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  شفق. ع
  ٢٠١۶ جوالی ٠۵

  

 !سخنی با مردم و نيروھای آزاديخواه ايران
از نگاھی ای حميد اشرف  »افسانه«جنگ و گريز ساواک با چريک "در روزھای اخير انتشار مطلبی تحت عنوان 

 ايرج مصداقی با يکی از عوامل ساواک رژيم آزادی کش شاه به نام پرويز معتمد ۀ متن مصاحبۀکه در برگيرند" (ديگر

و ھمچنين نقد رفيق اشرف دھقانی بر مطالب عنوان شده در اين مصاحبه موجب بروز واکنش ھای گسترده ) می باشد

  .  ی چه در داخل و چه خارج از  کشور گشتای از سوی افراد و نيروھای سياسی و افکار عموم

 سياسی جويای حقيقت به روشنی نشان می ۀی و مجازی برای ھر کوشندئ در فضای رسانه  واکنش ھای مزبورۀمطالع

ن و نيروھای سياسی و  مزبور و پاسخ به آن قبل از ھر چيز به يک صف بندی آشکار در بين فعاالۀدھد که مصاحب

در يک طرف از اين صف بندی نيروھای سياسی مبارز و ملی و انسانھای با وجدان و . اجتماعی دامن زده است

 ضد جمھوری اسالمی، به ه نگرش و مواضع سياسی شان بۀآزاديخواه قرار گرفتند که به رغم ھر گونه اختالف در شيو

 منيتی سازمان شکنجه گر امأمورصورتی قوی و رسا، يک صدا عليه اقدام رسوای مصاحبه کننده در دادن تريبون به 

 بود و از آن مھمتر عليه دروغھا و ادعاھای ۵٠ ۀجھت کوبيدن نيروھای انقالبی که اوج آن در دھ) ساواک(م شاه يرژ

ساواکی مزبور موضع گرفته و با حمايت از پاسخ رفيق اشرف، در حقيقت به دفاع از ارزش ھا و تاريخ مبارزاتی و 

  . ش دشمنان آزادی کش رنگارنگ مردم برای تحريف تاريخ برخاستندسمبلھای جامعه و مقابله با تال

 شاھنشاھی و ۀاما در طرف ديگر اين صف بندی طيف متنوعی از طرفداران و دست اندرکاران نظم کھنه و ويران شد

 ھا و شاه دوستان و ھمچنين نيروھای مدافع رژيم تبھکار جمھوری اسالمی و طرفداران" ساواکی"، و "تيمسارھا"

ھمنشين وی، به " مجرب" امنيتی مأموراصالح طلبان حکومتی را می توان ديد که در دفاع از موضع مصاحبه گر و 

يک "رغم ادعاھای مکرر ايرج مصداقی مبنی بر اين که او فقط ه ھمچنين ب. صف شده اند و برای اين دو، کف می زنند

شنيداری و ديداری که مواضع وی عليه نيروھای انقالبی ؛ شبکه ای از رسانه ھای "تشکيالت"تنھا ست و نه يک " فرد

اين در شرايطی است که . ی خود می بينند به او تريبون دادند و او را تقويت کردندئرا موافق منافع و سياستھای رسانه 

 ئیاھمانطور که ھمه می بينند بسياری از تشکيالت ھای مبارز به علت مواضع انقالبی شان از داشتن چنين شبکه ھ

 وی نشان می دھد که اين ۀ واکنش ھای واحد اين گروه به کار مصاحبه گر و اظھارات سوژۀمطالع. محروم ھستند

 و ۵٧-۵۶جماعت صرف نظر از ھر اختالفی که به واقع ھم با يکديگر دارند اما در ضديت با انقالب مردمی سالھای 
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 مردمی در آن سالھا، در چپ ستيزی، در معاضدت و ۀحانسم پاشی عليه توده ھای قيام کننده، در ضديت با جنبش مسل

 اين ھا در تالش برای باور شکنی و نابود کردن چھره ھا، ۀدشمنی با تشکيالت ھای مبارز و انقالبی و مھمتر از ھم

ً و ارزش ھای مبارزاتی و تاريخی در ذھن مردم و به ويژه جوانان ما کامال) اسطوره ھای الھام بخش برای توده ھا(

ی که سازمان متبوعش يعنی ساواک مظھر يکی مأمور امنيتيخالصه آن که اين مصاحبه و تريبون دادن به . متحد شده اند

، مراتب "حقيقت"از منفورترين و تبھکارترين ارگانھای دولتی در جامعه بوده، با ادعای تالش برای دست يابی به 

برخی از آنھا . احبه کننده و ھم نشين ساواکی اش برانگيختفرستادن ھای طيف فوق را نسبت به مص" درود"تشويق و 

ی که ايرج مصداقی و سوژه اش به آنھا داد فرصت يافتند ينام برده و در فضای تنفس" اکسيژن"از اين مصاحبه به مثابه 

 را ۵٠ ۀدھ" ينمجاھد"و " انئيفدا"و " ھفتیو اوباشان پنجاه " را ۵٧-۵۶تا بارديگر جوانان قيام کننده و انقالبی سال 

  :نمونه ھای زير بيانگر اين امر است.  خطاب کنند" داعشی"

و اينجور جاھا شب و روز زير بمباران دروغھا، عقده " گويا"برای ما که در ... چقدر ساده، بدون شعار و حرفه ای"

 و   باشی توانی ايرانیدھد که مي ھا و ترحم به خود اوباشان پنجاه و ھفتی ھستيم مثل اکسيژن است و باور می ئیگشا

درود بر کارمندان شريف ساواک که ايران را چند دھه از گزند .   و از دشمنت ھم با احترام ياد کنیئیمزخرف نگو

  پورتال-ويراستاری نشده-  ." و مجاھد و اسالمی و مصدقی دور نگاه داشتندئیداعشيان فدا

php.2016/05/212746/archives/politics/com.gooya.news://http  

  :و يا اظھار نظرھای ديگر

از شما ھا دروغگو تر تاريخ ايران به خودش نديده در تمام دھه ھای چھل و پنجاه با دروغ و شايعه سازی و چرنديات "

   پ-ويراستاری نشده - ."ديدمکتبی و گروھھای کثيفتتون جوانھا را گمراه می کر

ما پيک ميزنيم به سالمتی ساواک و خدماتی که به ." "درود بر وطنپرستان ساواک خاک بر سر چپول ھای جھان وطن"

  پ- ويراستاری نشده- ."ايران و ايرانی کرد

2016/6/9/4207791/ermlinkp/com.balatarin.www://https  

جز يک مشت ضد انقالبی شاه دوست و  ھمين نمونه ھا به خواننده نشان می دھد که مصاحبه کننده ھمسرايانی ۀمطالع

خود اين واقعيت يعنی صف بستن سيستماتيک . ساواکی  و مرتجع غالب و مغلوب برای خود دست و پا نکرده است

 پشت اين مصاحبه بيانگر ماھيت آن تفکری ست که اين مصاحبه درخدمت تبليغ و نيروھای ضد انقالبی و ضد آزادی در

  . ترويج آن قرار دارد

  

  موضوع بر سر چيست؟

 خودشان در سه سال پيش صورت گرفته، ۀايرج مصداقی با پرويز معتمد، کارگزار ساواک شاه که به گفت" مصاحبه"

 و يارانش که در جريان حمالت مرگبار حميد اشرففيق کبير   يعنی سالگرد جان باختن ر]سرطان[ تير٨ ۀدر آستان

 امنيتی شاه در لباس يک جيمز باند تمام مأموردر اين مصاحبه . ، شھيد شدند منتشر شده است١٣۵۵ساواک در سال 

 از چگونگی ١٣۵۵ خلق در سال ئیعيار با آب و تاب فراوان در توجيه علل ضربات سنگين وارد بر چريکھای فدا

ن ھای سازمان و اھمال ولفيبی ساواک و شخص خودش به اطالعاتی خبر می دھد که در اثر دست يابی به تدستيا

 گشته و ءبرای رژيم افشا) گاه ھای سازمانين ھا با پاولفيی از طريق آن تئ دقيقه ۴١نی ولفي تۀ مکالمًمثال( چريک ھا 

ی يعنی رفيق حميد ئافسانه  جان باختن چريک  خلق ايران وئیموجب ضربات سيستماتيک آن سال به چريکھای فدا

 را خلق می کند و با ئیعالوه بر اين ساواکی مورد مصاحبه در داستان جيمز باندی اش صحنه ھا. اشرف و يارانش شد
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و ھيجان ديدار  اين چريک  توده ھا نسبت به حميد اشرف ھا، در آنھا از شوق ۀآگاھی از احساسات پاک و بی شائب

 باالئی از اھميت، دست يافتن به مرده و زنده اش ۀاز چريکی که برخوردار بودن او از درج. حبت می کند ی صئافسانه 

ساواک بدون اين که به مافوق ھايش بگويد به " سرخود "مأموربا اين وجود ، اين . به معضل شخص شاه بدل شده بود

ً او را رھا می کند و خوشحال و خندان ظاھرا از  او را ببيند و بعد ھم راست راستۀمحل قرار حميد می رود تا چھر

  . او به سرکارش باز می گردد و در مورد اين اقدام بديع خود با ھمکارش دعوا ھم به راه می اندازدۀديدن چھر

جالب اينجاست که در طول اين داستان پراکنی ھای دو صفر ھفتی جيمز باند وطنی ما يعنی معتمد که گويا در کوران 

اک با چريکھا و شخص حميد اشرف ھميشه دارای نقش محوری بوده، خواننده مطلع شاھد و سندی دال بر نبرد ساو

ی در پناه چتر حفاظتي" مصاحبه"ين از اين مھمتر او به دقت مواظب است تا در ا. وجود حقيقت در ادعاھای او نمی يابد

کند کوچکترين اطالعاتی اضافه بر آنچه که ال کردن برای وی ايجاد می ؤش آگاھانه با عدم س"مصداقی عزيز"که 

، يا رئيس نا محترم وی در ساواک يعنی ثابتی، در کتاب خويش در مورد ضربات )نوشته محمود نادری(کتاب دشمن 

در اين گفتگو شنيدن روايت بود و "ھدفم مصاحبه گر ھم پيشاپيش گفته است که .  ارائه کرده به خواننده ندھد۵۵سال 

ھا نبود اصرار کنم و يا به چند و چون در مورد   مورد مسائلی که راوی مايل به گفتگو در مورد آنخواستم در نمی

 ايرج مصداقی در مصاحبه با ۀرجوع کنيد به مقدم. ( پ- ويراستاری نشده -"بيشتر شنونده بودم. مسائل بپردازم

تا در   آگاھانه تريبونی به يک ساواکی داده ی چنين اعمالی در دنيای واقعی آن است که مصاحبه گرااما، معن). ساواکی

به سخن ديگر او با شرکت در چنين پروژه ای و .  خلق ھر چه می خواھد رديف کندئی حميد اشرف و چريکھای فداۀبار

 اطالعاتی رژيم بلکه ھدف مأمورنه تحقيق در صحت و سقم اظھارات برای خود، " شنيدن"ًقائل شدن نقش صرفا 

  .ی کند که ھمانا کوبيدن چريکھای فدائی خلق از طريق يک ساواکی می باشدديگری را تعقيب م

 ساواک از ھمان اول خيال تمام مخاطبانش را در مورد اين که شايد مأمورتا آنجا که به خود اين سوژه باز می گردد نيز 

که در " سوگندی" با توجه به کيد می کند کهأاو ت. حقيقت و يا مورد تازه ای در اظھارات او بيابند را تخت کرده است

وی . سوژه ھای خود را فاش کند و اين کار را نخواھد کرد" اسرار"بارگاه دستگاه ظلم و جنايت شاه خورده نمی تواند 

ک  مشترۀھای کليدی کميت  از کليه سوژه١٣۵٧ ]جدی[ تا اواخر ديماه١٣۵۴ ]سرطان[من از تيرماه"قاطعانه می گويد 

من به .  و در آينده نيز نخواھم کرد ھايم را فاش نکرده  ھرگز اسرار سوژه٢٠١٣مبر  نو٢۴وز ولی تا امر. شنود کردم

من سوگند خوردم که خيانت . ھا را فاش کنم  ندارم آن اجازهبردم،  خاطر موقعيتی که داشتم به رازھای مردم پی می

  اين ادعای وی که در اين مصاحبهۀندبا توجه به اين سخنان آشکار، چگونه مصداقی انتطار دارد که خوان." نکنم

و چگونه قبول کند که او مصاحبه با يک ساواکی که دروغ و ريا . بپذيردتر است را "مھم"برايش " حقيقت"دستيابی به 

  .  دادهانجام" رسيدن به واقعيت" مھارتھای الزم انجام شغل ناشريفش می باشد را برای کمک به ۀاز جمل

ً امنيتی سابق اصوال فاقد ظرفيت و صالحيت و مأمورر ناظر بی طرفی ھنوز اين واقعيت که ولی اگر تا اينجا برای ھ

اندک صداقت  الزم برای کمک به يافتن حقيت می باشد، روشن نيست، اجازه دھيد به واقعيت ديگری در مورد وی و 

  .    پيش برده اشاره کنيم" مصداقی عزيزش"پروژه ای که با 

ز کجا پيدايش شده؟  در معرفی سوابق و شخصيت او  به خود ايرج مصداقی و حرفھای خود پرويز معتمد کيست و ا

می شناخته و " برای سالھا"مصداقی در مورد اين کارگزار ساواک می گويد که او را .  امنيتی رجوع می کنيممأمور

ًحاال بعدا ديگه ما " می کند  او را حضوری در پاريس ديده و حرفھايش را ضبط کرده و اضافه ٢٠١٣باالخره در سال 

معتمد ھم می )   سال بعد اين کار را کرده٣البته بدون ھيچ توضيحی در رابطه با اين که چرا " (اينا رو منتشر کرديم

گويد که پس از عقيم ماندن تالش برای ارتباط با مجاھدين از طريق نيروھای وابسته با اين سازمان و بعد برخورد با 
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 خودش ھم برده در حالی که چنين اعتمادی را ۀاست و به ھمين خاطر او را به خان" اين کاره "که او مصداقی  فھميده 

آقای معتمد يک فرقی بين "آنھا به ھم نان قرض می دھند وقتی مصداقی به وی می گويد . به اشخاص قبلی نکرده است

ن رک و راست ھستم، اگر کاری انجام دھم م.  و مسعود رجوی و مھدی سامع و امثال او ھستئیمن و ابوالقاسم رضا

اما به مھدی سامع اگر رو بدھی . کنم گيرم و از آن با تمام وجود دفاع می وليت انجام آن را به عھده میؤبه صراحت مس

   .دھد ً اساسا خود را بی خبر از ھمه جا جلوه میئیشود و ابوالقاسم رضا منکر ارتباط با شما می

گويد فرق بزرگی بين شما و   دھه کار اطالعاتی و امنيتی به من می۵ی بيش از  دانم، تجربه  میبله من ھم :پرويز معتمد

کنم و سر  ام آشنا می آورم و با خانواده ام می گذارم و شما را به خانه ھاست وگرنه چرا با مھدی سامع در کافه قرار می آن

   پ-  ويراستاری نشده - ."خوريم يک سفره غذا می

راديو صدای " خود در مصاحبه با يکی ديگر از رسانه ھای جمعی اينترنتی به نام ۀوضيح سوابق سوژمصداقی در ت

بلند باال از )  تاريخچه(رزومه  يک ۀبا ارائ) https://www.youtube.com/watch?v=rTsyCPho3gw" (مردم

 خمينی شرکت داشته؛ ھمراه در دستگيری" ساواک مأمورمعتمد در رابطه با مقام و موقعيت وی می گويد  که اين 

خمينی در خونه قيطريه بوده؛ خونه حاج غالم حسين روغنی؛ مسئول حفاظت از اون خونه بودن؛ بار ديگه که خمينی 

  پ- ويراستاری نشده - "رو دستگير کردن در تيم دستگيری اون شرکت داشته در حمله به حوزه علميه قم شرکت داشته

  . نام می برد" ول پرونده حميد اشرفؤمس"اواکی به عنوان و باالخره ھم  مصداقی از اين س

 بر صحت اين اظھارات بگذاريم آنگاه می بينيم که ما با يکی از عوامل قديمی، مجرب و مورد ًاگر فرض را تماما

يتھای کليدی و حساسی از جمله شرکت در دستگيری خمينی مأموررو ھستيم که ه اعتماد در دستگاه جھنمی ساواک روب

 محافظت از وی به او داده شده است؛ آن ھم توسط دستگاھی که وظيفه ای جز ايجاد ارعاب و فضای ترور و وحشت، و

ھمه می دانند . ل و کشتن مخالفان حکومت شاه و مردم آزاديخواه را نداشتودستگيری، اعمال خشونت، شکنجه، کنتر

کانديدای مورد نظر دستگاه بايد به چه درجه ای از و  رسيدن به چنان موقعيتی،  که برای خدمت در چنين دستگاھی

ً يعنی بی بھره از کمترين اصول و اخالق و پرنسيب و اصوال" بی ھمه چيز"رذالت و قساوت، رياکاری و به قول مردم 

 ھمه در وجود مصاحبه شونده وجود داشته که او را به ًاين خصوصيات منطقا. ھر گونه سجايای نيک انسانی بوده باشد

با چنين سابقه ای آيا ھيچ انسان مبارز و با شعوری می . نين موقعيتی در آن دستگاه سرکوب و شکنجه رسانده استچ

الی دانسته ھا و آگاھی ھای احتمالی وی وجود دارد که ه تواند ادعا کند که امکان يافتن کمترين عنصر حقيقت از الب

  کرد؟ استفاده " حقيقت"بتوان از آن برای خدمت و دفاع از 

اگر کمی ھم در مورد رواياتی که او در مورد خود ارائه . م ننگين ايشان نيستئي رنگين و يا بھتر بگوۀالبته اين تمام سابق

تا آنجا که به سوابق و اظھارات اين شخص يعنی .  دست می آيده می دھد کنکاش کنيم تصوير بھتری از ماھيت وی ب

 ساواک به ادعای خود در دوران رژيم شاه مأمور معلوم می شود که اين پرويز معتمد در سالھای اخير برمی گردد

تا دستگيری و حفاظت از خمينی و  يا  حميد اشرف گرفته ۀوليت پروندؤول اقدامات بسيار بزرگی بوده از مسؤمس

 قبلی کادر( ؛ از دستگيری مجاھد قھرمان حنيف نژاد گرفته تا دستگيری وحيد افراخته " علميه قمۀسرکوب حوز"

باالخره امر شنود سيستماتيک در مھمترين پرونده ھای سياسی ... و ) سازمان مجاھدين و بعد مجاھد مارکسيست شده

  . زمان شاه

 قم که ۀ علميۀويژه در مورد مشارکت در دستگيری خمينی و سرکوب حوزه ب(اما با وجود چنين سابقه و کارنامه ای 

اش " شناسنامه"با " ٢٠٠٨ بروریاز ف"معلوم می شود که وی  ) می ھستندھريک از جرمھای کبيره در جمھوری اسال

 که وی در طول چند سال با نمايندگان وزارت اطالعات ئیجا. به سفارت جمھوری اسالمی در فرانسه ھم رفته است
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 کرده ءديدار ھا و قرار ھای متعددی اجرا" سرھنگ جواديان"آن به نام " سرھنگ سپاه "جھنمی جمھوری اسالمی و 

او البته با دستگاه ھای اطالعاتی فرانسه نيز رابطه داشته تا گزارشات خود از ديدار با ساواک جمھوری اسالمی . است

 و يافتن واقعيت ئیجو" حقيقت"برای شناخت بھتر از موجودی که ايرج مصداقی با ادعای . را در اختيار آنھا ھم بگذارد

  .  ديگری از داستانھای وی را به سمع خواننده برسانمۀشده بد نيست گوشبه او رجوع و با او دمخور و ھم سفره 

ان حقيقت به ميدان آمده به رغم داشتن سوابقی نظير دستگيری خمينی، بنيانگذار نظام يپرويز معتمد که اکنون با ادعای ب

 با احساس ٢٠٠٨  علميه، ھمانطور که گفته شد از سالۀجمھوری اسالمی و حفاظت از وی و ھمچنين سرکوب حوز

نياز مالی بی ھيچ دغدغه ای به سفارت رژيم ضد خلقی جمھوری اسالمی يعنی ارگانی که زمانی وی رھبر و سمبل 

در جريان ھمين رفت و آمدھايش مقامات وزارت اطالعات جھنمی رژيم پس .  می رود،ضد خلقی اش را دستگير کرده

را به عنوان نماينده نزد جيمز باند داستان " سرھنگ جواديان"ين خود يعنی مأموراز مدتی شور و مشورت، يکی از 

سرا فرستاده و پس از مدتی به طور خالصه از او می خواھند که با امکانات و کمک ھمکارانش ترتيب مالقات نماينده 

ه تا در از آن مھمتر از او خواسته شد. پرويز ثابتی را به وی بدھد" سعادت بوسيدن دست" وزارت اطالعات و مأمور

با عوامل جنايتکار " بده بستان"معتمد نيز وارد اين به قول خودش .  به جمھوری اسالمی کمک کندامريکاايجاد رابطه با 

  . جمھوری اسالمی می شود

 ۀدر مقاطعی از اين مالقاتھا پس از کلی اقدامات ناپاک و رستوران رفتن و نان و نمک خوردن با سرھنگ سپاه، به گفت

بار در پاسخ به برآشفته شدن وی از درخواست ھای ھم کيشان کنونی اش در وزارت اطالعات، اين مزدور معتمد، يک 

ساواما حتی بلند می شود و صورت معتمد ساواکی را که از دست او عصبانی شده می بوسد و از او معذرت می خواھد 

عدم " "صداقت"ھم به ستايش از ک مقطع ديگر و در ي."   شما بودۀانتخاب شما به دليل پاکی پروند" گويد به وی می 

آقای معتمد من به نمايندگی از طرف سپاه پاسداران و بيت رھبری با " معتمد می پردازد و به وی می گويد" وابستگی

ما بخوبی آگاھيم که شما وابستگی به ھيچ دسته . من و ھمکارانم به صداقت شما اطمينان کامل داريم. کنم شما صحبت می

به ادعای معتمد، سرھنگ جواديان سرانجام درخواست خود را مطرح کرده  . پ-ويراستاری نشده -."ھی نداريدو گرو

 برقرار امريکا يک رابطه مستقيم و بدون واسطه با ئیما می خواھيم بدون دخالت کشورھای اروپا"و به وی می گويد 

تان در  از شما و ھمکاران" و .  پ- ويراستاری نشده  -" به دنبال منافع خودشان ھستندئیکنيم چرا که کشورھای اروپا

ويراستاری  ".خواھيم جھت خاتمه دادن به کشت و کشتارھای روزانه در منطقه به ما کمک کنيد خارج از کشور می

 بيت رھبری ۀ در پايان اين ماجرا ھم به ادعای معتمد باالخره وزارت اطالعات جمھوری اسالمی و نمايند .  پ- نشده 

را برقرار می " ارتباط"بگيرند و تازه وقتی که معتمد اين " ارتباط "امريکا می شوند تا از طريق اين جيمز باند با موفق

  ! کند سرھنگ سپاه از شادی جشن گرفته و  برای معتمد در سفارت می رقصد

و محرمانه ای آن ھم در البته امروز در مصاحبه با مصداقی معلوم می شود که پس از انجام چنين کارھای بسيار حساس 

 وزارت اطالعات يک آدم ۀ بيت رھبری و سپاه پاسداران، نمايندۀسطحی که توصيف شد، سرھنگ جواديان، نمايند

به نظر ": معتمد می گويد. است" کشيده"بوده که سر قرار ھای مھم چرت می زده  و معلوم بوده که مواد مخدر " احمق"

 کرده بودم تعيين» تروکادور«از اولين محل قرارمان که در ميدان . ر امنيتیمن به درد ھر کاری می خورد اال کا

در اولين برخورد . ن تو چرت بودئييک بار که به طرف سرھنگ برگشتم سر پا....احساس کردم احمقی بيش نيست

 وی بلکه نه تنھا.  .  پ-ويراستاری نشده  "کند ھايش کار کرده است و مواد ھم مصرف می احساس کرده بودم لب

 او را ندارند؛ با اين ۀمعرفی می شوند که يک ذره تبحر و تجرب" احمق"اربابان جواديان نيز از نظر جيمز باند ما مشتی 
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برقراری " بسيار سری و مھم يعنی ۀحال اين يک مشت احمق از طرف جمھوری اسالمی برای پيشبرد يک برنام

  .يت يافته اندمأمور امريکابا " ارتباط

 ء اجرائیدر ارتباط با جواديان ھم تمام سناريو را خودم به تنھا" ورد برخوردھايش با جواديان اضافه می کند وی در م

ساختم  ھا داستانی می  آن کردم و از قول ھای مختلف توليد می کردم و در ذھنم پرسوناژ بين دو مالقات دائم فکر می. کردم

   .  پ-ويراستاری نشده ." گفتم و به جواديان می

 بالغ با خواندن اين سطور نزد خود می تواند فکر کند که آيا جمھوری اسالمی شخص مناسب تر و ۀب آيا يک خوانندخو

 به فرانسه و مالقات جيمز باند امريکاِعاقل تری از يک سرھنگ مفنگی و موادی احمق نداشته که برای ايجاد رابطه با 

ھای " داستان سازی"مد معلق می زند و قربانی بی چون و چرای وطنی ما بفرستد؟ سرھنگی که با ھر سرانگشت معت

 حق ساواک يعنی ساواما کوچکترين نشانه ای می توان ه سال برخورد ھا و عملکرد اخالف ب٣٨ ۀآيا در تجرب. او ست

 ۀ حوزۀ خمينی و سرکوب کنندۀاز حماقت اين دستگاه در حدی که راوی مدعی ست ديد که باعث شود با دستگير کنند

 امريکاو صداقت او شده باشد و او را برای برقراری رابطه با " پاکی" قم چنين تعاملی داشته باشد و تازه محو ۀعلمي

 به امريکا سال گذشته نيازی برای برقراری رابطه با ٣٨ آيا جمھوری اسالمی در تمام طول ًواسطه قرار دھد؟ و اصوال

   مفنگی و موادی داشته است؟رھنگ اين شکل مسخره از طريق يک جيمز باند و يک س

راستی به چه مقدار سوبژکتيويسم و يا اگر بخواھيم به وضوح حق مطلب را ادا کنيم شارالتانيسم نياز است تا بتوان ب

عليه جمھوری اسالمی و دستگاه اطالعاتی آن به خورد افکار عمومی داد و نام آن " افشاگری"چنين اراجيفی را به اسم 

   و کشف واقعيت گذارد؟ را حقيقت يابی

آيا با ديدن چنين موجودی رفيق اشرف دھقانی حق ندارد وقتی که با داليل و شواھد، ذات دروغ گوی مصاحبه شونده و 

گفته ھا يا به "ثابت می کند متذکر شود " حماسه حميد اشرف " ھای وی را در جريان ئینياز مصاحبه کننده به دروغگو

واقعيت اين .  حقيقت نبوده و لذا ازھيچ ارزشی برخوردار نيستندۀای وی منعکس کنند ھئیعبارت ديگر داستان سرا

کار و فاسد ساواک که زخم خورده ھم می باشند ھمچون ژيم شاه در دستگاه جنايتکار، تبھاست که نيروھای امنيتی ر

 اظھارات و نوشته ھای خود و  توده ھای تحت ستم ايران باۀ دشمنان قسم خوردۀاطالعاتی ھای جمھوری اسالمی به مثاب

به عبارتی ديگر با به راه انداختن چنين بازی ھای امنيتی تنھا تحريف تاريخ به سود نيروھای استثمار گر را دنبال می 

  ."ن ندارنداکنند و قصدی جز پھن کردن بساط حيله و دروغ در مقابل مبارز

 که ھدف ئین به وی برای نشر اکاذيب و ترويج ايده ھامصداقی با به بازی گرفتن يک ساواکی دروغگو و تريبون داد

کثيفی " بازی امنيتی"اسطوره ھای انقالبی جنبش نظير رفيق کبير حميد اشرف می باشد وارد چنين " دراز کردن"از آن 

  . شده است

  

  ء ھتاکی و افتراۀتالش برای سالخی حقيقت با حرب

ی بر اظھارات کارگزار ساواک در مورد چگونگی ضربات وارده ثيرات نقد مستدل رفيق اشرف دھقانأدر مواجھه با ت

 و افشای دروغپردازی ھای وی، ايرج مصداقی به جای روشنگری و پاسخ به ١٣۵۵ خلق در سال ئیبر چريکھای فدا

ً امنيتی رژيم شاه، شديدا مأموريابی خود با يک " حقيقت "ۀ مشترک چند سالۀ شکست پروژۀانجام شده، با مشاھدنقد 

 چند ساعت بعد از انتشار ۀ به فاصلًوی سريعا. چار تشنج عصبی شده و برخوردھای ھيستريک از خود نشان دادد

ی در دسترس خود يعنی ئ مھربان رسانه ۀ رفيق اشرف، از طريق يکی از تريبون ھای جمعی شبکعمومی پاسخ

زعم خويش يک پرونده برای رفيق اشرف و در حالی که نشان می داد که از قبل به به ميدان آمد ) تلويزيون ميھن(
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 بی پايه و حرفھای دشمن شاد کن را عليه چريکھای  و اتھاماتئی ھيستريک مملو از ناسزاگوۀتدارک ديده، يک ادعا نام

و به ويژه شخص رفيق اشرف دھقانی و باالخره ساير نيروھای اپوزيسيون صادر  خلق ايران، جان باختگان آن ئیفدا

 ۀ ضمنی در مصاحبۀبه جز چند کناي ھيستريک، ۀھم آن است که وی در رابطه با مفاد اين ادعا نام مۀاما نکت. کرد

 اشرف ۀت نکرد با زبان منطق و استدالل وارد برخورد جدی با يکی از مطالب عنوان شده در مقالأخويش، حتی جر

  . شود دھقانی

com.mihantv://http/ "فشارد چرا اشرف دھقانی ھمچنان بر دروغھا پای می"  

 شواھد متعدد و مستدل می گويد که اظھارات اين کارگزار ۀرفيق اشرف دھقانی در نقد مصاحبه با يک ساواکی با ارائ

ُدم خويش در مورد داستانپردازی  و او ھيچ دليل و برھان و شاھدی به جز  امنيتی شاه فاقد اعتبار بوده و دروغ است

  .ھايش در ارتباط با ديدن رفيق کبير حميد اشرف را ارائه نمی دھد و  در يک کالم حقيقت را نمی گويد

http://www.afgazad.com/Tarixi/060916-AD-Rafieq-Hamid-Ashraf.pdf  

http://www.siahkal.com/index/mid-col/Iraj-Mesdaghi-va-yek-Savaki.htm  

 به عربده کشی نزديک می شود رفيق اشرف دھقانی را چندين بار ی که گاھئی اما مصداقی به جای رد اين نظر، با صدا

  ! ئی ماه بوده نه چريک است و نه فدا۶چون سالح در کمر ندارد و عمر مبارزاتی اش ھم بيشتر از متھم می کند که 

 ۀاواکی و خط اتاقھای فکر جمھوری اسالمی، اين يک پروژرفيق اشرف می گويد با توجه به روشن بودن دروغ ھای س

مصداقی در عوض به جای نفی اين نظر با اتکاء به منطق و عقل، نعره می کشد که رفيق اشرف به چه . امنيتی ست

  .پناھنده شده است و به زعم وی خود را نشان نمی دھد) امپرياليستھا(حقی در کشورھای غربی 

اره به سياست ضد انقالبی جمھوری اسالمی برای کوبيدن چھره ھا و ارزش ھای مبارزاتی رفيق اشرف دھقانی با اش

از حميد " حمايت"مردم نشان می دھد که حتی اگر برخی اظھارات ساواکی مصاحبه شده تظاھر به نوعی به اصطالح 

و فاقد ارزش مبارزاتی  ايده ھای دشمن است ۀاشرف باشد، اما مصاحبه و ايده ھای طرح شده در آن در خدمت اشاع

 خلق و ئیبرای نيروھا و افرادی ست که به دنبال دست يابی به علل اصلی ضربات وارده بر سازمان چريکھای فدا

ات محل اقامت، وضع زندگی و کار ئيمصداقی در عوض با سقوط آزاد، به زعم خود تمام جز. درس گيری از آن ھستند

فرياد می زند و برای دشمنان رو می کند و با اين کار در حقيقت يک اقدام " ميھن"رفيق اشرف را از پشت تلويزيون 

 سياسی می کند و پوليسبه دشمن و " گرا دادن"به او برای مرعوب کردن منتقد شروع . ی انجام می دھدپوليسنفرت بار 

ارکسيست از پشت  مجاھدين مۀست شدي ھم در مورد بخش مارکسًبه ھمان اقدام نفرت انگيزی دست می زند که قبال

ش ايجاد رعب کند تا کسی به کوشد تا در ضمن در ميان منتقديناو با اين کار می . تريبون بی بی سی به آن دست زده بود

  . افشای اھداف نامقدس وی نپردازد

 ، می۵٠ ۀن دھاو باالخره رفيق اشرف با شواھد و استناد به دروغ پردازی ھای ساواکی ھمنشين مصداقی عليه مبارز

 عکس به منظور الپوشانی حقيقت و مخدوش کردن اذھان هاين مصاحبه نه برای آشکار کردن حقيقت بلکه درست بگويد 

و مصداقی در مقابل اين سخنان نعره می کشد و بارھا تکرار می کند که آی جوانان به اينھا اعتماد . تنظيم شده است

را خواھيد " چوبش "ًکاری که بعدا.  مبارزه بياورندۀل من به صحننکنيد اينھا می خواھند شما را گول بزنند و مانند نس

 مبارزه عليه جمھوری اسالمی نيائيد و به واقع دست به ۀمعنای پيام او به نسل جوان روشن است؛ به صحن. خورد

لی مغلوب  جنايتکار حاکم وۀ بخشی از طبقًمبارزه نزنيد و يا حداکثر با رفتن دنبال موسوی ھا و کروبی ھا و اصوال

  .بگذاريد وضع نکبت بار جاری ھمچنان ادامه يابد
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  ! برخورد نامقدس در خدمت اھداف نامقدسۀشيو

اصطالح پاسخ به رفيق اشرف ه  برخورد ھيستريک و نفرت انگيز ايرج مصداقی در اين بۀدر اينجا قصد تمرکز بر شيو

اگفته پيداست که در پيش گرفتن چنين برخوردی قبل ن. اين رفيق، نيست" ترور شخصيت"دھقانی و تالش ناکام او برای 

قضاوت در اين مورد را . از ھر چيز نشان ناتوانی و عدم داشتن ھر گونه حرفی در مورد موضوع مورد مباحثه است

ھی کافی برای او به به وجدان آگاه و بيدار خوانندگان حقيقت جو ارجاع می دھم؛ گرچه نفس ھمين عمل تا به حال روسيا

 مصداقی در جريان اين مصاحبه و افتخار به ۀھمچنين قضاوت در مورد تکه پراکنی ھای لمپن مآبان. وجود آورده است

به مخاطب و يا پز دادن در مورد آگاھی " آبدارتر"دادن فحش ھای چارواداری و " نشان"داشتن مھارت در تکرار و يا 

اين . اين فحش ھا را در آنھا شنيد و فرا گرفت را نيز به افکار عمومی وا می گذارم که می توان ئیداشتن از محله ھا

محکوميت اين شيوه برخورد را  که  شدت ئی کافی موجب نفرت افراد و نيروھای مختلف شده تا جاۀموضوعات به انداز

و مواضعش متوھم بودند نيز  که حتی برخی افراد که نسبت به او ئی خود ايرج مصداقی ھم ديد؛ جاۀمی توان در صفح

  . قرار داده اندبرخورد از اين زاويه او را مورد 

 اصلی و  تمرکز بر يک ألۀ تلويزيونی و تالش وی برای منحرف کردن اذھان از مسۀھمچنين تا آنجا که به اين مصاحب

يار حقير تر  و رسواتر از باز می گردد نيز بايد بگويم چنين تاکتيکی بس... زندان و " کشيدن"رقابت شخصی در مورد 

و اعتماد به نفس مثال " روحيه"در اين زمينه تنھا ضمن تحسين . آن است که بخواھم وقت خواننده را با آن به ھدر بدھم

ت أ می توان به وی يادآوری کرد که اگر کمی جر۶٠ خونين ۀزدنی مصداقی در مورد چگونگی زندان کشيدنش در دھ

 را به خود بدھد که در دوران زندان خود در ۶٠ ۀو رنج صد ھا زندانی سياسی دھتأمل جدی در خاطرات و درد 

 جمھوری اسالمی و در دست شکنجه گران و توابان اسير بوده اند و بعد ھم يکبار ديگر ئیسياھچالھای قرون وسطا

با وجود صدھا " رقابت "خاطرات چند جلدی زندان خود را مطالعه کند؛ آنگاه شايد درک کند که وارد شدن در ميدان اين

  . شاھد زنده برای وی جز سرافکندگی حاصلی نخواھد داشت

در طول مبارزات . به ھر حال تاريخ را به طور لحظه ای شايد، ولی برای ابد نمی توان تحريف و يا پنھان و نفی کرد

 دو رژيم پھلوی و ۀسلط مردم ايران و فرزندان مبارزشان برای رسيدن به آزادی و برابری در دوران ۀقھرمانان

ن در مقابل دشمن و دستگاه شکنجه اش بوده ايم و اجمھوری اسالمی ما شاھد مقاومت ھای قھرمانانه تا پای جان مبارز

تمامی اين مقاومتھای حماسی از مقاومت پر شکوه رفيق بھروز دھقانی گرفته تا مجاھد شھيد فاطمه امينی و ده ھا و 

در ھمان حال . در دو رژيم، اينھا ھمه درفش ما ھستند و در قلب توده ھا حک شده اندصدھا انقالبی و مبارز ديگر 

چنگال اھريمنان حاکم نيز يک نمونه ھای شکسته شدن و بريدن و حتی خيانت و تواب شدن در اين سياھچالھا در 

بھای خون جانباختگان و اما روند تاريخ معاصر کشور ما يک تجربه و درس درخشان به . واقعيت غير قابل انکار است

 بر ھمان خط ءزندانيان سياسی مبارز و مقاوم برای مردم ما و نسل جوان بر جای گذارده و آن اين که تاريخ با اتکا

 به پيش رفته که توسط  فرزندان کمونيست و آزاديخواه مردم ايران چه در دوران رژيم ئیسرخ مقاومت ھا و حماسه ھا

بيھوده نيست که امروز ھم . يم جنايتکار جمھوری اسالمی  آفريده و ساخته شده استستم شاھی و چه در دوران رژ

دشمنان مردم ما با آگاھی از اين حقيقت و برای پايمال کردن آن ھر روز به شکلی و با پروژه ای تالش می کنند جريان 

" داستان"و " دروغ" رژيم را ھمين حماسه ھا و مقاومت ھای زنان و مردان دالور اين سرزمين در سياھچال ھای دو

 حاکم را طوالنی ۀالمانجلوه دھند تا اميد به مبارزه و مقاومت را به ويژه در ذھن نسل جوان بشکنند و عمر حکومت ظ

  . تر سازند
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 برخورد ھيستريک ايرج مصداقی در پاسخ ۀ برخورد را با اين جمله به پايان می برم که شيوۀاشاره به موضوع شيو

ه منتقد و تالش برای حمايت از ھمنشين ساواکی اش از طريق ھتاکی به شخصيت اشرف دھقانی به ھيچ طوالنی اش ب

 برخورد ۀ عکس اين شيوهب. وی در لحظه نيست" فقدان عقالنيت"لحظه ای و " عصبانيت"وجه اتفاقی و يا ناشی از 

کسانی که با مواضع و . مونيستھاستانعکاس نظرات سياسی وی و دشمنی اش با نيروھای راديکال و انقالبی يعنی ک

تفکر وی آشنا ھستند و او را در بستر پراتيک اجتماعی و مواضعش در مورد رويدادھا و جريانات سياسی تعقيب کرده 

 او نسبت به کمونيستھا مطلع ھستند و می بينند که در اظھارات اخير وی آتش کينه ای شعله می کشد که ۀاند از حد کين

چنين کينه ای . ن داردا خلق و فراتر از آنھا در واقع به تمام کمونيستھا و مبارزئیانی و چريکھای فداوی به اشرف دھق

  .  ضد کمونيستی و چپ ستيزی وی در ارتباط با کل نيروھای چپ جنبش داردۀ مستقيمی با مواضع ديرينۀرابط

  

  يا کوشش برای باور شکنی" حقيقت"دستيابی به 

 قرار دارند که ھر نوع سنت ئی خلق، افکار و ايده ھائیک و بی پايه به چريکھای فدا ھيستريۀدر ورای اين حمل

اين نکته ای ست که بايد فارغ از تمام ھتاکی .  سازش ناپذير با نظام حاکم را نشانه رفته اندۀانقالبی، راديکاليسم و مبارز

نبايد گذاشت تا ھوچی گری و . ر گيردھای شخصی و دروغ ھای سياسی و غير سياسی ايرج مصداقی مورد مداقه قرا

پيام و ماھيت نظرات و حرف ھای فحاشی مصداقی که به خودی خود زشت و نفرت انگيز است به پوششی برای استتار 

در نتيجه من .  تبديل گردد برخوردش می باشدۀوی که در خدمت طبقات استثمار گر بوده و ھزاران بار زشت تر از شيو

 مصداقی اشاره کنم و سوای نشان دادن بی پايه بودن ۀ عوامفريبانه ولی مھم ادعانامۀو ايدسعی می کنم به يکی د

 ارزشمند کارزار ۀنکته و نتيجچرا که افشای تفکرات حاکم بر آن ادعانامه تنھا . ادعاھای وی به تفکر ورای آنھا بپردازم

  .   ته است به راه انداخ امنيتیمأمورمسمومی ست که او در قالب مصاحبه با يک 

 با تلويزيون ميھن با سرمايه گذاری روی ناآگاھی احتمالی برخی از مصاحبه اش خويش در ۀمصداقی در ادعا نام

چريک معنی "  خلق ظاھر شده و می گويدئین خود در اين تلويزيون در نقش متخصص سازمان چريکھای فداامخاطب

و طبق تعريف ! نارنجک در جيبشه  و در دھانش ھم سيانورهاسلحه به کمرشه، " چريک يعنی اين که ۀمشخص! ... داره

بعد ھم ادامه می دھد مسعود احمد زاده، عباس مفتاحی و امير پرويز پويان "  ماه عمر داره۶ خلق ئیچريکھای فدا

 اين تصوير سازی ھای مسموم از سوی ۀدر ادام" چون دارای اين ويژگی ھا ھستند"چرا؟ " ھستند"  خلقئیچريک فدا"

 خلق، ايرج مصداقی خصوصيت ديگری را به چريکھا می بندد و برای ئیين به اصطالح متخصص چريکھای فداا

 خلق، معرفی ئیچريکھای فدا" ژی و تاکتيک يجنگ چريک شھری، سترات"مخاطب خود بر می شمارد که مطابق آن 

کذب ) ژی ھم تاکتيکيسلحانه ھم سترات مۀمبارز( کتاب رفيق مسعود احمدزاده ۀامری که تنھا يکبار مطالع –. می شود

  .آن را نشان می دھد

 خلق يعنی کسی با  يک اسلحه در کمر ، نارنجک ئی فدابنابراين، مطابق تعاريف من درآوردی ايرج مصداقی، چريک

پس از آراستن چريک با اين !  ماھه صادره از طرف ايشان۶در جيب و سيانور در دھان و صد البته يک مجوز عمر 

به . است" ژی و تاکتيک يجنگ شھری، سترات" بعد ھم معلوم می شود که برای چنين چريکی ۀيات، در مرحلخصوص

  .  خلق به کار بردئیاکارانه تر از اين نمی توان برای چريکھای فدايراستی که ھيچ تعريفی عوامفريبانه تر و ر

ن ن پيگيری وی در امر توھين به شعور فعاالاما، اين تعريف داھيانه که معرف سطح سواد و فھم متخصص ما و ھمچني

ژی و تاکتيک چريکھای يارونه جلوه دادن ھويت و ستراتوسياسی و افکار عمومی ست، نامی جز تالش برای تحريف و 

ن سياسی با وجدان چرا؟ چون برای تمامی مردم آگاه، جوانان مبارز و جويای حقيقت و فعاال.  خلق ايران نداردئیفدا
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ن يک پرنسيب پذيرفته شده است که ھنگام تعريف ھويت سازمانھا و جريانات سياسی بايد اھداف و برنامه جنبش ما، اي

 ايدئولوژيک آنھا را به دقت مطالعه کرد و بر آن اساس از ھويت آن جريان تعريفی ارائه داد که -ھا و مواضع سياسی 

 تاريخچه و مواضع و برنامه ھای ۀاند با مطالعچه کسی می تو.  ماھيت نيروی سياسی مورد نظر باشدۀمنعکس کنند

 خلق ايران از مقطع پيش از اعالم موجوديت اين جريان تا کنون بدون تف کردن بر ئیسياسی و نشريات چريکھای فدا

 به عنوان ھويت ، خلق ارائه می دھدئیژی و تاکتيک چريک فدايکه مصداقی از ھويت و ستراترا روی حقيقت تعريفی 

  ن جريان بپذيرد؟ و تعريف اي

 ماھه در جنگ چريک ۶ به عنوان يک فرد اسلحه به کمر و نارنجک در جيب با تاريخ مصرف ئیتعريف چريک فدا

 از سوی طيفی از نيروھای تغييرشھری و سپس ادعای اين که چنين جريانی وجود ندارد، ھمان تعريفی ست که با کمی 

سياسی رژيم - ق در سالھای اخير در پناه تعرض ايدئولوژيک  خلئیضد مردمی و دشمنان رنگارنگ چريکھای فدا

تئوری " لنينيستی آنھا تحت عنوان – و به تئوری مارکسيست ئیجمھوری اسالمی و اتاقھای فکرش به کمونيستھای فدا

د تا نظاير اين تعريف ھا برای آن نشر و ترويج می شون. سازمان يافته است" ژی ھم تاکتيکي مسلحانه ھم ستراتۀمبارز

 خلق يک ھفت تيرکش و کابوی ئیبا استناد به آن ھا از نقش تفکر و نظر و ايدئولوژی کاسته شده و از چريک فدا

آيا . ر سازی شود که بقايش به داشتن اسلحه است و نه آرمان و تفکر و برنامه ای که بر آن سالح حکومت می کنديتصو

ال کند با اين تعريف چرا ده ؤلع مجاز نمی گردد که از مصداقی س مطۀ خلق خوانندئیبا قبول اين تعريف از چريک فدا

و فعال بودن در عرصه و ) به جای سيانور( اسلحه و نارنجک و بمب انتحاری ھا جريان مسلح  را به صرف داشتن

  خلق ناميد؟ ئیشکل جنگ چريک شھری، نمی توان چريک فدا

 به اسلحه و سيانور و جنگ شھری، ئی تقليل يک چريک فدااما، به رغم تالش آشکار متخصصينی نظير مصداقی برای

 اول کمونيست ھائی بوده و ھستند که ھويت سياسی و ۀچريک فدائی يا به طور کلی چريکھای فدائی خلق در درج

 ئیچريکھای فدا.  کارگر و کوشش در تحقق آرمان ھای اين طبقه تعريف می کنندۀضرورت وجود خويش را با طبق

 اول ۀ عنوان يک تشکل، سازمانی کمونيستی با اعتقاد به مارکسيسم لنينيسم بوده و می باشد؛ و اين در درجخلق ايران به

" فرازھائی از تاريخ چريکھای فدائی خلق ايران "ۀدر جزو. ھويت اصلی اين تشکل و رزمندگان آن را تشکيل می دھد

نيروھای پرولتاريائی در : " ده چنين آمده است نوشته ش١٣٨٠نيز که توسط رفيق اشرف دھقانی در ارديبھشت سال 

ما در معرفی خود . سراسر جھان برای رسيدن به سوسياليسم و کمونيسم به طور پيگير و خستگی ناپذير مبارزه می کنند

 کارگر تعلق ۀيکی از اين نيروھا بوده و به اردوی جھانی طبق" چريک ھای فدائی خلق ايران"می توانيم بگوئيم که 

  ".دارد

 چريکھای فدائی خلق ھم به مثابه يک تشکل و به خصوص ۀ تشکيل دھندۀرجوع به آثار به جا مانده از رفقای اولي

"  مسلحانه و رد تئوری بقاءۀضرورت مبارز"و " ژی، ھم تاکتيکيسترات مسلحانه ھم ۀمبارز"رجوع به دو اثر معروف 

 عزيمت چريکھای فدائی خلق، تالش در جھت متشکل ۀ نقطبی ھيچ ترديدی و به طور غير قابل انکار نشان می دھد که

کردن و قدرتمند کردن طبقه کارگر بود تا اين طبقه امکان رھبری مبارزات ضد امپرياليستی خلقھای ايران و اعمال 

ھژمونی خود بر اين مبارزات را کسب کرده و بتواند در پيشاپيش ديگر توده ھای تحت ستم ايران با نابودی نظام 

نکته مھم ديگر آن است که . ايه داری حاکم، در نھايت به برقراری سوسياليزم و کمونيسم در ايران نايل آيدسرم

 اجتماعی ايران مطرح کردند که انجام انقالب اجتماعی با ھدف -بنيانگذاران اين سازمان با تحليل شرايط اقتصادی

ی ئ جز بر بستر مبارزه مسلحانه و يک جنگ توده برقراری سوسياليزم و نيل به کمونيسم در شرايط جامعه ايران

به نتيجه نخواھد رسيد؛ و تنھا بر بستر اين شکل از مبارزه است که امر به ) ًنه صرفا با جنگ چريکی شھری(طوالنی 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١١

وجود چنين اعتقادات و نظراتی . ميدان آمدن و تشکل و بسيج طبقه کارگر و توده ھای محروم امکان پذير می گردد

سم می باشد و يني لن-  آن است که تشکل چريکھای فدائی خلق ايران معرف يک دستگاه نظری مبتنی بر مارکسيسمبيانگر

  .شکل عمل او نيز در رابطه با اين دستگاه نظری مفھوم خود را می يابد

له به  تبريز و بعد با حم۵ با حمله به کالنتری ١٣۴٩ ھمانطور که می دانيم کمونيست ھای فدائی از بھمن سال 

ژاندارمری سياھکل و تداوم مبارزه مسلحانه خود در دھه پنجاه، گام ھای ھر چه مؤثرتری را در جھت تحقق اھداف 

پس . اما واقعيت اين است که ھر مبارزه و جنبشی دوره ھای فراز و فرودی را طی می کند. کمونيستی خويش برداشتند

ی مطرح بود ئمی، ضرورت مبارزه مسلحانه در سطح توده از سرنگونی رژيم شاه و روی کار آمدن جمھوری اسال

و توده ھای ستمديده ) سزائی داشتنجاه در قبول اين ضرورت تأثير بًمسلما مبارزات درخشان انقالبيون مسلح در دھه پ(

برای تحقق خواستھای به حق و عادالنه خويش به ) به طور برجسته در کردستان و ترکمن صحرا(در نقاط مختلف 

در چنين شرايطی که اپورتونيسم نيروی عظيمی از جنبش را با سياست ھای . رزه مسلحانه برخاسته بودندمبا

 -سازشکارانه و مماشات طلبانه خود به ھرز می برد چريکھای فدائی خلق ايران که مسلح به دستگاه نطری مارکسيست

ار آمده و با ارتجاعی و ضدخلقی ارزيابی کردن ستی سازمان خود بودند، با تحليل درست ماھيت رژيم تازه روی کينيلن

اين . ی پای فشرده و دست به اقدامات انقالبی متعددی زدندئماھيت آن بر ضرورت پيشبرد مبارزات مسلحانه توده 

ًواقعيت نشان می دھد که بر دوش چريکھای فدائی خلق ھمچون ھر نيروی واقعا کمونيست ديگری در شرايط ھای 

ھمچنان که نيرو و قدرت آنھا نيز به عنوان يک تشکيالت می تواند در شرايط . تلفی قرار می گيردگوناگون وظايف مخ

 گيریھمه می دانند که پس از غلبه کامل ارتجاع جمھوری اسالمی بر جامعه و شدت . ھای مختلف متفاوت باشد

ياسی ھر يک پروسه ای را طی کرده سرکوبھای وحشيانه آن عليه توده ھا و ھمه نيروھای مبارز در جامعه، نيروھای س

و امروز در خارج کشور قرار دارند؛ و واقعيت اين است که چريکھای فدائی خلق ايران در شرايط خارج از کشور نيز 

از فعاليت ھای انقالبی دست نکشيده و با تحليل مشخص از شرايط مشخصی که در آن قرار گرفته اند با ھمه توان در 

اين تشکيالت در حال حاضر با اقدامات عملی و نظری خود مسير . يستی خود فعاليت می کنندجھت تحقق اھداف کمون

مبارزه  ای را ھموار می کند که کمونيست ھای فدائی را قادر به انجام مبارزات بس درخشان تر و موفق تر خواھد 

بنابراين، .  اين واقعيت می توان پی برد به گوشه ای از٢٠٠شماره " پيام فدائی"تنھا با نگاھی به سرمقاله نشريه . نمود

و آنگاه ايراد گرفتن به سازمان ما که چرا  با توجه به آنچه گفته شد تقليل مفھوم چريکھای فدائی خلق به اسلحه و سيانور

ه در ايران نيستيد و جنگ چريکی نمی کنيد تنھا بيانگر نادانی و کوته بينی نيست؛ بلکه اغراض ضد انقالبی در آن نھفت

ن و دشمنان مردم اچرا که درست فعاليت ھای انقالبی ثمربخش سازمان ما در خارج از کشور  است که مغرض. است

ای از اين قبيل می " مشعشعانه"در لباس و شکل ھای متفاوت را دچار تشنج و عصبيت نموده و آنھا را به ارائه تزھای 

 اينھا که در  ايران نيستند در نتيجه چريکھای فدائی خلق کند که چون چريک يعنی اسلحه و سيانور و جنگ شھری، پس

معنی اين تز آن است که چريکھای فدائی خلق به خاطر شرايط جغرافيائی خود حق ندارند و نبايد ھيچ وظيفه . نيستند

 قدمی مبارزاتی به عھده بگيرند، يعنی بايد بی وظيفه باقی بمانند، نبايد در جھت تحقق اھداف کمونيست ھای فدائی

بردارند و بايد ھر فعاليتی را در رابطه با دفاع از تئوری، تاريخ و سنت ھا و ارزش ھای مبارزاتی خود تعطيل کنند، 

بايد بر اساس ايدئولوژی و نظرات انقالبی خود از تحليل مسايل روز و برخورد به آن مسايل چه مربوط به ايران باشد و 

مانند؛ نبايد در دفاع از کارگران و توده ھای ستمديده ايران عليه رژيم جمھوری چه در  سطح جھان اتفاق می افتد باز ب

و خالصه فعاليت ھائی که برای دشمنان مردم تشنج زا، ناراحت کننده و ھيستری آور ... اسالمی تظاھرات برپا کنند و 

  .     است را تعطيل کنند
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 خلق ايران است که تا ئیف دھقانی و تشکيالت چريکھای فدااما با توجه به آنچه گفته شد، اين حق و وظيفه رفيق اشر

 خلق ايران را شکل داد ئیی که موجوديت چريکھای فدا سياسي-ويت و تعينات ايدئولوژيکزمانی که به نظرات و ھ

از حق آنان است که .  خلق ايران و برای پيشبرد اھداف آن در جنبش فعاليت کنندئیوفادار باشند، با نام چريکھای فدا

 نظير حميد اشرف و پويان و احمد زاده دفاع کنند و اجازه ندھند که ھر ئی خلق و اسطوره ھائیسازمان چريکھای فدا

اين حق و وظيفه رفيق .  حرفھا و نظرات و اقداماتی را به آنھا نسبت دھند که دروغ محض می باشدئیمرتجع ياوه گو

 خلق پرداخته و در حالی که راه آنھا ئیات و تئوری چريکھای فدااشرف دھقانی و رفقايش است که به اشاعه و نشر نظر

را در حد توان زنده نگاه می دارند اجازه ندھند راه و ياد آنھا به دست سالخان حقيقت سپرده شود که وظيفه تطھير 

  . ساواک و دستگاه شکنجه و محکوم کردن و دروغگو جلوه دادن انقالبيون را به عھده گرفته اند

 تاريخ حيات و فعاليت سازمانھا و احزاب سياسی انقالبی در تمام دنيا نمايانگر اين واقعيت است که روند تکامل مطالعه

و پيشرفت تاريخ، يک مسير بدون فراز و نشيب و مستقيم نبوده و اين روند مملو از نبرد و پيروزی ھا و شکست ھای 

رھبری بزرگترين انقالبات اجتماعی بشر را در دست  که زمانی ئیاحزاب و سازمانھا. بزرگ و کوچک بوده است

 و جذب ئیدر مقاطعی اين احزاب و سازمانھا در دورانھای شکوفا. گرفته اند شرايط بسيار متفاوتی را طی کرده اند

ی شدن به سر برده و در شرايط ديگر در مواجھه با سرکوب دشمن تضعيف شده ولی ھمچنان به ئنيروی گسترده و توده 

ی ھستند که به له احزاب و سازمانھای کمونيستي خلق ايران از سالئیچريکھای فدا. بارزه انقالبی متعھد مانده اندامر م

رغم تمامی سرکوبھا و فشارھا و تبعيدھا ھيچ گاه از تالش تا حد توان برای انجام وظايف انقالبی خويش يعنی مبارزه با 

 و ئیسيسم و طبقه کارگر و حفظ و حراست ارزشھای کمونيستھای فداامپرياليسم و نظام سرمايه داری، دفاع از مارک

  .اسناد و شواھد موجود در جنبش ثابت کننده چنين حقيقتی ھستند. ترويج امر انقالب دست برنداشته اند

خالف دروغپردازی ھای آشکار مصداقی در مورد گويا عدم مبارزه مسلحانه چريکھای فدائی خلق در سی سال گذشته 

 رفيق ًخزعبالت نفرت باری نظير اين، اتفاقا...ش رفيق اشرف برای يافتن محل امن و رھا ساختن ھواداران و و تال

 خلق در طول حيات ننگين جمھوری اسالمی ھر جا که الزم بوده ھم سالح ئیاشرف دھقانی به مثابه يک چريک فدا

ت ھواداران را رھا و خود به جای امن نگريخته وق خود را بر کمر داشته و ھم سيانور خود را زير زبان؛ و او ھيچ

 منتشر شود که ھدف خود را تطھير ساواک و فريب جوانان ئیاست، اين اتھامات تنھا می تواند از زبان محتاج دروغگو

واقعيات مبارزه رفيق اشرف دھقانی و کل چريکھای فدائی خلق در زير سلطه رژيم جمھوری . مبارز قرار داده است

ايل پنھانی نبوده اند و فقط عوامفريبان با اھداف نامقدس به خود اجازه نفی و مخدوش کردن اين حقايق را می اسالمی مس

) که نه يک محل امن بلکه برای سالھا يک جبھه جنگ با جمھوری اسالمی بود(در شھرھای ايران و در کردستان . دھند

آنھا با توجه به توان و امکانات مبارزاتی خويش تنھا . ند خلق به عمليات مسلحانه متعددی دست زدئینيز چريکھای فدا

آيا ايرج .   موجود استدر کردستان نزديک به صد عمليات نظامی عليه دشمن انجام داده اند که اطالعيه ھای آنھا

ر  خلق مطرح می کند بی خبئیراستی از اين واقعيات و پاسخ مسايلی که عليه اشرف دھقانی و چريکھای فدامصداقی ب

  اھداف ديگری دارد؟ " افشاگری"است و يا از اين 

صداقی در دفاع از    برای احتراز از طوالنی شدن اين نوشته از برخورد به ھمه دروغ ھای مطرح شده توسط م

فقط به موضوع فرار رفيق اشرف از زندان قصر شاه اشاره کنم که خود رفيق در کتاب . ش می گذرم ساواکی ھمنشين

چگونگی اين فرار را به تفصيل توضيح داده و گفته است که در آن فرار خانواده ھای زندانيان " گاربذرھای ماند"

او در ضمن در ھمان کتاب اين . سياسی مجاھد نقش کمکی بزرگی داشته اند و به ھمين دليل از آنھا قدردانی نموده است

ھمچنين رفيق . رار او از زندان دستگير نشدندواقعيت را ذکر کرده که ھيچ کس از مرتبطين با مجاھدين به خاطر ف
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اشرف در آن کتاب ضمن ياد کردن از زنده ياد معصومه شادمانی، زن مبارز مجاھد که در مقطعی با او در رابطه قرار 

واقعيت اين است که دستگيری . ًگرفته بود، مطرح کرده است که اين زن انقالبی اصال در فرار او شرکت نداشت

نی توسط رژيم شاه به دليل فعاليت ھای مبارزاتی خود اين زن مبارز در ارتباط با سازمان مجاھدين خلق معصومه شادما

را ھم نخوانده است و " بذرھای ماندگار"اما گويا مصداقی حتی کتاب . بوده است نه فرار رفيق اشرف دھقانی از زندان

را در آن کتاب فراموش کرده است تا بتواند از اين گفته ھای صريح فوق " حافظه قوی اش"يا به خاطر ادعای مسخره 

  .گذر نيز حربه و بھانه ای در  جھت تخطئه شخصيت رفيق اشرف بسازد

  

  ختم کالم

ی رفيق کبير حميد اشرف و يارانش به دست مزدوران شاه، مصاحبه با ئدر چھلمين سالگرد جان باختن چريک افسانه 

ايرج مصداقی برای نشر و ترويج مشتی دروغ عليه ارزش ھای مبارزاتی و  ساواک و تريبون دادن به وی توسط مأمور

اسطوره ھای مردمی و سپس نشر اکاذيب از طرف مصداقی در دفاع از ساواکی مزبور،  به فرصتی تبديل شد تا يک 

اديخواه که  خلق ايران و تمامی نيروھای مبارز و آزئیکارزار ديگر عليه ياران و رھروان حميد اشرف و چريکھای فدا

در شرايط سياه کنونی با فعاليت ھای مبارزاتی خود مبلغ ضرورت مبارزه عليه ھمه ستمگران و استثمارگران بوده و 

مطالعه اين مصاحبه و پاسخ داده شده به آن و عکس العمل . اميد به رھائی را در دلھا زنده نگاه می دارند، به راه بيفتد

 خلق و رفيق اشرف دھقانی نشان می دھد که ئینامه پوچ عليه چريکھای فداھيستريک مصداقی در صدور يک ادعا 

رو ھستند که زير نام رفيق کبير حميد اشرف در صدد کوبيدن ارزش ھا و سنن و ه افکار عمومی جنبش با سياستی روب

تھا و تجارب مبارزاتی ويژه جوانان ايران و تالش برای بازداشتن آنھا از کنکاش در آن سنه سمبلھای مبارزاتی مردم و ب

تمامی . البته اين سياست مسموم يک سياست ناشناخته نيست. برای يافتن راه و پاسخ به چه بايد کردشان می باشد

وجدانھای آزاديخواه که عشق به مردم و سمبلھای مبارزاتی شان  را در دل دارند و آتش نفرت از دشمنان مردم در 

 کنونی در ادامه ھمان کاری است که در ايران تحت سلطه جمھوری اسالمی ۀ پروژوجودشان زبانه می کشد می بينند که

و از جمله در توسط اتاق ھای فکر طبقه حاکم و نان آلوده خور ھای اين رژيم  به طور روزمره از کانالھای مختلف 

  .صورت گرفته و می گيرد" انديشه پويا"و " مھرنامه"ی  چون "روشنفکری"نشريات 

ت که ايرج مصداقی بارھا در طول مصاحبه اش با تلويزيون ميھن اين پيام را خطاب به جوانان مطرح می بيھوده نيس

گول "، " اعتماد نکنيد"کند که به تاريخ درخشان مبارزه خود، به سمبلھای مبارزاتی و  مردمی و به سازمانھای انقالبی 

 خلق و حميد ئیورد سمبلھای انقالبی شما نظير چريکھای فدا، آنھا در مورد تجارب و راه مبارزه، در م" آنھا را نخوريد

و شما را به صحنه مبارزه آوردند و بعد ھم  جامعه " من"با اين دروغھا امثال . می گويند" دروغ"اشرف ھا و نابدل ھا 

"  سياسیزندانی"وی با صراحت، به قول خود به جوانان می گويد که مقوله . را خوردند" چوبش" "جوانان"و مردم و 

" عدم اطالع"و " و نفھمی" بالھت" "نادانی" ھستند که بر پايه ئیدروغ ھا... و " حماسه مقاومت"زمان شاه و 

امروز، جوانان عاصی و " جوانان"او از . اشخاصی مثل خود او به باور آنھا تبديل شده و آنان را به صحنه مبارزه آورد

  ) مراجعه کنيد به مصاحبه ايرج مصداقی با تلويزيون ميھن. (مبارز می خواھد که اين راه را پی نگيرند

کيد می أمی کند ، اما با عوامفريبی تمام ت" محکوم"زمان شاه و جمھوری اسالمی را " اختناق"مصداقی ادعا می کند که 

ه ذھنی و غير عمل نمی کردند و با اين مقايس" بھتر"در قدرت بودند ) يعنی سازمانھای انقالبی" ( ھمين ھا"کند که اگر 

واقعی به شيوه تبھکاران تمامی سازمانھا و نيروھای آزاديخواه و مبارز را با رژيم خونخوار جمھوری اسالمی در يک 

او در مصاحبه ھای ديگر خود نير در ھر . اين کار غير شرافتمندانه وی نيز منحصر به فرد نيست. رديف قرار می دھد
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کوبيدن اپوزيسيون آزاديخواه و مبارز است و در ھمه جا می کوشد نيروھای ف مواضع و در واقع يفرصتی مشغول تحر

آخر به قول خودش . دن نگيرديمبارز و انقالبی را اگر نه بيشتر ولی کمتر از رژيم جمھوری اسالمی به زير شالق  کوب

  .  کند"دراز"آورده و " فرش"به " عرش"او وظيفه دارد تا بت ھا را بشکند و نمادھای مردمی را از 

اين پيام اصلی مصداقی به جوانانی ست که ھر روز در جھنم فقر و فالکت و سرکوب دست و پا می زنند و با ھر چه در 

توان دارند مبارزه می کنند و خشم و نفرت خود را به کل نظام و رژيم حاکم نشان می دھند؛ با نيروھای سرکوب درگير 

در حالی که شرايط زندگی . خرد نمی کنند... ،روحانی، خاتمی ، جنتی و می شوند و حتی تره ھم برای ريش خامنه ای 

و تمامی واقعيات جامعه تحت سلطه ما ھر روز بر ضرورت مبارزه برای نابودی کل اين نظام استثمار گرانه و 

اقی کيد می ورزند، امثال مصدأثر مبارزه برای رسيدن به ھدف فوق تؤضرورت مبارزه قھر آميز به عنوان شکل م

. ن تفکری متمرکز کرده اند که بر نابودی قھر آميز اين نظام پای می فشارندھدف حمالت خود را بر روی حامال

امثال . بوده و رفيق اشرف دھقانی يکی از سمبلھای آن استن چنين راه انقالبی ا خلق يکی از مبلغئیچريکھای فدا

 کاری نمی کند جز آن که می ۵٠ن و انقالبيون دھه اارزمصداقی با دفاع از سلطنت و ساواک و کوبيدن و تخطئه مب

کوشد تا جوانان عاصی و خشمگين را از تعقيب راه اين نيروھای راديکال و انقالبی و سرمشق قرار دادن سمبلھای آن 

و ن طبقه حاکم نظير موسوی و کروبی و خاتمی ابازدارد و مھمتر از آن با اين شيوه کمک کند تا آنان در دام مرتجع

  . روحانی و فايزه رفسنجانی ھا بيفتند

تمامی آنانی که دل در گرو منافع توده ھا دارند، تمامی انسانھای شريف و مبارزی که از ظلم و استثمار و محروميت 

ھمه آنانی که حتی ذره ای روح و احساس آزاديخواھی دارند امکان خره و عليه آن مبارزه می کنند و باالتوده ھا بيزارند 

 خلق و رفيق اشرف ئیرد با شنيدن ادعا نامه رسوای مصداقی و پشتيبانانش عليه نيروھای مردمی، عليه چريکھای فداندا

گر حضور قوی و دلگرم کننده ش ھای تاکنونی به اين پروژه نشانواکن. دھقانی خشم و نفرت سراپايشان  را فرا نگيرد

از سوی ديگر سياست رسوا و تبھکارانه تريبون دادن .  وده استاين طيف وسيع از انسانھا و نيروھای مقاوم و مبارز ب

 که دست خود و ھمکاران ديروز و امروزشان به رنج و درد و پوست و گوشت و خون زنان و مردان ئیبه ساواکی ھا

 فقط مبارز سرزمين ما آلوده است و در ھمان حال تعرض و شليک به جريانھا و نمادھای انقالبی و مبارز اين سرزمين،

موجب خوشحالی و سرور کسانی می شود که آگاھانه و ناآگاھانه جايگاه خود را در جبھه ضد انقالب، در جبھه مخالف 

مردم ما قرار داده و به جای مبارزه با جمھوری اسالمی، کوبيدن و حمله به نيروھای مبارز و انقالبی را پيشه خود قرار 

  . داده اند

ر بر بستر فريبکاری و شارالتانيسم، لحظاتی باعث شادی دشمنان ما گردد اما ھمانطور تالش ھای ارتجاعی فوق حتی اگ

در عوض روسياھی حاصل از اين برخورد و سياست، تا ابد برای . که تاريخ نشان داده محکوم به شکست ھستند

  . ش خواھد ساختير از پ که به آن حقارت تن می دھند باقی خواھد ماند و در بارگاه تاريخ آنھا را رسوا تئینيروھا
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