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دﺳﻴﺴﻪ ﻫﺎي دﺷﻤﻦ در ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﺋﻲ
و ﺿﺮورت ﻫﻮﺷﻴﺎري اﻧﻘﻼﺑﻲ!
 ...ماشين سرکوب جمھوری اسالمی با توجه بـه تجربـه  ٣٠سـال
شــکنجه و زنــدان مبــارزين و مخــالفين ،بــه انــدازه کــافی تجربــه
اندوخته که بداند برای مبارزه با رشـد انديـشه ھـای انقالبـی نبايـد
صرفا به بگير و ببند مبارزين اکتفـا نمايـد.بـه ھمـين دليـل ھـم نھـاد
ھای امنيتی رژيم از سالھا پـيش کوشـيده انـد عـالوه بـر گـسترش
بساط زنـدان و شـکنجه و دار بـه اقـدامات ضـد انقالبـی چنـدی نيـز
دست بزنند .فضا دادن به افکار و انديشه ھـائی کـه نھاﯾتـا خطـری
جــدی بــرای کــل نظــام محــسوب نمــی شــوند يکــی از آن شــگرد
ھاست.آنھا با دﯾد ضد انقالبی و از نگاھی استراتژﯾکی سعی می
کننــد شــرايط فعاليــت پيــشبرندگان آن افکــار و انديــشه ھــا را بــه
صورتی کنتـرل شـده تـسھيل نماينـد تـا خـود در دراز مـدت از ايـن
طريق امکان يابند عناصرمبارز ساده دلی را که جذب چنان انديشه
ھا و فعاليت ھائی شده اند را دستگير و به کل جنبش ضربه بزنند.
سياست ديگـری کـه دسـتگاه اھريمنـی جمھـوری اسـالمی بـرای
ضربه زدن به دانشجويان مبارز و يا بطـور کـل بـه نيـرو ھـای مبـارز
جامعه در پيش گرفته سياست "موازی سازی" است يعنـی ايجـاد
تشکل مخالف و سازمان دادن سايت اينترنتی ظاھرا دمکـرات و يـا
انقالبی و غيره.... .
صفحه ٢

ﻫﺪف دﺷﻤﻦ از "ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﮕﺎري" ﺑﺮاي ﭼﺮﻳﻜﻬﺎي ﻓﺪاﺋﻲ ﺧﻠﻖ ﭼﻴﺴﺖ؟
واقعيت اين است که رژيم شاه وقتي که می کشت ديگر کاری به مرده ھا نداشت ،اما قران خوانان سر قبرستانی که سکاندارحاکميت
ديکتاتوری کنونی ھستند حتی از تعدی به شھدای جنبش انقالبی مردم ما نيز باز نمانده و از ھيچ رذالتی در اين زمينه کوتاھی نميکنند.
اﯾن جماعت اگر روزی سنگ قبرھای عزيزان ما را می شکستند و يا در تالش بودند تا آرامگاه شھدای ما را از روی زمين محو کنند ،حـال
با ھمان ھدف در لباس به اصطالح محقق و تاريخ نويس تاريخ پر افتخار جنبش ما را آماج حمالت خود قرار داده اند تا تاريخ سراسر دروغ
و جعلی ای را که خود شان نوشته اند را در ميان جوانھا اشاعه بدھند.ھدف آنھـا در ايـن يـورش اساسـا آلـوده سـاختن ذھـن جوانـانی
است که در ھمين رژيم رشد کرده و حال برای سرنگونی ھمين ديکتاتوری بپاخاسته اند .اراجيف دشمن در باره چريکھـای فـدائی و ھـر
نيروی مردمی مخالف رژيم ،برای اين است که اﯾده بيھوده بودن و پوچ بودن ھر گونه کـار و مبـارزه تـشکيالتی را اشـاعه دھنـد آنھـم در
شرايطی که نسل جوان بپاخاسته و کم کم در می يابد که بدون شکل دادن به يک تشکيالت انقالبی ،ھيچ مبارزه سياسی به سرانجام
صفحه ١١
نمی رسد .
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خطاب به مزدوران وزارت اطالعات:

ﺑﺮاي ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ
اﺷﻚِ ﺗﻤﺴﺎح ﻧﺮﻳﺰﻳﺪ!
نامه سرگشاده به خلقھای قھرمان ايران در مورد
کتاب اخير دشمن

با خواندن اﯾن کتاب و دﯾدن تھمت ھا و افتراھائی
که درسطر سطر آن بر عليه چرﯾکھای فدائی خلق
و تک تک رفقای فدائی که من آنھا را ھميشه
فرزندان انقالبی خود خوانده ام ،ساز شده ،قلبم
به درد آمد .اگرساواک برای جلوگيری از رشد
مبارزات توده ھا بر عليه رژﯾم شاه و امپرﯾاليست
ھا به اِعمال انواع شکنجه ھای قرون وسطائی و
تحميل رنج و عذاب ھای غير قابل توصيف به
مبارزﯾن توسل جست ،دستگاه امنيتی رژﯾم
جمھوری اسالمی در اﯾن کتاب با طرح مطالب
سراپا دروغ و قلب حقاﯾق در مورد ﯾک دوره از تارﯾخ
درخشان مردم اﯾران که تماماً در خدمت تبرئه
ساواک و قدرقدرت نشان دادن دستگاه ھای
امنيتی ودر مقابل پوچ و بيھوده جلوه دادن مبارزه
نوشته شده ،سعی کرده است بر دل ھای ما
خنجر زده و شکنجه دﯾگری را تحميل کند.
صفحه ٤

اوﺑﺎﻣﺎ  ،ﻣﻬﺮه ﺳﻴﺎه رﻧﮓ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران
آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ !
تبليغــات انتخــاب بــاراک اوبامــا بــه عنــوان
چھل و چھارمين رئيس جمھور آمرﯾکا که از
ﯾــک پــدر ســياه پوســت و ﯾــک مــادر ســفيد
پوست متولد شـده  ،باعـث شـد کـه در دل
ساده لوحان اﯾن توھم پيش بياﯾد که چـون
رنــگ پوســت اوبامــا ســياه اســت  ،و چــون
قرنھاســت بــر ســياھان بــی عــدالتی روا
شده ،اﯾن مـسئله کمـک ميکنـد کـه وی بـر
معــضالت متعــدد اجتمــاعی ای کــه از ذات
نظام سرماﯾه داری و امپرﯾاليسم به عنوان
آخرﯾن مرحلـه اﯾـن نظـام ناشـی ميـشود ،
فائق آﯾد! تو گوئی اﯾن رنگ پوست انـسان
چه سفيد  ،چه سياه است که تعيين کننده
طرز فکر و بينش اوست و جاﯾگـاه طبقـاتی
افراد در شيوه توليـد  ،اﯾنکـه آنھـا بـه کـدام
طبقـــه تعلـــق دارنـــد  ،بـــی معنـــی ســـت.

صفحه ٢٧
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دستگيری ده ھا تن از فعـالين دانـشجوﯾی
در ماه ھای اخير و بدنبال آن مباحثی که در
ارتباط بـا چگـونگی و علـل اﯾـن ضـربات و از
جملــه "نفــوذ وزارت اطالعــات" در محافــل و
گروه ھای دانشجوﯾی فعال در دانشگاه ھـا
جرﯾان ﯾافت ،مساله چگونگی ايجاد تـشکل
ھای مبـارزاتی در شـرايط دﯾکتـاتوری رژﯾـم
وابسته به امپرﯾاليسم جمھـوری اسـالمی
را يک بار ديگر مطرح نمود ،و ايـن امـر ﯾکـی
از ســواالت کليــدی دانــشجوﯾان مبــارزی را
تشکيل می دھد که ھر روز بر عليـه سـتم
و سرکوب حاکم در دانشگاه ھا به اعتـراض
بر می خيزنـد ،در اينجـا بـا اتکـا بـه تجـارب
عينــی و تــارﯾخی مبــارزات مــردم خــود الزم
می بينيم کمی بر روی اﯾن موضوع تعمـق
کنيم.
واقعيــت اﯾــن اســت کــه رشــد و گــسترش
اعتراضــات دانــشجوئی در دانــشگاه ھــای
سراسر کشور يکی از خصوصيات برجـسته
شرايط سياسـی کنـونی اسـت؛ و در ايـن
ميان نقش و حضور رو به رشد دانشجويان
چپ در اين اعتراضات واقعيتـی انکـار ناپـذير
می باشد .به اھتراز در آمدن پرچم و شـعار
ھـــــای سوسياليـــــستی در اعتراضـــــات
دانشجوئی و طرح نام و انديشه شخـصيت
ھـــــای فـــــدائی دھـــــه  ٥٠در نـــــشريات
دانـــشجوئی انعکاســـی از ايـــن واقعيـــت و
برجــسته تــرين گــواه آن مــی باشــد کــه در
عــين حــال گــرايش بــه مارکسيــسم و ســو
سياليسم در صـفوف دانـشجويان را آشـکار
می سازد در چنين شرايطی بديھی اسـت
کـــه رژيـــم ايـــن جنـــبش را آمـــاج حمـــالت
ددمنشانه خود قرار دھد و تا جائی ھم کـه
شــاھد بــوده ايــم نــه فقــط ماشــين قتــل و
جنايـــت جمھـــوری اســـالمی لحظـــه ای از
ســرکوب ايــن گــرايش بــاز نايــستاده بلکــه
تــالش بــرای نفــوذ در ميــان ھــواداران آن و

منحرف ساختن آن جنبش را در دستور کـار
خــــــود قــــــرار داده .محروميــــــت ھــــــای
تحــــــــــــــصيلی،ستاره دار کـــــــــــــــردن
دانشجويان،دستگيری و شـکنجه و زنـدانی
کردن آنھا از يک سو و از سوی ديگر جـوالن
بسيجيان و نيرو ھـای رنگارنـگ سـرکوب در
دانشگاه ھا و تبليغـات مـسموم بـرای بـاور
شکنی و لجن مال کـردن مبـارزات تـارﯾخی
دانــشجوﯾان انقالبــی در اﯾــران و ســمبلھای
کمونيـست اﯾــن جنـبش ،بخــشی از پاســخ
رژيم بـه ايـن واقعيـت بـوده اسـت .اساسـا
جمھــوری اســالمی بــرای مقابلــه بــا رشــد
جنبش دانشجوئی مـی کوشـد بـا تـشديد
کنترل در دانشگاھا و تبديل آنھـا بـه پادگـان
به خيال خام خود با استقرار يـک ديـسپلين
نظــــامی از ھــــر گونــــه حرکــــت مخــــالف
دانــشجويان جلــوگيری کنــد .امــا در مــورد
خاص با توجه به اين امـر کـه رشـد گـرايش
مارکسيستی در صـفوف دانـشجويان بطـور
طبيعی ،گرايش بـه ھمگرائـی و نزديکـی و
متحد شدن و شکل دادن به روابط نـوين در
ميان دانشجوﯾان را با خـود بـه ھمـراه دارد،
ديکتاتوری حاکم به ھر وسـيله ای متوسـل
می شود تا از آن جلوگيری نمايـد ،تـا مبـادا
دانــشجويان چــپ و محافــل دانــشجوئی در
ميان خود روابط تشکيالتی ای شکل دھند.
چرا که رژيم به خوبی مـی دانـد کـه الزمـه
ھرگونه مبارزه موثر و ادامه دار با ديکتاتوری
حاکم وابسته به وجود يک تـشکل انقالبـی
می باشد.
ماشين سرکوب جمھوری اسالمی با توجه
به تجربه  ٣٠سال شکنجه و زندان مبارزين
و مخالفين ،به اندازه کافی تجربه اندوختـه
که بداند برای مبارزه با رشد انديـشه ھـای
انقالبی نبايد صرفا بـه بگيـر و ببنـد مبـارزين
اکتفا نمايد.به ھمين دليـل ھـم نھـاد ھـای
امنيتـی رژيـم از سـالھا پـيش کوشـيده انــد
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عالوه بر گسترش بساط زندان و شکنجه و
دار بــه اقــدامات ضــد انقالبــی چنــدی نيــز
دست بزنند .فـضا دادن بـه افکـار و انديـشه
ھائی که نھاﯾتا خطری جدی برای کل نظام
محــسوب نمــی شــوند يکــی از آن شــگرد
ھاســت .آنھــا بــا دﯾــد ضــد انقالبــی و از
نگـــاھی اســـتراتژﯾکی ســـعی مـــی کننـــد
شـــرايط فعاليـــت پيـــشبرندگان آن افکـــار و
انديــشه ھــا را بــه صــورتی کنتــرل شــده
تسھيل نمايند تا خـود در دراز مـدت از ايـن
طريق امکان يابند عناصرمبارز ساده دلی را
که جذب چنان انديشه ھا و فعاليـت ھـائی
شده اند را دستگير و به کل جنـبش ضـربه
بزننـــد .سياســـت ديگـــری کـــه دســـتگاه
اھريمنــی جمھــوری اســالمی بــرای ضــربه
زدن به دانشجويان مبارز و يـا بطـور کـل بـه
نيــرو ھــای مبــارز جامعــه در پــيش گرفتــه
سياست "موازی سازی" است يعنی ايجاد
تـــشکل مخـــالف و ســـازمان دادن ســـايت
اينترنتــی ظــاھرا دمکــرات و يــا انقالبــی و
غيره.
البته جنبش ما می تواند در زمينه فـوق بـه
تجربه بزرگی که برای ھمگان عيـان اسـت
تکيه کنـد .فرامـوش نکـرده ايـم کـه سـعيد
حجاريان يکی از معمـاران دسـتگاه امنيتـی
جمھوری اسالمی در رابطه با "پـروژه کـالن
اصالحات" خـاتمی کـه باعـث فريـب بخـش
بزرگی از نيروھای مردمی شده بود مطرح
کرده بود که اگر اين پروژه نبودو يا بـه قـول
او " :اگــر احــزاب اصــالحطلــب نبودنــد،

پــس از ســال  ٧٦جنــبش چرﯾکــی در
اﯾران راه افتاده بـود .اگـر آقـای نـاطق
نوری سر کار میآمد حتما ﯾک عـدهای
مــیرفتنــد تــوی فــاز چرﯾکــی  .".ايــن

سخنان بر اين واقعيت صحه می گـذارد کـه
پروژه اصالحات برای انحراف مبارزات مردم و
کاناليزه کردن انرژی مبارزاتی آنھا در مـسير
ھای سترون از سـوی استراتژيـست ھـای
رژيــم طــرح و پيــاده شــد .درســت در ھمــان
دوره ســـردمداران جمھـــوری اســـالمی در
چھار چوب تفکرات اصالح طلبـی کوشـيدند
بــه تفکراتــی ميــدان دھنــد کــه بــا تاکيــد
نادرست بر امکان پـذيری رفـرم و اصـالحات
در جامعه سـرمايه داری وابـسته ايـران کـه
جمھوری اسـالمی امـر حفاظـت از آن را بـر
عھــده گرفتــه ،امــر انقــالب يعنــی تنھــا راه
نجات مردم را نفی کـرده و اذھـان عمـومی
را ازضرورت سـرنگونی قطعـی نظـام حـاکم
منحرف نمايند .اتفاقـا بـا تکيـه بـر تجربـه
"پروژه کالن اصالحات" است که ما در
سالھای اخير ،بـا بـاال گـرفتن مبـارزات
خودبخــــودی تــــوده ھــــا و ھمچنــــين
گسترش گراﯾش اعمـال قھـر انقالبـی
در اﯾـــن مبـــارزات ،مـــی بينـــيم کـــه
استراتژﯾستھای طبقه حاکمـه شـديدا
تاکيد دارند که بايدبـه افکـار و انديـشه
ھـــائی ميـــدان داد کـــه بـــا ظـــاھری
انقالبی،تفکــرات کــامال غيــر انقالبــی و
حتی ضد انقالبی را ترويج مـی دھنـد.
در چھارچوب پروژه فضا دادن رژيـم بـه
بعضی از چنـان تفکراتـی امـروز مـا بـا
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کــسانی در دانــشگاه ھــا و در جامعــه
روشــنفکری ايــران مــواجھيم کــه بــا
فرامــوش کــردن قانونبنــدﯾھای ســاده
مبارزه طبقاتی در اﯾران  -و از جمله به
طــاق نــسيان ســپردن ســيطره ﯾــک
دﯾکتــاتوری تــا بــن دنــدان مــسلح کــه
وظيفه اساسی اش سرکوب ھر گونه
تشکل مبارزاتی واقعی در ميـان تـوده
ھاســـت -بـــر علنـــی بـــودن روابـــط و
مناســبات فــی مــا بــين مبــارزين چــپ
تاکيد کـرده و مبـارزين را تـشويق مـی
کنند که نظراتشان را نه تنھا با اسـم و
رســم بلکــه مــزين بــه عکــس شــان در
سايتھای اينترنتی درج کنند .آنھا چه در
گذشته و چـه امـروز جوانـان مبـارز را بـر آن
می دارند کـه بـه ھمـين شـيوه ،علنـی بـه
اﯾجـــاد و گـــسترش روابـــط تـــشکيالتی و
تشکيالت سازی در جامعه تحت سلطه مـا
دسـت بزننــد .روشــن اسـت کــه در شــرايط
ديکتاتوری و در شرايطی که نيرو ھای واقعا
مبــارز جامعــه بــه قــول رفيــق پويــان "در
محاصره تمساح ھا و مرغـان مـاھي خـوار"
بسر می برند ،چنين روشھائی جز ساختن
تشکيالتی پليـسی و آمـاده کـردن طعمـه
ھای جديدی برای مرغان ماھی خوار يعنی
اھريمنان حاکم ھـيچ معنـای دﯾگـری نمـی
تواند داشته باشـد .جنـبش انقالبـی مـا در
شــراﯾط ســلطه دﯾکتــاتوری عنــان گــسيخته
بورژوازی وابسته چه در زمان شاه و چه در
زمــان جمھــوری اســالمی حــداقل چنــدﯾن
تجربه برجسته از چنـين تـشکيالت سـازﯾھا
توسط دشمن را در اختيار دارد که از جملـه
مــی تــوان بــه تــشکيالت تھــران حــزب تــوده
اشاره کرد که بوسيله عباس شھرﯾاری به
يک جريان پليسی تبديل شده بود )عبـاس
شھرياری يا مرد ھـزار چھـره کـه سـرانجام
پس از گرفتـار سـاختن بـسياری از مبـارزﯾن
بـــه چنگـــال ســـاواک در ســـال  ٥٣توســـط
چرﯾکھای فداﯾی خلق به سزای اعمال خود
رسيد(  .فرار سـاختگی سـيروس نھاونـدی
از زندان و تشکيالتی که بعـدا بوجـود آورد و

باعـــث دســـتگيری و شـــھادت تعـــدادی از
مبــارزين شــد نمونــه ديگــری از تــشکيالت
سازی توسط دشمن را نشان می دھد.
تجارب متعـدد جنـبش انقالبـی نـشان داده
کــه در شــرايط ديکتــاتوری ،محافــل و روابــط
کمونيـــستی بايـــد کـــامال مخفـــی و دور از
چشم دشمن توسـط مبـارزﯾن شـکل گيـرد
سپس اﯾن مبارزﯾن می توانند با استفاده از
فضا ھای علنی موجـود بـه اشـاعه افکـار و
انديـــشه ھـــای کمونيـــستی و گـــسترش
روابــط ،خــود در درون دانــشگاه ھــا و يــا ھــر
جائی که امکان دارد بپردازند .آنھا بـه ھـيچ
وجه نباﯾد به تفکراتی ميدان دھند که بدون
درک عملکرد سرکوبگرانه دسـتگاه امنيتـی
رژيــم بــر علنــی بــودن روابــط فــی مــابين
کمونيــستھا تاکيــد کــرده و بــا اســتفاده از
اينترنــت جلــسات آموزشــی گذاشــته و از
طريــق ايميــل بــه ســازماندھی نيروھــای
ناشناخته دست می زننـد .در ايـن پروسـه
اســت کــه مــی بينــيم بعــد از مــدتی بــه
اصطالح "تشکيالت داخـل"  -مـسلح و غيـر
مسلح -درست می شود .چنـين تفکـرات و
نيرو ھائی عمال کاری نمی کنند جـز آمـاده
کـــردن قربانيـــان جديـــدی بـــرای ماشـــين
سرکوب جمھوری اسـالمی .کمونيـستھای
جوان اتفاقا بايد ضـمن مـرز بنـدی بـا چنـين
تفکراتــی و بــدون قــاطی شــدن بــا چنــين
کسانی با مطالعه و درک شراﯾط واقعی ای
که در آن قرار دارند و بـا اسـتفاده از تجـارب
نــسلھای گذشــته بــه ســازماندھی روابــط
خود پرداخته و بدانند که پيشبرد ﯾک مبارزه
مــوثر و ســـازمانيافته در شـــراﯾط حاکميـــت
ســـرنيزه و خفقـــان مـــستلزم وجـــود ﯾـــک
تشکيالت آھنين و مبارز می باشد .در عين
حــال مبــارزين جــوان بايــد بکوشــند بــا درس
گيـــری از تجربيـــات جنـــبش کمونيـــستی و
دانشجوئی در سه دھه اخير امکان نفـوذ و
ضربه زدن سربازان گمنام امـام زمـان را بـه
ميان خـود تـا مـی تواننـد محـدود و کـم اثـر
سازند و فرامـوش نکننـد کـه دشـمن بـرای
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جلــوگيری از متــشکل شــدن آنھــا بــه ھــر
وســيله ای متوســل مــی شــود و تنھــا بــا
ھوشــــياری انقالبــــی و درس گيرﯾــــی از
تجربيات نسل گذشته است کـه مـی تـوان
تــشکيالتی بنــا نمــود کــه در زيــر حمــالت
مرگبار دشمن نيز از حرکت باز نماند.
مطالعــه تــارﯾخ مبــارزاتی تــوده ھــای تحــت
ستم در خود ايران در دھه  ٥٠نـشان مـی
دھد که دشمن پس از اينکـه بـا برآمـد ﯾـک
جنـــبش نـــوﯾن انقالبـــی ﯾعنـــی جنـــبش
مــسلحانه کــه از ســوی چرﯾکھــای فــداﯾی
خلق آغاز شده بـود ،مواجـه شـد و سـپس
شــاھد اســتقبال و روی آوری بــی ســابقه
روشــنفکران و بــوﯾژه جوانــان مبــارز بــه اﯾــن
جنــبش گرديــد ،بــا توســل بــه عناصــر خــود
فروختــه مبــادرت بــه تــشکيل تــشکلھای
پليسی نمود و از ايـن طريـق انقالبيـونی را
شناسائی و دستگير کرد ،اما عليرغم ھمه
اين تـشبثات ،سـازمانی کـه ايـن انقالبيـون
شکل داده بودند بگونه ای بود کـه قـادر بـه
ادامــه کــاری شــده و توانــست جنبــشی را
سازمان دھد که تا نابودی رژيم سـلطنت از
مبارزه باز نايستاد .بر اساس چنين واقعيـت
ھــائی بايــد بــه دانــشجويان چــپ و نــسل
جوان فعالين مارکسيست تاکيد نمود که در
شــرايط ديکتــاتوری کــه دشــمن ھــر صــدای
مخالفی را خفـه سـاخته و از شـکل گيـری
ھر تشکل انقالبی جلوگيری می کنـد و بـه
شکل ھـای مختلـف مـی کوشـد ھـر گونـه
حرکت تشکيالتی را ناممکن و "پـوچ" جلـوه
دھد ،اتفاقا آنھا بايد در جھـت بـر پـا نمـودن
تشکلی گام بردارند که در شرايط سـرکوب
قادر به ادامه کاری باشد و بايـدآگاه باشـند
که بدون تشکيالت انقالبی انقالبی مخفی
ای که قادر به ادامه کاری در شراﯾط سلطه
دﯾکتــاتوری تــا بــن دنــدان مــسلح جمھــوری
اسـالمی باشـد ھـيچ مبـارزه سياسـی بـه
سرانجام مطلوب نخواھد رسـيد و بکوشـند
به اين نياز پاسخی انقالبی و عملی دھند.

ﭘﻮرﺗﻮرﻳﻜﻮ :ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻫﺎي ﺻﻨﻔﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ
دولت پورتوريکو اتحاديه معلمين پورتوريکو )به نام "فدراسيون معلمين
پورتوريکو ("FMPR" -را پس از سازماندھی اعتصابات عمومی  ١٠روزه
معلم ھا در فوريه  ،٢٠٠٨غيرقانونی اعالم کرد و تمام دفاتر آنھا را
تعطيل کرد .سپس دولت اتحاديه دست راستی به نام "اتحاديه معلمين
پورتوريکو ) "(SPMرا )که وابسته به "فدراسيون بين الملل کارگران
بخش خدمات ) " (SEIUايالت متحده امريکا می باشد( جانشين
" "FMPRکرد .دولت برای اينکه وجھه ای قانونی به اين اتحاديه وابسته
به دولت بدھد ،انتخابات ساختگی به راه انداخته و بيش از  ٢٠ميليون
دالر خرج انتخابات " "SPMو " "SEIUکرد .اما اکثر معلمھای آگاه
پورتوريکو اين انتخابات را تحريم کرده و از پذيرفتن نمايندگان دست
نشانده دولت خودداری کردند .معلمين پورتوريکو عليرغم سرکوب ھای
وحشيانه دولت ،به مبارزه خود برای کسب حقوق عادالنه و ايجاد
اتحاديه ای مترقی و مستقل از دولت ادامه می دھند.

٣

ﻛﻤﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ
آﻣﺮﻳﻜﺎ
فلوريدا
آرزو

 ٧٠دالر

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
رفيق شھيد رفعت معماران

زﻧﺪه ﺑﺎد ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آزادي اﺳﺖ!

 ٣٠پوند
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ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎده ﺑﻪ ﺧﻠﻘﻬﺎي ﻗﻬﺮﻣﺎن اﻳﺮان در ﻣﻮرد ﻛﺘﺎب اﺧﻴﺮ دﺷﻤﻦ
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺰدوران وزارت اﻃﻼﻋﺎت

ﺑﺮاي ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ اﺷﻚ ﺗﻤﺴﺎح
ﻧﺮﻳﺰﻳﺪ!

ﻳﺎران ﺟﻮاﻧﻤﺎن ﻧﺎﺻﺮ و ارژﻧﮓ ﺷﺎﻳﮕﺎن ﻛﻪ در ﺣﻤﻠﻪ وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺳﺮﻛﻮب رژﻳﻢ
ﺷﺎه ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن در  26اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل 1355ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ!

ﺧﻠﻘﻬﺎي ﻗﻬﺮﻣﺎن اﻳﺮان!
در اي ن دوران پي ری و کھول ت ،در ش رايطی ک ه
قلبم ھمچنان و مثل ھميشه ب رای آزادی و س عادت
م ردم س تمديده اي ران و ب رای ھم ه ک ارگران و
زحمتکشان که خود جزئی از آنھا بوده ام می تپد،
کتابی به دستم رسيد ک ه اطالع اتی ھ ای جمھ وری
اس المی در ادام ه و تکمي ل س رکوبگری ھ ا و
جنايات ساواک ،بر عليه مردم اي ران منت شر ک رده
ان د .اي ن کت اب تح ت عن وان " چريکھ ای ف دائی
خل ق ،از نخ ستين ک نش ھ ا ت ا بھم ن  "١٣٥٧از
طرف به اص طالح "موس سه مطالع ات و پ ژوھش
ھای سياسی" ک ه در حقيق ت ش عبه ای از س اواک
ض د خلق ی جمھ وری اس المی اس ت تح ت ن ام
مستعار مزدوری به ن ام "ن ادری" چ اپ و منت شر
شده است.
با خواندن اين کتاب و ديدن تھمت ھ ا و افتراھ ائی
که درسطر سطر آن بر عليه چريکھای فدائی خلق
و ت ک ت ک رفق ای ف دائی ک ه م ن آنھ ا را ھمي شه
فرزن دان انقالب ی خ ود خوان ده ام ،س از ش ده ،قل بم
ب ه درد آم د .اگرس اواک ب رای جل وگيری از رش د
مبارزات توده ھا بر عليه رژيم شاه و امپريالي ست
ھ ا و حف ظ نظ م ض د خلق ی موج ود در جامع ه ب ه
ِاعمال انواع شکنجه ھای قرون وسطائی و تحميل
رنج و عذاب ھای غي ر قاب ل توص يف ب ه مب ارزين
توس ل ج ست ،دس تگاه امنيت ی رژي م جمھ وری
اسالمی در اين کتاب ب ا ط رح مطال ب س راپا دروغ
و قل ب حق ايق در م ورد ي ک دوره از ت اريخ
درخ شان م ردم اي ران ک ه تمام ا ً در خ دمت تبرئ ه
س اواک و قدرق درت ن شان دادن دس تگاه ھ ای
امنيت ی ودر مقاب ل پ وچ و بيھ وده جل وه دادن
مبارزه نوشته شده ،س عی ک رده اس ت ب ر دل ھ ای

م ا خنج ر زده و ش کنجه ديگ ری را تحمي ل کن د.
واقعي ت اي ن اس ت ک ه در اي ن کت اب روح و روان
ھم ه نيروھ ای مب ارزی ک ه از رژي م پ ست و
جنايتکار جمھوری اسالمی متنفرند ،به زير شالق
سرکوب ھای قلم ی گرفت ه ش ده اس ت .از نظ ر م ن
تحميل چنين شکنجه و عذابی ،خود يک ی از ھ دف
ھای کتاب اخير را تشکيل می دھد.
در دھه  ،٥٠اين افتخار نصيب م ن ش د ک ه بت وانم
ب ه ھم راه فرزن دان خردس الم در ارتب اط ب ا
چريکھای فدائی خلق ق رار گرفت ه و در درون اي ن
س ازمان برعلي ه رژي م ديکت اتور و واب سته ب ه
امپرياليسم شاه مبارزه نمايم .ب ا توج ه ب ه اي ن ک ه
يک ی از موض وعات دروغ پ ردازی و افت را زن ی
ھ ای کت اب اخي ر ،خ ود م ن ،فرزن دان خردس الم و
رفقائی ھستند که در اي ن ارتب اط ق رار داش تند ،ب ر
خ ود واج ب م ی بي نم علي رغم ھم ه رنج ی ک ه
يادآوری جنايات ساواک ب ه خ صوص در اي ن س ن
کھولت بر م ن تحمي ل م ی کن د ،حق ايقی را ب ا ش ما
خلقھای مبارز و قھرمان ايران در ميان بگذارم.
اول از ھم ه اي ن را بگ ويم ک ه ادع ا ش ده اس ت ک ه
گوي ا کت اب م ورد بح ث ،ت اريخ چريکھ ای ف دائی
خل ق را ب ه تحري ر در آورده اس ت .ام ا ،آنچ ه ب ر
م دعای اي ن ت اريخ نگ اری آم ده ،عم دتا ً مجموع ه
ای از بازجوئی ھای ساواک م ی باش د ک ه در زي ر
بدترين و کثيف ترين شکنجه ھای قرون وس طائی
اخ ذ ش ده ان د .درس ت چن ين ب ازجوئی ھ ائی ک ه
ھرگز نمی توانند بازگو کننده حق ايق باش ند ،ب رای
اثب ات اي ده ھ ای ب ه غاي ت غي ر واقع ی کت اب در
م ورد نظ رات و اعم ال س ازمان چريکھ ای ف دائی
خلق م ورد اس تفاده ق رار گرفت ه ان د .در اينج ا م ی
خواھم توجه شما را به اين موضوع جل ب ک نم ک ه

نفس کاری که تھي ه کنن دگان اي ن کت اب انج ام داده
اند ،نه تنھا غير انسانی و غير اخالقی اس ت بلک ه
بط ور برج سته م صداق ب ارز تبلي غ و ت شويق
شکنجه و جنايت عليه بشريت می باشد .اي ن ک ار،
جرم و جنايتی است که بايد در دادگاه ھای مردم ی
م ورد بررس ی ق رار گرفت ه و م رتکبين و اش اعه
دھن دگان آن تح ت ھم ين عن وان م ورد محاکم ه و
مجازات قرار گيرند.
کت اب ب رای ب ه اص طالح ب از س ازی روي دادھای
سياس ی در دھ ه  ،٥٠ھ ر آنچ ه ک ه در ب ازجوئی
ھ ای زي ر ش کنجه س اواک عن وان ش ده را ع ين
حقيق ت ب ه ح ساب آورده اس ت .ام ا ،حقيق ت اب داً
چنين نيست .بايد دانست ک ه در ب سياری از م وارد
س اواک نم ی توان ست و نتوان ست حت ی ب ه گوش ه
ای از واقعيت و رويدادی که اتف اق افت اده ب ود ،از
طري ق ش کنجه مب ارزين دس ت ياب د ،چ ه رس د ب ه
اين که به کشف ک ل حقيق ت ناي ل آي د .جھ ت اثب ات
اين سخن ناچ اراً ش ما را ب ه نمون ه ای ک ه در اي ن
کتاب در مورد خود من ادعا شده ،رجوع می دھم.
در ص فحه  ٤٧٨نوش ته ان د " :فاطم ه س عيدی
نح وه دس تگير ش دن خ ود را بارھ ا در ب ازجوئی
ھای مختلف بی کم و کاست تکرار می کند ".بل ی،
شکنجه گ ران س اواک ناچ ار بودن د ھم ه آنچ ه ک ه
من در مورد "نحوه دستگير ش دن خ ود" ب ه آنھ ا
می گويم را بپذيرن د و ت صور کنن د ک ه م ن حقيق ت
را ب ه آنھ ا گفت ه ام .ام ا آي ا واقعي ت ب ه ھمانگون ه
ب ود ک ه م ن ب رای آنھ ا "تک رار" م ی ک ردم؟ آي ا
آنچه من با به جان خريدن شکنجه ھ ای وح شيانه
ساواک ،به قول ھمين مأمور مزد بگي ر جمھ وری
اسالمی يعنی نويسنده کتاب دشمن ،بارھا و بارھ ا
در ب ازجوئی ھ ای مختل ف " ب ی ک م و کاس ت"
برای ش کنجه گ رانم گفت ه و تک رار ک رده ام ،ع ين

ﭘﻴﺎم ﻓﺪاﻳﻲ
حقيقت بوده اس ت؟ و آي ا س اواک ب ا ھم ه ش کنجه
ھ ای ج سمی و توس ل ب ه تھدي د و ارع اب و ايج اد
فضای شديداً خوفناک و شکنجه ھای روانی ق ادر
شد به قول اينھا به "ماجرای دستگيری" م ن پ ی
ببرد؟ نه! نتوانست .تھيه کنن دگان کت اب ک ه س نگ
دفاع از ساواک جنايتکار را ب ه س ينه زده و س عی
ک رده ان د آن دس تگاه امنيت ی را ق ادر ب ه اخ ذ ھ ر
اطالعاتی از مبارزين جلوه دھند و گوئی ھ ر آنچ ه
مب ارزين در زي ر ش کنجه و ب ازجوئی ب ه س اواک
گفته اند ،عين حقيقت ب وده ،در ادام ه مطل ب خ ود
بي شرمانه ادع ا ک رده ان د " :فاطم ه س عيدی ھ يچ
انگي زه ای ب رای خ الف گ وئی و وارون ه نم ودن
م اجرای دس تگيری خ ود نداش ته اس ت")ص فحه
 ،٤٧٩تأکيد از من است( .ننگ بر شما باد! "ھيچ
انگي زه ای" در مقاب ل دژخيم ان س اواک ،آن
دشمنان جانی مردم " برای خالف گوئی و وارونه
نمودن ماجرای دستگيری خود" نداشته ام!؟ ش ما
مزدوران که زندگی حقيرت ان ص رفا ً در ک سب پ ول
و مقام به قيمت ارتکاب به ھر جن ايتی علي ه م ردم
خالص ه م ی ش ود ،اساس ا ً ق ادر ني ستيد انگي زه
انقالبيون برای "خالف گ وئی" در مقاب ل ش کنجه
گرانشان را درک کنيد .ام ا ت وده ھ ای رنجدي ده و
آگاه ايران می دانند که محروم کردن دستگاه ھ ای
امنيت ی از دس ت ي ابی ب ه اطالع ات واقع ی و
جل وگيری از ض ربه زدن آنھ ا ب ه نيروھ ای مب ارز
جامع ه ،ي ک وظيف ه و تعھ د انقالب ی اس ت ک ه
انقالبيون دھ ه  ٥٠ت ا پ ای ج ان ب ه آن وف ادار م ی
ماندن د .آي ا ھرگ ز م ی تواني د درک کني د ک ه چ ه
انگيزه ای مرا بر آن داشت ک ه ھنگ ام دس تگيری،
شي شه س يانورم را زي ر دن دان خ رد ک رده و آن را
بجوم؟ چه انگي زه ای باع ث ش د ک ه ش کنجه ھ ای
وحشيانه جنايتکاران ساواک را تحمل کنم و ھرگز
در مقاب ل آنھ ا س ر ت سليم ف رود ني اورم؟ ش کنجه
ھائی که نه فق ط در روزھ ای اول دس تگيريم بلک ه
در ط ول ھم ه دوران زن دانم د رمق اطع مختل ف ب ه
انحاء و اشکال گوناگون بر من اعمال شد!
در اي ن کت اب حت ی ب ه انقالبي ون کبي ر ف دائی ک ه
درست به خاطر ندادن اطالعات به دشمن ،در زي ر
ش کنجه ج ان س پردند؛ و ي ا مقاومت شان چن ان
تحسين برانگيز ب ود ک ه خ ود ج الدان س اواک ني ز
نم ی توان ستند از تح سين آن ان خ ودداری کنن د،
اتھ ام ع دم مقاوم ت و دادن" تم امی اطالع ات
خود" به س اواک زده ش ده .اتفاق ًا ،م ن ني ز م ورد
چن ين اتھ امی ق رار گرفت ه ام .ب ا وقاح ت و رذالت ی
ک ه تنھ ا شاي سته ھمپ الگی ھ ای الج وردی ھ ا و
حاج داود ھاست ،ادعا ش ده " :فاطم ه س عيدی در
ھم ان نخ ستين جل سه ب ازجوئی ،تم امی اطالع ات
خ ود را ب ر م ال س اخت ".باي د بگ ويم ک ه اي ن
م أموران م زدور جمھ وری اس المی ک ه تنھ ا ب ه
خاطر ط والنی ت ر ک ردن عم ر ننگ ين رژي م جناي ت
پي شه ش ان دس ت ب ه قل م ب رده ان د ،حقيرت ر ،ب ی
ارزش ت ر و رس واتر از آنن د ک ه م ن در اينج ا در
ص دد اف شای دروغ ھاي شان در م ورد خ ود ب رآيم.
اما ،من ي ک ش اھد زن ده ام ک ه ھ م خ ود ب ه خ اطر
ندادن " تمامی اطالع ات " ام ب ه دش من ،ش کنجه
ھای دستگاه جھنم ی س اواک را تجرب ه ک رده ام و
ھم در زندان ،مبارزينی را ديده ام ک ه آنھ ا ني ز ب ه
دلي ل اي ستادن در مقاب ل ج الدان ،ش کنجه ھ ای
طاقت فرسائی را متحمل شده بودند ،پس می بينم
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که بر دوش من وظيفه دفاع از حقيقت ،رفع اتھ ام
باﯾد بگوﯾم که اﯾن مأموران مزدور
جمھوری اسالمی که تنھا به خاطر
طوالنی تر کردن عمر ننگين رژﯾم
جناﯾت پيشه شان دست به قلم
برده اند ،حقيرتر ،بی ارزش تر و
رسواتر از آنند که من در اﯾنجا در
صدد افشای دروغ ھاﯾشان در مورد
خود برآﯾم .اما ،من ﯾک شاھد زنده
ام که ھم خود به خاطر ندادن "
تمامی اطالعات " ام به دشمن،
شکنجه ھای دستگاه جھنمی
ساواک را تجربه کرده ام و ھم در
زندان ،مبارزﯾنی را دﯾده ام که آنھا
نيز به دليل اﯾستادن در مقابل
طاقت
ھای
شکنجه
جالدان،
فرسائی را متحمل شده بودند ،پس
می بينم که بر دوش من وظيفه
دفاع از حقيقت ،رفع اتھام از
فرزندان فدائيم و در ميان گذاشتن
آن با خلقھای مبارز اﯾران قرار دارد.

از فرزن دان ف دائيم و در مي ان گذاش تن آن ب ا
خلقھای مبارز ايران ق رار دارد .بن ابراين ب ا توج ه
به اين که آن انقالبيون امروز در ميان ما ني ستند-
چرا ک ه درس ت ب ه خ اطر س رخم نک ردن در مقاب ل
دش من و ن دادن "تم امی اطالع ات خ ود" ب ه
س اواکی ھ ا ي ا در زي ر ش کنجه ش ھيد ش دند و ي ا
خونشان توسط مزدوران رژيم شاه در ميدان ھ ای
تير بر زم ين ريخت ه ش د ،الزم م ی بي نم ب ه عن وان
م ادر آن چريکھ ای ف دائی ِ ج ان باخت ه ب ه ط ور
مختصر به گوشه ای از شکنجه ھائی که از طرف
جنايتکاران ساواک بر م ن اعم ال ش د ،بپ ردازم ت ا
نمون ه ای زن ده در رد اتھام ات رذيالن ه م زدوران
وزارت اطالع ات و امني ت جمھ وری اس المی ب ر
علي ه انقالبي ون دھ ه  ٥٠ب ه دس ت داده ش ود؛ ت ا
ھمين نمونه زنده در حد خود خط بطالن ب ر ت الش
ھ ای اطالع اتی ھ ای جمھ وری اس المی در اي ن
کتاب بکشد که می کوشند دس تگاه ھ ای امنيت ی را
قدرق درت و انقالبي ون را ان سان ھ ای ن اتوانی ک ه
گويا " در ھمان نخ ستين جل سه ب ازجوئی ،تم امی
اطالعات خود را" بر مال می سازند ،جا بزنند.
پيشاپيش بگويم که نحوه دستگيری من بگونه ای
بود که وقتی برای گريز از دست ص احب خان ه ای
ک ه ب ا س اواک ھمک اری ک رده ب ود ،داش تم در
مسيری می دويدم ،ماشينی که متعلق به م أموران
رژيم بود ،از روبرو آمد و جلويم را گرفت .در اين
ھنگ ام م را گرفت ه و ب ه زور ت وی آن ماش ين
انداختن د .در آن زم ان ب ا توج ه ب ه فق دان اس لحه
الزم در سازمان ،م ن تنھ ا ب ه ي ک نارنج ک فتيل ه
ای م سلح ب ودم ک ه ب ا س وار ش دن ب ه ماش ين
خواستم آن را منفجر کنم ت ا ھ م خ ودم ک شته ش وم
و ھ م آن م زدور را ب ه درک واص ل ک نم .ام ا،
ناگھان چشمم به زن و بچه رانن ده م زدور ماش ين
افتاد که در رديف جلو نشسته بودند .با دي دن بچ ه
در بغل مادرش سريعا ً خود را کنت رل ک ردم .وج ود
آن بچه در آن ماشين دليل روشن و قاطعی بود که
از منفج ر ک ردن ن ارنجکم خ ودداری ک نم .ت صميم
گرفتم اين کار را پ س از پي اده ش دن از ماش ين ب ه
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ھنگام مواج ه ش دن ب ا م أموران رژي م انج ام دھ م.
رانن ده در اول ين کالنت ری ک ه ب ر س ر راھ ش ب ود،
توق ف نم ود و م ن از ماش ين پي اده ش دم .ام ا ب ا
ريختن مأموران ب ر س رم ديگ ر امک ان اس تفاده از
نارنج ک از م ن س لب ش د و تنھ ا توان ستم شي شه
س يانورم را در دھ انم شک سته و آن را بج وم .ب ا
خوردن س يانور م سلما ً ب ه زم ين افت اده ب ودم .م ن
تنھ ا پ س از گذش ت زم انی ک ه م دت آن ب رايم
نامعلوم است ،در بيمارستانی در شھر مشھد)محل
دس تگيريم( در ح الی ک ه در محاص ره س اواکی ھ ا
قرار داشتم به ھوش آمدم.
ش کنجه و ب ازجوئی در ھم ان بيمارس تان و از
ھمان دقايق اول به ھوش آمدنم شروع شد .م شت
و س يلی ،چاش نی س ئواالتی ب ود ک ه در آن ش رايط
جسمی وحشتناکم ،بر من ف رود م ی آم د .ب ا توج ه
ب ه م سموميت ناش ی از خ وردن س يانور) ک ه بع داً
معل وم ش د ترکي ب ناق صی داش ته و نتوان سته ب ود
درست عمل کرده و موجب مرگ من شود( ،وضع
ج سمی ام وخيمت ر از آن ب ود ک ه بتوانن د ش کنجه
ھ ای معم ول ق رون وس طائی ش ان را در ھمانج ا
ب رمن اعم ال کنن د -چ را ک ه آنھ ا محت اج اطالع ات
من بودند و دليل بردن به بيمارستان و کوشش در
زن ده نگ اه داش تن م ن ني ز ھم ين ب ود .ش ب را در
ھم ان بيمارس تان گذران دم و ف ردا ص بح م را ب ه
ساواک مرکزی مشھد منتقل کردند .اولين ش کنجه
وح شتناکی ک ه در آنج ا ب ا آن مواج ه ش دم ،ب ستن
دستھايم به ميله ھای ي ک پنج ره و آوي زان ک ردنم
از آنجا بود .اين کار ھمراه با فحش ھای رکي ک و
تمسخر م ن ص ورت گرف ت ک ه البت ه در تم ام م دت
شکنجه نيز ادامه يافت .ھم ه وزن وس نگينی ب دنم
روی دستھايم قرار گرفته و شديداً روی آنھا فشار
می آمد .مدتی به ھمان وض ع مان دم ول ی ش کنجه
گران چون از اين شکنجه طرفی نبستند ،در ھمان
حالتی که قرار داشتم ،ب ا ش الق ب ه ج انم افتادن د و
پيکر آويزان مرا با غيض و کينه تمام شالق زدند.
ش کنجه گ ران خواھ ان آن بودن د ک ه م ن ب ه گون ه
ای که نويسندگان مزد بگير جمھ وری اس المی در
اين کتاب نوش ته ان د " تم امی اطالع ات خ ود" را
از رفق ا و س ازمانم در اختي ار آنھ ا ق رار دھ م.
آدرس خانه ھم مط رح ب ود ول ی از آنج ا ک ه موق ع
دس تگيری ،رفق ا از آن آگ اه ش دند و فرص ت ک افی
ھم داشتند که طبق قرار سازمانی پايگ اه را تخلي ه
کنن د ،اي ن ام ر فاق د باراطالع اتی ب ود .در ھرح ال
مقاومت م ن در مقاب ل ش کنجه ،م زدوران س اواک
را ب ر آن داش ت ک ه ش کنجه ديگ ری را روی م ن
امتح ان کنن د .در آنج ا دس تگاه ش وک الکتريک ی
وجود داشت .جالدان ساواک در حالی که ھمچن ان
فحش ھای رکيک می دادند و ھ ر ي ک ب ه طعن ه و
م سخره چي زی م ی گفتن د ت ا روحي ه ام را ح سابی
خ رد کنن د ،ابت دا ب ا م شت و لگ د ب ه ج انم افتادن د،
لب اس ھ ايم را دري ده و از ت نم در آوردن د ،حت ی
ش ورتم را پ ائين ک شيدند .ب ه دس تگاه الکتريک ی
س يم ھ ای زي ادی وص ل ب ود و گي ره ھ ائی در س ر
ھ ر ي ک از آنھ ا تعبي ه ش ده ب ود .دس ت و پ ايم را
گرفتند که نتوانم تکان بخورم و آنگاه س ر س يم ب ا
گيره ھای رويشان را به نقاط حساس ب دنم از الل ه
گوش گرفته ت ا روی پل ک چ شمانم ت ا زي ر گل ويم،
نوک پستان ھ ا و....وش کمم وص ل کردن د .در اي ن
حال به دستانم دستبند زده و اززمين بلندم کردند.
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سپس ،م را ب ا دس تبند از ميل ه ھ ای ض خيم پنج ره
ات اق آوي زان نمودن د .ناگھ ان) در واق ع ب ا روش ن
ک ردن دس تگاه ش وک الکتريک ی( ،آت شی در ج ان
خود اح ساس ک ردم .دي دم در مي ان آت شی س وزان
تند و سريع می چرخم .بعد دستگاه ش وک را قط ع
کردن د و خواھ ان اطالع اتم ش دند .دوب اره دس تگاه
را روشن کردند .ب ا قط ع و وص ل دس تگاه ش وک،
س رم ب ه اي ن ط رف و آن ط رف تک ان م ی خ ورد.
صداھائی در گوشم و در مغزم می پيچي د و ....چ ه
بگويم....واقعا ً نمی خواھم در اينجا از ھم ه ع ذاب
ھا و شکنجه ھايی که ديدم با تف صيل ص حبت ک نم.
فقط اين را بگويم که شکنجه آويزان کردن ،شالق
ت چن د الي ه و ھمچن ين ب ا
زدن ب ا ي ک طن اب کلف ِ
شالق سيمی ،شوک الکتريکی و غيره چندين بار
در ط ی روزھ ای مت والی در م ورد م ن اج را ش د.
مچ دستم چنان زخ م ش ده ب ود ک ه از آن خ ون م ی
چکيد .گاھی به خاطر عرق ی ک ه از تحم ل ش کنجه
روی ب دنم نش سته ب ود ،وص ل ک ردن گي ره ھ ای
ش وک الکتريک ی امک ان پ ذير نم ی ش د و ش کنجه
ديگ ری را اعم ال م ی کردن د .يکب ار ش کنجه گ ر
جوانی که نامش را نمی دانم )چون ديگر ھيچوقت
او را نديدم( وقتی از گرفتن اعتراف از من نا امي د
شد ،به ھم راه فح ش ھ ای رکيک ی ک ه ب ه م ن م ی
داد و از آن محل شکنجه بي رون م ی رف ت ،گف ت"
ما از اين شانس ھا نداريم" .به نظر می رس يد ک ه
اگ ر م ی توان ست م را ب ه ح رف در آورد ،پ اداش
درياف ت م ی ک رد .در يک ی از مراح ل ش کنجه ني ز
مرا نشانده و گفتند ھمه حرفھايت را بزن .م ن ھ م
شروع کردم ن ام رفق ای پ سر انقالب يم ن ادر ک ه م ی
دان ستم م دتھا پ يش دس تگير ش ده ان د را ب ه آنھ ا
گف تن .ش کنجه گ ر ذوق زده ھمپ الگی ھ ايش را
ص دا زد و گف ت " :دارد حرفھ ايش را م ی زن د".
ع ضدی ،ش کنجه گ ری ک ه ب ه ج الدی و س فاکی
معروف بود و آنموقع در مشھد ب ود ،آم د و وقت ی
آنھ ا را ش نيد ،گف ت " :اي ن ف الن ف الن ش ده دارد
اطالعات سوخته می دھ د" .در آن زم ان ،س اواک
ت ازه متوج ه ح ضور چريکھ ا در م شھد ش ده ب ود.
به ھمين خاطر برای دستگيری رفقا نيروی زيادی
را در اين ش ھر پي اده ک رده ب ود و ع ضدی ني ز در
اين رابطه در رأس اکيپ ی ب ه ت ازگی از تھ ران ب ه
مشھد آمده بود.
آنچ ه ک ه در ف وق ب ه آنھ ا اش اره ش د ،فق ط چن د
نمون ه از س فاکی ھ ای م زدوران رژي م ش اه در
ساواک مرکزی مشھد برای گ رفتن "اعت راف" از
من و طبعا ً از مبارزينی بود که حاض ر نم ی ش دند
"تمامی اطالعات خود" را تقديم حافظين نظم ض د
خلق ی ح اکم در دوره ش اه ب ر جامع ه اي ران بکنن د.
بع داً م را از م شھد ب ه تھ ران منتق ل کردن د .ام ا ب ا
ت رک س اواک مرک زی م شھد ،ش کنجه ھ ای م ن
پايان نيافت .ھنگامی که به زندان کميته در تھران
منتقل شدم ،بدنم به خاطر شکنجه ھای وارد شده،
آش و الش ب ود .در اث ر ش وک الکتريک ی و
شکنجه ھای ديگر ،احساس سنگينی در س رم م ی
کردم و صدائی در مغزم می پيچيد .گوش م ش نوائی
س ابق را از دس ت داده ب ود و ب ه خ اطر آوي زان
ش دن ،دس تھايم زخم ی و ب ه حال ت فل ج در آم ده
بودند.
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در زندان کميت ه ،اول ين س ئوال يک ی از ج الدان از
م ن اي ن ب ود ک ه چ ه ک اره ای؟ ب ا س ری افراش ته
پاس خش دادم " :چري ک ف دائی خلق م" .او ب ر
آشفته شد و ب ا غ ضبی ک ه در چ شمانش م وج م ی
زد ،ب ا طعن ه گف ت " :اي ن را م ی دان م .منظ ورم
...مقاومت من در مقابل شکنجه،
مزدوران ساواک را بر آن داشت که
شکنجه دﯾگری را روی من امتحان
کنند .در آنجا دستگاه شوک الکترﯾکی
وجود داشت .جالدان ساواک در حالی
که ھمچنان فحش ھای رکيک می
دادند و ھر ﯾک به طعنه و مسخره
چيزی می گفتند تا روحيه ام را
حسابی خرد کنند ،ابتدا با مشت و لگد
به جانم افتادند ،لباس ھاﯾم را درﯾده و
از تنم در آوردند ،حتی شورتم را پائين
کشيدند .به دستگاه الکترﯾکی سيم
ھای زﯾادی وصل بود و گيره ھائی در
سر ھر ﯾک از آنھا تعبيه شده بود.
دست و پاﯾم را گرفتند که نتوانم تکان
بخورم و آنگاه سر سيم با گيره ھای
روﯾشان را به نقاط حساس بدنم از
الله گوش گرفته تا روی پلک چشمانم
تا زﯾر گلوﯾم ،نوک پستان ھا
و....وشکمم وصل کردند .در اﯾن حال
به دستانم دستبند زده و اززمين بلندم
کردند... .

شغلت است"! ...اين گفتگو باعث ش د ک ه بع داً در
جري ان ش کنجه ھ ائی ک ه در آنج ا ب ر م ن اعم ال
کردند ) از ھمان نوع شکنجه ھا ئ ی ک ه در م شھد
صورت گرف ت ک ه در اينج ا "آپول و" ھ م ب ه آنھ ا
اضافه شده بود( ،در يک مورد موقعی ک ه م را ب ه
زيرزمين برده و شالق می زدند ،گفتند ،فالن فالن
ش ده اگ ر جي غ بزن ی چري ک ف دائی ني ستی! در آن
موق ع ،چن ان وض ع آش و الش ی داش تم و وض ع
جسمی ام چنان وخ يم ب ود ک ه اص الً نف سی نداش تم
ک ه جي غ ب زنم .ول ی اي ن ح رف را ک ه ش نيدم زي ر
شالق سعی می کردم خ ودم را کنت رل ک نم ک ه جي غ
و دادی از من بلند نشود .ب ا اينح ال ب ا ھ ر ش الق،
ناله ای می کردم.
ب ه م دت ي ازده م اه ،م را در کميت ه ش ھربانی نگ اه
داشتند و در تمام اين مدت من مرتب ب ا ب ازجوئی
و ش کنجه مواج ه ب ودم .اي ن را ھ م بگ ويم ک ه
منظور از شکنجه و آزار و اذيت م ن ص رفا ً ک سب
اطالع ات نب ود .ب رای آنھ ا شک ستن و خ رد ک ردن
روحيه م ن و ب ه ت سليم ک شاندنم از اھمي ت زي ادی
برخ وردار ب ود .آخ ر م ن م ادری ب ودم از مي ان
زحمتک شان و ت وده ھ ای س تمديده ميھ نم ک ه ب ه
ھمراه فرزندانم به مبارزه انقالبی جاری در جامعه
بر عليه رژيم شاه و اربابان امپرياليستش پيوس ته
بودم .تبليغات چی ھای رژيم شاه ھمواره مبارزين
م سلح را خرابک ار و تروري ست ک ه ج دا از م ردم
ب وده و ب ر خ الف من افع آن ان عم ل م ی کنن د ،ب ه
مردم معرفی م ی کردن د .در ح الی ک ه ح ضور ي ک
خانواده زحم تکش در مي ان آن مب ارزين حت ی اگ ر
به عن وان ي ک نمون ه ھ م در نظ ر گرفت ه م ی ش د،
خ ط بط الن ب ر آن تبليغ ات م ی ک شيد؛ ھمچن ين،
آنط ور ک ه م ن بع داً متوج ه ش دم پيوس تن م ن ب ا
خانواده ام به مبارزه ،خ ود سرم شقی ب رای ديگ ر
خانواده ھای ستمديده ايران بود تا به پ شتيبانی از
مب ارزين انقالب ی در جامع ه پرداخت ه و ني روی
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معنوی ومادی خود را ب رای ن ابودی امپريالي ستھا
و نوکران شان و رس يدن ب ه آزادی و رف اه و ي ک
زندگی واقعا ً انسانی برای ھمه مردم اي ران ،ق رار
دھند .به ھمين خاطر دشمنان توده ھا در حالی ک ه
از م ن انتق ام م ی ک شيدند ،ش ديداً ھ م ت الش م ی
کردند که مرا به تمکين و تسليم وادار کنن د .ب رای
درک اھميت اين موضوع برای دشمن ،بايد بگويم
ک ه جن بش م سلحانه در ايج اد ج و سياس ی و
مبارزاتی در جامعه و ک شاندن ت وده ھ ا ب ه ص حنه
مبارزه  ،نقش بسيار برجسته ای ايف اء م ی نم ود.
ول ی در س الی ک ه م ن دس تگير ش دم ھن وز ت وھم
مردم نسبت ب ه ق در ق درت ب ودن رژي م ش اه ک امالً
ف رو نريخت ه ب ود و آنھ ا در مقياس ی وس يع وارد
ص حنه مب ارزه ن شده بودن د .بن ابراين رژي م ش اه
ھنوز اميدوار ب ود ک ه ع الوه ب ر اس تفاده از روش
ھای ھميشگی سرکوب و فريب توده ھا ،بتواند ب ا
به سازش کشاندن زندانيان سياس ی و آوردن آنھ ا
ب ه پ شت تلويزي ون و از طري ق آنھ ا کوبي دن
انقالبي ون م سلح و ج ان ب ر ک ف ت وده ھ ای
س تمديده ،خ ود را ھمچن ان قدرق درت و شک ست
ناپ ذير جل وه داده و ج و ي أس و ن ا امي دی را در
جامع ه دام ن زن د .بھم ين خ اطر ب ود ک ه بازجوھ ا
ھمواره از من می خواستند که ب ا آنھ ا کن ار بي ايم.
حيله گرانه می گفتند که اگر ب ه م ا کم ک کن ی م ی
ت وانيم بچ ه ھاي ت را پي دا کن يم و آنگ اه زن دگی
ب سيارخوب و راحت ی را ب رای ت و ف راھم خ واھيم
ک رد؛ و وع ده م ی دادن د ک ه در اي ن ص ورت بچ ه
ھ ای م را ب ه بھت رين م دارس خواھن د فرس تاد .در
تمام طول دوران زندانم اين يک ی از خواس ت ھ ای
مقامات امنيتی از م ن ب ود؛ اي ن ،در واق ع يک ی از
آرزوھای آنھا بود -که البته ھيچوق ت ب ه آن دس ت
نيافته و در نيل به آن ناکام ماندند.
از پيوستن خود و فرزن دانم ب ه ص فوف چريکھ ای
فدائی خلق صحبت کردم .م ن پ س از اي ن ک ه پ سر
و رفي ق مب ارزم ،ن ادر ش ايگان ط ی ي ک درگي ری
قھرمانان ه ب ا نيروھ ای امنيت ی دش من ب ه ش ھادت
رسيد) ٥خرداد  ،(١٣٥٢به ھمراه رفي ق م صطفی
ش عاعيان ،ب ه س ازمان چريکھ ای ف دائی خل ق
پيوستم .امروز ب ا گذش ت چھ ار دھ ه از آن زم ان
ممکن است نظرات گوناگونی در اين زمين ه وج ود
داشته باشد .کسانی ممکن است بگويند وقتی زنی
ص احب فرزن دانی اس ت ديگ ر نباي د در مب ارزه
شرکت کن د .ام ا ص احبان اي ن فک ر حت ی اگ ر خ ود
ندانن د ،اي ن نظ ر و فک ر عق ب مان ده را تبلي غ م ی
کنن د ک ه گوي ا مب ارزه فق ط ک ار م ردان اس ت و
ح داکثر دخت ران ج وان م ی توانن د در آن ش رکت
کنند .بنابراين طبق اين نظر يک زن جا افتاده تنھا
بايد ب ه ک ار آش پزی و ب زرگ ک ردن بچ ه بپ ردازد.
فک ر م ی ک نم نادرس تی و عق ب مان ده و ارتج اعی
ب ودن اي ن نظ ر آش کار ت ر از آن اس ت ک ه م ن
بخ واھم در اينج ا در م ورد آن توض يح دھ م .اي ن
فکر و نظ ر ھ م ممک ن اس ت مط رح باش د ک ه ي ک
مادر بايد بچه ھ ای خ ود را در ج ای امن ی گذاش ته
و بعد به انج ام ک ار مب ارزاتی م شغول ش ود .ش ايد
در شرايط ويژه ای واقع ا ً بت وان چن ين ک رد و باي د
ھم کرد .اما واقعيت اين است که وارد شدن به کار
مبارزاتی ھمانند رفتن به يک مھمانی و يا به ق ول
امروزی ھا "پارتی" نيست ک ه بت وان ب ا آس ودگی
خي ال بچ ه را م ثالً ب ه دس ت پرس تارنگھدارنده
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ک ودک س پرد و بع د وارد پ ارتی ش د .ط رح چن ين
موض وعاتی ب ی ارتب اط ب ا تبليغ ات م سموم کت اب
اخير دشمن و نويسنده آن نيست که اش ک تم ساح
ھم برای بچه ھ ای م ن ريخت ه اس ت .در ارتب اط ب ا
اي ن واقعي ت الزم م ی بي نم ب رای آگ اھی نيروھ ای
مبارز يادآور ش وم ک ه ب ين ش رايط و وض عيتی ک ه
روش نفکران ي ک جامع ه در آن ب ه مب ارزه م ی
پيوندن د ب ا ش رايطی ک ه ت وده ھ ای ک ارگر و
زحمتکش و ستمديده ب ه مب ارزه روی م ی آورن د،
تفاوت بزرگی وج ود دارد .باي د ب ه خ اطر آورد ک ه
اگر دانشجويان و روش نفکران ب ا خوان دن کت اب و
در عين حال با آشنائی و باال بردن شناخت خود از
ش رايط زن دگی دھ شتناک ت وده ھ ا در زي ر سي ستم
ھای طبقاتی ،ب ه ض رورت مب ارزه پ ی ب رده و ق دم
در آن می گذارند ،گرويدن توده ھای زحمتکش به
مب ارزه در پروس ه ديگ ری ص ورت م ی گي رد.
زحمتک شان ب ا رن ج و ب دبختی و م صيبت ھ ای
گوناگون در زندگی خود مواجھند .آنھا ظلم و س تم
شديد و ھم جانبه ای که بر آنھا اعمال می شود را
با پوست و گوشت خود لمس و درک می کنن د .ب ه
ھمين خاطر تنھا کافی است که نور آگ اھی انقالب ی
ب درون زن دگی آن ان راه ياب د؛ ک افی اس ت ک ه آنھ ا
خود را از زير تبليغ ات رياکاران ه دش من ک ه م ثالً
ظلم و ستم و بدبختی ھای موجود را مصلحت خ دا
و ي ا ب ا ھرتوجي ه ديگ ری جاودان ه و تغيي ر ناپ ذير
جل وه م ی دھن د ،برھانن د و در ع ين ح ال مب ارزه
ب رای تغيي ر وض ع ح اکم را ممک ن و عم الً امک ان
پذير ببينند .در اين ص ورت آن ان ،ب دون ھيچگون ه
محافظ ه ک اری و عافي ت ج وئی ب ه مي دان مب ارزه
آم ده و ني روی خ ود را در اختي ار جن بش ق رار
خواھن د داد .در ط ول ت اريخ ،م ا ھم واره ش اھد
شرکت خانواده ھای کارگر و زحمتکش در مبارزه
ب وده اي م و اساس ا ً ھ يچ مب ارزه ای ب دون ش رکت
توده ھا نمی تواند به پيروزی برسد .شايد مطالع ه
ش رايط زن دگی م ن و خ انواده ام و م سيری ک ه ت ا
پيوس تن ب ه مب ارزه ط ی ک ردم ،ب ه عن وان ي ک
نمون ه ،م صداقی ب ر آنچ ه در ب اال مط رح ک ردم،
باشد .شرح و توصيف کام ل زن دگی و مب ارزه م ن
در زندان و بيرون از آن در دست تحرير اس ت ک ه
امي دوارم ھ ر چ ه زودت ر تکمي ل ش ده و در اختي ار
خوانن دگان ق رار گي رد .البت ه م ن در ط ی ي ک
س خنرانی در مراس م "ي اد ي اران ي اد ب اد" ک ه در
س ی ام ين س الگرد ج ان ب اختن دو فرزن د کوچ ک
م ن) ارژن گ و ناص ر( از ط رف چريکھ ای ف دائی
خل ق در در ت اريخ ٢٠م اه م ی  ٢٠٠٦درش ھر
ھ انور آلم ان ب ر پ ا ش ده ب ود ،ت ا ح دودی در اي ن
مورد صحبت کردم .در اينجا نيز می خواھم خيلی
مختصر به آن بپردازم.
سال  ١٣٤٧بود که که زندگی سخت و دشوار م ن
باالخره به ج دائی و ط الق از ش وھر ،انجامي د .در
اي ن ش رايط م ن ب دون برخ ورداری از کمت رين
امکان تأمين معاش و بدون داشتن حت ی س رپناھی
ک ه م ن و فرزن دانم را -م وقتی ھ م ش ده باش د ،در
خود جای دھد ،به تنھا کسی که می توانست پ شت
و پن اھم باش د ،يعن ی پ سرعزيزم ،ن ادر ش ايگان
روی آوردم .ن ادر م ادرش را در پ نج س الگی از
دست داده ب ود و از ھم ان آغ از ک ه م ن ب ا پ در او
ازدواج کردم ،او را به چشم فرزند خود نگري ستم.
ب ه ھم ين خ اطر ب ين م ا رابط ه عمي ق م ادر و
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فرزندی بر قرار بود .زندگی با نادر به تدريج مرا
ب ا ب سياری از م سايل سياس ی آش نا نم ود .ش رايط
مبارزاتی جامعه در آس تانه آغ از جن بش م سلحانه
در س ياھکل از ي ک ط رف و ج و سياس ی و
اگر دانشجوﯾان و روشنفکران با خواندن کتاب
و در عين حال با آشنائی و باال بردن شناخت
خود از شراﯾط زندگی دھشتناک توده ھا در
زﯾر سيستم ھای طبقاتی ،به ضرورت مبارزه
پی برده و قدم در آن می گذارند ،گروﯾدن توده
ھای زحمتکش به مبارزه در پروسه دﯾگری
صورت می گيرد .زحمتکشان با رنج و بدبختی
و مصيبت ھای گوناگون در زندگی خود
مواجھند .آنھا ظلم و ستم شدﯾد و ھم جانبه
ای که بر آنھا اعمال می شود را با پوست و
گوشت خود لمس و درک می کنند .به ھمين
خاطر تنھا کافی است که نور آگاھی انقالبی
بدرون زندگی آنان راه ﯾابد؛ کافی است که آنھا
خود را از زﯾر تبليغات رﯾاکارانه دشمن که مثال ً
ظلم و ستم و بدبختی ھای موجود را مصلحت
خدا و ﯾا با ھرتوجيه دﯾگری جاودانه و تغيير
ناپذﯾر جلوه می دھند ،برھانند و در عين حال
مبارزه برای تغيير وضع حاکم را ممکن و عمال ً
امکان پذﯾر ببينند .در اﯾن صورت آنان ،بدون
ھيچگونه محافظه کاری و عافيت جوئی به
ميدان مبارزه آمده و نيروی خود را در اختيار
جنبش قرار خواھند داد .در طول تارﯾخ ،ما
ھمواره شاھد شرکت خانواده ھای کارگر و
زحمتکش در مبارزه بوده اﯾم و اساساً ھيچ
مبارزه ای بدون شرکت توده ھا نمی تواند به
پيروزی برسد.

مبارزاتی خانه با توج ه ب ه وج ود ن ادر و دوس تان
انقالبيش که به خان ه م ا رف ت و آم د م ی کردن د از
طرف ديگر ،اين امک ان را ب رای م ن بوج ود آورد
ک ه بت وانم آگ اھی ھ ای انقالب يم را ارتق ا داده و ک م
کم وارد عرصه مبارزه گ ردم .در اي ن پروس ه ب ود
که فعاليت ھ ای انقالب ی ن ادر ب رای پل يس ش ناخته
شد .در شرايط اختناق ش ديد و ديکت اتوری جناي ت
ب ار ح اکم در جامع ه و در ش رايط وج ود ش کنجه
ھ ای ق رون وس طائی در زن دان ھ ای رژي م ش اه و
لزوم مبارزه ھر چه جدی تر بر علي ه رژي م ح اکم،
با تحت تعقيب قرار گرفتن نادر از طرف س اواک،
مجب ور ش ديم ب ه عن وان ي ک خ انواده ب ه زن دگی
نيم ه مخف ی روی بي اوريم .دراي ن م سير ،ب ا ج دی
تر شدن ھر چه بي شتر مب ارزه در عرص ه جامع ه،
زندگی ما نيز ھر چه بيشتر با ک ار مب ارزاتی ج دی
در آميخته ش د .تقريب ا ً درعي د س ال ١٣٥٢ب ود ک ه
ب رای م صون مان دن از دس تگيری توس ط پل يس
مجبور شدم بچه ھ ا را از مدرس ه بي رون آورم ک ه
در اين زمان رفيق صبا بيژن زاده که با م ا زن دگی
م ی ک رد ،م سئوليت آم وزش آنھ ا را ب ه عھ ده
گرفت .به اين ترتيب ،من و بچه ھا کامالً در مسير
يک زن دگی مب ارزاتی ق رار گ رفتيم .خان ه م ا ح اال
ديگ ر ي ک خان ه تيم ی ش ده ب ود ک ه م ن در آن ب ه
ھمراه رفيق صبا به کار تايپ ،تکثير جزوه با پل ی
کپ ی و استن سيل م شغول ب وديم .ھم انطور ک ه
آشکارا ديده می شود برای ما امر زندگی روزم ره
و مب ارزه الج رم درھ م تني ده ش ده ب ود .آي ا زن دگی
ھميشه يک روال دارد؟ من فکر می کنم که زندگی
ھيچوق ت ي ک چھ ره نداش ته اس ت و م ی خ واھم
تأکي د ک نم ک ه زن دگی مب ارزاتی ،خ ود ن وعی از
زن دگی و در اي ن جھ ان ممل و از ظل م و س تم و
وحشت برای زحمتکشان ،عالی ترين ن وع آن ست.
بچه ھای من از ھمان آغاز زندگيشان ب ا اي ن ن وع
زندگی آشنا شده و با آن زيسته و بزرگ می شدند
و استعدادھاي شان ني ز در اي ن رابط ه رش د م ی
ياف ت .بگذاري د برايت ان واقع ه ای را تعري ف ک نم.
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ھنگامی ک ه م ا ب ا ي ک شناس نامه جعل ی ،خان ه ای
اجاره کرده ب وديم ،ي ک ب ار رئ يس کالنت ری ب رای
برطرف کردن شک خود ک ه مب ادا خان ه توس ط ب ه
قول آن ان "خرابک اران" اج اره ش ده باش د ،ب ه در
خانه آمد .ناصر که در آن زمان ھشت س ال بي شتر
نداشت قبل از م ن ب ه دم در رف ت .رئ يس کالنت ری
از او نام پدرش را پرسيد و ناص ر ب دون درن گ و
خيل ی آرام و خون سرد ،ن ادر را پ در خ ود معرف ی
کرد و ھمان نام مستعاری ک ه در شناس نامه جعل ی
بود را به جای نام واقع ی ن ادر ب ه رئ يس کالنت ری
گفت .م ن ت صور م ی ک ردم ناص ر ب ا م رد ھم سايه
ص حبت م ی کن د و ھنگ امی ک ه خ ود را ب ه دم در
رساندم ،او با ھوشمندی رئ يس کالنت ری را دس ت
ب ه س ر ک رده و دنب ال ک ار خ ود فرس تاده ب ود.
براستی ،نام اين برخورد جز ھ شياری سياس ی ک ه
از شرايط زن دگی ای ک ه م ا در آن ب سر م ی ب رديم
ناشی ش ده ب ود ،چ ه اس م ديگ ری داش ت؟ خالص ه
بگويم ،من و فرزندان خردسالم قبل از اي ن ک ه ب ه
سازمان چريکھای فدائی خل ق بپيون ديم در ارتب اط
با پسر ارشدم ،زنده ياد نادر شايگان و گروھی که
با نام او شناخته می شود ،ھم ،زندگی مخفی و ھم
 ،زن دگی در ي ک خان ه تيم ی را تجرب ه ک رده و از
سر گذرانده بوديم.
به شرايط زن دان برگ ردم و اي ن حقيق ت را ب ا ش ما
در ميان بگذارم که اگر انواع شکنجه ھای ج سمی
و روح ی آنھ م در ي ک م دت ط والنی ھرگ ز ق ادر
ن شدند در ايم ان و ع زم م ن ب ه مب ارزه در راه
آزادی و سعادت توده ھ ای زحم تکش ،خلل ی وارد
کنند و از پاي داری م ن در مقاب ل دش منان ت وده ھ ا
بکاھن د ،ام ا ي ک چي ز ھمي شه موج ب دل نگران ی
شديد من در زندان بود .اعتراف می کنم ک ه ت رس
و واھم ه ای ش ديد و ب سيار آزار دھن ده ای در
وجود من رخنه ک رده ب ود .ت رس و واھم ه از اي ن
که مبادا س اواکی ھ ای جنايتک ار ک ه م ن ب ه درج ه
پستی و بی شرفی آنھا با ھمه وج ودم واق ف ب ودم
ب ه جگ ر گوش ه ھ ای م ن دس ت يابن د ،آنھ ا را
دس تگير و ب ه زن دان آورده و م ورد ش کنجه ق رار
دھن د .حت ی ت صور اي ن موض وع ک ه آن کودک ان
مع صوم ب ه چنگ ال س اواکی ھ ای کثي ف و حي وان
ص فت بيافتن د ،م را ديوان ه م ی ک رد .طاق ت تحم ل
چنين چي زی را نداش تم .س اواکی ھ ا آنق در ج الد و
بی شرف و بی ھمه چيز بودند که بعيد نب ود ب رای
به سازش کشيدن و ھم راه ک ردن م ن ب ا خ ود ،آن
کودکان را جلوی چشم من شکنجه کنن د .اي ن فک ر
به خصوص در تمام م دت ي ازده م اه ک ه در کميت ه
بودم ،ش ديداً م را آزار م ی داد و منقل بم م ی نم ود.
به ھمين خاطر بود که چن دين ب ار در ھم ان س لول
کميته با تھي ه وس ايلی دس ت ب ه خودک شی زدم .ب ا
خ وردن ق رص ھ ای مختل ف ،ب ا خ وردن شي شه
خ ورده ،ب ا بري دن رگ دس تھايم .ک ارم ب ه
بيمارس تان ھ م ک شيد ول ی ب االخره از م رگ نج ات
يافتم .تصور شھيد شدن بچ ه ھ ا ب رايم قاب ل تحم ل
ت ر از ت صور گرفت ار ش دن و ش کنجه آنھ ا بدس ت
دژخيمان ساواک بود .خواننده ممکن است بپرس د
که آيا شکنجه کودک توسط س اواکی ھ ا )ک ه حت ی
ت صورش ب رای م ن چن ان س نگين و طاق ت فرس ا
می نمود( ،غيرواقعی و ناشی از ذھن ی گرائ ی م ن
نبود؟ ن ه .س اواکی ھ ا از تب ار ھم ان ح زب اللھ ی
ھ ا ،ھم ان پاس دارھا و ب رادران ھ م خ ون ھم ين
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تھيه کنندگان کتاب مورد بحث بودن د ک ه ھم انطور
که در رژيم جمھور اسالمی آشکارا نشان داده شد
و می ش ود ب رای حف ظ پاي ه ھ ای حکوم ت ظ الم و
نکب ت بارش ان ب ه ھ يچ ک ودک و پي ری رح م نم ی
کردن د .در دھ ه  ٦٠ني ز م ا دي ديم ک ه چط ور ب ه
پاسداران وظيفه داده شد که به دخت ران ک م س ن و
سال باکره تجاوز کنند تا به اصطالح پس از ک شته
شدن توسط آنان ب ه بھ شت نرون د .دي ديم ک ه حت ی
کودکان شيرخواره را در بغل مادران شکنجه ش ده
ش ان ب ه بن د ک شيدند .دي ديم ک ه الج وردی ج الد ب ا
نم ايش چ ه ق ساوتی ،ک ودک ش يرخواره ای را در
بغ ل گرفت ه و ب ر روی جن ازه م ادر او ب ه رق ص
ش وم م رگ پرداخ ت؛ و خيل ی جناي ات ديگ ر ک ه
زب ان از بي ان آنھ ا قاص ر اس ت .در م ورد ش کنجه
کودک ان توس ط س اواک ،م ن خ ود در اواخ ر س ال
 ١٣٥٣در جريان شکنجه يک کودک که اتفاقا ً ھ م
سن و سال ارژنگ من بود ،توسط جالدان ساواک
ق رار گ رفتم .گفت ه م ی ش د ک ه او در ي ک ش ب
مذھبی در يک مسجد دستگير شده اس ت و ادع ای
س اواکی ھ ا اي ن ب ود ک ه آن ک ودک ،ي ک جعب ه
ش يرينی پخ ش م ی ک رده ک ه در زي ر آن اعالمي ه
وج ود داش ته و م ی گفتن د ک ه آن جعب ه را ي ک
مجاھد به آن بچه داده است .ساواکی ھای بی رحم
و حي وان ص فت ب را ی دس تيابی ب ه "تم امی
اطالعات " اين کودک ،نه فق ط او را زي ر م شت و
لگد ھای خود گرفته و فضای رعب و وحشت زياد
ب رای وی بوج ود آورده بودن د بلک ه آن ک ودک
مع صوم را از ميل ه ھ ای پنج ره ھ م آوي زان ک رده
بودند .در آن سال که برای شک ستن روحي ه م ن و
به تسليم واداشتنم ،دس ت ب ه تقالھ ای جدي دی زده
و برنامه ھائی روی م ن پي اده م ی کردن د ،م را ب ه
اتاق ھوشنگ فھيمی ،يک ی از بازجوھ ای س اواک
در به اصطالح " کميته مشترک ضد خرابک اری"
بردند و اي ن ک ودک ش کنجه ش ده را ب ه م ن ن شان
دادند .می خواستند من حساب کار خ ود را بک نم و
ب دانم ک ه اگ ر ارژن گ و ناص ر م ن را ھ م دس تگير
کنند با آنھ ا ھم ان ک اری را خواھن د ک رد ک ه ب ا آن
کودک گرفتار در چنگالشان کرده اند .بل ی ،از م ن
م ی خواس تند ک ه ب ا آنھ ا راه بي ايم ت ا چن ين وض ع
ھولناکی در انتظار بچه ھای من نباشد؛ و با ريا و
نيرنگ وعده ھميشگی خ ود را تک رار م ی کردن د
که در صورت ھمک اری ب ا آنھ ا ،بچ ه ھ ای م ن را
"به بھترين مدرس ه ھ ا"!! خواھن د فرس تاد .نم ی
خواھم ح ال و ھ وای خ ود پ س از دي دن آن ک ودک
شکنجه شده را در اينجا توصيف کنم ،فق ط اي ن را
بگويم که در آن وضعيت ،اين ندا از اعماق وج ود
م ن ب ر خاس ت ک ه ای ک اش بچ ه ھ ای م ن ش ھيد
شوند ولی ب ه دس ت اي ن ب ی ش رفان وح شی و ب ی
ھمه چيز نيافتند.
ب االخره در  ٢٦ارديبھ شت س ال ١٣٥٥م زدوران
دشمن يکی از پايگ اه ھ ای س ازمان ک ه ارژن گ و
ناصر شايگان به ھمراه رفقای ديگ ر در آن بودن د
را شناس ائی و س پس آن را زي ر آت ش گلول ه
مسل سل ھ ای امريک ائی ش ان ق رار دادن د .ب اران
گلول ه ب ر س ر آن پايگ اه باري دن گرف ت .رفق ای
مستقر در آنجا به دف اع از خ ود برخاس تند ول ی ب ا
توجه به کثرت نيروھ ای م سلح پل يس و محاص ره
آن پايگاه در شعاعی وسيع ،ھمه رفقا ک ه ارژن گ
و ناصر ھم در ميان آنھا بودند به ج ز رفي ق حمي د
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اشرف که توان ست از آن مھلک ه ف رار کن د ،ش ھيد
شدند)الدن آل آقا ،فرھاد ص ديقی پاش اکی ،مھ وش
حاتمی ،احمد رضا قنبر پور( .ای کاش چن ين نم ی
شد؛ و ای کاش نه فقط خون اي ن رفق ا بلک ه خ ون
ھيچ مبارزی بر زمين ريخته نمی شد .ولی اي ن را

رﻓﻴﻖ ﺷﻬﻴﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺷﺎﻳﮕﺎن
ھ م م ی دان م ک ه اي ن خ ون پ اک بھت رين فرزن دان
انقالب ی اي ران ،خ ون حمي د اش رف ھ ا ،آل آق ا ھ ا،
شايگان ھا و ديگر انقالبيون جنبش م سلحانه ب ود
ک ه درخ ت انق الب اي ران را آبي اری ک رد و باع ث
ش د ک ه دو س ال بع د ت وده ھ ای قھرم ان اي ران ب ه
طور وسيع و يکپارچه به ميدان مبارزه آمده و ب ه
جنبش بپيوندند .بلی ،در آن سال ،فرزندان کوچک
من به شھادت رسيدند .درد و ان دوه ب ی ک ران اي ن
ام ر در دل م ن اس ت .ول ی ب ا ش ھيد ش دن آن ان
دژخيم ان س اواک ھ م نتوان ستند آنھ ا را زن ده
دس تگير نم وده و تح ت ش کنجه ھ ای وح شيانه
خود قرار دھند.
ام روز ،ب ه اص طالح نوي سنده کت اب دش من
)چريکھ ای ف دائی خل ق ،از نخ ستين ک نش ھ ا ت ا
بھمن  (١٣٥٧با نام ن ادری ،در ح الی ک ه س اواک
را از جناي اتی ک ه ب ا حمل ه ب ه رفق ا و ک شتن آن ان
مرتکب شد ،تبرئه می کند ،ج ان ب اختن ارژن گ و
ناصر را به گردن رفيق کبير حميد اش رف انداخت ه
و با بيشرمی و وقاحتی که تنھ ا از خ ود م زدوران
واب سته ب ه وزارت اطالع ات جمھ وری اس المی،
اين ھم کيشان خمينی ھ ا ،خلخ الی ھ ا و الج وردی
ھا ساخته است ،اتھام ارتکاب به " جنايت" به او
می زند .آنگاه از "ديگرانی" که " به نقد گذشته
خ ود پرداخت ه ان د" م ی خواھ د ک ه ب ه اص طالح
ق ساوت ھ ای حمي د اش رف را نق د کنن د .حمي د
اش رف ،اي ن قھرم ان خلقھ ای اي ران را ک ه ھم ه
عم ر مب ارزاتی ط والنی اش را ص رف جنگي دن ب ا
جنايتک اران و دش منان ق سم خ ورده س تمديدگان
نم ود .نوي سنده تأکي د م ی کن د ک ه اي ن ک ار باي د
صورت گيرد تا مرگ "کسب و کار کسی نگردد".
واقع ا ً ک ه)!!( درج ه ب ی ش رمی و وقاح ت را م ی
بيني د!؟ اي ن را م أمور رژي م دار و ش کنجه
جمھوری اسالمی م ی گوي د .م أمور رژيم ی ک ه از
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بدو روی ک ار آم دنش خ ونريزی و ک شتارھای ب ی
رحمان ه و ق ساوت آمي ز و ارتک اب ب ه جناي اتی
ھولناک" ،کسب و ک ار" دائم ی اش ب وده اس ت و
تنھا يک قلم از قساوت ھايش ،ک شتار ھ زاران ت ن
از زن دانيان سياس ی ب ی دف اع در زن دان ھ ای
سراسر کشور در طی مدت کوتاه تقريبا ً دو م اه در
س ال  ١٣٦٧م ی باش د .بن ابراين آي ا اس تمداد
نويسنده کتاب دشمن از "ديگرانی" ک ه " ب ه نق د
گذشته خ ود پرداخت ه ان د" ،ج ز ب رای رون ق دادن
به " کسب و کار" ت ا کن ونی جمھ وری اس المی و
تداوم جنايات ھولناکترش نم ی باش د ؟ و آي ا ک سی
ک ه از ح داقل ش رافت ان سانی برخ وردار باش د،
حاض ر ب ه دادن پاس خ مثب ت ب ه اي ن خواس ت م ی
شود؟
نه خير ،آقای ن ادری م زد بگي ر وزارت اطالع ات!
تا من زنده ام و می توانم ش ھادت دھ م ھرگ ز نم ی
گ ذارم و اج ازه نم ی دھ م خ ون فرزن دان چري ک
ف دائيم و از جمل ه خ ون رفق ا ارژن گ و ناص ر در
دست شما دشمنان مردم به وسيله ای ب رای فري ب
ستمديدگان و سياه کردن روزگار آنان تبديل ش ود.
ب رای فرزن دان م ن اش ک تم ساح نريزي د! ش ماھا
ھم ان ک سانی ھ ستيد ک ه کودک ان مع صوم و جگ ر
گوشه ھای خانواده ھا را ب ا دادن کلي د بھ شت ب ه
دست شان فريفت ه و ج ان عزيزش ان را ب ا فرس تادن
آنھا ب ه مي ادين م ين م ی گرفتي د؛ و ھم ين ام روز،
اع دام نوجوان ان زي ر  ١٨س ال" ،ک سب و ک ار"
رس می و ق انونی ت ان را ت شکيل م ی دھ د .ام ا،
خب!! حاال که با ناشی گری به جلد روب اھی مک ار
رفت ه و خ ود را طرف دار س ينه چ اک کودک ان م ن
جلوه می دھيد ،حداقل دراين کت اب "انتق اد"ی ھ م
به ھمپالگی ھای ساواکی تان می کرديد و ب ه آنھ ا
می گفتيد شما که آن "من زل" را از قب ل شناس ائی
کرده و می دانستيد که دو کودک در آن زندگی م ی
کنند ،چرا ب ه طريق ی عم ل نکردي د ک ه ج ان آن دو
حفظ شود؟ چرا با وجود آگاھی به حضور کودک ان
ب ی دف اع در آن "من زل" ،ب ه گلول ه ب اران ک ردن
آنجا پرداخته و ب ی محاب ا آت ش مسل سل ھايت ان را
به روی س اکنان آنج ا گ شوديد و پيک ر ھ ر ي ک از
آنان را با ده ھا گلوله سوراخ سوراخ کردي د و ب ه
اي ن ترتي ب ب ا ک شتن آن کودک ان" ،جناي ت
ھولناکی" آفريدي د؟ چ را چن ين "انتق اد" س اده ای
را ب ه ھمپ الگی ھايت ان نکردي د؟ طرف داری از
ساواک تا به کجا؟
اما ،از سخنان باال که آنھا را بيشتر ب رای تم سخر
آق ای ن ادری بي ان ک ردم ،بگ ذريم ،ب رای اط الع
خلقھای مبارز ايران بايد بگ ويم ک ه داس تان ک شته
ش دن فرزن دان کوچ ک م ن ب ه دس ت " خ ود
چريکھا" ،بھيچوجه جديد نبوده وداستان س اواک
س اخته کھن ه ای اس ت .اي ن داس تان را درھم ان
زمان بالفاصله پس از شھادت آن رفق ای کوچ ک،
در زن دان اوي ن ب ه م ن گفتن د و در ي ک موقعي ت
ديگر مرا تحت فشار قرار دادند که چنان چيزی را
ب ر علي ه چريکھ ای ف دائی خل ق ،ب ا زب ان خ ودم
اع الم ک نم .اي ن موض وع را ب ه ط ور مخت صر
توضيح می دھم.
ش رح اي ن ک ه م ن چگون ه از ش ھادت دو فرزن د
دلبندم در زندان اوين با خبر شدم ،اي ن ک ه ب ر م ن
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چ ه گذش ت و چ ه عک س العمل ی ن شان دادم ،در
اينج ا نم ی گنج د .ام ا اي ن را بگ ويم ک ه در اول ين
فرصت به دفتر زندان رفتم و با داد و بي داد رو ب ه
"س روان روح ی" )رئ يس زن دان اوي ن( گف تم:
"ش ما چ ه وح شتی م ی خواھي د ت وی دل م ردم
بياندازيد؟ چرا اين بچه ھا را کشتيد؟ چ ه ت وجيھی
برای کشتن اين دو ک ودک خردس ال داري د؟ ج واب
دنيا را چه می دھيد؟ حتم ا ً طب ق معم ول ھم انطور
که ھميشه در روزنامه ھايتان می نويسيد خواھي د
گفت که آنھا "در درگيری متقاب ل" ک شته ش دند".
و با خشم وتمسخر اضافه کردم" :بلی" ،درگي ری
متقابل" بين م أموران س اواک و دو بچ ه ١٢-١٣
ساله!! چه کسی چنين چيزی را از ش ما قب ول م ی
کند؟" سروان که تا اين مدت آچم ز ب ود و چي زی
نداشت بگويد ناگھ ان از حرفھ ای م ن بُ ل گرف ت و
گف ت" :بل ی خ انم ،درگي ری متقاب ل ب ود .يک ی از
مأمورھای ما را يکی از بچه ھای تو کشت ".اي ن
ح رف خيل ی ب ه م ن گ ران آم د .گف تم آي ا درخان ه
برادر١٢-١٣س اله داری؟ اص الً بچ ه ای در چن ان
سنی می توان د دس تش اس لحه بگي رد و ماش ه اش
را بک شد ،ت ازه آنھ م در ش رايط وح شتناک گلول ه
باران خانه! نه خير ،اين يک دروغ است .شما ھ ا
اسلحه داشتيد .اي ن م أموران ج انی س اواک بودن د
که بچه ھای مرا ب ه مسل سل ب ستند ".خالص ه ،در
آخر من خواستم که مرا سر جسد بچ ه ھ ايم ببرن د
که گفت نمی شود و مرا به بند برگرداندند.
ف ردا و ي ا پ س ف ردای آن روز ب ود ک ه س روان
روح ی م أمور فرس تاد ک ه م را ب ه دفت رش بب رد.
رف تم .او گف ت " :از حرفھ ائی ک ه آن روز زدم
ناراحتم .من با مأمورانی که در آن درگيری بودند،
ص حبت ک ردم .ش ما نم ی دوني د جري ان چي ه .آن
مأموران به من گفتند که بچه ھ ای ت و را چريکھ ا
کشتند .".حاال سروان روح ی ب ه اي ن ش کل ح رف
قبل ی اش ک ه گوي ا آن بچ ه ھ ا "درگي ری متقاب ل"
کرده اند را پس می گرفت و اين اتھ ام جدي د را ب ه
جای اتھام قبلی می ن شاند .م ن در ج واب گف تم" :
در آن محاص ره نظ امی و درگي ری س نگين ،ش ما
چط وری فھميدي د ک ه چريکھ ا بچ ه ھ ا را ک شتند.
خود آنھا که شھيد شدند!" او گفت ":ن ه ،رفقاي ت
بچ ه ھ ای ت و را ک شتند و ف رار کردن د) ".در آن
زم ان آنھ ا م ی دان ستند ک ه ف راری ص ورت گرفت ه
ولی فکر م ی کردن د ک ه چن د نف ر ف رار ک رده ان د(.
حرف سروان ساواکی برای م ن ب ه ھيچوج ه قاب ل
قبول نبود .اين را با اين جمله ب ه او گف تم ":خ ب،
اگر رفقای من به سوی بچه ھ ا تي ر ان دازی کردن د
و ف رار نمودن د ،ش ما از کج ا اي ن را فھميدي د.؟"
سروان که آشکارا معل وم ب ود ک ه دروغ م ی گوي د
توجيھ اتی س رھم بن دی ک رد وتحوي ل داد .در اي ن
چھارچوب جدل من با او ادامه يافت و در آخر م ن
باز اصرار کردم که جسد بچ ه ھ ا را ب ه م ن ن شان
بدھن د .س روان گف ت " :نم ی ش ود .آنھ ا را ديگ ر
دفن کرده اند".
به شما م ردم عزي ز اي ران بگ ويم ک ه آت شی ک ه از
خيلی قب ل در دل م ن افت اده ب ود ،اکن ون زبان ه م ی
کشيد .ھنگامی که درکميته بودم و بازجوھا به من
فشار می آوردند که با آنھا ھمکاری کنم تا بچه ھا
را پي دا کنن د؛ در ھم ان زم ان ک ه وع ده فرس تادن
آنھا "به بھترين مدارس" را به من می دادند ولی
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ب ا ج واب ق اطع ن ه م ن مواج ه م ی ش دند،
منوچھری ،يکی از شکنجه گران جانی ساواک به
من فحش م ی داد و م ی گف ت " :بچ ه ھ اتو خ ودم

رﻓﻴﻖ ﺷﻬﻴﺪ ارژﻧﮓ ﺷﺎﻳﮕﺎن

می کشم .جسدھاشونو برات می آرم و به صورتت
تف می اندازم ".زخم اي ن س خن ھمينط ور در دل
من بود .حال می خواستم بروم ج سد بچ ه ھ ايم را
ببي نم و خ ودم ب ه ص ورت ھم ان من وچھری و ھ ر
ساواکی مزدور دم دستم ،تف بياندازم.
اتھام ساواک مبنی بر اين که چريکھ ا ،ارژن گ و
ناصر را کشتند ،در آن زمان در ھمان مح دوده ای
که مطرح شد باقی ماند .س اواکی ھ ا ک ه ب ه درج ه
تنفر مردم از خودش ان آگ اه بودن د ،ج رأت نکردن د
چنين اتھ امی را در روزنام ه ھاي شان اع الم کنن د.
اما ،آرزويشان آن بود که من با آنھا کن ار بي ايم ت ا
بتوانن د چن ين چي زی را از زب ان م ن در جامع ه
پخش کنند .اين آرزو را در دل خود داش تند ت ا اي ن
ک ه در س ال  ٥٦در ش رايطی ک ه ج و ي أس و
سازش کاری ب ه مي ان زن دانيان نف وذ نم وده و
گسترش می يافت ،به اميد آن که در چن ان ف ضائی
تيرشان در م ورد م ن ھ م ب ه ھ دف خواھ د خ ورد،
صراحتا ً خواست خود را ب ا م ن مط رح نمودن د .ت ا
ج ائی ک ه ب ه خ اطر دارم عي د س ال  ٥٦ب ود ک ه در
مورد مالقات زندانيان با خانواده ھايشان اندکی از
س ختگيری معمول شان کاس ته بودن د و زن دانيان
سياس ی راح ت ت ر ب ه مالق ات م ی رفتن د .س روان
روحی ،رئيس زندان اوين از چن د ت ن از ھ م بن دی
ھ ای م ن پرس يده ب ود " :س عيدی مالق ات نم ی
خواھد؟" آنھا ھم گفته بودند " :مالقات ح ق ھم ه
زندانيان سياسی است .چرا نمی خواھد!" س روان
روحی گفته بود " :پس به او بگوئي د بي اد دفت ر و
مالق ات بگي رد ".ھمبن ديانم حرفھ ا و س فارش
رئيس زندان را به م ن گفتن د و اص رار کردن د ک ه:
" م ادر! ح اال ک ه در م ورد مالق ات س ختگيری
س ابق را نم ی کنن د ،ت و ھ م ب رو و بگ و ک ه م ی
خ واھی مالق ات داش ته باش ی" .م ن در تم ام ط ول
زندانم از بھمن سال  ١٣٥٢که دستگير شده بودم
تا آن زمان ک ه س ال  ١٣٥٦ب ود ،مالق ات نداش تم.
در آن سال بازرسانی از طرف ص ليب س رخ ب رای
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بررسی وضع زندانيان سياسی ،از زندان ھا دي دار
می کردند و ساواکی ھا می خواستند که اگر احيانا ً
آنھا ما را ديدند ،پيش آنھا از نبود مالقات شکايت
نکنيم .با اص رار ھ م بن ديانم ب ه دفت ر زن دان رف تم.
راستش دلم قرص نبود .پيش خ ود م ی گف تم نکن د
به خاطر اين تقاض ا آنھ ا بخواھن د امتي ازی از م ن
بگيرن د .حدس م درس ت ب ود .در دفت ر زن دان وقت ی
سروان روحی چشمش به من افتاد پرسيد :مالقات
م ی خ واھی؟ گف تم اگ ر م ی خواھي د بدھي د و گرن ه
ھ يچ .او س عی ک رد ن رم ص حبت کن د و ب االخره
حرف اص لی اش را مط رح ک رد " :ب ه ت و مالق ات
م ی دھ يم ول ی ب ه ش رط آنک ه بي ائی و بگ وئی ک ه
بچ ه ھاي ت را رفقاي ت ک شته ان د .اع الم کن ی ک ه
چريکھا بچه ھ ای من و ک شتند ".م ن در ج واب در
ح الی ک ه خ شمگين و ع صبانی ب ودم ب ه آن اف سر
گف تم " :مالق ات نم ی خ واھم .م را ب ه بن د
برگرداني د ".س روان از رو نرف ت و گف ت " :ب رو
فکرھايت را بکن و ھر وقت راضی شدی مرا خبر
کن".
ھمانطور که م ی دان يم ،ھن وز م دت کوت اھی از آن
زم ان )عي د س ال  (٥٦نگذش ته ب ود ک ه ب ا خي زش
ي ک پارچ ه م ردم اي ران ،ب ساط حکوم ت ش اه از
جامعه ما برچيده ش د .ول ی متاس فانه انق الب ت وده
ھ ای اي ران مالخ ور ش د و امپريالي ستھا توان ستند
خمينی را به ج ای ش اه ب ه م ردم م ا قال ب کنن د .از
آن زمان تا به ام روز س ه دھ ه م ی گ ذرد و اکن ون
صه ق ديمی
در شرايط جديدی شاھد آن ھستيم که ق ِ
س اواک ک ه در آن زم ان س از ش د ،ام روز توس ط
ھمپ الگی ھ ای آن ان ،وقيحان ه ت ر و رذيالن ه ت ر از
قب ل ب ا اض افه ک ردن ش اخ و ب رگ م صنوعی
جديدی ،تکرار می شود .اين بار ،عب ارت س اواکی
ھا مبنی ب ر اي ن ک ه ارژن گ و ناص ر را "چريکھ ا
ک شتند" .آنھ ا را "رفقاي ت ک شتند" ،از ط رف
نوي سنده م زد بگي ر جمھ وری اس المی ب ه حمي د
اش رف بچ ه ھ ا را ک شت ،تب ديل ش ده اس ت .اي ن
م زدور ،اول ج ان ب اختن رفق ا ارژن گ و ناص ر را
به گردن رفيق کبير حميد اشرف م ی ان دازد و بع د
با ب ه رخ ک شيدن چن د ص فحه ب ازجوئی از رفق ائی
که اسامی آنھا را ذکر کرده -بدون اين که حت ی ب ه
گوشه ای از ش کنجه ھ ای وح شتناکی ک ه ب ر آنھ ا
اعمال شده بپردازد و بگويد ک ه م ثالً ب رای گ رفتن
اطالع ات از رفي ق گرام ی بھم ن روح ی آھنگ ران
چگونه بارھ ا او را ب ه دم م رگ رس انده و دوب اره
زن ده اش کردن د و ب االخره او را در زي ر ش کنجه
شھيد ساختند -م ی پرس د ک ه مگ ر بچ ه ھ ای -١٣
 ١٢ساله چه اطالع اتی بي شتر از آن رفق ا داش تند
که حميد اشرف آنھا را کشت؟ بگذاريد در پاس خ،
من از اين م زدور بپرس م ک ه آن پ سر ک وچکی ک ه
ھمپالگی ھای ساواکی شما در سال  ١٣٥٣به من
نشانش دادند ،چقدر اطالعات داشت ک ه آنھ ا او را
به زير شکنجه کشيده و آنھم ه ع ذابش دادن د؟ آي ا
اگر ارژنگ و ناصر ھم زنده به دس ت آنھ ا گرفت ار
م ی آمدن د ،ھم ان ش کنجه ھ ا ن ه ،م سلما ً ش کنجه
ھ ائی ده ب ار ب دتر از آنچ ه ب ه آن ک ودک مع صوم
دادن د را ب ر آنھ ا اعم ال نم ی کردن د؟ چ را اي ن
واقعي ت را ب ه خوانن ده کتابت ان نم ی گوئي د و اي ن
موض وع را از چ شم آنھ ا پنھ ان م ی کني د؟ بروي د
قبل از اين که رفتار "ھولناکی" را به رفيق حمي د
اش رف ن سبت دھي د ،ت وجيھی ب رای اعم ال
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جنايتکاران ه ھمپ الگی ھايت ان دس ت و پ ا کني د .ب ا
اين ترفند ھ ا ش ما نم ی تواني د چھ ره انقالبي ون را
خدش ه دار س ازيد .م ن ،ب ه خ صوص اي ن روزھ ا
خيل ی دل م ب رای بچ ه ھ ايم تن گ م ی ش ود و دل م
ھوای آنھا را می کند .با اينح ال ،ھن وز ھ م ت صور
دھ شتناک افت ادن بچ ه ھ ايم بدس ت
شکنجه گران ساواک مرا آزار م ی
ﺷﻌﺮ
دھد .اي ن را ھ م م ی دان م ک ه ب رای
اطالع اتی ھ ای جمھ وری اس المی
شکنجه ب ه چن ان ام ری "طبيع ی"
تبديل شده که ن ه فق ط وج ود آن را
در س ياه چالھ ای خ ود از م ردم
پنھ ان نم ی کنن د بلک ه آن را در
کوچه ھ ا وخيابانھ ا ھ م ب ه نم ايش
م ی گذارن د -ک ه حمل ه ب ه زن ان و
خونين کردن سرو صورت آنان در
روز روشن ،ضرب و ش تم جوان ان
و آفتاب ه ان داختن ب ه گ ردن آنھ ا،
نمونه ای از شکنجه ھ ای خياب انی
شان می باشد.
خلقھای مبارز ايران!
م ا ام روز در دني ائی ب ه س ر م ی
بريم که مملو از فقر و گرس نگی و
ف ساد و جن گ و خ ونريزی اس ت.
اي ن جھ ان س رمايه داری اس ت ک ه
ھ ر روز زن دگی خ انواده ھ ای
ک ارگر و زحم تکش در مقي اس
ميلي ونی را در زي ر چ رخ ھ ای
اس تثمار و ظل م و س تم خ ود ل ه و
لورده می کند و آنھا را به خ اک و
خ ون م ی ک شد .چن ين دني ای
وحشتناک و پر رنج و عذاب ب رای
ستمديدگان باي د و م ی توان د تغيي ر
يافت ه و دگرگ ون ش ود .ام ا ب رای
اي ن ک ار ،متأس فانه و ب ا ھ زار درد
و اف سوس ،راھ ی خ ونين و پ ر
س نگالخ و ص عب و دش وار در
پ يش اس ت ک ه مطمئن ا ً ت وده ھ ای
استثمارش ده ،م صيبت ک شيده و
رنجدي ده ک ه ص دای خ رد ش دن
اس تخوان ھاي شان در زي ر چ رح
دن ده ھ ای ماش ين اس تثمار و
س رکوب اي ن جھ ان س رمايه داری
ھر روز شنيده می شود ،ب ا عزم ی
قاطع آن را خواھند پيمود .من ق دم
در چنين راھی گذاشتم و ام روز ب ا
ھمه رنج و عذاب ھائی ک ه در اي ن
م سير ک شيده و عزي زان و
عزيزت رين ھ ايم را از دس ت داده
ام ،باز با س ری افراش ته م ی گ ويم
راه زن دگی و مب ارزه ای ک ه م ن
پيمودم ،راھ ی درس ت و در خ دمت
رش د و اع تالی مب ارزات م ردم
اي ران در راه رس يدن ب ه آزادی و
س عادت ب ود .اي ن را ھ م ب ا افتخ ار
ھمي شه گفت ه و م ی گ ويم ک ه
فرزندان کوچک من خ دمت بزرگ ی
به رشد جنبش نوين کموني ستی در
ايران نمودند .اما اين را ھم با شما
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در ميان بگ ذارم و پنھ ان نک نم ک ه از ھم ان زم ان
که در زندان بودم در مورد کودکانم غمی ب زرگ و
فکر آزار دھنده ای با من بود و آن اين که آنھا ب ه
خاطر کم سن و سالی شان ،راھشان را در زندگی،
خودشان انتخاب نکردن د بلک ه در س ير روي دادھا،

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻪ رﻓﻴﻖ ﻣﺎدر!
اي روي ﺗﻮ ﻧﻘﺶ و ﻧﺸﺎن
از ﻋﺸﻖ و ﺧﺸﻢ اﻳﻦ ﺟﻬﺎن
ﻫﺮ دﺳﺖ ﺗﻮ ﻳﻚ ﮔﻞ ﺑﻮد
اي ﺟﺎن ﺗﻮ ﭼﻮن ﮔﻞ ﺳﺘﺎن
دﺳﺘﺎن ﭼﻮ ﺑﺮ ﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﻫﻢ
ﻫﺮ ﻳﻚ ﺷﻮد ﻣﺸﺘﻲ ﮔﺮان
ﭼﻮن واﮔﺸﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام
ﻳﻚ ﻏﻨﭽﻪ ي زﻳﺒﺎ در آن

***
آن ﻏﻨﭽﻪ ﻫﺎي ﻧﺎزﻧﻴﻦ
در ﻳﺎد ﺧﻠﻘﻲ ﻗﻬﺮﻣﺎن
وﻳﻦ ﻣﺸﺖ ﻫﺎي ﭘﺮ ﺧﺮوش
ﺑﺨﺸﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻮش و ﺗﻮان

خ ود ب ه خ ود در آن م سير ق رار گرفتن د .اي ن فک ر
مرا بسيار آزار داده ول ی ام روز وقت ی ب ه فج ايعی
ک ه در اي ران ب رای کودک ان رھ ا ش ده در خيابانھ ا
اتف اق افت اده و م ی افت د ،فک ر م ی ک نم ،وقت ی از
قرب انی ش دن دخت ران مع صوم ک م س ن و س ال در
بازارھ ای ع يش و ع شرت و در
تجارت سکس مطلع می شوم ،وقت ی
ج سدھای خف ه ش ده کودک ان ي ک
خانواده کارگری را به نظر م ی آورم
ک ه پدرش ان ن اتوان از ت أمين ي ک
لقم ه ن ان ب رای آن ان ،از ف رط
استيصال اول آن کودک ان را ک شته و
بع د خ ودش را دار ميزن د ،و خيل ی
خيل ی فج ايع ديگ ر ک ه ھ ر روز در
جلوی چشم ھمه مان اتفاق می افت د،
آنگ اه م ی پرس م ک ه آي ا اي ن کودک ان
ھ م راه زندگي شان را خودش ان
انتخ اب ک رده بودن د و م ی کنن د؟ آي ا
اساس ا ً ب رای خ انواده ھ ای ک ارگر و
زحم تکش ب ا کودک ان رنجدي ده ش ان
ھيچوق ت امک ان انتخ ابی ب رای
زيستن در يک شرايط حداقل ان سانی
وج ود دارد؟ ب ا بي اد آوردن ھم ه
اينھا ،می بينم که اتفاقا ً بچه ھای من
ح داقل اي ن ش انس را داش تند ک ه در
ط ول زن دگی کوتاھ شان ،در محيط ی
س الم ک ه سرش ار از ع شق و محب ت
ن سبت ب ه آن ان ب ود ،زن دگی کردن د.
آنھا در آغ وش گ رم ص ديق ت رين و
آگاه ترين کمونيستھای انقالبی ايران
ک ه ھري ک ب رای آنھ ا نق ش پ در،
م ادر ،خ واھر ،ب رادر و معل م را
داشتند ،بزرگ می ش دند .در آغ وش
عل ی اکب ر جعف ری ھ ا ،خ شايار
س نجری ھ ا ،ص با بي ژن زاده ھ ا
،اعظم روحی آھنگران ھ ا و ب االخره
چه سعادتی! آنھا در دام ان پ ر مھ ر
و محب ت م ادری چ ون م ادر غ روی
پناه داشتند.

ﻳﺎران ﻣﻦ در ﻫﺮ زﻣﺎن
ﺧﻴﺰﻧﺪ و ﺧﻴﺰاﻧﻨﺪ ،ﻫﺎن

***
اي اﺑﻠﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﺎ
داﻧﻢ ﻛﻪ داﻧﻲ ﺑﻲ ﮔﻤﺎن

از ﻣﺎ ﭼﻮ ﻣﺮدي اﻓﻜﻨﻲ
اﻓﻜﻨﺪه ﮔﺮدي ﺑﺎ زﻧﺎن

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻪ او و ﺑﻪ ﻳﺎد ﻏﻨﭽﻪ ﻫﺎﻳﺶ و ﺗﻤﺎم آن
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن
"ﺗﻬﻤﻴﻨﻪ"

ھم ه آنچ ه ت ا اينج ا گف تم واقعي اتی
ب وده و ھ ستند ک ه ھ يچ ک س و ھ يچ
کت ابی ،از جمل ه کت اب اخي ر دش من
نمی تواند آنھا را وارونه ک رده و ب ه
ن ام ت اريخ نگ اری ب ه خ ورد م ردم
بدھد .اميدوارم مردم اي ران در ب ستر
مب ارزات خ ود ب ا س رنگونی رژي م
جمھ وری اس المی و از ب ين ب ردن
ھم ه دشمنان شان ،جامع ه ای آزاد و
س عادتمندی را ب ر پ ا کنن د ک ه
چريکھ ای ف دائی خل ق و ھم ه
انقالبيون و مبارزين صديق ت وده ھ ا
ب رای برپ ائی آن مب ارزه ک رده ،ب ه
خ اطر آن رن ج ک شيده وحت ی از
ريختن خون خود نيز دريغ نکردند.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻌﻴﺪي )ﻣﺎدر ﺷﺎﻳﮕﺎن(

 11آﺑﺎن  1 - 1387ﻧﻮاﻣﺒﺮ 2008
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ﻫﺪف دﺷﻤﻦ
از "ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﮕﺎري"
ﺑﺮاي ﭼﺮﻳﻜﻬﺎي ﻓﺪاﺋﻲ ﺧﻠﻖ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻣﻄﻠﺐ زﻳﺮ ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ  15ﻧﻮاﻣﺒﺮ ، 2008
ﺗﻮﺳﻂ رﻓﻴﻖ ﻓﺮﻳﺒﺮز ﺳﻨﺠﺮي در اﺗﺎق ﭼﺮﻳﻜﻬﺎي ﻓﺪاﺋﻲ ﺧﻠﻖ در ﭘﻠﺘﺎك اراﺋﻪ ﺷﺪ.
ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ از ﺻﻮرت ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎر درآﻣﺪه اﺳﺖ.
با سالم به ھمه رفقا و دوستانی کـه در اتـاق

پــژواک وســيع تــری پيــدا مــی کنــد ودر واقــع،

بدھنــد! براســتی کــه گوينــدگان چنــين

حضور دارند و با تشکر از تک تک شـما عزيـزان

حرفھا و تبليغات ايـن عـده گوشـھائی را بـرای

سخنانی چقدر مـردم مـا را سـاده تـصور

که با حضورتان در ايـن جلـسه امکـان برگـزاری

شنيدن اراجيف جمھوری اسالمی آمـاده مـی

کرده اند؟ اينھا با ايـن حرفھايـشان تنھـا يـک

آن را مھيا کرديد .ھمانطور که می دانيد بحث

کند؛ از اين جنبه است که به خصوص افـشای

بار ديگر نشان می دھند که حاضر ھستند در

امشب بر سر کتابی است به نام "چريکھـای

اھــداف و مقاصــد و مطالــب دروغ ايــن کتــاب

بـــساطی کـــه بـــساطی ھـــم نيـــست مثـــل

فــدائی خلــق از نخــستين کــنش ھــا تــا بھمــن
 . "١٣٥٧کــه از ســوی "موســسه مطالعــات و
پژوھشھای سياسی" کـه يکـی از نھـاد ھـای
وابسته به وزارت اطالعات جمھـوری اسـالمی
ميباشــد در بھــار امــسال در بــازار کتــاب توزيــع
شده است .البته موسسه مزبور بـا گذاشـتن
اســمی بــه نــام محمــود نــادری بــه عنــوان
نويــسنده کتــاب ،ســعی کــرده آن را يــک کــار
شخصی جلوه بدھد و خودش را کنار نگھدارد.
در ھر حال بـا توجـه بـه ماھيـت نھـاد منتـشر
کننــده ايــن کتــاب آنچــه اھميــت دارد افــشای
اھداف دشـمن و مقابلـه بـا خطـی اسـت کـه
کتاب مـی کوشـد بـا تحريـف تـاريخ بـه جوانـان
کشورالقاء کند .البته ايـن را ھـم بگـوﯾم کـه بـا
توجــه بــه رســوائی شــديد و آشــکار منتــشر

ھميشه به پايکوبی برخيزنـد و بـه ايـن ترتيـب
امروز نسلی پا به صحنه مبارزه گذاشته
که در مقابل چشمان دريده و خونين
سربازان گمنام امام زمان در صحن
دانشگاه فرياد می زنند ":ما زن و مرد
جنگيم بجنگ تا بجنگيم" .و در ميان
کسانی که چنين فرياد می زنند رشد
گرايش سوسياليستی واقعيتی انکار
ناپذيرمی باشد .ھمين که دانشجويان
دانشگاه شيراز در مقابل چشمان
نيروھای سرکوبگر فرياد می زنند که
سوسياليستھا را دوست دارند و از حق
اظھار آنھا دفاع می کنند اين خودش
جلوه روشنی ازاين واقعيت يعنی رشد
گرايش سوسياليستی در ميان جوانان
می باشد .واقعيتی که آنھا قادر به
جلوگيری ازآن نيستند و اين گرايش
بطور طبيعی برای درس گيری از گذشته
به مبارزات دھه  ٥٠نگاه می کند و از آن
ھم درس خواھد گرفت و اگر شما دھھا
کتاب ديگر ھم منتشر کنيد قادر نخواھيد
بود در عزم مبارزاتی اين نسل خللی
وارد سازيد.

بازھم سھم خودشان را در طـوالنی تـر کـردن
عمــر رژيــم دار و شــکنجه جمھــوری اســالمی
ايفا کنند.
روشــن اســت کــه کوشــش کــامال آشــکار ايــن
کتاب مخدوش کردن واقعيت ھـای يـک دوره از
تاريخ مبارزاتی مـردم ماسـت تـا از ايـن طريـق
مــانع از آن بــشوند کــه جوانــان مبــارز کــه ھــم
امروز در ايران به دنبال راھی بـرای سـرنگونی
رژيــم جمھــوری اســالمی ھــستند ،بتواننــد از
تجربيــات نھفتــه در مبــارزات آن دوره اســتفاده
کنند .تا نگذارند اين جوانھا بدانند که چريکھای
فدائی خلق در شرايطی کـه تـرس و وحـشت
بر ھمه جا حاکم شده بود و بـی اعتمـادی بـه
روشــنفکران و جريانــات سياســی بيــداد مــی

کننـــدگان ايـــن کتـــاب  ،جعلـــی و دروغ بـــودن

برجستگی پيدا می کند  .مـا ھـم اکنـون بـا

کــرد ،توانــستند بــا تحليــل مــشخص از جامعــه

مطالــب آن بــرای نيــرو ھــای مردمــی امــری

داســـتان ســـرائی ھـــای ايـــن جماعـــت

خودشــان ،راه غلبــه بــر بــن بــست حــاکم بــر

بدﯾھی است .ولی واقعيت اين است که مردم

مــواجھيم کــه ھنــوز چيــزی نــشده کتــاب

مبارزات توده ھـا و جلـب حمايـت آنھـا را پيـدا

ما با عـده ای ظـاھرا در صـف مخـالفين رژيـم

دشـــمن را کـــاری "تحقيقـــی" و فـــارغ از

کنند و با توسل به اعمال قھر انقالبـی موفـق

طرف ھستند که بـا ھـر سـازی کـه جمھـوری

باصـــــطالح "يکجانبـــــه نگـــــری ھـــــای

شدند بن بست حاکم بر مبارزات توده ھا را در

اسالمی می زند شـروع بـه رقـصيدن ميکننـد

ايدئولوژيک" جا می زنند .و يا بـا کـسانی

ھم بشکنند و جاری شدن سيل مبارزات تـوده

وگــاه چنــان خــوش رقــصی از خودشــان نــشان

مواجھيم که در تالش انـد تـا انتـشار ايـن

ای را تــــسھيل و امکــــان ســــرنگونی رژيــــم

می دھند که خود جالدان حاکم ھم انگـشت

کتاب را "تـابش نـوری بـر زوايـای تاريـک

سلطنت را مھيا کنند.

به دھان می شوند ،و از آنجا که تجربه نـشان

تاريخ" کشور و يا "شل شدن قفـل ھـای

خالصه اين که کوشش اين کتاب در اساس نـا

داده که اساسـا دروغھـای رژيـم از ايـن طريـق

آويــزان بــر ســر در اســرار دولتــی" جلــوه

اميد کردن جوانان از ھـر گونـه کـار مبـارزاتی و
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تشکيالتی است که اين امر را بـه خـصوص بـا

معــروف قطــران را

قاﯾل شـدن قـدرت فـوق العـاده بـرای دسـتگاه

آغشته به عـسل

ھای امنيتی به پـيش مـی برنـد .ايـن موضـوع

در کام جوانـان مـا

بسيار مُھمی سـت کـه ھمـه مبـارزين بـا ھـر

بريزند.

عقيده و نظری بايـد بـه آن توجـه کننـد .در ھـر

) : (٢درتمام طول

صورت اميدوارم که با ھمکاری و برخـورد فعـال

کتاب  ٩٨٤صـفحه

تک تک شما عزيـزان بتـوانيم بحثـی خـالق در

ای،نويـــــسندگان

رابطه با موضوع بحث امشب به پيش ببريم.

عليـــرغم ادعـــای
دروغ انجـــام يـــک

از آنجا که کتاب مزبور به تازگی منتشر شده و

کار تحقيقی ،تنھا

ﺳﻨﺪ ﺟﻌﻠﻲ ﻛﺘﺎب دﺷﻤﻦ

احتمــاال برخــی از رفقــا و دوســتان حاضــر در

گــراور نــا خوانــای

در ﻣﻮرد ﺑﺎﺻﻄﻼح دﺳﺖ ﺧﻂ

جلسه فرصـت نکـرده انـدآن را تـاکنون تھيـه و

دو سه اعالميـه و

و اﻣﻀﺎي رﻓﻴﻖ ﺑﻬﺮوز دﻫﻘﺎﻧﻲ

مطالعه کنند بنا بر ايـن ضـروری مـی بيـنم کـه

عکـــس ھـــائی از

قبل از ھر بحثی بطور خالصه شمائی از کتاب

تعدادی از رفقائی

مزبور را طرح کنم تابتوانيم در ادامـه بحـث بـه

که در صفوف ايـن

ماھيــت اســنادی کــه کتــاب مــدعی اســت بــر

تشکيالت فعاليـت

اساس آنھا تدوين شده و خطی که پيش می

کــرده انــد و ھــم

بــرد و اساســا دالئــل توجــه و نيــرو گذاشــتن

چنــين چنــد عــدد

وزارت اطالعــــات دشــــمن بــــر روی چنــــين

گــزارش ســاواک ،

موضوعی را بھتر و بيشتر بررسی کنيم.

چنــــد صــــفحه از

در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎزﺟﻮﻳﻲ

بــــازجوئی ھــــای
از آنجــا کــه قــصد وزارت اطالعــات در چــاپ ايــن

رفقـــای دســـتگير

کتاب ارائه يک تصوير مخـدوش شـده و جعلـی

شده را درج کـرده

از چريکھــای فــدائی بــه نــسل جــوان و
خـــراب کـــردن چھـــره پيـــشرو تـــرين و
فداکارترين کمونيـستھای ايـران در دھـه
 ٥٠اســت ،در نتيجــه بــرای جلــب نظــر

ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺖ ﺧﻂ و اﻣﻀﺎي رﻓﻴﻖ ﺑﻬﺮوز دﻫﻘﺎﻧﻲ از ﻛﺘﺎب اﺳﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم "ﺑﺮادرم ﺻﻤﺪ
ﺑﻬﺮﻧﮕﻲ ،رواﻳﺖ زﻧﺪﮔﻲ و ﻣﺮگ او"

جوانـــان و واقعـــی جلـــوه دادن اراجيـــف
خودش و الپوشانی دروغ ھا و جعليات و
تحريفاتــشان الزامــا بــه طــرح بخــشی از
فعاليتھای چريکھا پرداخته اند.
شــمای خالصــه کتــاب بــه ايــن شــرح
است:
) : (١آنھـــا بخـــشی از درگيـــری ھـــای
چريکھــای فــدائی خلــق بــا نيــرو ھــای
امنيتی رژيم سـلطنت وبـالطبع شـھادت
ھا و دستگيريھای آنھا را که بخشا ھم
در ھمان دھه  ٥٠به شکل ھای مختلف
در روزنامــه ھــای رژيــم شــاه مــنعکس
شده درج کرده اند تا ھمانطور که اشاره
کـردم بـا طـرح برخـی حقـايق غيـر قابــل
انکار ،بتوانند تحريفات خود را به مثابه حقيقـت
محـــض بـــه خـــورد خواننـــدگان و جوانـــان در
جــستجوی حقيقــت بدھنــد .تــا بتواننــد بقــول

انــد و بــا ايــن روش ســعی کــرده انــد تــا بــه

) :(٣نويسنده در حاليکه از درگيريھای چريکھا

خواننده نـا آگـاه چنـين جلـوه بدھنـد کـه تمـام

با نيروھای امنيتـی و گـشت ھـای خيابـانی و

مطــالبی کــه در صــفحه صــفحه کتــاب بــه آنھــا

ھمچنين برخی از عمليات ھای آنھـا نـام مـی

استناد شده واقعی و درست است .

بــرد ،امــا ماھيــت مردمــی مبــارزه چريکھــای
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فدائی با رژيـم ديکتـاتور شـاه را انکـار ميکنـد و

گذاشتند .می بينيد که چگونـه تـاريخ تحريـف

می کوشد چنين جلوه بدھد که چريکھا مـردم

مـــي گـــردد و اســـتقبال وســـيع تـــوده ای از

بيگناه را مورد حمله قرار می داده اند و سعی

چريکھای فدائی تبديل ميشود به تجمع عـده

می کند چنـين القـاء کنـد کـه ايـن جريـان يـک

ای محدود در گوشه چمن دانـشگاه کـه تـازه

گــروه گانگــستری بــوده کــه "کــسب و کــار"ش

جرمشان ھم اين است که يک نسل را نابود

مرگ بوده تا به خيال خودش واقعيت را وارونـه

کردند و اين حرفھـا را کـسانی مـی زننـد کـه

کرده و نگذارد نسل جـوان متوجـه بـشوند کـه

ھمه مردم ايران شاھدند که چطـوری در زيـر

چريکھای فدائی برای رھـائی مـردم خودشـان

سلطه آنھا چنـد نـسل بـه نيـستی کـشيده

از زير سلطه امپرياليسم و رژيم وابـسته شـاه

شدند .خالصه اين کتـاب در ھـيچ زمينـه ای

سالح برگرفته و در اين راه يعنی در راه رھائی

نيست که چريکھـای فـدائی را آمـاج حمـالت

کــارگران و زحمتکـــشان از زيرســلطه شـــرايط

زھرآگين خودش قرار نداده باشد .به واقع مـا

ظالمانه ای که برايشان ايجاد کـرده انـد از فـدا
کردن جانشان ھم دريغ نمی کردنـد و درسـت
به ھمين خاطر در قلب تـوده ھـا جـا گرفتنـد و
موفق به جلب حمايت مـردم از خـود شـدند ،و
درســت بــه ھمــين دليــل امکــان نيــرو گيــری از
جامعه و امکان بقا و رشد يافتند .طنـز تـاريخ را
می بينيد! کسانی که بساط دار و شـکنجه را
در خيابانھــا راه انداختنــد و ھــزاران جــوان ايــن
مملکت را تاکنون سر به نيست کرده اند حـاال
مدعی شده اند که چريکھا کـسب و کارشـان
مرگ بوده است.

....سال پنجاه
سالی که مزدوران از ترس
حتی به سايه ھا شليک می کردند.
سال شکنجه
سال مقاومت
سالی که رفيق دھقانی دندان به ھم نھاد
لب ھا به ھم فشرد
و قفلی از عشق به خلق بر آن ھا زد.
در طول آن ھمه درد
از شکنجه تا مرگ
آن کس که عشق اش به خلق
با کينه اش به مزدوران برابر بود
افسانه ی شکنجه و درد را به ھم ريخت
و مرگ را به لرزه در آورد
و ھيچ ،ھيچ و ھيچ نگفت.
از درد فراتر ،از شکنجه فراتر
حتی از مرگ قوی تر بود...

مذبوحانــه بــرای قلــب عظمــت مقاومــت ھــا و

در ھر صورت اين خالصه ،ھم بـرای رفقـائی
که ھنوز کتاب را نخوانده اند وھم برای ادامـه
بحث الزم بود تا روشن باشد که در رابطه بـا
چه موضوعی صحبت می کنيم .
ھمانطور که می بينيد اين کتـاب را از زوايـای
مختلفی می شـود مـورد بررسـی قـرار داد و
دروغھـــای بيـــشمار آن را افـــشاءکرد .خـــود
نويسندگان کتاب اذعان می کننـد کـه کتـاب
را بــر اســاس گزارشــات ســاواک ،بــازجوئی
ھای زير شکنجه ،کيفر خواست ھای دادگـاه

) : (٤يکــی ديگــر از ترفنــد ھــای کتــاب کــه در
صــفحه صــفحه آن مــشھود مــی باشــد تــالش

با يک حمله ھمه جانبه مواجه ھستيم.

ﺟﺎودان ﺑﺎد ﺧﺎﻃﺮه ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﻲ ،رﻓﻴﻖ ﺑﻬﺮوز
دﻫﻘﺎﻧﻲ ،اﻳﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻛﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﻜﺸﺎن اﻳﺮان

ھــای نظــامی رژيــم شــاه و مکاتبــات اداری
مراکز نظامی و امنيتی تنظيم کرده اند و ھـر

رشــادت ھــای چريکھــای فــدائی خلــق در زيــر

چريکھای فدائی ارائـه بدھنـد کـه فرسـنگھا از

شــکنجه ھــای وحــشيانه مــاموران رژيــم شــاه

واقعيت آنھا بدور است .

زنـــدانيان سياســـی در زيـــر شـــکنجه در

می باشد .اينطور جلوه داده اند که چريکھـا در

بــه روايــت ايــن کتــاب ،چريکھــای فــدائی خلــق

حالی که فاقد ھرگونه وجاھـت حقـوقی

زمان دستگيری و قرارگرفتن در "شرايط خاص"

جريــــانی بــــدون زمينــــه ھــــای اجتمــــاعی و

و قانونی است  ،ھرگز نمـی توانـد بـازگو

بــازجوئی ،ضــعف و زبــونی از خــود بــروز داده و

طبقاتی،جـــدا از تـــوده ھـــا و بازيچـــه دســـت

کننده حقاﯾق باشد .من بحث در مورد ھمـه

در" ھمان نخستين جلسه بازجوئی" "تمـامی

بيگانگان جلوه داده می شوند که با توسل بـه

حوزه ھائی که بر چنين مبنـائی تنظـيم شـده

اطالعــات" خــود را بــر مــال مــی کردنــد .در ايــن

"گانگستريسم" و "چريکيسم " صرفا سـالح را

اند را به فرصت ديگری موکول می کنم .چـون،

زمينه کتاب جھت خراب کـردن اسـرای فـدائی

تقديس کرده و نيستی و نـابودی را در دسـتور

اگر قرار به پرداختن به ھمه آن ھا باشد ،آنگاه

در زير چنگـال دژخيمـان شـاه ،از ھـيچ رذالتـی

کـــار خـــود قـــرار داده و "يـــک نـــسل" را نـــابود

بــه زمــان و جلــسات بيــشتری نيــاز داريــم .در

کوتاھی نکرده وجھت اثبات ايـن ادعـای دروغ،

ساختند .و سرانجام گويا در "ھنگامـه انقـالب"

نتيجــه بــا توجــه بــه کمــی وقــت ،امــشب،من

تکه ھـائی از بـازجوئی ھـای رفقـای فـدائی را

در حاليکــه مــردم حــول خمينــی و ايــدئولوژی

الزاماً بحث ام را بيشتر به بررسی يکی از بـه

دستچين و در کنار ھم قرار داده و تازه بـه ايـن

اسالمی اش جمع شده بودند و برای بازرگان"

اصطالح اسنادی که در اﯾـن کتـاب پاﯾـه تھمـت

ھم اکتفـاء نکـرده و بـا دسـت بـردن در ھمـين

نخست وزير منتخب امـام"ھـورا مـی کـشيدند

زنی آنھا به چريکھا قرار گرفته ،اختـصاص مـی

بازجوئی ھا ی تکه پـاره ،آنھـا را تحرﯾـف کـرده

"در تنھائی مطلـق" در گوشـه ای از دانـشگاه

دھد .کسی که کتاب را خوانـده باشـد متوجـه

است.

تھران دور ھم جمع شده بودند تا بـا سـر دادن

می شود که بخش بزرگی از تھمـت ھـای

به خـاطر کمـی وقـت در اينجـا بـه مـوارد ديگـر

شعار "ايران را سراسـر سـياھکل مـی کنـيم"

کثيف کتاب به چريکھای فـدائی بااسـتناد

نمی پردازم و فکر می کنم تا اينجا ھم نـشان

سالگرد رستاخيز سياھکل را گرامی دارنـد و

به دو نامه ای است که ادعا مـی شـود

داد ه شد که سراسـر کتـاب مملـو از تھمـت و

به اين طريق گويـا بـی ارتبـاطی و بـی ربطـی

بوســيله رفقــای ايــن تــشکيالت نوشــته

دروغ مـــی باشـــد تـــا بتواننـــد چھـــره ای از

خودشـــان را بـــا مبـــارزات مـــردم بـــه نمـــايش

شده اند .با استناد به اين نامه ھـا ،ھـم

انسان آزاده ای می دانـد کـه اعترافـات
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اتھام جاسوسی به چريکھای فدائی زده

دو نامه ای است کـه در ھمـان سـال بوسـيله

تکذيب کرد .در آن اطالعيـه کـه در نبـرد خلـق

می شـود و ھـم اتھـام تـصفيه مخـالفين

ساواک نوشته شده و در مطبوعات درج شـده

شــــماره  ٧ھــــم درج شــــده  ،آمــــده کــــه ":

فکــری  .اﯾــن رو ھــم باﯾــد بــدانيم کــه اﯾــن

است.

کارشناسان سـازمان امنيـت بـرای سـر پـوش

نامه ھا قبال ً در کتابھـای دﯾگـری ھـم کـه

پس از انتشار نامه ھـا در روزنامـه ھـای زمـان

گذاشــتن بــر شکــست برنامــه عــريض و طويــل

توسط ھمـين وزارت اطالعـات وسـيعاً در

شــاه يعنــی کيھــان  ،اطالعــات  ،رســتاخيز و

رژيم و ھمچنين به منظور تحريف حقايق ،چنـد

اﯾــران پخــش شــده ،پاﯾــه اتھــام زنــی بــه

غيره ،سازمان چريکھای فدائی خلق ايران بـا

نامــه جعلــی را در جرايــد عــصر تھــران بــه نــام

چرﯾکھای فدائی خلق قرار گرفته بـود .در
ھــر حــال ،ســعی مــن اﯾــن اســت کــه در اﯾــن
جلــسه نــشان بــدھم کــه چگونــه نامــه ھــای
جعلــی ای کــه توســط ســاواک شــاه ســاخته
شده بود ،اکنون به عنوان اسـنادی جلـوه داده
می َشود که بر اساس آن می خواھنـد چھـره
پـــاک باختـــه تـــرين کمونيـــستھای ايـــران را
مخدوش کنند.
اما در مورد اين دو نامه:
اولين بـار در سـال  ٥٥و بعـد از ضـربات بزرگـی
کــه در  ٢٦و  ٢٨ارديبھــشت مــاه بــه ســازمان
وارد شــد ،ايــن نامــه ھــا کــه بوســيله س ـاواک
ســاخته شــده بــود در مطبوعــات رژيــم شــاه
منتشر شد .در آن زمـان سـاواک جھـت ضـربه
زدن به نفوذ چريکھای فدائی در ميان مردم که
خودش از ھر کسی بھتر مـی دانـست چطـور

ﻳﻜﻲ از روزي ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي رژﻳﻢ ﺷﺎه ﻛﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎواك ﺳﺎﺧﺘﻪ را درج ﻧﻤﻮد .ﻧﺎﻣﻪ اي ﻛﻪ اﻛﻨﻮن دﺳﺘﻤﺎﻳﻪ ﺣﻘﻴﺮ "ﺗﺎرﻳﺦ
ﻧﮕﺎري" ﻣﺰدوران ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻠﻒ رژﻳﻢ ﻣﺰدور ﺷﺎه ،ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﭼﺮﻳﻜﻬﺎي ﻓﺪاﺋﻲ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ھر روز عمق و وسعت بيشتری پيدا مـی کنـد
مــتن دو نامــه را در روزنامــه ھــا چــاپ کــرد و
ســعی کــرد اينطــور القــاء کنــد کــه چريکھــای
فدائی نه تنھا برای بيگانگـان جاسوسـی مـی
کنند ونه تنھا جھت اين جاسوسی اسـلحه و
پول دريافت می کنند بلکـه جھـت جلـوگيری از
اعتراضات اعضا و به قول ساواک حفـظ "بنيـان
ھــای ايــدئولوژيک" تشکيالتــشان مبــادرت بــه
حذف فيزيکی رفقای خود نيز کرده اند .در ايـن
نامــه ھــا کــه از  ٢٩ارديبھــشت تــا اول خــرداد
سال  ٥٥در روزنامه ھا منتشر شد ،بـا توسـل
به يک دلقک بازی احمقانه نوشـته بودنـد کـه
"صد ھزار آفيش امپرياليستی رسـيد و بموقـع
ھم رسيد" و يا جھت نسبت دادن جاسوسی
به چريکھا گفته بودند که " راجع به اطالعـاتی
که دوستان بزرگتـر در بـاره ارتـش ضـد خلقـی
ايران خواسته بودند بايد بگويم فعال چند نفر از
افــسران وظيفــه را در اختيــار داريــم" و يــا قيــد
شده بود کـه پاسـخ " انتقـاد شـما را در مـورد
محاکمــه و اعــدام ســه نفــر" در ھمــين نامــه
داده ايم .بنابراين تمام آنچه کـه مبنـای بخـش
بزرگی از دروغ پردازيھای اين کتاب قـرار گرفتـه
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صــدور اطالعيــه ای بــه تــاريخ دوم خــرداد ٥٥

اســناد ســازمان مــا بچــاپ رســانده انــد و بــه

رسما نامه ھای مزبور را سـاخت کارشناسـان

اصطالح پرده از اسرار ما برداشته اند .اينھا که

ســاواک و فاقـــد ارزش اعـــالم کـــرد .در ايـــن

تا پارسال ما را بـه عـراق وابـسته مـی کردنـد

اطالعيه ،سازمان اين امر را در چارچوب تـالش

امسال که روابطشان با عراق خـوب شـده مـا

ساواک برای وابـسته نـشان دادن چريکھـا بـه

را وابسته به جـای ديگـر معرفـی مـی کننـد و

کشور ھای خارجی ارزيابی کرده و قويا آنھا را

می کوشند با جعـل سـند و دروغ بـافی افکـار
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عمــومی را فريــب دھنــد .البتــه آنھــائی کــه تــا

پـــس قبـــل از ھـــر

حدی به کار سياسی و رموز روابط تشکيالتی

بحثی روشن است

آگاھند،جعلی بودن اين نامه ھا را در نگـاه اول

کــــه نامــــه ھــــا را

متوجه می شوند .ولی برای روشن تـر شـدن

ھمان زمان تکـذيب

بيشتر موضوع ما فقط به يک خطـای کوچـک !

و جعلـــی ناميدنـــد

کارشناسان سازمان امنيت که مـشت آنھـا را

حـــاال بپـــردازيم بـــه

باز کرده و رسوايـشان سـاخته اسـت ،اشـاره

خود نامه ھا:

مــی کنــيم .کارشناســان امنيتــی و تبليغــاتی

از آنجــا کــه منطقــا

دولــت فاســد شــاه ،در جعــل ايــن نامــه ھــا

ھــــر نامــــه بايــــد

بيشترين تالش خود را بکار برده انـد تـا آنھـا را

فرســتنده و گيرنــده

ﭼﺎپ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻌﻠﻲ ﺳﺎواك در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي رﺳﻮاي رژﻳﻢ ﺷﺎه
ھر چه واقعی تـر! تنظـيم کننـد تـا مـورد قبـول

ای داشـــته باشـــد

مــردم واقــع شــود .ولــی آنھــا کــه بــا ادبيــات و

ســــاواک در جعــــل

فرھنگ ما کمونيستھا بيگانـه انـد ،در ايـن کـار

نامه ھا ادعا نمـوده

خود موفق نبوده اند .چرا که در يک جای نامـه

بود که يکی از آنھـا

عبــارت "دوســت شــھيد نــوروزی" را بکــار بــرده

از طرف" اکبر" برای

اند .کسانی که بـا فرھنـگ مـا کمونيـستھا ی

"نگار" نوشته شده

ايران آشنا ئی دارند بخوبی مـی داننـد کـه مـا

و در درگيــری ھــای

يــاران خــود را ھميــشه و بطــور مطلــق بــا واژه

٢٦

٢٨

"رفيق" خطاب می کنيم و ھرگز رفقايمان را با

ارديبھـــــشت بـــــه

واژه "دوست" مورد خطـاب قـرار نمـی دھـيم.

دســـــت ســـــاواک

ولی ماموران تبليغاتی و تنظـيم کننـدگان نامـه

افتــــاده اســــت .در

جعلی که فرق ميان اين دو را نمی دانند دچار

ارتبـــاط بـــا ھمـــين

اشـــتباھی کوچـــک! شـــده و خـــود را رســـوا

نامــه ھاســت کــه

ساخته اند".

حـــــــــــــــال وزارت

و

٥٤/٨/٢٧
درود ھای صميمانه ما را بپذيريد
نامه شما را دريافت داشتيم .البته کماکان بدون آنکـه شـرايط
نا مساعد ما را مورد نظر قرار داده باشيد از بعضی از اقـدامات
اخير ما انتقاد کرده بوديد .پاسخ به انتقادات و ايرادات شـما در
مورد اعالميه ھا و کيفيت فعاليـت دو عـضو جديـد و ھـم چنـين
شرايط زندگی آنھا را مفصال در نامه بعـدی خـواھيم داد ،ولـی
الزم دانستيم پاسخ شديد ترين انتقاد شما را در مورد محاکمه
و اعدام سه نفر که وضعيت آنھا در حضور رفقای تيم شماره ٣
بررسی و منجر به صدور حکم اعدام آنھا شد زودتر و در ھمـين
نامه بدھيم .عالوه بر اين ثابت کنيم که تصميم به تـصفيه تـيم
از عناصر نا صالح لزومی به مشورت با ساير دوسـتان خـارج از
تيم و بخصوص آنھا که عمال از فعاليتھای عملی ما دور بـوده و
نتيجتــا مــسائل را بيــشتر از جنبــه تئــوری آن مــورد توجــه قــرار
ميدھند ندارد و سعی کنيم که دقيق تـر در جريـان مـاجرا قـرار
بگيرند و واقعيت ھای عينـی ،شـما را از بـی اعتمـادی نـسبت
بما خارج کند.
در مورد تعيين حکم و مجازات اعدام اين افراد بايـد بگـوئيم کـه
ھر کس که در وجودش ضعف و فتور و تمايل به تـسليم ظـاھر
شــود و بخواھــد کنــاره گيــری و از دســتورات مــسئول خــود
سرپيچی کند محکوم به اعدام اسـت .اسـد کـه يکـی از چنـين
افراد و يـک خـورده بـورژوا و فردگـرا بـود نميتوانـست کـار دراز
مدت را تحمل کند .در جلسات انتقادی که در تيم برگزار ميـشد
اصالح او بی نتيجه ماند .اسد در نامه ای که به ما نوشته بـود
بر روی مواضع خود پافشاری ميکرد و قبال ھم تھديـد بـه کنـاره
گيری کرده بود و رفقا با توجه باطالعاتی که داشت اين امـر را
خطرناک تشخيص دادند .اسد ھرگز به درستی تن به کار نـداد
و بيشتر بفکر اثبات غلط بـودن افکـار و ايـدئولوژی بنيـادی تـيم
بود .او حتی سالح کمری خود را زير خاک پنھان کرده و نارنجک
خود را در چاھی انداخته بود تا مبادا زندگی کثيفش در معرض
خطــر قــرار گيــرد .گــر چــه او قبــل از يافتــه شــدن ھــم باعــدام
محکوم شده بود ،معھذا بالفاصله پس از اينکه او را پيدا کرديم
طبق موازين سازمان اعدام کرديم .مبنای اين تصميم گـزارش
ھائی بود که از طرف مسئول او تسليم شده و مـورد تائيـد مـا
ھم بود.
از کسانی کـه بـه اعـدام اسـد معترضـند و معتقـد ھـستند کـه
اتخاذ تصميم در مورد اسد بايد با کـسب تکليـف از آنھـا صـورت
ميگرفت سئوال ميکنيم آيا اساسا مجازات مجرمی که بوضـوح
فعاليت را رھا ميکند بايد به رفراندم گـذارده شـود؟ و آيـا شـما
مسئوليت عواقب آنرا بگردن ميگرفتيد؟
در مورد دو نفرديگر ،با آنھا با قاطعيت رفتار شده است .مـا بـا
دسته گل از ترسو ھا و آنھائيکه ميخواھند بنا بر خـصلت ھـای
خورده بورژوائيشان ما را تنھا بگذارند اسـتقبال نخـواھيم کـرد.
اين دو نفـر بـا يـک تـصور ذھنـی از مبـارزه مـا را مـتھم بـه بـی
برنــامگی و بــی ھــدفی نمودنــد .مــا يکــی را در اختيــار رفيــق
نوروزی و ديگری را در اختيار رفيـق خـسرو گـذارديم .آن يکـی
که در اختيار رفيق نوروزی بود پس از آنکه پناھگاه و رفقای مـا
را شناخت اعالم ضعف نمـود .در آنموقـع بـود کـه رفقـای تـيم
تصميم گرفتند قبل از آنکه دسـت بـه کـاری بزنـد امکـان لطمـه
زدن را از او سلب کنند .بھمين لحاظ دوست شـھيد نـوروزی بـا
اتفاق زرکار و خشايار پس از يک جلسه بررسی وضعيت ،او را
اعدام کردند ومی بينيدکه مبارزه ھرگز با فرمولھـای ليبرالـی و
دمکراتيــک ســازگاری نــدارد .آن ديگــری ھــم وضــعی مــشابه
داشت و برای آنکه فعاليت را رھا کند مشغول طرح يک برنامـه
بود و بھمين لحاظ از جانب خسرو محکوم به اعدام شد .البتـه
تمام اين اعمال مورد تائيد ما بوده است.
بھرحال اين اقدام ما در جھت مـستحکم کـردن ھـر چـه بيـشتر
بنياد اعتقادات سـازمان اسـت و ايـن خـشونت و سرسـختی و
قاطعيت را در ھر مورد که الزم شـود اعمـال خـواھيم کـرد .مـا
ميترسيديم کـه ايـن سـه نفـر بـا حرفھـای مـايوس کننـده خـود
سايرين را ھم مايوس کنند و اينجا بود کـه وظيفـه انقالبـی مـا
حکم ميکـرد کـه تـسليم تمـايالت جـا زده ھا،ترسـوھا،ماجراجو
ھا،افسرده ھا،نا اميد ھای رميده از انقالب نشويم.
در ھمين ھفته نيز پاسخ ساير انتقـادات شـما را خـواھيم داد.
باميد آنکه از اختالفھا بکاھيم و بر اتحادمان بيفزائيم.
با درود ھای آتشين

اکبر
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اطالعــات از قــرار کــشف کــرده کــه اکبرھمــان

بگوئيد تيم شماره فالن مشخص شـود منظـور

حميد اشرف چنـين کـرده بـود مطمـئن باشـيد

حميد اشرف و نگار نيز اشـرف دھقـانی بـوده

کــدام تــيم و تــشکيل شــده از چــه کــسانی

که نامه بعدی اشرف دھقـانی بـه وی شـامل

اســت  .در حاليکــه در آن زمــان ســاواک جــرات

است .ايـن يکـی از نمونـه ھـای ناشـی گـری

انتقــاد بــه او بــه دليــل عــدم رعايــت مــسائل

نکــرد نــام ايــن رفقــا را ھمــراه بــا نامــه جعلــی

ساواکی ھـای نويـسنده ايـن نامـه اسـت کـه

تشکيالتی مـی بـود .امـا حميـد اشـرف رفيـق

خودش ذکر کند .به يـک نکتـه مھـم ديگـر ھـم

بــدون توجــه بــه اينکــه در ســازمان

بايد دقت کرد و آن اين که با توجه به اطالعيـه

چريکھای فدائی خلق تيم ھا شماره

سازمان مبنی برجعلـی بـودن چنـين نامـه ای

نداشته اند چنين گافی داده اند.

معلــوم نيــست چــرا ھــر کــس مــی خواھــد

 -٢درايـــن دو نامـــه امـــوری مثـــل

درلبــاس محقــق و تــاريخ دان ظــاھر شــود و در

جاسوســی بـرای کــشورھای بيگانــه

مــورد تــاريخ چريکھــا و چــپ در ايــران چيــزی

با چنان وضـوحی تـشريح شـده کـه

بنويسد حتـی ذکـری از تکـذيب نامـه سـازمان

گــوئی جاسوســی امــری طبيعــی و

نمی کند و باز ھم به ھمان نامه ھـای جعلـی

يکــی از مــشاغل شــريف دنياســت و

استناد مـی کنـد! اگـر فرامـوش نکـرده باشـيد

ھيچگونه کراھتـی نـدارد کـه کـسی

ھمين چنـد سـال پـيش بـود کـه کتـابی تحـت

آن را به خودش نسبت دھد! تازه! در

عنــوان " شورشــيان آرمــانخواه" نوشــته مازيــا

نامه نام اصـلی کـسانی ھـم کـه در

بھـــروز در ايـــران منتـــشر شـــد .در آن کتـــاب

تصفيه ھا به قول اينھا نقـش داشـته

نيزنويسنده با استناد به ھمين نامه ھا چنين

اند نيز قيد شده .در نامه آمده کـه ":

اتھــام رذيالنــه ای را بــه چريکھــا وارد نمــود و

دوست شھيد نوروزی به اتفاق زرکار

نوشت کـه آنھـا بـه دالئـل ايـدئولوژيک ،رفقـای

و خشايار پس از يک جلسه بررسـی

خود را اعدام کرده اند،بدون اينکـه حتـی تـذکر

وضعيت ،او را اعدام کردند" بيائيد اين

بدھد که خود چريکھـا آن نامـه ھـا را جعلـی و

بالھـــــت ســـــاواک و رذالـــــت وزارت

دست ساز ساواک اعالم کرده اند .اين کتـاب

اطالعــات را ناديــده بگيــريم و فــرض

بوسيله مھدی پرتوی از توابين حـزب تـوده و از

کنــيم ايــن نامــه ھــا جعلــی نيــستند

مھـــره ھـــای وزارت اطالعـــات بـــه فارســـی

).فقط فرض کنيم( در اين صورت بايـد

برگردانــده شــد و درايــران انتــشار يافــت و بــه

سوال کـرد کـه مگـر در يـک سـازمان

اعتبار امکانات دولتـی در سـطح وسـيعی ھـم

سياسی -نظامی آن ھـم در شـرايط

توزيع شد .بنابراين چون ھرنا کسی کـه مـی

ايران کسی ممکن اسـت چنـين بـا

خواھد لگدی به سوی چريکھا پرتاب کند تحت

صــراحت از کــار جاسوســی خــودش

نام حقيقت يابی  ،اول اين نامـه ھـای جعلـی

صحبت کنـد و يـا اسـامی تـيم عمـل

را مورد اسـتناد قـرار مـی دھـد بھتـر اسـت در

کننده تصفيه ھای درونی را در نامـه

مورد اين نامه ھا کمی بيشتر صحبت کنيم.

ای کــه از ايــران بــرای رفقــای مقــيم

جھت جلب نظر شما به جعلی بودن اين نامـه

خارج از ايران نوشته شده قيـد کنـد؟

ھا مواردی را بر مـی شـمارم کـه بـدون شـک

بر اسـاس مـتن نامـه ،بحـث بـر سـر

تمام مواردی نيست که می شـودبر روی آنھـا

درســتی و يــا نادرســتی ايــن عمــل

انگشت گذاشت.

است نه اينکه چه کـسی ايـن عمـل

 -١در نامــه آمــده کــه "در مــورد محاکمــه و

را انجـــام داده اســـت .اگـــر کـــسی

اعــدام ســه نفــر کــه وضــعيت آنھــا در حــضور

حــداقل آگــاھی تــشکيالتی داشــته

رفقای تيم شماره  ٣بررسی و منجر به صـدور

باشد مـی دانـد کـه در يـک سـازمان

حکم اعدام آنھا شد" .توجه کنيد .تيم شـماره

زيــر زمينــی کــه افــراد خودشــان مــی

 ٣يعنی چه؟ ﯾکی نيست بپرسـد آخـر مگـر در

کوشــند کمتــرين اطالعــات ممکــن را

سازمان چريکھا تـيم ھـا را بـر اسـاس شـماره

داشـــته باشـــند امکـــان نـــدارد کـــه

نام گذاری کرده بودند ؟ اين دروغ محض اسـت

اسامی تيم عمـل کننـده آن ھـم نـه

چون در ھيچ زمانی در سازمان فدائی تيم ھـا

اسامی مستعار بلکه اسامی اصلی

شـماره بنــدی نــشده بودنـد کــه وقتيکــه شــما

در چنــين نامــه ای قيــد بــشود .اگــر
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باشــيد کــه نمــی توانــست تــا  ٨تيــر ســال ٥٥
به رفيق نگار

٥٥/١/١٧

يعنی حدود  ٦سـال آنھـم در زيـر شـديد تـرين

درود ھای صميمانه ما را بپذيريد .ايندفعه از تاخير نامه ات دلواپس شدم و ميترسيدم که
آدرست را عوض کرده باشی چون دفعه قبل نوشته بودی که مطالـب مھمـی را مطـرح
خواھی کرد که در سرنوشت فعاليـت ھـا مـوثر خواھـد بـود و از مـن نظرخـواھی کـرده
بــودی مــنھم ھــر روز منتظــر بــودم بعــد کـه ھمــان نامــه بدســتم رســيد راحــت شــدم .از
رابطمان علت تاخير را پرسيدم گفت که برای پيدا کردن وسيله مطمئن برای عبـور از آب
ناچار شده است دو سه روزی معطل شود .رابطمان واقعا فداکاری کرده است و مـن او
را ستايش کردم.
من فـردا بايـد بـرای توجيـه کارھايمـان در جلـسه تـيم تئوريـک حاضـر باشـم ولـی چـون
موقعيت مراجعت رابطمان بسيار مناسب است لذا تصميم گرفتم امروز پاسـخ نامـه تـرا
بدھم .سعی ميکنم مختصر ولی رسا بنويسم و اميدوارم که نيـت مـا را درک کنـی .صـد
ھزار آفيش امپرياليستی رسيد و بموقع ھم رسيد .بايد از رفقا واقعا سپاسـگزاری کـرد.
اما الزم است که به آنھا تفھـيم شـود کـه ايـن ھـا را بـصورت وام ميگيـريم و خودمـان را
مديون ميدانيم تا روزی که امکان جبران آن فراھم شود .آنھا بايد بدانند و يقـين کننـد کـه
اين پولھا در ھمان راه مشترکمان خرج ميشود .فعـال ھـر سـه مـاه ھمـين مقـدار کـافی
است .تعداد پنج عصا نيز سالم رسيد .اما چه عصا ھای خوبی بود .از نوع کوچکش فعال
احتياجی نداريم زيرا دوستان ما ميتوانند بـرای مـا فـراھم کننـد .راه ارسـالی عـصا ھـا و
ساير وسائل فعال راه خوبی است منتھا نبايـد بھمـين يـک راه اکتفـا کنـيم .مـن مـشغول
بررسی پيدا کردن راھھای ديگر ھم ھستم ولی تو که وضع نامساعد مـا را ميـدانی و بـا
امکانات بھتری که شما داريد توصيه ميکنم در اينمورد ھم فکری بکنيد .ضمنا دو صندوق
انار سفارشی شما امروز تحويل ما ميشود.
اما پاسخ به سئواالت گوناگونی را که قبال مطرح کرده بوديد و ھم برای تـو و آنھـا و ھـم
برای ما مطرح است در ذيل مياورم -١ .در باره نام خليج فارس و خوزستان بآنھـا بگوئيـد
ما تعصبی روی اسامی نداريم بعالوه ما انترناسيوناليست ھستيم و نظيـر سـران کھنـه
پرست رژيم ايران که بيجھت بخاطر يک تغييرنام حاضرند و روابط خود را با تعداد زيادی از
کشور ھا بھم بزننـد بمـسئله نگـاه نمـی کنـيم و بھرحـال آنھـا را قـانع کنيـد مـا روی ايـن
مسائل حرفی نداريم.
 -٢در باره تکليف ما بـا جـرج موضـوع خيلـی روشـن اسـت .جـرج و دوسـتان جـرج تعھـد
مذھبی ندارند و بنابراين افکارشان با راھی که ما ميرويم تشابه دارد و دسـت مـا را بـاز
ميکند .خود آنھا ھم از موضوع خوشحالند که در اينجا ما را دارند .ولی در مـورد دوسـتان
جرج که باينجا بيايند ما ھنوز در موقعيتی نيـستيم کـه بتـوانيم آنھـا و او را اينجـا مخفـی
کنيم و در عمليات از آنھا استفاده نمائيم .ايـن موضـوع را بـا آنھـا بزمـان مناسـب ديگـری
موکول کرد.
 -٣اما در مورد دوست سخاوتمند و شـجاع و صـريح اللحجـه مـا نمـی خـواھيم دخـالتی
بکنيم ولی آنھمه که سنگ مذھب را بسينه ميزند و ھمه اقدامات را موکـول بـه انطبـاق
آن با اصول مذھب مينمايد اگر روزی روابط ما با او روشن شود ما را دچار محظور خواھد
کرد در حاليکه واقعا از ما حمايت ميکند .اگر ميشد بطريقـی بايـشان قبوالنـد کـه پيـروی
صد صد از اصول مذھب در کارھای سياسی فعاليت را به بن بست ميکـشاند و ضـرورت
دارد که قدری در اينکار تعديل کند چقدر مفيد بود زيرا اگـر فقـط پـای بنـد مـذھب باشـيم
کنار آمدن ما با انقالبيون با اشکال مواجه خواھد شد اگر چـه اخيـرا تـا حـدودی کمتـر در
باره مسئله مذھب حرف ميزند ولی بھرحال باين عنوان معروف شده اسـت و امـا اينکـه
وســيله آندوســت مــشترک پيغــام داده بــودی کــه آندوســت شــجاع شخــصا تــرا تــاکنون
نپذيرفته و با افراد پائين تر تماس داری مطلب مھمی نيست و طبيعی است که او وقـت
ندارد.
 -٤اما در مورد دوست بزرگتر بايد از حسن نيت آنھا سپاسگزاری کنـيم .اگـر توصـيه آنھـا
نبود ما که امروز وضع نا مساعدی داريم اين کمک ھا را ھم نميتوانستيم دريافـت کنـيم.
ولی در پروسه دراز مدت بايد امکانـاتی فـراھم آوريـم تـا خودمـان مـستقيما از کمکھـای
مختلف آنھا نيز برخوردار شويم.در اينمورد بايد پيگير باشيم ھمانطور که آنھـا مـداومت و
موافقت خود را نشان داده اند .راجع به اطالعاتی که دوستان بزرگتر در بـاره ارتـش ضـد
خلقی ايران خواسته بودند بايد بگويم فعال چند نفر از افسران وظيفه را در اختيار داريم .
آنھا ميتوانند در حد خودشان اطالعاتی بما بدھند و بدون انکه خودشان بدانند مشغوليم.
ما ھرگز بآنھا نخواھيم گفت که اين اطالعات را برای چه مرجعی ميخواھيم چون ممکـن
است آنھا خودشانرا جاسوس تلقی کنندو کار خراب شود ولی فعال مطمئن ھستند کـه
اين اطالعات را برای خودمان ميخواھيم و ما ھم جوابھا را بـرای شـما خـواھيم فرسـتاد
منتھا بما بگوئيد چه چيزھای خاصی مورد احتياج شماست تا روی آنھا اقدام کنيم.
من يقين دارم شما و سـاير رفقـا کـه در آنجـا ھـستيد در جلـب حمايـت دوسـتان بزرگتـر
کوشا خواھيد بود و با درک وضع نا مطلوب ما از ياری خود دريغ نخواھيد نمـود .مـن ايـن
نظرات را با ھمه مطرح کرده ام و تقريبا ھمه موافقند ولی متاسفانه مثل ھميـشه چنـد
نفری ھم از ته دل موافق بعضی از ايـن توافقھـا نيـستند و شـھامت ابـراز مخالفـت ھـم
ندارند که آدم تکليف خود را قاطعانه با آنھا بداند .باميد پيروزی.
با درود ھای آتشين اکبر
ضمنا ياد آوری ميکنم که ميکروفيلمھائی را که در نامه تھيه ميکنيد بسختی
ميخوانيم اگر يکنفر خوش خط تر بنويسد يا ماشين شود بعد ميکروفيلم
ممنون ميشويم.

پيگرد ھای ساواک زنده بماند و ھـر روز در زيـر
نگاه گشت ھای خيابانی در خيابانھـای تھـران
قرار اجـرا کنـد و مبـارزه بـرای سـرنگونی رژيـم
وابسته به امپرياليسم شاه را پيش ببرد.
 -٣چون در اين نامه ھـا ظـاھرا محرمانـه تـرين
اطالعاتی که بـرای يـک سـازمان مخـالف مـی
توانــد وجــود داشــته باشــد قيــد شــده منطقــا
چنين نامه ای را بصورت عادی نمی نويسند و
مــی کوشــند آن را بــصورت رمــز بــرای رفقــای
خودشــــان بفرســــتند .تــــا در صــــورتيکه بــــا
دسـتگيری رابطـين و يـا لـو رفـتن مـسير ھـای
ارسال نامه ،نامه به دست دشمن افتاد چنين
اطالعــات محرمانــه ای در اختيــار دشــمن قــرار
نگيرد .به خصوص کـه چريکھـای فـدائی در آن
سالھا در شرايطی مبارزه می کرده اند که ھر
لحظه در خطر دستگيری و مواجھه بـا دشـمن
بودند .به ھمين دليل ھم چگونه ممکن اسـت
چنين نامه ای را حميد اشـرف بـدون اسـتفاده
از سيستم رمز نوشته باشـد  .البتـه کـسانی
که نامه ھا را خوانده اند می دانند که دو سـه
کلمه رمز مثل "آفيش امپرياليستی" برای دالر
و "عصا" برای اسلحه آنقدر بچه گانه است که
بيـشتر شــک ايجــاد مــی کنــد تــا رمــزی تلقــی
بــشود ،کــه بــرای آن اســتفاده مــی شــود کــه
دشــمن را از دســتيابی بــه اطالعــاتی محــروم
کند.
 -٤ممکــن اســت گفتــه بــشودکه در ســازمان
رمز نويسی رسم نبوده اما نويسندگان خـود
ايــن کتــاب در جــا ھــائی قيــد کــرده انــد کــه
اســنادی کــه بــا رمــز نوشــته شــده بدســت
ســاواک افتــاده کــه آنھــا ھــم نتوانــستند بــه
مفھوم آن رمزھا پی ببرند وگرنه حتما بـه آنھـا
ھم استناد می کردند .از اطالعاتی که از خود
کتاب به دست آمده روشـن مـی شـود کـه در
سازمان چريکھا نه تنھا رمز نويسی رايج بوده
بلکه خود حميد اشرف ھـم نامـه ھـايش را بـا
استفاده از رمز می نوشته است.
بــه ايــن دو نمونــه توجــه کنيــد .در صــفحه ٥٣٢

بزرگ و کبيری بود که در کـوران سـالھا مبـارزه

بــه وی ميباشــد .اگــر او چنــين ولنگــار بــود کــه

کتاب نويسنده بعد از توضيح چگونگی درگيـری

آب ديـــده شـــده وبـــه ھـــيچ وجـــه کـــوچکترين

اسامی اصلی رفقايش را در نامه ای قيد کنـد

رفيق يوسف زرکاری در  ١٧بھمن سـال  ٥٢در

اطالعات اضافی به ھيچ کس نمی داد .چنـين

که می دانـد بـرای رسـيدن بـه يـارانش از چـه

اصــفھان کــه منجــر بــه شــھادت ايــن کــارگر

تھمتی به حميد اشرف خـود بزرگتـرين تـوھين

مــسير ھــای خطرنــاکی بايــد بگــذرد  ،مطمــئن

ﭘﻴﺎم ﻓﺪاﻳﻲ
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قھرمــان شــد ،مــی نويــسد کــه  ":در ميــان

توانـــد مھمتـــرين اســـرار ســـازمان را بـــدون

اين ادعای دشمنان مردم ماست .ولـی اجـازه

وسايل مکشوفه از يوسـف زرکاری،گواھينامـه

استفاده از رمز نوشـته باشـد رازی اسـت کـه

بدھيد بر خالف ھمه اين ياوه ھا ،در اينجا ايـن

بھروز عبدی بـا عکـس زرکاری،يـک جلـد جـزوه

پاسخ بـه آن را تنھـا کارشناسـان سـاواک کـه

را بــه اطــالع شــما برســانم – چــون مطمئــنم

يک چريک زندانی،دفترچه کوچک رمز،يک عـدد

نامه را نوشته انـد بايـد بداننـد کـسانی کـه بـا

خيلــی ھــا نمــی داننــد  -کــه رفيــق اشــرف

عکس ناشناس و يک جلد شناسـنامه بـه نـام

جعل اين اراجيف بار ديگـر درجـه بالھتـشان را

ھيچوقــت مقــيم آلمــان نبــوده و در آلمــان ھــم

محمود انصاری به دست آمد"

به نمايش گذاشتند.

زنــدگی نمــی کــرده اســت .رفيــق در آن موقــع

پــس بــا توجــه بـه وجــود دفترچــه رمــز در ميــان

يکی ديگه از شاھکار ھای وزارت اطالعات اين

درخاورميانه بسر می برد و فقـط مـوقعی کـه

وسائل باقی مانده از رفيق يوسف زرکاری که

نکته است که مدعی شده که اين نامه ھا در

کنگره کنفدراسيون بر گزار می شـد ،مـي رود

پس از شھادتش بـه دسـت سـاواک

آلمـــان .در آن جـــا ھـــم از طريـــق

افتــاده روشــن مــی شــود کــه رمــز

روابط حاشيه ای رفقـا بـه خانـه ای

نويــسی درصــفوف چريکھــای فــدائی

بــرده مــی شــود کــه بعــدا گفتنــد

مرســوم بــوده اســت .ھمچنــين در

مشکوک بوده است! شـب وقتيکـه

صــفحه  ٤٥١کتــاب وقتيکــه گــزارش

تنھا در آن خانـه بـوده پلـيس آلمـان

انفجار در موتور رفيق حميد اشـرف و

می ريـزد و رفيـق را دسـتگير مـی

مجـــروح شـــدن وی و فـــرارش را درج

کند .اين را ھم تاکيد کنم که رفيق

کـــرده انـــد ،بـــه يادداشـــتھائی کـــه

اشــرف مــوقعی کــه از منطقــه بــه

بــصورت رمــز و بــه خــط رفيــق حميــد

آلمان می آمده ھيچ ميکـرو فـيلم و

اشرف نوشته شده اشاره می کننـد

نامه ای که از ايران فرسـتاده شـده
باشد با خودش حمل نمـی کـرده و

.
اجازه بدﯾد اشاره کـنم کـه در  ٢٥تيـر

ﭼﺮﻳﻚ ﻓﺪاﻳﻲ ﺧﻠﻖ رﻓﻴﻖ ﻛﺒﻴﺮ ﺣﻤﻴﺪ اﺷﺮف،ﻳﻜﻲ از ﭘﺎﻛﺒﺎﺧﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ

پــس از دســتگيری ھــم مــدتی بعــد

مــاه ســال  ٥١وقتيکــه رفيــق حميــد

ﻓﺮزﻧﺪان اﻧﻘﻼﺑﻲ ﻛﺎرﮔﺮان و ﺧﻠﻘﻬﺎي ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ،رﻓﻴﻖ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ﻛﻪ

آزاد می شود .حاال شما بـه تـاريخ

اشرف در حال تخليه وسائل يکـی از

ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻤﺮ ﻛﻮﺗﺎه و ﭘﺮﺑﺎرش را ﺻﺮف ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻠﻖ و ﺧﺪﻣﺖ

دســتگيری ايــن رفيــق در آلمــان و

خانه ھـای تيمـی بـود مـواد منفجـره

ﺑﻪ آرﻣﺎﻧﻬﺎي ﻛﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﻜﺸﺎن اﻳﺮان ﻛﺮد!

تاريخی که در زير نامه ھـا گذاشـته

موجود در خانه را در خـورجين موتورگذاشـته و

جريــان دســتگيری رفيــق اشــرف دھقــانی در

شده توجه کنيد کـه خـود ايـن امـر دروغ بـودن

به محل ديگری می بـرد کـه ناگھـان ايـن مـواد

آلمان به دست پليس آلمان افتاده و نھاد ھای

ادعای وزارت اطالعـات را در ايـن زمينـه ثابـت

منفجـــر شـــده و خـــود وی مجـــروح شـــد امـــا

امنيتی آلمان در چـارچوب روابـط خـود بـا رژيـم

مــی کنــد .چطــور ممکــن اســت کــسی کــه

خوشــبختانه توانــست از محــل فــرار کنــد امــا

شاه ،اسناد و ميکرو فيلم ھـای بدسـت آمـده

خودشـــان نوشـــته انـــد در تـــاريخ  ٢٣دی ٥٤

وسائل موجود در خـورجين بـه دسـت دشـمن

را در اختيار ساواک قرار داده اند .

دستگير شـده مـی توانـسته نامـه مورخـه ١٧

افتاد که در گزارش شـھربانی بـه "سـياھه ای

جالب است کـه سـاواک خـودش مـدعی بـود

فــروردين  ٥٥را بــا خــودش حمــل کنــد؟ حتمــا

از مــدارک مکــشوفه و بــاقی مانــده از موتــور

که نامه ھای مزبور را در جريان حمله به پايگاه

خواھند گفت معجزه ای روی داده اسـت!! امـا

ســيکلت " اشــاره شــده کــه از جملــه شــامل

ھای چريکھای فدائی در  ٢٦و  ٢٨ارديبھـشت

چنين معجزه ای نـه از چريکھـای فـدائی بلکـه

چنين چيز ھائی است ":جزوه خطی شناختن

ســال  ٥٥بدســت آورده ولــی حــاال ادعــا مــی

تنھا از سربازان گمنام امام زمان می تواند سر

بيشتر از ساواک ،کتاب شرايط پيدايش و رشد

شود که نامه ھا "پـس از يـورش پلـيس آلمـان

بزند!!

جنبش نوين کمونيستی  ،اشتباھات گروھی

به منزل دھقـانی "در آلمـان بـه دسـت پلـيس

نوشته رضا رضـائی ،دو صـفحه يادداشـت رمـز

آلمان افتاده و از طريق سـازمان امنيـت آلمـان

حال که بی پايه بودن اين ادعا نيز روشن شـد

به خط حميد اشـرف و يـک صـفحه نوشـته بـه

به ساواک داده شـده! جـدا از ايـن کتـاب ،ايـن

شما خود حال و روز به اصطالح محققين قلـم

خط حسن نوروزی در باره مبـارزه مـسلحانه" .

ادعا در کتابی بـه نـام "نھـضت امـام خمينـی"

به مزد و معلوم الحالی را در نظر بگيريد که بـه

بنـابراين وجـود ھمـين يادداشـتھای بـه صــورت

که در واقع لجن نامه ای است که خود عنـوان

اصــطالح تحقيــق خــود را بــر اســاس يــک نامــه

رمز نوشته شـده ثابـت مـی کندکـه در تيرمـاه

کتاب ھم معرف آن می باشـد نيزمطـرح شـده

ساواک ساخته که جعلـی بـودن آن اظھـر مـن

ســــال  ٥١حميــــد اشــــرف نامــــه ھــــا و يــــا

اســت .ســيد حميــد روحــانی نويــسنده کتــاب

الشمس اسـت بنيـان گذاشـته انـد .قـبال بـه

يادداشتھاش را با استفاده از رمز می نوشته

مزبور در صفحه  ٤٩٧کتاب مدعی شده که بـا

کتاب "شورشيان آرمـانخواه" اشـاره کـردم کـه

است .حاال چطور چنين رفيقـی درنامـه ھـائی

دستگيری اشـرف دھقـانی در  ٢٣دی مـاه ٥٤

عليرغم ادعای انجام کار تحقيقی بدون اشاره

که تاريخ گذاشـته شـده در پـای آنھـا  ٢٧آبـان

در آلمان "تعدادی ميکروفيلم حاوی نامه ھـا از

به تکذيبيـه سـازمان چنـين اتھـامی را اشـاعه

سال  ٥٤و ١٧فروردين سـال  ٥٥ھـست ،مـی

ايران " که گويا رفيق اشرف با خود حمـل مـی

داد  .در صفحه ١٢٧اين کتـاب ادعـا مـی شـود

کرده به دست پليس آلمان افتاده است.
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که علـی اکبـر جعفـری در نامـه ای بـه محمـد

نام برخی را در اينجا ياد آوری می کـنم کـه در

دھــد کــه دعــاوی ســاواک کــه در نامــه ھــای

حرمتی پور اين تصفيه ھا را تائيد کرده است.

فاصله سال ھای  ٥١تا  ٥٥دستگير شـده انـد

مزبوربرجـــسته شـــده ،اتھـــام بيـــشرمانه ای

حال اجازه بدھيد که ھمين جا تاکيد کـنم کـه

تا سوالی را با شـما عزيـزان در ميـان بگـذارم.

اســـت کـــه بـــرای خدشـــه دار کـــردن چھـــره

يکی از منابع مازيار بھروز نويسنده کتاب مزبور

رفيق عباس جمشيدی رودباری ،رفيق شيرين

چريکھای فدائی اختراع شده ؟

برای چنين ادعائی ،حسن ماسالی است کـه

فضيلت کالم  ،رفيـق اعظـم روحـی آھنگـران ،

با توجه به آنچه گفته شـد روشـن اسـت کـه

حد اطالعات اش از اين تشکيالت را از ايـن جـا

رفيق بھمـن روحـی آھنگـران ،رفيـق زھـرا آقـا

اين نامـه ھـا سراسـر جعلـی بـوده و بوسـيله

می توان فھميد که نامه ساواک سـاخته را در

نبی قلھکی و سر انجام رفيق عبدلرضا کالنتـر

ســاواک جھــت بــد نــام کــردن چريکھــا ســاخته

صــفحه  ٢٤١و  ٢٤٢کتــاب خودبــه نــام "ســير

نيــستانکی .در ضــمن يــاد آوری کــنم کــه ايــن

شــده انــد .و درســت بــر عکــس اتھامــات طــرح
شده در آنھا چريکھای فدائی خلق يکـی از

تحول جنبش چپ ايران و عوامل بحـران مـداوم
آن" درج کــرده و مــدعی شــده نامــه از طــرف
رفيــق علــی اکبــر جعفــری بــرای رابــط خــارج از
کشور نوشته شـده اسـت .خنـده دار اسـت.
نه؟ .به گفته اينھا نامه مورخ  ٢٧آبان  ٥٤و ١٧
فــروردين  . ٥٥بــه تــاريخ ھــا دقــت کنيــد.
بوســيله رفيقــی نوشــته شــده کــه ھمــه مــی
داننــد در ارديبھــشت  ٥٤يعنــی ماھھــا قبــل در
جريــان حادثــه ای شــھيد شــده اســت .واقعــا
خنــده دار نيــست؟ ايــن متخصــصين کــشف
فقــدان روابــط دمکراتيــک در ســازمان فــدائی
حتی نمی دانند کـه وقتيکـه قيافـه کارشـناس
به خود می گيرنـد در چـه مـوردی دارنـد حـرف
می زننـد .چقـدر خـوب بـود کـه کـسانی کـه
بــرای خــراب کــردن چــپ و چريکھــای فــدائی

با توجه به رسوائی شديد و آشکار
منتشر کنندگان اين کتاب  ،جعلی و
دروغ بودن مطالب آن برای نيرو ھای
مردمی امری بدﯾھی است .ولی
واقعيت اين است که مردم ما با عده
ای ظاھرا در صف مخالفين رژيم
طرف ھستند که با ھر سازی که
جمھوری اسالمی می زند شروع به
رقصيدن ميکنند وگاه چنان خوش
رقصی از خودشان نشان می دھند
که خود جالدان حاکم ھم انگشت به
دھان می شوند ،و از آنجا که تجربه
نشان داده که اساسا دروغھای
رژيم از اين طريق پژواک وسيع تری
پيدا می کند ودر واقع ،حرفھا و
تبليغات اين عده گوشھائی را برای
شنيدن اراجيف جمھوری اسالمی
آماده می کند؛ از اين جنبه است که
به خصوص افشای اھداف و مقاصد
و مطالب دروغ اين کتاب برجستگی
پيدا می کند .

مستقل ترين جريانات سياسی تاريخ يکـصد
سال اخير ايران بودند که اساسـا بـرای قطـع
ســـلطه امپرياليـــسم و رســـيدن بـــه آزادی و
سوسياليسم مبارزات خـود را بـر عليـه رژيـم
شاه آغاز کردند و حتی در چارچوب آنچـه کـه
در آن زمان جنبش کمونيستی جھانی تلقـی
می شد آنھا با اعالم استقالل از قطب ھـای
موجــــود در ايــــن جنــــبش راه خودشــــان را
مـــستقل از رھنمودھـــا و خواســـتھای ايـــن
قطبھا پيش گرفتند .و ثانيا در اين تشکيالت
به طور قطع ھيچگاه کسی را به دليـل حفـظ
"بنيان ھای ايدئولوژيک" سازمان و يا به دليل
اعتقاداتش بطور فيزيکی حذف نمی کردند.
اجازه بدھيد حال که جعلی بـودن نامـه ھـای

لباس محقق بـه تـن مـی کننـد حـداقل کمـی
ھــم روحيــه تحقيــق داشــتند و خودشــان را در

رفيــق در جريــان فــرار حميــد اشــرف از خانــه

مورد استناد ثابـت شـد در ھمـين جـا در مـورد

چنبــره چنــين تناقــضاتی گرفتــار نمــی کردنــد.

خيابان شارق در  ٢٦ارديبھـشت سـال ٥٥بـا

اتھام تصفيه ھای ايدئولوژيک که ايـن کتـاب بـا

البته ھمانطور که ديديم اين اشـتباه "کوچـک"

وی ھمراه بـود و شـاھد زنـده قھرمـانی ھـای

توسل به ھر دروغی قصد اشـاعه اش را دارد

را وزارت اطالعاتی ھا بـا تغييـر نـام علـی اکبـر

ايــن درگيــری جــسارت آميــز بــود کــه پــس از

کمی بيشتر صحبت کنم چرا که کتاب دشـمن

جعفری به حميد اشرف اصالح کرده اند!

دستگيری در زندان اوين برای مـا تعريـف کـرد.

در اين زمينه تا آنجا پيش رفتـه کـه حتـی اگـر

اميد وارم که تا اﯾنجـا توانـسته باشـم مـساله

يادش گرامی باد .ھمه ايـن رفقـا ئـی کـه نـام

رفيقی نامش در ليست شھدای سازمان قيـد

جعلی بودن اين نامـه ھـا و دروغھـای سـاخته

بــردم ازاعــضا،کادر ھــا و مــسئولين چريکھــای

نشده باشد مدعی می شـود کـه پـس حتمـا

شده بر مبنای آنھـا را بـه خواننـده نـشان داده

فدائی بوده اند و ھر يک مـدتھا زيـر شـکنجه و

بايــد از کــسانی باشــد کــه خودشــان وی را

باشــم .حــاال اجــازه بدھيــد بــرای اينکــه نقطــه

بازجوئی بودند و درالبه الی صفحات اين کتـاب

کــشته انــد .بــرای نمونــه در رابطــه بــا رفيــق

پايــانی بــر داســتان نامــه ھــا و تــصفيه ھــای

ھم به اظھاراتی که به آنھا نسبت داده شـده

محمد کاسه چی در صفحه  ٥٤١مـی نويـسد

ايــدئولوژيک و جاسوســی بــرای بيگانگــان قيــد

استناد شده .حال سـوال ايـن اسـت کـه چـرا

":بــه رغــم عــدم درج نــام او در ميــان کــشته

شده در آنھا گذاشته بشود ،توجه شما را بـه

ھيچ يک از اين رفقا ،تاکيد می کـنم ھـيچ ﯾـک

شدگان فدائيان خلق – اکثريت ؛گروه دھقانی

نکته ديگـر ی ھـم جلـب کـنم .مـی دانيـد کـه

از اﯾن رفقا به چنين اموری اشـاره نکـرده انـد؟

نـــام او را در ميـــان کـــشته شـــدگان ســـازمان

چريکھای فدائی در فاصله سالھای  ٤٩تا - ٥٥

چــرا دژخيمــان ســاواک عليــرغم نيازشــان بــه

خود،به تاريخ بھمن ماه سـال  ٥٥آورده اسـت.

کــه زمــان چنــين اتھامــاتی آن سالھاســت  -در

اشاعه اين دروغ که چريکھا ،رفقای خود را بـه

چون نمی توان به تاريخ مرگ او که ايـن گـروه

مقابله مستقيم با نيروھای امنيتی شاه بـوده

خاطر حفظ "بنيان ھای ايدئولوژک " شان مـی

ذکر کرده است،اعتماد نمود؛ آيـا مـی تـوان او

و لحظــه ای از پيگردھــا و ضــربات آنھــا در امــان

کــشتند و يــا بــرای بيگانگــان جاسوســی مــی

را از جملـــه تـــصفيه شـــدگان دانـــست؟" آيـــا

نبوده اند و به ھمين دليل ھـم تعـداد زيـادی از

کردند از ھيچکدام از آنھا اعترافـی را مبنـی بـر

وقاحت از اين بيـشتر مـی شـود کـه بـا چنـين

رفقــای فــدائی در ايــن فاصــله دســتگير و زيــر

تائيد اين موضوع بدست نياوردند؟ در حالی که

دالئــل مــسخره ای در شــھادت رفيقــی شــک

شکنجه ھای وحشيانه قرار گرفتنـد .مـن تنھـا

بازجوئی ھای چنـد صـفحه ای را ھـم بـه آنھـا

ايجـــاد کـــرده و احتمـــال کـــشته شـــدن او را

نسبت داده اند .آيا خود ايـن امـر نـشان نمـی
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بوسيله يـارانش اشـاعه داد؟ کتـاب ھمچنـين
در ايــن زمينــه وقاحــت و بيــشرمی را بــه آنجــا
می رساند که يکی از مبـارزين بـه نـام شـھيد
احمد افشار نيا را تنھا به اين دليـل کـه جـسد
ش در جاده قزوين -زنجـان پيـدا شـده يکـی از
افراد تصفيه شده قلمداد می کنـد و عليـرغم
ايــن رذالــت چنــد صــفحه بعــد مــی نويــسد کــه
اساسا معلوم نيست که آيا احمد افشار نيا بـا
چريکھا رابطه داشته و يا با آنھا کار مـی کـرده
يــا نــه!! نويــسنده کتــاب کــه در صــفحه ٥٤١
اذعان کرده "ھيچ قرينه ای بـرای ارتبـاط "
وی با چريکھا در دست نيست بـا وقاحـت از او
به عنـوان کـسی کـه بوسـيله چريکھـا کـشته
شده نام می برد!!
در يــک مــورد ديگــر ھــم ادعــا شــده حــسن
توسلی متولد  ١٣٣٣که دانشجوی دانـشکده
حقوق دانشگاه تھران بوده و جـسدش در ٢٦

گفتيم قرص مسکن است بخوريد " خـوب
واقعيت اين است که ماھيت مبـارزه
مخفی در شرايط ديکتاتوری شـاھان
ھــــم در چــــارچوب يــــک ســــازمان
سياسی -نظامی نـه اجـازه مـی داد
کــه ھمــه ھويــت ھــم را بداننــد و نــه
اجازه می داد که خود سـازمان نيـزاز
نام اصلی ھـر رفيقـی اطـالع داشـته
باشد و بداندکـه رفيقـی کـه در فـالن
درگيری شھيد شده چه کسی بوده.
در حاليکه ھمه مـی داننـد کـه آنچـه
به نام قتل ھـای زنجيـره ای معـروف
شــد بــدعت امثــال ســعيد امــامی ھــا
نبود بلکـه چنـان قتـل ھـائی از ارثيـه
ھـــای بـــاقی مانـــده از آن ســـازمان
منحوس يعنی ساواک بـود کـه البتـه
بوسيله سربازان امام زمان به کمـال
رسيده است.
بــر روی دســت جــسد آثــار دســت بنــد موجــود
بـوده و اســلحه وی نيــز در کنــارش بــوده ،مــی
توان با اطمينان گفت که نامبرده بوسيله خـود
ساواک کشته شده است.

بھمـــن  ٥٤در ميـــدان شـــھناز پـــشت ســـينما
ميــامی پيــدا شــده از کــسانی اســت کــه بــه
وسيله چريکھای فدائی کشته شده اند .ايـن
ادعــا در حــالی مطــرح مــی شــود کــه خــود
نويــسنده در صــفحه بعــد ،گــزارش ســاواک را
درج کرده که در آن گـزارش ،سـاواک در رابطـه
با نامبرده به دادرسی ارتش اطـالع مـی دھـد
که حسن توسلی فردی مذھبی و وابسته به
ســازمان مجاھــدين بــوده اســت .پــس بنــا بــه
گزارش خـود سـاواک نـامبرده عـضو چريکھـای
فــدائی نبــوده واساســا مبــارزی مــذھبی بــوده
اســت .امــا نويــسندگان کتــاب چــون وظيفــه
داشته اند که تا مـی تواننـد افـراد بيـشتری را
تحت عنوان تصفيه شدگان سازمان چريکھـای
فدائی نام ببرنـد در صـفحه  ٥٣٩مـی نويـسند
که چون سازمان اکثريت نـام حـسن توسـلی
را در ليست شھدا قيد کرده اما گروه دھقـانی
نام وی را قيد نکرده پس "اين امر فقط بـه ايـن
علــت مــی توانــد باشــد کــه دھقــانی از تــرور و
اعــدام حــسن توســلی مطلــع بــوده اســت" .
روشن است که با ايـن دروغ ،وزارت اطالعـات
بــا يــک تيــر دو نــشان زده اســت .يعنــی گويــا
چريکھا در سال  ٥٤حـسن توسـلی را تـصفيه
کرده انـد و ايـن را رفيـق اشـرف دھقـانی ھـم
می داند! اتفاقا در مورد حسن توسلی که بـه
گفته خود کتاب مبارزی مذھبی بوده با توجـه
به اين امر که در گزارش پلـيس قيـد شـده کـه
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در شـــرايطی کـــه ســـاواک چنـــين بيـــشرمانه
انقالبيون را کشته وبـا نـام ھـای جعلـی جـواز
دفن برايشان صادر می کـرد و يـا اجـسادشان
را در گوشـــــه و کنـــــارمی انـــــداخت ،وزارت
اطالعــاتی ھــای نويــسنده ايــن کتــاب چقــدر
بيشرمند کـه سـاواک را از ايـن قتـل ھـا تبرئـه
کرده و از آن قتل ھا به عنـوان "تـصفيه" ھـای
سازمان چريکھا اسم می برنـد .بـه ايـن نکتـه
ھم بايد توجه کرد که بـه دليـل شـکل مبـارزه
چريکھــای فــدائی ،حتــی در مــواردی رفقــا بــا
انفجــــار نارنجــــک در صــــورت خــــود ،امکــــان
شناسائی شان بوسيله سـاواک را نـا ممکـن
می ساختند.
برغم ھمـه اﯾنھـا در صـفحه صـفحه ايـن کتـاب
نويــسندگان قلــم بــه مــزد رژيــم مــی کوشــند
چنـــين جلـــوه دھنـــد کـــه ھـــر کـــسی کـــه از
سرنوشت وی اطالع دقيقی در دست نيـست

چنـــين اتھامـــات بيـــشرمانه ای در شـــرايطی
مطرح مـی شـوند کـه ھمـه اسـناد سـاواک و
ھمه بازجوئی ھـای اسـرای فـدائی در اختيـار
نويسندگان کتاب قـرار دارنـد و آنھـا بـا مطالعـه
آنھـا ھــم بــر جعلــی بـودن نامــه ھــای ســاواک
ساخته کامال آگاه ھـستند و ھـم مـی داننـد
که چرا و چگونه احمـد افـشار نيـا و يـا حـسن
توسلی بـه دسـت سـاواک کـشته شـده انـد.
کسانی چنين اتھاماتی را به ما مـی زننـد کـه
خــود شــان اعترافــات دژخــيم ســاواک بھمــن
نادری پور) معروف به تھرانی( را در کتـابی بـه
نام "شگنجه گران می گوينـد" منتـشر کـرده و
می دانند که ساواک جدا از کسانی که آنھا را
زيـــر شـــکنجه کـــشته اســـت افـــرادی را ھـــم
خودش کـشته و اجـسادشان را در خيابانھـا و
بيابانھــا رھــا مــی کــرده اســت.بــرای نمونــه در
صفحه  ٢٢٧کتـاب مزبـور اعترافـاتی از تھرانـی
قيد شده که خودش می گويـد کـه در اوائـل
سال  ٥٧سه نفر را کـه خانـه تيمـی تـشکيل
داده و فعاليت کمونيستی می کردند ،بـه نـام
ھــای ســعيد کــرد قراچورلو،محمــود وحيــدی و
محمـــد رضـــا کالنتـــری را دســـتگير و پـــس از
شــکنجه بــا دادن قــرص ســيانورآنھارا بــه قتــل
رسانده اند .تھرانی شکنجه گر ساواک در اين
مورد می گويد " :به کثيف ترين جنايـت دسـت
زديم و قرص ھای سيانور را ....به آنھا داديم و

احتمــاال از کــسانی اســت کــه بوســيله خــود
چريکھــا کــشته شــده انــد .ولــی واقعيــت اي ـن
اســت کــه ماھيــت مبــارزه مخفــی در شــرايط
ديکتـــاتوری شـــاه آن ھـــم در چـــارچوب يـــک
سازمان سياسی -نظـامی نـه اجـازه مـی داد
که ھمه ھويت ھـم را بداننـد و نـه اجـازه مـی
داد که خود سازمان نيزاز نام اصلی ھر رفيقی
اطالع داشـته باشـد و بداندکـه رفيقـی کـه در
فالن درگيری شھيد شده چه کسی بوده .در
حاليکه ھمه می دانند کـه آنچـه بـه نـام قتـل
ھــای زنجيــره ای معــروف شــد بــدعت امثــال
سعيد امامی ھا نبود بلکه چنان قتل ھائی از
ارثيه ھای باقی مانده از آن سـازمان منحـوس
يعنی ساواک بـود کـه البتـه بوسـيله سـربازان
گمنام امام زمان به کمال رسيده است.
به ھر حال تا آنجا که به داستان سرائی ھـای
وزارت اطالعـــــات در مـــــورد تـــــصفيه ھـــــای
ايــدئولوژيک در صــفوف چريکھــای فــدائی بــر
ميگـردد باﯾــد بگـويم کــه ھـر کــس کمـی وقــت
بگــذارد مــی توانــد از خــود کتــاب فاکــت ھــای
بيشتری جھت اثبات نادرستی چنين ادعـائی
پيدا کند .
حال که روشن شـد ھمـه سـتونھای داسـتان
سرائی نويسندگان کتابِ دشمن نقـش بـر آب
است اجازه بدھيد بـه ايـن نکتـه ھـم اشـاره
کــنم کــه تجربــه انــشعاب آبــان ســال ٥٥کــه
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منشعبين حتی گرايش نظری به حـزب تـوده

کشت ديگـر کـاری بـه مـرده ھـا نداشـت ،امـا

آن ھم درس خواھـد گرفـت و اگـر شـما دھھـا

داشتند و بعد ھا ھم به حـزب تـوده پيوسـتند

قـــــران خوانـــــان ســـــر قبرســـــتانی کـــــه

کتاب ديگر ھم منتشر کنيد قـادر نخواھيـد بـود

خودش نشان می دھد که کسی را به خـاطر

ســکاندارحاکميت ديکتــاتوری کنــونی ھــستند

در عزم مبارزاتی اين نسل خللی وارد سـازيد.

مخــالفتش بــا تئوريھــا و خــط مــشی ســازمان

حتــی از تعــدی بــه شــھدای جنــبش انقالبــی

اتفاقا جوانان ما ھمين کتابھـا را مـی خواننـد و

حــذف نمــی کردنــد .ھمــين کــه تــاريخ نگــارش

مردم ما نيز باز نمانده و از ھيچ رذالتی در ايـن

از البالی حرفھای زھر اگـين شـما بـه واقعيـت

جزوه تـورج بيگونـد کـه بعـد ھـا بـه مانيفـست

زمينه کوتاھی نميکنند .اﯾن جماعت اگـر روزی

مبــارزه ای پــی مــی برنــد کــه وحــشت در دل

منــشعبين تبــديل شــد ارديبھــشت  ٥٥مــی

سنگ قبرھای عزيزان مـا را مـی شکـستند و

دشــمن انداختــه بــود تــا جــائی کــه شــاه در

باشـــد و تـــاريخ شـــھادتش  ١٢مھرســـال ٥٥

يا در تـالش بودنـد تـا آرامگـاه شـھدای مـا را از

صــحبتش بــا اســدﷲ علــم کــه ســالھا وزيــر

نشان می دھد که نظرات مختلف در درون اين

روی زمين محو کنند ،حـال بـا ھمـان ھـدف در

دربــارش بــود در بــاره چريکھــای فــدائی خلــق

تشکيالت در مبارزه با ھم وجـود داشـته انـد و

لباس به اصطالح محقق و تاريخ نـويس تـاريخ

اعتــراف کــرد " :عــزم و اراده آنھــا در نبــرد

کــسی کــسی را بــه خــاطر اعتقــاداتش حــذف

پر افتخار جنبش مـا را آمـاج حمـالت خـود قـرار

اصال باور کردنی نيـست .حتـی زن ھـا تـا

نمی کرده است .

داده اند تا تـاريخ سراسـر دروغ و جعلـی ای را

آخرين نفس بـه جنـگ ادامـه مـی دھنـد.

اجازه بديد که ايـن صـحبت را بـا تاکيـد بـر ايـن

کــه خــود شــان نوشــته انــد را در ميــان جوانھــا

مرد ھا قرص سيانور در دھانـشان دارنـد

موضوع تمام کنم که کتاب دشمن اساسـا بـر

اشاعه بدھند.ھدف آنھا در اين يورش اساسـا

و برای اينکه دستگير نـشوند خودکـشی

روی دو پايه اصلی شکل گرفته است يکی بـر

آلــوده ســاختن ذھــن جوانــانی اســت کــه در

می کنند(١) ".ھمين مبـارزه کـه در آن زمـان

پايه اعترافات زير شکنجه کـه مـن در اينجـا بـه

ھمين رژيم رشد کرده و حال بـرای سـرنگونی

ديکتاتور حاکم را به چنين اعترافـی واداشـت و

طور مختصر ضمن معرفی کتاب صرفا بـه طـرح

ھمـــين ديکتـــاتوری بپاخاســـته انـــد .اراجيـــف

امــروز وزارت اطالعــات را مجبوربــه توســل بــه

شمائی از آن پرداختم و ديگری بر پايه دو نامه

دشمن در باره چريکھای فدائی و نه تنھـا آنھـا

رذيالنه ترين تشبثات برای تحريـف آن نمـوده ،

جعلی کـه بطـور مفـصل در مـورد آنھـا صـحبت

بلکه ھر نيروی مردمی مخالف رژيم ،برای ايـن

منبــع اليزالــی از تجربــه بــرای انقالبيــون جــوان

کردم  .می تـوان بـا قاطعيـت گفـت کـه از

است که اﯾـده بيھـوده بـودن و پـوچ بـودن ھـر

بوده و جوانـان مبـارز بـدون درس گيـری از ايـن

يک طرف با اثبات جعلی بودن نامه ھـای

گونــه کــار تــشکيالتی و مبــارزه تــشکيالتی را

تجربيات قادر نيستند جريانی را بنيـان بگذارنـد

مزبور و از طـرف ديگـر بـا در نظـر گـرفتن

اشاعه دھند آنھم در شرايطی که نسل جوان

که به سرنگونی قطعـی جـالدان حـاکم منجـر

ايــن واقعيــت کــه ســيمای يــک نيــروی

بپاخاسته و کم کم دارد در می يابـد کـه بـدون

بشود .به ياران جوانم پيشنھاد می کنم که در

سياســـی را نمـــی شـــود بـــا تکيـــه بـــر

شکل دادن بـه يـک تـشکيالت انقالبـی ،ھـيچ

زمان مطالعه اين کتاب با توجه به شناختـشان

بازجوئی و اعترافات زير شـکنجه ترسـيم

مبارزه سياسی به سرانجام نمی رسد .

از وزارت اطالعات و دروغھای سخيف اش ،به
اين امـر توجـه کننـد کـه چگونـه در زيـر سـياه

کــرد ،دو پايــه اصــلی کتــاب فــرو ريختــه و
رسوائی جديدی به پرونده سراسر سياه

امروز نسلی پا به صـحنه مبـارزه گذاشـته کـه

ترين ديکتاتوری ھا ھم کـسانی توانـستند بـن

رژيم جمھوری اسالمی اضافه می شود.

در مقابــل چــشمان دريــده و خــونين ســربازان

بستھا را شکسته و طرحی نو در اندازند .

به اين ترتيـب آشـکار مـی شـود کـه ايـن

گمنام امام زمان در صحن دانشگاه فريـاد مـی

تجربــه فعاليــت چريکھــای فــدائی در دھــه ٥٠

کتاب نه يک کار تحقيقـی و تـاريخ نگـاری

زننــد ":مــا زن و مــرد جنگــيم بجنــگ تــا

نــشان داد کــه در زيــر شــديد تــرين پيگردھــای

کــه سازشــکارانی در تــالش انــد تــا آنــرا

بجنگيم" .و در ميان کسانی کـه چنـين فريـاد

دشمن و در شرايط ديکتاتوری شديدا و وسيعا

چنين جلوه دھند  ،بلکه کوشش آگاھانـه

مـــی زننـــد رشـــد گـــرايش سوسياليـــستی

قھر آميـز ،آنھـا توانـستند بـا توسـل بـه مبـارزه

ای اســت بــرای تحريــف تــاريخ مبــارزاتی

واقعيتــی انکــار ناپــذيرمی باشــد .ھمــين کــه

مــسلحانه تــشکيالتی انقالبــی بنــا کــرده و

مردم ما و لکه دار کردن چھره پاک باختـه

دانشجويان دانشگاه شيراز در مقابل چـشمان

فعاليــت انقالبــی را پــيش ببرنــد .از ايــن تجربــه

ترين کمونيستھای جنبش انقالبی ايران،

نيروھـــای ســـرکوبگر فريـــاد مـــی زننـــد کـــه

بايد درس گرفت و با تحليل مشخص از شرايط

تا به اين طريق به خيال خودشان سـدی

سوسياليستھا را دوست دارند و از حق اظھـار

کنونی در جھت ساختن تشکلی انقالبـی کـه

در مقابـل توجــه روزافــزون دانــشجويان و

آنھا دفاع می کنند اين خودش جلـوه روشـنی

ھمه تالش دشـمن جھـت جلـوگيری از شـکل

جوانان نسل کنونی به مبـارزات گذشـته

ازايـــــن واقعيـــــت يعنـــــی رشـــــد گـــــرايش

گيری آن می باشد  ،گام بر داشت.

و به خصوص مبارزات دھـه  ٥٠و تجربـه

سوسياليــستی در ميــان جوانــان مــی باشــد.

اندوزی از آنھا ايجاد کنند.

واقعيتی که آنھا قادر به جلوگيری ازآن نيستند

) : (١خاطرات امير اسدﷲ علم ،يادداشت ھای
محرمانه دربار سلطنتی ايران ،تدوين علينقی
عاليخانی ،ص  ،١۴۶نيويورک ،انتشارات سن
مارتين١٣٧١،

و اين گرايش بطور طبيعی برای درس گيـری از
واقعيت اين است که رژيم شاه وقتي که مـی

گذشته به مبارزات دھه  ٥٠نگاه می کند و از

زﻧﺪه ﺑﺎد ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آزادي اﺳﺖ!

ﭘﻴﺎم ﻓﺪاﻳﻲ
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ﺻﻔﺤﻪ ٢٢

ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﻳﻜﻬﺎي ﻓﺪاﺋﻲ ﺧﻠﻖ اﻳﺮان ﻛﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از درج ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ ﺳﺎواك در روزي ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آن روز رژﻳﻢ ﺷﺎه ،در
ﺗﺎرﻳﺦ دوم ﺧﺮداد  1355ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.

ﭘﻴﺮوز ﺑﺎد ﺟﻨﺒﺶ ﻇﻔﺮ ﻧﻤﻮن ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﻳﺮان
ﺣﻤﻼت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﻳﻜﻬﺎي ﻓﺪاﺋﻲ ﺧﻠﻖ اﻳﺮان ﺑﺎ ﺷﻜـﺴﺖ ﻣﻮاﺟـﻪ
ﺷﺪ.
 70ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد دﺷﻤﻦ ﻛﺸﺘﻪ  ،و ﺑﻴﺶ از  100ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪﻧﺪ .دو ﻗﺒـﻀﻪ ﻣﺴﻠـﺴﻞ و
ﺳﻼح ﻛﻤﺮي ﺳﺎﺧﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ و اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺒﺮد ﻫﺎي ﺗﺪاﻓﻌﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﭼﺮﻳﻜﻬﺎ اﻓﺘﺎد.
 14ﺗﻦ از ﭼﺮﻳﻜﻬﺎي ﻓﺪاﺋﻲ ﺧﻠﻖ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻴﺪﻧﺪ و ﻋﺪه اي از ﻣﺮدم ﻋﺎدي ﺑـﺮ اﺛـﺮ
ﺷﻠﻴﻚ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﭘﺮﺗﺎب ﻧﺎرﻧﺠﻚ ﻣﺎﻣﻮران ﭘﻠﻴﺲ ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺟﻌﻞ اﺳﻨﺎد ،و ﻗﻠﺐ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎ رﺳﻮاﺋﻲ روﺑﺮو ﺷﺪ.
در ﻓﺎﺻﻠﻪ روز ﻫﺎي  26اﻟﻲ  28اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎري دﺷﻤﻦ ﺣﻤﻼت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﻳﻜﻬﺎي ﻓﺪاﺋﻲ ﺧﻠﻖ اﻳﺮان آﻏﺎز ﻛﺮد .اﻳﻦ ﺣﻤﻼت ﺑـﺪﻧﺒﺎل
ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ و ﻛﺸﻒ ﻣﺤﻞ ﭼﻨﺪ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﺻﻠﻲ و ﭘﺸﺖ ﺟﺒﻬﻪ ﭼﺮﻳﻜﻲ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ.
دﺷﻤﻦ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺑﻪ ردﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺎ ﺑﺪﺳﺖ آورد ،وﻟﻴﻜﻦ ﻫﻮﺷﻴﺎري رﻓﻘﺎ دﺷﻤﻦ را وادار ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ زودرس ﻛﺮد و از ﻃﺮف
دﻳﮕﺮ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ و رزﻣﻨﺪﮔﻲ رﻓﻘﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﺎﻳﺸﺎن ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺻﺮه و ﺣﻤﻠﻪ دﺷﻤﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،دﺷﻤﻦ را در اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺳﻴﻊ و ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺧـﻮد ﺑـﺎ ﺷﻜـﺴﺖ ﻛﺎﻣـﻞ ﻣﻮاﺟـﻪ
ﺳﺎﺧﺖ دﺷﻤﻦ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﻫﺎ و اﺳﻨﺎد ﻣﺎ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ .وﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﺳﻼﺣﻬﺎي از دور ﺧﺎرج ﺷﺪه ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﻳﺪ .ﺑﻬﻤﻴﻦ ﻟﺤﺎظ ﻧﻴـﺰ دﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺟﻌـﻞ اﺳـﻨﺎد زد و
ﻋﻜﺲ ﭼﻨﺪ ﺳﻼح را در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از زواﻳﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻌﻨﻮان وﺳﺎﻳﻞ ﺗﺎزه در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﻴﺪ ﺣﻤﻼت دﺷﻤﻦ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻧﻮ
آﻏﺎز ﺷﺪ .در ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻧﻮ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﺸﺖ ﺟﺒﻬﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ رﻓﺖ ﺗﻨﻲ ﭼﻨﺪ از رﻓﻘﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ دو رﻓﻴـﻖ ﺧﺮدﺳـﺎل ﻧﺎﺻـﺮ ﺷـﺎﻳﮕﺎن ﺷـﺎم اﺳـﺒﻲ  11ﺳـﺎﻟﻪ و
ارژﻧﮓ ﺷﺎﻳﮕﺎن ﺷﺎم اﺳﺒﻲ  13ﺳﺎﻟﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻠﻪ دﺷﻤﻦ ﻓﻘﻂ ﻧﻴﻤﻲ از رﻓﻘﺎ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻬﻤﻴﻦ ﻟﺤـﺎظ ﻧﻴـﺰ اﻣﻜـﺎن ﺑـﺮ
ﺧﻮرد ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ زﻳﺎد ﻧﺒﻮد .ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ رﻓﻘﺎ اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎﻳﮕﺎه را ﺑﻪ آﺗﺶ ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﻼﺣﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد از دو ﺟﻨﺎح ﺣﻤﻼت ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺧﻄﻮط ﻓﺸﺮده
ﻣﺤﺎﺻﺮه دﺷﻤﻦ آﻏﻠﺰ ﻛﺮدﻧﺪ .دﺷﻤﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﺮﻳﺐ  500ﻣﺎﻣﻮر وﻳﮋه ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﺴﻠﻬﺎي ﻳﻮزي اﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ و ﻧﺎرﻧﺠﻜﻬﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻛﺮده ﺑـﻮد ﭘﺎﻳﮕـﺎه را ﺷـﺪﻳﺪا
زﻳﺮ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻟﺤﻈﻪ اي ﺣﻤﻼت ﺧﻮد را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻲ ﻛﺮد .در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺗﻌﺪادي از رﻓﻘﺎ از ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎرج ﺷﺪه و در ﺟﺮﻳﺎن ﻳﻚ ﻧﺒﺮد ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﻛﻮﭼﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻪ راه
ﺧﻮد را ﭘﺎك ﻛﺮده و ﭘﺲ از ﻛﺸﺘﻦ ﺑﻴﺶ از  20ﻣﺎﻣﻮر دﺷﻤﻦ و ﻣﺠﺮوح ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻌﺪادي از آﻧﺎن ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه را در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺴﻴﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﻴﻤﺘﺮي ﻧﺎرﻣﻚ ﺷﻜﺴﺘﻪ ،و از
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ .از آن ﭘﺲ ﻣﺎﻣﻮران دﺷﻤﻦ ﺟﺮات ﭘﻴﮕﺮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪاده و رﻓﻘﺎ ﺑﺎ اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﻚ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﭘﻴﻜﺎن ازﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪرﺳﻪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ .رﻓﻘﺎ ﭘﺲ از
ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﺪان ﻣﺤﺴﻨﻲ ﺑﺎ اﻳﺴﺖ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﮔﺸﺘﻲ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻓﺮداد ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻗﺒـﻞ از آﻧﻜـﻪ اﻓـﺮاد ﻣـﺴﻠﺢ ﮔـﺸﺘﻲ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻜﺎﻧﻲ ﺑﺨﻮد ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻠﻴﻚ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ را ﻣﻲ ﻛﺸﻨﺪ و ﺑﺮاه ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎه دﻳﮕﺮ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺻﺒﺢ روز ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻣﻘﺎرن ﻣﺤﺎﺻﺮه ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻧﻮ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﭘﺸﺖ ﺟﺒﻬﻪ دﻳﮕﺮي واﻗﻊ در ﻛﻮي ﻛﻦ ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻧﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪه و ﺑﻌﻠﺖ ﻛﻤﺒﻮد
وﺳﺎﻳﻞ ﺟﻨﮕﻲ اﻛﺜﺮ رﻓﻘﺎ ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺪه و اﻣﻜﺎن ﺧﺮوج از ﻣﺤﺎﺻﺮه را ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ.ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺑﺎ رﻓﻴﻖ ﺷﻬﻴﺪ ﭼﺮﻳﻚ ﻓﺪاﺋﻲ ﺧﻠﻖ ﻋﺰت ﻏﺮوي ﺑﻮد.رﻓﻴﻖ ﻏﺮوي ﻛﻪ زﻧﻲ
 55ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد و در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ "رﻓﻴﻖ ﻣﺎدر" ﺷﻬﺮت داﺷﺖ ،،ﻓﻘﻂ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﺎرﻧﺠﻚ ﺑﻮد اودر ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺑﺎ ﻧﺎرﻧﺠﻚ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﻧﻬﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﭘـﺲ
از از ﭘﺎي اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺗﻨﻲ ﭼﻨﺪ از اﻓﺮاد دﺷﻤﻦ ﺑﺎ ﺷﻠﻴﻚ ﻣﺴﻠﺴﻠﻬﺎي اﻓﺮاد دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﻣﻲ رﺳﺪ .ﺳﺎﻳﺮ رﻓﻘﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ اﻛﺜﺮا وﺳﻴﻠﻪ اي ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺎرﻧﺠﻚ ﻫﺎي دﺳـﺖ ﺳـﺎز و دو
ﻗﺒﻀﻪ ﺳﻼح ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮده و ﭘﺲ از از ﭘﺎي در آوردن ﻋﺪه اي از ﻣﺎﻣﻮران در ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺒﺮد ﺟﺎن ﺧﻮد را در ﭘﻴﺸﮕﺎه اﻧﻘﻼب ﺧﻠﻖ ﻓﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻳﻦ درﮔﻴﺮي ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ  26اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻧﻔﺮات ﺗﺎزه ﻧﻔﺲ دﺷﻤﻦ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ  500ﻧﻔﺮ ﻣـﻲ ﺷـﺪه اﻧـﺪ ﭘﺎﻳﮕـﺎه دﻳﮕـﺮي را در ﻛﻮﭼـﻪ ﻧﻴـﺎزي ﺣـﺪ ﻓﺎﺻـﻞ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎي ﺷﺎرق و ﻗﺎﺳﻢ آﺑﺎد ﺗﺤﺖ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﺑﺪون ﻫﻴﭻ اﺧﻄﺎر ﻗﺒﻠﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه را ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﻧﺎرﻧﺠﻚ و ﺷﻠﻴﻚ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .رﻓﻘﺎي ﻣﻮﺟﻮد در
اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻛﻪ ﭼﻬﺎر رﻓﻴﻖ )دو دﺧﺘﺮ و دو ﭘﺴﺮ( ﺑﻮده اﻧﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﺮح دﻓﺎﻋﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه را اﺟﺮا ﻛﺮده و ﭘﺲ از ﺑﻪ آﺗﺶ ﻛﺸﻴﺪن اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎﻳﮕـﺎه ﺑـﺎ دو ﻗﺒـﻀﻪ ﻣﺴﻠـﺴﻞ و
ﻳﻚ ﺳﻼح ﻛﻤﺮي )ﻳﻜﻲ از رﻓﻘﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻮده اﺳﺖ(ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮده و ﭘﺲ از ﻋﻘﺐ زدن ﻣﺎﻣﻮران دﺷﻤﻦ ﺧﻂ اول ﻣﺤﺎﺻﺮه را ﺷﻜﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺷـﺮﻗﻲ ﭘﻴـﺸﺮوي
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط دﻳﮕﺮي از ﻣﺎﻣﻮران ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .رﻓﻘﺎ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻣﺮدم زﺣﻤﺘﻜﺶ و راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ آﻧﻬﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﻛﻮﭼﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻪ ﺧﻄﻮط
ﻣﺤﺎﺻﺮه را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ و در ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮران درﮔﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﻋﻘﺐ راﻧﺪه و راه ﺧﻮد را ﻣﻲ ﮔـﺸﺎﻳﻨﺪ .در ﻳﻜـﻲ از آﺧـﺮﻳﻦ ﻛﻮﭼـﻪ ﻫـﺎي ﺷـﻤﺎﻟﻲ
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ﭘﺎﻳﮕﺎه "ﻛﻮﭼﻪ اﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻨﻲ" ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﺎﻣﻮران وﻳﮋه ﮔﺎرد ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻲ از ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ او را از ﭘﺎي در آورده و ﭘـﺲ از ﺗـﺼﺎﺣﺐ ﺳـﻼح اﻣﺮﻳﻜـﺎﺋﻲ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻣﻮر
وﻳﮋه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻘﺎﻃﻊ اﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺷﺎرق ﭘﻴﺸﺮوي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺎﻣﻮران در آﺧﺮﻳﻦ ﺧﻂ ﻣﺤﺎﺻﺮه آﻧﻬﺎ را وادار ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ در ﺟﻬﺖ ﻛﻮﭼﻪ ﻫﺎي ﻏﺮﺑـﻲ
ﺷﺎرق ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و راه ﺧﻮد را ﻣﻲ ﮔﺸﺎﻳﻨﺪ در ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎل ﺳﻪ ﺗﻦ از اﻓﺮاد وﻳﮋه ﮔﺎرد ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﺑﺎ رﻓﻘﺎي ﻣﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺪرت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ را از دﺳﺖ داده و ﺑﺎ ﺗﻀﺮع از رﻓﻘـﺎ
ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﻜﺸﻨﺪ .رﻓﻘﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮران ﺟﺰء دﺷﻤﻦ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻣﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و اﻳﻦ ﺳﻪ ﺗﻦ دوان دوان ﺧﻮد را در ﭘﻴﭻ ﻛﻮﭼﻪ ﻫـﺎي ﻏﺮﺑـﻲ
ﺷﺎرق از دﻳﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  .از آن ﭘﺲ رﻓﻘﺎ وارد ﺻﻔﻮف ﻣﺮدم ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در ﺧﺎرج از ﺧﻂ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺒﺮد رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﻮده اﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺣﺎل رﻓﻘـﺎ ﺳﻼﺣﻬﺎﻳـﺸﺎن
را ﺑﺮ ﺳﺮ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮﻳﺎد "ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺷﺎه"!"،ﻣﺮگ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺮدم"! ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻴﺪان ﺻﺎﺑﺮ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻈﺎم آﺑﺎد ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻓﺮﻳﺎد رزﻣﻨـﺪﮔﻲ و ﺣـﻖ
ﻃﻠﺒﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺮدم ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ .در  40ﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻴﺪان ﺻﺎﺑﺮ رﻓﻘﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﭘﻴﻜﺎن ﻣﻤﻠﻮ از ﻣﺎﻣﻮران ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻮن آﻧﻬﺎ را آﻣـﺎده ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ
ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻳﻮرش ﺑﺮده و ﺑﺎ ﺷﻠﻴﻚ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎرا از ﭘﺎي در ﻣﻲ آورﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺼﺎدره ﻳﻚ ﻗﺒﻀﻪ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻳﻮزي ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮوي ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻈـﺎم
آﺑﺎد اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .در ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺷﺎرق ﻧﻈﺎم آﺑﺎد ﮔﺸﺘﻲ دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﻲ  5ﭘﻠﻴﺲ ﻣﺴﻠﺢ راه را ﺑﺮ رﻓﻘﺎ ﻣﻲ ﺑﻨﺪﻧﺪ رﻓﻘﺎ ﺑﺪون ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮوي ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺎ ﺷﻠﻴﻚ ﻳﻚ رﮔﺒﺎر ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺎﻣﻮران را ﻓﺮاري ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺎﻣﻮران اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﭘﻠﻴﺲ را ﺑﻄﻮر آﻣﺎده و روﺷﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ رﻓﻘﺎ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .ﭘـﺲ از آن رﻓﻘـﺎ اﺗﻮﻣﺒﻴـﻞ ﻧﻤـﺮه ﺳـﺒﺰ
ﭘﻠﻴﺲ را ﻛﻪ آرم ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺑﺪﻧﻪ آن ﻣﻨﻘﻮش ﺑﻮده اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻳﺪﮔﺎن ﺻﺪ ﻫﺎ ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم زﺣﻤﺘﻜﺶ و در ﻣﻴﺎن ﺷﺎدي آﻧﻬﺎ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻤﮕﻲ ﺑـﺴﻼﻣﺖ از ﻣﻨﻄﻘـﻪ
ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﺣﻮادث در ﺑﺎﻣﺪاد ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  28اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﭼﻨﺪ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻜﺸﻮﻓﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﻮده اﻧﺪ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﺤـﻞ آﻧﻬـﺎ
ﭘﻲ ﺑﺮده ﺑﻮد ،ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ  .اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻧﻔﻮذي ﺑﻮده اﻧﺪﺑﺎ وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻧﺪك و ﻧﺎرﻧﺠﻜﻬﺎي دﺳﺖ ﺳﺎز ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮده اﻧﺪ  .ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ رﻓﻘﺎي
ﻓﺪاﺋﻲ ﻣﺎ ﺑﺎ دﻻوري ﺑﻴﻤﺎﻧﺪي ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﺧﻄﺎر ﻫﺎي دﺷﻤﻦ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﺒﺮد اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .ﺗﺼﺎوﻳﺮي ﻛﻪ از ﺻـﺤﻨﻪ ﻫـﺎي ﻧﺒـﺮد
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ در ﺻﻔﺤﺎت ﺟﺮاﻳﺪ رژﻳﻢ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه ﻫﻤﮕﻲ ﮔﻮﻳﺎي ﻣﺒﺎرزه ﺑﻲ اﻣﺎن و ﺗﺎ ﭘﺎي ﺟﺎن رﻓﻘﺎي ﻣﺎﺳﺖ در اﻳﻦ درﮔﻴﺮي ﻫﺎ رﻓﻘﺎي درون ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﺎ ﺗﻤﺎم اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك را
ﺑﻪ آﺗﺶ ﻣﻲ ﻛﺸﻨﺪ و ﭘﺲ از آن ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺸﻨﮓ ﺑﻪ ﻧﺒﺮد اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .در اﻳﻦ درﮔﻴﺮﻳﻬﺎ ﻋﺪه اي از رﻓﻘﺎ ﺑﺴﻼﻣﺖ ﺧﻮد را از ﺧﻄﻮط ﻣﺤﺎﺻﺮه دﺷﻤﻦ ﺧﺎرج ﻛﺮده و ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ
ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻲ روﻧﺪ  .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت داﺧﻠﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﻴﺖ در اﻳﻦ درﮔﻴﺮي ﻫﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﻳﺪي ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮران دﺷﻤﻦ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻴﺮاﻧـﺪازﻳﻬﺎي
ﺑﻲ روﻳﻪ و وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﻣﺎﻣﻮران ﺧﻮد ﺑﺎﺧﺘﻪ دﺷﻤﻦ ﺗﻌﺪادي از ﻣﺮدم ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﻣﻲ رﺳﻨﺪ  .ﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ اﻓﺮاد را ﺟـﺰء ﺷـﻬﺪاي ﺧﻠـﻖ ﺑـﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آورﻳﻢ ﭼﺮا ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺳﻴﻨﻪ ﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎي اﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ و ﻧﺎرﻧﺠﻜﻬﺎي اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﺟﻨﺎﻳﺎت دوﻟﺖ ﺷﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت دروﻧﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﻴﺲ ﻛﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﻠﻔﺎت دﺷﻤﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮده اﺳﺖ از:
 – 1اﻓﺴﺮان ﭘﻠﻴﺲ ،ﮔﺎرد و ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﻴﺖ  10ﻧﻔﺮ
 – 2درﺟﻪ داران ﭘﻠﻴﺲ و ﮔﺎرد ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻲ  30ﻧﻔﺮ
 -3ﺳﺮﺑﺎزان وﻳﮋه ﮔﺎرد ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻲ  30ﻧﻔﺮ
در اﻳﻦ ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﺮوﺣﻴﻦ دﺷﻤﻦ ذﻛﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺗﺼﻮر ﻣﻲ رود ﻣﺠﺮوﺣﻴﻦ ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﻧـﺪ .اﻳـﻦ ﺗﻠﻔـﺎت ﺷـﺪﻳﺪ روﺣﻴـﻪ
اﻓﺮاد دﺷﻤﻦ را ﺑﺸﺪت ﭘﺎﺋﻴﻦ آورده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺨﺺ ﺷﺎه ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﮔﺰاﻓﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻮل ﺧﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺰدور ﺑﺪﻫـﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ
آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد اﺳﺘﻤﺎﻟﺖ و دﻟﺠﻮﺋﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻠﻜﻪ روﺣﻴﻪ ﺧﺮاب ﻣﺎﻣﻮران ﺗﺎ ﺣﺪي اﻋﺎده ﺷﻮد.
ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت  ،ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺮاي ﺳﺮ ﭘﻮش ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﺮﻳﺾ و ﻃﻮﻳﻞ رژﻳﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺣﻘـﺎﻳﻖ ،ﭼﻨـﺪ ﻧﺎﻣـﻪ ﺟﻌﻠـﻲ را در
ﺟﺮاﻳﺪ ﻋﺼﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻨﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﭽﺎپ رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﭘﺮده از اﺳﺮار ﻣﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﻧﺪ .اﻳﻨﻬﺎ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﺎرﺳﺎل ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻋﺮاق واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ اﻣﺴﺎل ﻛﻪ رواﺑﻄﺸﺎن
ﺑﺎ ﻋﺮاق ﺧﻮب ﺷﺪه ﻣﺎ را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻲ ﻛﻮﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﻌﻞ ﺳﻨﺪ و دروغ ﺑﺎﻓﻲ اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ را ﻓﺮﻳﺐ دﻫﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ آﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﻪ ﻛﺎر ﺳﻴﺎﺳﻲ و رﻣﻮز رواﺑﻂ ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ آﮔﺎﻫﻨﺪ،ﺟﻌﻠﻲ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را در ﻧﮕﺎه اول ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .وﻟﻲ ﺑﺮاي روﺷﻦ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣـﺎ
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺧﻄﺎي ﻛﻮﭼﻚ ! ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﻴﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎز ﻛﺮده و رﺳﻮاﻳﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ .ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﻴﺘﻲ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ دوﻟـﺖ ﻓﺎﺳـﺪ ﺷـﺎه
،در ﺟﻌﻞ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻜﺎر ﺑﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﻫﺮ ﭼﻪ واﻗﻌﻲ ﺗﺮ! ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮرد ﻗﺒـﻮل ﻣـﺮدم واﻗـﻊ ﺷـﻮد .وﻟـﻲ آﻧﻬـﺎ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ادﺑﻴـﺎت و ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻣـﺎ
ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ اﻧﺪ ،در اﻳﻦ ﻛﺎر ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ .ﭼﺮا ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺟﺎي ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺒﺎرت "دوﺳﺖ ﺷﻬﻴﺪ ﻧﻮروزي" را ﺑﻜﺎر ﺑﺮده اﻧﺪ .ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻣـﺎ ﻛﻤﻮﻧﻴـﺴﺘﻬﺎ ي
اﻳﺮان آﺷﻨﺎ ﺋﻲ دارﻧﺪ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻳﺎران ﺧﻮد را ﻫﻤﻴﺸﻪ و ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ واژه "رﻓﻴﻖ" ﺧﻄﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ و ﻫﺮﮔﺰ رﻓﻘﺎﻳﻤﺎن را ﺑﺎ واژه "دوﺳﺖ" ﻣـﻮرد ﺧﻄـﺎب ﻗـﺮار
ﻧﻤﻲ دﻫﻴﻢ .وﻟﻲ ﻣﺎﻣﻮران ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻌﻠﻲ ﻛﻪ ﻓﺮق ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو را ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎﻫﻲ ﻛﻮﭼﻚ! ﺷﺪه و ﺧﻮد را رﺳﻮا ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ.
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺧﻮدﺑﺎﺧﺘﮕﺎن ﻣﺰدور ﺑﺎ ﺗﻴﺘﺮ درﺷﺖ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ازاﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺗﻜﺎن دﻫﻨﺪه !؟ ﭼﺮﻳﻜﻬﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ وﻟﻲ ﻫﻨﮕـﺎم اراﺋـﻪ ﺳـﻨﺪ و ﻣـﺪرك ﺑـﻪ ﺟﻌﻠﻴـﺎت ﺑـﻲ
ﻣﺤﺘﻮي ﻛﻪ دروغ ﺑﻮدﻧﺸﺎن ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن واﺿﻊ اﺳﺖ روي ﻣﻲ آورﻧﺪ و ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺧﻮد را رﺳﻮا ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ زﻳﺎﻧﻲ ﻧﻤﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ ﺑﻠﻜـﻪ ﺣﻘﺎﻧﻴـﺖ ﻣـﺎ را و
ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ راه ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻋﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

ﭘﻴﺎم ﻓﺪاﻳﻲ

ﺻﻔﺤﻪ ٢٤

ﺷﻤﺎره 113

در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﻘﻼﺑﻴﻮن ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺘﻲ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻮﻳﻦ ﺧﻠﻖ اﻳﺮان ﻣﻮرد اﺣﺘـﺮام و ﺗﺎﺋﻴـﺪ
ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎي آزادﻳﺒﺨﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ و ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارد .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻮﭼﻚ آن ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺎﻣﻬﺎي ﺗﻬﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي آزادي ﺑﺨﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﺳـﺎل ﺑـﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ  19ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﺳﻴﺎﻫﻜﻞ ،ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻮﻳﻦ ﺧﻠﻖ اﻳﺮان ،ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣـﺎ ارﺳـﺎل ﻣـﻲ

"ﺟﺎوﻳﺪان ﺑﺎد ﺧﺎﻃﺮه ﺷﻬﺪاي ﺧﻠﻖ اﻳﺮان "

ﺷﻮد .اﺳﺎﺳﺎ ارﺗﺒﺎط و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﻘﻼﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ اﻣﺮي ﭘﻨﻬﺎن ﻧﺒـﻮده و ﭘﻴﺎﻣﻬـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي

"ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎد اﺗﺤﺎد ﻛﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﻜﺸﺎن اﻳﺮان"

اﻧﻘﻼﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ در ﻧﺸﺮﻳﻪ "ﻧﺒﺮد ﺧﻠﻖ" ارﮔﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.

"ﭘﻴﺮوز ﺑﺎد اﻫﺪاف ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺧﻠﻖ اﻳﺮان"

ﻣﺎ ﺻﺮﻳﺤﺎ اﻋﻼم ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي واﻗﻌﺎ ﻣﺒﺎرز و اﻧﻘﻼﺑﻲ در ﺳﺮاﺳـﺮ ﺟﻬـﺎن و ﺑـﻪ ﺧـﺼﻮص در ﻣﻨﻄﻘـﻪ

"ﺑﺮ ﻗﺮار ﺑﺎد اﺗﺤﺎد ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﻘﻼﺑﻲ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ"

ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﺰدﻳﻜﻲ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ و از ﻫﻴﭻ ﻧﻮع ﻛﻤﻜـﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻧﻴﺮوﻫـﺎ روي ﮔـﺮدان ﻧﻴـﺴﺘﻴﻢ و

"ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺷﺎه و دوﻟﺖ ﻣـﺰدورش ﻛـﻪ دﺷـﻤﻦ

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻣﺎده ﭘﺬﻳﺮش ﻫﺮ ﻧﻮع ﻛﻤﻜﻲ از ﻃﺮف ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﻘﻼﺑﻲ ﺟﻬﺎن و ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﻫـﺴﺘﻴﻢ .ﺷـﻬﺎدت رزﻣﻨـﺪﮔﺎن

ﻛﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﻜﺸﺎن اﻳﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ"

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ در ﺟﺒﻬﻪ ﻧﺒﺮد ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و ﻇﻔﺎر ﮔﻮﻳﺎي اﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ و ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ اﺳﺖ.

"ﭘﻴﺶ ﺑﺴﻮي ﺗﻮده اي ﻛﺮدن ﺟﻨـﺒﺶ ﻣـﺴﻠﺤﺎﻧﻪ

ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻳﻢ،در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ و ارﺗﺠﺎع ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻄﻮر ﻓـﺸﺮده و ﻳﻜﭙﺎرﭼـﻪ ﺑـﺮ ﻋﻠﻴـﻪ ﺧﻠﻘﻬـﺎي ﺗﺤـﺖ ﺳـﺘﻢ

اﻳﺮان"

ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﻘﻼﺑﻲ ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ وﻇﻴﻔﻪ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺻﻔﻮف ﺧـﻮد را ﻣﺘﻘـﺎﺑﻼ ﻓـﺸﺮده ﺳـﺎزﻧﺪ و ﺑﻴـﺎري

"ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﻴﺮوزي راﻫﻤﺎن"

ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻏﻮل اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺰم و ارﺗﺠﺎع ﺟﻬﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ورﻃﻪ ﻫﻼﻛﺖ و ﻧﺎﺑﻮدي ﺑﻜﺸﺎﻧﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﻳﻜﻬﺎي ﻓﺪاﺋﻲ ﺧﻠﻖ اﻳﺮان ﻛﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﻛﺮدن و ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﻛﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﻜﺸﺎن اﻳﺮان  ،و ﺑﺮ اﺳـﺎس
ﺗﺌﻮري ﻇﻔﺮﻧﻤﻮن "ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﻳﺮان" و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺗﺌﻮري ﺟﻬﺎﻧﺸﻤﻮل ﻣﺎرﻛﺴﻴـﺴﻢ -ﻟﻨﻴﻨﻴـﺴﻢ ﻣﺒـﺎرزه

ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﻳﻜﻬﺎي ﻓﺪاﺋﻲ ﺧﻠﻖ اﻳﺮان
دوم ﺧﺮداد  1355ﺧﻮرﺷﻴﺪي

ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻴﺎري ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮو اﻧﻘﻼﺑﻲ ﺧﻠﻖ اﻳﺮان ،و ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﺗﻤـﺎم ﻧﻴﺮوﻫـﺎي اﻧﻘﻼﺑـﻲ ﺟﻬـﺎن ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺑـﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﻲ اﻣﺎن ﺧﻮد ﺗﺎ ﭘﻴﺮوزي ﻧﻬﺎﺋﻲ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻋﺘﺼﺎب در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮﺋﻴﻨﮓ
در روز  ٢٧اکتبر طرح پيشنھادی برای قرارداد جديد مورد توافق روسای اتحاديه بين الملل تکنسين ھا و کارگران صنايع فـضايی ) (IAMو
مديريت ھواپيماسازی بوئينگ قرار گرفت و قرار شد که در روز دوم نوامبر اﯾن توافقات به رأی کارگران گذاشته شود .اما اﯾن توافقات از
آنجا که خواسته ھای کارگران اعتصابی در آن ناديده گرفتـه شـده ،بالفاصـله مـورد اعتـراض آگـاه تـرين عناصـر  ٢٧٠٠٠کـارگری کـه از ۶
سپتامبر در اعتصاب به سر می برند قرار گرفت .در قرارداد جديد به مراتب بيش از قرارداد ضد کارگری پيشين ،حق و حقوق کارگران زير
پا گذاشته شده است .و در آن ھيچ نوع مکانيسمی برای متوقف کردن عملکردھای ضدکارگری سرمايه داران "بوئينـگ" از جملـه اخـراج
کارگران سابقه دار و جانشين کردن آنھا با کارگران قراردادی و يا انتقال توليد به کارگاه ھای غيراتحاديه ای ،درنظر گرفتـه نـشده اسـت.
برعکس ،اﯾن توافقات ھرچه بيشتر دست سرمايه داران را برای استثمار کارگران باز گذاشته است .از اين رو است کـه مـديريت بوئينـگ
طی قراردادی که با کارخانه غيراتحاديه ای ) NBLنيو بريد لجستيکس -نسل جديد لجستيک( بسته ،توليد بخـشی از قطعـات ھواپيمـای
جديد بوئينگ  ٧٨٧را به اين کارخانه واگذار کرده است .کارخانه  NBLدر کارولينای شمالی واقع شده و از بازار نيروی کار بسيار ارزان اين
ايالت )که در اثر بحران اقتصادی کنونی نيز گسترده تر شده( سود می برد.
يکی از حيله ھايی که مديريت کارخانه در تنظيم قرارداد جديد به کار برده ،افزايش مدت آن از  ٣سال به  ۴سال است تا از اﯾن طرﯾق بـه
خيال خود بتواند جزئيات دقيق اجحافاتی را که در حق کارگران انجام می دھد پنھان نگه دارد .در قرارداد جديد )که روسای اتحاديه آن را
قدمی به جلو ناميده اند( آمده است که درطول  ۴سال جمعأ  ١۵درصد به حقوق کـارگران اضـافه شـود ،کـه برابـر بـا  ٣·٧۵درصـد در ھـر
سال خواھد بود .در صورتيکه کارگران اعتصابی خواھان حداقل  ١٣درصد افزايش حقوق در طول  ٣سال )حدود  ۴·٣درصد در ھـر سـال(
بودند .ھرچند که ھمين مقدار نيز خيلی کمتر از نرخ رشد تورم ساالنه در امريکا می باشد.
اعتصاب کارگران بوئينگ که چند روز پيش از اوجگيری بحران مالی امريکا شروع شد ،تاکنون موجـب ميلياردھـا دالر ضـرر بـرای صـاحبان
کارخانه شده است .در چنين شرايطی مديريت کارخانه با دادن امتيازات بسيار ناچيزی به کـارگران تـالش کـرده کـه قـرارداد جديـد را بـه
کارگران تحميل کند و ھر چه زودتر آنھا را وادار به خاتمه اعتصاب کند .به عنوان مثال برغم آن که مـديريت کارخانـه از مـدتھا پـيش اعـالم
کرده بود که در سال جديد بخش بيشتری از حقوق کارگران را به عنوان سھم کارگران برای صندوق بيمه بھداشت و درمان ،کسر خواھد
کرد ،اما در حال حاضر در اثر مقاومت و مبـارزات کـارگران در ايـن مـورد عقـب نـشينی کـرده و در قـرارداد جديـد تغييـری در ميـزان سـھم
کارگران به صندوق بيمه داده نشده است .اين تنھا مورد در قرارداد جديد است که در تضاد با خواسته ھای کارگران اعتصابی نيست.
عليرغم اينکه کارگران اعتصابی کامأل نسبت به نتايج پذيرش قرارداد ضدکارگری مذکور آگاھی دارند و می دانند که اين قرارداد به مراتب
از قرارداد پيشين استثمارگرانه تر است ،اما روسای اتحاديه توانستند با بھانه قرار دادن بحران مالی کنـونی و شـرايط اقتـصادی وخـيم
کارگران ،آنان را راضی به پذيرش قرارداد مذکور کنند .درنتيجـه  ٧۴درصـد از کـارگران در روز شـنبه اول نـوامبر رأی بـه پـذيرش قـرارداد و
خاتمه اعتصاب دادند .بسياری از کارگران در مصاحبه با يک کانال راديويی کانادايی توضيح دادند که چـه مـشکالتی را در زمـان اعتـصاب
داشتند و يکی از داليلی که آنھا را مجبور به پذيرش شرايط کارفرما کـرد ،فـشار اقتـصادی بـود .آنھـا در زمـان اعتـصاب حقـوقی دريافـت
نکردند.
اکنون اعتصاب به پايان رسيده و کارگران به سر کار برگشته و با کار طاقت فرسای شبانه روز خود برای انجام  ٣۵٠٠قراردادی که در اثـر
اعتصاب عقب افتاده بود تالش می کنند .اين قراردادھا بيش از  ٣۴٩ميليارد دالر به جيب سرمايه داران بوئينگ سـرازير خواھنـد کـرد .در
حاليکه حقوق کارگران نسبت به پيش از اعتصاب کاھش يافته است .قراردادی که بـا ھمکـاری اتحادﯾـه ھـای سازشـکار و بـی خاصـيت
کارگری به کارگران بوئينگ تحميل شده انعکاس دﯾگری از ادامه سياستھای ضـدکارگری سـرمايه داران اسـت کـه در چنـد دھـه اخيـر در
تمام دنيا با ھدف بازپس گرفتن اندک دستاوردھای باقيمانده از مبارزات کارگری گذشته درپيش گرفته اند .و بخصوص در شرايط کنـونی
امپرياليستھا شديدأ در تالش ھستند که بار بحرانھای مالی سرمايه داری را بـه دوش کـارگران بياندازنـد و درنتيجـه بـيش از پـيش بـرای
تحميل قراردادھای ضدکارگری و ايجاد نفاق و رقابت در ميان کارگران کشورھای مختلف تالش می کنند.
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ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﺄﻣﻮر ان
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ و ﺧﻮش
رﻗﺼﻲ ﻓﺮخ ﻧﮕﻬﺪار

جوان مبارز از الگوھـای
انقالبی خود و محـروم
کــردن آنـــان از تجـــارب
تئوريک و عملی نھفته
در تــــاريخ چريکھــــای
فدايی خلق می باشد
تا به اﯾن طرﯾق بتواننـد
از رشــد انقالبــی ايــن
نــسل جديــد مبــارزين
جلـــوگيری نماﯾنـــد .در
واقــــع ،توســــل بــــه
ترفنـــــدھايی ماننـــــد
تحريــف تــاريخ مبــارزات
انقالبـــــی چريکھـــــای
فـــدايی خلـــق ايـــران
تداوم ھمـان سياسـت
سرکوب و پيشگيری از
رشـــد مبـــارزات تـــوده
ھای تحت ستم اﯾـران
توســط رژيــم جمھــوری
اسالمی می باشد.
فـــــراز جديـــــدی از
چکمــه ليــسی فــرخ
نگھدار!

در بھــار  ١٣٨٧کتــابی بــه نــام "چريکھــای
فدايی خلق از نخستين کنش ھـا تـا بھمـن
 " ١٣٥٧توســـــط وزارت اطالعـــــات رژيـــــم
جمھوری اسالمی منتشر شد .اين کتاب بـا
اســـتناد بـــه مکاتبـــات درونـــی ســـاواک و
گزارشـــھايی از بـــازجويی ھـــای زنـــدانيان
سياسی مرتبط با اﯾن نيـروی سياسـی در
نيمه اول دھه  ،١٣۵٠نوشته شده که البته
اولــين و آخــرين تــالش بــرای تحريــف تــاريخ
چريکھای فـدايی خلـق و خدشـه دار کـردن
چھـــره بنيانگـــذاران و اعـــضای مبـــارز ايـــن
ســـازمان از طـــرف وابـــستگان بـــه رژﯾـــم
جمھوری اسالمی نيست .اين کتـاب تمامـأ
آلــوده بــه دروغ ھــا و اتھامــات کثيــف عليــه
مبارزين انقالبـی ،تروريـست خوانـدن آنھـا و
تحرﯾف کامل روﯾدادھای تارﯾخی در دھه ٥٠
می باشد.
مھمترين نکته ای که در رابطه با کتاب فـوق
ابتدا بايد روی آن تعمق نمود ،اھداف رژيم از
نوشتن چنـين کتـابی اسـت .آيـا ايـن کتـاب
صــرفأ تالشــی مذبوحانــه بــرای خدشــه دار
کــردن چھــره انقالبــی بنيانگــذاران و اعــضای
سازمان چريکھای فدايی خلق ايران در دھه
 ٥٠مــی باشــد؟ در اﯾــن صــورت باﯾــد دﯾــد
ضرورتی که رژيم را وادار کـرده کـه دسـتگاه
اطالعاتی عرﯾض و طويل خود را صرف اتھام
زدن به انسانھايی کند که بطـور فيزيکـی در
ميان ما نيستند ،چيست؟
آنچــه آشــکارا و بطــور برجــسته در تــالش
دســت انــدرکاران کتــاب دشــمن دﯾــده مــی
شــود ،اﯾــن اســت کــه آنھــا کوشــيده انــد
اسطوره ھای انقالبی خلـق ،ايـن سـتارگان
تابناک تاريخ مبارزات معاصر مردم ما را آمـاج
تيرھای زھرآگين خود قرار دھند .امـا ،ھـدف
از اﯾن کار کينه توزانه دور کردن ذھـن نـسل

در انتھــای پيــشگفتار
کتــــاب مــــورد بحــــث وزارت اطالعــــات ،از
"ديگرانی" خواسته شده کـه روايـت آنھـا از
تاريخ چريکھای فدايی خلق را تکميل کننـد.
فرخ نگھدار چکمه ليس بارگاه الجـوردی ھـا
ﯾکــی از اولــين "ديگرانــی" اســت کــه بــه آن
خواست پاسخ مثبـت داده و بـا تأﯾيـد تـارﯾخ
نوﯾسی وزارت آدم کش و جناﯾتکار جمھوری
اسالمی و کوشش در تکميـل حمـالت زھـر
آگين آنـان بـر عليـه مـردم اﯾـران ،بـه خـوش
رقصی پرداخته است.
فرخ نگھدار با ھدف فريب افکار عمـومی ،در
نوشته خود تبليـغ ميکنـد کـه گويـا رژيـم بـه
مــرور دمکراســی را يــاد گرفتــه و امــروز بــا
مھربــانی و دلــسوزی فــراوان و بــدون ھــيچ
غرض و مرضی صرفأ برای پـژوھش تـاريخی
و درس گــــرفتن از اشــــتباھات چريکھــــا و
آمــوزش راه صــلح و صــفا و تغييــر جامعــه از
طريق مسالمت آميـز بـه انتـشار ايـن کتـاب
دســت زده اســت .او مــی نويــسد" :از بــدو
تاسيس جمھوری اسالمی اﯾـران ،تـا کنـون
کتب و نشرﯾات منتـشره توسـط موسـسات
وابــــسته بــــه دولــــت در بــــاره احــــزاب و
ســازمانھــای اپوزﯾــسيون ھمــواره بــسيار
خــصمانه و ﯾــک جانبــه بــوده و ھمــواره بــا
اعتـــراض و خـــشم ھـــواداران آنھـــا مواجـــه
شــدهانــد .نوشــته آقــای محمــود نــادری بــا
زبــانی متفــاوت نوشــته شــده اســت ...دو
کتاب دﯾگر بـا نـامھـای "سـازمان مجاھـدﯾن
خلق ،پيداﯾی تا فرجام" و "حزب توده اﯾـران،
از شــکل گيــری تــا فروپاشــی" در طــول ﯾــک
ساله اخير انتشار ﯾافتهاند .ھنوز فرصت کند
و کاو جـدی تـر در آنھـا بـراﯾم ميـسر نـشده
است .امـا بـا ورق زدن کتـاب ھـم مـیتـوان
فراوانی برداشتھای ﯾک جانبه ،کج بينی و
تحرﯾــف را در تمــام بــرگھــا حــس کــرد .کــار

ﺻﻔﺤﻪ ٢٥
آقای داوری از اﯾن زاوﯾه متفاوت اسـت )".در
اﯾنجا اسم "داوری" از طرف فـرخ نگھـدار بـه
اشتباه به جای "نـادری" نوشـته اسـت کـه
نـامی اسـت کــه وزارت اطالعـات بـه عنــوان
نويسنده بر روی کتاب گذاشته است(.
خــائن مــشھور ،فــرخ نگھــدار در بخــشی از
نوشته اش با يادآوری شور و شـوق جوانـان
برای کسب اطالعات ھرچه بيشتر در مـورد
چريکھای فدايی خلق ،به رژيـم انتقـاد مـی
کند که چرا در کتابش از زبـان تئوريـک بـرای
کوبيــدن مــشی انقالبــی چفخــا اســتفاده
نکــرده و در نفــی تئــوری مبــارزه مــسلحانه
"ناپيگير" است؛ و خود در بخشی از نوشـته
اش به "تکميل" تبليغات کتاب وابستگان بـه
وزارت اطالعــات بــر عليــه چرﯾکھــای فــدائی
خلــق پرداختــه و نوشــته اســت" :ھنــوز در
نھان خانه ذھن آقای نـادری  ،درسـت مثـل
ذھن ناپختـهی چرﯾـکھـا ،نـوعی از جنـبش
مــسلحانه متــصور اســت کــه مــیتوانــد بــه
"خــشونت غيــر ضــرور" آلــوده نــشود .اﯾــن
بـسيار خطرنـاک و اغــوا کننـده اسـت .ھــيچ
جنبش سياسـی ،و ھـيچ قـدرت حکـومتی،
وجود ندارد که حق رﯾخـتن خـون انـسان را،
با ھـر انگيـزه و بھانـهای ،حـق مـسلم خـود
بداند؛ و در درون خود ،حتی با پارهھـای تـن
خود ،دﯾرتر ﯾا زودتر ،ھمان نکند که بـا خـصم
خود میکنـد .آن کـه قھـر را "مامـای تـارﯾخ"
تصور مـیکنـد ،دنيـا را جھـنم مـیکنـد و در
جھــنم تــر و خــشک بــا ھــم مــیســوزند.
نھضتی که ارنستو چه گوارا نمـاد نامـدار آن
است ،ھم در دل خود ھمان حقـاﯾق تلخـی
را مــیپــرورد کــه سرگذشــتھــای تراژﯾــک
فــدائيان خلــق در دل مــیپرورﯾــد .نقــد آقــای
نادری از مشی خشونت آميز و پی آمدھای
آن ھنوز ﯾک نقد رادﯾکال نيست" .
فرخ نگھدار در ابراز نوکری نسبت به جالدان
وزارت اطالعــات و چکمــه ليــسی آنــان بــه
نشان دادن ھمين حـد ضـدﯾت بـا چرﯾکھـای
فدائی خلق اکتفـا نکـرده و روضـه "حقيقـت
مسکوت" ھم برای آنـان خوانـده اسـت کـه
مطابق آن گويا مارکسيستھا دشمن واقعی
رژيم پھلوی و اربابـان امپرياليـستش نبودنـد
بلکه گوﯾا دشمن واقعی آنھا روحانيـت بـود.
وی به طور واضح می گوﯾد که" :شگفت آن

است که خود دربار ھم چشم بسته تحليل
 CIAرا پذﯾرفتـــه و چرﯾـــکھـــای فـــداﯾی را
"دشـــمن اصـــلی" مـــیدﯾـــد و نـــه نھـــضت
روحـــانيون شـــيعه بـــه پيـــشواﯾی آﯾـــتﷲ
خمينی را ) ".توجه کنيد که چه موذی گری

رذﯾالنــه ای در اﯾــن ســخن نھفتــه اســت!
گوئی در دھه  ٥٠اﯾن آخوندھا بودنـد کـه بـا
مبارزات قاطعانه خود پاﯾه ھای رژﯾم شـاه را
به لرزه در آورده و رژﯾم را مستأصل ساخته
بودند و نه چرﯾکھای فـدائی خلـق و جنـبش
مسلحانه ای کـه آنھـا آغـازگرش بودنـد( .او
ھمچنين با مطلع نـشان دادن خـود نـسبت
به کـارکرد دسـتگاه ھـای پليـسی -امنيتـی
)اخذ شده از درس ھای ک.گ.ب!؟ ( مطرح
می کند" :اگر ھدف »موسـسه مطالعـات و
پژوھشھای سياسی« ،از انتشار اﯾـن نـوع
کتـــابھـــا ،تـــروﯾج درسھـــای تـــارﯾخ بـــرای
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فدائی ھا مطرح نبود و حتـی کوشـش او در
پنھان کردن خـود در پـشت نـام رفقـا حميـد
اشــرف و ﯾــا بيــژن جزنــی ،ھيچوقــت باعــث

ھمپالگيھــايش بخــش بزرگــی از ايــن
ســــازمان را بــــه مــــنجالب دفــــاع از
جمھـــوری اســـالمی کـــشاند ،ھمـــان
بخشی که تحـت عنـوان
"اکثريت" خائن شـناخته
شده است.

کادرھای خبرهای باشد که کارشـان تحليـل
دادهھای سياسی ،بـه منظـور توصـيهھـای
سياست گذاری policy recommendations
باشــد،آنگاه باﯾــد گفــت اﯾــن
موسسه با مسکوت گـذاردن
اشــتباه اســتراتژﯾک شــاه و
پــــشتيبانانش در تــــشخيص
"دشــمن اصــلی" و انتخــاب
درســت "جھــت واردن آوردن
ضــربه اصــلی" علــت اصــلی
موجودﯾــت و مــسووليت خــود
امروز با انتشار کتاب دشمن کسانی پيدا می شوند که گوئی کـه فـرد ﯾادشـده
را نادﯾده گرفته است".
ً
بيانگر جنبش فدائی اسـت در قالـب ظـاھرا مخالفـت بـا او مـی کوشـند تـا تـب

با توجه به آنچه گفته شـد،
روشـــن اســـت کـــه چنـــين
فــردی ھيچگونــه ســنخيتی
با چريکھای فدائی نداشـته
و در مــوقعيتی نيــست کــه
"جھـــــــت روشـــــــنائی
ستيزه جويی خود بـا مـشی انقالبـی چريکھـای فـدايی خلـق را بگونـه ای فـرو
نشانند .البته بعضی ھمين کار را بدون ذکر نام رسوای فـرخ نگھـدار انجـام مـی
حتی اگر نوشته فوق از نوکر
بخــشيدن بــه "برخــی از
دھند .در مورد اﯾن افراد ھم باﯾد گفت که در شراﯾطی که جمھوری اسـالمی بـا
حقير بارگاه الجـوردی را ھـم
نادانــــستهھــــا و کــــج
حمله به چرﯾکھای فدائی خلق و خط مشی انقالبی آنان در واقع قصد خاموش
نادﯾده بگيرﯾم ھر کـسی کـه
دانستهھا و کدورتھای
کردن مبارزات توده ھای تحت ستم اﯾران را دارد ،ھم آوازی با کتاب اخير تنھا به
دارای اندک آگاھی سياسی
حقــاﯾق و حــوادث تــارﯾخ
معنی آب رﯾختن به آسياب دشمن است .تنھا مغرضين و در بھترﯾن حالـت کوتـه
اندﯾشان نادان ممکن است اﯾن واقعيت را از نظـر دور داشـته و بـدون توجـه بـه
اســت ،از درجــه ضــدﯾت فــرخ
نـــسل خـــود نـــورافکن"
منظور و اھداف شدﯾداً ضد انقالبی جمھوری اسالمی از انتشار کتاب اخير  ،بـه
نگھــدار بــا چرﯾکھــای فــدائی
شود  ".بنابراين در برخـورد
ﯾاد کھنه مخالفت ھای خود با تئوری و نظرﯾات چرﯾکھـای فـدائی خلـق افتـاده و
بـــه کتـــاب اخيـــر دشـــمن
خلق مطلع بوده و مـی دانـد
به تأﯾيد اتھامات رژﯾـم نـسبت بـه چرﯾکھـا و از جملـه "ترورﯾـست" خوانـدن آنـان
تنھاکسانی می توانند فـرخ
کــه او ھمــواره در حــالی کــه
بيافتند.
نگھــدار را بيــانگر چرﯾکھــای
خــود را منتــسب بــه "فــدائی
ھا" جا زده ،با غيض و غضب تمـام بـر عليـه نشد که کسی فـرخ نگھـدار را منتـسب بـه فدائی خلق جا بزنند و به نقش " نـورافکنی
فــدائی ھــا و تئــوری مبــارزه مــسلحانه آنــان فدائی ھا بخواند .برای آگاھی خواننده الزم " وی تکيــه کنندکــه قــصد دارنــد بــدنامی و
تاخته و بطور ھيسترﯾک بر عليـه آنھـا تبليـغ است توضيح داده شود که فرخ نگھدار در رســوائی او را وســيله ای بــرای الپوشــانی
نمــوده اســت .امــا امــروز بــا انتــشار کتــاب سال ) ١٣۴۶که ھنوز سچفخا تـشکيل تأﯾيد خود از اتھامات تھيه کننـدگان آن کتـاب
دشمن کسانی پيدا مـی شـوند کـه گـوئی نــشده ب ـود( پــس از دســتگيری رفيــق بر عليه جوانان مبارز و توده ھای تحت ستم
که فرد ﯾادشده بيانگر جنبش فـدائی اسـت بيــژن جزنــی و تنــی چنــد از مبــارزﯾن اﯾران قرار داده و با ھمپالگی ھای الجـوردی
در قالب ظاھراً مخالفـت بـا او مـی کوشـند مــرتبط بــا ايــن گــروه در ھمــين ارتبــاط ھا و سعيد امـامی ھـا متحـد و ھـم سـخن
تا تب ستيزه جويی خود با مـشی انقالبـی دســتگير شــد و بــه پــنج ســال زنــدان گردند.
چريکھــای فــدايی خلــق را بگونــه ای فــرو محکوم گردﯾد .او در آبان  ١٣۴٩پيش از
نشانند .البته بعضی ھمين کار را بدون ذکـر تمام شدن حکم  ۵ساله اش ،نامـه ای مرزبندی انقالبی بـا چرنـدﯾات اخيـر دشـمن
نام رسوای فرخ نگھدار انجام می دھنـد .در به "پيشگاه شاھنشاه آريامھر" نوشته وقتی امکانپذير است که افراد بتوانند منافع
مـــورد اﯾـــن افـــراد ھـــم باﯾـــد گفـــت کـــه در و با ابراز ندامت از زنـدان آزاد شـد .امـا مـــردم ســـتمديده را دريابنـــد ،بفھمنـــد کـــه
شراﯾطی که جمھوری اسالمی با حمله بـه ھنوز مدت کوتاھی از آزادی بر اسـاس جنگی کـه رژيـم بـراه انداختـه ،جنـگ ميـان
چرﯾکھای فدائی خلق و خط مشی انقالبی نــدامت او در بيــرون از زنــدان نگذشــته انقــالب و ضــدانقالب ،جنــگ ميــان رژيــم بــا
آنــان در واقــع قــصد خــاموش کــردن مبــارزات بــود کــه در  ١٩بھمــن  ١٣۴٩رزمنــدگان طبقــات زحمــتکش و تحــت ســتم اســـت.
تــوده ھــای تحــت ســتم اﯾــران را دارد ،ھــم انقالبی ،حماسه سياھکل را آفريدند و مــسئله بــر ســر جلــوگيری از ارتقــاء آگــاھی
آوازی با کتاب اخير تنھا به معنی آب رﯾخـتن ســپس چريکھــای فــدايی خلــق رســما نسل جوان مبارز و محروم کردن او از تجارب
به آسياب دشمن است .تنھا مغرضـين و در اعالم موجوديـت کردنـد .پـس از اينکـه انقالبی ﯾک دوره از تارﯾخ مبارزاتی مردم مـا
بھترﯾن حالـت کوتـه اندﯾـشان نـادان ممکـن رژيم عکسھای انقالبيون را منتشر کرد اســت؛ و ھمــه اﯾنھــا بــه خــاطر جلــوگيری از
اســت اﯾــن واقعيــت را از نظــر دور داشــته و و  .....و دسـتگيری ھـا در دانـشگاه ھــا متشکل شدن و تشدﯾد مبارزه جوانان مبارز
بدون توجه به منظـور و اھـداف شـدﯾداً ضـد شروع شد ،فرخ نگھدار از تـرس اينکـه و انقالبــی بــر عليــه رژﯾــم دﯾکتــاتور حــاکم و
انقالبی جمھوری اسالمی از انتـشار کتـاب مبادا سـاواک بـه سـراغ او نيـز )کـه بـا تغيير شراﯾط ظالمانه موجود است .کسانی
اخير  ،بـه ﯾـاد کھنـه مخالفـت ھـای خـود بـا حميــد اشــرف ھــم دانــشگاھی بــود( کــه در چنــين شــرايطی بــه جــای افــشای
تئــوری و نظرﯾــات چرﯾکھــای فــدائی خلــق برود ،با کمک قاچاقچی به افغانـستان اھـــداف و اغـــراض ضـــد خلقـــی جمھـــوری
افتاده و بـه تأﯾيـد اتھامـات رژﯾـم نـسبت بـه فرار کرد .پس از مدتی ساواک متوجـه اسالمی ،با نوﯾـسندگان دسـتگاه پليـسی-
چرﯾکھا و از جمله "ترورﯾست" خوانـدن آنـان غيبــت او شــد و در نتيجــه فــرخ نگھــدار امنيتی رژﯾم و با امثال فـرخ نگھـدار ھـا ھـم
بوسيله قاچاقچيان مرتبط با ساواک در ســخن شــده و چريکھــا را مــورد حملــه قــرار
بيافتند.
فرخ نگھدار با بی شرمی فراوان در نوشته افغانــستان دســتگير ش ـده و بــه ايــران می دھند ،چه مغرض باشند و چـه نـادان و
اخيرش سعی کـرده اسـت خـود را يکـی از بازگردانده و مجددأ زنـدانی شـد .او در کوته بـين ،درواقـع آب بـه آسـياب جمھـوری
صــاحب نظــران ســازمان چريکھــای فــدايی دادگاه شاه بار ديگر بـه  ۵سـال زنـدان اسالمی می ريزند.
خلــق در ســالھائی کــه خــط انقالبــی بــر آن محکوم گرديـد کـه ايـن بـار بـدون ابـراز
حــاکم بــود و از نزديکــان مبــارزين دھــه  ۴٠و ندامت ،پس از خاتمه دوران محکوميت واقعيت اﯾن است که چه لجن پراکنی ھـای
 ۵٠جـا بزنـد تـا بـه اﯾـن طرﯾـق تأئيـد خــود از ســرانجام از زنــدان آزاد شــد .در ايــن وزارت اطالعــات و چــه خــوش رقــصی ھــای
چرنديات وزارت اطالعات را قابل پذيرش کند .زمــان بــا اوج گيــری انقــالب مــردم در فرخ نگھدار و چه دو دوزه بازی کـسانی کـه
بــا ايــن ھــدف اســت کــه او بطــور مــضحک و ســـالھای  ٥٦و  ٥٧و تـــسھيل شـــرايط زﯾر لوای اﯾراد گيری بـه چنـان خـائنينی ،بـه
البته با وقاحت تمام خـود را بـا رفيـق حميـد مبارزه و تغيير فـضای امنيتـی جامعـه ،تخطئــه ﯾــک دوره از مبــارزات مــردم مــا مــی
اشــرف ســنجيده و در ســير اﯾــن رﯾاکــاری  ٢ -٣مــاه قبــل از قيــام  ٥٧در ارتبــاط بــا پردازنــد ،قــادر نخواھنــد بــود چھــره تابنــاک
گستاخانه ،از " نبـرد فـدائيان" دم مـی زنـد .ســازمان چريکھــای فــدايی خلــق قــرار جنــبش انقالبــی مــردم اﯾــران در دھــه  ٥٠را
اما واقعيت اﯾن است که در تمام طـول نبـرد گرفته و نقـش بزرگـی در انحـراف ايـن خدشه دار سازند.
فــدائيان در نيمــه اول دھــه  ،٥٠فــرخ نگھــدار ســازمان از خــط انقالبــی بــازی نمــود و سھيال دھماسی
ھرگز به عنوان فدائی و ﯾا حتی منتسب به بعــــد از قيــــام بھمــــن ،بــــا ھمکــــاری  ٢٥اکتبر ٢٠٠٨
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ﺻﻔﺤﻪ ٢٧

اوﺑﺎﻣﺎ  ،ﻣﻬﺮه ﺳﻴﺎه رﻧﮓ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ !
با پيروزی باراک اوباما  -سناتور اﯾالت اﯾلينوی از حـزب دمکـرات
بر رقيب انتخاباتی خود جان مک کين  -سناتور اﯾالـت ارﯾزونـا از
حزب جمھورﯾخواه  ،مھـره جدﯾـدی از بـورژوازی آمرﯾکـا بـا خـرج
 ٧٠٠ميليــون دالر ھزﯾنــه ھــای انتخابــاتی  ،موفــق شــد کــه بــه
عنوان "رئيس جمھور منتخـب" از بيـستم مـاه ژانوﯾـه  ٢٠٠٩بـه
کاخ سفيد راه ﯾابد.
بدون شک مجموعه تمام کمک ھای مالی کمپانی ھـای بـزرگ
به ھمه کاندﯾدا ھای رﯾاسـت جمھـوری از ارقـام بـسيار بـاالئی
تشکيل ميشود ولی بر طبق بررسی روزنامه ھـا  ،کمـک ھـای
مالی  ٧٠٠ميليون دالری کمپانی ھای بزرگ تنھا و تنھـا بـه ﯾـک
کاندﯾدا ﯾعنی اوباما ،حتی در تارﯾخ انتخاباتی رﯾاست جمھـوری
در آمرﯾکا امر بی سابقه ای بـوده اسـت! اﯾـن در حـالی اسـت
که کمک ھای مالی بـه صـندوق انتخابـاتی رقيـب سياسـی او
ﯾعنی جان مک کين  ،چيـزی بـين  ٥٠تـا  ٦٠ميليـون دالر تخمـين
زده شده بود.
تبليغات پيرامون انتخاب باراک اوباما به عنوان چھل و چھـارمين
رئيس جمھور آمرﯾکـا کـه از ﯾـک پـدر سـياه پوسـت و ﯾـک مـادر
سفيد پوست متولد شده  ،باعث شـد کـه در دل سـاده لوحـان
آمرﯾکاﯾی و ساده دالن دﯾگر کشور ھا اﯾن توھم پيش بياﯾـد کـه
چون رنگ پوست اوباما سـياه اسـت  ،و چـون قـرن ھاسـت بـر
سياھان بی عدالتی روا شده است  ،اﯾن مـسئله کمـک ميکنـد
کــه وی بــر معــضالت متعــدد اجتمــاعی ای کــه از ذات نظــام
سرماﯾه داری و امپرﯾاليسم به عنوان آخرﯾن مرحلـه اﯾـن نظـام
ناشی ميشود  ،فائق آﯾد! تو گوئی اﯾن رنگ پوست انسان چه
ســفيد  ،چــه ســياه اســت کــه تعيــين کننــده طــرز فکــر و بيــنش
اوست و جاﯾگاه طبقاتی افراد در شيوه توليد  ،اﯾن که آن ھا به
کدام طبقه تعلق دارند و پشتيبان منافع کـدام طبقـه ھـستند و
بر اﯾن اساس دارای چه بينش و طـرز فکـری مـی باشـند  ،بـی
معنــی ســت .چنــين تــوھمی را بخــش اعظــم ســرماﯾه داری
آمرﯾکا  ،خصوصا در بيش از  ٢سـال گذشـته از شـروع تبليغـات
انتخاباتی رﯾاسـت جمھـوری  ،در رادﯾـو  ،تلوﯾزﯾـونی و نـشرﯾات
خود دامن زده است .اتفاقـاً  ،در سـال ھـای  ١٩٨٤و ھمچنـين
 ، ١٩٨٨جــسی جکــسون کــه ﯾــک ســياه پوســت فعــال حقــوق
مــدنی اســت در انتخابــات رﯾاســت جمھــوری از طــرف حــزب
دمکرات شرکت کرد .ولی چون در آن زمان کمپانی ھای بـزرگ
ضرورتی برای روی کار آمدن او نمی دﯾدنـد  ،وی از پـشتيبانی
آن کمپــانی ھــا برخــوردار نــشد و در ھمــان دوره ھــای اوليــه
معرفی و دستچين شدن کاندﯾدا ھا  ،از ميدان بدر رانده شد.
ھورا کش ھای اوبامـای "سـياه پوسـت" فرامـوش ميکننـد کـه
چه امروز و چه در گذشته نه چندان دور کسانی در مقام ھـای
عالی کشور آمرﯾکا قرار داشته اند که رنگ پوست شـان سـياه
بوده است .از جمله افـراد جناﯾتکـار جنگـی و بغاﯾـت ارتجـاعی
ای ھمچون کانداليزا راﯾس – وزﯾر کنونی امور خارجـه آمرﯾکـا ،
کــالين پــاول – وزﯾــر ســابق امــور خارجــه و کالرنــس تومــاس –
قاضی )تبعيض گرای ضد سياه پوستان( دادگاه عالی کـشور ،
ھمگی رنگ پوست شان سياه است!
آن ھا اساسا از درک اﯾن موضوع عاجزند کـه بفھمنـد سيـستم
ھــای ســرماﯾه داری و امپرﯾاليــستی ھمــواره ورای خواســت
قلبی اﯾن ﯾا آن فرد عمل ميکنند .پر واضح است که تضادی که
بين جناح ھـای مختلـف امپرﯾاليـستی بـه طـور عـام و در ميـان
امپرﯾاليست ھای آمرﯾکائی به طور خاص وجود دارد ھمگی بـر
سر سود بيشتر بردن و چپاول ثروت ھای توده ھای ستم کش

در سراسر جھـان  ،در چھـارچوب حفـظ و بقـاء نظـام خـود مـی
باشد .برای ھمين ھم راه حل ھای خروج از بـن بـست بحـران
ھائی که ھـر از چنـد وقتـی گرﯾبـان سـرماﯾه داران را ميگيـرد ،
متفاوت است .پس سياست نماﯾنـدگان آن ھـا ميتوانـد از ھـم
دﯾگر متفـاوت باشـد  ،امـا عليـرغم اﯾـن کـه چـه کـسی در کـاخ
ســفيد زنــدگی ميکنــد و پوســت او چــه رنــگ اســت ،اســتثمار
انسان از انـسان  ،اسـتثمار کـارگران جھـان ھـم چنـان پـا برجـا
خواھد ماند!
با رسيدن پای اوباما  ،اﯾـن "مـسيحای سـياه پوسـت" بـه کـاخ
سفيد  ،آﯾا قرار است تضاد طبقاتی در آمرﯾکا از بـين بـرود؟ زن
ستيزی در اﯾن جامعه رﯾشه کن شده و احقاق حقـوق زنـان در
برابری با مردان  ،برقرار شود؟ سقط جنين آزاد شـده  ،و جـزو
حقوق اوليه ھر زنی به حساب بياﯾد؟ تبعيض نـژادی بـه علـت
رنگ پوست  ،نژاد  ،مذھب و محل تولد فرد از بين برود؟ شـيره
جــان کــارگرانی کــه تمــام عمــر خــود را در پــشت ماشــين آالت
توليدی کارخانـه ھـا بـه سـر ميبرنـد  ،کـشيده نـشده و زنـدگی
شان ھم چون تفاله ای بر زمين رﯾخته نشود؟ بيمـه بھداشـت
و درمانی بـدون در نظـر گـرفتن جاﯾگـاه طبقـاتی  ،شـامل حـال
ھمــه شــھروندان آمرﯾکــائی گــردد؟ مــدارس ابتــدائی خــوب ،
دبيرســتان ھــای مخــتلط نــژادی و دانــشگاه ھــای معتبــر در
دسترس ھمه و قابل پرداخت برای ھمه باشد؟
انتظــار اﯾــن ســاده دالن اﯾــن شــده اســت کــه اوبامــا بــا بــستن
"ماليــات ســنگين" بــر درآمــد پولــدار ھــا  ،شــکاف بــين طبقــه
ســرماﯾه دار و ثروتمنــد جامعــه بــا طبقــه کــارگر و زحمــتکش را
برای ھميشه از بين ببـرد! )مـسئله ای کـه مـک کـين در طـول
رقابت ھای انتخاباتی آن را به عنوان ماليات بر کارگر لوله کش
ذھنــی ای بــه نــام "جــو" شــدﯾدا بــه ســخره گرفتــه بــود (.بــا
دســتگيری و محاکمــه افــرادی چــون اوســاما بــن الدن  ،بــه
ترورﯾسم جھانی پاﯾـان بخـشد .اقتـصاد آمرﯾکـا و بـه طبـع آن ،
اقتصاد جھان را بار دﯾگر سرشار از سـود آوری سـازد .خالصـه
بھــشت ب ـرﯾن را در روی ھمــين زمــين خــاکی بــه منــصه ظھــور
برساند!
در ھر صورت  ،مشاورﯾن باراک اوباما در اﯾـن بـازی انتخابـاتی ،
با شعار "تغيير"  ،اول رقبای ھم حزبی او را به کنار زدند و بعـد
ھم بر کاندﯾدای حزب رقيب پيروز شـدند و اﯾـن روز ھـا در حـال
تشکيل کابينه او ھستند .کابينه ای که با انتخاب راھم امانوئـل
به عنوان رئيس کارکنـان کـاخ سـفيد و زمزمـه انتخـاب ھـيالری
کلينتون به سمت وزﯾر امـور خارجـه ) ،دو فـرد شـدﯾدا طرفـدار
صھيونيسم اسرائيل(  ،شدت نزدﯾکی کابينه اوباما بـا اسـرائيل
در مقاﯾسه با کابينه جرج بوش با اسرائيل را در اﯾن "تغيير" بـه
خوبی به نماﯾش خواھد گذاشت!
با تکيه بر سخن ﯾک طنز پرداز سياه پوست که ميگفت " در اﯾن
درﯾای طوفانی  ،سفيد پوست ھا سکان کشتی را به ﯾک برادر
سياه پوست سپرده اند که موقع غرق شـدن کـشتی  ،بتواننـد
تقصير ھا را بر گردن سياه پوست ھا بيندازند!!"  ،مـردم جھـان
شاھد اﯾن مـسئله خواھنـد بـود کـه در اﯾـن دنيـای پـر تالطـم و
طوفان زای سرماﯾه داری  ،عليرغم رنگ پوست ناخدا  ،کشتی
سرماﯾه داری سرانجام به صخره ھای سنگی خواھـد خـورد و
دﯾر ﯾا زود به قعر اقيانوس تارﯾخ بشری سقوط خواھد نمود!

محسن نوربخش
 ١٨نوامبر ٢٠٠٨
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ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ اﻧﺘـﺸﺎر ﭼـﺎپ دوم

ادﻋﺎي ﻓﺮﻳﺒﻜﺎراﻧﻪ ﻳـﺎﻓﺘﻦ

"راز" ﻣــﺮگ ﺻــﻤﺪ!...؟"

"ﺣﻘﺎﻳﻖ" ﺗﺎرﻳﺨﻲ،ﺣﻤﻠـﻪ

)ﭼﮕﻮﻧــﻪ ارﺗﺠــﺎع ﻣــﺮگ

ﻗﻠﻤﻲ اي را ﻋﻠﻴـﻪ ﺻـﻤﺪ

ﻣﺸﻜﻮك ﺻﻤﺪ را دﺳـﺘﺎوﻳﺰ

ﺑﻬﺮﻧﮕـــﻲ و ﻳـــﺎران او

ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﺎران او ﻗـﺮار داده

ﺳﺎزﻣﺎن داد.

اﺳــﺖ( از رﻓﻴــﻖ اﺷــﺮف

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،ﻣﻲ ﺗـﻮان دﻳـﺪ

دﻫﻘﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛـﻪ

ﻛــﻪ ﺻــﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕــﻲ و

وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻬـﻮري

ﻳﺎران ﻓـﺪاﺋﻲ او ﺑﻬـﺮوز

اﺳـــﻼﻣﻲ)واواك( ﺗﺤـــﺖ

دﻫﻘﺎﻧﻲ ،ﻛﺎﻇﻢ ﺳـﻌﺎدﺗﻲ،

ﻋﻨﻮان "ﭼﺮﻳﻜﻬـﺎي ﻓـﺪاﻳﻲ

ﻋﻠﻴﺮﺿــﺎ ﻧﺎﺑــﺪل و اﻣﻴــﺮ

ﺧﻠﻖ از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﻨﺶ ﻫﺎ ﺗﺎ

ﭘﺮوﻳﺰ ﭘﻮﻳـﺎن از اوﻟـﻴﻦ

ﺑﻬﻤــﻦ  "1357ﺑــﺮ ﻋﻠﻴــﻪ

ﻣﺒــﺎرزﻳﻦ ﻛﻤﻮﻧﻴــﺴﺘﻲ

ﻧﻴﺮوﻫــﺎي ﻣﺒــﺎرز ﺟﺎﻣﻌــﻪ و

ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻣـﺮدم

درﺟﻬــﺖ ﺗﺜﺒﻴــﺖ ﺷــﺮاﻳﻂ

ﺗﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮ ﻛﺘﺎب اﺧﻴﺮ دﺷﻤﻦ

زﻧﺪﮔﻲ دﻫﺸﺘﻨﺎك ﺗﻮده ﻫﺎي
رﻧﺠﺪﻳﺪه اﻳﺮان ﻛـﻪ در زﻳـﺮ

و "راز ﻣﺮگ ﺻﻤﺪ...؟

دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣـﻲ

)ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﭼﺎپ دوم ﻛﺘﺎب "راز ﻣﺮگ ﺻﻤﺪ!...؟"(

ﻓﻘﺮ و ﺑـﺪﺑﺨﺘﻲ و اﺧﺘﻨـﺎق و

ﻧﻴــﺮوي ﻣﺘﻤﺮﻛــﺰي را
ﺑﺮاي ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺨـﺼﻴﺖ
واﻻي ﻣﺒﺎرزاﺗﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ
آﻧﺎن ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ .ﺑـﻪ
ﻋﺒــﺎرت دﻳﮕــﺮ ،ﺳــﻮژه

زﻧﻨﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻓﺮﺻﺘﻲ را

اوﻟﻴﻦ ﺗﻼش ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﻲ

ﻓــﺮاﻫﻢ آورد ﺗــﺎ ﺑــﺎ ﺗــﺎﻣﻠﻲ

وزارت دار و ﺷـــﻜﻨﺠﻪ

ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺮ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ اﻳﻦ دوﻛﺘﺎب ،راﺑﻄﻪ آن دو را ﺑﺸﻜﺎﻓﻴﻢ.

ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺒﺮد ﭘﺮوژه اي ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺘﺎب اﺧﻴﺮ ﺧﻮد دﻧﺒـﺎل ﻛـﺮده
اﺳﺖ ،ﺻﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﻲ و ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻳﺎران او )ﻛﻪ اﺳﺎﻣﻴﺸﺎن در ﺑﺎﻻذﻛﺮ ﺷﺪ( را ﺗﺸﻜﻴﻞ

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻣﻀﻤﻮن اﺻﻠﻲ ﻛﺘﺎب ﭘﻠﻴﺴﻲ -اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻛﻪ اﺧﻴﺮا وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻬﻮري

ﻣﻲ داد.

اﺳﻼﻣﻲ در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻧﻘﻼﺑﻴﻮن ﻓﺪاﻳﻲ در دﻫﻪ  50ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛـﺮده اﺳـﺖ را ﻣﺨﺘـﺼﺮا ﺑﻴـﺎن

ﻛﻨــﻴﻢ ،اﻳــﻦ ﻛﺘــﺎب ﻣﺒــﻴﻦ ﻳﻮرﺷــﻲ وﺳــﻴﻊ ﺑــﻪ ﺑﺎورﻫــﺎي ﻣﺒــﺎرزاﺗﻲ و ارزش ﻫــﺎي

درﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﭼﻨﻴﻦ واﻗﻌﻴﺘﻲ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻛﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب "راز ﻣـﺮگ ﺻـﻤﺪ!....؟"

ﻛﻤﻮﻧﻴــﺴﺘﻲ ﻣــﻮرد ﺗﺎﻛﻴــﺪ اﻧﻘﻼﺑﻴــﻮن ﻓــﺪاﻳﻲ در دﻫــﻪ  50از ﻳﻜﻄــﺮف و ﺗﻼﺷــﻲ

در اﻓﺸﺎي آن اوﻟﻴﻦ ﭘﺮوژه ﭘﻠﻴﺴﻲ -اﻣﻨﻴﺘﻲ وزارت اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﻨﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ

ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺳﻴﺎه و ﻛﺪر ﻛﺮدن ﭼﻬﺮه ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻨﺎك ﺻﺪﻳﻖ ﺗـﺮﻳﻦ ﻛﻤﻮﻧﻴـﺴﺘﻬﺎي

ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ درآﻣﺪ و از اﻳﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺷﻨﺎﺳـﺎﻧﺪن ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ

اﻳﺮان از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و اﻳـﻦ در ﺷـﺮاﻳﻄﻲ ﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫﻤـﻪ ﻣـﻲ داﻧﻨﺪﻛـﻪ
ﺻﺪاﻗﺖ و ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﮔﻔﺘﺎر و ﻛﺮدار ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻬﺎي ﻓﺪاﺋﻲ ﺑﮕﻮﻧـﻪ اي ﺑـﻮد ﻛـﻪ آﻧـﺎن
ﺣﺘﻲ از ﺟﺎن ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ آرﻣﺎﻧﻬﺎي واﻻي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷـﺎن ﮔﺬﺷـﺘﻨﺪ.

ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﺳﻴﺎﺳﺖ "ﺑﺎورﺷﻜﻨﻲ" ) و ﻳـﺎ
در واﻗﻊ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﺮدن ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ارﺗﺠﺎﻋﻲ ﺑﺠﺎي ﺑﺎور ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﻘﻼﺑـﻲ
و ارزﺷﻬﺎي ﻣﺒﺎرزاﺗﻲ آﻧﺎن( و ﺑﺎز ﻛﺮدن ﻣﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﮔﺮداﻧﺎن آن ﺳﻴﺎﺳﺖ ،ﻧﻘﺶ ﺑﺎرزي
اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

اﻣﺎ ،ﻫﺪف واﻗﻌﻲ ﻳﻮرش ﮔﺴﺘﺮده و ﺗﻼش ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﻲ اﺧﻴﺮ دﺷﻤﻦ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ،ﻓﺮاﺗﺮ
از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ دﻫﻪ  50ﻣﺮﺑﻮط ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻛﺘﺎب در ﺗﺪاوم ﺣﻤﻠـﻪ اي ﺻـﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ از ﺳﻮي ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮﺣﺎﻛﻢ و ﻣﺮﺗﺠﻌﻴﻦ و ﻗﻠﻢ ﺑﺪﺳﺘﺎن آن
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮاه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻳﻚ ﺟﻨﮓ رواﻧﻲ و ﺳﻴﺎﺳـﻲ اﻳـﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑـﺮ ﻋﻠﻴـﻪ ﺟﻮاﻧـﺎن و
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺒﺎرز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳـﺪ روي آن
ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺘﺎب اﺧﻴﺮ دﺷﻤﻦ ،در ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺣﺴﺎس از ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ –
اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ از ﻣﺪﺗﻬﺎ ﭘﻴﺶ از ﺳﻮي ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑـﻲ
)ﭼﻪ از ﻃﺮف ﺧﻮد ﻣﺎﻣﻮران ﻗﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺰد وزارت اﻃﻼﻋﺎت و ﭼﻪ از ﻃـﺮف ﺳﺎزﺷـﻜﺎراﻧﻲ
ﻛﻪ در ﺑﺴﺎط دﺷﻤﻦ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﻳﻨﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ( ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﻲ و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺒـﺎرزﻳﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﻛـﻪ ﺷـﺮوع
روﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ اوﻟﻴﻦ دوره رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ و ﺑﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔـﺮدد
ﻛﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ آدﻳﻨﻪ ﺑﺎ رﻳﺎ ﻛﺎري ﺗﻤﺎم در اﺟﺮاي ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﻛﺜﻴﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ – اﻣﻨﻴﺘﻲ و ﺑـﺎ

درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺘﺎب "راز" ﻣﺮگ ﺻـﻤﺪ...؟" ﻣـﺸﻜﻮك ﺑـﻮدن ﻣـﺮگ ﺻـﻤﺪ
ﺑﻬﺮﻧﮕﻲ ،اﻳﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺘﻌﻬﺪ ،ﻣﻌﻠﻢ اﻧﻘﻼﺑﻲ ﺗﻮده ﻫﺎ و ﻳﺎر ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ زﺣﻤﺘﻜـﺸﺎن ﻣـﻮرد
ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﻲ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻲ ﻛﺘﺎب را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻤـﻲ دﻫـﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﺤﺚ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻧﺒﻮده و ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺳـﺎواك از
اﻧﺒﻮه ﺟﻨﺎﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎرﮔﺮان و ﺧﻠﻘﻬﺎي ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻫـﺮ دروغ
ﻧﻨﮕﻴﻨﻲ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب اﻓﺸﺎي ﻳﻜـﻲ از
ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎي وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣـﺮدم ﻣﺒـﺎرز اﻳـﺮان و ﺑـﺮﻣﻼ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ "ﺑﺎور ﺷﻜﻨﻲ" آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .رﻓﻴﻖ اﺷـﺮف دﻫﻘـﺎﻧﻲ در اﻳـﻦ ﻛﺘـﺎب
ﻫﺪف ﻓﻮق را ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ و ﺗﺸﺮﻳﺢ روﻳـﺪادﻫﺎي ﻛـﺎﻣﻼ ﻋﻴﻨـﻲ ﻛـﻪ در ﺟﺮﻳـﺎن ﻣـﺮگ
ﻣﺸﻜﻮك ﺻﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﻲ ﭘﻴﺶ آﻣﺪ و ﺑﺎ اراﺋﻪ اﺳﺘﺪﻻﻻت و اﺳﻨﺎد ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻄـﻮر ﻫـﺮ ﭼـﻪ
زﻧﺪه و واﻗﻌﻲ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻴﺎن ﮔﺬارده اﺳﺖ.

ﭘﻴﺎم ﻓﺪاﻳﻲ

ﺷﻤﺎره 113

ﺻﻔﺤﻪ ٢٩

ﭼﺎپ دوم ﻛﺘﺎب "راز" ﻣﺮگ ﺻﻤﺪ...؟" ﺑﺎ اﺳﻨﺎد و ﻣـﺪارك ﺟﺪﻳـﺪ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺿـﻴﺤﺎت

ﻗﺪرﺗﻲ ﻛﻪ در ﺟﻨﺠﺎل اﺧﻴﺮ ،آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻧﺎ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزي در ﺑﺴﺎﻃﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧـﺪ ﻛـﻪ

ﺑﺎزﻫﻢ ﻣﺴﺘﺪل و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺨﺸﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "اﻓﺰوده ﻫﺎ" آورده ﺷﺪه

دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺮدم ﻣﺎ زﻳﺮ ﻋﻨﻮان ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺮگ ﺻﻤﺪ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ وﻇﻴﻔـﻪ دارﻧـﺪ ﺗـﺎ

اﺳﺖ .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻳـﻮرش ﮔـﺴﺘﺮده ﺳﻴﺎﺳـﻲ -اﻳـﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ

ﺑﺮاي ﺑﺎورﺷﻜﻨﻲ و ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﻢ ﺳﺘﻴﺰي ،ﺻﻤﺪ و ﻳﺎراﻧﺶ را ﻣﺸﺘﻲ دروﻏﮕﻮ ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ ﻛﻪ

ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺒﺎرز اﻳﺮان ﺑﻪ درك ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ

ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻛﺮد و ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از آن ﻧﺒﺎﻳﺪ راه آﻧﺎن را ﻣﻮرد ﺗﻘﻠﻴﺪ و ﭘﻴـﺮوي ﻗـﺮار

ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي رذاﻟﺖ ﺑﺎر و ﻓﺮﻳﺒﻜﺎراﻧﻪ دﺷﻤﻦ ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .ﺑﺮاي ﻳﺎد آوري و در

داد .درﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧـﺎﻃﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻛـﻮران ﭼﻨـﻴﻦ ﻛـﺎرزاري و در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ

ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﭘﻠﻴـﺴﻲ اﻣﻨﻴﺘـﻲ وزارت اﻃﻼﻋـﺎت

ﺻﻤﺪﺳﺘﻴﺰان ﻓﺮﻳﺒﻜﺎر ﺣﺘﻲ ﺟﺮأت ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛـﻪ وارد ﻳـﻚ ﺑﺤـﺚ ﺟـﺪي در ﻣـﻮرد

ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ و آﮔﺎﻫﻲ از ﺟﻮاﻧﺐ ﺳﻮژه ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮔﺮاﻧـﻪ اي ﻛـﻪ در ﺳـﺎل  1370از

دروﻏﭙﺮدازي ﻫﺎي ﺧﻮد در ﻣﻮرد اﺛﺒﺎت ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺮگ ﺻﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﻲ ﺷﻮﻧﺪ" ،ﻋﻮﺿـﻲ

ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮﻳﻪ آدﻳﻨﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺻﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺮده ﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ دﻳـﺪ ﻛـﻪ

زاده ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ"اي را زﻳﺮ ﻧﺎم "ﺟﻮاﻧﺎن" ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ و از ﻗﻮل آﻧﻬﺎ "ﻓﺤـﺶ

ﺑﺮاﺳﺘﻲ "راز" ﻣﺮگ ﺻﻤﺪ در ﭼﻴﺴﺖ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ

ﻫﺎي" ﭼﺎرواداري ﻧﺜﺎر ﺻﻤﺪ و ﻫﻤﻔﻜﺮان او ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .اﻣـﺮي ﻛـﻪ ﻗﺒـﻞ از ﻫـﺮ ﭼﻴـﺰ،

ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻣﻘﺎﻟﻪ اي ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﻳﻦ ﺳﻄﻮر ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷـﺪه و در

ﺣﻘﺎرت و زﺑﻮﻧﻲ دﺷﻤﻨﺎن ﺻﻤﺪ و ﺑﻲ ﺑﻀﺎﻋﺘﻲ وﺣﺸﺘﻨﺎك ﺳﻴﺎﺳﻲ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ

ﺷﻬﺮﻳﻮر  1383در ﭘﻴﺎم ﻓﺪاﺋﻲ وﻳﮋه ﺻﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﻲ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ را در اداﻣﻪ درج ﻛﻨﻢ.

ﮔﺬارد .از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ رﻏﻢ آﻧﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫـﺎ ،دروغ ﻫـﺎ و ادﻋﺎﻫـﺎي آﻧـﺎن در

در ﺧﺎﺗﻤﻪ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ:

اﺛﺒﺎت "ﻣﺮگ ﻃﺒﻴﻌﻲ" ﺻﻤﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ در ﭼﻨﺪ ﺳـﺎل اﺧﻴـﺮ در ﻛﺘـﺎب "ﺑـﺮادرم ﺻـﻤﺪ
ﺑﻬﺮﻧﮕﻲ" ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﻲ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺟﺎﻣﻌﻲ در ﻛﺘﺎب "راز" ﻣﺮگ ﺻـﻤﺪ!...؟

واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻨﺠﺎل اﺧﻴﺮ ،اﻳﻦ ﺻﺮف اﺛﺒﺎت ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺮگ ﺻﻤﺪ ﻧﻴـﺴﺖ

ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﻲ ﺟﻮاب ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ "ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان" و "روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران" ﺑـﺎ

ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﻮاداران اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎ و ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻳﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺒﺎرز ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ )اﮔـﺮ

ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺳﻜﻮت و ﺗﺨﻄﺌﻪ ،ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺟﺮأت وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﻳﻚ ﺑﺤـﺚ

ﭼﻪ در اﺛﺒﺎت ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻮدن ﻣﺮگ او و دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺳﺎواك در اﻳﻦ ﻣﺮگ ﺑﻪ اﻧـﺪازه

آزاد و ﺳﺎﻟﻢ در ﻣﻮرد ﻣﺪارك ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ دو ﻛﺘﺎب  -ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي دﻫﻬﺎ

ﻛﺎﻓﻲ ادﻟﻪ و اﺳﻨﺎد واﻗﻌﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ (.ﺻﻤﺪ ،ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه آﮔﺎه و ﻣﺒﺎرزي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑـﺎ

ﺳﻨﺪ و ﺧﺎﻃﺮه دﺳﺖ اول اﺳﺖ  -را ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ .اﻣﺮي ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺎدﮔﻲ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺖ

ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻳﻚ دﻳﺪ وﺳﻴﻊ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﺮد" :ﻣﺮگ ﻣﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﻬﻢ اﻳﻦ

ادﻋﺎﻫﺎي آﻧﺎن و آﺑﺸﺨﻮر ﺳﻴﺎﺳﻲ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮ در آن دارﻧﺪ.

اﺳﺖ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻳﺎ ﻣﺮگ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮي در زﻧﺪﮔﻲ دﻳﮕﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ" .ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ
اﻋﺘﺒﺎر در واﻗﻊ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺻﻠﻲ ﺑـﺮاي ﻫـﻮاداران و ﻫﻤﻔﻜـﺮان او  -و ﺑـﺮاي ﻣـﺮﺗﺠﻌﻴﻦ -

در ﻛﺎرزار اﺧﻴﺮ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﺑـﺮاي ﺗـﺮور ﺷﺨـﺼﻴﺖ

ﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻲ ﺳﺖ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻲ و ﻣﺮگ و اﻳﺪه ﻫﺎي ﺻﻤﺪ  -و ﻳﺎران ﻛﻤﻮﻧﻴـﺴﺖ اش  -ﺑـﺮ

ﺻﻤﺪ و ﻳﺎراﻧﺶ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ،ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﺳﺘﻴﺰي در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده ،ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ

زﻧﺪﮔﻲ دﻳﮕﺮان ﮔﺬارده اﺳﺖ و درﺳﺖ از ﻫﻤﻴﻦ زاوﻳﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﻲ و ﻳﺎران

و ﺗﺄﺳﻒ اﻧﮕﻴﺰ دﻳﮕﺮي وﺟﻮد دارد و آن ﻫﻢ ﻣﻬﺮ ﺳﻜﻮت ﺧﺎﺋﻔﺎﻧﻪ اي ﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎ و

و رﻫﺮوان او زﻳﺮ ﻟﻔﺎﻓﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺮگ ﺻﻤﺪ آﻣﺎج ﺣﻤﻼت ﻣﺮﺗﺠﻌﻴﻦ و راﺳﺖ ﻫﺎ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﭼﺮا ﻛﻪ آﺛﺎري ﻛﻪ او در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت زﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺮگ ﺧﻮد ﺑـﻪ ﺟـﺎي
ﮔﺬارد ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺑﻴﻜﺮاﻧﻲ ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ زﻧﺪﮔﻲ و ﻣﺮگ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻧﺴﻞ از ﻣﺮدم ﻣﺎ و ﺑـﻪ
وﻳﮋه ﺟﻮاﻧﺎن ﮔﺬارد.ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺻﻤﺪ ﭼﻪ در زﻣﺎن زﻧﺪﮔﻲ و ﭼﻪ ﭘﺲ از ﻣـﺮگ
اش ﻧﺴﻠﻲ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرز و ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤـﺖ ﺳـﻠﻄﻪ ﻣـﺎ را ﺑـﺎ

ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻣﺪﻋﻲ "ﭼﭗ" و "اﻧﻘﻼﺑﻲ" در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﺗﻌﺮض اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ دﺷﻤﻦ ﺑﺮ ﻟـﺐ
زده اﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﺪﻋﻴﺎن ﻛﻪ ﺧﻮد را "ﭼﭗ"" ،رادﻳﻜﺎل" و "رﻫﺮو" آرﻣﺎن ﻫـﺎي ﺻـﻤﺪ و
ﻫﻢ ﻣﺴﻠﻚ او ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﺟﺮﻳﺎﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪ در روزﻫﺎي "آﻓﺘﺎﺑﻲ" ﺑﺎ ﻧـﺴﺒﺖ دادن ﺻـﻤﺪ ﺑـﻪ
ﺧﻮد ،در واﻗﻊ ﻣﺤﺒﺖ و اﺣﺘﺮام ﻋﻤﻴﻖ ﺗﻮده ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳـﻦ آﻣﻮزﮔـﺎر اﻧﻘﻼﺑـﻲ را ﺑـﻪ
ﺣﺴﺎب ﺧﻮد و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﻳﺸﺎن وارﻳﺰ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،اﻣـﺮوز و در روزﻫـﺎي "اﺑـﺮي" ،در

ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ "ﻣﺴﻠﺴﻞ ﭘﺸﺖ ﺷﻴﺸﻪ" و ﺑﺎ ﻫﺪف آزادي از اﺳﺎرت دﺷـﻤﻦ و

ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺠﻌﻴﻦ و ﺟﺎده ﺻﺎف ﻛﻦ ﻫﺎﻳﺸﺎن زﻳﺮ ﻧﺎم ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺮگ ﺻﻤﺪ ،ﻳـﻚ

ﺑﺮﻗﺮاري ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺮورش داد .و اﻣﺮوز ﺳﻲ و ﺷـﺶ ﺳـﺎل ﭘـﺲ از ﻣـﺮگ او

ﻫﺠﻮم ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻣﺴﻤﻮم را ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﻲ ﻣﺮدم و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭼﭗ ﻫﺎ و ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ

اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎ و ﺗﻔﻜﺮات واﻻي اﻳﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه اﻧﻘﻼﺑﻲ و ﻳﺎر زﺣﻤﺘﻜﺸﺎن و آرﻣـﺎن ﻫـﺎي او

ﺳﺎزﻣﺎن داده اﻧﺪ ،ﻣﻴﺪان را ﺑﺮاي ﺗﺮﻛﺘﺎزي آﻧﻬﺎ ﺧﺎﻟﻲ ﻛﺮده و در واﻗﻊ ﺟﺒﻬﻪ ﺑـﻪ زﻣـﻴﻦ

ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻟﮕﻮي ﭘﺮﺟﺎذﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان و ﻣﺒﺎرز ﻣﺎ در ﭘﻴﻜﺎرﺷﺎن ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ رژﻳـﻢ ﺳـﺮﻛﻮﺑﮕﺮ
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ .ﺻﻤﺪ ﺳﻤﺒﻞ روﺷﻨﻔﻜﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻼف رﺳﻢ ﺟﺎري

ﺳﺎﺋﻴﺪه اﻧﺪ .ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ اﻓﺮاد و ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ،ﺑﺎ ﭘﺰ "ﭼﭗ"ﺷﺎن ﻫﻴﭽﮕﺎه ﻓﺮاﻣـﻮش ﻧﻤـﻲ
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎ و در ﻫﺮ ﻣﻮرد ،در دﻓﺎع از "ﺣﻖ دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ" ﻫﺮ "ﻟﻴﺒـﺮال" راﺳـﺖ و

زﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮﻳﺶ ،زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻮﺗﺎه و ﭘﺮﺑﺎرش را ﻣﺼﺮوف ﻧﺸﺨﻮار ﻛﺮدن ﺣﺮف ﻫـﺎي ﻣﻴـﺎن

ﺣﺘﻲ ﻣﺮﺗﺠﻌﻴﻨﻲ اﻣﺜﺎل ﻣﻨﺘﻈﺮي ﻫﺎ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﻣﺎ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ اﻧﻘﻼﺑﻲ ﻫـﺮ

ﺗﻬﻲ روﺷﻨﻔﻜﺮاﻧﻪ ﻧﻜﺮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ اﻣﺎ ﺗﺸﻨﻪ آﮔﺎﻫﻲ" ،راه" ﻧﺸﺎن

ﻧﻴﺮوي ﻣﺒﺎرز و ﺑﻪ وﻳﮋه داﻋﻴﻪ دار ﭼﭗ و رادﻳﻜﺎل  -ﺑﻪ رﻏﻢ ﻫﺮ اﺧﺘﻼف ﻗﺎﺑـﻞ درﻛـﻲ

داد .آﺛﺎر او ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ اﻟﮕﻮي ﺑﭽﻪ ﻫﺎي "داﻧﺎ" و ﺳﻤﺒﻞ ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﻲ و ﭘﺮﭼﻢ ﺷﻮر

ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺻﻤﺪ و ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎي او دارﻧﺪ  -اﻓﺸﺎي ﺗﻮﻃﺌـﻪ ﻛﺜﻴـﻒ ﺣﻜﻮﻣـﺖ و

و ﺷﻮرش آﻧﺎن ﺑﺪل ﺷﺪ .و ﻫﻤﻴﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﭼﻮن ﺗﻴﺮي ﺑـﺮ ﻗﻠـﺐ ﺳـﻴﺎه

راﺳﺖ ﻫﺎي ﻧﻔﺮت اﻧﮕﻴﺰﻳﺴﺖ ﻛﻪ زﻳﺮ ﻧﺎم ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺮگ ﺻﻤﺪ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻮج ﺟﺪﻳﺪي

اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان و ﺗﺎرﻳﻚ اﻧﺪﻳﺸﺎن و دﺷﻤﻨﺎن رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺧﻠﻖ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳـﺖ و در ﺟﺮﻳـﺎن

از آرﻣﺎن ﺳﺘﻴﺰي و ﺑﺎورﺷﻜﻨﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫـﺎ ﭼـﺸﻤﺎن ﺧـﻮد را

ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﻴﺎه دو رژﻳﻢ ﭘﻬﻠﻮي و ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ آﻧﻬﺎ را واداﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑـﺮاي ﺑﺎزداﺷـﺘﻦ
اﻳﻦ روﻧﺪ ،ﺑﺮاي ﺳﺘﺎﻧﺪن "ﺧﻨﺠﺮﻫﺎﻳﻲ" ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻠﻄﻪ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري ﻫﺮ روز ﺗﻮﺳـﻂ

ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ و از ﺗﺮس اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺒﺎدا ﺑﺎ ورود ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣـﺴﺎﻋﺪ ﻓﻌﻠـﻲ "داغ"
دﻓﺎع از "ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﻢ" ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺣﻚ ﺷـﻮد و ﻣـﺎرك "رادﻳﻜﺎﻟﻴـﺴﻢ"" ،اﻓﺮاﻃـﻲ

"ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺳﻴﺎه ﻛﻮﭼﻮﻟﻮي داﻧﺎ" ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ "ﻣﺮﻏﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮار" ﺳﻴﻪ دل ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺘﻤﮕﺮان

ﮔﺮي" و "ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻃﻠﺒﻲ" ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،ﻣﻲ ﻛﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ از اﻳﻦ "ﻏﺎﺋﻠﻪ" اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻨـﺪ و ﺑـﺎ

ﺣﺎﻛﻢ از ﭘﺴﺘﻮﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻼش ﻛﻨﻨـﺪ و ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺳـﺮﻛﻮب ﻋﺮﻳـﺎن ﺑـﺎ

ﻋﺎﻓﻴﺖ ﻃﻠﺒﻲ ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ از آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﻲ ﻣﺮﺗﺠﻌﻴﻦ و راﺳﺖ ﻫﺎ ﺗﺒﺮي ﺟﻮﻳﻨﺪ.

ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﻛﻮﺑﻴﺪن ﺷﺨﺼﻴﺖ و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎي ﺻﻤﺪ و اﻋﺘﻘﺎدات ﻛﻤﻮﻧﻴـﺴﺘﻲ
او و ﻳﺎراﻧﺶ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺎزﺷﻜﺎران و ﻗﻠﻢ ﺑﺪﺳﺘﺎن ﻧﺎن آﻟﻮده ﺧـﻮر و آﺳـﺘﺎﻧﺒﻮس

در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ،ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي "اﻧﻘﻼﺑﻲ" و "ﭼﭗ" ﺑﻮدن ﻳﻚ ﻧﻴﺮو ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻲ
اﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﺮض اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ اﻳﺪه ﻫﺎ و ﻣﻮاﺿﻊ ﻛﻤﻮﻧﻴـﺴﺘﻲ و در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ

ﭘﻴﺎم ﻓﺪاﻳﻲ

ﺻﻔﺤﻪ ٣٠

ﺷﻤﺎره 113

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮض اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻛﺜﻴﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳـﻼﻣﻲ ﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ ﻣﻌﺮﻛـﻪ

 -4ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ آﮔﻬﻲ روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﻴﻬﺎن ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ) 1359ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮگ ﺻﻤﺪ

ﮔﻴﺮان رﻧﮕﺎرﻧﮓ اش ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺮگ ﺻﻤﺪ ،ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻛﻤﻮﻧﻴـﺴﺖ ﻫـﺎ،

ﺑﻬﺮﻧﮕﻲ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲاﻓﺘﺪ(.

ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﺳﻤﺒﻞ ﻫﺎ ،ﭼﻬﺮه ﻫﺎ و ﭘﺮﭼﻢ ﻫﺎي آﻧﺎن و ﺑﻪ اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻮد اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎي

 -5ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ اﻇﻬﺎرات ﻣﺎدر ﺻﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﻲ ،درج ﺷﺪه در ﻧﺸﺮﻳﻪ درﻳﭽﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ

ﻋﺎﻓﻴﺖ ﻃﻠﺐ ﺳﺎزﻣﺎن داده اﺳﺖ.

ﺷﻤﺎره دو

در ﻛﺎرزار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮگ ﺻﻤﺪ ،ارﺗﺠﺎع ﻣﻲ ﻛﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻮه
ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻘﺪس )دروﻏﭙﺮدازي ،ﺟﻌﻞ اﺳﻨﺎد ،ﺗﺮور ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﻓﺮﻳﺒﻜـﺎري( ﺗﻮﺳـﻂ اﻓـﺮاد
ﻧﺎﺑﻜﺎر و ﻧﺎﻣﻘﺪس )از ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺳﺎواك ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻛﺜﺮﻳﺘـﻲ
ﻫﺎي ﺳﺎﺑﻖ و راﺳﺖ ﻫﺎي دو آﺗﺸﻪ( ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻧﺎﻣﻘﺪس ﺧﻮد )ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﻢ ﺳﺘﻴﺰي و
ﺑﺎورﺷﻜﻨﻲ( دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ .ارﺗﺠﺎع ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺗﻤﺎﻣﻲ رﻳﺰه ﺧﻮاران ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺮگ ﻣـﺸﻜﻮك
ﺻﻤﺪ را ﺑﺎ دروﻏﭙﺮدازي و ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺎزي ﺑﻪ دﺳﺘﺎوﻳﺰي ﺑﺮاي ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫـﺎ و

 -6ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ "ﻗﺼﻪ راز ﻛﺸﻨﺪه ارس" ﺑﺎ اﻣﻀﺎي "ﺣﻤﺰه ﻓﻼﺣﺘﻲ" ،درج ﺷﺪه
در آدﻳﻨﻪ ﺷﻤﺎره  67ﺳﺎل .1370
 -7ﭼﺮا "آدﻳﻨﻪ" ،ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﻋﺘﺮاﺿﻲ را ﭼﺎپ ﻧﻜﺮد؟
 -8ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻲ در ﺑﺎره اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ وارد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ!

ﻳﺎران او و راه او ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﻳﻦ "راز" ﺳـﺎده وﻟـﻲ ﻣﻬـﻢ ﻧﻬﻔﺘـﻪ در ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ

 -9ﻣﺪارﻛﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ درﮔﻴﺮي ﺻﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﻲ ﺑﺎ "ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻜـﺎر ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺑـﺎ

ﻣﺮگ ﺻﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﻲ اﺳﺖ.

ﺑﻲ ﺳﻮادي" در ﻣﻮرد ﻛﺘﺎب "اﻟﻔﺒﺎء

ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻗﻮﻳﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺘﺎب "راز" ﻣﺮگ ﺻﻤﺪ...؟" )ﭼﮕﻮﻧـﻪ ارﺗﺠـﺎع

اﻳﻦ اﺛﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ آدرس ﭘﺴﺘﻲ زﻳﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﺪ:

ﻣﺮگ ﻣﺸﻜﻮك ﺻﻤﺪ را دﺳﺘﺎوﻳﺰ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﺎران او ﻗﺮار داده اﺳﺖ( را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺒﺎرزﻳﻦ
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ،ﻟﻴﺴﺖ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك و ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ در ﭼﺎپ دوم اﻳﻦ ﻛﺘـﺎب ﺑـﻪ آن

ع  -ﺷﻔﻖ

اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ را در اﻳﻨﺠﺎ ﻳﺎد آور ﻣﻲ ﺷﻮم:
BM Box 5051

 -1اﻓﺸﺎي ﺑﻌﻀﻲ ﻗﺼﻪ ﺳﺎزيﻫﺎي اﻓﺴﺮ ﻫﻤﺮاه ﺻﻤﺪ در آراز)ﺣﻤﺰه ﻓﺮاﻫﺘﻲ(
 -2ﺳﻨﺪي ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از ﺷﻬﺮﻳﻮر  1347در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺟﺴﺪ ﺻﻤﺪ

London WC1 3XX
England
ipfg@hotmail.com

ﺑﻬﺮﻧﮕﻲ در آبﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ آراز.
 -3ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺟﺴﺪ ﺻﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﻲ در آراز

ﺳﺮﺑﺎزان ﭘﻨﺎﻫﺠﻮي آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ....
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ﺳﺮﺑﺎزاﻧﻲ ﻛﻪ از ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻨﮕﻬﺎي ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮدداري ﻛﺮده اﻧﺪ را واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻲ ﻣﻲ داﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﻌﺎﻫﺪه "ﻧﻮرﻧﺒﺮگ" ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻧﻮرﻧﺒﺮگ ﻫﺮ ﻓﺮدي در ﺟﻬﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻛﻪ از دﺳﺘﻮرات دوﻟﺘﻲ و ﻧﻈﺎﻣﻲ اي ﻛﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ،ﺳﺮﭘﻴﭽﻲ
ﻛﻨﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖ دوﻟﺖ ﻛﺎﻧﺎدا در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن داراي ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﻳﻲ ﺗﺎﻛﺘﻴﻜﻲ و ﻇﺎﻫﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ .اﻳـﻦ دوﻟـﺖ در اﺷـﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧـﺴﺘﺎن
دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷﺘﻪ و از ﺳﺎل  2002ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻌﺎﻟﻲ را در اﻳﻦ ﺟﻨﮓ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻠﻘﻬﺎي ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﻴـﺰ
 90ﺗﻦ از ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد را در اﻳﻦ راه ﺑﻪ ﻛﺸﺘﻦ داده اﺳﺖ .از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ دوﻟﺖ ﻛﺎﻧﺎدا ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻜﺮده ،اﻣﺎ اﻳﻦ دوﻟـﺖ
در ﺗﻤﺎم زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎوزﻛﺎراﻧﻪ ﺷﺮﻳﻚ و ﻳﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻳﻌﻨﻲ دوﻟﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻋﺮاق ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ دوﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺮﺑﺎزان
ﻓﺮاري اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻳﻚ ﻧﻮع ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺰدﻻﻧﻪ دﻳﮕﺮ در ﭘﺸﺖ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎي ﺿﺪ ﺧﻠﻘﻲ اﻳﻦ ﺟﻨﮓ از دوﻟﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي دوﻟﺖ ﻛﺎﻧﺎدا در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺗﻀﺎد ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺎﻧﺎدا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺒﻖ ﻫﻤـﻪ ﭘﺮﺳـﻲ ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ ﻛـﻪ
ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺎﻧﺎدا اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻴﺶ از ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻛﺎﻧﺎدا ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ دوﻟﺘﻤﺮدان اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﺟﻨﮓ اﻓﺮوزاﻧـﻪ اﻣﺮﻳﻜـﺎ در
اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ .اﻛﺜﺮ ﻣﺮدم ﻛﺎﻧﺎدا اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ .و ﻃﺒﻖ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﻲ ﻣﺎه ﺟﻮﻻي  2008ﺑـﻴﺶ از دو
ﺳﻮم ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻛﺎﻧﺎدا ﺑﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﺧﻴﺮ دوﻟﺖ و اداره ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺎﻧﺎدا ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻲ ﺳﺮﺑﺎزان اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ و ﺧﻮاﻫﺎن ﭘﺬﻳﺮش آﻧﺎن ﺑـﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﭘﻴﺎم ﻓﺪاﻳﻲ

ﺻﻔﺤﻪ ٣١
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ﺳﺮﺑﺎزان ﭘﻨﺎﻫﺠﻮي آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ زﻳﺮ ﺗﻴﻎ "دﻣﻜﺮاﺳﻲ" دوﻟﺖ ﻛﺎﻧﺎدا!
ﺑﺮﺧﻮرد دوﻟﺖ ﻛﺎﻧﺎدا در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رد درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻲ ﺳﺮﺑﺎزان اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻛﻪ

ﺧﻮدداري از ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎي ﺑﻴﮕﻨﺎه در ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﺎزداﺷﺖ

ﺑﺎ ﻓﺮار از ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﮓ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻠﻘﻬﺎي ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻃﺒﻖ ﻫﻤﺎن ﺑﺎﺻﻄﻼح ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺣﺪود  5ﺳﺎل ﺣﺒﺲ

ﻋﺮاق از دوﻟﺖ ﻛﺎﻧﺎدا ﺗﻘﺎﺿﺎي ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ ،ﺧﺸﻢ اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ را

ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ اﺳﺖ.
"ﺟﺮاﻣﻲ ﻫﺎﻳﻨﺰﻣﻦ" در ﺳﺎل  2001در ﺳﻦ  22ﺳﺎﻟﮕﻲ از روي ﻧﺎآﮔﺎﻫﻲ و
در  12آﮔﻮﺳﺖ  2008اداره ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺎﻧﺎدا دﺳﺘﻮر دﻳﭙﻮرت "راﺑﻴﻦ ﻻﻧﮓ"

ﺗﻤﺎﻳﻼت ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﻳﺎﻧﻪ ﺟﻮاﻧﻲ و ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺣﺘﻴﺎج ﻣﺎﻟﻲ ،ﺑﻪ ارﺗﺶ

ﻳﻜﻲ از ﺳﺮﺑﺎزان ارﺗﺶ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﻪ از ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﻬﻪ ﻋﺮاق ﺧﻮدداري ﻛﺮده و ﺑﻪ

اﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﻴﻮﺳﺖ .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ارﺗﺶ ﻣﺨﺎرج ﺗﺤﺼﻴﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ او را

ﻛﺎﻧﺎدا ﭘﻨﺎﻫﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد را ﺻﺎدر ﻛﺮد" .راﺑﻴﻦ" اوﻟﻴﻦ ﺳﺮﺑﺎز ﺳﺎﺑﻖ اﻣﺮﻳﻜﺎ اﺳﺖ

ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ ﺧﺪﻣﺖ و ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺎﻣﻮرﻳﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ .اﻣﺎ ﻳﻚ

ﻛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻲ اش در ﻛﺎﻧﺎدا ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﻛﺸﻮر زادﮔﺎﻫﺶ

ﺳﺎل ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ارﺗﺶ "ﺟﺮاﻣﻲ ﻫﺎﻳﻨﺰﻣﻦ" ﺑﺎ دﻳﺪن واﻗﻌﻴﺎت ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ

)اﻣﺮﻳﻜﺎ( ﺑﺎزﭘﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .او در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در زﻧﺪان "ﻓﻮرت

ﺟﺎي او در ارﺗﺶ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺘﻮرات ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻧﺶ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺸﺘﻦ

ﻛﺎرﺳﻮن" در "ﻛﻠﻮرادو" ﻣﺤﺒﻮس اﺳﺖ .اﺧﻴﺮأ ﺳﺮﺑﺎز دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺎم

آدﻣﻬﺎي ﺑﻴﮕﻨﺎه را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .او ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ

"ﺟﺮاﻣﻲ ﻫﺎﻳﻨﺰﻣﻦ"  29ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺳﺮﺑﺎز ﻓﺮاري اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎدا

از ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﻬﻪ را ﻛﺮد .اﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎي او ﻫﻴﭽﮕﺎه ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ .درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺠﺒﻮر

ﭘﻨﺎه آورده ،ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه و ﻗﺮار اﺳﺖ ﻛﻪ در روز  23ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ و

ﺷﺪ ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮﺧﺼﻲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻴﺒﺮد ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﻄﻮر

دو ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ دﻳﭙﻮرت ﺷﻮد.

ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ از اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎدا ﺑﮕﺮﻳﺰد .او در ژاﻧﻮﻳﻪ  2004از

اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﻲ دوﻟﺖ ﻛﺎﻧﺎدا و در ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻓﺎع ﺑﻲ ﭼﻮن و ﭼﺮاي ﻃﺒﻘﻪ
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮔﺮ ﺣﺎﻛﻢ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران و اﻧﺤﺼﺎرات اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﺷﻜﻲ ﻧﻴﺴﺖ.
اﻣﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺧﻴﺮ اﻳﻦ دوﻟﺖ در دﻳﭙﻮرت ﺳﺮﺑﺎزان ﭘﻨﺎﻫﺠﻮي اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻓﺮﺻﺘﻲ
ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ آن ﻳﻜﺒﺎر دﻳﮕﺮ ﭘﻮچ ﺑﻮدن ﺗﻤﺎﻣﻲ ادﻋﺎﻫﺎي "دﻣﻜﺮاﺳﻲ" ﻃﻠﺒﻲ و
"دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ" دوﻟﺖ ﻛﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﻋﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬارده ﺷﺪ.

دوﻟﺖ ﻛﺎﻧﺎدا ﺗﻘﺎﺿﺎي ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺮد .اﻣﺎ در دادﮔﺎه ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺎﻧﺎدا ﺣﺘﻲ
ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﺑﺤﺚ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺣﻤﻠﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن داده ﻧﺸﺪ!
درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﺤﺚ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮدن ﺣﻤﻠﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
اﻫﺪاف و دﻻﻳﻞ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎي اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ از ﻓﺮار از ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪﻧﺸﺎن ﺑﻪ
ﻛﺎﻧﺎدا ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻲ ﻓﺮد ،ﺑﺤﺜﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه
اﺳﺖ .اﮔﺮ در ﻳﻚ دادﮔﺎه ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﻨﮕﻬﺎي ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻏﻴﺮﻋﺎدﻻﻧﻪ

ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه در

و اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ ،ﻫﺮ ﺳﺮﺑﺎزي ﻛﻪ از آن ﺟﻨﮕﻬﺎ ﻓﺮار ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ

ﻛﺸﻮري ﻏﻴﺮ از ﻛﺸﻮر زادﮔﺎﻫﺶ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ

ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .اﻣﺎ دوﻟﺖ ﻛﺎﻧﺎدا ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺮﻣﻲ اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺤﺚ و

ﺟﺎﻧﺶ )ﺑﻨﺎ ﺑﺮ دﻻﻳﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻳﻼت ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻣﺬﻫﺒﻲ او( در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر

ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻮل ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮدن ﻳﺎ ﻧﺒﻮدن اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﻮزه

زادﮔﺎﻫﺶ در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ از اﻳﻦ ﻛﻤﺘﺮ ﻓﺮد ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻋﺘﻘﺎدات

وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات دادﮔﺎه ﻻﻫﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻫﻴﭻ دادﮔﺎه دﻳﮕﺮي ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ دادﮔﺎه

ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻣﺬﻫﺒﻲ و  ...در ﺻﻮرت ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﺧﻮد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﺳﻮي

ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻲ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،دوﻟﺖ ﻛﺎﻧﺎدا و اداره ﻣﻬﺎﺟﺮت

ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﻮرد رﻓﺘﺎر اﻫﺎﻧﺖ آﻣﻴﺰ و ﺑﻴﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮار

اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻋﻤﻸ در ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﺧﻮد ﻓﺮض را ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮدن ﺣﻤﻠﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ آن

ﮔﻴﺮد .ﺑﺮﻏﻢ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ رﺋﻴﺲ دادﮔﺎه ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺎﻧﺎدا ﺑﺎ اﻳﻦ ادﻋﺎ ﻛﻪ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ

دو ﻛﺸﻮر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮﺑﺎزان ﻓﺮاري را "ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه" ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ،

ﺟﺎن دو ﺳﺮﺑﺎز ﻧﺎﻣﺒﺮده و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﻳﺸﺎن در داﺧﻞ اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺧﻄﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،آﻧﻬﺎ را

ﺑﻠﻜﻪ آﻧﻬﺎ را "ﺷﻮرﺷﮕﺮ" و ﻳﺎﻏﻲ و ﺧﺎﺋﻦ ﻋﻠﻴﻪ دوﻟﺖ و ارﺗﺶ ﻛﺸﻮر ﺧﻮد

ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه در ﻛﺎﻧﺎدا ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .رﺋﻴﺲ دادﮔﺎه ﻣﺰﺑﻮر ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ

)اﻣﺮﻳﻜﺎ( ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻨﺪ .رﺳﻮا ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺪﻋﻴﺎن دروﻏﻴﻦ "آزادي" و

ﻛﻪ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ اﻳﻦ ﺳﺮﺑﺎزان ﻓﺮاري درﺻﻮرت ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ

"دﻣﻜﺮاﺳﻲ" و "آزادي ﺑﻴﺎن" از ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺣﺘﻲ اﺟﺎزه اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ

ﺗﺤﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آن ﻛﺸﻮر ﻛﺎﻣﻸ ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺧﻄﺮي آﻧﻬﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده

آزاداﻧﻪ ﺳﺮﺑﺎز اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﻧﺪادﻧﺪ.

اﺷﺎن را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.

اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺳﻮاي دوﻟﺖ ﻛﺎﻧﺎدا ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻓﺮاري اﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ

درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺮﺧﻼف ادﻋﺎﻫﺎي ﻋﻮاﻣﻔﺮﻳﺒﺎﻧﻪ رﺋﻴﺲ دادﮔﺎه ﻣﺰﺑﻮر ،ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻪ

ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ) ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ دوﻟﺘﻬﺎ

اﺻﻄﻼح ﻋﺎدﻻﻧﻪ دوﻟﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ " ،ﺟﺮاﻣﻲ ﻫﺎﻳﻨﺰﻣﻦ" ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﺑﻪ ﺧﺎك

ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﺿﺪ ﺧﻠﻘﻲ ﺧﻮد را از ﻛﺎﻧﺎل آن ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺮده و آﻧﺮا ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ و

اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ "راﺑﻴﻦ ﻻﻧﮓ" ﺑﻪ ﺟﺮم ﺧﻮدداري از ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﮓ و

ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﻨﺪ( اﺳﺖ ﻛﻪ
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اﻧﺪوﻧﺰي؛ ﻳﻮرﺷﻲ ﺟﺪﻳﺪ

در  ١۵سپتامبر بيش از  ٩٠٠٠کارگر کارخانـه ھـای نيـشکر در

ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻛﺎرﮔﺮان

منــاطق مختلــف کلمبيــا دســت بــه اعتــصاب زدنــد .خواســته

اخيرأ قانون ضد کارگری جديدی در اندونزی به تصويب رسيد
که طبق آن سرمايه داران و صاحبان کارخانه ھا قادر
خواھند بود که ميزان حداقل حقوق کارگران را بدون دخالت
دولت و بصورت ﯾکجانبه خودشان تعيين کنند .درواقع حق
تعيين حداقل مزد کارگران از دولت گرفته شده و به سرمايه
داران داده شده که از اين پس بتوانند با سھولت قانونی
ھرچه بيشتر به استثمار کارگران بپردازند .صدھا کارگر
اندونزيايی در  ٢٩اکتبر در مقابل کاخ رياست جمھوری در
"جاکارتا" به تظاھرات پرداختند و خواھان لغو قانون مذکور
شدند.
وزير کار اندونزی در دفاع از قانون ضد خلقی جديد اعالم کرد
که" :در شرايطی که با بحران اقتصادی روبرو ھستيم،
تعيين يک مقدار مشخص و يکسان به عنوان حداقل حقوق
کارگران برای ھمه انواع صنايع و ھمه بخشھای مختلف
اقتصادی جامعه ،مشکالت زيادی را برای توليدکنندگان ايجاد
خواھد کرد و به اقتصاد کشور نيز آسيب خواھد رساند .ھمه
بخشھای اقتصادی کشور در يک موقعيت يکسان به سر
نمی برند و ميزان سوددھی برخی از کارخانه ھا آنقدر
کاھش يافته که تنھا می توان آنھا را با کاھش حقوق
کارگران از ورشکستگی نجات داد .در چنين شرايطی بايد به
سرمايه داران اجازه دھيم که مخارج و مزد کارگران را بر
اساس موقعيت اقتصادی صنعت مربوطه تغيير دھند و معيار
جديدی برای آن تعيين کنند".
ھرچند در اکثر کشورھای دنيا حداقل حقوق کارگران )با
استفاده از معيارھای متفاوت( توسط دولت تعيين می
شود ،اما ھميشه سرمايه داران به شيوه ھای مختلف
قوانين دولتی را دور زده و ھرچند در ظاھر طبق قانون عمل
می کنند ،ولی ھمان حداقل حقوق را ھم از کارگران دريغ
می دارند .قانون جديدی که در اندونزی تصويب شده،
سرمايه داران را از زحمت دور زدن قانون نجات داده و
استثمار کارگران روز به روز رنگ و لعاب قانونی تری به خود
می گيرد.

"ﭘﻴﺎم ﻓﺪاﻳﻲ" ﺑﺮ روي ﺷﺒﻜﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
از ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺮﻳﻜﻬﺎي ﻓﺪاﻳﻲ ﺧﻠﻖ اﻳﺮان
در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ دﻳﺪن ﻛﻨﻴﺪ:

http://www.siahkal.com

اصلی اعتصاب کنندگان افزايش حقوق و بھبود شرايط کـار و
برقراری قانون  ۴٠ساعت کار در ھفته بـود .از  ٩سـپتامبر تـا
 ٢٠اکتبر نيز بـيش از  ٣٢٠٠٠کـارگر نظـافتچی دادگـاه ھـا بـه
اعتـــصاب دســـت زدنـــد کـــه اﯾـــن حرکـــت اعتراضـــيکارگران،
سرانجام با تصويب قرارداد جديدی به پايان رسيد.
در اوايل ماه اکتبر پليس به اعتصاب کنندگان حملـه کـرد و بـا
کــشتن  ٣نفــر و زخمــی کــردن صــدھا نفــر از اعتــصابيون و
دسـتگيری و ديپـورت  ٢فرانـسوی فعــال حقـوق بـشر کــه در
مورد وضعيت کارگران گزارش تھيه مـی کردنـد ،بـه سـرکوب
اعتراضــات پرداخــت .يکــی از بھانــه ھــايی کــه دولــت کلمبيــا
ھميــشه بــرای ســرکوب و حتــی شــکنجه و قتــل کــارگران
اعتصابی بـه کـار ميبـرد ،مـتھم کـردن آنھـا بـه وابـستگی بـه
فارک )ارتش انقالبـی خلـق کلمبيـا( اسـت .بھانـه ای کـه در
سرکوب اعتصابات مذکور نيز به کار گرفته شد.
اما برغم اﯾن تبليغات کارگران صنايع مختلف کلمبيا در روز ٢٣
اکتبـــر بـــه اعتـــصاب سراســـری يـــک روزه ای در حمايـــت از
کارگران اعتصابی صنايع نيشکر و کارگران و کارمندان دادگاه
ھا و دادگستری ھا دست زدند و بدينگونه نشان دادند که به
ھيچوجــه اتھامــات و ســرکوبھای خــونين دولتــی باعــث نمــی
شود که آنھا از مبارزه و مقاومـت و حمايـت از ديگـر کـارگران
دست بردارند.

ﺑﺮاي ﺗﻤﺎس ﺑﺎ
ﭼﺮﻳﻜﻬﺎي ﻓﺪاﻳﻲ ﺧﻠﻖ اﻳﺮان
ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻲ زﻳﺮ ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ ﻛﻨﻴﺪ:

آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
E-mail : ipfg@hotmail.com

از ﺻﻔﺤﻪ رﻓﻴﻖ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﻲ در
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ دﻳﺪن ﻛﻨﻴﺪ:
http://www.ashrafdehghani.com

BM Box ٥٠٥١
London WC١N ٣XX
England
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