
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Historical  تاريخی

  
  شباھنگ راد

 ٢٠١۶ جوالی ٢٢
  

 "ايرج مصداقی"، از "نادر ثانی"روايت و نگاه 
مصداقی را به ھيچ ايرج : " آمده است که-  نوشتۀ نادر ثانی - مصاحبه با يک ساواکی و جرم ھای اشرف دھقانیدر 

شناختی که از چند سال پيش از او از طريق . ، جاسوس، خبرکش و يا البی جمھوری اسالمی نمی خوانمئیعنوان ساواما

  ....".ش دارم به من چنين اجازه ای را نمی دھد شنيدن سخنانخواندن نوشته ھا و 

يان باشد اما بر اين باورم که ھيچگاه نمی بايست بر اين باورم که گفتگو و نقد در ميان صفوف اپوزيسيون بايد در جر"

اجازه داد که ناسزا و ھوچی گری، اتھام و توھين به درون اين گفتگوھا و نقدھا راه يابد چرا که در اينصورت اين تنھا و 

ن  خواھند بود که از جايگاه خود به اين ميدا- نظام سرمايه داری و کارگزاران آن -تنھا دشمن مشترک توده ھا 

   پورتال-  ويراستاری نشده-."نگريسته، شاد و خرسند خواھند شد

نظام شاھنشاھی، دنيای " ھوشمند"ی ايرج مصداقی با پرويز معتمد، مامور ساواک و "گفتگو"و " مصاحبه"پس از 

 از ، داستان ھا و ماھيت عنصر ساواک،"مصاحبه"در اين . ن آن بوده استان و مخالفاِمجازی شاھد بحث و جدل موافق

و ھمچنين يکسانی نظری طرفين، پيرامون موارد " گفتگو" اين ۀمطالع. جانب مصداقی گونه گونه تعريف شده است

ِ، به بخشی از تاريخ رو نه "مصاحبه کننده و مصاحبه شونده"مطروحه، در خالف اين نظر نيست که نمی توان از جانب 
ِن منافع کارگران ارز فکر و رفتار آنان، با افکار و رفتار مدافعبه اين دليل که ط. شدۀ جنبش کمونيستی ايران دست يافت

ِ، بنابراين، ھرگونه ھمرديفی، ھمسوئی و يا دعوت جانيان ن، متفاوت از ھم انداو زحمت کشان، کمونيست ھا و مبارز
سالم و ھمچنين ِتشاش ماھيت مبارزۀ ايدئولوژيک غ، جز ا- و آنھم با ھر دليل و برھانی - بشريت و وادادگان سياسی، 

  . تطھير چھرۀ کثيف آنان نيست

ًکامال  آشکار است که اساس و بنيۀ افکار و اعمال جانيان بشريت و تسليم طلبان، در تحريف حقايق، در حفظ و محفوظ 

ن و کمونيست انگه داشتن اسرار طبقۀ سرمايه داری، در باوری به سرکوب و منکوب نمودن مقاومت و فداکاری مبارز

اسناد و داده ھا در اين حوزه فراوان اند و . چنين در پاک و منزه جلوه دادن اعمال شنيع شان، ريخته شده استھا و ھم

می توان ھزاران سند را در کنار ھم رديف نمود و نشان داد، که ھدف و نيت حاکمان، شکنجه گران و تسليم طلبان، 

 - مبارزاتی تمچنين نابودی مقاومت در ميادين متفاوتضمين مناسبات سرمايه داری، تخطئۀ جنبش ھای اعتراضی و ھ

با اين تفاصيل و بنابه چنين ادله ای، نيازی به دعوت و يا مقابلۀ قلمی با حافظان سرمايه برای دستيابی به . طبقاتی ست

ی، جايز نيست تا از خطوط قرمز عبور نمود و به بھانۀ روشنگر. ِتاريخ در پس پرده ماندۀ جنبش کمونيستی نيست
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ِھويت تيره و تاريک دشمنان طبقاتی کارگران و زحمت کشان را کمرنگ نمود ری ھا و  بنابه موضعگي-صف ھا . ِ

 نمی توان، و يا به عبارتی دقيق تر، صحيح نيست تا با ھمراھی و يا در ھمکاری با عنصر  و چيده شده است-کارکردھا 

ِ و يا انتخاب مبارزۀ  و تداخل از چھارچوبه ھای فوقبه ھر حال تخطی . ساواک و ساواما، به حقيقت دست يافت
ِايدئولوژيک انقالبی و کمونيستی، با عناصر ناسالم و کرنش گران، جز وارونگی ماھيت عناصر وابسته و ناسالم، و  ُ

  . ھمچنين کج فھمی از اھداف و متدھای ثمربخش مبارزۀ کمونيستی نيست

، توجه -ايرج مصداقی با پرويز معتمد " مصاحبۀ"ِ پيرامون رد و يا تأئيد - که، ئیگفتنی ست که از ميان ھمۀ نوشته ھا

چريکھای "به اين دليل که از يک طرف ادعای باوری به آرمان . خود جلب نموده است، نوشتۀ نادر ثانی بوده را بن م

 از جانب ايرج - تمد و يا به ميدان دادن پرويز مع" مصاحبه"را دارد و از طرف ديگر، ايرادی به نفس " فدائی خلق

ش، نه تنھا با دليل ھم نيست، که روايت و نگاھی را انتخاب نموده است و بی ندارد؛ سياست ناصحيح - مصداقی 

نادر ثانی تالش بسيار زيادی دارد تا حساب خود را با حساب . ، بلکه با اکثريت نقادان در تضاد قرار گرفته است"چفخا"

ش و به  ايرج مصداقی را به باورھايهبار ديگر، توج  سر آخر می کوشد تا يکزنان مجزا سازد و" اتھام و انگ"

  !!رعايت نقد صحيح و سالم جلب نمايد

 ھمچون جاسوس و ئیال اين است که چرا نادر ثانی در صدد است تا مضمون واژه ھاؤبراستی و قبل از ھر چيز، س

ِ است که ايرج مصداقی در درون زندان ھای رژيم جمھوری شنيدهنخوانده و يا نخبرکش و غيره را زير و رو نمايد؟ آيا 
اسالمی، پيرامون مقاومت ده ھا کمونيست و مبارز و آنھم در برابر جالدان نظام، در ھمراھی و در ھمکاری با 

ال بی پاسخ از خود بر جای گذاشته است؟ مگر برای نادر ؤزندانبانان، ضعف بس عظيمی نشان داده است و ده ھا س

ُارتباط چندين سالۀ ايرج مصداقی با عنصر مستقيم کشت و کشتار ده ھا کمونيست و مبارز در درون زندان ھای ثانی،  ُ ِ
 نبوده -شاھنشاھی و ھمچنين در به خاک و خون کشيدن حميد اشرف و ديگر يارانش در ھشتم تيرماه پنجاه و پنج، کافی 

ببرد و اينگونه و با صراحت تمام، از پاکی و از مصونی ِ نيست، تا وی، به ماھيت عناصری ھمچون مصداقی، پی - و 

  !پروندۀ سياسی ايرج مصداقی ننويسد؟

عجبا اين روزھا، عنصری که روز و روزگاری در درون زندان ھا، ميداندار نابودی مقاومت و ھمچنين پرچمدار به 

ی قرار می گيرد و چھرۀ سياسی اش، ن بوده است، در زير چتر حمايتی نادر ثاناتسليم واداشتن کمونيست ھا و مبارز

خوب و "بر اين عقيده ام که اگر مصداقی با رندی تمام، عنصر ساواک را به . وارونه به دنيای مجازی ارائه می گردد

موازات آن، نادر ثانی ھم، افکار عمومی ه تقسيم می کند و آگاھانه بر توھمات می افزايد؛ ب" اداری و غير اداری"، "بد

رغم آگاھی و   و علی-اين دو کار . آنچه، ايرج مصداقی در درون زندان ھا انجام داده است، منحرف می سازدرا، از 

نادر ثانی به . ديگر ندارند ، در يک رديف است و تفاوتی از يک-باوری به دو جايگاه و ماھيت سياسی متضاد از ھم 

ِکجراه رفته است و خالف بعضا نقادان  ِاز تشخيص جايگاه واقعی به اصطالح مصاحبه کننده، باز با معتمد، " مصاحبه"ً
ش مجزا نموده "سازمان" مواضع ويژه ازه مانده است و بی دليل ھم نبود که از آغاز، نگاه و تکليف خود با ديگران و ب

  !!است

ِبلغ سياست ، پيرو و م"مصاحبه" خالف ديگر منتقدان و  ی، نسبت به اعمال ايرج مصداقی ستاين ھا روايت نادر ثان ِ
ی گان سياسي اقناعی و اثباتی، با عناصر و با واداد-ِکمونيستی و ھمچنين وفادار عملی مبارزۀ ايدئولوژيک انتقادی 

با پرويز معتمد، و " مصاحبه"مصداقی، با حبس سه سالۀ . ًموضوع کامال آشکار و روشن است. ھمچون مصداقی ست

 ساواک و شکنجه گر نظام شاھنشاھی، نشان داده است که در کدامين جايگاه مورأبا ارتباط متعدد و چندين ساله اش با م

 ِئی که بدون چالش، و با توافق دو طرف تنظيم گرديده است،"گفتگو"و يا " مصاحبه. "و ميدان فعاليتی قرار گرفته است
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ا و جامعه نبوده و ن در درون زندان ھاش، افشای اسرار و اعمال ساواک در حق کمونيست ھا و مبارزو قصد و ھدف

ای، فاقد ارزش، اعتبار و اتکاء است؛ پيداست که انتظاری "مصاحبه"و يا " گفتمان"بنابراين پيداست که، چنين . نيست

 سياسی، با شکنجه - ن آن، رو در روئی نظری افراتر از آنچه خوانده و شنيده ايم، نبود؛ پيداست که، کار انقالب و مدافع

ی شاھنشاھی و جمھوری اسالمی نيست؛ پيداست که ھيچگونه مراوده، نشست و برخاست و يا گران و ھمکاران نظام ھا

 نيست؛ پيداست که رسالت -  و آنھم به بھانۀ روشن سازی حقايق -اياب و ذھابی، مابين انقالبيون و مناديان سرمايه 

بيھوده نبوده است که . م پھلوی نيستِافرادی ھمچون معتمد، در بازگوئی حقايق در پس پرده ماندۀ جنايات و سياست نظا

رغم باوری کاذب به اعمال حميد اشرف، جانب معتمد  ی و آنھم با تمام توان و علیبازی سياسيايرج مصداقی در چنين 

ويژه برخوردھای ه و ب" مصاحبه"ِرا گرفته است؛ عکس العمل ھای زودھنگام و شتاب زدۀ ايرج مصداقی با نقادان 

مده است، تا بخشی از تاريخ پنھان و انده با اشرف دھقانی، مبين اين حقيقت است که نه تنھا وی نيھستيريک و مشئمز کن

تحريف شدۀ کمونيستی را روشن و تصحيح نمايد، بلکه ميدانی يافته است، تا بر اعمال زشت خود سرپوش بگذارد و 

راه انداخته و با وقاحت تمام، مقاومت ه غان بمصداقی داد و ف. ُکاالی بنجل و نامرغوب خود را به دنيای مجازی بفروشد

ُخورد بيرون دھد؟ با رندی ه ُاشرف دھقانی در زمان شاه را به سخره گرفته است، تا وادادگی خود را، پاک و خالص، ب

ّاما نمی داند که يک روز، زندگی !! تمام می گويد که اگر اشرف دھقانی دو سال در زندان بوده است، من ده سال بودم
ِياسی اشرف دھقانی در زندان شاھنشاھی، به ميزان ده سال، زندگی حقارت بار ايرج مصداقی در درون زندان ھای س ِ

ھمراه شکنجه گران، در پی به تسليم واداشتن و ه واقعيت اين است که ايرج مصداقی ب. جمھوری اسالمی بوده است

در درون زندان نظام شاھنشاھی، حافظ جان چريکھا، ، در عوض، اشرف دھقانی، ن بوداشناسائی کمونيست ھا و مبارز

بنابراين فرق . ن دھۀ پنجاه و آنھم در مقابل زندانبانان، شکنجه گران و جانيانی ھمچون پرويز معتمد بوده استامبارز

ايرج مصداقی در بندھا، در رفت و آمد و با بازجوھای . بسيار عظيمی مابين اين دو زندانی، در درون زندان ھاست

 و ھر لحظه در انتظار تحقير، توھين و  متفاوت جمھوری اسالمی، در داد و ستد بود، ولی اشرف دھقانی، در بند اسير

  .شالق بازجويان و شکنجه گران سرمايه بوده است

ِحقيقتا که خطاب من، نه ايرج مصداقی، بل نادر ثانی ست که در چنين بلبشو بازاری و آنھم بدون علم به نفس و درستی ً 

ِ و ھمچنين بدون اشراف کامل به مضمون مبارزه مابين دو  طبقۀ انقالب و ضد انقالب، و به بھانۀ دفاع از  موضوع
ناشيانه از . مبارزۀ ايدئولوزيک سالم و ثمربخش، به ميدان آمده است تا چھرۀ حقيقی ايرج مصداقی را وارونه جلوه دھد

لوژيک  ايدئوۀکه، ماھيت و سمت و سوی مبارز  می زند در حالیِجايگاه فرھنگ کمونيستی در ميان اپوزيسيون حرف

  . است-ميدان نيآمده ه موقع و بجا، پيرامون دفاع از فرھنگ کمونيستی به  و ب- شناخته، سالم و نقد کمونيستی را ن

تمد و مصداقی،  اقناعی و اثباتی، با افرادی ھمچون مع- که به صالح جنبش انقالبی نيست تا از جنبۀ انتقادی  خالصه اين

توھم و انتظاری نيست تا حقايق را، از زبان و از قلم آنان شنيد .  شد-  و آنھم با ھر دليل و برھانی -وارد بحث و ديالوگ 

 انقالبی را - مده اند تا داالن ھای تاريک را روشن، و بخشی از تاريخ تحريف شدۀ جنبش کمونيستی ااين ھا ني. و خواند

نيست که پرخاشگری و تحريف حقايق، در افکار و در اعمال جانيان بشريت و وادادگان سياسی بيھوده . بازگو نمايند

ش به باورھاي ايرج مصداقی را هعالوه بر اينھا صحيح نيست تا ھمچون نادر ثانی، بار ديگر توج. نھادينه شده است

ايش در خارج از کشور، تحت عنوان به ھوش باشيم و اجازه ندھيم دستگاه اطالعاتی و امنيتی نظام و پادوھ"ھمچون 

چرا که ارتباط . ، جلب نمود"تاريخ نگار و پژوھشگر و فعال سياسی به چھره ھای خوشنام تاريخ ميھن مان چنگ بکشند

دنباله با بر ه و نشست و برخاست چندين ساله، تبادل اطالعات، ھمياری و ھمکاری با جانيانی ھمچون پرويز معتمد، و ب

ِدر درون زندان ھای جمھوری اسالمی، مانع ھرگونه پيشداوری ھا و جمعبندی ھای " درخشان"نامۀ جای گذاری تراز
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ِال اين است که نادر ثانی، از چه کسی ، طلب ھويت ؤبراستی و سر آخر، س. ِبنادرست از جايگاه ايرج مصداقی ست
بر اين !! از ايرج مصداقی؟! ند؟می ک" تبرئه"ی، "ارتکاب"، "جرائم" و ھمچنين وی را از  سياسی اشرف دھقانی

ِنظرم که به ھمان دليل، به صالح نيست تا ھويت حميد اشرف را، با داده ھای جانيانی ھمچون معتمد رقم زد، به ھمان 
  . ميزان ھم نادرست است، تا با مصداقی وارد چنين معامله ای شد

  

  

  ٢٠١۶ جوالی ١٩
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