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  بشارت. ب
 ٢٠١۶ جوالی ١٢

  

  وقتی که آب سر باال می رود،
 ...!قورباغه ھم ابو عطا می خواند 

  

الم، مبارزات مردم ستمديده نيز به اشکال وجود آمدن سيستم ھای استثماری و حاکمان ظه در تمام طول تاريخ با ب

يکی از جوانب اين مبارزه، مبارزۀ بين نظرات انقالبی با نظراتی که به . متفاوت در شرايط گوناگون ادامه داشته است

دور از اين روياروئی ھای طبقاتی نبوده و ه تاريخ ايران نيز ب.   بوده است،نفع طبقات حاکم و استثمارگر می باشند

اما سخنم بر . زه بين مردم ستمديده  و دشمنانشان در ابعاد و سطوح مختلف جريان يافته و  تا به حال ھم ادامه داردمبار

 افراد نيروھای آزاديخواه می دانند که تمامی دستاوردھای انقالب ۀھم. سر تاريخ بسيار خونبار اخير ايران است

 طوالنی و دردآور کسب شده بودند، توسط ۀيران بعد از مبارزمشروطه که با خون مبارزان و انقالبيون در سراسر ا

رود و اين دار ودسته با حمايت امپرياليستھا دھه ھای متمادی توده  رضا قلدر و فرزند ناخلفش محمد رضا به تاراج می

 و نيروی  حاکمۀگفتنی فراوان ولی بگذاريد با چند مثال ساده از عملکرد طبق. کشند ھای رنجديده را به زنجير می

ياد ه  آنروزی که مبلغان نظام سلطنتی ھنوز آرزوی بازگشت آن دوران طالئی را دارند، را بۀسرکوبش شرايط جامع

که من خود در دوران نوجوانی و جوانی در آذربايجان، کردستان و لرستان شاھد آن بودم، ای در نقاط دور افتاده . آوريم

می گفتند در ھر آبادی که قصد ميل غذا داشتند کدخدا از جيب دھقانان "  خورجوجه"ژاندارمھای سبيل بلند که به آنھا 

. کرد، با ديدن ژاندامھا کودکان و نوجوانان رنگ از رويشان می پريد بيچاره حداقل مرغ و خروسی برايشان قربانی می

ر دستگير و بعد از گرفتن  ديگۀکه سربازی نرفته است و يا ھر بھان خواست به جرم آن يک ژاندارم ھر کسی را که می

 و ئیتازه اين پاسبانھا و ژاندارم ھا در امر زورگو. کرد  تومانی آزادشان می٢٠ يا ١٠پول توجيبی يعنی باج سبيل 

در شھر ھا پاسبانھای رشوه . جنايت پيشگی پيش ساواکی ھای جنايتکار لنگ می انداختند و بسياری داستانھای ديگر

رژيم شاه با ھمين عمله ... کردند به ھر بھانه ای مردم را آزار داده و سرکيسه می)  آگاھیراھنمائی، انتظامی و(خوار 

   . مردم کشيده بودۀو نکره و پاسبانھا و ژاندارمھا و ساواکی ھايش تسمه از گرد

ظام باری اکنون ما شاھديم که به رغم اين تاريخ خونبار عده ای به فراست مصاحبه برای حقيقت يابی با حافظان ن

 در قالب مصاحبۀ يکی از ھمين ساواکی ھای تبھکار با ايرج مصداقی که در شبکه ھای ًمثال. سرکوبگر گذشته افتاده اند

 ۀن که حتی يک تپانچئي پاۀحضرت يک ساواکی ردياجتماعی پخش شده معلوم می شود که در تھران بغل گوش اعل

ک کشور را که او نيز از نور چشمی ھای رژيم بوده است ، ، وزير اقتصاد ي!درست و حسابی نيز به او نداده بودند
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 را معتمداگر با به خرج دادن بالھت بی پايان حرفھای (زند  بدون مجوز قانونی در دفترش زندانی و به او دستبد می

اشته وليت اجرائی ندؤ داستان معلوم می شود که ھمين ساواکی در دوران مرخصی نيز که ھيچ مسۀدر ادام). باور کنيم

  . آيد  از ھواداران سازمان فدائی نيز از آب در میًکند که تصادفا است، به فردی مشکوک شده و او را دستگير می

خورد و شايد پرونده ای نيز برايش   حتی فدائی و يا مجاھد ھم نبود حتما کتکی میمعتمدالبته اگر اين قربانی داستانھای 

   .!ذھنش نرسد و مشکوک راه نرود، ببينيد که چه دنيائی استکردند تا در آينده فکر بدی به  درست می

شمارد و تمامی اھرمھای  دانست، قانون اساسی را بی ارزش می  خدا میۀعنوان يک ديکتاتور که خود را سايه شاه ب

ين، به رغم ا.  سازمان سيا در چشم مردم نه قانونيت دارد و نه مقبوليتۀاما دست نشاند. حکومتی را در دست داشت

ئی و اسرائيلی و يا امريکا توسط استادان ً که در دانشگاه ساواک حتمامعتمدساواکی ھای وحشی صفت يعنی ھمکاران 

 مبارکش قسم خورده و قبول کرده اند که تا نفس دارند به عھد خود که ۀدست پرورده ھای آنھا آموزش ديده اند، به کل

دانند که خود از مھره ھای اصلی سرکوب و شقاوت در آن  بی میخوه اين جانيان ب.  وفادارند،سرکوب توده ھاست

آيا کوچکترين وجدان آگاه . دوران بوده اند، و اگر لب گشايند و از تاريخ ننگين سخن بگويند، خود را نيز افشاء کرده اند

  .توان در اين گروه آدمکش و بی ھمه چيز سراغ داشت انسانی را می

رفيق  "ۀ در نوشتاشرف دھقانیرفيق .  نيستپرويز معتمداسخ به دروغ ھای بی پايان  کوتاه قصدم پۀمن در اين نوشت

اما در مورد مصاحبه کنندۀ مدعی . بدان پرداخته است..." و" ساواکی بی ھمه چيز"حميد اشرف در خاطرات يک 

در نتيجه .  نيستقتيدنبال حقه  می توان ديد که او بمعتمدحقيقت، با خواندن اين مصاحبه و دروغھای وحشتناک 

 دروغ پراکنی عليه سمبلھای مردم در پاسخی بسيار ۀ و شکست پروژمعتمد ھنگام مواجھه با افشای دروغ ھای مصداقی

يکی از منزجر کننده ترين شيوه ھای به کار گرفته شده در اين مصاحبه . گيرد ابلھانه تاکتيک فرار به جلو را پيش می

ليسی خود را بدين گونه توجيه می و اين اقدام پمصداقی.  کند  در کجا زندگی مییدھقانله است که رفيق أطرح اين مس

 ۀ در عربده کشی ھای سخيفانمصداقی! دانند پس بگذاريد ھمه ھم بدانند کند که آدرس آی پی ھمه را امپرياليستھا می

 مصاحبه مصداقیود بايد با  برای اثبات وجًحتما.  در ھيچ جا ديده نشده استاشرف دھقانیدارد که  خود اظھار می

سر می برد اگر داشت ه که در دنيای واقعی ب  خبر دارد و نه ايناشرف دھقانیاو نه از فعاليتھا و تالشھای رفيق . داشت

   . در بسياری جاھا حضور يافته و حضور خواھد يافتاشرف دھقانیو ريگی ھم در کفش اش نبود می فھميد که رفيق 

دھد   در دفاع از ساواکی و کوبيدن نيروھای مبارز به راه انداخته جعليات خود را ادامه می در مصاحبه ای کهمصداقی

اين ديگر  .خواھد عليه امپرياليست ھا مبارزه کند  در يک کشور امپريالستی نشسته و حال میاشرف دھقانیکه رفيق 

 ۀد که در کشورھای امپرياليستی نه طبقاو اين تصور را ارائه می دھ. دھد اوج حماقت و عوامفريبی مدعی را نشان می

نه بر پناھندگان . نه نابرابری جنسی و نژادی ھست نه غارت و چپاول مالی. کارگر و زحمتکش وجود دارد و نه مبارزه

   .رود و نه بر اھالی بومی، نه نيروی چپ و مبارز و انقالبی وجود دارد نه مبارزه عليه سيستم سرمايه داری ستمی می

ن سازمان و نيروھای چپ و انقالبی از آنجا که خود را جزئی از مردم  برای فريبکاری، فعاالمصداقیش خالف تال

 جوامع خود شرکت داشته و ھم ۀدانند ھم در مبارزات روزمر  کارگر جھانی میۀتحت ستم و ھم سرنوشت با طبق

سالمی است با توجه به شرايط محيط زيست  خود را که مبارزه عليه رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اۀفعاليت عمد

 اگر گوشی برای شنيدن و چشمی برای ديدن داشت آنگاه می ديد که فعاليت ھا و مصداقی. دھند  ادامه میًخويش مستمرا

   .ابديی مبارزات اين جريان به طور متناوب در نشريات سازمانی انعکاس م

 اشرف دھقانی خلق ايران و رفيق ئی عليه چريکھای فدامصداقیبرای اطالع آنانی که با ادعاھای مطرح شده توسط 

عنوان يک مبارز دمکرات با ه در مورد جان باختن مجاھد مبارز که ب. کنم آشنائی کمتری دارند به چند مورد اشاره می
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 ھمان زمان له درأحفظ ديدگاه ھايش به بخش دمکراتيک در پايگاه چريکھای فدائی خلق در کردستان پيوسته بوده اين مس

له آنچنان مبھم أشارالتانيسم اين مساز  عکس با استفاده هکند؟ ب  ھمين حقيقت را مطرح نمیمصداقیاعالم شده اما چرا 

که بحرانی که او را فرا  یدر حال. مطرح می گردد که بيننده فکر کند که نکند در پايگاه چريکھا بر او ستمی رفته باشد

  .ن بود که تازه از آنھا جدا شده بوديمجاھداستھای ي سۀجيگرفته بود در نت

رفيق اشرف دھقانی در . مورد ديگر ادعای دستگيری چند تن از مجاھدين خلق به خاطر فرار رفيق از زندان بوده است

 بخشی از ً وطبيعتا-در ھمان مقطع که از طرف سازمان چريکھای فدائی خلق منتشر شده "  مقاومتۀحماس"کتاب 

بعد از قيام به " بذرھای ماندگار" و ھمچنين در کتاب  -توانست در اين کتاب مطرح شود   آن موقع نمیمسائل امنيتی در

له آن ھم به شکلی عوامفريبانه محتاج بيان أاما برخورد با تنگ نظری نھفته در طرح اين مس. اين مسائل پرداخته است

   .يک واقعيت می باشد

البی در تمامی جھان خارج از ساختار سازمانی در مقابل يورش ارتجاع ياری که مردم به نيروھای مبارز و انق در اين

 موارد بسيار ۵٠ ۀسازمان چريکھا و مجاھدين دھ. رسانند شکی نيست رسانده و يا خود اين نيرو ھا به ھم ياری می

د آوريم که چگونه مردم  را يا۵٧د ھمان زمان انقالب ئيگذشته از اين بيا. زيادی از اين ھمکاری ھای مبارزاتی داشتند

گذاشتند تا در جنگ و گريزھای خيابانی تظاھرکنندگان از يورش پاسبانھا و ارتش در   خود را باز میۀآزاده درھای خان

. ثير گازھای اشگ آور بکاھندأگذاشتند تا سر و صورت خود را شسته و از ت امان باشند ويا آب در اختيار مردم می

 با چنين روابطی بيگانه است و آنھا را دروغ و گزافه ايرج مصداقیاما .  ر نيز نبوده استچنين کمک ھائی خالی از خط

اشرف  اين آثار با ارزش نوشته شده توسط رفيق مصداقیبا توجه به اين واقعيت می توان مطمئن بود که . می نامد

  .ست در دفتر خاطراتش ثبت کرده استولی او آنچه را که برای ساختن داستانھای وارونه الزم ا.  را ديده استدھقانی

گويد که افسر ھمراه او که چريک و نزديک ترين يار رفيق   میصمد بھرنگیاو در رابطه با مرگ معلم انقالبی رفيق 

بنابرين ساواک و رژيم شاه در مرگ .  سعيد سلطانپور نيز بوده گفته است که صمد خودش در آب غرق شدۀخون خفته ب

راز "در مورد اين دفاع از ساواک، رفيق اشرف دھقانی در کتاب . ق مطھر شده اندين طري و به اوی نقشی نداشته اند

االت مشخصی را مطرح کرده است که تا حال بی جواب مانده ؤبه کليه مرگ مشکوک او پرداخته و س" مرگ صمد

. با ارزشی را مطرح کرده استنکته ھای " زندگی و مرگ برادرم صمد"زنده ياد آقای اسد بھرنگی نيز در کتاب . است

پس اين . کند کند که با توده ھای نا آگاه صحبت می  پيشبرد اھداف ناسالمش عمده است و تصور میمصداقیولی برای 

در افکار عمومی باوجدان، افسر کادر . پاسخ ھای مستدل و اسناد و شواھد موجود را آگاھانه به ھيچ می گيرد

سعيد مسافرت او با رفيق . از ھمان زمان مشکوک قلمداد شده و حال نيز ھست" ھتیحمزه فرا"ژاندارمری شاھنشاھی 

 نه چريک بوده حمزه فراھتی. کاھد کند و نه از عظمت رفيق سلطانپور می  در يک مقطع نه او را تطھير میسلطانپور

 سعيد سلطانپورفيق ر.  و شرکايش بوده استفرخ نگھداراو ھمکار و ھميار . و نه خود چنين ادعائی داشته است

گويد ولی  داند که دروغ می  اين واقعيات میۀ با وجود آگاھی به ھممصداقی. قھرمانانه به ارتجاع نه گفت و جان باخت

 به ھمين دليل ضرورتی برای ؛ برچسب زدن به چريکھای فدائی عمده است و ھر عمل ناشايستی جايزًبرای او  فعال

  .جود ندارداستناد به شواھد موجود برای وی و

 به چه شکلی می خواھد به حقيقت دست - ساواکی شده استپرويز معتمد که نور چشمی -مصداقیپرسيدنی است که 

ت ژوری کنار أ اگر کسی ھر گونه ارتباطی با شاکی و مشکوک داشته باشد از ھيئیابد؟ در ھمين دادگاه ھای بورژواي

سی ھا را ھم آنطور که در جريان رسوای ايران تريبونال کرديد، اما شما معيارھای نازل ھمين دادر. شود گذاشته می

ً  نقش اساسی داشته؛ و طبعاحميد اشرفشما يک ساواکی بی ھمه چيز را که در شکار و شھادت رفيق . رعايت نمی کنيد
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 ۀرای ما قص چند صد تومانی را ھم گرفته است، با سوء استفاده از نام رفيق قھرمان، به ميدان آورده ايد تا بۀجايز

 قرار دارد و ھدف اصلی،  انسانی و ميھن پرويز معتمدنام ه در اين داستان فکاھی يک قھرمان ساختگی ب. حقيقت بگويد

چريکھای فدائی خلق . پرستانه جلوه دادن فعاليت ھای ساواک آدمکش و خشونت گرا ناميدن چريکھای فدائی خلق است

. کند  در ساواک استخدام و شروع به قساوت می١٣٣٨ خودش سال ۀبه گفت پرويز معتمدسيس و أ ت١٣۴٩ايران در سال 

   کرد؟ پس بيش از يک دھه قبل از فعاليت آشکار چريکھای فدائی خلق با کدام افراد و گروھھائی مبارزه می

ا خونخواری اگر شما در ميان توده ھا نبوديد و واژه ساواکی بی ھمه چيز را نشنيده ايد آيا اين گناه ديگران است؟ آي

 ھمدم شد تا دباي وشقاوت شکنجه گران جمھوری اسالمی تنھا بايد مد نظر باشد و با شکنجه گران قديمی به زعم شما می

  از قھرمانيھای خود بگويند و شما راوی عزيز آنھا گرديد؟

ی سياسی مراجعه و با او در بھترين حالت به سايتھای سازمانھا.  نه دقيق است و نه سالمايرج مصداقیمنبع اطالعاتی 

 در ارتباط با ساواکی ھای قسم مصداقیآنچه که محرز است تالش . پردازد جمع آوری برخی اطالعات به خودنمائی می

اول . باشد خورده، چه خود وی بداند و چه نداند،  خدمت آشکار به رژيم منحوس جمھوری اسالمی در دو زمينه می

وجود آوردن جو بی اعتمادی و ه  نيروھای انقالبی و مبارز؛ و در مرحله دوم بايجاد شک و ترديد و بی اعتبار ساختن

 با مصداقیارتباط آشکار . بی نتيجه بودن مبارزه برای سرنگونی رژيم سرمايه داری حاکم و قبول شرايط موجود است

کر کند اما مصاحبه او خود ھر طور که ف. شود مرتجعين پس مانده ھای رژيم شاھی تنھا به يک مصاحبه خالصه نمی

تبليغ نفرت از انقالبيون . ری در ماھيت سياستھای دشمن پسند و مسموم  وی نمی دھدييھای متعدد وی با اين ساواکی تغ

 نه برای مصداقیمطالعات .  پيگيرعليه سيستم زالو صفت حاکم بر ايران جوھر کار و تالش اوستۀو نفی مبارز

 سرمايه ۀه و حال؛ و نه راھيابی و پيوند آن برای سلب حاکميت استثمارگرانيادگيری و پندآموزی از مبارزات گذشت

  مصداقی.ن و انقالبيون و ارزشھای مبارزاتی آنھا بوده استاداری؛ بلکه برای خودنمائی و داستان سازی عليه مبارز

با .  آنان را مخدوش نمايدۀتواند چھر داند و می چنين وانمود ميکند که ھمه چيز را در مورد ھر کسی که سر برآورد می

مبارزاتی ھای  را که يکی از پرافتخارتری و معتبرترين چھره اشرف دھقانیچنين ھدفی ست که او بی شرمانه رفيق 

   .دھد  مورد ھتاکی و پرخاشيھای بيخردانه قرار می،تاريخ ايران است

  مرگ بر رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی

  بشارت. ب

  ٠٢/٠٧/٢٠١۶:خيتار

 

 

 
 


