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 Political  سياسی

  
  فريبرز سنجری

  ٢٠١۶ دسمبر ٠٧
  

 !ُخزعبالتی از برزخ
 ٣۶ در شماره ًکه چند سالی است در رژيم دار و شکنجه جمھوری اسالمی منتشر می شود ، اخيرا" انديشه پويا"نشريه 

 . مقاله ديگری در تخطئه چريکھای فدائی خلق و رفيق کبير حميد اشرف درج نموده است) ١٣٩۵ ]اسد[مرداد ماه(خود 

نوشته شده است " جالل توکليان "به قلم فردی به نام رفيق حميد اشرف " به بھانه چھلمين سالمرگ"عنوان اين مقاله که 

ھمواره سخيف نشان می دھد که چه نويسنده و چه نشريه مزبور که مطالعه اين مطلب .  می باشد" خاطراتی از برزخ"

خواھان سم پاشی کرده اند ، چگونه چھلمين سالگرد مرگ رفيق کبير حميد اشرف، که ھمه عليه مارکسيست ھا و آزادي

جن پراکنی زندگی اش را فدای آزادی مردمش نمود را بھانه قرار داده اند تا يک بار ديگر عليه چريکھای فدائی خلق ل

کرده و تحليل ھا ، تئوری ھا و ارزش ھای مبارزاتی که آن ھا در جريان مبارزات خود عليه رژيم وابسته به امپرياليسم 

که به اعتبار مبارزات و آرمان ھا و پايداری شان در قلب را شاه آفريدند و ھمچنين شخصيت ھای شناخته شده شان 

 .ھند مورد تخطئه قرار د، دارندیمردم ما جا

نويسنده در زمان نگارش " برزخی" سبک نگارش و حال و ھوای آن، حال ءکه از قضا" خاطراتی از برزخ"در مقاله 

به شکلی ابلھانه و متقلبانه، خود را به جای " نوآوری"نوشته را منعکس می کند، نويسنده برای جذب خواننده با يک 

ناصر مجروح و يک رفيق دختر را : "شته و مدعی شده است کهرفيق حميد اشرف گذاشته و به نام  وی ، عليه وی نو

 روزی که بعد از اين واقعه ۴٣ و شرح عمل به اين دستور سازمانی را بی ھيچ شرمساری در  خودم به رگبار بستم

 پيش از پرداختن به اين جعليات بايد گفت صرف کاربرد اين سبک در نوشتن،."  گفتمءزنده بودم، به چند تن از رفقا

يعنی جازدن خود به اسم حميد اشرف، پيش از ھر چيز ابتذال ادبی قلمزن نان آلوده خوری را به نمايش می گذارد که با 

ھمچنين چنين سبک نگارشی نشان می دھد که چنين . چنين ترفندی قصد دارد دروغ ھايش را بيشتر به خواننده قالب کند

ثير أنوشته ھای سابق خودشان و ھمکاران شان در مورد مذکور ، تقلم به مزدانی ، به خوبی می دانند که خروارھا 

دلخواه دشمنان رفيق حميد اشرف و يارانش را بر روی ذھن جوانان پويا و مبارز بر جای نگذارده، پس حقيرانه می 

کی به گرم  به جای زبان رفيق حميد اشرف ، کمءدر سبک، يعنی نشاندن قلم دروغ و ريا" نوآوری"انديشند که شايد اين 

با در نظر گرفتن اين نکته اکنون می توان به اين پرداخت که . تر شدن کسب و کار حقير و رسوای امثال نويسنده بنمايد

 و توھين مطرح می کند، رفيق حميد اشرف در ء که جناب جالل توکليان ، نويسنده اين مطلب سراسر افترائیبنا به ادعا

. رفيق ناصر شايگان را ھمراه با رفيق دختری به گلوله بسته و کشته است" بان خيامتھران نو، خيا"زمان فرار از خانه 
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 گفته که او ھم ءکيد کرده که حميد اشرف اين ماجرا را به يکی از رفقاأُنامبرده برای سنديت دادن به خزعبالت خود ت

گرچه نويسنده . است" تشر کرده من-  ١٣۵۵ به تاريخ دی ماه -  چريک ھا ٢٢نشريه داخلی شماره "شرح ماجرا را در 

 خلق را منبع استناد جعليات ئیچريکھای فدا" نشريه داخلی "ًکوشيده تا برای به خورد مخاطب دادن دروغ ھايش ظاھرا

در حقيقت منبع اصلی . خويش اعالم کند ، اما واقعيت اين است که خود اين استناد نيز يک جعل اندر جعل آشکار است

ری يکی از ھمکاران ارشد نويسنده در نھاد ھای منتسب به وزارت اطالعات رژيم می باشد که اين دروغ، محمود ناد

را به " ١٣۵٧ خلق از اولين کنش ھا تا بھمن ئیچريکھای فدا"وزارت اطالعات جمھوری اسالمی در کتاب خود به نام 

  .نام وی منتشر نمود

با آن را تعقيب کرده اند ، می دانند که در کتاب مزبور تمامی کسانی که اين کتاب را خوانده و مباحثات در رابطه 

  ارديبھشت٢۶نويسنده با وقاحت خود ويژه اش و بدون ذکر ھيچ منبع و سندی مدعی شده بود که رفيق حميد اشرف در 

 می نيرو ھای شاه قرار گرفته بود فرار" يورش"که مورد " تھران نو، خيابان خيام" ھنگامی که از خانه ۵۵ سال ]ثور[

ان شام اسبی را با دست خود و با گشده و دو رفيق جوان يعنی رفقا ناصر و ارژنگ شاي" رفتار ھولناکی"نمود دچار 

در ھمين : " آن کتاب چنين است۶۴۵عين جمالت درج شده در صفحه . به قتل رساند" شليک گلوله ھائی به سرشان"

 آخرين لحظات پيش از فرار، ارژنگ و ناصر شايگان شام او در. خانه بود که رفتار ھولناکی از حميد اشرف سر زد

 ساله، ١٣ و ١٢گرفتار شوند و از طريق آن دو کودک " زنده"ُاسبی را با شليک گلوله ھائی به سرشان کشت؛ تا مبادا 

  ."اطالعاتی به دست ساواک و کميته مشترک بيفتد

و ھر فرد و نيروی . شاگری ھای گوناگونی مواجه شدمی دانيم که اين دروغ وقيحانه در زمان انتشار آن کتاب با اف

سياسی از زاويه ای و با تکيه بر تجربياتی که از شيوه کار ساواک و حمله ساواک به پايگاه ھای سازمان چريکھای 

از ھمه مھمتر رفيق مادر، فاطمه . فدائی خلق ايران وجود داشت به تحليل آن پرداخته و نادرستی آن را بر مال نمود

که به صورت نامه " برای فرزندان من اشک تمساح نريزيد"يدی، مادر رفقا ناصر و ارژنگ در مطلبی تحت عنوان سع

 منتشر شد با استناد به واقعيت ھای عينی، رسوائی دروغ پردازی ھای ١٣٨٧ ]عقرب[ آبان١١سرگشاده ای به تاريخ

  . ديده عيان ساختان وزارت اطالعات را به شکلی عميق و از زبان مادری درد مأمور

محمود نادری پس از آن که ادعای رذيالنه وی در مورد کشتن ارژنگ و ناصر شايگان شام اسبی توسط رفيق حميد اما 

.  اشرف با افشاگری ھای کوبنده و گوناگون رسوا شد ، در پاسخ به اين افشاگری ھا به شگرد شيادانه ديگری دست يازيد

تأملی در نقد کتاب : "که آن را١٣٨٨ ]ميزان[به تاريخ اول مھر" ّديشی و رد حقيقتان خيال"در مطلبی تحت عنوان وی 

 ناصر و ءدر مورد دروغی که در کتاب خود در رابطه با کشته شدن رفقاجلوه می داد، " "  خلقئیھای فدا چريک"

صفحات " را از لهأارژنگ به دست رفيق حميد اشرف نوشته بود به شگرد جديدی متوسل شده و مدعی شد که اين مس

به اين .   اخذ نموده است١٣۵۵ ]جدی[ سازمان چريکھای فدائی به تاريخ دی ماه٢٢نشريه درونی شماره " ٣٩ الی ٣۵

ترتيب کسی که در زمان انتشار کتاب مزبور الزم نديده بود تا ھيچ منبعی برای خواننده در مورد يک ادعا و دروغ 

 قتل در ألۀموضوع درج مس! بعد ناگزير به صرافت يافتن و اعالم منبع افتادبزرگ تاريخی ذکر کند ، يک سال و نيم 

  !از اين جا و در اين رابطه اختراع شده است"!  خلقئینشريه داخلی چريکھای فدا"

 اين درست ھمان منبع دست ساز نادری و وزارت متبوعه يعنی وزارت اطالعات جمھوری اسالمی ست که اکنون ًاتفاقا

امری که نشان .  در نوشته اخيرش جھت سنديت دادن به دروغ ھای وقيحانه اش به آن استناد کرده استجالل توکليان

اما با توجه به اين واقعيت . و از روی دست چه کسانی کپی می کند!  می دھد ايشان پشت سر چه کسی نماز می خواند

طالعات و چه به دليل دروغ ھای شاخدارش مزبور خود چه به دليل شغل نا شريفش در وزارت جھنمی ا" پيشنماز"که 
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 در اين جا بايد ياد .برزخی شده پی برد" پسنماز"، رسوای عام و خاص است ، بھتر می توان به دالئل وضع اسفناک 

وقتی پيشنماز : "رفيق کبير عباس مفتاحی، از بنيانگذاران چريکھای فدائی خلق را گرامی داشت که ھميشه می گفت

  ".ه حال پسنمازچنين باشد وای ب

به تعداد بی " پاسخ"ش در م پس از انتشار کتاب پر از دروغمحمود نادری کسی است که يک سال و نييعنی " پيشنماز"

نوشت و ادعاھای قبلی خود را دوباره دست کاری " ّانديشی و رد حقيقت خيال"شماری از منتقدينش مطلب ديگری به نام 

اين در . ھای جھنمی غوطه می خورند" خيال انديشی"اقع چه نھاد و کسانی در و بار ديگر نشان داد که در و. نمود

ی را تحت عنوان نشريه درونی سازمان چريکھای فدائی خلق ايران منتشر نمود و به مطلب، محمود نادری متن جعلي

ايجاد کرده و ی تغييرآشکاری در ادعای قبلی خود مبنی بر کشته شدن رفيق جوان ارژنگ به دست رفيق حميد اشرف 

به : "در سناريوی جديد به جای ارژنگ يک رفيق دختر قرار داد و مدعی شد که در نشريه درونی سازمان آمده است که

يک رفيق دختر نيز مثل اين . کرد خورده بود و کنار آتش افتاده بود و ناله می] ک[ای نارنج رفيق ناصر شايگان گويا تکه

 در داستان تغييراما ھمين ."  تاده بود که به طرف شان تيراندازی کردم و شھيد شدندکه تير خورده بود و کنار آتش اف

ش ھم ذکر نشده و روشن ھم نشده کيست ، شايگان با يک رفيق دختر که ھويتکذائی يعنی تعويض جای رفيق ارژنگ 

اين ھا به واقع .  بيش نبوده اندنشان داد که ھم اين اتھام و ھم اتھام اوليه که منبعی ھم برايش ذکر نشده بود ، دروغی

دروغ ھائی ھستند که از سوی نويسنده و نويسندگان کتاب دشمن برای تخطئه رفيق حميد اشرف و چريکھای فدائی خلق 

يعنی جالل توکليان اين است که حال می خواھد دروغ ھای وزارت " برزخی" نويسنده ئیرسوا. ساخته شده بود

  . از زبان خود رفيق حميد اشرف تکرار و به خواننده قالب کنداطالعات را به طرز ناشيانه ای

 صفحه ای خود عليه چريکھای ٩٨۴اما پرسيدنی است که چرا نويسنده يا نويسندگان کتاب دشمن در زمان تھيه کتاب 

نشريه  به جای رجوع به - که بدون شک با توجه به حجم کتاب ، چند سالی کار تدوين آن طول کشيده است -فدائی خلق 

 مورد ادعای خود بدون ارائه ھيچ سندی ، مدعی کشته شدن ناصر و ارژنگ به دست ٢٢داخلی به اصطالح شماره 

 وجود خارجی نداشته و حاصل ًی اصالشان می دھد که چنان نشريه داخليرفيق حميد اشرف شدند؟   اين امر خود ن

ن برای رفع و رجوع دروغ ھای افشاء شده شان می  ھای نويسندگان وزارت اطالعات و وابستگان شا"انديشی خيال"

باشد، و گرنه اگر چنين منبعی وجود داشت ، آن ھا که برای خيلی از دروغ ھای شان منبعی جعلی درست کرده اند چرا 

 اين واقعيت ھمچنين نشان.   برای اتھام بزرگی که به رفيق حميد اشرف می زنند ھيچ منبعی اعالم نکرده بودندءاز ابتدا

داد که در واقع نويسندگان وزارت اطالعات و از جمله محمود نادری در زمان تھيه کتاب عليه چريکھای فدائی خلق به 

بر اساس متن منبعی که محمود . نابی را برای فريب خوانندگان خود اختراع نمايند" سند"فکرشان نرسيده بود که چنين 

ش را پس گرفته ست که او برخی از ادعا ھای سخيفعالم نمود ، روشن انادری يکسال و نيم بعد از انتشار کتاب آن را ا

امری که بار ديگر نشان می دھد اتھامات وارده به رفيق حميد اشرف ، از .  و به آن ھا رنگ و جالی جديدی زده است

  . ُاس و اساس دروغی بيش نبوده اند

ترکيب کودک و دختر، به عنوان ردم ما اين است که  دروغ ھا و اتھامات نادری ، تصور دشمنان مۀدر نسخه اصالح شد

قربانی در تبليغ عليه چريکھای فدائی خلق و رفيق حميد اشرف کارآئی بيشتری خواھد داشت که حال جالل توکليان با 

 اما . ارائه شده از سوی نويسندگان وزارت اطالعات ، آن را در نوشته اخيرش تبليغ نموده استنسخهتکيه بر آخرين 

ی ھم به آن استناد کند "حقير"رد محمود نادری در علم کردن نشريه درونی ، مثل تف سر باال می ماند که ھر فرد شگ

  .از آلودگيش مبرا نخواھد ماند ، حال چه از جھنم آمده باشد چه از برزخ
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 کند ، فراموش می اما، جالل توکليان قلم به مزد حقير وزارت اطالعات وقتی که به شگرد جديد پيشنمازش استناد می

از آرمان خواھی تا پول : فدائيان خلق(در مقاله ای به نام ١٣٨٧ و به دنبال چاپ کتاب دشمن در سال ًقبال کند که خودش

که در نشريه شھروند امروز منتشر شده بود؛ در تکرار اراجيف کتاب وزارت اطالعات با )  دانه و جوانه–پوتيسم 

او حتی در اين .  ناصر و ارژنگ را با شليک گلوله کشته استء رفقاًاشرف خود شخصاقاطعيت گفته بود که رفيق حميد 

عين !  زمينه و در داستان سرائی مشمئز کننده اش ، از آن چه در کتاب وزارت اطالعات آمده بود ھم فراتر رفته بود

کند که در آن دو کودک و نيز سرانجام ساواک خانه ای را محاصره می : "جمالت بيشرمانه او در آن مقاله چنين است

 –مشھور بود " رفيق کبير" بنيانگذار و ستاره پرفروغ سازمان و کسی که حتی در زمان حيات خود به –حميد اشرف 

در آخرين لحظات، حميد . نبرد در می گيرد و اعضای خانه تيمی يکی پس از ديگری از پای درمی آيند. حضور دارند

ا می دانست و آن را از ديگران پنھان کرده بود به قصد فرار از خانه خارج می شود، اشرف که راه نجات از مھلکه ر

اما ھنوز چند گامی برنداشته، به پشت بازمی گردد و در اقدامی ھولناک دو برادر را که معصومانه و آرام و رنگ پريده 

 سر آن ھا نشانه می گيرد و ماشه را می در گوشه ای از اتاق پناه گرفته بودند، به سمت ديواری می کشاند، تفنگ را بر

داستايفسکی گفته بود که مرگ يک کودک می توانست خدا را ناپذيرفتنی کند، اما حتی او نيز مرگ يک کودک را . کشد

  ھمان طور که گفته شد شگرد محمود نادری جھت توجيه دروغ ھايش ھمانند تف ."در چنين شرايطی تصور نکرده بود

 برای تمامی اين سندآخر در متنی که نادری به عنوان .  باال است که حاال گريبان پسنماز حقيرش را گرفته استسر 

 در حالی که جالل توکليان با ًمثال.  داستان سرائی مشمئز کننده چاپ کرده ، ھيچ کدام از اين الطائالت وجود ندارد

ه نجات از مھلکه را می دانست و آن را از ديگران پنھان را"بالھت خود ويژه اش مدعی شده که رفيق حميد اشرف 

، در متن ساخته شده به وسيله نادری گفته می شود که رفيق حميد با رفيق فرھاد صديقی پاشاکی و يک رفيق " کرده بود

نداشته باشد با چنين رسوائی ھائی آيا بھتر نيست که جناب توکليان کاری به داستايفسکی !  دختر مبادرت به فرار نمودند

به خصوص . سرگرم کند) آخوند مرتجع ضد مشروطه) (١"(شيخ فضل هللا نوری"و خود را با زندگينامه نوشتن برای 

  .که وی ھوادار دو آتشه رژيمی است که کودک کشی و زن ستيزی يکی از مشخصه ھای آن می باشد

ه ساختگی و دروغ است نيازی ھم نيست که از آن جا که کل داستانی که وزارت اطالعات جمھوری اسالمی مطرح کرد

وزارت اطالعاتی ھا و يا قلم به مزدان آن نھاد معلوم الحال توضيح دھند که باالخره اگر منبع ادعای آن ھا اسنادی است 

که از ساواک به دست آن ھا افتاده و ارثيه آن نھاد جنايتکار به فرزند خلفش می باشد ، چگونه نويسندگان وزارت 

چريک ھای فدائی خلق از نخستين کنش ھا تا "ت متوجه ترکيب کودک و دختر نشده و داستان درج شده در کتاب اطالعا

را بر اساس کشتن دو کودک ساخته و مونتاژ کرده بودند و در آن کتاب کذائی نامی از رفيق دختر نبرده " ١٣۵٧بھمن 

 بستن به چريکھای فدائی تا آن جا پيش می رود ءفترابه راستی چگونه ممکن است نھادی که در دروغ سازی و ا! بودند

که حتی رفقائی که در زير شکنجه ھای وحشيانه ساواک جان باخته اند را ھمکار ساواک جلوه می دھد ، فراموش کرده 

رفيق دختری را ھم با شليک به او، کشته " تھران نو، خيابان خيام"باشد که رفيق حميد اشرف در زمان فرار از خانه 

  ؟!است 

ی که اينان مدعی نقل قول ازش اين است که اگر نشريه درونيمطلب مھم ديگر در رد ادعاھای نويسنده برزخی و پيشنم

از آن ھستند در اختيار ساواک بوده و از اين طريق به دست وزارت اطالعاتی ھا رسيده است چرا خود ساواک که از 

شان ناراضيان " ايدئولوژی بنيادی" شد که چريکھا برای حفظ قول رفيق حميد اشرف نامه جعل می کرد و مدعی می

می کردند ، چنين سندی را در ھمان زمان در روزنامه ھايش منتشر نکرد و از " تصفيه درون سازمانی"داخلی را 

ن نيست افشای چنين سند مھمی سر باز زده و از آن عليه چريکھای فدائی استفاده نکرده است؟  آيا ھمين واقعيت بيانگر آ
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که نشريه درونی کذائی که اطالعاتی ھای جمھوری اسالمی و وابستگان شان برای تأئيد دروغ ھای خود عليه رفيق 

 وجود خارجی نداشته است؟  واقعيت اين است که تا کنون ًحميد اشرف و چريکھای فدائی خلق عنوان می کنند اساسا

فدائی خلق و تاريخ آن حتی از طرف نيروھای راست نوشته شده رغم انبوھی از مطالبی که در رابطه با چريکھای  علی

  . کسی ادعای مطلع بودن از وجود چنين نشريه ای نکرده است

با توجه به اين که من خود در آن دوران در زندان بودم ، پس از خواندن ادعای نويسنده وزارت اطالعات در مورد 

شی در سازمان آن دوره ، از افراد مختلفی که در آن سال ھا در نشريه درونی مورد بحث و در مورد وجود چنان گزار

ال نمودم که ؤصفوف سازمان چريکھای فدائی خلق ايران فعاليت می کردند ، در مورد صحت و سقم چنين نشريه ای س

نشريه ای اين امر نيز به نوبه خود نشان می دھد که چنين . ھمگی از وجود چنان نشريه درونی ابراز بی اطالعی نمودند

  .   ساخته تخيالت و اختراع وزارت اطالعاتی ھای جمھوری اسالمی می باشد

ت نمی کند که مطابق رسم جاری ضرورت قيد أدرست به ھمين خاطر است که جالل توکليان در نوشته خود حتی جر

منبع وی در استناد به کردن نام منبع يا مرجع در يک نوشته مربوط به مسايل تاريخی را به خواننده بگويد، چرا که 

  . ش يعنی محمود نادری ست"پيشنماز" خلق اظھارات ئیچريکھای فدا" نشريه داخلی"

از سوی ديگر استناد به نشريه درونی کذائی و نقل دروغ ھای جديد در رابطه با آن ، بيش از پيش دروغ بودن اساس آن 

طرح ادعا ھای مختلف و متضاد . ود را برمال می سازدچه وزارت اطالعات در کتابی که به نام محمود نادری منتشر نم

با ھم از يک واقعه واحد نشان می دھد که ھمه داستان سازی ھای اين جماعت که حرفه ای جز جنايت عليه مردم و 

 سال گذشته نشان داده اند که کسب و ٣٨اذيت و آزار و سرکوب مردم ستمديده و شکنجه زندانيان سياسی ندارند و در 

ان جز مرگ و نيستی نمی باشد ، دروغی بيش نبوده و تنھا برای تخطئه چريکھای فدائی خلق و تحريف يک دوره کارش

  .درخشان از مبارزات مردم ايران عليه ظلم و استبداد عنوان می شوند

 برای پيشنماز جالل توکليان يعنی محمود نادری برای خدشه وارد ساختن به چريکھای فدائی خلق در دست و پائی که

توجيه دروغ ھای خود می زند ، وقتی که با ظرافت ابلھانه اش رفيق دختری را جايگزين رفيق ارژنگ کرد و به اين 

 آشکار نمود ، از تک و تا نيفتاده و مدعی می -  چه متوجه بوده باشد و چه نباشد - وسيله نادرستی ادعای اوليه اش را 

ام فقط بر اساس گواھی  ته شدن ھر دو کودک توسط حميد اشرف سخن گفتهاگر من مبتنی بر اين روايت از کش: "شود که

می گويند دروغگو ھر چه که ."  پزشکی قانونی است که مرگ ھر دو را ناشی از شليک به جمجمه اعالم کرده است

  نادری . ھای خود دست و پا خواھد زدئیبيشتر تالش کند تا دروغ ھايش را موجه جلوه دھد، بيشتر در دام دروغ گو

اين سخنان که در توجيه تناقض روايت قبلی اين فرد اطالعاتی با روايت آخرش عنوان شده . مصداق چنين واقعيتی ست

آيا نيازی ھست که به چنين چھره رسوائی گفت که در صحنه نبرد ھر کس به . است باز خود دارای تناقضاتی است

ود و در نتيجه اصابت گلوله به جمجمه رفقا ارژنگ و ناصر تازه شکلی و با اصابت گلوله به جائی از بدنش کشته می ش

اگر اين ادعا درست باشد چه ربطی به اتھامی دارد که شما سخيفانه به رفيق حميد اشرف وارد می کنيد؟  از طرف ديگر 

 درج شده آن چه در مورد رفيق ارژنگ ھم می گوئيد با واقعيت انطباق ندارد چرا که عکس جسد رفيق ارژنگ شايگان

در کتابی که خودتان چاپ کرده ايد به ھيچ وجه بيانگر آن نيست که گلوله ای به جمجمه وی اصابت کرده است و اين 

 اين جماعت را الطائالت وقتی انسان ًواقعا. رژيم شاه می باشد" پزشکی قانونی"دقيقا در تقابل با گواھی ادعائی تان از 

جالب است که بعد از . ند که آن ھا تا چه حد خواننده خود را ساده فرض کرده اندمی خواند انگشت به دھان باقی می ما

را منبع اتھام رذيالنه خود اعالم کرد برای گمراه نمودن " گواھی پزشکی قانونی" وزارت اطالعات مأموراين که 

که سازمان پزشکی قانونی کنم  در اين جا اضافه می: "خواننده و نشان دادن دقت خود در دروغ سازی مدعی می شود که
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يعنی در ميان دريائی دروغ حاال خواننده بايد به ." در برگه مربوطه ، نام ارژنگ را به اشتباه ابوالحسن ذکر کرده است

اين باور نمايد که راوی داستانی سرتا پا جعلی از چه دقت و صراحتی برخوردار است که متوجه اشتباه پزشکی قانونی 

  ! ترژيم شاه ھم شده اس

ھمان طور که ديده شد چه خود اطالعاتی ھا و چه نان آلوده خورھايش عليه حميد اشرف و يارانش که ھمچون خاری 

 ءيک بار می گويند حميد اشرف و نه ساواکی ھای بی ھمه چيز، رفقا. در چشم ارتجاع فرو رفته اند، به صف شده اند

ال قرار می گيرند که شاھد شما کيست؟ جواب می ؤرد سوقتی رسوا می شوند و مو!  ناصر و ارژنگ را کشته است

ھمان طور !   خلق؛ و با کم حافظگی مختص دروغ گويان اضافه می کنند که بلهئیچريکھای فدا" نشريه داخلی"دھند 

را با شليک گلوله کشته " دختر"و يک رفيق " ناصر"د شده که حميد اشرف رفيق ئيأکه گفتيم در اين نشريه داخلی ت

رو می شود، باز ھم از تک و ه  و دوباره که اين تناقض و فريبکاری شان با خنده و استھزای افکار عمومی روب! است

اين ھا ھمه نمايش !!  تا نيفتاده و می گويند آخر پزشک قانونی شاه نام ارژنگ را به اشتباه، ابوالحسن ثبت کرده است

با . الل توکليان ھا و ساير کارمندان فکری دشمن می باشدآشکار يک ورشکستگی ضد انقالبی و رسوای نادری ھا و ج

سربازان امام زمان ھر وقت ھم مصلحت ديدند داستان نگاھی به اين دروغ سازی ھا ، ديگر تعجبی نخواھد داشت اگر 

 بايد گفت که فقط مانده که فردا يکی ديگر از قلم به مزدان وزارت.  دھند و دروغ جديدی ساز کنندتغييرفوق را 

حمله نکرد ، بلکه اين خود " تھران نو، خيابان خيام"اطالعات خواب نما شده و ادعا نمايد که اصال ساواک شاه به خانه 

راستی در چنين حالتی ، اين ھائی که تا !  نمود" تصفيه درون سازمانی"حميد اشرف بود که ھمه اعضای آن خانه را 

دند ، چه دارند که بگويند؟  خوب در مسابقه دروغ و وقاحت ، کنون از روی دست چنين پيشنماز ھائی کپی می کر

که تازه پا " خونسرد و بی رحم"آيا نبايد کاله شان را برای ھمکاران . انی پيدا شده اند که از قبلی ھا جلو زده اندمأمور

  ) ٢. (بگذارند" باال"ُبه ميدان خزعبالت گفتن گذاشته اند 

عات وجود ندارد و در اين مافيا رسم اين است که ھر کس ساز خودش را بزند و يا چنين رسمی در مافيای وزارت اطال

 !کاله سر ديگری بگذارد

 در نامه سرگشاده - مادر شايگان -در خاتمه اين مطلب بد نيست به اين امر ھم اشاره شود که می دانيم که رفيق مادر 

 ناشی گری به جلد روباھی مکار رفته و خود را حاال که با: "اش خطاب به نويسندگان کتاب دشمن نوشته بود که

ی ھم به ھمپالگی ھای ساواکی تان می کرديد "انتقاد"طرفدار سينه چاک کودکان من جلوه می دھيد، حداقل در اين کتاب 

ا را از قبل شناسائی کرده و می دانستيد که دو کودک در آن زندگی می کنند، چر" منزل"و به آن ھا می گفتيد شما که آن 

، به "منزل"به طريقی عمل نکرديد که جان آن دو حفظ شود؟  چرا با وجود آگاھی به حضور کودکان بی دفاع در آن 

گلوله باران کردن آن جا پرداخته و بی محابا آتش مسلسل ھای تان را به روی ساکنان آن جا گشوديد و پيکر ھر يک از 

آفريديد؟  چرا چنين " جنايت ھولناکی"ين ترتيب با کشتن آن کودکان، آنان را با ده ھا گلوله سوراخ سوراخ کرديد و به ا

  ".ساده ای را به ھمپالگی ھای تان نکرديد؟ طرفداری از ساواک تا به کجا؟" انتقاد"

شيوه ساواک : "حال جالل توکليان در خاطراتش از برزخ برای بی اثر کردن اين استدالل درست و منطقی می نويسد که

حتا در آن لحظه می توانستيم . خواست زنده تسليم شوند ای را که محاصره می کرد از چريک ھا می نهاين بود که خا

در حالی که در توصيف صحنه حمله به خانه ، خود ." ھا را به بيرون روانه کنيم و بعد خودمان جنگ را شروع کنيم آن

تعاقب اين حرفم به سرعت به طرف در رفتم و آن م: "محمود نادری در بازسازی نشريه داخلی فوق الذکر نوشته بود که

ن آن به کوچه نگاه کردم که در ھمان لحظه تيری از جلوی صورتم رد شد و به در ئيرا کمی باز کردم و از قسمت پا

يعنی به ادعای نوشته ساخته شده به وسيله وزارت اطالعات حتی باز کردن ." به سرعت به طرف اتاق برگشتم. نشست
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حال اين از برزخ برگشته بی .  ان ساواک مواجه شده بودمأمورنه از سوی رفقای محاصره شده با شليک گوشه در خا

 در را باز می کردند و ناصر و ارژنگ را بيرون می فرستادند و ساواکی ھای جنايت کار ھم ءنوا می خواھد که رفقا

يکھا اعالم می کردند و شايد ھم دسته گلی مراتب امتنان و سپاس خود را به چر" دوستی- کودک"حتما نخست از روی 

چنين حرف ھائی !  خود را شروع می کردند" جنگ"برای آن ھا می فرستادند و پس از پايان مراسم و آمادگی آن گاه 

در دفاع از خوی جنايتکارانه ساواک را نبايد جدی گرفت چون نه از طرف آدم ھای جدی زده می شوند و نه خود آن 

  .  ی گويند به آن باور دارندھائی که چنين م

بر سر " واليت مطلقه فقيه"در دوران " سربازان گمنام امام زمان"باالخره گويندگان چنين سخنانی تجربه آن چه که 

مردم و زندانيان آورده اند را ديده و يا خود از مجريانش بوده اند و می دانند که سازمان دھندگان کھريزک با در بنديان 

  .ُبه ھمين دليل ھم چنين پيشنھاد ھائی را بايد فقط خزعبالتی از برزخ تلقی نمود.  تار می کنندخود چگونه رف

ان وزارت اطالعات و نامه ھای جعلی ساواک شاه که در مأموراز آن جا که نوشته جالل توکليان بر اساس دروغ ھای 

ناد به چنين منابعی ، بار ھای بار نشان معرفی می شوند نوشته شده و رسوائی است" سند"جمھوری اسالمی به عنوان 

  .وجود ندارد" ُخزعبالتی از برزخ"داده شده است ، به نظر می رسد که نيازی به پرداختن بيشتر به 

  ١٣٩۵ ]قوس[آذر

  

  :زيرنويس ھا

  . يکی از نوشته ھای ايشان شرح حال و زندگانی شيخ فضل هللا نوری می باشد-١

در مقاله سرتاسر ھجو " خاطراتی از برزخبه بھانه چھلمين سالمرگ  ی حميد اشرفنجواھا" نويسنده معلوم الحال -٢

: مزه می پراند و می نويسد که) مايکل گورلئوده(خود ضمن مقايسه رفيق حميد اشرف با رھبر مافيا در فيلم پدر خوانده 

 چه سرسختی و قاطعيتی برای حيا آره کاله کارگری ات را باالتر بگذار رفيق کبير مايکل گورلئوده ، خونسرد بی"

  ".تصفيه عناصر ناصالح و بی کيفيت از سازمان داشتی

  

 

 

 


