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 نظام گل مژده

  ٢٠١۶ جوالی ٢١
  

  شرم احساسی انقالبی است
در جماعتی در قلب تمرکز توده ای و اکثريتی ھا . چندی است دوباره تب کنکاش پيرامون حميد اشرف داغ شده است

سمينار بررسی نو نگاشته ھا و نو " ، برای حميد اشرف در شھر کلن ، سمينار حميد اشرف شناسی تحت عنوان المان

راه انداخته اند، " نگاه و جايگاه حميد اشرف در دوام سازمان چريک ھای فدائی يافته ھا پيرامون تاريخ جنبش فدائی،

کسانی که مبلغ و مروج جنبش سبز و رفرم و دوم . آرمان حميد اشرفجماعتی بی ھيچ عالقه و اعتقادی به راه و نام و 

ّخرداد و ھمزيستی و اتحاد و انتقاد با اين جناح و آن دستۀ بر آمده از تشنجات داخلی جمھوری اسالمی بوده و در ھيچ 

اشرف عامل زمينه و ھيچ موردی نقطۀ مشترکی با حميد اشرف نداشته و در چھارچوب گرايشات سياسی شان ، حميد 

جماعتی ديگر در حيطۀ فرھنگ سازی و گفتمان پروری حکومتی در .  عدم تعامل و بازتوليد خشونت محسوب می شود

لفين و محققين دولتی چون عرفان قانعی فرد  و محمود نادری و ؤالب مھرنامه ھا و انديشه پويا ھا و مقداخل کشور در 

کار انداختن شاخک ھای حسی خويش در تشخيص ه اھريان ، با بعبداله شھبازی و محمد مھدی پرتوی و ھوشنگ م

چندان دور سياسی کشور در گرايش جوانان بدان سو،  به حميد اشرف می پردازند تا طرات احتمالی برآمده از تاريخ نخ

با تخريب چھره و شخصيت حميد اشرف در اذھان جوانان ، خيال خود را در عدم تشکيل ھر گونه نطفه بندی يک 

  . رايش انقالبی حول و حوش انديشه و آرمان وی راحت سازندگ

 نيز  مدعی جديدی يافته است که عالقه مند به کشف و ثبت مسائل مربوط به او و کشف ًاز جمله حميد اشرف ، اخيرا

د که به چگونگی قتل وی و ھمرزمانش و حقيقت نھفته در فاجعۀ کشتار ساواک در پايگاه خيابان خيام در تھران نو ميباش

 . و فرار حميد اشرف از آن جا منجر شد ) دانه و جوانه / ناصر وارژنگ (شھادت فرزندان مادر شايگان 

 بين يکی از کارمندان ساواک با نام پرويز معتمد و ايرج مصداقی صورت گرفته است ًمورد مصاحبه ای که اخيرا

 بر ادعای مصاحبه کننده ، يعنی ايرج مصداقی با چگونگی اين عالقه مندی را آشکار می کند ، مصاحبه ای که بنا

من برام مھم قبل از ھر چيز : "او در اين رابطه می گويد .  از چھرۀ حميد اشرف صورت گرفته است ئیانگيزۀ لکه زدا

و با تمسک به اين جمله که البته در تناقض با  ) ١" (شخصيت حميد اشرفه و اون که در واقع چھره اش لکه دار نشه 

ۀ ادعاھای بعدی و قبلی وی صورت گرفته به مصاحبه با يکی از عناصر ساواک می پردازد که به اذعان خود در ھم

 و تله گذاری برای دستگيری و به زير مھميز کشيدن و شکنجه و کشتار انقالبيون از ھيچ چيزی دريغ نمی ئیشناسا

ه خود مصاحبه و نه قباحت نشست و برخاست با فردی مل است نأ و در اين ميان قابل تءآن چه در ابتدا. ورزيده است 
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 در دادگاھی مردمی و صالح به عنوان عامل سرکوب و قتل مورد محاکمه قرار می گرفته است بلکه ًاست که بايد رسما

تناقضات و دروغ ھائی است که مضمون مصاحبه را فاقد ھرگونه وجاھت تحقيقی و قابليت استناد از نظر تاريخی 

ايرج مصداقی که در تعريف از .  در مظان ھمه گونه شک و ترديد و پرسش تا حد قضاوت قرار می دھد گردانده و

احتماال منظور ھويت يک (ھويت يک زندانی سياسی سابق ، ھويت سياسی " چون  ئیخويش ،خود را دارای ھويت ھا

يک "ه و بالفاصله اضافه می کند که معرفی نمود) ٢" (، ھويت حقوق بشری ، دنبال اجرای عدالتم ) فعال سياسی است

و فکر می کند که به صرف آشنائی با زبان فارسی، ) ٣" (ھويت ديگر ھم دارم به عنوان پژوھشگر تاريخ معاصر ايران

برخورداری از انگيزۀ پرس و جو در مورد وقايع تاريخی جامعه، آشنائی با فعالين سياسی قديم و جديد ، از دانش 

او فکر می کند در جايگاھی قرار گرفته است که . انه و تاريخ پژوھانۀ علمی نيز برخوردار استسياسی و جامعه شناس

می تواند به نقاط تاريک تاريخ ميھن مان آن طور که خود می " دانش پژوھانه"با طرح چند پرسش به زعم خودش 

نھا کاری که ميکند اين است که زمينه با ھمۀ اين ادعاھا وقتی با يک عنصر ساواکی مواجه می شود ت. پندارد دست يابد

ای به وجود بياورد تا آن عنصر ساواکی ھر چه دل تنگش می خواھد رديف کرده و در تکميل وظيفۀ وزارت اطالعات 

ه سسۀ تحقيقات و مطالعات اجتماعی ، وی و کتاب سراسر جعلی و مغرضانۀ  منسوب به فردی بؤجمھوری اسالمی و م

  .  و دروغ را به خورد خواننده و شنونده بدھدنام محمود نادری ، راست

 سؤالنگاھی به مصاحبۀ مزبور نشان ميدھد که زبان و بيان نھفته در آن و روند پيشرفت آن فاقد ھرگونه برخورد 

برانگيزانه و دانش پژوھانه ايست که بتواند راه به کشف تناقضات و راست و دروغ نھفته در گفته ھای عنصر ساواک 

 از ئی ادعائی غبار زداً را موظف به توضيح حقايق مد نظر، مانند کشف چگونگی ضربۀ حميد اشرف و مثالببرد و وی

اين مصاحبه دچار چنان تناقضات و پريشان گوئی ھائی می گردد که . چھرۀ وی و چگونگی جان باختن دانه و جوانه کند

 بر انگيخته و بر اساس ميزان اطالعات و انگيزه ن و بازماندگان مبارز دھۀ چھل و پنجاه شمسی راعکس العمل فعاال

 ۀاز آن جا که مصاحبۀ مورد اشار.  ھای مبارزاتی شان آنان را وادار به موضع گيری و افشای مضمون آن می گرداند

ُايرج مصداقی با پرويز معتمد ساواکی نه بر اساس ويژگی ھائی پژوھش گرانه و حتی ژورناليستی و بر اساس نرم ھای 

رغم ادعاھای بسيار شديد و غليظ خويش   روزنامه نگاری صورت گرفته است، و در عين حال مصاحبه گر علیعادی

 گرفتن گفته تقابلمبنی بر شناخت عميق از مسائل جنبش انقالبی در دھۀ چھل و پنجاه ، فاقد اطالعات کافی برای به 

مندان به تاريخ و سرنوشت ه قديم و جديد جنبش و عالقن  به عھدۀ فعاالًھای مصاحبه شونده ميباشد ، اين وظيفه  عمال

که .  و سرکوب نيروھای انقالبی بکوشندئی شناسامسؤولن ديگر می افتد که در افشای توضيحات کارمند اجنبش و مطلع

"  رفيق حميد اشرف در خاطرات يک ساواکی بی ھمه چيز"از آن جمله است مقالۀ رفيق اشرف دھقانی تحت عنوان 

قانی در اين مقاله به افشای مضمون و ماھيت مصاحبۀ مصداقی با فرد ساواکی پرداخته ، امری که موجب بر اشرف دھ

 اينترنتی با کانال مصاحبه ایالب قآشفتگی مصداقی و اتخاذ موضعی بسيار پريشان و ھيستيريک از جانب او در 

يز از ھرگونه پاسخگوئی به دروغ ھا و  ايرج مصداقی با پرھمصاحبهدر اين . نام ميھن گشته استه  بئیتصوير

تناقضات نھفته در مصاحبه با عنصر ساواک ، در مصاحبۀ  اينترنتی مزبور  با پرووکاسيون و ھوچی گری تالش در 

  .  مخدوش نمودن اذھان نموده است 

ه از ھيچ گونه  وی با عنصر ساواکی و چه مصاحبۀ اينترنتی کمصاحبۀدر اين جا با استناد به مسائل مطروحه چه در 

گرانه و سالم برخوردار نبوده و در تکميل و ترميم يکديگر و به شکل مشمئز کننده ای به تاريخ وشنبار آموزشی، ر

 تشکيالت چريک ھای فدائی خلق پرداخته، تالش می شود که ماھيت زشت و ًبخشی از جنبش انقالبی و مشخصا

ايرج مصداقی مصاحبه اش .  از نام و آرمان حميد اشرف برمال گردد ِمتناقض اين برخورد نشان داده شده و سوء استفاده
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و ادعای " ارژنگ و ناصر شايگان/ دانه و جوانه " مقدمه ای در مورد چگونگی کشته شدن ۀئابا فرد ساواکی را با ار

ده و اذعان ِمور رژيم جمھوری اسالمی، يعنی محمود نادری، مبنی بر قتل آن دو کودک توسط حميد اشرف شروع نموأم

داشته است که حتی ساواک شاه به عنوان مدعی اصلی در نبرد چريک ھا با رژيم شاه ادعای قتل دو کودک توسط حميد 

تر از ارادتش به حميد اشرف بوده  مصداقی ادعا دارد چون کشف حقيقت برای وی بسيار مھم.  اشرف را نداشته است

بدين شکل و در تمام پروسۀ پيشبرد مصاحبه با عنصر ساواکی و . ستال بر آمده اؤاست ، به دنبال کشف پاسخ اين س

مصاحبات اينترنتی ، آن چه دستاويز مصداقی قرار گرفته است ، دريافت پاسخی از پرويز معتمد ساواکی است که 

شد ینارنجک که منفجر م. انداختی فرار حميد اشرف به اين صورت بود که ابتدا نارنجک میشيوه: "مطرح می کند 

از ھر طرف که می خواست فرار کند پشت سرش ھم نارنجک می . کردبالفاصله با مسلسل به سمت مأمورين شليک می

ھمان ابتدا قبل از اين که درگيری شروع شود حميد اشرف ".  ...کوشيد از منطقه دور شودانداخت و در پناه آن می

قبل از پرتاب نارنجک از سوی حميد اشرف و صدای . ختھا را پرتاب کرد و به شکلی که توضيح دادم گرينارنجک

-)۴(.." .ی آن است که آن دو بچه توسط او کشته نشدنددھندهاين نشان. اش، صدای تيری به گوش نرسيدشليک مسلسل

  - پورتال-نقل قول ويراستاری نشده 

رف بوده است زمين و زمان را به ھم  از چھرۀ حميد اشئیله و اين که کاشف و عامل لکه زداأاو با مانور روی اين مس

دوخته است تا از پاسخ گوئی به مسائلی که توسط رفيق اشرف دھقانی پيش رو گذارده شده طفره رفته و آن گاه ھر 

ال قراردھد بدھکار ؤمشتاق و پرسنده ای را که بخواھد مضمون اين مصاحبه و توضيحات ساواکی مزبور را مورد س

اگر من به : "مصداقی تا آن جا پيش می رود که ميگويد .   مصاحبه را عين حقيقت جلوه دھدنموده و مسائل مطروحه در

پاک کرده، ... جای اشرف دھقانی بودم يک اطالعيه ای می دادم و تشکر می کردم که يک لکۀ ننگين از مسئله ام

نقل قول  )۵( - ..."  نمی پذيره که اشرف دھقانی می کنه ھيچ عقل سليمیئیدشمنم، نمی فھمم، خنده داره اصال، ادعا

  ).يعنی اشرف دھقانی بايد اطالعيه می داده و از آقای ساواکی تشکر می کرده است (- پورتال-ويراستاری نشده 

مصداقی با تالشی ھمه جانبه سعی می کند به اذھان خوانندگان و شوندگان مصاحبه ھايش بقبوالند که روح و جوھر 

بوده " ناصر و ارژنگ شايگان"د ساواکی در ارتباط با چگونگی کشته شدن دانه و جوانه مصاحبه ، کشيدن زير زبان فر

 و قلب وقايع نداشته است و ئیّو خود نيز به مقصد مد نظرش رسيده است و ساواکی مورد نظر نيز نفعی در دروغ گو

کتيک پاسخگوئی و نقد، با اتخاذ تجای ه  انتظارش را نداشته است روبرو می شود ، بًآن جا که با پرسش ھائی که ظاھرا

ضد حمله و سپس فرار به جلو، و آن ھم به سخيف ترين و زشت ترين شکل ممکن، زمين و زمان را به ھم می دوزد تا 

در انبوه تھمت ھا و فرا فکنی ھايش ، موضوع، انگيزه اصلی و چگونگی مصاحبه اش گم شده و پرسشگر و منتقد و 

شايد به . ن چريکھای فدائی خلق، بدھکار ايشان از آب در آيند بودار، و مشخصا فعاالمعترض به اين گونه مصاحبات

ت بتوان گفت که ايرج مصداقی در طول تمام دوران کار سياسی و انتشاراتی اش اين گونه بی حساب و کتاب، اين أجر

 در ھيچ موردی به ً و نظراً عمالوی که.  گونه دريده و شنيع و اين گونه پراکنده و متناقض بی گدار به آب نزده بود

مطالب مندرج در نوشته رفيق اشرف دھقانی در قبال توضيحات عنصر ساواک پاسخ نداده است ، در عين حال مدعی 

 -نقل قول ويراستاری نشده  )۶. (است که برای روشن شدن نقاط تاريک تاريخ ميھن مان می رود و گفتگو می کند

تو : " فريب مخاطبينش خطاب به رفيق اشرف دھقانی داد و فرياد راه می اندازد که  خود وی  او برای ارضا-پورتال

جونتو برداشتی آمدی خارج ، تو سال شصتش ھم شما نبودی، ببينيد وقتی که ھوادار سادۀ سازمان چريکھای فدائی خلق 

قانی و اطرافيانشون از بدون پشتوانه در شھرھا می موند و دستگير می شد و زير شکنجه ميرفت ، خانم اشرف دھ

 -نقل قول ويراستاری نشده ) ٧" (امکاناتی که خلق براشون فراھم کرده بود برای فرار از مھلکه استفاده می کردند
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ش می خواھد ناديده بگيرد و به فراموشی بسپارد که  بسيار خوب مورد ادعايرغم حافظۀ البته او در اين جا علی -پورتال

 بھروز و اشرف دھقانی، در روز ھشت تيرماه سال شصت، درست در سالروز ء خواھر رفقا،) ٨(روح انگيز دھقانی 

 به زعم ايرج مصداقی رفيق روح انگيز يا ًاحتماال. دست جمھوری اسالمی تيرباران شده جان باختن حميد اشرف ، ب

 شده و يا وی در کرۀ ماه و نسبتی با اشرف دھقانی نداشته و در زمرۀ اطرافيان و نزديکان اشرف دھقانی محسوب نمی

خانم اشرف دھقانی و "مصداقی با گفتن اين که . در ارتباطی ديگر به چنگ ساواک اسالمی افتاده و کشته شد

نقل قول ويراستاری  "اطرافيانشون از امکاناتی که خلق براشون فراھم کرده بود برای فرار از مھلکه استفاده می کردند

مدانه ناديده بگيرد که رفيق ھادی ميرکابلی،  از بنيانگذاران تشکيالت چفخا پس از قيام  می خواھد عا- پورتال-نشده 

ُموريت خويش در کردستان به أبھمن پنجاه و ھفت و از ياران نزديک رفيق اشرف دھقانی در سال شصت و يک از م

جرای يک قرار لو رفته ، در تھران بازگشته و در پی تالش برای بازسازی تشکيالت تھران ، در ھمان سال در حين ا

به زعم ايرج . طور جدی زخمی ، دستگير و زير وحشيانه ترين شکنجه ھا جان باخته استه يک درگيری مسلحانه ب

ُمصداقی، او  و بسياری ديگر از نزديکان و ياران و رھبران تشکيالت چفخا به کردستان رفتند تا از مھلکه بگريزند و 

 ليست بلند باالئی از ًاو عمدا. ن بر کف عليه رژيم جمھوری اسالمی مبارزۀ مسلحانه نکردندُگويا آن ھا در کردستان جا

ن و جانباختگان چريک را با توجه به انشعابات و تناسب گستردگی اين تشکيالت که بيانگر مبارزه و مقاومت فعاال

  . ھمرزمان و ياران و نزديکان و اطرافيان اشرف دھقانی است، کتمان می کند

 ايرج مصداقی خود کتاب بذرھای ماندگار اشرف دھقانی را مطالعه نموده، در ھمين مصاحبه ًالب تر اين که ظاھراج

به آن استناد می کند وی بی شک در آن جا نيز خوانده است که در ھمان تيرماه سال شصت ، " کانال ميھن"اش با 

اھر و برادر پس از سوگی چند باره، اين بار در سوگ اشرف دھقانی با يکی از برادرانش مالقات می کند و ھر دو خو

رغم اين ھمه، مصداقی برای جور شدن جنس پرخاش  علی.  درد آشنا می نشينندصحبتیخواھر عزيزشان به 

سفانه رفتار و گفتار مصداقی به ھمين أالبته و مت.ھيستيريکش چنين رفتار زشت و بی مايه ای را از خود بروز می دھد 

ين جا ختم نشده و در حدود دو ساعت صدور معلومات ،  سعی در تحميق و تخريب اذھان دارد تا ضمن مورد و به ا

تخليه خويش از خشم ناشی از دسته گلی که به آب داده، به زعم خويش توپ را در زمين اشرف دھقانی انداخته و او را 

ً ايرج مصداقی فراموش نمی کند که مثال. ر دھدبدھکار توضيحاتی مبنی بر عدم دارا بودن صداقت و خود بھتر بينی قرا

 ۀ مرتضی شريف واقفی را در سن چھار سال و نيمگی و در جريان بازديد از مراحل تصفيۀ آب در ادار١٣۴۴در سال 

آب ديده، چھره اش را به ياد سپرده، و ده سال بعد و در جريان تسويه حساب درونی سازمان مجاھدين مارکسيست شده 

 شريف واقفی، وی در چھار ده سال و نيمگی ھنوز بدون ديدن تصوير مجيد شريف واقفی، وی را در ذھنش و قتل مجيد

)  ٩(دقت در مقاله ای در رثای زنده ياد بيژن جزنی ه با برادرش مرتضی شريف واقفی مقايسه کرده و اين ھمه را ب

و در "  اندوه ققنوس ھا"طرات زندانش تحت نام اما او به يک باره فراموش نموده است که در جلد دوم خا. آورده است

نام حميد جعفری را می برد بدون اين ه ، نام يکی از توابين بدنام و زشت خوی زندان ب١٢٢،١۴٢،١۴٣،٢۴۵صفحات 

ضرب می گيرد که " کانال ميھن"ولی حال بر حسب نياز در مصاحبه اش با  . که تعلق سازمانی او را مطرح کند

ه ايد که اشرف دھقانی در کتابش، در جدال با خاموشی، از تواب سازمان خودش ، از ھمين حميد مسلمانان چه نشست

دھد که به ياد بياورد که در ھمان جا برادر  جعفری اسم نبرده است ،  و اين بار به اصطالح حافظۀ قوی اش اجازه نمی

دقت ه  کسی که بًمسلما. و نه حميد جعفری را آن تواب را به نام فرشيد جعفری ھوادار اشرف دھقانی معرفی کرده است 

ُخب شما که فرشيد را با زير : و وسواس مصداقی در دادن لينک و آدرس و فاکت و مدرک آشنا باشد از خود می پرسد

و زبرش و حال و احواالت روحی و روانی و تعلق سازمانی اش به توضيح و تصوير کشيده ای، به چه دليل برادرش، 
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يد را در حين مالقات لو داده و باعث دستگيری و روان پريشی او گشته آن طور که درست و مطابق با حميد، که فرش

 ھوادار تشکيالت چفخا نبوده و ربطی به اين ًحقيقت است معرفی نکرده ای؟  آيا اين بدان معنا نيست که حميد ظاھرا

ی مطالعۀ ده ھا کتاب و مقاله و خاطره به تحرير در  اشرف دھقانی که کتابش را بر مبناًجريان نداشته است؟ و آيا مثال

 نمی توانست و يا حق نداشت که با ديدن و يا مطالعۀ خاطرات جنابعالی پی ببرد که فرشيد نامی ھوادر چفخا ًآورده مثال

در جدال  " موضوع بحث کتابًله ای که اساساأاد حول مسبوده و حميد نامی نبوده است؟  و آيا اين الم شنگه و داد و بيد

 جنابعالی با ساواکی مزبور ۀ نيست به معنی شلوغ نمودن ميانۀ ميدان نيست تا دروغ ھا و تناقضات مصاحب" با خاموشی

  در اين ميان محو و بی پرسش باقی بماند؟

گشته در دفاع از او به شکل بسيار زشت و زننده ای  بد جوری مفتون سوژۀ مورد مصاحبه اش ًايرج مصداقی که ظاھرا

از خود بی خود شده و بدون کمترين مکثی ، آن جا که در برخورد به آن مصاحبه  به وی يادآوری شده که اين آقای 

 شده و دروغ تحويل داده است تا حقيقت تعيينساواکی ھمان حرف ھای ثابتی جنايتکار را زده و پاسخ ھائی از پيش 

خانم عزيز اگر : "گويد  چگونگی کشف و کشتار حميد اشرف و يارانش در پردۀ ابھام بماند میً در ماجرای مثالنھفته

اين ھا آدم ھای . نمی دونی، امثال ثابتی يا نصيری در جريان ريز عمليات ھا نبودند ، اين ھا آدم ھای دفتری ھستند 

و سازمان ھای ديگر ھم ، حتی در سازمان ھای سياسی ھم اول ند و حتی در ادارات مسؤولاين ھا آدم ھای . پشت کارند

نفرات عملياتی ھستند که می دونند عمليات به چه شکل پيش ميره و نه آدم ھای تصميم گيرنده و نه کادر اداری و نه 

وال ميکنه، يت اداری و باال رو داره، معلومه که آقای ثابتی از ايشون و امثال ايشون و امثال ايشون سمسؤولکسی که  

ًاوال بايد پرسيد که -  پورتال-نقل قول ويراستاری نشده ) ١٠." (بنده اطالع دقيق دارم که آقای ثابتی از ايشون پرسيده

خواھد بگويد که وی با خود ثابتی ھم در ارتباط مستقيم  را از کجا آورده؟  آيا با اين ادعا می" اطالع دقيق"مصداقی اين 

ه و در ھمۀ ادارات و سازمان ھای دولتی و غير دولتی و حتی در سازمان ھای سياسی کامل ًقرار دارد؟  ثانيا ھميش

ترين گزارش از تمرکز و رديف کردن اطالعات کامل از جانب دست اندرکاران ميدانی يک سوژه و يا مورد، تھيه شده 

 ساواکی اشاره داشته است وی در اين مورد نيز ھمان طور که خود فرد. عکسه و مورد بررسی قرار می گيرد و نه ب

در مرحلۀ معينی از کار مجبور می شود که بنا بر تشخيص رؤسايش ، پرونده ھای مورد بررسی اش را به ھوشنگ 

در ضمن از ھمين جا ھم معلوم می شود که اين شخص خالف ھمۀ داد و بی دادھايش در .  ازغندی در اوين بسپارد

يش شاخ و شانه کشيده و در مرکز اطالعات و داده ھای ريز و درشت مسائل سطحی نبوده است که برای رئيس و رؤسا

    .قرار گيرد

عجيب است که آقای مصداقی با اين ھمه ادعا و تالش، يا تظاھر به تالش، در دقت پيرامون مسائلی که برايش جالب 

ن ولفير مھرآباد جنوبی فاقد تُاست و در موردشان کنکاش می کند به صرافت نمی افتد که خب چگونه ، خانه ای که د

 ھوشيار شده، ًبوده و چريک ھا و به خصوص حميد اشرف، که به خاطر ضربه ھای وارده از طرف ساواک شديدا

خود آقای مصداقی نيز در کروشه ای به نقل از محمود نادری اضافه می کند که طبق اسناد . مورد شناسائی واقع شدند

سترن آل آقا به يثربی و از طريق يثربی به خانۀ مھرآباد جنوبی رسيده اند، اما وقتی ساواک از طريق تعقيب و مراقبت ن

ُپرسيده می شود که خب پس چرا ساير خانه ھا و امکانات و به خصوص خانه ای در ھمان حوالی که رفيق يثربی در 

شدند؟  وی به جای پاسخ گوئی شب پيش از درگيری از آن جا به خانۀ محل درگيری رفته مورد شناسائی و تھاجم واقع ن

زمين و زمان را به ھم  دوخته و به ھيستريک ترين شکلی به ھمه چيز می پردازد تا موضوع اصلی را مسکوت 

  . بگذارد
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 پنج ماھی پيش از شروع مصاحبه ھايش با ساواکی مزبور، مقاله ای ًايرج مصداقی که دقيقا سه سال پيش، و ظاھرا

به انتشار سپرده است فراموش می کند که در آن جا مطرح کرده بود که )  ١١" (جزنیمن و حق بيژن "تحت عنوان 

طبيعتا ساواک  از صدر تا به ذيل شرکت کنندگان در کشتار رفيق جزنی و يارانش و مصطفی جوان خوشدل و کاظم 

سه سال، وقتی به او ولی امروز و پس از . باشند ن میان اصلی کشتار آن مبارزن و عامالاذواالنوار در زمرۀ آمر

گوشزد می شود که سوژه اش ساواکی بی مقداری است که عامل کشتار ده ھا و بلکه صدھا تن از فرزندان مردم بوده و 

 از پاسخ گوئی به واقعيت امر طفره رفته است ، ًھمان ترھاتی را می بافد که رئيسش پرويز ثابتی بر زبان رانده و عمال

 راديوئی با  فرستنده ای مصاحبۀ در ًساواکی مورد بحث رسما.  زند وردھای ھيستريک میبر آشفته شده و دست به برخ

) بھروز ارمغانی(مھم اينه که اين : "نام سعيد قائم مقامی اعالم می کند که ه تحت عنوان راديو صدای مردم و با فردی ب

 بدونن چه جوری، ھمه سازمان چريکھای دستش به تلفن رفت اين جا حميد اشرف به دام افتاد اين رو اين ھا ميخوان

فدائی خلق می خواد بدونه چه جوری اين لو رفته؟ من لو رفتنش رو نمی گم، نمی خوام اينا رو در خماری بگذارم ، 

ولی نمی خوام ، چرا؟ حزب توده ادامه داره، حزب توده ادامه داره متوجه ميشی؟  ولی اين قسمت رو می خوان بدونن  

  - پورتال- قل قول ويراستاری نشده ن )١٢..."  (و

سفانه مصداقی در راستای اثبات و تقويت موقعيت مصاحبه شونده ساواکی اش تا آن جا پيش می رود که از کتاب أمت

می " سند"دشمن تنظيم شده به پيشکاری محمود نادری مطلبی در مورد رفيق عليرضا نابدل نقل ميکند و اسم آن را نيز 

ببينيد کتاب وزارت اطالعات رژيم داده بيرون، يعنی ساواک بيرون نداده اين اسناد رو ھا، وزارت : "گذارد و می گويد

 دستگير شده، اين مال مردادماه ، ۵٠متن بازجوئی آقای عليرضا نابدله، عليرضا نابدل فروردين سال . اطالعات رژيمه

ساواک کف دستش رو بو نکرده بود که ميخواد اين رو ساواک نگذاشته تو سندھا، .  ھست١٣۵٠ مردادماه سال ١٨مال 

اگر می خواست از اين کارھا بکنه در . ھفت سال بعد رژيم سقوط کنه ھا، بعد بخواد عليرضا نابدل رو خراب کنه ھا

ببينيد رو ... ارتباط با مسعود احمدزاده و عباس مفتاحی می کرد که رھبران چريکھای فدائی خلق بودند نه عليرضا نابدل

بدين شکل ايرج مصداقی، تمام آن چه زندانيان  - پورتال-نقل قول ويراستاری نشده ) ١٣..."  (اه نوشته اين روبه ش

 از مقاومت و روحيه سرکش عليرضا نابدل نقل می کنند را دروغ خوانده و مطالب منتشره در کتاب ۵٠سياسی در سال 

 ئیاو ھمه تالش خود را برای قھرمان زدا. لوه می دھدسراسر جعل و دروغ و موذيانۀ محمود نادری را عين حقيقت ج

. دانسته است" پژوھندگی تاريخ معاصر"تازه وی يکی از تعاريف قائل شده برای خودش را . از اذھان به کار می برد

 نشان ميدھد که فاقد درک و شناخت الزم از دانش تاريخ پژوھی بوده و ً و نظراًدر حالی که وی در ھمين جا عمال

وجه نيست که برای کار تحقيقی و پژوھشی در مورد موضوع و سوژۀ معينی ھر گاه اسنادی مورد اشاره و استناد مت

.  ئيد باشد تا بتوان بدان اشاره داشت و بدان استناد کردأقرار گيرد بايد که مرجع و منبعی مطمئن و معتبر داشته و مورد ت

ک  اسالمی منابع مطمئن و معتبری نيستند ، بلکه آن ھا در امر ولی در اين مورد معين نه ساواک شاھی و نه واوا

جالب تر اين جاست که ايرج مصداقی در پس بھره وری از جعليات کتاب . سرکوب انقالبيون ذينفع و مورد اتھامند

 من: "دشمن و سند خواندن دروغ ھای موذيانۀ محمود نادری، اشرف دھقانی را مورد اتھام قرار داده و می گويد

تصورم اينه که اشرف دھقانی قبل از ھر چيز موظفه پاسخ خيلی چيزھا رو شخصا بده، يکی از کسانی که اتفاقا در 

مظان اتھامه ايشونه به خاطر اين که به خاطر ندانم کاری ھای او به خاطر غفلت او و امثال او و کسانی که چند دھه 

ق و اين امکان رو به رژيم جمھوری اسالمی دادند که از سکوت کردند راجع به تاريخ سازمان چريکھای فدائی خل

موقعيت استفاده کنه و جعليات خودش رو تحت عنوان تاريخ به خورد مردم بده، به خورد نسل جوون بده، يکيش ھمين 

مان رغم اين ادعا و اتھام، مصداقی با استناد به ھ علی - پورتال-نقل قول ويراستاری نشده ) ١۴." (اشرف دھقانی است
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وی به روی .  اسناد جعلی و ھمان تاريخ نگاری جعلی مورد اشاره اش ، تالش در اثبات خويش و تحميق ديگران دارد

خود نمی آورد که گيريم فرمايش شما درست و اشرف دھقانی متھم رديف شماره يک پروندۀ سکوت دادگاه شما، ولی آيا 

يت و وجاھت اخالقی و حقوقی را به جنابعالی می دھد که ھر سکوت و عدم تاريخ نگاری مورد ادعای شما اين مشروع

چه بر ذھنت گذشت و ھر ورقی که منقش به سندی بی ھويت و ارج و اعتبار و اصالت بوده را عليه کسانی چون نابدل 

ز اذعان کار بريد و تازه خود نيه  در اذھان جوانان بئیھا و رضائی ھا و جمشيدی رودباری ھا و مثال برای قھرمان زدا

  داشته باشيد که تاريخ نگاری توسط مزدوران جمھوری اسالمی جعلی و بی اعتبار است؟ 

ايرج مصداقی مانند فرد غريقی که به قول عوام به چوب کبريتی نيز چنگ می اندازند، با ارتباط و بی ارتباط مسائل 

 کانال ميھن را محو مسؤول در اين مورد مختلف را بدون ھرگونه دقت و تفکر به ھم بافته و فرد مصاحبه گر خويش و

و مدھوش خويش ساخته و از طرح ھيچ چيزی دريغ نمی ورزد تا زمينه ھای باور به دورغ پردازی ھای خويش را در 

وی در راستای استحکام ادعای سند مورد اشاره اش در مورد رفيق عليرضا نابدل و نتايجی که . اذھان محکم تر سازد 

يکی از زندانيان خوشنام زمان شاه، دوست عزيزم آقای اصغر ايزدی يک مقاله : "اھد بگيرد می گويداز اين سند می خو

ئی نوشته بودند از خاطرات خودشون در اوين دھۀ پنجاه تو راديو زمانه، تو اون مقاله ايشون، اصغر ايزدی توضيح می 

 رو آوردند توی يک اتاقی، تمام رھبران چريکھای دھند که در سال پنجاه موقعی که ھمه دستگير شده بودند اين ھا ھمه

فدائی خلق و از جمله ايشون رو، ميگه ما که اون جا بوديم فقط دو نفر نبودند، عليرضا نابدل نبود و مناف فلکی که اون 

... يايندھم اين ھا خودشون نخواسته بودند، بخاطر ضعف ھائی که نشون داده بودند نخواسته بودند که با ما تو يه اتاق ب

شما ببينيد ھمين فريبرز سنجری ھمسر ايشون، خانم اشرف دھقانی يه مقاله نوشتند در تخطئۀ اين مقاله ای که اصغر 

ايزدی نوشتند، واقعيتی که اصغر ايزدی مطرح کرده ، وارونه جلوه دادن حقايق بسياره ، ترديدی در اين نيست که آن 

در اين جا ايرج مصداقی بدون ھيچ  - پورتال-ل قول ويراستاری نشده نق) ١۵." (چه اصغر ايزدی ميگه واقعی است

بايد خاطر نشان ساخت که رفيق اصغر . شرم و آزرمی، به ھر جا و ھر چيز چنگ انداخته تا به منظور خود نايل آيد 

ن نموده پاسخ ايزدی خود در متنی کوتاه، که در زير آمده است، به آن چه که مصداقی تخطئۀ مقالۀ اصغر ايزدی عنوا

اين متن در ھمان زمان .  داده و از رفيق سنجری به خاطر ذکر اسامی رفقائی که در آن اتاق بوده اند تشکر کرده است

  : در سايت ھای مختلفی انعکاس يافت

از او بسيار سپاسگزارم . من امروز و به تصادف اين نوشته رفيق ديرينه و عزيزم فريبرز سنجری را ديدم و خواندم"

 :تصحيح و تدقيق کنم" من مرگ را ديدم"که به حافظه من ياری رسانده تا بتوانم چند نکته را در نوشته ام با عنوان 

سف ھستم که حضور رفيق علی رضا نابدل در آن اتاق به کلی از حافظه من پاک شده است ، تا به آن أمن بسيار مت  -١

رغم آن چه که فريبرز نوشته است و اشارات ديگری که از رفقای به .  او را نديده امًحد که فکر می کردم من اصال

حاضر در آن جمع برای حضور و يا عدم حضور نابدل دنبال کرده ام، ھنوز ھم نمی توانم چھره و رفتار او را در آن 

  .اتاق عمومی اوين به خاطر بياورم و جز شرمندگی پاسخی برای آن ندارم

 به ميزان حافظه ضعيف من ًا و ضعف ھای رفقا نابدل و مناف فلکی نوشته ام، طبعاآن چه را که درباره مقاومت ھ  -٢

 شنيدم که رفيق مناف فلکی بنا به خواست خودش نمی ءبر می گردد و تصحيح می کنم که در آن اتاق عمومی و از رفقا

  .خواسته که به جمع آورده شود و اين امر در باره رفيق نابدل صدق نمی کند

 از اين که حافظه ام ياری نداده است که اسامی ديگری از رفقای چريک فدائی را که در آن اتاق با ھم بوديم سفمأمت  -٣

 .را ذکر کنم؛ بايد سپاسگزار رفيق سنجری بود که با حافظه خوبش اسامی آن ھا را در اين نوشته خود ذکر کرده است

يم که گروه ديگری ھم تشکيل شده که خط مشی چريکی را در اين اتاق بود که مطلع شد: "در نوشته من آمده است  -۴
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اين بی دقتی ناشی از آن است که "! ما"؛ تصحيح می کنم که من و نه "در دستور کار خود دارند ولی با ديدگاه اسالمی

بار چون من در سلول بودم و بی خبر از ھمه حوادث، تنھا با آمدن به اتاق عمومی بود که از اين موضوع برای اولين 

  - پورتال- نقل قول ويراستاری نشده -  اصغر ايزدی"   .مطلع شدم

به خصوص ) اميد که آقای مصداقی  اين بار اصغر ايزدی را متھم به اپورتونيسم نکنند(با توجه به نوشتۀ اصغر ايزدی 

 اش ذکر کرده که اصغر ايزدی يک نمونه از درجه شھامت رفيق عليرضا نابدل که خود شاھد بوده را نيز در نوشته

در اين اتاق بود که دانستم کسی که . البته عليرضا نابدل يک بار ھم اقدام به خودکشی کرده بود: "او می نويسد. است

سر داد و چند نفری از جمله من با او ھم  مرگ بر شاه ،«روز چھارم آبان در انفرادی زندان اطالعات شھربانی، فرياد 

  - پورتال- نقل قول ويراستاری نشده  )١۶" (.بودصدا شده بوديم، عليرضا نابدل 

وقتی کسی در مصاحبه با بی بی سی و در کنار کسانی چون علی کشتگر و ھوشنگ اميراحمدی و در ارتباط با حذف 

مجاھدين مارکسيست " اعالم می دارد که اين امريکانام سازمان مجاھدين از ليست تروريستی دولت ھای اروپائی و 

گويد  وحتی دست به کاری امنيتی زده و می" ئی ھا را در ايران ترور نموده اند و نه مجاھدين مسلمانمريکاابوده اند که 

) ١٧" (دو تن از مجريان مارکسيست شدۀ مجاھد ھم اکنون در اروپا زندگی می کنند و کسی ھم کاری بدان ھا ندارد"که 

فرياد " مجاھدين مسلمان"يز ديگری ايجاب می کند رو به  اما بعد وقتی منافعش چ-  پورتال-نقل قول ويراستاری نشده 

ئی ھا بود و شما در امر نشست و برخاست با ماموران سيا و امريکارضا رضائی بدنبال شکار و ترور "برمی آورد که 

ھمين يک نمونه کافيست تا نشان دھد که چنين فردی بی شک  -  پورتال-نقل قول ويراستاری نشده ) ١٨. " (اف بی آی

تحريکات شنيع و غير اخالقی چنين فردی در قياس موجود ماکياوليست و فرومايه ای چون . نمی تواند جدی گرفته شود

 شلتاقی است از سوی فردی مستأصل و درمانده ، برای به رخ کشيدن ًفرخ نگھدار با رفيق اشرف دھقانی نيز صرفا

اين بی مايگی آن گاه جالب تر نمود پيدا می . وئی استاين تحريکات فاقد ھر گونه وجاھت و اھميت در پاسخگ. خويش

کند که يادآوری شود که آن جا که فرخ نگھدار و دارو دسته اش با مماشات و سازشکاری ھای خود، به تدريج سازمان 

چريکھای فدائی خلق را به آستان بوسی رژيم جمھوری اسالمی می بردند، اين اشرف دھقانی و ھمرزمانش بودند که از 

ی ھا به يغما رفته ئفردای قيام بھمن پنجاه و ھفت با تالش برای بازسازی تشکيالت چريکھای فدائی خلق که توسط توده 

ديو چو بيرون شده، فرشته از در نيامده و رژيم خمينی ھيوالی ديگری است به مراتب بدتر و "بود، بانگ بر آوردند که 

خواب و خوراک را از ھمگان سلب خواھد کرد و ھم اکنون نيز با شقی تر و خون ريزتر از آن چه پيشتر بود، که 

ُسرکوب کردستان و ترکمن صحرا و شعار زنان يا روسری يا توسری و سرکوب شوراھای کارگری آن را آغازيده 

 و اين در حالی بود که فرخ نگھدار و ايرج مصداقی برای جلب توجه امام -  پورتال-نقل قول ويراستاری نشده  "است

مينی، در سال پنجاه و ھشت، سر و دست شکسته، اولی در اين سوی شھر ميتينگ می داد، اطالعيه صادر می کرد و خ

فرياد بر می آورد که سالمتی امام خمينی را آرزو نموده و برای اين رھبر مبارزات ضد امپرياليستی و دمکراتيک 

 رھبر خمينی، رئيس جمھور طالقانی تا انقالب ضد ميھن مان طول عمر آرزومند است، و دومی فغان بر می داشت که

  . سلطنتی و ضد امپرياليستی مان به ثمر برسد

   ! در بازار نمی توانش يافتًشرم احساسی انقالبی است که ظاھرا

  

  ٢٠١۶ جوالیچھارم 
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