کار موفق نبود، چرا که نتوانست چهره زشت 
 خود را پنهان و خونخوار بودن خود را آشکار نکند. 

وی گفت که شاه در اواخر به خاطر مریضی  مثًال
نمی توانست تصميم درستی بگيرد؛ و یکی از 
ایرادات شاه را این دانست که از نظر او گویا 
شاه به حد کافی خون مردم را در خيابان ها 

ها نپرداخت. ثابتی،  جاری نکرد و به قتل عام آن
شکوه و ناراحتی خود در این زمينه را این گونه 

، د: "مأمورین مسلح را آوردند در خيابان بيان کر
  بعد گفتند تيراندازی نکنيد".

در ادامه این مقاله به مواردی از دروغ هائی که 
پرویز ثابتی در مصاحبه با "صدای آمریکا" عنوان 

که یکی از آن دروغ  -کرد،  پرداخته خواهد شد
شکنجه های وحشيانه ای  ها مربوط به انکار

های ساواک تحت  است  که در سياهچال
ریاست شخص وی در حق زندانيان سياسی 

  صورت می گرفت.
در مصاحبه مزبور، پرویز ثابتی وقاحت را به چنان 
درجه ای رساند که با وجود صدها شاهد عينی 
زنده که هنوز درد و آثار شکنجه های قرون 
وسطائی ساواک در زندان های رژیم شاه را بر 

ادعای سخيف و تن و جان خود دارند، با این 
قانونی  مسخره که "با شکنجه که یک چيز غير

بود" گویا اصًال مخالف بوده و شکنجه زندانيان 
سياسی را هم ندیده است، کوشيد اساسًا 
وجود شکنجه در ساواک را انکار و همچون همه 
جنایتکاران مغلوب، نقش خود در شکنجه 

  زندانيان سياسی را کتمان کند. 
بودن شکنجه در ایران صحبت قانونی  او از غير

 می کند. اما، این را کتمان می کند که "غير
قانونی" بودن شکنجه، به معنی عدم وجود آن 
در این کشور نبوده و نيست. کما این که اساسًا 

قانونی"  خود حکومت شاه کامًال "یک چيز غير
، با این حال وجود داشت و با دیکتاتوری بود

به همان اندازه که سرکوب جامعه و  
زندان های جمهوری شکنجه در 

اسالمی با شدت و ابعادی فراتر از رژیم 
شاه در جریان است، به همان اندازه 
نيز در این رژیم،  توجه به کار در حوزه 
نظری و ایدئولوژیک جهت تحریف 
واقعيات و اشاعه دروغ و شایعه جهت 
گمراه ساختن افکار عمومی در جامعه 
با شدت و ابعادی بسيار وسيع تر از 

ه جریان دارد. بيهوده نيست که گذشت
جمهوری اسالمی امروز خدمت گزاران 
تاریخ نویس، پژوهشگر، تحليل گر 
سياسی، اجتماعی، و فلسفه و 

ها  اقتصاد دان و غيره که خيلی از آن
هم از دانشگاه های اروپا و آمریکا فارغ 
التحصيل شده اند، به حد وفور در 

ها همين  که یکی از آن -اختيار دارد 
عرفان قانعی فرد است که مثل خيلی 
های دیگر در جمهوری اسالمی عنوان 
پرطمطراق " پژوهشگر تاریخ معاصر" 

 را با خود یدک می کشد.
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ار معروف "شاه کامل هم حکومت می کرد. شع
بر این مبنا که  - باید سلطنت کند نه حکومت" 

شاه قانون اساسی را زیر پا  گذاشته و برخالف 
شعاری بود که سال های  - آن رفتار می کرد

طوالنی درست برای استقرار یک حکومت 
قانونی و حاکميت قانون در ایران مطرح می 
شد. این یک شعار اصلی در طی دهه سی تا 

چهل در ایران بود که از طرف  اوایل دهه
رفرميست ها و جریانات خرده بورژوائی به دليل 
اسير بودن در توهمات خویش و عدم شناخت 
ماهيت حاکميت وابسته به امپریاليسم در ایران 
که هيچ قانونی را بر نمی تابد و به هيچ قانونی 

، به خطا دنبال می شد. ثانيًا، پایبند نيست 
پرویز ثابتی با سمتی که واقعيت این است که 

در ساواک داشت یکی از اصلی ترین 
سازماندهندگان شکنجه در زندان های رژیم 
 شاه بود. او از زمان تأسيس ساواک در سال

، در کنار رؤسای کل آن ١٣۵٧تا سال  ١٣٣۶
از اولين رئيس آن، تيمور بختيار  - دستگاه مخوف

ته قرار داش  - ها، ناصر مقدم گرفته تا آخرین آن
و در رتق و فتق امور با همه وجود با آن ها 

  همکاری داشته است. 
ساواک اساسًا برای دستگيری، اذیت و آزار و 
شکنجه و قتل هر انسان آزادیخواه و یا مخالف 

وجود آمده بود؛ و دستگاه ه رژیم شاهنشاهی ب
مخوفی بود که چون هيوالئی، سالم ترین 

 سوادانسان ها از لحاظ جسمی و روحی و با
ترین جوانان  ترین و با استعداد ترین، با شعور

کشور را به درون خود می کشيد و در مدت 
ها خونشان را بر زمين می  کوتاهی یا با قتل آن

ها را زخمی و آش و الش شده و  ریخت و یا آن
نيمه جان باقی می گذاشت. از این لحاظ 
ساواک درست عکس کار یک بيمارستان خوب و 

ام می داد که پذیرای بيماران رنجور مجهز را انج
و مریض و حتی در حال مرگی است که برای 

جا می روند و در آن  درمان و بهبودی به آن
بيمارستان شفا یافته و حتی از مرگ نجات پيدا 
می کنند. با این حال دستگاه اداری ساواک 
درست مثل ادارات دیگر کار می کرد و در آن 

اطی حاکم بود که همان سيستم و نظم و انضب
با این تفاوت  - در دیگر ادارات کشور برقرار بود

که نوع سازماندهی و نظم و انضباط حاکم بر 
ساواک از هر اداره دیگر سخت تر و محکم تر و 

  از این لحاظ با ارتش قابل مقایسه بود.  
ساواک مثل هر نهاد دیگر،  کارکنان خود از 

لی رتبه و کارمندان جزء گرفته تا کارمندان عا
ها هر  روسای جزء و کل خود را داشت. بازجو

چند در ميان خود درجاتی داشتند ولی همگی 
شکنجه گر بوده و در اذیت و آزار و شکنجه 
 زندانی سياسی مستقيمًا دخالت داشتند. آن

یعنی  -  ها موظف بودند که از چگونگی کار خود
از شيوه های اذیت و آزار و نوع شکنجه هائی 

می کردند، و  ِاعمالحق زندانی سياسی که در 
ها و  هائی که جهت اخذ اطالعات از آن شگرد

درهم شکستن روحيه مقاومت شان بکار می 
بردند، از وضع زندانی، از حد مقاومت او در زیر 
شکنجه، از موفقيت یا عدم موفقيت خود در 
گرفتن اطالعات از زندانی و خود آن اطالعات و 

ه کسب و کار شکنجه و چه ب خالصه از هر آن
به طور مرتب  -آدمکشی در ساواک مربوط بود

به رده های باالتر خود گزارش دهند. این 
 ،گزارشات در درجات کمتر یا بيشتر محرمانه

تنظيم می شد. حتی از تن های شکنجه شده 
زندانيان سياسی عکس تهيه می شد، از 
سينه های با اطو داغ شده، از باسن و پشت 

نقل جزغاله شده، از پا و دست و های روی م
سينه و پشت و هر جای دیگر بدن که بازجو 
سيگارش را در آن فرو برده بود، از پاهای شالق 
خورده و ترکيده و آش و الش شده، از دست و 
پاهای شکسته و...و... همه اینها در اختيار رده 

ها بتوانند هم  های باالتر قرار می گرفت تا آن

ر کار شکنجه گران نظارت کنند هر چه دقيق تر ب
ها در تکامل کارهای ناشریف بعدی  و هم از آن

استفاده کنند. به این ترتيب همه مقامات  خود
مربوطه و اتفاقًا در درجه اول پرویز ثابتی به 
مثابه رئيس دایره سوم که کسب و کارش 
مستقيمًا به همين امور مربوط بود، در جریان 

رفته تا جزئی ترین همه مسایل از امور کلی گ
مسایل که در سياهچال های ساواک تحت 

ها  ها می گذشت قرار گرفته و از آن فرمان آن
مطلع می گشتند. این روند گزارش از پائين به 
باال بود.  باالئی ها از گزارشات دریافت شده و 

چه در شکنجه گاه های تحت فرمان  از هر آن
ی آنها می گذشت ، استفاده های گوناگون م

کردند.  انجام اموری نظير ارائه تحليل سياسی 
بر مبنای اطالعات بدست آمده از کار مبارزاتی 
نيروهای سياسی در جامعه، استفاده از 
تجربيات بدست آمده از شکنجه و بازجوئی در 
جهت هر چه مؤثرتر کردن کسب و کار خود و 
غيره و غيره...و باالخره ابالغ فرمان از باال به 

از طریق ثابتی به زیر دستان در شکنجه پائين و 
گاه ها، پروسه دیگری بود که طی می شد. 
همچنين مسلم است که همه تجربيات بدست 
آمده به سازمان سی آی ای آمریکا منتقل می 
  شد تا مورد استفاده اربابان شاه نيز قرار گيرند. 

ثابتی با سمتی که در ساواک داشت، در واقع 
یا همان شکنجه گران بود در رأس همه بازجوها 

و در جریان همه مسایل مربوط به شکنجه و 
بازجوئی قرار داشت و به طور کلی همه امورات 
ساواک از خرید وسایل جدید شکنجه گرفته تا 
ارسال بعضی از شکنجه گران به اسرائيل یا 
کشورهای دیگر برای آموزش روش های مختلف 

ذ در شکنجه و بازجوئی، و فراگيری طریقه نفو
ميان مبارزین و غيره  تا برخورد به زندانيان 
سياسی حکم گرفته و از این قبيل، همه با نظر 
و فرمان پرویز ثابتی در ساواک صورت می 
گرفت. او خود شخصًا به شکنجه گاه ها سر 

چه در آنجا می  می زد و مستقمًا بر هر آن
گذشت نظارت می کرد. وی همچنين  بازجویان 

درکاران در ساواک را در جریان و دیگر دست ان
نظر و فرمان های مقامات باال و از جمله شاه 

حضور بازجویان با بعضی  قرار می داد. گاه نيز در
از زندانيان سياسی شکنجه شده از نزدیک 

این زمينه من به عنوان یک  در برخورد می کرد.
زندانی سياسی در دهه پنجاه می توانم 

ها قرار داشته و  آنواقعيت هائی که در جریان 
  خود شاهد بوده ام را اندکی توضيح دهم.

البته در اینجا به تشریح شکنجه هائی نمی 
پردازم که در ساواک تحت ریاست ثابتی در 

مورد خود من صورت گرفته. خوشبختانه من در 
در فرصتی که بعد از فرارم از زندان  ١٣۵٢سال 

وجود آمد، توانستم هم از شکنجه های ه ب
شده بر خودم و هم از شکنجه های  عمالِا

وحشيانه ای که در مورد مبارزین دیگر و به 
خصوص در مورد رفقای اوليه و بنيان گذار 
چریکهای فدائی خلق از نزدیک شاهد بودم 

که در همان سال به صورت یک کتاب  - بنویسم
به نام "حماسه مقاومت" از طرف سازمان 

د. این چریکهای فدائی خلق ایران منتشر ش
کتاب در همان زمان و به خصوص در سال های 
اول پس از سقوط شاه در سطح توده ای 
خوانده شده و در نتيجه نيازی به بازگوئی 

جا نيست. در مورد نسل جوان  مطالب آن در این
مبارز امروز هم می توانم به آن عزیزان توصيه 
کنم که با توجه به این که هدف من از نوشتن 

ًا انتقال تجربه به رفقایم بود و از آن کتاب صرف
این رو عين واقعيت ها بدون هيچگونه اغراق 
گوئی چه در رابطه با شکنجه و چه مقاومت در 
 مقابل آن در کتاب مزبور مطرح شده اند، و از آن
جا که "حماسه مقاومت" درست در بطن جریان 
مبارزه مسلحانه در دهه پنجاه نوشته شده، لذا  

موزی و شناخت فضا و شرایط برای تجربه آ
واقعی جامعه ایران در اوضاع ملتهب مبارزاتی 
پس از آغاز مبارزه مسلحانه چریکهای فدائی 
خلق، خود به این کتاب مراجعه کنند. همچنين 
می توان از دو کتاب دیگر، یکی به نام "بذرهای 
ماندگار" که من چگونگی فرارم از زندان را نيز در 

و کتاب "در جدال با  آن تشریح کرده ام،
تحليلی از زندان های جمهوری  -خاموشی 

" که در آن ضمن مقایسه ۶٠اسالمی در دهه 
زندان های رژیم شاه با زندان های رژیم 
جمهوری اسالمی تا حدی که مقدور بود به 
تشریح نوع شکنجه ها در ساواک و مسایل 
دیگر در این زمينه پرداخته ام، تجربياتی را اخذ 

در اینجا فقط از سرزدن ثابتی به شکنجه نمود. 
گاه ها و دیدار با بعضی از زندانيان سياسی 

  مطرح می کنم. واقعيت هائی را
در کتاب "حماسه مقاومت" ضمن اشاره به 
بعضی از شکنجه های اعمال شده به رفيق و 
برادر گرامی ام بهروز دهقانی، از شهادت 

ائی قهرمانانه او در زیر شکنجه های قرون وسط
ساواک سخن رفته است؛ و این موضوع مطرح 
شده که شاه شخصًا از شکنجه ها و جان 
باختن بهروز در زیر شکنجه مطلع بود و از این 
لحاظ که شکنجه گران نتوانسته بودند از او 
اطالعات کسب کنند، ناراحت و عصبانی شده 
بود. این موضوع را در اینجا بيشتر تشریح می 

سطح و حد قرار داشتن  کنم که خود نشانگر
در  -از شاه گرفته تا پرویز ثابتی -مقامات باال

جریان شکنجه بهترین فرزندان مردم و از جمله 
  بزرگانی چون بهروز دهقانی می باشد.

موضوع فوق را از زبان زندانی سياسی ای که 
در همان زمان شهادت بهروز در زیر شکنجه، به 

عریف می تصادف از امر فوق مطلع شده بود، ت
کنم؛ و برای این که مطلب هرچه زنده تر به 
همان صورتی که او شاهد بود بيان شود، 
ضمير اول شخص را بکار می برم: "ساعت 

شب بود که مرا به بازجوئی بردند. در  ١٢حدود 
اتاق عالوه بر خطائی که او را می شناختم، 

ها  سه چهار بازجوی دیگر هم بودند که من آن
ها هی از اتاق بيرون رفته  و آن را نمی شناختم

و دوباره به اتاق می آمدند. خطائی در حالی که 
ورقه های بازجوئی را روی ميز می گذاشت، 
چند مشت و لگد به من زد و با نثار چند فحش 
رکيک گفت چرت و پرت ننویسی ها، بشين 
همه چيزهائی که می دانی را بنویس. از فضای 

صحبت می کردند، اتاق، از این که با بی سيم 
احساس می کردم که اتفاقاتی افتاده و پيش 
خود می گفتم که احتماًال گروه دیگری از بچه 
ها لو رفته اند. مدتی از شب سپری شد که در 

درستی به عنوان ه ب ثابتیاز
"سرشکنجه گر ساواک" یاد می 
شود.اگر به این واقعيت توجه شود که 
ثابتی وظيفه کنترل امنيت داخل جامعه 

شاه را در ساواک در جهت حفظ رژیم 
به عهده داشت که معنی آن در عمل 
جز خفه کردن هرگونه فریاد اعتراض 
در گلو و سرکوب کارگران و دیگر توده 

ایران و در یک کالم   ستم های تحت
تحميل اختناق و دیکتاتوری بر جامعه 
نبود، و شکنجه در زندان ها هم درست 
 برای همين هدف بکار می رفت، آن

متوجه شد که این وقت می توان 
عنصر تبهکار رژیم شاه، جرمی حتی 

شکنجه گر  شنيع تر و بزرگتر از سر
ساواک بودن در زندان را بر گردن دارد. 
جرم بزرگتر پرویز ثابتی تحميل یک 
زندگی مملو از مصيبت و شکنجه به 
ميليون ها تن از کارگران و زحمتکشان 
محروم جامعه ایران در طول تمام دوره 

 ر ساواک می باشد.خدمتش د
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باز شد و شخصی با کت و شلوار آراسته وارد 
ها همه سرپا ایستاده و دور او  اتاق شد. بازجو

اول را گرفتند. از موضوعی صحبت شد که من 
کامًال متوجه نشدم ولی شنيدم که خطائی 
گفت: شاهنشاه چه فرمودند؟ شخص تازه وارد 

ها  که معلوم بود مقامی خيلی باالتر از بازجو
دارد، جواب داد که: اعليحضرت خيلی ناراحت و 
عصبانی شد. من در حالی که سرم روی کاغذ 
بود و خودکار را ظاهرًا به عالمت نوشتن تکان 

راپا گوش شدم و سعی کردم از می دادم، س
ها را بپایم. معلوم بود که تازه وارد  زیر چشم آن

به خدمت شاه رفته بود. او سيگاری روشن کرد 
و خطائی را دیدم که سيگاری به دهان اش 
گذاشت. یک دفعه فضای اتاق را دود سيگار پر 

ها  کرد. همگی مرتب سيگار دود می کردند. آن
ير از خودشان فرد فراموش کرده بودند که غ

اتاق است و سرشان خيلی  دیگری هم در
سخت مشغول صحبت بود. شنيدم که در مورد 
بهروز دهقانی صحبت می کنند و باز آن مقام 
باالتر گفت که شاهنشاه از فوت بهروز خيلی 
اظهار تأسف کرد، بی اندازه ناراحت شد که 
اطالعاتی از او گرفته نشده. در همين حين او 

د به قدم زدن در طول اتاق و می گفت شروع کر
بهروز حيف شد مرد، او خيلی چيزها را با 
خودش به گور برد. بعد یک دفعه شروع به 
فحش و بد و بيراه گفتن به مأموران خودشان 

ها می گفت، چرا او را  و خطاب به آن  کرد
کشتيد، بهروز حيف شد، با مرگ او خيلی کارها 

این حين خطائی در    نيمه تمام ماند....!.
متوجه من شد و با  خشم و غيض تمام به 

قدر با مشت و لگد کتکم  باالی سر من آمد و آن
زد که از صندلی به زمين افتادم. ورقه های 

 پاره پاره کرد و گفت مادر...برو و فکر بازجوئی را
پاسبانی صدا کرد و مرا به دست او   هاتو بکن.

سپرد و گفت ببرش بيانداز به 
مقابل اتاق  ين....زیرزمين شهربانی درزیرزم

جا چند پله پائين می  بازجوها قرار داشت، از آن
  .خورد و به سلول ها می رسيد..."

الزم است گفته شود که ساواک و شهربانی تا 
آن زمان در حين همکاری با هم به صورت دو 
ارگان سرکوبگر جدا از هم فعاليت می کردند 

نقالبيون مسلح در ولی بعد از گسترش مبارزه ا
ها  جامعه که باعث تشدید تضاد فيمابين آن

شد، از ترکيب نيروهای دو ارگان، کميته ای به 
وجود ه نام " کميته مشترک ضد خرابکاری" ب

  آمد.
نمونه فوق نشان می دهد که همه مقامات 
ذیربط حکومتی و حتی شخص شاه در جریان 

چه در شکنجه گاه ها می گذشت، به  آن
دهه پنجاه با توجه به مبارزه  خصوص در

سرنوشت ساز انقالبيون مسلح در این دهه، 
قرار داشتند. این خود خط بطالن کامل به 
ادعاهای ثابتی می کشد که در گفتگو با 
"صدای آمریکا" اظهار داشت که گویا با شکنجه 
مخالف بوده و گویا نه در دهه پنجاه و نه در دهه 

د شکنجه های قبل که در ساواک بود شاه
نبوده است. در آن مصاحبه، رئيس سالخ خانه 
ساواک همچنين این دروغ را گفت که فقط 
"هفت هشت نفر" زندانی سياسی را دیده 

ها هم "کسانی بودند که می  است که آن
  مصاحبه تلویزیونی بکنند".  خواستند

اگر از بحث بيشتر در مورد تالش مذبوحانه  
د از شکنجه های ثابتی برای مبرا جلوه دادن خو

قرون وسطائی معمول در ساواک بگذریم، باید 
گفت که این درست است که ثابتی از یکایک 
زندانيان سياسی حضورًا دیدار نمی کرد، ولی 
واقعيت این است که او بر اساس وظایفی که 
شغلش در ساواک ایجاب می کرد، با بعضی از 
 آن زندانيان از نزدیک برخورد داشت. یکی از آن
ها رفيق عباس مفتاحی، یکی از رفقای کبير 
بنيان گذار چریکهای فدائی خلق بود. رفيقی که 

ثابتی و همکارانش در ساواک برای دستگيری 
او، از مردم استمداد خواسته و به همين منظور 
صدهزار تومان (مبلغی گزاف در آن زمان) جایزه 

چریک  ٩تعيين کرده بودند. آری، حاال که از ميان 
هزار تومانی" که عکس اشان هنوز روی در  "صد

و دیوار هر کوی و برزن در معرض دید مردم قرار 
ها  داشت، رفيق عباس ما زنده به دست آن

افتاده بود، ثابتی به سراغ این رفيق کبير رفته و 
در شرایطی که آثار شکنجه های بسيار 

شده بود بر تن  ِاعمالوحشتناکی که در مورد او 
ها را  و امکان نداشت ثابتی آن اش هویدا بود

نبيند، در مقام سرشکنجه گر با او به گفتگو 
نشسته بود. آن طور که من شنيدم وی برای 
درهم شکستن رفيق عباس مفتاحی و در 
آرزوی به "مصاحبه تلویزیونی" کشيدن آن رفيق 

و  -مقاوم، هرگونه کوششی را بکار برده بود
  البته بی نتيجه.
روغين بودن ادعای ثابتی در مورد دیگر که د

زمينه فوق را نشان می دهد دیدار این "مقام 
ساواک  ١٣۴٩امنيتی"  با خود من بود. درسال 

با رّدی که از من در ارتباط با دستگيری های 
داشت، مدتها به دنبال من گشته و  اوليه

دستگيری من به عنوان یک زن در درون یک 
ل نظامی، یکی از مسای -سازمان سياسی

ها را تشکيل داده بود و به همين  جدی آن
خاطر هم وقت زیادی را به این منظور صرف 
کرده بودند. در نتيجه چه به خاطر شرکت من در 
جنبش مسلحانه به عنوان یک دختر چریک 
فدائی خلق که در آن زمان یک پدیده جدید در 
جامعه بود، چه به خاطر مقاومتم در مقابل 

ها که به موضوع  شکنجه های وحشيانه آن
بحث ساواکی ها و شهربانی چی ها تبدیل 
شده بود، یک روز موقعی که من هنوز زیر 
بازجوئی بودم مرا به اتاق بزرگی بردند که عده 

جا جمع بودند. از گرد  زیادی از بازجو ها در آن
آمدن آن تعداد بازجو در یک اتاق تعجب کردم. 

برده جا  برایم مشخص نبود که چرا مرا به آن
اند. فکر کردم که این هم روش دیگری از 
بازجوئی است. ولی این طور نبود. هيچ یک از 

ها به بازجوئی از من نپرداختند بلکه تنها  آن
ها به قصد تفریح! شروع به  بعضی از آن

مسخره کردن من نمودند. مدت کوتاهی 
نگذشته بود که مردی با تبختر رئيس مآبانه به 

وها یک باره ساکت شده و آنجا آمد. همه بازج
به همان گونه که رسم بود به محض ورود او از 
جا برخاستند. او در صندلی تقریبًا روبروی من 
نشست و پس از آن بقيه هم  نشستند. آن 
مرد کسی جز "مقام امنيتی" مشهور نبود که 

مدت کوتاهی قبل از دستگيری من باز در صحنه 
بود کردن به تلویزیون ظاهر شده و از نيست و نا

اصطالح مهاجمين سياهکل و پایان "غائله" 
 سياهکل صحبت کرده و به قدرت نمائی در
مقابل انقالبيون مسلح و توده های تحت ستم 
ایران پرداخته و طبق معمول ساواک را  قدر 
قدرت نشان داده بود. "جناب آقای ثابتی" ( تا 

 ها با این لفظ او را جائی که یادم است بازجو
می کردند) ابتدا حسابی مرا برانداز کرد  خطاب

و نگاهش را لحظه ای به صورتم دوخت ولی 
ها شد.  چيزی نگفت و مشغول صحبت با بازجو

ها در مورد من بود و  مسّلم است که صحبت آن
جا آمده بود که مرا از نزدیک ببيند.  ثابتی به آن

سپس او یکی دو سئوال از من کرد و دوباره به 
ها پرداخت و اندکی بعد در  جوصحبت با باز

ها حرف می زد مرا از اتاق  حالی که او با بازجو
  بردند.

یک موضوع دیگر در افشای ادعاهای دروغ  
ثابتی به کشتار مخفيانه مبارزین و مخالفين 
رژیم شاه در بيرون از زندان مربوط می شود. 
ثابتی با روش قاطی کردن راست و دروغ با هم 

درست و حقيقی را دروغ گاه چيزهای  و آن
"قتل های زنجيره ای" ساواک در  خواندن، با امر

سطح جامعه برخورد کرده و از جمله با طبيعی 
خواندن مرگ صمد بهرنگی و غالمرضا تختی، 
اساسًا چنان جنايت هائی را بدست عمال 
ساواک انکار می کند. اما واقعيت این است که 

که در در ميان مبارزین و انسان های شریفی 
جامعه به روش های مختلف، مخفيانه توسط 

ها  و خيلی از آن - عمال ساواک کشته شده اند
  -برای جامعه شناخته شده نيستند و گمنام اند

صمد بهرنگی و تختی تنها دو نمونه برجسته 
می باشند. پرویز ثابتی در مورد صمد بهرنگی، 
نویسنده مردمی محبوب مردم ایران گفت: 

با آن آقای (حمزه)  رفته بود"صمد بهرنگی 
فراهتی از رود ارس رد بشود، شنا بلد نبود و 
غرق شد. بعد گفتند او را کشتند. آقای جالل 
آل احمد هم که این داستان را درآورده بود بعدا 

" ( آوردیم، بد هم نبود. گفت بله ما این را در
با دراینجا ثابتی مطرح می کند که صمد بهرنگی 

"قصد آقای (حمزه) فراهتی"، آن به قول وی "
 که این  - داشته از رودخانه "آراز"  یا "رود ارس"

رد شده و به شوروی برود).  -ها نام گذاشته اند
با چنين ادعائی، مدیرکل دایره سوم در ساواک، 
ندانسته بر دشواری کار وزارت اطالعات 
جمهوری اسالمی که توجيه مرگ صمد به نفع 

داستان آل و  -ار داده ساواک را وظيفه خود قر
احمد هم اختراع همين هاست که ثابتی 

، افزود. به این خاطر نجویده آن را تکرار کرد
"نجویده"، چون تحت رژیم دیکتاتوری شاه، اگر 
آل احمد کلمه ای خالف ميل ساواک حرف زده 
بود نمی توانست راحت بگردد و ساواکی های 
تحت فرمان ثابتی هم با او کاری نداشته 

عکِس اتهام  باشند. در حالی که درست بر
ز ها به آل احمد، مقاله وی که امرو زورکی این

هم موجود است، در آن زمان کوشيد هرگونه 
شک در مورد کشته شدن بهرنگی و تختی به 
دست ساواک را منتفی سازد. در آن مقاله 
برخالف باور توده ها، ولی درست به گونه ای 
که ثابتی امروز ادعا می کند، مرگ آن دو فرزند 
گرامی مردم، مرگی طبيعی از نوعی که گویا 

مدینه "به مرضی ناشناخته  "برادر" آل احمد در
  مرده" بود، جلوه داده شده است. 

وقتی قرار به دروغ گفتن است، مشکل است  
های خود را با  که دست اندرکاران بتوانند حرف

هم هماهنگ کنند که تناقض و تضادی از آن 
ها به بيرون تراوش نکند. موضوع گذشتن  حرف

که از " رود ارس" و "فرار به شوروی" همان طور 
من قبًال هم در کتاب "راز مرگ صمد" به آن 
اشاره کرده ام، از اولين شایعات برای گمراه 
کردن ذهن ها بود. می خواستند این طور جلوه 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

ثابتی یکی از آخرین مزدورانی است 
که برای کتمان واقعيت چگونگی 

های  کشته شدن صمد بهرنگی در آب
رودخانه آراز، اتهامات بی اساسی را 
عليه او و جالل آل احمد با لکنت زبان 
در "صدای آمریکا" تکرار کرد. اما 

با  پيشاپيش در کتاب "راز مرگ صمد"
اکت و شواهد الزم و با استدالل، ف

کذب همه این اتهامات و دليل دفاع 
این مزدوران از فراهتی، همان افسر 

 .ژاندارمری، نشان داده شده است
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دهند که چون صمد به منطقه قره داغ رفته بوده 
نگشته و خبری از او نيست، پس از  و حاال بر

مرز گذشته و به شوروی رفته است. اما با پيدا 
جسد به هّمت اسد بهرنگی، برادر  شدن

مهربان وی و رفيق کاظم سعادتی، دوست 
صميمی و یکدل صمد، این شایعه رنگ باخت. 
البته حتی اگر جسد هم پيدا نمی شد 
هيچگونه زمينه واقعی برای پذیرش آن شایعه 
در ميان کسانی که صمد را می شناختند، 
وجود نداشت. در واقعيت امر هم نه خود آن 

رمری (حمزه فراهتی) که با صمد به اژاند افسر
قتلگاه آراز رفت و تنها برگشت و عنوان "تنها 
شاهد"(!) مرگ صمد بهرنگی و به گفته ای "در 
عين حال متهم به قتل او" را پيدا نمود، و نه 
هيچ کس دیگری تا کنون مثل ثابتی ادعا نکرده 
بود که گویا صمد می خواسته است که " از 

، شنا بلد نبود و غرق شد"! با ارس رد بشود
کمی تأمل روی این سخنان می توان دید که 
ثابتی با چنين ادعائی چگونه بر دشواری کار 
همپالگی هایش افزوده و امر توجيه کاری را 

  ها خراب تر و  پيچيده تر کرده است. برای آن
ثابتی یکی از آخرین مزدورانی است که برای 

شدن صمد کتمان واقعيت چگونگی کشته 
های رودخانه آراز، اتهامات بی  بهرنگی در آب

اساسی را عليه او و جالل آل احمد با لکنت 
زبان در "صدای آمریکا" تکرار کرد. اما پيشاپيش 

با فاکت و شواهد الزم  در کتاب "راز مرگ صمد"
و با استدالل، کذب همه این قبيل اتهامات و 

همان  دليل دفاع این مزدوران از حمزه فراهتی،
افسر ژاندارمری، یا همان تک شاهد که پایش 
در قتل های جمهوری اسالمی در رستوران 
ميکونوس هم گير است، نشان داده شده 
است؛ و درست همين کتاب (همراه با کتاب 
"برادرم صمد بهرنگی" نوشته اسد بهرنگی) بود 
که پس از سال ها که وزارت اطالعات جمهوری 

با پروژه "آدینه" اش  اسالمی تصور می کرد که
شکنی" و تبرئه آن به اصطالح  موفق به "باور

"تنها شاهد" گشته، مشکوک بودن مرگ صمد 
را مجددًا در جامعه روشنفکری ایران مطرح و به 
ثبوت رساند. با وجود این، و عليرغم همه 
واقعياتی که دال بر کشته شدن صمد بدست 
دارو دسته ای از ساواک می باشد، بيائيد 
لحظه ای تصور کنيم که صمد بهرنگی به گونه 
با  ای که این مردک جنایتکار می گوید "رفته بود

آن آقای (حمزه) فراهتی از رود ارس رد بشود، 
. بسيار خوب، همه شنا بلد نبود و غرق شد"

می دانند که رد شدن غير قانونی از مرز کشور 
و در اینجا "رود ارس"، در دوره ثابتی و رژیم 

اهی اش جرم جدی ای محسوب می شاهنش
شد که امروز هم چنين است. این را نيز همه 
می دانند که مجازات این جرم هرچه بود، در 

ها  صورت ارتکاب افسران ارتش به آن، با آن
خيلی خيلی سخت گيرانه تر از افراد عادی 
برخورد می شد و مجازات خيلی بيشتری از یک 

می شد.  فرد عادی در مورد ارتشی ها اعمال
حال با در نظر گرفتن این که صمد ما شنا بلد 
نبود که خود بتواند از رود "ارس" رد شود و بر 
اساس ادعای ثابتی هم این کار با همراهی 

ها، یعنی حمزه فراهتی صورت گرفته،  افسر آن
بنابراین در مورد وی به عنوان یک افسر 
ژاندارمری که مرتکب جرم تالش جهت خروج 

ی از مرز شده بوده منطقًا باید برخورد غير قانون
آن هم برخورد کامًال سخت  -صورت می گرفت

گيرانه ای! درحالی که چنين نبود. اگر ادعای 
ها در همان  ثابتی درست است چرا افسر آن

این رابطه  سال هيچ مجازات و عقوبتی را در
متحمل نشد؟ آن هم در مورد جرم مربوط به 

که در آن زمان  یشوروخروج غير قانونی به 
مساوی بود با داشتن گرایش به کمونيسم که 
خود مجازات جداگانه و شدیدی داشت. خود 

شاهد"، هيچوقت ادعای تحمل زندان یا  "تنها

هر مجازات دیگری را در این مورد نکرده. تازه آن 
طور که در مطبوعات چاپ شده در ایران مطرح 

ه هم شده او بعدها در ارتش ارتقای مقام و درج
پيدا کرد و ستاره دیگری بر کپه یونيفورم 
ژاندارمری اش اضافه شد! اما تناقض آشکار این 
است که آن افسر و یا همان "تنها شاهد"، 
اساسًا مدعی همراهی با صمد برای گذشتن 
از رودخانه آراز نيست و ادعا کرده است که 
برای گردش و تفریح با صمد بهرنگی به آن 

در داستان وی اتفاقًا تأکيد بر منطقه رفته بود. 
این است که صمد اصًال در کنار رودخانه 
ایستاده بود و خود او هم در فاصله ای از او 
مشغول شنا بود که گویا ناگهان چاهی زیر پای 

   صمد باز می شود و بقيه داستان...
ها بيشتر برای جان باختن  می بينيد هرچه این
راز توجيه های رودخانه آ آب صمد بهرنگی در

می تراشند، دستشان بيشتر رو می شود. به 
هر حال، حل معمای مطرح شده در باال را بهتر 
است خود آن "تنها شاهد" با حمایت کنندگانش 
در ساواک و وزارت اطالعات حل نماید. قانعی 
فرِد "نخبه" برای دستگاه وزارت اطالعات 
جمهوری اسالمی هم  فرصت دارد با " 

تناقض مربوط به "تاریخ  پژوهش" در این
معاصر"!!، تا کتاب ثابتی منتشر نشده و به بازار 
نيامده، این تناقض را هم به نفع ساواک، حل 

  کند!
  

این مقاله را با ذکر اسنادی که مبّين شدت 
شکنجه های اعمال شده در دهه پنجاه در 
ساواک بر چند تن از صدیق ترین و پاک باخته 

  ه پایان می برم.ترین فرزندان مردم است ب
یکی از نمونه ها در آن اسناد، رفيق کبير 
مسعود احمدزاده، تئوریسين چریکهای فدائی 
خلق و یکی از بنيانگذاران آن می باشد. صرف 
نظر از موضع انقالبی رفيق مسعود احمدزاده به 
مثابه یک کمونيست فدائی، تمام کسانی که او 
 را از نزدیک می شناختند از درجه هوش و
ذکاوت و استعدادهای شگرفش با شگفتی یاد 
کرده اند. رفيق حميد اشرف جدًا معتقد بود که 
رفيق مسعود یک نابغه بود. من شخصًا بارها از 
او شنيده ام که می گفت که مسعود با افراد 
عادی فرق داشت و تأکيد می کرد که مسعود 
یک نابغه بود. وقتی انسان بياد می آورد که 

اران ساواک و امروز جانيان وزارت جنایتک دیروز
اطالعات چه جوانان با استعداد و چه گوهرهای 

بهائی را از آغوش مردم ایران گرفته و  گران
نيست و نابود کرده و می کشند؛ وقتی بياد 
می آورد که عالوه بر این، این جانيان بی شعور 
و بی فرهنگ و کثيف، با تحميل چه شرایط 

ری و سرکوب از رشد و مختنق و با چه دیکتاتو
شکوفائی استعدادهای جوان جامعه ایران 
جلوگيری می کنند، وقتی معلوم می شود که 

ها چگونه به قولی "سرمایه  با چنين اعمالی آن
های کشور" را از بين برده و می برند و راه را بر 
 پيشرفت جامعه ایران بسته و می بندند، آن

در وقت نقش این جانيان تبه کار مرتجع 
گذاشتن چوب الی چرخ تکامل تاریخ و در عقب 
نگهداشتن جامعه ایران، باز هم با برجستگی 

  بارزی خود را نشان می دهد.
سند یاد شده، از گزارش یک حقوق دان 
فرانسوی به نام نوری البال تهيه شده که در 

در دادگاهی که برای محاکمه رفيق  ١٣۵٠سال 
ل شده و رفقای دیگر تشکي همسعود احمدزاد

بود، حضور داشت. این گزارش از یک شاهد 
عينی مورد قبول در مجامع بين المللی، به 
عنوان یک سند در همان زمان در سطح جهان 
پخش شد. نوری البال، از رفيق مسعود به 
عنوان  مهندسی که رژیم بعدًا اعدامش کرده 
نام برده و می نویسد: " احمدزاده در یک لحظه 

د، پيراهن خود را در آورد و آثار که فرصتی پيدا کر
شکنجه را روی بدنش نشان داد...بخش ميانی 
سينه و شکمش را جاهای جراحت و سوختگی 
عميق که توی هم پيچ خورده بود، تشکيل می 
داد. منظره ای وحشتناک بود....سوختگی ها و 
جراحات پشت اش حتی بدتر از قسمت جلو 
ده بود. یک مستطيل کامل در پشت اش حک ش

بود که از خطوط متصل بافت های در هم 
سوخته تشکيل می شد. حتی در داخل این 
مستعطيل جاهای سوختگی کوچکتری برق 
می زد. حدس می زنم که پهنای آثار ميز فلزی 

سانتی متر بود" (نقل  ٢٢بر پشت اش حداقل 
قول فوق از کتاب فرد هاليدی به نام "دیکتاتوری 

  ران" اخذ شده).  و توسعه سرمایه داری در ای
در " گزارش عفو بين الملل در مورد ایران (نوامبر 

صفحه   –) سایت اسناد عفو بين الملل ١٩٧٦
ششم "،  واقعيت فوق الذکر به این صورت نيز 

  مطرح شده است:
"وکيل فرانسوی نوری البال ، در گزارشی از 
ماموریت خود در ایران که به نمایندگی از طرف 

لی وکالی آزادیخواه که در سازمان بين المل
صورت گرفت ، به  ١٩٧٢ژانویه/فوریه سال 

مشاجره لفظی بين یک متهم به نام مسعود 
احمدزاده و دادستان اشاره می کند که در آن 
احمدزاده اظهار می دارد که {آن به اصطالح} 
اعتراف نامه او با شکنجه بدست آمده است.  

ین که در پروسه محاکمه، احمدزاده به تصور ا
نوری البال یک "روزنامه نگار" خارجی است، به 
ناگاه ژاکت خود را باال کشيد و جاهای 
سوختگی وحشتناکی بر روی شکم و پشت 
خود که به نظر می رسيدند چندین ماه قدیمی 
هستند را به وکيل مذکور نشان داد.  به دنبال 
آن حادثه ، یک متهم دیگر به نام ناصر صادق در 

ا وکيل نوری البال اظهار داشت که حين گفتگو ب
مسعود احمدزاده و متهم دیگری به نام بدیع 
زادگان به وسيله ميزی که در وسط آن با 
"حرارت سفيد" داغ می شود ، سوخته شده 
اند.  بدیع زادگان بعد از آن از ناحيه عضالت پائين 
بدن فلج شد، به طوری که به کمک بازوان و با 

زمين به جلو می  کشيدن بدن خود بر روی
    .رود..."

علی اصغر بدیع زادگان یکی از مبارزین انقالبی 
طور  سازمان مجاهدین خلق ایران بود که همان

گر آن است وی با  که گزارش مذکور بيان
وفاداری به خلق و آرمان های انقالبی خود، تا 
به آن حد در مقابل بازجوهای شکنجه گرش 

گر آن  وق بيانمقاومت کرده بود که شرح حال ف
است. در گزارش نوری البال همچنين از جان 
باختن بهروز دهقانی در ریز شکنجه به نقل از 
مجاهد انقالبی دیگر به نام ناصر صادق که 
شجاعانه این موضوع را در دفاعيات خود در 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ثابتی با روش قاطی کردن راست و 
گاه چيزهای درست و  دروغ با هم و آن

"قتل  حقيقی را دروغ خواندن، با امر
در سطح های زنجيره ای" ساواک 

جامعه برخورد کرده و از جمله با 
طبيعی خواندن مرگ صمد بهرنگی و 
غالمرضا تختی، اساسًا چنان جنايت 
هائی را بدست عمال ساواک انکار 

 می کند.
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دادگاه عنوان کرده بود، سخن رفته است. در 
مورد شدت شکنجه های اعمال شده به رفيق 

دهقانی، کافی است به گزارش پزشک بهروز 
قانونی خوِد دم و دستگاه پرویز ثابتی رجوع 
شود که همزادان وی در دستگاه وزارت 
اطالعات جمهوری اسالمی، آن را در کتابی 
تحت عنوان "چریکهای فدائی خلق از اولين 

" درج کرده اند. با وجود ١٣٥٧کنش ها  تا بهمن 
این فرزند  همه آن شکنجه ها، مزدوران ساواک

صدیق کارگران و توده های رنج دیده ایران را 
و در واقع هنوز مدتی هم  –حتی تا لحظه مرگ 

پس از جان باختن اش، به تخت بسته بودند، 
امری که بيانگر درجه بی رحمی و قساوت 

  دست اندر کاران و کارکنان ساواک بود.   
می دانيم که دشمنان کارگران و دیگر توده های 

 ختناق و دیکتاتوری، گاه از "شاهکار"تحت ا
های دست سازشان یعنی از موارد مختلف 
شکنجه، جهت ایجاد رعب و وحشت در ميان 

ها از مبارزه استفاده می  مردم و باز داشتن آن
کنند. وزارت اطالعات جمهوری اسالمی هم، از 
دیر باز چنين شيوه ای را برای  وادار کردن خلق 

کين درمقابل ظلم و ستم، رنج دیده ایران به تم

ها بکار  و برای خاموش کردن آتش مبارزات آن
برده است. اما برای یاد آوری به اینان و 

چه همان توده های  سرمشق گيری شان از آن
شکنجه و سرکوب شده ولی مبارز و مقاوم 
ایران بر سر ساواک و جنایتکاران ساواک آوردند، 

نایات باید گفت اتفاقًا همان شکنجه ها و ج
ساواک وقتی در جامعه انعکاس پيدا کردند، 
وقتی نفرت حاصل از آن شکنجه ها در دل مردم 
به خشمی سوزان برعليه ساواک و رژیم شاه 
تبدیل شد، خشمی که "خرمن سرخ اميد های 

گاه ميليون ها توده  فرو خفته است"، آن
استثمار و سرکوب شده و مصيبت دیده و 

ند و با طنين پر قوت شکنجه شده به خيابان آمد
ها به مفهوم  شعار "مرگ بر شاه" که برای آن

مرگ بر هرگونه استثمار و ظلم و ستم در 
جامعه و مرگ بر ساواک بود، پایه های رژیم 
سلطنتی را از جا کنده و با حمله به مراکز 
ساواک، برخی از انبوه اسناد جنایات رژیم شاه 

یرکل آن در سالخ خانه هائی که پرویز ثابتی مد
بود را هم در معرض دید همگان قرار دادند. این 

باشند تا ببينند که مردم  بار باید منتظر
ستمدیده ایران با آنان چه خواهند کرد، و با 

تجربه هائی که آموخته اند انقالب خود را در چه 
  مسير ظفرمندی به پيش خواهند برد! 

  ٢٠١٢مارس  ٢٣ – ١٣٩١فروردين  ۴
 

  زیر نویس:
رش الشائی از رهبران "سازمان کو* 

که پزشک بود، در   ”انقالبی حزب توده
کتاب خاطراتش (تنظيم شده به وسيله 
حميد شوکت) مطرح کرده است که 
سيروس نهاوندی را پس از ظاهرًا فرارش 
از زندان دیده بود؛ و ضمن تائيد این امر که 
به دست سيروس نهاوندی گلوله خورده 

تاب می گوید که: آن ک ١٨١بود، در صفحه 
"من فقط زخم او را پانسمان کردم . جای 
گلوله روی دست چپ و عضله دلتوئيد 
قرار داشت". خود کورش الشائی بعدًا 
دستگير و در مقابل ساواک سرخم کرد و 
به خواست پرویز ثابتی در یک نمایش 
تلویزیونی که در جهت تضعيف روحيه 
مبارزاتی مردم تنظيم شده بود، شرکت 

 .کرد

  تير در لندن! 18گزارشي از آكسيون مبارزاتي در سالگرد           
  

  ، یک آکسيون اعتراضی و افشاگرانه عليه ١٣٧٨مردمی تيرماه  -در سالگرد جنبش دانشجویی 
  سرکوبگر جمهوری اسالمی در شهر لندن برگزار شد.    رژیم 

  فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در انگلستان به همراه سازمان دمکراتيک ضد امپریاليستی 
  نمایشگاه ) با برپایی یک١٣٩١تيرماه  ١٧(  ٢٠١٢جوالی  ٧ایرانيان در انگلستان در تاریخ شنبه 

  عکس از جنایات رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی در جریان سرکوب جنبش  
  دانشجویان شرکت کننده در  و همچنين سرکوب وحشيانه ١٣٧٨مردمی سال -دانشجویی

  لندن به پخش اطالعيه های   رژیم در  در محل بانک ملی ١٣٨٨توده ای سال   خيزش 
  عادالنه جنبش ضد امپریاليستی دمکراتيک  پرداخته و در مورد اهدافافشاگرانه در ميان مردم 

  آزادی و رهایی در افکار عمومی به روشنگری  به  توده های تحت ستم  ایران برای رسيدن 
  پر رفت و آمد، پالکاردهای بزرگی حاوی شعارهایی   پرداختند. در محل این حرکت اعتراضی 

  و دسته نابود باید گردد"، "خامنه ای خاتمی، "جمهوری اسالمی با هر جناح نظير 
  خون جوانان  ما می چکد از چنگتان"،   موسوی، مرگ به نيرنگتان،  احمدی نژاد

  ضد امپریاليستی  خلق های  اتحاد"، پيروز باد مبارزات  "کارگر ، دانشجو ، اتحاد،
   ان های فارسیو... به زب  مبارزه ، پيروزی"  تحت ستم در سراسر دنيا" ، " اتحاد، 
  نمایش درآمده بود.   در محل به  و انگليسی مستقر شده بود و آرم سازمان نيز 
  

  انگليسی در ميان عابرین  در طول مدت این حرکت مبارزاتی ، اعالميه های افشاگرانه به زبان
  رهگذران قرار گرفت، رفقا   ساعته که مورد استقبال ٣پخش می شد. در جریان این آکسيون  
  اعتراضی مردمی در من صحبت با بازدید کنندگان از نمایشگاه عکس در مورد شرایط جنبشض
  در اختيار مردم   داخل کشور بر عليه رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی اطالعات 

  برکندن نظام ضد  خواست قلبی توده های تحت ستم ایران برایمی گذاشتند و بر 
  بش توده ها و مخالفت با هر گونه دخالت امپریاليستیاز طریق جن  حاکم  خلقی 
  می کردند که این موضع مورد استقبال وسيع بازدید   در شرایط ایران تاکيد  

  نمونه در جریان این حرکت اعتراضی یکی از اهالی  بعنوان کنندگان از نمایشگاه قرار گرفت.
  یک شهروندتشویق آن ها پرداخت.  مکان، به   اسپانيایی با خوشحالی از حضور رفقا در این 
 اسالمی و آرم چریکهای فدایی خلق  نمایشگاه جنایات جمهوری  قطری نيز با دیدن 
 هنوز "مبارزین ایرانی" شرکت  به صحبت با رفقا پرداخت  و مطرح کرد که  در محل 
 مقاومت   امپریاليستی مردم ظفار و مشارکت آنان در  ضد در جنبش  کننده 

  و ارتجاع را به "یاد" دارد.   خلق در مقابل امپریاليسم  اینمسلحانه 
  

  رژیم   یک جوان عراقی نيز با تاکيد بر ماهيت وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی و تجربه
  صدام حسين مطرح کرد که امپریاليست های حامی جمهوری اسالمی براحتی دست از

  ند داشت، چرا که با رفتن جمهوری اسالمیآخوندها در ایران بر نخواه  رژیم  "حمایت" 
  امپریاليستی در حمایت از "دار و دسته های اسالمی"   های  آمریکا و سایر قدرت  "پروژه" 

  می شوند نيز ضربه خواهد خورد.  و تغذیه  عراق (که همگی از کانال جمهوری اسالمی) حمایت  در لبنان و افغانستان و بویژه  وابسته
  
انقالبی مردم ایران را تقویت کنند و تجارب   ث  و روشنگری در این زمينه ها می کوشيدند که حمایت افکار عمومی از جنبشرفقا ضمن بح 

این حرکت موفقيت آميز مبارزاتی از  مبارزاتی مردم ایران با مراجعه کنندگان به این آکسيون در ميان گذارده و به سئواالت آن ها پاسخ دهند.
  بعد از ظهر به پایان رسيد. ٣جوالی شروع شده و در ساعت  ٧ز شنبه رو  ظهر ١٢ساعت 

  
  نابود باد رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی با همه جناحهایش!

  ١٣٨٨و  ١٣٧٨تير سال  ١٨جاودان باد خاطره جانباختگان 
  پيروز باد انقالب!  

  فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در انگلستان
  ٢٠١٢جوالی  ٨
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از مشاهدات مطلبی که در پيش رو داريد، دومين قسمت توضيح: 
در مبارزات مردم مبارز و آزاديخواه عينی یک جوان شرکت کننده 

که  شودِبک، کانادا) است. يادآوری می شهر مونترال (استان ُک
همسو با سياست "رياضت های اقتصادی" دولت که ِبک دولت ُک

چه بيشتر بار بحران اقتصادی بر مرکزی و به منظور تحميل هر 
دوش زحمتکشان، در اوايل سال جاری اقدام به افزايش شهريه 

فوريه با اعتصاب سراسری  ١٣دانشگاه ها کرده بود، از روز 
زايش شهريه ها، روبرو دانشجويان اين استان در اعتراض به اف

ِبک به قصد سرکوب اعتراضات دانشجويان، الیحه ای شد. دولت ُک
به تصويب رساند که بر اساس آن هرگونه " ٧٨نام "اليحه  را به

تجمع و اعتصاب بدون اجازه از پليس جرم محسوب می شود. 
 ۶-شهرداری شهر مونترال نيز آئين نامه ای را به نام "آئين نامه پ

)P6 به تصويب رساند که بر اساس آن کسانی که در حين "(
نند، مجرم تظاهرات و اعتصاب ها، صورت خود را می پوشا

ی زندانی خواهند شد. مردم آگاه شناخته شده و جريمه و حت
ِبک اليحه و آئين نامه مزبور را يورشی به حقوق و آزادی های ُک

دمکراتيک خود دانسته و اعتراضات و تظاهرات ممتد و بسيار 
گسترده و راديکالی را در اعتراض به اين قوانين ضددمکراتيک 

  آغاز کردند. 
  

 عت يك و نيم صبح، ساژوئن 5
تاکنون،  ٧٨از روز بعد از تصويب اليحه  همانطور که قبًال هم توضيح دادم

عالوه بر تظاهرات در مسيرهای سنتی راه پيمايی، هر شب ساکنين 
محله های کارگری بالفاصله پس از شروع تاريکی به تظاهرات و راه 

. آنها به پيمايی در کوچه و خيابانهای محالت مسکونی خود می پردازند
با الهام از شکل تظاهرات ضد دولتی مردم شيلی در طور خودجوش و و 

تظاهرات و تظاهرات مردم آرژانتين در اوايل اين قرن،  ١٩٨٠و  ١٩٧٠دهه 
شبانه خود را با کوبيدن بر قابلمه ها و ايجاد سرو صدا به مدت حدودأ نيم 

ا پليس می ساعت شروع کرده و سپس به رژه در خيابانها و مقابله ب
پردازند. اين نوع تظاهرات شبانه "کاسرول" خوانده می شود که در زبان 
فرانسه به معنی قابلمه (يا هر ظرفی که در آن غذا می پزند) است. در 
اين تظاهرات مردم يک تکه مربع کوچک از پارچه ای قرمز رنگ را به يقه 

  دمکراتيک لباس خود سنجاق می کنند که به نشانه حمايت از مبارزات 
  است. کُبکدانشجويان و مردم 

امشب هم تظاهرات "کاسرول" فوق العاده خوبی برپا شد. با چند هزار 
نفر شروع کرديم، ولی هرچه از شب می گذشت تعدادمان کم تر می 
شد. تا  این که یک باره پليس از بلندگوی داخل اتومبيل ون اعالم کرد که 

بايد خيابان را خالی کرده و به پياده رو اين تظاهرات غيرقانونی است و ما 
نفر بوديم. به نظر من آمد که هر چه  ٢٠٠برويم. در آن لحظه ما فقط حدود 

ما بيشتر پخش می شديم (در کنار هم راه نمی رفتيم) تظاهرات پراکنده 
تر و ضعيف می شد. ما در پياده روهای دو طرف خيابان راه می رفتيم و 

ت کم در وسط خيابان حرکت می کردند و ماشين های پليس با سرع
مرتبأ به ما يادآوری می کردند که اين تظاهرات غيرقانونی است و بايد 
پراکنده شويم. اما ما به حرکت خود در پياده رو ادامه داديم، هرچند که 
مرتبأ شعار نمی داديم و  فاصله سکوت بيشتری نسبت به موقعی که 

ئی بوجود می آمد. با این حال هنوز هزارها نفر بوديم در طی راهپيما
خيلی ها به کوبيدن روی قابلمه ها ادامه می دادند و هر از گاهی شعار 
دادن های پرشوری پيش می آمد. در يک مرحله ای، من هم با فرياد زدن 
اين شعار "هنوز هم پرقدرت هستيم، بيائيد با هم به پيشروی ادامه 

 من همصدا شدند.           دهيم!" سکوت را شکستم و بقيه هم با 

دو تا دختر بانمک، با لباس های عجيب و غريب (و کمی بيش از حد باز و 
لخت) توی خيابان دويدند و به ادا درآوردن جلوی ماشين پليس و نشان 
دادن انگشت ميانی خود به آنها، ضديت خود با پليس را به سبک 

وردند. هرچند که خودشان نشان دادند و صحنه خنده داری به وجود آ
سبک پوشش و رفتار آنها همخوانی با باورها و شخصيت من نداشت، اما 

  شهامت آنها در برخوردشان با پليس را تحسين کردم.  
  

  شب 12ژوئن، ساعت  7
ديشب، بيش از هزار نفر از کارگران به تظاهرات "کاسرول" پيوسته بودند. 

از مردم آزاديخواه  ژوئن، روز حمايت سراسری ٧گفته می شد که روز 
نفر در  ٧٠٠مونترال نام گرفته است و شنيدم که به همين مناسبت حدود 

 ١٠تورنتو، در حدود همين تعداد در ونکوور، و تعداد کمتری هم در بيش از 
شهر ديگر کانادا، و حتی در شهرهای مختلف دنيا هم تظاهراتی برگزار 

نفر  ۶در تظاهرات نيويورک نفر و  ١٢شده بود. در جریان تظاهرات شيکاگو 
از تظاهرکنندگان دستگير شده اند. مردم از پليس شيکاگو و نيويورک در 
حال تعقيب تظاهرکنندگان و شکار آنها در کوچه های تنگ و بن بست و 

  حمله وحشيانه به آنها، فيلم برداری کرده و در اينترنت گذاشته اند. 
بش می گويند که مردم بايد به در اينترنت خواندم که برخی از مخالفين جن

جای تظاهرات و "شلوغ پلوغ کردن"، مخالفتشان با قوانين را حين شرکت 
در انتخابات نشان دهند و حزب ديگری را به قدرت برسانند. برخالف تصور 
چنين افرادی، اين که کدام يک از احزاب موجود در انتخابات برنده شود 

می کند. برنامه همه احزاب موجود فرقی به حال دانشجويان (و جامعه) ن
يکی است و به عنوان مثال در شرايط کنونی برنامه همه آنها تحميل 
فشارهای بحران اقتصادی موجود بر دوش خانواده های محروم جامعه 

  است.
برخی از مخالفين جنبش که در استانهای ديگر کانادا زندگی می کنند، با 

دالر تا  ١۴٠٠بين  ُکبکاه ها در اشاره به اين واقعيت که شهريه دانشگ
دالر است، می گويند که  ۶٠٠٠دالر در سال و در استان اونتاريو  ٢١٢٨

تاکنون وضعيت خيلی بهتری نسبت به استان های  ُکبکدانشجوهای 
ديگر داشته اند و نبايد شکايت کنند. در پاسخ به اين افراد بايد گفت که 

و خانواده هايشان در گذشته  بکُکاتفاقأ مبارزات و مقاومت دانشجويان 
جلوی افزايش شهريه در اين استان را گرفته است. بيست سال پيش در 

  برابر شده اند. ۴ديگر استان ها هم شهريه ها کم بودند، اما حاال بيش از 
  

  صبح 1ژوئن، ساعت  7
که مسابقه ) Grand Prixمسابقه بين المللی اتومبيل رانی "گراند ِپری" (

هم و پرخرج با بليط های گران قيمت است، فردا در مونترال ای بسيار م
ژوئن) ادامه خواهد داشت.  ١٠ساعت (تا روز  ٧٢شروع می شود و مدت 

ثروتمندان زيادی از کشورهای مختلف دنيا برای ديدن اين مسابقه آمده 
ژوئن و روز بعد از آن، تظاهراتی داشته  ٩اند. قرار است که روز شنبه 

خيلی می ترسد که تظاهرات ما اختاللی در مسابقات و باشيم. دولت 
تفريح پولدارها ايجاد کند و ضرر مالی به سرمايه داران بزند، و ما هم 
اميدواريم که چنين شود. از هفته پيش، هر روز سران دولت در کنفرانس 
های مطبوعاتی و مصاحبه های متعدد به تهديد مردم پرداخته و اعالم 

خيلی شديد با تظاهرکنندگان برخورد خواهد کرد و  می کنند که "پليس
هيچ بخششی در کار نخواهد بود، اين مسابقات برای اقتصاد شهر بسيار 
مهم است، تظاهرات جلوی سرازير شدن ميليونها دالر به شهر ما را 

  خواهد گرفت."
  

  صبح 2ژوئن، ساعت  9

 ،بكمردم كُمقاومت الهام بخشِ
  !عليه تعرض بورژوازي  
  

  (مشاهدات عينی یک جوان شرکت کننده
  )در ُکبک کانادا در تظاهرات  مردمی 
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تظاهرات تظاهرات امشب خيلی خوب بود، عالی بود! در مرکز شهر، صف 
و رژه ما از جلوی گران قيمت ترين هتل های لوکس مونترال رد شد، و 

خود را به توريست های پولدار (که از پشت پنجره  خشمتظاهرکنندگان 
می دادند و اين شعار را فرياد می زدند "جنگ  نمایشها نگاه می کردند) 

  ما، يک جنگ طبقاتی است!" 
بسيار لوکس يک مؤسسه مالی  در يک جای ديگر هم از جلوی ساختمان

که ديوارهای بلند شيشه ای داشت رد شديم. در يکی از سالن هايش 
عده ای با لباس های گران قيمت پشت ميز بزرگی نشسته بودند و 
ظاهرأ جلسه يا سميناری در جريان بود. در يکی ديگر از سالن ها 

ار شد و مهمانی کوکتل داشتند. همان حرکت و شعارها در اينجا هم تکر
بعضی از تظاهرکنندگان سنگ هايی پرتاب کردند و ديوارهای شيشه ای 

  را شکاندند. 
همه شعارها، برخی در زبان فرانسه و برخی در زبان انگليسی و بعضی 
هايشان در هر دو زبان می توانند با قافيه و ریتم خاصی مثل شعر خوانده 

  ند: شوند. به عنوان مثال، برخی از شعارها اينها هست
  "ضدسرمايه داری، ضدسرمايه داری" (به فرانسه)

"Anti, Anti, Anti-Capitalist!"   اين جنگی طبقاتی است! ۴، ٣، ٢، ١"یا ،
، خود را سازماندهی و دستگاه دولتی را نابود کن!" (به زبان ٨، ٧، ۶، ۵

  انگليسی و فرانسه)
  

  دقيقه بعد از ظهر 57و  4ژوئن، ساعت  11
هرات، صبح، بعداز ظهر و شب، شرکت کردم. خيلی دیروز در سه تظا

حيرت آور است که در تمام مدت در این شهر تظاهرات مختلفی برپا می 
شود. همانطور که در صحبت تلفنی گفتم واقعه بزرگ "گراند پری" یعنی 

در اینجا برگزار می شود. ثروتمندان از همه مسابقه اتومبيل رانی 
مسابقه به اینجا آمده و جشن ها و کشورهای جهان برای دیدن این 

مهمانی های لوکس و پرخرج برپا می کنند. تظاهرات دیشب خيلی 
پرجمعيت و بزرگ بود. پليس خيلی وحشيانه برخورد می کرد. برای 
پراکنده کردن جمعيت به تاکتيک های مختلفی توسل می جست، از قبيل 

نارنجک ها  دستگيری تظاهر کنندگان، پرتاب نارنجک های خاص ( این
صدای خيلی مهيبی مثل بمب ایجاد می کنند تا مردم را بترسانند) و گاز 
اشک آور. همچنين پليس به جریمه کردن مردم هم می پردازد. تظاهر 
کنندگان وقتی از مقابل هتل ها و رستوران های گرانقيمت گذشتند، 
کسانی که در آنجاها مشغول عيش و نوش  بودند را هو کرده و شعار 

  های ضد سرمایه داری سر دادند.
  

  دقيقه شب 48و  11ژوئن، ساعت  12
امشب هم تظاهرات خيلی خوبی داشتيم. تعجب می کنم که چرا مردم 
مونترال اينقدر تند (در مقايسه با تظاهرات تورنتو) راه می روند، تقريبأ می 

  دوند! 
ا هستند، امروز با چند نفر از کسانی که از فرانسه آمده اند و در هتل م

بيشتر آشنا شده و با هم در مورد مسائل سياسی  و اجتماعی مختلفی 
  صحبت کرديم. 

  
  صبح: 2ژوئن، ساعت  15

سالم مامان، سالم بابا، همين االن از تظاهرات برگشتم. يک عالمه حرف 
برای گفتن دارم، اما هم اتاقی ام خوابيده و باید من هم بخوابم و در 

يز را برايتان بنويسم. ديشب هم تظاهرات خيلی نتيجه نمی توانم همه چ
گزارشی از آن و  cutvmontreal.caخوبی برگزار شد، می توانيد در سايت 

مصاحبه ای که با من و چند نفر ديگر شد را ببينيد. سوال هايی که از من 
می پرسيدند در مورد اين بود که چرا از شهر ديگری برای شرکت در 

  ده ام و نظرم در مورد اين حرکت اجتماعی چيست.تظاهرات به مونترال آم
پليس واقعأ خيلی وحشيانه به تظاهرات حمله کرد. آنها ما را با چندين 
اتومبيل ون تعقيب کردند و منتظر شدند تا تعدادمان کم شود. یک مرتبه  
وقتی که اصأل انتظارش را نداشتيم ناگهان غافلگيرمان کردند. مرتبأ در 

کردند که "اين  راهپيمايی غيرقانونی است، متفرق  بلندگو تکرار می
شويد!" بعد از چندين اخطار، آژيرها را روشن کردند و فرمانده اشان 
دستور حمله را صادر کرد "بپريد بيرون!" و پليس ها از توی ون ها پريدند 

  بيرون و با باتوم هايشان به ما حمله کردند.
اهرات خيلی خوبی برگزار تا حاال، عليرغم حمالت پليس، هر شب تظ

شده و تظاهر کنندگان خيلی راديکال هستند. بيشترين شعاری که می 
دهند "ضد سرمايه دار" است. کامأل مشخص است که نسل ما در 

  سالهای اخير خيلی راديکال شده است. 
  

  صبح 1ژوئن، ساعت  17
امروز هم تظاهرات خيلی خوبی داشتيم. وقتی که پليس به تظاهرات 

کرد و ما را هول می دادند، سپر يکی از آنها به بازوی من خورد.  حمله
ماشين های پليس در کوچه های فرعی قايم شده بودند و وقتی ما به 
آنجا رسيديم به طور ناگهانی به ما حمله کرده و ما را غافلگير کردند. به 

ران اين دليل بود که نتوانستيم مثل روزهای قبل بدويم و فرار کنيم. اما نگ
نباشيد، دستم زياد درد نمی کند. اما آنها مردی را که در کنار من راه می 

  رفت و با هم حرف می زديم، دستگير کردند.       
ساعت از راه پيمايی  ٢چيزهای جالبی هم اتفاق افتاد. وقتی حدودأ 

گذشته بود، پليس خيلی وحشی شد و مرتب از طريق بلندگوها تهديد 
تنا نکرديم و ادامه داديم تا اينکه به "فرانکوفولی" (که می کرد. اما ما اع

يک کنسرت است که در خيابان و فضای باز اجرا می شود) رسيديم. 
جالب بود که مردمی که برای تماشای کنسرت رفته بودند، به ما ملحق 
شدند و تعدادمان حدود ده هزار نفر شد. اما پليس به تهديد ادامه داد، 

نفری يا کمتر  ٢٠٠متعدد رخ داد و مردم به دسته های  تعقيب و گريز های
تبديل شدند و آن موقع بود که پليس توانست به ما نزديک شود و حمله 
کند و چند نفر را شکار کرده و ببرد. تا وقتی که تعدادمان زياد است، 

 پليس جرئت نزديک شدن به ما را ندارد.    
  را پيدا کنيد. manifencours#يد، اگر می خواهيد در توئيتر ما را دنبال کن

Manifencours  "به زبان فرانسوی به معنی "تظاهرات در حال پيشروی
است. تظاهرکنندگان با تلفن های دستی اشان از طريق توئيتر لحظه به 

  لحظه تظاهرات را گزارش می کنند.
پليس مونترال هم دارای يک حساب رسمی کاربری در "توئيتر" است که 

آن زمان و مسير راه پيمايی ها را گزارش کرده و پيام های از طريق 
تبليغی (و تهديدهای) خود را هم در جامعه منتشر می کند. به عنوان 
مثال، هر وقت که پليس به تظاهرات حمله کرده و تعدادی را دستگير می 

  کند، توئيتی با اين مضمون می فرستد که "تظاهرات تمام شد!"
س در فضای مجازی را هم بی پاسخ نمی گذارند و اما مردم اين کار پلي

بالفاصله در توئيت های خود به پليس جواب می دهند که "پليس نمی 
تواند تعيين کند که چه موقع تظاهرات تمام شود! تظاهرات ما تمامی 

  ندارد!"
  

  و نيم صبح 1ژوئن، ساعت  22
ی از امروز برای تظاهرات به جای جديدی رفتيم، به پارکی که به يک

هر روز بعد از غروب  مهمترين محل های تجمع شبانه مردم تبديل شده.
آفتاب، ناگهان واقعه حيرت آوری در اينجا رخ می دهد، هزارها زن و مرد و 
کودک، از هر طرف ظاهر شده و دوان دوان به سمت اين ميدان هجوم 
می آورند. در عرض چند دقيقه ميدان پر از مردم می شود، بطوريکه 

گهان متوجه می شوی که در هر طرف تو کسی ايستاده و جای تکان نا
خوردن نداری، و شگفت زده تصور می کنی که اين واقعه در يک چشم 
برهم زدن و در يک غفلت ناگهانی تو اتفاق افتاده. اين صحنه من را به ياد 
دوران کودکی ام انداخت، وقتی که با چوبدستی کوچکی النه مورچه ها 

ی کردم و صحنه فرار ناگهانی هزاران هزار مورچه هيجان و را خراب م
  حيرتی کودکانه در من ايجاد می کرد. 

اين تجمع سريع شبانه، ماهيتأ خودجوش، اما طبيعی ترين حرکت مردمی 
فاقد سازماندهی و رهبری است که با پيروی از يک غريزه اجتماعی 

ه شده، به درصدد هستند که خود را به شکلی، به هر وسيله ای ک
همديگر وصل کنند تا بتوانند ريتم و آهنگی يکسان به حرکت هايشان 
بدهند که اين هماهنگی و هم قدمی بتواند کمبود تشکيالت و رهبری را 
حداقل در پيشبرد تظاهرات شبانه شان جبران کند. قبول دارم که اين 
گونه هماهنگی ها که به شکلی خودجوش در حرکتهای توده ای ايجاد 

ی شود، تنها در اولين قدمهای مردم در مبارزه می تواند مفيد واقع م
شود. اما آيا همين نيز قدمی به پيش نيست؟ آيا اين واقعيت ندارد که 
توده ها در مبارزه و قدم به قدم و پس از هر شکستی می آموزند که 

  چگونه قدم های بعدی را استوارتر بردارند؟ 
ع شبانه مردم در اين ميدان، از يک وقتی که پليس متوجه شد که تجم

حرکت خودجوش به تاکتيکی برای سازماندهی تظاهرات شبانه تبديل 
شده، پليس نيز تاکتيک جديدی برای مقابله با اين حرکت مردم در پيش 
گرفت. هر روز، پيش از غروب، وقتی که مردم در خانه هايشان مشغول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 در اعتراضات شبانه دخو ابلمه هايقتظاهر كنندگان در حال كوبيدن بر 
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س تعداد زيادی از خوردن شام هستند و اين ميدان خالی است، پلي
نيروهای خود را با چندين ماشين بزرگ ون در اينجا مستقر می کند و 

  منتظر مردم می شود. 
امشب هم چنين کاری کرده بودند. وقتی ما وارد ميدان شديم، ديديم که 
چندين ون پليس منتظر ما در ميدان پارک کرده اند. به محض غروب آفتاب، 

ظاهر شدند، در ابتدا همه چيز آرام بود، شعار ناگهان مردم مثل مور و ملخ 
نمی داديم، اما با هم حرف های معمولی می زديم و منتظر بوديم، مثل 
ارتشی که روبروی نيروهای دشمن صف بسته و منتظر فرمان حمله 
است. ميدان پر از جمعيت بود، اما کسانی که دير کرده بودند هم تک و 

به جمعيت می پيوستند. رئيس پليس توک از اطراف ميدان ظاهر شده و 
وقتی که ديد همه آمده اند، بلندگويش را روشن کرد. با شنيدن صدای 
ِخرِخر روشن شدن بلندگو، ناگهان جنب و جوشی در ميان مردم شروع 
شد، صحبت های خصوصی را قطع کرديم و همه گوش به زنگ شديم، 

هيجان زده  من هم ناخودآگاه نفسم را در سينه حبس کرده و شديدأ
شده بودم. همهمه آرامی در گرفت، انگار که سربازهای به صف ايستاده، 

  مشغول جابه جا کردن اسلحه ها روی دوششان بودند. 
ناگهان صدای رئيس پليس از بلندگو پخش شد و جمله ای را که در اين 
مدت هزاران بار از بلندگوی پليس شنيده ام، مثل آدم آهنی تکرار کرد 

)" غيرقانونی محسوب P6( ۶- و "آئين نامه پ ٧٨ع بنابر اليحه "اين تجم
می شود، زيرا که مسير راهپيمايی از قبل به پليس اطالع داده نشده، 

  متفرق شويد!"
اين جمله تکراری رئيس پليس را تظاهرکنندگان به عنوان عالمت شروع 
تظاهرات، برای خودشان در نظر گرفته اند. وقتی تظاهرات دارای يک 

شکيالت سازمان دهنده و رهبری نيست، مردم به طور خودبخودی چنين ت
راه هايی برای هماهنگ کردن حرکت هايشان پيدا می کنند. بعد از پخش 
"عالمت شروع تظاهرات" از بلندگوی پليس، مردم اول رئيس پليس را با 
صدای خيلی بلند "هووووووو" کردند. وسط "هوووووو"ی مردم، رئيس 

تکرار می کرد "متفرق شويد! متفرق شويد!" و صدای او  پليس همچنان
به تدريج عصبانی تر می شد. عصبانيت رئيس پليس، مردم را خوشحال 
تر کرد و بلندتر و شادمانه تر فرياد زدند "هووووووو". بعد از اينکه رئيس 
پليس را با "هووووو"کردن هايشان حسابی کالفه کردند، آنوقت شروع 

ادن و کوبيدن بر قابلمه و ماهيتابه ها و رژه رفتن در کردند به شعار د
  خيابان.   

وقتی که در اين ميدان ايستاده ای، بعد از مدتی، تو ديگر "يک نفر" 
نفر را به شکل  ۵٠٠٠نيستی، فرد کنار تو هم يک نفر نيست، حاال حدود 

يک غول بزرگ و قوی می بينی که ميدان را تسخير کرده است. در 
اين غول دوست داشتنی و پرابهت، آن همه پليس مسلح به مقايسه با 

نظر تو يک مشت مگس مزاحم و موذی می آيند. حدود ساعت ده و نيم، 
رئيس پليس از مرحله عصبانيت به ديوانگی رسيد، زنجير سگ هايش 

پليس ريختند  ١٢ -١٠(پليس تحت فرمانش) را باز کرد، و از هر ماشين 
کردند. بعضی شب ها پليس های اسب بيرون و به سمت مردم حمله 

سوار و دوچرخه سوار هم هستند. مردم به سمت خيابانها و کوچه های 
اطراف می دويدند. زن ها با لباس های رنگ وارنگ تابستانی، مردها با 
تی شرت های آستين کوتاه مخصوص روزهای تعطيل، بچه ها در يک 

ته بودند و دست دست عروسک يا ماشين های اسباب بازی شان را گرف
ديگرشان در دست مامان يا باباهايشان بود، انگار که به سمت کارناوال 

  تابستانی می دوند. 
هر شب همين بازی موش و گربه انجام می شود و در حين آن، مردم به 

نفر به سمت يک خيابان  ٧٠ - ۶٠حماقت و ابلهی پليس می خندند. هر 
ل سنگين خود، تفنگ ها و بيسيم پليس هم با بار و بندي ٢٠-١٠می دوند، 

ها و گاز اشک آور و بقيه وسائل بدبار و جليقه های ضدگلوله بر تن، به 
دنبال مردم نفس نفس می زنند. مردم تقسيم می شوند، يک عده به 
سمت راست می روند، يک عده به سمت چپ. پليس هم تقسيم می 

ها، درهای خانه شود و هر حرکت مردم را تقليد می کند. در بعضی خيابان
ها باز می شدند و آدم های جديدی به ما می پيوستند. بعضی شب ها 
آنقدر اين تعقيب و گريز ادامه پيدا می کند که ناگهان نيروهای پليس 
متوجه می شوند همديگر را گم کرده اند. گاهی اوقات پليسی را می 

دم دورش بينيم که وسط خيابان يا کوچه ای، گيج و هراسان ايستاده و مر
جمع شده "هوووووو" می کشند. او دست و پايش را گم می کند و به 
سمتی می دود، خودش هم نمی داند کجا می رود. اما مردم در محله 
خودشان هستند، با همسايه هايشان هستند، همسايه هايی که پيش 
از اين، سالم و عليکی هم با هم نداشته اند و همديگر را نمی شناخته 

حاال دوست و رفيق آزاديخواه و همرزم يکديگر محسوب می اند، اما 
شوند. حاال ديگر، در حرکت مردم يک نوع اعتماد به نفس و کنترل می 
بينم، اما پليس هنوز نتوانسته به طور منسجم حرکت کند و کارش عکس 

  العملی گيج و پريشان و عصبی است.
شب ادامه دارد، بعد از نيمه  ١شب و گاهی تا  ١٢-١١اين کار تا ساعت 

هميشه با اينکه می دانم که همه مثل من خسته هستند، اما عالمتی 
از خستگی در چهره مردم نمی بينم. هيچکس حاضر نيست زودتر از 
ديگری به خانه برگردد. حتی بچه ها هم نمی خواهند خيابان را ترک 

 کنند. و همه مردم خوشحالند که يک شب ديگر را اينطور با هم گذرانده
  اند، احساس افتخار را در نگاه دوستانه اشان با يکديگر می بينی.

من در حيرت هستم که آن چيست که جايگزين روتين معمول خانواده ها، 
و قصه خواندن های  ٨روتين به رختخواب فرستادن بچه ها سر ساعت 

مامان و بابا برای آنها که زود بخوابند تا فرداصبح در مدرسه خسته 
  ه؟ نباشند، شد

لحظه پايان تظاهرات هم صحنه جالبی است، هنوز برای من معماست 
که با اينکه کسی لحظه پايان تظاهرات را اعالم نمی کند، چطور همه 

بعد از نيمه شب، گاهی زودتر، گاهی ديرتر، انگار  ١ناگهان حدود ساعت 
که يک طوری فکر يکديگر را خوانده اند، همه همزمان به فکر خانه رفتن 

افتند، به همان سرعتی که آمده بودند، و شاد تر از وقتی که جمع  می
شده بودند، دست در دست هم به سمت خانه می روند. گاهی اوقات 
بچه هايی را می بينم که هنوز سرحال تر از پدر و مادرهايشان، لی لی 
کنان، در حالی که شعرهای کودکانه می خوانند و خواهر و برادرهای 

و مادرهايشان هم آنها را همراهی می کنند، به سمت خانه نوجوان و پدر 
  هايشان می روند.

پليس های گيج و منگ که تنها در خيابان مانده اند، مردم را از پشت سر 
با نگاه های مضحک خود بدرقه می کنند، انگار که هنوز نمی دانند چه 

با حيرت به اتفاقی افتاده و مطمئن نيستند که آيا مردم برمی گردند يا نه، 
همديگر نگاه می کنند. مثل آدم های ماشينی به دستور رئيسشان، 
هيکل های خسته و کوفته خود را به زور توی ماشين های ِپت ِپت کننده 
منتظراشان می اندازند و مثل سگی تی پا خورده، تحقير شده، خورد 
شده، در تاريکی شب ناپديد می شوند. در طول دو ماه گذشته، اين 

هر شب در اين ميدان و ميدان ها و خيابان های متعدد ديگر محله  صحنه
آنچه که خيلی جالب و حيرت های کارگری مونترال تکرار شده است. 

انگيز است، اين است که تظاهرکنندگان خستگی ناپذير هستند، رژه می 
روند، می دوند، باز هم رژه می روند، از خيابانهای تپه مانند باال می روند، 

پائين خيابان سرازير می شوند، می دوند، وقتی پليس دنبالشان می به 
کند، تظاهرکنندگان به شکل تعقيب و گريز در خيابانها و کوچه ها می 
دوند و به تظاهرات ادامه می دهند، زيگزاگ مانند می دوند، از يک خيابان 
چندين بار رد می شوند و دور می زنند، می روند و برمی گردند، و پليس 
را گيج و گم می کنند. می دوند، رژه می روند و رژه می روند، آنها به 
سمت مقصد مشخصی نمی دوند و موضوع برايشان فقط اين است که 
در خيابان و برعليه دولت و پليس بمانند، و سرو صدای فراوانی توليد کنند 
و حضورشان و مقاومتشان را به دولت نشان دهند. از آنجا که مسيری از 

مشخص شده و برنامه ريزی شده در تظاهرات وجود ندارد، عکس  قبل
العملل و رفتار پليس بسيار مضحک و خنده دار است، چون نمی داند 
چکار کند. اتومبيل های پليس در خيابانهای شهر به جستجوی 
تظاهرکنندگان می گردند و تالش می کنند که مسير حرکت آنها را کشف 

می بينند به دنبالشان می روند و سعی می کنند، وقتی چند نفرشان را 
  کنند دستگيرشان کنند. 

يک روز وارد محله ای در منطقه قديمی مرکز شهر شديم که راهی برای 
عبور اتومبيل ندارد و فقط می توان پای پياده در آنجا رفت و آمد کرد. از 
آنجا که پليس نمی توانست با اتومبيل ما را تعقيب کند، ماشين هايشان 
را در مدخل ورودی اين محله متوقف کردند، افراد پليس از اتومبيل 
هايشان خارج شدند و با قيافه هايی گيج و سردرگم، دست پاچه شده و 
نمی دانستند حاال چکار کنند. پليس هايی هم که با دوچرخه ما را دنبال 
با  کرده بودند حيرت زده و مبهوت مانده و مطمئن نبودند که آيا اجازه دارند

دوچرخه وارد آن منطقه بشوند يا نه، مدتی در آنجا ايستاده بودند و در اين 
باره با همديگر مشورت می کردند و ما از دور به آنها نگاه می کرديم و 

  می خنديديم. صحنه خيلی مضحک و خنده داری بود. 
اين رژه های شبانه را کسی هدايت نمی کند. وقتی به يک تقاطع می 

حرکت به طور تصادفی و غيرعمدی تعيين می شود، مردم رسيم، مسير 
يا اين طرف می روند يا آن طرف، و اگر برخی به آن سمت و برخی به 
سمت ديگر بروند، مسير رژه رو به سمتی می شود که بيشترين تعداد 
رفته اند. آنوقت تعداد کمتری هم که به خيابان ديگری رفته اند، سعی 
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خودشان را به اکثريت برسانند. در چنين  می کنند که در کوچه بعدی
  حالتی پليس حسابی گيج شده و نمی داند کدام طرف برود. 

در تظاهرات به اصطالح "قانونی" که تظاهرکنندگان از قبل مسير 
راهپيمايی را به پليس اطالع می دهند، پليس در جلوی تظاهرات و در 

ه دنبال پليس مسير تعيين شده حرکت می کند و تظاهرات کنندگان ب
  روان می شود.

  اما در اين تظاهرات، پليس مجبور می شود به دنبال تظاهرات برود.
  

  شب 11جوالي، ساعت  1
تا تظاهرات شرکت کردم. در اولين تظاهرات، همه با دوچرخه  ٣ديشب در 

رفته بوديم. به خاطر آن همه دوچرخه زدن، پاهايم درد گرفته، اما درد بدی 
ستگی است. وسط روز هم در يک تظاهرات ديگر نيست، به خاطر خ

هزار نفر در آن  ۵٠شرکت کردم. سومين و بزرگترين تظاهرات که حدود 
شب طول کشيد. بعضی از توريست  ١٢تا  ٨شرکت داشتند از ساعت 

های پولداری که به خاطر "گراند پری" از کشورهای مختلف آمده بودند، 
جلوی هتل ها و رستورانهای گران  هنوز در مونترال هستند. هروقت که از

قيمت آنها رد می شويم شعارهای ضدسرمايه داری می دهيم. پليس در 
ساعت اول تظاهرات با ما کاری نداشت چون تعدادمان خيلی زياد بود.  ٢

بعد که در خيابانهای متعدد پراکنده شديم، پليس واقعأ وحشيانه و در 
  گروه های چند نفری به ما حمله کرد.

از نکاتی که می توانم در مورد اين جنبش به طور کلی بگويم، اين  يکی
است که مثل جنبش "اشغال وال استريت" که حمايت توده های ميليونی 

هم حمايت  ُکبکرا در سراسر جهان برانگيخت، مبارزات دانشجويان 
وسيع مردم مونترال و شهرهای ديگر را به دنبال داشت. اما زمزمه و 

ی، نه سياست" که اتفاقأ توسط "رهبری" اتحاديه ها و شعار "نه رهبر
گروه های دانشجويی وابسته به آنها مرتبأ تکرار می شود، دقيقأ هم سو 
با اهداف و سياست های رسمی دولت و طبقه سرمايه دار حاکم است. 
واقعيت اين است که رهبری اعتصاب دانشجويان را گروه های دانشجويی 

استی رسمی موجود به دست گرفته و تالش وابسته به احزاب دست ر
ه های احزاب رسمی به پيش می کنند شرايط را در جهت تأمين خواست

ببرند. اين واقعيت ثابت می کند که منظور از "نه رهبری، نه سياست" 
درواقع "نه رهبری مستقل و راديکال، نه سياست مستقل مردمی" 

  است. 
 ٣و هر کدام وابسته به يکی از  گروه دانشجويی که قبأل گفتم، ٣رهبران 

اتحاديه رسمی کارگری هستند، همزمان با سر دادن شعار "نه رهبری، 
نه سياست"، با کمک "رهبران" اتحاديه های زرد، مشغول معامله با دولت 
شده و در تالش بودند که با دولت به يک توافق و قرارداد پوشالی برسند. 

  ازه اين کار را نداد. اما بدنه راديکال جنبش دانشجويی اج

دقيقأ مانند چيزهايی که از شما درباره "سبز"های ايران شنيده ام، که 
تبليغ "نه رهبری" می کنند اما منظورشان از "نه رهبری"، درواقع تالش 
برای جلوگيری از ايجاد سازماندهی و رهبری راديکال و انقالبی و مردمی 

وذ امپرياليست ها در ايران را است، و رهبری سبز اصالح طلبان طرفدار نف
  با آغوش باز می پذيرند.

در اين مدت، متوجه شده ام که دانشجويان (و مردم) خيلی راديکال تر از 
به اصطالح "رهبران" و سازمان دهندگان اعتصاب دانشجويان هستند. 
سازمان دهندگان اعتصاب هيچ گونه تحليل سياسی در رابطه با تظاهرات 

ت آن ندارند و تاکنون هيچ اطالعيه ای در اين مورد صادر "کاسرول" و اهمي
نکرده اند، آنها حتی هيچ اطالعيه ای در توضيح خواسته های دمکراتيک 

سياسی داخلی و - دانشجويان اعتصابی و رابطه آن با وضعيت اقتصادی
خارجی، صادر نکرده اند، آنها حتی قادر نيستند (به دليل ماهيت طبقاتی 

هرات و راهپيمايی های "کاسرول" را (که به نظر من از اشان) سطح تظا
پتانسيل مبارزاتی بسيار بااليی برخوردار هستند) ارتقاء بدهند و آن را به 
مرحله ای باالتر از کوبيدن بر قابلمه ها بکشانند. البته من اين ابتکار 
(ايجاد سر و صدا با قابلمه ها) را ابدأ تحقير نمی کنم و بی تأثير نمی 

انم، بخصوص اينکه ابتکار خود مردم بوده و الهام گرفته شده از مردم د
انقالبی کشورهای ديگر است. من با کار رهبران دانشجويی که کوبيدن بر 

انقالبی  -قابلمه ها را مقدم بر ايجاد و گسترش سخنرانی های سياسی
در ميان دانشجويان اعتصابی و حاميان آنها در سطح جامعه می دانند، 

  الف هستم.مخ
افراد زيادی به اين نتيجه رسيده اند که بايد دست به سازماندهی 
سياسی راديکال و ايجاد رهبری مستقل از احزاب رسمی بزنند، خيلی 
ها معتقدند که دقيقأ به دليل عدم وجود رهبری و سازماندهی راديکال، 

کت اين حرکت انقالبی مردم مونترال روز به روز ضعيف تر شده، تعداد شر
کنندگان کم تر شده، و حتی تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات حمايتی 

  در استان های ديگر هم به تدريج کمتر خواهد شد.
معتقدم که نسل من در يک دوران بسيار حساسی از تاريخ زندگی کأل 

می کند، دورانی که سيستم سرمايه داری به پوسيدگی کامل و آخرين 
و زندگی طبقه کارگر و زحمتکشان  مراحل عمر خود رسيده، وضعيت

جهان بيش از پيش طاقت فرسا و غرق در ظلم و ستم سيستماتيک 
سرمايه داری است، و نياز به سازماندهی و رشد آگاهی طبقاتی و 
رهبری، بزرگترين معضل پيش روی طبقه کارگر در سراسر جهان است. 

دهند،  در تظاهرات خود هميشه شعار می ُکبکاما همانطور که مردم 
 we're moving"پيشروی اين نسل نيز به سمت جلو است، نه به عقب (

forward, not backwards" و مردم متحد هرگز شکست نمی خورند (
  a people united, will"(مردم در موقع حمله پليس شعار می دادند 

  never be defeated" 
 ارغوان

  ، جزيره گنج حاكمانايران
این رمان درباره دزدان دریایی و گنجی مدفون در یک جزیره   آیا رمان "جزیره گنج" نوشته رابرت لویی استيونسون را خوانده اید؟

هایی بين این رمان و حاکمان در ایران می  آیا شباهت  است، دزدانی که به هر وسيله ای دست ميزنند تا آن گنج را صاحب شوند.
ها آمدند تا "جزیره ثبات" دزد قبلی را  و دسته آخوند خمينی بودند، آن آن دزدان دریایی که با فریب به جزیره ایران آمدند دار د؟بيني

با کشتار و زندان، دوباره به "جزیره گنج" دزدان بين المللی تبديل کنند. اما الزام غارت کردن در بی حقوقی کامل مردم و در سکوت 
هفته بود، و این وظيفه بعهده کسانی افتاد که از بام تا شام درباره اخالق جار ميزدند ولی خود در تعفن فساد و ها ن مرگبار آن

جنایت و قتل و غارت غوطه ور بودند، برای این وظيفه بازرگان آمد، بنی صدر آمد، رجایی آمد، باهنر آمد، موسوی آمد، رفسنجانی 
تر به این وظيفه در این جزیره گنج مشغول بوده و  ر کدام از دیگری متعفن تر و  شيادآمد، خاتمی آمد و احمدی نژاد آمد و ه

هستند، جزیره گنجی که از شمال تا جنوب آن و از غرب تا شرق آن گنج هایی نهفته دارد ولی اکثریت ساکنان این جزیره خود در 
ها حتی برای  که اگر خواهان کمترین حقی از این گنجروز ميرسانند. ساکنانی ه حسرت سيری و شادی روز را به شب و شب را ب

چنان مجازاتی دچار ميشوند که در هيچ رمان برگرفته از حقيقت نوشته نشده است،  کردن خود و خانواده شان شوند به آن سير
ها  آلود آن گرچه تصور حاکميت عادالنه این فریبکاران به "کمدی الهی" ميماند که همه خيالی بيش نيست، ولی دستان خون

و وجود منحوس این فریبکاران واقعيست،   ،واقعيست و سنگسار شکنجه ، شالق ها واقعيست و تجاوز، اعدام ، واقعيست، زندان
و این واقعيت را ساکنان این جزیره گنج در سفره خالی خود حس ميکنند، در بيماری و بی داروئی خود حس ميکنند، در فقر دردآور 

مه فجایع حاکميت این دزدان را در ابعاد بيکاری، تبسم و فاقد لبخند و شادی خود حس ميکنند. همچنان که ه خود و در زندگی بی
های  خوابی و زندان نشينی، کارتن   های فجيع و تجاوز به زنان، حاشيه ، قتل گرسنگی، فقر، اعتياد، روسپيگری، ولگردی، تکدی

چنان ثروتی رسيده اند که باز در هيچ  در عين حال این دزدان به آنگر حس ميکنند . ها نمونه دی  مملو از قربانيان ظلم وستم و ده
رمان برگرفته از واقعيت، حتی به شکل خيالی هم تعریف و تشبيه نشده است، خانه هایی که به کاخ بدل شده اند و ثروتی که 

ساکنان غرق در فقر و فاقه .  این حاکمان، یا دزدان  مکانی برای نگهداری ندارند، و این است عامل همه این جنایات بر عليه این
آیا رمان "جزیره گنج"  شان را نوشته اند جز برای غارت و کشتار نيامده اند. رمان "ایران، جزیره گنج ما" که خود بيشرمانه اعمال

یک جزیره است، دزدانی که به  نوشته رابرت لویی استيونسون را خوانده اید؟ این رمان درباره دزدان دریایی و گنجی مدفون در
  هر وسيله ای دست ميزنند تا آن گنج را صاحب شوند.

  را می توان نديد و انکار نمود ؟  آیا شباهتهایی بين این رمان و حاکمان در ایران
  عبداله باوی

 ٢٠١٢جوالی 
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طالعيه ای اعالم کرد که جوالی طی ا١٢دولت انگليس در روز پنجشنبه  
هزار نفر  ١٢هزار سرباز نيروی زمينی و هوايی،  ١٧هزار نفر ( ۴٩بيش از 

هزار نفر مأمور گارد مسلح) به منظور حفظ  ٢٠پليس شهری و بيش از 
جوالی  ٢٧امنيت شهر لندن در زمان برگزاری مسابقات المپيک (که در روز 

در اطالعيه مزبور توضيح  شروع می شود) به آن شهر اعزام خواهند شد.
است که هدف از اين بسيج نظامی (که به گفته خود دولت شده داده 

) مقابله با حمالت داشتهميليارد پوند هزينه بر ۵انگلستان، بيش از  
اين مخارج  است. و حفظ امنيت بازیهای المپيک تروريستیاحتمالی 

بر دوش  غيرضروری، بخصوص در زمانی که بار بحران اقتصادی اخير
کارگران و زحمتکشان اين کشور سنگينی کرده و آنها را هرچه بيشتر در 

بيکاری و فقر و فالکت فرو برده، يکی از موارد مورد اعتراض مردم و مرداب 
سبب برافروخته شدن خشم آنها برعليه دولت شده است. از طرف ديگر، 

اين دولت ه می دانند ک خوبی در تجربه خودشهروندان آگاه انگلستان به 
مبارزه با همواره تحت پوشش  کشور همچون سایر قدرتهای امپریاليستی
  را تشدید می  کند.  "تروريسم"، سرکوب اعتراضات زحمتکشان

بسيج نظامی، و همچنين رويدادهای اين نگاهی به شکل و ابعاد با 
بسيج اجتماعی سالهای اخير در اين کشور، می توان به روشنی ديد که 

صرفا به خاطر هراس از تروریسم نيست بلکه ولت در شهر لندن نظامی د
ترس از تکرار تظاهرات خشونت آميز و شورش های خيابانی سال 

زمان برگزاری بازی گذشته، یکی دیگر از دالیل چنين بسيج نيرویی در 
  می باشد.   های المپيک

ها و يکی از مسائل پرسش برانگيز در اين رابطه، تعداد بسيار زياد نيرو
حجم وسيع سالح مستقر شده در محل برگزاری مسابقات (به عنوان 

که  ٢٠٠٢مثال در مقايسه با مسابقات مشابه در آمريکا) است. در سال 
المپيک زمستانی در "سالت ليک سيتی" (ايالت يوتا) برگزار شد، آن هم 

ماه از اشغال  ۴نيويورک و ماه از حمله تروريستی  ۶در زمانی که 
که برای ان می گذشت، تعداد نيروهای امنيتی و نظامی آمريکا افغانست

سوم نيروهای انتظامی  حدود يکبرگزاری آن بازیها بسيج شده بودند، 
المپيک لندن بودند. و اين درحالی است که آخرين حمله تروريستی در 

 ٢٠٠۵و  ٢٠٠۴انتحاری در متروی مادريد و لندن در سال اروپا، عمليات 
بته در طول این مدت هر ازچند یکبار و هر بار که مصالح ضد ه است. البود

خلقی دولتهای امپریاليستی ایجاب کرده آنها خبر از "کشف" و در هم 
شکستن "توطئه "های تروریستی در این کشورها داده اند، تا در پوشش 
آن تعرض سرکوبگرانه وسيعتری را به حقوق دمکراتيک توده ها سازمان 

بسيج نظامی المپيک لندن را می توان  ،ه این واقعيتهادهند. با توجه ب
بزرگترين بسيج نظامی ارتش انگلستان از زمان بحران کانال سوئز (در 

  ) دانست. ١٩۵۶سال 

اين نگاهی به نوع سالح و محل استقرار آنها در محله های لندن نيز 
ر به عنوان مثال، استقرار ناو جنگی هواپيمابواقعيت را نشان می دهد. 

، کنترل هوايی لندن توسط )١( در رودخانه تايمز لندن"اچ.ام.اس.اوشن" 
) و يا استقرار Typhoonجت جنگنده مافوق سرعت صوت "تايفون" (

موشک های زمين به هوا روی پشت بام های آپارتمانهای منطقه 
مسکونی فقيرنشين شرق لندن را نمی توان اقدامات معمول و منطقی 

با توجه به تراکم ) ٢( دانست. تیتروريسهای کوچک  گروهجهت مبارزه با 
بسيار زياد جمعيت در شرق لندن حتی اگر يک حمله تروريستی هم رخ 
دهد، تعداد قربانيان آن خيلی کمتر از تعداد مردم بی گناهی خواهد بود 

درست به  خواهند شد.که در اثر شليک يکی از اين موشک ها کشته 
ی شده به دليل هراس از امنيت خود به همين دليل مردم محالت نظام

  این بسيج نظامی معترض شده اند.
محل برگزاری مسابقات المپيک نزديک به محل شروع شورش های 

انگلستان است. پس از کشته شدن فرد  ٢٠١١اجتماعی تابستان 
در محله "تاتنهام"، شورش  ٢٠١١غيرمسلحی توسط پليس در آگوست 

قر و بيکاری و خشونت پليس، از شهر لندن فهای خيابانی در اعتراض به 
تعداد زيادی از و  نيز کشيده شدانگلستان شروع و به شهرهای ديگر 

اتفاقأ به حبس های طوالنی مدت محکوم شدند. عده ای مردم دستگير و 
آن وقايع، به تهديد مخالفين با اشاره به مقامات دولت و پليس لندن مرتبأ 

با شدت بيشتری در مقابل چنين  اين بارخود پرداخته و می گويند که 
چندين رسانه وابسته به نيز  اخيرأ د ايستاد.نناآرامی های اجتماعی خواه

دولت نيز با افتخار فاش کردند که نخبه ترين گردان ارتش انگلستان، يعنی 
هنگ چترباز، نيز برای مقابله شديد با شورش های احتمالی در  ٣گردان 

  )٣(در حالت آماده باش قرار دارد. زمان برگزاری المپيک، 
دولت انگلستان در شهر لندن، حتی در تخالف با خود بسيج نظامی 

منشور المپيک قرار دارد که در آن ادعا شده که هدف المپيک "کمک به 
ساختن جهانی بهتر و صلح آميز، از طريق آموزش جوانان در چهارچوب 

متقابل و روحيه دوستی و بدون هيچگونه تبعيض، که الزمه آن درک  ورزش
 بهاتحاد و عدالت می باشد، است." بسيج نظامی اخير این ادعا ها را نيز 

  )   ۴جوکی مضحک تبديل کرده است.(
 مریم

  :ها زيرنويس
"  که بزرگترين ناو جنگی نيروی دريايی HMS Ocean هواپيمابر " ونا) ١(

ستفاده قرار انگلستان است، آخرين بار در حمله ناتو به ليبی مورد ا
  گرفت.

در مورد اين موضوع می توانيد به لينک های زير رجوع کنيد  )٢(
-http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/4427830/Missiles

steel.html-of-ring-Olympic-for-park-the-in  
-missile-oks-http://www.stripes.com/mobile/news/europe/judge

1.182629-olympics-london-for-rooftop-apartment-on-battery  
نيروهای ارتش انگلستان است. اين  درنده خوتريناين گردان يکی از ) ٣(

ايرلند شمالی و در فلسطين و واحد نظامی در سالهای گذشته در 
سالهای اخير در افغانستان جنايات هولناکی آفريده و دستش آلوده به 

  خون بيگناهان بی شماری است. 
  المپيک منشوررجمه آزاد بخشی از ) ت۴(

Olympic Charter, 
Fundamental Principles: 
“ The goal of Olympism is to contribute to building a peaceful and 
better world by educating youth through sport practised without 
discrimination of any kind and in the Olympic spirit, which requires 
mutual understanding with a spirit of friendship, solidarity and fair 
play.” 

 بسيج نظامي دولت بريتانياالمپيك لندن و
 

  از صفحه آخر     ....عليه افغاني ستيزي جمهوري اسالمي 

در "صفه" ها در روز سيزده بدر امسال به پارک  نگاهی به سوابق جمهوری اسالمی در اشاعه افغانی ستيزی همچون جلوگيری از ورود آن
انی در روشنی نشان می دهد که چه کسه ب "ممنوعيت ارائه خدمات و مواد غذایی به اتباع بيگانه غير مجاز"،اصفهان و اخيرا هم در فارس تبليغ 

يزی قرار داشته و به این واسطه می کوشند اذهان مردم را از مسایل اصلی و درد هائی که همه اهالی کشور را رنج تپشت موج اخير افغانی س
  می دهد منحرف سازند. 

بر مبارزه با هر شکل تظاهر  ایران و با تاکيد چریکهای فدائی خلق ضمن محکوم کردن تعرض به برادران و خواهران افغانی در یزد و هر جای دیگر
افغانی ستيزی که از افکار و اندیشه های ارتجاعی نژادپرستانه نشأت می گيرد، جمهوری اسالمی را مسبب و عامل هجوم وحشيانه به توده 

افغانی های تحت ستم  های افغان در یزد دانسته و ضمن همدردی نه فقط با توده های مورد تهاجم قرار گرفته افغان در شهر یزد بلکه با تمام
گان را برای پيمودن ه ن، باز هم  بر ضرورت نابودی رژیم پليد و وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی تأکيد کرده و همه ستمدیدامقيم در ایر

  هر چه قاطع تر این راه فرا می خواند.
  نابود باد رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی!

  زنده باد انقالب!
  !روز باد همبستگی کارگران و زحمتکشان عليه امپریاليسمپي
  

  چریکهای فدایی خلق ایران
 ٢٠١٢جوالی  ٣ – ١٣٩١تير  ١٣
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چند روزی است که نوشته تازه رفيق اشرف دهقانی، "چریکهای فدایی 
ام. بر آن برآمدم تا  خلق و بختک حزب توده خائن"، را دریافت کرده و خوانده

ن کتاب به تحریر درآورم و برای روشن کردن ای کوتاه برای معرفی ای  نوشته
و از چند نما که در  هایی به گذشته نموده زمينه عينی مندرجات کتاب نگاه

زندگی خودم روی داده و با وجود گذشتن چندین سال هنوز در خاطرم 
باقی مانده است، تصویری  ارائه کرده و سپس به معرفی کتاب یادشده 

  بپردازم.
  نمای اول:

: زنگ تلفن در خانه ام در سوئد به صدا درآمد. پاسخ ١٣۵۶ذرماه اواخر آ
تر از  عليکی بسيار کوتاه دادم. رفيقی که در آن سوی خط بود با سالم

  معمول پرسيد:
  ـ آمو، اطالعيه سازمان به دستت رسيده؟

  ـ کدوم اطالعيه؟
  آذر امسال. ١۶ـ پيام 

  ای داره؟ ـ نه! اومده؟ چيز تازه
  ی ببين چی نوشته!ـ آره، کجای کار

  و متن پيام را برای من خواند. 
های ما در مقابل رژیم وابسته به امپریاليسم  در آن مقطع مبارزات توده

ایران در حال رشد بود و رفقای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در 
ضمن بررسی اوضاع جاری و دادن رهنمودهایی به دانشجویان، اعالم 

تغييری اساسی در شيوه تفکر خود داده و به جای کرده بودند که سازمان 
نظرات رفيق احمدزاده، نظرات رفيق جزنی را سرلوحه نظرات خود قرار 

با توجه به اینکه مدت زیادی از اعالم وجود گروه خواهد داد! 
منشعب از سازمان چریکهای فدایی خلق ایران نگذشته بود، در 

شت تردیدی نداشتيم اینکه نظراتی گوناگون در سازمان وجود دا
و مسائلی که در جلسات آخرین نشست کنفدراسيون مطرح 
شده بودند نشانگر این واقعيت بود؛ اما به راستی یک چنين اعالم 
موضع یک باره شوک ايجاد کننده بود. ما که سالها از مواضع 
انقالبی شناخته شده سازمان چریکهای فدائی خلق هواداری 

ه در مسير حرکت این تغيير مواضع کرده بودیم، در شرایطی ک
نبودیم و در زمانی که موضع جدید اعالم می شد، پيشاپيش با 
نظرات رفيق جزنی توافق نداشتيم، چگونه می توانستيم 

  تأیيدکننده آن باشيم؟
چند ساعتی ـ و در پی آن چند روزی ـ مذاکرات تلفنی و گفتگوهای 

ده بودند و برخی شانه حضوری بسياری در جریان بودند. برخی شوکه ش
را باال انداخته و درک همه چيز را به "در نظر گرفتن اوضاع جاری" رجوع 

توانيم این تغيير  دادند. پس از چند روز چند نفر اعالم کردیم که نمی می
آذر" سازمان  را  ١۶موضع را درک و هضم کنيم و گفتيم که از این رو "پيام 

ه در چند سال گذشته که از طریق پخش نخواهيم کرد. جالب این بود ک
های بيژن جزنی و نظرات او آشنا شده  بهمن" با نوشته ١٩"انتشارات 

های او از طرف "سازمان  بودیم. جالب آن بود که هيچيک از نوشته
چریکهای خلق ایران" به چاپ نرسيده بود و بسياری از ما که در زمره 

رو سازمان  اکتيک" و از اینهواداران "مبارزه مسلحانه، هم استراتژی هم ت
چریکهای خلق ایران ایران بودیم، با بسياری از نظرات درج شده در 

بهمن" موافق نبودیم و آنها را در تضاد با شيوه اندیشه  ١٩"انتشارات 
دیدیم  سازمان و نظرات تئوریسين های سازمان، رفقا احمدزاده و پویان می

گویم، از نظر تشکيالتی به ما شد (و یا بهتر ب و حال از ما خواسته می
شد) که در پی تغيير مواضع سازمان در "پيام دانشجو"  "دستور" داده می

و به عبارتی با رسيدن پيام آن به ما ـ و خواسته آن از ما ـ "یکشبه" نظرات 
خود را به کناری نهاده و نظراتی متضاد را جایگزین آن نمائيم. برخورد 

رد که از این امر سرپيچی کنيم که تعدادی اصولی و صادقانه ایجاب می ک
ما در مقابل جمعی بزرگتر از ما که آنها هم همگام با ما  از ما چنين کردیم.

هوادار سازمان بودند و این بار خواسته و یا ناخواسته هوادار موضع جدید 
توانيم چشم و گوش بسته پذیرای بدون چون و  شده بود، گفتيم که نمی

موضعی باشيم. بدون شک این حرکت ما را چرای چنين تغيير 
شد "کاری ضدتشکيالتی" ارزیابی کرد ـ که کردند ـ اما  توانستند و می می

توانستيم "استدالالتی" از اینگونه را قبول کنيم که "خب، ما در  چگونه می
ایم"، "ما مانند آنها در جریان مستقيم رویدادها  جریان گفتگوها نبوده
ما این قبيل  فهمند". نه، ًا آنها بهتر از ما مینيستيم"، و یا "حتم

استدالالت را شایسته رفقائی که با آگاهی به هواداری از 
سازمان چریکهای فدائی خلق برخاسته و سالها در جهت تحقق 

اهداف آن کار کرده بودند نمی دیدیم. ما که تا دیروز موضع 
های  وشتهآگاهانه و روشنی در برابر برخی از نظرات مندرج در ن

شد یک شبه به این دليل که  رفيق جزنی داشتيم، حاال چطور می
مان را تغيير بدهيم؟ آخر ما که بز  سازمان تغيير موضع داده، موضع

شد تن بدهيم  اخوش نبودیم که به هر کاری که از ما خواسته می
  خواهند ما را ببرند برویم. و به هر راهی که می

  نمای دوم:
مبارزات در داخل کشور گذشته بود. بار دیگر رفيقی  چند ماهی از تشدید

  با من تماس گرفت:
ای که رفيق اشرف دهقانی با یک رفيق دیگه به اسم محمد  ـ شنيده
  ای نوشته که بيرون اومده؟ پور کتاب تازه حرمتی

ام ولی هنوز خود کتاب یا  ـ آره چند روزی هست که چنين چيزی رو شنيده
نرسيده. چيزی به دست تو رسيده؟ چيزی در موردش به دستم 

دونم چرا  ام. نمی ام و خواسته ایش؟ با این و اون تماس گرفته خونده
  یاد. نمی

اندرکار در باالهای کنفدراسيون این  ام که سازمان و رفقای دست ـ شنيده
  کنن! کتاب رو پخش نمی

و  ـ آها، پس جریان اینه! پس حتمًا باید یه جوری گيریش بياریم و بخونيم
  کنن. ببينيم چرا پخشش نمی

کار را کردیم. پس از چندی کتاب "درباره شرایط عينی انقالب" به  و این
دستمان رسيد و خواندیم و متوجه شدیم که چرا در پخش این کتاب سنگ 

ای سازمان در  انداخته شده است! در کتاب نظراتی منطبق با نظرات پایه
زمان ارائه شده بود. با رفقای مقابله با نظرات تازه حاکم شده بر سا

مسئول کنفدراسيون در سوئد تماس گرفتيم و پرسيدیم که چه زمانی این 
کنند. پاسخ ساده بود: "این کتاب از انتشارات سازمان  کتاب را منتشر می

  کنند! چریکهای فدائی خلق نيست." یعنی به این بهانه پخشش نمی
عينی انقالب" کاری کنيم.  تصميم گرفتيم که در راه پخش کتاب "شرایط 

گامی به پيش نهادیم تا کاری در راه پخش کتاب انجام دهيم. به ما گفته 
توانستيم پذیرای  شد که "حق پخش کتاب را نداریم"! به هيچ عنوان نمی

این سانسور باشيم. "خودسرانه" تعداد نسبتًا زیادی از کتاب را (که با 
پ رسيده بود) سفارش دادیم. یاری رفقایی چند در کشور دیگری به چا

پس از یک هفته کتاب را دریافت کردیم و با وجود اعتراض ُپرسروصدای 
برخی،  ميزی در کنار ميز سازمان هواداران گذاشته و شروع به پخش 

شد "کاری  توانستند و می کتاب کردیم. بدون شک این حرکت ما را می
توانستيم  گونه میضدتشکيالتی" ارزیابی کرد ـ که کردند ـ اما ما چ

توانيم خودسرانه تصميم  "استدالالتی" از اینگونه را قبول کنيم که "ما نمی
دمکراتيک یعنی چی"، "خب،  دونيد که سانترال بگيریم"، "رفقا، مگه نمی

خواهند این کتاب پخش بشود" و یا "حتمًا  دانيم چرا رفقا نمی ما که نمی
ت و چه کاری باید کرد". ولی آخر دانند که جریان چيس آنها بهتر از ما می

شد بدهيم  ما که بز اخوش نبودیم که تن به هر کاری که از ما خواسته می
  خواهند به آن مبادرت کنيم روی برگردانيم. و از انجام هر کاری که نمی

  نمای سوم:
ای که با  بود. اوضاع ایران بحرانی شده بود و در جلسه ١٣۵٧پایيز سال 

تان و رفقای متشکل در سازمانهای گوناگون و برای همت بسياری از دوس
تئاتر دانشگاهی در  های ایران در آمفی دفاع و پشتيبانی از مبارزات توده

شهر محل زندگيم در سوئد برگزار شده بود شرکت داشتم. صحبت از 
های ميليونی ایران بود که به خيابانها ریخته بودند و خواهان  مبارزات توده

اط حکومت پهلوی و اربابان امپریاليست آن بودند. برچيده شدن بس
ها را هم به گوش دیگر ایرانيان و مهمتر از آن به  بایستی که صدای توده

های مردمی در سوئد (کشوری که در آن اقامت داشتيم)  گوش توده
بيش از دو ساعت به شنيدن سخنان افرادی که از مبارزه  رساندیم. می

های  يبانی از آن و چگونگی بردن صدای تودهجاری در ایران و لزوم پشت
گفتند گذشت. گفته شد که به  های سوئد می ها و توده ميليونی به رسانه

ای تهيه کرده و آنرا به زبانهای فارسی و سوئدی  شيوه جاری باید اطالعيه
ای را به  پخش کنيم. فردی گفت که با توجه به شرایط، چنين نوشته

را در جمع بخواند تا در صورت قبول جمع از جانب فارسی تهيه کرده و و آن 
تمامی ما امضا و پخش گردد. بدیهی است که این خواسته مورد قبول 

اش کرد: از  جمع قرار گرفت. فرد یادشده شروع به خواندن نوشته
های آنان و از ضرورت  ها، از خواسته رویدادهای جاری، از حرکت توده

در کمال ها نوشته بود.  رزات و خواستهالمللی از این مبا پشتيبانی بين
ناباوری و تعجب متوجه شدم که در پایان اطالعيه و در شمار یکی 

  "بختك حزب توده خائن  و چريكهاي فدايي خلق"
  )نگاهي به گذشته، براي ساخت آينده(



22 صفحه          157شماره                                      پيام فدايي 
 

  

هنگامی که زمان اظهارنظر و از شعارها آورده بود "درود بر خمينی"! 
گفتگو در مورد اطالعيه شد من نيز دست باال کرده و وقتی برای صحبت 

جانبه از  رورت پشتيبانی همهگرفتم. در خالل صحبتهایم ضمن تایيد ض
ها و حمایت از چهارچوب اطالعيه به شعار یادشده در زیر آن  مبارزات توده

نوشته پرداخته و با آوردن دالیل گوناگون خواستار حذف این شعار که آن را 
کردم شدم. پس از پایان صحبتهای من، رفيق  بسيار نادرست ارزیابی می

آنگاه چندین نفر در مقابل  ن سخنانی گفت.های م دیگری نيز در تایيد گفته
رو که "درود بر  های ما دو نفر سخن گفتند. آنان معتقد بودند که از آن گفته

های ایران در خيابانها و کوی و برزن است ما نيز باید از  خمينی" شعار توده
انداز آن باشيم. یکی گفت: "درود بر  این شعار پشتيبانی کرده و طنين

ها باشيم و  دهنده راه توده های ماست و ما باید ادامه توده خمينی، شعار
ها پشت کرده و شعار آنها را سر  روها هستند که به توده این تنها چپ

دهند!" من بار دیگر اجازه صحبت گرفته و از جمله گفتم: "وظيفه ما  نمی
ها و باال بردن سطح این مبارزات است. ما نباید و  شرکت در مبارزات توده

دارند باشيم.  ها اگر در راهی نادرست گام برمی رو توده توانيم دنباله مین
ها خود را به باالی قله دماوند رسانده و خود را از آن باال به پایين  اگر توده

گيری شد  در ادامه در جمع رایپرت کنند، من این کار را نخواهم کرد!" 
که نظرات  و هواداران تأیيد کننده مواضع مرکزیت جدید سازمان

رفيق بيژن جزنی را به جای نظرات قبلی سازمان نشانده بودند، 
موافق آوردن شعار "درود بر خمينی" بوده و با اکثریت 

توجهی بر ما مخالفان پيروز شدند. ما، شش نفر، از جا  قابل
  برخاسته و در اعتراض سالن را ترک کردیم.

ه و از من پس از چند ساعت از طرف جمع با من تماس گرفته شد
خواستند تا در برگرداندن اطالعيه به سوئدی جمع را یاری رسانم. بر 

کنم!" در عمل نيز  خالف معمول گفتم "نه. به هيچوجه چنين کاری را نمی
نه در ترجمه و نه در پخش آن اطالعيه کمکی نکردم. بدون شک این 

د ـ شد "کاری ضدتشکيالتی" ارزیابی کر توانستند و می حرکت ما را می
توانستيم "استدالالتی" از اینگونه را قبول کنيم  که کردند ـ اما چگونه می

ایم" و یا "حتمًا آنها  ها نبوده که "خب، ما در جریان مستقيم حرکت توده
فهمند". ولی آخر ما که بز اخوش نبودیم  شرایط و واقعيات را بهتر از ما می

  دادند، تن بدهيم. میکه به هر کار که دیگران، حتی به نادرست انجام 
  نمای چهارم:

ای بود که به همراه بسياری دیگر  شده بود و چند هفته ١٣۵٧اسفندماه 
ها سهيم باشم.  از رفقا خودم را به ایران رسانده بودم تا در مبارزات توده

برم و حال  روزهایی را که در پشت مرز به انتظار نشسته بودیم از یاد نمی
ها بودم. تماسم با برخی از رفقا برقرار  ارزات تودهدر ميان دریای جوشان مب

شده بود و حال در صدد برقراری تماس با "سازمان" بودیم. پس از چند بار 
تماس با این و آن رفيق در "مقر سازمان" در خيابان ميکده قرار شد که به 
همراه چند رفيق دیگر با یکی از رفقای نماینده سازمان نشستی حضوری 

دینگونه پس از سالها هواداری از سازمان، در مسير برقراری داشته و ب
ای تشکيالتی با آن قرار بگيریم. غروب بود و درست سر ساعت مقرر  رابطه

به همراه رفيقی به آدرسی که به ما داده بودند رفتيم. در اتاق نسبتًا 
بزرگی در یک آپارتمان نشستيم. شاید ده نفر بودیم. انتظار ما بيش از چند 

ای به طول نيانجاميد. رفيق نماینده سازمان به ميان ما آمده و از  دقيقه
های  سازمان، شرایط کنونی مبارزه و نقش سازمان در آن و خواسته

سازمان گفت. پس از پایان سخنانش رو به ما ـ که مشخص بود که اگر نه 
همه، دستکم بيشتر ما از "هواداران سازمان در خارج از کشور" هستيم 

توانيم آنرا مطرح کنيم. نوبت من  ده و گفت که اگر پرسشی داریم میکر
ـ من یکی از افرادی هستم که هوادار  که رسيد از جمله گفتم:

"مبارزه مسلحانه، هم استراتژی و هم تاکتيک" و نظرات رفقا 
خواهم بپرسم که بر اساس چه  احمدزاده و پویان هستم و می

را جایگزین نظرات قبلی کرده پایه و ضرورتی نظرات رفيق جزنی 
نگاهی که درست یادآور  اید؟ و آن را خط مشی سازمان قرار داده

"نگاه عاقل اندر سفيه" بود به من کرده و با پوزخندی گفت: 
رفيق، انگار شما از مرحله خيلی عقبيد! مدت زیادی هست که 
سازمان آن نظرات را هم به کناری گذاشته و حاال دیگه راه 

در پيش گرفته. دیگر نه احمدزاده و نه جزنی، بلکه راه سومی رو 
  سوم!
  شود برایمان بگویيد که این راه سوم چه راهی است؟ ـ می

  ـ به زودی متوجه خواهيد شد!
تری در این مورد به ما داده نشد و چند پرسش دیگر من  دیگر پاسخ دقيق

لحانه، هم و آن رفيقم که او هم بيان داشت که هوادار تئوری "مبارزه مس
پاسخ  استراتژی و هم تاکتيک" و نظرات رفقا احمدزاده و پویان است بی

ماند. در پایان جلسه رفيق نماینده سازمان پيش من و آن رفيقمان آمد و 
ای را برای برقراری ارتباطی تازه به ما داد. در زمان موعود به آن  آدرس تازه

و پس از آن نيز تالشهای آدرس مراجعه کردیم اما در به روی ما باز نشد 
  نتيجه ماند. من برای برقراری مجدد ارتباط تشکيالتی با سازمان بی

چند هفته پس از این دیدار رفيق دیگری از سازمان با من تماس گرفته و 
های من در زمينه ارتباط با سازمانهای سياسی  به من گفت که به توانائی

ی سوئد در خارج از کشور نياز و کارگری سوئد و تهيه تاریخ مبارزات کارگر
کردم که دیگر به سوئد برنخواهم گشت و با همه  است. من که گمان می

رفقا، دوستان و آشنایان وداع گفته بودم، به دنبال این امر به سوئد 
های این مدت  دو ماه از بازگشتم به سوئد و دریافت اطالعيه بازگشتم.

"کار" گذشته بود که  های نخستين نشریه سازمان و دریافت شماره
"مصاحبه با رفيق اشرف دهقانی" را دریافت کردم و متوجه شدم که در 
مسير چه جریانی بوده و هستم و بر سر سازمان چریکهای فدایی خلق 

  اند. ایران و مبارزه ما چه آورده
  

"بازگشت" به امروز و نگاهی به کتاب "چریکهای فدایی خلق و 
  بختک حزب توده خائن":

های ایران و شکست آنچه که  وسه سال از قيام توده ز سیبيش ا
گذرد و همانگونه که  رفت تا به انقالبی رهائيبخش منتهی گردد می می

در مهاباد  ١٣۵٨بهمن  ١٩رفيق اشرف دهقانی در سخنرانی خود در 
داری جهانی،  اخطار کرده بود دزدان انقالب، سگان زنجيری نولباس سرمایه

گویند شاه خائن بهتر از اینها  اند که بسياری می آورده های ما آن بر توده
وسه سال سرشار از رویدادهایی است که  بود. تاریخ این سی

بایستی مورد بررسی و تجزیه و تحليل قرار گيرند تا بتوان از آنچه روی  می
داده است یاد گرفته و راه دشوار و طوالنی به سوی پيروزی را با توانایی 

چرا و چگونه یکی از این رویدادها آن است که  بيشتری پيمود.
گذاری کرده  ها پایه ها و پویان ها، دهقانی سازمانی که احمدزاده

ها را در خود جای  سالحی ها و ها، نابدل آقاها، سنجری بودند و آل
داده بود در چنگال نظراتی افتاد که در مغایرت تمام با 

گونه خائنانی چون فرخ های بنيادین سازمان بود؟ چرا و چ اندیشه
ها، احمدی  ها، سعادتی شاهی نگهدار در راس سازمان پنجه

ها قرار گرفته و سازمان را به آنجا بردند که  ها و سپهری اسکویی
بوس سرمایه  ليسی ارتجاع پرداخته، با تمام توان آستان به نعلين

های ما سهيم  جهانی شده و در کشتار بهترین فرزندان توده
اش در تضاد تمام با  ا و چگونه سازمانی که اندیشهگشتند؟ چر

نظرات موجود و روشها و سياستهای حزب خائن توده بود، 
ای از این جریان ضدخلقی  بخشی از آن در مسير زمان به زائده

  مبدل گردید؟
"چریکهای فدایی خلق و بختک حزب توده خائن"، نوشته تازه رفيق اشرف 

سئواالت قرار دارد. رفيق اشرف در این دهقانی، در خدمت پاسخ به این 
کتاب با موشکافی بسيار، با شيوه نگارش صميمانه مخصوص به خود، با 
بررسی دیالکتيکی و با صداقت یک انقالبی، گام مورد نياز را برای آغاز 

  ای برداشته است.  جانبه چنين تحليل ضروری و همه
را سرآغاز  نویسنده نقطه حرکت برای ارائه بررسی و تحليل خود

قرار داده و گام به گام نشان  ١٣٢٠حرکت حزب توده در سال 
دهد که چرا این تشکيالت از همان آغاز کار خود جریانی غير  می

های  کارگری و انحرافی بود و چگونه گام به گام به مبارزات توده
ما و در راس آنان طبقه کارگر خيانت کرده و هر چه بيشتر در 

  فت.گرداب خيانت فرو ر
بخش مهمی از کتاب به رخنه حزب توده خائن در صفوف سازمان 
چریکهای فدایی خلق ایران و افتادن این حزب به مانند بختکی بر سر 
سازمان ُپرافتخار چریکهای فدایی خلق اختصاص داده شده است. رفيق 

طلبان در  دهقانی در اینجا در ابتدا به رخنه کردن گام به گام فرصت
 ١٣۵۵گيری آنان، به ویژه پس از ضربات سهمگين سال  رتسازمان و  قد

 ١٣۵۶های آنان در دوران انقالبی سالهای  روی پرداخته و نگاهی به راست
طلبان خزیده به رهبری  کرده و سرانجام نگاهی به همکاری فرصت ١٣۵٧و 

با حزب توده خائن و سپس همکاری و همگامی آنان با جمهوری سازمان 
. در اینجاست که رفيق به شکلی موجز به برخی از نماید اسالمی می

دهد که ورود و  نظرات انحرافی بيژن جزنی پرداخته و به اینگونه نشان می
گيری این نظرات در سازمان چریکهای فدایی خلق ایران چگونه راه  قدرت

نفوذ حزب توده خائن به سازمان را هموار ساخته و چنين امری را ميسر 
صفحه کتاب به توضيحات و  ١٩٠صفحه از  ٨٠بيش از  ساخت.
هایی اختصاص داده شده است که ارزش تاریخی این نوشته را  ضميمه

آنچه که  بيان رفيق دهقانی کوتاه، دقيق و قاطع است. فزون کرده است.
های خود برای خواننده به  ها و شنيده رفيق در اینجا و آنجای کتاب از دیده

دهد که خواننده را هر  ی واالتر به نوشته میگذارد نه تنها ُبعد ارمغان می
و شخصيت و  ١٣۵٠چه بيشتر با شرایط مبارزه در سالهای اوليه دهه 
شکی نيست که  کند. منش برخی از بهترین فرزندان خلقهای ما آشنا می

های حزب توده خائن و  ای و کرده جانبه از بنيادهای اندیشه بررسی همه
ر سازمان چریکهای فدایی خلق ایران و چگونگی افتادن این بختک بر س

بایستی  نظرات انحرافی بيژن جزنی و اثرات آن بر مبارزات خلقهای ما می
توان از تجربه  با پيگيری بسيار به انجام رسد. تنها به اینگونه است که می

های تلخ تاریخی ما که شاهد اثرات بسيار ناگوار آن هستيم، آموخته و راه 
هایی را هموار ساخت. بدون شک کتاب "چریکهای رسيدن به پيروزی ن

فدایی خلق و بختک حزب توده خائن"، نوشته تازه رفيق اشرف دهقانی، 
جا و پسندیده در این راه است. خواندن این نوشته را به  گامی بسيار به

  کنم. تمامی عالقمندان به تاریخ و سياست ایران توصيه می
  

  ١٣٩١اه تيرم ١٧استکهلم، شنبه  -نادر ثانی



23 صفحه          157شماره                                      پيام فدايي 
 

  

برنامه فارسی زبان تلویزیون بی بی سی در 
 ١٩مصادف با  ٢٠١٢ماه مه  ٨تاریخ سه شنبه 

در برنامه "پرگار" خود موضوع  ١٣٩١اردیبهشت 
درستی و یا نادرستی مبارزه مسلحانه بعد از 
استقرار جمهوری اسالمی را به بحث گذاشته 

 - بود. شرکت کنندگان در این بحث فرخ نگهدار 
از رهبران سابق فدائيان اکثریت و حسن  یکی

بهزاد از سازمان فدائيان اقليت بودند و همچنين 
دو جوانی که به احتمال قوی آن دوران را به 
چشم ندیده بودند و در طی این بحث 
سئواالتشان را با مدافعين و مخالفين این اقدام 

 طرح می کردند.
جالب است که مشاهده این برنامه فورا روشن 

موضعی که فرخ نگهدار و نماینده  کرد که می
بی بی سی در این بحث داشتند دقيقا موضعی 
بود که جمهوری اسالمی مظلوم نمایانه در طول 
وجود ننگين اش اتخاذ و تبليغ کرده و می 

این موضع چنين ادعائی را ترویج می   کند.
که نظام جمهوری اسالمی را نيرو های  کند

ه به طرفی سوق دادند معتقد به مبارزه مسلحان
که دست به اسلحه ببرد و به قول این ها دست 
به خشونت بزند. به این ترتيب بی بی سی به 

تفکری نظام امپریاليستی   عنوان نماینده
انگلستان یک بار دیگر با برنامه ای بسيار 
مشخص شده حرکت انقالبی توده های 
زحمتکش و ستمدیده ایران را بر عليه نظم 

رانه حاکم مورد تخطئه قرار داد و نشان استثمارگ
داد که به تخطئه کشيدن حرکت مسلحانه مردم 
عليه نظام جمهوری اسالمی هدف اصلی این 
برنامه بوده است. در بحث مربوط به خشونت، 
فرخ نگهدار که خود را مخالف هر گونه خشونتی 

بدون اشاره به خشونت ضد انقالبی   جا می زد
المی به عنوان سردمداران جمهوری اس

مسببين اصلی سرکوب و خشونت در جامعه 
ایران، در رابطه با موضع آن زمان تشکيالت خود 
مدعی شد که آن ها معتقد بودند که باید شدت 
این خشونتی که از طرف رژیم انجام می شود 

کم کرد تا نيرو های خودشان را حفظ کنند.   را
م اما دیگر نگفت و متاسفانه نماینده اقليت ه

نگفت و تاکيد نکرد که تشکيالت فرخ نگهدار بر 
اساس همين طرز تفکر بود که برای حفظ نيرو 
های خودش با دادن اسامی اعضای خود به 

جمهوری اسالمی در تاریخ   دستگاه امنيتی
برای الجوردی ها و دیگر  ۶٠سال   تابستان

کسانی که   همکارانش دقيقا مشخص کرد که
ند، عضو اقليت هستند! در این ليست وجود ندار

و مستحق خشونت اسالمی! متاسفانه نماینده 
اقليت در این بحث هرگز این بحث را هم باز نکرد 
که آن ها که آب به آسياب خشونت جمهوری 
اسالمی می ریختند اتفاقا همين فرخ نگهدار با 

که زیر علم مبارزه با   سازمان اکثریت اش بودند
ند و "ضد امپریاليسم رژیم سينه می زد

امپریاليست" بودن خمينی و اعوان و انصارش 
بر سر نيرو های مخالف رژیم جمهوری   را

اسالمی می کوبيدند. و از همه مهمتر 
متاسفانه از طرف سازمان اقليت در این گفتگوی 
تلویزیونی هرگز همکاری اطالعاتی سازمان 
اکثریت به رهبری فرخ نگهدار و فتاپور و...با نظام 

اسالمی در جهت سرکوب مردم ایران جمهوری 
 حتی مورد اشاره هم قرار نگرفت.

یکی از نکات تفکر انگيز این جلسه این بود که 
کسانی که خود را موافق مبارزه مسلحانه مردم 
جا می زدند و اساسا به همين دليل هم به این 
برنامه دعوت شده بودند هرگز به ببينندگان 

که خمينی اساسا  برنامه نگفتند و توضيح ندادند
به این دليل به قدرت رسيد که انقالب مردم را 

سرکوب کند و البته سرکوب انقالب هم جز از 
طریق اعمال خشونت و زندان و شکنجه و اعدام 
معنای دیگری ندارد. بنابراین خشونتی که 
خمينی و جمهوری اسالمی اش بر عليه مردم 

درت ما بکار گرفتند برای سرکوب انقالب بود و ق
های غربی هم درست به همين خاطر خمينی 
را به قدرت رساندند. بنابراین، از بدو تشکيل 

خط  ١٣۵٧نظام جمهوری اسالمی در سال 
مشی خمينی کامال مشخص بود. خمينی در 

یعنی درست یک ماه و نيم بعد از روی  ۵٨نوروز 
کار آمدنش سنندج را به خون کشاند و در 

درگيری های در اوج  ١٣۵٨تابستان سال 
کردستان رسما و مشخصا اعالم کرد تنها راه 
مواجه شدن با نيروی مخالف در کردستان 

از ارتش و زور است و در   استفاده مستقيم
همين راستا هم سپاه پاسداران را شکل داد تا 
راحت تر بتواند مبارزات مردم ما را سرکوب کند. 
همان سپاهی که بعدا حزب توده و اکثریت 

مسلح شدنش به سالح های سنگين  خواهان
که تا آن زمان با سالح   شدند. همان سپاهی

های سبک اش قتل عام مردم کردستان و قتل 
عام خلق قهرمان ترکمن و عرب و بلوچ را پيش 
برده بود و حاال فرخ نگهدار خواهان مسلح شدن 

سالح سنگين بود تا بهتر بتواند   این سپاه به
ق های قهرمان را در یک مرتبه مقاومت این خل

 هم بشکند!
همان طور که گفتم متاسفانه در این بحث هيچ 
اشاره به این قضيه که نظام جمهوری اسالمی 
از بدو تشکيل شمشير آخته کشيده و کمر به 
سرکوب مبارزات مردم بسته بود نشد. هيچ 
اشاره ای هم به رفتار وحشيانه و سرکوبکرانه 

هبری ماشااهللا گروه های فشار حزب اللهی به ر
قصاب و زهرا خانم و الت و لوت ها و الوات های 
دیگری که تحت عنوان حزب اهللا در ایران فعاليت 
داشتند و در آن سال ها بيرحمانه کمونيست ها 
و آزادیخواهان را می زدند و می کشتند، نشد. 
یعنی مسببين خشونت کنار گذاشته شدند و 

وان کسانی که قربانی خشونت بودند به عن
مسبب آن معرفی شدند. تا در همکاری بی بی 
سی و فرخ نگهدار گروه های مخالف نظام 
مشتی ماجراجوی اسلحه به دست خشن و 
مدافع قتل عام جلوه داده شوند، تا جوانان امروز 
متوجه نشوند که این رژیم جمهوری اسالمی 

از بدو حرکت اش با سرکوب مستقيم   بود که
يرو های انقالبی کمر نيرو های کمونيستی و ن

به قتل آزادی بسته و راه استقرار دیکتاتوری 
 عنان گسيخته کنونی را هموار می کرد.

 ۵۵یکی دیگر از نکات برجسته در طی این بحث 
دقيقه ای عدم پرداختن به مطالبات بر حق و 

تا  ۵٧انقالبی مردم در طول سال های 
مطالباتی که اساسا برای تحقق آن   بود.  ۶٠
بود که مردم انقالب کرده و مبارزه می کردند  ها

و جمهوری اسالمی هم مبارزات آن ها را برای 
جلوگيری از تحقق همين مطالبات سرکوب می 
نمود. این امر بسيار مهمی است که روشن 
نمودن آن و بحث بر سر بر حق بودن و یا نبودن 
آن مطالبات باید قبل از بکارگيری این یا آن شکل 

رای رسيدن به آن ها طرح شود، تا مبارزه ب
روشن شود که مردم برای رسيدن به چه 
خواست هائی فریاد اعتراض سر داده بودند و 
جمهوری اسالمی برای جلوگيری از تحقق چه 
مطالباتی شمشير را از رو بسته بود. 

بحث مبارزه مسالمت آميز و یا قهر آميز  بنابراین
ا معلوم می بایست بعد از این بحث طرح شود ت

شود که سردمداران جمهوری اسالمی چه 
جنایتکارانی هستند و در جلوی تحقق چه 

مطالبات بر حقی ایستاده بودند. به همين دليل 
 اشاره ای به تشکالت  هم بود که در این بحث

کارگری، تشکيالت های منظم دانش آموزی و 
 ۶٠تا  ۵٧دانشجوئی که در دوران سالهای 

حرکت مسلحانه ای  تشکيل شده بود و هيچ
هم نمی کردند و با این همه جمهوری اسالمی 
وحشيانه آن ها را سرکوب نمود، نشد. 
متاسفانه در این بحث حتی یک بار از تشکالت 

که  ۶٠تا  ۵٧زنان آزاد و آزاده در طی سال های 
برای مبارزه با قوانين اسالمی و ارتجاعی در لگد 
ب مال کردن حق آزادی پوشش از جمله حجا

اجباری مبارزه می کردند هيچ اشاره ای نشد تا 
هر چه بيشتر روشن شود که جمهوری 
اسالمی بر صورت و لبان زنانی تيغ می کشيد 
که از حق پوشش آزاد خود سحن گفته و برای 
رسيدن به این خواست هم دست به مبارزه قهر 

 آميز نزده بودند.
با توجه به آن چه گفته شد باید تاکيد کنم که 

حث مزبور از هيچ گونه بار مثبتی برخوردار نبود ب
و تالش آگاهانه ای بود جهت تخطئه مبارزات بر 
حق مردم ما. از این رو شرکت نماینده سازمان 
اقليت در آن جلسه که به نام دفاع از مبارزه قهر 
آميز مردم ما در آن سال ها در آن حضور یافته 
خ بود، به تخطئه مبارزات مردم ما توسط فر

نگهدار و بی بی سی کمک نمود و نادرست و 
به ضرر این خط سياسی بود. از سوی دیگر به 
نظر من یکی از بزرگترین اشتباهات سياسی که 
در این برنامه انجام گرفت بر سر یک ميز 
نشستن نماینده اقليت با فرخ نگهدار به مثابه 
یکی از منفور ترین چهره های سياسی تاریخ 

که خود در آن   ان بود. کسیسال اخير ایر ٣٠
سال ها بيشرمانه از جمهوری اسالمی دفاع 
می کرد و یکی از مهره هائی بود که با دستگاه 
های امنيتی جمهوری اسالمی رابطه داشت و 

ایجاد اختناق و کشتار   با دفاع اش از خمينی در
دستجمعی زندانيان سياسی شریک بود. در 

م که بحثی که اینجا الزم می دانم که عنوان کن
در این مقاله من مطرح می کنم به هيچ 

تخطئه کردن فرد خاصی و یا تفکری که   عنوان
مدعی است از مبارزه مسلحانه مردم ما 
پشتيبانی می کند نيست. اما اگر سازمان 

چون اگر  –اقليت، فرخ نگهدار را خائن می داند 
الزم است  -نمی داند که بحث دیگری است 

ه تحولی رخ داده که حال توضيح دهد که چ
حاضر شده است با یک خائن بر سر ميز بحث 
بنشيند و او را طرف گفتگوی خود قرار داده 
است؟ و به این وسيله برای تفکری همچون 
تفکر آقای نگهدار مصونيت سياسی بخرد؟ به 
نظر من برای هر فرد ایرانی که این بحث و 
مجادله را در بی بی سی مشاهده کرد سئوال 

زبور مطرح شد که سازمان اقليت نمی تواند با م
سکوت آن را به فراموشی سپرده و یا ماست 
مالی کند. بنابراین با صراحت باید اعالم کرد که 
این برنامه به هيچ وجه به نفع نيرو های انقالبی 
نبود و متاسفانه نماینده مدافع حرکت مسلحانه 
حتی در چهارچوب همين برنامه هم نتوانست از 

امری که نشان داد برای   این خط دفاع نماید.
دفاع از یک خط انقالبی قبل از هر چيز باید به آن 
باور داشت. از طرف دیگر، در شرایطی که بی 
بی سی و سازشکاران در تالش اند تا یک بار 
دیگر این تفکر را در مردم جا بيندازند که نظام 
جمهوری اسالمی را قهر آميز نمی توان ساقط 

د و باید به تحوالت درونی آن دلخوش نمود و کر
چشم اميد به جناح های درونی آن و یا 
پشتيبانان امپریاليستی شان بست، شرکت 
نماینده سازمان اقليت در چنين برنامه ای و 
ناتوانی در دفاع از خط انقالبی و ضرورت مبارزه 
مسلحانه برای سرنگونی این رژیم، خطائی بود 

   که بخشودنی نيست.
 شیمحمد ُه

 ٢٠١٢جوالی   - ١٣٩١تير 

  و فرخ نگهدار در بي بي سي! "اقليت"
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  برقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگر!برقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگر!
  

  

  آدرس پست الكترونيك

: ipfg@hotmail.com    E-mail  

  

 بر روي شبكه اينترنت "پيام فدايي"

 از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران

  در اينترنت ديدن كنيد: 
.comsiahkalhttp://www. 

 

  اشرف دهقاني رفيق از صفحه 
  در اينترنت ديدن كنيد:

  
http://www.ashrafdehghani.com  

 

 براي تماس با

  چريكهاي فدايي خلق ايران 
  با نشاني زير مكاتبه كنيد:

  
BM BOX 5051 

LONDON WC1N 3XX 
ENGLAND 

   شماره تلفن

  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران

0044 7946494034 

  عليه افغاني ستيزي جمهوري اسالمي
  بپا خيزيم!  

  به دنبال یورش وحشيانه به توده های افغانی 
  ها و به آتش کشيدن  و ضرب و شتم آن

  منازلشان، اکنون بسياری از این توده های مورد
  هجوم قرار گرفته مجبور شده اند که در خانه 
  ود مخفی شده و یا شهر یزد را ترکآشنایان خ 
  کنند.  برخی از مقامات دولتی و از جمله  

  سخنگوی سفارت جمهوری اسالمی در کابل،
این تعرض وحشيانه و بيرحمانه را به حساب "واکنش عمومی" نسبت به  

ساله در شهر یزد جلوه داده و در تالش اند این  ١٨تجاوز و قتل یک دختر 
گویا نيرو های انتظامی و دیگر نيروهای مزدور وابسته طور وانمود کنند که 

به دولت دخالتی در این امر نداشته اند. اما، صرف نظر از تمام تبليغات 
سازمان یافته دولتی عليه مردم ستمدیده افغانی مقيم ایران در جهت 
ایجاد تفرقه فيما بين آن ها و مردم تحت ستم ایران، بر کسی پوشيده 

ری که از ترس خيزش توده های جان به لب رسيده، نيست که در کشو
سر هر چهارراه و محل تجمع مردمی ، تعدادی پاسدار ایستاده و ماموران  
انتظامی حتی محل های کم رفت و آمد را هم کنترل می کنند، چنين 
اقداماتی نمی تواند و نمی توانسته است بدون پشتيبانی نهاد های 

تعرض ضد مردمی به توده های افغان در شهر   دولتی رخ داده و تداوم یابد.
یزد در شرایطی رخ داده که هنوز از نظر قانونی روشن نشده است که 
قاتل دختر مورد نظر چه کسی است.  واضح است که حتی اگر قاتل یک 
افغانی هم بوده باشد، این امر باز نمی تواند توجيه گر حمله به افغانی ها 

رار باشد به خاطر جنایت یک فرد یا هر کار خالفی، قرار گيرد.  چرا که اگر ق
فاميل ، دوستان و آشنایان وی و یا همشهری هایش مورد تعرض قرار 
گيرند  آن گا ه باید در نظر گرفت که در کشوری که در هر گوشه اش هر 

 روز این همه دزدی و جنایت رخ می دهد چه وضعی می تواند پيش آید؟ 
ستان دهه هاست که مورد تهاجم در شرایطی که کشور افغان

نيروهای امپریاليستی قرار داشته و جنگ و خونریزی در جهت 
اهداف پليد این نيروها همچنان در این کشور جریان دارد، طبيعی 
است که می شنویم که افغانستان بزرگترین رقم مهاجران را در 
سطح جهان دارا می باشد. بخشی از آن مردم سال هاست که در 

اسکان گرفته و زیر بال خفاش جمهوری اسالمی ظلم و جور  ایران
و سرکوب و دیکتاتوری این رژیم را همراه مردم ستمدیده ایران و 
البته در ابعادی به مراتب فزون تر متحمل شده اند. سال هاست 
که از یک طرف سرمایه داران خونخوار ایران با استثمار هر چه 

و بيکارسازی کارگران ایرانی  شدیدتر کارگران و زحمتکشان افغان
می کوشند بين آن ها تضاد هائی را دامن زنند و از طرف دیگر 

مسبب مبلغين جمهوری اسالمی به هزار شگرد سعی کرده اند 
بسياری از نابسامانی های موجود در جامعه را وجود افغانی ها 
در ایران جلوه داده و ضمن ایجاد تفرقه بين مردم ستمدیده ایران و 

 فغانستان خود را در بسياری از امور از آماج خشم مردم دور نگاها
برخورد وحشيانه اخير به مردم رنج دیده افغان در یزد در همين  دارد.

چهارچوب قرار دارد، بعالوه این که جمهوری اسالمی با ایجاد فضای رعب و 
ها این هدف را هم  وحشت برای افغانی ها و تحت فشار قرار دادن آن

 ٢٠صفحهکنند.ها را مجبور به ترک کشور ل می کند که آندنبا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يانه افغان ستيزی ای که رژیم وابسته به در اعتراض به موج وحش
امپریاليسم جمهوری اسالمی در شهرها و روستاهای ایران براه 

از ظهر امروز تظاهرات ایستاده ای در مقابل دفتر  انداخته، بعد
هواپيمایی جمهوری اسالمی در لندن برگزار شد. در این تظاهرات 

راخوان که به دعوت نيروهای سياسی مختلف و از جمله با ف
فعالين چریکهای فدایی خلق ايران و سازمان دمکراتيک 

تظاهر  در انگلستان بر پا شد، ضد امپریاليستی ایرانيان
های فارسی و  سردادن شعار و پخش اعالميه به زبان کنندگان با
جنایات جمهوری اسالمی بر عليه خواهران و برادران  انگليسی،

گرانه حکومت را  سرکوب های سياست افغانی در ایران را افشا و
در طول این حرکت مبارزاتی شعارهایی به زبان  محکوم کردند.

داده شد . برخی از شعارهای سرداده  انگليسی و فارسی سر
"دست (رژیم)  از سر شده بر عليه رژیم به شرح زیر بودند: 

، " از کارگران و مهاجرین  های مقيم ایران کوتاه باد" افغان
 ، ، "مرگ یر جمهوری اسالمی!" کنيد" مقيم ایران حمایت

،  "جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد"
"کارگران افغان، کارگران ایران، متحد شوید و مبارزه کنيد"، 

"به  ، "زنان افغان، زنان ایرانی متحد شوید و مبارزه کنيد"
 ، ها در ایران باید پایان داده شود" اذیت و آزار افغان

 چنين پالکارد .  هم..و  غيره دانی سياسی آزاد بايد گردد""زن
های بزرگی حاوی شعارهای مبارزاتی و از جمله "پيروز باد مبارزات 

های خاورميانه بر عليه  ضد امپریاليستی دمکراتيک خلق
امپریاليسم و ارتجاع!" در محل تظاهرات نصب شده بود که توجه 

حال گذر را به خود جلب  های در عابرین و سرنشينان اتوموبيل
ظهر امروز به  می کرد. این تظاهرات که از ساعت یک تا سه بعد از

های ضد  طول انجاميد، کوشش مبارزاتی ای در افشای سياست
خلقی و فاشيستی رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی بر عليه توده 

چنين حمايت از مهاجرین  هم های تحت ستم افغانستان و ایران و
در جریان این تظاهرات، فعالين  افغان در ایران بود.تحت ستم 

"عليه افغان  سازمان، اعالميه چریکهای فدایی خلق با عنوان
  ستيزی جمهوری اسالمی به پاخيزیم" را نيز در محل پخش کردند.

  فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در انگلستان
  ٢٠١٢جوالی  ٢١

  
  
  
  

  
  

ليه موج وحشيانه بر ع گزارشي از تظاهرات  لندن
  افغان ستيزي در ايران

 


