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 اشرف دھقانی

  ٢٠١۶ جون ٠٩
  

  " !بی ھمه چيز" در خاطرات يک ساواکی "حميد اشرف"رفيق 
با امضای " رف از نگاھی ديگری حميد اشا" افسانه" و گريز ساواک با چريک جنگ"ًاخيرا نوشته ای تحت عنوان 

 سخنان يک مأمور امنيتی رژيم شاه می باشد و به صورت يک مصاحبه تنظيم گشته ۀکه در برگيرند" ايرج مصداقی"

ًدر اين مصاحبه ظاھرا از چگونگی دست يابی ساواک به بسياری از خانه ھای تيمی چريکھای فدائی . منتشر شده است

 يک اسطوره ۀ مثاب کمونيستی که اکنون ديگر در ميان مردم ايران بهۀ اين رزمند-"اشرفحميد "خلق و به رفيق کبير ما 

  .      سخن رفته است- شناخته می شود) ی ا" افسانه"نه ( ی ئو چريک افسانه 

 از نزديک فعاليت مشترک "حميد اشرف" پنجاه در درون سازمان چريکھای فدائی خلق با رفيق ۀاز آن جا که من در دھ

 تأکيد ءه و از برخی از جزئيات امور در رابطه با اين رفيق مطلع می باشم و از طرف ديگر ھمواره در بين رفقاداشت

 آن ]سرطان[ تير٨که اوج آن در (١٣۵۵کرده ام که تحقيق و بررسی داليل واقعی ضربات ساواک به سازمان در سال 

و اين ) مصاحبه(رفقائی نظر مرا در مورد اين نوشته يکی از مھمترين وظايف نيروھای کمونيست می باشد، ) سال بود

در پاسخ به اين خواست قبل از ھر چيز بايد تأکيد کنم که نيروھای . که تا چه حد می توان به آن استناد نمود جويا شده اند

ی ھمه ب"ِانقالبی نبايد کمترين ارزشی برای اظھارات مصاحبه شونده که يک عنصر ساواکی به قول توده ھای مردم 

 عکس به منظور الپوشانی هکه اين مصاحبه نه برای آشکار کردن حقيقت بلکه درست ب  چرا- می باشد قائل شوند " چيز

  .حقيقت و مخدوش کردن اذھان تنظيم شده است

روايت "ًاتفاقا خود ساواکی مصاحبه شونده در ھمان ابتدای مصاحبه برای کسانی که از چنان تربيتی برخوردارند که 

برايشان به يک فرھنگ تبديل شده جای ترديدی باقی نگذاشته است که برای دستيابی به حقيقت نبايد به " ند تاريخمست

اسرار سوژه "، "آينده"و نه در " امروز"او با قاطعيت برای خواننده روشن می کند که نه . سراغ عنصری چون او رفت

از ھمين احساس تعھد عميق اين ساواکی به دستگاه ". نت نکندسوگند خورده که خيا"چرا که " ھايش را فاش نخواھد کرد

برای کشف "  کار تاريخیۀدر زمين"معلوم می شود که ) ن امروزی شانو ميراث دارا(اطالعاتی اربابان سابق 

ی ھای وی منعکس کننده حقيقت نبوده و لذا ازھيچ ارزشی برخوردار ئ ھا يا به عبارت ديگر داستان سرا، گفته"حقيقت"

واقعيت اين است که نيروھای امنيتی رژيم شاه در دستگاه جنايتکار، تبه کار و فاسد ساواک که زخم خورده ھم . نيستند

 توده ھای تحت ستم ايران با اظھارات و ۀ دشمنان قسم خوردۀمی باشند ھمچون اطالعاتی ھای جمھوری اسالمی به مثاب
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ختن چنين بازی ھای امنيتی تنھا تحريف تاريخ به سود نيروھای استثمار نوشته ھای خود و به عبارتی ديگر با به راه اندا

  .ن ندارنداگر را دنبال می کنند و قصدی جز پھن کردن بساط حيله و دروغ در مقابل مبارز

: وليت خود را در ساواک تعقيب و مراقبت و شنود اعالم می کند؛ و می گويد ؤمأمور امنيتی مصاحبه شونده آخرين مس

وزيری بود،  که وابسته به نخست) ساواک( به خدمت سازمان اطالعات و امنيت کشور ١٣٣٨ ]جوزا[ردادماه در خ"

ويراستاری از -."ھای رنجری و چتربازی را نيز گذراندم دوره.  ساواک طی کردمۀ حفاظتی را در دانشکدۀدور. درآمدم

... داشتن ديپلم خود فروشی و رذالت و قساوت و" ساواک ۀدانشکد" البته به ياد داشته باشيم که برای ورود به  (-پورتال

ھای " روايت"ساواکی مزبور در اينجا از طريق تريبونی که در اختيارش گذاشته شده ضمن نقل . !!)الزامی بود

دروغين و مشغول کردن اذھان با داستان ھای جيمزباندی، در عين حال سعی کرده است حقانيت عملکردھای انقالبيون 

ال برده و در ذھن خواننده در درستی و واقعی بودن آن ھا ايجاد ؤ پنجاه و اسناد به جا مانده از آن ھا را زير سۀھمسلح د

محتاج زبان " حقيقت" وافر به کشف ۀاين کار او البته به سود کسانی ھم می باشد که به دليل عالق. شک و ترديد نمايد

 پنجاه رونق ۀعليه چريکھای فدائی خلق و مجاھدين انقالبی در دھدروغگوی وی ھستند تا بتوانند به سم پاشی خود 

بيشتری داده و نقش ضد انقالبی خود را در مخدوش کردن تاريخ واقعی مردم مبارز ايران که بايد چراغ راه آيندگان 

  .گردد ، ايفاء کنند

حسن توجه به حق و احساسات او با استفاده از .  مطلب از طرف ساواکی مزبور نيز جالب توجه استۀچگونگی ارائ

 دست به شيادی و عوامفريبی زده و در حالی که پنھان نمی کند که "حميد اشرف"پاک نيروھای مبارز نسبت به رفيق 

در ھمان حال سعی می کند خود را شريک در " (!!) وظيفه" البته بر حسب -تشنه به خون اين رفيق کبير بوده 

البته .  جلوه داده و سخنانش را بر اساس ذھنيت آن ھا تنظيم کند"حميد"ت به رفيق احساسات مردم آزاديخواه ايران نسب

ً خود را بسيار حقير می يابند بلکه آن ھا اساسا در "حميد اشرف"اين واقعيتی است که ساواکی ھا نه تنھا در مقابل رفيق 

البيون را در چنگال خود داشته و شکنجه  پنجاه حتی ھنگامی که آن انقۀمقابل عظمت بسياری از انقالبيون مسلح در دھ

ِ پستی و حقارت خود در مقابل آن انقالبيون ۀھای وحشيانه بر آن ھا اعمال کرده بودند ھمواره با پی بردن به درج
بيھوده نيست که اين ساواکی در اواخر مصاحبه اش يک مرتبه به ياد يکی .  سرفراز ، از احترام به آن ھا سخن گفته اند

آخر شکنجه .  می افتد و با احترام از او ياد می کند"عباس مفتاحی"نگذاران چريکھای فدائی خلق، رفيق کبير از بنيا

 يعنی ھمان تھرانی شکنجه گر "بھمن نادری پور"ش حتمل  نيست خود وی در کنار رئيس که غير م–گران اين رفيق 

. ُ، خرد و تحقير شده بودند"مفتاحی" رفيق ۀ قھرمانان در مقابل عظمت مقاومت بسيار-معروف، يکی از آن ھا بوده باشد 

 ھم دم می زند و می کوشد زھر سخنانش را با "حميد اشرف"در ھر حال او در اين جا از احترام نسبت به رفيق 

  .يادآوری شخصيت واالی اين رفيق  به خورد خواننده بدھد

گاه ھای ننگين قرون وسطائی ساواک مرتکب چه از طرف ديگر وی بدون آن که به روی خود بياورد که در شکنجه 

ًفعال به جنايات و اعمال (اعمال قساوت آميز، چه شرارت ھا و چه جناياتی عليه فرزندان آگاه و مبارز مردم می شدند 

 ۀکشتار جوانان انقالبی دھ) کثيف و ننگين آن ھا در بيرون از زندان در حق ھمه توده ھای تحت ستم ايران نمی پردازيم

خشونت، "پنجاه را با اين عنوان که ما با چريکھا درگير جنگ بوديم توجيه می کند و در آخر ھم طلبکار در می آيد که 

راستی اين خشونت بی حد و حصر ھم نھفته است و آن اين است که بالبته در اين سخن آخر حقيقتی ". خشونت می آورد

 توده ھای تحت ستم ايران بود که ۀن راه آزادی بلکه عليه ھمارژيم شاه و نيروھای امنيتی اش نه فقط عليه مبارز

بيھوده نبود که مردم .  پنجاه را به دنبال آوردۀ حق کمونيست ھا، آزاديخواھان و توده ھای انقالبی دھهب" خشونت"
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يتی اش به مبارز ايران جھت نابودی ظلم و ستم و مقابله با خشونت ھای ضد انقالبی رژيم شاه و نيروھای مسلح و امن

  .  مسلحانه توسل جسته و با دست زدن به قيام، موفق به سرنگونی رژيم شاه شدندۀعالی ترين شکل مبارزه يعنی مبارز

 پنجاه عليه ساواک، کل رژيم شاه و اربابان ۀواقعيت اين است که مبارزه ای که انقالبيون جان بر کف ايران در دھ

 آن ھا در حق کارگران و ديگر ۀخی در خور، به خشونت بی انتھا و ددمنشانامپرياليست آن رژيم انجام می دادند پاس

بناميم در اين جا با دو ماھيت " خشونت" حق انقالبيون مسلح را ه بۀحتی اگر مبارز.  ايران بودۀتوده ھای رنجديد

 ۀظ نظام ظالمانيکی با خشونت و جنگ ساواکی ھا و ديگر نيروھای رژيم شاه برای حف. متفاوت از خشونت مواجھيم

و جنگ انقالبی توده ھای تحت ستم و پيشاھنگان " خشونت" و ديگری با  سرمايه داری که خون و کثافت از آن می بارد

ن می ئي عمل است که حقانيت و عدم حقانيت آن را تعماھيتبنابراين، اين . انقالبی شان در جھت از بين بردن اين نظام

امروز ديگر بر کسی . درون آن محکوم نمود" خشونت" عادالنه را به صرف کند و نمی توان ھر مبارزه و جنگ

پوشيده نيست که نيروھای امنيتی رژيم شاه برای تسھيل استثمار و تحميل فقر و فالکت به اکثريت آحاد جامعه به نفع 

 امپرياليست ھا ، سرمايه داران خارجی و داخلی و به منظور مھيا کردن شرايط جھت غارت منابع غنی ايران به دست

 فضای اختناق که نفس ھا را در سينه می بريد می ۀچگونه و با چه روش ھای بيشرمانه ای به حفظ ديکتاتوری و سيطر

  .پرداختند

 ۀً ساواکی ھا عليه توده ھای مردم و فرزندان مبارز آن ھا صرفا به دھۀ ھمچنين بايد به ياد داشت که خشونت وحشيان

 جنايات و خون ھائی که نه ۀپروند. بودن با چريکھا توجيه کنند" جنگ"ه حال بتوانند آن را با در پنجاه محدود نمی شد ک

 پنجاه بر ۀفقط ساواکی ھا بلکه به طور کلی نيروھای مسلح شاه از مردم تحت ستم ايران در مقاطع مختلف قبل از دھ

اری آنان می باشد که با چنين ادعاھای سخيفی زمين ريخته اند آن قدر قطور و بيانگر شدت و وسعت جنايات و خون خو

ًدر اين جا نيازی به آوردن نمونه ھائی از آن جنايات که کشتار شديدا خونبار مردم مبارز آذربايجان در .  پاک نمی شوند

ًمثال در (مردم ايران نه اين جنايت و جنايت ھائی شبيه آن .  يک قلم از آن ھا را تشکيل می دھد نيست١٣٢۵سال 

 پيشينيان ۀ ھا  در زير شکنج"وارتان"را فراموش کرده اند و نه می توانند از خون ) ١٣٣٢ ]اسد[ مرداد٢٨ودتای ک

اين ساواکی و ساواکی ھائی نظير او مدافع چنان رژيم . بگذرند)  پنجاهۀدو دھه قبل از دھ( سی ۀساواکی مزبور در دھ

و رنج ديدگان را به جائی رسانده بود که بارھا حتی کارگرانی ديکتاتوری بودند که حد اعمال خشونت عليه زحمتکشان 

آری چنين خشونت ھای ضد انقالبی بود که جوانان شجاع . ًکه صرفا طالب حقوق صنفی خود بودند را به گلوله بسته بود

ی آزاد و رھا و آگاه ايران که دل ھايشان سرشار از عشق به مردم محروم ميھن شان بود، کسانی که برای ايجاد جامعه ا

 ساواک و ھر نوع فداکاری و از جان گذشتگی بودند را به ۀاز ھر گونه ظلم و استثمار حاضر به تحمل ھر گونه شکنج

  .   مسلحانه عليه دشمنان مردم کشانده بودۀ مبارزۀصحن

ی به منظور پوليس  ھایفلم ديگر در نوشته مورد بحث، تقليد ناشيانه و نا موفق ساواکی مزبور از سناريوی برخی ۀنکت

 ذھنی خواننده و ھمراه کردن وی با خود می باشد تا از اين طريق بھتر بتواند به اميال و مقاصد خود ۀحرکت از سابق

. دست به اقدامات متعددی می زند" خرابکاران" پر کاری مواجه است که عليه پوليس ھا تماشاگر با فلمدر آن . نايل آيد

 وافری که به شغل ۀو عالق" وظيفه"مطرح است بلکه او از روی " پاداش ھای آن چنانی"ه  نه پول و نپوليسبرای اين 

نه پای پول در ميان "در اين جا ساواکی مورد بحث ھم که برايش . کامل عمل می کند" پاکدامنی"خود دارد با " شريف"

که البته تنھا ابلھان ممکن " (ز نمی کرداگر ھم پاداشی می دادند از چند صد تومان تجاو. بود و نه پاداش ھای آن چنانی

 زيادش به انجام وظيفه ای که بر عھده ۀ پر کاری است که به دليل عشق و عالقپوليس، )است چنين حرفی را باور کنند

شب و روز نمی شناخته و در بسياری از وقايع تاريخی که پای ساواک در ميان بود از اقدام ) ِيعنی اعمال جنايت(داشته 
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 و غيره شرکت "محمد حيف نژاد"رزمندگان سياھکل گرفته تا دستگيری انقالبيون سرشناسی چون مجاھد انقالبی عليه 

کليه سوژه ھای کليدی کميته "ھای " راز"رغم پی بردن به   خوب و وظيفه شناسی است که علیپوليساو . داشته است

اکنون ھم چيزی . را فاش نکرده و نخواھد کردنشده و آنھا " خيانت"، به خاطر سوگندی که خورده مرتکب "مشترک

اين ساواکی در ترسيم چھره ".  کشور و ايران استۀاالن ديگه به فکر آيند"برای خودش نمی خواھد و منافعی  ندارد؛ و 

 ھا را فلم ھای ھاليوودی برای خود فراموش نکرده است که دو خصوصيت برجسته در آن فلم" خوب "پوليسای ھمانند 

 ھا گاه خارج از ديد رؤسايش دست به اقدامات فلم فعال آن پوليسيکی آن که او نيز ھمانند . ی خود قايل شودنيز برا

ًمثال مطرح می کند که سرنخی برای حمله به پايگاه ھای چريکھای فدائی خلق را به دست می آورد ولی . فردی می زند

 مشترک و نه ھيچ يک از ھمکارانم ۀان ساواک و نه کميتنه سر. "اين را با ھيچ فردی در ساواک در ميان نمی گذارد

بدون اين که کسی از ھمپالگی ھايش متوجه بشوند ، به تنھائی دست به چنان " قھرمان "پوليسبعد، اين ." خبر نداشتند

ر به مأمو" دو صفر ھفت"اعمال پر رمز و رازی می زند که گاه روی دست جيمز باند بلند شده و با جلو زدن مأمور 

ی ھاليوودی وی باالخره به آن جا می رسد که در شرايطی که به پوليسدر اين بازی !! تبديل می شود" دو صفر ھفتاد"

 خواب از چشمان شان ربوده بود و شاھنشاه مزدورشان مرتب از "حميد اشرف"اعتراف خودشان آرزوی دست يابی به 

 می شنود که گويا اين چريک فدائی برجسته قرار است به  را می گرفت، با اولين خبری که"حميد اشرف"آن ھا سراغ 

فالن خيابان بيايد بدون آن که اين موضوع را به اطالع رئيس، رؤسا و ديگر ھمکارانش برساند تا حمله به او را تدارک 

آخر ھيجان او .  او را از نزديک ببيند خود را به آن خيابان می رساندۀ به خاطر اين که بتواند چھرفقطببينند، يک تنه 

ھمين االن ھم که تعريف می کنم موی : " به حدی بوده که به مصاحبه کننده می گويد"حميد اشرف" ديدن ِصرفبرای 

 به چنين حماقت ھائی دست نمی زند و فلمی مورد تقليد ايشان، قھرمان پوليس ھای فلمالبته در ". ھای تنم سيخ شده

 پوليس تقليدی فلمولی چه می شود کرد . احساسات و ھيجان خود نمی کندفدای " خرابکاران"را در جنگ با " وظيفه"

 قھرمان ھمواره پوليس ھای ھاليوودی آن است که فلمموضوع عمومی ديگر در !! ايرانی بھتر از اين از آب در نمی آيد 

مقابل اين ساواکی در .  يکی از ھمکارانش که ھميشه موی دماغ اوست مواجه می باشدۀبا مخالفت ھا و اعمال لجوجان

ھر وقت با من "، "ھيچ وقت آب من و او توی يک جوی نمی رفت: "مصاحبه شونده ھم ساواکی رقيبی قرار دارد

 "عضدی" ملقب به "حسن ناصری"او نام اين فرد را ". دعوايش می شد، من کوتاه نمی آمدم و پا به پای او می آمدم

نام ساواک که دست سنگينی ه به عنوان يکی از شکنجه گران بسياسی آن دورًاتفاقا اين فرد را زندانيان . اعالم می کند

در سناريوی ساواکی مزبور ھيچ عملی از اين فرد ھمرديف و رقيب . ن داشت، خوب می شناسندابرای کتک زدن مبارز

اين را ھم . (زندمی کند و در مقابل اعمال منحصر به فرد اين قھرمان شنود می ايستد سر نمی " شلوغ"جز آن که مدام 

 مقابل خود را داده و با دستی باز او پوليس در قيد حيات نيست، از اين رو وی به او نقش "عضدی"بايد دانست که چون 

  ). و غيره می نامد" شلوغ کن"را 

ی  توصيف ھائۀرغم ھم اکنون قبل از پرداختن به محتوای مطالب عنوان شده پيشاپيش تأکيد کنم که ساواکی مزبور علی

 خود در اين مصاحبه به خورد خواننده می دھد ، حتی يک اطالع و يک کالم، جديدتر از ۀبانآکه از اعمال جيمزباند م

 گفته شده بود، بر اطالعات ۵۵آن چه که پيش از اين در رابطه با چگونگی کشف خانه ھای تيمی چريکھا در سال 

در دامگه "ً، رئيس وی قبال در کتاب "پرويز ثابتی" است که ًآن چه او می گويد عينا ھمان. خواننده اضافه نمی کند

عرفان "مصاحبه با فردی وابسته به جمھوری اسالمی به نام (ًکه اتفاقا آن ھم به شکل مصاحبه عرضه شده " حادثه

طرح مجدد کسانی که کتاب ثابتی را خوانده باشند با کمی دقت می توانند ببينند که او با . مطرح کرده بود) "قانعی فرد

و ھمراه با توصيف ھای پر آب و تاب " ھيجان" البته با چاشنی - ١٣۵۵سخنان وی در مورد چگونگی ضربه ھای سال 
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 به گونه ای که گوئی از طرف - ی خود در آن کتاب را دارد" آقا" قصد مھر تأئيد زدن به ادعاھای -ًو ظاھرا به تفصيل

به طور کلی، اين ساواکی ھای حاکم بر . موريتی به او سپرده شده است چنين مأ"قانعی فرد" يا وزارت متبوع "ثابتی"

ی می تيلفون رژيم شاه با داستان کشف خانه ھای تيمی چريکھا از طريق شنودھای ۀجان و مال و ناموس مردم در دور

جو  و  واقعيت امور در رابطه با آن ضربه ھا، ذھن ھای جستۀکوشند ضمن خالص کردن گريبان خود از توضيح ھم

  . گر را با داستان ھای خود مشغول کرده و آن ھا را از کنکاش در اين زمينه و کسب تجارب الزم باز دارند

 پنجاه که اندکی قبل از ۀ ھفت نبرد خلق، ارگان چريکھای فدائی خلق در دھۀمھم است به خاطر سپرد که در شمار

 کنترول تيمی توسط ساواک ۀشد، علت شناسائی چند خان و جمعی ديگر از رفقای ما منتشر "حميد اشرف"شھادت رفيق 

چريکھای فدائی خلق ( "بر اين اساس در کتاب وزارت اطالعات جمھوری اسالمی . ن آن خانه ھا اعالم گرديده بودولفيت

ب به قلم محمود نادری که مصاحبه کننده با ساواکی مزبور سخاوت مندانه به او لق" ١٣۵٧از نخستين کنش ھا تا بھمن 

نيز ھمين موضوع مطرح شده و در تشريح امر عنوان گرديده است که گويا اولين بار از طريق ) اعطاء کرده" محقق"

 خانه ھای تيمی کنترول سرنخی برای ساواک برای "محمدرضا جوشنی املشی" با "بھروز ارمغانی" تيلفون کنترول

 و ھم ساواکی زير "ثابتی" ما شاھديم که ھم خود . و ضربه زدن به آن ھا به دست آمده است١٣۵۵چريکھا در سال 

 سازمان و بعد ۀ ھفت نشريۀش با ھمه مغلطه کاری ھای شان جز تکرار سخن خود چريکھای فدائی خلق در شماردست

آخر قسم ( اطالع ديگری در اختيار مردم ايران نگذاشته و نمی گذارند "جوشنی" با "ارمغانی" تيلفوناشاره به شنود 

  !!). نکنند و ھمچنان عليه مردم تحت ستم ايران عمل کنند" خيانت"د که به وزارت متبوع خود خورده ان

 بلکه از طرق ديگری نيز امکان دست يابی تيلفون کنترول از طريق  نه تنھا١٣۵۵ست که ساواک در سال واقعيت اين ا

به ) ب وزارت اطالعات مورد اشاره در باالھمان کتا" (کتاب دشمن"ًمثال در . به خانه ھای تيمی چريکھا را داشته است

ذکر ) محمد کتابچی( ک -نام منبع ساواک م.  شده استيک مورد از تالش ساواک برای نفوذ در درون سازمان ما اشاره

 مھر آباد جنوبی ھمراه ۀرفيقی که در درگيری خان ("يوسف قانع خشک بيجاری"شده که طبق مطالب اين کتاب ، رفيق 

مسلم است . مدتی با او در تماس و خواھان وصل ارتباط وی با سازمان بوده است)  به شھادت رسيد"شرفحميد ا"رفيق 

که با توجه به گسترش صفوف سازمان و وسعت گيری امکان ارتباط با عناصر علنی، ساواک نيز از امکان دستگيری 

ريق اعمال شکنجه و ايجاد رعب و وحشت افراد علنی مظنون به ارتباط با سازمان و امکان جلب ھمکاری آن ھا از ط

بنابراين دور از ذھن نيست که يکی از راه ھای کشف خانه ھای تيمی سازمان برای ساواک از . در آن ھا برخوردار بود

  . طريق عناصر نفوذی بوده است

ختلف در خانه  اعضای سازمان در شھرھای مۀدر شرايط تجمع ھم. را بايد ذکر کرد" تعقيب و مراقبت"ھمچنين عامل 

 رفقای علنی - ٢ن علنی چه در دانشگاه ھا و چه در اماکن ديگر، ا مبارز-١: ھای تيمی و ارتباط آن ھا با مجموعه ای از

 انقالبيون تازه آزاد شده از زندان - ٣مرتبط با سازمان که در کارخانه ھا کار می کردند و با کارگران در ارتباط بودند، 

، به ھيچ وجه غير معقول نيست گفته شود که يکی از راه ھای دستيابی دشمن به رفقای که به سازمان می پيوستند

به خصوص که در سال . بوده است" تعقيب و مراقبت" به کار گيری "حميد اشرف"رھبری سازمان و از جمله به رفيق 

ودھا و امکانات با برخورداری از رھنم" کميته مشترک ضد خرابکاری" دست اندرکاران ساواک و يا کل ١٣۵۵

مريکا و موساد اسرائيل برای ضربه زدن به چريکھای فدائی خلق از شيوه ھای ابزرگترھای خود در سازمان سيا 

  .استفاده می کرده اند" تعقيب و مراقبت"متکامل تر 

د ساواک در  اسناۀاما، در رابطه با موارد فوق نه ثابتی و نه اين ساواکی مصاحبه شونده و نه وزارت اطالعات که ھم

دست او قرار دارد حاضر به گذاشتن اطالعات واقعی در اختيار مردم ايران نيستند و در اين موارد کلمه ای ھم بر زبان 
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ن ادروغين خود سعی در ايجاد اغتشاس فکری در بين مبارز" اسناد"در عوض اين امنيتی ھا ھنوز ھم با . نمی آورند

 به برخی از خانه ھای تيمی چريکھا و چگونگی ١٣۵۵تيابی ساواک در سال پيگيری را دارند که جويای فھم طرق دس

در اين مصاحبه ھم می بينيم که ساواکی مذکور پس از ذکر .  می باشند"حميد اشرف"دست يافتن آن ھا به رفيق کبير ما 

کھای فدائی خلق  ھای چريتيلفون ۀی مبنی بر چگونگی دست يابی شان به شمارپوليسًداستان ھای ظاھرا پر ھيجان 

آخرين (  مھرآباد جنوبیۀباالخره روشن نمی کند و کمترين اطالعی در اختيار خواننده قرار نمی دھد که چگونه به خان

جالب است که مصاحبه کننده !  تا از آن طريق لو برود ، دست يافتند نداشته استتيلفونکه ) "حميد اشرف"پايگاه رفيق 

ًطبق اسناد ساواک احتماال : " مزبور شتافته و در بين دو کروشه توضيح می دھد کهدر رفع اين نقص به کمک ساواکی

 خيابان جی يا مھرآباد ۀ پی برده و با تعقيب او به خان"رضا يثربی"، به تماس او با "نسترن آل آقا"پيش از کشته شدن 

" اسناد ساواک" به عنوان "د نادریمحمو"ھمان طور که ديده می شود مصاحبه کننده از جعليات کتاب ". جنوبی رسيدند

ًمطرح کرده غير محتمل می باشد، چرا که اتفاقا برخی تيم " ًاحتماال"نام می برد ولی به ھر حال آن چه وی به عنوان 

 تيم ۀ مھر آباد جنوبی بر قرار ماندند و در جريان آن حمالت سيستماتيک ضربه نخوردند از جملۀھائی که پس از ضرب

 تيم ھای تحت ۀدر حالی که اگر او تحت تعقيب بود می بايست ھم. ول آن ھا بودؤ مس"رضا يثربی" رفيق ھائی بودند که

  . فوق نمی کندۀبنابراين، آن توضيح بين دو کروشه کمکی به روشن شدن مسأل. وليت او نيز ضربه می خوردندؤمس

 ۀبه تکنيک ھای ساواک نفی شود اما مسأل به سازمان ما، بدون آن که لزوم توجه ١٣۵۵در رابطه با ضربه ھای سال 

اساسی کشف اشتباھات و ضعف خود اين سازمان، کوشش در فھم آن ھا و تجربه آموزی از آن ھا برای ھموار کردن 

ی که سازمان چريکھای فدائی خلق در شرايط روی آوری نيروی زيادی تشکيالتيآيا چگونگی ساختار . راه آيندگان است

 به وجود آورده بود به گونه ای بود که آن را در مقابل تکنيک ھای ساواک برای وارد آوردن به طرف آن برای خود

 بر ١٣۵٣ضربه، حداقل تا حدی، مصون نگاه دارد؟  بررسی ھای تا کنونی نشان می دھند که سازمان از اواخر سال 

مورد نظر چريکھای " اکتيکژی ھم تي مسلحانه ھم ستراتۀمبارز" نظری جديدی که متفاوت با –اساس خط سياسی 

اين خط . فدائی خلق اوليه بود، ساختاری پيدا کرده بود که به واقع زمينه ساز چنان ضربه ھای سنگينی به سازمان شد

 سازمان ۵۵ نظری جديد ھمچنين توضيح گر اين واقعيت ھم می باشد که پس از فروکش ضربه ھای سال –سياسی 

ی، با ئته و قدرتی از خود نشان دھد؛ تا اين که در جريان خيزش انقالبی توده ديگر نتوانست ھمچون قبل تحرکی داش

اين ھا البته .  ديگری در تاريخ اين سازمان آغاز و طی شدۀاقبال وسيع توده ھا به سوی خود مواجه گرديد و پروس

صورت گرفت که تأکيد شود اشاره به آن به اين دليل . مسائلی ھستند که بايد در جائی ديگر مورد بررسی قرار گيرند

 داليل تکنيکی اين ۀً به سازمان چريکھای فدائی خلق نبايد صرفا خود را در محدود۵۵برای کشف علت ضربه ھای سال 

  . محصور کردپوليسضربه از طرف 

 مورد ۀاکنون به ذکر برخی از تناقضات اظھارات ساواکی مورد بحث و ھمچنين غير واقعی بودن آن ھا در مصاحب

  . بپردازيمبحث

ًاوال اظھارات ساواکی مصاحبه شونده در رابطه با چگونگی به اصطالح دست يابی به سرنخی که امکان تداوم کار به 

 پی "جوشنی" دکتر تيلفون ۀاو مطرح می کند که توانسته بوده اند به شمار. ًبخش شنود ساواک را داده کامال مبھم است

 به "ارمغانی"گويا روزی که .  بود که زندگی علنی داشت"روز ارمغانیبھ"، برادر ھمسر رفيق "جوشنی". ببرند

". سرنخ را به دست آورده بودم: "می نويسد.  او را به دست می آوردتيلفون ۀ زنگ می زند اين ساواکی شمار"جوشنی"

رنده را به طور  تماس گيۀآن زمان خالف امروز شماربا توجه به اين که وی در سطور بعدی تأکيد می کند که در 

دست يافته بود؟ در حالی که ادعا ھم نمی "  سرنخ"اتوماتيک نمی توانسته اند متوجه شوند اما نمی گويد پس چگونه به 
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.  يک طرفه بوده است"جوشنی" به "ارمغانی" تيلفون زنگ زده است، يعنی "ارمغانی" ۀ ھم به شمار"جوشنی"کند که 

 پی برده اند ادعا می کند که "ارمغانی"يت مسؤوله به خانه ھای تيمی تحت با اين حال وی در مورد اين که چگون

يت تيم ھای مستقر در اين محل ھا مسؤول  ارمغانیرفيق" ( تيمی کرج و قزوين و رشتۀبعد زنگ زد به خان "ارمغانی

اما او .  خانه ھا رسيده اند به آنارمغانی تيلفون ۀاين ادعا بدان معناست که گويا از طريق شمار). را به عھده داشته است

 بوده رسيده اند را مشخص نکرده و مبھم ارمغانی رفيق تيلفون ۀ که گويا شمارتيلفون" سرنخ"اين موضوع که چگونه به 

 بوده چه کنترولی که تحت تيلفونآن زمان به  طور اتوماتيک نمی توانسته اند متوجه شوند به اگر در . باقی می گذارد

 آن را ۀ يک طرفه بوده ساواکی مزبور ھم  نمی توانسته است شمارارمغانی تيلفون زده است، پس چون شماره ای زنگ

ًاگر ھم مطرح شود که بعدا از طريق مخابرات و غيره به آن دست يافته اند . بداند و از آن به عنوان سرنخ استفاده کند

بعد " از چه محلی بوده است که وی از آن جا ارمغانی رفيق ۀ يک طرفتيلفونباز ھم اين ابھام باقی می ماند که اين 

  ؟!!؟  تازه چرا ساواک به آن محل حمله نکرده بود"زنگ زد به خانه تيمی کرج و قزوين و رشت

انگيز ديگری " ھيجان" داستان حميد اشرف رفيق تيلفون ۀراگراف بعد او در رابطه با چگونگی دست يابی به شمارچند پ

او زنگ می زد و ما مانده .  يک طرفه تماس می گرفتحميد اشرفبا يک مشکل مواجه بوديم، ما . "را نقل می کند

اين ساواکی داستان ھائی ھم در رابطه با حل ."  ھدف اصلی ھم رسيدن به او بود. بوديم چه کار کنيم و چه کار نکنيم

ه رجوع به مخابرات و تشکيل جلسه  سرھم بندی کرده و از دشواری کار کحميد اشرفرفيق "  يک طرفهتيلفون "ۀمسأل

او باالخره چگونگی دست يابی به . و در اختيار گرفتن مھندس وصل و غيره از جمله آن ھا بوده ، داد سخن می دھد

 بھروز ارمغانی ۀ به خانحميد اشرفًمثال : " را اين طور توضيح می دھدحميد اشرف رفيق ۀ يک طرفتيلفون ۀشمار

.  شده ايم  مھندس مدار را وصل کرده و ما ھم روی خط قرار گرفته ايمحميد اشرفصدای زنگ زده است و ما متوجه 

ما و آن ھا مکالمات ھمديگر را می شنويم انگار که خط روی خط افتاده است که آن موقع ھا معمول بود و برای خيلی 

ن خود در مورد يک قطعه زمين و بعد او اضافه می کند که چطور با ترتيب يک ديالوگ بي." از مردم اتفاق می افتاد

يعنی رفقا حميد ( قرار گرفته اند و چون آن ھا بھروز ارمغانی و حميد اشرف تيلفونگرفتن سند برای آن، روی خط 

توانسته اند اين دو رفيق را به مدت " می خواستند موضوع را دنبال کنند و سر از ماجرا در آورند) "اشرف و ارمغانی

 را حميد اشرف تيلفون ۀ اول شمارۀ دقيق١٨البته مطرح می کند که گويا در . خود مشغول کنند دقيقه روی خط به ۴١

آقای .  دقيقه طول کشيد١٨: "  دقيقه ادامه داده اند ۴١گير آورده بودند و فقط برای عادی سازی، مکالمات را به مدت 

 تيلفونپرسيدنی است که اگر اين ھا از طريق ".  به دام افتادحميد اشرف تيلفون من زد، يعنی ۀ آمد و روی شانعبدی

 تيلفونبردند چرا برای پی بردن به " سرنخ" ھمان طور که در ادعای باال ذکر شد پی به جوشنی به ارمغانی ۀيک طرف

 دست به دامان مخابرات و مھندس وصل و غيره شدند؟  چرا برای حل مشکل، جلسه ای با حميد اشرف ۀيک طرف

ا کرده و باالخره به شگردی که آن را با آب و تاب توضيح داده روی آوردند؟  آيا می توان اين رئيس و رؤسايش برپ

 ھم مھم بود توضيح داد؟  تازه از اين ھا گذشته مگر حميد اشرف بود و حميد اشرفتناقض را با گفتن اين که چون او 

ی او شاکی تيلفون ۀوتاه بودن مدت مکالم ذکر نمی کنيد؟ شما که از کحميد اشرف زدن تيلفون" يک طرفه"مشکل را 

 بسيار تيلفون آن رفيق را زياد کنيد؟ اما حتی اگر ھم مشکل حل تيلفوننبوديد که سعی کرديد با شگردھائی مدت زمان 

ً بوده چرا او اين بار به مدت طوالنی مشغول صحبت شده؟ ساواکی مزبور ظاھرا در حميد اشرف) یئيک دقيقه (کوتاه 

آن قدر عادی بود که آنھا به گفته : " تگی خودشان می گويدخناقض است که در مورد مکالمه به اصطالح ساپاسخ اين ت

و گويا در حالی که به جای يک دقيقه به صحبت طوالنی با ھم مشغول بودند ادعا می کند که " ھای خودشان ادامه دادند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

 ساواکی ھا ۀبودن مکالم" عادی"راستی با ادعای اما آيا ب."  تماس را قطع کردندعاقبت آن ھا به ما چند فحش دادند و" 

  ؟! برای ساواک را حل کرده اندحميد اشرفی ئ کوتاه يک دقيقه تيلفونمی توان گفت که آنھا گويا به اين ترتيب مشکل 

ً تنھا در مواقع کامال ضروری مثال دادن خبر سالمء ، رفقا۵۵بنا به شھادت بازماندگان از ضربه ھای سال  تی به ً

 تيلفون کنترول با ھم صحبت می کردند و برای جلوگيری از تيلفونھمديگر يک دقيقه يا کمتر از دو دقيقه در پشت 

ًاتفاقا اين ساواکی ھم آن جا که به اصطالح . ، از دو دقيقه بيشتر نشودتيلفون مواظب بودند که مدت زمان پوليستوسط 

ت آورده جمالت يا عباراتی از اين قبيل نقل می کند که گويا خيلی  به دسارمغانیاز رفيق " سرنخ"مدعی است که 

 برای صرفه جوئی در وقت، سالم ھم ءو گويا رفقا" اون که آويزان است را در بيار: " گفته شدتيلفونخالصه در پشت 

ع کار خشنی اين که سالم و عليک نمی کند به خاطر خشونت و طب: "به ھم نمی دادند و اين ساواکی طعنه می زند که

ی تيلفون ۀ ضد ساواکی مصاحبه شونده عمل کرده و نامعقول بودن مکالمهاين طعنه اما در اين جا ب". است که می کند

اگر رفقای ما در تماس با خانه ھای تيمی بسيار .  را يادآور می شودارمغانی و حميد اشرف ءی رفقائ دقيقه ۴١گويا 

 به ادعای او سالم و عليک ھم نمی کردند ، چطور يک تيلفون در وقت کوتاه صحبت می کردند و برای صرفه جوئی

در جائی ھم !! دادن به دست اين ھا انجام داده اند" سرنخ" دقيقه پشت خط ايستاده اند؟ البد اين کار را به خاطر ۴١دفعه 

ا فراموش می کند و که باعث سالم نکردن چريکھا به ھم شد ر" خشونت و طبع کار خشن"او سخن قبلی خود در مورد 

در اين جا ديگر چريکھا برای صرفه .  به اصطالح پرده بر می داردتيلفوناز حرف ھای گويا تفريحی چريکھا در پشت 

نسترن می گويد که . استفاده نمی کنند" اون که آويزان است را در بيار" از جمالت رمزی نظير تيلفونجوئی در وقت 

 متوجه حميدتا بپرسد که چند تا پا می روی و اين ساواکی که شنود می کرده از پاسخ  زده تيلفون حميد اشرفبه آل آقا 

!!  ھائی که نمی توان رسيد" حقيقت"راستی که از ورای اين مصاحبه به چه ب!!   تا پا می رفته است۴٠٠ او شده که

او داستان به .  سخنان اوستتناقض گوئی ھا و طرح مبھم مسايل از طرف اين ساواکی به خوبی بيانگر بی ارزش بودن

 گرفته و ھمان را در اين مصاحبه به طور سر و دم بريده نقل کرده ثابتی را از کتاب حميد رفيق تيلفونانداختن " دام"

  . است

 کنترول بحث بر سر انکار اين امر نيست که - ً ھمان طور که قبال ھم اشاره شد –اين را ھم تأکيد کنم که در اين جا 

 نيروھای سازمان ۀدر شرايط تمرکز ھم. کی از راه ھای سرکوب انقالبيون چريک توسط ساواک نبوده است ، يتيلفون

 گرفته تيلفون کنترول به طرق گوناگون از پوليسًدر شھر آن ھم صرفا برای انجام کارھای تبليغی، مسلم است که دست 

يا با توجه .  به درون سازمان، باز نگاه داشته شده بودتا نفوذ دادن عناصر خود و بريده از مبارزه" تعقيب و مراقبت"تا 

 به حميدکه رفيق ( تھران نو ۀ و ھمچنين به خانارمغانیيت رفيق مسؤول ساواک به خانه ھای تحت ۀبه اين که ضرب

، ھم زمان بود چه بسا اين ادعا درست باشد که سر )صورت غرور آفرين و تحسين برانگيز موفق به فرار از آن جا شد

تحت تعقيب بودن او در شرايطی که وی با .  بوده است که تازه از زندان آزاد شده بودارمغانینخ ضربه ھا رفيق 

اکنون که موضوع تحت تعقيب بودن رفيق . (خانواده و اقوامش ھم مرتب در تماس بود چندان دور از ذھن نيست

يک بار .  در ارتباط بودارمغانیدر تبريز با ) آبا( مطرح است جا دارد اين موضوع ھم بيان شود که مادر من ارمغانی

 و محبوس شدن در ۵۴ از دستگيری اش در سال آبابعد از قيام بھمن، . ھم اين رفيق او را با خود به تھران برده بود

ال ؤاز اين رو اين س.  نمی دانست به چه دليل دستگير شده بودآبا.  گفتمعصومه شادمانیسلول با مجاھد زنده ياد 

در ھر حال آن چه مشخص است ). ب و مراقبت ھا دستگير کرده بودند؟ين تعقيطرح است که آيا او را در رابطه با ھمم

ً و ھم نوچه ساواکی اش در اين مصاحبه کامال مواظب ثابتیاين است که ھم اطالعاتی ھای جمھوری اسالمی و ھم 

  .  تيمی چريکھا به دست ندھندۀ دستيابی به خانھستند که ھيچ اطالع درستی از واقعيت امور مربوط به چگونگی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

 که البته در واقعيت ھم –" حميد اشرف خيلی مھم بود"در اين مصاحبه ساواکی مزبور سعی کرده با تأکيد بر اين که 

ً صرفا در ضربه زدن ١٣۵۵دستگاه امنيتی رژيم شاه با چريکھای فدائی خلق را در سال " جنگ "ۀ ھدف ھم-چنين بود 

در ترورھا و : " را در اين خالصه می کند که ویحميددر ضمن او مھم بودن رفيق .  خالصه کندحميد اشرفق به رفي

 از فرزی و قدرت بدنی حميد اشرفالبته که رفيق . و غيره"  تا پا می رفت۴٠٠"، "حمله به بانک ھا شرکت داشت

فريدون  و حميد اشرف ء پايگاھی که رفقا در١٣۵٢من پس از فرار خود از زندان در سال . باالئی برخوردار بود

 بودم که حيرت ءدر آن حضور داشتند ، شاھد چنان پرش ھا و حرکات ورزشی فوق العاده از ھر دوی اين رفقاجعفری 

 به نوبت ، آن حرکت ھا را به منظور تقويت آمادگی بدنی خود يقھر دوی اين رف. و تحسين شديد مرا بر می انگيختند

ھمچنين اين واقعيتی .  فرز و چابک بودن آن ھا حيرت انگيز بودۀً و واقعا قدرت و تحرک بدنی و درجانجام می دادند

 يک چريک فدائی خلق مقاوم و ۀاو به مثاب.   مختلف شرکت کرده بودۀ در عمليات مسلحانحميد اشرفاست که رفيق 

 رژيم شاه در مقابل وی قرار داده بود با شجاعت بی نظير خود کنار زده ئیتوانا ، بارھا مھلکه ھائی را که دستگاه امنت

ی ئً جنگ و گريز واقعا افسانه ۀ مناطقی از تھران را به صحنحسن نوروزیاز جمله يک بار او و رفيق کارگر .  بود

ونده ادعا می کند  اين ھا خالف آن چه ساواکی مصاحبه شۀبا ھم. خود با مزدوران مسلح رژيم شاه تبديل کرده بودند

 ساواکی مزبور حتی برای اثبات ادعای خود، درگيری ھای – برای آن ھا از اين جنبه ھا نبود حميد اشرفاھميت رفيق 

 مشترک و حساسيت شاه مزدور ۀ را دليل بر تمرکز کميت١٣۵۵ اين رفيق با نيروھای مسلح رژيم شاه در سال ۀقھرمانان

 مزبور برای ۀً درگيری ھا اتفاقا در ھمان سال در جريان حمالت ناموفق کميتدر حالی که آن. روی وی جا می زند

  . ضربه زدن به سازمان و به شخص او روی داده بود

ُ از اين رو برای دشمنان مھم بود که اوال او يکی از نه انقالبی رزمنده ای بود که ساواک از سال حميد اشرفرفيق  ً

ن کرده بود و عدم موفقيت ساواک پس از گذشت سال ييھزار تومان جايزه تع به بعد برای دستگيری آن ھا صد ١٣۴٩

 ، بيانگر ضعف و زبونی دستگاھی بود که با توسل به ھر جنايت بيشرمانه حميد اشرفھا از دستگيری يا کشتن رفيق 

د ھر چه بيشتر خلق و در نتيجه به منظور انقيا. ای سعی کرده بود خود را در نزد مردم و روشنفکران قدرتمند نشان دھد

 موجود در جامعه برای آن ھا بسيار بسيار مھم بود که با ضربه زدن به اين رفيق، رجز خوانی کرده ۀحفظ وضع ظالمان

 ۀدرستی سازمان چريکھای فدائی خلق را به مثابًثانيا رژيم شاه ب. ت جلوه دھندو بکوشند ھمچنان خود را قدر قدر

رفيق .  در اين سازمان واقف بودحميدصم جان خود بر می شمرد و به نقش رفيق سازمان کارگران و زحمتکشان، خ

 در طی سال ھا مبارزه در ميان خون و آتش به عنوان يک رفيق با تجربه در رأس سازمان چريکھای فدائی خلق حميد

از . ب کرده بودشناخته شده و به خصوص پس از شھادت برخی از رفقای رھبری، موقعيت ويژه ای در اين سازمان کس

 جنبش ھای ۀًاين نظر ساواک در مورد اين چريک فدائی ھمان حساسيتی را داشت که دشمنان مردم معموال در ھم

 يک رھبر ، ۀآن ھا حساب می کردند که با ضربه زدن به او به مثاب. مردمی نسبت به انقالبيونی در موقعيت او دارند

بنابراين در اين مورد نيز در سخنان . زدن انسجام سازمان خواھند شد ھم ه ديگر رزمندگان و بۀموجب تضعيف روحي

  . و حيله و دروغ چيز ديگری نھفته نيستءساواکی مصاحبه شونده جز فريب و ريا

دست يافت داستان پر " حقيقت" يک تعريف ديگر اين ساواکی در اين مصاحبه که گويا از ورای آن می توان به 

واقعيت اين است که در دستگاه جھنمی شاه بيش از .  می باشدحميد اشرفبه ديدار رفيق  او ۀرفتن خودسران" ھيجان"

نظم و انضباط شديدی بر قرار بود و ھيچ عضوی از اين دستگاه ) و به واقع ھمچون ارتش(ھر اداره و دستگاه ديگری 

انه آنھم در سطحی که او مدعی  باالدستی ھای خود به کارھای فردی و خود سرۀنمی توانسته است بدون اطالع و اجاز

 را شنيده بودم و حاال می حميد اشرفًمن قبال صدای : "اما او ادعای اين کار را دارد و می گويد. است دست بزند
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وقتی ". ھمين االن ھم که تعريف می کنم موی ھای تنم سيخ شده. نمی دانيد چه ھيجانی داشتم. خواستم چھره اش را ببينم

 رقيب ھاليوودی خود مواجه می شود که گويا طبق معمول با پوليس آن عمل خودسرانه با اعتراض ھم او پس از انجام

حرف . قرار نيست اين کار باز بشه. گفتم شلوغ نکن. ناصری کميته را گذاشت روی سرش: "او دعوا می کند می گويد

اما . خره آن ھا پيش رئيس کميته می روندباال". گفت بريم پيش رئيس کميته، پيش آقای ثابتی. داری برو به باالتر بزن

) عضدی(ناصری . صورت گرفته بود نمی کند" ھيجان" او که از روی ۀرئيس کميته ھيچ برخوردی به کار خودسران

 منطقه ۀ ضد خرابکاری جھت محاصرۀھم به جای اين که از او بپرسد که چرا به جای کوشش برای بسيج نيروھای کميت

حميد  که شاھنشاه شان برای کشته و زنده اش بی قراری می کرد، تنھا به قرارگاه ميد اشرفح" تور انداختن"و به 

ال را اين حقيقت ؤغير واقعی بودن اين س" (چرا او را نزدی؟"ال کودکانه را می کند که ؤرفته است از او اين ساشرف 

ون بسيج نيروھای مسلح خود در تعداد ھم بيانگر است که ساواکی ھا ترس و ھراس وحشتناکی از چريکھا داشتند و بد

من "و وی در پاسخ می گويد که ) ادند را به خود نمی دحميد اشرفزياد جرأت نزديک شدن به چريکھا، آن ھم به رفيق 

آدمی که راه می رود تو گونی که در دستش دارد، مسلسل حمل می .  تا تير فشنگ۴ُيک اسلحه چسکی تو دستم داشتم با 

."  تا آدم۴ُنی می تواند تيراندازی کند، من با اين اسلحه چسکی خودم چه کار می توانم بکنم آن ھم با کند و از تو گو

 سه رفيق ديگر ھم با او سوار يک ژيان بوده اند و مضحک است گفته شود که اين حميدآخر گويا به غير از رفيق (

 بعدی او ۀ گريم شدلم که از اين رفيق داشتند با قياف را از نزديک نديده بود و عکس ھائی ھحميد اشرف ۀساواکی که قياف

 حميد اشرفکدام يکی شان "  تا آدم۴"متفاوت بودند با يک نگاه به درون ماشين ژيان تشخيص می دھد که از ميان آن 

. ند رفتن او را برمال می سازحميد اشرف خود دروغين بودن داستان ساختگی به ديدار ۀاين تناقض ھا ھم به نوب). است

من با ماشين . نزديک تھران نو او را ديدم: "می نويسد. اما اجازه دھيد واقعيتی را در اين جا با خواننده در ميان بگذارم

  ."از دور ديدم دو مرتبه برگشت پشت سرش را نگاه کرد. خودم بودم

برگردد و پشت سرش را  برای چک کردن پشت سرش نياز نداشت که دو بار حميدرفيق . اين داستان سراپا دروغ است

 کوچک انگشتر مانندی بود که آئينه ای روی آن نصب شده بود و با آوردن آن جلو چشم می ۀاو صاحب وسيل. نگاه کند

 آن را به من نشان داد و من اين وسيله را به دست گرفته حميد رفيق ١٣۵٢در سال . شد به خوبی پشت سر را چک کرد

ش ھميشه با خود داشت و ھمواره و به له را ھمچون مسلسل اين وسيحميد اشرفق رفي. و طرز کارش را امتحان کردم

 ديدم که جعفری من عين ھمين وسيله را در نزد رفيق ١٣۵٣در سال . خصوص در سر قرارھا از آن استفاده می کرد

 يک بار ديگر بی اين واقعيت نيز.  ھم تھيه شده بودجعفریبيانگر آن بود که به دليل کارائی خوب آن، برای رفيق 

از ورای سخنان او را در مقابل ديد " حقيقت"ارزش بودن داستان ھای اين ساواکی را بر مال ساخته و رسوائی کشف 

  .خواننده قرار می دھد

حميد  تيمی رفيق ۀ که برای اولين بار به خان١٣۵۵ ]ثور[ ارديبھشت٢۶يک دروغ ديگر، اين ادعا است که گويا در 

ساواکی مصاحبه شونده برای فائق آمدن .  می دانستند که دو نفر پشت پنجره مدام نگھبانی می دھندحمله کردند،اشرف 

خود نقل می کند که چطور چند بار با " مبتکرانه"به اين امر و خنثی سازی اين نگھبانی داستان ھائی از طرح ھای 

ً که در خانه ھای تيمی اساسا در طی روز اما واقعيت اين است. تاکسی از جلوی پنجره چريکھا رد شده اند و غيره

نگھبانی صورت نمی گرفت و ما ھمگی در طی روز به ھر صدا و رويدادی در اطراف خود حساس بوده و با ھشياری 

در نتيجه داستان نگھبانی دو نفر در پشت پنجره ساختگی است و برای . عمل می کرديم و تنھا در شب نگھبانی می داديم

 تيمی رفقای ما در تھران نو رفته ۀحتی بايد از کسانی که بعدھا برای بازديد خان. استان گفته شده استپر ھيجان کردن د
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 امکان رد شدن تاکسی از جلوی پنجره ھای آن خانه وجود ًو از موقعيت ساختمانی آن مطلع شدند ، پرسيد که آيا واقعا

  داشته است؟ 

ناصر و ارژنگ (ھای فدائی خلق واقع در تھران نو که دو کودک  تيمی چريکۀ خان١٣۵۵ ارديبھشت ٢۶می دانيم در 

مادر شايگان، مادر فدائی آنھا در ھمان موقع اسير دست ساواکی ھا بود و در سياھچال ھای (در آنجا بودند ) شايگان

که ساواکی ھا و از جمله ھمين ساواکی .  نيروھای مسلح رژيم شاه قرار گرفتۀ، مورد حمل)رژيم به سر می برد

رغم آگاھی به وجود دو کودک در آن خانه بدون  اعتراف می کند يکی از دست اندرکاران آن حمله بوده است علی

آن ھا و انجام کمترين اقدامی برای دور نگاه داشتن آن دو کودک از باران گلوله ھا و نارنجک " حق کودکی"رعايت 

 اسرائيلی خود قرار - با کينه زير آتش سالح ھای آمريکائی ھائی که از ھر طرف بر سر آن خانه فرو ريختند، آن جا را

، اين فرشتگان گريخته از شکنجه ھای ساواک که در پناه ناصر و ارژنگ شايگاندر جريان اين يورش وحشيانه، . دادند

ِمحبت ھای بيکران کمونيست ھای گرانقدر فدائی زندگی شاد کودکی خود را می گذراندند ، شھيد شدند اغ ننگی بر اين د. ِ

اما چون اطالعاتی ھای جمھوری اسالمی ضمن تطھير ساواک کشتن آن بچه ھا را تحت عنوان . پيشانی ساواک است

ً نسبت داده اند حال مصاحبه کننده با ساواکی مزبور، ظاھرا در صدد بر آمده تا ببيند حميد اشرفتاريخ نويسی به رفيق 

مصاحبه .  نزده بودحميد چون خود ساواک چنين اتھامی به رفيق - ؟"است تعارف داشته حميد اشرفآيا ساواک با "که 

 پنجاه در ۀ، پخش خزعبالت و سخنان زھرآگين يک ساواکی جنايتکار عليه انقالبيون دھ"دليل"کننده با اين به اصطالح 

  .د از پرده بيرون افتادًاما در واقع موضوع از اين قرار نبود و اتفاقا واقعيت امر خيلی زو. جنبش را توجيه کرده است

 مورد بحث، ساواکی مزبور در نامه ای به يکی از ھمپالگی ھای خود نوشت که ۀچند روز بعد از انتشار مصاحب

 درخواست کمک مصداقیمن دو سال، شب و روز از آقای : "مشغول نوشتن خاطرات من است" مصداقی عزيز من"

برگرفته از  (."ام بود  که درخواستم را پذيرفت بھترين روز زندگی٢٠١٣سال . کردم که خاطرات من را منتشر کنند می

انتشار قسمت  در ضمن). پرويز معتمد با امضای "  يکی از کارکنان ساواک تھراناحمد فراستیپاسخ به ادعاھای "متن 

موضوع به ساواک با او ندارد، نشان می دھد که " تعارف" و حميد اشرفًبعدی اين ظاھرا مصاحبه ھم که ربطی به 

گونه ای که مصاحبه کننده ادعا کرده نبوده بلکه پای نوشتن خاطرات يک ساواکی و خوراندن زھر تبليغات او عليه 

ساواکی مزبور، تنھا خواسته " ِمصداقی عزيز"راستی و حقيقت در ميان اپوزيسيون انقالبی ايران در ميان بوده است؛ و 

ًآيا اتفاقی است که مصاحبه کننده که ظاھرا در . قاتل او را جذاب جلوه دھد خاطرات حميد اشرفاست با نام پر افتخار 

برای فرزندان من اشک "به نام ( در رابطه با شھادت کودکانش مادر شايگان ۀ سرگشادۀپی کشف حقيقت است به نام

ن نامه خالف آن چه ، حتی اشاره ای ھم نمی کند؟ اي) که حقايق غير قابل انکاری در آن مطرح شده!" تمساح نريزيد 

به خود گرفته است، " اسناد ساواک"وزارت اطالعات جمھوری اسالمی منتشر کرده و در نزد مصاحبه کننده عنوان 

ًواقعا يک سند کامال معتبر تاريخی است که از زبان مادر زحمتکشی بيان شده که به دور از ھر گونه دغل کاری سياسی  ً

اگر بحث بر سر . ًنا با آن ھا درگير بوده است را با مردم خويش در ميان بگذاردکوشيده است واقعيت ھائی که خود عي

 نقل کرده است ، مادر شايگانًخدمت به ارتقای آگاھی مردم در ميان باشد می توان گفت که اتفاقا بر اساس خاطراتی که 

ًنه لزوما رفيق (کھای فدائی خلق ساواک ھم سعی در بر انگيختن احساسات پاک مردم در رابطه با آن کودکان عليه چري

 ساواکی ھا و کارکنان ۀکرده بود ھر چند که می دانست که مردم مبارز ايران، آن دستگاه امنيتی را با ھم) حميد اشرف

اتھام وزارت اطالعات . درونی اش به درستی جنايتکار و فاسد می دانند و وقعی به آن تبليغات دروغين نخواھند گذاشت

 تنھا برای کسانی می تواند جدی تلقی شود که يا بسيار از واقعيت ھا دور بوده و عقب مانده اند و يا ميدحھم به رفيق 

  . ريگی در کفش دارند
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 که البته معلوم نيست آيا -ِمطرح شده در پاورقی نوشته مورد بحث نيز ربط دارد" حق کودکی"موضوع فوق به 

ھر چند اين ابھام به دليل ھم موضع بودن مصاحبه کننده و ! حبه شوندهش با مصاحبه کننده می باشد يا با مصايتمسؤول

نظور به کار عبارتی که در کتاب خاطرات زندان مصاحبه کننده به اين م" (مارکسيستھا"مصاحبه شونده در ضديت با 

مشکلی ) رده امھوری اسالمی به آن اشاره ک تحليلی از زندانھای رژيم جم-"در جدال با خاموشی"رفته و من در کتاب 

دستاويزی برای حمله به مارکسيست ھای فدائی قرار گرفته است که در شرايط " حق کودکی"در اين جا . ايجاد نمی کند

 انقالبی به گردن ۀبه عنوان يک وظيفمادر شايگان دشوار مبارزه ای که ساواک تحميل کرده بود ، نگھداری از کودکان 

 تيمی مارکسيست ھای فدائی راه پيدا کنند در شرايطی که ۀ حتی قبل از اين که به خانًاوال اين کودکان. شان افتاده بود

 شان قرار داشت ، از سنين پائين، زندگی نيمه مخفی و ۀ چنگال خون آشام نيروھای امنيتی رژيم شاه بر سر خانوادۀساي

 شان ۀ در درون خانواد۵٢يل سال ، از اوانادر شايگانسپس بعد از تحت تعقيب قرار گرفتن برادر مبارزشان رفيق 

ًثانيا  کسانی که چريکھا را به خاطر در پناه خود . اين وضع را ساواک تحميل کرده بود. ًزندگی کامال مخفی داشتند

گرفتن آن کودکان محکوم می کنند در بھترين حالت نشان می دھند که نه ساواک و نه شرايط مبارزه ای که انقالبيون 

طرح ھای ذھنی آن ھا ھم برای دور .  جان بر کف در آن می رزميدند را نمی شناسندیتوده ھاصديق و صميمی با 

 البته اگر از اغراض و دشمنی شان سخن - کردن آن کودکان از خانه ھای تيمی از اين واقعيت سرچشمه می گيرد 

حفظ سيستم سرمايه داری که خون و نگوئيم؛ چرا که قريب به اتفاق کسانی که چنين می گويند نشان داده اند که در جھت 

از محصوالت آن می ... و" دريا"کثافت و رذالت از آن می بارد و کودک کار، کودک معتاد، کودک خيابانی، کودک 

  .باشد خود را در خدمت انواع مرتجعين قرار می دھند

شکنجه گاه ھمين ساواکی ھا ، به آيا ساواکی ھا کودکان را ھم شکنجه نمی کردند؟ آيا رفيق مادر دروغ می گويد که در 

چشم خود کودکی را ديده است که به قصد گرفتن اعتراف از او، وی را شکنجه کرده و از ميله ھای يک پنجره آويزان 

فتند و آن ھا به دست ساواکی ھای بی ھمه چيز بيکرده بودند؟ آيا مادر دروغ می گويد که از فکر اين که مبادا کودکانش 

در جلوی چشم وی شکنجه کنند ، در زندان بارھا دست به خود کشی زده بود؟ اين ھا گوشه ای از اين کودکان را 

 ، اسير در چنگال ساواکی ھای جنايتکار از سر گذرانده و بسياری از زندانيان ِمادر شايگانماوقعی است که رفيق 

تی گويای حقيقت اند که انکار آن ھا به ھمان  با چنان شفافي شايگانسخنان مادر. سياسی آن دوره از آن ھا با خبر ھستند

ن سرمايه داران در جمھوری اسالمی بر پيکر کارگران مبارز اًقدر رذالت نياز دارد که انکار مثال شالق اخير مدافع

آيا اطالعاتی ھای جمھوری اسالمی ھمان نوع جنايت ھا و ھمان نوع زجر و عذاب ھائی که رفيق . می طلبد"  درهقآ"

پس چرا آن ھا يک مرتبه به .  مورد ساواک مطرح کرده را مرتکب نشده و نمی شوند؟  آری شده و می شوندمادر در

. ياد چگونگی کشته شدن آن دو کودک افتادند؟ به اين دليل که وزارت اطالعات در تداوم کار ساواک به وجود آمده است

يکھای فدائی خلق بزند حال اينان به اسم تاريخ نويسی  پنجاه نتوانست به چرۀدر نتيجه اتھامی که ساواک در شرايط دھ

 و حميد اشرفبنابراين ميدان دادن به طرح مجدد اتھامات وزارت اطالعات عليه رفيق .  می زنندحميد اشرفبه رفيق 

حقيقت از ورای سخنان يک ساواکی ، تنھا به کار انواع مرتجعين چه وابسته به " کشف"اين به اصطالح کوشش جھت 

ًخود را بگشايند و مجددا "  دھانۀگند چال"رت اطالعات يا ساواک باشند و يا مرتجعين ديگر می آيد تا به قول شاملو وزا

که " انديشه پويا"و " مھرنامه" پنجاه سم پاشی کنند؛ تا در تداوم اھداف گردانندگان ۀعليه بھترين فرزندان ايران در دھ

 پنجاه ۀ ، برای تخطئه و مخدوش کردن مبارزات درخشان و ثمربخش دھپشت شان به آخوندھای واليت فقيه گرم است

مذبوحانه تالش کنند؛ و البته ندانند که تکيه گاه و پشتيبانان آن فرزندان راستين خلق و آن مبارزات قھر آميز، خلقی است 

  . با نيروی اليزال خود
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به احتمال قريب به يقين توسط مأموران " است  نيز که نويسنده در پاورقی گفتهابوالحسن شايگاندر مورد سرنوشت 

، فقط بايد گفت وقتی انسان از موضوع اطالعی ندارد بھتر است در مورد آن ھم حرفی نزند "ساواک سر به نيست شده

  . را نگيرد" (!!) روايت مستند تاريخ"تا شايعه جای 

  . خود را با اشاره به چند مطلب ديگر به پايان می برمۀنوشت

 پنجاه دروغ ھائی را ۀمزبور در يک بخش کوتاه از مصاحبه اش در مورد سه تن از انقالبيون جان بر کف دھساواکی 

زار با شليک  نيز در اللهجمشيدی رودباریدر ضمن اين را ھم بگويم که : "وی می گويد. عليه آن ھا رديف کرده  است

. گلوله به دستش خورده بود. ود بيھوش می شود که به ديوار اصابت کرد و به سرش خورده ببھروز شاه وردی لو

. خيلی سرنخ ھا از او به دست آمد. ساواک برای اين که ردھای او نسوزد اعالم کرد که او در درگيری کشته شده است

اين داستان ھای عجيب و غريب که راجع به او تعريف می کنند که يک راست برای مداوا بردنش . اطالعات زيادی داد

يا داستان .  رنجر محاصره کردند٣٠٠٠مثل اون ادعا که می گفتند خانه تيمی پويان را . ھمه اش دروغ است.. .اسرائيل

در اين جا اين مردک پست ساواکی به ھمان گونه که ھمپالگی ھايش در وزارت اطالعات ". رضا رضائی"فرار 

قايق تاريخی به خيال خود در مورد انقالبيون جمھوری اسالمی و نان آلوده خورھايش می کوشند با وارونه جلوه دادن ح

 را مورد حمله قرار داده و با وقاحت تمام او را کسی رودباریصديق توده ھا باور شکنی کنند، با ھمين ھدف رفيق 

راستی که مردم مبارز ب. سرنخ ھا از او به دست آوردندمعرفی می کند که گويا اطالعات زيادی داده و آن ھا خيلی 

  .  دارند از عنصر ساواکی به عنوان بی ھمه چيز ياد کنندايران حق

 دستگير شد مھمترين مسأله برای ساواک عباس جمشيدی رودباریاما واقعيت چيست؟ در مقطعی که رفيق گرانقدر ما 

جه ، شکنتھرانیاين ساواکی چون به ھمراه .  اول به دست آوردن آدرس پايگاه و بعد قرارھای تشکيالتی او بودۀدر درج

گر معروف از نزديک در جريان کار شکنجه بود، خوب می داند که برای دستيابی به آدرس پايگاه يک چريک، در حق 

آن رزمنده چه شکنجه ھائی اعمال می کردند که تنھا از درنده خوھائی چون خود اين ھا و ھمکاران شان در شھربانی 

ت شالق زدن گرفته تا سوزاندن بدن انقالبی تا آويزان کردن آن از امتحان کابل ھائی با قطرھای متفاوت جھ. ساخته بود

اين ھا ديگر واقعيت ھای اثبات شده در مورد آن دستگاه جھنمی با . ھا از سقف تا اعمال شنيع ترين شکنجه ھای فجيع

کنجه ھا را  نيز آن ھا انواع شجمشيدی رودباریدر مورد رفيق قھرمان ما . امنيتی ھای وقيح و بی شرم شان می باشد

به کار گرفتند و او با قدرت باالی تحمل شکنجه که از ايمان خلل ناپذير وی به حقانيت راھی که برای مبارزه عليه 

 رنج و عذاب ھا را به جان خريد و دم بر نياورد و تنھا ۀ روز ھم۶دشمنان مردم برگزيده بود ناشی می شد، به مدت 

 ۀدر اين مورد در نشري. اصله خانه را ترک گفته اند آدرس آنجا را افشاء کرد در آن فءموقعی که مطمئن شده بود رفقا

 روز رفيق قھرمان آدرس منزلی را که در صورت اسارت رفيق می ۶پس از : "  چھار آمده استۀنبرد خلق شمار

ز او به دست ًبايست فورا تخليه شده و برای دشمن مين گذاری گردد، افشاء نمود و ديگر ھيچ اطالعی نتوانستند ا

  ".آورند

اش فرصت يافته تا بيشرمانه به رفيق بزرگوار ما تھمت بزند ، قادر است " مصداقی عزيز"آيا اين ساواکی که از طريق 

 به دست آوردند به کدام رودباریھا و اطالعاتی که از رفيق " سرنخ"جز به دروغ توضيح دھد که از به اصطالح 

 سرفرازانه در رودباریرفيق . ا دستگير کردند؟ نه ، قادر نيست چون چنين نبودن دست يافتند و چه کسانی رامبارز

مقابل شکنجه گرانش ايستاد و حتی يک قرار تشکيالتی خود را به آن ھا نگفت و ھيچ اطالعی که نياز اين نيروھای 

  . امنيتی در آن زمان بود را به دست آن ھا نداد
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 پنجاه که به حق به الگوی مبارزاتی توده ھای در بند ايران تبديل ۀفراز دھايجاد شک و ترديد در مورد انقالبيون سر

با توجه به اين که سازمان ما در آن زمان به طور مرتب در جريان اخبار زندان قرار . شده اند کار اين بيشرفان است

صھيونيست ھا يکی از افتخارات شاه دوستی با در آن مقطع ، .  به اسرائيل مطلع شده بودجمشيدیداشت از انتقال رفيق 

 به اسرائيل در شرايطی که جمشيدیبردن رفيق . بين آن ھا غير قابل انکار بود" امنيتی"و رژيمش بود و ھمکاری ھای 

 جمجمه گلوله خورده و در حالت کما به سر می برد ، با توجه به برخورداری بيمارستان ھای اسرائيل از ۀوی از ناحي

مری ضروری برای ساواکی ھا بود، چرا که اين دژخيمان به گونه ای که در آن زمان گفته می شد تنھا با تجھيزات باال ا

  . کمک دولت صھيونيستی اسرائيل می توانستند امکان زنده نگاه داشتن رفيق عزيز ما را پيدا کنند

ی که طی آن رفيق کارگر ري در جريان درگي۵٠ سال ]جوزا[ يک بار در سوم خردادجمشيدیچريک فدائی خلق، رفيق 

او ھمچنين در .  به شھادت رسيد موفق به فرار گشته و دشمن را از دستگيری خود نا اميد کرده بوداسکندر صادقی نژاد

 نبرد قھرمانانه اش با ۀ بود که آوازمھرنوش ابراھيمیيک جنگ نابرابر با دشمن، ھمسنگر زن چريک دالور، 

به طور کلی رفيق . رھائی را در دل زنان تحت ستم و در بند ايران شکوفا کرد اميد به ۵٠دژخيمان شاه در سال 

 زندگی سراسر مبارزاتی اش داغی بر دل ساواکی ھا ۀ با فعاليت ھای نظری و عملی پر بار خود و با ھمرودباری

 و صميمی با توده ھا  بی باکۀگذاشته بود که برخورد امروز اين ساواکی با قلب سياه و پرکينه اش نسبت به اين رزمند

ساواکی مصاحبه شونده در اينجا گزارش . شکار می کندآحدی از آن داغ دل را بر مال  و حد دشمنی اش را با وی 

 چھار در مورد او را تخطئه کرده است که در آنجا در ضمن گفته شده بود که اين رفيق افتخار ۀ نبرد خلق شمارۀنشري

 تدريجی نتوانستند شخصت انسانی او را در ھم ۀرغم دو سال شکنج بردند و علیوقت به بند عمومی ن آفرين را ھيچ

 ١٣۵٣ دستگير شد و دژخيمان ساواک او را در سال ١٣۵١ در سال جمشيدیرفيق . ً که کامال صحت داشت-بشکنند

ه شده اش که قادر به برخی از زندانيان سياسی او را در سلول با تن شکنج. اعدام و يا به گونه ای ديگر در زندان کشتند

راستی که يکی از برجسته ترين او ب. زمين می کشاند ديده بودندراه رفتن نبود و برای دستشوئی رفتن خود را روی 

د از ، دو سال بع۵٣حتی در سال . قھرمانان مقاومت در زير شکنجه بود که شکنجه گرانش را به زانو در آورد

ديده بودند از آثار شدت شکنجه ھائی که او تحمل کرده بود بر روی بدنش گفته ی که او را دستگيری اش زندانيان سياسي

.  را ديديم١٣يک بار که برای شستن ظرفھای غذا به دستشوئی رفته بوديم، بر حسب تصادف زندانی سلول : " اند

با . پف کرده بودچھره اش زرد و . است" اعدامی"اما نمی دانستيم که او ھمان . صدای لنگان پايش را می شناختيم

سرش را برگرداند و . پای بند پيچ شده اش را باال نگھداشته بود و لی لی می کرد. پانسمانی بر پيشانی و سری تراشيده

اما ما توانسته بوديم راز . نگھبان شتابان ما را از دستشوئی بيرون راند. نگاھی فراموش نشدنی. نگاھی به ما انداخت

 صدای ۀگوش به زنگ در انتظار شنيدن دوبار.  ھر بار که او را از بند بيرون می بردند.صدای پای او را کشف کنيم

 ٢٣ به سلول عمومی ١٢وقتی ما از سلول . روزی او را از بند بردند و ديگر صدای لی لی او را نشنيديم. پای او بوديم

بود که ريکھای فدائی، ھمان اعدامی  از چجمشيدی رودباری ١٣ منتقل شديم تازه فھميديم که زندانی سلول ٣در بند 

 می باشد که خيلی از زندانيان سياسی در سال پنجاه و  تھرانی يکی از شکنجه گران زير دستعقابیمنظور از  (عقابی

می گفت او در حين درگيری با ساواک زخمی ودستگير شده )  می شناختيمھوشنگ فھيمیاز جمله خود من  او را با نام 

گفته می شد که او را برای معالجه به اسرائيل فرستاده . يع کرده بود که در درگيری کشته شدهبود اما ساواک شا

اين ھا واقعيت ھائی ھستند که انکار آنھا تنھا از ). ِنقل از ناھيد ناظمی در کتاب داد بی داد، ويدا حاجبی تبريزی.(" بودند

  .ساواکی جماعت ساخته است
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 خود يکی از ۀد به ساواک را دو سال پس از تأسيس آن اعالم می کند و به گفتساواکی مصاحبه شونده که ورود خو

 مسلحانه در ايران با ۀن بوده است به خوبی می داند که قبل از آغاز مبارزاکارھايش حمله به خانه ھا و دستگيری مبارز

با بد دھنی و )  و مادر و غيرهپدر(چه قدر قدرتی وارد خانه ھای مردم می شدند و چگونه در جلوی چشمان اھالی خانه 

 و با دست يازيدن به وحشی گری ھائی که گاه - ھمان طور که از اراذل و اوباش ساخته است –نثار فحش ھای رکيک 

اما در سال پنجاه .  افراد مسن خانواده می شد ، افراد مظنون را دستگير و کتک زنان با خود می بردندۀموجب سکت

 نزديک شوند از پويان چريک بی باک و دالور فدائی خلق، ۀھنگامی که می خواستند به خانورق برگشته بود و آن ھا 

 ايران را مطيع اوامر شاھنشاه مزدورشان جا زده و ۀآن ھا که سال ھا در تبليغات شان جامع. ترس به خود می لرزيدند

ودند در جلوی چشم مردم نيروھای مسلح رجز خوانده بودند که کسی را يارای مقابله با آن ھا نيست، حال مجبور شده ب

 نظامی خود در آورند تا قادر شوند تنھا دو جوان ۀخود را به خيابان آورند، منطقه را ميليتاريزه کنند، خانه را به محاصر

چه شده بود؟ آن ھمه نيرو و تجھيزات و تدارکات فقط ). رحمت پيرو نذيری و پويان ءرفقا( ساله را دستگير کنند ٢۵

ن ا دستگيری دو نفر؟  موضوع از چه قرار بود؟  چرا ديگر از آن قلدری ھای شناخته شده برای دستگيری مبارزبرای

 نظامی خانه و اخطارھای به ۀرغم محاصر خبری نبود؟ آن احساس قدر قدرتی کجا رفته بود؟ چرا نمی توانستند علی

بر آيند؟  چرا قادر به تسليم آن ھا در مقابل خود نبودند؟ اصطالح تھديد آميز از پشت بلندگو از پس دستگيری او و آن ھا 

  چرا جرأت نزديک شدن به آن خانه را نداشتند؟

.  باران گلوله را بر سر آن خانه فرو می ريزند ولی باز قادر به تسليم آن دو چريک رزمنده در مقابل خود نمی شوند  

ی که می نوازد در آميخته با شجاعت در مقابل ا نغمه سمفونيشان به طرف دشمن ب ھا در حالی که صدای گلوله ھايپويان

دشمنان شان پايدار و مقاوم می ايستند و شکنجه گران را از افتادن طعمه ای ديگر به دست شان نا اميد و مأيوس می 

 قلدری ۀن دوراين دشمنان تا کنون با چنين شجاعت و بی باکی مواجه نبودند و در می يابند که ديگر جائی برای آ. سازند

  ...بی پاسخ شان نمانده و آن دوره ديگر به تاريخ می پيوندد و

ًاين توصيف بسيار مختصر از واقعيتی است که ھمين ساواکی ھا در سال پنجاه آن را به طور کامال عينی و البته بی 

ی که برايش به وجود آمده آن ھا زخم خوردند، تحقير شدند؛ و حال امروز اين ساواکی در فرصت. تجربه کردند" ھيجان"

قطعه ای از آن شعر .  آن واقعيت درخشان، به يک سطر از يک شعر دخيل ببنددۀخود را ناچار می بيند که جھت تخطئ

/ آوازھای سرخ و بلندت را/  دوست داشتنی ات خواندیۀنجرحو با / از مرگ نيز نيرومند تر برخاستی: "چنين است

و ھمچنان / تو در دل ھای خلق می گشتی!/ ... برپا ستمکشان!/ برپا گرسنگان! ھنگانبرپا بر:/ "روی فالت خفته دربند

سه / سه ھزار رنجر/ و خاک ميھنت در ھيجان و اميد می سوخت/ پر شور/ آوازھای سرخ و بلندت را/ می خواندی

چقدر / .../ ھادت رسيده بودیبه ش/  خودۀچرا که تو با آخرين گلول/ ليک آن ھا تنھا جنازه ات را يافتند/ ھزار چتر باز

   ... می ترسيدند

) رفيق پيرونذيریو  (پويان ۀ شعر ، حال و ھوا و فضای واقعی آن دوره و عظمت مقاومت قھرمانانۀدر اين جا سرايند

در آن دوره را به طور شاعرانه به وصف کشيده است؛ ولی اينان اصل موضوع را کنار زده و ايراد می گيرند که 

 ۀی  ديده محاصره کنند"رنجر"و " چتر بازی  "ۀو دور"  ساواکۀدانشکد" ساواکی ھای درس خوانده در شاعر تعداد

البته اين ياوه اولين بار از !! و تعداد از آنچه او گفته کمتر بوده است!!  را خوب نشمرده استپيرو نذيری و پويان ۀخان

به ھمين خاطر ھم تکرار خزعبالت اکثريتی ھا عليه . اردھای بی مقدار در آمد و قدمت چندين ساله د" اکثريتی"زبان 

اما آيا با اين ياوه گوئی ھا . جنبش مسلحانه و رفقای قھرمان ما از طرف نيروھای ضد خلقی ديگر امر تازه ای نيست

ل  و ترس و حقارت خود در مقاب ساواکۀ تحت محاصرۀ چريکھای فدائی خلق در اولين خانۀنبرد قھرمانانقادريد اصل 
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ِ تاريخی مردم ما بزدائيد؟ آيا قادريد مھر بزرگ مردم ما نسبت به ۀعزم انقالبی آن فرزندان راستين خلق را از حافظ
  .توانيدنه ، نمی!   ھا را از دل آن ھا پاک کنيد؟ زھی خيال باطلپويان

رضا ، به مجاھد مبارز،  پنجاه ۀنام دھ انقالبيون بۀو مخدوش کردن چھر" باورشکنی"کوشش ديگر در راستای سياست 

 با فريفتن بازجوھای خود موفق به فرار از دست آنان شد و با ۵٠اين مجاھد انقالبی در سال . مربوط می شودرضائی 

 در رضا رضائیفرار . اين کار چنان زخم عميقی بر دل آنان گذاشت که ھنوز ھم آن ھا از درد آن به خود می پيچند

ود در جنبش مسلحانه، جوانان مبارز زيادی را عليه رژيم وابسته به امپرياليسم شاه به ھمان سال با تأثير شورانگيز خ

ًاين مجاھد انقالبی پس از فرار، مجددا به سازمان مجاھدين خلق پيوست و با .  نبرد انقالبی با اين رژيم کشاندۀصحن

در جريان يک  (احمد رضائیبی اش فعاليت ھای مبارزاتی خود در اين سازمان که به خصوص با شھادت برادر انقال

سزائی در پيشبرد يشتری بر دوشش قرار گرفت، نقش بيت ھر چه بمسؤول، بار )درگيری قھرمانانه با مأموران رژيم

ساواکی مصاحبه شونده درست به دليل سوزش دل خود است که چھار دھه پس از گذشت آن . جنبش مسلحانه ايفاء کرد

 بعدی اش تناقض ھمين ادعايش ۀھر چند جمل. و فرار نکرد بلکه ما خودمان آزادش کرديمواقعه ادعا می کند که گويا ا

با او بود چرا که مدعی شده بود که می " بصام راز"البته يادم ھست يک مأمور به نام : "می گويد. را آشکار می کند

 است و نشان می دھد که مجاھد اين جمله در حکم يک اعتراف". خواھد بقيه سالح ھا و برادرش احمد را معرفی کند

  . توانسته بود از دست مأمور آن ھا بگريزدرضا رضائیمبارز، 

 که ساختن تصوير بی پولی و فقر - خود دروغ ھای زياد ديگری را سرھم بندی کرده استۀساواکی مزبور در مصاحب

  .  ندارد آنھا دراينجا لزومیۀدر ھر حال پرداختن به ھم. برای ساواکی ھا يکی از آنھاست

اين انتظار را در خواننده به وجود می آورد که ساواکی مورد " مصاحبه"به عنوان جمعبندی تأکيد کنم که با اين که 

توضيح ) ثابتیمثل خود (سخن بگويد ولی ساواکی مصاحبه شونده " حميد اشرفبه تور افتادن "مصاحبه از چگونگی 

 نداشته است دست يافتند؟  چه کسانی را تحت تعقيب قرار دادند و يلفونتنمی دھد چگونه به آخرين پايگاه اين رفيق که 

 وصل شد؟  در اين مصاحبه او با شعف تمام از به اصطالح پيروزی ھای حميد اشرفاين تعقيب ھا چطور به رفيق ما 

مبارزی را از او کشتار خونين انسان ھای آگاه و . خود در قتل دسته دسته از فرزندان مبارز ايران سخن گفته است

 امپرياليسم و سرمايه داران داخلی نداشتند ۀموفقيت ھای خود خوانده است که سودائی جز رھائی ميھن شان از قيد سلط

 ايران که در آن ۀحتی امروز ياد آوری آن ستارگان درخشان آسمان غمزد. و نان و آزادی را برای ھمه می خواستند

اما واقعيت ديگر اين است که آن به اصطالح .  آزاديخواھی را به درد می آوردسال يک به يک فرو افتادند قلب ھر فرد

و غيره و باالخره آن خون ريزی ھا موفقيت چندانی برای " تعقيب و مراقبت"، تيلفونکاميابی ھا در رد گيری خط ھای 

، نھال اميدی "خرابکاران"نده آن ھا تصور کرده بودند که با مرگ فرما. ساواکی ھا و دستگاه جھنمی شان به بار نياورد

 انقالبی، فرھنگی که ۀ مسلحانۀ فرھنگ مبارز.اما چنين نبود.  که چريک ھا در دل مردم کاشته بودند خشک خواھد شد

 ھا و چريکھای قھرمان ديگر مرضيه ھا و مھرنوش ھا، قبادی ھا، سپھری ھا، جمشيدی رودباری ھا، پويانميراث 

 با قلب مھربان و گرمش نسبت به زحمتکشان، آن را تا آخرين لحظات عمر پر شرفحميد ارفيق ، فرھنگی که بود

ساواکی ھا به محاصره ھر خانه ای پرداختند جز با مقاومت . بارش، در سازمان زنده نگاه داشته بود کار خود را کرد

 دالوران تا آخرين گلوله ھای ھر يک از آن. تسليمی در کار نبود. مسلحانه و با شکوه چريکھای فدائی خلق مواجه نشدند

آن ھا با نثار خون خويش اميد به پيروزی را در . خود با دشمنان مردم جنگيدند و در ميدان نبرد سرفرازانه شھيد شدند

چگونه بايد با دل ستمديدگان ھمچنان زنده نگاه داشتند و در آخرين لحظات زندگی شان نيز به توده ھا آموختند که 

دو . خون آن کمونيست ھائی که عشق به زندگی در وجودشان زبانه می کشيد به ھدر نرفت. ه کننددشمنان شان مبارز
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به اين ترتيب ايستاده . سال بعد توده ھای انقالبی با حمله به پادگان ھای رژيم شاه آموخته ھای خود را به کار بستند

 به خيال خود پيروزمند خفاشان شب را به زوزه مردن رفقای دالور چريک فدائی ما در ميدان رزم با دشمن، قھقھه ھای

و چه وقاحتی که اکنون ساواکی مصاحبه شونده ادعا می ! بلی، خفاشان شب. و گريه و ناله ھای عزای آن ھا تبديل کرد

نه، ھر تضادی ھم که شما با حاکمين فعلی . کند که گويا با ما در مقابل جمھوری اسالمی دارای منافع مشترک ھستند

تا .  ايران با آن ھا منافع مشترک داريدۀه باشيد ولی در اساس از يک جنس ھستيد و شما در مقابل توده ھای ستمديدداشت

زمانی که ظلم ھست مبارزه ھم ھست و ما در صف مبارزه به نفع توده ھای خلق مان در مقابل ھر دوی شما قرار 

  .  گرفته ايم

 می باشند و اقدام به چنين مصاحبه ھائی ءع به واقع مروج دروغ و ريادر آخر بايد گفت که مصاحبه ھائی از اين نو

ھمچون نشستن در کنار يک شکنجه گر در شوھای تلويزيونی تنھا اين آگاھی را به خواننده آزاديخواه می دھد که ھر 

 اقداماتی دست کس را از روی اعمالش بشناسد و ببيند که آنھائی که برای پخش سخنان شکنجه گران در جنبش به چنين

  . می زنند در کجا ايستاده و به چه کسانی خدمت می کنند
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