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  1386  بهمن             ازدهمدو   دوره جديد سال    ارگان چريكهاي فدايي خلق ايران                          

  
  سرمقالهسرمقاله    

   !آموزش هايي از قيام بهمن

ژيم وابسته به امپرياليسم شاه و استقرار جمهوري اسـالمي     يكي از رايج ترين تحريفات در رابطه با قيام بهمن اين ادعا است كه گويا اين قيام باعث سرنگوني ر                   ...
 مي كوشند قيام بهمن را عامل اصلي قدرت گيري خـود جلـوه دهنـد تـا                 "دهه فجر "و دسته جنايتكار حاكم كه هر ساله با برگزاري جشنهاي            از دار . شده است 

  ... قلمداد مي كنند"عزاي ملي"سلطنت طلبان ددمنشي كه آنرا روز 
عه تاريخ و سير رويدادها در آن سالها نشان مي دهد كه اساسا جابجائي قدرت در پشت پرده و دور از چشم مردم انجام شده بود و اتفاقـا قيـام بهمـن كـه              مطال... 

 هـم يكـسري از      قيامي توده اي و خود بخودي بود، چون در تخالف با مذاكرات و سازشها ي مربوط به قدرت گيري دارودسته خميني رخ داده بود تا حـدودي                          
 در حقيقـت، . حساب و كتابها را به هم زد و توانست  بر خالف خواست و برنامه هاي تعيين شده از طرف امپرياليستها بر روند برنامه هـاي آينـده تـاثير بگـذارد                              

هـار و سـركوب نماينـد و دارودسـته خمينـي و       قيام بهمن اوج انقالبي بود كه همه امپرياليستها و دارو دسته هاي مرتجع مي كوشيدند به هر طريق ممكن آنـرا م                     
  2صفحه               .جمهوري اسالمي در واقع پاسخ آنها بود به اين نياز ضد انقالبي
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قيام بهمن رويداد انقالبي بزرگي است كه در تاريخ مردم 
اما اين قيام كه منبع پر . يافته استما جايگاهي سترگ

ارزشي از تجارب مبارزاتي است، تجربياتي كه با خون 
توده هاي قيام كننده بدست آمده است همچون هر 
رويداد بزرگ ديگري با تحريف واقعيت تاريخي مربوط 

از مرتجعين تا سازشكاران و . به خود مواجه شده است
واقعيت اين حتي دوستان نادان خلق هر يك به شكلي 

رويداد بزرگ را تحريف و در نتيجه امكان درست درس 
يكي از رايج ترين . گيري از آن را ناممكن مي سازند

تحريفات در رابطه با قيام بهمن اين ادعا است كه گويا 
اين قيام باعث سرنگوني رژيم وابسته به امپرياليسم شاه و 

از دارو دسته . استقرار جمهوري اسالمي شده است
دهه "نايتكار حاكم كه هر ساله با برگزاري جشنهاي ج

 مي كوشند قيام بهمن را عامل اصلي قدرت گيري "فجر
خود جلوه دهند تا سلطنت طلبان ددمنشي كه آنرا روز 

سطنت طلباني كه پس از ( قلمداد مي كنند"عزاي ملي"
گذشت اين همه سال از قيام بهمن هنوز هم آثار خون 

، )ايران بر دستانشان ديده مي شود بهترين فرزندان مردم 
هر دو دسته قيام را عامل اصلي اين جابجائي قدرت 

در حاليكه اگر كسي رويدادهاي انقالب . جلوه مي دهند
ايران را فراموش نكرده باشد مي داند كه شاه مدتها قبل 

با چشماني گريان در صفحه ) 1357 آبان15(از قيام بهمن
كرد كه صداي انقالب تلويزيون ظاهر شد و اعتراف 

مردم را شنيده است و عليرغم اين موش مرده بازي باز 
 دي ماه مجبور به 26هم تحت فشار جنبش مردم در 

خميني نيز قبل از چنين رويدادي از . ترك كشور شد

) ايرفرانس(فرانسه با هواپيماي شركت هواپيمائي فرانسه 
در فرودگاهي كه از سوي ارتش شاهنشاهي محافظت مي 

فرودگاهي كه .  بهمن بر زمين نشست12شد در روز 
اساسا براي همين پرواز باز شده بود وبعد هم وي در 

. "دولت تعيين كرد"مدرسه علوي جا خوش نمود و 
 بهمن ماه از خميني حكم 15مهندس بازرگان كه در 

نخست وزير منتخب "نخست وزيري گرفته بود در مقام 
قيام بهمن در زمين چمن  چند روز بعد يعني قبل از "امام

 را به مردم معرفي "دولت منتخب امام"دانشگاه تهران 
اگر به آن روز ها باز گرديم و رويدادهاي آن . نمود

دوره را مرور كنيم و اسناد و مداركي كه در اين رابطه 
انتشار يافته را دو باره مطالعه نمائيم به عينه در مي يابيم 

رياليسم شاه اساسا مدتها كه سرنوشت رژيم وابسته به امپ
حيات رژيم شاه . قبل از قيام بهمن رقم خورده بود

همچون هر رژيم وابسته ديگري  وابسته به حمايت 
و وقتيكه دولت امريكا، ژنرال هويزر اربابانش بود 

را )معاون فرماندهي نيروهاي امريكائي مستقر در اروپا (
 كل قوا در حلي كه وي ظاهراً فرمانده(بدون اطالع شاه 

)  دي ماه14(، به ايران فرستاد)و بزرگ ارتش داران بود
 "بي طرفي خير خواهانه"تا ضمن تماس با سران ارتش 

ارتش مزدور را نسبت به خميني جلب نمايد، روشن بود 
كه از نظر امريكا ديگر جائي براي تداوم سلطنت شاه 

درست در همين اثنا بود كه امپرياليسم . باقي نمانده است
مريكا با همفكري و همياري امپرياليستهاي انگلستان، ا

)  دي19 تا 14(فرانسه و المان در كنفرانس گوادالوپ 
بنابراين با وجود حمايت . رسماً بر رفتن شاه مهر تائيد زد 

قدرتهاي امپرياليستي و ارتش تا داندان مسلح مزدوري 
كه قالده اش در دست همين اربابان بود، خميني براي 

قيام بهمن "بر ماشين دولتي اساساً نيازي به تكيه 
به همين دليل هم اتفاقي نبود كه خميني در . نداشت"

 ، 57 بهمن سال 22 و 21اوج خيزش مردم در روزهاي 
در شرايطي كه مردم با درس گيري ازمبارزه رزمندگان 
مسلح خود مراكز سركوب و ستم شاه  يعني پادگانها و 

خود قرار دادند، خميني فرياد كالنتري ها را آماج حمله 
مردمي كه .  نداده ام"جهاد"بر آورد كه هنوز دستور 

 سال مبارزه مسلحانه كمونيست هاي 7در طول بيش از 
فدائي و ديگر فرزندان راستين خلق، راه مبارزه را با 
دشمنان خويش آموخته بودند، به پادگان ها هجوم بردند 

تا رسيدن به پيروزي تا خود را مسلح ساخته و براي نبرد 
اما درست در چنين اوضاعي كساني . نهائي آماده شوند

از دارو دسته  خميني، در هر كوي و برزن توده هاي 
. انقالبي را از تداوم حمله به پادگانها باز مي داشتند

كساني كه در روز قيام در ميدان فوزيه تهران حضور 
ري را داشتند،  چهره نوچه هاي خميني امثال هادي غفا

امام هنوز دستور جهاد "فراموش نكرده اند كه با فرياد 
 توده قيام كننده را به بازگشتن به خانه هاي "نداده است

بنابراين اين ادعا كه رژيم سلطنت . خود فرا مي خواندند
بر اثر قيام بهمن سرنگون گشت و دارودسته خميني به 
 اعتبار اين قيام و حتي گويا با رهبري آن، به جاي
درباريان سابق بر قدرت تكيه زدند، هزگز با واقعيت 

  .انطباق ندارد
  

مطالعه تاريخ و سير رويدادها در آن سالها نشان مي دهـد            
كه اساسا جابجائي قدرت در پشت پـرده و دور از چـشم             
مردم انجام شده بود و اتفاقا قيام بهمن كه قيامي توده اي 

رات و و خــود بخــودي بــود، چــون در تخــالف بــا مــذاك
سازشها ي مربوط به قدرت گيري دارودسـته خمينـي رخ           
داده بود تا حدودي هم يكسري از حساب و كتابهـا را بـه     
هم زد و توانست  بر خالف خواست و برنامه هاي تعيـين             
شده از طرف امپرياليستها بر روند برنامه هاي آينده تاثير          

 قيام بهمن اوج انقالبي بود كـه همـه         در حقيقت، . بگذارد
امپرياليستها و دارو دسته هاي مرتجع مي كوشيدند به هر          
طريق ممكن آنـرا مهـار و سـركوب نماينـد و دارودسـته              
خميني و جمهوري اسالمي در واقع پاسخ آنها بود به ايـن            

  .نياز ضد انقالبي
  

قيام بهمن بدليل اينكه قيامي فاقد رهبري بود و كامال بـه            
ه نيـرو هـاي     صورت خود بخودي و خارج از محاسبه همـ        

درگير در صحنه سياسـي رخ داده بـود، بـه همـين خـاطر               

  !آموزش هايي از قيام بهمن

  
صحنه اي از به آتش كشيده شدن سمبل هاي استثمار و : 57  بهمن22 و21

!توسط توده هاي قيام كنندهسركوب   
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!! جمهوري اسالمي جمهوري اسالميمرگ بر رژيم وابسته به امپرياليسممرگ بر رژيم وابسته به امپرياليسم  

از يــك ســو ايــن قيــام بــه . نتــايج متــضادي بــه بــار آورد
دستاويزي در دست دارو دسته خميني تبديل شد تا خـود      
را حاصل قيام توده ها جا زده و به اين وسـيله سازشـهاي              
پشت پرده كه منجر به قدرت گيري آنها شد را الپوشاني           

يند كـه ايـن امـر قـدرت فريبكـاري بزرگـي بـه آنهـا                 نما
از سوي ديگر با افتادن اسلحه بدست مردم در اثر         . بخشيد

قيام بهمن، مردم از قدرت مانور بزرگي در مقابل دشمنان 
خود برخـوردار شـدند، تـا آنجـا كـه طبقـه حـاكم يعنـي            
بورژوازي وابسته را مجبور نمودند تا قبل از هـر اقـدامي            

بـه  ( گسترده مردم بپردازند و به هـر ترتيبـي   به خلع سالح  
ــكار و    ــي سازشـ ــاي سياسـ ــق نيروهـ ــصوص از طريـ خـ

مطمئن شوند كه قادر    ) اپورتونيست در درون جنبش خلق    
اين واقعيتي بود كـه يـورش   . به كنترل توده ها مي باشند 

  .قطعي ارتجاع  به توده ها را تا مدتي به عقب انداخت
  

ادار بـه آرمانهـاي     در چنين شرايطي كمونيـست هـاي وفـ        
طبقــه كــارگر بــه لحــاظ نيــرو و ســازماندهي در شــرايط  

چريكهـاي فـدائي خلـق نيـروي      . مساعدي قـرار نداشـتند    
كمونيستي بود كه در شرايطي كه  نيروهاي مدعي دفـاع           
از طبقــه كـــارگر هـــر روز بـــه گونـــه اي در مـــنجالب  
سازشكاري با رژيم جمهـوري اسـالمي غـرق مـي شـدند،             

 رژيم و آگاهي رساني انقالبي بـه تـوده          وظيفه افشاي اين  
آنها مي بايست با افشاي زد و      . ها را به عهده گرفته بودند     

بند هاي پـشت پـرده و نـشان دادن چگـونگي بـه قـدرت                
رسيدن حاكمان جديد، ماهيت ضد انقالبي جانشينان رژيم 
شاه را نشان داده و به توده ها بگوينـد كـه قيـام آنهـا بـه                  

 كارگر متـشكل و سـازمان يافتـه و          دليل فقدان يك طبقه   
اعمال رهبري كمونيستي بـرآن شكـست خـورده اسـت و       
چنين نقصي را يك رهبـري كمونيـستي تنهـا بـا سـازمان              
دهي مسلح توده ها در جريان مبارزه مسلحانه بـا دشـمنان            

در واقع توده هائي كـه بـا        . خلق مي تواند برطرف نمايد    
ر جريـان قيـام     حمله به زرادخانه هاي ارتش شاهنـشاهي د       

خود را مسلح كرده بودند، حـال مـي بايـست بـراي نبـرد        
هاي آينده آموزش ديده و سازماندهي شـوند و بـا درس            
گيري از دالئل شكست قيام خود در مـسير يـك مبـارزه             
مسلحانه توده اي، مسيري كه بـه تـشكل طبقـه كـارگر و              
شكل گيـري  سـازمانهاي رهبـري كننـده ايـن طبقـه مـي                

  . ردارندانجامد گام ب
  

در آخر به اين نكته نيز بايد توجه داشـت كـه تاكيـد بـر                

خود بخودي بودن قيام بهمن و در نتيجه شكست اجتنـاب           
ناپذير آن البته ذره اي از اهميت تاريخي ايـن قيـام نمـي              
كاهد بلكه بـرعكس بـه كـساني كـه مـي كوشـند از ايـن                 
رويـداد بـزرگ جهـت مبـارزه بـا سـرمايه داران و رژيــم       

آنها، ديكتاتوري حاكم، درس گيرند نشان مي دهد        حامي  
كه اتفاقا در شرايط سلطه ديكتـاتوري لجـام گـسيخته بـر             
كشور كه امكان تشكل از توده ها و پيشاهنگان آنها سلب 
مي گردد، طبقه كارگر نه در بستر مبارزات صرفا سياسي     
بلكه در جريان رشد و گسترش مبارزه مسلحانه است كـه           

ن  وايجاد رهبري كمونيستي وابسته بـه        امكان متشكل شد  
. خود را يافته و مي تواند در راستاي پيروزي گام بردارد          

مسلم است است كه برخورد واقعي و علمي به چگـونگي           
پيشبرد روند مبارزه حكم مي كند كه انقالبيون همواره با          
در نظر گرفتن شـرايط مـشخص بايـد چگـونگي پيـشبرد             

 مورد بررسـي و توجـه قـرار         مبارزه مسلحانه در جامعه را    
داده  و اين شكل از مبارزه بر اساس الزامات موجـود در             

در حقيقـت ايـن تحـول شـرايط        . دستور كار قرار بگيـرد    
است كه اشكال مشخص تحقق ايـن مبـارزه را معـين مـي              

امـا بـا قاطعيـت      . كند و  در مقابل انقالبيون قرار مي دهد        
وري حـاكم بـا     بايد تأكيد كرد كه در شرايطي كه ديكتات       

سبعيت تمام هر اعتراضي را سركوب كـرده و تودهـا را            
از هر گونه تشكل انقالبـي محـروم سـاخته اسـت، انتظـار            
تشكل توده ها و طبقه كارگر جز در چنين پروسه اي نيز            
انتظاري غير واقعي وذهني مي باشد كه با تجربه مبارزات       

  . مردم ما انطباقي ندارد
  

يـام بهمـن خـود تائيـدي بـراين          نگاهي به دسـتاوردهاي ق    
واقعيت مي باشد ديديم كه چگونه دستاوردهاي اين قيـام    
بزرگ در جريان يورش ارتجاع حاكم به يغما رفت و هر           
كجا كه خلقهـاي تحـت سـتم توانـستند در آن فاصـله تـا                
حدي خود را سازمان داده و بـه مقابلـه مـسحانه بـا رژيـم                

يـورش ارتجـاع    بپردازند،امكان بيشتري جهـت مقابلـه بـا         
تجربه جنبش خلـق كـرد بـه عينـه نـشان داد كـه               . يافتتند

حفظ دستاوردهاي آن قيام جز از طريق مبـارزه مـسلحانه           
توده اي و طوالني ميسر نيست، و ديديم كـه خلـق كـرد              
به اين اعتبار توانست تـا مـدتها در مقابـل يـورش دشـمن               

خلق كرد . مقاومت نموده و سنگر انقالب مردم ما گردد 
. يز با جانفشانيهاي خـود برحقيقـت فـوق مهـر تائيـد زد             ن

كساني كه اين واقعيات را ناديده گرفته و با تئوري هـاي           
غير واقعي خود راه اصلي درهـم شكـستن ماشـين دولنـي       

حاكم را مخدوش مي سازند، نشان مـي دهنـد كـه هنـوز              
  .درسهاي  قيام بهمن را نفهميده اند

تشديد مبارزات بوميان ستمديده برعليه 

  !دولت استراليا

ه از        دام فريبکاران را دولت استراليا در يک اق اخي

اهالی بومی اين کشور در ارتباط با مرگ يکی از            

ه در         ولرونجی ک ام م ه ن ن کشور ب ومی اي الی ب اه

ال  وامبر س س٢٠٠٤ن يس  در اي ايم "تگاه پل پ

رد         " آيلند ذرت خواهی ک مقامات  . به قتل رسيد مع

ه در        ولرونجی ک استراليا در ابتدا کوشيدند مرگ م

اق            اثر ضرب و شتم پليس نژادپرست استراليا اتف

شمکش او      ه ک رده و نتيج ان ک ود را پنه اده ب افت

در حالی که تحقيقات پزشکی      . باپليس عنوان کنند  

ه     سال بعد مقا   ٢قانونی که    ور ب مات حکومت مجب

ومی ستمديده         ن ب ه اي پذيرش آن شدند نشان داد ک

ل             ه قت يس ب سر پل در اثر ضربه شديد و ناگهانی اف

ت يده اس شکوک  .  رس رگ م ر م الم خب اع

ه خشم وسيع         ٢٠٠٤در سال     مولرونجی  منجر ب

ا تظاهراتی را در          مردم بومی پايم آيلند شده و آنه

ضد خلقی   اعتراض به سياستهای نژادپرستانه و    

تثمارگرانه    م اس افظ نظ يس ح تراليا و پل ت اس دول

د             ی چن اين دولت برگزار کردند که در جريان آن تن

ه      ان و منجمل وق بومي الين حق ران و فع از رهب

ون دولت استراليا      . لکس وتون دستگير شدند     اکن

ون را             قصد دارد تا در آوريل سال چاری لکس وت

ه         دام ب اکمه  مح"آشوب و خرابکاری    "به جرم  اق

ه پاخاسته زهر             ان ب کرده و به اين ترتيب از بومي

د         . چشم بگيرد  رده ان اما بوميان مبارز نيز اعالم ک

اريخی             شاگرانه در ت که با تدارک يک تظاهرات اف

ين             ل مع اه آوري که برای محاکمه لکس وتون در م

ار  ا يکب د ت د آم ا خواهن ه خيابانه ار ديگر ب شده ب

تهای ض  ه سياس ود ب راض خ ر اعت ی و ديگ د خلق

د          شان دهن اعالم  . نژادپرستانه دولت استراليا را ن

ردم      ا حمايت عمومی م ان ب ل بومي تظاهرات آوري

ک    ی و دمکراتي ای مترق ويژه نيروه تراليا و ب اس

ادر      ه بن ارگران اتحادي ه ک ده و از جمل روبروش

با صدور اطالعيه ای خواهان     ) ای.يو.ام(استراليا  

ه محا راض ب ردم در اعت وم م رکت عم ه ش کم

ان  وق بومي الين حق ی فع تانه و سياس نژادپرس

است شده .ستمديده
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ــو) ٢٠٠٨(در فوريـــه امـــسال  می نشـــست عمـ

تشکيالت ما جهت بررسـی فعاليتهـای دو سـال          

. گذشته و تعيين برنامه های آينده آن برگزار شد      

ــاد    ــا اعــالم يــک دقيقــه ســکوت بــه ي نشــست ب

تمامی جانباختگـان راه آزادی و سوسياليـسم و         

بــا تجليــل از خــاطره شــهدای چريکهــای فــدائی  

خلق ايران آغاز و سپس با تعيين مقررات ناظر بر       

در نشـست   . کـار خـود ادامـه داد       به   ،"نشست"

 - سياســـیابتـــدا گـــزارش عمـــومی امـــسال  

تشکيالتی مرکزيت که از قبل در اختيار رفقا قرار         

ايـن گـزارش    . گرفته بود مورد بررسی قرار گرفت     

رئوس کلی همه مسائل سياسی و تشکيالتی       

ــرار     ــل ســازمان ق ــن فاصــله در مقاب ای کــه در اي

و کمبــود گرفتــه بــود را مــورد بررســی قــرار داده  

ــشتر     ــه بيـ ــر چـ ــد هـ ــود در راه رشـ ــای موجـ هـ

تـشکيالت را بررسـی کـرده       فعاليتهای مبـارزاتی    

 بــرای کــافی یاختــصاص وقتــبــا نشــست . بــود

حـوزه هـای     ،بررسی زوايای مختلف اين گـزارش     

قـرار   مختلف فعاليت تـشکيالت را مـورد بررسـی        

و پــس از شــنيدن نظــرات و انتقــادات همــه  داده 

در نشـست عمـومی    . ساندرفقا آنرا به تصويب ر    

 کــــه طبــــق روال گــــزارش مــــالیتــــشکيالت، 

ــشگی  ــزارش  هميـ ــميمه گـ ــه ضـ ــور جداگانـ  بطـ

شــده بــود و در  تــشکيالتی مرکزيــت -سياســی

ريز کمـک هـای مـالی دريافـت شـده و            برگيرنده  

 می باشد،در اختيار همـه      هزينه های تشکيالت  

  . رفقا قرار گرفت

  

ارزیــابی سياســی مرکزیــت از اوضــاع و تحــوالت  

مهــم جــاری در ایــران و در نتيجــه روشــن کــردن  

خطوط و اصول جهت گيریهـا و مواضـع سياسـی           

ــن      ــه ای ــورد ب ــازمان در برخ ــت س ــای حرک راهنم

تحوالت، بخـش دوم نشـست مـذکور را تـشکيل           

رکزيت بطور مجزا و در قالـب       در این زمينه، م   . داد

گـزارش خـود را بـه نشـست         سه بحث جداگانـه     

در رابطـه بـا مـوارد زیـر         بحث ها عمـدتًا      .ارائه داد 

 گسترش اعتراضات طبقـه     در مورد : صورت گرفت 

 سرکوب روزمره مبـارزات کـارگران       ،در ايران  کارگر

ودر همان حال رشد روزافزون مبارزات مردمـی و         

ــوری اســالمی     ــم ســرکوبگر جمه تالشــهای رژي

جهت کنترل و به بيراهه کشاندن اين اعتراضـات         

ئی کــه در جريــان ســرکوب جنــبش دانــشجو     -

  همچنـين در     -شاهد گوشه هـائی از آن بـوديم         

  يـک رهبـری انقالبـی        مورد حدود تأثيرات فقـدان    

ــارزات  ــن مب ــوزه  . در اي ــين در ح ــا همچن  بحــث ه

بحران پروژه هسته ای جمهوری اسالمی که به        

اعمــال تحــريم هــای تنبيهــی از ســوی شــورای  

 بـا در  منجر شدسازمان ملل برعليه ایران امنيت  

 در جريــان تبليغــات  واقعيــت کــهنظــر گــرفتن ایــن

 تحليل ها و مواضع گونـاگونی        این تحریمها،  حول

ازسوی نيروهای سياسـی در ايـن رابطـه اتخـاذ           

قطب بندی هائی شکل گرفت که بدون        و گرديد

شک خود را در رونـد رويـداد هـا در آينـده بيـشتر          

 نظـر بـه اهميـت    .، پـيش رفـت   نشان خواهـد داد   

ــات ، شــرکت    ــع و مباحث ــن مواض ــدگان در اي  کنن

ــا طــرح ســواالت خــود    ــد ب نشــست امکــان يافتن

وشرکت در اين بحثها ايـن مباحثـات را از زوايـای            

مختلف مورد توجه قرار داده و پس از پايان بحثها          

به نشست امکان دهند تا مواضع ارائه شـده  را           

اين سه مبحـث بـه    .مورد تائيد و  تاکيد قرار دهد 

  بطور مجـزا     هر يک زیر آمده است     ی که در  ترتيب

  . و مفصل مورد بحث قرار گرفتند

  

چرائــی تمرکــز ســازمانهای سياســی     -١

، بررسی راه های   موجود در خارج از کشور    

ــضل   ــن مع ــا ای ــه ب ــاثير  مقابل ــونگی ت  و چگ

و مقابله بـا     گذاری در مبارزات داخل کشور    

  .تبليغات فريبکارانه در اين زمينه

  

 بحــــران پــــروژه هــــسته ای  در مــــورد -٢

در ارتباط   اسالمی و مسائلی که      جمهوری

و مواضـع نيـرو     آمـده   بوجـود   با این واقعيت    

  .های سياسی گوناگون نسبت به آن

 

فقـدان رهبـری کمونيـستی در       تاثيرات    -٣

تـوده هـای    دیگر  مبارزات روزمره کارگران و     

ستمديده و نفد ديـدگاه هـائی کـه بـه ايـن             

اعتبـــار ارزش مبـــارزات جـــاری در جنـــبش 

ايـران را ناديـده گرفتـه و بـه          انقالبی مـردم    

  . جو ياس و نااميدی دامن می زنند

  

ــث  ــازمانهای   اول، در بحــ ــز ســ ــه تمرکــ پروســ

ــشور  ــارج از ک ــر  سياســی در خ ــن ام ــل ای  و دالی

ضمن اشاره بـه يـورش سيـستماتيک جمهـوری          

 در  همان آغـاز روی       اسالمی به جنبش انقالبی   

ضــعفها و عــدم آمــادگی هــای   وکــار آمــدن خــود

 سياسی برای مقابله با ايـن تعـرض         سازمانهای

ــشينی هــای      ــب ن ــستها و عق ــه شک و در نتيج

تالشـی  بـه   حتـی    کـه    تحميلی بـه ايـن جنـبش      

 مــورد  منجــر شــد،برخــی از جريانــات سياســی 

ــا تـــشکيالت    ــه بـ ــرار گرفـــت و در رابطـ بحـــث قـ

در مشخص خودمان به تالشهای گونـاگونی کـه         

ــأثير    تمــام طــول پروســه مــذکور بــرای حــضور و ت

ازمان در داخــل ایــران صــورت گرفتــه،  گــذاری ســ

، پس از بحث و بررسی      "نشست. "پرداخته شد 

ــونی،   ــرایط کنـ ــوق در شـ ــضل فـ ــدگاه معـ  دو ديـ

و برخــورد غيــر اصــولی موجــود در ایــن  انحرافــی 

  اوالً  تاکيـد شـد کـه        .دادمورد نقـد قـرار      زمينه را   

بايد با قاطعيت برعليه تفکراتی مبـارزه نمـود کـه       

سـی مخـالف رژیـم در      حضور سـازمان هـای سيا     

را بـه وسـيله ای جهـت  تـضعيف           خارج از کشور    

 بـه   تفکراتـی کـه    .مبارزه با رژيم تبديل می کننـد      

جای نشان دادن راه های واقعی و پاسـخ هـای           

 بــرای تــأثير گــذاری بــر مبــارزات مــردم در عملــی

ایران، به نفـی همـه مبـارزات جـاری در خـارج از              

ل ایـران   کشور و اثرات مثبت آنها در جنـبش داخـ         

پرداخته و به این ترتيب بـه جـای تـشدید مبـارزه             

ــه دشــمن،  ــر علي ــدی را  ب ــاس و ناامي ــان  ي در مي

 در  ثانيـًا، . اشاعه می دهنـد   نيروهای اپوزیسيون   

ــا و   همـــان حـــال بايـــد بـــه افـــشای ديـــدگاه هـ

 بـــر خاســـت کـــه  سياســـی ایجريانـــاتعمکرد

فريبکارانه با تکيه بر روشهای نخ نما شـده مـی           

وغ بـــرای خـــود تـــشکيالتهای   کوشـــند بـــه در 

 دسـت و پـا کـرده و       در ایران   ساختگی و دروغين    

حـضور غيـر واقعـی      ،  با تکيه بر روشهای ناسـالم     

در . خود در داخل کشور را به ديگران القـا نماينـد          

ــه تجربيــات     ــا توجــه ب ايــن مبحــث بــه خــصوص ب

در کردسـتان تاکيـد     سازمان مـا    سالهای فعاليت   

البـی اجـازه نـداد      گريهای انق اشد که بايد با افش    

ــوری اســالمی    ــاتی جمه ــه دســتگاه اطالع  از ک

عملکردها و شيوه های غير اصولی در کار         چنان

را وسـيله فريــب  مبـارزاتی، ســود جـسته و آنهــا   

  

  گزارش نشست تشكيالتي سازمان
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ــه ای کــه ضــمن   عناصــر ناآگــاه ــرار دهــد؛ بگون  ق

کـه گویـا آنقـدر هـا         ديدگاه های انحرافی     اشاعه

هم که گفتـه مـی شـود، دیکتـاتوری بـر جامعـه              

ان حاکم نيست، کـار تـشکيالت سـازی هـای           ایر

خود را پيش برده و به جنـبش تـوده هـا و              موازی

 بايـد   .روشنفکران مبارز در ایران ضربه وارد نمایـد       

با تکيه بر اين اصل که همواره بايد واقعيتها را بـا            

 موقعيـت واقعـی کنـونی       ،مردم در ميان گذاشت   

ش را بيان کرده و با تکيه بر امکانات موجود و تـال           

انقالبی هر چه بيشتر  در جهت پاسخ گوئی به          

  .وظايف انقالبی گام برداشت

  

 بـر ايـن واقعيـت کـه رژيـم           تکيـه  با   دومدر مبحث   

ــه     ــسته بــ ــی وابــ ــالمی رژيمــ ــوری اســ جمهــ

 سـال گذشـته     ٢٩امپرياليسم می باشد کـه در       

ــرات  ــویش  بکــ ــستگی خــ ــدرتهای   وابــ ــه قــ بــ

ــان  امپرياليــستی  ــات رســانده و در جري ــه اثب را ب

ندگی خود نشان داده که جز مجـری حلقـه بـه            ز

 بـر   ،گوش سياستهای امپرياليستی نمی باشـد     

اين امر تاکيد شد که مواضع و سياستهای اتخاذ         

شده در اين بحـران از سـوی ايـن رژيـم عليـرغم              

ادعا های مدافعين سينه چاک و يا شرمنده وی         

ــت   ــی"هــيچ هوي ــن دارو  و " مل ــه اي مــستقلی ب

ــداده   ــه  مطــرح. اســتدســته ن اساســا  شــد ک

ايـن بحـران را بايـد در چهـار چـوب            عوامل اصـلی    

سياستهای امپرياليـسم در منطقـه و ايـران و در           

ــدرتهای     ــهای قـــ ــا و تالشـــ ــدوده رقابتهـــ محـــ

امپرياليستی جهت سهم بری هر چـه فزونتـر از          

استثمار دسترنج کارگران و زحمتکـشان و غـارت    

در اين بحث با تکيه بـر       . منابع طبيعی کشور ديد   

امپرياليـسم هيچگـاه سرنوشـت و       "اصل که   ن  ای

منافع خـود را در کـشور هـا ی تحـت سـلطه بـه                

، "سرنوشت رژيمهای مـزدور خـودگره نمـی زنـد         

در آثار سازمان تـشريح و      و بارها   بارها  اصلی که   

نــشان داده  شــد کــه     ،تحليــل  شــده اســت  

بـه هـر طريقـی      چنان اصـل و واقعيتـی،       درنتيجه  

 خللی در اين    ،ايان يابد پاتمی در ایران    که بحران   

واقعيت ايجاد نمی کنـد کـه جمهـوری اسـالمی           

رژيمی تا بن دنـدان وابـسته اسـت کـه همچـون             

هر رژيم وابسته ديگـری  حيـات اش بـه حمايـت             

بـا تکيـه بـر ايـن        . امپرياليسم گـره خـورده اسـت      

اصول تاکيد شد که موضع پرولتری در اين جريان         

 یبــراجــز ايــن نيــست کــه ضــمن مبــارزه قــاطع   

 دخالـت   هـر گونـه   با  ،سرنگونی ديکتاتوری حاکم    

امپرياليستی در ايران مخالفت کرده و اعتراضـات     

ــابودی ســلطه    ــارزات مردمــی را در جهــت ن و مب

امپرياليسم و نظام سرمايه داری وابسته حـاکم        

ــاليزه نمــود  بــر ايــن واقعيــت  فــوق،در بحــث .کان

تاکيد شد که در چنـين شـرايطی بايـد همـانطور            

يه همه نيروهائی کـه بـه هـر بهانـه ای     که بر عل  

به تقويت سلطه جمهوری اسالمی می پردازنـد        

 بـر عليـه همـه       ، در همـان حـال بایـد       مبارزه نمود 

کــه چنــين جلــوه مــی دهنــد کــه  نيــز جريانــاتی 

دخالــت امپرياليــستی شــرايط نــابودی جمهــوری 

به نفع  از این زوایه آن را      اسالمی را مهيا کرده و      

برخورد  . به مقابله پرداخت   ، جا می زنند   مردم ما 

ه درست و انقالبی به مسأله فوق آنست کـه بـ          

توده ها نشان داد که اساسا جابجائی قـدرت از          

باال به آزادی و رهائی آنها از زير يوغ نظام حـاکم            

بـر  ضـرورت انقـالب بـه          و بایـد     منجر نمـی شـود    

رهبری طبقه کـارگر جهـت قطـع قطعـی سـلطه            

اقتـصادی اجتمـاعی    امپرياليسم و نابودی نظـام      

ــد نمــود  ــال   حــاکم تاکي ــروز از کان  کــه مــسلمًا ام

  .سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی می گذرد

در مبحث سـوم بـه نقـد ديـدگاه هـائی پرداختـه              

 اگر در گذشته و امروز در برخی شـرایط،      شد که   

 عدم رشد اعتراضات کارگری و مردمـی      به خاطر   

به جای برخـورد بـه    و پرداختهبه سرزنش مردم ب  

 را به حساب مردم     یش آن کم کاريهای خو  خود و   

 با مشاهده مبـارزات     ، در شرایط دیگر   می گذارند 

يـن   کـه ا   و اعتراضات مردمی  يادشان مـی افتـد        

ندارد و محکـوم   " سر " را به خاطر این که     مبارزات

 بـی فایـده و غيـر مـوثر و            ، اسـت  "شکست"به  

ایـن برخـورد    . حتی تالش های مذبوحانه بخوانـد     

نعکاس وضعيت روشـنفکر خـرده بـورژوای        دقيقًا ا 

عجول و نـا اميـدی اسـت کـه بـه جـای طـوالنی                

دیــدن مبــارزه بــرای رهــائی واقعــی از هــر گونــه  

ستم و استثمار، صرفًا چـشم بـه راه سـرنگونی          

صرف رژیم حاکم بسته و چون چنين چيزی را در          

حال حاضر ممکن نمی بينـد، بـه تحقيـر مبـارزات      

اقـع یـأس و نـا اميـدی         توده ها می پردازد و بـه و       

خود را به این ترتيب آشـکار و آن را اشـاعه مـی              

  . دهد

 فقدان يک نيروی رهبـری کننـده        باید دانست که  

واقعيتی دردناک و انکـار ناپـذیر       در مبارزات جاری    

ذره  ایـن امـر نمـی توانـد    تاکيد بـر    اما  . می باشد 

از اهميت و ارزش مبارزات خود بخـودی تـوده          ای  

ــ   ــه منب ــه مثاب ــا ب ــه و   ه ــذيری از تجرب ــان ناپ ع پاي

ــرورش   ــی پ ــا و  مدرســه عمل ــوده ه ــون ت انقالبي

 از نقــشی کــه اتفاقــا ايــن  همــانطور کــهکاهــد ب

مبــارزات در شــکل دادن بــه همــان رهبــری مــورد 

 بنـابراين برخـورد   . چيزی کم نمی کنـد .نظر دارند 

انقالبی نه تخطئه مبارزات مردم بلکـه تـالش دو          

 گام گذاشـتن در     چندان برای درس گيری از آن و      

 و نقص بزرگ این جهتی است که به  رفع کمبود    

  . کمک کندجنبش ها،

  

به دنبال اين  مباحثات نشـست ضـمن تاکيـد بـر             

ايــن امــر کــه همــين خطــوط بايــد راهنمــای کــار   

 بــه آخــرين ،تبليغــی و ترويجــی آينــده قــرار گيــرد

در فضایی مبارزاتی و    قسمت کار خود پرداخت و      

رکزيــت جديــد ســازمان و بــا انتخــاب مصــميمانه 

  . تعيين برنامه دو سال آينده به کار خود پايان داد

 
  ..."در جدال با خاموشي"

  11ازصفحه       

جامعــه ای نــوین و انــسانی و بــدور از 

در .  "هر گونه سـتم و اسـتثمار بودنـد        

جمعبنـدی گوشـه    " جدال با خاموشی  

ای از مبــارزات و مقاومتهــای تمــامی   

زندانيان سياسـی آزاده ای اسـت کـه         

ایـن  . بودنـد " به چرا مـرگ خـود، آگـاه       "

ــا ــه   کت ــق ب ــاریخی و متعل ــر ت ــک اث ب ی

تمــامی انــسانهای مبــارزی ســت کــه  

ــرای رهــایی نهــایی طبقــه    قلبــشان ب

کــارگر و تمــامی محرومــان و اســتثمار 

ــه    ــد و خــود را  ادام شــوندگان مــی تپ

دهنـــده راه و آرمانهـــای  جانباختگـــان 

 و مبارزات آنان بـر عليـه رژیـم          ۶٠دهه  

سـرکوبگر جمهـوری اسـالمی و نظــام    

حاکم بر کـشور مـا مـی       سرمایه داری   

ــد ــاب،   . دانن ــن کت در نتيجــه مطالعــه ای

تالش برای کاملتر کردن اطالعات آن و       

از آن مهمتــر انعکــاس و رســاندن پيــام 

آن در ســطحی هــر چــه وســيع تــر بــه 

انسانهای تحت ستم ولی مبارزی کـه       

بخـش نویـسنده در نگـارش ایـن          الهام

اثر بوده اند یک وظيفه واالی انـسانی        

  .ستو مبارزاتی 

  

این کتاب را می توان از طریـق تمـاس          

   :با ای ميل زیر تهيه کرد

                          

com.yahoo@jedalbakhamooshi  

   

   شفق-ع 
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  ! دست اندركاران نشريه آرش

مروری بر "نظر به اين که در مطلبی تحت عنوان 

درج شده در صدمين " سازمانهای چپ در تبعيد

شماره اين نشريه، تصويری بغايت نادرست و غير 

ه خواننده ارائه واقعی از چريکهای فدائی خلق ايران ب

  نموده ايد،

و نطر به اين که در مطلب مذکور عمال روی تمامی 

مبارزات و فعاليتهای انقالبی و جان فشانيهای بخشی 

از صديق ترين کمونيستهای اين مملکت پرده ساتر 

کشيده شده وهمه آنها به بازگوئی های  فاقد اعتبار و 

يل ارزش د رمورد يکسری جدائی ها و انشعابات تقل

داده شده است، و همچنين از آنجا که ارائه چنان 

تجارب به نسل نوين چپ "مطلبی تحت عنوان انتقال 

انجام شده است و شما تحريفی از تاريخ " ايران

چريکهای فدائی خلق را با پيروی از روش به 

که البته با نگاهی به حجم (اصطالح جديد تاريخ نگاری

می در رابطه با باالی کتابهائی که در جمهوری اسال

سازمانهای کمونيستی منتشر شده، کامًال روشن است 

به خوانندگان آن نشريه ) که روش جديدی هم نيست

  عرضه داشته ايد،    

 يا به قول ١٣۵٨با تأکيد براين امر که من از سال 

، افتخار فعاليت "اولين جدائی"مطلب مزبور از زمان

اشته و در صفوف چريکهای فدائی خلق ايران را د

) منطبق بر واقعيت(خود را در مقابل انتقال درست 

تجارب مبارزاتی به نسل نوين چپ ايران متعهد می 

بينم، از شما می خواهم که ضمن درج همين نامه در 

شماره بعد نشريه آرش، توضيحات زير را در همان 

  .شماره به اطالع خوانندگان برسانيد

 با موضوع  در نشريه آرش شماره صد، درارتباط-١

  : آمده است" مروری بر سازمان های چپ در تبعيد"

از ماه ها  قبل، با اکثر رهبران سازمانهای متشکل " 

چپ تماس گرفتم و از آن ها خواستم که در مورد 

انشعاب و وحدت هائی که سازمانهايشان در تبعيد 

در پائين اين مطلب "(داشته اند،چند خطی بنويسند

اوًال بايد به ). قليچ خانیامضاء شده است پرويز 

اطالع خوانندگان نشريه آرش برسانم که هرگز چنين 

تماسی با هيچيک از رفقای ما گرفته نشده و هرگز به 

هيچ طريق ديگری نيز از طرف مسئول و يا مسئولين 

آرش چنان درخواستی از تشکيالت چريکهای فدائی 

 اين امر هر دليلی داشته فعًال مسأله. خلق نشده است

من نيست ولی از آنجا که درنشريه شماره صد، مطلبی 

درمورد چريکهای فدائی خلق که فاقد هر گونه ارزش 

و سنديت تاريخی است به عنوان مروری بر 

ارائه "نسل نوين چپ"سازمانهای چپ در تبعيد به 

  .گرديده خود را ملزم به نوشتنن اين نامه ديدم

هم  ی خلقچريکهای فدائ  در شرايطی که تشکيالت-٢

اکنون در صحنه فعاليت بر عليه ديکتاتوری حاکم 

حضور دارد و مسئولين آن بهتر از هر کس ديگری 

قادر به بازگوئی مسايل مربوط به سازمان خود 

هستند، مسئولين نشريه آرش چرا به خود اجازه داده 

اند که تاريخ تشکيالت ما را از زبان کسانی بازگو کنند 

شکيالت نبوده اند؟ چرا برای که هيچگاه عضو اين ت

اين منظور به خود ما رجوع نکرده و نخواسته اند 

نظر ما را در رابطه با موضوع مورد بحث جويا 

شوند؟ اين امر آيا به اين خاطر نيست که ذکر واقعيات 

از طرف ما کار تحريف تاريخ چريکهای فدائی خلق را 

 دشوار می ساخت و بنابراين آگاهانه چنين برخوردی

  شده است؟

  

اصل تاريخ " برای کسانی که ادعای پای بندی به -٣

را دارند، وقتی قرار به نوشتن حتی بخشی " نگاری

از تاريخ يک تشکيالت می باشد، در صورت عدم 

دسترسی به مسئولين آن حداقل رجوع به انتشارات 

آن تشکيالت کمترين انتظاری است که از آنها می 

 نشريه آرش در رابطه اگر مسأله اصلی. توان داشت

من فعًال روی اين تشکيالت (با چريکهای فدائی خلق

تحريف تاريخ آن نيست، ) مشخص صحبت می کنم

اتفاقًا . چرا حداقل به انتشارات ما رجوع نکرده است

آثارمنتشر شده از طرف ما از آنجا که در همان زمان 

و در متن موضوع مورد بحث نوشته شده اند خود 

رای قضاوت در مورد تاريخ اين سازمان بهترين سند ب

  . می باشند

 در ارتباط  با موضوع مورد بحث در نشريه آرش، -۴

شمار " به سازمانهای چپ ايراد گرفته شده است که 

گروه ها، سازمانها و احزابی که آرشيو نشريات و 

مطبوعه های خود را به مثابه بخشی از تاريخ جنبش 

در اختيار گذاشته چپ ايران برای انتقال تجارب 

باشند، اگر معادل صفر نباشد، چيزی فرای آن هم 

صرفنظر از درستی يا نادرستی اين ادعا، ". نيست

مطالعه مطلب مزبور نشان می دهد که نويسنده و يا 

تهيه کنندگان اين مطالب حتی زحمت مراجعه به سايت 

اينترنتی چريکهای فدائی خلق را هم به خود نداده اند 

. به آنها داد"معادل صفر" بشود نمره ای تا حداقل

اتفاقًا اگر هر نيروی سياسی هم به دليل مواضع 

غيرعلمی، سازشکارانه و فريبکارانه خود در گذشته، 

آرشيو نشريات و مطبوعه "امروز جرأت قرار دادن 

های خود را به مثابه بخشی از تاريخ جنبش چپ 

 مورد در اختيار ديگران ندارد، اين امر در" ايران

برعکس درست . چريکهای فدائی خلق صدق نمی کند

به دليل صحت تحليل ها، برخوردهای درست و 

مواضع انقالبی ای که اين نيرو در قبال مسايل مختلف 

جنبش داشته است و بطور کلی به دليل حقانيتی که  

در آثار چريکهای فدائی خلق وجود دارد، بسياری از 

شکيالت در سايت اين ت" نشريات و مطبوعه های"

  com.siahkal.wwwچريکهای فدائی خلق ايران 

موجود است و مسئولين نشريه آرش اگر دغدغه 

انتقال تجربه مبارزاتی مبتنی بر واقعيت به نسل جوان 

چپ را داشتند، می توانستند حداقل به اين سايت 

  . رجوع نمايند

ل تجربه به نسل جوان چپ، در سايت  جهت انتقا-۵

برما " چريکهای فدائی خلق سه جلد کتاب با عنوان 

 به ۶٠در رابطه با انشعابی که در سال " چه گذشت

با مراجعه به آن . اين سازمان تحميل شد، موجود است

کتاب ها می شد اين موضوع را حداقل از ديد و زاويه 

ولی . ار دادتشکيالت ما در اختيار خوانندگان آرش قر

مسئولين آرش برای فهميدن دالئل و چگونگی آن 

انشعاب به کسانی مراجعه کرده اند که اگر در هر 

  تحريف تاريخ 
 !وايت ساده انشعابهادر ر

اگر انشعابها و جدائی های غير اصولی 
بخشی انکار ناپذيراز حيات جنبش 

ونيستی ماست، اما تاريخ اين جنبش کم
در همان حال بيانگر تالش بی وقفه 
هزاران کمونيست مبارز بر عليه نظام 
ظالمانه حاکم و رژيم جنايتکار حافظ آن 
يعنی رژيم جمهوری اسالمی است و به 
همين دليل هم نبايد اجازه داد تاريخ 
جنبش کمونيستی ایران در مقطع مورد 

ا و جدائی ها بحث به تاريخ انشعابه
تقليل داده شده و به اين وسيله خاک به 

در . پاشيده شود" نسل نوين چپ"چشم 
همين جا از خواننده آگاه می خواهم که 
به جای دل خوش کردن به نقل قولها ی 
بريده بريده از فعالين سياسی ونگاه 
کردن به کروکی تعداد انشعاب و جدائی 
در سازمانهای مورد بحث، به طور همه 
جانبه به کل زندگی واقعی اين سازمانها 
مراجعه کرده و آنها را در بستر شرايط 
تاريخی که در آن مبارزه می کردند، مورد 

در اين صورت است که . توجه قرار دهد 
" چپ"تاريخ تحوالت و مواضع سازمانهای 

می تواند به منبع بزرگی از تجربه تبديل 
  .شود
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!!هر چه برافراشته تر باد پرچم خونين چريكهاي فدايي خلق ايرانهر چه برافراشته تر باد پرچم خونين چريكهاي فدايي خلق ايران  

زمينه ای صالحيت داشته باشند در اين زمينه فاقد 

فعال به اين هم نمی پردازم که !! صالحيت می باشند

بخش بزرگی از آنچه طرح شده ربطی به تحوالت اين 

  .بعيد نداردسازمانها در دوران ت

  

" اصل تاريخ نگاری " ادعای پای بندی به -۶

پيشکش، حداقل بديهی ترين اصل دمکراسی را 

رعايت می کرديد و طرف زنده يک انشعاب را دور 

. نمی زديد تا برای خود مطلب دست و پا کرده باشيد

نمی دانم چرا اين تازه دمکرات شده ها که فرياد 

ر می سازد هر دمکراسی طلبی شان گوش فلک را ک

جا مصالحشان ايجاب می کند ديگر به شنيدن روايت 

همين ها به بهانه ! مغاير تمايل خود نيازی نمی بينند

رعايت دمکراسی و پاشيدن نور به تاريکخانه 

زندانهای جمهوری اسالمی حاضراند بلندگو جلوی 

دهان هر تواب وقيحی که به وقاحت خود افتخار هم 

اضرنيستند وقتيکه بحث بر سر بگيرند اما ح! می کند

تاريخ سازمان مشخصی است روايت خود دست 

تازه ! را جويا شوند" چپ"اندرکاران اين جريان

موقعی از شنيدن روايت طرف زنده ماجرا می گريزند 

نو تاريخی "، "غير سنتی ها"که طرفدار به قول 

شده اند که روايت های شخصی را مرجع قرار " گری

آنچه که آن انديشمند "  سنتی ها"می دهد و همچون 

بزرگ آلمانی دهها سال پيش ثابت کرد را قبول ندارند 

که تاريخ، روايت جنگ و جدل قدرتمندان و 

  .شاهزادگان و در اينجا جدائی ها و انشعابها نيست

      

 اگر چه رشد و تعميق بحران در جنبش کمونيستی -٧

شان ما خود را در انشعاب های غير اصولی متعددی ن

داده است و ما در اين سالها شاهد جدائی هائی بوده 

ايم که در خيلی از مواقع هم غير اصولی بوده اند، اما 

تاريخ اين جنبش و اين سازمانها را نمی توان به 

جدا شد تقليل داد و بعد هم " کی"از " کی"روايت 

نسل " ادعا کرد که اين کار را برای انتقال تجربه به

با ارائه چنين تصوير يک  !می کنيم  "نوين چپ ايران

جانبه و غير واقعی از مبارزات يک نسل از 

کمونيستها ی اين مملکت، انتظار می رود که نسل 

جديد چه درسی از اين نوع تاريخ نگاری بگيرد؟ و 

چگونه گذشته را چراغ راه آينده خود ساخته وبر اين 

اساس صفوف مبارزه خود بر عليه نظام غير مردمی 

  کم را گسترش بخشد؟حا

زمانی منبع " سازمانهای چپ"  بررسی انشعاب در-٨

آموزش و درس گيری است که در بطن شرايط 

اجتماعی و سياسی ای که آن تشکيالت مفروض در 

آن قرار گرفته، صورت گيرد و نشان داده شود که هر 

جناحی در آن شرايط مشخص چه می گفت و چرا می 

ر چه جناح يا تفکری گفت و سير رويدادها صحت نظ

وگرنه داستان سرائی در مورد اينکه . را نشان داد

سازمان فدائی که زمانی بزرگترين سازمان چپ ايران 

بود به چند سازمان و گروه ودسته تبديل شده است 

اگر . دردی از دردهای بيشمار چپ را درمان نميکند

تجربه " نسل نوين چپ ايران"واقعا می خواهيم به 

يم آنگاه حداقل ضروری است که نشان دهيم منتقل کن

که بزرگترين سازمان کمونيستی کشور ما که با خون 

صديق ترين کمونيستهای فدائی شکل گرفته بود و به 

اعتبار مبارزات و جانفشانيهای اين کمونيستها در 

جريان قيام بهمن با اقبال وسيع توده ها مواجه شد، 

چه کسانی به چگونه و در چه پروسه ای و با کمک 

دست امثال فرخ نگهدار ها افتاد که نه در نظر ونه در 

؟ و !عمل کمترين سنخيتی با آن سازمان نداشتند

حداقل ضروری است که معلوم کنيم که چرا اين امر 

در تداوم خود بخش بزرگی از اين تشکيالت را به 

منجالب خيانت و همکاری با رژيم سرکوبگر 

چرا وقتيکه در همان ؟ و !جمهوری اسالمی کشاند

زمان تشکيالت ما يعنی چريکهای فدائی خلق فرياد 

می زدند رهبری سازمان به دست مار های خوش خط 

و خالی افتاده که دارند حساب شده سازمانی که 

بزرگترين اميد مردم ما می باشد را به آستان بوسی 

مصاحبه با "رجوع کنيد به (بورژوازی حاکم می برند

، به )١٣۵٨ خرداد ٨به تاريخ " انیرفيق اشرف دهق

حرفشان توجه الزم نشد و کسانی که آن روزها در 

کنار فرخ نگهدارها نشسته و ضمن همدستی با او و 

آنها با همه قوا می کوشيدند اين صدای برحق 

کارگران و توده های رنجديده ايران را خفه کنند، در 

  سير پر شتاب رويدادها چه سرنوشتی پيدا کردند؟

  

 در مطلب ارائه شده از طرف نشريه آرش، دهها -٩

مورد وجود دارد که در مورد چريکهای فدائی خلق 

و نه تنها اين تشکيالت مشخص بلکه همه (ايران 

، اطالعات غير واقعی به )جريانات مورد اشاره

من در حال حاضر آگاهانه به . خواننده ارائه شده است

 ارائه شده از آنها نمی پردازم چون اساسا خود مطلب

  . طرف آرش  را فاقد سنديت تاريخی می دانم

معمول و " برای جلو گيری از سوءتفاهم های -١٠ 

بايد تاکيد کنم که گرچه مطلب آرش با امضای !" رايج

فرد مشخصی چاپ شده است اما چون خود نويسنده 

" حاصل زحمات"تاکيد نموده که اين نوشته ) سيامند(

که " تنها چيزی" باشد و سر دبير نشريه آرش می

اش بوده "در فاصله زمانی کوتاهی که در اختيار" وی

بوده " در کنار هم گذاشتن مجموعه اين گزارشات " 

است، بنابراين  مسئوليت اين به اصطالح نوع آوری 

مدير "در تاريخ نگاری قبل از هر کس بر دوش 

به همين . نشريه آرش می باشد" مسئول و سردبير

ين نشريه مورد خطاب اين نامه قرار گرفته دليل هم هم

  .است

  

 اگر انشعابها و جدائی های غير اصولی بخشی -١١

انکار ناپذيراز حيات جنبش کمونيستی ماست، اما 

تاريخ اين جنبش در همان حال بيانگر تالش بی وقفه 

هزاران کمونيست مبارز بر عليه نظام ظالمانه حاکم و 

رژيم جمهوری اسالمی رژيم جنايتکار حافظ آن يعنی 

است و به همين دليل هم نبايد اجازه داد تاريخ جنبش 

کمونيستی ايران در مقطع مورد بحث به تاريخ 

انشعابها و جدائی ها تقليل داده شده و به اين وسيله 

در . پاشيده شود" نسل نوين چپ"خاک به چشم 

همين جا از خواننده آگاه می خواهم که به جای دل 

 نقل قولها ی بريده بريده از فعالين خوش کردن به

سياسی ونگاه کردن به کروکی تعداد انشعاب و جدائی 

در سازمانهای مورد بحث، به طور همه جانبه به کل 

زندگی واقعی اين سازمانها مراجعه کرده و آنها را در 

بستر شرايط تاريخی که در آن مبارزه می کردند، 

ست که تاريخ در اين صورت ا. مورد توجه قرار دهد 

می تواند به " چپ"تحوالت و مواضع سازمانهای 

  .منبع بزرگی از تجربه تبديل شود

  

به اميد اينکه جوانان رزمنده کمونيست برای درس 

گيری از تجربيات جنبش کمونيستی ايران قبل از هر 

چيز به مواضع و ديدگاه های خود اين سازمانها که در 

اينترنتی شان آثار و نشريات آنها و سايت های 

 .   موجود است رجوع کنند

  

   فريبرز سنجری

  ٢٠٠٨ فوريه ۵  -١٣٨۶ بهمن ١۶
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ــاب  ــی "کتـ ــا خاموشـ ــدال بـ " در جـ

ــوری   ( ــدانهای جمهـ ــی از زنـ تحليلـ

نوشته رفيق  ) ۶٠اسالمی در دهه    

اشـــرف دهقـــانی اخيـــرًا در آلمـــان 

در یک کالم، این کتاب     . منتشر شد 

ــده  ــازگو کنن ــار از    ب ــر افتخ ــصلی پ ف

ــا ــارگران و  تــــ ــارزاتی کــــ ریخ مبــــ

ــا   ــرد بـــ ــا در نبـــ زحمتکـــــشان مـــ

استثمارگران و مـرتجعين حـاکم بـر        

اما در توصيف ایـن     . ایران می باشد  

ــر     ــه اگ ــت ک ــد گف ــر ارزشــمند بای اث

یکی از عرصه هایی    " ادبيات زندان "

ست که جلوه های برجـسته ای از    

ــين   ــارزات و کـــشاکش بـ ــاریخ مبـ تـ

ــردم تحــت    ــه م ــبش آزادیخواهان جن

دشـمنان طبقـاتی شـان را       ستم با   

ــه آزادی و     ــيدن بـ ــور رسـ ــه منظـ بـ

در جدال  "برابری منعکس می کند،     

فراز مبارزاتی جدیدی   " با خاموشی 

ــه نمــایش مــی    ــن عرصــه را ب در ای

  .گذارد

  

هدف ادبيات این است که بـه      " 

ــود را     ــا خ ــد ت ــک کن ــسان کم ان

بشناسد و ایمان بـه خـودش را        

تقویت کند، ميـل بـه حقيقـت و         

پستی ها را در وجـود      مبارزه با   

ــد   ــد، بتوانـ ــعه دهـ ــردم توسـ مـ

صفات نيـک را در آنهـا بيابـد، در          

روح آنها عفت، غرور و شهامت      

بــه زنــدگانی ..... را بيــدار کــرده

ــشد و آن را   ــازه ای بخـ ــان تـ جـ

 -هــدف ادبيــات .( .تکميــل نمایــد 

به جـرأت مـی      ،") ماکسيم گورکی 

ــا    ــوان گفــت کــه کتــاب در جــدال ب ت

 بـر آورده    خاموشی چنين هدفی را   

  .کرده است

  

از زمـره آن    " در جدال با خاموشـی    "

ــه  ــاری ســـت کـ ــا  آثـ ــم "در آنهـ هـ

شهامت و هم خشمی سوزان     

عـشق صـميمانه و     . وجود دارد 

ــت   ــدار اسـ ــا پدیـ و ...آزاد از آنهـ

هرگز دست فراموشی به آنهـا      

ــا     ــه در آنه ــرا ک ــد، زی ــی رس نم

حقایقی جاویدان ثبت شده که      

ــا    ــدی از صــفحات آنه ــایی اب زیب

خلـق  ). منبع فوق (" ع است ساط

این زیبایی ها در کتاب در جـدال بـا          

ــردن   ــصویر کـ خاموشـــی، یعنـــی تـ

مقاومــــت و پایــــداری نــــسلی از   

مبارزین جوان و کمونيست در یکی      

ــاریخ  ــياهترین دوره هــــای تــ از ســ

مبـــارزاتی کـــارگران و زحمتکـــشان 

ایــران کــه تنهــا در پرتــو برخــورداری  

ــق    ــد عميــ ــک دیــ ــسنده از یــ نویــ

مراه با ایمان او بـه      مارکسيستی ه 

پيــروزی نهــایی تمــامی اســـتثمار    

شوندگان بـر اسـتثمارکنندگان و در       

هم شکستن و الغاء مناسبات غيـر       

انسانی موجود امکـان پـذیر گـشته        

ــر   ــاتی غيـ ــبات طبقـ ــت، مناسـ اسـ

ــود    ــرورت وجـ ــه ضـ ــسانی ای کـ انـ

ســـياهچال و شـــکنجه گـــاه هـــای 

گونــاگون را در طــول تــاریخ ایجــاب    

  .کرده است

  

 در ایــن کتــاب از ژرفــای   نویــسنده

خاطرات دردناک زندانيان اسـير و از       

دل شکست های یـأس آور، نطفـه        

. های پيروزی را تشخيص می دهد     

نطفه های پيروزی ای را که تنهـا و         

تنها از ورای پایداری های هـر چنـد         

ــذیر    ــم و توقــف ناپ کوچــک ولــی دائ

واالترین زنان و مردان در زنجير، امـا        

ــا و  ــر آرمانهــ ــتوار بــ ــدات اســ  تعهــ

در . انقالبيشان قابل رویت هـستند    

حقيقت نویسنده در دل تاریکی هـا       

کورسوی روشنایی و افق روشن را      

  .می بيند و ارائه می دهد

  

ادبيـات  "در زمينـه   در دو دهه اخيـر، 

بــــه همــــت بــــسياری از " زنــــدان

زندانيان سياسی، کتاب و مقالـه و       

نوشته های زیادی منتـشر شـده و      

 بــا نقــل تجــارب در آنهــا نویــسندگان

ــال    ــویش در چنگ ــدگی خ ــی زن عين

شــکنجه گــران بــه توصــيف زنــدان و 

جنایــاتی کــه در ایــن ســياهچالها    

بـــرای بقـــای نظـــام اســـتثمارگرانه 

و مــی ( حــاکم صــورت مــی گرفــت 

  این امر طبيعتـا  .، پرداخته اند)گيرد

ــه     ــاز و توج ــانگر ني ــود بي ــودی خ بخ

موجــود بــه ایــن عرصــه از مبــارزه     

گاه تبليغـاتی   دسـت . طبقاتی اسـت  

جمهوری اسالمی نيـز بـا درک نيـاز         

فـــوق و بـــرای پاســـخ دادن بـــه آن  

بيکــــــار ننشــــــسته و از طریــــــق 

بلنـــدگوهای تبليغـــاتی و نيروهـــای 

وابسته به خود کوشيده است ایده      

ــد     ــده و ض ــراه کنن ــرات گم ــا و نظ ه

ــرایط    ــا شـ ــه بـ ــی را در رابطـ انقالبـ

ــدانهای دهــه   ــار  ۶٠زن ــان افک  در مي

 بــه مــوازات .عمــومی پخــش نمایــد

این تالشهای ضد انقالبی همچـون      

هميــشه ماشــاهدیم کــه نيروهــای 

ــن    ــاثير ایـ ــز تحـــت تـ ــکار نيـ سازشـ

تبليغــات و در پرتــو نظــرات انحرافــی 

خویش به روش خـود بـه همنـوایی         

امــا . بــا ایــن ایــده هــا پرداختــه انــد 

حتــی صــرف ایــن کوشــشهای ضــد 

انقالبی نـشان دهنـده توجـه بحـق         

ــان   ــویژه جوان ــا و ب ــردم م ــارز و م  مب

ــدادهای   ــه رویـ ــای حقيقـــت بـ جویـ

جوانانی که  . تاریخی گذشته است  

امروز در عرصه مبـارزه بـا جمهـوری         

ــی   ــستند و مـ ــال هـ ــالمی فعـ اسـ

ــار      ــه آث ــتيابی ب ــا دس ــا ب کوشــند ت

انقالبی و مطالعه تجـارب مبـارزاتی       

نسل های گذشته و بویژه زندانيان      

    نوري بر سياهچالهاي جمهوري اسالمي،"در جدال با خاموشي"
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سياســـی، در مبـــارزات جـــاری بـــر 

ود را  عليه دشمن سالح آگـاهی خـ      

در . "هــر چــه بيــشتر صــيقل دهنــد 

ــا خاموشـــی  ــدال بـ ــين "جـ ، در چنـ

ــشته اســت   ــشر گ  .شــرایطی منت

کتابی که ضـمن جمعبنـدی تجـارب        

زندانيان سياسی مختلف کاملترین    

تصویر را از  زندانهای رژیم جمهوری       

 ارائـــه مـــی ۶٠اســـالمی در دهـــه 

 صـفحه   ٧٣٠این کتاب کـه در      . دهد

انتـــشار یافتـــه، یـــک کـــار پـــرارزش 

ــه   ت ــشی در زمينـ ــی و پژوهـ حقيقـ

 ٣زندان می باشد و حاصل بيش از        

سال و نيم کار مـداوم نویـسنده در         

مطالعه کتـاب   . این زمينه می باشد   

مـــذکور نـــشان مـــی دهـــد کـــه در 

نگارش این اثـر از تجـارب بـه تـصویر           

کــشيده شــده ده هــا تــن از راویــان 

زندان و زندانيان سياسی در کتابها      

 زندان،و خاطرات شفاهی و کتبی 

بــدون توجــه بــه موضــع فعلــی و یــا  

تفکــرات سياســی راویــان اســتفاده 

شده که این خود یکی از مهمتـرین        

. نقــاط  قــوت اثــر مزبــور مــی باشــد 

درست با توجه بـه چنـين واقعيتـی         

در جــدال بــا "اســت کــه بایــد گفــت 

ــا بانــگ  " خاموشــی موفــق شــده ت

رسای زندانيان دربند مصيبت دیـده      

پاسـخی   و   ۶٠و رنج کـشيده دهـه       

در خور بـه تالشـهای ضـد انقالبـی          

رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی و     

تمــامی مرتجعينــی باشــد کــه در    

ــا      ــا ب ــد ت ــيده ان ــالها کوش ــول س ط

اشــاعه و القــای وســيع ایــده هــا و 

نظرات ضد مردمی خویش در زمينه      

ادبيات زنـدان، مـردم و بـویژه نـسل          

ــره    ــب داده و چهـــ ــوان را فریـــ جـــ

ونين و  دیکتاتوری حاکم و جنایات خـ     

 ۶٠توصيف ناپذیر آن بـویژه در دهـه         

را مستقيم و غير مـستقيم تطهيـر         

ساخته و نظم استثمارگرانه موجود     

ــوه     ــر جل ــل تغيي ــر قاب ــدی و غي را اب

  .دهند

به جرات می تـوان گفـت کـه بـرای           

تمامی کسانی کـه بـه هـر دليلـی          

ــا   ( ــاریخی و ی ــه سياســی، ت از جنب

...)  اجتمــــاعی و روانــــشناسانه و 

ان و ادبيات زنـدان تحـت       مساله زند 

حاکميت رژیم جمهوری اسالمی را     

تعقيب می کننـد، ایـن کتـاب منبـع          

بسيار گرانبها و غنـی ای از فاکتهـا         

و حقایق تاریخی را ارائه مـی کنـد؛         

ــه    ــر ، آنکــ ــر و مهمتــ ــن فراتــ از ایــ

نویـــسنده بـــا بهـــره گيـــری از دیـــد 

تاریخی و تجارب خود به عنوان یـک        

زنــــدانی سياســــی پيــــشين، از   

جموعه تمـامی نقـاط پراکنـده امـا      م

گرانبهای بـه تـصویر درآمـده در آثـار          

موجــود زنــدان، را جــع بــه ضــعفها و 

قوتها ، وحـشتها، دغدغـه هـا، درد         

ــداریها و     ــاالخره پای ــا و ب ــا و رنجه ه

مقاومتهـــای زنـــدانی سياســـی در 

یک خط ممتد و روشـن از       ،  ۶٠دهه  

روند مبارزه طبقاتی در جامعه مـا را     

 به خواننـده عالقـه منـد    ارائه داده و 

این امکان را می دهد کـه صـرفا در          

سطح رویدادها بـاقی نمانـده بلکـه        

به عمق پدیده ها رهنمـون شـده و     

از آن مهمتر قانونبندی هـای حـاکم        

 ۶٠بر روندهایی که در زنـدان دهـه         

جمهـــوری اســـالمی جـــاری بـــوده 

اســت را بــا وضــوح و روشــنی و بــر  

پایه تجارب عينـی اسـرای مـا درک         

اقعيتـی کـه اثـر فـوق را در      و  .نـد ک

ــاطره    ــر از خ ــسيار فرات ــاهی ب جایگ

ــا     ــشيده و ی ــدانيان درد ک ــاری زن نگ

بازسازی و مرور تـصاویر وحـشتناک       

قـرار مـی    ... محدود به یک محـل و       

درجـــدال بـــا  "در حقيقـــت  . دهـــد

با نگاهی ماتریاليستی    " خاموشی

به امور و تجزیه و تحليل طبقاتی از        

ر دوره هــای واقعيــت هــای زنــدان د

مصداق ) ۶٠ و دهه    ۵٠دهه  ( معين

این اصـل در ادبيـات مارکسيـستی        

فــروغ تئــوری "ســت کــه مــی گویــد

ــت منتزعــی را    ــر واقعي ــستی ه بای

 مطبوعات  -لنين" (روشنایی بخشد 

  ).کمونيستی

  

در دورانـی    " در جدال با خاموشـی    "

که جامعه تحـت سـلطه مـا در یـک           

کشاکش مبارزاتی فی مابين تـوده      

بـی و ضـد انقـالب حـاکم         های انقال 

ــه      ــشار یافت ــرد، انت ــی ب ــه ســر م ب

در شــرایطی کــه دشــمنان  . اســت

زاری گقسم خورده توده ها، در کـار      

ــاکم،    ــتثمارگر حـ ــه اسـ ــرای طبقـ بـ

ــيع   ــوم وســ ــوجی از یــــک هجــ مــ

ــدئولوژیک ــه  _ای ــر علي سياســی را ب

جنبش انقالبـی مـردم مـا سـازمان         

آنها می کوشند تـا عـالوه       . داده اند 

 رو، عـالوه بـر      بر بستن شمـشير از    

کــشتن و تــرور و زنــدانی کــردن و    

شــــکنجه مخــــالفين و مبــــارزین و 

نمــــایش ایــــن جنایــــات در انظــــار 

عمومی، با پخش ایده ها و نظـرات        

ــان    ــی در مي ارتجــاعی و ضــد انقالب

ــوان،    ــسل ج ــویژه ن ــا و ب ــوده ه از  ت

انگيزه های مبارزاتی آنان کاسـته و      

ــان   ــای انحرافـــی را در ميـ ــده هـ ایـ

در .  اشـــاعه دهنـــدجوانــان مبـــارز، 

ــم   ــسياری از قلـ ــر بـ ــالهای اخيـ سـ

بدســـتانی کـــه بـــه منـــافع طبقـــه  

ــران خــدمت مــی   ســرمایه دار در ای

کنند، در صدد بر آمده اند تا با جعل         

ــسلهای    ــارزاتی ن ــاریخ، تجــارب مب ت

گذشته را تحریف و مخدوش نموده      

و در نهایت، اميد به تغييـر از طریـق          

انقالب و قهر و مبـارزه مـسلحانه را         

ستحيل ســاخته و مبــارزه را بــی مــ

ــد  ــوه دهنـ در حقيقـــت . نتيجـــه جلـ

تـــالش دشـــمن و کـــارگزاران قلـــم  

بدستــشان در پخــش چنــان ایــده    

های انحرافی برای گـسترش نبـرد       

در جبهــه تبليغــاتی و ایــدئولوژیک،   

هـــدفی جـــز خـــالی کـــردن انبـــان  

سياسی جبهه انقالب   _ ایدئولوژیک

از آموزشــهای علمــی و انقالبــی و  

ردن نهـــادن بـــه نظـــم بالنتيجـــه گـــ

استثمارگرانه حـاکم را دنبـال نمـی        

در "در چنين فضایی ست که      . کنند

ــا خاموشـــی بـــر بـــستر " جـــدال بـ

 و ۵٠مطالعــه دوبــاره وقــایع دهــه    

ــار   ــه خونبـ ــوالت دهـ ــمن ۶٠تحـ  ضـ

برشمردن برخـی از مهمتـرین ایـده        

ــه   ــار و انحرافـــی ای کـ ــای زیانبـ هـ

دشمن می کوشد بـا جعـل تـاریخ،         

اشــاعه دهــد،  در ميــان تــوده هــا   

خواننده را به واقعيتها رجـوع داده و        

ــات،   ــایق و واقعيـ ــاد آوری حقـ ــا یـ بـ

گوشه ای از تاریخ خونين مـردم مـا         

ــای    ــاریخ نگاریهـ ــا تـ ــالف بـ را در تخـ

ــه    ــو از پيرای طبقــات حــاکم کــه ممل

هــای دروغــين  و تقلبــات تئوریــک و 

  .نظری ست، بازسازی می کند

  

آنچه تاکنون در افکـار عمـومی و در         

 جنـــبش چـــپ و در ادبيـــات ســـطح

 عملکردهـا و    منـشاء زندان راجع به    

سياســــتهای تبهکارانــــه جــــالدان 

جمهـــــــــــوری اســـــــــــالمی در   

ــنعکس شــده،    ســياهچالهای آن م

ــا ــم   غالبــ ــدئولوژيک رژيــ ــه ايــ  وجــ

جمهوری اسالمی يعنـی اسـالمی      

ــودن آن اســت همــواره کوشــش . ب

ــوری   ــادرت جمهــ ــا مبــ ــده تــ گردیــ

ــار در   ــات خونبـ ــه جنایـ ــالمی بـ اسـ

ــا اعتقــادات  ســياهچاله ا، اساســا ب

ــدگان   ــالمی گرداننـ ــذهبی و اسـ مـ

در همــين . حکومــت توجيــه گــردد  

رابطه یکی از خطوط درخشانی که      

تعقيب و بـا    " جدال با خاموشی  "در  

اتکا بـه تجـارب و واقعيتهـای مـادی          

اثبات می گردد همانا غير علمـی و     

در .  "پوچ بودن ایده فوق می باشد     

بــا ارائــه یــک "  جــدال بــا خاموشــی

تعریف علمی و تاریخی از شـکنجه       

ابزاری در دست حکومـت     "به مثابه   

از " های مـدافع طبقـات اسـتثمارگر      

ضـرورت اجتنـاب    "آن به عنـوان یـک       

برای جامعه ای نام می بـرد       " ناپذیر

پایه هایش بر ستم و اسـتثمار       "که  

اســت و بــه ایــن ترتيــب " بنــا شــده

منشاء و عامل "نتيجه می گيرد که     

امعه مـا نيـز در      اصلی شکنجه در ج   

ــود سيـــستم   ــونی وجـ ــرایط کنـ شـ

ــران و    ــسته در ای ــرمایه داری واب س

 اعــم از ســرمایه داران -مرتجعينــی

، )امپریاليــستها( داخلــی و خــارجی

حکومتيان و مدافعين ریـز و درشـت        

آنها می باشند کـه بـه هـر ترتيـب،           

حفظ این سيـستم ، هـدف آنـان را          

در ایــن اثــر بــا ". تــشکيل مــی دهــد

عيتهای تـاریخی در دهـه      تکيه بر واق  

ــا بهــره گيــری از مــشاهدات  ۶٠  و ب

عينــی اســرای مبــارز و انقالبــی در 

ــت     ــوری اســالمی ثاب ــال جمه چنگ

می گردد که دليـل واقعـی مبـادرت         
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رژیم به جنایـاتی چنـان هولنـاک در         

 بر عليه مخالفين در سـياه       ۶٠دهه  

حاکميت "چالها ، نه برقرار ساختن      

ن بـه   بر روی زمين و پياده کرد     " خدا

در " اسـالم نـاب محمـدی     "اصطالح  

جامعه، بلکه تأمين نيازهـای طبقـه       

اســتثمارگر حــاکم بــوده اســت کــه  

جریــان تحــوالت مبــارزه طبقــاتی در  

جامعه مـا در آن مرحلـه طلـب مـی          

تاکيد " در جدال با خاموشی   . "نمود

، حفظ نظام ۶٠می کند که در دهه      

سرمایه داری و رژیم مرتجـع حـاکم        

ــ   ــربات جنــبش ت وده ای بــدون از ض

توسل به جنایات مخوف و شـکنجه       

ها و کشتارهای آن سالها و در یک        

ــه     ــونی کـ ــام خـ ــدون حمـ ــالم بـ کـ

ــصابی   ــالمی از قــ ــوری اســ جمهــ

بهترین فرزنـدان تـوده هـا در کـشور        

ایـن کتـاب    . آفرید، امکـان پـذیر نبـود      

آشکار می کند که قوانين آسمانی      

و مذهبی لفافه هـای ایـدئولوژیکی       

 کــه درســت بــدليل بــورژوایی بودنــد

ظرفيــت چــشمگير ارتجــاعی شــان 

ــات     ــستند در دســت طبق ــی توان م

حاکم برای توجيه آن جنایات عظيم      

  .در روی زمين به کار گرفته شوند

  

ــشان    ــوط درخـ ــر از خطـ ــی دیگـ یکـ

، توضــيح "درجــدال بــا خاموشــی  "

ــم     ــوف رژی ــات مخ ــين جنای ــه ب رابط

جمهـــــــــــوری اســـــــــــالمی در   

ــه   ــياهچالهای دهــــ ــا ۶٠ســــ  بــــ

ــ ــرکوبگریهای بـ ــد و حـــصر سـ ی حـ

ــاکم در    ــه ح ماشــين ســرکوب طبق

. سراســــر  جامعــــه مــــی باشــــد

ــه    ــدان و جامع ــه زن ــت رابط درحقيق

تحــت ســلطه مــا در ایــن کتــاب بــه  

مثابه رابطه طبيعی بين جزء با کـل        

. توصيف و توضيح داده شـده اسـت       

نویــسنده بــا تــصویر اوضــاع واقعــی  

  نـشان    ۶٠حاکم بر جامعه در دهه      

 مــی دهــد کــه ســرکوب وحــشيانه  

زندانی سياسی اساسـا جلـوه ای       

از مصاف رژیم ضـدخلقی جمهـوری       

اســالمی بــا جنــبش انقالبــی تــوده 

ای بود که نابودی این رژیـم و نظـم          

استثمارگرانه حاکم را هدف گرفتـه      

ــود ــه، بررســی دوره  . ب ــن زمين در ای

های مختلف زندان از زبان شاهدان      

زنده و مقایسه آن با شـرایط خـارج         

 کليدی ست که    از زندان در جامعه،   

اثـــر فـــوق بـــا آن، ایـــن جمعبنـــدی 

ارزشـــمند را ارائـــه داده و بـــه ایـــن 

فـروغ حقيقـت را بـر        ترتيب سایه پر  

ــای    ــده ه ــات و ای ــسياری از توهم ب

غير ماتریاليستی و مکـانيکی رایـج       

  .در این زمينه می افکند

  

تير آتـشين ایـده هـای مطروحـه در          

ــا خاموشــی "کتــاب  نــه " درجــدال ب

 بـه   – اسـالمی    تنها قلب جمهـوری   

 بلکـــه  -مثابـــه ضـــد انقـــالب حـــاکم

سایر دشـمنان قـسم خـورده تـوده         

ها را نيز نشانه گرفته است، یعنی       

مرتجعين رنگارنگ دیگری را که اگـر       

چه فعـال در قـدرت نيـستند، امـا در           

دشمنی با توده هـای تحـت سـتم         

ــيچ    ــارزین ه ــستها و مب ــا و کموني م

اختالف اصولی ای بـا قـدرت حـاکم         

ز جملــه ســلطنت طلبــانی ا. ندارنــد

ــام مــی       ــت تم ــا وقاح ــروز ب ــه ام ک

ــه ای از      ــه گوش ــا ب ــا اتک ــند ب کوش

واقعيت، یعنی ذکر ابعاد وحشتناک     

ــوری اســــالمی در   ــات جمهــ جنایــ

زنـــدانها، واقعيـــت برجـــسته دیگـــر 

یعنی جنایات رژیم سرکوبگر شاه را 

از اذهان مخفی نموده و یا کمرنـگ        

امری که به نوبـه خـود       . جلوه دهند 

ایجــاد آشــفتگی و تــوهم در  باعــث 

ميان برخـی نيروهـای جنـبش و یـا          

جوانــانی شــده کــه در زمــان حيــات 

جمهوری اسالمی به دنيا آمده انـد       

ــم ســلف آن   ــصوری از رژی و اصــوال ت

. یعنی حکومـت شـاه مـزدور ندارنـد      

در جـــدال بـــا "در ایـــن رابطـــه نيـــز 

 هم بـا اتکـا بـه تجـارب          -"خاموشی

وســيع شخــصی نویــسنده آن اثــر،  

 اشـرف دهقـانی کـه در دوره         یعنی

ــزدوران شــاه،    ــال م اســارت در چنگ

ــشيانه     ــای وحـ ــکنجه هـ ــود شـ خـ

دســتگاه ســرکوب وقــت را تجربــه و 

ــه    ــا رجــوع ب تحمــل نمــوده و هــم ب

ــک    ــارزین چریـ ــوب مبـ ــارب مکتـ تجـ

فدایی و مجاهـد در آن دوره نـشان         

می دهد کـه جمهـوری اسـالمی و         

ــه   دســتگاه ســرکوبش در ارتکــاب ب

ــسياری از جنایــات و   تبهکاریهــای ب

خود در حق مبارزین در بند در دهـه         

، اصوال خط و آموزشـها و تجـارب     ۶٠

 سـاواک رژیـم شـاه را      ضد انقالبـی    

. دستمایه حرکت خود قرار داده انـد      

این امـر بطـور اولـی بيـانگر ماهيـت         

ــسته شــاه و   یکــسان رژیمهــای واب

جمهوری اسالمی و همگونی آنهـا      

ــت     ــای تح ــوده ه ــا ت در دشــمنی ب

و در همان حـال نـشان       ستم  بوده    

می دهد که جمهوری اسـالمی در       

طول حيات ننگين خـویش، بـه قـول         

ــسنده،  ــات   "نویـ ــا و جنایـ ــگ هـ ننـ

رسانيده " شاهنشاهی را به کمال   

  .    است

  

پدیــده تــواب در زنــدانهای جمهــوری 

اسالمی یکـی از زشـت تـرین، درد         

آورترین و مخوف ترین پدیـده هـایی        

ال بود که زندانيان سياسی در چنگ     

جمهوری اسالمی در طی دوره ای      

ــارت    ــشتناک اسـ ــالهای وحـ از  سـ

  . مجبور به مصاف با آن بودند

  

در جدال با خاموشی ، پدیده تـواب        

را به شيوه ای علمی و مثابـه یـک          

پدیـــده مـــادی و قابـــل توضـــيح بـــه 

در ایـــن . خواننـــده مـــی شناســـاند

کتاب برای اولـين بـار مـا بـه صـورت            

بــر " تــواب"مــستند مــی بينــيم کــه 

خالف برخی تحليلهـای جـاری یـک        

ــر    ــده ناشــناخته و موهــوم و غي پدی

قابل شـناخت نيـست کـه صـرفا بـا           

ــت   ــردی زشـ ــصایل فـ ــعفها و خـ ضـ

برخی از زندانيان متزلزل و یا بریـده        

توضيح داده شود، بلکه نـشان داده     

مـــی شـــود کـــه تـــواب پدیـــده ای  

نوظهــــور در زنــــدانهای جمهــــوری 

اسالمی و انعکـاس یکـی از کثيـف         

ــری ــرین   ت ــاک ت ــورترین و دردن ن، منف

سياستهای ضد خلقی رژیم حـاکم      

رژیم سرکوبگری که در مقابلـه      . بود

بـــا وســـعت مقاومـــت و مبـــارزه در 

زندان  کوشيد به سـالحی جدیـد و      

خوفنــاک در ســياهچالهای خــود بــر 

ــازد   ــه اســرا دســت ی ــن  . علي ــه ای ب

از ميان زندانيان، زنـدانبان  ترتيب که   

ــرای ماشــين ســرکو   ب ســاخته و ب

جهنمی خویش، مزدوران بی جيره     

 نویـسنده   .و مواجب استخدام کنـد    

با توجه به تجارب عينی صد ها تـن         

از مبارزینی که در آن سالها شـاهد        

ظهور این پدیده بوده و بطور روزمره       

در ســـياه چالهـــای گوشـــه و کنـــار 

کشور  مجبور به جـدال بـا توابهـای          

ــارب را   ــن تجــ ــدند، ایــ ــزدور شــ مــ

 توصــــيفی جمعبنــــدی کــــرده و در

علمی، هشيارانه و غير قابل انکـار       

آشکار می سازد که پدیده تواب نيز       

به مانند هر پدیده مـادی و واقعـی،         

ــه   در یــک دوره خــاص و در پاســخ ب

ــصی در   ــای مشخـــــــــ نيازهـــــــــ

ــوری    ــم جمهــ ــياهچالهای رژیــ ســ

اسالمی بوجود آمد و پس از آن که        

ــت آن در    ــداوم موجودیـ ــه تـ ــاز بـ نيـ

ت از زنــدانها بــرای دژخيمــان حکومــ

بــين رفــت، مــضمحل شــد؛ اگرچــه  

استفاده از توابين چـه در زنـدان بـه          

مثابــه جاسوســان مخفــی در ميــان 

زندانيان سياسی و چه در خـارج از        

زندان در نقش مستخدم جيره خوار      

نظام در عرصه های مختلف جامعه      

و حتــی در خــارج کــشور نيــز ادامــه 

کــار پــر ارزش نویــسنده در   . یافــت

ا بـه همـين جـا       تحليل این پدیده امـ    

ــردد   ــی گ ــتم نم ــامی  . خ ــرغم تم ب

ــه از   ــا آگاهان ــه و ن تالشــهای آگاهان

ســوی برخــی نيروهــا کــه در تمــام  

طول این سالها کوشيده اند از زبان       

ــدانی،    ــویس زن ــا آن خــاطره ن ایــن ی

قــدر  "القائــات خوفنــاکی در مــورد    

و تـوان   ) بخوان رژیم (توابها  " قدرتی

آنهــا در درهــم شکــستن هــر گونــه 

 رواج  ۶٠ی در زندانهای دهه     مقاومت

دهند، در جدال با خاموشی نـشان       

ظهـور پدیـده تـواب در       می دهد کـه     

قدرقــدرتی "زنــدانها، اوال نــه مظهــر 

بلکه انعکاس ضـعف و     " مطلق رژیم 

ناتوانی جمهـوری اسـالمی در امـر        

ــردن   ــرد کـ ــستن  وخـ ــم شکـ در هـ

؛ نسلی از مبارزین و انقالبيـون بـود       

نه های در ثانی نویسنده با ذکر نمو
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بــسيار زیــاد و تمــام نــشدنی ای از 

ــشان و   ــارزات درخـ ــا و مبـ مقاومتهـ

در هـر   (دالورانه زنـدانيان سياسـی      

ــان،  ) ســطح و شــکلی  ــه تواب برعلي

ایــن مــزدوران بــی جيــره و مواجــب  

رژیم در زندانها، نشان می دهد که       

سرانجام چگونه بـه همـت پایـداری      

ــد    ــاوم، بنـ ــی مقـ ــدانيان سياسـ زنـ

ــا  ــدانيان سياســی مب ــان زن رز از تواب

  .جدا شد

  

بدون شک می تـوان در مـورد ایـده          

های متعدد و ارزشمند دیگـری کـه        

ــه تجــارب و    ــا اتکــا ب در ایــن کتــاب ب

ــن از     ــزاران تـ ــاودان هـ ــارزات جـ مبـ

انقالبيـــون و مبـــارزین اســـير طـــرح 

اما برای اجتنـاب    . شده صحبت کرد  

از طـــوالنی شـــدن نوشـــته، بهتـــر  

اســت خــتم مطلــب را  بــه مــساله  

 اختـصاص داد و از خواننـده        مقاومت

خواســت تــا بــا مطالعــه ایــن اثــر      

ارزشمند تاریخی، خـود بـه قـضاوت        

  .  برخيزد

  

ساليان مدیدی سـت کـه دسـتگاه         

تبليغاتی جمهوری اسالمی با یاری 

تمامی مرتجعين و نيروهایی که در      

حفــظ نظــام ضــد خلقــی حــاکم بــر  

ــد، ســعی    ــافعی دارن کــشور مــا من

حمام خونی  کرده اند تا در ارتباط با       

ــرکوبگر و اربابــان      ــن ژیــم س ــه ای ک

 و در ۶٠امپریاليــــستش در دهــــه  

جریان قلـع و قمـع جنـبش انقالبـی      

کارگران و زحمتکشان ما در سـطح       

ــود    ــدانهای خ ــویژه در زن ــه و ب جامع

آفریدند اینگونـه القـا کننـد کـه گویـا           

دســتگاه شــکنجه و ســرکوب رژیــم 

ــون را   ــارزین و انقالبيــ ــامی مبــ تمــ

گویا هـيچ کـس،   "! درهم شکست "

چه آنها که در ارتفاع چوبه های دار        

و در مقابل جوخه هـای آتـش جـان          

باختند و چه آنان که سر انجـام آزاد         

ــل    ــتند در مقابـــ ــدند، نتواســـ شـــ

و " تـاب بياورنـد   "جمهوری اسالمی   

در رابطــه بــا ایــن "! مقاومــت کننــد"

در جــدال بــا "موضــوع نيــز در کتــاب 

، اگر نمی توان گفت که      "خاموشی

ی اولـين بـار، امـا بـا جـرات مـی             برا

تــوان گفــت کــه بــه بهتــرین وجهــی 

ــی    ــای و حماســه آفرین ــداری ه پای

هــای فرزنــدان انقالبــی مــرز و بــوم  

اساسـًا،  . ایران انعکاس یافته است   

این کتاب منعکس کننـده کـاملترین       

ــداریهای    ــصویر هــای موجــود از پای ت

ــای   ــشدنی و مقاومتهـ ــوش نـ فرامـ

شير زنـان و کـوهمردانی سـت کـه        

بـــرغم اســـارت در چنگـــال خـــونين 

ــابودی جــسم خــویش،   دشــمن و ن

حــسرت در هــم شکــسته  شــدن   

روح خــود را بــر دل ســياه دژخيمــان 

در . "جمهـــوری اســـالمی گذاردنـــد

فریاد گر وجدان    "جدال با خاموشی  

بيــدار هــزاران تــن از پوینــدگان راه و 

ــارگر و خلقهــای   آرمانهــای طبقــه ک

تحت ستم کشور ماست کـه در آن        

ياه بـــا ســـری افراشـــته و  دوره ســـ

قلبی پر شور به پـای جوخـه هـای          

اعدام و حلقه دار رفتند و یکبار دیگر 

این حقيقت تاریخی را  ثابت کردنـد        

ــا اراده پــوالدینی کــه اساســا   کــه ب

ــه   ــادقانه بـ ــان صـ ــته از ایمـ برخاسـ

ــق    ــافع خل ــارزاتی و من باورهــای مب

است می توان در مقابـل دشـمنی        

ت هــر چقــدر هــم قــوی و قــدر قــدر 

چنين واقعيتی را می تـوان      . ایستاد

ــت     ــاب تح ــن کت در بخــش ســوم ای

زنــدان، عرصــه ای از نبــرد : "عنــوان

در آنجــا بــه نمونــه . ، دیــد"طبقــاتی

هایی چـون دختـر نوجـوانی کـه در          

زیر شکنجه و بدون گفتن نـام خـود         

ــوریم   ــی خـ ــر مـ ــان داد بـ ــه ....جـ بـ

مبارزینی که سرود خوانان بـه پـای        

بـــه .....جوخـــه آتـــش مـــی رفتنـــد 

مبارزی که در مقابـل جوخـه اعـدام         

مـرگ برخمينـی سـرداد و در    "فریاد  

اگر بـه مـن     "بيدادگاه خود نيز گفت     

تفنــگ بدهيــد تــک تــک تــان را مــی 

ــب، ...و...." کــشم ــن ترتي ــه ای در " ب

روایـت غـرور و     " جدال با خاموشـی   

شهامت کـارگران و زحمتکـشان در       

ــژواک    ــا و پ ــر و زخــم خــورده م زنجي

ــا در نب  ــاد آنه ــه   فری ــر علي ــان ب ردش

  های استثمارگران از پشت بارو

بلنـــد ســـياهچالهای دشـــمن ضـــد 

  .خلقی است

  پایان سخن

  

در دورانــی زنــدگی مــی کنــيم کــه  

دشمنان کارگران و توده های تحـت    

ستم، برپای دارندگان سـياه چالهـا       

و شکنجه گاه ها، صاحبان تازیانه و       

چوبــــه هــــای دار و تخــــت هــــای  

ــکنجه و  ــ ... شـ ــامی منـ ابع ، از تمـ

ــود   ــادی و معنــــوی خــ ــران مــ بيکــ

استفاده می کنند تا  صدای برحـق      

ــو    ــوده هــای تحــت ســتم را در گل ت

ــا   خفــه کــرده و بــه خيــال خــویش ب

سرکوب مبارزات و مقاومتهای آنان،     

عمر کثيف نظام استثمارگرانه خـود      

در جریـان مبـارزه     . سـازند " ابدی"را  

بـــرای در هـــم شکـــستن جنـــبش  

ــروم، آن   ــای مح ــارگران و خلقه ــا ک ه

می کوشند تا عـالوه بـر اعمـال زور      

مطلق، از تمامی امکانات تبليغـاتی   

ــرای    ــز بـ ــویش نيـ ــاتی خـ و مطبوعـ

سرکوب توده های استثمار شونده     

در . و انحراف افکار آنان سود جوینـد      

چنين چارچوبی ست کـه در ارتبـاط        

ــوری    ــد خلقـــی جمهـ ــم ضـ ــا رژیـ بـ

اسالمی نيز مـا مـی بينـيم چگونـه          

کم و قلـم    هر روز به همت طبقه حا     

ــا   ــان اش ده هــ ــتان و حاميــ بدســ

نشریه و کتاب و مقاله و نوشته زیر        

ــام  تــز "و " تحقيــق"و " پــژوهش"ن

در داخـل و خـارج کـشور        ...و  " دکترا

و فــالن " ســاواما"و " ســيا"بــا پــول 

ــا   ــشگاه و ی ــه "دان " موســسه خيری

انتــشار مــی یابــد و متأســفانه گــاه 

ــراد مـــدعی   ــات و افـ توســـط جریانـ

بدون توجه به تعلق    منافع مردم نيز    

ــانش،   ــسنده و حاميـ ــاتی نویـ طبقـ

اثـر  "دانسته و نادانسته بـه عنـوان        

ــاریخی ــود  .... و " ت ــی ش ــغ م . تبلي

درســت در چنــين شــرایطی اســت 

ــار   ــاریخی، آثــ ــا تــ ــار واقعــ کــــه آثــ

روشـنفکران انقالبــی طبقــه کــارگر،  

آثاری که در خدمت به منافع طبقـه        

کــارگر و خلقهــای تحــت ســتم و در 

ــشرفت   ــدگی  جهــت پي ــالی زن و تع

توده های تحت سـتم نوشـته مـی         

شوند بـه انحـاء گونـاگون سانـسور         

شده و با تنگ نظری تمام مورد بی        

اعتنــایی بــی مهــری و حتــی عنــاد 

نيروهایی قرار می گيرند که ادعای      

دفاع از منافع تـوده هـا و مبـارزه بـا            

مـوردی کـه    . دشمنان آنهـا را دارنـد     

ــارتر اســت و جــای    ــع تأســف ب بواق

  .وتأمل بسيار داردتعمق 

  

در جـــــدال بـــــا "انتـــــشار کتـــــاب 

ــدانهای  " (خاموشــی ــی از زن تحليل

) ۶٠جمهـــوری اســـالمی در دهـــه 

نوشـــته رفيـــق اشـــرف دهقـــانی،  

فرصت دیگـری سـت بـرای تأکيـد و          

یــادآوری ایــن واقعيــت کــه اگــر ایــن  

حقيقتــی ســت کــه تــاریخ همــواره  

توســط طبقــات حــاکم و زور منــدان  

ر جهـت   مورد تحریف قرار گرفتـه و د      

تحميق تودهـا بـرای اسـتمرار نظـم         

ــورد   اســتثمارگرانه و ضــد خلقــی م

بهره برداری قرار می گيرد، تمـامی       

نيروها و جریانـاتی از آن دسـت کـه     

در باال توصيف شـد بایـد بداننـد کـه           

ــی " ــا خاموشـ ــدال بـ ــند " در جـ سـ

ــه   ــه ای ســـت کـ روشـــن و جاودانـ

تالش گرانبهای طبقات محروم ولی     

نگارش صفحه  آگاه و عصيانگر برای     

ــود    ــی را در خــ ــاریخ واقعــ ای از تــ

منعکس سـاخته اسـت؛ بگونـه ای        

که این کتاب محرک و آموزگار نسل       

جوان در تداوم مبارزه شان بر عليـه        

دیکتاتوری حاکم و فراتر از آن نظـام        

ــه    ــی باشــد ک اســتثمارگرانه ای م

عامل اصلی توليد و بازتوليـد سـتم        

طبقاتی و ابزار غيـر انـسانی حفـظ         

تم یعنی زنـدان و شـکنجه و        این س 

ــت  ــدام اســ ــا  .  "اعــ ــدال بــ در جــ

صدای تمامی انقالبيون   " خاموشی

و مبــــــــــارزین و در راس آنهــــــــــا 

ــستهای از جــان گذشــته ای   کموني

ست که خارج از تعلقات سـازمانی       

شـان ، نــه تنهـا در زنــدگی خــویش   

ــراینده   ــز سـ بلکـــه در مرگـــشان نيـ

ــروزی     ــه پي ــان ب ــرود آزادی و ایم س

  شان در ایجاد کارگران و زحمتک

5 صفحه  در   
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با پذيرش . در اينجا به نکته مهمی نيز بايد توجه نمود

هر ايده  و ايدئولوژی بر يک پايه مادی اين امر که 

تواند مطرح  استوار است که موجوديتش با آن پايه می

 بايد ديد که عملکرد و تأثير گذاری يک ايده و يا باشد 

 طور مشخص چگونه ايدئولوژی در روند قضايا را به

اين بحث از آنجا اهميت دارد که در ! بايد توضيح داد

ها و هر ايدئولوژی از طريق  واقعيت امر ايده

چه خود به آن آگاه (ها هستند  هائی که حامل آن انسان

عملکرد کامًال بارز خود را داشته ) باشند و يا نباشند

و در چگونگی پيشبرد امور نقش بسيار مهمی ايفاء 

در اين رابطه بايد به اين واقعيت توجه داشت . کنند می

ای در جامعه دارای منافع طبقاتی خاص  که هر طبقه

خود است که آن را با زبان ايدئولوژيکی مخصوص به 

توان گفت که هر  به زبانی ديگر می. کند خود بيان می

کند که آن را  ای از ايدئولوژی معينی پيروی می طبقه

. گيرد  خود در جامعه به کار میدر جهت تأمين منافع

کوشد با نفوذ  ای می به همين خاطر نيز هر طبقه

ايدئولوژی خود در کل آحاد جامعه و همراه کردن 

ها با خود قدرت خويش را افزايش داده و در نهايت  آن

قدرت سياسی را در جامعه به کف آورده و يا آن را 

ما اين را به طور آشکار در عمکرد . حفظ نمايد

نمايندگان سياسی هر يک از طبقات و اقشار اجتماعی 

کوشند ايدئولوژی و يا درواقع   شاهديم که همواره می

های ديد ناشی از ايدئولوژی خود را در  نظرات و افق

مسلم است که . بين مردم تبليغ نموده و اشاعه دهند

برای پيشاهنگان انقالبی طبقه کارگر نيز ضرورت 

ی کمونيستی و کوشش در ها تبليغ و ترويج ايده

ها از همين زاويه  ارتقای سطح آگاهی انقالبی توده

مثًال وقتی رفيق مسعود احمدزاده در . مطرح است

نقب زدن به قدرت "قسمتی از کتاب خود از ضرورت 

ها به طور هرچه  و از کشيدن توده" ها تاريخی توده

" به ميدان مبارزه واقعی و تعيين کننده" وسيعتر

ای از  کند و در همين رابطه با الهام از گفته صحبت می

ها را فرا  هرگاه آگاهی انقالبی توده: "گويد مارکس می

ها، به يک نيروی  گيرد بر زمينه شرايط مادی توده

مادی عظيم تبديل خواهد شد، تنها نيروئی که قادر 

همين امر را در نظر ) ٤"(است جامعه را دگرگون کند

ار داهيانه و دارای سخن فوق، سخنی بسي. دارد

دانيم که  از يک طرف می. مفهوم بسيار عميقی است

های انقالبی منعکس کننده منافع اقشار و طبقات  ايده

ها با لفظ  به همين خاطر از آن(باشند  پيشرو جامعه می

و از ) شود  ياد می- در مقابل ارتجاعی-" انقالبی"

ود  که بدون وج-ها  بينيم که اين ايده طرف ديگر می

توانستند وجود داشته  طبقات انقالبی در جامعه نمی

ها   خود عملکرد داشته و با نفوذ در توده-باشند

ها را به حرکت در آورده و به جنبش  توانند آن می

انقالبی بکشانند ، يعنی از اين طريق خود به واقع به 

توان از  بر اين اساس می. شوند نيروی مادی تبديل می

سم به عنوان يک ايدئولوژی سخن  لنيني-مارکسيسم 

ای که موجوديتش را از طبقه کارگر  ايدئولوژی. گفت

. کند اخذ نموده و منافع اين طبقه را منعکس می

 آن  ای است که اشاعه  لنينيسم ايدئولوژی-مارکسيسم

در جامعه و نفوذش در ميان کارگران و زحمتکشان 

باعث عملکردهای انقالبی از طرف آنان در جهت 

مين منافعشان خواهد شد و از آنجا که طبقه کارگر تا

ای است که پيشرفت و تعالـی کل جامعه و اساسًا  طبقه

يابی  بار کنونی به قدرت رهائی بشريت از شرايط نکبت

او بستگی دارد، منافع اين طبقه در حقيقت منافع کل 

آگاهی به اين امر و اشاعه آن در جامعه . بشريت است

های هر چه بيشتری را به سوی  هتواند تود خود می

. طبقه کارگر و قبول رهبری او در جنبش بکشاند

های  درست به همين خاطر است که تبليغ و ترويج ايده

کمونيستی يک وظيفه انقالبی را در جامعه تشکيل 

در وجهی ديگر، اگر با چنان منطق و .... دهد می

آگاهی به عملکردهای رژيم جمهوری اسالمی توجه 

 خواهيم ديد که اين رژيم نيز با کوشش در نفوذ کنيم،

ها، در جهت  دادن ايدئولوژی اسالمی خود در بين توده

تحکيم سلطه خويش و تامين منافع طبقه مرتجعی که 

نمايندگی سياسی آن را به عهده گرفته است، حرکت 

توان و بايد بر نقش  درست از اين منظر می. کند می

ژيم حاکم در استقرار ارتجاعی ايدئولوژی اسالمی ر

نظم کنونی در جامعه ايران تاکيد ورزيد و متوجه بود 

که اين ايدئولوژی نيز به مثابه يک عامل روبنايی در 

چگونگی پيشبرد امور و عملکردهای جمهوری 

ها و چه در کل جامعه کامًال تاثير  اسالمی چه در زندان

گذار بوده و حتی در شکل و شمايل و به طور کلی در 

حاکم بر جامعه نقش کامًال " نظم"گونگی آرايش چ

نقش ايدئولوژی، درست در اين . بارزی داشته است 

چارچوب در رابطه با حفظ و تامين منافع طبقاتی 

    .باشد مطرح می

همانطور . توان رسيد ز بحث فوق به چه نتايجی میا

که مالحظه شد کمونيسم علمی با طبقه کارگر و 

ا تعلقات اجتماعيشان موجوديت های ديگر ب ايدئولوژی

توانند نقش و عملکرد خاص  دارند و بر اين اساس می

. خود را داشته و بر روندهای اجتماعی تأثير بگذارند

چنين است که اگر فردی با جذب ايدئولوژی کمونيستی 

و پذيرش نظرات کمونيستی به عملکردهای انقالبی 

مثًال در ای که  می پردازد، به همان ترتيب و به گونه

در .  شاهد بوديم عکس آن نيز صادق است٦٠دهه 

اين دهه ديديم که افرادی که در شرايط معينی شديدًا 

در معرض تبليغات ايدئولوژيکی رژيم جمهوری 

اسالمی قرار داشتند چگونه در محضر همين رژيم به 

ای تبديل شدند؛ به  جالدان و جنايت کاران حرفه

 شديدًا وحشيانه در حق ای که ارتکاب به اعمال گونه

 از زن و مرد گرفته تا پير و جوان و –های مردم  توده

خود پذيرفته و " فريضه دينی" را به عنوان -کودک 

آن اعمال را با اسالم مورد قبول خود توجيه 

ها به کسانی تبديل شدند که  يا ديدم که آن. نمودند می

  
  ! و توجيه جنايت"ايدئولوژي"

 )اشرف دهقاني(

  
  
  

در " بخش پاياني كتاب     ، ادامه مبحثي تئوريك  از     آنچه در زير مالحظه مي كنيد     : پيام فدايي 
 به  مي باشد كه    ) 60تحليلي از زندانهاي رژيم جمهوري اسالمي در دهه         ("يجدال با خاموش  

جهت دامن  زدن  هر چه بيشتر به مبارزه تئوريك بر عليه ايده هاي انحرافي در اين زمينه ،                    
  .مبادرت به چاپ آن كرده ايم
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" های جنگ، پيشبرنده خواست رژيم شده و  در جبهه

در دست به سوی نوشيدن شربت " ليد بهشتک

از عملکردهای مجريان اوامر ! شتافتند" شهادت"

های کامًال ملموسی  رژيم جمهوری اسالمی باز هم مثال

توان حزب  می. باشند در اين رابطه قابل ذکر می

هائی را مثال زد که در همان ابتدای روی کار  الهی

 دست آمدن رژيم جمهوری اسالمی توسط آخوندهای

اندر کار حکومتی برای حمله به نيروهای انقالبی و 

در اين مورد در حاليکه بايد نقش . مردمی بسيج شدند

رژيم در تامين معيشت اينان و چشم اندازی که  برای 

شان ايجاد کرده بود را  زندگی آينده آنها و يا خانواده

ای  در نظر داشت در همان حال بايد آن نيروی معنوی

ها با وحشی  شد که حزب الهی که باعث میرا شناخت 

گری هرچه تمامتر نسبت به نيروهای مبارز عمل 

اين نيروی معنوی همانا نيروی آن ايدئولوژی . نمايند

اهللا در  ارتجاعی بود که افراد مذکور تحت عنوان حزب

. مکتب آخوندهای حکومتی فرا گرفته بودند

ای که سرکوب هر چه خشونت بارتر  ايدئولوژی

های مبارز را تحت عنوان انجام يک وظيفه دينی  ودهت

ای که در خدمت  برای آنان تعيين کرده بود، ايدئولوژی

ها قرار داشت و در واقعيت  تأمين منافع دشمنان توده

برای چنين نيروهای . امر ايدئولوژی طبقه حاکم بود

ها و  ها، قران خوانی های رژيم، نوحه مجری سياست

ی مذهبی و انواع ديگر تبليغات به طور کلی آوازها

 مذهبی رژيم غذای روحی تهيه کرده و -سياسی

کار "اما، اين . خود بودند" کار"ها در  مشوق آن

های  در واقع چيزی ُجز همان پيشبرد سياست" خود

رژيم جمهوری اسالمی جهت تأمين منافع 

داران وابسته نبود که اين  ها و سرمايه امپرياليست

آگاه بودند وچه نبودند در آن جهت افراد چه به آن 

اين موضوع را اگر در رابطه با بحث . نمودند عمل می

کسانی که  شويم که معموًال  دولت دنبال کنيم متوجه می

ها و الزامات مادی  قادر نيستند رابطه بين زمينه

حرکات و برخوردهای يک دولت را با پوشش 

فته ای که اين دولت رسمًا به خود گر ايدئولوژيکی

ها و  است درک کنند، ايدئولوژی را بدون آن زمينه

بدون اما ايدئولوژی . گيرند الزامات مادی در نظر می

بنابراين .  دارای ذاتی مستقل نيستپايه مادی خود

ها و اعمال خشونت بار  تمام کسانی که همه جنايت

رژيم جمهوری اسالمی را با تکيه صرف روی 

دهند و به  ضيح میايدئولوژی اسالمی اين رژيم تو

عبارت ديگر عملکردهای خونبار جمهوری اسالمی را 

قلمداد " اسالم"صرفا ناشی از اعتقاد اين حاکمين به 

جمهوری اسالمی " اسالم"کنند، در واقع برای  می

 بدون در نظر گرفتن بمثابه ايدئولوژی اين رژيم،

به همين . شوند  ذاتی مستقل قائل میپايگاه مادی آن،

ين افرادی قادر نيستند توضيح دهند که در خاطر چن

 چه الزامات معينی و  پيشبرد چه اهداف و ٦٠دهه 

 باعث شد در خدمت تأمين چه منافعی و عينیمقاصد 

را با خشونت و قهر " نظمی"که جمهوری اسالمی 

بر چنين اساسی ! ارتجاعی به مردم ما تحميل نمايد

های  داناست که بايد گفت تحليلـی که واقعيتهای زن

 را صرفًا با استناد به ايدئولوژی اسالمی ۶٠دهه 

کند، بر پايه عينی  رژيم جمهوری اسالمی تئوريزه می

چرا که ايدئولوژی اساسًا تنها . و علمی استوار نيست

پوشش و لوائی است که عملکردهای يک نيروی 

سياسی را در خدمت تامين منافع مادی طبقه خاصی 

دهد و بدون پايه مادی خود  توجيه کرده و توضيح می

 علت يا عاملموجوديت مستقلـی ندارد که بتوان آنرا 

جلوه . بوجود آمدن اين يا آن پديده اجتماعی ناميد

در " (ماده"به جای ) در اينجا اسالم" (ايده"دادن 

-اينجا استثمارگران به همراه سيستم اقتصادی

ن به عنوا) ای که در ايران حاکم است اجتماعی ظالمانه

در اينجا (اجتماعی " پديده"منشاء و عامل يک 

های جمهوری  شکنجه و چگونگی آن در زندان

به واقع به مفهوم تبليغ بدترين و رسواترين ) اسالمی

توان  روی اين موضع می. باشد آليسم می نوع ايده

اندکی بيشتر تأمل نمود، به اين نحو که اگر اين 

بشری مؤيد  که آخرين دستاوردهای دانش –جمعبندی 

ماده " را مالک برخورد خود قرار دهيم که -آن است 

بينيم که  ، می"مقدم بر ايده و عين مقدم بر ذهن است

آنوقت ديگر مجاز نيستيم که عملکردهای رژيم 

 را از روی ۶٠های دهه  جمهوری اسالمی در زندان

هائی که گردانندگان رژيم جمهوری  اعتقادات و ايده

ها هستند، توضيح دهيم و  ی به آناسالمی مدعی پايبند

 سيطره آن شرايط خونبار در دليل واقعیمجاز نيستيم 

 را صرفًا در ايدئولوژی اسالمی ۶٠های دهه  زندان

مورد قبول حکومت جستجو کنيم؛ و به جای آنکه 

اسالم  را ابزاری مناسب در دست حکومتيان برای 

نه شان بدانيم، بطور وارو توجيه اعمال جنايتکارانه

در . ها به اسالم را دليل آن جنايتها جا بزنيم اعتقاد آن

حقيقت کسانی که داليل زمينی را گذاشته و ادعاهای 

رژيم جمهوری اسالمی را مالک تحليلهای " آسمانی"

دهند، تنها خود  خود از عملکردهای اين رژيم قرار می

در . سازند پردازی اسير می را در چنبره اوهام و خيال

ر سايه نگرش با ديد ماترياليستی به واقعيتها حاليکه د

ها و نظراتی که در آن زمان از  توان ديد که ايده می

شدند و عملکردهای  زبان سردمداران رژيم مطرح می

ها و نظرات، تنها در خدمت تأمين  متعاقب آن ايده

منافع مادی معينی قرار داشته و پيشبرد اهداف کامًال 

منظور از منافع مادی . دنمودن زمينی را تعقيب می

معين نيز همانطورکه اشاره شد همانا منافع 

داران وابسته ايران است که  ها و سرمايه امپرياليست

رژيم جمهوری اسالمی به مثابه دولت جديد اين 

نيروهای استثمارگر سعی کرد با  برقراری مجدد نظم 

که در (داری وابسته   اجتماعی سرمايه-اقتصادی

ها متحمل  ی آن زمان از طرف تودهشرايط انقالب

البته با ادعای رواج (و تحکيم آن ) ضرباتی گشته بود

در " اسالم ناب محمدی"و پياده کردن " اسالم"

داران وابسته   ها و سرمايه ، منافع امپرياليست)جامعه

  .را در ايران تأمين نمايد

ناديده گرفتن حقايق فوق  و به طور مشخص عدم 

ها دارای سرمنشاء مادی  که ايدهتوجه به اين امر 

 عينیبوده و خود در واقع انعکاس يک واقعيت 

ها  تواند باعث آن شود که عملکرد ايده باشند می می

ها را بوجود آورده اند در  مستقل از کل واقعياتی که آن

نظر گرفته شده و در نهايت اين طور به نظر برسد که 

اتفاقًا . سازند  ها هستند که تاريخ را می گويا اين ايده

را سازنده جهان " ايده"آنجا که فالسفه ايده آليست، 

توانستند  کردند درست همين واقعيت را نمی تصور می

ها که خود بازگو کننده و انعکاس  درک کنند که ايده

باشند خارج از وجود آن  دهنده منافع طبقاتی معينی می

نند توا توانستند و نمی طبقات موجوديت نداشته و نمی

در اين مورد مارکس با . دارای ذات مستقل باشند

اسلوب ديالکتيکی من نه : " کند صراحت مطرح می

تنها از بيخ با اسلوب هگلی تفاوت دارد بلکه درست 

در نظر هگل پروسه تفکر که . نقطه مقابل آن است

به شخصيت ) Idee(حتی وی آن را تحت نام ايده 

 واقعيت است، -لق يعنی خا-مستقلی مبدل کرده، دميوژ

و در واقع خود مظهر خارجی پروسه نفس بشمار 

به نظر من بعکس پروسه تفکر بغير از . آمده است

انتقال و استقرار پروسه مادی در دماغ انسان چيز 

 اشاره است به اصطالح demiurge (.ديگری نيست

خاص فلسفه افالطون برای خداوندی که آفريننده ُمُثل 

  ٭)"است

 و انگلس بودند که ضمن توضيح اين  تنها مارکس

عامل "، "توليد و تجديد توليد زندگی واقعی"امر که 

باشند، رابطه بين  می" تعيين کننده نهائی در تاريخ

روبنا و زير بنا و ايدئولوژی با پايگاه طبقاتی خود را 

اين موضوع در . به طور علمی تشريح نمودند

                                                 
 -۶٠ صفحه -، کارل مارکس، جلد اول"کاپيتال" ٭

  ترجمه ایرج اسکندری
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  !!جاودان باد خاطره همه شهداي به خون خفته خلقجاودان باد خاطره همه شهداي به خون خفته خلق

توضيح بسياری از آثار مارکس و انگلس تشريح و 

ت کمونيست نيز در تقابل با در مانيفس. داده شده است

چنان تفکرات ايده آليستی است که به طور اساسی 

توليد اقتصادی و سازمان : "...شود مطرح می

اجتماعی هر عصری از اعصار تاريخ که بطور ناگزير 

شود بنياد تاريخ سياسی و  از اين توليد ناشی می

  ". دهد فکری آن عصر را تشکيل می

لی که در آغاز عنوان شد را در پايان اجازه دهيد سئوا

  چرا شرايطی که رژيم تازه: مجددًا مطرح کنيم 

 در ۶٠های استقراريافته جمهوری اسالمی در سال

های خود برقرار نمود از وضعيت جاری در  زندان

؟ !بارتر بود  خشونت٥٠های رژيم شاه در دهه  زندان

با توجه به مطالبی که در فوق تشريح شد در يک جمع 

: توان طرح نمود شرده دو پاسخ متضاد را میبندی ف

توان گفت که پيروی از ايدئولوژی اسالمی دليل  می) ١

های جمهوری اسالمی در  اصلی آن وضعيت در زندان

را بايد عامل اصلی همه آن " اسالم "  بود  و ٦٠دهه 

ها و شرايط شکنجه بار حاکم بر زندان دانست  جنايت

لزامات شرايط خاص توان با توضيح  ا می) ٢و يا 

 در ارتباط با چگونگی ٦٠مبارزه طبقاتی در دهه 

داران وابسته  ها و سرمايه تأمين منافع امپرياليست

ايران و اصل شمردن اين امر در سيطره شرايط 

ها، بر نقش  خشونت بار مورد بحث در زندان

ايدئولوژی ارتجاعی اسالمی در ارتباط با منافع آن 

. ها تأکيد نمود ر خدمت به آننيروهای استثمارگرو د

اگر خوب توجه کنيم اين بحث در واقع مربوط به يک 

ها  ها و غير مارکسيست جدال اساسی بين مارکسيست

است؛ و همچنين مربوط به جدالی است  که همواره 

: ها مطرح بوده است ها  وماترياليست آليست بين ايده

ی آن جدالی که تجل". کدام مقدم است؟! ايده يا ماده"

من : "آليستی را در تقابل دو جمله مشهور، يکی ايده

و ديگری ) دکارت" (می انديشم، پس هستم

هاست که  اين هستی اجتماعی انسان: "ماترياليستی

شود  ، می)مارکس" (سازد شعور اجتماعی آنان را می

توان با  بدون شک بحث فوق را می. مشاهده کرد

ا قصد من تنها در اينج. گستردگی بيشتری دنبال نمود

يادآوری و تاکيد روی اين نکته است که واقعيات را 

بايد با ديدی ماترياليستی و بالطبع با روش ديالکتيکی 

مورد تجزيه و تحليل قرار داد تا بتوان نتايج درست از 

ها اخذ نمود، امری که بالطبع يک انسان کمونيست  آن

ث در ارتباط با موضوع مورد بح. بايد معرف آن باشد

يعنی شکنجه و زندان نيز تنها با اتکا به اين روش 

اميد وارم که . توان واقعيات مربوطه را توضيح داد می

مطالب اين کتاب در خدمت ارتقای آگاهی هر چه 

های جامعه ايران  بيشتر خوانندگان مبارز از واقعيت

قرار گرفته و در امر مبارزه بر عليه رژيم جمهوری 

پرياليستی در راستای سازندگی های ام اسالمی و قدرت

های رنجديده ايران،  دنيای هر چه بهتری برای توده

  .مفيد واقع شود

  :زيرنويس ها
،  3 تا   1زيرنويس هاي شماره    با توضيح اين كه     

مربوط به قسمت اول اين نوشته مـي باشـند كـه     
در شــماره قبلــي پيــام فــدايي بــه چــاپ رســيده 

ريه پـوزش    به اين وسيله از خوانندگان نش      ،است
  .مي طلبيم

  
همــانطور كــه مالحظــه شــد در سراســر ايــن كتــاب ) 1( 

ها تحت سلطه رژيم شاه با جمهوري اسالمي          شرايط زندان 
تحليـل  "بلكه با تكيـه بـر اصـل         .  بطور كلي مطرح نگشته   

 كه تنها برخورد علمي براي      "مشخص از شرايط مشخص   
درك واقعيت و درس گيري از آن است، مشخصا دودهه          

ســـت كـــه  طبيعـــي. باشـــد  مـــورد توجـــه مـــي60و  50
هاي ديگر، چه در دوره شـاه و          هاي زندان در دهه     واقعيت

اي  چه در شـرايط حاكميـت جمهـوري اسـالمي بـه گونـه       
كـه بايـد جداگانـه، بـا تحليـل          ) باشـد   و مـي  ( ديگر بوده   

  .  قرار گيردمشخص از آن شرايط مشخص، مورد تحليل
  
هـا درسـت بـه خـاطر          هداري، تـود    در جامعه سـرمايه   ) 2(

اينكه دائماً در معرض انواع مصايب ناشي از ايـن سيـستم            
هـاي   قرار دارند و در ضمن قادر نيستند رابطه بين مصيبت  

ها نازل شـده و بـه         كه ظاهراً به طور ناگهاني بر آن      (خود  
را با عملكردهاي   ) شوند  همين خاطر هم شخصي تلقي مي     

ريابند، با پنـاه بـردن   داري د ناشي از قوانين سيستم سرمايه  
. اي خـود را تـسكين دهنـد         كنند به گونـه     به دين سعي مي   

اي  نكته قابل تأكيد در اينجا آنست كه دليل اصلي و ريشه
هـاي تحـت سـتم بـه خرافـات و مـذهب               پناه بـردن تـوده    

هاسـت و نبايـد بـه عـدم         شرايط مـصيبت بـار زنـدگي آن       
ي قايل  آگاهي و ناداني در اين رابطه نقش برجسته و اصل         

 كه ناداني و عدم آگاهي خود زائيده شـرايط مـادي       -شد

درسـت بـر اسـاس چنـين امـري اسـت كـه              .  معيني است 
ها را از     تواند توده    كار آگاه گرانه و فرهنگي نمي      صرف

 و عالوه بـر ايـن  پناه بردن به افيون دين نجات دهد، بلكه        
اي بايد براي نابودي زمينـه اصـلي          به مثابه يك كار ريشه    

هـا بـه      رايطي مبارزه كرد كه باعـث پنـاه بـردن تـوده           وش
يعنـي بـه طـور      . شـود   سوي دين و خرافـات مـذهبي مـي        

مشخص در شرايط كنوني بايد به يـك مبـارزه سياسـي و     
مــسلماً . داري دســت زد انقالبــي بــر عليــه سيــستم ســرمايه

تأكيد روي اين واقعيت هرگز نبايد منجر به كم بهـا دادن   
 گرانه در رابطـه بـا مـذهب شـود           به كار فرهنگي و آگاه    

چرا كه چنان كاري به نوبه خـود در خـدمت مبـارزه بـر               
داري قـرار داشـته و بـسيار ضـروري            عليه سيستم سـرمايه   

از اين روست كه بايد به كار كساني كـه بـه شـيوه              . است
درست و علمي و نـه بـا روش مـن درآوردي  و بـه طـور              

   .دد ارج نهاكنن هيستريك در اين جهت كوشش مي
  
اي سـخن     كساني كـه از مخالفـت بـا هـر ايـدئولوژي           ) 3(

روند كه هر گونـه آرمـان         گويند گاه تا آنجا پيش مي       مي
گرائي و از جمله آرمان گرائي كمونيستي را نفي كـرده           

ــي   ــگ آن م ــه جن ــد و ب ــان . رون ــور از آرم ــي  منظ گرائ
ــراي تحقــق    ــا تــالش ب كمونيــستي در واقعيــت امــر همان

 مبارزه براي تغيير شرايط جهنمي      هاي كمونيستي و    آرمان
اي نوين و بدون طبقـات        انداز ايجاد جامعه    موجود با چشم  

هـا آرمـان گرائـي بـه طـور كلـي              امـا بـراي آن    . باشد  مي
پردازانـه و   مترادف با رويا پروري وخـوش خيـالي خيـال         

در . نيافتني اسـت    دويدن به دنبال يك امر بيهوده و دست       
، نقـش و  "مان گرايـي آر"حقيقت اينها تحت پوشش رد      

   .ش را انكار مي كنندوظيفه انسان در ساختن تاريخ خوي
سـالح نقـد   ": جمله ماركس در اين زمينه چنين است      ) 4(

تواند جانشين نقد با اسلحه شود، قدرت مادي را           البته نمي 
بايد با قدرت مادي سرنگون كرد؛ اما تئوري نيز هنگامي          

وي مـادي تبـديل     ها را فـرا گيـرد خـود بـه نيـر             كه توده 
ها را فرا گيرد كـه        تواند توده   تئوري موقعي مي  . شود  مي

پاسخگوي نيازهاي واقعي   (ها بپردازد     به مسايل واقعي آن   
هـا   و موقعي قادر است به مسايل واقعي تـوده        ) ها باشد   آن

راديكال بودن يعنـي بـه ريـشه        . بپردازد كه راديكال باشد   
ــضايا چــسبيدن ــ  ("...ق ــوق توســط نوي سنده از ســطور ف

 - كــارل مــاركس"مقدمــه در نقــد فلــسفه حــق هگــل "
ــه ــد 1844فوريــــــ ــه شــــــ ــت ترجمــــــ  .ه اســــــ
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گرامي باد سالگرد 

  رستاخيز سياهكل و

  !قيام بهمن
  

بار دیگر در آستانه سالگرد رستاخيز سياهکل و قيام بهمن 
دو رویداد تاریخی ای که نقش بزرگی در جنبش .قرار داریم

 چریکهای ۴٩ بهمن سال ١٩ر د. انقالبی مردم ما ایفا کردند
 فدایی خلق با حمله به پاسگاه ژاندارمری سياهکل

به مثابه  نمادی از ماشين درنده ) درجنگلهای الهيجان(
خوی سرکوب رژیم سلطنت، حرکتی را بنيان گذاشتند که 
به تدریج در روند خود توانست انرژی انقالبی توده ها را آزاد 

عمل آگاهانه . ن کشاندو آنها را به صحنه نبرد با دشم
قدرت تاریخی توده "بود به " نقبی"سياهکل در حقيقت 

جهت کشاندن آنها به ميدان مبارزه تعيين کننده و دیدیم "ها
که توده ها چه زود به ندای پيشاهنگان خود پاسخ داده و با 
گسترش اعتراضات و مبارزات خود سر انجام با قيام بهمن 

در . ميشه در هم شکستندبساط سلطنت پهلوی را برای ه
همگان شاهد بودند ) ۵٧ بهمن سال ٢٢ و ٢١(روزهای قيام 

که چگونه توده های قيام کننده با الهام از رزمندگان 
ایران را سراسر " سياهکل با سردادن شعارهایی نظير 

به خيابانها ریخته و رژیم ضد مردمی !" سياهکل می کنيم
  .شاه را به زباله دان تاریخ انداختند

  
متاسفانه قيام بهمن بدليل عدم تشکل انقالبی طبقه کارگر 
و فقدان یک رهبری کمونيستی در راس آن، قادر به نابودی 
سلطه امپریاليسم و واژگونی نظام سرمایه داری وابسته 
حاکم نشدو نظام ظالمانه مزبور این بار تحت هدایت 
جمهوری اسالمی به حيات انگلی خود تداوم بخشيد و به 

ين دليل هم مردم ما از دستيابی به آزادی و دمکراسی هم
 سال ٢٩امری که آثار و عواقبش را همگان در . محروم شدند

  .گذشته با پوست و گوشت خود لمس کرده اند
  

نابودی نظام سرمایه داری وابسته حاکم  هدف استراتژیک 
نظامی که در تجربه . رزمندگان سياهکل را تشکيل می داد

ی سلطنت پهلوی به عينه نشان داده بود که سالهای طوالن
. جز با اعمال دیکتاتوری قادر به حکومت نبوده و نيست

واقعيت فوق که برای اولين بار در تئوری رزمندگان سياهکل 
در جنبش انقالبی مردم ما طرح گردید، صحت خود را با روی 
. کار آمدن رژیم جمهوری اسالمی بيش از پيش آشکار نمود

ر سيستم سرمایه داری وابسته، مردم ما شاهد با استمرا
اعمال دیکتاتوری لجام گسيخته جمهوری اسالمی شدند 

 تر از دوران سلطنت ددمنشانهکه ده ها بار عریان تر و 
امروز در شرایط کنونی ایران با اوج گيری . پهلوی می باشد

مبارزات کارگران و توده های ستمدیده و بخصوص رشد 
ی، برخی تفکرات رفرميستی دوباره قد اعتراضات دانشجوی

علم نموده و می کوشند نظرگاه علمی و مبتنی بر واقعيت 
چشم مردم ما در فوق را نادیده گرفته و به این وسيله خاک 

به همين خاطر تکيه بر آن نظر گاه امروزه از اهميتی . بپاشند
کسانی که این روزها با . دو چندان برخوردار گشته است

نبه بر فعاليت های قانونی و علنی آن هم در تاکيد یکجا

شرایط سلطه عریان سرنيزه می کوشند فعاليت مخفی و 
غير قانونی را به حاشيه رانده و شرکت در مضحکه های 
انتخاباتی رژیم را موجه جلوه دهند، عمال نه تنها تئوری 
رزمندگان سياهکل که تاریخ صحت آن ها را به اثبات 

می کنند، بلکه تجربه زندگی در زیر رسانده است، را نقض 
  .سلطه استبداد جمهوری اسالمی را نيز نادیده می گيرند

  
واقعيت این است که وقتی که می پذیریم که شکل 
حکومتی بورژوازی وابسته در ایران شدیدترین شکل 
استبداد می باشد، آن گاه دیگر تعجبی نخواهد داشت که 

ار قوانين خود ساخته چرا دیکتاتوری حاکم حتی با نقض آشک
بر .اش فعاليت قانونی را عمال بی نتيجه ساخته است

همين اساس است  که دیگر برخوردها و اقداماتی که در 
جامعه تحت استيالی رژیم جمهوری اسالمی انجام می 

مثال کامال قابل درک . شود، بدرستی فهميده خواهد شد
 خواهد بود که چرا رای مردم در این رژیم و سيستم

انتخاباتی اش فاقد هر گونه ارزش می باشد و چرا انتخابات 
در این رژیم بيشتر به شعبده بازی شباهت دارد تا به 

در شرایطی که استبداد خونين حاکم به هر . انتخاباتی آزاد
وسيله ای متوسل می شود تا از شکل گيری تشکلهای 
 انقالبی جلوگيری نماید و اجازه نمی دهد که محافل و گروه

های رزمنده مردمی از محدوده کوچک خود خارج شده و به 
سازمان دادن مبارزات توده ای بپردازند، در شرایطی که 
درست به خاطر سلطه دیکتاتوری عنان گسيخته موجود، 
اعتراضات مردم ما نمی توانند از محدوده های کوچک و 
محلی فراتر رفته و به یک جنبش وسيع مبارزاتی تحت یک 

قالبی تبدیل شوند، در چنين شرایطی باید با هر رهبری ان
گونه تفکر رفرميستی که چنين واقعياتی را نادیده می گيرد 

فند ظنيروهای مبارز و دلسوز توده ها مو. به مقابله برخاست
که ضرورت تاکيد بر تشکيالت مخفی و کار مخفی را به مثابه 
 اصل اساسی هر گونه فعاليت انقالبی با برجستگی هر چه

بيشتری به ميان جوانان برده و از آنان بخواهند که فریب 
گرایی ها و بازیهای انتخاباتی بی " قانونی"کاریها و " علنی"

مایه را نخورده و با اساس قرار دادن فعاليت مخفی بکوشند 
. از امکانات دیگر جهت رشد و اعتالی کار اصلی سود جویند

ر شرایط سلطه جوانان مبارز ما نباید فراموش کنند که د
بورژوازی وابسته در ایران تنها راه رسيدن به آزادی و 
دمکراسی، نابودی نظام حاکم می باشد که خود این امرجز 

این . در بستر انقالبی توده ای و مسلحانه ميسر نيست
درسی ست که تئوری رزمندگان سياهکل و تجربيات توده 

تجربه . ند بر آن مهر تایيد زد۵٧های قيام کننده در بهمن 
انقالبی ای که باید با گستردگی هر چه بيشتری به نسل 

  .کنونی منتقل گردد
  
  

  !گرامي باد خاطره سترگ رزمندگان سياهكل
گرامي باد خاطره فراموش نشدني توده هاي قيام كننده در 

  !57بهمن 
  !نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوري اسالمي

  ! تنها راه رسيدن به آزادي استزنده باد مبارزه مسلحانه كه
  !زنده باد كمونيسم! پيروز باد انقالب

  
  با ايمان به پيروزي راهمان

  چريكهاي فدايي خلق ايران
   2008 فوريه 7 -1386 بهمن 18
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ديکتاتورهـا،  "تحـت عنـوان   (چند روز پيش، پس از مطالعه مقاله ای به قلـم آقای مسعود نقـره کـار          

، برآن شدم که کنه مطلب و هـدف ايـشان از نوشـتن آن مقالـه را از                   ")شايعه و خودکشی قهرمان   

من اين کار را با وجود آگاهی به سابقه برخوردهای ايشان           . نظر خودم با خوانندگان در ميان بگذارم      

با مخالفين نظری خود و با اين که می توانستم حدس بزنم که بر سر نوشته مـن و خـود مـن چـه                         

آقای مـسعود نقـره کـار       ! م و حال متاسفانه همان شد که حدس ميزدم        خواهد آمد به انجام رساند    

که به اصطالح پاسخی " درباره صمد بهرنگی برای اطالع آقای نادر ثانی"در نوشته ای تحت عنوان 

است که ايشان به نوشته من دادهاند، به جای آنکه به اصل مطلب پرداخته و پاسخ پرسش های        

ا آب را گل آلود کند تا بتواند از پاسخ دادن به پرسش های طرح               من را بدهد، سعی کرده است تنه      

  . شده طفره رود

گفته انـد بـرخالف تيتـر مطلـب شـان دربـاره صـمد بهرنگـی نبـوده و            " پاسخ به من  "آنچه ايشان در     

اما پيش از آنکه به اين دو نکته بپردازم از شگردی بگويم که او و همفکرانش        . شامل دو نکته است   

وی اول پيش فرضی را ساخته و سپس آنچنان سخن می گويد کـه بـه                : فاده می نمايند  از آن است  

پـيش فـرض وی ايـن اسـت کـه گويـا مـن               ! خواننده القا شود پيش فرض ايشان درست بوده است        

پيـک  "نکتـه هـايی را در سـايت      " شـاگرد هميـشگی صـمد     "و فردی که با نام مـستعار        ) نادر ثانی (

مـن همـواره بـا نـام خـود مـی            : واقعيت اما اين چنين نيست    ! ستيممنظور داشته يک نفر ه    " ايران

نيـستم، بلکـه حتـی کوچـک     " شاگرد هميشگی صـمد "نويسم و نه تنها نويسنده آن مطلب با نام     

ترين آگاهی از اين که ايشان چه کسی هستند، در کجا زندگی مـی کننـد و يـا بـه چـه مرامـی و                          

لب را نوشته بودم، مسئوليت آن را نيز می پـذيرفتم           اگر من آن مط   . جريانی وابسته هستند، ندارم   

چرا که آقای نقره کار همانطور که نتوانسته است به مطالب مندرج در نوشته من پاسـخ دهـد، در                     

اين امر اما نـشان مـی دهـد         .نيز ناتوان بوده است   " شاگرد هميشگی صمد  "پاسخ دادن به نوشته     

هم روی " به تئوری توطئه"در تئوری شايعه، حال که آقای نقره کارپس از مدتی به اصطالح تفحص    

در پاسخ به مقاله مـن اينطـور جلـوه داده اسـت کـه گويـا آن         " دائی جان ناپلئونی  "آورده و به روش     

  :اما برگرديم به دو نکته ای که ايشان در مورد نوشته من درج نموده اند. شخص خود من بوده ام

 از ايشان خواسته ام که پيرامون برخی از نقـل قـول        نخست آنکه می نويسند که من در نوشته ام         

منبع ارائه دهد و از اين رو من را به پنج مقاله ای که منـابع انگليـسی ايـشان                 ) پيرامون شايعه (ها  

آنچه ايـشان بـه     . رجوع داده اند  ) و در زير مقاله نخستين ايشان آورده شده اند        (را تشکيل ميدهند    

در آن . نکته ای است که من در ابتدای نوشته ام از آن يـاد کـرده ام         من نسبت داده اند در رابطه با        

  : نوشته برای نشان دادن ايراد کار آقای مسعود نقره کار نوشته بودم

امـا بـه   . خوانـده اسـت  " مهمتـرين پديـده رايـج اجتمـاعی    "را از قـول برخـی   " شـايعه "در اينجا وی  "

چنين ارزش بـااليی داده انـد؟ اصـوًال شـيوه ای            کدامانند و از چه رو به شايعه        " برخی"راستی اين   

که آقای نقره کار در اينجا برای نشان دادن تعريف و جايگـاه شـايعه بـه کـار ميبرنـد رجـوع دادن بـه                          

آنهـم بـه شکلــی    (آنچه که برخی و يا گروهی و يا متکلمانی با نام و بی نام در اين مورد گفته اند        

می باشد و خود جمعبنـدی مشخـصی از آن گفتـه            ) معدرهم وبرهم و بدون داشتن چهارچوبی جا      

   ."ها ارائه نداده و به نوبه خود اين پديده را تعريف نمی کند

آيا به راستی هدف من در اينجا تنها خواستن منبع است و يا مـن خواسـت بـاالتری را دنبـال مـی                        

   کنم؟

ساواک به صـمد بهرنگـی را ذکـر         نکته دوم آنکه آقای نقره کارمنبع مورد استناد خود مبنی بر اتهام              

چـرا کـه مـن در مقالـه خـود از قـول خـود ايـشان                  . اما در واقع لزومی به چنين کاری نبـود        . کرده اند 

در زير نويس شـماره     . همان مطلب را نوشته بودم    

مرگ مشکوک بهرنگي،   " نوشته من تحت عنوان    ٣

آمـده اسـت کـه آقـای        " شايعه يـا واقعيتـی پنهـان      

است به خوانندگان بقبوالند    سعی کرده   " نقره کار 

که گويا رژيم و ساواک اش نيـز شـايع کـرده بودنـد              

کـه صــمد بــه دليـل نوشــيدن مــشروبات الکلــی در   

ولی هنگـامی کـه مقالـه او در         . رودخانه غرق شد  

سايت پيک ايران درج شد و از طـرف کـسی مـورد             

سوال قرار گرفت که خود نقـره کـار بـا طـرح چنـين       

 بر عليه بهرنگـی پخـش       مطلبی دارد شايعه ای را    

می کند، در پاسخ نوشت که گويا چنين حرفـی را           

 در نشريه ای    ١٣٥٩امير حسين آريان پور در سال       

آريــان پــور، . ح .ا : از قــول خــود او. (نوشــته اســت

نـــشريه (اعتيـــاد در دانـــشگاه هـــای مـــا، بازتـــاب 

، ويژه اعتيـاد، شـماره      )روانشناسی و روانپزشکی  

  )." ايران�ان  تهر-١٣٥٩، پاييز سال ٣

اين نقل قول نشان می دهد که من کامنـت هـای            

زير مقاله آقای نقره کار را خوانـده و مـی دانـستم             

که او چه مدرکی برای حرف خود ذکر کـرده اسـت           

و همانطور که مالحظه می شود عين منبـع مـورد           

. نظر او را هم عينـًا از قـول خـود وی نقـل کـرده ام                

آقـای نقـره کـار    بنابراين پرسـيدنی اسـت کـه چـرا          

مطلب به اين روشنی را ناديده گرفتـه و بـا عـوض             

کردن موضوع اصـلی دوبـاره آن شـايعه را در مـورد              

   صمد بهرنگی تکرار می کند؟

. در اينجا جا دارد به نکته ديگـری هـم اشـاره کـنم             

نقل قولـی که آقای نقـره کـار از آقـای اميرحـسين             

   :آريان پور ياد می کند چنين است

مزاحمـان دانـش    ..... ليس طبقـه حـاکم    دستگاه پ "

گاهی خود را به تباهی هايی مانند دارو بـارگی و           

بـرای انـصراف    .... متهم مـی کـرد    ... روان بيماری و  

جوانـــان از جـــست وجـــوی علـــت مـــرگ معلـــم و  

ــه دروغ شــايع     ــور، صــمد بهرنگــي، ب ــسنده غي نوي

کردند که بهرنگی در حال مستی به رودخانه پريـد          

  ." و غرق شده است

زمانى که به مقايسه اين نقل قـول و آنچـه کـه در              

مقالــه آقــای نقــره پــور آمــده اســت بپــردازيم، مــی 

نخـست آنکـه    . توانيم به دو نکته جالب توجه کنيم      

شـايع  " بـه دروغ  "آقای آريان پور می گويند ساواک       

از قلـم آقـای نقـره کـار        " به دروغ "کرد و اين عبارت     

دکــــشی خو"ديکتاتورهــــا، شــــايعه و "در مقالــــه 

و ديگر آنکه آقـای آريـان پـور         . افتاده است " قهرمان

  انـصراف  "می نويسند ساواک اين کـار را بـا هـدف            

  23 ادامه در  

  ، هنر پاسخ ندادن

  ! آقاي مسعود نقره كار"پاسخ"نگاهي به 
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دیکتاتورهـــا ، " اخيـــرًا مقالـــه ای تحـــت عنـــوان 

در سایت گویـا و    " خودکشی قهرمان   " شایعه و   

ــه      ــشر شــده ک ــر منت ــای دیگ ــضی ســایت ه بع

رًا سـعی در    نویسنده آن، مسعود نقره کـار ظـاه       

ــن      ــای ای ــی ه ــوم شــایعه و ویژگ شــکافتن مفه

بــا خوانــدن کــل مقالــه امــا . مقولــه نمــوده اســت

ــًا       ــسنده واقع ــدف نوی ــه ه ــی شــود ک ــوم م معل

بررسی مقوله شایعه نيـست، بلکـه او بـا پـيش            

کشيدن این بحـث هـدف دیگـری را تعقيـب مـی             

کنــد و آن شــایعه جلــوه دادن برخــی از باورهــای 

  .مردم می باشد

ــور نوشــته شــده    در مق ــدا اینط ــور در ابت ــه مزب ال

نگــرش هــا و برخوردهــای دوگانــه در    : " اســت

جامعـــه پيرامـــون مـــرگ برخـــی از مخالفـــان دو  

حکومت پهلـوی و جمهـوری اسـالمی بـه دالیـل            

برخـی  دالیــل ایـن هــا   . مختلـف پدیــد آمـده انــد   

وجود ابهـام و ناروشـنی در بـاره منبـع           : هستند  

بـاور نداشـتن    بـر ،    خبر ، بی اعتمادی به منبع خ      

 ، اهميت خبر و موضوع و رویـداد         به درستی خبر  

مجموعــه ویــژه گــی هــای بــر شــمرده در  ..... و 

می تواند مـورد بحـث      " شایعه  " چارچوب مقوله   

). تاکيــد از مــن اســت ." ( و بررســی قــرار گيــرد

سئوالی که در اینجا به ذهن انسان می آید این          

 بـاور  است که آیـا اگـر مـردم بـه درسـتی خبـری          

نداشته باشند و باورشان چيزی متضاد با خبری        

باشد که حکومت هائی نظير پهلوی و جمهـوری      

اسالمی مطرح ساخته اند، باور آنها را می توان         

  ؟!شایعه ناميد

در مورد معنی و مفهوم شایعه مـی تـوان گفـت            

. خبری که شيوع پيـدا کـرده اسـت   = که شایعه   

مـی  " ر  بـاو " نگاهی گـذرا نيـز بـه معنـی لغـوی            

  .اندازیم شاید درادامه بحث ، به دردمان بخورد 

  .یقين ،اعتقاد ، عقيده = باور 

را راسـت   ) سخنی و چيزی  (امری= باور داشتن   

  . و درست پنداشتن 

الزم است به ایـن موضـوع هـم توجـه کنـيم کـه               

معنی و مفهوم کلمات رایج در ميان مردم کوچـه          

نـی  و بازار و شـهر و روسـتا ممکـن اسـت بـا مع              

کلمه ای کـه در کتـاب لغـت آمـده اسـت تفـاوت               

همانطور که شایعه در ميان مـردم    . داشته باشد 

بيشتر به مفهوم خبری است که پایـه محکمـی          

  .ندارد و چه بسا که ساختگی است

حال بر گـردیم بـه موضـوع مطـرح شـده از طـرف              

نقــره کــار و ببينــيم کــه آنهمــه تــالش و پيچانــدن 

بـال کـدامين هـدف      مسئله در مورد شایعه به دن     

بـشکل  " شـایعه   " اگـر مقولـه     ! خاص می باشد  

و " مـرگ   " عام مورد بحث است، چرا تنها مـورد         

مــورد کنکــاش قــرار گرفتــه شــده " خودکــشی " 

" دیکتاتورهــــا ، شــــایعه و « واقعــــأ !!  اســــت 

در راســـتای شـــکافتن » " خودکـــشی قهرمـــان 

کدامين خودکشی ها و توضـيح شـایعه از طـرف           

ه تحریر در آمده است؟ آیا از نظـر         چه کسانی ، ب   

پهلـوی هـا و     ( نویسنده حاکميـت هـای دیکتـاتور      

یا مردم عـامی،  کـدام یـک         ) جمهوری اسالمی   

ــن   ــورد ای و مــرگ هــا شــایعه  " خودکــشی"در م

  سازی و شایعه پراکنی کرده اند؟ 

چهل سال از فاجعه    " ایشان ابتدا با طرح این که     

ای کـــه ، خودکـــشی قهرمـــان ، خوانـــده شـــد  

بــسيارند آنــان کــه، " و بــا بيــان اینکــه  "گذشــت 

خودکــشی قهرمــان، را بــاور ندارنــد و قهرمــان را  

برخـی  .... قربانی سـتمگری اسـتبداد ميداننـد و       

اما اختالفات خـانوادگی وطبقـاتی وبحـران هـای          

عصبی وروانی ناشی از آنها را علت خودکـشی         

، ظـاهرًا سـعی     "مـی پندارنـد   » جهان پهلـوان    « 

وی .  خود را بی طرف جلـوه دهـد        کرده است که  

در ادامه این برخورد به ردیف کردن چنـد مـورد از            

بـرادر  ( مرگ ها از جمله مـرگ شـاهپور عليرضـا           

!! پرداخته و بعد به طـور اتفـاقی         ) شاه دیکتاتور   

یعنی بـه مـرگ مـشکوک    . به دو مورد می پردازد  

» زنده یادان غالمرضا تختـی و صـمد بهرنگـی           « 

انقالبی و وارسته که آنها را هم       ،این  انسانهای    

  .می خواند" شایعه " 

" مـرگ   " بحث من در اینجا پرداختن به چگونگی        

جهان پهلوان تختی و معلم مبارز صـمد بهرنگـی          

نيست، بلکـه تالشـم نـشان دادن هـدف اصـلی           

" مقاله مزبور می باشد کـه  بـا جـایگزین کـردن              

و بــرای پــوچ و " بــاور مــردم " بــه جــای " شــایعه 

ی انگاشــتن  بــاور و اعتقــاد مــردم ایــران کــه  تهــ

معتقدند کـه صـمد بهرنگـی و تختـی بـه دسـت              

مأموران رژیم شاه به قتل رسيدند ، از آن باورهـا       

  ..به عنوان شایعه و شایعه پراکنی یاد ميکند

واقعيت ایـن اسـت کـه در سـال چهـل و شـش،               

ــتند      ــا نوشـ ــه هـ ــه روزنامـ ــانی کـ تختـــی " زمـ

بر را کـه از رسـانه       ، مردم این خ   " خودکشی کرد 

بـاور، و   . های رژیم شاه پخش شد، بـاور نکردنـد        

باالتر از آن یقين مردم آن بـود کـه تختـی توسـط              

درست به ایـن خـاطر بـود     . رژیم شاه کشته شد   

که درجریان مراسم هفتم و چهلم جهان پهلـوان         

تختی در تهـران مـردم دسـته دسـته بـه سـوی              

 بزرگتـرین   آرامگاه او روانه شده و در آنجا یکـی از         

  بر عليه رژیـم شـاه را برپـا           ۴٠تظاهرات در دهه    

تا مرگ دیکتاتورها نهضت    : "نمودند و شعار دادند   

تختــــی را "در آن روزهــــا عبــــارت ". ادامــــه دارد

مردم بـا   . ورد زبان مردم بود   " خودکشی فرمودند 

این کنش، خبـر خودکـشی تختـی کـه از طریـق             

ی عوامــل شــاه عنــوان شــده بــود را دروغ ارزیــاب 

کــرده و بــاور و اعتقــاد خــود را در ایــن مــورد بيــان 

در مقابل چنين واقعيتی است کـه آقـای         . کردند  

مـردم در مـورد مـرگ       " شـایعه "نقره کار اکنون از     

در واقـع او عـدم قبـول خبـر          . تختی مـی نویـسد    

از طـرف   ) عـاری از مهـری      ( دولتـی    رسانه های 

مردم را شایعه سازی و شایعه پراکنـی از طـرف           

  .  قلمداد ميکندآنها

بزرگتـرین  " به گفته نقره کار یکی دیگر از نمونـه          

بعــد از تختــی ، " شــایعه سياســی دهــه چهــل 

البتـه د رایـن     . مرگ  صـمد بهرنگـی  مـی باشـد          

مــــورد یکبــــار در دور اول ریاســــت جمهــــوری    

ــران و   رفــسنجانی، از طریــق نــشریه آدینــه در ای

کـــه وظيفـــه (نـــشریه آرش در خـــارج از کـــشور 

جعليات آن نشریه را در خـارج بـه عهـده     انعکاس  

حمـزه  "( تنهـا شـاهد   "و با استناد به     ) گرفته بود 

ــزه      ــر حم ــان مي ــه هم ــه ک ــشریه آدین ــِی ن فالحت

فراهتــی مــی باشــد کــه بعــد از قيــام بهمــن بــه 

سازمان اکثریت پيوست و سالها بعد در ارتباط با         

ــتوران   ــرات در رســ ــران حــــزب دمکــ قتــــل رهبــ

و بـا مـاموران وزارت   ميکونوس، ارتبـاط مـستقيم ا    

ــشاء     ــان اف ــوری اســالمی در آلم ــات جمه اطالع

، کوشش به عمل آمد که بـا اتهـام زدن بـه             )شد

در . کمونيست ها، از رژیم شاه رفـع اتهـام گـردد          

این دوره به کمک قلم بدستانی کـه آقـای نقـره            

کار هم یکی از آنها بـود تـالش و حرکـاتی پـيش              

گ آمــد تــا مــرگ صــمد بهرنگــی را بــه صــورت مــر

طبيعی جلوه بدهند و سعی کردند ایـن مـورد را           

ــرف   ــه دروغ از طــ ــنفکری "بــ ــه روشــ و " جامعــ

در مقابلــه بــا بــاور " دهــه چهــل " کمونيــستهای 

آیا یکی از دالیـل ایـن کوشـش     .  مردم قرار دهند  

در دوره  رفسنجانی  بغير از این اسـت کـه مـی              

ــوه    ــار جل خواســتند  باورهــای مــردم را بــی اعتب

  باور مردم 

  همان

  "شايعه" 

  !نيست 
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ميـشود بـاور و اعتقـاد مـردم بـه           دهند؟ اما مگـر     

" قتل سياسی بـودن مـرگ صـمد بهرنگـی، ایـن           

" را کـه زنـده یـاد  شـاعر مبـارز،      " هيوالی تعهـد   

آرزوی هـزارانش را داشـت ، تنهـا     " احمد شاملو   

با استناد به یک شاهد معلـوم الحـال و عـده ای         

قلم بدست غيـر متعهـد بـه خلـق، و از دگـر              

یعه ســو بــا زدن تهمــت دروغگــویی و شــا    

سازی  به شریف ترین یـاران صـمد در دهـه            

بهـروز دهقـانی ،     " چهل ، انقالبيون شـهيد      

ــا     ــاف فلکــی ، عليرض ــاظم ســعادتی ، من ک

" شـایعه   " بـه   ... " نابدل، امير پرویز پویان و      

حتی با نـاچيز شـمردن      . تبدیل کرد؟ ولی نه   

نظرات و اعتقادات توده مردم نمی توان نـام         

ــا    ــای آنه ــه باوره ــرد شــایعه ب در . اطــالق ک

همين جا بی مناسبت نيـست ایـن سـئوال          

را هم از آقای نقره کار بکنم که شما کـه در            

" مورد رفيق اشرف دهقانی می گوئيـد کـه          

ــدر و    ــک گرانق ــانی ، چری خــانم اشــرف دهق

محتــرم ، در نوشــته هــای اش مــرگ صــمد   

. بهرنگی را قتل سياسی اعالم کرده اسـت       

 نمـی کنيـد؟     چرا منبع این گفته تان را ذکر      " 

چــرا نمــی خواهيــد بــه خواننــده بگویيــد کــه  

چنين برداشتی را از کدام نوشـته آن رفيـق          

اخــذ کــرده ایــد  تــا معلــوم شــود کــه رفيــق   

؟ !اشــرف در ایــن مــورد چــه گفتــه اســت و چــرا  

براستی شما که یک صفحه را با باصطالح منابع         

مورد مطالعه تان پر کرده اید به چـه دليـل حتـی             

ــاب   ــامی از کت ــمد " راز"ن ــرگ ص ــه ( ؟ ...!م چگون

ارتجاع ، مرگ مشکوک صمد  را دسـتاویز حملـه           

، که حاصل یک کـار      ) به یاران او قرار داده است       

تحقيقــی توســط رفيــق اشــرف دهقــانی اســت، 

  نمی آورید؟  

این را هـم بگـویم اینکـه صـمد بهرنگـی در قلـب               

توده ها جا داشت بر کسی پوشيده نيـست، از           

فعـًال   (  گوشـه گوشـه ایـران      ده کوره ها گرفته تا    

ترکيه ، عراق ، افغانستان ، جمهـوری آذربایجـان      

، از کارگــاه هــای قــالی بــافی )بمانــد ... و غيــره 

گرفته تـا کتابفروشـی هـا و انتـشاراتی هـا ، در              

روی زمين صمد با مردم بود، در کنار سفره شام          

و نهار شان و ميهمان نان و پنير و سبزیشان بود          

ر به خودی خود دليـل بـر مـشکوک          ولی این ام  ! 

  . شمردن مرگ صمد بهرنگی از طرف آنان نبود

وقتی در مورد مشخص موضوع فوق از باور مردم 

صحبت ميکنيم ، در هر حال اعتقاد و نظـر مـردم            

ــه و     ــای تجرب ــر مبن ــه درســت ب مطــرح اســت  ک

شناخت آنها از واقعيت های جاری شکل گرفتـه         

عکـس آن   به همين خـاطر تـا زمـانی کـه           . است

ثابت نشود همچنان به عنـوان  بـاورمردم  بـاقی            

پس آقای نقره کار چرا اینقـدر اصـرار و          . می ماند 

ــردم  " ســماجت در رد  ــاور م آنچــه از طــرف  (= ب

کـه هنـوز عکـس      ) آنهادرست دانسته می شـود    

    آن ثابت نشده است  را دارد؟

اگر ما بر گردیم و یکـسری کـشتارهای مخفيانـه          

" المی، منجملـه یکـسری      در رژیم جمهوری اسـ    

هــا  در بازداشــگاه هــا و یــا ناپدیــد  " خودکــشی 

شدن ها را از نظر بگذرانيم، وبـه  نگـاه و اعتقـاد              

مردم مبنی بر دست داشتن رژیم حـاکم در ایـن           

موارد توجه کنيم  مـی تـوانيم سـئوال کنـيم کـه              

آیا شایعه خواندن چنين باورهـائی بـه نـوعی رد           

 نيست؟  آیـا ایـن       اتهام از جمهوری اسالمی هم    

که نقره کار باور مردم  مبنـی بـر قتـل سياسـی              

دانــــستن مــــرگ تختــــی و صــــمد بهرنگــــی را 

" بــی ســواد"از ســوی مــردم عــادی و  "شــایعه"

ودروغی آگاهانه از سـوی جامعـه روشـنفکری و          

کمونيستی جا می زند، به غير از این است کـه           

عمًال دارد این رژیمها  یعنی دیکتاتور هـا را تبرئـه          

 کند و می گوید که گویـا آنهـا مرتکـب چنـين        می

  جنایاتی نمی شوند؟

ــشماری را از دوران   ــات بي ــردم جنای ــاتور " م دیکت

بخاطر دارنـد کـه قتـل       ) پدر و پسر  ( پهلوی" های

تقی ارانی در سياه چال پهلوی پـدر و بـه گلولـه        

بستن رفقای گروه جزنـی و دو مبـارز مجاهـد در            

نمونـه هـای    . زندان پهلوی پسر از آن جملـه انـد        

بيــشماری را نيــز ازایــن دســت در مــورد رژیــم      

جمهوری اسالمی می توان نام برد و  اگر بنا بـر            

باشـد، کـه    " مرگ هـای مـشکوک      " شمردن این 

در اینجـا مـن تنهـا بـه سـه مـورد اخيـر               . بسيارند

  :اشاره ميکنم 

مرگ مشکوک روزنامه نگار  ایرانی تبار کانـادایی     

  .  ن، خانم زهرا کاظمی در زندا

مرگ مشکوک دانشجوی پزشکی، خانم     

ــر زهــرا بنــی یعقــوب در بازداشــتگاه    دکت

  . همدان

و مرگ مشکوک دانـشجوی حقـوق پيـام        

ــی    ــف اللهــ ــراهيم لطــ ــای ابــ ــور، آقــ نــ

ــرًا   دربازداشــگاه ســنندج کــه خبــر آن اخي

  .پخش شده است

ها  از طریق منابع     "خودکشی  " خبر این   

ــاتور هــا  " و رســانه هــای دولتــی   " دیکت

امـا ، پـدر ، مـادر ،         . عالم گردیده اسـت     ا

خواهر ، برادر ، فاميل ، دوست ، آشـنا ،           

همسایه ، همکالسی ووو آنها و به طور        

. کلی مردم ، باور و اعتقـاد دیگـری دارنـد        

مــرگ "آنهــا بــه ایــن مــرگ هــا بــه عنــوان 

ــوز  ــشکوک  " ، "مرمــ ــرگ مــ ــه " مــ ونــ

  .خودکشی می نگرند

ه بنابراین می بينيم که درسـت اسـت کـ         

آقای نقره کار از گذشـته و از دهـه چهـل             

صحبت ميکند اما همانطور که شرحش رفت این        

 . موضوع صرفًا در گذشته سير نمی کند

اگر به خاطر تثبيت جایگاه خود در       ! آقای نقره کار  

ميــان جمعــی تــالش بــر رفــع اتهــام از ســلطنت  

طلبان و تطهير آنها  و اصـالح طلبـان اسـالمی را         

 شماسـت و جوابگـو خودتـان        دارید، مشکل خود  

ــود ــد ب ــن   . خواهي ــرای مقبوليــت خــود در ای ــا ب ام

حق ندارید که مـردم و کمونيـست        !!! اجتماعات  

. ها را به دروغ گویی و شایعه سازی متهم کنيد         

پهلــــوی و جمهــــوری " در دوران هــــر دو رژیــــم 

وابسته بـه امپریاليـسم ، خـون عزیـز     " اسالمی  

وســط ایــن تــرین و شــریف تــرین فرزنــدان مــردم ت

رژیم ها بر زمين ریخته شده، شما بـا ایـن گونـه             

جوسازی هـا نمـی توانيـد آنهـا را  بـه تمکـين در         

    .مقابل دیکتاتور ها دعوت کنيد 

       

) از آن گونه که توصيف شد     (باورهای مردم 

بر خاسته از واقعيت های عينی است کـه         

نمـی  . آنها خود در زندگی تجربـه کـرده انـد         

 شـایعه ناميــدن بـی اعتبــار   تـوان آنهـا را بــا  

                 .جلوه داد

  مناف فلکی

  كاظم سعادتيبهروز دهقاني،صمد بهرنگي،
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  پيام فدائي با رفيق محمود خليلي،مصاحبه 
  .67تل عام زندانيان سياسي در سال از بازماندگان ق

  )پنجمقسمت (
  
  

ف با آمدن این اکيپ، صـ .  توده ای های بند یک واحد یک، بسيارکم وانگشت شماربود -تعداد اکثریتی) صد و یازده نفر(البته تا آمدن اکيپ توده ایها  ...
  آنهـا بعـد از نمـاز روبـه سـلول هـا بـر ضـد زنـدانيان مقـاوم          ....بالعکس صف توابين طویـل تـر شـد      . آن تعداد اندک مستحکم تر نشد بلکه متزلزلتر شد        

ه  نفر توده ای کـه حاضـر بـه خوانـدن نمـاز نبودنـد گذاشـت       ١١این جماعت یکصد نفره توده ای تمام فشار وتالششان را روی آن           . شعارسر می دادند    
البته بوجود آمدن چنين شرایطی خود بخاطر مرعوب شدن آنها ازشـوکی بـود کـه رهبرانـشان     . وتالش داشتند آنها را هم وادار به نماز خواندن کنند     

اود تـرک نمـاز   تعدادی از اینها پس از مدتی که جو بند را دیدند دست از نماز خواندن کشيدند والباقی بعـد از رفـتن حـاج د                       . به آنها وارد ساخته بودند      
  ...کردند

لطفًا این موضوع را تصریح  : پيام فدائی

کنيد که زمانی که شما را به قزل حصار 

منتقل کردند چه کسی مسئول زندان 

  بود؟

 حاج داود رحمانی آهن فروش :پاسخ

سرآسياب دوالب ،یکی از لمپن های درجه یک 

  . زندان بودتهران مسئول این

  

این فرد را چگونه توصيف می :  پيام فدائی

کنيد و اگر ممکن است کمی ازبرخوردهای 

رئيس زندان به صورت خاطره هم شده 

  .بگوئيد

  

 حاج داود رحمانی، اگر نگویم بی سواد :پاسخ

ولی فردی کم سواد با خصوصيات کامل لمپنی 

او بر خالف تصویری که عده . ویژه خودش بود 

زندانيان برایش ترسيم کرده بودند فرد ای از 

از مسائل سياسی .زیرک وبا هوشی بود 

با اینجال در . کوچکترین اطالعی نداشت

مدرسه توابين به سرعت مدارج ترقی را طی 

به گفته زندانيان قدیمی تر کسی که ِهر . کرد 

را از ِبر تشخيص نمی داد حاال حداقل چند واژه 

سوسياليسم ، سياسی مثل ، امپریاليسم ، 

سوسيا ل امپریاليسم و راه رشد غير سرمایه 

داری را در صحبتهای جمعيش به خوبی 

تازه کار بجائی رسيده بود . استفاده می کرد 

. که یکپا ادیب وسخنور وشاعر هم شده بود

 را که من هيچوقت فراموش ٦٣نوروز سال " مثال

چرا که ما را از چند ساعت قبل از . نخواهم کرد

صبح بود ٩ سال نو که حوالی ساعت تحویل

مجبور کردند دور سلول بنشينيم تا تيم توابين 

شاید یک ساعتی از تحویل . سخنرانی کنند

سال گذشته بود وما هم چنان گرسنه منتظر 

پایان این شو و تحویل گرفتن نهار بودیم که 

بهار شده : خطبه آخر را حاج داود رحمانی خواند

دم خونه تکونی کردن ، گلها شکوفه داده ، مر

زمين از نو زنده شده پس شما کی می خواید 

عمر شما داره پشت این . از خواب بيداربشيد 

بيائيد . ميله ها هدر ميره وبهار پشت بهار مياد

خودتون را رها کنيد ، خودتون را بشکنيد ومثل 

سبزه وگياه در دامن اسالم جوانه بزنيد، شکوفه 

  ......های اميد باشيد و

ن از تغييراتی بود که در کالم جمعی او پيدا ای

البته الزم می دانم خاطره دیگری . شده بود 

  . هم از او بگویم 

 بود حاج داود با یکی از نوچه ٦٣فروردین ماه 

برای سرکشی و " هایش وارد بند شد، ظاهرا

چند تا از توابين . رسيدگی به مشکالت زندانيان

 آوندی ، محمد. هم دوروبرش پرسه می زدند 

همایون گاليور، حسين مورچه خوار وتوابی بنام 

 بودم ویکی از بچه ١٨من توی سلول . داریوش

های کرد هوادار مفتی زاده در باالی تخت طبقه 

هواداران (آنها . سوم درحا ل خواندن نماز بود

عادت ) مفتی زاده معروف به شمسی ها

داشتند مدت زیادی دودست خود را بصورت 

ز به سمت آسمان دراز کنند ودعا با" کامال

 دقيقه ای به او خيره ٥حاج داود حدود . بخوانند

المصب بد : شد وبعد با لحن جاهلی گفت

جوری هوای سقف را داره می ترسه سقف 

توابين زدن زیر خنده و . بریزه روی سرش

: داریوش با صدای نازکی که داشت گفت 

 حاجی نماز خوناش اینجورین وای به حال بقيه

  .که نماز نمی خونن 

خاک : حاج داود رحمانی سری تکان داد وگفت 

بر سرما هرچی آدم درست حسابيه اون طرف 

ميله وایساده هرچی بچه مضلف سوسول مثل 

تو وامثال توهست، دور وبر ما را گرفته تو هم 

  .اگر درست بودی سمت ما نمی اومدی

این اولين بار نبود که من از مسئولين زندان این 

هم " برخورد را با توابين می دیدم چرا که قبال

تحقير آنها توسط الجوردی وبازجویان اوین را 

دیده بودم  ولی این، اولين باری بود که جلو 

جمع زندانيان مقاوم این کلمات از دهان کسی 

خارج می شد که خود را خدای قزل 

حصارودارای قيامت با درجات مختلف می 

 از طرف حاج داوود ابراز این موضوع. دانست

برای ما که در حالت دفاعی کامل بودیم اوج 

همانجا مسعود ط . اقتدارمان را می رساند 

دیگه این یارو هم بریده : یواشکی زمزمه کرد

همشون نا اميد شدن، دیگه کارد ) حاج داود(

شون کند شده و پوست ما چقدرکلفته، کاری 

  .       نمی تونن بکنن 

  

ندانيان هوادار مفتی زاده به ز: پيام فدائی

جا دارد که در اینجا از . اشاره کردید

چگونگی روابط زندانيان سياسی با 

کسانی بگوئيد که در ارتباط با سازمانهائی 

  .بودند که از رژيم حمايت می کردند 

  

 در رابطه با زندان اوین، طـی سـئوالتی          :پاسخ  

که در این مورد شده بود توضيحاتی را در رابطـه            

 اکثریتـی هـا دادم   -برخورد زندانيان با توده ای  با  

با تفاوت هائی همـان     " در قزل حصار هم تقریبا    . 

حـاکم  بـود،      )عـدم  برقـراری روابـط      (روابط سابق   

بــا ایــن تفــاوت کــه آنهــا دیگــر ســينه چــاک رژیــم  

البتـه تـا آمـدن      . نبودند وکلک وپرشان ریخته بـود     

 -ثریتـی تعـداد اک ) صد و یازده نفر(اکيپ توده ایها   

ــسيارکم      ــک، ب ــد ی ــک واح ــد ی ــای بن ــوده ای ه ت

با آمدن این اکيـپ، صـف آن        . وانگشت شماربود   

تعــداد انــدک مــستحکم تــر نــشد بلکــه متزلزلتــر  

از ایـن   . بالعکس صف توابين طویـل تـر شـد        . شد

" قـبال . جمع فقط یازده نفـر نمـاز نمـی خواندنـد            

بخاطر کم تعداد بودن نماز خوانهـا وتـوابين، نمـاز           

ت آنها در حـسينيه برگـزار مـی شـد ولـی             جماع

توابی ٥٥حاال با حضور یکصد توده ای نمازخوان و 
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ــد، صــف طــویلی در    کــه از کردســتان آمــده بودن

راهرو بند و روبروی سـلول هـای مـا بـسته مـی           

آنهــا بعــد از نمــاز روبــه ســلول هــا بــر ضــد  . شــد

ایـــن . زنـــدانيان مقـــاوم شعارســـر مـــی دادنـــد 

ــوده ای  ــره تـ ــصد نفـ ــشار جماعـــت یکـ ــام فـ  تمـ

 نفر توده ای که حاضـر       ١١وتالششان را روی آن     

به خواندن نماز نبودند گذاشـته وتـالش داشـتند          

البتــه . آنهــا را هــم وادار بــه نمــاز خوانــدن کننــد  

بوجود آمدن چنين شرایطی خود بخـاطر مرعـوب         

شدن آنها ازشوکی بود کـه رهبرانـشان بـه آنهـا            

س از تعـــدادی از اینهـــا پـــ. وارد ســـاخته بودنـــد 

مدتی که جو بند را دیدند دست از نمـاز خوانـدن           

کشيدند والباقی بعد از رفتن حاج داود ترک نماز          

ناگفته نماند سياست های این جماعت      . کردند  

توده ای در درون زندان عين سياست هـای آنهـا           

یعنی حکایت مرید ومـراد ،      . در خارج از زندان بود    

 رهبـری   رده تشکيالتی، هـواداری و    (درجه ورتبه   

در یـک  . دور می زد) هم اینطور فهميده می شد 

کالم گاهی مواقع انـسان را یـاد برخـورد امـرا بـا               

البتـه ناگفتـه    . گماشتگان در ارتش مـی انـداخت      

نماند که تعـدادی از آنهـا از ایـن دایـره مـستثنی              

 ١١بودند که بيشتر این تعداد را می شد در بين           

در .  دیـد  نفری که حاضر به خوانـدن نمـاز نبودنـد     

بين آنها افرادی بودند که باشهامت نه تنها عمل         

کرد حزب توده بلکه کليت حزب توده را نفی می          

برخوردی کـه زنـدانيان مقـاوم بـا         " مسلما. کردند

آنها داشتند متفاوت از برخوردی بود کـه بـا دیگـر            

 س،  -من اینجا از دکتر ر  . افراد حزب توده داشتند   

خـل ایـران اسـت یـا        بخاطر اینکـه نمـی دانـم دا       (

نـام مـی    ) خارج از ایران نام کامل اورا نمی بـرم          

توده ایهـا بـا او قطـع رابطـه کـرده            " برم که تقریبا  

بودند واو با زندانيان دیگـر رابطـه عميقـی برقـرار            

  .کرده بود

در مجموع برخوردی که زندانيان بعد از رفتن حاج      

با به پایان رسيدن یک دوره در       (داود از قزل حصار   

ــ ــا داشــتند ،     ) دانزن ــی ه ــا واکثریت ــوده ایه ــا ت ب

ایـن مـرز بنـدی، بـا        . برخوردی در حد صنفی بـود     

تمام تالشی که آنها بـرای بـه ميـدان فرسـتادن            

خوبی چـون خليـل ابرقـوئی،       " چهره های نسبتا  

بکـار بردنـد،    .....علی نعيمـی ، کيـوان مهـشيد و        

هيچگاه ازبـين نرفـت وروابـط زنـدانيان سياسـی           

ای هـای مـورد بحـث بـيش از ایـن            مبارز با تـوده     

در بـين اکثریتـی هـا هـم بـا           . گسترش پيدا نکرد  

اینکه طيف های متفـاوتی را شـاهد بـودیم و در             

بين آنها کـسانی بودنـد کـه فقـط در یـک مقطـع               

کوتاه با این جریان همکاری کـرده بودنـد وبعـد از            

چون ( آن جدا شده بودند ولی بقول یکی از آنها          

مجاز هستم یا نه اسـمش      نمی دانم از طرف او      

، مهر وداغ ننگ روی پيشانی آنهـا        )را نمی آورم    

اگر چه دیگر ایـن افـراد مـشخص         . هم خورده بود  

بر اسـاس گفتـه خودشـان فرسـنگها بـا اکثریـت             

نگهدار، فتـاح پـور وجمـشيد طـاهری پـور فاصـله             

  .گرفته بودند 

بعد از حضور سران حزب تـوده در تلویزیـون،          " کال

اعــت ریختـه بــود و تـالش بــرای   پـرو بــال ایـن جم  

و ٦٠جبران هم در بين زنـدانيان مقـاوم سـالهای           

  .  دیگر از اقبال خوبی برخوردار نبود٦١

  

روی وضعيت زندانيان : پيام فدائی

سياسی که با رژیم نساختند، متمرکز 

آیا برای در هم شکستن مقاومت . شویم

زندانيان سر موضع برنامه تبعيد به 

عکس، آوردن تواب از شهرستانها و يا بر 

  شهرستانها وجود داشت؟

  

من فکر می کنم هميشه از  :پاسخ

شهرستانها به زندانهای تهران تبعيد می شدند 

شاید اولين سری از زندانيان تبعيدی . نه بلعکس

شهرستانها به بند یک واحد یک چند تن از 

آنها . زندانيان سياسی بلوچ زندان زاهدان بودند

ه قزل حصار منتقل شوم به این قبل از اینکه من ب

تا (از بين آنها تنها یک نفر. بند منتقل شده بودند

بعد از مدتی به صف ) آنجائی که من بخاطر دارم 

این امر . »ُدرمحمد ریگی «توابين پيوست بنام 

باعث خشم زندانيان بلوچ شده بود، طوری که 

 هرگاه تواب مزبور از ١٧یکی از این رفقا در سلول 

 سلول عبور می کرد با لهجه شيرین وبا روبروی

ای ُدرممد مادرت به عزات : خشم می گفت 

این رفيق بلوچ . (بشينه که ننگ هرچه بلوچی

عزیز درزمان محاصره رفيق جانفشان منوچهر 

کالنتر در زندان زاهدان بوده واز نزدیک عطاء 

از برخوردهای این رفيق . نوریان خائن را دیده بود

اطره ای را نقل می کنم که فکر و مادرگراميش خ

 زمانی که هنوز ٦٢درسال . می کنم جالب باشد 

 ١٨زندگی مشترک حاکم بود این رفيق که هنوز

سالش نشده بود  نامش را در ليست سيگاریها 

ی سلول نوشته بود وجيره سيگاری را که می 

خرید در اختيار بچه های سيگاری قرار می داد 

چند . ا مرسوم بودکه این کار در اغلب سلوله

تواب شدند این مسائل را به حاج " نفری که بعدا

از آن به بعد اعالم شد هرکدام . داود گزارش دادند

از صغریها که می خواهند سيگار بکشند باید 

رضایت نامه کتبی از خانواده هایشان دریافت 

این رفيق هم در مالقات این موضوع را به . کنند 

ده بود که من می مادرش گفته  و توضيح دا

خواهم سيگار بکشم ولی ُدرممد به حاج داود 

گفته او هم از من رضایت نامه کتبی شما را می 

ماد او پاسداری که تازه به قزل حصار . خواهد

آمده بود ودر سالن مالقات قرار داشت را صدا 

می زند و می گوید کدام پدر سوخته به ُدرممد 

اسدار هم گفته که به بچه من سيگار ندهد؟ پ

مادر این رفيق می گوید او . می گوید حاج داود

دیگر چه سگی است؟ پاسدار که از لحن 

هجومی این مادر جا خورده بود می گوید رئيس 

باز مادر این رفيق می گوید برو بگو بياد . زندان

بعداز چند لحظه حاج داود با پاسدار . کارش دارم

ه بچه می آید واین مادر در حالی که فریاد ميزد

مرا هزار کيلو متر تبعيد کردند که گير شما بيفته، 

منهم هزار کيلو متر بکوبم واین راه را بيام که 

من از اینجا نمی رم . رضایت بدم او سيگار بکشه

حاج داود که جلو خانواده . تا به او سيگار بدهيد

ها می خواست چهره آرام ومهربانی از خودش 

به سمتی که نشان دهد یکی از پاسداران را 

رفيق مان ایستاده بود، می فرستد ویک پاکت 

سيگار به او می دهند تا موضوع ختم شود ولی 

بعد از مالقات رفيقمان رابردند بيرون وحسابی 

البته دیگر در وقت خرید جيره سيگار، به او . زدند

هم سيگار می فروختند وهر وقت توابين بازی در 

ندین، باشه : می آوردند به شوخی می گفت

این . مامانم که اومد مالقات به او می گویم

موضوع تازمانی که اورا به زندان زاهدان 

در .)  برنگرداندند، یکی از سوژه های خنده ما بود

 تعدادی از بچه های خيلی خوب ٦٢سال 

 ١واحد ١زندانهای رشت وانزلی را به به بند 

 یا ٦٣منتقل کردند که اغلب آنها را در اواخر سال 

 دوباره به زندان رشت وشهرهای ٦٤ائل سالاو

همچنين در ............ دیگر شمال منتقل کردند

، تعداد زیادی از زندانيان سياسی ٦٢اواخر سال 

از کردستان به تهران تبعيد ) نفر٧٥حدود (کرد 

این انتقال از نظر من تالش رژیم برای . شدند

درهم شکستن جو و به هم زدن تعادل نيرو در 

 نفره ٧٥از این خيل . قزل حصار بود١واحد ١بند 

 ٢٠در بين این " نفر تواب نبودند که اتفاقا٢٠تنها 

نفر هم شاهد مقاومت ها و رشادت های زیادی 

 نفردیگر که در بين آنها کسانی ٥٥برخالف . بودم

بودند که از وحشيگری نسبت به توابين قبلی بند 

نی  نفر کسا٢٠پيشی گرفته بودند، در بين این ١

از . بودند که روانی شدند ولی تسليم نشدند

که زندانيان به او ) سال١٧حدود(جمله جوانی بود

او کسی . می گفتند» سوره گل یا حمه سور«

بود که با تمام وجودش از توابين کرد نفرت 
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بارها توابين کرد را به جلوی نرده صدا . داشت

یا . می کرد وبا سيلی توی گوش آنها می زد

زمان پخش مصاحبه وسکوت مطلق روی اینکه در 

تخت طبقه سوم می ایستاد و به کردی 

وبعد به فارسی می گفت ) ١(چيزهائی می گفت

این صدای کردستان ایران است، مرگ برخائنين : 

، مرگ بر جنایتکاران ،زنده باد حزب دمکرات ایران، 

که خود این مسئله باعث ضرب وشتم شدید او 

تير (  داخل زندانبعد از تحوالت. می گردید

را به )نفرکرد٧٥( آنها ٦٣دراسفند ) ٦٣ومرداد

  .زندانهای کردستان برگرداندند

  

آيآ زندانيان سر موضع به : پيام فدائی

 ١٩مناسبت سالگرد روز های تاريخی مثل 

کار خاصی می ...بهمن و اول ماه مه و 

  کردند؟ 

  

 بلی، حتی در بد ترین شرایط، یعنی :پاسخ

ين در سلولها بودند، زندانيان به زمانی که تواب

شيوه های مختلفی روزهای تاریخی و یاد بود 

در . ها ، شب یلدا و نوروز را برگزار می کردند

اوین، ما همه مراسم ها و یاد بود ها را اجرا 

 ٦٣ و نوروز سال٦٢تنها یلدای سال . می کردیم

زیرایورش همه جانبه . از این قائده مستثنا بود

وتوابين قدرت مانور را از ما سلب کرده زندانبانان 

 را حتی با یک لبخند مخفيانه ٦٢ بهمن ١٩. بود

 تا ٦٣اما یلدای سال .و به تنهائی برگزار کردیم 

پاسی از شب در تمام سلولها مراسم جشن 

انواع رقصهای محلی کردی (وسرور ورقص 

در بيشتر این . برگزار گردید ......) وگيلکی و

 سوخاری و موادی که از مراسم ها از نان

فروشگاه تهيه می کردیم کيک درست می 

 ه ، دوست –، علی ٦٣ بهمن ١٩مثًال در .  شد

عزیزی برای کيکی که من درست کرده بودم، 

در عين . آرم سپفخا را به زیبائی طراحی کرد

  .اینکه او یک انسان مذهبی بود

، در زمان ميثم، تعدادی از رفقای ٦٣ در اواخر

 را دوباره به شهرهایشان شهرستانی

برگرداندند و بخاطر درگيری توابين با زندانيان و 

یعنی ( هم چنين درگيری بر سرکار اجباری

، )امتناع زندانيان سياسی مبارز از این کار

تعدادی از زندانيان بند ما را به قرنطينه بردند 

وتعدادی از بچه های مجاهد را به بند ما منتقل 

ول های مجزائی در سل" کرده و تقریبا

اختيارشان قرار دادند که در بعضی از مواقع 

تنبيهی، زندانيان چپ را به سلول آنها منتقل 

در چنين شرایطی، نوروز . می کردند یا بلعکس

 مراسم با شکوهی در سلولها برگزار شد و ٦٤

مانند دید وباز دید فاميلی در اینجا افراد یک 

رفت و در سلول به عيد دیدنی سلول دیگر می 

آنجا ميهمان و ميزبان با شعر وسرود این دید و 

مسابقات واليبال ، . باز دید را انجام می دادند 

به مناسبت یادبود ها و سالگردها ..... فوتبا ل و

برگزار می شد ولی بيشتر افراد بند این 

مناسبت را نمی دانستند و متوليان وتعدادی از 

می کردند از کسانی که این مسابقات را برگزار 

  . مناسبت آن مطلع بودند

 در بيشتر سلولهائی که بچه های ٦٤ بهمن ١٩

کم . فدائی بودند، کيک وشربت تدارک دیده شد

وبيش همه از این مراسم مطلع بودند ولی 

پوشش های امنيتی مثل تولد فرزندان رفقا 

چرا که . برای این موارد در نظر گرفته می شد

ندی از رفتن حاج داود، هنوز هم بعد از یکسال وا

توابين در بند ها حضور داشتند و تجربه گذشته 

هم نشان داده بود که اعتماد مطلق به شرایط 

بعد از . و افراد، درصد ضربه پذیری را باال می برد

رفتن حاج داود وشرایط جدید وکسب تجربه 

سخت آن دوران، ما مشاهده می کنيم که تا 

 بچه های  ، در بين٦٧کشتارهای سراسری 

هم )  نفر٥(چپ شاید به تعداد پنجه یک دست 

  .    به سمت رژیم نرفته باشد

  

پس از تغيير کادر زندان و از : پيام فدائی

جمله رفتن الجوردی و داود رحمانی به 

نظر می رسد که زندانبانان جدید سعی 

می کردند خود را متفاوت از قبلی ها 

نشان بدهند به همين خاطر در مقابل 

تراضات زندانيان تا حدی نرمش نشان اع

شما این موضوع را چگونه می . می دادند

دیدید؟ و آيا می توانيد از نمونه هائی از 

اعتراض و مقاومت زندانيان که با تغيير 

  فضا شاهد بوديد نام ببريد؟

  

رفقای دیگر "  این سياست جدید را قبال:پاسخ

ط، این شرای. وزندانيان دیگر هم توضيح داده اند

شرایط چماق و شيرینی بود و ميثم کراسی 

این اصطالح به خاطر آن است که اولين رئيس (

زندان قزل حصار بعد از حاج داود نامش ميثم 

در پی شکست سياستهای فقط چماق و .) بود

حاج داود (سرکوب الجوردی ودارودسته اش 

اگر نگاه . در پيش گرفته شد.......)رحمانی و

مطرح می کنيد بيندازیم، گذارائی به دورانی 

می بينيم فقط تعدادی مهره جابجا شدند واال 

همان کادرهای سابق این بار زیر نظر ميثم، 

ایفای نقش می کردند وگرگهای دوره قبل حال 

آنها هر زمان که نياز . لباس ميش پوشيده بودند

برای سرکوب زندانی احساس می شد، چنگ 

ن فرو می ودندان های خود را در گوشت زندانيا

شرایط جدید را در بعضی موارد مشخص . کردند

  : توضيح می دهم

یک ماهی از باز شدن درب سلولها می " تقریبا

نقش توابين در ) اواسط یا اواخر مهر(گذشت 

کم رنگ شده بود یکی دوباری که " بند کامال

ميثم به بند آمده بود سعی داشت به نحوی 

از این رو اعالم . زندانيان را با توابين آشتی دهد 

کرد ورزش فردی ممنوع وباید ورزش جمعی در 

حياط زندان برگزار شود ومسئول ورزش هم 

یکی از توابينی که بيشتر کار فرهنگی و 

تبليغاتی برای رژیم انجام می داد بنام رضا 

با این فکر که زندانيان روی او . معرفی نمود

حساسيت ویژه ندارند ولی هيچکدام از زندانيان 

انجام ورزش جمعی زیر نظر رضا، (یر بار این کارز

شخصی که به ظاهر در بخش فرهنگی زندان 

مثل خط ونقاشی کار می کرد ولی از نظر ما 

تواب بود و در کليت مانند دیگر توابين برای ما 

. نرفت و کشمکش ها از اینجا آغاز شد) بود 

اغلب بچه ها در حياط ورزش فردی می کردند 

 بيرون می بردند وتنبيهی چند که آنها را به

ساعت نگه می داشتند  ولی سعی می کردند 

این . ضرب وشتم به شيوه گذشته انجام ندهند

عمل باعث شد ورزش به سلولها کشيده شود 

ودر سلولها با گماشتن نگهبان جمعی یا فردی 

نرمش انجام گيرد که باز هم بعضی مواقع 

افلگير می تعدادی از زندانيان توسط توابين بند غ

شدند و برای مواخذه به زیر هشت انتقال پيدا 

 ٦٣بعد از چند ماه ، حوالی آذر ماه . می کردند

ميثم که مورد بایکوت زندانيان واقع شده بود با 

یک عقب نشينی پذیرفت که زندانيان از بين 

با . خودشان مسئول ورزش انتخاب نمایند 

انتخاب مسئول ورزش کسانی که حتی از نظر 

سمی هم مشکل داشتند در ورزش ج

استقبال از . صبحگاهی شرکت می کردند

مسعود که بخاطر قد (مسئول انتخابی ورزش 

بلند و هيکل ورزیده به مسعود طوالنی معروف 

، به حدی بود که دور کامل حياط برای )بود

دویدن پر می شد ودر عمل جائی برای دویدن 

م می نبود که با ابتکارات مسعود این عمل انجا

  .گرفت 
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سياست (ميثم برای تالفی این عقب نشينی 

سياست جدیدی در رابطه با تميز ) شيرینی 

کار اجباری یا بيگاری نامی (کردن حبوبات وبرنج 

را ) بود که زندانيان روی این کار گذاشته بودند

در ابتدا اعالم ). سياست چماق (ارائه داد 

واد کردند که تعدادی داوطلب برای تميز کردن م

ووقتی با . غذائی مصرفی خودمان احتياج دارند

عدم استقبال زندانيان روبرو شدند، خواستند 

بصورت سلول به سلول واجباری آن را پيش 

 بودم ١٧در آن زمان من درسلول . ببرند

وزندانبانها وميثم بر اساس گزارش توابين وتواب 

فکر می کردند خط ) عزیز رامش(مسئول بند

مسائل مختلف از سلول های موضع گيری روی 

بزرگ به سراسر بند منتقل می گردد از این رو 

سلولی که من هم در  (١٧اولين شب سلول 

را برای بيگاری به راهرو واحد بردند از ) آن بودم 

نفر بخاطر کهولت ١نفر افراد داخل سلول ٣٨

اینها، فریدون فشم (سن ویکنفر بخاطر بيماری 

) ده ایها بودندتفرشی و سيروس حکيمی از تو

 نفر ١نفر سهندی ٢از الباقی  .در سلول ماندند

نفر از ٢نفراقليتی ، ٢) کارگران سرخ(خط پنجی 

 نفر توده ای اکثریتی ١٣نفرتوفانی و١اتحادیه و

 نفر دیگر زیر بار ١٥قبول کردند کار کنند ولی 

این اولين شب بود وتاثير آن روی بند . نرفتند

 را ابتدا داخل راهرو  نفر١٥ما . خيلی مهم بود 

. واحد بدون چشم بند رو به دیوار نگه داشتند

کسی که ما کمتر او را (یکی از پاسداران گذری 

که ) اورنگ (از اولين نفراز زندانيان ) دیده بودیم 

خيلی ریزه ميزه بود پرسيد برای چی شما اینجا 

ایستاده اید؟  ما همه بگوش بودیم وسرک می 

که از بچه (اورنگ . شدکشيدیم که چه خواهد

با لهجه ) های آذری واز شهرستان نمين بود

باید برنج ولپه پاک کنيم ) بيگاری(بيقاری : گفت 

اگه شما این : پاسدار گفت . ما هم نمی کنيم

منظور (کار را نکنيد کی باید بکنه خود حاجی 

من نمی : ؟ اورنگ جواب او را داد که )ميثم بود 

 پرسنلحاجی گم حاجی بکنه من می گم 

  .بگيره

یک لحظه پاسدار به او خيره شد وشروع کرد با 

اورنگ وهمه ما اعتراض . چک ولگد او را زدن

در حالی ) پاسدار(کردیم که چرا می زنی ؟ او

که به زدن خود ادامه می داد، داد می زد این 

 پرسنل بگيره ، جدوآبادش پرسنلباید خودش 

ما . يرید بگپرسنلهمه شما باید " اصال. بگيره

درهمان حال که رو به دیوار ایستاده بودیم، زدیم 

پاسدار به سرعت رفت زیر هشت . زیر خنده

یکی یا دو پاسدار . واحد که نيروی کمکی بياورد

با او آمدند و به اورنگ گفتند چرا به ميثم فحش 

من که نفر بعد . دادی وپاسدار را مسخره کردی

وکس از اورنگ بودم گفتم کسی فحش نداده 

پاسدار گفت . هم این پاسدار را مسخره نکرده 

تو هم دروغ گو هستی، همه شاهدند که این 

این را که گفت همه .  بگيره پرسنلگفت حاجی

تازه . حاال نخند کی بخند. ما مثل توپ ترکيدیم

متوجه شده بودیم که این پاسدار فکر می کند 

بعد . اسم یک نوع بيماری خاص است پرسنل 

پاسدارها متوجه شدند اورنگ از روی از اینکه 

 ١٥مسخره با پاسدار صحبت نکرده است، ما 

 شب در ١١تا ساعت . نفر رابه قرنطينه بردند

این ساعت ما را ابتدا به زیر هشت بند منتقل 

کردند و بعد همه بچه ها را به داخل سلولها 

در این زمان عزیز رامش تواب، من . فرستادند

داود را صبح روز . داشت وداود را زیر هشت نگه

بعد به سلول فرستادند ولی من مجبور شدم 

این برخورد .  ساعت سرپا زیر هشت بمانم ٣٦

 با مسئله کار باعث شد که وقتی ١٧سلول 

 را بردند، بجز چند نفر ١٨چند شب بعد سلول 

این مسئله در . هيچکس تن به بيگاری نداد

 به کار. رابطه با سلولهای دیگر نيز تکرار شد

قرنطينه با (تنبيه های سخت تر وخشن تر 

چشم بند ، تبعيد به اوین و ضرب وشتم 

کشيده شد ولی در نهایت زندانبان مجبور به )

عقب نشينی و تسليم شد ودیگر کسی را 

  .       برای کار اجباری نبردند

  

این موضوعاتی که مطرح می : پيام فدائی

کنيد خودشان بيانگر آنند که تغيير جو 

ندان و بکار گيری سياست چماق و ز

شيرینی، تا حد زیادی به خاطر وجود 

روحيه مبارزاتی در بسياری از زندانيان و 

شکست آنها در مقابل این زندانيان با 

آيا نمونه های .  سياست تنها چماق بود

دیگری راهم به خاطر داريد که باز مسایل 

ميثم "فضای جدید در دوره بقول شما 

  ان دهد؟را نش" کراسی

  

 بلی، در مورد این موضوع بی مناسبت :پاسخ

چند "  تقریبا:نيست که این خاطره را هم بگویم

روزی بود که درب سلولها باز شده 

یکی . و روز مالقات رسيده بود) ٦٣شهریور(بود

با پاسداری که زندانيان را به ) باقر لر(از زندانيان 

 کار آنها باال. مالقات می برد جروبحث می کند

می گيرد وپاسدار او را به زیر هشت واحد می 

برد و در حين توضيح دادن به مسئول واحد، 

باقر در . سيلی محکمی به گوش او می زند

اعتراض به این عمل از رفتن به مالقات سر می 

مسئول واحدتهدید می کند که اگر مالقات . زند

او قبول نمی کند، .  نری ال ميکنم بل می کنم

این .  می کند او قبول نمی کنداز او خواهش

عمل در حالی  انجام شده بود که ناصری داماد 

منتظری وميثم بين خانواده ها بودند وبرای آنها 

از تحوالت درون زندان و بهتر شدن اوضاع 

صحبت می کردند وخانواده او هم وارد سالن 

در همين زمان ناصری وميثم . مالقات شده بود

 با خبر می شوند از می آیند ووقتی از موضوع

. باقر می خواهند گذشت کند وبه مالقات برود

اما او قبول نمی کند و می گوید من برای بلند 

حرف زدن وهل دادن یک پاسدار دادگاهی شدم  

 ضربه شالق خوردم، در حالی که این ٣٠و 

پاسدار بی دليل به من سيلی زده پس او هم 

ه ميثم برای اینکه سروت. باید مجازات شود

قضيه را هم بياورد، قول می دهد آنها را به 

اتفاقًا چند روز بعد اورا به . دادگاه بفرستد 

دادگاه بردند ودر آنجا پاسدار به قصاص یا 

در آنجا . شتر دیه محکوم می شود١پرداخت 

باقر از آن . باقر می گوید من شتر را می خواهم 

به بعد هر زمان یکی از مسئولين زندان وارد بند 

ی شد می گفت شتر من کو؟ یکبار هم ميثم م

از او پرسيد با شتر توی زندان چيکار می 

خواهی بکنی ؟ باقر خيلی جدی گفت شتر را 

در ضمن این . توی حياط زندان نگهداری می کنم

حکمی است که خودتان صادر کردید، من شترم 

این موضوع تا مدتها سوژه شده . را می خواهم

 زندان کرمانشاه منتقل بود تا اینکه او را به

  . کردند

  

 "ميثم کراسی"حتمًا در دوره : پيام فدائی

تسهيالتی هم در زندان برای زندانيان 

  این طور نيست؟. ایجاد شد

  

 درست است، تغييراتی ایجاد شد، مثًال :پاسخ

 هفته ٢فاصله مالقات ها از ماهی یکبار به 

یکبار رسيد، برگزاری نمایشگاه کتاب واجازه 

 کتاب های جدیدی داده شد که حداقل خرید

بعد از سی خرداد اثری از آنها در زندانها دیده 

البته الزم به ذکر است که در مورد . نمی شد

 بار در قزل حصار برگزار ٢این نمایشگاهها که 

شد، نباید فقط نيمه پر ليوان را دید بلکه باید به 

اهداف رژیم از برگزاری این نمایشگاهها توجه 

اواخر " مثًال در نمایشگاه دوم که تقریبا. نمود

مشهود "  برگزار نمودند این نکته کامال٦٤سال 
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بود که در کنار برگزاری نمایشگاه هدف اصلی 

رژیم ایجاد شکاف بين زندانيان سياسی بود، 

چرا که در این نمایشگاه بریده انتخاب شده 

برخی از نشریات خارج از کشور وجریانات 

به ) بدون شرح وتفضيل"اهراظ(سياسی را هم 

از جمله بریده نشریه مجاهد، . دیوارها زده بودند

شاید بتوان . کار اقليت ، نيمروز ، کيهان هوائی

گفت بيشتر این تبليغات وبریده نشریات از 

مدت کوتاهی از . نشریات سلطنت طلب بود

تغيير وتحوالت درون مجاهدین می گذشت 

ازدواج مسعود (بحث ارتقاع ایدئولوژیک " وظاهرا

شاید با مراجعه به . سوژه داغی بود ) ومریم 

آرشيو این نشریات بتوانيد صحت کامل گفته 

های من وزاویه دیدی که رژیم داشت را بهتر 

مثًال نشریه نيمروز با چاپ عکس . بشناسيد

های اشرف ربيعی ، فيروزه بنی صدر ، مریم 

 داماد"قجرعضدانلو و مسعود رجوی تيتر زده بود 

در کنار این طنزها، ....... و" هميشه در حجله

موضع گيری افراد مختلف در درون شورای ملی 

مقاومت را در رابطه با بيعت مجاهدین با 

ابوذر ورداسبی در " مثال. رهبریت درج نموده بود

: بحر طویلی پس از کلی توضيحات گفته بود

همسرمن تا دیروز به من حرام بود چرا که به 

گاه فکری مسعود شک داشتم واز رهبری ودید

.( خداوند بخاطر این تردید طلب عفو می کنم

یا اسماعيل وفا . البته مضمون نوشته او را آوردم

یغمائی در شعر بلندی وصف این تحوالت را بيان 

اشخاصی مثل مسلم اسکندر . داشته بود

فيالبی ، حسين کازرانی و مهدی سامع ، زینت 

هم هر ..... انی وميرهاشمی ، منوچهر هزار خ

کدام به نحوی مسرور بودن خود را از این ارتقاع 

  . ایدئولوژیک نشان می دادند 

مسئله پرویز یعقوبی و کتک خوردن خودش 

وهوادارانش در سيته پاریس، این که یعقوبی 

تمامی مخالفين این تحوالت درونی مجاهدین در 

داخل خودشان را چی خوانده بود وبرخورد 

ا، همه اینها در بریده هائی که از شدید به آنه

نشریات ذکر شده به دیوار نمایشگاه زده بودند، 

  .دیده می شد 

در کنار موارد فوق می شد حمله نشریه اقليت 

به مجاهدین در رابطه با افشاء ليست مرکزیت 

. اقليت توسط مجاهدین را مشاهده نمود

واکنش مسعود رجوی در رابطه با این موضع 

فته بود در فردای انقالب پا به پای گيریها که گ

عناصر رژیم مثل الجوردیها و غيره با چپ 

نماهائی که با ما نيستند وبر ما هستند بر 

خورد خواهيم کرد  را هم 

از این دست مطالب ......................... دیدیم

فراوان است و شاید برای شما و خوانندگان 

 بریده گراميتان زیاد جالب نباشد ولی تاثير

بویژه ( همين نشریات روی زندانيان سياسی

. مشهود وتعيين کننده بود" کامال) مجاهدین

بطوری که سطح روابطشان با زندانيان چپ در 

به حداقل خود ) ٦٦تا اواخرسال(یک مقطع 

عالوه بر این هرکس در جمعشان با . رسيد

شيوه زندگی ویا دیدگاههای نظری مجاهدین 

ا برچسب یعقوبی چی هم خوانی نداشت را ب

نمونه . بودن، از جمع خود کنار می گذاشتند

های خاص این موارد را در زندان گوهر دشت 

البته . درصورت لزوم با ذکر افراد بيان خواهم کرد

می دانم که از موضوع اصلی ومضمون سئوال 

دور شدم ولی این موضوع را نمی توانستم 

  )ادامه دارد(  .نادیده بگيرم 

  16ازصفحه    ....هنر پاسخ ندادن

ريان پور خواست ساواک درست جلوگيری از جست وجوی علت مرگ صمد يعنی از نظر آقای آ . صمد به انجام می رساند    " جوانان از جست وجوی علت مرگ     

مرگ مـشکوک صـمد چگونـه    : اين همان موضوعی است که من نيز به نوبه خود در جستجوی آن می باشم و آن را در نوشته هايم مطرح کرده ام   .بوده است 

از روی هـوا حـرف نمـی زنـد، بايـد درک کنـد کـه همـين گفتـه                    " سـتاد آريـان پـور     ا"؟ اگر آقای نقره کار همانطور که نوشته است قبول دارد که             !به انجام رسيد  

آقای آريان پور می گويد که ساواک به دروغ شايعه ای می سازد تا جوانان را از جست و جو در مورد علت      : اتفاقًا ويرانگر همه سيستم فکری اوست     " استاد"

وی کنه مطلب دروغ ساواک، يعنی غرق شدن اتفاقی را عين حقيقت جا     . حرف را تبليغ می کند    آقای نفره کار درست عکس اين       ! مرگ صمد بهرنگی بازدارد   

" شـهيد سـازی  "جامعه روشـنفکری و اهـل قلـم بـرای     " شايعه"می زند و شايع بودن اين نظر در ميان مردم که صمد بهرنگی را مأموران رژيم شاه کشتند را   

دست داشته است، چـرا کـه او هـم از همـان کـسانی اسـت کـه            " شهيد سازی "و  " شايعه سازی "هم در اين    شايد از نظر ايشان آريان پور       . عنوان می کند  

اين امر نشان می دهد که آقای نقره کار سعی می کند از گفته آقـای     . مرگ صمد را عادی ندانسته و جست وجو برای يافتن علت اين مرگ را الزم می داند                

    .  هر آنچه را که دوست دارد به خواننده القا کندآريان پور نه واقعيت سخن او را، بلکه

درمورد زنده ياد غالمرضا تختي، ايشان در نوشته خود به نقل قولی از پسر تختي، بابک اشاره کرده و می گويد که آقـای بابـک تختـی هنـوز پـس از سـاليان                      

آقای نقـره  . معبندی برسد که پدرش خودکشی کرده و به قتل نرسيده استنتوانسته است به اين ج" با اتکا و استناد به شواهد و داليل     "جستجو و تحقيق    

هنوز نتوانسته " با اتکا و استناد به شواهد و داليل"کار اين را می داند که برادر صمد بهرنگی يعنی آقای اسد بهرنگی هم پس از سالها جستجو و تحقيق و                      

با توجه به اين موضوعات چرا آقای نقره کار به راحتی و بـدون ارائـه کـوچکترين دليـل و                     . ستاست به اين جمع بندی برسد که برادرش مرگی عادی داشته ا           

مدرک، شک و ترديد در مورد اين دو مرگ و مشکوک خواندن آنان را نادرست دانـسته و از آنـان کـه شـک و ترديـدی دارنـد مـی خواهنـد تـا بـه نقـد نظـر خـود                     

می رسند آنچنان سرشار از انعطاف " تنها شاهد مرگ صمد"هستند، زمانی که به " سخت گير"و موضع ما " ما"؟ ايشان که اين گونه در برخورد به   !بنشينند

آنهـم بـا وجـود    " (تنهـا شـاهد مـرگ صـمد       "می شوند که سخن ايشان را مدرک و آن را حقيقت محض قلمداد می کنند، و از همه می خواهند کـه بـه گفتـه                           

آقای نقره کار به آنان کـه خواسـتار           !باور بياورند )  مشکوک به ميان آمده و وی از پاسخ دادن به آنها طفره رفته است              تمامی نکته هايی که در مورد اين مرگ       

، "عقب مانـده "را ترک گوئيم، " جرم سازی غيرمسئوالنه و غيرانسانی"نزنيم، " اتهام"می خواهد ما . درک واقعيت هستند، برچسب های مختلفی می زنند       

  ! را رد کنيم" احتمال قتل سياسی"نباشيم و " خودخواه"و " خودحق بين"

. که به نوشته من داده ايد به خوبی نشان ميدهد که به واقع شما حرفی بـرای گفـتن در ايـن زمينـه نداريـد                     " پاسخی"مطالعه نوشته شما و     ! آقای نقره کار   

کل تازه ای مطرح می کنيـد و مطمئنـًا بـر ايـن بـاور هـستيد کـه مـردم نمـی                        و فراهتی را هر سال به ش      " آدينه"شما همان داستان پرداخته شده به وسيله        

اما بر عکس باور شما مردم خيلی هم خوب می فهمند، از اين رو بهتر است که مسئله به قضاوت مردم واگذار شود تا آنهـا                          . فهمند جريان از کدام قرار است     

ار می برند تا رويدادهايی در تاريخ مبارزاتی ما مورد کند و کاو قرار نگرفته و حقـايقی از تـاريخ مـا     ببينند که چگونه عده ای با لفاظی تمامی تالش خود را به ک            

 ١٣٨۶ بهمن ٣  نادر ثانی      .همچنان پنهان بمانند و يا با مارک شايعه کنار زده شوند



  صفحه               104شماره                                      پيام فدايي 
 

 

24 

  

!!برقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگربرقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگر   
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تكذيبيه فعالين چريكهاي 

  !فدايي خلق در كانادا
چريکهـای فـدائی خلـق      " که نـام     از آنجا 

به اشتباه و بـدون اطـالع و تائيـد          " ايران

ــدگان     ــضا کنن ــوان یکــی از ام ــه عن ــا ب م

 فوريـــه در ١۵ بيانيـــه تجمـــع اعتراضـــی

 توضـيح   ،تورنتو کانادا درج گرديده اسـت     

زيـــر را جهـــت اطـــالع جنـــبش انقالبـــی 

  . ضروری می دانيم

  

فعالين چريکهای فـدائی خلـق ايـران در     

بـه دليـل حـضور جريانـاتی        نادا  کا تورنتو

که در چارچوب سياستهای اتحـاد عمـل        

مبارزاتی سازمان مـا بـا بقيـه نيروهـای          

 نــه در ،اپوزيــسيون قــرار نمــی گيرنــد   

سازماندهی اين حرکت شرکت نموده و 

نه بيانيه پايانی اين تجمـع اعتراضـی را          

البته يکی از رفقـای مـا       . امضاء کرده اند  

ع شــرکت بــه بطــور فــردی در ايــن تجمــ 

نمـــوده بـــود کـــه از قبـــل هـــم  حـــضور 

ــه    ــشکيالتی خــود را ب ــه ت شخــصی و ن

سازماندهندگان اين تجمـع اعـالم کـرده        

 آنبنـــابراين از منتـــشر کننـــدگان  . بـــود

 مــی خــواهيم کــه بــا درج ايــن     بيانيــه

ــايتهای   ــشريات و ســـ ــه در نـــ اطالعيـــ

ن اشــتباه را تــصحيح  آ ،اينترنتــی خــود 
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