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  صبا راھی

  ٢٠١۶ جون ٢٩
  

  ""قھرمان"من آنم ساواکی شود : "ايرج مصداقی"
 ۀ از حرف ھای بيمارگون و نيز بحشیپرويز معتمدنام ه  با يک ساواکی بايرج مصداقی ۀاين نوشته در رابطه با مصاحب

   .باشد می" ميھن"او در تلويزيون 

***********  

که کاربرد آن در بين مردم ما بسيار " بی ھمه چيز"قبل از ھر چيز مايلم اندکی در مورد اصطالح : توضيج واضحات

ی و صفات شود که عاری و تھی از ھر گونه نشان اخالق بی ھمه چيز به شخصی اطالق می. رواج دارد توضيح دھم

بی ھمه چيز يعنی کسی که ھيچ مرام و اخالقی را ھم بر نمی تابد، زن و خواھر و مادر و در ھمسايه نمی ! انسانی باشد

درد که ناھنجاری شخصيتی اش تا سرحد قلدری کردن از طريق زير شکم و  شناسد او مرزھای اخالق را تا آنجا می

رذل ھای ! کند ی تاريخ عملی بس منفور و ضد انسانی ست نزول میتجاوز به ناموس که در تمام جوامع و دوره ھا

به " بی ھمه چيز"را که مردم ھم به درستی آنھا ! ی ھا از اين قبيل ھستندئواما منفوری بنام ساواکی و ھمکارانشان وا

  ! معنای مطلق لقب داده اند

ھان و حق طلبان و مدافعان آنان يعنی  طبقاتی حاکمان ستمگر زورگو آزاديخواۀدر تمام دروه ھای مختلف مبارز

حاکمان .  و اذيت ھای مختلف قرار داده اندرشاعران و نويسندگان و ھنرمندان را به زير ضرب گرفته و مورد آزا

مستبد چه سازمان يافته و يا نيافته مزدورانی را به خدمت گرفته تا حق طلبان و آزاديخواھان را مورد آزار ھای مختلف 

ظھور و رشد سرمايه داری و مناسبات توليد و انباشت سرمايه در دست عده ای دزد و چپاولگر اين امر را . قرار دھند

( ئیکه استعدادھارا سازماندھی کرد و برای به حرف در آوردن زندانی و دست يابی به اطالعات تشکيالتی مزدورانی 

" دستور از مقام باال"ه گر ھر آزاری را با گرفتن مزدوران شکنج.  آموزش ھای الزم داد،داشتند) از نظر آزار رسانی

 از ھمه مھمتر حاکمان مستبد در تمام جريان چگونگی شکنحه شدن زندانيان قرار می. کردند به زندانی اعمال می

 بنا شده بود که زندانی را تا نام ساواک شاھنشاھی برای اينه طور مثال دستگاه اطالعات مخوفی به چرا که ب. گرفتند

ی شکنجه دھد تا ھم دست از فعاليت سياسی خود بردارد، اظھار ندامت کند و تحد مرگ توسط ساواکی ھای ساديسسر

  .کند " دعوت"و بعد از اين ھم به ھمکاری با ساواک  تمام اسرار تشکيالتی را برمال 
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بودند و به فکر رفاه و آسايش " عدالت پرور"ب بسيار ساده است اگر  رژيم شاه مستبد يا رژيم خمينی مستبد ذره ای و خ

خاطر حفظ منافع خود و  امپرياليستھا به زير ضرب ه مردم ايران، ھرگز و ھرگز و ھرگز بھترين فرزندان مملکت را ب

 پخش می"که  بنابراين اين! کردند تا حکومت خود را مصون دارند ُگرفتند آنھا را نمی کشتند و سر به نيست نمی نمی

و خمينی از اوين خبر نداشتند يا ثابتی و نصيری و ساير جانيان از موقعيت دستگيری ھا خبر نداشتند  شاه ًکه مثال" کنند

  ! حرف چرت و مردم فريبی بيش نيست

د خب تکليف شان روشن است، نه اخبار غلط را بين مردم پخش کنحال اگر يک ساواکی يا اطالعاتی رژيم فعلی اين گو

دھد و  انجام می" تیعبدون مزد و خل" قول خودش ه  آنھا را آنھم بۀ وقتی کسی وظيفاما! آنھا مزدورند و بی ھمه چيز

دھد آنوقت چه؟ جايگاه طبقاتی و سياسی اين فرد کجاست؟ خدمتگزار چه سيستمی  اين منفوران رذل را فرشته جلوه می

    مزدور به او ھم سرايت نکرده است؟ئیست؟ آيا بيماری رذالت ساواکی ھا و واواما

رج مصداقی ھمنوای ساواکی ھای منفور به ھر شيوه ای آنھم در حد ابتذال به معنای واقعی کلمه و لمپن وار که دست اي

ی  کمونيست ئشود تا به خيال باطل خود شخصيت افسانه    متوسل میدحزب الھی ھای چماق کش را از پشت می بند

تا چريک . جلوه دھد! ريخ و قلب ستمديدگان حک شد شان در قلب تاۀھای چريک را تخريب کند، ھمانانی که مبارز

جلوه " دورغ" ی را ت که فداکاری ھا، مقاومت ھا و سازش ناپذيری آنھا در زير شکنحه ھای ساواکی ھای ساديسئیھا

   !دھد

کنند ھم   کارگر از علم خود استفاده میۀمن روانشناس نيستم، از روانشناسان محترمی که در راستای خدمت به طبق

گذارم، اما آيا چنين نيست که افرادی که دچار عذاب   علمی شان قدم میۀکنم که به حيط راين جا از قبل عذرخواھی مید

 روحی خود کمال استفاده را نکرده و ناتوانی شان باعث شده که حتی ئیوجدان ھستند، کسانی که به ھر دليلی از توانا

کنند به تخريب ديگران و از  وش آيندی داشته باشند شروع میخودشان به مروز زمان نسبت به خودشان احساس ناخ

 تھی ھستند و آن خصوصات شخصيتی را به ديگرانی که مثل خودشان نيستند ًزنند که از آنھا کامال  حرف میئیچيزھا

ه  که دارند دورن خويش را به محاکمئی ھم لحن حرف زدنشان تحکمی، و پرخاشگرانه است گوًدھد و معموال نسبت می

 حد مرگ شکنجه می شصت را به سرۀ بارز اين افراد اسداله الجوردی بود کسی که زندانيان مقاوم دھۀنمون! ندش کمی

خمينی نيز از اين دسته بود که گويا بر سر مرگ برادر يا پسرش با ! کرد چرا که خودش در زندان ھای شاه بريده بود

   .سنجانی نيز از اين قماش ھستندساواک سازش کرده و کنار آمده بود، خامنه ای و رف

آيند، بسياری از آنان به دليل شرمساری کنج عزلت  البته ھمه بريده ھا الجوردی و ساواکی و اطالعاتی از کار در نمی

  !  کنند را انتخاب می

اين گونه کنند و يا در آن سھيم ھستند زير پای    طبقاتی که از آن دفاع می-عده ای ھم بنا به اقتضای منافع شخصی 

شوند، و مطالب آنھا را در سايت  کنند، وکيل مدافع آنان می تخريب کنندگان شخصيت ھای محبوب جامعه فرش پھن می

" عزيز ساواکی ھای بی ھمه چيز"ھمانطور که امروز ھم شاھديم که زير پای ايرج مصداقی . کنند ھايشان درح می

 قھرمانانه و تاريخ ساز چريک ھای ۀه از فرط کينه به مبارزمجری ک! کند فرش پھن می" بی ميھن"مجری تلويزيون 

خطاب " اشرف دھقان" خلق، ھمان مبارزه ای که خواب را از چشم شاه جالد ربوده بود، رفيق اشرف دھقانی را ئیفدا

   "!بھروز دھقانی"کند و برادر ايشان  را آن ھيوالی تعھد را می

يعنی " ليسیوکارھای پتۀ استعداد نھف"يون ثابت کرد تا چه حد دارای اما چرا ايرج مصداقی که جلوی دوربين تلويز

را پيدا کرده که در کنار يک ساواکی بی ھمه چيز آسمان و  آن" شجاعت"خدمت به دستگاه ھای اطالعاتی است، امروز 

مان او کم کند، آيا ريسمان را به ھم ببافد تا شايد ذره ای از عشق خلق ستمديده به سازش ناپذيری اشرف دھقانی و ھمرز
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ھمچنان در خدمت سودسرمايه داری، " يگر در زندان و زير شکنحه نيستدامروز "عملکرد امروز ايرج مصداقی که 

 نمی تواند از ً؟ خدمتی که قاعدتا!باشد  کارگر و محرومان ميھن و نيز خدمت  سيستم سرکوب و شکنجه نمیۀستم بر طبق

   .بماند" خلعت" آن بی جانب اربابان شاه و خمينی و چاکران

رفيق صمد بھرنگی " دوست"از فالحتی که ! کند مصداقی از ھر آن کس که عليه منافع خلق عمل کرده است دفاع می

کند و او را  شدن رفيق صمد بھرنگی بوده دفاع می" شاھد غرق" مصداقی ۀبوده و ھمراه  به ارس رفته و به گفت

 رفيق صمد بود اما تالشی  شدناين از چه سنخ دوست ھا بوده که شاھد غرقدھد که  نامد اما توضيح نمی راستگو می

خود به "صمد بھرنگی کند که رفيق " حقنه"خواھد به ببينده  و مصداقی می رھره ب!!!! برای نجات او نکرده است

خودش را به آب م اين چه جور دوستی بوده که ئي، و ما ھم نبايد بپرسيم و يا بگو" دوستش غرق شدهخودی در جلو چشم

يک چنين دوستی داشته وقتی ب آدم وبه اين ھم ميشود گفت دوست؟ خ!  نجات دھد و گذاشته که بميرد رانزده تا دوستش

  احتياج به دشمن دارد؟؟؟؟؟چه باشه 

از ثابتی جنايتکار منفور  " زب تودهحمارکسيسم لنينسيم خط "بھرنگی از رفيق صمد " دوست" مصداقی از ساواکی، از 

جوانان مبارز "که به  کند برای اين  دفاع میاند،و نصيری ھمکارش خالصه از ھر چه منفور و خائن به خلق ستمديده 

 چريکی بد و غلط است و چريکھا  که يکی شان اشرف دھقانی ست يک مشت آدم ھای دورغگو  بوده ۀبگويد مبارز

   !اند

عنوان يکی از اشکال ه که برا  مسلحانه ۀد کسانی که ھمواره به درستی مبارزخواھ مصداقی ھمدم ساواکی منفور می

 شما که چريک ۀبھان" تبليغ و ترويج نکنند به ،درست مبارزه برای سرنگونی رژيم اسالمی وابسته به امپرياليسم  است

  ! و البته به خيال باطل خود به سکوت ھم دعوت کند" ديستني

" حميد اشرف" وبد که گا يکی به نعل بزند و يک به ميخ ببه ميدان آمده ت" و واوامايکه تاز مدافع ساواک " او 

کرد خيلی خوب بود و   چريکی میۀدندان مسلح مبارزه تمام زير گوش ساواک مخوف تا ب سال ٥کمونيست چريکی که 

و ! ش ماھه داشته باشند، اما جوان ھا نمی خواھند مثل چريک عمر سه تا ش"خواندم من در زندان سرودھايش را می"

و ھيستريک وار محل ! است" زنده "نعره بکشد که چريک عمرش شش ماه است و اشرف دھقانی سه دھه است که 

  ! رذالتی بيشتر از يک ساواکی بی ھمه چيز! رذالت از اين بيشتر! زندگی رفيق اشرف را تکرار کند

کشد، بسيار دون مايه سعی دارد که  شرف را نعره میاز طرفی مصداقی اين آدم رذلی که نشان محل سکونت رفيق ا

ن بياورد با اين کار بسيار نابخردانه مدت زمان زندانی بودن رفيق ئي ترازوی سرمايه داری پاۀمبارزه را تا سرحد کف

پليد را بنامد چند ھدف " قھرمان"که خود را  کند تا به غير از اين اشرف دھفانی را با مدت زمان زندانی خود مقايسه می

 !که  ساواک شاه و اوين و ساير زندانھای ساخت شاھنشاھی را بھتر از واوامای خمينی جلوه دھد دنبال کند از جمله اين

 که بنا به ماھيت مزدوری شان به خدمت ئیھمان ساواکی ھا!  و ساواکی ھای منفور بی ھمه چيز را نيز بھتر جلوه دھد

اما مصداقی بايد اين مھم را  نيز ناديده بگيرد چرا که ھمنشين .  تعليم دادندرژيم خمينی در آمدند و الجوردی ھا را

که شاه در ) دو سند تاريخی( ساواکی ھای فوکول کراواتی شاه، کوچک از نمايشۀ تنھا يک گوش.ساواکی شده است

 مليت ھای ديگر لمانی واان يخود بخوان برای برھم زدن تظاھرات دانشجو" محافظين" تحت عنوان  سفرش به برلين

فکرش را بکنيد . برد عليه شاه که در آن تظاھرات ماسکھای شاه قاتل بر صورت زده بودند، آنان را ھمراه خود می

کند در  لمانی چنين میاوقتی در خارج از کشور در مالء عام جلو دوربين ھای تلويزيونی ساواک ھار با دانشجويان 

د و برای ئي به لينک زير مراجعه نموده مطالعه نماًحتما !شدند  که مرتکب نمیزندانھا با زندانيان سياسی چه جناياتی

   . در پخش آن نيز يار باشيدًروشن شدن اذھان عمومی لطفا
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   دو سند تاريخی–ساواک شاھنشاھی در خارج از ايران 

html.8910_post-blog/2012/12/com.blogspot.neweshtejat://http  

 کند، طوری از ساواک و جانيانی مانند ثابتی و نصيری حرف می اما مصداقی خادم سود سرمايه تنھا به اين اکتفا نمی

قبيح شکنجه اين ھمنوای ساواکی ھای بی ھمه چيز يک کلمه در ت.  مثل خود او کند ذھن ھستند ھازند که انگار شنونده

 رفيق اشرف ئی تاريخی چريک فداۀخواھد به مبارز زند اما تا وجدان ناآسوده اش می در ھر شکل و شمايلش حرف نمی

باشد با اين تفاوت   گفتار يک حزب الھی مانند الجوردی که چه برازنده اش ھم میۀکند آنھم با شيو دھقانی تعرض می

 و چماق و شالق و ساير لوازمات شکنجه را جلو دوربين برای او فراھم کوتاھی کرده" بی ميھن"که مجری تلويزيون 

   .تواند بيشتر نعره کشی کند تا می"  مسلحانه، مقاومت و سازش ناپذيریۀمبارز" قباحت"نياورده است تا در 

اومت و  از آن تھی بوده و ھست يعنی مقً در اصل خشم مصداقی درست مانند الجوردی برای آنچه است که خود کامال

  !سازش ناپذيری در برابر دشمن خلق

که ھر  خود با جمع بستن اين" اشتباھات و کارھای ديگر"مصداقی از " بی مھين " در نوحه خوانی اش در تلويزيون 

زند باز ھم سعی دارد که لکه ھای ننگينش را تطھير دھد  شود ولی خوب آدميزاد است حرف می کسی دچار لغزش می

دانند که عاشقان   مثل مصداقی نمیئیالبته کودن ھا! شويد  ساواکی ھای جانی را با وقاحت تمام میھمانطور که دستان

خلق يعنی ھمان چريکھای کمونيست آنچنان تربيت درست کمونيستی داشتند که بسياری امروز که خود کمونيست ناميده 

چندين  دھه نعره "  چريکیۀقباحت مبارز"ر ھستند، ھم ھمرديف مصداقی برای  خادمی ھر بيشتر اربابان شاه و شيخ د

   ! کرده اندئیسرا

 مانند اشرف دھقانی و فريبرز ئیبرايش از اسناد زنده تاريخی يعنی رفقا" گزارشات ساواک"مصداقی کسی ست که 

 جلوه دھد  از" گوغدور" خلق  را ئیکه آنھا و سازمان پرافتخار چريکھای فدا و برای آن! سنجری معتبر تر ھستند

به " متھم"کند روخوانی در مورد رفيق نابدل و سعی مذبوحانه دارد که چريکھا را  روی اسناد رژيم روخوانی می

باشند که به وقت خواندن استناد  تواند پنھان کند آنھم خطوط چھره اش می اما مصداقی يک چيز را نمی.  کندئیدورغ گو

  ! کنند دورغين ساواک فريبکاری او را عريان می

 ساواک مخوف از شر آنچه ۀ مصداقی سعی بسيار ناشيانه داشته که جلوی دوربين تلويزيون با دست بردن به حلقايرج

آنچنان نفرتی " بی ميھن" که با ظاھر شدنش جلوی دوربين تلويزيون  ن بود خالص شود، غافل از آنآکه خود عاری از 

از نعره ھای ! ه را ببينمنشدم بيش از يک ساعت از آن برناماز خود در ذھن بيننده ای مثل اين قلم می آفريند که حاضر 

   !یترج مصداقی وکيل ساواکی ھای ساديسنام ايه  يک حزب الھی بھيستريک

 نعره ھای مصداقی بود شعری ست کوتاه در زير تقديم به رفيق اشرف دھقانی که با ۀساعت آنچه که حاصل ديدن يک

ھای بی ھمه چيز ثابت کرد يار و رفيق واقعی خلق ستمديده است و  تاريخ سازش ناپذيری اش زير شکجه ھای ساواکی 

 رفيق اشرف دھقانی  و ۀراستی که بايد سر تعظيم در برابر مبارزب. ساخت طبقاتی از او يک اسطوره مقاومت  ۀمبارز

  . نظير ايشان فرود آورد

ری و يا ساير رفقای امثال نيست که  مقدس بسيار واضح است که اين فرد رفيق اشرف دھقانی و يا رفيق فريبرز سنج

 شان، سازش ناپذيری شان زير سخت ترين شکنجه ھای مزدوران دشمن يعنی ھمان ۀ مبارزۀھستند بلکه نوع و شيو
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مبارزه ای که ثابت کرده است تحت ھيچ شرايطی با دشمنان خلق . ساواکی ھای بی ھمه چيز است که مقدس است 

  . طبقاتی و در برابر خلق ستمديده رو سفيد ساختۀ که آنان را در برابر تاريخ مبارزمبارزه ای! کنند سازش نمی

  

   در بندۀخلق ستمديد
  شب است ھنوز 

  ھنوز  ھم چرخ دندانه ھای سرمايه

   کارگرۀبر گرد

   فرود می آورد

  شالق ستم زور و استثمار

  و

  "بی ميھن" جعبه ھای " قھرمان" 

  شغاالن سود سرمايه

  زوزه کشان 

  تظر پرتاب استخوانی من

  اما 

  از آن خلق ستمديده يکی اين قلم

   که ھيچ کس و ھيچ چيز قادر نيست

   از عشقش به تو

  خاطره ب

  سازش ناپذيری ات

  ات مقاومت

  زير شکنجه ھای ساواکی ھای  بی ھمه چيز

  بکاھد

  از تو که 

  الگوی سازش ناپذيری نسل ھای مبارز شدی

  از عشق به تو

   خلقئیو تمام چريکھای فدا

  که راه را نشان دادند

  جون ٢٧ -  صبا راھی

   دو سند تاريخی–ساواک شاھنشاھی در خارج از ايران 
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خاطر کشتار سه دانشجو  احمد قندچی، مھدی شريعت رضوی و ه لمانی به شاه باانشجويان  لقبی بود که دشاه قاتل  -١

 .مصطفی بزرگ نيا  در دانشگاه تھران در حال اعتراض  به سفر نيکسون نسبت داده بودند


