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  نادر ثانی

 ٢٠١۶ جوالی ٢١
  

  "اشرف دھقانی"مصاحبه با يک ساواکی و جرم ھای 
  

واک با چريک  و گريز ساجنگ" تحت عنوان "ايرج مصداقی" ، مطلبی از ١٣٩۵ ]جوزا[در اوايل خردادماه

و در برخی  )١(در سايت شخصی وی و سايت وابسته به او ، پژواک ايران " ی حميد اشرف از نگاھی ديگرئ »افسانه«

 با ٢٠١٣مبر  خودش در نوۀ است که مصداقی به گفتمصاحبه ایاين نوشته بازنويس . انتشار يافت) ٢(سايت ھای ديگر 

 در استخدام ساواک بوده، دوره ھای ١٣٣٨ خودش از خردادماه ۀبه گفتمعتمد فردی است که . پرويز معتمد کرده است

آموزشی بسياری در اين سازمان گذرانده، پست ھای حساس چندی در آن داشته، در دستگيری تعداد زيادی از 

ھای  موليت تيؤھا شرکت کرده و از جمله مس ھای تيمی آن  خلق و مجاھدين خلق و ھمچنين حمله به خانهئیھای فدا چريک

ايرج مصداقی در پيش نوشتی .  مشترک را عھده دار بوده استۀھای مورد نظر کميت تعقيب و مراقبت و شنود از سوژه

 : آورده از جمله نوشته استمصاحبهکه بر متن نوشتاری اين 

ز معتمد  با پرويگفتگوبرای روشن شدن چگونگی به تور افتادن حميد اشرف و جنگ و گريز مداوم ساواک با او، به "

 گفتگوخواننده اين .  بوده است۵۵ و ۵۴ھای  پرداختم که از نزديک در جريان تعقيب و مراقبت از حميد اشرف طی سال

  )تأکيد از من است" (.د کندئيموارد مطرح  شده را رد يا تأ.  به موضوع بنگردای ديگر از دريچهتواند  می

ريچه ھای ديگری به موضوع نگاه کرده و در رد موارد مطرح   از دمصاحبهپس از چند روز برخی از خوانندگان اين 

يکی از اين افراد رفيق اشرف دھقانی بود که نگاھی از .  نظرات خود را نگاشته و ارائه دادندمصاحبهشده در اين 

ق رفي" تحت عنوان ١٣٩۵ خرداد ١٨ کرده و نظرات خود را در قالب نوشته ای به تاريخ مصاحبهديدگاه خود به اين 

 ئیارائه نمود که در سايت خود ايشان و سايت چريکھای فدا" »!بی ھمه چيز«حميد اشرف در خاطرات يک ساواکی 

  .بازتاب داشت) ۴( چند ئیاين نوشته نيز در سايت ھا) ٣. (درج شد) سياھکل(خلق ايران 

در سايت خود و " ی ھست؟آيا عقالنيتی در اشرف دھقان" کوتاھی تحت عنوان ۀفردای آن روز ، ايرج مصداقی نوشت

 که در تلويزيون ميھن کرده و در ھمان روز تحت یه امصاحبقرار داد و در آن خواننده را به ) ۵(سايت پژواک ايران 

در اين .  يوتيوب پخش شده بود ارجاع دادۀدر شبک) ۶" (چرا اشرف دھقانی ھمچنان بر دروغ ھا پای می فشارد"عنوان 

 خود با او مبادرت به چنان شيوه ای ۀوی در دفاع از معتمد، گفته ھای وی و مصاحب) وتاه کۀھمچنين در نوشت (مصاحبه

  .عليه اشرف دھقانی نمود که غير قابل  باور به نظر می رسيد" پاسخ گوئی"از 

  :من در اين نوشته دو نقطه حرکت دارم
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شناختی که از . ی اسالمی نمی خوانم، جاسوس، خبرکش و يا البی جمھورئیايرج مصداقی را به ھيچ عنوان ساواما) ١

ايرج . ش دارم ، به من چنين اجازه ای  را نمی دھد خواندن نوشته ھا و شنيدن سخنانچند سال پيش از او از طريق

مصداقی و من در بسياری از نظرات دارای دو ديدگاه گوناگون ھستيم اما من ياد گرفته ام که بدون داشتن مدرک به کسی 

ب ھای او در مورد زندان ھای رژيم جمھوری اسالمی و افشاگری ھای وی در مورد کشتارھای اين کتا. تھمت نزنم

  .، را ھم خوانده و با آن ھا آشنا ھستم١٣۶٧رژيم، به ويژه کشتار زندانيان سياسی در سال 

 دگاه نمی باي م که ھيچاپوزيسيون بايد در جريان باشد اما بر اين باور  و نقد در ميان صفوفمصاحبهبر اين باورم که ) ٢

ھا و نقدھا راه يابد چرا که در اين صورت اين  مصاحبهاجازه داد که ناسزا و ھوچی گری، اتھام و توھين به درون اين 

تنھا و تنھا دشمن مشترک توده ھا ـ نظام سرمايه داری و کارگزاران آن ـ خواھند بود که از جايگاه خود به اين ميدان 

 ديگر خود با پرويز معتمد را ۀدر ضمن يادآور شوم که ايرج مصداقی دو مصاحب. د خواھند شدنگريسته، شاد و خرسن

ھای شان با  مصاحبه که به ايشان و ئی با تلويزيون ميھن در زمينه پاسخ ھای ديگریھا مصاحبهو ) ٧(منتشر کرده 

  )٨. (پرويز معتمد داده شده بود ، کرد

در بخش نخستين به مصاحبه ھای ايرج مصداقی با پرويز معتمد پرداخته و . اين نوشته را به دو بخش تقسيم می کنم

 تاريخ و اھميت وجود و بھره وری اين دانش با خواننده سخن می گويم و در بخش دوم نگاھی به ۀاندکی در مورد واژ

ا برانگيخته است جرايمی که اشرف دھقانی از ديد ايرج مصداقی مرتکب آنان شده و درست از آن رو خشم بی حد او ر

  .رسالت اين نوشته به ھيچ عنوان نگاه به گفته ھای پرويز معتمد نبوده و نيست. خواھم کرد

  

  اندکی در مورد مصاحبه ھای ايرج مصداقی با پرويز معتمد

جام اين  ھر دوی آنان دو سال پيش از انۀ به گفت،اين دو.  انجام گرفته اند٢٠١٣مبر و دسامبر سال ـ اين مصاحبه ھا در نو

  :پرويز معتمد در اين باره نوشته است.  می کردندمصاحبهمصاحبه ھا با ھم در مورد انجام اين مصاحبه ھا 

 که ٢٠١٣سال . کردم که خاطرات من را منتشر کنند من دو سال، شب و روز از آقای مصداقی درخواست کمک می"

  )٩" (.ام بود درخواستم را پذيرفت ، بھترين روز زندگی

به ھر حال پس از دو سال ايرج مصداقی درخواست معتمد را پذيرفته و با انجام اين مصاحبه قبول می کند که آری، 

  .کمک کند تا خاطرات معتمد نوشته شده و منتشر گردد

 در تماس ٢٠١۴مبر سال  ھفته در ماه ھای نومبر و دس٨ز معتمد در ـ درست يک سال پس از انجام اين مصاحبه، پروي

راديو "بخشی از خاطرات خود را برای سعيد قائم مقامی و بينندگان )  ساعت٩در مجموع حدود (نی ولفيم تھای مستقي

 آن موضوعی است که ايرج مصداقی در دو ۀ خاطرات در برگيرندۀاين مجموع. تعريف می کند) ١٠" (صدای مردم

در نظر داشتن اين واقعيت بايد نتيجه گرفت با .   منتشرشده اش با پرويز معتمد به آن پرداخته استۀبخش از سه مصاحب

که يا پرويز معتمد با دانستن و قبول ايرج مصداقی برای نوشتن خاطراتش دست به چنين کاری زده است و يا نقل  قول 

  .گر واقعيت نيست بار الزم از حقيقت نبوده و نشانباال از ايشان دارای

ش با معتمد را به شکل  امصاحبه پرويز معتمد بخش نخست  خود باۀ ماه پس از مصاحب١٨ـ ايرج مصداقی حدود 

  :مصداقی اما ھمزمان اعالم می دارد که.  نوشتاری در اختيار ھمگان می گذارد

ھا نبود   در مورد آنگفتگوخواستم در مورد مسائلی که راوی مايل به   شنيدن روايت بود و نمیگفتگوھدف من در اين " 

  )١١" (.بيشتر شنونده بودم.  در مورد مسائل بپردازماصرار کنم و يا به چند و چون
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شنونده است، وارد برخی ) ١٢" ( پرداختهگفتگوبرای روشن کردن نکات تاريخ کشورمان به اين "پس مصداقی که گويا 

اما با درج اين .  است که معتمد برگزيده و در برابر او گذاشته استئیاز مسائل نمی شود و ھدفش شنيدن روايت ھا

به " تاريخ" معتمد را با برچسب روايتی از ۀخود فراتر رفته و روايت ھای خودبرگزيد" ھدف"شته ھا مصداقی از نو

  .مخاطبان خود ارائه می دھد

 علوم انسانی است که در وسيع ترين تعريف خود در پی درک، نگاشتن و ارائه دادن فعاليت ھای ۀتاريخ علمی در محوط

و " سندھا"از اين  رو تاريخ در پی يافتن . ه امروز در مورد آن آگاھی داريم ، می باشد کئیبشری در گذشته تا آن جا

گوناگون در مورد پديده ای که در پی درک آن ھستيم، تجزيه و تحليل اين داده ھا و جمعبندی از آن ھا برای " مدارک"

در بيشتر موارد " مدارک"و " سندھا" که اين از ياد نبريم. درک واقعيتی که خواستار نوشتن و ارائه آن ھستيم ، می باشد

گر واقعيت ھا نباشند و درست از اين روست که ن رو به خودی خود می توانند بيان دست بشری بوده و از ايۀپرداخت

" مدارک"و " سندھا"اين امر ھم در مورد .  آنان از اھميت بسيار برخوردار استۀتجزيه و تحليل و نقد موشکافان

  .  در مورد به جامانده ھای شفاھی صدق می کندنوشتاری و ھم

 بسيار مشخص آن شيوه ای است ۀنمون. جعلی مواجه بوده ايم" مدارک"سازی و " سند"در طول تاريخ بسيار با اين گونه 

ی "مدارک"و " سندھا"چنين .  تاريخ به کار برده اندۀکه جمھوری اسالمی و سلف آن رژيم شاھنشاھی پھلوی در ارائ

در اختيار ھمگان قرار گرفته اند و قرار ) گرا ويژه قدرتی قدرقدرت و يا تماميتبه( با بوق و کرنا از جانب قدرت ھمواره

بدين گونه است که در دوران امروزی . در ميان توده ھای مردم جای گيرد" تاريخ"می گيرند تا درکی بسيار نادرست از 

دست ساز خود را به " تاريخ"ھا و حاميان آنان تالش می کنند تا "فردقانعی "ھا و "محمود نادری"ھا، "عبدهللا شھبازی"

ايرج مصداقی در اين مورد در مطلبی،  خود اين امر را پذيرفته و . درست و علمی به من و ما قالب کنند" تاريخ"جای 

  :به درستی نوشته است

تبليغاتی  صلی وزارت اطالعات و دستگاهھای ا مان يکی از دغدغه ترديدی نيست که تحريف و مکدر کردن تاريخ ميھن"

ھای  اين تالش تنھا از طريق مراجع رسمی نظام جمھوری اسالمی ھمچون سازمان تبليغات اسالمی و نھاد. رژيم است

ھای سياسی و بنيادھای رنگارنگ وابسته به   مطالعات و پژوھشۀوابسته به آن، مرکز اسناد انقالب اسالمی، مؤسس

گيرد، بلکه افرادی چون عرفان  ھای معروف رژيم صورت نمی  طريق محققان رسمی و چھرهدستگاه حکومتی و از

  )١٣" (.آيند ھا می بيشتر به کار آن... و » بيطرفانه«و » منصفانه«و پژوھش » استقالل«قانعی فرد با ژست 

ی به آن گفته ھا  برچسب روايتی  با در نظر گرفتن نقل قول باال برخورد به آن چه معتمد مطرح کرده و ايرج مصداقًاتفاقا

 بايد امری مان می دانند تحريف و مکدر کردن تاريخ ميھنزده،  از طرف کسانی که گفته ھای معتمد را " تاريخ"از 

به ويژه اين که خود مصداقی . ًطبيعی و مھم تر از آن الزم محسوب شده و اصوال نمی بايست باعث خشم مصداقی گردد

ھا نبوده   در مورد آنمصاحبهخواسته در مورد مسائلی که راوی مايل به  وان يک شنونده نمیبه عن گفته است که وی

  . بوده است" بی طرف"اصرار کرده و به چند و چون در مورد آن مسائل بپردازد و به عبارت ديگر 

رويز معتمد بنشينند و ـ بديھی است که سعيد قائم مقامی، ايرج مصداقی و يا ھر فرد ديگری می توانند پای صحبت ھای پ

با او و دريافت بخشی از واقعيت " مصاحبه"باشند، اما اگر خواست " شنونده"به حرف ھای او گوش کنند و خالصه 

به شنوندگان و " تاريخ"ھا را در شکل و قالب  مصاحبهرويدادھاست و به ويژه اگر مصاحبه گر می خواھد اين 

 ئی قيچی را دست معتمد داده و تبديل به ابزاری برای رسيدن او به ھدف ھاخوانندگان عرضه نمايد ، نمی تواند ريش و

  . گردد،که حتی شايد سعيد قائم مقامی، ايرج مصداقی و ديگر راوی ھا از آنان اطالعی ندارند
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ش با پرويز معتمد ارائه داده مشخص است که پرسشگر کيست، پرسش ھا  امصاحبهـ در متنی که ايرج مصداقی از 

پاسخگو کيست و پاسخ ھا چيست ، اما مشخص نيست که آن چه در کروشه ھای ميان پاسخ ھا آمده از کيست و چيست، 

 ئیھمچنين مشخص نيست که پاسخگو به چه پرسش ھا.  در زير متن آورده استئیاين چه کسی است که پانوشت ھا

  .پاسخ نداده است

ھايش با ايرج مصداقی  مصاحبهد قائم مقامی و ھم در ھايش با سعي مصاحبه از طرف ديگر، پرويز معتمد، ھم در -

 تعيينھايشان به خط ھای قرمزی که ساواک و قوانين ساواک برايش  مصاحبهنشان می دھد که حواسش به تمامی در 

ھايش با سعيد  مصاحبهاو چندين بار در .  نخواھد کردءست و ھرگز اسرار سازمانش و سوژه ھای خود را افشاا ،کرده

 ساواک دانسته، کارھای ساواک را در خدمت مردم ايران و ايران ۀقامی اعالم می کند که خود را از خانوادقائم م

ارزيابی کرده و بر اين گمان است که آنان که ساواک با آنان در می افتاد ، تروريست و قاتل بودند و يا اين خطر وجود 

 تروريست ھا و قاتل ھا جدا نمی کرد خود به آنان پيوسته و از داشت که اگر ساواک به داد آنان نمی رسيد و آنان را از

بديھی است که پرويز معتمد می تواند ھر چه دلش می خواھد بگويد اما با داده ھای باال بايد قبول داشته . آنان می شدند

 است چون که بسياری تلقی شود و اين به ويژه مھم" تاريخ"باشيم که گفته ھای او به ھيچ شکل نمی تواند به خودی خود 

و از سوی ديگر شنونده يا خواننده در مورد آن . از آنان که او در گفته ھای خود از آنان ياد می کند در قيد حيات نيستند

بنابراين . اين امر تنھا ترديد در درستی گفته ھای او را فزونی می بخشد. چه که معتمد نمی گويد ، نمی تواند کاری بکند

ی و يا نادرسی آن چه معتمد می گويد راھی که می ماند آن است که گفته ھای او را با چھارچوبی که برای سنجش درست

از ساواک می شناسيم مقايسه کنيم، آنان که معتمد از آنان ياد می کند و زنده ھستند و يا آنان که اطالعات کافی از کار 

به ويژه آنان که در جبھه ھای ( روياروی با ساواک بودند ساواک و يا از جرياناتی که در آن سال ھا در حال مبارزه ای

نگرشی ھمه جانبه به گفته ھای او کرده )  خلق ايران و سازمان مجاھدين خلق ايران می رزميدندئیسازمان چريکھای فدا

يجه اشرف در نت. و آن را در اختيار ھمگان قرار دھند ، تا درستی و يا نادرستی آن چه که معتمد می گويد مشخص گردد

دھقانی، ھم به عنوان يک زندانی سياسی در دوره ای که معتمد در ساواک خدمت می کرد و ھم به عنوان يک چريک 

فدائی خلق که در ھمان زمان در ايران با رژيم شاه و ساواکش مبارزه می کرد و از اين رو از کار ساواک مطلع می باشد 

، از دريچه ای ديگر خود یرد کرده، از ديد و با بھره وری از دانسته ھاًکامال محق بود که به گفته ھای معتمد برخو

  .    درستی و يا نادرستی آن چه که معتمد می گويد را مشخص نموده و اطالعات خود را در اختيار ھمگان قرار دھد

نويس ھا از  پانويس است و مشخص نيست که اين پا٨ با معتمد منتشر کرده دارای مصاحبهـ متنی که مصداقی از 

 به گونه ای ھستند که گويا نقل قول مستقيم از معتمد ٨ و ۴، ٣، ١پانويس ھای شماره ھای . مصداقی ھستند يا از معتمد

ًدر اين جا مرزھا کامال .  از چه کسی ھستند٧ و ۵، ٢ھستند در حالی که نمی توان حدس زد پانويس ھای شماره ھای 

  :مده است آ٣در پانويس شماره . مغشوش شده است

 سازمان و نارنجک را تحويل ۀھا اسلح او پس از آن که ده. کنند فرار نکرد  آن گونه که مجاھدين تبليغ میئیرضا رضا"

او . کرد که او را آزاد نکنند  مشترک التماس میۀ در کميتئیخليل رضا من يادم ھست حاج.  داد، با تبديل قرار آزاد شد

ھای او  اما عطارپور به گفته. شود رود و وصل می مطمئن ھستم دوباره می. شناسم  میام را بھتر از شما گفت من بچه می

بصام «البته يادم ھست يک مأمور به نام . توانيم مانع شويم توجه نکرد و گفت دستور است که او را آزاد کنيم و ما نمی

يادش به خير حاج خليل .  را معرفی کندھا و برادرش احمد خواھد بقيه سالح با او بود چرا که مدعی شده بود می» راز

. مرد شريفی بود. گذاشتند آمد ھمه به او احترام می  مشترک میۀھر وقت به کميت.  آدم خيلی خوب و محترمی بودئیرضا
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 او ۀای که من در نزديکی ميدان محسنی داشتم و رژيم آن را مصادره کرد به توصي خدا پدرش را بيامرزد ، خانه

  ".خريدم

 انطباق ندارد ١٣۵٠ پانويس مصداقی يا معتمد با نقل قولی که عاقالنه به نظر نمی آيد و با شرايط مبارزاتی سال با اين

خط بطالن بر فرار يکی از مبارزين انقالبی داده و با انعکاس غيرانتقادی برداشتی از دريچه ای ديگر دست به ترويج 

  .نادرستی به جای تاريخ زده است

  

  ف دھقانی مرتکب آنان شده است کدامين ھستند؟جرم ھائی که اشر

در اين قسمت سعی می کنم به برخی از جرم ھائی که ايرج مصداقی بر اساس آن ھا در گفته ھا و يا نوشته خود به اشرف 

  :دھقانی حمله کرد را معلوم کنم و در اين جا نگاھی به اين نکته ھا می اندازم

 ماه پيش زمانی که ١٨مروز به مصاحبه ای که او با معتمد کرده برخورد می کنند ـ ايرج مصداقی می گويد چرا آنان که ا

  .ھايش با سعيد قائم مقامی کرد ، چيزی نگفتند مصاحبهمعتمد ھمين حرفھا را در 

 ۀمصاحباين که من به . پاسخ من بسيار ساده است. من تنھا می توانم پاسخ اين پرسش را زمانی که از من بشود بدھم

نخست آن که من در اين :  او با قائم مقامی توجه نکردم ، دو دليل داشتۀمصاحب با معتمد توجه کرده و به مصداقی

دوم آن که مصداقی برای من شناخته شده تر و قابل اعتمادتر . زمينه ھا شيوه نوشتاری را بيش از شيوه گفتاری می پسندم

ه را نخوانده بودم و اگر اين جريانات در پس نوشته دھقانی پيش من اگر نوشته مصداقی در اين زمين. از قائم مقامی بود

می تواند ) داليل من(گمان دارم که ھمين امر . ھای معتمد با قائم مقامی را نمی شنيدم مصاحبهنمی آمد چه بسا که ھرگز 

  .در مورد بسياری ديگر از افراد صادق باشد

البته . خوانده در خشم است" ساواکی بی ھمه چيز"د معتمد را ـ ايرج مصداقی از اين که اشرف دھقانی در نوشته خو

اما مصداقی در نوشته . اشرف دھقانی در نوشته خود متذکر شده که اين لقب از سوی توده ھا به ساواکی ھا داده می شد

کی از به کار بردن واژه فوق برای يک ساوا )١٢" (آيا عقالنيتی در اشرف دھقانی ھست؟"چندخطی خود تحت عنوان 

فرھنگ ناب خود را نيز به نمايش "طرف اشرف دھقانی را می کوبد و می گويد که او با به کار بردن واژه فوق 

. عليه اشرف دھقانی ھر چه توانسته و در چنته داشته است را بيان می کند" فرھنگ ناب"ولی خود درست با " گذارد می

امام «او که روح "دار نيست خوانده و در ادامه می گويد اشرف دھقانی را کسی که گويا از سالمت روانی برخور

تا ... » خلقئیفدا«است و نه » چريک«اشرف دھقانی نه ... »غيبت صغری رفته«درش حلول کرده و به » زمان

  )ھمان جا......" (زند و  بخواھيد الف در غربت می

تلويزيون ميھن عليه اشرف دھقانی، که در آن ھا در مصاحبه ھايش با ") برگزيده آن ھا"حتی (از نقل گفته ھای مصداقی 

اينان به تمامی خود در اختيار خواننده .  را که گويا در دفاع از آنان برافروخته است، می گذرمئیمصداقی تمامی مرزھا

  )٨ و ۶. (اين نوشته ھستند

با فردی (نکنند با فرد ديگری خطاب " بی ھمه چيز"آيا به راستی اگر فردی که از ديگران می خواھد که يک ساواکی را 

اين گونه برخورد می کند؟ در اين جا من )  می گويد که سابقه مبارزاتی ھم داشته استمصاحبهکه مصداقی در ھمان 

 را که خود او به درستی در نوشته ھای بسيارش در مورد دست اندرکاران جمھوری اسالمی و به ويژه ئیواژه ھا

آيا در مورد دست اندرکاران .  و ساوامائی ھا به کار برده را ذکر نمی کنم١٣۶٧تان  و تابس١٣۶٠کشتارھای سال ھای 

  جمھوری اسالمی می توان ھر واژه ای را به کار برد ولی در مورد دست اندرکاران ساواک نمی توان اين کار را کرد؟
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ته ھای معتمد توجه نمی کنند که ـ ايرج مصداقی از اين در شگفت است که چرا دھقانی و ديگر معترضين به بخشی از گف

معتمد بار اتھام کشتن دو کودک را از دوش حميد اشرف برداشته و شھادت می دھد که حميد اشرف پيش از اين که 

من .  گلوله ای شليک بشود از خانه ای که اين دو کودک در آن زندگی می کردند ، گريخته و نمی تواند قاتل آن دو باشد

!  ی نبوده و چيز ديگری ستھًله اصوال چنين عدم توجأکند که مسو مصداقی نمی خواھد درک در شگفتم که از چه ر

اگر شھادت .  مصداقی توجه نمی کند که اگر به اين امر به شکلی انتزاعی برخورد کنيم در دامی بسيار بزرگ می افتيم

رد ياوه ھائی که از جانب پادوھای ی برای برائت حميد اشرف در مو"سند"معتمد در مورد حميد اشرف را به عنوان 

ھای جعلی آن انتشار يافته بپذيريم به ديگر گفته ھای معتمد نيز مشروعيتی ضمنی "سند"رژيم جمھوری اسالمی و 

معتمد خط ھای قرمزی دارد که از .  در حالی که اين گونه نيست. ھستند" سند"داده ايم و قبول کرده ايم که گفته ھای او 

او مبارزين . او حافظ رازھای ساواک است، سازمانی که او ھنوز به کار در آن افتخار می کند.  کندآن ھا عبور نمی

او ادعا می کند که در زندان ھای شاه و در . انقالبی در مقابل رژيم سراپا ديکتاتوری شاه را قاتل و تروريست می خواند

اشتن ھمکارانی چون ازغندی، تھرانی، عضدی و او به د.  ساواک شکنجه وجود نداشت" بازجوئی ھای"گير و دار 

در نتيجه ھر کس به .  افتخار می کند،منوچھری يعنی افرادی که در زمره شکنجه گران زندانھای شاه و ساواک بودند

فردی چون معتمد مشروعيت دھد اشتباھی بس بزرگ مرتکب شده و اين درست آن اشتباھی است که افرادی در مورد 

جالب اين جاست که .  مانند کتاب ھای محمود نادری ارائه شده اند ، می کنندئی که در کتاب ھائیھا"سند"برخی از 

مصداقی که از دھقانی ايراد می گيرد که چرا در يکی از کتاب ھايش از چند خط از منظومه آرش کمانگير، سروده 

گان اين است که آن ھا در مقابل دفاع او از  استفاده کرده است، نمی بيند که در اين جا انتظار او از ھمئیسياوش کسرا

يک ساواکی آن ھم در مقابل يک کمونيست انقالبی و سازمانی که در حال حاضر راديکال ترين نيروی جنبش در مقابل 

  .رژيم جمھوری اسالمی است، مشروعيتی برای وی قايل شوند

خود از " غيبت صغری"ای مردم ما پنھان کرده، با ـ مصداقی دھقانی را متھم به آن می کند که چھره خود را از توده ھ

در اين .  بدين گونه در اين صدد بوده که از خود اسطوره ای بسازدئیخود چھره ای ھمانند امام زمان غايب ساخته و گو

به گمان من در ھر جنبشی معيار درک ما از افراد و سازمان ھا، بايد . جا نيز مصداقی تنھا به قاضی رفته است

با توجه به چنين معياری است که اشرف دھقانی ھمواره مورد احترام ھمه .  گيری ھا و فعاليت ھای آنان باشدموضع

ولی گويا مصداقی که نمی تواند موضع گيری ھای نادرستی از جانب دھقانی در . نيروھای درون صف خلق بوده است

دست به دامن نشان دادن علنی چھره در انظار تمامی سال ھای مبارزه اش نشان داده و بر آن ھا انگشت بگذارد، 

از جمله (بيش از ھر چيز می خواھم بدانم که اين امر که دھقانی چھره خود را به ھمگان . عمومی و يا عدم آن شده است

نشان دھد چه دردی از مشکالت ...) دشمنان رنگارنگ توده ھا از بسيجی ھا و جاسوسان جمھوری اسالمی گرفته تا

ی کند و سپس می خواھم بدانم که اگر او چھره خود را در کانون ديد قرار می داد ، آيا اين بار به جرم گسترش جنبش کم م

دادن به کيش شخصيت محاکمه نمی شد؟ البته مصداقی نبايد غير مطلع باشد که تا به حال چند بار، زمانی که اشرف 

ر مراسم ھای علنی حضور يافته و مستقيم و علنی با  خلق ايران تشخيص داده اند، وی دئیدھقانی و چريکھای فدا

  .ديگران صحبت کرده است

 خلق ايران را از ھم جدا کرده ئیـ آن چه جالب است اين که در اين جا مصداقی دو پديده اشرف دھقانی و چريکھای فدا

 ھا ن ھا در بسياری از صحنه خلق ايران، فعالين و ھواداران آئیاست چرا که با وجود اين که می داند که چريکھای فدا

حاضرند از عدم حضور دھقانی سخن می راند و اين در حالی است که مواضع اتخاذ شده از طرف چريکھای فدائی خلق 

جالب تر .  که امضای اين سازمان را دارد و ھر کاری که اين سازمان انجام داده است را به نام اشرف دھقانی می خواند
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 در زمره ھواداران ١٣۵٨پس من از سال ! شگفتا! سازمان نمی داند خلق ايران را يک ئیاين که مصداقی چريکھای فدا

 ٢٠٣باور کنيد نمی دانم که سازمانی که وجود ندارد چگونه می تواند ! سازمانی بوده ام که وجود خارجی نداشته است

بگذارد، شماره از ارگان خود را چاپ کرده باشد و ھمواره به مناسبت ھای گوناگون در اين جا و آن جا مراسمی 

چنين برنامه ای يکبار و از جمله در (مراسمی که به گمان نادرست مصداقی گويا تنھا برای بزرگداشت صمد بھرنگی 

  !!و سالگرد سياھکل صورت گرفته است)  برگزار شد که آغازگر برنامه پيام اسد بھرنگی برادر صمد بوديدنسو

سازمانی که وجود ( خلق ايران ئیت که عضو چريکھای فداـ از ديگر جرم ھای اشرف دھقانی از نظر مصداقی آن اس

مصداقی بر اين باور است که چريک در ايران است، .   خلق خوانده می شودئیبوده و از اين رو چريک فدا) ندارد

اين تعريف مصداقی است ! بسيار خوب. درگير مبارزه چريکی شھری است، سيانور زير زبان و عمری شش ماھه دارد

 ماه سابقه ۶اما واقعيت چيست؟ ھيچ کس نگفته که کسی که بيش از .  تعريف اشرف دھقانی، چريک نيستو با اين

اين را ! داشته باشد چريک نيست) حتی از نوع چريک شھری با سيانوری زير زبان در ايران(فعاليت مبارزه پارتيزانی 

ھمه عمر ....... ، بھرام آرام، چه گوارا، مارکوس و او می داند که حميد اشرف، نسترن آل آقا. مصداقی به خوبی می داند

 ماه فرضی از ميانگين نسبی عمر يک چريک، آن ھم در زمانی ۶بيان آن !  ماھه داشته اند۶مبارزاتی چريکی بيش از 

ز من ھيچ گاه چريک نبوده ام اما در بسياری ا. که چيزی از آغاز فعاليت ھای چريکی در ايران نگذشته بود ، می باشد

. سيانور به زير زبان نداشتند... مدارک به جای مانده خوانده ام که چريک ھا در ھمه موارد، در محيط کار، در خانه و 

اگر چنين گفته شود پس رزمندگان !  ھمچنين می دانم که الزمه چريک بودن در ايران ھيچ گاه شھری بودن آن نبود

سب تر برای فعاليت ھای چريکی بود ، اما شرطی در اين مورد شھر تا مدتی  مکانی منا!!  سياھکل چريک نبودند

مسأله مھم ديگر اين است که بديھی است که برای ھر فردی که می خواھد برای آزادی توده ھای کشوری . وجود نداشت

يکتاتوری ن به دليل شرايط داسفانه در مواردی مبارزأاما مت. مبارزه کند، بودن در آن کشور و محيط آن بسيار مھم است

اين خواسته يک مبارز نيست . حاکم ناچار می شوند که از آن کشور و محيط جدا شده و به کشور و محيط ديگری بروند

اما چه بکند؟  آيا بايد در کشور بماند اما به مبارزه پايان دھد؟  کوچ کرده و مبارزه را بوسيده و به کناری بگذارد؟  در 

توان مبارزه کرد به مبارزه ادامه دھد تا کشته شود؟  به خارج بيايد اما عطای مبارزه کشور بماند و در شرايطی که نمی 

را به لقايش نبخشيده، مبارزه را به کنار نگذاشته و در اين راه پيگير باشد؟  می دانيم که در شرايطی زندگی می کنيم که 

چرا اشرف دھقانی نتواند چنين . انتخاب کرده ايممن و بسياری ديگر گزينه پايانی را . بسياری به ناچار چنين کرده اند

بايد از مبارزه در راه اھدافی که از آغاز مبارزه اش ) سازمانی که وجود ندارد(ش کند؟  آيا او به صرف نام سازمان

 باشد که ايرج مصداقی خواھان آن است و اگر ئیبرگزيده دست بکشد؟  آيا يک سازمان بايد دارای تمامی خصوصيت ھا

   گونه نبود بايد با خشمی بی نھايت با آن درافتيم؟ اين

ـ مصداقی اصرار عجيبی دارد که در سخنان خود نام شھر و کشوری را که به گمان او اشرف دھقانی در آن جا زندگی 

ی زند  گوش کنيد و ببينيد که در دو دقيقه چند بار گفته و فرياد مجون ٨به سخنان او در چھارشنبه . نمايد" فاش"می کند 

سازمانی که وجود ( خلق ايران ئیاين اصرار برای چه است؟ آيا برای گفتن اين که چريکھای فدا".  انگلستان"و " لندن"

، زمانی که ١٣۶۵در ايران نيست و اعضای آن در خارج از کشور زندگی می کنند؟  تا آن جا که می دانم از سال ) ندارد

.   خارج از کشور ھستند خلق ايران اعالم کرده اند که درئیون آمد ، چريکھای فدابير" ئیپيام فدا"اولين شماره دور تازه 

 اعالم شده و در گفته ھای شفاھی نيز ھر جا الزم بوده چنين ً سال است که از طرف خود آن ھا رسما٣٠له أپس اين مس

 خود را ادامه ۀخارج از کشور مبارزبايد ديد که آيا آن ھا مانند ديگر مبارزان حق ندارند که در .  حرفی زده شده است

 که در آن زندگی می کنند کار کنند؟  آيا شايسته است ئیبدھند؟   آيا آنان نيز مانند من و بسياری ديگر حق ندارند در جا
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يا مأموران ريز و درشت آنان به ھر دليلی نتوانسته باشند ... که اگر اينتليجنس سرويس، سيا، ساواک، موساد، ساواما و

ان زندگی ھر يک از آنان را پيدا کنند ، ما اين اطالعات را در اختيار آنان بگذاريم؟  از طرف ديگر، آيا به گفته مک

 که دارند یمصداقی اين تنھا دھقانی و رجوی ھستند که امام زمانان غايبند؟  آيا افراد ديگری نيستند که به ھر دليل

لنی باشد؟  آيا آنان نيز امامان زمان ھستند؟ از ھمان نوع دھقانی و يا از ن آنان عولفيخواھند که آدرس و يا شماره ت نمی

به راستی چه ضرورتی دارد که بدانم چه کسی در کجا زندگی .  نوع ديگری؟  دليل اين کنجکاوی را درک نمی کنم

   کدامين قفل مبارزاتی است؟ۀمی کند؟  دانستن اين امر کليد گشايند

اما کدام . دھقانی نسبت می دھد ، دروغگو بودن اوست و در اين زمينه فريادھا می زندـ ديگر جرمی که مصداقی به 

ينه ای است که دھقانی نوشته است حميد اشرف به جای نگين در انگشتری که بر يکی از ئدروغ ھا؟  مثال ھايش يکی آ

 حرف را به مسخره گرفته و با مصداقی اين. انگشتان خود داشت تا ناچار نباشد برای ديدن پشت سر، رو به عقب کند

او .  ينه ھای ماشين می خواھد نشان بدھد که چنين امری امکان نداشته و بنابراين دھقانی دروغ می گويدئمقايسه آن با آ

ينه ھای ماشين مقايسه می کند بدون آن که خواست و ضريب ايمنی در اين و در آن ئينه ای به جای نگين انگشتر را با آئآ

ينه ھای ماشين به فرد ئينه وار در يک انگشتر ھمان ضريب ايمنی را که آئبديھی است که نگينی آ.   بگيردرا در نظر

و . می دھند به او عرضه نمی کنند اما اين جا سخن از ميدان مبارزه ای ديگر است و چنين مقايسه ای فاقد ارزش می باشد

اين گفته .  را فردی به نام حمزه فراھتی کشته استگويا اشرف دھقانی گفته است که صمد بھرنگی: دروغی ديگر

) ١۴(» ؟...!مرگ صمد" راز"«او در کتاب . اشرف دھقانی فرد خاصی را قاتل خطاب نکرده است. واقعيت ندارد

نوشته است که نکاتی شک برانگيز در گزارشی که در مورد مرگ صمد بھرنگی داده شده است وجود دارند و او 

جالب آن که دھقانی در اين باور خود تنھا نيست و از جمله مادر و برادر . ين نکات پاسخی بگيرندخواھان آن است که ا

به بسياری از ) ١۵" (برادرم صمد بھرنگی"صمد بھرنگی، اسد، نيز بر اين باور بوده اند و اسد بھرنگی در کتاب خود 

می خواھد اين دروغ را اشاعه دھد که دھقانی و  ئینکته جالب ديگر اين که مصداقی از سو. اين نکات اشاره کرده است

 خلق ايران ئیدو عضو از يک سازمان ھستند و برای ھمين فراھتی را نيز عضو سازمان چريکھای فداھر فراھتی 

قلمداد می کند و البته فراموش می کند که فراھتی تنھا عضو سازمان اکثريت بوده و از سوی ديگر بر اين اصرار 

مصداقی با بيان اين دو . تی دوست سعيد سلطانپور بوده و دھقانی از سلطانپور با احترام ياد می کندمی ورزد که فراھ

دھقانی ھمواره از .  موضوع می گويد بنابراين يک جای کار نقص دارد که من به راستی اين نقص را درک نمی کنم

ن واقعيت نبايد مانع آن شود که دھقانی روشنگر و سلطانپور به عنوان يک شاعر و ھنرمند انقالبی ياد کرده است ، اما اي

 و فراموش نکنيم که دروغ ديگر دھقانی،  يادآورنده نکات شک برانگيز گزارش يک مرگ از طرف فراھتی نباشد

برای يادآوری و وصف مبارزات رفيق اميرپرويز  چريکھا و چپ ايران و شايد ھم جھان آن بوده که در شعری حماسی

که اين تعداد رنجر در صحنه حضور   رنجر برای کشتن دو چريک گفته شده است در حالی٣٠٠٠از حضور  پويان

اگر اين جرم باشد  پس بايد فردوسی را ھم به محاکمه کشيد که چرا تير آرش را تا مرز ايران و توران !  نداشته اند

  !فرستاده است و بسيار بيشتر از اين ھا

به گمان مصداقی او کتاب کاپيتال مارکس را نخوانده و اگر ھم خوانده باشد ـ ديگر جرم اشرف دھقانی آن است که 

!  را در مورد دھقانی از کجا آورده است" اطالعات جامعی"بسيار مايل ھستم که بدانم مصداقی چنين ! نفھميده است

کند که گويا دھقانی به ست؟ در اين جا مصداقی وانمود می  امصاحبهبه راستی آيا اين شيوه ای مناسب برای گسترش يک 

پشت می کند چرا که  که محمد پورھرمزان و ديگر وابستگان به حزب توده از آثار کالسيک کرده اند ئیترجمه ھا

  آخر مصداقی با استفاده از کدام دليل و مدرک چنين می گويد؟!!!   ی ھستندئمترجمان توده 
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 خلق ئیيا فرد ديگری از چريکھای فدا(ويا اشرف دھقانی ـ و جرمی ديگر که مصداقی را به خشم آورده است اين که گ

 ئیبرخورد اشرف دھقانی با مصاحبه مصداقی با معتمد را با تيتر ديگری جز تيتر ابتدا) ايران يا يکی از ھواداران آن ھا

گويا " داند که اگر چنين باشد دليل اين امر بايد آن باشد که اشرف دھقانی می. فرستاده است..... و " گويا نيوز"برای 

اگر . ر فرصت طلبانه ای برای درج مطلب الزم استيغينوشته را از اين  رو درج نمی کند و برای ھمين چنين ت" نيوز

خود تيتر ...  و " گويا نيوز"اما اگر ماجرا اين گونه نبود چه؟  اگر .  اين گونه بود سر و کار با جرمی اثبات شده داشتيم

خود نوشته را از جای ديگر برداشته و تيتر ديگری سرلوح ...  و " گويا نيوز"ًاگر اصوال را عوض کرده باشند چه؟  

آن کرده باشند چه؟  ايرج مصداقی بسيار نوشته است و گمان می کنم خود بتواند شھادت دھد که بسياری از سايت ھا 

نمی دانم چرا ايرج .  ه آن جا فرستاده باشندنوشته ھای او را درج کرده اند بدون آن که او و يا يکی از نزديکانش آن را ب

مصداقی در اين مورد ھمواره از اين حرکت می کند که اين فرض اوست که بايد درست باشد و جز آن نيست و نمی تواند 

  !باشد

  تواب ھا نوشته است ولیۀدر مورد پديد" در جدال با خاموشی"ـ جرم ديگر آن که گويا اشرف دھقانی که در کتاب خود 

 سعادتی را لو داده، نام نبرده ١٣۶٠ خرداد ٢۵ تواب شده و در ١٣۵٩از تواب گروه خود، حميد جعفری، که در سال 

جلد دوم مجموعه خاطرات خود از زندان، " اندوه ققنوس ھا"جالب اين جاست که ايرج مصداقی چند سال پيش در . است

  : اين گونه نوشته است١۵٢در صفحه " نه زيستن ، نه مرگ"

. است" امام زمان"يکی از افراد شاخص بند فرشيد جعفری بود که دچار بيماری روانی پيشرفته ای بود و فکر می کرد "

بود و به مالقات برادرش حميد جعفری، يکی از وحشی ترين و قديمی ترين زندانيان و " اشرف دھقانی"وی از ھواداران 

حميد . ر مالقات لو داده و موجبات دستگيری اش را فراھم کرده بودحميد وی را د.  توابان رژيم و قزلحصار آمده بود

او نيز از بيماری .  خرداد بر می گشت٣٠جعفری از اولين بريده ھای زندان بود و سابقه ی بريدنش به دوران پيش از 

ه راحتی می توان ب. وليت و قدرت می دادندؤدر دوران حاج داوود، حتا به يک بيمار روانی نيز مس. روانی رنج می برد

فرشيد به ھنگام دستگيری نيز به لحاظ روانی دچار مشکل بود و در .  حدس زد وی چه جناياتی را که مرتکب نشده بود

  ".عين حال از سادگی بيش از حدی نيز رنج می برد

و برادرش ) ه خلق بودئیکه ھوادار چريکھای فدا( خود با تلويزيون ميھن ، ايرج مصداقی جای فرشيد ۀمصاحبآری در 

را با ھم عوض می کند ) که در ارتباط با چريکھا نبوده و به موجب نوشته مصداقی از اولين بريده ھای زندان بوده(حميد 

  .تا جرمی ديگر به اشرف دھقانی بسته شود

ح فرار ـ و جرمی که من با آوردن آن به اين بخش از نوشته پايان می دھم آن است که گويا اشرف دھقانی در مورد شر

خود از زندان در مورد کمک وابستگان به سازمان مجاھدين خلق پرده پوشانی کرده و در حق معصومه شادمانی 

)  ١۶" (حماسه مقاومت"اما ماجرا چيست؟  اشرف دھقانی پس از فرار خود از زندان در کتاب . حق ناشناسی کرده است

، سال انتشار حماسه مقاومت، به داليل امنيتی نمی شد به ١٣۵٢بديھی است که در سال . طبيعتا توضيح مفصلی نداده بود

چگونگی اين فرار را " بذرھای ماندگار" به تفصيل در کتاب ١٣٨۴اما او در سال . وضوح جريان فرار را توضيح داد

ان جا از شرح داده و نوشته که در آن فرار، خانواده ھای زندانيان سياسی مجاھد نقش کمکی بزرگی داشته اند و در ھم

نوشته است که خوشبختانه ھيچ يک از وابستگان به " بذرھای ماندگار"اشرف دھقانی در . آن ھا قدردانی نموده است

او ھمزمان با ياد کردن از زن مبارز مجاھد معصومه  . مجاھدين در رابطه با فرار او از زندان دستگير و زندانی نشدند

فرار او شرکت نداشته و دستگيری او توسط ساواک رژيم شاه به دليل ارتباط با شادمانی، نوشته است که آن زنده ياد در 

 .سازمان مجاھدين خلق و نه فرار اشرف دھقانی از زندان بوده است
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  شايد جرم دھقانی فراتر از اين ھاست؟

کرده ام و دليلی  خلق ايران نسبت داده است فکر ئی که ايرج مصداقی به دھقانی و چريکھای فدائیمن بارھا به جرم ھا

اگر به جای معتمد ساواکی، پای يکی از ساوامائی ھای کتمان کننده . برای خشم بی حد ايرج مصداقی در آن ھا نمی بينم

جنايات اين سازمان مخوف در ميان بود و آن ساوامائی آنان را که با گذشت از زندگی و جان خود پنجه در پنجه بازوان 

 می خواند و از ئیه اند قاتل و تروريست می خواند و سپس با کمال افتخار خود را ساواماخشونت جمھوری اسالمی انداخت

که مبارزين را زير وحشيانه ترين شکنجه ھا برده بودند به عنوان دوستان عزيز خود ياد می کرد، دراين " بازجويانی"

 کرده است؟  اين کار درستی است صورت آيا می بايست برخوردی غير از آن می شد که اشرف دھقانی با آن ساواکی

که دھقانی انجام داده و اگر اشتباھی در اين مورد مرتکب شده می توان آن ھا را مطرح کرده و نادرست بودن آن ھا را 

  .به اثبات رساند

گر ش با پرويز معتمد دليلی ديه امصاحببر اين گمانم که خشم بی پايان ايرج مصداقی از اشرف دھقانی و حمايت او از 

  .دارد که اميدوارم در آينده  ھر چه بيشتر آشکار شود

 خلق ايران تنھا مرتکب جرم ھائی که در باال آمده نشده اند پس آنان مرتکب کدام ئیاگر اشرف دھقانی و چريکھای فدا

  :جرم ھای ديگر شده اند؟  شايد ليست زير نماينده برخی از جرم ھائی باشد که مصداقی را به خشم آورده است

 که آستان بوسان ارتجاع ی خلق ايران در ھمان ماه ھای پس از قيام راه خود را از آنانئیـ اشرف دھقانی و چريکھای فدا

، زمانی که بسياری به ١٣۵٨ خلق ايران در خردادماه ئیشدند ، جدا کرده و به ھنگام اعالم موجوديت چريکھای فدا

خطاب می کردند، فرياد برآوردند که ماھيت " ضدامپرياليست"ن تازه را خود افتاده بودند و او و حکمرانا" امام"دنبال 

  . نکرده و جمھوری اسالمی يک حکومت ضدخلقی استتغييرطبقاتی حکمرانان 

رغم امکانات محدود خود از مبارزات توده ھای تحت ستم ايران در تمامی ايران عليه رژيم حاکم   علیءـ از ھمان ابتدا

  . که می توانستند به آن ھا ياری رسانده و خواھان برقراری حکومتی مردمی شدندیکلحمايت کرده و به ھر ش

در جمھوری اسالمی برگزار شد ، شرکت نکرده، اين جناح از رژيم " انتخابات"يک از نمايشاتی که به عنوان  ـ در ھيچ

  .دندرا به آن جناح ترجيح نداده و ھمواره رژيم را در کليت آن مورد حمله خود قرار دا

ـ به ھيچ شکل و در ھيچ عنوان به بيعت با امام و دست بوس او نشتافته، از سپاه پاسداران، کميته ھا و ارتش ضدخلقی 

  .حمايت نکرده و تحت ھيچ عنوانی از مصاف آن ھا عليه توده ھای مبارز حمايت نکردند

  . نگرفته و باعث فريب توده ھا نشدندـ در جنگ دو دولت ضدخلقی مسلط بر ايران و عراق ، جانب يکی از آن ھا را

 در دام معرکه گری وابستگان رژيم نيفتاده و ھواداران خود را به حمايت امريکاـ به ھنگام خيمه شب بازی گرفتن سفارت 

  .ار رژيم فرا نخواندند

ر اين منطقه شرکت ی دئُـ کردستان را سنگر انقالب ايران ناميده و با تمامی وجود و امکان در مبارزه مسلحانه توده 

  .کردند

رژيم حمايت نکرده و نه خود در دام بازی ھای رژيم افتادند و نه ديگران را به آن " اصالح طلبان"ـ از خاتمی و ديگر 

  .سو کشاندند

و خالصه در رابطه با رويدادھای بزرگ اجتماعی چه در ايران و چه در سطح جھان تحليل درست ارائه داده، 

ر عين حال در برخورد به بسياری از حمالت رژيم و جريانات راست به جنبش انقالبی ايران روشنگری نموده و د

  .  بر اين جنبش مسلط شوندًايستاده و اجازه ندادند که آن ھا تماما

  ...و... و
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  :پايانی بر نوشته

 اين گمانم که می بايد بر. ھای سازنده داشته باشد مصاحبه در ئی نمی تواند جاءبرخوردھای عصبی و زدن تھمت و افترا

ارزيابی کرده و با توجه به اين ارزيابی آن ) چه نوشتاری باشند، چه گفتاری(که به توده ھا ارائه می دھيم را  ئیھا"سند"

ھا را عرضه کرده و به ديگران اجازه دھيم که نظرات خود را در مورد آنان بگويند و بنويسند  حتی اگر اين نظرات با 

ھمون قدی که فرخ " که داريم به نادرست مدعی شويم که ینبايد به ھر دليل.  انديشيم ، مطابق نباشندآن چه که خود می

و بدين گونه صف خلق و ) ۶." (نگھدار فاصله داره از حميد اشرف، ھمون قدر اشرف دھقانی فاصله داره از اون

  .ضدخلق را مخدوش کنيم

  .باشد که اين گونه باشد. ی که به تمام به آن باور دارم به پايان می رسانمنوشته ام را با جمله ای از ايرج مصداقی، جمله ا

نگار  به ھوش باشيم و اجازه ندھيم دستگاه اطالعاتی و امنيتی نظام و پادوھايش در خارج از کشور، تحت عنوان تاريخ"

   )١٧" (.مان چنگ بکشند ھای خوشنام تاريخ ميھن و پژوھشگر و فعال سياسی به چھره

  )٢٠١۶  جون٨ (١٣٩۵ ]سرطان[ تيرماه١٨جمعه  ـ يدنکھلم، سواست
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