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 سرمقالهسرمقاله
   ن كلنگ در گلزار خاوراناولي

  چگونه بر زمين زده شد؟
سرو کله جوانی بيست تا بيست و پنج ساله از خاک بيرون افتاده  ...
درویش پير ناالن و . قسمتهای زیادی از گوشت صورتش رفته بود. بود

زار سعی ميکرد تشخيص بدهد که پسرش است یا نه، ولی امکانش 
خاص عزا داری کردها مویه می به زبان کردی و به شيوه . سخت بود

باالخره با معاینه جسد و شاید هم  از روی غریزه . کرد و شعر می گفت
قوی پدری که حتی جسد غير قابل تشخيص جگر گوشه اش را می 

اما او . او نيست" مولود"شناسد، مطمئن شد که جسد آن جوان، 
درست مثل مولود خودش مثل جگر گوشه خودش . جسد را رها نکرد

دون این که فرقی قایل شود، با نيروی عجيبی و با دستهایش شروع ب
کرد از زمين خاک کندن و ریختن آن بر روی جنازه، در حالی که درهمين 

منظورش جمهوری " (ای خدا لعنتتان کند ال مذهبها: "حال فریاد ميزد
نفرت بر : و من در درونم این ندا را سر داده بودم). اسالمی بود
در آن لحظه و در آن وادی مرگ، ! مرگ برجانيان! ایهمزدوران سرم

درویش شرافتمند و داغدار خود را پدر آن جوان شهيد رها شده به آن 
صورت فجيع در خاک می دید؛ و براستی آیا یک پدر می تواند جسد 
نيمه مدفون شده جگر گوشه خود که توسط دشمنان انسان و آزادی 

   ...  .کنار آن بی اعتنا رد شود؟ برخاک افتاده است را ببيند و از 
      

 ٢صفحه

  در افشاي تاريخ نويسي جالدان بر عليه چريكهاي فدائي خلق
کتاب بخش بزرگی از تبليغات زهر آگينش بر عليه چریکهای فدائی خلق را بر پایه دو نامه صد در صد جعلی قـرار داده اسـت کـه در آنهـا از تـصفيه          

ایـن دو نامـه قالبـی همـان هـائی هـستند کـه رژیـم شـاه در سـال                      .  دائی خلق به بيگانگان سخن رفته است      های خونين و وابستگی چریکهای ف     
متن آن نامـه  .  اردیبهشت همان سال بدست آورده است٢٨ و ٢۶ ادعا نمود که آنها را در حمله به پایگاه های چریکهای فدائی در تاریخ های                 ١٣۵۵

هدف ساواک از این کار در آن زمان همان چيزی بود که امروز وزارت اطالعـاتی هـای                  .  رستاخيز چاپ شد   ها نيز در روزنامه های کيهان، اطالعات و       
جمهوری اسالمی تعقيب می کنند، یعنی مغشوش کردن ذهن مردم نسبت به پيشاهنگان مبارز خود و از این طریق دلسرد کـردن آنـان از مبـارزه                     

 بر این ا ساس ساواک حتی در همان سال، روزنامه های یاد شده را در اختيـار زنـدانيان سياسـی    . بر عليه رژیم جهت تغيير شرایط ظالمانه حاکم     
ولی ناشيگری ساواکی ها در نوشتن آن نامه ها که نتوانسته بودند کلمات و ادبياتی در آن هـا بکـار ببرنـد کـه بـا ادبيـات شـناخته شـده                              . قرار داد 

هيچ شکی در جعلی و قالبی بودن آنها برای زندانيان سياسی و هر فرد آگاه  مأنوس و آشـنا بـا   چریکهای فدائی خلق یکسان و هم شکل در آید،       
 ١٠صفحه             .ادبيات چریکهای فدائی خلق باقی نگذاشت

  قرباني ،سالمت مردم
   سرمايه دارانآزمندي

طی اتفـاق   در شرای در کره   رویدادهای اخير    
افتـــاد کـــه مـــردم کـــره جنـــوبی نيـــز ماننـــد 
زحمتکشان ديگـر منـاطق جهـان در شـرايط          

و . بسيار ناگوار اقتـصادی بـه سـر مـی برنـد        
فقــر و بيکــاری و رکــود اقتــصادی و افــزايش 
قيمت مواد غذايی و ديگر کاالهای مـصرفی        
زندگی آنان را شـديدأ تحـت تـأثير قـرار داده            

دولـت  در چنـين شـرايطی اسـت کـه          . است
دست راستی وابـسته بـه امپرياليـسم ايـن          
کشور به لغو قـانون عـدم ورود گوشـت گـاو            

 سال پيش بـرای جلـوگيری       ۵که  (امريکايی  
ــاوی  "از شــيوع  ــون گ ــاری جن ــصويب " بيم ت
دســت زده اســت و همــين امــر  ) شــده بــود

 .خشم و نفرت مردم کره را برانگيخته اسـت        
   ١٩صفحه         

  جعل مضاعف تاريخ
 های رژیـم بـا جعـل مـضاعف          ایده ئولوگ 

" چریک های فدائی خلق   "تاریخ در کتاب    
ــه     ــد ک ــی کنن ــشر م ــانی منت آن را در زم
ــا از هــر    ــردم م ــه م ــارزات آزادیخواهان مب
طرف پایه های رژیم را مورد حملـه قـرار          

ــاب ،   . داده اســت ــن کت هــدف  اصــلی ای
" خبيث"تخطئه تئوری مبارزه مسلحانه ،      

 و  نشان دادن چریـک هـای فـدائی خلـق         
معکوس نشان دادن حقيقـت هـا سـت ،          
تـــا بـــدين وســـيله جوانـــان را از مبـــارزه 

امــا بــه بــاور   .  دلــسرد و نااميــد ســازد  
ــا در   ــده هـ ماتریاليـــسم دیالکتيـــک ، پدیـ
جريان تکامل خـود اضـداد خـود را شـکل           

شگفت انگيز نخواهد بود کـه      .  می دهند 
تــاثير جعــل مــضاعف تــاریخ نــه دلــسرد و 

از مبـارزه ، بلکـه      نااميد سـاختن جوانـان      
باعث تشویق آن ها به کنکاش واقعيتهـا        

  ١٤صفحه      . شود

  در صفحات ديگر
  
  9.. ........جلسه كميته بين المللي  ●
گزارشي از مراسم شب همبـستگي       ●

 با زنـدانيان سياسـي در        بين المللي 
  16...... ......................... لندن
 شـب بـين     بـا پيامهاي همبستگي    ●

   17. .........المللي زندانيان سياسي 
گزارش تظاهرات بر عليه قتل عـام        ●

  20........ ه زندانيان سياسي در تركي

 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جاوان باد خاطره فراموش نشدني چريك فـدايي خلـق،          
رفيق كبير، حميد اشرف، كمونيست بزرگي كـه  تمـامي      

 اي قاطعانـه و     عمر كوتاه و پربـارش را وقـف مبـارزه         
دمت بـه آرمانهـاي      با دشمنان خلـق و خـ       سازش ناپذير 

  ! ازاديبخش كارگران و توده هاي ستمديده نمود



  صفحه               112شماره                                      پيام فدايي 
 

 

2 

 
تقريباً اواخر . همه چيز از آن بعد ازظهر مغموم شروع شد

 بود كه من در تهران در ترمينال ميدان 67تابستان سال 
. آزادي منتظر بودم كه اتوبوسي گرفته و به كرمانشاه بروم

خواهرم سخت مريض بود و به من گفته شده بود كه او در 
از اين موضع به . ي بردحالت بين مرگ و زندگي بسر م

خواهرم پيغام داده بود كه حتما به . شدت ناراحت بودم
تمام فكر و ذكرم اين بود كه آيا . كرمانشاه بروم و ببينمش

خواهرم زنده خواهد ماند يانه؟ تمام صبح آن روز هم به 
خانه شان زنگ زده بودم ولي كسي گوشي را بر نداشته 

بسيار . ني من افزوده بوداين موضوع نيز بر شدت نگرا. بود
از بچگي با خواهرم بزرگ شده بودم و از . پريشان بودم

با اين كه او از من سه . تمام عزيزانم بيشتر دوستش داشتم
شايد اين . سال بزرگتر بود ولي ما دو قلو به نظر مي آمديم

به خاطر آن بود كه بلحاظ روحي و معنوي به هم خيلي 
  . كات مشابهي داشتيموابسته بوديم و رفتار و حر

  
 9 بعد از ظهر در ترمينال بودم، ولي اتوبوس ساعت 5من از 

همه تعاونيها را گشته بودم ولي  هيچ . شب حركت ميكرد
خسته و ناراحت در . كرد  حركت نمي9اتوبوسي قبل از 

حدود ساعت شش بود كه توجهم . گوشه اي ايستاده بودم
از . جلب شدبه پيرمردي كه لباس كردي به تن داشت 

موهاي بسيار بلندش فهميدم كه بايد از دراويش قادري 
آن مرد با حالتي نزار گريه ميكرد؛ به خود مي پيچيد . باشد

در همين حالت . اي را تكان ميداد و آه و ناله اش هر بيننده

با چشماني پر از رنج و درد به مردمي كه در آنجا بودند، 
اين . ياري مي باريداز نگاهش طلب كمك و . نگاه مي كرد

در چنين مواردي معموالً به . را كامالً مي شد درك كرد
من هم مثل همه .  مردم نوعي حالت ناباوري دست مي دهد

آدمهائي كه دور وبرش بودند، فكر ميكردم كه اين 
اما وقتي ديدم كه او . حركات براي جمع آوري پول است

جكاوي و پول را از مردم قبول نمي كند، يكه خوردم؛ كن
احساسي دروني مرا بسوي او كشيد جلو رفتم و به زبان 

به  .كردي بهش سالم دادم و جوياي حال پريشانش شدم
خاطر حرف زدن به زبان كردي، احساس آشنائي كرد  ولي 

فقط يك مرد مي خواهم كه دست : با حالتي مضطرب گفت
  .  ياري به من بدهد و بگويد خاوران كجاست

وران؟ تعجبم از اين بود كه چرا او در آن خا: با تعجب گفتم
  .محل دنبال خاوران مي گردد

  !بله خاوران: او پاسخ داد
هاي خاتون آباد  پزخانه قبالً به كوره . من خاوران را بلد بودم

چند سالي هم در اطراف ميدان خراسان و تير . رفته بودم
در نتيجه خوب ميدانستم كه . دوقلو زندگي كرده بودم

  . كجاستخاوران 
شما چرا گريه : گفتم. كنجكاويم بيشتر تحريك شده بود
  .مي كيند؟ من خاوران را مي شناسم

اما او بدون اين كه به پرسش من پاسخ دهد، همين كه از 
دهان من شنيد كه خاوران را مي شناسم، دو دستي يقه مرا 

بايد مردانگي كنيد و : گرفت و درحالي كه مي لرزيد گفت
  . بريدمرا به آنجا ب

  
در مقابل اين . من اصالً از برخوردهاي او سر در نمي آوردم

  :تقاضا خود به خود با حالت امتناع و با خنده به او گفتم
 جانم، من خودم مسافرم، خواهرم مريض است و از صبح 

ام و آمده ام اينجا كه  به خاطر خواهرم زندگيم را ول كرده
  . زودتر خودم را به او برسانم

رد، همچنان مي لرزيد و بدون اين كه قادر باشد درويش ك
كلمه اي بر زبان آورد، با نگاهي كه غمي جانكاه در آن 

من مانده بودم كه . موج مي زد به صورت من زل زده بود
از يك طرف او را در وضعيتي مي ديدم كه . چكار كنم

واقعاً دلم مي خواست هر كمكي از دستم برمي آيد به او 
طرف ديگر پيغامي كه در مورد شدت مريضي بكنم، ولي از 

خواهرم به من داده بودند، مرا به رفتن به كرمانشاه فرا مي 
انگار كه براي رضايت دل خودم بود كه داشتم براي . خواند

  .او دليل مي آوردم كه نمي توانم كمك زيادي به او بكنم
 حركت 9اتوبوس ساعت :  به امتناعم ادامه داده و گفتم

 اينجا تا خاوران سه ساعت راه است اگر بخواهم تو ميكند از
اما مي : و اضافه كردم. مانم را به آنجا برسانم خودم جا مي

  .توانم ترا راهنمائي كنم كه خودت به آنجا بروي
وضعيت اين پيرمرد كه كامالً معلوم بود كوله بار سنگيني از 
درد و غم باخود حمل مي كند، نگاه هاي پرسشگرانه و 

ن حال استمداد طلبانه اش، طوري بود كه من با همه درعي

  چگونه بر زمين زده شد؟ اولين كلنگ در گلزار خاوران
  

  يي تكان دهنده از گورستاني كه خاطره

  چندان بي مرز شيار كردند كه بازماندگان را "
  "!هنوز از چشم خونابه روان است

  
  
  
  
  
  
  
  
  

برآن بودیم که با توجه به انتشار کتاب جدید وزارت اطالعات جمهوری اسالمی برعليه چریکهـای فـدائی خلـق و جعـل و تحریـف             
 سرمقاله این شماره را به توضيح دالیل انتشار این کتاب در ارتباط با ماهيت منتـشرکنندگان آن                  تاریخ یک دوره مبارزات خلق ما،     

این گلزاری کـه پيکـر صـدها زنـدانی        ( اما در این حين گزارش تکان دهنده ای از اولين کلنگ هائی که بر خاوران              . اختصاص دهيم 
 در گلـزار خـاوران      اولـين کلنـگ   "گـزارش   .  بدسـتمان رسـيد    ، زده شـد،   ) را در خود جـای داده      ۶٧سياسی قتل عام شده در سال       

سندی زنده و گویا و مدرک بسيار با ارزش و پر اهميتی است که درجـه سـبعيت و سـفاکی سـربازان                      "چگونه بر زمين زده شد؟    
زان مـا چنـان   این سند درعين حال بيانگر آن است که آنهـائی کـه بـا اجـساد عزیـ            . گمنام امام زمان را یک بار دیگرآشکار می کند        

به همين دليل هم اقدام آنها در انتشار کتاب اخير و جعل و تحریف یک دوره                . کردند، باید هم ازمرده انقالبيون چنين وحشت کنند       
از تاریخ مبارزاتی مردم ایران و همچنين تخطئه  چهره تابناک شهدای انقالبی خلقهای ما جز با هدف حفظ و تداوم رژیم جنایتکار     

در واقع نشان می دهد که چه کسانی و با چه ماهيتی دسـت بـه انتـشار                  ،  این گزارش . می صورت نگرفته است   جمهوری اسال 
چگونـه بـر زمـين زده     اولين کلنـگ در گلـزار خـاوران   "با توجه به این امر، بهتر دیدیم گزارش تکان دهنده . کتاب مورد بحث زده اند

  .را به جای سرمقاله این شماره چاپ کنيم" شد؟
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داليلي كه براي عدم امكان همراهي با او شمرده بودم، باز 
  . نتوانستم خودم را راضي كنم كه همينطوري او را رها كنم

هايت  چرا اينقدر پريشان هستي؟ چه شده؟ آيا بچه: پرسيدم
مده؟ در كوره پزخانه  كار ميكنند؟ اتفاقي برايشان پيش آ

  ميخواهي بروي آنجا، بچه هايت را ببيني؟
چنان گريه و . با اين پرسش، گوئي آتشي به جانش افتاد

اي را به درد  فغانش بلند شد كه قلب هر بيننده و شنونده
دستم را . من ديوانه وار سعي كردم او را آرام كنم. ميĤورد

در آن لحظه قدرت عجيبي . محكم در دست خود گرفته بود
زورش به حدي زياد بود كه من نمي توانستم دستم داشت، 

گوئي به تنها مايه اميد و بخت خود . را از دست او رها كنم
مرا به دنبال خود كشيد و به گوشه اي برد و . چنگ زده بود

  !پسرم را مي خواهم..! پسرم: سپس با صدائي لرزان گفت
  پسرت چي شد؟ چه اتفاقي افتاده؟: گفتم

 با من حرف بزند ولي گريه امانش نمي سعي مي كرد بتواند
مولود، پسرم، : داد با هق هق و صدائي لرزان گفت

گريه . كشتندش، كشتندش. پيشمرگ حزب دموكرات بود
  . امانش نداد كه دنباله حرفش را بگيرد

با شنيدن اين حرف تازه متوجه مي شدم كه موضوع 
. چقدرجدي است و درويش كرد چرا اينهمه بي تاب است

اينحال هنوز نمي دانستم و در تصورم هم نمي گنجيد كه با 
سعي كردم به . او با چه بعدي از جنايت مواجه بوده است

. هر طريق همدردي خود را به او نشان دهم و آرامش كنم
نامش را پرسيدم به اين اميد كه آشنا در آيد وهمين باعث 

باالخره كمي . احساس نزديكي اش به من و آرامشش گردد
م گرفت، اشك هايش را پاك كرد و ماجرا را به اين آرا

  : گونه تعريف كرد
پسرم مدتها در كردستان در صف حزب دموكرات مبارزه 

نمي دانم چه شد كه برگشت و رفت خودش را . مي كرد
دولت آن موقع از اين كارها استقبال مي كرد، . تسليم كرد

مي . دمولود را هم آزاد گذاشتند و كاري به كارش نداشتن
داني كه فقر و بيكاري در كردستان جوانها را به تهران مي 

در جائي در . او هم به دنبال لقمه ناني به تهران رفت. كشاند
جائي بود كه آهن پاره ها و . ميدان شوش كاري گير آورد

ضايعات آهن را پرس مي كنند و بعد به ذوب آهن مي 
ما يك شب ا.  ماه بود كه در آنجا كار مي كرد9. فروشند

اين خبر را . پاسداران ريختند كارگاه و دستگيرش كردند
به در . فوري بلند شدم و آمدم تهران. دوستانش به من دادند

باالخره رفتم نماينده . هر زنداني رفتم و سراغ  او را گرفتم 
مجلس را ديدم و از طريق او توانستم از محل زنداني شدن 

داني بود، به آنجا رفتم و مولود در اوين زن. پسرم مطلع شوم
 2بعد از آن هم هر .  به هر صورت توانستم با او مالقات كنم

ماه يك بار با هزار سختي و مشقت ميامدم تهران و 
تا . دلم به همين خوش بود. ميديدمش و دوباره بر ميگشتم

اين كه امروز صبح هم كه طبق معمول به مالقات مولود به 

حاال در خاوران است و وقتي اوين رفتم، گفتند كه پسرت 
اصرار كردم كه مي خواهم حتماً با او مالقات كنم، شماره 

فكر كردم زندان مولود را عوض كرده اند . اي به من دادند
تا حاال . و مانده بودم كه چطور زندان خاوران را پيدا كنم

دم در اوين از زن و مردي . زنداني به آن اسم نشنيده بودم
القات دخترشان، سوال كردم كه چطوري كه آمده بودند م

بروم زندان خاوران؟ آنها با حالت خاصي به روي هم نگاه 
راهم را گرفتم كه بروم و از كس . كردند و گفتند نميدانيم

ديگري بپرسم، ولي درهمين حين شنيدم كه آن خانم به 
 آن آقا "گناه دارد موضوع را بهش بگو" -:شوهرش گفت

راستش من نميدانم خاوران ": صدايم كرد وبه من گفت
ايم هر كسي را كه در شهريور ماه اعدام  كجاست اما شنيده

يك . "اند تو زمينهاي خاوران دفن كرده اند اند برده كرده
چي ؟ . دفعه احساس كردم كه دنيا بر سرم خراب شد

آيا . اعدام؟ اصالً نمي توانستم چنين چيزي را باور كنم
اً پسر من، مولود مرا كشتند، درست شنيده بودم؟ آيا واقع

؟ رفتار چند لحظه پيش زندانبانان را كه با !اعدامش كردند
خونسردي تمام تنها يك شماره و اسم خاوران را به من داده 

مگر مي شد باور كرد كه آنها به . بودند را به ياد آوردم
همين راحتي پسرم را كشتند و خبرش را هم اينطوري به من 

ر خودم و بر گشتم پيش نگهبان دم در و دادند؟ زدم تو س
اي و من سني، ترا به امام علي كه من هم  تو شيعه: گفتم

درويش او هستم و ترا به امام حسينت، راستش را به من بگو 
خاوران زندان است يا گورستان؟ خدا خدا مي كردم كه آن 

اما . چه آن زن و شوهر به من گفته بودند دروغ باشد
خاوران ! بنده خدا": با زهر خندي گفتپاسداربر گشت و 

كافران و منافقين را كه اعدام ! نه زندان است و نه گورستان
يي هم  اين شماره. ميكنند ميبرند آنجا و زير خاك ميكنند

شانس آوردي كه بهت . اند شماره قبرش است كه بهت داده
  . "اند شماره داده

. درويش عرق سردي برتنم نشست من با شنيدن حرفهاي
مي . شكي در جنايتكار بودن رژيم جمهوري اسالمي نداشتم

دانستم كه اين رژيم چه جوانهائي را كشته است بدون آن 
ولي . كه حتي خود را ملزم به ارائه دليلي براي مردم بداند

اين ديگر در مخيله ام نمي گنجيد و نمي توانستم حتي 
عدام تصور كنم كه اين رژيم جالد با پاسداران رذلش خبر ا

جگرگوشه اين پيرمرد را به اين شيوه و با ابراز چنان 
  .  سخناني به او داده باشند

  
درويش كرد، اكنون با هاي هاي مي گريست اگر چه سعي 
ميكرد دنباله حرفهايش را بگيرد؛ و باالخره همانطور گريه 

حاال ميخواهم هر طوري شده بروم : كنان، با هق هق گفت
! خواهم با چشم خودم ببينمشمي ! قبرش را پيدا كنم

حداقل جسدش را ببينم و گرنه چه جوابي دارم كه براي 
ضجه هاي درويش و احساس درد . مادر و خواهرانش ببرم

وغم تلنبار شده در قلبش، براي هر انساني، بي رحمي و 
قساوت پاسداران قصاب اوين و قلب سياه آنان را هر چه 

  .بيشتر زنده و برجسته مي كرد
  

ن روزها در جامعه خفقان زده ما، مردم هنوز از جنايت در آ
بزرگي كه رژيم دار و شكنجه جمهوري اسالمي در سياه 
چالهاي خود با قتل عام هزاران تن از زندانيان سياسي بي 

خود من نيز . دفاع آفريده بود، در وسعتي زياد مطلع نبودند
اگر چه راجع به اين موضوع چيزهائي شنيده بودم و مي 

انستم كه رژيم، باز ننگ و جنايت جديدي در زندان هاي د
خود بوجود آورده است، امابهيچ وجه از ابعاد آن خبر 

درعين حال هرگز برايم اين امر كه دژخيمان .  نداشتم
جمهوري اسالمي جوانان مردم را در زندان هاي خود مي 
كشند و بعد جسد آنان را چون الشه يك حيوان در گوشه 

ين هاي خاوران، زير خاك مي كنند، قابل باور اي، مثل زم
آيا واقعاً آنچه اين درويش كرد به من مي . و قابل هضم نبود

گفت واقعيت داشت؟ از حرفهاي او و تصوير صحنه هائي 
  .كه او توضيح مي داد، اضطرابي سخت بر جانم افتاد

  
من  يك كارگر و يك فرد سياسي بودم كه شرايط زندگي 

هم تحت . موقعيت زياد تعريفي نداشتخودم هم در آن 
تعقيب بودم و هم فشار تأمين زندگي خود و خانواده ام بر 

ام را  در آن روزها موفق شده بودم كه خانواده. دوشم بود
. به روستا بفرستم و خودم هم در تهران دنبال كار ميگشتم

ارتباطم با تشكيالت سياسي اي كه قبالً با آن كار مي كردم 
اتاقي را در سرآسياب اجاره كرده بودم وبه . گسسته بود

با چنين پيش زمينه اي واضح . سختي روزگارميگذراندم
است كه كشتار زندانيان سياسي موضوعي نبود كه من 

حرف بزند ولـی    سعی می کرد بتواند با من       
گریه امانش نمی داد با هق هق و صـدائی          

مولود، پـسرم، پيـشمرگ حـزب       : لرزان گفت 
گریـه  . کـشتندش، کـشتندش   . دموکرات بود 

  . امانش نداد که دنباله حرفش را بگيرد
این که امروز صبح هم که طبـق معمـول بـه          
ــد کــه     ــتم، گفتن ــن رف ــه اوی ــود ب مالقــات مول

ی اصـرار   پسرت حاال در خاوران است و وقتـ       
کردم که می خواهم حتمًا با او مالقات کنم،         

فکـر کـردم زنـدان    . شماره ای بـه مـن دادنـد      
مولود را عوض کـرده انـد و مانـده بـودم کـه              

تــا حــاال . چطــور زنــدان خــاوران را پيــدا کــنم 
ــودم   ــشنيده ب ــه آن اســم ن ــدانی ب دم در . زن

اوین از زن و مردی کـه آمـده بودنـد مالقـات             
 کـه چطـوری بـروم       دخترشان، سـوال کـردم    

زندان خاوران؟ آنها با حالت خاصـی بـه روی         
راهـم را   . هم نگـاه کردنـد و گفتنـد نميـدانيم         

گــرفتم کــه بــروم و از کــس دیگــری بپرســم، 
ولی درهمين حين شـنيدم کـه آن خـانم بـه            

گنـــاه دارد موضـــوع را  "-:شـــوهرش گفـــت
: آن آقا صدایم کرد وبه مـن گفـت        " بهش بگو 

ان کجاسـت امـا     راستش من نميدانم خـاور    "
ایم هر کسی را کـه در شـهریور مـاه             شنيده

انـد تـو زمينهـای خـاوران          اند برده   اعدام کرده 
یک دفعه احساس کردم کـه  ". دفن کرده اند  

چی ؟ اعدام؟ اصـًال     . دنيا بر سرم خراب شد    
 ....نمی توانستم چنين چيزی را باور کنم
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بسياري از دوستان و رفقا و . بتوانم براحتي از كنارش بگذرم
آشنايان خودم از مبارزين آزاديخواهي بودند كه توسط 

در . مي دستگير و زنداني شده بودندرژيم جمهوري اسال
حالي كه از شنيدن سخنان درويش شديداً منقلب شده بودم، 
پيش خود گفتم حتماً بايد با او به خاوران بروم و با چشمان 

اما در همين . خودم ببينم كه در اين گورستان چه مي گذرد
پس او چي؟ اگر خواهرم . حال خواهرم را بياد آوردم

را نبينم، دق ميكنم و هيچگاه خودم را بميرد و من او 
از يك طرف نمي توانستم از . دو دل شده بودم. نميبخشم

مسافرت به كرمانشاه و ديدن خواهرم صرفنظر كنم و از 
طرف ديگر عدم همراهي با اين پدر پير با كوهي از درد و 

پس . غم در دلش برايم به معني زير پا گذاشتن انسانيت بود
البي بودن چه بود؟ چطور مي توانستم آنهمه ادعاي انق

اهداف و آمال مبارزاتيم را فراموش كنم و اين مرد را به 
فكري به خاطرم . حال خود رها كرده و عازم مسافرت شوم

  : رسيد و به  درويش كه حاال اسمش را هم ميدانستم گفتم
ببين درويش محمد جان بيا با هم برويم كرمانشاه، من پول 

شب خانه خواهر من . گشت ترا هم ميدهمبليط رفت و بر 
ميمانيم و قول ميدهم فردا دوباره برت گردانم تهران و با هم 

باور كن اگر خواهرم مريض نبود همين . به خاوران برويم
امروز از صبح دارم تالش ميكنم . االن همراهت مي آمدم

كه با آنها تماس بگيرم ولي گوشي تلفن را كسي بر 
اقي افتاده، به همين خاطر از شما پوزش نميدارد، حتما اتف

ولي . ميخواهم كه االن نمي توانم همراهت به خاوران بروم
قول ميدهم اگر با هم رفتيم كرمانشاه، بر گشتني همراهت 

  .بيايم  و با هم مي رويم خاوران
  

درويش متوجه همه حاالت و رفتار من بود و ديده بود كه 
به همين . تي پيدا كردممن پس از شنيدن حرفهاي او چه حال

او در حالي كه با . خاطر حس مي كرد كه دروغ نمي گويم
ديدن اضطراب و دودلي من بارقه هاي اميدي در چشم و 
صدايش برق مي زد، بر گشت و گفت بهتر است باز به خانه 

نبودن آنها در خانه حتماً به معني . خواهرت زنگ بزني
ل من اين طور مي آيد به د. افتادن اتفاق بدي براي او نيست

شايد رفته بودند پيش دكتر كه در . كه خواهرت خوب شده
نه اين طور نيست كسي كه اخيراً از : گفتم. خانه نبودند

. پيش او آمده به من گفته كه حال خواهرم خيلي بد است
به همين خاطر هم تأكيد زيادي به من كرد كه به ديدن او 

تلفن مي كنم كه خبري البته، باشه االن مي روم و . بروم
  . بگيرم

  
محض خاطر اين درويش دل شكسته هم بود گفتم زنگي 

براي اين كار خواستم عازم شوم، اما گوئي به دل . بزنم
درويش برات شده بود كه خواهرم واقعاً حالش خوب 

دستم را دوباره گرفت و گفت نه اين جوري . است

 قول بده اگر خواهرت حالش خوب بود از. شود نمي

با خنده ! مسافرتت صرف نظر كني و با هم برويم خاوران
در خانه . به او قول دادم و بعد به خانه خواهرم زنگ زدم

او مريض بود و . بودند و توانستم با خواهرم صحبت كنم
مي گفت كه دلش برايم خيلي تنگ شده و با اصرار ازمن 

اما از طرز حرف زدنش . مي خواست كه به ديدنش بروم
كردم كه حالش آنقدرها هم كه به من گفته شده احساس 

به او قول دادم كه حتما به زودي به ديدنش . بود، بد نيست
با ). متاسفانه آن قول تا حاال عملي نشده است. (خواهم رفت

صحبت با ديگر اعضاي خانه از اين امر مطمئن شدم كه 
  .خطر مرگ خواهرم را تهديد نمي كند

  
 خواهرم آسوده شده بود و كامالً حاال ديگر خيالم از بابت

اما حاال ديگر . آماده بودم كه با درويش به خاوران بروم
شب نزديك مي شد در حالي كه  ما تا . خيلي دير شده بود

با . رسيدن به خاواران سه ساعت هم بايد راه مي پيموديم
درويش صحبت كردم و گفتم كه در تاريكي شب قادر به 

بود و اجباراً بايد تا فردا صبح پيدا كردن جسد نخواهيم 
  .  صبر كنيم

***  
 صبح، من و درويش محمد در صف 6فرداي آن روز ساعت 

بوس  طوالني كارگران و زحمتكشاني بوديم كه منتظر ميني
ميني بوس ها با شتابي عجيب به طرف افسريه، جاده . بودند

هاي آجرپزي خاتون آباد سرازير  خراسان و شايد كوره
افرين هر كدام مسلماً به دليلي وهر كدام با مس. ميشدند

  .انگيزه اي متفاوت عازم آن محل ها بودند

گاهي گريه ميكرد و . درويش محمد همچنان بي تاب بود
درك .  مي گفت"ياهو ياهو"گاهي با صداي بلند 

احساسات زخم خورده و مجروح او در آن لحظه بسيار 
؟ آيا در براستي در فكر او چه مي گذشت. دشوار بود

گوشه ذهن خود هنوز اميد به اين داشت كه خبري كه 
شنيده بود، دروغ باشد؟ شايد با رفتن به خاوران مي 
خواست اميدوار شود كه جگر گوشه اش را نكشته اند؟ يا 
برعكس، او مي رفت تا پيكر سوراخ شده فرزند دلبندش را 
با دو چشم خودش ببيند؟ شايد وقتي فرياد ياهو ياهو سر 

يداد در اين فكر بود كه چگونه اين خبر هولناك را به م
مادر زجر ديده و خواهران و برادران گرسنه و ژنده پوش 
مولود بدهد؟ يا شايد هم با اين فرياد داشت قاتالن بيرحم 

در هرحال ..... وشايد... مولود را نفرين مي كرد و شايد
گريه و حركات بي اختيار درويش باعث جلب توجه 

من نگران بودم كه ممكن است همين .  به او مي شدديگران
به او توضيح . حركات او هردوي ما را به درد سر بيندازد

دادم كه حركاتش ممكن است بعضي عوامل رژيم و آدمهاي 
خرافي را عليه ما تحريك كند و باعث شود كه هيچگاه 

اما اين حرفها نمي توانست قلب . نتوانيم خاوران را ببينيم
ن مرد عزيز از دست داده را التيام بخشد و يا او را مجروح آ
درويش در حاليكه از نگاهش عجز مي باريد، . آرام سازد

كوشيد تا حرف مرا در نظر گرفته و به خودش حداقل در 
اما حاال اين من بودم كه بعد از اين توضيح . ظاهر غالب شود

رويم نميشد كه به . و درخواست از خودم شرمم آمده بود
مي فهميدم كه . اش نگاه كنم ره سياه سوخته و چروكيدهچه

تنها آن گريه و زاري و ياهو ياهو بود كه او را سرپا نگه 
داشته بود و من نيز در هراس از اين كه نكند كار او امنيت 
. خودش و مرا بخطر اندازد، مانع انجام آنها شده بودم
ش ميدانستم درون او مثل كوره آهن ميجوشد و دارد خود

پيش خود مي گفتم چه دنياي . اي نبود اما چاره. را ميخورد
زشت و غير انساني كه حتي وقتي حكومت يك مشت 
سرمايه دار رذل و سود پرست، حكومت سركوبگرجمهوري 
اسالمي جان فرزند دلبند مردم محروم و زحمتكش را 
گرفته، اين مردم حتي حق فرياد كشيدن و سوگواري براي 

براستي در آن زمان چند . ه اش را ندارندعزيز از دست رفت
تعداد از مادران و پدران دل شكسته و سوگوار ديگر بودند 

حتي فكركردن به اين ! كه وضع اين مرد درويش را داشتند
  .موضوع مو را بر بدن سيخ مي كرد

  
باالخره در صف منتظرين، نوبت ما شد و به ميني بوس 

به شاگرد نزديك شديم، آرام از صف خارج شده و 
بوس نزديك شدم و بسيار يواش ودر گوشي بهش  ميني

گفتم كه بزرگي در حق ما بكند و اگر ميداند كه آن 
او با صدائي كه . گورستان كجا است ما را آنجا پياده كند

 اين كه "ها بلدند از خودشان در بياورند گفت  تنها لمپن

صدای کالغها و . ...نميدانم چقدر راه رفتيم
بعضی دیگر از پرندگان و وزوز مگس هی 

باالخره تپه خاکی . تر و بيشتر ميشدبيش
بزرگی در جلوی ما نمودار شد و ما به 

معلوم بود که با بلدزر خاک . طرفش رفتيم 
فکر نمی کنم درویش . ریزی شده بود

وقتی نزدیکتر . محمد موضوع را متوجه شد
شدیم دیدم بر روی آن تپه خاکی دوغ آب 

شاید به این دليل این کار را . آهک ریخته اند
کرده بودند که جسدها سریع پوسيده و از 

وقتی به آنجا رسيدیم با ناباوری . بين بروند
دستخطی را در آنجا خواندم که نوشته بود 

این ". مزار دسته جمعی شهيدان مجاهد"
نشان ميداد که کسان دیگری قبل از ما آنجا 

نمی شد فهميد که در آن لحظات . اند آمده
می در قلب آن مرد دل شکسته چه 

گذشت و چه طوفانی در وجود زخم خورده 
ساکت بود و مات و متحير . او جریان داشت

نه چيزی ميگفت و نه . به اطراف نگاه ميکرد
حاال دیگر فغان و ناله ای از او شنيده می 

انگار او احساس کرده بود که فاجعه . شنيد
به درویش  گفتم . عظيمی رخ داده است

یی در   همين جا است ولی ظاهرا شماره
در حالی که راه می رفتيم . کار نيست

قبری . وحشت زده به اطرافم نگاه ميکردم
اما حاال حس ميکردم که دارم . در کار نبود

روی اجساد راه ميروم، به همين خاطر 
سعی ميکردم که جای پایم را طوری 
ای  انتخاب کنم که پایم را روی جنازه

  ....نگذارم
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لو  بيا ج"لعنت آباد"يواش گفتن ندارد، هر وقت داد زدم 
اش به من فهماند كه لمپن  حركات لب و لوچه. "و پياده شو

او جواني . ِدر مسجدي و حزب اللهي نيست و خطري ندارد
بود كه دلش ميخواست به همان شيوه زمان شاه، لمپن در 

  .گاراجي باقي بماند
  

بوس سربااليهاي جاده خراسان را طي كرد به  ميني
يري به آن سربااليي ناهمواريهاي خاوران رسيد و ازين سراز

دل من مثل سير وسركه . و بالعكس در حال حركت بود
ميجوشيد و احساس ميكردم كه با نزديك شدن به محل، 
رگهاي گردنم به صورت عجيبي ميزنند، طپش قلبم را مي 

. شايد از ترس بود و شايد از هيجان و شايد از هر دو. شنيدم
وبرو خواهيم نمي دانستم كه در آن محل با چه صحنه اي ر

  .شد
  

بوس با لحن خودش داد زد  چند لحظه بعد، شاگرد ميني
خوشبختانه درويش محمد . "لعنت آباديهاش خوش آمديد"

كه زبان اصلي اش كردي بود و از اين نوع فارسي حرف 
زدن زياد سر در نمي آورد، چندان حاليش نشد كه او چه 

 حتماً مي گويد، وگرنه اگر آن مفاهيم حاليش مي شد، دلش
چندين برابر مي شكست و ممكن بود با نشان دادن عكس 

دستش را گرفتم و گفتم . العمل كار دست خودش بدهد
لعنت "در اينجا توضيح دهم كه از زماني به آنجا . پياده شو

 گفته مي شد كه اعدام شدگان متعلق به گروهاي "آباد
. سياسي مخالف رژيم جمهوري اسالمي را به آنجا مي بردند

درواقع، اين نام را  پاسدارها و بسيجيها سعي مي كردند 
اما بعدها هنگامي كه آزاديخواهان . دردهن مردم بياندازند

را در گورهاي دسته جمعي در آنجا قرار داده و واقعيت 
جنايت هولناك قصابان جمهوري اسالمي هر چه بيشتر رو 
شد و مردم با رفت و آمد خانواده هاي جان باختگان به 

ورستان به عمق و ابعاد جنايت آخوندهاي حاكم واقف گ
شدند، احترام بسيار زيادي به خانواده هايي كه به اين منطقه 
مي رفتند گذاشته و ديگر كسي از مردم، لغت لعنت آباد را 

كما اين كه امروز از آن گورستان . براي خاوران بكار نبرد
  .به عنوان گلزار خاوران اسم برده مي شود

  
سكوت زجر . يدن به محل، شروع به قدم زدن كرديمبا رس

آفتاب باال آمده بود و . دهنده اي در آنجا حكمفرما بود
در آنجا تنها يك جاده . گرما را داشتيم حس ميكرديم

خاكي بود و راه ديگري نبود، همان جاده را بدون حرف 
. صداي تپش قلبم را مي شنيدم. زدن گرفتيم و رفتيم جلو

 با صفاي رفقاي كمونيست و غير كمونيستم، چهره خندان و
نوجوانان و جواناني كه شادترين و دلپذيرترين دوران 
زندگي ام را با آنها گذرانده بودم را در جلوي چشم خود 

گوئي آنها بر فراز آن منطقه و در باالي سرم در . مي ديدم

حتي صداي آشناي آنان در گوشم بود . گشت و گذار بودند
 شنيدم و با ناباوري به خودم مي گفتم آيا آنها و آنها را مي

آيا جسد هاي آنان را هم در همينجا انداخته . را هم كشته اند
اند؟  اين فكر آنقدر وحشتناك بود كه نمي توانستم به آن 

گويي در خالء مطلق راه مي رفتم، وضع خاص و . باور كنم

وضع درويش محمد از من هم . غير قابل توصيفي داشتم
ر بود او داشت لرزان و حيران در وادي مرگ بسوي بدت

فرزند دلبندش گام برمي داشت تا مگر بتواند جسم بي روح 
او را درسينه اش بفشارد، چشمانش را ببوسد و پيكر او را 

او با اميد يكبار ديگر به آغوش كشيدن جگر . لمس كند
گوشه اش، مولود عزيزش به گورستاني پا مي گذاشت كه 

د خفه و يا سوراخ سوراخ شده او را در زمين جالدان جس
  .وسيع و بي انتهاي آنجا رها ساخته بودند

  
هر دو در افكار خود غوطه ور . نميدانم چقدر راه رفتيم

صداي كالغها و بعضي ديگر از پرندگان و وزوز . بوديم
باالخره تپه خاكي بزرگي در . مگس هي بيشتر و بيشتر ميشد

معلوم بود كه با .  به طرفش رفتيم جلوي ما نمودار شد و ما
فكر نمي كنم درويش محمد . بلدزر خاك ريزي شده بود

وقتي نزديكتر شديم ديدم بر روي . موضوع را متوجه شد
شايد به اين دليل . آن تپه خاكي دوغ آب آهك ريخته اند

اين كار را كرده بودند كه جسدها سريع پوسيده و از بين 
يم با ناباوري دستخطي را در آنجا وقتي به آنجا رسيد. بروند

. "مزار دسته جمعي شهيدان مجاهد"خواندم كه نوشته بود 
  .اند اين نشان ميداد كه كسان ديگري قبل از ما آنجا آمده

نمي شد فهميد كه در آن لحظات در قلب آن مرد دل 
شكسته چه مي گذشت و چه طوفاني در وجود زخم خورده 

مات و متحير به اطراف نگاه ساكت بود و . او جريان داشت
نه چيزي ميگفت و نه حاال ديگر فغان و ناله اي از او . ميكرد

انگار او احساس كرده بود كه فاجعه . شنيده مي شنيد

به درويش  گفتم همين جا است ولي . عظيمي رخ داده است
در حالي كه راه مي رفتيم . يي در كار نيست ظاهرا شماره 

اما . قبري در كار نبود. ه ميكردموحشت زده به اطرافم نگا
حاال حس ميكردم كه دارم روي اجساد راه ميروم، به همين 
خاطر سعي ميكردم كه جاي پايم را طوري انتخاب كنم كه 

من مي دانستم كه تاريخ . اي نگذارم پايم را روي جنازه
دنياي طبقاتي ما مملو از جنايات و قتل عام ها و وحشيگري 

وده است كه براي حفظ قدرت و هاي طبقات حاكمي ب
تامين منافعشان از انجام هيچ گونه رذالتي بر عليه مردم 

جنگها، قتل عامها، . محروم و تحت ستم ابا نكرده اند
زندانها، شكنجه ها، پاكسازي هاي نژادي و قومي، جنايات 

ولي در آن . همه را مي دانستم.... نازيستها و امپرياليستها  و 
م آنچه را كه مي ديدم با هيچيك از فاجعه لحظه نمي توانست

راستي . هايي كه خوانده و يا شنيده بودم مقايسه كنم
مزدوران جمهوري اسالمي چند نفر را كشته و در آنجا با 
شتاب دفن كرده  بودند؟ در آن شهريور داغ  و خونين و 
در زير خاك گرم تپه اي كه من و درويش محمد  بر آن 

ر تپش چند زن و مرد، پير و جوان و ايستاده بوديم قلب پ
نوجوان با گلوله هاي نفرت جانيان از هم دريده شده بود؟ 
ننگ و نفرت بر جانياني كه با رذالت تمام اجساد قربانيان را 
در آنجا رها ساخته بودند به اين اميد كه خوراك حيوانات 

حتي در قرون وسطي هم اجساد طاعونيان را ....  شوند
  .  هم نمي ريختند و رها نمي ساختندبدينگونه روي

  
. پريشان و خشمگين به گشتن در اطرافمان ادامه داديم

مگسها به صورت . كالغها عجيب حمله كرده بودند
وحشتناكي به هوا بر مي خاستند در آن وادي مرگ، بوي 
. اجساد مرده همه جا پيچيده بود و دماغ انسان را مي ازرد

 نداشت و دستمال سرش درويش محمد هم تاب تحملش را
صبح اول وقت . را باز كرد و به دور دماغ و دهانش پيچيد

من بودم و درويش محمد و . بود و كسي در آن اطراف نبود
در . سيل پشه و مگس و كالغها و آفتابي كه از باال مي تابيد

ناگاه  ناله . چنين حال و احوالي دست به تجسس زده بوديم
د تكه پاره اي از زير خاك جس. و فغان درويش بلند شد

بيرون زده بود و درويش فكر كرد كه آن عزيزش، مولود 
بطرف او رفتم ولي بسختي توانستم آنچه را كه ..... است

  .ديدم باور كنم
  

سرو كله جواني بيست تا بيست و پنج ساله از خاك بيرون 
. قسمتهاي زيادي از گوشت صورتش رفته بود. افتاده بود

ن و زار سعي ميكرد تشخيص بدهد كه درويش پير ناال
به زبان كردي و . پسرش است يا نه، ولي امكانش سخت بود

به شيوه خاص عزا داري كردها مويه مي كرد و شعر مي 
باالخره با معاينه جسد و شايد هم  از روي غريزه . گفت

قوي پدري كه حتي جسد غير قابل تشخيص جگر گوشه 

از همان اول صبح کالغهـا مـارا عاصـی          
موقعی که من رفته بـودم      . کرده بودند 

ــش ســعی     ــد وســایل، دروی ــرای خری ب
ا بترسـاند و از آنجـا       کرده بود کـه آنهـا ر      

دور کند، اما این کار فایده نکـرده بـود و           
آنها همچنان در دور و بر ما از این ور به           

کــالغ هــا آشــکارا   . آن ور مــی پریدنــد 
منتظــر بودنــد کــه مــا بــرویم و آنهــا بــه  

درویــش محمــد . جــسدها هجــوم ببرنــد
ــم در آن     ــاهی راه ــه روب ــت ک مــی  گف

بلــه الشــخورها و . حــوالی دیــده اســت
ندگان منتظر بودند تـا مـا آن محـل را           در

ــه      ــسادی ک ــای اج ــا بقای ــيم ت ــرک کن ت
الشخورها و کرکسان حکومتی در آنجا      

. رهــا ســاخته بودنــد را از هــم بدرنــد    
معلوم بود که اکنون هر دو داشتيم بـه         

بهـم نگـاه    . این موضوع فکر می کـردیم     
مــی کــردیم و مــن در نگــاه او پرســش  
هــای زیــادی کــه نهفتــه بــود را مــی      

 ...واندمخ
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 "مولود"د آن جوان، اش را مي شناسد، مطمئن شد كه جس
درست مثل مولود . اما او جسد را رها نكرد. او نيست

خودش مثل جگر گوشه خودش بدون اين كه فرقي قايل 
شود، با نيروي عجيبي و با دستهايش شروع كرد از زمين 
خاك كندن و ريختن آن بر روي جنازه، در حالي كه 

 "بهااي خدا لعنتتان كند ال مذه": درهمين حال فرياد ميزد
و من در درونم اين ندا را ). منظورش جمهوري اسالمي بود(

! مرگ برجانيان! نفرت بر مزدوران سرمايه: سر داده بودم
در آن لحظه و در آن وادي مرگ، درويش شرافتمند و 
داغدار خود را پدر آن جوان شهيد رها شده به آن صورت 
فجيع در خاك مي ديد؛ و براستي آيا يك پدر مي تواند 

سد نيمه مدفون شده جگر گوشه خود كه توسط دشمنان ج
انسان و آزادي برخاك افتاده است را ببيند و از كنار آن بي 

  اعتنا رد شود؟ 
  

 تا 10حدود بيست متر پائين تر . به تجسس خود ادامه داديم
خاكي كه بر اين جنازه ها .  گور جداگانه را ديديم15

ه باد ميتوانست بر ريخته بودند شايد كمتر از خاكي بود ك
با ماژيك بر قلوه . قربانيان تمام بدنهاشان پيدا بود. آن بريزد

سنگ هاي كنار قبرها شماره هايي نوشته شده بود كه بر 
بعد ها من از يكي از . (باالي هر قبري گذاشته شده بودند

نمايندگان سنندج در مجلس جالدان شنيدم كه آنهايي كه 
ند كه كمونيست و يا مجاهد اند كساني بود شماره داشته

  .) نبوده و حكم كافر بر آنها روا نبوده است
  

يي كه در دست درويش  باالخره پس از مدتي محل شماره
براستي كه واژه ها براي توصيف آن . بود را پيدا كرديم
مولود، پسر درويش را با همان لباس . لحظه قاصر هستند

ا ديد بي اختيار و پيرمرد تا اور. كرديش انداخته بودند آنجا
نعره زنان خودش را پرتاب كرد بر آن قسمت از تپه خاكي 

  ....  و
  

ديگر از فرط گريه صدايش . درويش محمد مويه ميكرد
فرق كرده بود در واقع اشكي از او سرازير نبود، بصورت 

او رو به جنازه پسرش مي گفت . هيستريكي زوزه مي كشيد
دند ولي اين از خدا بي اي كاش هزار بار ترا اعدام ميكر

شايد نيم ساعتي ! خبران به اين شيوه ترا دفن نمي كردند
بيشتر گريه كرد و بعد زانو زد و سرش را رو به آسمان 

! مرا عفو كن! خدايا هزار بار استغفراهللا": گرفته و گفت
اما من دست ! هيچ مسلماني براي شهيدش گريه نميكند

لود من مظلوم بود خدايا مو. خودم نبود كه گريه كردم
ومستحق اين جزا نبود حقش را از دشمنانش 

پيرمرد داغديده پسر جانباخته اش !  بله"و..و..و.و....بگير
 پس از نفرين "خداي خود"را شهيد مي خواند و از بارگاه 

قاتالن او از اينكه براي شهيد راه آزادي، گريه كرده بود 
  .طلب بخشش مي كرد

  
: اثه، بلند شد و رو كرد به من و گفت بعد از آن توبه و استغ

مردانگي زيادي در حقم كردي توان جبرانش را ندارم اما "
ولي يك . مطمئن هستم كه خدا پاداش شما را خواهد داد

. همت ديگر هم از شما ميخواهم، اين كار را بكن و بعد برو
اين حرفها در شرايطي به من گفته مي شد كه بشدت منقلب 

ن لحظه توان هضم اين همه وحشيگري شده بودم و در آ
در چنين حالتي مگر من مي توانستم . وقساوت را نداشتم
بهش گفتم هر كاري از دستم بر بيايد !  راهم را بكشم و بروم

يك بيل و يك ":انجام ميدم بگو چي ميخواهي؟ گفت 
   "كلنگ،همين

***  
  

يك بيل و يك .  بود كه در جاده خراسان بودم12ساعت 
مقداري انگور و پنير، چند عدد نان سنگك و يك كلنگ با 

پول زيادي در بساط نداشتم . گالن بيست لتري آب خريدم
يك سواري گرفتم . ولي به هرحال بايد سهمي ادا مي كردم

  . و وسايل را در آن گذاشته و بر گشتم پيش درويش محمد
وقتي درويش را پيدا كردم، با جنازه هائي كه از شماره 

اول شروع كرديم به درست كردن . مواجه شدمبيرون بود 
او با . قبر مولود به همان ترتيبي كه درويش مي خواست

. احتياط خاصي كار ميكرد چند تكه نخ را به هم گره زد
بلندي قامت مولود كه از وحشيگري هاي مزدوران  ويران 

اين كار را با شيون خاصي كه سر . شده بود را اندازه گرفت
درويش براي قامت و قد و باالي . م مي دادداده بود انجا

او از ته دل براي مولودش و در . نوجوانش شعر مي خواند

توصيف جوان رشيدش مي خواند و صداي او با آوازهاي 
شروع كرد به .....  عاشقانه اش قلب مرا بسختي مي فشرد
كند و من خاكها را  كندن زمين، او زمين را ديوانه وار مي

 سر انجام وقتي عمق گودال به نظرش كافي .ميريختم بيرون
آمد، شال كمرش را باز كرد و سرتاسر جسد را در آن 
پيچيد و درحالي كه مي گريست مولود را در آغوش 
گرفت؛ بعد با كمك يكديگر و با احتياط زيادي مولود را 

هاي زجرآور اين پدر پير  قبل از  ناله. درون قبر گذاشتيم
ن كه اولين بيل خاك را روي او آخرين وداع و قبل از اي

اين آخرين باري بود كه پيرمرد زخم . بريزيم، بلند شد
خورده مولود جوانش را، موجود عزيز و گراميش كه با 
شيره جان خود، با رنج و درد و فقر، بزرگش كرده بود را 

از اين پس اگر او دوباره به اين محل مي آمد .... مي ديد
 طريق خاكي سخن گويد كه در مي بايست با مولود خود از

گلزار خاوران تن برهنه و پاره پاره او را تا ابد در آغوش 
  .   گرفته بود

  
با پايان دفن مولود، بي اختيارنگاه ما به طرف سايريني جلب 

از ديدن اينهمه . شد كه پيكرشان از خاك بيرون افتاده بود
. جنازه افتاده بر زمين، حالت خفگي به من دست مي داد

از طرف ديگر . ديگر طاقت ماندن در آن محيط را نداشتم
چون خيلي وقت بود كه كار بنايي نكرده بودم، به خاطر 
قبر كندن و خاك كردن مولود، دستهايم تاول زده بودند، 

درويش . بعضي از تاول ها هم تركيده و مرا آزار ميدادند
داشت فاتحه ميخواند و من مات و بهت زده  اميدوار بودم 

  . ه بعد از خواندن فاتحه راهمان را بگيريم و برويم ك
  

خدا "فاتحه كه تمام شد، درويش رو به من كرد و گفت 
 من ".اجرت بده، بريم ديگر، شما هم كار و زندگي داريد

بوي آزار دهنده . قلباً از اين پيشنهاد راضي و خوشحال بودم
اما نه من و نه درويش . تعفن همچنان به مشام مي رسيد

محمد ديگر دماغمان را نميگرفتيم، تقريبا عادت كرده 
دور و بر خودمان را نگاه كرديم، دوريش دست برد . بوديم

گالون آب و بيل و كلنگ را بر دارد كه من به او گفتم كه 
بگذار همينجا باشند شايد به . ما ديگر اين ها را الزم نداريم

  .درد كس ديگري در اينجا بخورد
  

موقعي . ح كالغها مارا عاصي كرده بودنداز همان اول صب
كه من رفته بودم براي خريد وسايل، درويش سعي كرده 
بود كه آنها را بترساند و از آنجا دور كند، اما اين كار فايده 
نكرده بود و آنها همچنان در دور و بر ما از اين ور به آن 

كالغ ها آشكارا منتظر بودند كه ما برويم و . ور مي پريدند
درويش محمد مي  گفت كه . نها به جسدها هجوم ببرندآ

بله الشخورها و . روباهي راهم در آن حوالي ديده است
درندگان منتظر بودند تا ما آن محل را ترك كنيم تا بقاياي 

یی که در  باالخره پس از مدتی محل شماره
براستی . دست درویش بود را پيدا کردیم

که واژه ها برای توصيف آن لحظه قاصر 
مولود، پسر درویش را با همان . هستند

پيرمرد تا . لباس کردیش انداخته بودند آنجا
اورا دید بی اختيار و نعره زنان خودش را 

  ....  از تپه خاکی وپرتاب کرد بر آن قسمت 
  

دیگر از فرط . درویش محمد مویه ميکرد
گریه صدایش فرق کرده بود در واقع اشکی 
از او سرازیر نبود، بصورت هيستریکی زوزه 

او رو به جنازه پسرش می گفت . می کشيد
ای کاش هزار بار ترا اعدام ميکردند ولی 
این از خدا بی خبران به این شيوه ترا دفن 

 شاید نيم ساعتی بيشتر گریه !نمی کردند
کرد و بعد زانو زد و سرش را رو به آسمان 

! خدایا هزار بار استغفراهللا: "گرفته و گفت
هيچ مسلمانی برای شهيدش ! مرا عفو کن
اما من دست خودم نبود که ! گریه نميکند
خدایا مولود من مظلوم بود . گریه کردم

ومستحق این جزا نبود حقش را از 
پيرمرد ! بله" و..و..و.و....ردشمنانش بگي

داغدیده پسر جانباخته اش را شهيد می 
پس از نفرین " خدای خود"خواند و از بارگاه 

قاتالن او از اینکه برای شهيد راه آزادی، 
  .گریه کرده بود طلب بخشش می کرد
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اجسادي كه الشخورها و كركسان حكومتي در آنجا رها 
معلوم بود كه اكنون هر دو . ساخته بودند را از هم بدرند

بهم نگاه مي كرديم . م به اين موضوع فكر مي كرديمداشتي
و من در نگاه او پرسش هاي زيادي كه نهفته بود را مي 

انگار مي خواست خواستي را مطرح كند ولي . خواندم
هيچكدام حرفي . اشكهايمان سرازير بود. رويش نمي شد

من حرفي نمي زدم .  نميزديم و هر دو پا به پا مي كرديم
بيان نگردد و او حرفي نمي زد تا من را كه خواسته او 
من به خوبي افكار او را مي خواندم اما . راضي نگاه دارد

براي من فرار از آن . دل و جرات بيان كردنشان را نداشتم
برزخ وحشتناك، خالصي از آن بوي آزار دهنده، نديدن 

هاي متورم و سياه  سوراخ چشمان از حدقه در آمده، بيني
ورتهايي كه حيوانات گوشتهاي آنها را شده، استخوان ص

  .اولويت پيدا كرده بود.. و..بلعيده بودند و
 

در حال رفتن بوديم كه بيل را بر داشت و چند بيل خاك 
بعد بيل را زمين گذاشت و همراه با هق . روي جسدي ريخت

 آخر مادر مرده ها يك بيل و دو بيل "هق گريه گفت
  ."! كالغها نجات دهدخاك كي ميتواند شما را از شر اين

  
نمي توانست خود را از . پيرمرد دل از آنجا نمي كنَد

آن سرزمين . خاوران با آن وضعيت فجيع اش دور كند
فرزند دلبندش در ميان . مرگ حاال ديگر خانه دوم او بود

صد ها و شايد هم هزاران مولود ديگر براي هميشه در آنجا 
 لحظه او دردش تنها اما، مي شد ديد كه در آن. آرميده بود

دردي فراتر از اين در . از دست دادن مولود، پسرش نبود
درد او حاال مولودهاي ديگري . جانش رخنه كرده بود

بودند كه جنازه هايشان بيرون از خاك افتاده بودند و 
 را آنجا ول "مولود"پيرمرد شرافتمند نميتوانست اين همه 

براستي . ود بودندبراي درويش، آنها همه مول. كند و برود
  . آنهمه شقاوت و نامردمي را چگونه مي شود توصيف كرد

  
در مورد خودم بايد بگويم كه آنها براي من، همه زندانيان 
سياسي آزاديخواهي بودند كه دژخيمان جمهوري اسالمي 

ترين شيوه ها كه شاهدش  آنها را اعدام  و به بي شرمانه
الشخور ديگري بودم، جسدهايشان را براي حيوان هاي 

اما ميان احساس من و . چون خودشان، رها كرده بودند
پدري كه برومند فرزندش را با دستان خود دور از ديار و 

من اين را درك . يار به خاك سپرد، فرق زيادي بود
انسان كه مرد ديگر يك شي است و فرقي . كردم مي

براي مرده فرقي نمي . نميكند چطوري جسدش از بين برود
د كه او را به دريا بيندازي، چالش كني و يا حيوانات كن

اما درويش با اعتقادات خاص خودش . تكه پاره اش كنند
براي او اين اجساد، اشياء و مردگان بي . چنين نمي انديشيد

از اين رو براي او خاك كردن آنها از هر چيز . جاني نبودند

و واهمه البته با توجه به ترس .  ديگري بيشتر اولويت داشت
و فشا رواني كه ديدن آن صحنه هاي فجيع در ما بوجود 
آورده بود، هيچ كدام از ما در آن موقعيت متوجه نبوديم 
كه اين اجساد خود سند جنايت بزرگي هستند كه به هر 

متوجه نبوديم كه آنها نه مردگان . ترتيب بايد حفظ شوند
گين ديناي بلكه زندگاني هستند كه بايد باشند تا بر فجايع نن

سرمايه داري كه جمهوري اسالمي حافظ آن در ايران است، 
آنها مي بايست در زير خاك مي ماندند تا . شهادت دهند

پدران و مادران ديگر هم بيايند و خاك پاكشان را در 
خلق جنايات دشمنانش را فراموش نمي . آغوش بگيرند

 كند، آثار مادي و معنوي آنان را حفظ مي كند، آنها را
سينه به سينه نقل مي كند و هر بار باديدن و شنيدن آن آثار 
خنجر انتقام خويش براي روز موعود، روز برافكندن بساط 

  .زورمندان قاتل و استثمارگر را صيقل مي دهد
  

در هر حال، مي شد ديد كه درويش براي ماندن در آن 
باالخره . گورستان و خاك كردن جسدها مصمتر مي شود

برايش هم مهم نبود كه من چه . را گرفتاو تصميمش 
در آن لحظه و پس از تمام فشارهاي . تصميمي ميگيرم

روحي و جسمي اي كه در آن روز سياه متحمل شده بود، 
خشم و . تر گشته بود اش تماما متورم شده و سياه  چهره

نفرت نسبت به مسببين جنايت فجيعي كه رخ داده بود، در 
ن و زمان فحش مي داد و من فكر به زمي. نگاهش جرقه ميزد

مي كردم و بگونه اي مطمئن بودم كه اين خشم و نفرت 
جلو آمد و رو در رويم قرار . شامل حال من هم مي شود

تُن صدايش . ديگر آن صدا و لحن سابق را نداشت. گرفت
 من از شما ": گفت. بيش از حد مصمم و قاطع شده بود

شما . ، اجرت با خدامعذرت ميخواهم كه شما را عذاب دادم
من تا اين جنازه ها را هم دفن نكنم از . برويد من ميمانم

 حرفهاي او همين هائي بودند كه از ".اينجا تكان نميخورم
اما من از اين حرفها چيزهاي ديگري . دهان او خارج شدند

در واقع مفهوم حرف هاي او براي من اين . بر داشت كردم
فرق تو و . مثل آنها هستيتو هم . برو گم شو": طور بود

آنهائي كه اين جانباختگان را با كمپرسي به اينجا ريختند 
چيست؟ مگر نه اين كه آنها اين جسدها را همين جوري ول 
كردند و رفتند؟ تو هم ميخواهي اين كار بكني، برو و از 

 در اين افكار غرق بودم كه ديدم ".جلو چشمانم گم شو
ي دهد و مي گويد حالت خوبه؟ پيرمرد شانه هايم را تكان م

  !بهتره شما برويد ديگر حالت دارد به هم ميخورد
  

. عرق سردي بر تمام بدنم نشسته بود احساس شرم مي كردم
به خود مي گفتم او درست فكر كرده، هرچند بر زبان 

من سه ساعت در آنجا بودم و به سختي مي . نياورده بود
ا حرفهاي درويش وحال ب. توانستم آن محيط را تحمل كنم

اين طور احساس مي كرم كه بين من وآن پاسداري كه 
جسم بي جان آن جانباختگان را در آنجا ريخته و رفته بود 

احساس . چه فرقي وجود دارد، چون منهم دارم فرار ميكنم
آن . گناه مي كردم و رويم نمي شد به درويش نگاه كنم

رژيم جنايتكار جسد ها متعلق به عزيزاني بودند كه در مقابل 
جمهوري اسالمي سرخم نكرده و با ايستادگي خويش در 
مقابل دشمن از منافع توده هاي رنجديده مردم دفاع نموده 
و با پاسداري از شرف و حيثيت آزاديخواهان راه رسيدن به 

. نگاهي به اطرافم انداختم. آزادي را هموار كرده بودند
شمان از حدقه چ.  جسد در آنجا بودند15شايد بيشتر از 

درآمده نوجوان دالوري كه  پاهايش بيرون بود و ساير 
قسمتهاي بدنش در معرض خطر خورده شدن توسط كالغها 
و روباه ها  بود نظرم را جلب كرد اين صحنه هايي كه 
توسط مزدوران جمهوري اسالمي در خاوران آفريده شده 

ده بود، حتي در فيلمهاي جنايتكاران فاشيستي هم  كمتر دي
  . مي شوند

  
سمت چپش . بي آن كه حرفي بزنم به سمت آن جسد رفتم

را به همان شيوه كه محمد عمل ميكرد با دستهايم پاك 
بعد با تمام وجود به طرف كلنگ حمله بردم تا قبري . كردم

اما در اين هنگام دستهاي پر توان درويش . براي او بكنم
 بدون آن كه كلنگ را از دستم در آورد و با نيرويي عجيبي

  .كلمه اي بگويد، شروع به كندن زمين نمود

.  ساله، مثل ببر ميغرید۵٠محمد، مرد 
اجساد را اندازه ميگرفت و به اندازه 

حتی زمانی که . قامتشان زمين را ميکند
تهای من توان بيرون ریختن می دید دس

. خاکها را هم ندارند، بيل را ازمن می گرفت
دیدن آن پيرمرد شرافتمند، به من انرژی 
. زیادی داده و نيرویم را دوچندان می نمود

البته این را بگویم که زمين کندن و خاک 
برداری هر سختی هم که داشت مشکل 

مشکل اساسی، جابجا کردن . اصلی نبود
 بود که تکه پاره شده و به خاطر هائی جنازه

. تماس با آب آهک، در معرض پوسيدن بود
هنگام بر داشتن جسم بی روح آن مبارزین، 

این امر، . هایی از بدنشان می افتاد تکه
هم، بسيار برایمان زجر آور بود و هم، کار 

این . دفن جسد ها را مشکل می کرد
واقعيت خود از ابعاد وحشيگری و رذالت 

 فرزندان آزادیخواه مردم در آن قاتالن
. شهریور خونين در خاوران خبر می داد

انسان حتی در صحنه های جنگ نيز چنين 
فکر  .اوضاعی را نمی تواند متصور شود

می کنم تا آن زمان تنها حيوانی که به آنجا 
آمده بود، روباه بوده باشد، چون درویش آن 

شاید اگر حيوانات دیگری به . را دیده بود
نجا راه پيدا می کردند ما دیگر نمی آ

دیدن . توانستيم آثاری از اجساد را پيدا کنيم
صحنه اجساد تکه پاره شده بسيار وحشت 

روباه سعی کرده بود از ناحيه پا . انگيز بود
محمد به عنوان یک . و رانهای آنها بخورد

انسان زحمتکش بر اساس تجربه خود در 
این حيوان "زندگی سختش، می گفت 

از انسان ميترسد به همين خاطر ) روباه(
جرات نکرده به صورت اجساد نگاه کند، اگر 
به صورت آنها آسيبهایی رسيده، کار کالغها 

  ."شرم است است چون کالغ بی
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. ديگر برايش مسلم شده بود كه منهم در كنارش مي مانم
اجساد را اندازه .  ساله، مثل ببر ميغريد50محمد، مرد 

حتي زماني كه . ميگرفت و به اندازه قامتشان زمين را ميكند
رند، مي ديد دستهاي من توان بيرون ريختن خاكها را هم ندا

ديدن آن پيرمرد شرافتمند، به من . بيل را ازمن مي گرفت
البته اين . انرژي زيادي داده و نيرويم را دوچندان مي نمود

را بگويم كه زمين كندن و خاك برداري هر سختي هم كه 
مشكل اساسي، جابجا كردن . داشت مشكل اصلي نبود

ب هائي بود كه تكه پاره شده و به خاطر تماس با آ جنازه
هنگام بر داشتن جسم بي . آهك، در معرض پوسيدن بود

اين امر، . هايي از بدنشان مي افتاد روح آن مبارزين، تكه
هم، بسيار برايمان زجر آور بود و هم، كار دفن جسد ها را 

اين واقعيت خود از ابعاد وحشيگري و . مشكل مي كرد
رذالت قاتالن فرزندان آزاديخواه مردم در آن شهريور 

انسان حتي در صحنه هاي . ين در خاوران خبر مي دادخون
اينها . جنگ نيز چنين اوضاعي را نمي تواند متصور شود

زندانيان سياسي مبارز ايران بودند ولي لباسهايي كه به تن 
من نديدم كه حتي يكي از آنها . داشتند همگي شخصي بود
درويش معتقد بود كه اين جنازه . لباس زندان در تنش باشد

. اند ا دست كم سه روز بعد از اعدام به اينجا آورده شدهه
  .چون بر زمين حتي اثر يك لكه خون ديده نمي شد

  
فكر مي كنم تا آن زمان تنها حيواني كه به آنجا آمده بود، 

شايد اگر . روباه بوده باشد، چون درويش آن را ديده بود
 حيوانات ديگري به آنجا راه پيدا مي كردند ما ديگر نمي

ديدن صحنه اجساد . توانستيم آثاري از اجساد را پيدا كنيم
روباه سعي كرده بود . تكه پاره شده بسيار وحشت انگيز بود

محمد به عنوان يك انسان . از ناحيه پا و رانهاي آنها بخورد
زحمتكش بر اساس تجربه خود در زندگي سختش، مي 

اطر از انسان ميترسد به همين خ) روباه(اين حيوان "گفت 
جرات نكرده به صورت اجساد نگاه كند، اگر به صورت 

شرم  آنها آسيبهايي رسيده، كار كالغها است چون كالغ بي
  ".است

  
 گلوله زده بودند اكثر گلوله ها 15تا 10يي بين  به هر جنازه

هيچ  جسدي را نديديم . را زده بودند به ناحيه سينه و گردن
ي داد كه اين قدر اين نشان م. كه تير خالص داشته باشد

تعداد زياد بوده كه فرصت اينكه به آنها تير خالص بزنند را 
راستي در جريان آن همه جنايت پيشگي و . اند نداشته

شقاوت چند تا از آن جوانان رعنا پس از تيرباران شدن نيمه 
ها،  ؟  در ميان آن جنازه!جان و بعد زجر كش شده بودند

ها  وي گردن خيلي از جنازهدر ر. جنازه هيچ زني را نديديم
با درويش كه .  من نميدانستم چيست اثري وجود داشت كه

در اين مورد صحبت كردم او گفت خيلي ها را با طناب 
  . اند اعدام كرده

ما براي اينكه اعضاي متالشي شده اين عزيزان كه در اثر 
تماس با آهك در حال پوسيدگي بود نريزد، و براي اين كه 

آنها را بطوركامل دفن كنيم، از لباسهاي بتوانيم بدن 

لباسها را كه پاره پوره شده . خودشان استفاده مي كرديم
بودند بهم گره مي زديم و حتي گاهي سوراخ هائي در لباس 

كرديم  ها ايجاد كرده و با نخهايي كه در اطراف پيدا مي
همين كار باعث شد كه بتوانيم . بگونه اي آنها را مي دوختيم

جنايات مزدوران . ي ديگر بدن اين عزيزان را ببينيمقسمتها
جمهوري اسالمي در شكنجه و عذاب دادن به مبارزين دربند 

گي و جاي شالق را بر بدن  جاي سوخته. بروشني مشهود بود
زخم بعضي از آنها قديمي بود؛ و . بعضي از آنها مي ديدم

 .بعضي ها معلوم بود كه در هنگام اعدام زخم برداشته اند
يك نمونه شكستكي جمجمه را هم ديديم؛  به اندازه يك 

اجساد با دست . اينچ در سر او فرو رفتگي وجود داشت
درويش مي گفت كه اين شكستگي ها .  زياد بودند شكسته

. هنگام بار زدن و خالي كردن اجساد اتفاق افتاده است
مطمئناً اگر . چهره بعضي از آن عزيزان به خوبي مانده بود

نشان در آن هنگام آنها را ميديدند، ميتوانستند آنها را بستگا
  .تشخيص بدهند

  
 واقعيت اين است كه هيچ يك از آن عزيزا ن كه توسط 
دژخيمان يا تيرباران شده و يا با طناب داراعدام شده بودند، 
نتوانسته بودند قبل از مرگ از مادران و پدران خود 

دند همسران خود را خداحافظي كنند، هيچ كدام نتوانسته بو
مزدوران بدون . ببوسند و يا كودكانشان را درآغوش بگيرند

اطالع به خانواده ها پيكر مجروح ولي استوار اسرا را از 
ترس خشم و نفرت مردم، جبونانه به دشت خاوران آورده و 

امروز فكر مي . اجساد خونينشان را بر زمين ريخته بودند
 و ناداناني كه در كنم كه اي كاش تمامي آن ابلهان

چارچوب اين حكومت جالد و جنايتكار فرياد 
 سر ميدهند "اصالحات" و "حقوق بشر" ، "دمكراسي"

و مبارزات حق طلبانه و انقالبي توده ها و روشنفكران مبارز 
 تقبيح مي كنند، در آن روز خونين "خشونت"را تحت نام 

جنايات آنجا بودند و گوشه اي و تنها گوشه اي از ابعاد آن 
غير قابل توصيف جمهوري اسالمي را با چشمان خود مي 
ديدند تا شايد اگر كمترين صداقتي در آنها وجود داشت نه 
از تمامي مردم بلكه حداقل از اجساد تكه پاره شده آن 
آزاديخواهان در خاوران كمي شرم مي كردند و متوجه مي 
شدند كه با آن افكار وعمكردهاي ناشي از چنان طرز 

كرهائي، در جهت تحكيم اين حكومت جاني و تبهكار و يا ف
  .  جناح هايي از آن گام بر مي دارند

  
من نمي دانم كه درويش محمد چند قبررا با همت خود و به 
كمك من در آن روز خونين به گونه اي كه تعريف كردم 

اما گوئي كه ابعاد جنايات جمهوري اسالمي در . حفر كرد
اگر بگويم تمام آن بعد از ظهر ..... آن روز  تمامي نداشت

را درويش محمد هر نيم ساعت يك قبر را در جوار 
اي مي كند و جنازه را در آن قرار ميداد، مبالغه  جنازه

پيرمرد در جريان كار و دفن اجساد با نيرويي . نكرده ام
به جنازه هر جواني كه بر ميخورد، . عجيب فرياد مي كشيد

رد ها، با زمزمه براي آنها مي با شيوه خاص و مرسوم ك
اي مادرت بميره برات روله، اين قدر : مي گفت. خواند

بعد از اين ....جوان است كه فكر نميكنم عروسي كرده باشد
اي :  حرفها دو دستش را به هوا بلند مي كرد و مي گفت

همه ظلم را قبول كني من ديگر ترا قبول  خدا اگر تو اين
  .ندارم

  
مه مواردي كه شاهد بودم، يك به يك  نمي خواهم از ه

در آخر تنها يك نمونه را با هم دلخراشيش . صحبت كنم
آنچه ما ديديم همه، اسناد يك جنايت فجيع بودند . بگويم

ولي در ميان آن ها، يك نمونه، ديدن پاهاي يك جوان 
اعدام شده بيست و پنج ساله بود كه بيش از حد از هم باز 

ا را دچار عذاب و شكنجه اي بي اين مورد م. شده بودند
ما به هيچ وجه نميتوانستيم او را با چنين وضعي . پايان كرد

هر دو براي چند . وقتي مايوس شديم. در قبر جاي بدهيم
من و درويش . دقيقه و يا نمي دانم چند ثانيه ساكت شديم

افكار هم را ميخوانديم، بهم نگاه كرديم، مكث كرديم و باز 
نمي توانستيم اورا به همان حالت رها . يمبه هم نگاه كرد

اي نداشتيم كه دست به  چاره. كنيم كه طعمه حيوانات شود
اي با هم رد و بدل  يك مرتبه، بدون اينكه كلمه. كاري بزنيم

ها اثری وجود  در روی گردن خيلی از جنازه
با .  من نميدانستم چيست داشت که

درویش که در این مورد صحبت کردم او 
ما . اند گفت خيلی ها را با طناب اعدام کرده

برای اینکه اعضای متالشی شده این 
 در اثر تماس با آهک در حال عزیزان که

پوسيدگی بود نریزد، و برای این که بتوانيم 
بدن آنها را بطورکامل دفن کنيم، از 
. لباسهای خودشان استفاده می کردیم

لباسها را که پاره پوره شده بودند بهم گره 
می زدیم و حتی گاهی سوراخ هائی در 
لباس ها ایجاد کرده و با نخهایی که در 

کردیم بگونه ای آنها را می   میاطراف پيدا
همين کار باعث شد که بتوانيم . دوختيم

. قسمتهای دیگر بدن این عزیزان را ببينيم
جنایات مزدوران جمهوری اسالمی در 
شکنجه و عذاب دادن به مبارزین دربند 

گی و  جای سوخته. بروشنی مشهود بود
جای شالق را بر بدن بعضی از آنها می 

ز آنها قدیمی بود؛ و زخم بعضی ا. دیدم
بعضی ها معلوم بود که در هنگام اعدام 

یک نمونه شکستکی . زخم برداشته اند
جمجمه را هم دیدیم؛  به اندازه یک اینچ در 

اجساد با . سر او فرو رفتگی وجود داشت
درویش می .  زیاد بودند دست شکسته

گفت که این شکستگی ها هنگام بار زدن و 
.  افتاده استخالی کردن اجساد اتفاق

چهره بعضی از آن عزیزان به خوبی مانده 
مطمئنًا اگر بستگانشان در آن هنگام . بود

آنها را ميدیدند، ميتوانستند آنها را تشخيص 
  .بدهند
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  !!نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوري اسالمينابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوري اسالمي

كنيم به جنازه حمله كرديم، هردو بدون اين كه خود متوجه 
جسد را به پهلو خوابانديم و با . باشيم، وحشي شده بوديم

ر زياد آنقدر به پاي راستش فشار آورديم تا صداي فشا
شكستگي استخوانهايش بلند شد و توانستيم پاهايش را به اين 

جنازه را دفن كرديم اما ديگر . ترتيب روي هم قرار دهيم
به آن حوالي نگاه . اي باقي نمانده بود برايمان حال و روحيه

اين تا . اي را در بيرون از خاك نديديم ديگر جنازه. كرديم
مي ديديم كه آن روز باالخره . حدودي به ما آرامش داد

عزيزان ما در دل خاكهاي خاوران جا گرفتند و از اين لحاظ 
آرام بوديم كه ديگر دست روباهان و كركسان به آنها 

  .نخواهد رسيد
  

اين را هم بگويم كه درتمام مدتي كه ما در آنجا بوديم، 
اما . رين دولتي خبري نبودخوشبختانه از پاسدار و يا مامو

چند نفري از مردم  در بعد از ظهر آن روز آمدند و 
باالخره آن روز سياه  درد . كمكهايي كردند و سريع رفتند

و رنج و اشك، مثل هر دوره سياه ديگر كه دير يا زود به 
 شب شده بود كه 8ساعت. پايان مي رسد به پايان رسيد

بيل و كلنگ . ر گرديمديگر هر دوي ما رضايت داديم كه ب

را همانجا رها كرديم كه شايد ديگران هم به آنها احتياج 
در طول راه بازگشت،من همه اش سعي ميكردم . پيدا بكنند

كه راه را به درويش محمد نشان بدهم تا بداند كه دفعات 
اما، او رو به من . بعد چطوري بر سر مزار عزيزش بر گردد
از گذشت سالهاي كرد و سخني گفت كه امروز پس 

طوالني از آن زمان نواي آن پيرمرد برومند كرد، همچنان 
ام را  راه خانه!  پسرم"او گفت. در گوش من مي پيچد

ممكن است گم كنم ولي اين راه را هيچگاه فراموش نخواهم 
  . "!نگران نباش. كرد

  
سالها بعد وقتي ديدم كه برغم تالشهاي عبث كركسان رژيم، 

 نشده است، از اين امر بسيار خوشحال "فراموش"خاوران 
در اين سالها محمد و محمد ها، خاوران را به وادي . شدم

عشق و اميد، به سرزمين يادآوري پايداريها و دالوريهاي 
.  تبديل كرده اند60بهترين فرزندان خلق هاي ما در دهه 

اكنون از هر گور بي نام و نشان متعلق به مولود و مولود ها 
 آن پيرمرد دالور كرد در آنروز توانستيم خاك كه به همت

بر آن بريزيم، پتكي روئيده كه بر سر مزدوران جمهوري 
  . اسالمي از هر جناح و دسته اي كوبيده مي شود

 آنچه در باال بازگو كردم، تنها يـك گوشـه و يـك دهـم از                
بـه  . آثار فجايعي بود كه من در آن روز سياه شـاهدش شـدم            

كتفا مي كنم و بخـش هـاي زيـادي كـه            بازگوئي همين حد ا   
هنوز فراموش نكرده ام را درز مي گيـرم و نمـي نويـسم تـا                
مبادا اين واقعيات بـيش از حـد قلـب مـادران و خـواهران و                
همسران و به طوركلي بستگان آن عزيـزان را بـه درد آورد،             
به خصوص قلب خانواده هائي را كه هم امـروز بـه خـاوران            

 پي گيرانه و تحـسين برانگيـز خـود       مي روند و با تالش هاي     
اجازه نمي دهند كه رژيم جمهوري اسـالمي بـه هـر ترتيـب              
شـده بـر قتـل عـام زنـدانيان سياسـي در آن تابـستان خــونين        

  .سرپوش بگذارد
   گرامي باد1367ياد همه جانباختگان تابستان

                        
  مظفر

مولودحسينی یا رحمانی فرزند محمد مشهور      * 

و لــونی از اهــالی لــون ســادات منطقــه  بــه مولــ
پيشمرگ سـابق حـزب دمکـرات       ،  بيلوار کامياران 

  کردستان ایران 
   ،۶٧شهریور : تاریخ اعدام

    محل دفن گلزار خاوران
  

 

 
سخنرانان در مورد مـساله زنـدانيان سياسـی و بـویژه تجـارب موجـود در مـورد فعـالين سياسـی ای کـه توسـط                             

های سرکوبگر  در کشورهایشان ربوده شده، شـکنجه گـشته و بـه قتـل                نهادهای رسمی و یا غير رسمی حکومت      

رفيـق محمـد نيـز در ایـن جلـسه سـخنانی در مـورد جنایـات رژیـم جنایتکـار جمهـوری                   . رسيده اند، صـحبت کردنـد     

اسالمی در حق زندانيان سياسی و سکوت امپریاليستها نسبت به این جنایات ایراد کـرد و بـه تجـارب موجـود در                       

بی ایـران در ارتبـاط بـا مـساله ربـوده شـدن و بـه قتـل رسـيدن تعـدادی از فعـالين سياسـی و بـویژه                               جنبش انقال 

او متـذکر شـد کـه در ایـران بـرخالف      . کمونيستها توسط بانـدهای سـياه مـزدور جمهـوری اسـالمی صـحبت نمـود         

 کـه ربـوده و شـکنجه      آمار رسمی در مورد ناپدیدشدگان و قربانيان سـرکوب رژیـم          ...  کشورهایی نظير آرژانتين و     

جـه و اسـتقبال حاضـرین قـرار     سـخنان رفيـق محمـد مـورد تو    . شده و سر انجام نيز به قتل رسيده اند وجود ندارد   

بر ضرورت ارتباط بيشتر در بـين نيروهـای انقالبـی کـشورهای مختلـف و فعاليـت مـوثرتر در                     در این جلسه    . گرفت

  .تاکيد گشت به افکار عمومی  ناپدید شدگانرساندن صدای خانواده های زندانيان سياسی و بویژه

يته بين المللي بر كم"جلسه 

  در لندن"عليه ناپديد شدن

 جلـسه ای٢٠٠٧ اکتبـر    ١٢در تاریخ شـنبه     

کميته بين المللی بر عليه ناپدید      "از سوی   

در لنـــدن برگـــزار شـــد کـــه در آن " شـــدن

سخنرانانی از کشورهای مختلف منجملـه      

 .کلمبيا، ترکيه و ایران شرکت داشتند
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اخيرًا از طرف موسسه مطالعات و پژوهش های سياسی که یکی           
ی از ارگان های زیر مجموعه وزارت اطالعات و امنيـت رژیـم جمهـور             

چریکهــای فــدائی خلــق، از "اســالمی اســت، کتــابی تحــت عنــوان 
روی جلـد   . منتشر شـده اسـت    " ١٣۵٧نخستين کنش ها تا بهمن      

محمود (کتاب، نامی هم به عنوان نویسنده آن به چشم می خورد         
که البته به خودی خود از اهميتی برخوردار نيست؛ چرا کـه     ) نادری

ی ســاواک از نيروهــای ایــن کتــاب کــه بخــشًا بــر پایــه بــازجوئی هــا
 نوشـته شـده، کـامًال       ۵٠وابسته به چریکهای فدائی خلق در دهه        

معرف ماهيت نویسنده و یا صحيتحتر معرف گروهی که ایـن کتـاب             
اینها، جز مزدوران وابـسته بـه وزارت        . را تنظيم نموده اند می باشد     

اطالعات و امنيت جمهوری اسالمی نيستند که پيشبرد یک پـروژه           
پليسی را در خدمت به اهداف پليد آن وزارت خانه برعليـه             -امنيتی

نسل جوان کنونی و در ضدیت با توده های رنجدیده ایـران برعهـده              
  .گرفته اند

  
" دست اندرکاران، منظور خود از انتـشار کتـاب فـوق الـذکر را ارائـه                 

" عنـوان کـرده انـد تـا بـه اصـطالح             " تاریخچه چریکهای فدائی خلق   
سپس گوئی کـه    ". یکهای فدائی تصویر گردد   نقشی از سيمای چر   

بـوده اسـت    " حقيقـت "منظورشان از تاریخچه نویسی، جـستجوی       
ــوع وزارت اطالعــاتيش ( ــود خــاطره نویــسی  !!)حقيقــت از ن ، از کمب
نا ليده و منتی هم بر سـر آنهـا          " بازماندگان چریکهای فدائی خلق   "

ئی خلـق  گذاشته اند که کار آنها را در نوشتن تاریخ  چریکهـای فـدا          
اینـان بـا وقاحـت تمـام ایـن حقيقـت روشـن و               . به عهده گرفتـه انـد     

آشکار را الپوشانی  می کنند که در زیر اختناق و دیکتـاتوری عنـان               
گسيخته حاکم و در فقدان مطلق آزادی بيان در ایراِن تحت سـلطه             
رژیــم دیکتــاتور موجــود، هرگــز امکــان پخــش آزادانــه نوشــته هــای   

وجـود نـدارد؛ و اتفاقـًا یکـی از     " فـدائی خلـق  بازماندگان چریکهـای    "
وظایف همين وزارت دار و شـکنجه جمهـوری اسـالمی ممانعـت از               

  .دستيابی جوانان و مردم  مبارز ایران به چنان آثاری است
  

 برای هر انسانی با اندک وجدان بيدار، واضح است که تصویری که    
می از  قرار است وزارت آدم کش، کثيف و جنایتکـار جمهـوری اسـال            

در . سيمای چریکهای فدایی خلق ارائه دهد، چگونه تصویری است   
واقعيت نيز مطالعه این کتاب نشان می دهد که گروه تنظيم کننده            
ــردن ســيمای      ــرای خدشــه دار ک ــه ب ــه تالشــی مذبوحان ــا ب آن تنه

 پرداختـه و    ۵٠انسانی و انقالبـی چریکهـای فـدائی خلـق در دهـه              
درخشان از تاریخ مبارزاتی مردم مـا       کوشيده اند با تخریب یک دوره       

به پایمال کـردن ارزش هـای مبـارزاتی ای بپردازنـد کـه آگـاه تـرین،                  
شجاع ترین و صادق ترین فرزندان کمونيست مردم ایران با مبارزات           
خــونين خــود برعليــه امپریاليــسم و بــر عليــه یکــی از ســياه تــرین   

 بوجـود   ۵٠دیکتاتوری های خشن حاکم در ایران در نيمـه اول دهـه             
البته وابستگان به وزارت جاسوسی و شکنجه و جنایـت          . آورده اند 

جمهوری اسالمی همچـون همپـالگی هـای سـاواکی خـود هرگـز              
قادر نبوده و نخواهند بود که ارزش ها و تأثيرات مبارزاتی چریکهـای             
فدائی خلق که حتی از مرزهای ایران فراتر رفته و در ميان خلقهای 

نطقه خاورميانه نفـوذ نمـوده اسـت را از بـين            رنجدیده در سراسر م   
ببرند و از تخطئه تاریخ پر افتخار خلقهای مـا جـز رسـوائی بهـره ای       

با توجه به این که پرداختن به همه مطالـب منـدرج در     . نخواهند برد 

این کتاب در اینجا مقدور نيست، به طـور خالصـه بـه بعـضی مـوارد                 
  :برجسته در آن اشاره می کنيم

ــ-١ ــن کت ــا     ای اب همــانطور کــه از آن انتظــار مــی رفــت در ضــدیت ب
چریکهای فدائی خلق و از موضع کامال جانبدارانه نسبت به جنایت           

ها و اعمال وحشيانه ساواک در حق فرزندان مبارز مـردم ایـران بـه               
نویسنده و یا نویسندگان از همـه خـزعبالت و          . تحریر در آمده است   

 یـاد کـرده و مـتن آن هـا را          جعليات ساواک به عنوان اسـنادی معتبر      
حقيقت محض جلوه داده اند؛ در حالی که در مورد اسناد و مـدارک              
مربوط به چریکهای فدائی خلق اگـر در مـواردی مجبـور بـه برخـورد                

  .شده اند، با مغلطه کاری آنها را غير معتبر جلوه داده اند
  
 زیر  کتاب بخشًا بر مبنای بازجوئی هائی که از مبارزین فدائی در-٢

شکنجه به عمل آمده، تنظيم گشته است و در پيشگفتار پرسـيده          
آیا می توان به اسناد اطالعاتی، خصوصًا به بـازجوئی          : " می شود 

هــائی کــه مــتهم در شــرایط خــاص آنهــا را نگاشــته اســت اعتمــاد  
پاسـخ مـا بـه ایـن پرسـش مثبـت       : " و خود پاسخ می دهد    " نمود؟
  ."است

ــت جن    ــه ماهي ــه ب ــا توج ــسلمًا ب ــرکوبگرانه  وزارت  م ــه و س ایتکاران
اطالعات، اگر پاسخی غير از این از طرف آنان به سـئوال فـوق داده     

آخر تنها کسانی می توانند بـه سـئوال فـوق       . می شد، عجيب بود   
پاسخ مثبت دهند که بر نفس شـکنجه و جنایـاتی کـه بـر فرزنـدان                 
مردم در سياهچال های دستگاه های امنيتی نظير ساواک شـاه و   

. اواک جمهــوری اســالمی رفتــه و مــی رود صــحه مــی گذارنــد      و
نویسندگان مأمور آن وزارت شکنجه و اعدام نيز تنها بـه ایـن  دليـل                
به سئوال فوق الذکر خود جواب مثبـت داده انـد کـه بـه قـول خـود،                   

را " اطالعات دقيق و قابل اعتنا    " و کسب   " حقيقت"دست یابی به    
ایط شــکنجه و رعــب و یعنــی شــر" شــرایط خــاص" در پروســه  یــک

ــد   ــسان  . وحــشت حاصــل از آن، ممکــن مــی دانن ــرای هــر ان ــا ب ام
آزادیخواه و دموکراسی طلب، نه فقط نفس اعتراف گرفتن از فردی           
در زیر شکنجه به عنوان عملی جنایتکارانه اساسًا و بالکل محکـوم            
و مطرود است، بلکه درست بـه خـاطر آن کـه فـرد زیـر شـکنجه یـا                    

و یـا بـرای فریـب     يشتر شکنجه و خالصـی از آن بدليل عدم تحمل ب  

  در افشاي تاريخ نويسي جالدان 

 بر عليه چريكهاي فدائي خلق

امــا . انــی اســت ایــدئولوژیک و رو–ایــن یــک جنــگ آشــکار سياســی  
براســتی ایــن جنــگ بــر عليــه کيــست؟ ظــاهرًا طــرف دوم ایــن جنــگ،  

ولــی آیــا .  مــی باشــند۵٠چریکهــای فــدائی خلــق در نيمــه اول دهــه 
 سـال پـيش بـه       ٣٠جمهوری اسالمی بر عليه انقالبيون جان باخته در         

واقعيـت ایـن اسـت کـه ایـن          ! چنين جنگی مبادرت ورزیـده اسـت؟ نـه        
یدئولوژیک را  رژیـم جمهـوری اسـالمی بـر            ا –جنگ روانی و سياسی     

عليــه زنــدگان کنــونی ســازمان داده اســت و البتــه نــه صــرفًا برعليــه  
کسانی که با افتخار از آرمان های چریکهای فـدائی خلـق دفـاع مـی                
کننــد بلکــه بــسيار گــسترده تــر، بــر عليــه مــردم مبــارز و  روشــنفکران 

ر عليـه نـسل جـوان       این جنگ در درجـه اول بـ       . انقالبی و متعهد ایران     
ایران و کسانی سازمان یافته است که هم اکنون در مقابل جمهوری            

. اسالمی ایستاده و به هر طریق ممکـن بـر عليـه او مبـازه مـی کننـد                  
نسل جوانی که برای رهائی از شـرایط ظالمانـه و نکبـت بـار حـاکم و           
برای نابودی رژیم جمهوری اسالمی در جستجوی راهی انقالبی اند؛          

ــا در یابنــد کــه چگونــه مــی تواننــد خــود را   پويــا ی پاســخی هــستند ت
متشکل کنند، چگونه می تواننـد بـه پيـشاهنگان راسـتين تـوده هـای                
کارگر و زحمتکش و مردم رنجدیده ایـران تبـدیل شـوند و مبـارزه تـوده                
ای همــه جانبــه ای را در جامعــه بــر عليــه ایــن رژیــم حــافظ سيــستم  

  !زمان دهندسا سرمایه داری وابسته در ایران
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آنها را ابراز داشته است، هرگز      " شرایط خاص "شکنجه گر ، در یک      
همـه  . محـسوب شـوند   " اطالعات دقيق و قابـل اعتنـا      "نمی توانند   

ــای        ــستم ه ــا سي ــی ب ــشورهای غرب ــی در ک ــه حت ــد ک ــی دانن م
دموکراتيک نيم بندشان نيز هر سخنی از یـک مـتهم کـه بـا اعمـال              

توجه کنيد نه الزامًا شکنجه آنهم از نوع شـکنجه هـای            (شار و زور  ف
اخذ شده باشد در دادگاه از اعتبـار سـاقط          ) قرون وسطائی ساواک  

یعنـی در   . بوده و قاضی دادگاه آن را باطل و مردود اعالم مـی کنـد             
بـازجوئی  " دادگاه های این کشورها بطور رسمی ابدًا نمی توان از           

سـخنی بـه    " ط خاص آنها را نگاشته است     هائی که متهم در شرای    
بنـابراین، تنهـا    ".  اعتماد نمود " چه رسد به اینکه به آنها        -ميان آورد 

بازجوئی هائی کـه مـتهم در شـرایط خـاص           " کسانی می توانند بر   
ــا را نگاشــته اســت  ــاد"،"آنه ــگ اســتبداد و   " اعتم ــه  فرهن ــد ک کنن

تنظـيم کننـدگان   اتفاقـًا  . دیکتاتوری در وجود آنها نهادینه شده است  
قلم به مـزد کتـاب یـاد شـده نيـز درسـت بـه ایـن خـاطر اسـت کـه                     
بازجوئی آزادیخواهان در زیر شکنجه هـای وحـشيانه سـاواک رژیـم          

، پایـه بـه اصـطالح تـصویر         "طبيعـی "شاه را به مثابـه یـک امـر گویـا            
  .سازی متقلبانه خود از چریکهای فدائی خلق قرار داده اند

 
ــ-٣ سندگان  کتــاب مزبــور حتــی در اســتفاده از   نویــسنده و  یــا نوی

بازجوئی ها بـرای تـاریخ سـازی و تـصویر سـازی هـای خـود، روش                  
تنها بریده هائی از بازجوئی هائی      . های رذیالنه ای را بکار برده اند      

را عرضه کرده  اند که آنها را بـرای پيـشبرد اهـداف مغرضـانه شـان         
ول یـک مبـارز کـه قـصد         مثًال در جـائی بـازجوئی روز ا       . الزم دیده اند  

فریب دشمن را داشته و در نتيجه مجبور بوده است خـود را فـردی               
غيرمطلع و حتی موافق رژیم نـشان دهـد، آورده شـده اسـت و در                
جای دیگر متن بازجوئی مبارزی قيد شده است که وی آنها را پس             
از گذشت مدتها از دسـتگيری و مقاومـت سرسـختانه و قهرمانانـه              

ه، هنگـامی نوشـته اسـت کـه دیگـر یـک سـری               اش در زیر شـکنج    
ایـن امـر    . اطالعات از طرق مختلف برای سـاواک آشـکار شـده بـود            

مشخصًا در رابطه با بازجوئی یکی از بنيانگذاران سازمان چریکهای          
. فدائی خلق یعنی رفيق کبير مـسعود احمـد زاده صـدق مـی کنـد               
ل این رفيق در شرایطی کـه بـا مقاومـت سرسـختانه خـود در مقابـ         

شکنجه های شهربانی حتی تحسين خـود مـزدوران رژیـم شـاه را              
برانگيخته بود، تنها پس از انتقال بـه اویـن و آگـاهی از اطالعـات رو                 
شده، به نوشـتن مطـالبی معـين در همـان چهـار چـوب بـه عنـوان                   

با توسل به چنين روش هائی، قلـم بـه     . بازجوئی اقدام کرده است   
 اسالمی به تخطئه شخـصيت      مزدان وزارت دار و شکنجه جمهوری     

اطالعـات  " مبارزین کمونيست پرداخته و  تحریفات خود را به عنوان   
و حقـایقی مـسلم و غيـر قابـل انکـار بـه خـورد                " دقيق و قابل اعتنا   
  . خوانندگان داده اند

  
 برای معتبر جلوه دادن این نوع مفتضحانه تاریخ نویسی که حقـًا             -۴

ی اسالمی ساخته بود، نوشـته      فقط از مأموران قلم به مزد جمهور      
اگــر ادعــا شــود اســنادی کــه در آرشــيوهای ســازمان هــای  : " انــد

اطالعاتی و امنيتی موجود است، مـی توانـد مهمتـرین نقـش را در       
باز آفرینی رویدادهای سياسی ایفا کند، سخنی بی مورد و گزافـه           

اما برعکس، اتفاقًا چنين سخنی کامًال بی مـورد و گزافـه             ". نيست
 اوالً، آن به اصطالح اسناد حتی اگر دستی هم در آنها بـرده              .است

نــشده باشــد، تنهــا مــی تواننــد زوایــای محــدودی از یــک رویــداد و   
تـازه در کـشورهائی نظيـر       . حداکثر یک رویه از آن را ترسـيم نماینـد         

ایران اگر مثًال به گزارشات ارائه شده از طرف مأموران اسـتبداد زده           
تاتور توجه کنيم می بينـيم کـه آنهـا هرگـز          و چاپلوس رژیم های دیک    

عاری از ظاهرسازی های معمـول و تقلـب در گـزارش نویـسی هـا                
مــثًال در چنــان گزارشــاتی اســت کــه مــأموران امنيتــی در . نيــستند

لبــاس شخــصی، مــردم جــا زده مــی شــوند، همــانطور کــه چنــين   
برخوردی در کتاب مزبور در رابطه بـا دسـتگيری برخـی از انقالبيـون               

اهکل صورت گرفته و واضح است که به این ترتيب کـل حقيقـت              سي
  . زیر پا گذاشته شده است

در رابطه با آرشيو مـشخص مـورد اسـتفاده تنظـيم کننـدگان کتـاب                
 : دشمن نيز باید به نکات زیر توجه کرد

در این کتاب نوشته هائی بـه عنـوان سـند بـه خواننـده قالـب           : الف
ک نمونـه از آن بـه اصـطالح         یـ . شده اند که آشکارا جعلـی هـستند       

قلـم بـه    . اسناد جعلی مربوط به رفيـق بهـروز دهقـانی مـی باشـد             

مزدان تنظيم کننده کتاب در اجـرای وظيفـه ای کـه بـه آنهـا محـول                  
شده سعی کرده اند بـا هـر تقلبـی یـک صـفحه بـازجوئی بـرای او                   

در ضمن این کار با چنان رسوائی ای صورت گرفته          . دست و پا کنند   

ی نتوانسته انـد تـوجيهی بـرای ارائـه آن بيـان کننـد و                است که حت  
نشان دهند که ایـن بـه اصـطالح سـند چـه جایگـاهی در تاریخچـه                  

واقعيت این است که رفيق کبيـر بهـروز دهقـانی        . نویسی آنان دارد  
با مقاومت افسانه ای خود در زیر وحشيانه ترین شکنجه های گله            

ار عظـــيم در ای از مـــأموران ســـاواک و شـــهربانی، نقـــشی بـــسي
شکستن افسانه قدرقدرتی مأموران رژیم شاه در اخـذ اطالعـات از            

 ۵٠آزادیخواهان در زیر شکنجه ایفا نمود و توانست در آن آغاز سال             
که رفقای زیادی دستگير شده بودند، تأثيری عميق در ارتقـای هـر             
چه بيشتر روحيه انقالبی مبارزین اسـير در چنگـال دشـمن برجـای        

 مقاومت جانانه از آن زمان تا کنون و هنـوز هـم گرمـی               پرتو آن . نهد
بخش وجود روشنفکران انقالبی  و توده های مبارز ایران در مقابلـه             

درست به این خاطر است که حال قلم        . با دشمنان خود می باشد    
به مزدان در تقابل و ضدیت با مردم مبـارز مـا و صـرفًا بـرای خدشـه           

 مقاومـت ایـران، صـفحه ای را    دار کردن چهره یکی از اسطوره های      
ظاهرًا با خط و امـضای رفيـق بهـروز بـه عنـوان بـازجوئی از او چـاپ                    

البته اگر واقعًا صفحه و یا حتی صـفحات بـازجوئی هـم از              . کرده اند 
این رفيق در ميان بـود بـاز ایـن امـر هرگـز نمـی توانـست ذره ای از          

 بکاهـد،  ارزش مقاومت و مبارزه جانانه او در مقابـل دشـمنان مـردم        
ولی واقعيت این است که مقایسه خط و امـضای ایـن بـه اصـطالح                
سند با خط و امضای واقعی رفيق بهروز کامًال افشاگر جعلی بـودن          
آن یک صفحه می باشد که به عنـوان بـازجوئی بـه او نـسبت داده                 

اتفاقًا با توجه به موقعيتی که رفيـق بهـروز دهقـانی در عرصـه               . اند
 داشت، دسـتخط و امـضای او بـه مناسـبت            فرهنگ و ادبيات کشور   

خط و امـضای    . هائی قبًال در نشریات و کتابهای مختلف چاپ شده        
رفيــق بهــروز را  از جملــه مــی تــوان در کتــاب جمعــه کــه در ســال   

توسط شاملو و دکتر ساعدی منتشر می شد و همچنـين در      ١٣۵٨
 بـه   ١٣٨٠منتشر شـده در سـال     " ماهی سياه کوچولوی دانا   "کتاب  

 روایـت   -برادرم صـمد بهرنگـی    "سيروس طاهباز و در کتاب      کوشش  
 رویـت  ١٣٨١از اسد بهرنگی چاپ شده در سـال    " زندگی و مرگ او   

همــه اینهــا کــامًال رســوا گــر ســند ســازی متقلبانــه تنظــيم  . نمــود
کنندگان کتاب مزبور بوده و پرده از اصرار وقيحانـه و رذالـت بارشـان               

يون محبوب مردم ایران بر می      برای دیگرگون جلوه دادن چهره انقالب     
بایــد توجـــه داشــت کـــه تــازه ایـــن تقلــب در مـــورد فـــدائی     . دارد

 شدت  منظور خاصی کمونيستی بکار گرفته شده که  خودشان به         
ــه او را آشــکار ســاخته و      ــای وارد شــده ب ــساوت" شــکنجه ه " ق

ساواک را مورد تأکيد قرار داده اند؛ که این خـود در واقـع بـه معنـی                  
ا ناخواسته اذعان کرده اند که همپـالگی هایـشان در          آنست که آنه  

کاتی که در این کتاب باید مورد توجـه قـرار گيـرد، آنـست کـه           یکی از ن  
وزارت اطالعات آشکارا از افراد ی که در گذشته به صورتی در ارتبـاط              
با سازمان چریکهای فدائی خلق قرار داشته اند ، دعوت می کند کـه              
دست به قلم برده و آن وزارت رذل و ضد خلقی را در تاریخ سازی ای                

اميـد اسـت    : " آشـکارا نوشـته انـد     .  یاری رسانند  که ارائه داده است،   
این اثر که قطعًا آخرین روایت، در این زمنيه نخواهد بود؛ با توضـيحات              
دیگرانی که خـود در گوشـه ای از ایـن جریـان نقـش ایفـا نمـوده انـد؛                     

این درخواست در جای جای ایـن کتـاب چـه بـه صـورت                ."تکميل گردد 
ریـق تحریـک چنـان عناصـری بـا      آشکار و چه بـا حيلـه گـری تمـام از ط        

عـالوه بـر ایـن    . شيوه های مختلف از جمله تحقير آنـان صـورت گرفتـه    
نویسندگان وزارت اطالعات ضمن آشـکار سـاختن کينـه زایـد الوصـف              
خود نسبت به رفيق حميد اشرف به اصـطالح  دیـالوگی را بـا عناصـر                 

بـر  سازشکار به پيش کشيده و با وقاحت تمام از آنها می خواهند که              
رفيق ارزنده حميد اشـرف کـه عـالوه بـر            .عليه آن رفيق موضع بگيرند    

همه فداکاری ها و زحمات بيدریغش در سازمان، جنگهـای قهرمانانـه            
اش با دشمنان مردم ایران و با ساواکی های جنایتکار، او را بـه یکـی            
از قهرمانان برجسته و فراموش نشدنی توده های رنجدیده ما تبـدیل            

ال در این کتاب همانطور که همواره دشـمنان مـردم بـا             کرده است، ح  
خشم و نفرت از انقالبيون یاد می کنند، فردی قاتـل و جـانی معرفـی                

وقاحـــت و بيـــشرمی گـــستاخانه نویـــسندگان وزارت  . شـــده اســـت
کبير حميد اشرف تا آنجاست که مذبوحانـه از          اطالعات در مورد رفيق   

درخواسـت مـی    "  انـد  همه کسانی که به نقد گذشته خـود پرداختـه         "
امـروز وقـت    : " می نویسند . کند که در زمينه فوق با او هم آواز شوند         

آن است که همـه کـسانی کـه بـه نقـد گذشـته خـود پرداختـه انـد؛ و                      
مـی نامنـد؛ موضـع خـود را در           " رفيـق کبيـر   "همچنان حميد اشـرف را      
 ."این باره روشن سازند
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ساواک و شهربانی قادر نبوده اند رفيق بهروز را به حرف در آورده و              
  .  اطالعاتش را از او بگيرند

  
 در بعضی از بازجوئی ها کلمـه و یـا عبـارتی، نقـش مهمـی در                  -ب

بهيچ وجـه نبایـد شـک    . القای اهداف ضد خلقی کتاب ایفا می کند    
تمـام آن هـا را در مـتن         " ظرافـت "ه خود دست اندر کاران بـا        نمود ک 

چنين تقلبی کامًال از همکاران الجـوردی هـا،         . بازجوئی گنجانده اند  
بنـابراین  . حاج داود رحمانی ها و سعيد امـامی هـا سـاخته اسـت             

حتی اگر مطالب بازجوئی هائی در کليت خود هم جعلی نباشـند،            
بـا  . ان بـه آنهـا اعتمـاد نمـود        در آن ها دست برده  شده و نمـی تـو           

چنين شگردهائی و با موذی گری کامـل، تنظـيم کننـدگان کتـاب از               
صفات ناپسند و غير مقبول هر چه سراغ داشته انـد از زبـان آن بـه          
اصــطالح بــازجوئی هــا بــه انقالبيــون فــدائی نــسبت داده انــد تــا بــا 
دگرگونــه جلــوه دادن شخــصيت آنــان و لکــه دار کــردن چهــره واالی  

اسـطوره سـازی    "سانی شان بتواننـد بـه جنـگ آنچـه خـود آن را               ان
. بروند" بيماری رایجی نيز هست  "می نامند که گویا     " های دروغين 

و چنين تـالش مذبوحانـه بـرای        " اسطوره زدائی   "اما چرا این جنگ     
شکستن شخصيت انسانی و انقالبی کمونيست هـای فـدائی تـا            

کننـده کتـاب از اهميـت       این حد برای مأمورین قلـم بـه مـزد تنظـيم             
رویگـردان کـردن جوانـان از    : برخـوردار اسـت؟  جـواب روشـن اسـت     

ســمبل هــای مبــارزاتی خــویش جهــت محــروم کــردن آنــان از درس 
گيری از تجربيات مبارزات واقعًا انقالبی آنـان؛ و بـاالتر از آن پراکنـدن          
تخم یأس و نا اميدی از مبارزه و پوچ و بی ثمر جلـوه دادن هـر نـوع                   

. رزه ای در ذهن جوانان مبارز که گویا راه بـه جـائی نخواهـد بـرد          مبا
این، موضوعی است که هـدف اصـلی کتـاب بـر محـور آن دور مـی                  

  . زند
  
 کتاب بخش بزرگـی از تبليغـات زهـر آگيـنش بـر عليـه چریکهـای            -۵

فدائی خلق را بر پایه دو نامه صد در صد جعلی قرار داده است کـه   
ين و وابستگی چریکهای فدائی خلق بـه       در آنها از تصفيه های خون     

ایــن دو نامــه قالبــی همــان هــائی  .  بيگانگــان ســخن رفتــه اســت
 ادعا نمود که آنها را در حملـه         ١٣۵۵هستند که رژیم شاه در سال       

 اردیبهـشت   ٢٨ و   ٢۶به پایگاه های چریکهای فدائی در تاریخ هـای          
ه مـتن آن نامـه هـا نيـز در روزنامـ           . همان سال بدسـت آورده اسـت      

 اردیبهـشت و  ٢٩های کيهان، اطالعـات و رسـتاخيز در تـاریخ هـای      
 بـه همـراه     ٢۵٣۵ یا بنـا بـه تقـویم شاهنـشاهی،           ١٣۵۵اول خرداد   

هدف ساواک از ایـن کـار در آن زمـان همـان             . کليشه آنان چاپ شد   
چيــزی بــود کــه امــروز وزارت اطالعــاتی هــای جمهــوری اســالمی   

ردم نـسبت بـه     تعقيب می کننـد، یعنـی مغـشوش کـردن ذهـن مـ             
پيشاهنگان مبارز خود و از این طریق دلسرد کردن آنان از مبارزه بـر              

بــر ایــن ا ســاس .  عليــه رژیــم جهــت تغييــر شــرایط ظالمانــه حــاکم
ساواک حتی در همان سال، روزنامـه هـای یـاد شـده را در اختيـار                 

ولی ناشيگری ساواکی هـا در نوشـتن        . زندانيان سياسی قرار داد   
توانسته بودند کلمات و ادبياتی در آن ها بکار ببرنـد           آن نامه ها که ن    

که با ادبيات شناخته شده چریکهـای فـدائی خلـق یکـسان و هـم                
ــرای     ــودن آنهــا ب ــد، هــيچ شــکی در جعلــی و قالبــی ب شــکل در آی
زندانيان سياسی و هر فرد آگاه  مأنوس و آشنا با ادبيات چریکهای             

ــاقی نگذاشــت  زمــان همگــان از آن گذشــته در آن . فــدائی خلــق ب
ازلحن و چگونگی تبليغات رژیم بر عليه انقالبيـون مـسلح شـناخت             
کافی داشتند، از این لحاظ نيز وجود همان لحن و نوع تبليغات بکـار              
رفته در آن نامه ها، تنها باعث تمسخر ساواکی ها از طرف مردم و           

توده های مـردم بـا ریـشخند، بـه آن تـالش             . روشنفکران مبارز شد  
أموران رژیـم شـاه پاسـخ دادنـد و همـانطور کـه دیـدیم                مذبوحانه مـ  

همچنان بـا قاطعيـت راه خـود یعنـی راه مبـارزه بـا رژیـم دیکتـاتور و                    
 .جنایتکار شاه را دنبال نمودند

  
اکنون در کتاب مذکور همان نامه های قالبـی و جعلـی  بـه عنـوان                 

موجود در آرشيو ساواک بـه چـاپ رسـيده و همـانطور کـه               " اسناد"
، پایه یکی از تهاجمات سربازان گمنام امام زمان بر عليـه            گفته شد 

این تفاوت هم وجـود دارد      . چریکهای فد ائی خلق قرار گرفته است      
 را کـه گویـا   ١٣۵۵که وزارت اطالعات اکنون ادعای ساواک در سـال          

آن نامه ها را طی درگيری مسلحانه با چریکها از پایگـاه هـای آنـان                
اشته و با معتبر و واقعـی جلـوه دادن آن   بدست آورده بود را کنار گذ   

نوشته ها مدعی انـد کـه آنهـا را مقامـات امنيتـی آلمـان در اختيـار              
ایــن را هــم بایــد اضــافه کــرد کــه ســازمان  . ســاواک قــرار داده بــود

چریکهــای فــدائی خلــق در همــان زمــان در اعالميــه ای کــه در دوم 
ا تکـذیب و     منتشر کرد، واقعی بودن آن نامـه هـا ر          ١٣۵۵خرداد ماه   

این اعالميه در هفتمين شماره      . ( بر جعلی بودن آن ها تأکيد ورزید      
نشریه نبرد خلق به عنوان ارگان رسمی سازمان چریکهای فـدائی           
ــه     خلــق کــه درســت در بحبوحــه ضــربه هــای گــسترده ســاواک ب
سازمان  و در شرایط بسيار دشوار منتشر شد، درج گردیده و هـم              

وضوع را از همان اعالميـه در اینجـا نقـل           اين م ). اکنون موجود است  
کارشناسان سازمان امنيت برای سرپوش گذاشـتن       . "....می کنيم 

بر شکست برنامه عریض و طویل رژیم و همچنين به منظور تحریف            
ــام اســناد     ــد عــصر تهــران بن ــد نامــه جعلــی را در جرای حقــایق، چن

رداشـته  سازمان ما بچاپ رسانده اند و باصطالح پرده از اسرار مـا ب            
اینها که تا پارسال ما را به عراق وابـسته مـی کردنـد، امـسال           . اند

بـه جـای دیگـر       که روابطـشان بـا عـراق خـوب شـده مـا را وابـسته               
معرفی می کنند و می کوشـند بـا جعـل سـند و دروغ بـافی افکـار        

البته آنهائی که تا حدی به کار سياسـی و          . عمومی را فریب دهند   
هند، جعلی بودن این نامـه هـا را در نگـاه            رموز روابط تشکيالتی آگا   

ولی برای روشن تر شدن بيشتر موضوع ما        . اول متوجه می شوند   
کارشناسان سازمان امنيـت کـه مـشت    ! فقط به یک خطای کوچک    

. آنهــا را بــاز کــرده و رسوایــشان ســاخته اســت، اشــاره مــی کنــيم
 کارشناسان امنيتی و تبليغاتی دولت فاسد شاه، در جعل این نامه
! ها بيشترین تالش خود را بکار برده اند تا آنها را هرچـه واقعـی تـر                

ولی آنها که بـا ادبيـات و        . تنظيم کنند تا مورد قبول مردم واقع شود       
فرهنگ ما کمونيست ها بيگانه اند، در ایـن کـار خـود موفـق نبـوده                 

را بکار  " دوست شهيد نوروزی  "چرا که در یک جای نامه عبارت        . اند
سانی که با فرهنگ ما کمونيست هـای ایـران آشـنائی            ک. برده اند 

دارند بخوبی می دانند که ما یاران خود را هميـشه و بطـور مطلـق                
ــا واژه  ــق"ب ــا واژه    " رفي ــان را ب ــز رفقایم ــيم و هــر گ خطــاب مــی کن

ولـی مـأموران تبليغـاتی و       . مورد خطاب قرار نمـی دهـيم      " دوست"
 را نمی دانند دچار     تنظيم کنندگان نامه جعلی که فرق ميان این دو        

  ......".شده و خود را رسوا ساخته اند! اشتباهی کوچک
  
 در این کتاب در حالی کـه بـا دسـت و دل بـازی هـر جعليـاتی از                     -۶

ساواک دستاویز حمله به چریکهای فدائی خلق قرار گرفته و از این  
زیادی از بازجوئی هـا منتـشر شـده انـد ولـی             " اسناد"لحاظ ظاهرًا   
ان کتاب کامًال مواظب بوده اند حتی یـک اطـالع جدیـد             تنظيم کنندگ 

که در خدمت بازسازی    !!) پيشکش" اطالعات دقيق و قابل اعتنا    (" 
در . این یا آن  رویداد تاریخی باشـد، در اختيـار خواننـده قـرار ندهنـد       

موارد زیادی آنهـا صـرفًا بـه ذکـر اطالعـاتی پرداختـه انـد کـه خيلـی             
 کـه اتفاقـًا     -در جنـبش مطـرح شـده انـد        پيشتر از انتشار این کتاب،      

بعضی از آنها نادقيق و یا حتی نادرست می باشـند و بـا ایـن حـال                
  .عينًا از طرف آنها تکرار شده اند

  
 خط فکری حاکم بر این کتاب همـان خـط فکـری متعفنـی اسـت         -٧

ــا آن       ــه دشــمنی ب ــق ب ــدائی خل ــای ف ــت چریکه ــاز فعالي ــه از آغ ک
ب در نفــی مبــارزات درخــشان بــر مبنــای ایــن خــط، کتــا. برخاســت

 کار را به جـائی مـی رسـاند کـه            ۵٠چریکهای فدائی خلق در دهه      
 ٢١شرکت توده وسيع طرفدار چریکهای فدائی خلق در جریان قيام 

کـه  " ایران را سراسر سياهکل می کنـيم      " بهمن و شعار آنان      ٢٢و  
حتی در فيلم های گرفته شده از آن دوره نيزموجود اسـت را بـرای               

 کردن نسل جوانی که آن روزها را به چشم خود ندیـده و بـه                گمراه
اسناد واقعی نيز دسترسی ندارد، تجمع تعدادی در حياط دانشگاه          

  . و سردادن آن شعار جا می زند
  
 یکی از نکاتی که در این کتاب باید مورد توجه قرار گيرد، آنـست               -٨

تی در  که وزارت اطالعات آشکارا از افراد ی که در گذشـته بـه صـور              
ارتباط با سازمان چریکهای فـدائی خلـق قـرار داشـته انـد ، دعـوت                 
می کند که دست به قلم بـرده و آن وزارت رذل و ضـد خلقـی را در                   

آشـکارا نوشـته    . تاریخ سازی ای که ارائه داده است، یاری رسانند        
اميـد اسـت ایـن اثـر کـه قطعـًا آخـرین روایـت، در ایـن زمنيـه                     : " اند

يحات دیگرانـی کـه خـود در گوشـه ای از ایـن      نخواهـد بـود؛ بـا توضـ    
ایـن درخواسـت در جـای        ."جریان نقش ایفا نموده اند؛ تکميل گردد      



  صفحه               112شماره                                      پيام فدايي 
 

 

13 

  

  !!زنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي ستزنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي ست

جای این کتاب چه بـه صـورت آشـکار و چـه بـا حيلـه گـری تمـام از                      
طریق تحریک چنان عناصری با شيوه های مختلف از جملـه تحقيـر             

عـات ضـمن    عالوه بر ایـن نویـسندگان وزارت اطال       . آنان صورت گرفته  
آشکار ساختن کينه زاید الوصف خود نسبت به رفيق حميد اشـرف            
به اصطالح  دیالوگی را با عناصر سازشـکار بـه پـيش کـشيده و بـا                  
. وقاحت تمام از آنها می خواهند که بر عليه آن رفيق موضع بگيرنـد            

رفيق ارزنده حميد اشرف که عالوه بر همه فـداکاری هـا و زحمـات               
 جنگهــای قهرمانانــه اش بــا دشــمنان مــردم بيــدریغش در ســازمان،

ــان       ــی از قهرمان ــه یک ــار، او را ب ــای جنایتک ــاواکی ه ــا س ــران و ب ای
برجسته و فراموش نـشدنی تـوده هـای رنجدیـده مـا تبـدیل کـرده                 
است، حال در ایـن کتـاب همـانطور کـه همـواره دشـمنان مـردم بـا               
خــشم و نفــرت از انقالبيــون یــاد مــی کننــد، فــردی قاتــل و جــانی   

وقاحــت و بيــشرمی گــستاخانه نویــسندگان . رفــی شــده اســتمع
کبيـر حميـد اشـرف تـا آنجاسـت کـه             وزارت اطالعات در مورد رفيـق     

" همه کسانی که بـه نقـد گذشـته خـود پرداختـه انـد              "مذبوحانه از   
مـی  . درخواست می کنـد کـه در زمينـه فـوق بـا او هـم آواز شـوند                

ه نقد گذشته   امروز وقت آن است که همه کسانی که ب        : " نویسند
مــی " رفيــق کبيــر"خــود پرداختــه انــد؛ و همچنــان حميــد اشــرف را 
الزم اسـت روی     ."نامند؛ موضع خود را در  ایـن بـاره روشـن سـازند             

این موضوع تأمل کرد که آیا این دعوت و درخواسـت هـای سـربازان           
گمنام امام زمان  بی پاسخ خواهند ماند؟  مسلم اسـت کـه هـيچ                

 شـرافت و وجـدان انـسانی اسـت، هرگـز      فردی کـه دارای کمتـرین   
حاضر نمی شود در بساطی که رژیم جمهوری اسـالمی بـا هـدف              
آشکار ضدیت با توده های مردم ایران و تحریف تاریخ آنـان گـسترده              
است، شرکت نموده و خود را آلـوده مقاصـد مغرضـانه ضـد خلقـی                

اما آیا کسانی خواهند بود کـه بـه دعـوت و درخواسـت              . آنان بنماید 
زارت اطالعات لبيک گفته و خود را بازیچه مقاصد ضد خلقی رژیـم             و

قرار دهند؟ این را آینده بيشتر نشان خواهد داد ولی مسلمًا خوش      
رقصی برای همپالگی های الجوردی ها و سعيد امـامی هـا بـرای              
چنان افراد و نيروهائی، حاصلی جـز رسـوائی هـر چـه بيـشتر ببـار                 

  .نخواهد آورد
در باال نوشته  شد، همه نکاتی نيست کـه در ایـن    هرچند آنچه   -٩

کتاب بر عليه مبـارزین محبـوب تـوده هـای مـردم ایـران و بـه جهـت              
سياه نمودن دوره ای از تاریخ درخشان مردم مـا عنـوان شـده، امـا                
همين مختصر نيز نشان می دهد که رژیم جمهـوری اسـالمی چـه         

ارکی بـرای هـر     حمله گسترده تبهکارانه ای را آغاز نموده و چـه تـد           
ایــن یــک جنــگ آشــکار  . چــه شــدیدتر کــردن آن فــراهم مــی بينــد  

امـا براسـتی ایـن جنـگ بـر          .  ایدئولوژیک و روانی اسـت     –سياسی  
عليه کيست؟ ظاهرًا طرف دوم این جنگ، چریکهای فدائی خلق در       

ولی آیا جمهوری اسـالمی بـر عليـه    .  می باشند ۵٠نيمه اول دهه    
ال پـيش بـه چنـين جنگـی مبـادرت            سـ  ٣٠انقالبيون جان باختـه در      

ــه  ــده اســت؟ ن ــی و    ! ورزی ــن جنــگ روان ــه ای ــن اســت ک واقعيــت ای
 ایدئولوژیک را  رژیم جمهوری اسالمی بر عليـه زنـدگان            –سياسی  

کنونی سازمان داده است و البته نه صـرفًا برعليـه کـسانی کـه بـا            
افتخار از آرمان های چریکهای فـدائی خلـق دفـاع مـی کننـد بلکـه                 

ترده تر، بـر عليـه مـردم مبـارز و  روشـنفکران انقالبـی و                 بسيار گس 
این جنگ در درجه اول بـر عليـه نـسل جـوان ایـران و                . متعهد ایران   

کسانی سـازمان یافتـه اسـت کـه هـم اکنـون در مقابـل جمهـوری                  
. اسالمی ایستاده و به هر طریق ممکن بر عليه او مبازه می کننـد             

مانه و نکبت بار حـاکم و       نسل جوانی که برای رهائی از شرایط ظال       
برای نابودی رژیم جمهوری اسالمی در جستجوی راهـی انقالبـی           
اند؛ پويای پاسخی هستند تا در یابند که چگونه می توانند خـود را              
متشکل کنند، چگونه می توانند به پيشاهنگان راستين توده هـای           
کارگر و زحمتکش و مردم رنجدیده ایران تبدیل شوند و مبـارزه تـوده    
ای همه جانبه ای را در جامعه بر عليـه ایـن رژیـم حـافظ سيـستم                  

  !سازمان دهند سرمایه داری وابسته در ایران
بحث این نيست که این جوانان خواهان الگو برداری از مبارزات دهه  

بحث این نيست که آنها  حتمًا می خواهند درست       .  می باشند  ۵٠
.  عمل کنند، نـه    ۵٠همانند چریکهای فدائی خلق در نيمه اول دهه         

اصل مسأله پاسخ دهی به چگونگی متـشکل شـدن و ایجـاد یـک               
تشکيالت انقالبی است که قادر به پاسخگوئی به معضالت کنونی          

بنــابراین، بــرای آنــان تجربــه گيــری از مبــارزات . جامعــه ایــران باشــد
ایـن  . گذشته بـه امـری شـدیدًا الزم و ضـروری تبـدیل شـده اسـت                

 رجوع می کنند چرا که گذشته را چراغ راه          جوانان به تاریخ گذشته   
درست در چنين شرایطی است که  قلم به مزدان   . آینده می دانند  

جمهوری اسالمی به یاد تاریخ نویسی و تصویر سازی از چریکهای           
درست در مقابله با ایـن نـسل جـوان مبـارز            . فدائی خلق افتاده اند   

ه و تحریـف و     ماست که آنهـا مـی کوشـند بـا ارائـه تـاریخی واژگونـ               
تخریب شده از یک دوره مبارزاتی سرشار از تجربيـاتی غنـی بـرای            
نسل کنونی، سنگ راه شده و بـا مـشوب کـردن اذهـان، آنهـا را از        

بـا ایـن حـال    . دست یابی به تجارب مبارزاتی واقعی محروم سـازند       
بایــد توجــه داشــت کــه هــدف از  تــاریخ ســازی و تــصویر ســازی از   

بارزات شجاعانه و قاطعانـه آنـان در نيمـه    چریکهای فدائی خلق و م    
به همين جا خـتم   " سربازان گمنام امام زمان   " از طرف    ۵٠اول دهه   
 آنها با القای این امر که آن مبارزات گویا جز خونریزی و. نمی شود

کشت و کشتار نتيجه ای نداشته است، اغراض شـوم دراز مـدتی             
ردن جوانـان از هـر      را تعقيب می کنند که همانا مأیوس و نا اميـد کـ            

گونــه مبــارزه سياســی و کــار تــشکيالتی الزمــه یــک مبــارزه جــدی 
هدف دقيقـًا آن اسـت کـه نـسل جـوان مبـارز              . سياسی می باشد  

اساسًا از امکان تغيير در وضع موجود نا اميد شده و از  فکـر مبـارزه        
رژیم جمهوری اسالمی امـروز بـيش از هـر وقـت            . سياسی بدر آید  

ردن مبـارزه نـه فقـط در ميـان جوانـان بلکـه در               دیگر برای خاموش ک   
همـه کوشـشان ایـن      . رابطه با کل جامعه نيرو بـسيج کـرده اسـت          

است که به مردم القا کنند که چـاره ای ندارنـد جـز آن کـه شـرایط                   
کنونی با همه فقر و بدبختی و ظلم و ستم حاکم بر آن را  بپذیرنـد              

ایـن،  . ه کننـد  و در مقابل جمهوری اسالمی، تمکين و تسليم پيـش         
ــت جمهــوری       ــات و امني ــلی اســت کــه وزارت اطالع ــدف اص آن ه

  .اسالمی از انتشار کتاب مذکور دنبال می کند
  
 شــکی نيــست کــه مبــارزه بــرای خنثــی کــردن فعاليــت هــای   -١٠

تبهکارانه رژیـم و همچنـين مقابلـه بـا هجـوم ایـدئولوژیکی اخيـر او،              
 کـه از ظلـم و   وظایف بزرگی را بر دوش همه کسانی قرار می دهد       

درآخـرین کـالم ایـن نوشـته الزم         . بيداد و دیکتاتوری بيزار و متنفرنـد      
است پرسيده شود که آیا بدون تشدید و گسترش هر چـه بيـشتر              
مبارزه بـر عليـه رژیـم دار و شـکنجه جمهـوری اسـالمی و افـشای                  
ــوگيری از     ــرای جل ــم، امکــان دیگــری ب ــر ایــن رژی اغــراض شــوم اخي

ــشی    ــمن وح ــن دش ــشروی ای ــوم   پي ــود دارد؟ مفه ــوار وج  و خونخ
موفقيت جمهوری اسالمی در به ثمر رساندن فعاليت ها و مقاصـد            
ضد خلقی اش چيزی جز مستولی کردن شـرایط رکـود و خمـود بـر          
فضای مبارزاتی جامعـه و بـه تـسليم و تمکـين واداشـتن مخـالفين                
خــود نيــست کــه در پــی خــود زمــستانی ســرد و ســخت و طاقــت  

بـا آگـاهی بـه چنـين        . ما تحميـل خواهـد نمـود      فرسائی را بر مردم     
واقعيتی، وظيفه همه نيروهای مبارز است که بـه هـر شـکلی کـه               
می توانند با یاری رساندن بـه تـشدید و گـسترش مبـارزه  برعليـه                 
ــوری     ــستاده و جمه ــل آن ای ــار در مقاب ــاتور و جنایتک ــم دیکت ــن رژی ای

این . سازنداسالمی را در رسيدن به اهداف پليد و شوم خود ناکام       
وظيفه همه ماست، وظيفه همه کسانی که قلبـشان بـرای آزادی           
و سوسياليــسم مــی طپــد و از چنــان تعهــد و وظيفــه شناســی در 

دارند که در شرایط هجوم دشـمن نـه تنهـا     خور مقابل مردم خود بر
پــا بــه عقــب نگذاشــته و جوانــان و نيروهــای مبــارز ایــران را درکــام   

 نمی گذارند، بلکـه مـی کوشـند بـا     اژدهای جمهوری اسالمی تنها   
ایمان بـه ایـن امـر کـه در نبـرد بـين نيروهـای ارتجـاعی و انقالبـی،             
پيروزی در نهایت از آن انقالبيون و تـوده هـای مبـارز و پيـشبرندگان                
تــاریخ خواهــد بــود، بــا انــرژی هــر چــه بيــشتری بــه فعاليــت هــای   

پيکـار  مبارزاتی پرداخته و نقش مثبت خود را در این صـحنه سـترگ              
 .ایفا کنند

  با ايمان به پيروزی راهمان
  ٢٠٠٨ اکتبر ٢١   -١٣٨٧ مهر ٣٠ چريکهای فدائی خلق ايران 
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ــست و    ــسال ، در بي ــاه ام ــشت م در اردیبه
یکمين دوره نمایشگاه بين المللی کتاب در       

چریـک  "تهران ، کتاب قطوری تحـت عنـوان         
 از نخـستين کـنش هـا        –های فدائی خلق    

کـه نگـارش آن     " جلـد اول   – ١٣۵٧تا بهمـن    
" محمود نادری "به شخصی با نام مستعار      

داده شــــده اســــت ، از طــــرف  نــــسبت
ــای    " ــژوهش هـ ــات و پـ ــسه مطالعـ موسـ

.  به معرض فروش گذاشته شـد     " سياسی
ــه    ــه کـ ــن نکتـ ــات و  "ایـ ــسه مطالعـ موسـ

ارگانی مـستقيما   " پژوهش های سياسی  
وابسته به وزارت اطالعات و امنيـت کـشور    

ــر کــسی پوشــيده  مــی باشــد ) واواک(  ، ب
نيست و   معموال این جور کتاب ها توسـط           

ــشگران " ــی از پژوهـ ــع  " گروهـ ــا در واقـ یـ
ئولوگ های سياسی   ه  جمعی از همان اید   

وزارت اطالعات برای انتشار بيرونی آمـاده       
ــات     ــار وزارت اطالع ــن ب ــی ای ــشوند ، ول مي
تصميم گرفته است که کتـاب مـذکور را بـه           

منتـشر  " ریمحمـود نـاد   "نام فردی به نـام      
  . نماید

 سـال از    ٣٨اما این که چـرا بعـد از گذشـت           
ــای    ــارزه مــسلحانه توســط چریکه ــاز مب آغ
ــار جمهــوری      ــق ، رژیــم جنایتک ــدائی خل ف
اسالمی ، امـروزه بـه بررسـی و چگـونگی           

سازمان چریک های فدائی خلـق      "پيدایش  
نيــاز پيــدا کــرده اســت ، خــود قابــل  " ایــران

  !تامل ميباشد

 زمــانی کــه در پــی بــيش از ســی ســال از
مــذاکرات محرمانــه بــين امپریاليــست هــا و 
دارو دسته خمينی ، این دارو دسته مزدور        

ــذرد   ــدرت رســيدند ، ميگ ــه ق ــال  .  ب ــه دنب ب
 ،  ١٣۵٧سقوط رژیم منفور پهلوی در سـال        

در تمام ادارات دولتـی ، قـاب عکـس هـای            
شاه مزدور یـک شـبه پـائين آورده شـدند و       

در .  رفتنــدعکــس هــای خمينــی جــالد بــاال 
واقع ، دارو دسته خمينی برای ممانعـت از         
ــم    ــوگيری از درهــ ــش و جلــ ــقوط ارتــ ســ

شکــسته شــدن 
ماشين دولتی و   
در حفظ و ادامـه     
ــرمایه  ــام سـ نظـ
داری وابــــسته ، 
بدون اتالف وقت   
بــه بــاز ســازی و 
احيــــای ادارات ، 
ســـازمان هـــا و  
وزارت خانه های   
سابق در شـکل    
ــد یعنـــــی  جدیـــ
ــالمی  اســـــــــــ

  .  پرداختند

ــ ــن یکـــ ی از ایـــ
ادارات ، سازمان   
منفــور اطالعــات 
ــشور   ــت ک و امني

ــاواک( ــم ) س رژی
پهلوی بود که به    
کمــــک افــــرادی 
همچون حـسين   
ــا و   فردوســت ه
ــان  ســعيد حجاری
ــا نـــو ســـازی  هـ

در اوائـــل .  شـــد
دوران بعــــــــد از 
قيــام ، ســاواکی هــائی کــه مــدت هــا بــود  
حقوقی دریافـت نکـرده بودنـد ، دسـت بـه            

د را بـرای کـار      تظاهرات زده و آمـادگی خـو      
کردن و خدمت در نظام جمهوری اسـالمی        

ــوری  .  اعــالم داشــتند  ــان جمه ســرکرده گ
ــا    ــد کــه ب اســالمی هــم خيلــی زود دریافتن
ــه مــی    ــا تجرب اســتخدام ســاواکی هــای ب
توانند در پيشبرد اهداف ضد انقالبـی خـود         

ایـن  . از تجارب سرشار آن ها بهرمند شوند      
امــر باعــث شــد کــه جمهــوری اســالمی در 

ابله بـا رشـد شـور و شـوق انقالبـی در             مق
شهر هـای کوچـک و بـزرگ و در مـصاف بـا              
گسترش مبارزات خونين خلـق هـای تحـت         
ســــتم در تــــرکمن صــــحرا ، آذربایجــــان ،  
کردســـتان و خوزســـتان ، در ادامـــه رونـــد 
تکــاملی ایــن ارگــان ســرکوب ، ســازمان     

را از حد   ) ساواک(اطالعات و امنيت کشور     
و در حــد یــک خــارج کــرده " ســازمان"یــک 

دســــتگاه عــــریض و طویــــل تحــــت نــــام  
به ایـن ترتيـب ،      .  سازمان دهد " وزارتخانه"

بـا  ) واواک(وزارت اطالعات و امنيت کـشور       
مدیریت آخوند های ریز و درشتی همچـون        
محمد محمدی ری شهری ، علـی فالحيـان      

آبادی ، علی یونسی      ، قربانعلی دری نجف   
ای ، مخـوف تـر        و غالمحسين محـسنی اژه    

ــت  ا در .  ز ســاواک دوران شــاه شــکل گرف
 هم تعدادی از اعضاء سابق حـزب        ۶٠دهه  

خـــائن تـــوده و اکثریتـــی هـــای وا داده و    
در خـــدمت اهـــداف وزارت "! نـــدامت کـــار"

اطالعــات بــه اســتخدام واواک در آمدنــد تــا 
بـه کمـک ایـن نـوع        " چـپ "مبارزه بـا افکـار      

  .افراد آسان تر عملی گردد

ایـن حکومـت    در واقع جمهوری اسـالمی ،       
تزویــــر و ریــــا ، دروغ و دو روئــــی ، رژیــــم 
دسيسه و توطئه همواره کوشش می کند    
تا برای بقای نا حـق خـود و ادامـه سـلطه              
کثيفش از یک طرف با شکنجه و زندان ، بـا           
شالق زدن جوانان در مالء عام ، با نمـایش          
اعدام های خيابـانی و بـا اعمـال اختنـاق و           

د رعــب و ســرکوب مــردم ، در جامعــه ایجــا 
ــه     ــر روحيـ ــرف دیگـ ــد و از طـ ــشت کنـ وحـ

 بـه   ١٣۵٧مبارزاتی جوانانی که بعد از قيام       
دنيا آمده اند ، جوانـانی کـه عليـرغم همـه            
ــم ، شــور و     ــرفتن هــای رژی ــر چــشم گ زه
شوق مبارزاتی شان و تـشنگی سياسـی        
آن ها برای شناختن انقالبيونی که در دهه      

 با مبارزات مسلحانه خود عليـه دشـمن         ۵٠
اسه های درخـشانی آفریدنـد، هرگـز        ، حم 

فرو کش ننموده است و در به در به دنبـال           
ــر علنــی    ــارزاتی غي ــافتن شــيوه هــای مب ی
هــستند کــه قــادر بــه مقابلــه بــا قهــر ضــد   
انقالبی عريان جمهوری اسالمی باشد ، را       

به همين دليل هم رژیـم      . خنثی کرده باشد  
ــزدوران پــست فطــرت وزارت      ــه کمــک م ب

اعتبـار کـردن انقالبيـون      اطالعات برای بـی     
  که با توسـل بـه قهـر انقالبـی بـه              ۵٠دهه  

ــم شــاه      ــی رژي ــر ضــد انقالب ــا قه ــه ب مقابل
ــاب   ــتند ، کت ــدائی   "برخاس ــای ف ــک ه چری

  . را منتشر می سازد" خلق

به محض خواندن مقدمـه کتـاب ذکـر شـده          
اگـر بتـوان    :  "که این چنين آغاز مـی شـود       

ــا درگيــری هــای    چنــد عمليــات نظــامی و ی
انه ای کــه بــين مــامورین ســاواک و مــسلح

کميتــه مــشترک ضــد خرابکــاری بــا اعــضاء  
ســازمان هــای مــسلح و مخفــی را کــه در  

 روی داد ١٣۴٩ -١٣۵٧خـــالل ســـال هـــای 
، خواننـده بـه     ..." ناميـد " جنبش مسلحانه "

ــاب     ــسندگان کت ــدیت نوی ــه شــدید و ض کين
مــذکور بــا مبــارزه مــسلحانه ای کــه چریــک 

 بـا حملـه     ١٣۴٩های فدائی خلق در سـال       
به پاسگاه سياهکل آغاز کردنـد ، پـی مـی           

مبارزه قهر آميزی کـه منـتج از تحليـل          .  برد
مشخص از شرایط مشخص جامعـه بـود و         

مبــارزه "رفقــا مــسعود احمــدزاده در کتــاب 
و "  هم استراتژی ، هم تاکتيـک      -مسلحانه  

ضـرورت مبـارزه   "امير پرویز پویـان در کتـاب    
 را بيان کـرده  آن" مسلحانه و رد تئوری بقاء 

ــد ــا  .  انـ ــذکر ، آن هـ ــوق الـ ــاب  فـ در دو کتـ
استدالل مـی کننـد بـا در نظـر گـرفتن بـی              
اعتمادی عميق توده های مردم نسبت بـه        
رهبــران فرصــت طلــب حــزب خــائن تــوده و 
عناصــر ســازش کــار جبهــه ملــی ، و عــدم   
ایمان آن ها به اشکال مبارزاتی مختوم بـه         
شکــست گذشــته و بــا توجــه بــه وجــود دو 

قــدرت مطلــق (طلــق در ذهــن تــوده هــا  م
پنداشتن رژیم و ضعف مطلق متصور بودن       

و با توجه بـه آن کـه رژیـم شـاه            ) برای خود 
ــرین حرکـــت اعتراضـــی   تحمـــل کوچـــک تـ

، تنهـا   کارگران و توده هـای مـردم را نـدارد   
راه برای نيروی پيشرو جهت کسب اعتمـاد    
تــوده هــا ، ســازماندهی و تــشکل آن هــا و 

ژی مبــارزاتی کــارگران و جــاری نمــودن انــر
توده های مردم بر عليه دشمن ، بـه جـای           
تعرض نکنيم تا باقی بمانيم ، همانا شـروع      
مبارزه مسلحانه و اعمـال قهـر انقالبـی بـر           

  . عليه قهر ضد انقالبی دشمن است

اما عداوت نظری ای که در سرتاسر کتـاب         
وزارت اطالعــات عليــه چریــک هــای فــدائی 

ی خورد بی شک    خلق آن زمان به چشم م     
ــرز  ــار"از م ــه   "و " خرابک ــسته ب ــل واب عوام

ناميـدن بهتـرین زنـان و       " کشور های خـارج   
مردان انقالبی که توسط ساواک در جرایـد        
و رادیو و تلویزیون آن دوران تکرار می شـد          

تهـی جلـوه دادن ارزش هـای        .  ، می گذرد  
واالی چریک ها ، بی اعتبار کردن اعتقادات  

تـراع عبـاراتی از قبيـل       انقالبی آن ها بـا اخ     
از کوشـش   " گانگستریسم"و  " چریکيسم"

موسسه مطالعـات و پـژوهش      "های عبث   
اگـر در   .  در این کتاب است   " های سياسی 
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ــابود کــردن  ۵٠دهــه   ، ســاواک بــه دنبــال ن
جسم چریک ها و مبارزات آنان بود ، واواک         

 به دنبال لوث کـردن نـام و راه و       ٨٠در دهه   

  . خاطره آن هاست

ــرای  ۵٠هــه در د  ، اگــر مــاموران ســاواک ب
دســـتيابی بـــه اطالعـــات و کـــشف روابـــط 
تـــشکيالتی مبـــارزان و انقالبيـــون جنـــبش 
مسلحانه به طور عام و چریک های فدائی        
خلــق بــه طــور خــاص ، بــا اعمــال شــکنجه 
های قرون وسطائی ، آن ها را تا سـر حـد            
مرگ شکنجه ميدادند تـا نـام افـراد و محـل            

را بدسـت آورنـد ،      مخفی گـاه هـای آن هـا         
این برای ضربه زدن و نابودی آن انقالبيـون         

در نتيجه هـر    . و انهدام تشکيالت آن ها بود     
ــر چنــين شــکنجه    ــا تکيــه ب گزارشــی کــه ب
هائی تهيه شده باشـد ، چـه نوشـته خـود            
ــرف      ــل آن از ط ــا جع ــا ب ســاواک باشــد و ی
واواک بــه ســاواک منــسوب شــده باشــد ،  

ــاریخ     ــندیت ت ــه س ــد هرگون ــا فاق ی اساس
اســـت و پـــشيزی ارزش نـــدارد و صـــرفا    
تالشــی مذبوحانــه در جهــت خــراب کــردن  
شخصيت آن انقالبيون و بـی اعتبـار کـردن          

در این  .  آن ها در اذهان عمومی می باشد      
" محمود نـادری  "راستا تنها همپالگی های     

ممکن است به آن به اصطالح اسناد به جا         
ــا   ــازه توليــد شــده "مانــده از ســاواک و ی " ت

واک اســتناد کننــد و گــر نــه هــيچ توســط وا
انسان روشنی بر اسـنادی کـه از چاپخانـه      
هــای ادارات اطالعــاتی و جاسوســی هــر  
کشوری بيـرون آمـده باشـد ، وقعـی نمـی            

  .نهد

حــاال بعــد از گذشــت تقریبــا ســی ســال از  
عمر رژیم جمهوری اسالمی ، در این جنـگ         
روانی ای که همواره بخشی از مبارزه ضد        

ــات حــ  ــی طبق ــات  انقالب ــه طبق ــر علي اکم ب
لـوگ  ئوستمدیده جامعه مـی باشـد ، ایـده          

های رژیم با جعل مـضاعف تـاریخ در کتـاب           
آن را در زمـانی    " چریک های فدائی خلـق    "

منتشر می کنند که مبـارزات آزادیخواهانـه        
مردم ما از هر طرف پایه های رژیم را مورد          

عليــرغم تمــامی .  حملــه قــرار داده اســت 
 ، بـازجوئی هـا و       سرکوب ها ، شکنجه هـا     

فشار هائی که بر دانشجویان و کـارگران و     
ــا    ــارز اعمــال مــی شــود ، آن هــا ب زنــان مب

افسانه "گذشت زمان و با به پایان رسيدن        
و بـا بـر مـال شـدن دسـت همـه             " اصالحات

کسانی که همواره تالش کـرده انـد کـه بـا            
بزک کردن چهـره ایـن رژیـم ضـد انـسانی ،             

امـــروزه بـــه تـــداوم آن را ضـــمانت کننـــد ، 
ضرورت مبـارزه ای ریـشه ای بـرای بيـرون           

هـدف   .   رفتن از شرایط کنونی رسيده انـد      
اصــلی ایــن کتــاب ، تخطئــه تئــوری مبــارزه  

ــسلحانه ،  نــشان دادن چریــک  " خبيــث"م

هــای فــدائی خلــق و قلــب واقعيــت هــا و   
معکوس نشان دادن حقيقت هـا سـت ، تـا           
بدين وسيله جوانـان را از مبـارزه دلـسرد و          

ــازد نا ــد س ــسم    .  امي ــاور ماتریالي ــه ب ــا ب ام
دیالکتيک ، پدیده ها در جريـان تکامـل خـود           

شـگفت  .  اضداد خـود را شـکل مـی دهنـد         
انگيز نخواهد بـود کـه تـاثير جعـل مـضاعف            

" چریک هـای فـدائی خلـق      "تاریخ در کتاب    
نـــه دلـــسرد و نااميـــد ســـاختن جوانـــان از 
ــه      ــا ب ــشویق آن ه ــث ت ــه باع ــارزه ، بلک مب

 .ت ها شودکنکاش واقعي

انگلس در تعریف فلـسفه هگـل مـی گویـد           
که هر واقعيتـی ، حقانيـت نـدارد ولـی هـر             

.  حقيقتــی دیــر یــا زود واقعيــت پيــدا ميکنــد 
سوسياليسم یک حقيقت است که دیـر یـا         
زود بــا نــابودی ســرمایه داری کــه واقعيــت 
دارد ولی چون بـر پایـه اسـتثمار انـسان از            

د ،  انسان استوار شده است حقانيـت نـدار       
رژیــم ارتجــاعی .  جــایگزین آن خواهــد شــد

جمهوری اسالمی هم یک واقعيت اسـت ،        
واقعيت تلخی کـه حقانيـت نـدارد و دیـر یـا             

امری کـه تنهـا و      .  زود سرنگون خواهد شد   
تنها در بستر یک مبارزه مسلحانه تـوده ای         
و طــوالنی مــدت بــا رهبــری طبقــه کــارگر و 
شــرکت دیگــر زحمتکــشان و ســایر اقــشار  

ه همچون دانشجویان ، نویسنده گان      جامع
امکان ... روشنفکر ، معلمان ، پرستاران ، و      

ــد   ــد ش ــذیر خواه ــن   .  پ ــسير ای ــول م در ط
مبارزه مسلحانه تـوده ای و طـوالنی مـدت          
اســت کــه رهبــران واقعــی انقــالب ، یعنــی 
آگاه ترين فرزندان ستمديدگان از بطن خود       
مبارزه صيقل خورده ، به بـاال کـشيده مـی           

  همان هـا هـستند کـه حقانيـت بـه             .شوند
.  جلو بـردن انقـالب را هـم خواهنـد داشـت           

آنـــان تجـــارب گذشـــته را چـــراغ راه آینـــده 
  . خواهند کرد

  ٢٠٠٨ اکتبر ٢٨- محسن نوربخش

انگلس در تعریف فلسفه هگل می گوید که        
هـــر واقعيتـــی ، حقانيـــت نـــدارد ولـــی هـــر 
ــد    ــدا ميکن ــا زود واقعيــت پي ــر ی .  حقيقتــی دی

سوسياليسم یک حقيقت است کـه دیـر یـا          
زود با نابودی سرمایه داری که واقعيـت دارد         

انـسان  ولی چون بر پایه استثمار انـسان از          
استوار شده است حقانيت ندارد ، جایگزین       

رژیــم ارتجــاعی جمهــوری .  آن خواهــد شــد
اسالمی هـم یـک واقعيـت اسـت ، واقعيـت       
ــا زود   تلخـــی کـــه حقانيـــت نـــدارد و دیـــر یـ

امری که تنهـا و تنهـا       .  سرنگون خواهد شد  
ــوده ای و   ــارزه مــسلحانه ت در بــستر یــک مب
طــوالنی مــدت بــا رهبــری طبقــه کــارگر و      

ــشار   شــرکت ــشان و ســایر اق ــر زحمتک  دیگ
جامعه همچون دانشجویان ، نویـسنده گـان        

امکـان  ... روشنفکر ، معلمان ، پرسـتاران ، و     
در طول مسير این مبـارزه      .  پذیر خواهد شد  

مسلحانه توده ای و طوالنی مدت است که        
رهبــران واقعــی انقــالب ، یعنــی آگــاه تــرين   
ــارزه    ــدان ســتمديدگان از بطــن خــود مب فرزن

.  ل خورده ، به بـاال کـشيده مـی شـوند           صيق
همان ها هستند که حقانيت بـه جلـو بـردن         

آنـان تجـارب    .  انقالب را هم خواهند داشـت     
   .خواهند کرد گذشته را چراغ راه آینده

  ١٩از صفحه  ....سالمتي مردم، قرباني

کـارگران بنـادر و      .  ميليون دالر ضرر برای صاحبان کارخانـه هـا بـه بـار آورد              ١٨٨گران  در دادگاه عليه کارگران، این اقدام مبارزاتی کار       
  . جوالی از حمل گوشت وارداتی امريکا به سردخانه ها خودداری کردند۵ ژوئن تا ٢۶شرکتهای پخش گوشت نيز از 

يان و زنان و کارگران، اولـين محمولـه   عليرغم اعتراضات و تظاهرات وسيع دانش آموزان و دانشجو      ٢٠٠٨ جوالی   ٢٩سرانجام در روز    
 بيمارسـتان بـا اعـالم    ١٠٣در آن روز پرسـتارها و تکنيـسينها و کـارگران    . های گوشت گاو امريکـايی بـه کـره جنـوبی فرسـتاده شـد            

مـی  خواسته هايی از قبيل ممنوع کردن استفاده از گوشت وارداتی امريکا در غذاهای بيمارستانها، افزايش حقوق و استخدام دائ                  
معلمها و دانش آموزان مدارس نيـز بـه اعتـصاب يـک روزه      . پرستارها و عدم خصوصی کردن خدمات درمانی دست به اعتصاب زدند          

  . دست زدند و از استفاده از گوشت وارداتی امريکا در رستورانهای مدارس جلوگيری کردند

 تـرين حقـوق دمکراتيـک خـود دارای درسـها و تجربيـات               مسلمأ مبارزات گسترده اخير مردم کره جنوبی برای بدست آوردن ابتدايی          
توده ها در جريان اينگونه مبارزات است که هرچه بيشتر آگاهتر شـده ويـاد مـی گيرنـد کـه                     . مبارزاتی فراوانی برای آنها خواهد بود     

  .      چگونه برای رسيدن  به خواسته های خود مبارزاتشان را گسترش دهند

 حاشيه اعتراضات توده ای کره جنوبی انجام شد، نظرخواهی ها و تحقيقاتی بود که در زمينـه داليـل                    يکی از کارهای جالبی که در     
 درصـد از نوجوانـان بـا آگـاهی و خواسـت         ٧١ايـن تحقيقـات نـشان دادنـد کـه           . شرکت نوجوانان در فعاليتهای سياسـی انجـام شـد         

 درصد از آنها تحت تأثير دوستانـشان و  ١٨. ت پيوستندشخصی و به دليل اهميتی که خود به مسائل سياسی می دهند به تظاهرا     
اين آمار نشان می دهد که درصد بـااليی از نـسل جـوان در سراسـر دنيـا از                    .  درصد با تشويق والدينشان به تظاهرات رفته بودند        ۶

  . نظر سياسی آگاهتر و فعالتر شده اند

های نادرست کسانی ست که ضمن تحریف واقعيـات بـرای نـسل              اعتراضات توده ای اخير در کره شاهدی برای رد ادعا          جتجربه مو 
" مـاجراجويی "و  " ناآگـاهی " را به حساب     ۵٧جوان امروز، در اینجا و آنجا فعاليتهای سياسی نوجوانان دبيرستانی در دوران انقالب              

وانـان را تـشويق و تـرويج    اجتماعی در برخی از ج-صرف آنها می گذارند و درعوض ناآگاهی ها و عدم تمايل به فعاليتهای سياسی 
  ٢٠٠٨ سپتامبر – مریم           . می کنند
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  !!برقرار باد اتحاد تمامي نيروهاي انقالبي و خلقهاي تحت ستمبرقرار باد اتحاد تمامي نيروهاي انقالبي و خلقهاي تحت ستم

در بيستمين سـالگرد قتـل      
عام وحشيانه هـزاران تـن      
از زندانيان سياسي مبـارز     
ــستان  و كمونيــست در تاب

 در ايران بدسـت     67سال  
م وابسته به امپرياليسم    رژي

جمهـــــوري اســـــالمي ، 
مراســـمي بـــا نـــام شـــب 
همبستگي بـين المللـي بـا       
زندانيان سياسي در تاريخ    

ــشنبه  ــر 5يك  2008 اكتب
در . در لندن برگـزار شـد     

ــر    ــالوه ب ــم، ع ــن مراس اي
فعالين چريكهـاي فـدايي     
ــازمان  ــق و ســـــ خلـــــ

ــك  ــد -دمكراتيـــ  ضـــ
ــان در   ــستي ايراني امپريالي

و انگلستان هفت سـازمان     
جريــان سياســي دمكراتيــك و مبــارز از كــشورهاي هنــد، تركيــه و فيليپــين در  

سـخنرانها بـا انتقـال تجـارب        . فراخوان و سازماندهي اين حركت شركت داشتند      
زنده خود در جريان ايـن مراسـم و افـشاي گوشـه اي ازجنايـات امپرياليـستها و                   

ليپـين بـر عليـه    رژيمهاي وابـسته و مرتجـع در ايـران و تركيـه و هندوسـتان و في       
زندانيان سياسي و بويژه كمونيستها باعث شدند تا مساله زندانيان سياسي  انعكاس             
هر چه وسيعتري در سـطح نيروهـاي مترقـي و مبـارز و فعـالين سياسـي و بـويژه                

  . كمونيستهاي كشورهاي نامبرده پيدا كند
  

قيقـه  در ابتداي مراسم بـه خـاطره همـه شـهداي راه سوسـياليزم و آزادي يـك د                  
سكوت اعالم شد و پس از آن رفيق آرمان مطلبي در ارتباط با سركوب و اعمال                
خشونت بـر زنـدانيان سياسـي و مبـارزات و مقاومتهـاي اسـراي دربنـد بـه سـمع                     

در بخـش بعـدي رفيـق محمـد يكـي از بازمانـدگان قتـل عـام                  . حاضرين رسـانيد  
 از مبـارزات يكـصد       از ايران، با اشاره بـه گوشـه اي         67زندانيان سياسي در سال     

سال اخير خلقهاي تحت ستم ايران بر عليه نظـام ديكتـاتوري حـاكم، شـمه اي از                  
برخوردهاي وحشيانه و سركوبگرانه سيستماتيك رژيم جمهوري اسالمي بر عليه          
زندانيان سياسي و بويژه كمونيستها را براي شـركت كننـدگان برشـمرد و جلـوه          

نيان سياسي در سخت ترين شرايط را بـازگو      هايي از مقاومتها و فداكاريهاي زندا     
سپس پيام رفيـق اشـرف دهقـاني بـه مناسـبت بيـستمين سـالگرد قتـل عـام             . نمود

زندانيان سياسي در ايـران     
ــه ســمع  ــان انگليــسي ب بزب

در بخـش   . حاضرين رسيد 
ــك    ــه ي ــن برنام ــدي اي بع
گــروه هنــري از دختــران 
تركيه بـه صـحنه آمـده و        
ــصهاي  مجموعــه اي از رق

زمنـده را اجـرا     محلي و ر  
ــشويق    ــا ت ــه ب ــد ك نمودن
بـــسيار زيـــادي از ســـوي 
ــرو شــدند . حاضــرين روب

شعر خـواني شـاعر مبـارز       
ــاي   ــداري بزبانه ــسن ج ح
ــي و   ــي و تركـــ فارســـ
ــورد  ــيحاتي در مــ توضــ
اشـــعار مبـــارزاتي بزبـــان 
انگليـــسي بخـــش بعـــدي 
مراسم شب همبـستگي بـا      

پين با اجراي تئاتري،    سپس هنرمندان مبارز از فيلي    . زندانيان سياسي را تشكيل داد    
گوشــه اي از مقاومتهــا و مبــارزات زنــدانيان سياســي در چنگــال امپرياليــستها و  

اين نمايش با فريادهاي مرگ بر امپرياليسم       . رژيمهاي مزدور را به صحنه آوردند     
 يكـي از مبـارزين   "سـاي بابـا  "سـپس رفيـق   . و مرگ بر ارتجاع به پايـان رسـيد   

ت جمهوري اسالمي در مورد زندانيان سياسـي در         هندوستان ضمن اشاره به جنايا    
ايران، سخناني را در ارتباط با وضعيت وخيم زندانيان سياسـي و بـويژه زنـدانيان                
سياسي چپ و كمونيست در هند و برخوردهاي بغايـت وحـشيانه دولـت مرتجـع                

در طول برنامه تمامي سخنرانيها و مطالب ارائه شـده   . هندوستان با آنان بيان نمود    
همچنين پيامهاي همبـستگي زيـادي از احـزاب و          .بان تركي نيز ترجمه مي شد     بز

سازمانهاي انقالبي كشورهاي مختلف براي اين مراسـم ارسـال شـده بـود كـه در                 
در بخش انتهايي برنامـه  هنرمنـد        . فواصل بين برنامه ها بخشي از آنان قرايت شد        

زبانهاي كـردي و تركـي      جواني از تركيه ترانه سرودهاي مبارزاتي زيبايي را به          
  . اجرا كرد و جمعيت حاضر را به پايكوبي واداشت

  
با پايان برنامه اين هنرمند جوان مراسم شـب بـين المللـي همبـستگي بـا زنـدانيان                  
سياسـي در لنـدن در محيطـي سرشـار از روحيــه اتحـاد همبـستگي بـين مبــارزين        

  . كشورهاي مختلف به پايان رسيد
   لندن–ق ايران فعالين چريكهاي فدائي خل

  گزارشي از مراسم شب همبستگي بين المللي
   با زندانيان سياسي در لندن
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  پيام حزب كمونيست فيليپين
  

 گرمتـرين   "در پيام كميته مركزي حزب كمونيـست فيليپـين آمـده اسـت كـه                
درودهاي مبارزاتي خود را تقديم سازماندهندگان و شركت كنندگان در مراسـم            

حزب كمونيـست  . شب همبستگي بين المللي با زندانيان سياسي در لندن مي كنيم        
ين فرصت استفاده كرده و واالترين احترامات خـود را نثـار شـهداي              فيليپين از ا  

انقالبي اي كه جان خـود را فـداي انقـالب نمودنـد و همچنـين هـزاران زنـداني                    
 پيكارشان را در خدمت به منفع خلق و رهـايي           اسارت،سياسي مي كند كه برغم      

   ادامـه ملي، دمكراسي ، آزادي هاي اجتماعي بـر عليـه امپرياليـسم و مـزدورانش         
گرچه اين شـب همبـستگي بـراي ارج گـذاري بـه مبـارزات زنـدانيان                 . مي دهند 

سياسي در ايران، هندوستان، تركيه و فيليپين برگزرا مـي شـود امـا ايـن مراسـم                  
  .  فرصتي براي برجسته كردن مبارزات زندانيان سياسي در سراسر دنياست

  
يدن رژيـم جمهـوري      از زمـان بقـدرت رسـ       "در اين پيام اضافه شـده اسـت كـه           

، اين حكومت ده ها هزار تن از انقالبيون و ترقـي خواهـان را               1979اسالمي در   
براي تثبيت حكومت ارتجاعي و سـركوبگرانه خـويش زنـداني و اعـدام كـرده                 

 18000يكي از برجسته تـرين جنايـات جمهـوري اسـالمي همانـا كـشتار                 . است
 بـا هـدف     1988بيـون در سـال      زنداني سياسي و از جمله كمونيستها و ساير انقال        

دولتهاي خاتمي و احمـدي  . سركوب و مهار جنبش توده اي و انقالب بوده است 
  . نژاد نيز همين اعمال سركوب ارتجاع رژيم جمهوري اسالمي را ادامه داده اند

 حـزب كمونيـست فيليپـين در همراهـي بـا            "در انتهاي اين پيام آمده است كـه         
قاومت قهرمانانه زندانيان سياسي و آرمانهاي پيكار       برگزار كنندگان اين مراسم م    

آنها همگي يـك هـدف مـشترك دارنـد؛          . آنها را در سراسر دنيا را ارج مي نهد          
  .مي باشد... نبرد آنها بر عليه امپرياليسم و ارتجاع، استثمار و سركوب  

  
  )لنينيست-ماركسيست(يونان حزب كمونيست پيام 

  
ضر در جهان يكبار ديگـر ارتبـاط  بـين جنـبش             شرايط سياسي حا  ! رفقاي گرامي 

انقالبي بر عليه سلطه  امپرياليستي را بـا آزاديهـاي اجتمـاعي و يـك چـشم انـدز                    
اين امر محرزي ست كه توقف  استثمار، سركوب و          . سوسياليستي نشان مي دهد   

ظلم تنها از طريق گسترش جنبش توده اي زير يك رهبري پرولتري امكان پذير              
ست به همين دليل امپرياليستها و مرتجعين تمام تالش خـود را بـراي        در. مي باشد 

نابودي چنين جنبشي و بويژه جنبش هاي تحت رهبري كمونيستها را به كار مـي               
 در آسـيا و آمريكـاي التـين، زنـدانها           "در ادامه اين پيام آمده است كه        . گيرند

اين اشكال متنـوع    مملو از كادرها و هواداران نيروهاي كمونيست مي باشد برغم           
جنـبش  . مقاومت و منجمله مبارزه مسلحانه هر چه قويتر و قوي تـر مـي گردنـد               

 1979كمونيستي ايران در جبهه مقدم نبرد براي سـرنگوني رژيـم شـاه در سـال                 
امـروز نيـز در پيكـار خلقهـاي ايـران بـا رژيـم فاشيـستي جمهـوري          . قرار داشت 

گوني ايـن رژيـم جـان خـود را فـدا            اسالمي هزاران تن از كمونيستها در راه سرن       
كمونيستهاي يوناني اطمينان مـي دهنـد كـه بـراي تحقـق ايـن هـدف                 . كرده اند 

    ".مقدس، تا لحظه پيروزي در كنار شما خواهند بود
 

 "مركز برزيلي همبستگي با خلقها " پيام
  

شــب همبــستگي بــا زنــدانيان "بــه تمــام شــركت كننــدگان و دســت انــدركاران 
  !"سياسي

 در سراسـر    1988ا خشم و نفرت،  كشتار ننگـين زنـدانيان سياسـي در سـال                 ما ب 
تنهـا در  . ايران كه به دستور رژيم  اسالمي صورت گرفت را محكـوم مـي كنـيم             

 مـاه هـزاران تـن از مبـارزين كمونيـستها و سـاير انقالبيـون كـه توسـط            3ظرف  
تـل عـام    چنـين ق  . مزدوران رژيم دستگير شـدند، ناجوانمردانـه بـه قتـل رسـيدند            

وحشيانه و بيرحمي اي كه بويژه در مورد زنـان صـورت گرفـت بـه هـيچ وجـه                    
نتوانست هراس رژيم مرتجع اسالمي را نسبت بـه جنـبش اعتراضـي رشـد يابنـده            

چنين تراژدي اي كه ماآن را قاطعانه محكوم مي كنيم، ماهيت           . مردم از بين ببرد   
   .فاشيستي جنايتكارانه حكومت ايران را نشان مي دهد

   سياسي در لندن همبستگي با مراسم شب بين المللي زندانيانپيامهاي
  

 ارسالي احزاب و سازمانهاي انقالبي و آزاديخواه و آنچه در زير مي آيدخالصه اي از ترجمه بخشي از پيامهاي همبستگي : پيام فدائي
  گردد مي باشد كه براي اطالع خوانندگان نشريه درج ميكمونيست  به برگزار كنندگان  شب همبستگي بين المللي با زندانيان سياسي در لندن

  شب هبستگي بين المللي  صحنه اي از رقص  كردي در مراسم 
 انيان سياسي در لندنابا زند
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مقاومت قهرمانانه زنـدانيان سياسـي نـه        "در انتهابي اين پيام اضافه شده است كه         
تنها سمبلهايي درخشان براي توده هاي در حال مبارزه با امپرياليسم ، بلكـه بـراي            

  .  "مبارزين راه رهايي ملي و اجتماعي در نقاط مختلف گيتي ست
  

  "كميته آزادي زندانيان سياسي"پيام 
  

تيم كه مطلع شديم، مبارزين كشورهاي مختلف در مراسمي شركت          بسيار خوشبخ 
 5مي كنند كه در همبستگي با زنـدانيان سياسـي كـشورهاي مختلـف در تـاريخ                    

 CRPPباعث افتخـار اسـت كـه بـه نيابـت از      . اكتبر در لندن برگزار مي گردد 
 اين روند دردناك پس از قتل     . همبستگي خويش با اين گردهمايي را اعالم كنيم       

 بـين مـاه     - بهترين فرزندان زن و مرد اين سرزمين       – زنداني سياسي    18000عام  
 در بخـش  .  توسط رژيم جمهوري اسالمي شـروع شـد        1988هاي جون تا دسامبر     

برقراري دنيايي عاري از شكنجه و زنـدان و سـركوب           "ديگري از پيام نسبت به      
  . ابراز اميدواري شده است"در هر شكل آن

  
   "جنبش پيكارگر دانشجويان"، "ي كارگرانمارچ طبقات"پيام 

   از يونان"جنبش پيكار گر خلق"و 
  

سال پـيش رژيـم     20 در پيام خود به مراسم لندن يا دآور شده اند كه             اين نيروها   
 زنداني سياسي را با اميد نابودي جنبش مقاومـت مـردم    18000اسالمي در ايران   

 بـاختن مبـارزين ايرانـي الهـام         جـان "در اين پيام اضافه شده كـه        . قتل عام كرد  
اين بخشي از تاريخ جنـبش انقالبـي بـين    . بخش  جنبش خلقها در سراسر دنيا ست       

المللي و مقاومت زندانيان در زندانهاي تركيه و كردستان، هنـد، فيليپـين و پـرو                
 يـك نفـر   "مطابق يكي از شعارهاي تظاهرات توده اي در كشور مـا     . بوده است 

 در ادامـه ايـن پيـام آمـده          "ار نفر به پيكار مـي پيوندنـد       كه بخاك مي افتد، هز    
 اين وظيفه انقالبـي ماسـت كـه همبـستگي خـود را بـراي تقويـت پيكـار                    "است

ما اطمينـان مـي دهـيم كـه در         . اجتماعي بر عليه امپرياليسم و ارتجاع اعالم داريم       
   ".اين پيكار همدوش با شما ايستاده ايم

 
  

  "رك در اروپاارگران ت ككنفدراسيون"پيام 
  

 زنـداني سياسـي كـه بيـست سـال پـيش، در سـال                18000ضمن  بزرگداشت ياد     
 بدست رژيم ارتجاعي حاكم بر ايران قتل عام شدند، ما قتل عـام زنـدانيان                1988

  بدست حكومت تركيـه را نيـز         "يولوچانلر" و   "بوكا"،"دياربكر"سياسي در   
ون، كمونيـستها و مـيهن پرسـتان        ما به مقاومت قهرمانانه انقالبي    . محكوم مي كنيم  

 .در بند را مي ستاييم

تعميق بحران مالي گريبانگير امپرياليستها در سطح بين المللي منجـر بـه گـسترش             
برغم آن كه چنـين اوضـاعي       . فقر و بيكاري هر چه بيشتر در تمام دنيا شده است          

به رشد صعودي جنبشهاي توده اي منجر خواهد گشت، ولي اين شـرايط بخـاطر               
امكـان تـاثير    ) نيـروي رهبـري كننـده نيرومنـد       (عدم وجود عوامل ذهني مـوثر       

مـا تنهـا بـا      . گذاري نيرومند بر اين جنبشها  در آينده را تـضعيف خواهـد نمـود              
سازماندهي توده ها، تقويت همبستگي بين جنبـشهاي ملـي و آزاديخواهانـه و بـا                

شـرايط فـوق خـواهيم     تشديد مبارزات دمكراتيك در تمام دنيا قادر به غلبـه بـر             
 مـا اعـدامهاي نيروهـاي دمكراتيـك         ": در انتهاي اين پيام آمده است كـه         . بود

توسط رژيم ارتجاعي حاكم بر ايران را محكوم كرده و با چنين آگاهي تـاريخي               
اعتقاد داريم كه مراسم شب همبستگي شما به تقويت همبستگي انقالبي در سـاير              

    "مناطق كمك خواهد كرد

  

ميز كتاب فعالين 
  سازمان در مراسم
 زندانيان سياسي 

  كمك هاي مالي
  نروژ

   كرون1000                           رفيق شهيد سيروس سپهري
   كرون1000                           رفيق شهيد شاهرخ هدايتي

  

  انگلستان
   پوند50                                )چاپ دوم(راز مرگ صمد 

  آلمان
   يورو70                                 در جدال با خاموشي

  

  تصحيح و پوزش
  

 شاهد برخي اشتباهات چاپي بوديم كه       111متاسفانه در پيام فدائي شماره      
  .به اين وسيله ضمن پوزش به تصحيح آنها مبادرت مي ورزيم

                                      
  صحيح                       غلط         

   ترساندن موثر       ترساندن ما شر              11  سطر 20صفحه 

     مذهبي هاي فناتيك          مذهبي هاي متعصب19   سطر 20صفحه 

   بي اندازه         يك اندازه                  23  سطر20صفحه 
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صـدور دوبـاره مجـوز از سـوی دولـت وابـسته بــه       
امپرياليسم کره جنوبی برای واردات گوشت گـاو      
امریکایی که مشکوک به بيماری مرگبار موسوم       

مــی باشــند، نگرانــی شــدید " جنــون گــاوی"بــه 
مردم ایـن کـشور را بـر انگيخـت و بـه وقـوع یـک                 
رشــته اعتراضــات عمــومی ضــد دولتــی در کــره   

ه کــوچکی بــه رویــدادهای نگــا. جنــوبی انجاميــد
اتفاق افتاده در جریان اعتراضات ماه های جون و        
جوالی در کره حاوی تجارب ارزنده مبارزاتی  و از          
جمله نمايشگر اتحاد و پایداری مردم تحت ستم        
.  کــره در مقابلـــه بـــا دشمنانــشان مـــی باشـــد  

همچنين در جریان همين رویدادها بود که شيوه        
کـره جنـوبی بـا مـردم        برخورد سرکوبگرانه دولت    

معترض اين کشور نه تنهـا ماهيـت ضـد مردمـی            
ایــن دولــت را دیگــر بــار بــه نمــایش گــذارد بلکــه    
بخوبی نقش دولتهای سرمایه داری را به عنوان        
مدافع منافع استثمارگرانه طبقه حاکم در مقابـل    
خواستها و حقوق ابتدایی توده هـای زحمـتکش         

  . نيز نشان داد

طبقــه ســرمايه دار و  واقعيــت ایــن اســت کــه    
دولتهای حامی آنان در کشورهای مختلـف حـق         
ــصرف     ــستی و حتــی حــق م انتخــاب شــرايط زي
. غذای سالم را از توده های زحمتکش گرفته اند  

ــا در دســترس    تنهــا محــصوالتی توليــد شــده و ی
مــردم قــرار ميگيرنــد کــه بــرای ســرمايه داران      

و تـأثيرات منفـی ای کـه مـصرف          . سودآور باشند 
 کاالهــا و مــواد غــذايی روی ســالمتی  برخــی از

مصرف کنندگان چه از نظر جسمی و چه از نظـر           
بـه  . روحی می گذارد، ناديـده گرفتـه مـی شـود          

عنوان مثال مصرف بسياری از انواع مواد غـذايی         
کــه در کارخانــه هــا توليــد مــی شــوند، بــه دليــل 
ــد و    اســتفاده از مــواد شــيميايی در مراحــل تولي

د و تغذيـه دام هـا گرفتـه تـا          ازنوع بذر و کو   (توزيع  
بـرای  ) کشت و برداشت و بـسته بنـدی و توزيـع          

  . سالمتی انسان بسيار مضر است

رویــدادهای اخيــر در شــرایطی اتفــاق افتــاد کــه  
مــردم کــره جنــوبی نيــز ماننــد زحمتکــشان ديگــر 
مناطق جهان در شـرايط بـسيار نـاگوار اقتـصادی           

و فقـــر و بيکـــاری و رکـــود . بـــه ســـر مـــی برنـــد
دی و افـزايش قيمـت مـواد غـذايی و ديگـر             اقتصا

کاالهــای مــصرفی زنــدگی آنــان را شــديدأ تحــت 
در چنـين شـرايطی اسـت     . تأثير قرار داده اسـت    

که دولت دست راستی وابسته بـه امپرياليـسم     
اين کشور به لغـو قـانون عـدم ورود گوشـت گـاو              

 ســال پـيش بـرای جلــوگيری از   ۵کـه  (امريکـايی  
) صويب شـده بـود    تـ " بيماری جنون گاوی  "شيوع  

دســت زده اســت و همــين امــر خــشم و نفــرت  
  . مردم کره را برانگيخته است

ــره      ــت ک ــت دول ــی ، در حقيق ــانون قبل ــو ق ــا لغ ب
جنوبی به سرمايه داران بزرگ اين کـشور اجـازه          
داده است کـه قراردادهـايی بـسيار سـود آور بـا             
توليدکنندگان بزرگ گوشت گاو در امريکـا ببندنـد         

 در آنهـا در نظـر گرفتـه نـشده           که تنها چيزی کـه    
همانا منافع و سـالمت و حقـوق انـسانی مـردم         

از سوی دیگر ايـن اقـدام درواقـع         . کره می باشد  
و يکــی از (FTA) يکــی از مفــاد توافقــات تجــاری 

شروطی است که از سوی اربابـان امپریاليـست    
ــای       ــل ه ــروش اتومبي ــر ســر راه ف ــره ب ــت ک دول

شــده ســاخت کــره جنــوبی در امريکــا گذاشــته  
دولت کره جنوبی از ترس اينکه مبـادا بـه          . است

قدرت رسيدن حـزب دمکـرات در انتخابـات امريکـا         
ــوامبر ( ــای  ) ٢٠٠٨در نـ موجـــب توقـــف قراردادهـ

 شود، با عجلـه بـه خريـد گوشـت     (FTA) تجاری 
های مشکوک به بيماری جنون گاوی امریکا یـی    
پرداخت که درواقع يکنوع رشوه دادن به سرمايه        

يکايی و به سود سـرمایه داران صـاحب         داران امر 
  .صنايع اتومبيل سازی کره جنوبی بود

پس از فـاش شـدن قراردادهـای مزبـور و از سـر              
گرفتــه شــدن خريــد گوشــت امريکــايی، جوانــان  
دانـــشجو و نوجوانـــان مـــشغول بـــه تحـــصيل در 

کـه بنـا بـه گزارشـات        (دبيرستانهای ايـن کـشور      
ری بيمـا "رسمی يکـی از اولـين قربانيـان شـيوع          

در اثر مـصرف گوشـت امريکـايی در        " جنون گاوی 
بالفاصـله  ) کافه ترياهای دبيرستانها خواهند بـود     

به افشاگری و آگاه سازی توده ها در اين زمينـه           
ــد ــث   . پرداختنـ ــای بحـ ــايتها و اتاقهـ ــا در سـ آنهـ

اينترنتی به توضيح منافع  سرمايه داران و دولت          
ــور و مــضرات و خطراتــی کــه   در قراردادهــای مزب
متوجــه ســالمت جــسمی مــردم اســت، دســت 
زدند و موفق شدند که ازجمله از طريق اينترنـت          
تنهــا در عــرض يــک هفتــه ميليونهــا امــضاء بــرای 
استيضاح رئيس جمهور جمع کنند و حمايت يـک         
و نـيم ميليـون نفـر را بـرای شـرکت در تظــاهرات      
اعتراضی به این سياسـت ضـد خلقـی  بدسـت            

ــد ــاريخ دوم. آورن  مــاه مــه هــزاران  ســرانجام در ت
دانـش آمــوز کـه از راههــای مختلـف واز جملــه از    

 text(طريـــق اينترنــــت و پيامهـــای تلفنــــی   
messages (     خود را سـازماندهی کـرده بودنـد در

در ايـن   . خيابانهای سئول به تظـاهرات پرداختنـد      
ــشکل    ــران دبيرســتانی ب تظــاهرات يکــی از دخت
ــرار    ــورد ضــرب و شــتم پلــيس ق وحــشيانه ای م

پـس از اينکـه فـيلم       . ديدأ زخمی شد  گرفت و ش  
اين واقعه از طريق اينترنت انتشار يافت، ناگهـان         
توجـــه رســـانه هـــای جمعـــی بـــه اعتراضـــات و 
ــز    تظــاهرات دانــش آمــوزان جلــب شــد و آنهــا ني
بدليل وسعت اعتراضات توده ای  به خبررسانی         

بـــه عنـــوان مثـــال کانـــال . در بـــاره آن پرداختنـــد
حقيقــــــی و گزارشــــــات ت" MBC"تلويزيــــــونی 

افشاگرانه ای در رابطه بـا ايـن قراردادهـا پخـش            
کرد که تأثير زيادی در گسترش آگاهی مـردم در          

درنتيجـه مـردم و     . رابطه با موضـوع فـوق داشـت       
کارگران و معلمان و دانشجويان نيز بـه تظـاهرات       

شــدت نفــرت و خــشم . دانــش آمــوزان پيوســتند
مــردم کــره در ایــن اعتراضــات بــر عليــه حاکمــان  

ر به حدی بود که متأسفانه چندين نفر نيـز          کشو
در اعتراض به سياستهای ضدمردمی دولت خود   
را بــه آتــش کــشيدند کــه بــه مــرگ يکــی از آنهــا 

  . منجر شد

ــوبی همچــون تمــامی رژیمهــای    ــره جن دولــت ک
سرکوبگر در پاسخ به اعتراضات برحق مردم، بـه         
ــن از    ــد تـ ــتگيری چنـ ــاهرات و دسـ ــرکوب تظـ سـ

ــدگان و ه ــصاب کنن ــين دادگــاهی کــردن  اعت مچن
پرداخــت و " MBC"مــسئولين و خبرنگــاران کانــال 

در مورد گوشت   " شايعه پراکنی "آنها را متهم به     
وارداتی امريکا و ايجاد اغتشاش در کشور کـرد و   
همچنــين حکــم دســتگيری رئــيس و معــاونين و  

چندين نفر از کارمنـدان و کـارگران عـضو اتحاديـه            
دگان کانــال تهيــه کننــ. هــای کــارگری صــادر شــد

"MBC "         نيز در پاسخ به اين اعمال رژيم، به دفاع
از نويسندگان و کارمندان ايـن شـبکه تلويزيـونی          
ــه    ــد کـ ــالم کردنـ ــه ای اعـ ــه و در اطالعيـ پرداختـ
بـازجويی و دادگــاهی کــردن نويــسندگان و تهيــه  
کنندگانی که برای آگاه کردن مردم تـالش کـرده          

ه و سـلب  اند، يورش رژيم به آزادی بيان در جامع 
آزاديهای دمکراتيک مردم و حق آنان برای کسب        
آگــاهی و اطالعــات در مــورد مــسائل مربــوط بــه  

  .  زندگی روزمره اشان است

باالخره در روز دهم ماه ژوئن بزرگتـرين تظـاهرات          
ــوبی در   ــره جن ــا شــرکت   ٢٠ک  ســال گذشــته ب

خواســته هــای عمــده . صــدهزار نفــر انجــام شــد
ارداد خريـد گوشـت     مردم در اين تظاهرات لغو قـر      

امريکا، کاهش قيمت مواد غذايی و نفت و ديگـر          
کاالهای ضروری، تغيير سياسـتهای ضـدمردمی       
دولت در سيـستم آموزشـی و قـوانين کـارگری،           
متوقــف ســاختن خــصوصی ســازی هــا و خــروج  

حــضور بــی . نظــامی امريکــا از کــره جنــوبی بــود 
ســابقه مــردم در ايــن اعتراضــات عکــس العمــل   

ايه دار و دولــت حــامی آن را شــديد طبقــه ســرم
نبردهای خيابانی ميان پليس سـرتاپا      . برانگيخت

در . مسلح و تظاهرکنندگان بـی سـالح درگرفـت        
روزنامه های دسـت راسـتی بـه تظاهرکننـدگان          

ــايی مثـــل   ــوبگر"لقـــب هـ ، "کمونيـــستهای آشـ
چـپ هـای    "و  " آنارشيستهای برهم زننده صلح   "

ز و دولت ضد خلقی ني. داده شد" خشونت طلب
بــه عمــل موذيانــه ای عليــه مــردم دســت زده و  
اعالم کرد که بـه افـرادی کـه سـازماندهندگان و            
شرکت کننـدگان ايـن تظـاهرات را معرفـی کننـد            

امـا  . جوايز نقدی از سوی دولت داده خواهد شد     
تــوده هــای آگــاه  و مبــارز بــا تقبــيح ايــن عمــل و  

ــرچين گوشــت "جاســوس و  ــين  " خب ــدن چن نامي
 که ايـن حيلـه دولـت بـه     کسانی ، موجب شدند  

  .نتيجه نرسد

سرانجام دولت کره با مشاهده خـشم انقالبـی         
مردم به پاخاسته ظاهرا از مردم معذرت خواهی        
کرده و اعالم کرد که فقط اجـازه خريـد دامهـايی            

 مــاه ســن دارنــد را بــه ســرمايه  ٣٠کــه کمتــر از 
اما مردم بـه اعتراضـات     . داران کره ای خواهد داد    

 و فريب اينگونه قول و قـرار هـای          خود ادامه داده  
سطحی و بدون پشتوانه را که درصـورت عملـی          
شدن هـم هـيچ تغييـری در اصـل موضـوع ايجـاد              

در طـول مـاه هـای ژوئـن و          . نمی کنـد، نخوردنـد    
ــا     ــوبی شــاهد ده ه ــره جن جــوالی شــهرهای ک
تظاهرات و اعتصابات گسترده با شرکت ميليونها  

 ۵٠٠ جـوالی    ۵به عنـوان مثـال در روز        . نفر بودند 
ــز      ــت ني ــد و دول ــاهرات پرداختن ــه تظ ــر ب ــزار نف ه
گردانهــايی از پلــيس ويــژه تــشکيل داده و بــرای  

در . سرکوب تظاهرکنندگان بـه خيابانهـا فرسـتاد       
مقابل مردم کره مقهور دیکتاتوری حاکم نشده و        

را بـه دسـته هـای      " پليس ويژه "اين دسته های    
مسلح جنايتکـاری کـه توسـط دولـت ديکتـاتوری           

بــرای ســرکوب تــوده هــای " چــان دوهــان"نــرال ژ
اسـکله  "و  ( تشکيل شده    ١٩٨٠معترض در دهه    

ــفيد   ــه س ــای جمجم ــتند " ه ــام داش ــشبيه ) ن ت
  . کردند

عالوه بر تظاهرات تـوده ای ، در طـول ایـن مـدت              
ــه     ــت بـ ــز دسـ ــشور نيـ ــدان کـ ــارگران و کارمنـ کـ

بـه عنـوان مثـال در دوم        . اعتصابات وسيعی زدند  
" هاندايی"ارگران کارخانه  نفر از ک٨٨٠٠٠جوالی  

 ســـاعت دســـت از کـــار ٢بـــرای مـــدت " کيـــا"و 
  کشيدند که بر اساس ادعا نامه سرمايه داران 

  ١٥صفحه ر د

 قرباني ،سالمت مردم

   سرمايه دارانآزمندي
  
  

نگاهی به شورشهای مردم کره 
جنوبی در اعتراض به خرید گوشت 

 قرمز از آمریکا
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!!برقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگربرقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگر   
  

  

  آدرس پست الكترونيك

: ipfg@hotmail.com    E-mail  

  

 روي شبكه اينترنت بر "پيام فدايي"

 از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران

  : در اينترنت ديدن كنيد
com.siahkal.www://http 

 

اشرف دهقاني در رفيق از صفحه 
  :اينترنت ديدن كنيد

  
com.ashrafdehghani.www://http  

 
 

 براي تماس با

   چريكهاي فدايي خلق ايران
  :با نشاني زير مكاتبه كنيد

  
BM Box 5051 

London WC1N 3XX 
England 

  شماره تلفن

  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران

0044 7946494034 

  :منتشر شد
اگر به تمامی شواهد و اسناد موجود در مورد مرگ صمد بهرنگی ...

بينيم که بررسی آن شواهد و اسناِد تاکنونی و  اتکا کنيم، آن گاه می
هر چند در (منجمله ادعاها و روایات عرضه شده از طرف افسر همراه صمد 

، شکی در دست )رازهای نگفته وجود دارندمورد نقش خود آن افسر هنوز 
داشتن عوامل دشمن در این مرگ و ربودن صمد از مردم ما باقی 

بنابراین، نيروهای روشنفکر مسئول باید کماکان بدور از هر . گذارد نمی
گونه تعصبی، با چشمانی باز بر روی حقيقت و آن چه که واقعا اتفاق 

م ما هستند که اگر اسناد و مدارک این دشمنان مرد. افتاده پافشاری کنند
. ها را نشان دهند کند باید آن قابل قبولی دارند که ادعاهایشان را تأیيد می

پس تا زمانی که چنين اسناد و مدارکی در اختيار مردم و روشنفکران 
مسئول و مبارز ایران قرار داده نشده ، برای هر وجدان بيدار و آگاه ، جان 

می، نویسنده و یار و یاور کارگران و زحمتکشان، باختن صمد بهرنگی گرا
بدست عوامل جنایتکار رژیم شاه، امری محرز است که باید با صدائی 

  ... هرچه رساتر آن را فریاد زد
  )ازمتن کتاب حاضر(

 

  
  

  :براي تهيه اين اثر ارزشمند مي توانيد با آدرس زير تماس بگيريد
ccoomm..hhoottmmaaiill@@iippffgg  

  
  

  تظاهرات بر عليه قتل عام زندانيان سياسي تركيه
  

ــارز    ــدانيان سياســی کمونيــست و مب در ســالگرد قتــل عــام زن
 ٢٠٠٨ سـپتامبر    ٢٧روز  شنبه    " دیار بکر "و  " یولوجانلر"ترکيه در   

تظــاهرات ایــستاده ای توســط ســازمانهای مبــارز و دمکراتيــک   
 سازمان یافت کـه در آن         لندن  WOODGREENترکيه در منطقه    

ــد    ــدن شــرکت نمودن ــيم لن ــای مق ــن از ترکه ــا ت شــرکت . ده ه
کنندگان در این تظـاهرات بـا برافراشـتن پالکـارد بزرگـی کـه بـر             

!" قتل عام زندانيان سياسی در ترکيه را محکوم کنيـد         "روی آن   
نوشــته شــده بــود، ضــمن افــشای جنایــات رژیــم وابــسته بــه   

و سرکوب زندانيان سياسی این     امپریاليسم ترکيه در قتل عام      
کــشور، نفــرت خــود از ایــن جنایــات را ابــراز داشــته و در همــين 
رابطه  اعالميه های افشاگرانه ای را بـه زبانهـای انگليـسی و              

  . ترکی در منطقه پخش کردند
  

در این حرکـت نماینـدگان برخـی از سـازمانهای شـرکت کننـده           
. ه قرائـت کردنـد    بيانيه های کوتاهی را در محکوميت رژیم ترکيـ        

در جریان این حرکت شعارهایی نيز به زبان ترکـی و انگليـسی         
بر عليه رژیم وابسته ترکيه و اربابان امپریاليست آن و همچنين           
در دفاع از آزادی بی قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی سر            

  .داده شد
  

فعــالين چریکهــای فــدائی خلــق در لنــدن نيــز ضــمن اعــالم 
  . در تظاهرات مزبور شرکت کردندحمایت از این حرکت

 


