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 سرمقالهسرمقاله
دسيسه هاي دشمن در جنبش دانشجوئي 

  !و ضرورت هوشياري انقالبي
 سـال ٣٠ماشين سرکوب جمھوری اسالمی با توجه بـه تجربـه   ...

ــالفين ــارزين و مخ ــدان مب ــه،شــکنجه و زن ــافی تجرب ــدازه ک ــه  ان   ب
اندوخته که بداند برای مبارزه با رشـد انديـشه ھـای انقالبـی نبايـد 

بـه ھمـين دليـل ھـم نھـاد .صرفا به بگير و ببند مبارزين اکتفـا نمايـد
از سالھا پـيش کوشـيده انـد عـالوه بـر گـسترش ھای امنيتی رژيم 

بـه اقـدامات ضـد انقالبـی چنـدی نيـز بساط زنـدان و شـکنجه و دار 
کـه نھایتـا خطـری  افکار و انديشه ھـائی بهفضا دادن . دست بزنند

ــرای کــل نظــام محــسوب نمــی شــوند يکــی از آن شــگرد  جــدی ب
آنھا با  دید ضد انقالبی و از نگاھی استراتژیکی سعی می .ھاست
 بــه  راپيــشبرندگان آن افکــار و انديــشه ھــا شــرايط فعاليــت کننــد  

از ايـن  در دراز مـدت تـا خـود  کنتـرل شـده تـسھيل نماينـد صورتی 
طريق امکان يابند عناصرمبارز ساده دلی را که جذب چنان انديشه 
. ھا و فعاليت ھائی شده اند را دستگير و به کل جنبش ضربه بزنند

سياست ديگـری کـه دسـتگاه اھريمنـی جمھـوری اسـالمی بـرای 
ضربه زدن به دانشجويان مبارز و يا بطـور کـل بـه نيـرو ھـای مبـارز 

است يعنـی ايجـاد " زی سازیموا"جامعه در پيش گرفته سياست 
تشکل مخالف و سازمان دادن سايت اينترنتی ظاھرا دمکـرات و يـا 

  ٢صفحه          ...   .. انقالبی و غيره

  براي چريكهاي فدائي خلق چيست؟ "تاريخ نگاري"هدف دشمن از 
ن سر قبرستانی که سکاندارحاکميت واقعيت اين است که رژيم شاه وقتي که می کشت ديگر کاری به مرده ھا نداشت، اما قران خوانا

. ديکتاتوری کنونی ھستند حتی از تعدی به شھدای جنبش انقالبی مردم ما نيز باز نمانده و از ھيچ رذالتی در اين زمينه کوتاھی نميکنند
ی زمين محو کنند، حـال این جماعت اگر روزی سنگ  قبرھای عزيزان ما را می شکستند و يا در تالش بودند تا آرامگاه شھدای ما را از رو

با ھمان ھدف در لباس به اصطالح محقق و تاريخ نويس  تاريخ پر افتخار جنبش ما را آماج حمالت خود قرار داده اند تا تاريخ سراسر دروغ 
انـانی ھدف آنھـا در ايـن يـورش اساسـا آلـوده سـاختن ذھـن جو.و جعلی ای را  که خود شان نوشته اند را در ميان جوانھا اشاعه بدھند

اراجيف دشمن در باره چريکھـای فـدائی و ھـر  .است که در ھمين رژيم رشد کرده و حال برای سرنگونی ھمين ديکتاتوری بپاخاسته اند
نيروی مردمی مخالف رژيم، برای اين است که  ایده بيھوده بودن و پوچ بودن ھر گونه کـار و مبـارزه تـشکيالتی را اشـاعه دھنـد آنھـم در 

 جوان بپاخاسته و کم کم  در می يابد که بدون شکل دادن به يک تشکيالت انقالبی، ھيچ مبارزه سياسی به سرانجام شرايطی که نسل
  ١١صفحه                 .رسدنمی

اوباما ، مهره سياه رنگ سرمايه داران 
   !آمريكايي

ــاراک اوبامــا ــوان تبليغــات  انتخــاب ب ــه عن  ب
چھل و چھارمين رئيس جمھور آمریکا که از 
یــک پــدر ســياه پوســت و یــک مــادر ســفيد 
پوست متولد شـده ، باعـث شـد کـه در دل 

 این توھم پيش بياید که چـون  لوحانساده
رنــگ پوســت اوبامــا ســياه اســت ، و چــون 

 روا ســت بــر ســياھان بــی عــدالتینھاقر
، این مـسئله کمـک ميکنـد کـه وی بـر شده

ــه از ذات معــضالت ــدد اجتمــاعی ای ک  متع
نظام سرمایه داری و امپریاليسم به عنوان 
آخرین مرحلـه ایـن نظـام ناشـی ميـشود ، 

تو گوئی این رنگ پوست انـسان !  فائق آید
چه سفيد ، چه سياه است که تعيين کننده 
طرز فکر و بينش اوست و جایگـاه طبقـاتی 
افراد در شيوه توليـد ، اینکـه آنھـا بـه کـدام 

          .ی ســـت، بـــی معنـــه تعلـــق دارنـــد طبقـــ
  ٢٧صفحه 

  :خطاب به مزدوران وزارت اطالعات
  براي فرزندان من 

  ! تمساح نريزيداشكِ
نامه سرگشاده به خلقھای قھرمان ايران در مورد 

  کتاب اخير دشمن
با خواندن این کتاب و دیدن تھمت ھا و افتراھائی  

 خلق که درسطر سطر آن بر عليه چریکھای فدائی
و تک تک رفقای فدائی که من آنھا را ھميشه 
فرزندان انقالبی خود خوانده ام، ساز شده، قلبم 

اگرساواک برای جلوگيری از رشد . به درد آمد
مبارزات توده ھا بر عليه رژیم شاه و امپریاليست 
ھا به اِعمال انواع شکنجه ھای قرون وسطائی و 

به تحميل رنج و عذاب ھای غير قابل توصيف 
مبارزین توسل جست، دستگاه امنيتی رژیم 
جمھوری اسالمی در این کتاب با طرح مطالب 
سراپا دروغ و قلب حقایق در مورد یک دوره از تاریخ 
درخشان مردم ایران که تماماً در خدمت تبرئه 
ساواک و قدرقدرت نشان دادن دستگاه ھای 
امنيتی ودر مقابل پوچ و بيھوده جلوه دادن مبارزه 

ته شده، سعی کرده است بر دل ھای ما نوش
   .خنجر زده و شکنجه دیگری را تحميل کند
 ٤صفحه          

  در صفحات ديگر
  
پيروز باد جنبش ظفر نمون مسلحانه       ●

  22.......... .........) اعالميه (ايران
ن جمهوري اتاريخ نويسي مأمور ●

  25 ..........  اسالمي و خوش رقصي
راز " و  تاملي بر كتاب اخير دشمن ●

   27...... .............. ؟...مرگ صمد
سربازان پناهجوي آمريكايي زير  ●

  31! ... ت كانادا دول"دمكراسي"تيغ 

 فدائي خلق ، رفقا مسعود احمدزاده، اميرپرويز جريكهايسترگ جاودان باد خاطره 
 پويان و عباس مفتاحي، بنيانگذاران كبير سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران 
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دستگيری ده ھا تن از فعـالين دانـشجویی 
در ماه ھای اخير و بدنبال آن مباحثی که در 
ارتباط بـا چگـونگی و علـل ایـن ضـربات و از 

در محافــل و " نفــوذ وزارت اطالعــات"جملــه 
گروه ھای دانشجویی فعال در دانشگاه ھـا  
جریان یافت، مساله چگونگی ايجاد تـشکل 

رزاتی در شـرايط  دیکتـاتوری رژیـم ھای مبـا
وابسته به امپریاليسم جمھـوری اسـالمی 
را يک بار ديگر مطرح نمود، و ايـن امـر یکـی 
ــارزی را  ــشجویان مب ــدی دان از ســواالت کلي
تشکيل می دھد که ھر روز بر عليـه سـتم 
و سرکوب حاکم در دانشگاه ھا به اعتـراض 
بر می خيزنـد، در اينجـا  بـا اتکـا بـه تجـارب 

نــی و تــاریخی مبــارزات مــردم خــود الزم عي
می بينيم  کمی بر روی این موضوع تعمـق 

  .کنيم
  

رشــد و گــسترش واقعيــت ایــن اســت کــه  
ــای  ــشگاه ھ ــشجوئی در دان ــات دان اعتراض
سراسر کشور يکی از خصوصيات برجـسته 

 و در ايـن  ؛شرايط سياسـی کنـونی اسـت
نقش و حضور رو به رشد  دانشجويان ميان 

تراضات واقعيتـی انکـار ناپـذير چپ در اين اع
به اھتراز در آمدن پرچم و شـعار . می باشد

ھـــــای سوسياليـــــستی در اعتراضـــــات 
دانشجوئی و طرح نام و انديشه شخـصيت 

ـــــدائی دھـــــه  ـــــشريات ٥٠ھـــــای ف  در ن
و  واقعيـــت ايـــندانـــشجوئی انعکاســـی از 

کــه در مــی باشــد برجــسته تــرين گــواه آن 
گــرايش بــه مارکسيــسم و ســو عــين حــال 

 را آشـکار ليسم در صـفوف دانـشجويانسيا
می سازد در چنين شرايطی بديھی اسـت 
ـــن جنـــبش را آمـــاج حمـــالت  کـــه رژيـــم اي
ددمنشانه خود قرار دھد و تا جائی ھم کـه 
شــاھد بــوده ايــم نــه فقــط ماشــين قتــل و 

لحظـــه ای از جنايـــت جمھـــوری اســـالمی 
ــرايش ــن گ ــستاده بلکــه ســرکوب اي ــاز ناي  ب

ــ ــان ھ ــوذ در مي ــرای نف ــالش ب واداران آن و ت

منحرف ساختن آن جنبش را در دستور کـار 
محروميــــــت ھــــــای . خــــــود قــــــرار داده

تحــــــــــــــصيلی،ستاره دار کـــــــــــــــردن 
دانشجويان،دستگيری و شـکنجه و زنـدانی 
کردن آنھا از يک سو و از سوی ديگر جـوالن 
بسيجيان و نيرو ھـای رنگارنـگ سـرکوب در 

و تبليغـات مـسموم بـرای بـاور دانشگاه ھا 
مال کـردن مبـارزات تـاریخی شکنی و لجن 

دانــشجویان انقالبــی در ایــران و ســمبلھای 
بخــشی از پاســخ کمونيـست ایــن جنـبش، 

اساسـا . رژيم بـه ايـن واقعيـت بـوده اسـت
جمھــوری اســالمی بــرای مقابلــه بــا رشــد 
جنبش دانشجوئی مـی کوشـد بـا تـشديد 
کنترل در دانشگاھا و تبديل آنھـا بـه پادگـان 

ار يـک ديـسپلين به خيال خام خود با استقر
نظــــامی از ھــــر گونــــه حرکــــت مخــــالف 

ــد ــوگيری کن ــشجويان جل ــورد .دان ــا در م   ام
رشـد گـرايش خاص با توجه به اين امـر کـه 

مارکسيستی در صـفوف دانـشجويان بطـور 
 گرايش بـه ھمگرائـی و نزديکـی و ،طبيعی

در متحد شدن و شکل دادن به روابط نـوين 
 د، را با خـود بـه ھمـراه دارميان دانشجویان 

ديکتاتوری حاکم به ھر وسـيله ای متوسـل 
 تـا مبـادا ،می شود تا از آن جلوگيری نمايـد

دانــشجويان چــپ و محافــل دانــشجوئی در 
. ميان خود روابط تشکيالتی ای شکل دھند

الزمـه چرا که رژيم به خوبی مـی دانـد کـه 
با ديکتاتوری موثر و ادامه دار مبارزه ھرگونه 

کل انقالبـی وابسته به وجود يک تـشحاکم 
  .می باشد

  
ماشين سرکوب جمھوری اسالمی با توجه 

 سال شکنجه و زندان مبارزين ٣٠به تجربه  
 به  اندازه کافی تجربه اندوختـه ،و مخالفين

که بداند برای مبارزه با رشد انديـشه ھـای 
انقالبی نبايد صرفا بـه بگيـر و ببنـد مبـارزين 

به ھمين دليـل ھـم نھـاد ھـای .اکتفا نمايد
از سـالھا پـيش کوشـيده انــد يتـی رژيـم امن

بساط زندان و شکنجه و عالوه بر گسترش 
ــز دار  ــدی ني ــی چن ــد انقالب ــدامات ض ــه اق ب

بـه افکـار و انديـشه فـضا دادن . دست بزنند
که نھایتا خطری جدی برای کل نظام ھائی 

محــسوب نمــی شــوند يکــی از آن شــگرد 
آنھــا بــا  دیــد ضــد انقالبــی و از .ھاســت 

ژیکی ســـعی مـــی کننـــد  نگـــاھی اســـترات
پيـــشبرندگان آن افکـــار و شـــرايط فعاليـــت 

ــه صــورتی  راانديــشه ھــا  ــرل شــده  ب  کنت
از ايـن  در دراز مـدت تا خـود تسھيل نمايند 

طريق امکان يابند عناصرمبارز ساده دلی را 
که جذب چنان انديشه ھا و فعاليـت ھـائی 
شده اند را دستگير و به کل جنـبش ضـربه 

ـــد ـــر. بزنن ـــتگاه سياســـت ديگ ـــه دس ی ک
اھريمنــی جمھــوری اســالمی بــرای ضــربه 
زدن به دانشجويان مبارز و يـا بطـور کـل بـه 
ــه  ــيش گرفت ــه در پ ــارز جامع ــای مب ــرو ھ ني

است يعنی ايجاد " موازی سازی"سياست 
ـــشکل مخـــالف و ســـازمان دادن ســـايت  ت
ــی و  ــا انقالب ــرات و ي ــاھرا دمک ــی ظ اينترنت

  . غيره
  

ه فـوق بـه البته جنبش ما می تواند در زمين
تجربه بزرگی که برای ھمگان عيـان  اسـت 

فرامـوش نکـرده ايـم  کـه سـعيد . تکيه کنـد
 حجاريان يکی از معمـاران دسـتگاه امنيتـی 

پـروژه کـالن "جمھوری اسالمی در رابطه با 
بخـش خـاتمی کـه باعـث فريـب " اصالحات

 شده بود مطرح بزرگی از نيروھای مردمی 
و يا بـه قـول دکرده بود که اگر اين پروژه  نبو

ــد،  اگــر احــزاب اصــالح"  :او طلــب نبودن
ــال  ــس از س ــی در ٧٦پ ــبش چریک  جن

اگـر آقـای نـاطق . ایران راه افتاده بـود
ای  آمد حتما یک عـده نوری سر کار می

ــی ــی م ــاز چریک ــوی ف ــد ت ــن .  ."رفتن اي
 سخنان بر اين واقعيت صحه می گـذارد کـه 
پروژه اصالحات برای انحراف مبارزات مردم و 

اليزه کردن انرژی مبارزاتی آنھا در مـسير کان
 سـوی استراتژيـست ھـای ازھای سترون 

درســت در ھمــان  . رژيــم طــرح و پيــاده شــد
ـــوری اســـالمی  در دوره ســـردمداران جمھ

کوشـيدند تفکرات اصالح طلبـی چھار چوب 
ــد  ــا تاکي ــه ب ــد ک ــدان دھن ــی مي ــه تفکرات ب

 بر امکان پـذيری رفـرم و اصـالحاتنادرست 
ايه داری وابـسته ايـران کـه در جامعه سـرم

جمھوری اسـالمی امـر حفاظـت از آن را بـر 
ــه،  امــر انقــالب يعنــی تنھــا راه عھــده گرفت

نجات مردم را نفی کـرده و اذھـان عمـومی 
را ازضرورت سـرنگونی قطعـی نظـام حـاکم 

بـا تکيـه بـر تجربـه  اتفاقـا . منحرف نمايند
ما در  است که " پروژه کالن اصالحات"

ا بـاال گـرفتن مبـارزات سالھای اخير، بـ
خودبخــــودی تــــوده ھــــا و ھمچنــــين 
گسترش گرایش اعمـال قھـر انقالبـی 
در ایـــن مبـــارزات، مـــی بينـــيم کـــه 
 استراتژیستھای طبقه حاکمـه شـديدا

بـه افکـار و انديـشه تاکيد دارند که بايد
ـــه ـــدان داد ک ـــائی مي ـــاھری ھ ـــا ظ  ب

انقالبی،تفکــرات کــامال غيــر انقالبــی و 
. يج مـی دھنـدحتی ضد انقالبی را ترو

در چھارچوب پروژه فضا دادن رژيـم بـه 
بعضی از چنـان تفکراتـی امـروز مـا بـا 

  
  
  

  

  

نشجوئي و دسيسه هاي دشمن در جنبش دا

  !ضرورت هوشياري انقالبي
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  !!زنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي استزنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي است

کــسانی در دانــشگاه ھــا و در جامعــه 
روشــنفکری ايــران مــواجھيم کــه بــا 

ــدیھای ــردن قانونبن ســاده  فرامــوش ک
 و از جمله به -مبارزه طبقاتی در ایران 

طــاق نــسيان ســپردن ســيطره یــک 
ــدان مــس ــن دن ــا ب ــاتوری ت ــه دیکت لح ک

وظيفه اساسی اش سرکوب ھر گونه 
تشکل مبارزاتی واقعی در ميـان تـوده 

 بـــر علنـــی بـــودن روابـــط و  -ھاســـت
مناســبات فــی مــا بــين مبــارزين چــپ 
تاکيد کـرده و مبـارزين را تـشويق مـی 
کنند که نظراتشان را نه تنھا با اسـم و 
رســم بلکــه مــزين بــه عکــس شــان در 

ه در  آنھا چ.سايتھای اينترنتی درج کنند
گذشته و چـه امـروز جوانـان مبـارز را بـر آن 
می دارند کـه بـه ھمـين شـيوه، علنـی بـه  
ایجـــاد و گـــسترش روابـــط تـــشکيالتی و 
تشکيالت سازی در جامعه تحت سلطه مـا 

 روشــن اسـت کــه در شــرايط .دسـت بزننــد
نيرو ھای واقعا ديکتاتوری و در شرايطی که 

در " بــه قــول رفيــق پويــان مبــارز جامعــه 
" ه تمساح ھا و مرغـان مـاھي خـوارمحاصر

 ساختن  چنين روشھائی جزند،بسر می بر
 آمـاده کـردن طعمـه تشکيالتی پليـسی و 

ھای جديدی برای مرغان ماھی خوار يعنی 
ھـيچ معنـای دیگـری نمـی اھريمنان حاکم 

جنـبش انقالبـی مـا در . داشته باشـدتواند 
شــرایط ســلطه دیکتــاتوری عنــان گــسيخته 

ه در زمان شاه و  چه در بورژوازی وابسته چ
ــدین  ــداقل چن ــوری اســالمی ح ــان جمھ زم
تجربه برجسته از چنـين تـشکيالت سـازیھا 
توسط دشمن را در اختيار دارد که از جملـه 
مــی تــوان بــه تــشکيالت تھــران حــزب تــوده 
اشاره کرد که بوسيله عباس شھریاری  به 

عبـاس (يک جريان پليسی تبديل شده بود 
ھـره کـه سـرانجام شھرياری يا مرد ھـزار چ

پس از گرفتـار سـاختن بـسياری از مبـارزین 
 توســـط ٥٣بـــه چنگـــال ســـاواک در ســـال 

چریکھای فدایی خلق به سزای اعمال خود 
فرار سـاختگی سـيروس نھاونـدی ) . رسيد

از زندان و تشکيالتی که بعـدا بوجـود آورد و 

ـــدادی از  باعـــث دســـتگيری و شـــھادت تع
ــشکيال ــری از ت ــه ديگ ــارزين شــد نمون ت مب
  . سازی توسط دشمن را نشان می دھد

  
 جنـبش انقالبـی نـشان داده تجارب متعـدد

 محافــل و روابــط ،کــه در شــرايط ديکتــاتوری
ـــد کـــامال مخفـــی و دور از  کمونيـــستی باي

 يـردشـکل گتوسـط مبـارزین چشم دشمن 
 با استفاده از این مبارزین می توانندسپس 

 اشـاعه افکـار و  بـهفضا ھای علنی موجـود
ـــ ـــشه ھ ـــسترش اندي ـــستی و گ ای کموني

 و يــا ھــر  در درون دانــشگاه ھــا، خــودروابــط
بـه ھـيچ آنھا . جائی که امکان دارد بپردازند

به تفکراتی ميدان دھند که بدون نباید وجه 
درک عملکرد سرکوبگرانه دسـتگاه امنيتـی 
ــابين  ــی م ــط ف ــودن رواب ــی ب ــر علن ــم ب رژي
ــا اســتفاده از  ــرده و ب ــد ک ــستھا تاکي کموني

ــس ــت جل ات آموزشــی  گذاشــته و از اينترن
ــازماندھی نيروھــای  ــه س ــل ب ــق ايمي طري

در ايـن پروسـه . ناشناخته دست می زننـد
ــه  ــدتی ب ــد از م ــيم بع ــی بين ــه م اســت ک

 مـسلح و غيـر -" تشکيالت داخـل"اصطالح 
چنـين تفکـرات و .  درست می شود-مسلح

نيرو ھائی عمال کاری نمی کنند جـز آمـاده 
ـــرای ماشـــي ـــدی ب ـــان جدي ـــردن قرباني ن ک

کمونيـستھای . سرکوب جمھوری اسـالمی
جوان اتفاقا بايد ضـمن مـرز بنـدی بـا چنـين 
ــين  ــا چن ــاطی شــدن ب ــدون ق ــی و ب تفکرات

 با مطالعه و درک شرایط واقعی ای کسانی
که در آن قرار دارند و بـا اسـتفاده از تجـارب 

 بــه ســازماندھی روابــط نــسلھای گذشــته 
  و بدانند که پيشبرد یک مبارزهخود پرداخته

مــوثر و ســـازمانيافته در شـــرایط حاکميـــت 
ـــک  ـــان مـــستلزم وجـــود ی ســـرنيزه و خفق

در عين  .تشکيالت آھنين و مبارز می باشد
 بکوشــند بــا درس حــال مبــارزين جــوان بايــد

گيـــری از تجربيـــات جنـــبش کمونيـــستی و 
دانشجوئی در سه دھه اخير امکان نفـوذ و 

بـه ضربه زدن سربازان گمنام امـام زمـان را 
 کـم اثـرتـا مـی تواننـد محـدود و  ميان خـود

و فرامـوش نکننـد کـه دشـمن بـرای  سازند

ــر  ــه ھ ــا ب ــشکل شــدن آنھ ــوگيری از مت جل
ــا  ــا ب وســيله ای متوســل مــی شــود و تنھ
ھوشــــياری انقالبــــی و درس گيریــــی از 
تجربيات نسل گذشته است کـه مـی تـوان 
ــالت  ــر حم ــه در زي ــود ک ــا نم ــشکيالتی بن ت

  .ندمرگبار دشمن نيز از حرکت باز نما
  

ــوده ھــای تحــت  ــاریخ مبــارزاتی ت مطالعــه ت
  نـشان مـی ٥٠ستم در خود ايران در دھه 

پس از اينکـه بـا برآمـد یـک دشمن دھد که 
جنـــبش نـــوین انقالبـــی یعنـــی جنـــبش 
ــدایی  مــسلحانه کــه از ســوی چریکھــای ف
خلق آغاز شده بـود، مواجـه شـد و سـپس 
ــی ســابقه  شــاھد اســتقبال و روی آوری ب

جوانــان مبــارز بــه ایــن روشــنفکران و بــویژه 
بــا توســل بــه عناصــر خــود جنــبش گرديــد، 

فروختــه مبــادرت بــه تــشکيل تــشکلھای 
پليسی نمود و از ايـن طريـق انقالبيـونی را 

 اما عليرغم ھمه ،دکرشناسائی و دستگير 
سـازمانی کـه ايـن انقالبيـون  ،اين تـشبثات

 کـه قـادر بـه شکل داده بودند بگونه ای بود
جنبــشی را نــست  و تواشــدهادامــه کــاری 

تا نابودی رژيم سـلطنت از سازمان دھد که 
بر اساس چنين واقعيـت . دامبارزه باز نايست

 بــه دانــشجويان چــپ و نــسل ھــائی بايــد 
جوان فعالين مارکسيست تاکيد نمود که در 
شــرايط ديکتــاتوری کــه دشــمن ھــر صــدای 
مخالفی را خفـه سـاخته و از شـکل گيـری 

نـد و بـه ھر تشکل انقالبی جلوگيری می ک
شکل ھـای مختلـف مـی کوشـد ھـر گونـه 

 جلـوه "پـوچ"حرکت تشکيالتی را ناممکن و 
بايد در جھـت بـر پـا نمـودن آنھا  اتفاقا ،دھد

 که در شرايط سـرکوب ارندتشکلی گام برد
و بايـدآگاه باشـند  اشدقادر به ادامه کاری ب

 انقالبی مخفی که بدون تشکيالت انقالبی
ر شرایط سلطه ای که قادر به ادامه کاری د

دیکتــاتوری تــا بــن دنــدان مــسلح جمھــوری 
 ھـيچ مبـارزه سياسـی بـه اسـالمی باشـد

 و بکوشـند سرانجام مطلوب نخواھد رسـيد
  .دن پاسخی انقالبی و عملی دھبه اين نياز

  

  وابسته به دولت صنفي  تحريم انتخابات اتحاديه هاي: پورتوريكو

فدراسيون معلمين "به نام (دولت پورتوريکو اتحاديه معلمين پورتوريکو 
 روزه ١٠را پس از سازماندھی اعتصابات عمومی ") FMPR "- پورتوريکو

، غيرقانونی اعالم کرد و تمام دفاتر آنھا را ٢٠٠٨معلم ھا در فوريه 
اتحاديه معلمين "سپس دولت اتحاديه دست راستی به نام . تعطيل کرد
فدراسيون بين الملل کارگران "وابسته به که (را )" SPM(پورتوريکو 

جانشين ) ايالت متحده امريکا می باشد" (SEIU) بخش خدمات 
"FMPR "دولت برای اينکه وجھه ای قانونی به اين اتحاديه وابسته . کرد

 ميليون ٢٠به دولت بدھد، انتخابات ساختگی به راه انداخته و بيش از 
اما اکثر معلمھای آگاه . کرد" SEIU"و " SPM"دالر خرج انتخابات 

پورتوريکو اين انتخابات را تحريم کرده و از پذيرفتن نمايندگان دست 
معلمين پورتوريکو عليرغم سرکوب ھای . ت خودداری کردندنشانده دول

ايجاد کسب حقوق عادالنه و برای خود وحشيانه دولت، به مبارزه 
 . اتحاديه ای مترقی و مستقل از دولت ادامه می دھند

  كمك هاي مالي
  

  آمريكا
  

  يدا   فلور
   دالر٧٠                                 آرزو 

  
  انگلستان

  
   پوند٣٠    رفيق شھيد رفعت معماران    
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  !خلقهاي قهرمان ايران

ه  رايطی ک ت، در ش ری و کھول ن دوران پي در اي
رای آز ادی و سعادت قلبم ھمچنان و مثل ھميشه ب

ارگران و  ه ک رای ھم ران و ب تمديده اي ردم س م
زحمتکشان که خود جزئی از آنھا بوده ام می تپد، 
ه اطالعاتی ھای جمھوری  کتابی به دستم رسيد ک
ا و  رکوبگری ھ ل س ه و تکمي المی در ادام اس
رده  شر ک ران منت جنايات ساواک، بر عليه مردم اي

د وان . ان ت عن اب تح ن کت ای ف" اي دائی چريکھ
ن  ا بھم ا ت نش ھ ستين ک ق، از نخ از " ١٣٥٧خل

ژوھش "طرف به اصطالح  ات و پ موسسه مطالع
ه در حقيقت شعبه ای از ساواک " ھای سياسی ک

ام  ت ن ت تح المی اس وری اس ی جمھ د خلق ض
ام  ادری"مستعار مزدوری به ن شر " ن چاپ و منت

  .شده است
  

ائی  ا و افتراھ با خواندن اين کتاب و ديدن تھمت ھ
رسطر سطر آن بر عليه چريکھای فدائی خلق که د

شه  ا را ھمي ن آنھ ه م دائی ک ای ف ک رفق ک ت و ت
بم  ده ام، ساز شده، قل ود خوان ی خ دان انقالب فرزن

د ه درد آم د . ب وگيری از رش رای جل اواک ب اگرس
مبارزات توده ھا بر عليه رژيم شاه و امپرياليست 
ه  ه ب ود در جامع ی موج د خلق م ض ظ نظ ا و حف ھ

انواع شکنجه ھای قرون وسطائی و تحميل ِاعمال 
ارزين  ه مب ل توصيف ب ر قاب رنج و عذاب ھای غي
وری  م جمھ ی رژي تگاه امنيت ست، دس ل ج توس
ا طرح مطالب سراپا دروغ  اسالمی در اين کتاب ب
اريخ  ک دوره از ت ورد ي ايق در م ب حق و قل
ه  دمت تبرئ ا در خ ه تمام ران ک ردم اي شان م ًدرخ

شان  درت ن اواک و قدرق ای س تگاه ھ دادن دس
وه دادن  وده جل وچ و بيھ ل پ ی ودر مقاب امنيت
ر دل ھای  رده است ب مبارزه نوشته شده، سعی ک

د ل کن ری را تحمي کنجه ديگ ر زده و ش ا خنج . م
اب روح و روان  ن کت ه در اي ت ک ن اس ت اي واقعي
ست و  م پ ه از رژي ارزی ک ای مب ه نيروھ ھم
ق جنايتکار جمھوری اسالمی متنفرند، به زير شال

ه شده است از نظر من . سرکوب ھای قلمی گرفت
تحميل چنين شکنجه و عذابی، خود يکی از ھدف 

  .ھای کتاب اخير را تشکيل می دھد
  

وانم ٥٠در دھه  ه بت ، اين افتخار نصيب من شد ک
ا  اط ب الم در ارتب دان خردس راه فرزن ه ھم ب
ن  ه و در درون اي رار گرفت چريکھای فدائی خلق ق

ه رژي ازمان برعلي ه س سته ب اتور و واب م ديکت
ه . امپرياليسم شاه مبارزه نمايم ن ک ه اي ا توجه ب ب

ی  را زن ردازی و افت وعات دروغ پ ی از موض يک
الم و  دان خردس ن، فرزن ود م ر، خ اب اخي ای کت ھ
ر  رار داشتند، ب اط ق ن ارتب رفقائی ھستند که در اي
ه  ی ک ه رنج رغم ھم نم علي ی بي ب م ود واج خ

ه  ن سن يادآوری جنايات ساواک ب خصوص در اي
ا شما  ايقی را ب د، حق ل می کن کھولت بر من تحمي

  .خلقھای مبارز و قھرمان ايران در ميان بگذارم
  

ه  ا شده است ک ه ادع ن را بگويم ک ه اي اول از ھم
دائی  ای ف اريخ چريکھ ث، ت ورد بح اب م ا کت گوي

ت ر در آورده اس ه تحري ق را ب ر . خل ه ب ا، آنچ ام
ده، اری آم اريخ نگ ن ت دعای اي ه م دتا مجموع ً عم

ر  ه در زي ای از بازجوئی ھای ساواک می باشد ک
بدترين و کثيف ترين شکنجه ھای قرون وسطائی 

د ده ان ذ ش ه . اخ ائی ک ازجوئی ھ ين ب ت چن درس
رای  ايق باشند، ب ھرگز نمی توانند بازگو کننده حق
اب در  ی کت ر واقع ت غي ه غاي ای ب ده ھ ات اي اثب

ا ازمان چريکھ ال س رات و اعم ورد نظ دائی م ی ف
د ه ان رار گرفت ورد استفاده ق ا می . خلق م در اينج

ه  نم ک خواھم توجه شما را به اين موضوع جلب ک

ام داده  اب انج ن کت دگان اي ه کنن نفس کاری که تھي
اند، نه تنھا غير انسانی و غير اخالقی است بلکه 
شويق  غ و ت ارز تبلي صداق ب سته م ور برج بط

ار، .شکنجه و جنايت عليه بشريت می باشد ن ک  اي
جرم و جنايتی است که بايد در دادگاه ھای مردمی 
اعه  رتکبين و اش ه و م رار گرفت ی ق ورد بررس م
ه و  ورد محاکم وان م ين عن ت ھم دگان آن تح دھن

  .مجازات قرار گيرند
  

دادھای  ازی روي از س طالح ب ه اص رای ب اب ب کت
ه  ی در دھ ازجوئی ٥٠سياس ه در ب ه ک ر آنچ ، ھ

و اواک عن کنجه س ر ش ای زي ين ھ ده را ع ان ش
ت ساب آورده اس ه ح ت ب دا . حقيق ت اب ا، حقيق ًام

وارد . چنين نيست سياری از م ه در ب بايد دانست ک
ه گوشه  ی ب ست حت ست و نتوان اواک نمی توان س
ود، از  اده ب اق افت ای از واقعيت و رويدادی که اتف
ه  د ب ه رس د، چ ارزين دست ياب ق شکنجه مب طري

د ل آي ل حقيقت ناي ات . اين که به کشف ک جھت اثب
ن  ه در اي ه ای ک ه نمون ارا شما را ب ًاين سخن ناچ
. کتاب در مورد خود من ادعا شده، رجوع می دھم

فحه   د٤٧٨در ص ته ان عيدی : "  نوش ه س فاطم
ازجوئی  ا در ب ود را بارھ دن خ تگير ش وه دس نح

ی،  ."ھای مختلف بی کم و کاست تکرار می کند بل
ه آن د ھم ران ساواک ناچار بودن ه شکنجه گ چه ک

ا " نحوه دستگير شدن خود"من در مورد  ه آنھ ب
ه من حقيقت  د ک د و تصور کنن می گويم را بپذيرن

ه ام ا گفت ه آنھ ه . را ب ه ھمانگون ت ب ا واقعي ا آي ام
ا  رای آنھ ن ب ه م ود ک رار"ب ا " تک ردم؟ آي ی ک م

آنچه من با به جان خريدن شکنجه ھای وحشيانه 
ر جم ھوری ساواک، به قول ھمين مأمور مزد بگي

ا  اسالمی يعنی نويسنده کتاب دشمن، بارھا و بارھ
ف  ای مختل ازجوئی ھ ت" در ب م و کاس ی ک " ب

رده ام، عين  ه و تکرار ک رانم گفت برای شکنجه گ
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ه شکنجه  ا ھم ا ساواک ب حقيقت بوده است؟ و آي
اد  د و ارعاب و ايج ه تھدي ھای جسمی و توسل ب
ادر  ًفضای شديدا  خوفناک و شکنجه ھای روانی ق

من پی " ماجرای دستگيری"د به قول اينھا به ش
ه سنگ . نتوانست! ببرد؟ نه اب ک دگان کت تھيه کنن

ه سينه زده و سعی  دفاع از ساواک جنايتکار را ب
ر  ذ ھ ه اخ ادر ب ی را ق تگاه امنيت د آن دس رده ان ک
اطالعاتی از مبارزين جلوه دھند و گوئی ھر آنچه 
اوا ه س ازجوئی ب کنجه و ب ر ش ارزين در زي ک مب

ه مطلب خود  وده، در ادام گفته اند، عين حقيقت ب
د رده ان ا ک شرمانه ادع عيدی : " بي ه س يچ فاطم ھ

زه ای ودن انگي ه نم وئی و وارون الف گ رای خ  ب
ت ته اس ود نداش تگيری خ اجرای دس فحه "(م ص

ھيچ ! "ننگ بر شما باد). ، تأکيد از من است٤٧٩
زه ای اواک، آن " انگي ان س ل دژخيم در مقاب
برای خالف گوئی و وارونه " ی مردم دشمنان جان

؟ شما !نداشته ام" نمودن ماجرای دستگيری خود
ول  ان صرفا در کسب پ ًمزدوران که زندگی حقيرت
ردم  ه م ايتی علي و مقام به قيمت ارتکاب به ھر جن
زه  ستيد انگي ادر ني ا ق ود، اساس ی ش ه م ًخالص

وئی"انقالبيون برای  ل شکنجه " خالف گ در مقاب
ده  و . رک کنيدگرانشان را د وده ھای رنجدي ا ت ام

آگاه ايران می دانند که محروم کردن دستگاه ھای 
ی و  ات واقع ه اطالع ابی ب ت ي ی از دس امنيت
ارز  ای مب ه نيروھ ا ب وگيری از ضربه زدن آنھ جل
ه  ت ک ی اس د انقالب ه و تعھ ک وظيف ه، ي جامع

ادار می ٥٠انقالبيون دھه  ه آن وف ای جان ب ا پ  ت
د ز. ماندن ا ھرگ ه آي ه چ د ک د درک کني ی تواني  م

ام دستگيری،  ه ھنگ انگيزه ای مرا بر آن داشت ک
رده و آن را  رد ک دان خ ر دن يانورم را زي شه س شي
ه شکنجه ھای  زه ای باعث شد ک بجوم؟ چه انگي
وحشيانه جنايتکاران ساواک را تحمل کنم و ھرگز 
کنجه  اورم؟ ش رود ني سليم ف ر ت ا س ل آنھ در مقاب

روزھای اول دستگيريم بلکه ھائی که نه فقط در 
ه  اطع مختلف ب دانم د رمق ه دوران زن در طول ھم

  !انحاء و اشکال گوناگون بر من اعمال شد
  

ه  دائی ک ر ف ون کبي ه انقالبي ی ب اب حت ن کت در اي
ر  درست به خاطر ندادن اطالعات به دشمن، در زي
ان  شان چن ا مقاومت پردند؛ و ي ان س کنجه ج ش

ه خود ج ود ک ز تحسين برانگيز ب الدان ساواک ني
د،  ودداری کنن ان خ سين آن ستند از تح ی توان نم

ت و دادن دم مقاوم ام ع ات " اتھ امی اطالع تم
ورد . به ساواک زده شده" خود ز م ا، من ني ًاتفاق

ه ام رار گرفت امی ق ين اتھ ی . چن ا وقاحت و رذالت ب
ا و  وردی ھ ای الج الگی ھ سته ھمپ ا شاي ه تنھ ک

ه سعيدی در فاطم: " حاج داود ھاست، ادعا شده
ات  امی اطالع ازجوئی، تم سه ب ستين جل ان نخ ھم

اخت ال س ر م ود را ب ن ." خ ه اي ويم ک د بگ باي
ه  ا ب ه تنھ المی ک وری اس زدور جمھ أموران م م
م جنايت  ردن عمر ننگين رژي ر ک خاطر طوالنی ت
ی  ر، ب د، حقيرت رده ان م ب ه قل ت ب ان دس شه ش پي
ا در  ن در اينج ه م د ک واتر از آنن ر و رس ارزش ت

رآيمصد ود ب ورد خ شان در م شای دروغ ھاي . د اف
ه خاطر  م خود ب ه ھ ده ام ک اما، من يک شاھد زن

ه دشمن، شکنجه " تمامی اطالعات " ندادن  ام ب
رده ام و  ه ک ھای دستگاه جھنمی ساواک را تجرب
ه  ز ب ا ني ه آنھ ھم در زندان، مبارزينی را ديده ام ک
ای  کنجه ھ الدان، ش ل ج ستادن در مقاب ل اي دلي

ت فرسائی را متحمل شده بودند،  پس می بينم طاق

ام  که بر دوش من وظيفه دفاع از حقيقت، رفع اتھ

ا  تن آن ب ان گذاش دائيم و در مي دان ف از فرزن
رار دارد ا توجه . خلقھای مبارز ايران ق ابراين ب بن

ستند  -به اين که آن انقالبيون امروز در ميان ما ني
ه خاطر سرخم نکردن در م ه درست ب ل چرا ک قاب

دادن  من و ن ود"دش ات خ امی اطالع ه " تم ب
ا  دند و ي ھيد ش کنجه ش ر ش ا در زي ا ي اواکی ھ س
خونشان توسط مزدوران رژيم شاه در ميدان ھای 
وان  ه عن نم ب ه شد، الزم می بي ين ريخت تير بر زم
ور  ه ط ه ب ان باخت دائی ِ ج ای ف ادر آن چريکھ م
مختصر به گوشه ای از شکنجه ھائی که از طرف 

ا جنايتک ردازم ت ال شد، بپ اران ساواک بر من اعم
زدوران  ه م ات رذيالن ده در رد اتھام ه ای زن نمون
ر  المی ب وری اس ت جمھ ات و امني وزارت اطالع

ه  ون دھ ه انقالبي ا ٥٠علي ود؛ ت ت داده ش ه دس  ب
ر تالش  ھمين نمونه زنده در حد خود خط بطالن ب
ن  المی در اي وری اس ای جمھ اتی ھ ای اطالع ھ

ی را کتاب بکشد که  می کوشند دستگاه ھای امنيت
ه  اتوانی ک ای ن سان ھ ون را ان درت و انقالبي قدرق

امی " گويا  ازجوئی، تم سه ب در ھمان نخستين جل
  .بر مال می سازند، جا بزنند" اطالعات خود را

  
پيشاپيش بگويم که نحوه دستگيری من بگونه ای 
ه ای  بود که وقتی برای گريز از دست صاحب خان

اوا ا س ه ب تم در ک ود، داش رده ب اری ک ک ھمک
أموران  مسيری می دويدم، ماشينی که متعلق به م

در اين . رژيم بود، از روبرو آمد و جلويم را گرفت
ين  وی آن ماش ه زور ت ه و ب را گرفت ام م ھنگ

د لحه . انداختن دان اس ه فق ه ب ا توج ان ب در آن زم
ه  ه يک نارنجک فتيل ا ب الزم در سازمان، من تنھ

ودم  سلح ب ين ای م ه ماش دن ب وار ش ا س ه ب ک
شته شوم  م خودم ک ا ھ خواستم آن را منفجر کنم ت

نم ل ک ه درک واص زدور را ب م آن م ا، . و ھ ام
زدور ماشين  ده م ناگھان چشمم به زن و بچه رانن

دن بچه . افتاد که در رديف جلو نشسته بودند با دي
ردم رل ک وجود . ًدر بغل مادرش سريعا خود را کنت

ن دليل روشن و قاطعی بود که آن بچه در آن ماشي
نم ودداری ک ارنجکم خ ردن ن ر ک صميم . از منفج ت

ه  اده شدن از ماشين ب گرفتم اين کار را پس از پي

م ام دھ م انج أموران رژي ا م . ھنگام مواجه شدن ب
ود،  ر سر راھش ب ه ب ری ک ين کالنت ده در اول رانن

دم اده ش ين پي ن از ماش ود و م ف نم ا . توق ا ب ام
ر سرم ديگر امکان استفاده از ريختن مأموران ب

شه  ستم شي ا توان د و تنھ لب ش ن س نارنجک از م
وم سته و آن را بج انم شک يانورم را در دھ ا . س ب
ودم اده ب ين افت ه زم من . ًخوردن سيانور مسلما ب

رايم  دت آن ب ه م انی ک ت زم س از گذش ا پ تنھ
محل (نامعلوم است، در بيمارستانی در شھر مشھد

تگيريم ه) دس الی ک ا در ح اواکی ھ  در محاصره س
  .قرار داشتم به ھوش آمدم

  
تان و از  ان بيمارس ازجوئی در ھم کنجه و ب ش

مشت . ھمان دقايق اول به ھوش آمدنم شروع شد
رايط  ه در آن ش ود ک ئواالتی ب يلی، چاشنی س و س

د رود می آم ا توجه . جسمی وحشتناکم، بر من ف ب
يانور سموميت ناشی از خوردن س ه م دا ( ب ه بع ًک

و ود معل سته ب ته و نتوان صی داش ب ناق د ترکي م ش
، وضع )درست عمل کرده و موجب مرگ من شود

کنجه  د ش ه بتوانن ود ک ر از آن ب سمی ام وخيمت ج
ا  ان را در ھمانج طائی ش رون وس ول ق ای معم ھ

د ال کنن رمن اعم اج اطالعات -ب ا محت ه آنھ را ک  چ
من بودند و دليل بردن به بيمارستان و کوشش در 

اه دا ده نگ ودزن ين ب ز ھم ن ني شب را در . شتن م
ه  را ب بح م ردا ص دم و ف تان گذران ان بيمارس ھم

اولين شکنجه . ساواک مرکزی مشھد منتقل کردند
ستن  دم، ب ه ش ا آن مواج ا ب ه در آنج شتناکی ک وح
ردنم  زان ک دستھايم به ميله ھای يک پنجره و آوي

اين کار ھمراه با فحش ھای رکيک و . از آنجا بود
ام مدت تمسخر من صور ه در تم ه البت ت گرفت ک

دنم . شکنجه نيز ادامه يافت ه وزن وسنگينی ب ھم
ًروی دستھايم قرار گرفته و شديدا روی آنھا فشار 

ی شکنجه .  می آمد دم ول مدتی به ھمان وضع مان
گران چون از اين شکنجه طرفی نبستند، در ھمان 
د و  انم افتادن ه ج ا شالق ب حالتی که قرار داشتم، ب

. يزان مرا با غيض و کينه تمام شالق زدندپيکر آو
ه  ه گون ه من ب د ک ان آن بودن ران خواھ شکنجه گ
ای که نويسندگان مزد بگير جمھوری اسالمی در 

د  امی اطالعات خود" اين کتاب نوشته ان را " تم
م رار دھ ا ق ار آنھ ازمانم در اختي ا و س . از رفق

ع  ه موق ا ک ی از آنج ود ول آدرس خانه ھم مطرح ب
افی دستگير دند و فرصت ک اه ش ا از آن آگ ی، رفق

ه  اه را تخلي ھم داشتند که طبق قرار سازمانی پايگ
ود اتی ب د باراطالع ر فاق ن ام د، اي ال . کنن در ھرح

زدوران ساواک  ل شکنجه، م مقاومت من در مقاب
ن  ری را روی م کنجه ديگ ه ش ت ک ر آن داش را ب

د ان کنن ی . امتح وک الکتريک تگاه ش ا دس در آنج
ان . وجود داشت جالدان ساواک در حالی که ھمچن

ه و  ه طعن فحش ھای رکيک می دادند و ھر يک ب
سابی  ه ام را ح ا روحي د ت ی گفتن زی م سخره چي م
د،  انم افتادن ه ج د ب ا مشت و لگ دا ب د، ابت رد کنن خ
ی  د، حت نم در آوردن ده و از ت ايم را دري اس ھ لب

شيدند ائين ک ورتم را پ ی . ش تگاه الکتريک ه دس ب
ا ای زي ائی در سر سيم ھ ره ھ ود و گي دی وصل ب

ود ده ب ه ش ا تعبي ک از آنھ ر ي ايم را . ھ دست و پ
ا  گرفتند که نتوانم تکان بخورم و آنگاه سر سيم ب
ه  دنم از الل گيره ھای رويشان را به نقاط حساس ب
ويم،  ر گل ا زي ا روی پلک چشمانم ت گوش گرفته ت

ا و د....نوک پستان ھ ن . وشکمم وصل کردن در اي
.  تانم دستبند زده و اززمين  بلندم کردندحال به دس

باید بگویم که این مأموران مزدور 
جمھوری اسالمی که تنھا به خاطر 
طوالنی تر کردن عمر ننگين رژیم 
جنایت پيشه شان دست به قلم 
برده اند، حقيرتر، بی ارزش تر و 
رسواتر از آنند که من در اینجا در 
صدد افشای دروغ ھایشان در مورد 

اما، من یک شاھد زنده . خود برآیم
" ام که ھم خود به خاطر ندادن 

ام به دشمن، " تمامی اطالعات 
شکنجه ھای دستگاه جھنمی 
ساواک را تجربه کرده ام و ھم در 

دیده ام که آنھا زندان، مبارزینی را 
نيز به دليل ایستادن در مقابل 
جالدان، شکنجه ھای طاقت 
فرسائی را متحمل شده بودند،  پس 
می بينم که بر دوش من وظيفه 
دفاع از حقيقت، رفع اتھام از 
فرزندان فدائيم و در ميان گذاشتن 
 .آن با خلقھای مبارز ایران قرار دارد
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ه ھای ضخيم پنجره  ا دستبند از ميل را ب سپس، م
د زان نمودن اق آوي ان. ات ا روشن ( ناگھ ع ب در واق

ی تگاه شوک الکتريک ردن دس ان )ک شی در ج ، آت
ردم ان آتشی سوزان .  خود احساس ک دم در مي دي

بعد دستگاه شوک را قطع . تند و سريع می چرخم
د و  اتم شدندکردن اره دستگاه . خواھان اطالع دوب

ا قطع و وصل دستگاه شوک، . را روشن کردند ب
ورد ی خ ان م ن طرف و آن طرف تک ه اي رم ب . س

د و چه .... صداھائی در گوشم و در مغزم می پيچي
ه عذاب ....بگويم ًواقعا نمی خواھم در اينجا از ھم

نم . ھا و شکنجه ھايی که ديدم با تفصيل صحبت ک
را بگويم که شکنجه آويزان کردن، شالق فقط اين 

ا  ين ب ه و ھمچن د الي ت چن اب کلف ک طن ا ي ِزدن ب
شالق سيمی، شوک الکتريکی و غيره  چندين بار 
د را ش ن اج ورد م والی در م ای مت ی روزھ . در ط

ه از آن خون می  ود ک مچ دستم چنان زخم شده ب
ه از تحمل شکنجه . چکيد گاھی به خاطر عرقی ک

سته دنم نش ای روی ب ره ھ ردن گي ل ک ود، وص  ب
ذير نمی شد و شکنجه  شوک الکتريکی امکان پ

د ی کردن ال م ری را  اعم ر . ديگ کنجه گ ار ش يکب
چون ديگر ھيچوقت (جوانی که نامش را نمی دانم 

د ) او را نديدم وقتی از گرفتن اعتراف از من نا امي
ه من می  ه ب راه فحش ھای رکيکی ک شد، به ھم

تداد و از آن محل شکنجه  ت، گف رون می رف " بي
ه ". ما از اين شانس ھا نداريم به نظر می رسيد ک

اداش  رف در آورد، پ ه ح را ب ست م ی توان ر م اگ
رد ی ک ت م ز . درياف ل شکنجه ني در يکی از مراح

م . مرا نشانده و گفتند ھمه حرفھايت را بزن من ھ
ه می  ادر ک يم ن سر انقالب ای پ ام رفق شروع کردم ن

تگي يش دس دتھا پ ستم م ا دان ه آنھ د را ب ده ان ر ش
تن ايش را . گف الگی ھ ر ذوق زده ھمپ کنجه گ ش

ت دا زد و گف د: " ص ی زن ايش را م ". دارد حرفھ
فاکی  الدی و س ه ج ه ب ری ک کنجه گ ضدی، ش ع
ی  د و وقت ود، آم معروف بود و آنموقع در مشھد ب

ت نيد، گف ا را ش ده دارد : " آنھ الن ش الن ف ن ف اي
د ا". اطالعات سوخته می دھ ن، ساواک در آن زم

ود ا در مشھد شده ب ازه متوجه حضور چريکھ . ت
به ھمين خاطر برای دستگيری رفقا نيروی زيادی 
ز در  ود و عضدی ني رده ب اده ک را در اين شھر پي
ه  ازگی از تھران ب ه ت ی ب اين رابطه  در رأس اکيپ

  . مشھد آمده بود
  

د  ط چن د، فق اره ش ا اش ه آنھ وق ب ه در ف ه ک آنچ
ای فاکی ھ ه از س اه در نمون م ش زدوران رژي  م

رفتن  راف"ساواک مرکزی مشھد برای گ از " اعت
ًمن  و طبعا از مبارزينی بود که حاضر نمی شدند 

را تقديم حافظين نظم ضد " تمامی اطالعات خود"
د ران بکنن ه اي ر جامع اکم در دوره شاه ب . خلقی ح

د ل کردن ه تھران منتق را از مشھد ب دا م ا . ًبع ا ب ام
زی  اواک مرک رک س ن ت ای م کنجه ھ شھد، ش م

ھنگامی که به زندان کميته در تھران . پايان نيافت
منتقل شدم، بدنم به خاطر شکنجه ھای وارد شده، 

ود ی و . آش و الش ب وک الکتريک ر ش در اث
شکنجه ھای ديگر، احساس سنگينی در سرم می 

گوشم شنوائی . کردم و صدائی در مغزم می پيچيد
ه ود و ب ت داده ب ابق را از دس زان س اطر آوي  خ

ده  ج در آم ت فل ه حال ی و ب تھايم زخم دن، دس ش
  .بودند

  

ين سئوال يکی از جالدان از  ه، اول در زندان کميت
ته  ری افراش ا س اره ای؟ ب ه ک ه چ ود ک ن ب ن اي م

خش دادم م: " پاس دائی خلق ک ف ر ". چري او ب
ه در چشمانش موج می  ا غضبی ک آشفته شد و ب

ت ه گف ا طعن ی دان: " زد، ب ن را م ورم . ماي منظ

دا در "!... شغلت است ه بع ًاين گفتگو باعث شد ک
ال  ن اعم ر م ا ب ه در آنج ائی ک کنجه ھ ان ش جري

ه در مشھد ( کردند  از ھمان نوع شکنجه ھا ئی ک
ا  ه  در اينج و"صورت گرفت ک ا " آپول ه آنھ م ب ھ

ه )اضافه شده بود را ب ه م ، در يک مورد موقعی ک
، فالن فالن زيرزمين برده و شالق می زدند، گفتند

ستی دائی ني ی چريک ف غ بزن ر جي ده اگ در آن ! ش
ع  تم و وض ی داش ع آش و الش ان وض ع، چن موق
ه اصال نفسی نداشتم  ود ک يم ب ًجسمی ام چنان وخ

زنم غ ب ه جي ر . ک نيدم زي ه ش رف را ک ن ح ی اي ول
غ  ه جي نم ک رل ک شالق سعی می کردم خودم را کنت

ا ھر . و دادی از من بلند نشود ا اينحال ب شالق، ب
  .ناله ای می کردم

  
اه  ه شھربانی نگ را در کميت اه، م ازده م ه مدت ي ب
ازجوئی  ا ب داشتند و در تمام اين مدت  من مرتب ب

ودم ه ب کنجه مواج ه . و ش ويم ک م بگ ن را ھ اي
ًمنظور از شکنجه و آزار و اذيت من صرفا کسب 

ود ردن . اطالعات نب رد ک ا شکستن و خ رای آنھ ب
سليم  ه ت ادی روحيه من و ب شاندنم از اھميت زي ک

ود وردار ب ان . برخ ودم از مي ادری ب ن م ر م آخ
ه  ه ب نم ک تمديده ميھ ای س وده ھ شان و ت زحمتک
ھمراه فرزندانم به مبارزه انقالبی جاری در جامعه 
بر عليه رژيم شاه و اربابان امپرياليستش پيوسته 

تبليغات چی ھای رژيم شاه ھمواره مبارزين . بودم
ار ردم مسلح را خرابک دا از  م ه ج ست ک  و تروري

ه  د، ب ی کنن ل م ان عم افع آن ر خالف من وده و ب ب
د ه حضور يک . مردم معرفی می کردن در حالی ک

ر  ی اگ ارزين حت ان آن مب خانواده زحمتکش در مي
ه می شد،  م در نظر گرفت ه ھ وان يک نمون به عن
ين،  شيد؛ ھمچن ی ک ات م ر آن تبليغ الن ب ط بط خ

ه  دا متوج ن بع ه م ور ک ا ًآنط ن ب تن م دم پيوس ش
رای ديگر  خانواده ام به مبارزه، خود سرمشقی ب
شتيبانی از  خانواده ھای ستمديده ايران بود تا به پ
روی  ه و ني ه پرداخت ی در جامع ارزين انقالب مب

ستھا  ابودی امپريالي رای ن معنوی ومادی خود را ب
ک  اه و ي ه آزادی و رف يدن ب شان و رس و نوکران

رار ًزندگی واقعا انسانی  ب ران، ق رای ھمه مردم اي
ه . دھند به ھمين خاطر دشمنان توده ھا در حالی ک

ی  الش م م ت ديدا ھ شيدند، ش ی ک ام م ن انتق ًاز م
د رای . کردند که مرا به تمکين و تسليم وادار کنن ب

درک اھميت اين موضوع برای دشمن، بايد بگويم 
ی و  و سياس اد ج سلحانه در ايج بش م ه جن ک

ه صحنه مبارزاتی در جامعه و ا ب وده ھ شاندن ت  ک
ود اء می نم . مبارزه ، نقش بسيار برجسته ای ايف

وھم  وز ت دم ھن تگير ش ن دس ه م الی ک ی در س ول
امال  م شاه ک ودن رژي درت ب در  ق ه ق ًمردم نسبت ب
يع وارد  ی وس ا در مقياس ود و آنھ ه ب رو نريخت ف

د شده بودن ارزه ن حنه مب اه . ص م ش ابراين رژي بن
ه ع ود ک ر استفاده از روش ھنوز اميدوار ب الوه ب

ا  ھای ھميشگی سرکوب و فريب توده ھا، بتواند ب
ا  به سازش کشاندن زندانيان سياسی و آوردن آنھ
دن  ا کوبي ق آنھ ون و از طري شت تلويزي ه پ ب
ای  وده ھ ف ت ر ک ان ب سلح و ج ون م انقالبي
ست  درت و شک ان قدرق ود را ھمچن تمديده، خ س

د ا امي أس و ن و ي وه داده و ج ذير جل ی را در ناپ
د ن زن ه دام ا . جامع ه بازجوھ ود ک اطر ب ين خ بھم

ايم ار بي ا کن ا آنھ . ھمواره از من می خواستند که ب
ی می  ا کمک کن ه م حيله گرانه می گفتند که اگر ب
دگی  اه زن يم و آنگ دا کن ت را پي ه ھاي وانيم بچ ت
واھيم  راھم خ و ف رای ت ی را ب سيارخوب و راحت ب

ن  ه در اي د ک ی دادن ده م رد؛ و وع ه ک صورت بچ
د فرستاد دارس خواھن رين م ه بھت را ب در . ھای م

تمام طول دوران زندانم اين يکی از خواست ھای 
ع يکی از  ن، در واق ود؛ اي مقامات امنيتی از من ب

ه آن دست -آرزوھای آنھا بود  که البته ھيچوقت ب
  .نيافته و در نيل به آن ناکام ماندند

  
ه صفوف چري دانم ب کھای از پيوستن خود و فرزن

سر . فدائی خلق صحبت کردم ه پ ن ک من پس از اي
ری  ی يک درگي ايگان ط ادر ش ارزم، ن ق مب و رفي
ه شھادت  ی دشمن ب ا  نيروھای امنيت ه ب قھرمانان

، به ھمراه رفيق مصطفی )١٣٥٢ خرداد ٥(رسيد
ق  دائی خل ای ف ازمان چريکھ ه س عاعيان، ب ش

ان .  پيوستم ار دھه از آن زم ا گذشت چھ امروز ب
ه وجود ممکن اس ت نظرات گوناگونی در اين زمين

کسانی ممکن است بگويند وقتی زنی . داشته باشد
ارزه  د در مب ر نباي ت ديگ دانی اس احب فرزن ص

د ر خود . شرکت کن ی اگ ن فکر حت ا صاحبان اي ام
غ می  ده  را تبلي ن نظر و فکر عقب مان د، اي ندانن
ت و  ردان اس ار م ط ک ارزه فق ا مب ه گوي د ک کنن

ران داکثر دخت رکت ح د در آن ش ی توانن وان م  ج
بنابراين طبق اين نظر يک زن جا افتاده تنھا . کنند

ردازد ردن بچه بپ زرگ ک ار آشپزی و ب ه ک . بايد ب
اعی  ده و ارتج ب مان تی و عق نم نادرس ی ک ر م فک
ن  ه م ت ک ر از آن اس کار ت ر آش ن نظ ودن اي ب

م يح دھ ورد آن توض ا در م واھم در اينج ن . بخ اي
م ممکن ه يک فکر و نظر ھ  است مطرح باشد ک

ی گذاشته  مادر بايد بچه ھای خود را در جای امن
ارزاتی مشغول شود ار مب ام ک شايد . و بعد به انج

د  رد و باي ين ک وان چن ا بت ًدر شرايط ويژه ای واقع
اما واقعيت اين است که وارد شدن به کار . ھم کرد

ول  مبارزاتی ھمانند رفتن به يک مھمانی و يا به ق
ا آسودگی " پارتی "امروزی ھا وان ب ه بت نيست ک

تارنگھدارنده  ت پرس ه دس ثال  ب ه را م ال بچ ًخي

مقاومت من در مقابل شکنجه، ...
واک را بر آن داشت که مزدوران سا

شکنجه دیگری را روی من امتحان 
در آنجا دستگاه شوک الکتریکی . کنند

جالدان ساواک در حالی . وجود داشت
که ھمچنان فحش ھای رکيک می 
دادند و ھر یک به طعنه و مسخره 
چيزی می گفتند تا روحيه ام را 
حسابی خرد کنند، ابتدا با مشت و لگد 

س ھایم را دریده و به جانم افتادند، لبا
از تنم در آوردند، حتی شورتم را پائين 

به دستگاه الکتریکی سيم . کشيدند
ھای زیادی وصل بود و گيره ھائی در 
. سر ھر یک از آنھا تعبيه شده بود

دست و پایم را گرفتند که نتوانم تکان 
بخورم و آنگاه سر سيم با گيره ھای 
رویشان را به نقاط حساس بدنم از 

گوش گرفته تا روی پلک چشمانم الله 
تا زیر گلویم، نوک پستان ھا 

در این حال  .وشکمم وصل کردند....و
به دستانم دستبند زده و اززمين  بلندم 

  ... .کردند
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د ارتی ش د وارد پ پرد و بع ودک س ين . ک رح چن ط
اب  سموم کت ات م ا تبليغ اط ب ی ارتب موضوعاتی ب
اخير دشمن و نويسنده آن نيست که اشک تمساح 

ه است ا . ھم برای بچه ھای من ريخت اط ب در ارتب
ت الزم  ن واقعي ای اي اھی نيروھ رای آگ نم ب ی بي م

ه  ين شرايط و وضعيتی ک ه ب مبارز يادآور شوم ک
ی  ارزه م ه مب ه در آن ب ک جامع نفکران ي روش
ارگر و  ای ک وده ھ ه ت رايطی ک ا ش د ب پيوندن
د،  ارزه روی می آورن ه مب زحمتکش و ستمديده ب

ه . تفاوت بزرگی وجود دارد ه خاطر آورد ک د ب باي
اب و اگر دانشجويان و روشنفکران  دن کت ا خوان ب

در عين حال با آشنائی و باال بردن شناخت خود از 
ستم  ر سي ا در زي وده ھ دگی دھشتناک ت شرايط زن
دم  رده و ق ارزه پی ب ه ضرورت مب ھای طبقاتی، ب
در آن می گذارند، گرويدن توده ھای زحمتکش به 
رد ی گي ورت م ری ص ه ديگ ارزه در پروس . مب

صيب دبختی و م ج و ب ا رن شان ب ای زحمتک ت ھ
آنھا ظلم و ستم . گوناگون در زندگی خود مواجھند

شديد و ھم جانبه ای که بر آنھا اعمال می شود را 
د ه . با پوست و گوشت خود لمس و درک می کنن ب

ی  اھی انقالب ھمين خاطر تنھا کافی است که نور آگ
ا  ه آنھ افی است ک د؛ ک ان راه ياب دگی آن درون زن ب

ات رياکارا ثال خود را از زير تبليغ ه م ه  دشمن ک ًن
دا  ظلم و ستم و بدبختی ھای موجود را مصلحت خ
ذير  ر ناپ ه و تغيي ه ديگری جاودان ا ھرتوجي ا ب و ي
ارزه  ال مب ين ح د و در ع د، برھانن ی دھن وه م جل
ان  ال امک اکم را ممکن و عم ر وضع ح رای تغيي ًب

ه . پذير ببينند دون ھيچگون ان، ب در اين صورت آن
وئ ت ج اری و عافي ه ک ارزه محافظ دان مب ه مي ی ب

رار  بش ق ار جن ود را در اختي روی خ ده و ني آم
د داد اھد . خواھن واره ش ا ھم اريخ، م ول ت در ط

شرکت خانواده ھای کارگر و زحمتکش در مبارزه 
رکت  دون ش ارزه ای ب يچ مب ا ھ م و اساس وده اي ًب

ه . توده ھا نمی تواند به پيروزی برسد شايد مطالع
انواده ام ن و خ دگی م رايط زن ا ش ه ت سيری ک  و م

ک  وان ي ه عن ردم، ب ی ک ارزه ط ه مب تن ب پيوس
ردم،  رح ک اال مط ه در ب ر آنچ صداقی ب ه، م نمون

ارزه من . باشد دگی و مب شرح و توصيف کامل زن
ه  در زندان و بيرون از آن در دست تحرير است ک
ار  ل شده و در اختي ر تکمي دوارم ھر چه زودت امي

رد رار گي دگان ق ی. خوانن ن در ط ه م ک البت  ي
م  خنرانی در مراس اد"س اد ب اران ي اد ي ه در " ي ک

د کوچک  اختن دو فرزن ان ب الگرد ج ين س سی ام
ن دائی ) ارژنگ و ناصر( م ای ف از طرف چريکھ

اريخ  ق در در ت ی ٢٠خل اه م ھر ٢٠٠٦م  درش
ن  دودی در اي ا ح ود، ت ده ب ا ش ر پ ان ب انور آلم ھ

در اينجا نيز می خواھم خيلی . مورد صحبت  کردم
  . آن بپردازممختصر به

  
 بود که که زندگی سخت و دشوار من ١٣٤٧سال 

د در . باالخره به جدائی و طالق از شوھر، انجامي
رين  ورداری از کمت دون برخ ن ب رايط م ن ش اي
ی سرپناھی  امکان تأمين معاش و بدون داشتن حت

دانم را ن و فرزن ه م د، در -ک ده باش م ش وقتی ھ  م
انست پشت خود جای دھد، به تنھا کسی که می تو

ايگان  ادر ش سرعزيزم، ن ی پ د، يعن اھم باش و پن
الگی از . روی آوردم نج س ادرش را در پ ادر م ن

در او  ا پ ه من ب ان آغاز ک ود و از ھم دست داده ب
ستم . ازدواج کردم، او را به چشم فرزند خود نگري

ادر و  ق م ه عمي ا رابط ين م اطر ب ين خ ه ھم ب

دريج  مرا زندگی با نادر به ت. فرزندی بر قرار بود
ود نا نم سايل سياسی آش سياری از م ا ب رايط . ب ش

مبارزاتی جامعه در آستانه آغاز جنبش مسلحانه 
ی و  و سياس رف و ج ک ط ياھکل از ي در س

ادر و دوستان  ه وجود ن مبارزاتی خانه با توجه ب
د از  د می کردن ا رفت و آم ه م انقالبيش که به خان
رای من بوجود آو رد طرف ديگر، اين امکان را ب

م  ا داده و ک يم را ارتق ای انقالب اھی ھ وانم آگ ه بت ک
ردم ود . کم وارد عرصه مبارزه گ ن پروسه ب در اي

يس شناخته  رای پل ادر ب ی ن که فعاليت ھای انقالب
اتوری جنايت . شد در شرايط اختناق شديد و ديکت

کنجه  ود ش رايط وج ه و در ش اکم در جامع ار ح ب
م ش ای رژي دان ھ رون وسطائی در زن ای ق اه و ھ

اکم،  م ح ه رژي لزوم مبارزه ھر چه جدی تر بر علي
با تحت تعقيب  قرار گرفتن نادر از طرف ساواک، 
دگی  ه زن انواده ب ک خ وان ي ه عن ديم ب ور ش مجب

اوريم ی روی بي ه مخف ا جدی . نيم سير، ب ن م دراي
ه،  ارزه در عرصه جامع شتر مب تر شدن ھر چه بي

ارزاتی ار مب  جدی زندگی ما نيز ھر چه بيشتر با ک
د سال . در آميخته شد ا درعي ه ١٣٥٢ًتقريب ود ک ب

يس  ط پل تگيری توس دن از دس صون مان رای م ب
ه  رون آورم ک ا را از مدرسه بي مجبور شدم بچه ھ
دگی  ا زن در اين زمان رفيق صبا بيژن زاده که با م
ده  ه عھ ا را ب وزش آنھ سئوليت آم رد، م ی ک م

ير ًبه اين ترتيب، من و بچه ھا کامال در مس. گرفت
رفتيم رار گ ارزاتی ق دگی مب ا  حاال . يک زن ه م خان

ه  ه من در آن ب ود ک ده ب ه تيمی ش ديگر يک خان
ی  ھمراه رفيق صبا به کار تايپ، تکثير جزوه با پل

وديم شغول ب سيل م ی و استن ه . کپ انطور ک ھم
ره  آشکارا ديده می شود برای ما امر زندگی روزم

ود ده شده ب م تني ارزه الجرم درھ ا . و مب دگی آي زن
ھميشه يک روال دارد؟ من فکر می کنم که زندگی 
واھم  ی خ ت و م ته اس ره نداش ک چھ ت ي ھيچوق
وعی از  ود ن ارزاتی، خ دگی مب ه زن نم ک د ک تأکي
تم و  م و س و از ظل ان ممل ن جھ دگی و در اي زن
ست وع آن . وحشت برای زحمتکشان، عالی ترين ن

وع  ن ن ا اي بچه ھای من از ھمان آغاز زندگيشان ب
 آشنا شده و با آن زيسته و بزرگ می شدند زندگی

ی  د م ه رش ن رابط ز در اي شان ني و استعدادھاي
ت نم. ياف ف ک ه ای را تعري ان واقع د برايت . بگذاري

ه ای  ی، خان ا يک شناسنامه جعل ا ب ه م ھنگامی ک
رای  ری ب ار رئيس کالنت وديم، يک ب اجاره کرده ب
ه  ه توسط ب ادا خان ه مب برطرف کردن شک خود ک

ا ه در " خرابکاران"ن قول آن اره شده باشد، ب اج
شتر . خانه آمد ناصر که در آن زمان ھشت سال بي

ت ه دم در رف ری . نداشت قبل از من ب رئيس کالنت
دون درنگ و  از او نام پدرش را پرسيد و ناصر ب
ی  ود معرف در خ ادر را پ سرد، ن ی آرام و خون خيل
ی  ه در شناسنامه جعل کرد و ھمان نام مستعاری ک

ری بود را ه رئيس کالنت ادر ب  به جای نام واقعی ن
رد ھمسايه . گفت ا م ردم ناصر ب من تصور می ک

ه دم در  ود را ب ه خ امی ک د و ھنگ ی کن صحبت م
ری را دست  رساندم، او با ھوشمندی رئيس کالنت
ود تاده ب ود فرس ار خ ال ک رده و دنب ر ک ه س . ب

ه  براستی، نام اين برخورد جز ھشياری سياسی ک
دگ رديم از شرايط زن سر می ب ا در آن ب ه م ی ای ک

ود، چه اسم ديگری داشت؟ خالصه  ناشی شده ب
ه  ه ب ن ک بگويم، من و فرزندان خردسالم قبل از اي
اط  ديم در ارتب سازمان چريکھای فدائی خلق بپيون
با پسر ارشدم، زنده ياد نادر شايگان و گروھی که 
با نام او شناخته می شود، ھم، زندگی مخفی و ھم 

دگی رده و از ، زن ه ک ی را تجرب ه تيم  در يک خان
  .سر گذرانده بوديم

  
ا شما  ن حقيقت را ب ردم و اي دان برگ به شرايط زن
در ميان بگذارم که اگر انواع شکنجه ھای جسمی 
ادر  ز ق والنی ھرگ دت ط ک م م در ي ی آنھ و روح
ارزه در راه  ه مب ن ب زم م ان و ع شدند در ايم ن

تکش، خلل ی وارد آزادی و سعادت توده ھای زحم
ا  وده ھ ل دشمنان ت داری من در مقاب کنند و از پاي
ی  شه موجب دل نگران ز ھمي ا يک چي د، ام بکاھن

ه ترس . شديد من در زندان بود اعتراف می کنم ک
ده ای در  سيار آزار دھن ديد و ب ه ای ش و واھم

ود رده ب ن . وجود من رخنه ک ه از اي ترس و واھم
ه  ه من ب درجه که مبادا ساواکی ھای جنايتکار ک

ودم  پستی و بی شرفی آنھا با ھمه وجودم واقف ب
ا را  د، آنھ ت يابن ن دس ای م ه ھ ر گوش ه جگ ب
رار  ورد شکنجه ق دان آورده و م ه زن دستگير و ب

د ان . دھن ه آن کودک وع ک ن موض صور اي ی ت حت
وان  ف و حي ای کثي اواکی ھ ال س ه چنگ صوم ب مع

رد ی ک ه م را ديوان د، م ل . صفت بيافتن ت تحم طاق
زی در جالد و .  را نداشتمچنين چي ا آنق ساواکی ھ

رای  ود ب بی شرف و بی ھمه چيز بودند که بعيد نب
ا خود، آن  ردن من ب راه ک به سازش کشيدن و ھم

د ن فکر . کودکان را جلوی چشم من شکنجه کنن اي
ه  ه در کميت اه ک ازده م به خصوص در تمام مدت ي
ود بم می نم را آزار می داد و منقل . ًبودم، شديدا م

ان سلول به ھم ار در ھم دين ب ين خاطر بود که چن
ه خودکشی زدم ه وسايلی دست ب ا . کميته با تھي ب

شه  وردن شي ا خ ف، ب ای مختل رص ھ وردن ق خ
تھايم دن رگ دس ا بري ورده، ب ه . خ ارم ب ک

االخره از مرگ نجات  ی ب شيد ول م ک بيمارستان ھ
ل تحمل . يافتم رايم قاب ا ب تصور شھيد شدن بچه ھ

ار  صور گرفت ر از ت ا بدست ت کنجه آنھ دن و ش ش
خواننده ممکن است بپرسد . دژخيمان ساواک بود

ا  ی (که آيا شکنجه کودک توسط ساواکی ھ ه حت ک
ا  ت فرس نگين و طاق ان س ن چن رای م صورش ب ت

ی من )می نمود ی گرائ ، غيرواقعی و ناشی از ذھن
ه ان حزب اللھی .  نبود؟ ن ار ھم ا از تب ساواکی ھ

رادران دارھا و ب ان پاس ا، ھم ين ھ ون ھم م خ  ھ

اگر دانشجویان و روشنفکران با خواندن کتاب 
ا آشنائی و باال بردن شناخت و در عين حال ب

خود از شرایط زندگی دھشتناک توده ھا در 
زیر سيستم ھای طبقاتی، به ضرورت مبارزه 
پی برده و قدم در آن می گذارند، گرویدن توده 
ھای زحمتکش به مبارزه در پروسه دیگری 

زحمتکشان با رنج و بدبختی . صورت می گيرد
و مصيبت ھای گوناگون در زندگی خود 

آنھا ظلم و ستم شدید و ھم جانبه . اجھندمو
ای که بر آنھا اعمال می شود را با پوست و 

به ھمين . گوشت خود لمس و درک می کنند
خاطر تنھا کافی است که نور آگاھی انقالبی 
بدرون زندگی آنان راه یابد؛ کافی است که آنھا 
ًخود را از زیر تبليغات ریاکارانه  دشمن که مثال 

 بدبختی ھای موجود را مصلحت ظلم و ستم و
خدا و یا با ھرتوجيه دیگری جاودانه و تغيير 
ناپذیر جلوه می دھند، برھانند و در عين حال 
ًمبارزه برای تغيير وضع حاکم را ممکن و عمال 

در این صورت آنان، بدون . امکان پذیر ببينند
ھيچگونه محافظه کاری و عافيت جوئی به 

ی خود را در اختيار ميدان مبارزه آمده و نيرو
در طول تاریخ، ما . جنبش قرار خواھند داد

ھمواره شاھد شرکت خانواده ھای کارگر و 
ًزحمتکش در مبارزه بوده ایم و اساسا ھيچ 
مبارزه ای بدون شرکت توده ھا نمی تواند به 

 .پيروزی برسد
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انطور  ه ھم د ک تھيه کنندگان کتاب مورد بحث بودن
که در رژيم جمھور اسالمی آشکارا نشان داده شد 
الم و  ه ھای حکومت ظ رای حفظ پاي و می شود ب
ی  م نم ری رح ودک و پي يچ ک ه ھ ان ب ت بارش نکب

د ه . کردن ه ٦٠در دھ ور ب ه چط ديم ک ا دي ز م  ني
ران م سن و پاسداران وظيفه داده شد که به دخت  ک

شته  سال باکره تجاوز کنند تا به اصطالح پس از ک
د ه بھشت نرون ی . شدن توسط آنان ب ه حت ديم ک دي

کودکان شيرخواره را در بغل مادران شکنجه شده 
شيدند د ک ه بن ا . شان ب ه الجوردی جالد ب ديم ک دي

يرخواره ای را در  ودک ش ساوتی، ک ه ق ايش چ نم
ادر او  ازه م ر روی جن ه و ب ل گرفت ص بغ ه رق ب

ه  ر ک ات ديگ ی جناي ت؛ و خيل رگ پرداخ وم م ش
ا قاصر است ان آنھ ان از بي ورد شکنجه . زب در م

ال  ر س ود در اواخ ن خ اواک، م ان توسط س کودک
م ١٣٥٣ ً در جريان شکنجه يک کودک که اتفاقا ھ

سن و سال ارژنگ من بود، توسط جالدان ساواک 
رفتم رار گ ب . ق ک ش ه او در ي د ک ی ش ه م گفت

يک مسجد دستگير شده است و ادعای مذھبی در 
ه  ک جعب ودک، ي ه آن ک ود ک ن ب ا اي اواکی ھ س
ه  ر آن اعالمي ه در زي رده ک ی ک يرينی پخش م ش
ک  ه را ي ه آن جعب د ک ی گفتن ته و م ود داش وج

ساواکی ھای بی رحم . مجاھد به آن بچه داده است
ه  تيابی ب را ی دس فت ب وان ص امی "و حي تم

ر مشت و اين کودک، نه فقط ا" اطالعات  و را زي
لگد ھای خود گرفته و فضای رعب و وحشت زياد 

ودک   ه آن ک د بلک ود آورده بودن رای وی بوج ب
رده  زان ک م آوي ره ھ ای پنج ه ھ صوم را از ميل مع

ه من و . بودند در آن سال که برای شکستن روحي
دی زده  ه تقالھای جدي به تسليم واداشتنم، دست ب

اده می کر ه و برنامه ھائی روی من پي را ب د، م دن
اتاق ھوشنگ فھيمی، يکی از بازجوھای ساواک 

" کميته مشترک ضد خرابکاری" در به اصطالح 
شان  ه من ن ن کودک شکنجه شده را ب بردند و اي

می خواستند من حساب کار خود را بکنم و . دادند
م دستگير  ر ارژنگ و ناصر من را ھ ه اگ دانم ک ب

رد  د ک اری را خواھن ان ک ا ھم ا آن کنند با آنھ ه ب ک
ی، از من . کودک گرفتار در چنگالشان کرده اند بل

ين وضع  ا چن ايم ت ا راه بي ا آنھ ه ب تند ک می خواس
ھولناکی در انتظار بچه ھای من نباشد؛ و با ريا و 
د  نيرنگ وعده  ھميشگی خود را تکرار می کردن
ا، بچه ھای من را  ا آنھ که در صورت ھمکاری ب

ا" د"!! به بھترين مدرسه ھ نمی .  فرستادخواھن
دن آن کودک  خواھم حال و ھوای خود پس از دي
ن را  شکنجه شده را در اينجا توصيف کنم، فقط اي
بگويم که در آن وضعيت، اين ندا از اعماق وجود 
ھيد  ن ش ای م ه ھ اش بچ ه ای ک ر خاست ک ن ب م
ن بی شرفان وحشی و بی  ه دست اي شوند ولی ب

  .ھمه چيز نيافتند
  

االخره در  ش٢٦ب ال  ارديبھ زدوران ١٣٥٥ت س م
ه ارژنگ و  اه ھای سازمان ک دشمن يکی از پايگ
د  ناصر شايگان به ھمراه رفقای ديگر در آن بودن
ه  ش گلول ر آت پس آن را زي ائی و س را شناس

د رار دادن ان ق ائی ش ای امريک سل ھ اران . مسل ب
ت دن گرف اه  باري ر آن پايگ ر س ه ب ای . گلول رفق

اع از خود برخا ا مستقر در آنجا به دف ی ب ستند ول
يس و محاصره  توجه به کثرت نيروھای مسلح پل
ه ارژنگ  آن پايگاه در شعاعی وسيع، ھمه رفقا ک
د  و ناصر ھم در ميان آنھا بودند به جز رفيق حمي

د، شھيد  رار کن اشرف که توانست از آن مھلکه ف
الدن آل آقا، فرھاد صديقی پاشاکی، مھوش (شدند

ين نمی ای ک). حاتمی، احمد رضا قنبر پور اش چن
ا بلکه خون  ن رفق شد؛ و ای کاش نه فقط خون اي

ن را . ھيچ مبارزی بر زمين ريخته نمی شد ولی اي

دان  رين فرزن اک بھت ون پ ن خ ه اي م ک ی دان م م ھ
ا،  ا ھ ا، آل آق د اشرف ھ ران، خون حمي ی اي انقالب
ود  شايگان ھا و ديگر انقالبيون جنبش مسلحانه ب

ار ران را آبي الب اي ه درخت انق رد و  باعث ک ی ک
ه  ران ب ان اي ای قھرم وده ھ د ت ال بع ه دو س د ک ش
ه  طور وسيع و يکپارچه به ميدان مبارزه آمده و ب

بلی، در آن سال، فرزندان کوچک . جنبش بپيوندند
ن . من به شھادت رسيدند ران اي دوه بی ک درد و ان
ت ن اس ر در دل م ان . ام دن آن ھيد ش ا ش ی ب ول

ستند آ م نتوان اواک ھ ان س ده  دژخيم ا را  زن نھ
شيانه  ای وح کنجه ھ ت ش وده و  تح تگير نم دس

  .خود قرار دھند
  
  

من  اب دش سنده کت طالح نوي ه اص روز، ب ام
ا ( ا ت نش ھ ستين ک ق، از نخ دائی خل ای ف چريکھ

ه ساواک ) ١٣٥٧بھمن  ادری، در حالی ک با نام ن
ان  شتن آن ا و ک ه  رفق ه ب ا حمل ه ب اتی ک را از جناي

اختن ارژنگ و مرتکب شد، تبرئه می کند،  جان ب
ه  ناصر را به گردن رفيق کبير حميد اشرف انداخت
زدوران  ا از خود م و با بيشرمی و وقاحتی که تنھ
المی،  وری اس ات جمھ ه وزارت اطالع سته ب واب
ا و الجوردی  ا، خلخالی ھ اين ھم کيشان خمينی ھ

به او " جنايت" ھا ساخته است، اتھام ارتکاب به 
به نقد گذشته " که " رانیديگ"آنگاه از .  می زند

د ه ان ود پرداخت طالح " خ ه اص ه ب د ک ی خواھ م
د د کنن رف را نق د اش ای حمي ساوت ھ د . ق حمي

ه  ه ھم ران را ک ای اي ان خلقھ ن قھرم رف، اي اش
ا  دن ب ارزاتی طوالنی اش را صرف جنگي ر مب عم
تمديدگان  ورده س سم خ منان ق اران و دش جنايتک

ود ن ک. نم ه اي د ک ی کن د م سنده تأکي د نوي ار باي
". کسب و کار کسی نگردد"صورت گيرد تا مرگ 

ه ا ک ی (!!) ًواقع ت را م رمی و وقاح ی ش ه ب درج
د کنجه !بيني م دار و ش أمور رژي ن را م ؟ اي

د ه از . جمھوری اسالمی می گوي أمور رژيمی ک م

شتارھای بی  ار آمدنش خونريزی و ک بدو روی ک
اتی  ه جناي اب ب ز و ارتک ساوت آمي ه و ق رحمان

ار"ھولناک،  وده است و " کسب و ک دائمی اش ب
ن  شتار ھزاران ت تنھا يک قلم از قساوت ھايش، ک
ای  دان ھ اع در زن ی دف ی ب دانيان سياس از زن
اه در  ًسراسر کشور در طی مدت کوتاه تقريبا دو م

ال  د١٣٦٧س ی باش تمداد .  م ا اس ابراين آي بن
ه " ديگرانی"نويسنده کتاب دشمن از  د " ک ه نق ب

دگذشته خود پرداخ ه ان رای رونق دادن "ت ، جز ب
ونی جمھوری اسالمی و " کسب و کار" به  ا کن ت

ا کسی  تداوم جنايات ھولناکترش نمی باشد ؟ و آي
د،  وردار باش سانی برخ رافت ان داقل ش ه از ح ک
ی  ن خواست م ه اي ت ب ه دادن پاسخ مثب حاضر ب

  شود؟
  

ر وزارت اطالعات زد بگي ادری م ! نه خير، آقای ن
ز نمی تا من زنده ام و  م ھرگ می توانم شھادت دھ

ک  دان چري ون فرزن م خ ی دھ ازه نم ذارم و اج گ
ر در  گ و ناص ا ارژن ون رفق ه خ دائيم و از جمل ف
رای فريب  دست شما دشمنان مردم به وسيله ای ب
. ستمديدگان و سياه کردن روزگار آنان تبديل شود

د ساح نريزي ن اشک تم دان م رای فرزن ماھا ! ب ش
ه  ستيد ک سانی ھ ان ک ر ھم صوم و جگ ان مع کودک

ه  د بھشت ب ا دادن کلي گوشه ھای خانواده  ھا را ب
ا فرستادن  ه و جان عزيزشان را ب شان فريفت دست
ين امروز،  د؛ و ھم ين می گرفتي ادين م ه مي آنھا ب

ر  ان زي دام نوجوان ال، ١٨اع ار" س سب و ک " ک
د ی دھ شکيل م ان را ت انونی ت می و ق ا، . رس ام

اھی مکار حاال که با ناشی گری به!! خب  جلد روب
ن  ان م اک کودک ينه چ دار س ود را طرف ه و خ رفت

اب  اد"جلوه می دھيد، حداقل دراين کت م "انتق ی ھ
ا  ه آنھ به ھمپالگی ھای ساواکی تان می کرديد و ب

زل"می گفتيد شما که آن  ل شناسائی " من را از قب
کرده و می دانستيد که دو کودک در آن زندگی می 

ل ه طريقی عم ه جان آن دو کنند، چرا ب د ک  نکردي
ان  حفظ شود؟ چرا با وجود آگاھی به حضور کودک

اع در آن  ی دف زل"ب ردن "من اران ک ه ب ه گلول ، ب
ان را  سل ھايت ا آتش مسل آنجا پرداخته و بی محاب
ا گشوديد و پيکر ھر يک از  به روی ساکنان آنج
ه  د و ب آنان را با ده ھا گلوله سوراخ سوراخ کردي

شتن آ ا ک ب ب ن ترتي ان، اي ت "ن کودک جناي
ين " ھولناکی د؟ چرا چن اد"آفريدي ساده ای " انتق

داری از  د؟ طرف ان نکردي الگی ھايت ه ھمپ را ب
  ساواک تا به کجا؟

  
رای تمسخر  اما، از سخنان باال که آنھا را بيشتر ب
الع  رای اط ذريم،  ب ردم، بگ ان ک ادری بي ای ن آق
شته  ه داستان ک خلقھای مبارز ايران بايد بگويم ک

دن ت ش ه دس ن ب ک م دان کوچ ود "  فرزن خ
، بھيچوجه جديد نبوده وداستان ساواک "چريکھا

ت ه ای اس اخته کھن ان . س تان را درھم ن داس اي
ای کوچک،  زمان بالفاصله پس از شھادت آن رفق
ت  ک موقعي د و در ي ن گفتن ه م ن ب دان اوي در زن
ديگر مرا تحت فشار قرار دادند که چنان چيزی را 

ای ف ه چريکھ ر علي ودم ب ان خ ا زب ق، ب دائی خل
نم الم ک صر . اع ور مخت ه ط وع را ب ن موض اي

  .توضيح می دھم
  

د  ھادت دو فرزن ه از ش ن چگون ه م ن ک رح اي ش
ر من  ه ب ن ک دلبندم در زندان اوين با خبر شدم، اي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 رفيق شهيد ناصر شايگان



  صفحه               113شماره                                      م فدايي پيا
 

 

٩ 

شان دادم، در  ی ن س العمل ه عک ت و چ ه گذش چ
د ی گنج ا نم ين . اينج ه در اول ويم ک ن را بگ ا اي ام
ه فرصت به دفتر ز داد رو ب ندان رفتم و با داد و بي

ی" روان روح ن" (س دان اوي يس زن تم) رئ : گف
ردم " وی دل م د ت ی خواھي شتی م ه وح ما چ ش

وجيھی  بياندازيد؟ چرا اين بچه ھا را کشتيد؟ چه ت
د؟ جواب  برای کشتن اين دو کودک خردسال داري
انطور  ا طبق معمول ھم ًدنيا را چه می دھيد؟ حتم

د که ھميشه در روزنامه  ھايتان می نويسيد خواھي
ل"گفت که آنھا  شته شدند" در درگيری متقاب ." ک

ری "بلی، : "و با خشم وتمسخر اضافه کردم درگي
أموران ساواک و دو بچه" متقابل  ١٢-١٣ بين م
ول می !! ساله چه کسی چنين چيزی را از شما قب
زی "  کند؟ ود و چي سروان که تا اين مدت آچمز ب

ان ا ل گرفت و نداشت بگويد ناگھ ُز حرفھای من ب
ت ود: "گف ل ب ری متقاب انم، درگي ی خ ی از . بل يک

ن ." مأمورھای ما را يکی از بچه ھای تو کشت اي
د ران آم ن گ ه م ی ب رف خيل ه . ح ا درخان تم آي گف

ان ١٢-١٣برادر ًساله داری؟ اصال بچه ای در چن
رد و ماشه اش  د دستش اسلحه بگي سنی می توان

را م در ش ازه آنھ شد، ت ه را بک شتناک گلول يط وح
ا . نه خير، اين يک دروغ است! باران خانه شما ھ

د . اسلحه داشتيد أموران جانی ساواک بودن ن م اي
ستند سل ب ه مسل خالصه، در ." که بچه ھای مرا ب

د  ايم ببرن آخر من خواستم که مرا سر جسد بچه ھ
  .که  گفت نمی شود و مرا به بند برگرداندند

  
ردای آن روز س ف ا پ ردا و ي روان ف ه س ود ک  ب

رد رش بب ه دفت را ب ه م تاد ک أمور فرس ی م . روح
تم ت. رف ه آن روز زدم : " او گف ائی ک از حرفھ
من با مأمورانی که در آن درگيری بودند، . ناراحتم

ردم حبت ک ه. ص ان چي د جري ی دوني ما نم آن . ش
ا  و را چريکھ مأموران به من گفتند که بچه ھای ت

ن.". کشتند ه اي  شکل حرف حاال سروان روحی ب
ا  ه ھ ا آن بچ ه گوي ی اش ک ل"قبل ری متقاب " درگي

ه  د را ب ام جدي کرده اند را پس می گرفت و اين اتھ
شاند تم. جای اتھام قبلی می ن : " من در جواب گف

ما  نگين، ش ری س امی و درگي ره نظ در آن محاص
شتند ا را ک ه ھ ا بچ ه چريکھ د ک وری فھميدي . چط

ه:" او گفت!" خود آنھا که شھيد شدند ، رفقايت ن
د رار کردن شتند و ف و را ک ای ت ه ھ در آن ." (بچ

ه  راری صورت گرفت ه ف ستند ک ا می دان ان آنھ زم
د رده ان رار ک ر ف د نف ه چن د ک ). ولی فکر می کردن

ل  ه ھيچوجه قاب حرف سروان ساواکی برای من ب
تم. قبول نبود ه او گف خب، :" اين را با اين جمله ب

ر ان ا تي د اگر رفقای من به سوی بچه ھ دازی کردن
د ن را فھميدي ا اي ما از کج د، ش رار نمودن " ؟.و ف

د  ه دروغ می گوي ود ک وم ب سروان که آشکارا معل
ل داد رد وتحوي دی ک رھم بن اتی س ن . توجيھ در اي

چھارچوب جدل من با او ادامه يافت و در آخر من 
شان  ه من ن ا را ب باز اصرار کردم که جسد بچه ھ

د ت. بدھن ود: " سروان گف ی ش ر آ. نم ا را ديگ نھ
  ."دفن کرده اند

  
ه از  ه آتشی ک ران بگويم ک ز اي ردم عزي به شما م
ه می  ون زبان ود، اکن اده ب ل در دل من افت خيلی قب

ھنگامی که درکميته بودم و بازجوھا به من . کشيد
فشار می آوردند که با آنھا ھمکاری کنم تا بچه ھا 
تادن  ده فرس ه وع ان ک ان زم د؛ در ھم دا کنن را پي

را به من می دادند ولی " به بھترين مدارس "آنھا

دند،  ی ش ه م ن مواج ه م اطع ن واب ق ا ج ب
منوچھری، يکی از شکنجه گران جانی ساواک به 

اتو خودم : " من فحش می داد و می گفت بچه ھ

جسدھاشونو برات می آرم و به صورتت . می کشم
ن سخن ھمينطور در دل ."  تف می اندازم زخم اي

ايم را حال می خو. من بود استم بروم جسد بچه ھ
ر  وچھری و ھ ان من ه صورت ھم ودم ب نم و خ ببي

  .ساواکی مزدور دم دستم، تف بياندازم
  

ا، ارژنگ و  اتھام ساواک مبنی بر اين که  چريکھ
ناصر را کشتند، در آن زمان در ھمان محدوده ای 

ه درجه . که مطرح شد باقی ماند ه ب ا ک ساواکی ھ
اه د تنفر مردم از خودشان آگ د، جرأت نکردن  بودن

د شان اعالم کنن ه ھاي امی را در روزنام . چنين اتھ
ا  ايم ت ار بي اما، آرزويشان آن بود که من با آنھا کن
ه  ن در جامع ان م زی را از زب ين چي د  چن بتوانن

ن . پخش کنند ا اي اين آرزو را در دل خود داشتند ت
ال  ه در س أس و ٥٦ک و ي ه ج رايطی ک  در ش

ان زن ه مي کاری ب وده و سازش وذ نم دانيان نف
ان فضائی  گسترش می يافت، به اميد آن که در چن
د خورد،  ه ھدف خواھ م ب ورد من ھ تيرشان در م

د ا من مطرح نمودن ا . ًصراحتا خواست خود را ب ت
د سال  ه خاطر دارم عي ه ب ه در ٥٦جائی ک ود ک  ب

مورد مالقات زندانيان با خانواده ھايشان اندکی از 
شان کاس ختگيری معمول دانيان س د و زن ته بودن

د ی رفتن ات م ه مالق ر ب روان . سياسی راحت ت س
دی  م بن ن از ھ د ت روحی، رئيس زندان اوين از چن

ود يده ب ن پرس ای م ی : " ھ ات نم عيدی مالق س
ه : " آنھا ھم گفته بودند" خواھد؟ مالقات حق ھم

سروان !" چرا نمی خواھد. زندانيان سياسی است
ر و پس به او بگو: " روحی گفته بود اد دفت د بي ئي
رد ات بگي فارش ." مالق ا و س ديانم  حرفھ ھمبن

ه د ک د و اصرار کردن : رئيس زندان را به من گفتن
ادر"  ختگيری ! م ات س ورد مالق ه در م اال ک ح

ی  ه م و ک رو و بگ م ب و ھ د، ت ی کنن ابق را نم س
ات داشته باشی ام طول ". خواھی مالق من در تم

ه بودم  که دستگير شد١٣٥٢زندانم از بھمن سال 
ه سال  ات نداشتم١٣٥٦تا آن زمان ک ود، مالق .  ب

رای  در آن سال بازرسانی از طرف صليب سرخ ب

دار  بررسی وضع زندانيان سياسی، از زندان ھا دي
ًمی کردند و ساواکی ھا می خواستند که اگر احيانا 
آنھا ما را ديدند، پيش آنھا از نبود مالقات شکايت 

ديانم . نکنيم م بن تمبا اصرار ھ دان رف ر زن ه دفت . ب
د . راستش دلم قرص نبود تم نکن پيش خود می گف

ازی از من  د امتي ا بخواھن به خاطر اين تقاضا آنھ
د ود. بگيرن ی . حدسم درست ب دان وقت ر زن در دفت

مالقات : سروان روحی چشمش به من افتاد پرسيد
ه  د و گرن د بدھي ر می خواھي تم اگ می خواھی؟ گف

يچ حبت. ھ رم ص رد ن عی ک االخره او س د و ب  کن
رد ات : " حرف اصلی اش را مطرح ک و مالق ه ت ب

ه  ائی و بگوئی ک ه شرط آنکه بي ی ب يم ول می دھ
د شته ان ت ک ت را رفقاي ه ھاي ه . بچ ی ک الم کن اع
شتند و ک من در جواب در ." چريکھا بچه ھای من

سر  ه آن اف ودم ب ه خشمگين و عصبانی ب الی ک ح
تم واھم: " گف ی خ ات نم د . مالق ه بن را ب م

د ت." برگرداني ت و گف روان از رو نرف رو : " س ب
فکرھايت را بکن و ھر وقت راضی شدی مرا خبر 

  ."کن
  

اھی از آن  وز مدت کوت يم، ھن ھمانطور که می دان
ان  د سال (زم ا خيزش ) ٥٦عي ه ب ود ک نگذشته ب

اه از  ت ش ساط حکوم ران، ب ردم اي ه م ک پارچ ي
وده . جامعه ما برچيده شد ی متاسفانه انقالب ت ول

ستند  ستھا توان د و امپريالي ور ش ران مالخ ای اي ھ
د ا قالب کنن ردم م ه م از . خمينی را به جای شاه ب

ون  ذرد و اکن آن زمان تا به امروز سه دھه می گ
ديمی  ِدر شرايط جديدی شاھد آن ھستيم که قصه ق
ط  روز توس د، ام از ش ان س ه در آن زم اواک ک س

ر  ه ت ر و رذيالن ه ت ان، وقيحان الگی ھای آن از ھمپ
صنوعی  رگ م اخ و ب ردن ش افه ک ا اض ل ب قب

ارت ساواکی . جديدی، تکرار می شود اين بار، عب
ه ارژنگ و ناصر را  ن ک ر اي ا "ھا مبنی ب چريکھ

شتند ا را ". ک شتند"آنھ ت ک رف "رفقاي ، از ط
د  ه  حمي المی ب وری اس ر جمھ زد بگي سنده م نوي

ت ده اس ديل ش شت، تب ا را ک ه ھ رف بچ ن . اش اي
ان  زدور، اول ج ا ارژنگ و ناصر را م اختن رفق ب

د  دازد و بع به گردن رفيق کبير حميد اشرف می ان
ائی  ازجوئی از رفق د صفحه ب ه رخ کشيدن چن با ب

ه -که اسامی آنھا را ذکر کرده ی ب  بدون اين که حت
ا  ر آنھ ه ب گوشه ای از شکنجه ھای وحشتناکی ک
رفتن  رای گ ثال ب ه م ًاعمال شده بپردازد و بگويد ک

ات از ران اطالع ی آھنگ ن روح ی بھم ق گرام  رفي
اره  ه دم مرگ رسانده و دوب ا او را ب چگونه بارھ
کنجه  ر ش االخره او را در زي د و ب ده اش کردن زن

ه مگر بچه ھای -شھيد ساختند -١٣ می پرسد ک
ا  داشتند ١٢ شتر از آن رفق  ساله چه اطالعاتی بي

که حميد اشرف آنھا را کشت؟  بگذاريد در پاسخ، 
سر کوچکیمن از اين م ه آن پ ه  زدور بپرسم ک ک

 به من ١٣٥٣ھمپالگی ھای ساواکی شما در سال 
ا او را  ه آنھ نشانش دادند، چقدر اطالعات داشت ک
ا  د؟ آي ه عذابش دادن به زير شکنجه کشيده و آنھم
ار  ا گرفت اگر ارژنگ و ناصر ھم زنده به دست آنھ
سلما شکنجه  ه، م ا ن ان شکنجه ھ د، ھم ًمی آمدن

ار ائی ده ب صوم ھ ودک مع ه آن ک ه ب دتر از آنچ  ب
ن  را اي د؟ چ ی کردن ال نم ا اعم ر آنھ د را ب دادن
ن  د و اي ی گوئي ان نم ده کتابت ه خوانن ت را ب واقعي
د  د؟ بروي ی کني ان م ا پنھ شم آنھ موضوع را از چ

د " ھولناکی"قبل از اين که رفتار  را به رفيق حمي
ال  رای اعم وجيھی ب د، ت سبت دھي رف ن اش

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 رفيق شهيد ارژنگ شايگان
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ا ه ھمپ دجنايتکاران ا کني ان دست و پ ا . لگی ھايت ب
ون را  ره انقالبي د چھ ا شما نمی تواني اين ترفند ھ

ازيد ه دار س ا . خدش ن روزھ ه خصوص اي ن، ب م
م  ود و دل ی ش گ م ايم تن ه ھ رای بچ م ب ی دل خيل

م تصور . ھوای آنھا را می کند وز ھ ال، ھن با اينح
ايم بدست  ادن بچه ھ دھشتناک افت
شکنجه گران ساواک مرا آزار می 

رای . دھد ه ب م ک م می دان ن را ھ اي
المی  وری اس ای جمھ اتی ھ اطالع

ان امری  ه چن " طبيعی"شکنجه ب
ه فقط وجود آن را  تبديل شده که ن
ردم  ود از م ای خ ياه چالھ در س
ه آن را در  د بلک ی کنن ان نم پنھ
ايش  ه نم م ب ا ھ ا وخيابانھ کوچه ھ

د ی گذارن ان و -م ه زن ه ب ه حمل  ک
در خونين کردن سرو صورت آنان 

ان  روز روشن، ضرب و شتم جوان
ا،  ردن آنھ ه گ داختن ب ه ان و آفتاب
انی  نمونه ای از شکنجه ھای خياب

  .شان می باشد
  

  !خلقھای مبارز ايران
ی  ر م ه س ائی ب روز در دني ا ام م
بريم که مملو از فقر و گرسنگی و 
ت ونريزی اس گ و خ ساد و جن . ف

ه  ان سرمايه داری است ک ن جھ اي
انو دگی خ ر روز زن ای ھ اده ھ

اس  تکش در مقي ارگر و زحم ک
ای  رخ ھ ر چ ونی را در زي ميلي
ه و  ود ل تم  خ م و س تثمار و ظل اس
لورده می کند و آنھا را به خاک و 

شد ی ک ون م ای . خ ين دني چن
رای  وحشتناک و پر رنج و عذاب ب
ر  د تغيي د و می توان ستمديدگان باي

ود ون ش ه و دگرگ رای . يافت ا ب ام
ا  ار، متأسفانه و ب ن ک زار درد اي ھ

ر  ونين و پ ی خ سوس، راھ و اف
وار در  عب و دش نگالخ و ص س
ای  وده ھ ا ت ه مطمئن يش است ک ًپ
شيده و  صيبت ک ده، م استثمارش
دن  رد ش دای خ ه ص ده  ک رنجدي
رح  ر چ شان در زي تخوان ھاي اس
تثمار و  ين اس ای ماش ده ھ دن
رمايه داری  ان س ن جھ رکوب اي س
ا عزمی  ھر روز شنيده می شود، ب

دم . واھند پيمودقاطع آن را خ من ق
ا  در چنين راھی گذاشتم و امروز ب
ن  ه در اي ھمه رنج و عذاب ھائی ک
زان و  شيده و عزي سير ک م
ت داده  ايم را از دس رين ھ عزيزت
ويم  ام، باز با سری افراشته می گ
ن  ه م ارزه ای ک دگی و مب راه زن
پيمودم، راھی درست و در خدمت 
ردم  ارزات م تالی مب د و اع رش

ران در را ه آزادی و اي يدن ب ه رس
ود عادت ب ار . س ا افتخ م ب ن را ھ اي

ه  ويم ک ی گ ه و م شه گفت ھمي
فرزندان کوچک من خدمت بزرگی 
ستی در  به رشد جنبش نوين کموني

اما اين را ھم با شما . ايران نمودند

ان  ان زم ه از ھم ان نکنم ک در ميان بگذارم و پنھ
زرگ و  که در زندان بودم در مورد کودکانم غمی ب

ه فکر  آزار دھنده ای با من بود و آن اين که آنھا ب
خاطر کم سن و سالی شان، راھشان را در زندگی، 
دادھا،  د بلکه در سير روي خودشان انتخاب نکردن

د رار گرفتن ه خود در آن مسير ق ن فکر . خود ب اي
ايعی  ه فج ی ب ی امروز وقت مرا بسيار آزار داده ول

ده در خي ا ش ان رھ رای کودک ران ب ه در اي ا ک ابانھ
ی از  نم، وقت ی ک ر م د، فک ی افت اده و م اق افت اتف
ال در  م سن و س صوم ک ران مع دن دخت انی ش قرب
شرت و در  يش و ع ای ع بازارھ
ی  تجارت سکس مطلع می شوم، وقت
ک  ان ي ده کودک ه ش سدھای خف ج
خانواده کارگری را به نظر می آورم 
ک  أمين ي اتوان از ت ان ن ه پدرش ک
رط ان، از ف رای آن ان ب ه ن  لقم

شته و  ان را ک استيصال اول آن کودک
ی  د، و خيل ودش را دار ميزن د خ بع
ر روز در  ه ھ ر ک ايع ديگ ی فج خيل
د،  جلوی چشم ھمه مان اتفاق می افت
ان  ن کودک ا اي ه آي اه می پرسم ک آنگ
ان  شان را خودش م راه زندگي ھ
ا  د؟ آي ی کنن د و م رده بودن اب ک انتخ
ارگر و  ای ک انواده ھ رای خ ا ب ًاساس

ا تکش ب ان زحم ده ش ان رنجدي  کودک
رای  ابی ب ان انتخ ت امک ھيچوق
سانی  زيستن در يک شرايط حداقل ان
ه  اد آوردن ھم ا بي ود دارد؟ ب وج
ًاينھا، می بينم که اتفاقا بچه ھای من 
ه در  تند ک انس را داش ن ش داقل اي ح
ی  شان، در محيط دگی کوتاھ ول زن ط
ت  ار از عشق و محب ه سرش الم ک س

دگی ک ود، زن ان ب ه آن سبت ب دن . ردن
رين و  رم صديق ت آنھا  در آغوش گ
آگاه ترين کمونيستھای انقالبی ايران 
در،  ش پ ا نق رای آنھ ک ب ه ھري ک
م را  رادر و معل واھر، ب ادر، خ م

در آغوش . داشتند، بزرگ می شدند
شايار  ا، خ ری ھ ر جعف ی اکب عل
ا  ژن زاده ھ با بي ا، ص نجری ھ س
االخره  ا و ب ،اعظم روحی آھنگران ھ

ر مھر آنھ! چه سعادتی ان  پ ا در دام
روی  ادر غ ون م ادری چ ت م و محب

  .پناه داشتند
  

اتی  تم واقعي ا گف ا اينج ه ت ه آنچ ھم
يچ  يچ کس و ھ ه ھ ستند ک وده و ھ ب
من  ر دش اب اخي ه کت ابی، از جمل کت
ه  رده و ب نمی تواند آنھا را وارونه ک
ردم  ورد م ه خ اری ب اريخ نگ ام ت ن

ستر . بدھد ران در ب اميدوارم مردم اي
ارزات م مب رنگونی رژي ا س ود ب  خ

ردن  ين ب المی و از ب وری اس جمھ
ه ای آزاد و  شان، جامع ه دشمنان ھم
ه  د ک ا کنن ر پ عادتمندی را ب س
ه  ق و ھم دائی خل ای ف چريکھ
ا  وده ھ انقالبيون و مبارزين صديق ت
ه  رده، ب ارزه ک ائی آن مب رای برپ ب
ی از  شيده وحت ج ک اطر آن رن خ
  .ريختن خون خود نيز دريغ نکردند

  )مادر شايگان(مه سعيدي فاط
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  شعر
  !تقديم به رفيق مادر

  
 اي روي تو نقش و نشان
 از عشق و خشم اين جهان

  
 هر دست تو يك گل بود

  تو چون گل ستانجان اي
  

 دستان چو بر بندي به هم
 گران هر يك شود مشتي

  
 چون واگشايي هر كدام

 آن يك غنچه ي زيبا در

 * * *  
 آن غنچه هاي نازنين

 قهرمان در ياد خلقي
  

 وين مشت هاي پر خروش
 بخشد به ما توش و توان

  
 هر زمان ياران من در

 خيزند و خيزانند، هان

* * *   
 ن نمااي ابله انسا

 گمان دانم كه داني بي
  

 از ما چو مردي افكني
 زنان افكنده گردي با

  
  

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

 "تهمينه"
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با سالم به ھمه رفقا و دوستانی کـه در اتـاق 

حضور دارند و با تشکر از تک تک شـما عزيـزان 

که با حضورتان در ايـن جلـسه امکـان برگـزاری 

 بحث ھمانطور که می دانيد.  آن را مھيا کرديد

يکھـای چر"امشب بر سر کتابی است به نام  

فــدائی خلــق از نخــستين کــنش ھــا تــا بھمــن 

موســسه مطالعــات و "کــه از ســوی "  . ١٣٥٧

کـه يکـی از نھـاد ھـای " پژوھشھای سياسی

وابسته به وزارت اطالعات جمھـوری اسـالمی 

ميباشــد در بھــار امــسال در بــازار کتــاب توزيــع 

البته موسسه مزبور بـا گذاشـتن . شده است

ــه  ــادری  ب ــود ن ــام محم ــه ن ــوان اســمی ب عن

ــار  ــک ک ــرده آن را ي ــاب، ســعی ک ــسنده کت نوي

. شخصی جلوه بدھد و خودش را کنار نگھدارد

در ھر حال  بـا توجـه بـه ماھيـت نھـاد منتـشر 

کننــده ايــن کتــاب آنچــه اھميــت دارد افــشای 

اھداف دشـمن و مقابلـه بـا خطـی اسـت کـه 

کتاب مـی کوشـد بـا تحريـف تـاريخ بـه جوانـان 

 ھـم بگـویم کـه بـا البته ايـن را. کشورالقاء کند

ــشر  ــه رســوائی شــديد و آشــکار منت ــه ب توج

کننـــدگان ايـــن کتـــاب ، جعلـــی و دروغ بـــودن 

ــری  ــی ام ــای مردم ــرو ھ ــرای ني ــب آن ب مطال

ولی واقعيت اين است که مردم . بدیھی است

 در صـف مخـالفين رژيـم ظـاھراما با عـده ای 

طرف ھستند که بـا ھـر سـازی کـه جمھـوری 

يدن ميکننـد اسالمی می زند  شـروع بـه رقـص

وگــاه چنــان خــوش رقــصی از خودشــان نــشان 

می دھند  که خود جالدان حاکم ھم انگـشت 

به دھان می شوند، و از آنجا که تجربه نـشان 

داده که اساسـا دروغھـای رژيـم از ايـن طريـق 

ــژواک وســيع تــری پيــدا مــی کنــد ودر واقــع،  پ

حرفھا و تبليغات ايـن عـده گوشـھائی را بـرای 

ری اسالمی آمـاده مـی شنيدن اراجيف جمھو

کند؛ از اين جنبه است که به خصوص افـشای 

اھــداف و مقاصــد و مطالــب دروغ ايــن کتــاب 

مـا ھـم اکنـون بـا  . برجستگی پيدا می کند 

داســـتان ســـرائی ھـــای ايـــن جماعـــت 

مــواجھيم کــه ھنــوز چيــزی نــشده  کتــاب 

و فـــارغ از " تحقيقـــی"دشـــمن را کـــاری 

ـــــری ھـــــای "باصـــــطالح  ـــــه نگ يکجانب

و يا بـا کـسانی . جا می زنند" يکايدئولوژ

مواجھيم که در تالش انـد تـا انتـشار ايـن 

تـابش نـوری بـر زوايـای تاريـک "کتاب را  

شل شدن قفـل ھـای "کشور و يا " تاريخ

جلــوه " آويــزان بــر ســر در اســرار دولتــی

براســتی کــه گوينــدگان چنــين ! بدھنــد

سخنانی چقدر مـردم مـا را سـاده تـصور 

ن حرفھايـشان تنھـا يـک  اينھا با ايـکرده اند؟ 

بار ديگر نشان می دھند که  حاضر ھستند در 

بـــساطی کـــه بـــساطی ھـــم نيـــست مثـــل 

ھميشه به پايکوبی برخيزنـد و بـه ايـن ترتيـب 

بازھم سھم خودشان را در طـوالنی تـر کـردن 

عمــر رژيــم دار و شــکنجه جمھــوری اســالمی 

  .ايفا کنند

روشــن اســت کــه کوشــش کــامال آشــکار ايــن 

ردن واقعيت ھـای يـک دوره از کتاب مخدوش ک

تاريخ مبارزاتی مـردم ماسـت تـا از ايـن طريـق 

ھــم مــانع از آن بــشوند  کــه جوانــان مبــارز کــه 

 در ايران به دنبال راھی بـرای سـرنگونی امروز

ــد از  رژيــم جمھــوری اســالمی ھــستند، بتوانن

ــارزات آن دوره اســتفاده  ــه در مب ــات نھفت تجربي

انند که چريکھای تا نگذارند اين جوانھا بد. کنند

فدائی خلق در شرايطی کـه تـرس و وحـشت 

بر ھمه جا حاکم شده بود و بـی اعتمـادی بـه 

ــداد مــی  ــات سياســی بي روشــنفکران و جريان

کــرد، توانــستند بــا تحليــل مــشخص از جامعــه 

ــر  ــن بــست حــاکم ب ــر ب ــه ب خودشــان، راه غلب

مبارزات توده ھـا  و جلـب حمايـت آنھـا را پيـدا 

 اعمال قھر انقالبـی موفـق کنند و با توسل به 

شدند بن بست حاکم بر مبارزات توده ھا را در 

ھم بشکنند و جاری شدن سيل مبارزات تـوده 

ــــم  ــــان ســــرنگونی رژي ــــسھيل و امک ای را ت

  .سلطنت را مھيا کنند

خالصه اين که کوشش اين کتاب در اساس نـا 

اميد کردن جوانان از ھـر گونـه کـار مبـارزاتی و 

  

  هدف دشمن 
   "تاريخ نگاري"از 

  براي چريكهاي فدائي خلق چيست؟
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امروز نسلی پا به صحنه مبارزه گذاشته 
ان دريده و خونين که در مقابل چشم

سربازان گمنام امام زمان در صحن 
ما زن و مرد :"  دانشگاه فرياد می زنند
و در ميان ". جنگيم بجنگ تا بجنگيم

کسانی که چنين فرياد می زنند  رشد 
گرايش سوسياليستی واقعيتی انکار 

ھمين که  دانشجويان . ناپذيرمی باشد
دانشگاه شيراز در مقابل چشمان 

وبگر  فرياد می زنند که نيروھای سرک
سوسياليستھا را دوست دارند و از حق 
اظھار آنھا دفاع می کنند اين خودش 
جلوه روشنی ازاين واقعيت يعنی  رشد 
گرايش سوسياليستی در ميان جوانان 

واقعيتی که آنھا قادر به . می باشد
جلوگيری ازآن نيستند  و اين گرايش 
بطور طبيعی برای درس گيری از گذشته 

 نگاه می کند  و از آن ٥٠به مبارزات دھه 
ھم درس خواھد گرفت و اگر شما دھھا 
کتاب ديگر ھم منتشر کنيد قادر نخواھيد 
بود در عزم مبارزاتی اين نسل خللی 

 .وارد سازيد
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ن امر را بـه خـصوص بـا تشکيالتی است که اي

قایل شـدن قـدرت فـوق العـاده بـرای دسـتگاه 

ايـن موضـوع . ھای امنيتی به پـيش مـی برنـد

بسيار مُھمی سـت کـه ھمـه مبـارزين بـا ھـر 

در ھـر . عقيده و نظری بايـد بـه آن توجـه کننـد

صورت اميدوارم که با ھمکاری و برخـورد فعـال 

تک تک شما عزيـزان بتـوانيم بحثـی خـالق در 

  .با موضوع بحث امشب به پيش ببريمرابطه 

  

از آنجا که کتاب مزبور به تازگی منتشر شده و 

ــتان حاضــر در  ــا و دوس ــی از رفق ــاال برخ احتم

جلسه فرصـت نکـرده انـدآن را تـاکنون  تھيـه و 

مطالعه کنند بنا بر ايـن ضـروری مـی بيـنم کـه 

قبل از ھر بحثی بطور خالصه شمائی از کتاب 

وانيم در ادامـه بحـث بـه مزبور را طرح کنم  تابت

ماھيــت اســنادی کــه کتــاب مــدعی اســت بــر 

اساس آنھا تدوين شده و خطی که پيش می 

ــرو گذاشــتن  ــه و ني ــل توج ــرد و اساســا دالئ ب

وزارت اطالعــــات دشــــمن بــــر روی چنــــين 

  .موضوعی را بھتر و بيشتر بررسی کنيم

  

از آنجــا کــه قــصد وزارت اطالعــات در چــاپ ايــن 

خـدوش شـده و جعلـی کتاب ارائه يک تصوير م

ــوان و  ــسل ج ــه ن ــدائی ب ــای ف از چريکھ

ـــرين و  ـــشرو ت ـــره پي ـــردن چھ ـــراب ک خ

فداکارترين کمونيـستھای ايـران در دھـه 

ــرای جلــب نظــر ٥٠   اســت، در نتيجــه ب

جوانـــان و واقعـــی جلـــوه دادن اراجيـــف 

خودش و الپوشانی دروغ ھا و جعليات و 

تحريفاتــشان الزامــا بــه طــرح بخــشی از 

   .پرداخته اند افعاليتھای چريکھ

ــه ايــن شــرح  ــمای خالصــه کتــاب ب ش

  :است

ـــای ) : ١( ـــری ھ ـــا بخـــشی از درگي آنھ

ــای  ــرو ھ ــا ني ــق ب ــدائی خل ــای ف چريکھ

امنيتی رژيم سـلطنت وبـالطبع شـھادت 

ھا و دستگيريھای آنھا را که بخشا  ھم 

 به شکل ھای مختلف ٥٠در ھمان دھه 

ــنعکس  ــاه م ــم ش ــای رژي ــه ھ در روزنام

تا ھمانطور که اشاره شده درج کرده اند 

کـردم بـا طـرح برخـی حقـايق غيـر قابــل 

انکار، بتوانند تحريفات خود را به مثابه حقيقـت 

ـــان در  ـــدگان و جوان ـــورد خوانن ـــه خ ـــض ب مح

ــد ــد بقــول . جــستجوی حقيقــت بدھن ــا بتوانن ت

ــروف  قطــران را مع

 آغشته به عـسل

در کام جوانـان مـا 

  .بريزند

درتمام طول ) : ٢(

 صـفحه ٩٨٤کتاب 

ويـــــسندگان ای،ن

ـــای   ـــرغم ادع علي

ـــک  ـــام ي دروغ انج

کار تحقيقی، تنھا 

ــای  ــا خوان ــراور ن گ

دو سه اعالميـه و 

عکـــس ھـــائی از 

تعدادی از رفقائی 

که در صفوف ايـن 

تشکيالت فعاليـت 

کــرده انــد و ھــم 

ــدد  ــد ع ــين چن چن

گــزارش ســاواک ، 

ــــفحه از  ــــد ص چن

بــــازجوئی ھــــای 

ـــای دســـتگير  رفق

شده را درج کـرده 

ــن روش ــا اي ــد  و ب ــه ان ــا ب ــد ت ــرده ان  ســعی ک

خواننده نـا آگـاه چنـين جلـوه بدھنـد کـه تمـام 

مطــالبی کــه در صــفحه صــفحه کتــاب بــه آنھــا 

  .استناد شده واقعی و درست است 

نويسنده در حاليکه از درگيريھای چريکھا ): ٣ (

با نيروھای امنيتـی و گـشت ھـای خيابـانی و 

ھمچنين برخی از عمليات ھای آنھـا نـام مـی 

ــا م ــرد، ام ــای ب ــارزه چريکھ ــی مب ــت مردم اھي

 
 
 
 
 
 
 
 
 سند جعلي كتاب دشمن 
 در مورد باصطالح دست خط

  ق بهروز دهقاني ي رف           و امضاي
 در جريان بازجويي

برادرم صمد " از كتاب اسد بهرنگي به نام رفيق بهروز دهقانيو امضاي نمونه دست خط 
 " روايت زندگي و مرگ او،بهرنگي
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فدائی با رژيـم ديکتـاتور شـاه را انکـار ميکنـد و 

می کوشد چنين جلوه بدھد که چريکھا مـردم 

بيگناه را مورد حمله قرار می داده اند و سعی 

می کند چنـين القـاء کنـد کـه ايـن جريـان يـک 

ش "کــسب و کــار"گــروه گانگــستری بــوده کــه 

را وارونـه مرگ بوده تا به خيال خودش واقعيت 

کرده و نگذارد نسل جـوان متوجـه بـشوند کـه 

چريکھای فدائی برای رھـائی مـردم خودشـان 

از زير سلطه امپرياليسم و رژيم وابـسته شـاه 

سالح برگرفته و در اين راه يعنی در راه رھائی 

کــارگران و زحمتکـــشان از زيرســلطه شـــرايط 

ظالمانه ای که برايشان ايجاد کـرده انـد از فـدا 

انشان ھم دريغ نمی کردنـد و درسـت کردن ج

به ھمين خاطر در قلب تـوده ھـا جـا گرفتنـد و 

موفق به جلب حمايت مـردم از خـود شـدند، و 

درســت بــه ھمــين دليــل امکــان نيــرو گيــری از 

 اطنـز تـاريخ ر. جامعه و امکان بقا و رشد يافتند

کسانی که بساط دار و شـکنجه را ! می بينيد

ــد و  ھــزاران جــوان ايــن در خيابانھــا راه انداختن

مملکت را تاکنون سر به نيست کرده اند حـاال 

مدعی شده اند که چريکھا کـسب و کارشـان 

  .  استمرگ بوده

يکــی ديگــر از ترفنــد ھــای کتــاب کــه در ) :  ٤(

صــفحه صــفحه آن مــشھود مــی باشــد تــالش 

مذبوحانــه بــرای قلــب عظمــت مقاومــت ھــا و 

رشــادت ھــای چريکھــای فــدائی خلــق در زيــر 

ه ھــای وحــشيانه مــاموران رژيــم شــاه شــکنج

اينطور جلوه داده اند که چريکھـا در . می باشد

" شرايط خاص"زمان دستگيری و قرارگرفتن در 

بــازجوئی، ضــعف و زبــونی از خــود بــروز داده و 

تمـامی " "ھمان نخستين جلسه بازجوئی" در

در ايــن . خــود را بــر مــال مــی کردنــد" اطالعــات

اسـرای فـدائی زمينه کتاب جھت خراب کـردن 

در زير چنگـال دژخيمـان شـاه، از ھـيچ رذالتـی 

کوتاھی نکرده وجھت اثبات ايـن ادعـای دروغ، 

تکه ھـائی از بـازجوئی ھـای رفقـای فـدائی را 

دستچين و در کنار ھم قرار داده و تازه بـه ايـن 

ھم اکتفـاء نکـرده و بـا دسـت بـردن در ھمـين  

بازجوئی ھا ی تکه پـاره، آنھـا را تحریـف کـرده 

  .است

به خـاطر کمـی وقـت در اينجـا بـه مـوارد ديگـر 

نمی پردازم و فکر می کنم تا اينجا ھم نـشان 

داد ه شد که سراسـر کتـاب مملـو از تھمـت و 

ـــره ای از  ـــد چھ ـــا بتوانن ـــد  ت ـــی باش دروغ م

چريکھای فدائی ارائـه بدھنـد کـه فرسـنگھا از 

  .واقعيت آنھا بدور  است 

 خلــق بــه روايــت ايــن کتــاب، چريکھــای فــدائی

جريــــانی بــــدون زمينــــه ھــــای اجتمــــاعی و 

ـــوده ھـــا و بازيچـــه دســـت  طبقاتی،جـــدا از ت

بيگانگان جلوه داده می شوند که با توسل بـه 

صرفا سـالح را " چريکيسم "و " گانگستريسم"

تقديس کرده و نيستی و نـابودی را در دسـتور 

را نـــابود " يـــک نـــسل"کـــار خـــود قـــرار داده و 

" ھنگامـه انقـالب"و سرانجام گويا در . ساختند

ــدئولوژی  ــی و اي ــول خمين ــردم ح ــه م در حاليک

" اسالمی اش جمع شده بودند و برای بازرگان

ھـورا مـی کـشيدند "نخست وزير منتخب امـام

در گوشـه ای از دانـشگاه " در تنھائی مطلـق"

تھران دور ھم جمع شده بودند تا بـا سـر دادن 

"  ايران را سراسـر سـياھکل مـی کنـيم"شعار 

تاخيز سياھکل را گرامی دارنـد   و سالگرد رس

به اين طريق گويـا بـی ارتبـاطی و بـی ربطـی 

خودشـــان را بـــا مبـــارزات مـــردم بـــه نمـــايش 

می بينيد که چگونـه تـاريخ تحريـف . گذاشتند

مـــي گـــردد و اســـتقبال وســـيع تـــوده ای از 

چريکھای فدائی تبديل ميشود به تجمع عـده 

ای محدود در گوشه چمن دانـشگاه کـه تـازه 

شان ھم اين است که يک نسل را نابود جرم

کردند و اين حرفھـا را کـسانی مـی زننـد کـه 

ھمه مردم ايران شاھدند که چطـوری در زيـر 

سلطه آنھا  چنـد نـسل بـه نيـستی کـشيده 

در ھـيچ زمينـه ای خالصه اين کتـاب  . شدند

نيست که چريکھـای فـدائی را آمـاج حمـالت 

مـا به واقع . زھرآگين خودش قرار نداده باشد

  .با يک حمله ھمه جانبه مواجه ھستيم

در ھر صورت  اين خالصه، ھم بـرای رفقـائی 

که ھنوز کتاب را نخوانده اند وھم برای ادامـه 

بحث الزم بود تا روشن باشد که  در رابطه بـا 

  .چه موضوعی صحبت می کنيم 

  

ھمانطور که می بينيد اين کتـاب را از زوايـای 

ار داد و مختلفی می شـود مـورد بررسـی قـر

خـــود .  دروغھـــای بيـــشمار آن را افـــشاءکرد

نويسندگان کتاب  اذعان می کننـد کـه کتـاب 

ــازجوئی  ــر اســاس گزارشــات ســاواک ،ب را ب

ھای زير شکنجه ،کيفر خواست ھای دادگـاه 

ــات اداری  ــاه و مکاتب ــم ش ــامی رژي ــای نظ ھ

ھـر مراکز نظامی و امنيتی تنظيم کرده اند و 

اعترافـات انسان آزاده ای می دانـد کـه 

زنـــدانيان سياســـی در زيـــر شـــکنجه در 

حالی که فاقد ھرگونه وجاھـت حقـوقی 

و قانونی است ، ھرگز نمـی توانـد بـازگو 

 من بحث در مورد ھمـه .کننده حقایق باشد

حوزه ھائی که بر چنين مبنـائی تنظـيم شـده 

چـون، . اند را به فرصت ديگری موکول می کنم

باشد، آنگاه اگر قرار به پرداختن به ھمه آن ھا 

ــم ــاز داري ــه زمــان و جلــسات بيــشتری ني در . ب

ــا توجــه بــه کمــی وقــت، امــشب،من  نتيجــه ب

الزاماً بحث ام  را بيشتر به بررسی يکی از بـه 

اصطالح اسنادی که در ایـن کتـاب پایـه تھمـت 

زنی آنھا به چريکھا قرار گرفته، اختـصاص مـی 

کسی که کتاب را خوانـده باشـد متوجـه . دھد

بخش بزرگی از تھمـت ھـای می شود که 

کثيف کتاب به چريکھای فـدائی بااسـتناد 

به  دو نامه ای است  که ادعا مـی شـود 

ــشکيالت نوشــته  ــن ت ــای اي بوســيله رفق

با استناد به اين نامه ھـا، ھـم  .  شده اند

  

  سال پنجاه....
  سالی که مزدوران از ترس

  .حتی به سايه ھا شليک می کردند
  سال شکنجه
  سال مقاومت

  ی که رفيق دھقانی دندان به ھم نھادسال
  لب ھا به ھم فشرد

  .و قفلی از عشق به خلق بر آن ھا زد
  در طول آن ھمه درد

  از شکنجه تا مرگ
  آن کس که عشق اش به خلق

  با کينه اش به مزدوران برابر بود
  افسانه ی شکنجه و درد را به ھم ريخت

  و مرگ را به لرزه در آورد
  .و ھيچ، ھيچ و ھيچ نگفت

  از شکنجه فراتر، از درد فراتر
  ...حتی از مرگ قوی تر بود

  
،  رفيق بهروز جاودان باد خاطره فراموش نشدني

  زحمتكشان  ايراندهقاني، اين فرزند كبير كارگران و
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اتھام جاسوسی به چريکھای فدائی زده 

می شـود و ھـم اتھـام تـصفيه مخـالفين 

يم کــه ایــن ایــن رو ھــم بایــد بــدان. فکــری 

ًنامه ھا قبال در کتابھـای دیگـری ھـم کـه 

ًتوسط ھمـين وزارت اطالعـات وسـيعا در 

ایــران پخــش شــده، پایــه اتھــام زنــی بــه 

 در .چریکھای فدائی خلق قرار گرفته بـود

ھــر حــال، ســعی مــن ایــن اســت کــه در ایــن 

جلــسه نــشان بــدھم کــه چگونــه نامــه ھــای 

جعلــی ای کــه توســط ســاواک شــاه ســاخته 

، اکنون به عنوان اسـنادی جلـوه داده شده بود

میَ شود که بر اساس آن می خواھنـد چھـره 

پـــاک باختـــه تـــرين کمونيـــستھای ايـــران را  

  .مخدوش کنند

  : اما در مورد اين دو نامه

 و بعـد از ضـربات بزرگـی ٥٥اولين بـار در سـال 

 ارديبھــشت  مــاه بــه ســازمان ٢٨ و ٢٦کــه در 

اواک وارد شــد، ايــن نامــه ھــا کــه بوســيله ســ

ــم شــاه  ــات رژي ــود در مطبوع ســاخته شــده ب

در آن زمـان سـاواک جھـت ضـربه . منتشر شد

زدن به نفوذ چريکھای فدائی در ميان مردم که 

خودش از ھر کسی بھتر مـی دانـست چطـور 

ھر روز عمق و وسعت بيشتری پيدا مـی کنـد 

ــرد و  ــاپ ک ــا چ ــه ھ ــه را در روزنام ــتن دو نام م

ــد کــه چ ــاء کن ريکھــای ســعی کــرد اينطــور الق

فدائی نه تنھا برای بيگانگـان جاسوسـی مـی 

کنند ونه تنھا جھت اين جاسوسی  اسـلحه و 

پول دريافت می کنند بلکـه جھـت جلـوگيری از 

بنيـان "اعتراضات اعضا و به قول ساواک حفـظ 

تشکيالتــشان  مبــادرت بــه " ھــای ايــدئولوژيک

در ايـن . حذف فيزيکی رفقای خود نيز کرده اند

ــا اول خــرداد ٢٩نامــه ھــا کــه از   ارديبھــشت ت

 در روزنامه ھا منتشر شد، بـا توسـل ٥٥سال 

به يک دلقک بازی احمقانه  نوشـته بودنـد کـه 

صد ھزار آفيش امپرياليستی رسـيد و بموقـع "

و يا جھت نسبت دادن جاسوسی " ھم رسيد

راجع به اطالعـاتی " به چريکھا گفته بودند که 

قـی که دوستان بزرگتـر در بـاره ارتـش ضـد خل

ايران خواسته بودند بايد بگويم فعال چند نفر از 

و يــا قيــد "  در اختيــار داريــماافــسران وظيفــه ر

انتقـاد شـما را در مـورد " شده بود کـه پاسـخ 

در ھمــين نامــه "   محاکمــه و اعــدام ســه نفــر

بنابراين تمام آنچه کـه مبنـای بخـش . داده ايم

بزرگی از دروغ پردازيھای اين کتاب قـرار گرفتـه  

دو نامه ای است کـه در ھمـان سـال بوسـيله 

ساواک نوشته شده و در مطبوعات درج شـده 

  .است

پس از انتشار نامه ھـا در روزنامـه ھـای زمـان 

ــات ، رســتاخيز و  ــان ، اطالع ــی کيھ شــاه يعن

غيره، سازمان چريکھای فدائی خلق ايران  بـا 

ــرداد  ــاريخ دوم خ ــه ت ــه ای ب ــدور اطالعي   ٥٥ص

ور را سـاخت کارشناسـان رسما نامه ھای مزب

در ايـــن . ســاواک  و فاقـــد ارزش  اعـــالم کـــرد

اطالعيه، سازمان اين امر را در چارچوب تـالش 

ساواک برای وابـسته نـشان دادن چريکھـا بـه 

کشور ھای خارجی ارزيابی کرده و قويا آنھا را 

در آن اطالعيـه  کـه در نبـرد خلـق . تکذيب کرد

:"   ھــــم درج شــــده ، آمــــده کــــه ٧شــــماره 

کارشناسان سـازمان امنيـت بـرای سـر پـوش 

گذاشــتن بــر شکــست برنامــه عــريض و طويــل 

رژيم و ھمچنين به منظور تحريف حقايق ،چنـد 

نامــه جعلــی را در جرايــد عــصر تھــران بــه نــام 

ــه  ــد و ب ــا بچــاپ رســانده ان اســناد ســازمان م

اينھا که . اصطالح پرده از اسرار ما برداشته اند

ابـسته مـی کردنـد تا پارسال ما را بـه عـراق و

امسال که روابطشان با عراق خـوب شـده مـا 

را وابسته به جـای ديگـر معرفـی مـی کننـد و 

می کوشند با جعـل سـند و دروغ بـافی افکـار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تاريخ "نامه اي كه  اكنون دستمايه حقير  . يكي از روزي نامه هاي رژيم شاه  كه نامه ساواك ساخته را درج نمود
 . مزدوران جمهوري اسالمي اين فرزندان خلف رژيم مزدور شاه، بر عليه چريكهاي فدائي خلق  شده است"ارينگ
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البتــه آنھــائی کــه تــا . عمــومی را فريــب دھنــد

حدی به کار سياسی و رموز روابط تشکيالتی 

آگاھند،جعلی بودن اين نامه ھا را در نگـاه اول 

ولی برای روشن تـر شـدن . می شوندمتوجه 

! بيشتر موضوع ما فقط به يک خطـای کوچـک 

کارشناسان سازمان امنيت که مـشت آنھـا را 

باز کرده و رسوايـشان سـاخته اسـت ،اشـاره 

ــيم کارشناســان امنيتــی و تبليغــاتی . مــی کن

ــا  ــه ھ ــن نام ــل اي ــاه ،در جع ــت فاســد ش دول

ا بيشترين تالش خود را بکار برده انـد تـا آنھـا ر

تنظـيم کننـد تـا مـورد قبـول ! ھر چه واقعی تـر

ولــی آنھــا کــه بــا ادبيــات و . مــردم واقــع شــود

فرھنگ ما کمونيستھا بيگانـه انـد ،در ايـن کـار 

چرا که در يک جای نامـه . خود موفق نبوده اند

را بکــار بــرده " دوســت شــھيد نــوروزی"عبــارت 

کسانی که بـا فرھنـگ مـا کمونيـستھا ی . اند

ارند بخوبی مـی داننـد کـه مـا ايران آشنا ئی د

يــاران خــود را ھميــشه و بطــور مطلــق بــا واژه 

خطاب می کنيم و ھرگز رفقايمان را با " رفيق"

. مورد خطـاب قـرار نمـی دھـيم" دوست"واژه  

ولی ماموران تبليغاتی و تنظـيم کننـدگان نامـه 

جعلی که فرق ميان اين دو را نمی دانند دچار 

رســـوا شـــده و خـــود را ! اشـــتباھی کوچـــک

  ."ساخته اند

  

ـــر  ـــل از ھ ـــس قب پ

بحثی روشن است 

کــــه نامــــه ھــــا را 

ھمان زمان تکـذيب 

ـــد  ـــی ناميدن و جعل

حـــاال بپـــردازيم بـــه 

  :خود نامه ھا

ــا آاز  ــه منطق ــا ک نج

ــــر نامــــه بايــــد  ھ

فرســتنده و گيرنــده 

ای داشـــته باشـــد 

ســــاواک در جعــــل 

نامه ھا ادعا نمـوده 

بود که يکی از آنھـا 

برای " اکبر" از طرف

نوشته شده " ارنگ"

و در درگيــری ھــای 

 ٢٨ و ٢٦

ـــــه  ـــــشت ب ارديبھ

دســـــت ســـــاواک 

در . افتــــاده اســــت

ـــين  ـــا ھم ـــاط ب ارتب

نامــه ھاســت کــه 

حـــــــــــــــال وزارت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 رسواي رژيم شاهچاپ نامه جعلي ساواك در روزنامه هاي 

٢٧/٨/٥٤  
  مانه ما را بپذيريد                                       درود ھای صمي

البته کماکان بدون آنکـه شـرايط .  نامه شما را دريافت داشتيم
نا مساعد ما را مورد نظر قرار داده باشيد از بعضی از اقـدامات 

پاسخ به انتقادات و ايرادات شـما در . اخير ما انتقاد کرده بوديد
يت فعاليـت دو عـضو جديـد و ھـم چنـين مورد اعالميه ھا و کيف

شرايط زندگی آنھا را مفصال در نامه بعـدی خـواھيم داد، ولـی 
الزم دانستيم پاسخ شديد ترين انتقاد شما را در مورد محاکمه 

 ٣و اعدام سه نفر که وضعيت آنھا در حضور رفقای تيم شماره 
بررسی و منجر به صدور حکم اعدام آنھا شد زودتر و در ھمـين 

عالوه بر اين ثابت کنيم که تصميم به تـصفيه تـيم .  مه بدھيمنا
از عناصر نا صالح لزومی به مشورت با ساير دوسـتان خـارج از 
تيم و بخصوص آنھا که عمال از فعاليتھای عملی ما دور بـوده و 
نتيجتــا مــسائل را بيــشتر از جنبــه تئــوری آن مــورد توجــه قــرار 

 در جريـان مـاجرا قـرار ميدھند ندارد و سعی کنيم که دقيق تـر
بگيرند و واقعيت ھای عينـی، شـما را از بـی اعتمـادی نـسبت 

  .بما خارج کند
در مورد تعيين حکم و مجازات اعدام اين افراد بايـد بگـوئيم کـه 
ھر کس که در وجودش ضعف و فتور و تمايل به تـسليم ظـاھر 
شــود و بخواھــد کنــاره گيــری و از دســتورات مــسئول خــود 

اسـد کـه يکـی از چنـين . کوم به اعدام اسـتسرپيچی کند مح
افراد و يـک خـورده بـورژوا و فردگـرا بـود نميتوانـست کـار دراز 

در جلسات انتقادی که در تيم برگزار ميـشد . مدت را تحمل کند
اسد در نامه ای که به ما نوشته بـود .  اصالح او بی نتيجه ماند

ه کنـاره بر روی مواضع خود پافشاری ميکرد و قبال ھم تھديـد بـ
گيری کرده بود و رفقا با توجه باطالعاتی که داشت اين امـر را 

اسد ھرگز به درستی تن به کار نـداد . خطرناک تشخيص دادند
و بيشتر بفکر اثبات غلط بـودن افکـار و ايـدئولوژی بنيـادی تـيم 

او حتی سالح کمری خود را زير خاک پنھان کرده و نارنجک . بود
بود تا مبادا زندگی کثيفش در معرض خود را در چاھی انداخته 

گــر چــه او قبــل از يافتــه شــدن ھــم باعــدام .  خطــر قــرار گيــرد
محکوم شده بود، معھذا بالفاصله پس از اينکه او را پيدا کرديم 

مبنای اين تصميم گـزارش .  طبق موازين سازمان اعدام کرديم
ھائی بود که از طرف مسئول او تسليم شده و مـورد تائيـد مـا 

  .ودھم ب
از کسانی کـه بـه اعـدام اسـد معترضـند و معتقـد ھـستند کـه 
اتخاذ تصميم در مورد اسد بايد با کـسب تکليـف از آنھـا صـورت 
ميگرفت سئوال ميکنيم آيا اساسا مجازات مجرمی که بوضـوح 
فعاليت را رھا ميکند بايد به رفراندم گـذارده شـود؟ و آيـا شـما 

  مسئوليت عواقب آنرا بگردن ميگرفتيد؟
مـا بـا .   مورد دو نفرديگر، با آنھا با قاطعيت رفتار شده استدر

دسته گل از ترسو ھا و آنھائيکه ميخواھند بنا بر خـصلت ھـای 
.  خورده بورژوائيشان ما را تنھا بگذارند اسـتقبال نخـواھيم کـرد

اين دو نفـر بـا يـک تـصور ذھنـی از مبـارزه مـا را مـتھم بـه بـی 
ــد ــامگی و بــی ھــدفی نمودن ــار رفيــق مــا ي. برن کــی را در اختي

آن يکـی .  نوروزی و ديگری را در اختيار رفيـق خـسرو گـذارديم
که در اختيار رفيق نوروزی بود پس از آنکه پناھگاه و رفقای مـا 

در آنموقـع بـود کـه رفقـای تـيم .  را شناخت اعالم ضعف نمـود
تصميم گرفتند قبل از آنکه دسـت بـه کـاری بزنـد امکـان لطمـه 

بھمين لحاظ دوست شـھيد نـوروزی بـا . ب کنندزدن را از او سل
اتفاق زرکار و خشايار پس از يک جلسه بررسی وضعيت، او را 
اعدام کردند ومی بينيدکه مبارزه ھرگز با فرمولھـای ليبرالـی و 

ــدارد ــک ســازگاری ن ــشابه . دمکراتي آن ديگــری ھــم وضــعی م
داشت و برای آنکه فعاليت را رھا کند مشغول طرح يک برنامـه 

البتـه .   و بھمين لحاظ از جانب خسرو محکوم به اعدام شدبود
  .تمام اين اعمال مورد تائيد ما بوده است

بھرحال اين اقدام ما در جھت مـستحکم کـردن ھـر چـه بيـشتر 
بنياد اعتقادات سـازمان اسـت و ايـن خـشونت و سرسـختی و 

مـا . قاطعيت را در ھر مورد که الزم شـود اعمـال خـواھيم کـرد
کـه ايـن سـه نفـر بـا حرفھـای مـايوس کننـده خـود ميترسيديم 

سايرين را ھم مايوس کنند و اينجا بود کـه وظيفـه انقالبـی مـا 
حکم ميکـرد کـه تـسليم تمـايالت جـا زده ھا،ترسـوھا،ماجراجو 

  .ھا،افسرده ھا،نا اميد ھای رميده از انقالب نشويم
. در ھمين ھفته نيز پاسخ ساير انتقـادات شـما را خـواھيم داد

  . آنکه از اختالفھا بکاھيم و بر اتحادمان بيفزائيمباميد

                             با درود ھای آتشين      اکبر
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از قــرار  کــشف کــرده کــه اکبرھمــان   اطالعــات

حميد اشرف و نگار نيز اشـرف دھقـانی  بـوده 

در حاليکــه در آن زمــان ســاواک جــرات . اســت 

بــا نامــه جعلــی نکــرد نــام ايــن رفقــا را ھمــراه 

به يـک نکتـه مھـم ديگـر ھـم . خودش ذکر کند

بايد دقت کرد و آن اين که با توجه به اطالعيـه 

سازمان مبنی برجعلـی بـودن چنـين نامـه ای 

ــد  ــی خواھ ــس م ــر ک ــرا ھ ــست چ ــوم ني معل

درلبــاس محقــق و تــاريخ دان ظــاھر شــود و در 

ــزی  ــران چي ــپ در اي ــا و چ ــاريخ چريکھ ــورد ت م

کـذيب نامـه سـازمان بنويسد حتـی ذکـری از ت

نمی کند و باز ھم به ھمان نامه ھـای جعلـی 

اگـر فرامـوش نکـرده باشـيد ! استناد مـی کنـد

ھمين چنـد سـال پـيش بـود کـه کتـابی تحـت 

ــا " شورشــيان آرمــانخواه" عنــوان  نوشــته مازي

ـــشر شـــد ـــران منت ـــروز در اي ـــاب . بھ در آن کت

نيزنويسنده  با استناد به ھمين نامه ھا چنين 

ــام رذيال ــود و اتھ ــا وارد نم ــه چريکھ ــه ای را ب ن

نوشت کـه آنھـا بـه دالئـل ايـدئولوژيک، رفقـای 

خود را اعدام کرده اند،بدون اينکـه حتـی تـذکر 

بدھد که خود چريکھـا آن نامـه ھـا را جعلـی و 

اين کتـاب .  دست ساز ساواک اعالم کرده اند

بوسيله مھدی پرتوی از توابين حـزب تـوده و از 

ـــ ـــای وزارت اطالع ـــره ھ ـــی مھ ـــه فارس ات ب

ــه  ــران انتــشار يافــت و ب ــده شــد و دراي برگردان

اعتبار امکانات دولتـی در سـطح وسـيعی ھـم 

بنابراين چون ھرنا کسی کـه  مـی . توزيع شد

خواھد لگدی به سوی چريکھا پرتاب کند تحت 

نام حقيقت يابی ، اول اين نامـه ھـای جعلـی  

را مورد اسـتناد قـرار مـی دھـد بھتـر اسـت در 

  .امه ھا کمی  بيشتر صحبت کنيممورد اين ن

جھت جلب نظر شما به جعلی بودن اين نامـه 

کـه بـدون شـک ھا مواردی را بر مـی شـمارم 

تمام مواردی نيست که می شـودبر روی آنھـا 

  .انگشت گذاشت

در مــورد محاکمــه و "  در نامــه  آمــده کــه -١

ــا در حــضور  ــه وضــعيت آنھ ــر ک ــدام ســه نف اع

نجر به صـدور  بررسی و م٣رفقای تيم شماره 

تيم شـماره . توجه کنيد". حکم اعدام آنھا شد

 يعنی چه؟ یکی نيست بپرسـد آخـر مگـر در ٣

سازمان چريکھا تـيم ھـا را بـر اسـاس شـماره 

نام گذاری کرده بودند ؟ اين دروغ محض اسـت 

چون در ھيچ زمانی در سازمان فدائی تيم ھـا 

شـماره بنــدی نــشده بودنـد کــه وقتيکــه شــما 

ماره فالن مشخص شـود منظـور بگوئيد تيم ش

ــسانی  ــه ک ــده از چ ــشکيل ش ــيم و ت ــدام ت ک

ايـن يکـی از نمونـه ھـای ناشـی گـری . است

ساواکی ھـای نويـسنده ايـن نامـه اسـت کـه 

بــدون توجــه بــه اينکــه در ســازمان 

چريکھای فدائی خلق تيم ھا شماره 

  .نداشته اند چنين گافی داده اند

ـــن دو  نامـــه  امـــوری مثـــل -٢  دراي

رای کــشورھای بيگانــه  جاسوســی بــ

با چنان  وضـوحی تـشريح شـده کـه 

ــوئی جاسوســی امــری طبيعــی و  گ

يکــی از مــشاغل شــريف دنياســت و 

ھيچگونه کراھتـی نـدارد کـه کـسی 

در ! تازه! آن را به خودش نسبت دھد

نامه نام اصـلی کـسانی ھـم کـه در 

تصفيه ھا به قول اينھا نقـش داشـته 

" :در نامه آمده کـه . اند نيز قيد شده

دوست شھيد نوروزی به اتفاق زرکار 

و خشايار پس از يک جلسه بررسـی 

بيائيد اين " وضعيت ،او را اعدام کردند

بالھـــــت ســـــاواک و رذالـــــت وزارت 

اطالعــات را ناديــده بگيــريم و فــرض 

کنــيم ايــن نامــه ھــا جعلــی نيــستند 

در اين صورت بايـد ) فقط فرض کنيم.(

سوال کـرد کـه مگـر در يـک سـازمان 

ظامی آن ھـم در شـرايط  ن-سياسی

ايران  کسی ممکن اسـت  چنـين بـا 

ــار جاسوســی خــودش  صــراحت از ک

صحبت کنـد و يـا اسـامی تـيم عمـل 

کننده  تصفيه ھای درونی را در نامـه 

ــرای رفقــای مقــيم  ــران ب ای کــه از اي

خارج از ايران نوشته شده قيـد کنـد؟ 

بر اسـاس مـتن نامـه، بحـث بـر سـر 

ــل  ــن عم ــا نادرســتی اي درســتی و ي

ست نه اينکه چه کـسی ايـن عمـل ا

ـــام داده اســـت ـــسی . را انج ـــر ک اگ

ــشکيالتی داشــته  ــاھی ت ــداقل آگ ح

باشد مـی دانـد کـه در يـک سـازمان 

زيــر زمينــی کــه افــراد خودشــان مــی 

ــرين اطالعــات ممکــن را  کوشــند کمت

ـــه  ـــدارد ک ـــان ن داشـــته باشـــند امک

اسامی تيم عمـل کننـده آن ھـم نـه 

اسامی مستعار بلکه اسامی اصلی 

ــشوددر  ــد ب ــه ای قي ــين نام ــر . چن اگ

حميد اشرف چنـين کـرده بـود مطمـئن باشـيد 

که نامه بعدی اشرف دھقـانی بـه وی شـامل 

ــسائل  ــت م ــدم رعاي ــل ع ــه دلي ــه او ب ــاد ب انتق

امـا حميـد اشـرف رفيـق . تشکيالتی مـی بـود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يكي ديگر از نامه هاي دست ساز ساواك بر عليه چريكها
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بزرگ و کبيری بود که در کـوران سـالھا مبـارزه 

آب ديـــده شـــده وبـــه ھـــيچ وجـــه کـــوچکترين 

چنـين . ضافی به ھيچ کس نمی داداطالعات ا

تھمتی به حميد اشرف خـود بزرگتـرين تـوھين 

اگــر او چنــين ولنگــار بــود کــه . بــه وی ميباشــد

اسامی اصلی رفقايش را در نامه ای قيد کنـد 

که می دانـد بـرای رسـيدن بـه يـارانش از چـه 

مــسير ھــای خطرنــاکی بايــد بگــذرد ، مطمــئن 

 ٥٥ تيــر ســال ٨باشــيد کــه نمــی توانــست تــا 

 سـال آنھـم در زيـر شـديد تـرين ٦يعنی حدود 

پيگرد ھای ساواک زنده بماند و ھـر روز در زيـر 

نگاه گشت ھای خيابانی در خيابانھـای تھـران 

قرار اجـرا کنـد و مبـارزه بـرای سـرنگونی رژيـم 

  .وابسته به امپرياليسم  شاه را پيش ببرد

  

 چون در اين نامه ھـا ظـاھرا محرمانـه تـرين -٣

 بـرای يـک سـازمان مخـالف مـی اطالعاتی که

توانــد وجــود داشــته باشــد قيــد شــده منطقــا 

چنين نامه ای را بصورت عادی نمی نويسند و 

ــرای رفقــای  ــصورت رمــز ب مــی کوشــند آن را ب

ــــا . خودشــــان بفرســــتند ــــا در صــــورتيکه ب ت

دسـتگيری رابطـين و يـا لـو رفـتن مـسير ھـای 

ارسال نامه ،نامه به دست دشمن افتاد چنين 

حرمانــه ای در اختيــار دشــمن قــرار اطالعــات م

به خصوص کـه چريکھـای فـدائی در آن .  نگيرد

سالھا در شرايطی مبارزه می کرده اند که ھر 

لحظه در خطر دستگيری و مواجھه بـا دشـمن 

به ھمين دليل ھم چگونه ممکن اسـت . بودند

چنين نامه ای را حميد اشـرف بـدون اسـتفاده 

کـسانی البتـه . از سيستم رمز نوشته باشـد 

که نامه ھا را خوانده اند می دانند که دو سـه 

برای دالر " آفيش امپرياليستی"کلمه رمز مثل 

برای اسلحه آنقدر بچه گانه است که " عصا"و 

بيـشتر شــک ايجــاد مــی کنــد تــا رمــزی تلقــی 

بــشود، کــه بــرای آن اســتفاده مــی شــود کــه 

دشــمن را از دســتيابی بــه اطالعــاتی محــروم 

   .کند

ن  گفتــه بــشودکه در ســازما ممکــن اســت-٤

 رسم نبوده اما نويسندگان خـود رمز نويسی

ــه  ــد ک ــرده ان ــد ک ــائی قي ــا ھ ــاب در ج ــن کت اي

ــز نوشــته شــده بدســت  ــا رم ــه ب اســنادی ک

ــه  ــستند ب ــا ھــم نتوان ــه آنھ ــاده ک ســاواک افت

مفھوم آن رمزھا پی ببرند وگرنه حتما بـه آنھـا 

از اطالعاتی که از خود . ھم استناد می کردند

به دست آمده روشـن مـی شـود کـه در کتاب 

سازمان چريکھا  نه تنھا رمز نويسی رايج بوده 

بلکه خود حميد اشرف ھـم نامـه ھـايش را بـا 

  .استفاده از رمز می نوشته است

 ٥٣٢در صــفحه . بــه ايــن دو نمونــه توجــه کنيــد

کتاب نويسنده بعد از توضيح چگونگی درگيـری 

  در٥٢ بھمن سـال ١٧رفيق يوسف زرکاری در 

ــارگر  ــن ک ــه شــھادت اي ــر ب ــه منج اصــفھان  ک

 ١٧/١/٥٥به رفيق نگار                                 
  

ايندفعه از تاخير نامه ات دلواپس شدم و ميترسيدم که . درود ھای صميمانه ما را بپذيريد
آدرست را عوض کرده باشی چون دفعه قبل نوشته بودی که مطالـب مھمـی را مطـرح 
خواھی کرد که در سرنوشت فعاليـت ھـا مـوثر خواھـد بـود و از مـن نظرخـواھی کـرده 

از . ه ھمــان نامــه  بدســتم رســيد راحــت شــدمبــودی مــنھم ھــر روز منتظــر بــودم بعــد کــ
رابطمان علت تاخير را پرسيدم گفت که برای پيدا کردن وسيله مطمئن برای عبـور از آب 

رابطمان واقعا فداکاری کرده است و مـن او . ناچار شده است دو سه روزی معطل شود
  . را ستايش کردم

ک حاضـر باشـم ولـی چـون من فـردا بايـد بـرای توجيـه کارھايمـان در جلـسه تـيم تئوريـ
موقعيت مراجعت رابطمان بسيار مناسب است لذا تصميم گرفتم امروز پاسـخ نامـه تـرا 

صـد . سعی ميکنم مختصر ولی رسا بنويسم و اميدوارم که نيـت مـا را درک کنـی. بدھم
. بايد از رفقا واقعا سپاسـگزاری کـرد. ھزار آفيش امپرياليستی رسيد و بموقع ھم رسيد

ت که به آنھا تفھـيم شـود کـه ايـن ھـا را بـصورت وام ميگيـريم و خودمـان را اما الزم اس
آنھا بايد بدانند و يقـين کننـد کـه . مديون ميدانيم تا روزی که امکان جبران آن فراھم شود

فعـال ھـر سـه مـاه ھمـين مقـدار کـافی . اين پولھا در ھمان راه مشترکمان خرج ميشود
از نوع کوچکش فعال . اما چه عصا ھای خوبی بود. تعداد پنج عصا نيز سالم رسيد. است

راه ارسـالی عـصا ھـا و . احتياجی نداريم زيرا دوستان ما ميتوانند بـرای مـا فـراھم کننـد
مـن مـشغول . ساير وسائل فعال راه خوبی است منتھا نبايـد بھمـين يـک راه اکتفـا کنـيم
ا را ميـدانی و بـا بررسی پيدا کردن راھھای ديگر ھم ھستم ولی تو که وضع نامساعد مـ
ضمنا دو صندوق . امکانات بھتری که شما داريد توصيه ميکنم در اينمورد ھم فکری بکنيد

  .انار سفارشی شما امروز تحويل ما ميشود
اما پاسخ به سئواالت گوناگونی را که قبال مطرح کرده بوديد و ھم برای تـو و آنھـا و ھـم 

ه نام خليج فارس و خوزستان بآنھـا بگوئيـد  در بار-١. برای ما مطرح است در ذيل مياورم
ما تعصبی روی اسامی نداريم بعالوه ما انترناسيوناليست ھستيم و نظيـر سـران کھنـه 
پرست رژيم ايران که بيجھت بخاطر يک تغييرنام حاضرند و روابط خود را با تعداد زيادی از 

ع کنيـد مـا روی ايـن کشور ھا بھم بزننـد بمـسئله نگـاه نمـی کنـيم و بھرحـال آنھـا را قـان
  .مسائل حرفی نداريم

جـرج و دوسـتان جـرج تعھـد .  در باره تکليف ما بـا جـرج موضـوع خيلـی روشـن اسـت-٢
مذھبی ندارند و بنابراين افکارشان با راھی که ما ميرويم تشابه دارد و دسـت مـا را بـاز 

 مـورد دوسـتان ولی در. خود آنھا ھم از موضوع خوشحالند که در اينجا ما را دارند. ميکند
جرج که باينجا بيايند ما ھنوز در موقعيتی نيـستيم کـه بتـوانيم آنھـا و او را اينجـا مخفـی 

ايـن موضـوع را بـا آنھـا بزمـان مناسـب ديگـری . کنيم و در عمليات از آنھا استفاده نمائيم
  . موکول کرد

ی  اما در مورد دوست سخاوتمند و شـجاع و صـريح اللحجـه مـا نمـی خـواھيم دخـالت-٣
بکنيم ولی آنھمه که سنگ مذھب را بسينه ميزند و ھمه اقدامات را موکـول بـه انطبـاق 
آن با اصول مذھب مينمايد اگر روزی روابط ما با او روشن شود ما را دچار محظور خواھد 

اگر ميشد بطريقـی بايـشان قبوالنـد کـه پيـروی . کرد در حاليکه واقعا از ما حمايت ميکند
در کارھای سياسی فعاليت را به بن بست ميکـشاند و ضـرورت صد صد از اصول مذھب 

دارد که قدری در اينکار تعديل کند چقدر مفيد بود زيرا اگـر فقـط پـای بنـد مـذھب باشـيم 
کنار آمدن ما با انقالبيون با اشکال مواجه خواھد شد اگر چـه اخيـرا تـا حـدودی کمتـر در 

ان معروف شده اسـت و امـا اينکـه باره مسئله مذھب حرف ميزند ولی بھرحال باين عنو
وســيله آندوســت مــشترک پيغــام داده بــودی کــه آندوســت شــجاع شخــصا تــرا تــاکنون 
نپذيرفته و با افراد پائين تر تماس داری مطلب مھمی نيست و طبيعی است که او وقـت 

  .ندارد
 اگـر توصـيه آنھـا.  اما در مورد دوست بزرگتر بايد از حسن نيت آنھا سپاسگزاری کنـيم-٤

. نبود ما که امروز وضع نا مساعدی داريم اين کمک ھا را ھم نميتوانستيم دريافـت کنـيم
ولی در پروسه دراز مدت بايد امکانـاتی فـراھم آوريـم تـا خودمـان مـستقيما از کمکھـای 

در اينمورد بايد پيگير باشيم ھمانطور که آنھـا مـداومت و .مختلف آنھا نيز برخوردار شويم
راجع به اطالعاتی که دوستان بزرگتر در بـاره ارتـش ضـد .  داده اندموافقت خود را نشان

. خلقی ايران خواسته بودند بايد بگويم فعال چند نفر از افسران وظيفه را در اختيار داريم 
. آنھا ميتوانند در حد خودشان اطالعاتی بما بدھند و بدون انکه خودشان بدانند مشغوليم

اين اطالعات را برای چه مرجعی ميخواھيم چون ممکـن ما ھرگز بآنھا نخواھيم گفت که 
است آنھا خودشانرا جاسوس تلقی کنندو کار خراب شود ولی فعال مطمئن ھستند کـه 
اين اطالعات را برای خودمان ميخواھيم و ما ھم جوابھا را بـرای شـما خـواھيم فرسـتاد 

  .ا اقدام کنيممنتھا بما بگوئيد چه چيزھای خاصی مورد احتياج شماست تا روی آنھ
من يقين دارم شما و سـاير رفقـا کـه در آنجـا ھـستيد در جلـب حمايـت دوسـتان بزرگتـر 

مـن ايـن . کوشا خواھيد بود و با درک وضع نا مطلوب ما از ياری خود دريغ نخواھيد نمـود
نظرات را با ھمه مطرح کرده ام و تقريبا ھمه موافقند ولی متاسفانه مثل ھميـشه چنـد 

 دل موافق بعضی از ايـن توافقھـا نيـستند و شـھامت ابـراز مخالفـت ھـم نفری ھم از ته
  .باميد پيروزی.    ندارند که آدم تکليف خود را قاطعانه با آنھا بداند

  با درود ھای آتشين    اکبر
  

  ضمنا ياد آوری ميکنم که ميکروفيلمھائی را که در نامه تھيه ميکنيد بسختی
  ويسد يا ماشين شود بعد ميکروفيلم ميخوانيم اگر يکنفر خوش خط تر بن

  . ممنون ميشويم
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در ميــان :" قھرمــان شــد، مــی نويــسد کــه 

وسايل مکشوفه از يوسـف زرکاری،گواھينامـه 

بھروز عبدی بـا عکـس زرکاری،يـک جلـد جـزوه 

يک چريک زندانی،دفترچه کوچک رمز،يک عـدد 

عکس ناشناس و يک جلد شناسـنامه بـه نـام 

  "محمود انصاری به دست آمد

ه وجــود دفترچــه رمــز در ميــان پــس بــا توجــه بــ

وسائل باقی مانده از رفيق يوسف زرکاری  که 

پس از شھادتش بـه دسـت سـاواک 

ــز  ــه رم ــی شــود ک ــاده روشــن م افت

نويــسی درصــفوف چريکھــای فــدائی  

ــوده اســت ــين در .  مرســوم ب ھمچن

ــفحه  ــزارش ٤٥١ص ــه گ ــاب وقتيک  کت

انفجار در موتور رفيق حميد اشـرف و 

ا درج مجـــروح شـــدن وی و فـــرارش ر

ـــه يادداشـــتھائی کـــه  ـــد، ب کـــرده ان

بــصورت رمــز و بــه خــط رفيــق حميــد 

اشرف نوشته شده اشاره می کننـد 

 .  

 تيـر ٢٥اجازه بدید اشاره کـنم کـه در 

  وقتيکــه رفيــق حميــد ٥١مــاه ســال 

اشرف در حال تخليه وسائل يکـی از 

خانه ھـای تيمـی بـود مـواد منفجـره 

 و موجود در خانه را در خـورجين موتورگذاشـته

به محل ديگری می بـرد کـه ناگھـان ايـن مـواد 

منفجـــر شـــده و خـــود وی مجـــروح شـــد امـــا 

خوشــبختانه توانــست از محــل فــرار کنــد  امــا 

وسائل موجود در خـورجين بـه دسـت دشـمن 

سـياھه ای "افتاد که در گزارش شـھربانی بـه 

ــور  ــده از موت ــاقی مان ــشوفه و ب ــدارک مک از م

 اشــاره شــده کــه از جملــه شــامل" ســيکلت 

جزوه خطی شناختن :" چنين چيز ھائی است

بيشتر از ساواک ،کتاب شرايط پيدايش و رشد 

جنبش نوين کمونيستی  ، اشتباھات گروھی 

نوشته رضا رضـائی، دو صـفحه يادداشـت رمـز 

به خط حميد اشـرف و يـک صـفحه نوشـته بـه 

" . خط حسن نوروزی در باره مبـارزه مـسلحانه

بـه صــورت بنـابراين وجـود ھمـين يادداشـتھای 

رمز نوشته شـده ثابـت مـی کندکـه در تيرمـاه 

 حميــــد اشــــرف نامــــه ھــــا و يــــا ٥١ســــال 

يادداشتھاش را با استفاده از  رمز می نوشته 

حاال چطور چنين رفيقـی درنامـه ھـائی . است

 آبـان ٢٧که تاريخ گذاشـته شـده در پـای آنھـا 

 ھـست، مـی ٥٥فروردين سـال ١٧ و ٥٤سال 

ـــرين اســـرار ســـازمان ـــد مھمت ـــدون توان  را  ب

استفاده از رمز نوشـته باشـد رازی اسـت کـه 

پاسخ بـه آن را تنھـا کارشناسـان سـاواک کـه 

نامه را نوشته انـد بايـد بداننـد کـسانی کـه بـا 

جعل اين اراجيف بار ديگـر درجـه بالھتـشان را 

  .به نمايش گذاشتند

يکی ديگه از شاھکار ھای وزارت اطالعات اين 

نامه ھا در نکته است که مدعی شده که اين 

جريــان  دســتگيری رفيــق اشــرف دھقــانی  در 

آلمان به دست پليس آلمان افتاده و نھاد ھای 

امنيتی آلمان در چـارچوب روابـط خـود بـا رژيـم 

شاه، اسناد و ميکرو فيلم ھـای بدسـت آمـده 

  .را در اختيار ساواک قرار داده اند 

جالب است  کـه سـاواک خـودش مـدعی بـود 

 در جريان حمله به پايگاه که نامه ھای مزبور را

 ارديبھـشت ٢٨ و ٢٦ھای چريکھای فدائی در 

 بدســت آورده ولــی حــاال ادعــا مــی ٥٥ســال 

پـس از يـورش پلـيس آلمـان "شود که نامه ھا 

در آلمـان بـه دسـت پلـيس "به منزل دھقـانی 

آلمان افتاده و از طريق سـازمان امنيـت آلمـان 

جـدا از ايـن کتـاب ،ايـن ! به ساواک داده شـده

" نھـضت امـام خمينـی"دعا در کتابی بـه نـام ا

لجن نامه ای است که خود عنـوان که در واقع 

 نيزمطـرح شـده کتاب ھم معرف آن می باشـد

ســيد حميــد روحــانی نويــسنده کتــاب . اســت

 کتاب  مدعی شده که بـا ٤٩٧مزبور در صفحه 

 ٥٤ دی مـاه ٢٣دستگيری اشـرف دھقـانی در 

امه ھـا از تعدادی ميکروفيلم حاوی ن"در آلمان 

که گويا رفيق اشرف با خود حمـل مـی " ايران 

  . کرده  به دست پليس آلمان افتاده است

ولـی اجـازه . اين ادعای دشمنان مردم ماست

بدھيد بر خالف ھمه اين ياوه ھا، در اينجا ايـن 

ــه اطــالع شــما برســانم  ــنم –را ب  چــون مطمئ

ــد  ــی دانن ــا نم ــی ھ ــق اشــرف -خيل ــه رفي  ک

 نبــوده و در آلمــان ھــم  مقــيم آلمــانھيچوقــت

رفيــق در آن موقــع . زنــدگی نمــی کــرده اســت

درخاورميانه  بسر می برد و فقـط مـوقعی کـه 

کنگره کنفدراسيون بر گزار می شـد، مـي رود  

در آن جـــا  ھـــم  از طريـــق . آلمـــان

روابط حاشيه ای رفقـا بـه خانـه ای 

ــد  ــدا گفتن ــه بع ــی شــود ک ــرده م ب

شـب وقتيکـه ! مشکوک بوده است

آن خانـه بـوده پلـيس آلمـان تنھا در 

می ريـزد و رفيـق  را دسـتگير مـی 

اين را  ھم تاکيد کنم که رفيق . کند

ــه  ــه ب ــه از منطق ــوقعی ک اشــرف م

آلمان می آمده ھيچ ميکـرو فـيلم و 

نامه ای که از ايران فرسـتاده شـده 

باشد با خودش حمل نمـی کـرده و 

پــس از دســتگيری ھــم مــدتی بعــد 

تـاريخ حاال شما بـه .  آزاد می شود

ــان و  ــق  در آلم ــن رفي دســتگيری اي

تاريخی که در زير نامه ھـا گذاشـته 

شده توجه کنيد کـه خـود ايـن امـر دروغ بـودن 

ادعای وزارت اطالعـات را در ايـن زمينـه  ثابـت 

ــد ــی کن ــه . م ــسی ک ــن اســت ک ــور ممک چط

ـــاريخ  ـــد در ت  ٥٤ دی ٢٣خودشـــان نوشـــته ان

 ١٧دستگير شـده مـی توانـسته نامـه مورخـه 

ــروردين  ــا ٥٥ف ــد؟ حتم ــا خــودش حمــل کن  را ب

امـا !! خواھند گفت معجزه ای روی داده اسـت

چنين معجزه ای نـه از چريکھـای فـدائی بلکـه 

تنھا از سربازان گمنام امام زمان می تواند سر 

  !! بزند

  

حال که بی پايه بودن اين ادعا نيز روشن شـد 

شما خود حال و روز به اصطالح  محققين قلـم 

لحالی را در نظر بگيريد که بـه به مزد و معلوم ا

اصــطالح تحقيــق خــود را بــر اســاس يــک نامــه 

ساواک ساخته که جعلـی بـودن آن اظھـر مـن 

قـبال بـه . الشمس اسـت  بنيـان گذاشـته انـد

اشـاره کـردم کـه " شورشيان آرمـانخواه"کتاب 

عليرغم ادعای انجام کار تحقيقی بدون اشاره 

 به تکذيبيـه سـازمان چنـين اتھـامی را اشـاعه

اين کتـاب ادعـا مـی شـود  ١٢٧در صفحه . داد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

چريك فدايي خلق رفيق كبير حميد اشرف،يكي از پاكباخته ترين 
 كه ، رفيق كمونيستيفرزندان انقالبي كارگران و خلقهاي تحت ستم

تمامي عمر كوتاه و پربارش را صرف مبارزه با دشمنان خلق و خدمت 
 !ران و زحمتكشان ايران كردبه آرمانهاي كارگ
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که علـی اکبـر جعفـری در نامـه ای بـه محمـد 

. حرمتی پور اين تصفيه ھا را  تائيد کرده است

حال اجازه بدھيد که ھمين جا  تاکيد کـنم کـه 

يکی از منابع مازيار بھروز نويسنده کتاب مزبور 

برای چنين ادعائی، حسن ماسالی است کـه 

از اين تشکيالت را از ايـن جـا حد اطالعات اش 

می توان فھميد که نامه ساواک سـاخته را در 

ــفحه  ــام ٢٤٢ و ٢٤١ص ــه ن ــاب خودب ســير " کت

تحول جنبش چپ ايران و عوامل بحـران مـداوم 

درج کــرده و  مــدعی شــده نامــه از طــرف " آن

رفيــق علــی اکبــر جعفــری بــرای رابــط خــارج از 

. خنـده دار اسـت.  کشور نوشته شـده اسـت

 ١٧ و ٥٤ آبان ٢٧ به گفته اينھا نامه مورخ .نه؟

ــروردين  ــد . ٥٥ف ــت کني ــا دق ــاريخ ھ ــه ت . ب

بوســيله رفيقــی نوشــته شــده کــه ھمــه مــی 

 يعنــی ماھھــا قبــل در ٥٤داننــد در ارديبھــشت 

واقعــا . جريــان حادثــه ای شــھيد شــده اســت

خنــده دار نيــست؟  ايــن متخصــصين کــشف 

ــدائی   ــازمان ف ــک در س ــط دمکراتي ــدان رواب فق

 نمی دانند کـه وقتيکـه قيافـه کارشـناس حتی

به خود می گيرنـد در چـه مـوردی دارنـد حـرف 

چقـدر خـوب بـود کـه کـسانی کـه .   می زننـد

ــدائی  ــای ف ــردن چــپ و چريکھ ــراب ک ــرای خ ب

لباس محقق بـه تـن مـی کننـد حـداقل کمـی 

ھــم روحيــه تحقيــق داشــتند و خودشــان را در 

ــد ــار نمــی کردن . چنبــره چنــين تناقــضاتی گرفت

" کوچـک"ه ھمانطور که ديديم اين اشـتباه البت

را وزارت اطالعاتی ھا بـا تغييـر نـام علـی اکبـر 

  !جعفری به حميد اشرف اصالح کرده اند

اميد وارم که تا اینجـا توانـسته باشـم مـساله 

جعلی بودن اين نامـه ھـا و دروغھـای سـاخته 

شده بر مبنای آنھـا را بـه خواننـده نـشان داده 

ھيــد بــرای اينکــه نقطــه حــاال اجــازه بد .باشــم

ــصفيه ھــای  ــه ھــا و ت ــر داســتان نام ــانی ب پاي

ايــدئولوژيک و جاسوســی بــرای بيگانگــان قيــد 

شده در آنھا  گذاشته بشود، توجه شما را بـه 

مـی دانيـد کـه . نکته ديگـر ی ھـم جلـب کـنم

 - ٥٥ تا ٤٩چريکھای فدائی در فاصله سالھای 

 در -کــه زمــان چنــين اتھامــاتی آن سالھاســت 

ه مستقيم با نيروھای امنيتی شاه بـوده مقابل

و لحظــه ای از پيگردھــا و ضــربات آنھــا در امــان 

نبوده اند و به ھمين دليل ھـم تعـداد زيـادی از 

ــر  ــن فاصــله دســتگير و زي ــدائی در اي رفقــای ف

مـن تنھـا . شکنجه ھای وحشيانه قرار گرفتنـد

نام برخی را در اينجا ياد آوری می کـنم کـه در 

 دستگير شـده انـد ٥٥ تا ٥١فاصله سال ھای 

. تا سوالی را با شـما عزيـزان در ميـان بگـذارم

رفيق عباس جمشيدی رودباری ،رفيق شيرين 

فضيلت کالم ، رفيـق اعظـم روحـی آھنگـران ، 

رفيق بھمـن روحـی آھنگـران ،رفيـق زھـرا آقـا 

نبی قلھکی و سر انجام رفيق عبدلرضا کالنتـر 

 در ضــمن يــاد آوری کــنم کــه  ايــن. نيــستانکی

ــه  ــد اشــرف از خان ــرار حمي ــان ف ــق در جري رفي

بـا ٥٥ ارديبھـشت سـال ٢٦ در خيابان شارق

وی ھمراه بـود و شـاھد زنـده قھرمـانی ھـای 

ــود  کــه پــس از  ــز ب ايــن درگيــری جــسارت آمي

. دستگيری در زندان اوين برای مـا تعريـف کـرد

ھمه ايـن رفقـا ئـی کـه نـام . يادش گرامی باد

ــردم ازاعــضا،کادر ھــا و مــسئولين  چريکھــای ب

فدائی بوده اند و ھر يک مـدتھا زيـر شـکنجه و 

بازجوئی بودند و درالبه الی صفحات اين کتـاب 

ھم به اظھاراتی که به آنھا نسبت داده شـده 

حال سـوال ايـن اسـت کـه چـرا . استناد شده

ھيچ يک از اين رفقا، تاکيد می کـنم ھـيچ یـک 

از این رفقا به چنين اموری اشـاره نکـرده انـد؟ 

ژخيمــان ســاواک عليــرغم  نيازشــان بــه  چــرا د

اشاعه اين دروغ که چريکھا، رفقای خود را بـه 

شان مـی " بنيان ھای ايدئولوژک "خاطر حفظ 

کــشتند و يــا بــرای بيگانگــان جاسوســی مــی 

کردند از ھيچکدام از آنھا اعترافـی را مبنـی بـر 

تائيد اين موضوع بدست نياوردند؟ در حالی که 

ای را ھـم بـه آنھـا بازجوئی ھای چنـد صـفحه 

آيا خود ايـن امـر نـشان نمـی . نسبت داده اند

دھــد کــه دعــاوی ســاواک کــه در نامــه ھــای 

ـــشرمانه ای   ـــام بي مزبوربرجـــسته شـــده، اتھ

اســـت کـــه بـــرای خدشـــه دار کـــردن چھـــره 

   چريکھای فدائی اختراع شده ؟

 با توجه به آنچه گفته شـد روشـن اسـت کـه 

يله اين نامـه ھـا سراسـر جعلـی بـوده و بوسـ

ســاواک جھــت بــد نــام کــردن چريکھــا ســاخته 

و درســت بــر عکــس اتھامــات طــرح . شــده انــد

 خلق يکـی از شده در آنھا چريکھای فدائی

ترين جريانات سياسی تاريخ يکـصد مستقل 

سال اخير ايران بودند که اساسـا بـرای قطـع 

ســـلطه امپرياليـــسم و رســـيدن بـــه آزادی و 

يـم سوسياليسم مبارزات خـود را بـر عليـه رژ

حتی در چارچوب آنچـه کـه  شاه آغاز کردند و

در آن زمان جنبش کمونيستی جھانی تلقـی 

می شد آنھا با اعالم استقالل از قطب ھـای 

موجــــود  در ايــــن جنــــبش راه خودشــــان را 

ـــن  ـــا و خواســـتھای اي ـــستقل از رھنمودھ م

 و ثانيا در اين تشکيالت . قطبھا  پيش گرفتند

يـل حفـظ به طور قطع ھيچگاه کسی را به دل

سازمان و يا به دليل " بنيان ھای ايدئولوژيک"

  . اعتقاداتش بطور فيزيکی حذف نمی کردند

  

اجازه بدھيد حال که جعلی بـودن نامـه ھـای 

مورد استناد ثابـت شـد در ھمـين جـا در مـورد 

اتھام تصفيه ھای ايدئولوژيک که ايـن کتـاب بـا 

توسل به ھر دروغی قصد اشـاعه اش را  دارد 

 صحبت کنم چرا که کتاب دشـمن کمی بيشتر

در اين زمينه تا آنجا پيش رفتـه کـه  حتـی اگـر 

رفيقی نامش در ليست شھدای سازمان قيـد 

نشده باشد مدعی می شـود کـه پـس حتمـا 

بايــد از کــسانی باشــد کــه خودشــان وی را 

ــد ــا رفيــق .  کــشته ان ــه در رابطــه ب ــرای نمون ب

 مـی نويـسد ٥٤١محمد کاسه چی در صفحه 

ــ:" ــم ع ــه رغ ــشته ب ــان ک ــام او در مي دم درج ن

 اکثريت ؛گروه دھقانی –شدگان فدائيان خلق 

نـــام او را در ميـــان کـــشته شـــدگان ســـازمان 

.  آورده اسـت٥٥خود،به تاريخ بھمن ماه سـال 

چون  نمی توان به تاريخ مرگ او که ايـن گـروه 

ذکر کرده است،اعتماد نمود؛  آيـا مـی تـوان او 

ـــصفيه شـــدگان دانـــست؟ ـــا " را از جملـــه ت آي

وقاحت از اين بيـشتر مـی شـود کـه بـا چنـين 

دالئــل مــسخره ای در شــھادت رفيقــی شــک 

ـــشته شـــدن او را  ـــال ک ـــرده و احتم ـــاد ک ايج

با توجه به رسوائی شديد و آشکار 
کنندگان اين کتاب ، جعلی و منتشر 

دروغ بودن مطالب آن برای نيرو ھای 
ولی . مردمی امری بدیھی است

واقعيت اين است که مردم ما با عده 
 در صف مخالفين رژيم ظاھراای 

طرف ھستند که با ھر سازی که 
جمھوری اسالمی می زند  شروع به 
رقصيدن ميکنند وگاه چنان خوش 
ند  رقصی از خودشان نشان می دھ

که خود جالدان حاکم ھم انگشت به 
دھان می شوند، و از آنجا که تجربه 
نشان داده که اساسا دروغھای 
رژيم از اين طريق پژواک وسيع تری 
پيدا می کند ودر واقع، حرفھا و 
تبليغات اين عده گوشھائی را برای 
شنيدن اراجيف جمھوری اسالمی 
آماده می کند؛ از اين جنبه است که 

 افشای اھداف و مقاصد به خصوص
و مطالب دروغ اين کتاب برجستگی 

 .پيدا می کند 
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واقعيت اين است که  ماھيت مبـارزه 
مخفی در شرايط ديکتاتوری شـاھان 
ــــک ســــازمان  ــــارچوب ي ــــم در چ ھ

 نظامی نـه اجـازه مـی داد -سياسی
کــه ھمــه ھويــت ھــم را بداننــد و نــه 
اجازه می داد که خود سـازمان نيـزاز 

رفيقـی اطـالع داشـته نام اصلی ھـر 
باشد و بداندکـه رفيقـی کـه در فـالن 
. درگيری شھيد شده  چه کسی بوده

در حاليکه  ھمه مـی داننـد کـه آنچـه 
به نام قتل ھـای زنجيـره ای معـروف 
شــد بــدعت امثــال ســعيد امــامی ھــا  
نبود بلکـه چنـان قتـل ھـائی از ارثيـه 
ـــده از آن ســـازمان  ـــاقی مان ھـــای ب

 البتـه منحوس يعنی ساواک بـود کـه
بوسيله سربازان امام زمان به کمـال 

  .رسيده است

بوسيله يـارانش اشـاعه داد؟  کتـاب ھمچنـين 

در ايــن زمينــه وقاحــت  و بيــشرمی را بــه آنجــا 

می رساند که يکی از مبـارزين بـه نـام شـھيد 

ن دليـل کـه جـسد احمد افشار نيا را تنھا به اي

 زنجـان پيـدا شـده يکـی از -ش در جاده قزوين

افراد تصفيه شده  قلمداد می کنـد و عليـرغم 

ايــن رذالــت چنــد صــفحه بعــد مــی نويــسد کــه 

اساسا معلوم نيست که آيا احمد افشار نيا بـا 

چريکھا رابطه داشته و يا با آنھا کار مـی کـرده 

ــه ــا ن ــفحه !! ي ــه در ص ــاب ک ــسنده کت  ٥٤١نوي

 "ھيچ قرينه ای بـرای ارتبـاط "کرده اذعان 

وی با چريکھا در دست نيست بـا وقاحـت از او 

به عنـوان کـسی کـه بوسـيله چريکھـا کـشته 

  !!شده نام می برد

ــسن  ــده ح ــا ش ــم ادع ــر ھ ــورد ديگ ــک م در ي

 که دانشجوی دانـشکده ١٣٣٣توسلی  متولد 

 ٢٦حقوق دانشگاه تھران  بوده و جـسدش در 

شت ســـينما  در ميـــدان شـــھناز پـــ٥٤بھمـــن 

ميــامی پيــدا شــده از کــسانی اســت کــه بــه 

ايـن .  وسيله چريکھای فدائی کشته شده اند

ــود  ــه خ ــود ک ــی ش ــرح م ــالی مط ــا در ح ادع

نويــسنده  در صــفحه بعــد ،گــزارش ســاواک را 

درج کرده که در آن گـزارش، سـاواک در رابطـه 

با نامبرده به دادرسی ارتش اطـالع مـی دھـد 

وابسته به که حسن توسلی فردی مذھبی و 

پــس بنــا بــه .  ســازمان مجاھــدين بــوده اســت

گزارش خـود سـاواک نـامبرده عـضو چريکھـای 

فــدائی نبــوده واساســا مبــارزی مــذھبی بــوده 

ــه . اســت ــون وظيف ــاب چ ــسندگان کت ــا نوي ام

داشته اند که تا مـی تواننـد افـراد بيـشتری را 

تحت عنوان تصفيه شدگان سازمان چريکھـای 

 مـی نويـسند ٥٣٩فدائی نام ببرنـد در صـفحه 

که چون سازمان  اکثريت نـام حـسن توسـلی 

را در ليست شھدا قيد کرده اما گروه دھقـانی 

اين امر فقط بـه ايـن "نام وی را قيد نکرده پس 

علــت مــی توانــد باشــد کــه دھقــانی از تــرور و 

ــوده اســت " . اعــدام حــسن توســلی مطلــع ب

روشن است که با ايـن دروغ  ،وزارت اطالعـات 

ــا يــک تيــر د ــا . و نــشان زده اســتب يعنــی گوي

 حـسن توسـلی را تـصفيه ٥٤چريکھا در سال 

کرده انـد و ايـن را رفيـق اشـرف دھقـانی ھـم 

اتفاقا در مورد حسن توسلی که بـه ! می داند

گفته خود کتاب مبارزی مذھبی بوده  با توجـه 

به اين امر که در گزارش پلـيس قيـد شـده کـه  

بــر روی دســت جــسد آثــار دســت بنــد موجــود 

وده و اســلحه وی نيــز در کنــارش بــوده ،مــی بــ

توان با اطمينان گفت که نامبرده بوسيله خـود 

  .ساواک کشته شده است

  

چنـــين اتھامـــات بيـــشرمانه ای در شـــرايطی 

مطرح مـی شـوند کـه ھمـه اسـناد سـاواک و 

ھمه بازجوئی ھـای اسـرای فـدائی در اختيـار 

نويسندگان کتاب قـرار دارنـد و آنھـا بـا مطالعـه 

ھــم بــر جعلــی بـودن نامــه ھــای ســاواک آنھـا 

ساخته  کامال آگاه ھـستند و ھـم  مـی داننـد 

که چرا و چگونه احمـد افـشار نيـا و يـا حـسن 

. توسلی بـه دسـت سـاواک کـشته شـده انـد

کسانی چنين اتھاماتی را به ما مـی زننـد کـه 

ــات دژخــيم ســاواک بھمــن  خــود شــان اعتراف

بـه را در کتـابی ) معروف به تھرانی( نادری پور

منتـشر کـرده و " شگنجه گران می گوينـد"نام 

می دانند که ساواک جدا از کسانی که آنھا را 

زيـــر شـــکنجه کـــشته اســـت افـــرادی را ھـــم 

خودش کـشته و اجـسادشان را در خيابانھـا و 

بــرای نمونــه در .بيابانھــا رھــا مــی کــرده اســت

 کتـاب مزبـور اعترافـاتی از تھرانـی ٢٢٧صفحه 

يـد کـه  در اوائـل قيد شده که  خودش  می گو

 خانـه تيمـی تـشکيل  را کـه سه نفر٥٧سال 

داده و فعاليت کمونيستی می کردند، بـه نـام 

ھــای ســعيد کــرد قراچورلو،محمــود وحيــدی و 

ـــری را دســـتگير و پـــس از  محمـــد رضـــا کالنت

شــکنجه بــا دادن قــرص ســيانورآنھارا بــه  قتــل 

تھرانی شکنجه گر ساواک در اين . رسانده اند

به کثيف ترين جنايـت دسـت  " :مورد می گويد

 به آنھا داديم و....زديم و قرص ھای سيانور را 

خـوب  " گفتيم قرص مسکن است بخوريد

در شـــرايطی کـــه ســـاواک چنـــين بيـــشرمانه 

انقالبيون را کشته وبـا نـام ھـای جعلـی جـواز 

دفن برايشان صادر می کـرد و يـا اجـسادشان 

ـــــداخت، وزارت  ـــــارمی ان را  در گوشـــــه و کن

ــات ــدر اطالع ــاب چق ــن کت ــسنده اي ــای نوي ی ھ

بيشرمند کـه سـاواک را از ايـن قتـل ھـا تبرئـه 

ھـای " تـصفيه"کرده و از آن  قتل ھا به عنـوان 

بـه ايـن نکتـه . سازمان چريکھا اسم می برنـد

 مبـارزه شـکلھم بايد توجه کرد که بـه دليـل 

ــا  ــا ب ــدائی، حتــی در مــواردی رفق چريکھــای ف

ن انفجــــار نارنجــــک در صــــورت خــــود، امکــــا

شناسائی شان بوسيله سـاواک را نـا ممکـن 

  . می ساختند

برغم ھمـه اینھـا در صـفحه صـفحه ايـن کتـاب 

نويــسندگان قلــم بــه مــزد رژيــم مــی کوشــند 

چنـــين جلـــوه دھنـــد کـــه ھـــر کـــسی کـــه از 

سرنوشت وی اطالع دقيقی در دست نيـست 

احتمــاال از کــسانی اســت کــه بوســيله خــود 

ن ولــی واقعيــت ايــ. چريکھــا کــشته شــده انــد

اســت کــه  ماھيــت مبــارزه مخفــی در شــرايط 

ـــاتوری شـــاه ـــک  آديکت ـــارچوب ي ـــم در چ ن ھ

 نظـامی نـه اجـازه مـی داد -سازمان سياسی

 و نـه اجـازه مـی که ھمه ھويت ھـم را بداننـد

داد که خود سازمان نيزاز نام اصلی ھر رفيقی 

اطالع داشـته باشـد و بداندکـه رفيقـی کـه در 

در . فالن درگيری شھيد شده  چه کسی بوده

حاليکه  ھمه می دانند کـه آنچـه بـه نـام قتـل 

ــال  ــدعت امث ــروف شــد ب ــره ای مع ھــای زنجي

سعيد امامی ھا  نبود بلکه چنان قتل ھائی از 

ھای باقی مانده از آن سـازمان منحـوس ارثيه 

يعنی ساواک بـود کـه البتـه بوسـيله سـربازان 

  .امام زمان به کمال رسيده استگمنام 

به ھر حال تا آنجا که به داستان سرائی ھـای 

ـــــصفيه ھـــــای  وزارت اطالعـــــات در مـــــورد ت

ايــدئولوژيک در صــفوف چريکھــای فــدائی بــر 

ميگـردد بایــد بگـويم کــه ھـر کــس کمـی وقــت 

رد مــی توانــد از خــود کتــاب فاکــت ھــای بگــذا

بيشتری  جھت اثبات نادرستی چنين ادعـائی 

  .پيدا کند 

حال که روشن شـد ھمـه سـتونھای داسـتان 

سرائی نويسندگان کتابِ دشمن نقـش بـر آب 

است  اجازه بدھيد  بـه ايـن نکتـه ھـم اشـاره 

ــان ســال   ــشعاب آب ــه ان ــه ٥٥کــنم کــه تجرب ک
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زب تـوده منشعبين حتی گرايش  نظری به  حـ

داشتند  و بعد ھا ھم به حـزب تـوده پيوسـتند 

خودش نشان می دھد که کسی را به خـاطر 

ــا تئوريھــا و خــط مــشی ســازمان  مخــالفتش ب

ھمــين کــه تــاريخ نگــارش .حــذف نمــی کردنــد 

جزوه تـورج بيگونـد کـه بعـد ھـا بـه مانيفـست 

ــشعبين تبــديل شــد ارديبھــشت   مــی ٥٥من

ـــاريخ شـــھادتش   ٥٥ مھرســـال ١٢باشـــد و ت

نشان می دھد که نظرات مختلف در درون اين 

تشکيالت در مبارزه با ھم وجـود داشـته انـد و 

کــسی کــسی را بــه خــاطر اعتقــاداتش حــذف 

  .  نمی کرده است 

اجازه بديد که ايـن صـحبت را بـا تاکيـد بـر ايـن 

موضوع تمام کنم  که کتاب دشمن اساسـا بـر 

 شکل گرفته است يکی بـر اصلیروی دو پايه 

رافات زير شکنجه کـه مـن در اينجـا بـه پايه اعت

طور مختصر ضمن معرفی کتاب صرفا بـه طـرح 

شمائی از آن پرداختم و ديگری بر پايه دو نامه 

جعلی کـه بطـور مفـصل در مـورد آنھـا صـحبت 

می تـوان بـا قاطعيـت گفـت کـه از . کردم 

يک طرف با اثبات جعلی بودن نامه ھـای 

 مزبور و از طـرف ديگـر بـا در نظـر گـرفتن

ايــن واقعيــت کــه ســيمای يــک نيــروی 

سياســـی  را نمـــی شـــود بـــا تکيـــه بـــر 

بازجوئی و اعترافات زير شـکنجه ترسـيم 

کــرد، دو پايــه اصــلی کتــاب فــرو ريختــه و 

رسوائی جديدی به پرونده سراسر سياه 

. رژيم جمھوری اسالمی اضافه می شود

به اين ترتيـب آشـکار مـی شـود کـه ايـن 

يخ نگـاری کتاب نه يک کار تحقيقـی و تـار

ــرا  ــا آن ــد ت کــه سازشــکارانی در تــالش ان

چنين جلوه دھند ، بلکه کوشش آگاھانـه 

ای اســت بــرای تحريــف تــاريخ مبــارزاتی 

مردم ما و لکه دار کردن چھره پاک باختـه 

ترين کمونيستھای جنبش انقالبی ايران، 

تا به اين طريق به خيال خودشان سـدی 

در مقابـل توجــه روزافــزون دانــشجويان و 

انان نسل کنونی به مبـارزات گذشـته جو

 و تجربـه ٥٠و به خصوص مبارزات  دھـه  

   .اندوزی از آنھا ايجاد کنند

  

واقعيت اين است که رژيم شاه وقتي که مـی 

کشت ديگـر کـاری بـه مـرده ھـا نداشـت، امـا 

قـــــران خوانـــــان ســـــر قبرســـــتانی کـــــه 

ــونی ھــستند  ــاتوری کن ســکاندارحاکميت ديکت

نــبش انقالبــی حتــی از تعــدی بــه شــھدای ج

مردم ما نيز باز نمانده و از ھيچ رذالتی در ايـن 

این جماعت اگـر روزی . زمينه کوتاھی نميکنند

سنگ  قبرھای عزيزان مـا را مـی شکـستند و 

يا در تـالش بودنـد تـا آرامگـاه شـھدای مـا را از 

روی زمين محو کنند، حـال بـا ھمـان ھـدف در 

 لباس به اصطالح محقق و تاريخ نـويس  تـاريخ

پر افتخار جنبش مـا را آمـاج حمـالت خـود قـرار 

داده اند تا تـاريخ سراسـر دروغ و جعلـی ای را  

کــه خــود شــان نوشــته انــد را در ميــان جوانھــا 

ھدف آنھا در اين يورش اساسـا .اشاعه بدھند

ــه در  ــانی اســت ک ــوده ســاختن ذھــن جوان آل

ھمين رژيم رشد کرده و حال بـرای سـرنگونی 

ـــاتوری بپاخاســـ ـــدھمـــين ديکت اراجيـــف . ته ان

دشمن در باره چريکھای فدائی و نه تنھـا آنھـا 

بلکه ھر نيروی مردمی مخالف رژيم، برای ايـن 

است که  ایـده بيھـوده بـودن و پـوچ بـودن ھـر 

ــارزه تــشکيالتی را  ــه کــار تــشکيالتی و مب گون

اشاعه دھند آنھم در شرايطی که نسل جوان 

بپاخاسته و کم کم دارد در می يابـد کـه بـدون 

کل دادن بـه يـک تـشکيالت انقالبـی، ھـيچ ش

  .مبارزه سياسی به سرانجام نمی رسد 

  

امروز نسلی پا به صـحنه مبـارزه گذاشـته کـه 

ــده و خــونين ســربازان  ــل چــشمان دري در مقاب

گمنام امام زمان در صحن دانشگاه فريـاد مـی 

مــا زن و مــرد جنگــيم بجنــگ تــا "  :زننــد

يـاد و در ميان کسانی کـه چنـين فر. "بجنگيم

ـــستی  ـــد  رشـــد گـــرايش سوسيالي مـــی زنن

ــذيرمی باشــد ــار ناپ ــی انک ــه  . واقعيت ــين ک ھم

دانشجويان دانشگاه شيراز در مقابل چـشمان 

ـــد کـــه  ـــاد مـــی زنن نيروھـــای ســـرکوبگر  فري

سوسياليستھا را دوست دارند و از حق اظھـار 

آنھا دفاع می کنند اين خودش جلـوه روشـنی 

ازايـــــن واقعيـــــت يعنـــــی  رشـــــد گـــــرايش 

. اليــستی در ميــان جوانــان مــی باشــدسوسي

واقعيتی که آنھا قادر به جلوگيری ازآن نيستند  

و اين گرايش بطور طبيعی برای درس گيـری از 

 نگاه می کند  و از ٥٠گذشته به مبارزات دھه 

آن ھم درس خواھـد گرفـت و اگـر شـما دھھـا 

کتاب ديگر ھم منتشر کنيد قـادر نخواھيـد بـود 

. سل خللی وارد سـازيددر عزم مبارزاتی اين ن

اتفاقا جوانان ما ھمين کتابھـا را مـی خواننـد و 

از البالی حرفھای زھر اگـين شـما بـه واقعيـت 

مبــارزه ای پــی مــی برنــد کــه وحــشت در دل 

ــا جــائی کــه  شــاه در  ــود ت ــه ب دشــمن انداخت

ــا  ــر اســدهللاصــحبتش ب ــه ســالھا وزي ــم ک  عل

ــاره چريکھــای فــدائی خلــق  ــود در ب ــارش ب درب

ــر ــراف ک ــرد ": د اعت ــا در نب ــزم و اراده آنھ ع

حتـی زن ھـا تـا . اصال باور کردنی نيـست

. آخرين نفس بـه جنـگ ادامـه مـی دھنـد

مرد ھا قرص سيانور در دھانـشان دارنـد 

و برای اينکه دستگير نـشوند خودکـشی 

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

ديکتاتور حاکم را به چنين اعترافـی واداشـت و 

ــروز وزا ــه ام ــه توســل ب رت اطالعــات را مجبورب

رذيالنه ترين تشبثات برای تحريـف آن نمـوده ، 

منبــع اليزالــی از تجربــه بــرای انقالبيــون جــوان 

بوده و جوانـان مبـارز بـدون درس گيـری از ايـن 

تجربيات قادر نيستند جريانی را بنيـان بگذارنـد 

که به سرنگونی قطعـی جـالدان حـاکم منجـر 

پيشنھاد می کنم که در به ياران جوانم . بشود

زمان مطالعه اين کتاب با توجه به شناختـشان 

از وزارت اطالعات و دروغھای سخيف اش،  به 

اين امـر توجـه کننـد کـه  چگونـه در زيـر سـياه 

ترين ديکتاتوری ھا ھم کـسانی توانـستند بـن 

  . بستھا را شکسته و طرحی نو در اندازند 

 ٥٠تجربــه فعاليــت چريکھــای فــدائی در دھــه 

نــشان داد کــه در زيــر شــديد تــرين پيگردھــای 

دشمن و در شرايط ديکتاتوری شديدا و وسيعا 

قھر آميـز، آنھـا توانـستند بـا توسـل بـه مبـارزه 

ــا کــرده  و  ــشکيالتی انقالبــی بن ــسلحانه ت م

از ايــن تجربــه . فعاليــت انقالبــی را پــيش ببرنــد

بايد درس گرفت و با تحليل مشخص از شرايط 

ن تشکلی انقالبـی کـه کنونی در جھت ساخت

ھمه تالش دشـمن جھـت جلـوگيری از شـکل 

    .گيری آن می باشد ، گام بر داشت

خاطرات امير اسدهللا علم، يادداشت ھای ) : ١(
محرمانه دربار سلطنتی ايران، تدوين علينقی 

، نيويورک، انتشارات سن ١۴۶عاليخانی، ص 
 ١٣٧١مارتين،
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  يرانپيروز باد جنبش ظفر نمون مسلحانه ا

  
حمالت برنامه ريزي شده دشمن به سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران با شكـست مواجـه                

  .شد
دو قبـضه مسلـسل و   .  نفر از آنها مجروح شدند  100 نفر از افراد دشمن كشته ، و بيش از           70

  .سالح كمري ساخت امريكا و اسرائيل در جريان نبرد هاي تدافعي بدست چريكها افتاد
اي فدائي خلق ايران به شهادت رسيدند و عده اي از مردم عادي بـر اثـر                  تن از چريكه   14

  .شليك بي رويه و پرتاب نارنجك ماموران پليس شهيد شدند
  .جعل اسناد، و قلب حقايق كارشناسان سازمان امنيت با رسوائي روبرو شد

  
اين حمالت بـدنبال  . ده خود را بر عليه سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران آغاز كرد            ارديبهشت ماه سال جاري دشمن حمالت برنامه ريزي ش         28 الي   26در فاصله روز هاي     

  .كنترل شبكه تلفني قسمتي از سازمان ما و كشف محل چند پايگاه اصلي و پشت جبهه چريكي آغاز گرديد
يكن هوشياري رفقا دشمن را وادار به حمله زودرس كرد و از طرف   دشمن قصد داشت به ردگيري هاي خود ادامه دهد و اطالعات بيشتري از پايگاه هاي ما بدست آورد، ول                  

مورد محاصره و حمله دشمن قرار گرفته بود، دشمن را در اجراي برنامه وسيع و سنگين خـود بـا شكـست كامـل مواجـه       ديگر قاطعيت و رزمندگي رفقائي كه پايگاهايشان
بهمين لحاظ نيـز دسـت بـه جعـل اسـناد زد و              . يكن با اسناد سوخته و سالحهاي از دور خارج شده مواجه گرديد           ول. ساخت دشمن قصد داشت به انبار ها و اسناد ما دست يابد           

عكس چند سالح را در روزنامه هاي مختلف از زواياي گوناگون بعنوان وسايل تازه در روزنامه ها به چاپ رسانيد حمالت دشمن بدنبال محاصره بسيار شديد پايگاه تهران نو                        
 سـاله و  11 در پايگاه تهران نو كه يكي از پايگاه هاي پشت جبهه سازمان بشمار مي رفت تني چند از رفقا از جملـه دو رفيـق خردسـال ناصـر شـايگان شـام اسـبي                       .آغاز شد 

بهمين لحـاظ نيـز امكـان بـر         . سلح بودند   ساله زندگي مي كردند و به كارهاي توليدي اشتغال داشتند در هنگام حمله دشمن فقط نيمي از رفقا م                    13ارژنگ شايگان شام اسبي     
 كشيدند و با سالحهاي موجود از دو جناح حمالت خود را براي شكستن خطوط فشرده  با اين همه رفقا اسناد موجود در پايگاه را به  آتش . خورد نظامي با دشمن زياد نبود

هاي يوزي اسرائيلي و نارنجكهاي آمريكائي پايگاه را محاصره كرده بـود پايگـاه را شـديدا                مامور ويژه مسلح به مسلسل     500دشمن كه با قريب     . محاصره دشمن آغلز كردند   
در چنين شرايطي تعدادي از رفقا از پايگاه خارج شده  و در جريان يك نبرد خانه به خانه و كوچه به كوچه راه                        . زير آتش گرفته و لحظه اي حمالت خود را قطع نمي كرد           

 مامور دشمن و مجروح ساختن تعدادي از آنان حلقه محاصره را در نزديكي مسيل شرقي خيابان سيمتري نارمك شكسته، و از             20كشتن بيش از    خود را پاك كرده و پس از        
رفقا پس از . دنداز آن پس ماموران دشمن جرات پيگرد به خود نداده و رفقا با امانت گرفتن يك اتومبيل پيكان ازيك مدير مدرسه از منطقه خارج ش        . محاصره خارج شدند  

نيم ساعت در نزديكي هاي ميدان محسني با ايست اتومبيل گشتي پليس به فرماندهي سرهنگ شهرباني فرداد مواجه مي شوند و بالفاصـله قبـل از آنكـه افـراد مـسلح گـشتي           
  . به يك پايگاه ديگر مي رسانندبتوانند تكاني بخود بدهند با شليك مسلسل تمامي آنها را مي كشند و براه خود ادامه مي دهند و خود را

صبح روز يكشنبه مقارن محاصره پايگاه تهران نو پايگاه پشت جبهه ديگري واقع در كوي كن كه در ارتباط تلفني با پايگاه تهران نو بوده است محاصره شده و بعلت كمبود 
رفيق غروي كه زني .ليت اين پايگاه با رفيق شهيد چريك فدائي خلق عزت غروي بود         مسئو.وسايل جنگي اكثر رفقا شهيد شده و امكان خروج از محاصره را پيدا نمي كنند              

 شهرت داشت ،،فقط مسلح به يك نارنجك بود اودر هنگام مواجه شدن با دشمن با نارنجك به سمت آنها حمله مي كند و پـس                      "رفيق مادر " ساله بود و در سازمان ما به         55
ساير رفقا نيز كه اكثرا وسيله اي نداشته اند با نارنجك هاي دسـت سـاز و دو   . دشمن با شليك مسلسلهاي افراد دشمن به شهادت مي رسد از از پاي انداختن تني چند از افراد         

  .قبضه سالح به دشمن حمله كرده و پس از از پاي در آوردن عده اي از ماموران در صحنه نبرد جان خود را در پيشگاه انقالب خلق فدا مي كنند
 نفر مـي شـده انـد پايگـاه ديگـري را در كوچـه نيـازي حـد فاصـل                        500 ارديبهشت نفرات تازه نفس دشمن كه نزديك         26ين درگيري ها بعد از ظهر روز يكشنبه         بدنبال ا 

رفقاي موجود در  .  قرار مي دهند   خيابانهاي شارق و قاسم آباد تحت محاصره قرار مي دهند و بدون هيچ اخطار قبلي پايگاه را با پرتاب نارنجك و شليك مسلسل مورد حمله                        
بوده اند بالفاصله طرح دفاعي پايگاه را اجرا كرده و پس از به آتش كشيدن اسناد موجود در پايگـاه بـا دو قبـضه مسلـسل و     ) دو دختر و دو پسر(اين پايگاه كه چهار رفيق    

 زدن ماموران دشمن خط اول محاصره را شكسته و به سمت شمال شـرقي پيـشروي   به دشمن حمله كرده و پس از عقب)يكي از رفقا غير مسلح بوده است      (يك سالح كمري    
رفقا در اين شرايط با همكاري صميمانه مردم زحمتكش و راهنمائي آنها خانه به خانه و كوچه به كوچه خطوط                . مي كنند ولي با خطوط ديگري از ماموران مواجه مي شوند          

در يكـي از آخـرين كوچـه هـاي شـمالي            .  نيز با ماموران درگير مي شوند كه آنها را عقب رانده و راه خود را مي گـشايند                  محاصره را پشت سر مي گذارند و در چند نقطه         

 
 

 در ،تگي ساواك در روزي نامه هاي آن روز رژيم شاهكه بالفاصله پس از درج نامه هاي ساخ تكذيب نامه سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران
 .شر شدنتم 1355تاريخ دوم خرداد
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 با يكي از ماموران ويژه گارد شهرباني از نزديك مواجه مي شوند كه او را از پاي در آورده و پـس از تـصاحب سـالح امريكـائي ايـن مـامور            "كوچه امير حسيني  "پايگاه  
در اين تقاطع با حمله ماموران در آخرين خط محاصره آنها را وادار به عقب نشيني در جهت كوچه هاي غربـي    . ه به سمت تقاطع امير حسيني با شارق پيشروي مي كنند          ويژ

قدرت مقابله را از دست داده و با تضرع از رفقـا  شارق مي كنند و راه خود را مي گشايند در همين حال سه تن از افراد ويژه گارد شهرباني با رفقاي ما مواجه مي شوند كه                  
رفقا  كه با ماموران جزء دشمن خصومت خاصي نداشته اند ،به آنها امان مي دهند و اين سه تن دوان دوان خود را در پيچ كوچه هـاي غربـي     . مي خواهند كه آنها را نكشند     
در اين حال رفقـا سالحهايـشان   . شوند كه در خارج از خط محاصره شاهد نبرد رزمندگان خود بوده اند    از آن پس رفقا وارد صفوف مردم مي         . شارق از ديد پنهان مي كنند       

به سمت ميدان صابر و از آنجا به سمت نظام آباد حركت مي كنند و فرياد رزمنـدگي و حـق      ! "مرگ بر دشمنان مردم   "،!"مرگ بر شاه  "را بر سر دست گرفتند و با فرياد         
 متري شمالي ميدان صابر رفقا با يك اتومبيل پيكان مملو از ماموران شهرباني مواجه مي شوند و چون آنها را آمـاده  مقابلـه                  40در  . دم مي رسانند  طلبي خود را به گوش مر     

به پيشروي خود به سمت نظـام  مي بينند به آنها يورش  برده و با شليك مسلسل تمامي آنهارا از پاي در مي آورند و پس از مصادره يك قبضه مسلسل يوزي ساخت اسرائيل                       
 پليس مسلح راه را بر رفقا مي بندند رفقا بدون عقب نشيني به پيشروي خود ادامه مي دهند و تنها 5در تقاطع شارق نظام آباد گشتي ديگري به سرنشيني . آباد ادامه مي دهند

پـس از آن رفقـا اتومبيـل نمـره سـبز      . پليس را بطور آماده و روشن تحويل رفقا مي دهندبطوريكه ماموران اتومبيل . با شليك يك رگبار كوتاه ماموران را فراري مي دهند    
پليس را كه آرم شهرباني بر بدنه آن منقوش بوده است در مقابل ديدگان صد ها نفر از مردم زحمتكش و در ميان شادي آنها تصاحب مي كنند و همگي بـسالمت از منطقـه                                    

  .ديگر مي رسانندخارج شده و خود را به پايگاه هاي 
 ارديبهشت ماه چند پايگاه شهرستاني كه در ارتباط تلفني با پايگاههاي مكشوفه تهران بوده اند و از اين طريق دشمن به محـل آنهـا                          28بدنبال اين حوادث در بامداد سه شنبه        

با اين همه رفقاي . دبا وسائل نظامي اندك و نارنجكهاي دست ساز مجهز بوده اند         اين پايگاه ها كه عمدتا پايگاه نفوذي بوده ان        . پي برده بود ،مورد محاصره قرار مي گيرند         
تصاويري كه از صـحنه هـاي نبـرد         . فدائي ما با دالوري بيماندي با دشمن مبارزه مي كنند و عليرغم اخطار هاي دشمن كه خود را تسليم كنند همچنان به نبرد ادامه مي دهند                         

 به چاپ رسيده همگي گوياي مبارزه بي امان و تا پاي جان رفقاي ماست در اين درگيري ها رفقاي درون پايگاها تمام اسناد و مدارك را                شهرستانها در صفحات جرايد رژيم    
رده و بـه سـاير      در اين درگيريها عده اي از رفقا بسالمت خود را از خطوط محاصره دشمن خارج ك               . به آتش مي كشند و پس از آن تا آخرين فشنگ به نبرد ادامه مي دهند               

ضمنا بر اثر تيرانـدازيهاي     . طبق گزارشات داخلي دستگاه شهرباني و سازمان امنيت در اين درگيري ها تلفات شديدي به ماموران دشمن وارد شده است                   . پايگاه ها مي روند     
ما تمامي اين افراد را جـزء شـهداي خلـق بـه             .  به شهادت مي رسند      بي رويه و وحشيانه ماموران خود باخته دشمن تعدادي از مردم شريف مورد اصابت گلوله قرار گرفته و                 

  .حساب مي آوريم چرا كه آنها نيز سينه هايشان با گلوله هاي اسرائيلي و نارنجكهاي امريكائي شكافته شده است و قربانيان جنايات دولت شاه هستند
  :من عبارت بوده است ازبر طبق گزارشات دروني دستگاه پليس كه بدست ما افتاده است تلفات دش

   نفر10 افسران پليس، گارد و سازمان امنيت – 1
    نفر30 درجه داران پليس و گارد شهرباني – 2
   نفر 30 سربازان ويژه گارد شهرباني -3

ايـن تلفـات شـديد روحيـه        . تر بوده انـد   در اين گزارشات تعداد مجروحين دشمن ذكر نشده است  ولي با توجه به تعداد كشته شدگان تصور مي رود مجروحين بمراتب بيش                      
افراد دشمن را بشدت پائين آورده است و به همين منظور شخص شاه مجبور شده است مبلغ گزافي بعنوان پول خون به خانواده هاي كشته شدگان مزدور بدهـد و همچنـين                                

  .                    ه شودآنها را مورد استمالت و دلجوئي قرار دهد تا بلكه روحيه خراب ماموران تا حدي اعاد
بدنبال اين جريانات ، كارشناسان سازمان امنيت براي سر پوش گذاشتن بر شكست برنامه عريض و طويل رژيم و همچنين به منظور تحريف حقـايق ،چنـد نامـه جعلـي را در                           

اينها كه تا پارسال ما را به عراق وابسته مي كردند امسال كه روابطشان .  برداشته اندجرايد عصر تهران به نام اسناد سازمان ما بچاپ رسانده اند و به اصطالح پرده از اسرار ما              
  .با عراق خوب شده ما را وابسته به جاي ديگر معرفي مي كنند و مي كوشند با جعل سند و دروغ بافي افكار عمومي را فريب دهند

ولي براي روشن تر شدن بيشتر موضوع مـا         . اهند،جعلي بودن اين نامه ها را در نگاه اول متوجه مي شوند           البته آنهائي كه تا حدي به كار سياسي و رموز روابط تشكيالتي آگ            
كارشناسان امنيتي و تبليغاتي دولـت فاسـد شـاه         . كارشناسان سازمان امنيت كه مشت آنها را باز كرده و رسوايشان ساخته است ،اشاره مي كنيم               ! فقط به يك خطاي كوچك      

ولـي آنهـا كـه بـا ادبيـات و فرهنـگ مـا               . تنظيم كنند تا مورد قبـول مـردم واقـع شـود           ! ه ها بيشترين تالش خود را بكار برده اند تا آنها را هر چه واقعي تر               ،در جعل اين نام   
كساني كه با فرهنـگ مـا كمونيـستها ي    .  را بكار برده اند"دوست شهيد نوروزي"چرا كه در يك جاي نامه عبارت      . كمونيستها بيگانه اند ،در اين كار خود موفق نبوده اند         

 مـورد خطـاب قـرار    "دوست" خطاب مي كنيم و هرگز رفقايمان را با واژه     "رفيق"ايران آشنا ئي دارند بخوبي مي دانند كه ما ياران خود را هميشه و بطور مطلق با واژه                   
  .شده و خود را رسوا ساخته اند! دو را نمي دانند دچار اشتباهي كوچكولي ماموران تبليغاتي و تنظيم كنندگان نامه جعلي كه فرق ميان اين . نمي دهيم

؟ چريكها سخن مي گويند ولي هنگـام ارائـه سـند و مـدرك بـه جعليـات بـي                      !ازاعترافات تكان دهنده  از طرف ديگر اين خودباختگان مزدور با تيتر درشت در روزنامه ها             
آورند و بيش از پيش خود را رسوا ميكنند آنها به اين طريق نه تنها به ما زياني نمي رسانند بلكـه حقانيـت مـا را و                           محتوي كه دروغ بودنشان بر همگان واضع است روي مي           

  .حقانيت راه ما را به عده بيشتري از مردم ايران ثابت مي كنند
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ن ما هم اكنون در پيشاپيش جنبش نوين خلق ايران مورد احتـرام و تائيـد                در مورد ارتباط سازمان ما با انقالبيون سراسر جهان نيز بايد بگوئيم كه حقيقتي مسلم است و سازما                 
نمونه كوچك آن نيز پيامهاي تهنيت سازمانهاي آزادي بخش منطقه خاورميانه اسـت كـه هـر سـال بـه                     . جنبش هاي آزاديبخش در منطقه خاورميانه و سراسر جهان قرار دارد          

غاز جنبش نوين خلق ايران ،به دفتر سـازمان مـا ارسـال مـي      بهمن سالگرد رستاخيز سياهكل ،نقطه آ    19مناسبت  
اساسا ارتباط و همبستگي ما با نيروهاي انقالبي منطقه خاورميانه امري پنهان نبـوده و پيامهـاي سـازمانهاي         . شود

  . ارگان سياسي سازمان ما انتشار مي يابد"نبرد خلق"انقالبي منطقه به سازمان ما همه ساله در نشريه 
ا اعالم مي كنيم كه با همه نيروهاي واقعا مبارز و انقالبي در سراسـر جهـان و بـه خـصوص در منطقـه                         ما صريح 

خاورميانه احساس نزديكي و همبستگي مي كنيم و از هيچ نوع كمكـي بـه ايـن نيروهـا روي گـردان نيـستيم و                         
شـهادت رزمنـدگان    . مهمچنين آماده پذيرش هر نوع كمكي از طرف نيروهاي انقالبي جهان و خاورميانه هـستي              

  .سازمان ما در جبهه نبرد فلسطين و ظفار گوياي اين همبستگي بسيار نزديك و صميمانه است
ما معتقد يم،در شرايطي كه امپرياليسم و ارتجاع جهاني بطور فـشرده و يكپارچـه بـر عليـه خلقهـاي تحـت سـتم          

ود را متقـابال فـشرده سـازند و بيـاري     توطئه مي كند نيروهاي انقالبي همه كشورها وظيفه دارند كه صفوف خـ   
  .يكديگر غول امپرياليزم و ارتجاع جهاني را به ورطه هالكت و نابودي بكشانند

سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران كه متحد كردن و سازمان دادن كارگران و زحمتكشان ايران ، و بر اسـاس                    
 لنينيـسم مبـارزه     -ر تئوري جهانشمول ماركسيـسم     و همچنين با تكيه ب     "مبارزه مسلحانه ايران  "تئوري ظفرنمون   

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

  
  
  

  "جاويدان باد خاطره شهداي خلق ايران "
  "ران و زحمتكشان ايرانبرقرار باد اتحاد كارگ"
  "پيروز باد اهداف جنبش مسلحانه خلق ايران"
  "بر قرار باد اتحاد نيروهاي انقالبي خاورميانه"
مرگ بر شاه و دولت مـزدورش كـه دشـمن           "

  "كارگران و زحمتكشان ايران هستند
پيش بسوي توده اي كردن جنـبش مـسلحانه         "

  "ايران
  "با ايمان به پيروزي راهمان"

  كهاي فدائي خلق ايرانسازمان چري
   خورشيدي1355دوم خرداد 

              

  سرانجام اعتصاب در كارخانه بوئينگ
و ) IAM(حاديه بين الملل تکنسين ھا و کارگران صنايع فـضايی  اکتبر طرح پيشنھادی برای قرارداد جديد مورد توافق روسای ات٢٧در روز 

اما این توافقات از . مديريت ھواپيماسازی بوئينگ قرار گرفت و قرار شد که در روز دوم نوامبر این توافقات  به رأی کارگران گذاشته شود
 ۶ کـارگری کـه از ٢٧٠٠٠عتـراض آگـاه تـرين عناصـر آنجا که خواسته ھای کارگران اعتصابی در آن ناديده گرفتـه شـده، بالفاصـله مـورد ا

در قرارداد جديد به مراتب بيش از قرارداد ضد کارگری پيشين، حق و حقوق کارگران زير . سپتامبر در اعتصاب به سر می برند قرار گرفت
از جملـه اخـراج " بوئينـگ "و در آن ھيچ نوع مکانيسمی برای متوقف کردن عملکردھای ضدکارگری سرمايه داران. پا گذاشته شده است

. کارگران سابقه دار و جانشين کردن آنھا با کارگران قراردادی و يا انتقال توليد به کارگاه ھای غيراتحاديه ای، درنظر گرفتـه نـشده اسـت
يريت بوئينـگ از اين رو است کـه مـد. برعکس، این توافقات ھرچه بيشتر دست سرمايه داران را برای استثمار کارگران باز گذاشته است

بسته، توليد بخـشی از قطعـات ھواپيمـای )  نسل جديد لجستيک-نيو بريد لجستيکس (NBLطی قراردادی که با کارخانه غيراتحاديه ای 
 در کارولينای شمالی واقع شده و از بازار نيروی کار بسيار ارزان اين NBLکارخانه .  را به اين کارخانه واگذار کرده است٧٨٧جديد بوئينگ 

  .  سود می برد) که در اثر بحران اقتصادی کنونی نيز گسترده تر شده(يالت ا

 سال است تا از این طریق بـه ۴ سال به ٣يکی از حيله ھايی که مديريت کارخانه در تنظيم قرارداد جديد به کار برده، افزايش مدت آن از 
که روسای اتحاديه آن را (در قرارداد جديد . می دھد پنھان نگه داردخيال خود بتواند جزئيات دقيق اجحافاتی را که در حق کارگران انجام 

 درصـد در ھـر ٣·٧۵ درصد به حقوق کـارگران اضـافه شـود، کـه برابـر بـا ١۵ سال جمعأ ۴آمده است که درطول ) قدمی به جلو ناميده اند
)  درصد در ھـر سـال۴·٣حدود ( سال ٣ طول  درصد افزايش حقوق در١٣در صورتيکه کارگران اعتصابی خواھان حداقل . سال خواھد بود

  .  ھرچند که ھمين مقدار نيز خيلی کمتر از نرخ رشد تورم ساالنه در امريکا می باشد. بودند

اعتصاب کارگران بوئينگ که چند روز پيش از اوجگيری بحران مالی امريکا شروع شد، تاکنون موجـب ميلياردھـا دالر ضـرر بـرای صـاحبان 
 در چنين شرايطی مديريت کارخانه با دادن امتيازات بسيار ناچيزی به کـارگران تـالش کـرده کـه قـرارداد جديـد را بـه .کارخانه شده است

به عنوان مثال برغم آن که مـديريت کارخانـه از مـدتھا پـيش اعـالم . کارگران تحميل کند و ھر چه زودتر آنھا را وادار به خاتمه اعتصاب کند
ش بيشتری از حقوق کارگران را به عنوان سھم کارگران برای صندوق بيمه بھداشت و درمان، کسر خواھد کرده بود که در سال جديد بخ

کرد، اما در حال حاضر در اثر مقاومت و مبـارزات کـارگران در ايـن مـورد عقـب نـشينی کـرده و در قـرارداد جديـد تغييـری در ميـزان سـھم 
   .ورد در قرارداد جديد است که در تضاد با خواسته ھای کارگران اعتصابی نيستاين تنھا م. کارگران به صندوق بيمه داده نشده است

عليرغم اينکه کارگران اعتصابی کامأل نسبت به نتايج پذيرش قرارداد ضدکارگری مذکور آگاھی دارند و می دانند که اين قرارداد به مراتب 
نستند با بھانه قرار دادن  بحران مالی کنـونی و شـرايط اقتـصادی وخـيم اما روسای اتحاديه توااز قرارداد پيشين استثمارگرانه تر است، 

 درصـد از کـارگران در روز شـنبه اول نـوامبر رأی بـه پـذيرش قـرارداد و ٧۴درنتيجـه . کارگران، آنان را راضی به پذيرش قرارداد مذکور کنند
کانادايی توضيح دادند که چـه مـشکالتی را در زمـان اعتـصاب بسياری از کارگران در مصاحبه با يک کانال راديويی . خاتمه اعتصاب دادند

آنھـا در زمـان اعتـصاب حقـوقی دريافـت . داشتند و يکی از داليلی که آنھا را مجبور به پذيرش شرايط کارفرما کـرد، فـشار اقتـصادی بـود
  . نکردند

 قراردادی که در اثـر ٣۵٠٠شبانه روز خود برای انجام اکنون اعتصاب به پايان رسيده و کارگران به سر کار برگشته و با کار طاقت فرسای 
در .  ميليارد دالر به جيب سرمايه داران بوئينگ سـرازير خواھنـد کـرد٣۴٩اين قراردادھا بيش از . اعتصاب عقب افتاده بود تالش می کنند

دیـه ھـای سازشـکار و بـی خاصـيت قراردادی که بـا ھمکـاری اتحا. حاليکه حقوق کارگران نسبت به پيش از اعتصاب کاھش يافته است
کارگری به کارگران بوئينگ تحميل شده انعکاس دیگری از ادامه سياستھای ضـدکارگری سـرمايه داران اسـت کـه در چنـد دھـه اخيـر در 

ونی و بخصوص در شرايط کنـ. تمام دنيا با ھدف بازپس گرفتن اندک دستاوردھای باقيمانده از مبارزات کارگری گذشته درپيش گرفته اند
امپرياليستھا شديدأ در تالش ھستند که بار بحرانھای مالی سرمايه داری را بـه دوش کـارگران بياندازنـد و درنتيجـه بـيش از پـيش بـرای 

  .  تحميل قراردادھای ضدکارگری و ايجاد نفاق و رقابت در ميان کارگران کشورھای مختلف تالش می کنند
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چريکھــای " کتــابی بــه نــام ١٣٨٧در بھــار 
فدايی خلق از نخستين کنش ھـا تـا بھمـن 

ـــــم  " ١٣٥٧ ـــــات رژي توســـــط وزارت اطالع
اين کتاب بـا . جمھوری اسالمی منتشر شد

ـــه  ـــی ســـاواک و اســـتناد ب ـــات درون مکاتب
ـــدانيانگزارشـــھايی از  ـــای زن ـــازجويی ھ  ب

 مرتبط با این نيـروی سياسـی در سياسی
، نوشته شده که البته ١٣۵٠نيمه اول دھه 

ــاريخ  ــرای تحريــف ت ــين و آخــرين تــالش ب اول
چريکھای فـدايی خلـق و خدشـه دار کـردن 
ـــن  ـــارز اي ـــذاران و اعـــضای مب ـــره بنيانگ چھ
ســـازمان از طـــرف وابـــستگان بـــه رژیـــم 

اين کتـاب تمامـأ . جمھوری اسالمی نيست
ــه درو ــوده ب ــه آل غ ھــا و اتھامــات کثيــف علي

مبارزين انقالبـی، تروريـست خوانـدن آنھـا و 
  ٥٠تحریف کامل رویدادھای تاریخی در دھه 

 . می باشد
  

مھمترين نکته ای که در رابطه با کتاب فـوق 
ابتدا بايد روی آن تعمق نمود، اھداف رژيم از 

آيـا ايـن کتـاب . نوشتن چنـين کتـابی اسـت
ــرای  خدشــه دار صــرفأ تالشــی مذبوحانــه ب

کــردن چھــره انقالبــی بنيانگــذاران و اعــضای 
سازمان چريکھای فدايی خلق ايران در دھه 

ــد ٥٠ ــد دی ــورت بای ــن ص ــد؟ در ای ــی باش  م
ضرورتی که رژيم را وادار کـرده کـه دسـتگاه 
اطالعاتی عریض و طويل خود را صرف اتھام 
زدن به انسانھايی کند که بطـور فيزيکـی در 

   ميان ما نيستند، چيست؟
  

آنچــه آشــکارا و بطــور برجــسته در تــالش 
دســت انــدرکاران کتــاب دشــمن دیــده مــی 
ــد ــا کوشــيده ان ــه آنھ ــن اســت ک  شــود، ای
اسطوره ھای انقالبی خلـق، ايـن سـتارگان 
تابناک تاريخ مبارزات معاصر مردم ما را آمـاج 

امـا، ھـدف . تيرھای زھرآگين خود قرار دھند
 نـسل از این کار کينه توزانه دور کردن ذھـن

جوان مبارز از الگوھـای  
انقالبی خود و محـروم 
کــردن آنـــان از تجـــارب 
تئوريک و عملی نھفته 
در تــــاريخ چريکھــــای 
فدايی خلق می باشد 
تا به این طریق بتواننـد 
ــن  ــی اي از رشــد انقالب
ــارزين  ــد مب ــسل جدي ن

ـــد ـــوگيری نماین در . جل
ــــه  ــــع،  توســــل ب واق
ـــــد  ـــــدھايی مانن ترفن
تحريــف تــاريخ مبــارزات 

بـــــی چريکھـــــای انقال
ـــران  ـــق اي ـــدايی خل ف
تداوم ھمـان سياسـت 
سرکوب و پيشگيری از 
ـــوده  ـــارزات ت رشـــد مب
ھای تحت ستم ایـران 
توســط رژيــم جمھــوری 

  .اسالمی می باشد
 

 فـــــراز جديـــــدی از 
چکمــه ليــسی فــرخ 

  !نگھدار
  

ــشگفتار  ــای پي  در انتھ
ــــات، از  ــــث وزارت اطالع ــــورد بح ــــاب م کت

 از خواسته شده کـه روايـت آنھـا" ديگرانی"
. تاريخ چريکھای فدايی خلق را تکميل کننـد

فرخ نگھدار چکمه ليس بارگاه الجـوردی ھـا 
اســت کــه بــه آن " ديگرانــی"یکــی از اولــين 

خواست پاسخ مثبـت داده و بـا تأیيـد تـاریخ 
نویسی وزارت آدم کش و جنایتکار جمھوری 
اسالمی و کوشش در تکميـل حمـالت زھـر 

ه خـوش آگين آنـان بـر عليـه مـردم ایـران، بـ
  . رقصی پرداخته است

  
فرخ نگھدار با ھدف فريب افکار عمـومی، در 
نوشته خود تبليـغ ميکنـد کـه گويـا رژيـم بـه 
ــا  ــروز ب ــه و ام ــاد گرفت ــرور دمکراســی را ي م
ــدون ھــيچ  ــراوان و ب ــانی و دلــسوزی ف مھرب
غرض و مرضی صرفأ برای پـژوھش تـاريخی 
ــــا و  ــــتباھات چريکھ ــــرفتن از اش و درس گ

ــر جامعــه از آمــوزش راه صــلح  و صــفا و تغيي
طريق مسالمت آميـز بـه انتـشار ايـن کتـاب 

از بــدو : "مــی نويــسداو . دســت زده اســت
تاسيس جمھوری اسالمی ایـران، تـا کنـون 
کتب و نشریات منتـشره توسـط موسـسات 
ــــزاب و  ــــاره اح ــــت در ب ــــه دول ــــسته ب واب

ــازمان ــسيار  س ــواره ب ــسيون ھم ــای اپوزی ھ
ــواره ــوده و ھم ــه ب ــک جانب ــصمانه و ی ــا خ  ب

اعتـــراض و خـــشم ھـــواداران آنھـــا مواجـــه 
ــا . انــد شــده ــادری ب نوشــته آقــای محمــود ن

ــاوت نوشــته شــده اســت ــانی متف دو ... زب
سـازمان مجاھـدین "ھـای  کتاب دیگر بـا نـام

حزب توده ایـران، "و " خلق، پيدایی تا فرجام
در طــول یــک " از شــکل گيــری تــا فروپاشــی

ند ھنوز فرصت ک. اند ساله اخير انتشار یافته
و کاو جـدی تـر در آنھـا بـرایم ميـسر نـشده 

تـوان  امـا بـا ورق زدن کتـاب ھـم مـی. است
ھای یک جانبه، کج بينی و  فراوانی برداشت

کــار . ھــا حــس کــرد تحریــف را در تمــام بــرگ

در ."( آقای داوری از این زاویه متفاوت اسـت
از طرف فـرخ نگھـدار بـه " داوری"اینجا اسم 

ته اسـت کـه نوشـ" نـادری"اشتباه به جای 
نـامی اسـت کــه وزارت اطالعـات بـه عنــوان 

  .)نويسنده بر روی کتاب گذاشته است
   

ــرخ نگھــدار در بخــشی از  خــائن مــشھور، ف
نوشته اش با يادآوری شور و شـوق جوانـان 
برای کسب اطالعات ھرچه بيشتر در مـورد 
چريکھای فدايی خلق، به رژيـم انتقـاد مـی 

يـک بـرای کند که چرا در کتابش از زبـان تئور
ــتفاده  ــا اس ــی چفخ ــشی انقالب ــدن م کوبي
نکــرده و در نفــی تئــوری مبــارزه  مــسلحانه 

است؛ و خود در بخشی از نوشـته " ناپيگير"
تبليغات کتاب وابستگان بـه " تکميل"اش به 

وزارت اطالعــات بــر عليــه چریکھــای فــدائی 
ــه و نوشــته اســت ــق پرداخت ــوز در : "خل ھن

مثـل نھان خانه ذھن آقای نـادری ، درسـت 
ھـا، نـوعی از جنـبش  ی چریـک ذھن ناپختـه

توانــد بــه  مــسلحانه متــصور اســت کــه مــی
ــرور" ــر ض ــشونت غي ــشود" خ ــوده ن ــن . آل ای

ھــيچ . بـسيار خطرنـاک و اغــوا کننـده اسـت
جنبش سياسـی، و ھـيچ قـدرت حکـومتی، 
وجود ندارد که حق ریخـتن خـون انـسان را، 

ای، حـق مـسلم خـود  با ھـر انگيـزه و بھانـه
ھـای تـن   درون خود، حتی با پارهبداند؛ و در

خود، دیرتر یا زودتر، ھمان نکند که بـا خـصم 
" مامـای تـاریخ"آن کـه قھـر را . کنـد خود می
کنـد و در  کنـد، دنيـا را جھـنم مـی تصور مـی

ــی ــم م ــا ھ ــشک ب ــر و خ ــنم ت . ســوزند جھ
نھضتی که ارنستو چه گوارا نمـاد نامـدار آن 
است، ھم در دل خود ھمان حقـایق تلخـی 

ــه سرگذشــت یرا مــ ــرورد ک ــک  پ ھــای تراژی
نقــد آقــای . پروریــد فــدائيان خلــق در دل مــی

نادری از مشی خشونت آميز و پی آمدھای 
  . "آن ھنوز یک نقد رادیکال نيست

  
فرخ نگھدار در ابراز نوکری نسبت به جالدان 
ــه  ــان ب ــسی آن ــه لي ــات و چکم وزارت اطالع
نشان دادن ھمين حـد ضـدیت بـا چریکھـای 

حقيقـت "و روضـه تفـا نکـرده فدائی خلق اک
ھم برای آنـان خوانـده اسـت کـه " مسکوت

مطابق آن گويا مارکسيستھا دشمن واقعی 
رژيم پھلوی و اربابـان امپرياليـستش نبودنـد 
. بلکه گویا دشمن واقعی آنھا روحانيـت بـود

شگفت آن : "وی به طور واضح می گوید که
است که خود دربار ھم چشم بسته تحليل 

CIAـــک را پذیرف ـــه و چری ـــدایی را  ت ـــای ف ھ
دیـــد و نـــه نھـــضت  مـــی" دشـــمن اصـــلی"

ـــت ـــشوایی آی ـــه پي هللا  روحـــانيون شـــيعه ب
توجه کنيد که چه موذی گری " ( .خمينی را

! رذیالنــه ای در ایــن ســخن نھفتــه اســت
 این آخوندھا بودنـد کـه بـا ٥٠گوئی در دھه 

مبارزات قاطعانه خود پایه ھای رژیم شـاه را 
 رژیم را مستأصل ساخته به لرزه در آورده و 

بودند و نه چریکھای فـدائی خلـق و جنـبش 
او ). مسلحانه ای کـه آنھـا آغـازگرش بودنـد

ھمچنين با مطلع نـشان دادن خـود نـسبت 
 امنيتـی -به کـارکرد دسـتگاه ھـای پليـسی

مطرح ) ؟ !ب.گ.اخذ شده از درس ھای ک(
موسـسه مطالعـات و «اگر ھدف : "می کند
نتشار ایـن نـوع ، از ا»ھای سياسی پژوھش
ھـــای تـــاریخ بـــرای  ھـــا، تـــرویج درس کتـــاب
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٢٦ 

ای باشد که کارشـان تحليـل  کادرھای خبره
ھـای  ھای سياسی، بـه منظـور توصـيه داده

 policy recommendationsسياست گذاری 
ــن  ــت ای ــد گف باشــد،آنگاه بای
موسسه با مسکوت گـذاردن 
اشــتباه اســتراتژیک شــاه و 
پــــشتيبانانش در تــــشخيص 

و انتخــاب " دشــمن اصــلی"
جھــت واردن آوردن "درســت 

علــت اصــلی " ضــربه اصــلی
موجودیــت و مــسووليت خــود 

  ."را نادیده گرفته است
  

حتی اگر نوشته فوق از نوکر 
حقير بارگاه الجـوردی را ھـم 
نادیده بگيریم ھر کـسی کـه 
دارای اندک آگاھی سياسی 
اســت، از درجــه ضــدیت فــرخ 
ــا چریکھــای فــدائی  نگھــدار ب

 مـی دانـد خلق مطلع بوده و
کــه او ھمــواره در حــالی کــه 

فــدائی "خــود را منتــسب بــه 
جا زده، با غيض و غضب تمـام بـر عليـه " ھا

فــدائی ھــا و تئــوری مبــارزه مــسلحانه آنــان 
تاخته و بطور ھيستریک بر عليـه آنھـا تبليـغ 

ــاب . نمــوده اســت ــشار کت ــا انت ــروز ب ــا ام ام
دشمن کسانی پيدا مـی شـوند کـه گـوئی 

نگر جنبش فـدائی اسـت که فرد یادشده بيا
  مـی کوشـند در قالب ظاھراً مخالفـت بـا او

تا تب ستيزه جويی خود با مـشی انقالبـی 
چريکھــای فــدايی خلــق را بگونــه ای فــرو 

البته بعضی ھمين کار را بدون ذکـر . نشانند
در . نام رسوای فرخ نگھدار انجام می دھنـد

مـــورد ایـــن افـــراد ھـــم بایـــد گفـــت کـــه در 
اسالمی با حمله بـه شرایطی که جمھوری 

چریکھای فدائی خلق و خط مشی انقالبی 
آنــان در واقــع قــصد خــاموش کــردن مبــارزات 
ــران را دارد، ھــم  ــوده ھــای تحــت ســتم ای ت
آوازی با کتاب اخير تنھا به معنی آب ریخـتن 

تنھا مغرضـين و در . به آسياب دشمن است
بھترین حالـت کوتـه اندیـشان نـادان ممکـن 

ز نظــر دور داشــته و اســت ایــن واقعيــت را ا
بدون توجه به منظـور و اھـداف شـدیداً ضـد 
انقالبی جمھوری اسالمی از انتـشار کتـاب 
اخير ، بـه یـاد کھنـه مخالفـت ھـای خـود بـا 
ــق  ــدائی خل ــای ف ــات چریکھ ــوری و نظری تئ
افتاده و بـه تأیيـد اتھامـات رژیـم نـسبت بـه 

خوانـدن آنـان " تروریست"چریکھا و از جمله 
  . بيافتند
 نگھدار با بی شرمی فراوان در نوشته   فرخ

اخيرش سعی کـرده اسـت خـود را يکـی از 
ــدايی  ــای ف صــاحب نظــران ســازمان چريکھ
خلــق در ســالھائی کــه خــط انقالبــی بــر آن 

 و ۴٠حــاکم بــود و از نزديکــان مبــارزين دھــه 
 جـا بزنـد تـا بـه ایـن طریـق تأئيـد خــود از ۵٠

. چرنديات وزارت اطالعات را قابل پذيرش کند
 ايــن ھــدف اســت کــه او بطــور مــضحک و بــا

البته با وقاحت تمام خـود را بـا رفيـق حميـد 
اشــرف ســنجيده و در ســير ایــن ریاکــاری 

. دم مـی زنـد" نبـرد فـدائيان" گستاخانه، از 
در تمام طـول نبـرد اما واقعيت این است که 

، فــرخ نگھــدار ٥٠فــدائيان در نيمــه اول دھــه 
 به ھرگز به عنوان فدائی و یا حتی منتسب

و حتـی کوشـش او در فدائی ھا مطرح نبود 
پنھان کردن خـود در پـشت نـام رفقـا حميـد 
اشــرف و یــا بيــژن جزنــی، ھيچوقــت باعــث 

نشد که کسی فـرخ نگھـدار را منتـسب بـه 
برای آگاھی خواننده الزم . فدائی ھا بخواند

فرخ نگھدار در که است توضيح داده شود 
که ھنوز سچفخا تـشکيل  (١٣۴۶سال 

پــس از دســتگيری رفيــق ) ودنــشده بــ
ــارزین  ــد از مب ــی چن ــی و تن ــژن جزن بي
ــا ايــن گــروه در ھمــين ارتبــاط  مــرتبط ب
ــدان  ــنج ســال زن ــه پ دســتگير شــد و ب

 پيش از ١٣۴٩او در آبان . محکوم گردید
 ساله اش، نامـه ای ۵تمام شدن حکم 

نوشته " پيشگاه شاھنشاه آريامھر"به 
 امـا. و با ابراز ندامت از زنـدان آزاد شـد

ھنوز مدت کوتاھی از آزادی بر اسـاس 
نــدامت او در بيــرون از زنــدان نگذشــته 

ــود کــه در  ــدگان ١٣۴٩ بھمــن ١٩ب  رزمن
انقالبی، حماسه سياھکل را آفريدند و 
ســپس چريکھــای فــدايی خلــق رســما 

پـس از اينکـه . اعالم موجوديـت کردنـد
رژيم عکسھای انقالبيون را منتشر کرد 

نـشگاه ھــا و دسـتگيری ھـا در دا..... و 
شروع شد، فرخ نگھدار از تـرس اينکـه 

کـه بـا (مبادا سـاواک بـه سـراغ او نيـز 
ــود ــشگاھی ب ــد اشــرف ھــم دان ) حمي

برود، با کمک قاچاقچی به افغانـستان 
پس از مدتی ساواک متوجـه . فرار کرد

غيبــت او شــد و در نتيجــه فــرخ نگھــدار 
بوسيله قاچاقچيان مرتبط با ساواک در 

ده و بــه ايــران افغانــستان دســتگير شــ
او در . بازگردانده و مجددأ زنـدانی شـد

 سـال زنـدان ۵دادگاه شاه بار ديگر بـه 
محکوم گرديـد کـه ايـن بـار بـدون ابـراز 
ندامت، پس از خاتمه دوران محکوميت 

در ايــن . ســرانجام از زنــدان آزاد شــد
ــردم در  ــالب م ــری انق ــا اوج گي ــان ب زم

 و تـــسھيل شـــرايط ٥٧ و ٥٦ســـالھای 
غيير فـضای امنيتـی جامعـه، مبارزه و ت

 در ارتبــاط بــا ٥٧ مــاه قبــل از قيــام ٢ -٣
ســازمان چريکھــای فــدايی خلــق قــرار 
گرفته و نقـش بزرگـی در انحـراف ايـن 
ســازمان از خــط انقالبــی بــازی نمــود و 
بعــــد از قيــــام بھمــــن، بــــا ھمکــــاری 

ھمپالگيھــايش بخــش بزرگــی از ايــن 
ــــاع از  ــــنجالب دف ــــه م ســــازمان را ب

شاند، ھمـــان جمھـــوری اســـالمی کـــ
بخشی که تحـت عنـوان 

خائن شـناخته " اکثريت"
  .شده است

  
با توجه به آنچه گفته شـد، 
روشـــن اســـت کـــه چنـــين 
فــردی ھيچگونــه ســنخيتی 
با چريکھای فدائی نداشـته 
ــه  ــست ک ــوقعيتی ني و در م

ـــــــت روشـــــــنائی " جھ
برخــی از "بخــشيدن بــه 
ھــــا و کــــج  نادانــــسته

ھای  ھا و کدورت دانسته
ــاری خ حقــایق و حــوادث ت
ـــورافکن ـــسل خـــود ن " ن

 بنابراين در برخـورد ."شود 
ـــر دشـــمن  ـــاب اخي ـــه کت ب
تنھاکسانی می توانند فـرخ 
ــای  ــانگر چریکھ ــدار را بي نگھ

نـورافکنی " فدائی خلق جا بزنند و به نقش 
ــدنامی و "  ــد ب ــصد دارن ــه ق ــه کنندک وی تکي

ــرای الپوشــانی  رســوائی او را وســيله ای ب
 آن کتـاب تأیيد خود از اتھامات تھيه کننـدگان

بر عليه جوانان مبارز و توده ھای تحت ستم 
ایران قرار داده و با ھمپالگی ھای الجـوردی 
ھا و سعيد امـامی ھـا متحـد و ھـم سـخن 

  . گردند
  

مرزبندی انقالبی بـا چرنـدیات اخيـر دشـمن 
وقتی امکانپذير است که افراد بتوانند منافع 
مـــردم ســـتمديده را دريابنـــد، بفھمنـــد کـــه 

يـم بـراه انداختـه، جنـگ ميـان جنگی کـه رژ
ــا  ــم ب ــان رژي انقــالب و ضــدانقالب، جنــگ مي
. طبقــات زحمــتکش و تحــت ســتم اســـت

مــسئله بــر ســر جلــوگيری از ارتقــاء آگــاھی 
نسل جوان مبارز و محروم کردن او از تجارب 
انقالبی یک دوره از تاریخ مبارزاتی مردم مـا 
اســت؛ و ھمــه اینھــا بــه خــاطر جلــوگيری از 

تشدید مبارزه جوانان مبارز متشکل شدن و 
و انقالبــی بــر عليــه رژیــم دیکتــاتور حــاکم و 

کسانی . تغيير شرایط ظالمانه موجود است
ــه جــای افــشای  ــين شــرايطی ب ــه در چن ک
اھـــداف و اغـــراض ضـــد خلقـــی جمھـــوری 
 -اسالمی، با نویـسندگان دسـتگاه پليـسی

امنيتی رژیم و با امثال فـرخ نگھـدار ھـا ھـم 
 مــورد حملــه قــرار ســخن شــده و چريکھــا را

می دھند، چه مغرض باشند و چـه نـادان و 
کوته بـين، درواقـع آب بـه آسـياب جمھـوری 

  . اسالمی می ريزند
  

واقعيت این است که چه لجن پراکنی ھـای 
وزارت اطالعــات و چــه خــوش رقــصی ھــای 
فرخ نگھدار و چه دو دوزه بازی کـسانی کـه 
زیر لوای ایراد گيری بـه چنـان خـائنينی، بـه 

ئــه یــک دوره از مبــارزات مــردم مــا مــی تخط
ــاک  ــره تابن ــود چھ ــد ب ــادر نخواھن ــد، ق پردازن

 را ٥٠جنــبش انقالبــی مــردم ایــران در دھــه 
  .خدشه دار سازند

  سھيال دھماسی 
  ٢٠٠٨ اکتبر ٢٥

 
 
 
 
 
 
 
 

امروز با انتشار کتاب دشمن کسانی پيدا می شوند که گوئی کـه فـرد یادشـده 
  مـی کوشـند تـا تـب ًبيانگر جنبش فدائی اسـت در قالـب ظـاھرا مخالفـت بـا او

ی خود بـا مـشی انقالبـی چريکھـای فـدايی خلـق را بگونـه ای فـرو ستيزه جوي
البته بعضی ھمين کار را بدون ذکر نام رسوای فـرخ نگھـدار انجـام مـی . نشانند
در مورد این افراد ھم باید گفت که در شرایطی که جمھوری اسـالمی بـا . دھند

موش حمله به چریکھای فدائی خلق و خط مشی انقالبی آنان در واقع قصد خا
کردن مبارزات توده ھای تحت ستم ایران را دارد، ھم آوازی با کتاب اخير تنھا به 

تنھا مغرضين و در بھترین حالـت کوتـه . معنی آب ریختن به آسياب دشمن است
اندیشان نادان ممکن است این واقعيت را از نظـر دور داشـته و بـدون توجـه بـه 

المی از انتشار کتاب اخير ، بـه ًمنظور و اھداف شدیدا ضد انقالبی جمھوری اس
یاد کھنه مخالفت ھای خود با تئوری و نظریات چریکھـای فـدائی خلـق افتـاده و 

خوانـدن آنـان " تروریـست"به تأیيد اتھامات رژیـم نـسبت بـه چریکھـا و از جملـه 
  . بيافتند
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 سناتور ایالت ایلينوی از حـزب دمکـرات -با پيروزی باراک اوباما 
 ایالـت اریزونـا از  سناتور-بر رقيب انتخاباتی خود جان مک کين 

جمھوریخواه ، مھـره جدیـدی از بـورژوازی آمریکـا بـا خـرج حزب 
 ميليــون دالر ھزینــه ھــای انتخابــاتی ، موفــق شــد کــه بــه ٧٠٠

 بـه ٢٠٠٩از بيـستم مـاه ژانویـه " رئيس جمھور منتخـب"عنوان 
  .کاخ سفيد راه یابد

بدون شک مجموعه تمام کمک ھای مالی کمپانی ھـای بـزرگ 
یدا ھای ریاسـت جمھـوری از ارقـام بـسيار بـاالئی به ھمه کاند

تشکيل ميشود ولی بر طبق بررسی روزنامه ھـا ، کمـک ھـای 
 ميليون دالری کمپانی ھای بزرگ تنھا و تنھـا بـه یـک ٧٠٠مالی 

کاندیدا یعنی اوباما، حتی در تاریخ انتخاباتی ریاست جمھـوری 
سـت ایـن در حـالی ا!  در آمریکا امر بی سابقه ای بـوده اسـت

که کمک ھای مالی بـه صـندوق انتخابـاتی رقيـب سياسـی او 
 ميليـون دالر تخمـين ٦٠ تـا ٥٠یعنی جان مک کين ، چيـزی بـين 

  .    زده شده بود

تبليغات پيرامون انتخاب باراک اوباما به عنوان چھل و چھـارمين 
رئيس جمھور آمریکـا کـه از یـک پـدر سـياه پوسـت و یـک مـادر 

  لوحـاناعث شـد کـه در دل سـادهسفيد پوست متولد شده ، ب
آمریکایی و ساده دالن دیگر کشور ھا این توھم پيش بيایـد کـه 
چون رنگ پوست اوباما سـياه اسـت ، و چـون قـرن ھاسـت بـر 
سياھان بی عدالتی روا شده است ، این مـسئله کمـک ميکنـد 
ــام  ــه از ذات نظ ــاعی ای ک ــدد اجتم ــضالت متع ــر مع ــه وی ب ک

به عنوان آخرین مرحلـه ایـن نظـام سرمایه داری و امپریاليسم 
تو گوئی این رنگ پوست انسان چه !  ناشی ميشود ، فائق آید

ســفيد ، چــه ســياه اســت کــه تعيــين کننــده طــرز فکــر و بيــنش 
اوست و جایگاه طبقاتی افراد در شيوه توليد ، این که آن ھا به 

و کدام طبقه تعلق دارند و پشتيبان منافع کـدام طبقـه ھـستند 
اس دارای چه بينش و طـرز فکـری مـی باشـند ، بـی بر این اس

ــوھمی را بخــش اعظــم ســرمایه داری . ی ســتمعنــ ــين  ت چن
 سـال گذشـته از شـروع تبليغـات ٢آمریکا ، خصوصا در بيش از 

انتخاباتی ریاسـت جمھـوری ، در رادیـو ، تلویزیـونی و نـشریات 
 و ھمچنـين ١٩٨٤ سـال ھـای ً اتفاقـا ، در. خود دامن زده است

جــسی جکــسون کــه یــک ســياه پوســت فعــال حقــوق  ، ١٩٨٨
ــزب  ــرف ح ــوری از ط ــات ریاســت جمھ ــدنی اســت در انتخاب م

ولی چون در آن زمان کمپانی ھای بـزرگ . دمکرات شرکت کرد
ضرورتی برای روی کار آمدن او نمی دیدنـد ،  وی از پـشتيبانی 
ــه  ــان دوره ھــای اولي ــشد و در ھم ــوردار ن ــا برخ ــانی ھ آن کمپ

  .    ، از ميدان بدر رانده شددن کاندیدا ھامعرفی و دستچين ش

فرامـوش ميکننـد کـه " سـياه پوسـت"ھورا کش ھای اوبامـای 
چه امروز و چه در گذشته نه چندان دور کسانی در مقام ھـای 
عالی کشور آمریکا قرار داشته اند که رنگ پوست شـان سـياه 

از جمله افـراد جنایتکـار جنگـی و بغایـت ارتجـاعی .  بوده است
 وزیر کنونی امور خارجـه آمریکـا ، –ھمچون کانداليزا رایس ای 

 – وزیــر ســابق امــور خارجــه و کالرنــس تومــاس –کــالين پــاول 
دادگاه عالی کـشور ، ) تبعيض گرای ضد سياه پوستان(قاضی 

 ! ھمگی رنگ پوست شان سياه است

آن ھا اساسا از درک این موضوع عاجزند کـه بفھمنـد سيـستم 
ــرمایه داری و  ــای س ــواره ورای خواســت ھ ــستی ھم امپریالي

پر واضح است که تضادی که .  قلبی این یا آن فرد عمل ميکنند
بين جناح ھـای مختلـف امپریاليـستی بـه طـور عـام و در ميـان 
امپریاليست ھای آمریکائی به طور خاص وجود دارد ھمگی بـر 

 توده ھای ستم کش سر سود بيشتر بردن و چپاول ثروت ھای

بقـاء نظـام خـود مـی ، در چھـارچوب حفـظ و در سراسر جھـان 
برای ھمين ھم راه حل ھای خروج از بـن بـست بحـران .  باشد

ھائی که ھـر از چنـد وقتـی گریبـان سـرمایه داران را ميگيـرد ، 
پس سياست نماینـدگان آن ھـا ميتوانـد از ھـم .  متفاوت است

دیگر متفـاوت باشـد ، امـا عليـرغم ایـن کـه چـه کـسی در کـاخ 
ــدگی ــد و پوســت او چــه رنــگ اســت، اســتثمار ســفيد زن  ميکن

انسان از انـسان ، اسـتثمار کـارگران جھـان ھـم چنـان پـا برجـا 
  !   خواھد ماند

بـه کـاخ " مـسيحای سـياه پوسـت"با رسيدن پای اوباما  ، ایـن 
زن  آیا قرار است تضاد طبقاتی در آمریکا از بـين بـرود؟  سفيد ،

 حقـوق زنـان در ستيزی در این جامعه ریشه کن شده و احقاق
 سقط جنين آزاد شـده ، و جـزو ود؟ برابری با مردان ، برقرار ش

  تبعيض نـژادی بـه علـت د؟حقوق اوليه ھر زنی به حساب بيای
رنگ پوست ، نژاد ، مذھب و محل تولد فرد از بين برود؟  شـيره 
جــان کــارگرانی کــه تمــام عمــر خــود را در پــشت ماشــين آالت 

يبرنـد ، کـشيده نـشده و زنـدگی توليدی کارخانـه ھـا بـه سـر م
  بيمـه بھداشـت ؟شان ھم چون تفاله ای بر زمين ریخته نشود

و درمانی بـدون در نظـر گـرفتن جایگـاه طبقـاتی ، شـامل حـال 
ــدائی خــوب ، ؟ھمــه شــھروندان آمریکــائی گــردد   مــدارس ابت

دبيرســتان ھــای مخــتلط نــژادی و دانــشگاه ھــای معتبــر در 
                     د؟ ی ھمه باشدسترس ھمه و قابل پرداخت برا

انتظــار ایــن ســاده دالن ایــن شــده اســت کــه اوبامــا بــا بــستن 
ــات ســنگين" ــين طبقــه " مالي ــدار ھــا ، شــکاف ب ــد پول ــر درآم ب

ســرمایه دار و ثروتمنــد جامعــه بــا طبقــه کــارگر و زحمــتکش را 
مـسئله ای کـه مـک کـين در طـول !  (برای ھميشه از بين ببـرد

ی آن را به عنوان ماليات بر کارگر لوله کش رقابت ھای انتخابات
بــا .)   شــدیدا بــه ســخره گرفتــه بــود" جــو"ذھنــی ای بــه نــام 

، بــه  بــن الدن دســتگيری و محاکمــه افــرادی چــون اوســاما
اقتـصاد آمریکـا و بـه طبـع آن ، .  تروریسم جھانی پایـان بخـشد

خالصـه .  اقتصاد جھان را بار دیگر سرشار از سـود آوری سـازد
 رین را در روی ھمــين زمــين خــاکی بــه منــصه ظھــوربھــشت بــ

  !   ساندبر

در ھر صورت ، مشاورین باراک اوباما در ایـن بـازی انتخابـاتی ، 
ول رقبای ھم حزبی او را به کنار زدند و بعـد ، ا" تغيير"با شعار 

ھم بر کاندیدای حزب رقيب پيروز شـدند و ایـن روز ھـا در حـال 
 ای که با انتخاب راھم امانوئـل کابينه. تشکيل کابينه او ھستند

به عنوان رئيس کارکنـان کـاخ سـفيد و زمزمـه انتخـاب ھـيالری 
دو فـرد شـدیدا طرفـدار (کلينتون به سمت وزیر امـور خارجـه ، 

، شدت نزدیکی کابينه اوباما بـا اسـرائيل ) صھيونيسم اسرائيل
بـه " تغيير"کابينه جرج بوش با اسرائيل را در این در مقایسه با 

  !ی به نمایش خواھد گذاشتخوب

در این " طنز پرداز سياه پوست که ميگفت با تکيه بر سخن یک 
دریای طوفانی ، سفيد پوست ھا سکان کشتی را به یک برادر 
سياه پوست سپرده اند که موقع غرق شـدن کـشتی ، بتواننـد 

، مـردم جھـان !!" تقصير ھا را بر گردن سياه پوست ھا بيندازند
خواھنـد بـود کـه در ایـن دنيـای پـر تالطـم و شاھد این مـسئله 

طوفان زای سرمایه داری ، عليرغم رنگ پوست ناخدا ، کشتی 
ه صخره ھای سنگی خواھـد خـورد و ی سرانجام بسرمایه دار

  ! دیر یا زود به قعر اقيانوس تاریخ بشری سقوط خواھد نمود

  محسن نوربخش
   ٢٠٠٨ نوامبر ١٨

  

  !اوباما ، مهره سياه رنگ سرمايه داران آمريكايي 
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همزماني انتـشار چـاپ دوم      
ــمد  "راز" ــرگ ص  "؟...!م
ــرگ  ( ــاع م ــه ارتج چگون

مشكوك صمد را دسـتاويز     
حمله به ياران او قـرار داده       

ــت ــرف  ) اس ــق اش از رفي
دهقاني با انتشار كتابي كـه      
وزارت اطالعات جمهـوري    

تحـــت ) واواك(اســـالمي
چريكهـاي فـدايي    "عنوان  

خلق از نخستين كنش ها تا      
ــن  ــه  "1357بهم ــر علي  ب

ــه و  ــارز جامع نيروهــاي مب
ــت ت ــرايط  درجه ــت ش ثبي

زندگي دهشتناك توده هاي    
رنجديده ايران كـه در زيـر       
فقر و بـدبختي و اختنـاق و        
ديكتاتوري دست و پا مـي      
زنند، نوشته است، فرصتي را     
فــراهم آورد تــا بــا تــاملي 

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

ا وزارت اطالعات جمهوري    امنيتي كه اخير  -اگر بخواهيم مضمون اصلي كتاب پليسي       
 منتشر كـرده اسـت را مختـصرا بيـان     50اسالمي در حمله به انقالبيون فدايي در دهه  

ايــن كتــاب مبــين يورشــي وســيع بــه باورهــاي مبــارزاتي و ارزش هــاي  ، كنــيم
 از يكطــرف و تالشــي 50كمونيــستي مــورد تاكيــد انقالبيــون فــدايي در دهــه  

 هاي تابناك صديق تـرين كمونيـستهاي        مذبوحانه براي سياه و كدر كردن چهره      
ايران از طرف ديگر مي باشـد و ايـن در شـرايطي سـت كـه همـه مـي دانندكـه                       
صداقت و يكساني گفتار و كردار كمونيستهاي فدائي بگونـه اي بـود كـه آنـان                 

 .حتي از جان شيرين خود نيز براي تحقق آرمانهاي واالي انساني شـان گذشـتند  

ده و تالش ضد انقالبي اخير دشمن در اين كتاب، فراتر           اما، هدف واقعي يورش گستر    
اين كتاب در تداوم حملـه اي صـورت         .  مربوط شود  50از آن است كه صرفا به دهه        

گرفته است كه مدتهاست از سوي طبقه استثمارگرحاكم و مرتجعين و قلم بدستان آن              
نـان و   بمنظور براه انداختن يك جنگ رواني و سياسـي ايـدئولوژيك بـر عليـه جوا               

بنـابراين بايـد روي آن      . سازمان يافته است   شرايط كنوني نيروهاي مبارز جامعه ما در      
 –تاكيد شود كه انتشار كتاب اخير دشمن، در مقطعي حساس از پروسه هجوم سياسي               

ايدئولوژيكي اي صورت مي گيرد كه از مدتها پيش از سوي   نيروهاي ضد انقالبـي                 
مزد وزارت اطالعات و چه از طـرف سازشـكاراني         چه از طرف خود ماموران قلم به        (

بر عليه جنبش انقالبي و تمامي مبـارزين        ) كه در بساط دشمن نقش آفريني مي كنند       
اتفاقا با نگاهي به تاريخ اين پروسه خواهيم ديد كـه شـروع             .جامعه ما آغاز شده است    

 گـردد   روند مورد بحث به اولين دوره رياست جمهوري رفسنجاني و به زماني بر مي             
 امنيتي و بـا   –كه نشريه آدينه با ريا كاري تمام در اجراي يك پروژه كثيف سياسي              

ادعاي فريبكارانه يـافتن    
 تاريخي،حملـه   "حقايق"

قلمي اي را عليـه صـمد       
ــاران او  بهرنگـــي و يـ

  .سازمان داد
بنابراين،مي تـوان ديـد     
ــه صــمد بهرنگــي و  ك
ياران فـدائي او بهـروز      
دهقاني، كاظم سـعادتي،    

رضــا نابــدل و اميــر علي
پرويز پويـان از اولـين      
مبــارزين كمونيــستي  
بودند كه دشمنان مـردم     
ــزي را   ــروي متمرك ني
براي تخريب شخـصيت    
واالي مبارزاتي و انساني    

بـه  . آنان بكار گرفتنـد   
عبــارت ديگــر، ســوژه 
اولين تالش ضد انقالبي    
ــكنجه  وزارت دار و شـ

شار كتاب اخير خود دنبـال كـرده        جمهوري اسالمي براي پيشبرد پروژه اي كه با انت        
را تشكيل  )  كه اساميشان در باالذكر شد    (است، صمد بهرنگي و نزديكترين ياران او        

  . مي داد
  

 "؟....!راز مـرگ صـمد  " درست بر مبناي چنين واقعيتي، قابل تاكيد است كه كتاب    
مي  امنيتي وزارت اطالعات و امنيت جمهوري اسال       -در افشاي آن اولين پروژه پليسي     

به تحرير درآمد و از اين افتخار برخوردار است كه توانست در شناسـاندن چگـونگي          
و يـا    ( "باورشكني"عملكرد نيروهاي امنيتي جمهوري اسالمي جهت اجراي سياست         

در واقع جايگزين كردن باورهاي غير انساني و ارتجاعي بجاي باور نيروهاي انقالبـي              
دن مشت صحنه گردانان آن سياست، نقش بارزي و باز كر) و ارزشهاي مبارزاتي آنان

  .ايفا نمايد
  

 مـشكوك بـودن مـرگ صـمد         "؟... مرگ صـمد   "راز"درست است كه در كتاب      
بهرنگي، اين نويسنده متعهد، معلم انقالبي توده ها و يار هميشگي زحمتكـشان مـورد               
 .تاكيد قرار گرفته است، ولي اين واقعيت موضوع اصلي كتاب را تشكيل نمـي دهـد               

همچنين در اين كتاب بحث صرفا با كساني نبوده و نيست كه براي تبرئه سـاواك از      
انبوه جناياتي كه بر عليه كارگران و خلقهاي تحت ستم مرتكب شـده بـه هـر دروغ                  

 اين كتاب افشاي يكـي از       هسته اصلي همانطور كه اشاره شد     .ننگيني متوسل مي شوند   
بر عليه مـردم مبـارز ايـران و بـرمال           توطئه هاي وزارت اطالعات جمهوري اسالمي       

رفيق اشـرف دهقـاني در ايـن كتـاب          .  آن مي باشد   "باور شكني "سياست  ساختن  
هدف فوق را با توضيح و تشريح رويـدادهاي كـامال عينـي كـه در جريـان مـرگ                
مشكوك صمد بهرنگي پيش آمد و با ارائه استدالالت و اسناد متعدد بطـور هـر چـه                  

  . گان در ميان گذارده استزنده و واقعي با خوانند

 

 

  
  
  

  تاملي بر كتاب اخير دشمن
؟...راز مرگ صمد" و   

)"؟...!راز مرگ صمد"بمناسبت انتشار چاپ دوم كتاب (  
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 با اسناد و مـدارك جديـد و بـا توضـيحات       "؟... مرگ صمد  "راز"چاپ دوم كتاب    
 آورده شده   "افزوده ها "بازهم مستدل و مستند همراه است كه در بخشي تحت عنوان            

 ايـدئولوژيك   -مطمئنا مطالعه اين كتاب در شـرايط يـورش گـسترده سياسـي            . است
 مبارز ايران به درك هرچه بيشتر كاركردها و چگونگي     جمهوري اسالمي به نيروهاي   

براي ياد آوري و در     . سياست هاي رذالت بار و فريبكارانه دشمن كمك خواهد كرد         
جهت كسب هر چه بيشتر شناخت از سياست هاي پليـسي امنيتـي وزارت اطالعـات                

 از  1370جمهوري اسالمي و آگاهي از جوانب سوژه توطئه گرانـه اي كـه در سـال                 
طريق نشريه آدينه در رابطه با مرگ صمد بهرنگي  به پيش برده شد، بايد ديـد كـه                   

 مرگ صمد در چيست؟ در پاسخ به اين موضوع بي مناسبت نيست كه              "راز"براستي  
قسمتي از مقاله اي كه تحت همين عنوان توسط نگارنده اين سطور نگاشته شـده و در         

. ي چاپ شده است را در ادامه درج كنم در پيام فدائي ويژه صمد بهرنگ     1383شهريور  
  :در خاتمه آن  نوشته آمده است

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

اگـر  (كه براي هواداران انديشه ها و شخصيت اين نويسنده مبارز برجسته گشته است        
در اين مرگ به انـدازه      چه در اثبات مشكوك بودن مرگ او و دست داشتن ساواك            

صمد، نويسنده آگاه و مبارزي بود كه خود بـا        .) كافي ادله و اسناد واقعي وجود دارند      
مهم اين . مرگ من مهم نيست": برخورداري از يك ديد وسيع تاريخي تأكيد مي كرد

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

 بـر   - و ياران كمونيـست اش       -تأثيراتي ست كه زندگي و مرگ و ايده هاي صمد           
 كه صمد بهرنگي و ياران      درست از همين زاويه است    زندگي ديگران گذارده است و      

ست ها قرار   و رهروان او زير لفافه چگونگي مرگ صمد آماج حمالت مرتجعين و را            
چرا كه آثاري كه او در تمام مدت زندگي تا مقطع مرگ خود بـه جـاي                 . گرفته اند 

گذارد تأثيرات بيكراني بر چگونگي زندگي و مرگ حداقل دو نسل از مردم ما و بـه                 
نوشته ها و انديشه صمد چه در زمان زندگي و چه پس از مـرگ               .ويژه جوانان گذارد  

مبارز و كمونيست در جامعه تحـت سـلطه مـا را بـا              اش نسلي از نوجوانان و جوانان       
 و با هدف آزادي از اسارت دشـمن و  "مسلسل پشت شيشه"خواست به دست گرفتن     

و امروز سي و شـش سـال پـس از مـرگ او              . برقراري عدالت اجتماعي پرورش داد    
انديشه ها و تفكرات واالي اين نويسنده انقالبي و يار زحمتكشان و آرمـان هـاي او                 

ن الگوي پرجاذبه نسل جوان و مبارز ما در پيكارشان برعليه رژيـم سـركوبگر               همچنا
صمد سمبل روشنفكر متعهدي است كه برخالف رسم جاري         .  جمهوري اسالمي است  

زمانه خويش، زندگي كوتاه و پربارش را مصروف نشخوار كردن حرف هـاي ميـان               
 نشان  "راه"نه آگاهي،   تهي روشنفكرانه نكرد و در مقابل يك جامعه تحت ستم اما تش           

 و سمبل جوانان انقالبي و پرچم شور        "دانا"آثار او به سرعت به الگوي بچه هاي         . داد
و همين واقعيت است كه همواره چون تيري بـر قلـب سـياه    . و شورش آنان بدل شد   

استثمارگران و تاريك انديشان و دشمنان رنگارنگ خلق نشسته اسـت و در جريـان               
 پهلوي و جمهوري اسالمي آنها را واداشته تا بـراي بازداشـتن             حكومت سياه دو رژيم   

 كه در شرايط سلطه ديكتاتوري هر روز توسـط          "خنجرهايي"اين روند، براي ستاندن     
 سيه دل يعني ستمگران     "مرغان ماهي خوار  " برعليه   "ماهي هاي سياه كوچولوي دانا    "

ـ                ركوب عريـان بـا     حاكم از پستوها برداشته مي شوند، تالش كننـد و عـالوه بـر س
ترفندهاي گوناگون به كوبيدن شخصيت و انديشه هاي صمد و اعتقادات كمونيـستي             

تمامي سازشكاران و قلم بدستان نان آلوده خـور و آسـتانبوس            . او و يارانش بپردازند   

قدرتي كه در جنجال اخير، آگاهانه و نا آگاهانه به بازي در بساطي پرداخته انـد كـه             
عنوان چگونگي مرگ صمد به راه انداخته اند وظيفـه دارنـد تـا              دشمنان مردم ما زير     

براي باورشكني و كمونيسم ستيزي، صمد و يارانش را مشتي دروغگو جلوه دهند كه              
نبايد به آنها اعتماد كرد و مهم تر از آن نبايد راه آنان را مورد تقليد و پيـروي قـرار                   

زاري و در حاليكـه     درست به همين خـاطر اسـت كـه در كـوران چنـين كـار               . داد
صمدستيزان فريبكار حتي جرأت نمي كنند كـه وارد يـك بحـث جـدي در مـورد                  

عوضـي  "دروغپردازي هاي خود در مورد اثبات چگونگي مرگ صمد بهرنگي شوند،            
فحـش  " به صحنه مي فرستند و از قول آنها          "جوانان"اي را زير نام     "زاده هاي سياسي  

امـري كـه قبـل از هـر چيـز،           . او مي كنند   چارواداري نثار صمد و همفكران       "هاي
حقارت و زبوني دشمنان صمد و بي بضاعتي وحشتناك سياسي آنان را به نمايش مي               

از سوي ديگر به رغم آنكه تمامي نوشته هـا، دروغ هـا و ادعاهـاي آنـان در          . گذارد
بـرادرم صـمد    " صمد، حداقل در چند سـال اخيـر در كتـاب             "مرگ طبيعي "اثبات  
؟ ...! مرگ صـمد   "راز"ه اسد بهرنگي و سپس به نحو جامعي در كتاب            نوشت "بهرنگي

 بـا   "روزنامه نگاران " و   "پژوهشگران"نوشته اشرف دهقاني جواب گرفته، اين گونه        
توطئه سكوت و تخطئه، نشان داده اند كه حتي جرأت وارد شدن به ميدان يك بحـث                 

اصل و جمع بندي دهها  كه ح-آزاد و سالم در مورد مدارك مندرج در اين دو كتاب           
امري كه بـه سـادگي بيـانگر ماهيـت          .  را هم ندارند   -سند و خاطره دست اول است       

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

در كارزار اخير كه توسط وزارت اطالعات جمهوري اسالمي بـراي تـرور شخـصيت       
 جامعه ما به راه افتاده، نكته مهم        صمد و يارانش و از اين طريق، كمونيست ستيزي در         

و تأسف انگيز ديگري وجود دارد و آن هم مهر سكوت خائفانه اي ست كه نيروها و                 
 در مقابل اين تعرض ايدئولوژيكي دشمن بر لـب          "انقالبي" و   "چپ"جريانات مدعي   

 آرمان هـاي صـمد و       "رهرو" و   "راديكال"،  "چپ"اين مدعيان كه خود را      . زده اند 
 با نـسبت دادن صـمد بـه         "آفتابي" او مي نامند، جرياناتي كه در روزهاي         هم مسلك 

خود، در واقع محبت و احترام عميق توده ها نسبت به ايـن آموزگـار انقالبـي را بـه                 
، در  "ابـري "حساب خود و سازمان هايشان واريز مي كردند، امـروز و در روزهـاي               

چگونگي مرگ صمد، يـك     شرايطي كه مرتجعين و جاده صاف كن هايشان زير نام           
هجوم تبليغاتي مسموم را بر عليه جنبش انقالبي مردم و تمامي چپ ها و كمونيست ها 
سازمان داده اند، ميدان را براي تركتازي آنها خالي كرده و در واقع جبهه بـه زمـين                  

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

اما در شرايطي كه وظيفه انقالبي هـر        . حتي مرتجعيني امثال منتظري ها اعالميه بدهند      
 به رغم هر اختالف قابـل دركـي         -نيروي مبارز و به ويژه داعيه دار چپ و راديكال           

 افشاي توطئـه كثيـف حكومـت و         -د  هم كه با صمد و برخي از انديشه هاي او دارن          
راست هاي نفرت انگيزيست كه زير نام چگونگي مرگ صمد به ايجاد موج جديدي              
از آرمان ستيزي و باورشكني در جامعه ما پرداخته اند، اين نيروهـا چـشمان خـود را      

 "داغ"بسته اند و از ترس اينكه مبادا با ورود به اين بحث در شرايط نامـساعد فعلـي                   
راطـي  اف"،  "راديكاليـسم " بر پيشاني آنها حك شـود و مـارك           "كمونيسم" دفاع از 
و بـا     اجتناب كننـد   "غائله"مي كوشند تا از اين       د، بخورن "خشونت طلبي " و   "گري

 .ندضدانقالبي مرتجعين و راست ها تبري جوي      از آتش خشم     عافيت طلبي، در حقيقت   
 بودن يك نيرو، مقابله بي      "چپ" و   "انقالبي"در حاليكه بر عكس، يكي از معيارهاي        

امان با تعرض ايدئولوژيكي دشمن به ايده ها و مواضع كمونيـستي  و در ايـن زمينـه       
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با تعرض ايدئولوژيكي كثيفي است كه جمهوري اسـالمي بـا كمـك معركـه               مقابله  
گيران رنگارنگ اش به بهانه چگونگي مرگ صمد، برعليه تمـامي كمونيـست هـا،               

 و پرچم هاي آنان و به اين اعتبار بر عليه خود اين نيروهاي  برعليه سمبل ها، چهره ها    
  .       عافيت طلب سازمان داده است

، ارتجاع مي كوشد تا با استفاده از شيوه در كارزار مربوط به پرونده مرگ صمد
توسـط افـراد    ) دروغپردازي، جعل اسناد، ترور شخصيت و فريبكـاري       (هاي نامقدس   

ين همكاري با ساواك جمهوري اسالمي گرفته تا اكثريتـي          از متهم (نابكار و نامقدس    
يعني كمونيسم ستيزي و    (به اهداف نامقدس خود     ) هاي سابق و راست هاي دو آتشه      

ارتجاع با كمك تمامي ريزه خواران خويش مرگ مـشكوك          . دست يابد ) باورشكني
هـا و   صمد را با دروغپردازي و پرونده سازي به دستاويزي براي حمله به كمونيست              

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

چگونـه ارتجـاع     ("؟... مرگ صمد  "راز"ضمن آنكه به نوبه خود قويا مطالعه كتاب         
را به تمام مبارزين    ) مرگ مشكوك صمد را دستاويز حمله به ياران او قرار داده است           

، ليست اسناد و مدارك و مطالبي كه در چاپ دوم اين كتـاب بـه آن     توصيه مي كنم  
  :افزوده شده است را در اينجا ياد آور مي شوم

  
 )حمزه فراهتي(هاي افسر همراه صمد  در آراز  افشاي بعضي قصه سازي-1

 در ارتباط با جستجوي جسد صمد 1347 سندي به جا مانده از شهريور -2
   .رازهاي رودخانه آ بهرنگي در آب

  به جستجوي جسد صمد بهرنگي در آراز  -3

پرونده مرگ صمد  (1359  متن كامل آگهي روزنامه كيهان شهريورماه - 4
  ). افتد بهرنگي به جريان مي

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

، درج شده " فالحتيحمزه" با امضاي "قصه راز كشنده ارس" متن كامل -6
 . 1370  سال 67در آدينه شماره 

 هاي اعتراضي را چاپ نكرد؟  ، نامه"آدينه"چرا  -7

 !كنند تهاماتي كه به جالل آل احمد وارد مي توضيحاتي در باره ا-8

كميته ملي پيكـار جهـاني بـا        "مداركي در رابطه با درگيري صمد بهرنگي با          -9
    الفباء" در مورد كتاب "بي سوادي

  :زير تهيه كنيدپستي اين اثر ارزشمند را مي توانيد از طريق آدرس 
  
   شفق-ع 

 
BM Box 5051  

London WC1 3XX 

England 
ipfg@hotmail.com 

  31از صفحه     ....سربازان پناهجوي آمريكايي 

 نيز مي "نورنبرگ"، بلكه در تضاد با مصوبات معاهده د واجد شرايط پناهندگي مي دان راسربازاني كه از شركت در جنگهاي غيرقانوني خودداري كرده اند
وظف است كه از دستورات دولتي و نظامي اي كه عليه قوانين بين الملل و حقوق بشر است، سرپيچي طبق مصوبات نورنبرگ هر فردي در جهان م. باشد
     .كند

ايـن دولـت در اشـغال افغانـستان     . سياست دولت كانادا در رابطه با اشغال عراق و افغانستان داراي تفاوتهايي تاكتيكي و ظاهري مي باشـد      جالب است كه بدانيم     
به عهده گرفته و تاكنون نيـز       امپرياليستي بر عليه خلقهاي تحت ستم  افغانستان          تاكنون نقش بسيار فعالي را در اين جنگ          2002از سال   دخالت مستقيم داشته و     

 دولـت   اينهرچند كه دولت كانادا بطور مستقيم در اشغال عراق همكاري نكرده، اما              از سوي ديگر     .  خود را در اين راه به كشتن داده است         سربازان تن از    90
عملكرد اين دولت عليه سربازان     بنابراين  . در تمام زمينه ها تاييد گر سياستهاي تجاوزكارانه شريك و يار بزرگتر يعني دولت آمريكا در عراق بوده و مي باشد                    

  . از دولت امريكا مي باشدديگر در پشت جبهه هاي ضد خلقي اين جنگ فراري امريكا يك نوع حمايت سياسي بزدالنه 

طبق همـه پرسـي هـاي متفـاوتي كـه       . تهاي دولت كانادا در رابطه با اشغال عراق و افغانستان در تضاد كامل با خواسته هاي اكثريت جامعه كانادا مي باشد                    سياس
 در امريكـا  انـه گ افروزاين كشور با سياستهاي جن   دولتمردان  تاكنون در سراسر كانادا انجام شده بيش از هشتاد درصد از شهروندان كانادا با هرگونه همسويي                 

 بـيش از دو     2008و طبق همه پرسي ماه جوالي       . اكثر مردم كانادا اشغال عراق و افغانستان را غيرقانوني و ناعادالنه مي دانند            . اشغال عراق و افغانستان مخالفند    
هندگي سربازان امريكايي مخالفند و خواهان پذيرش آنان بـه        سوم شهروندان كانادا با تصميم اخير دولت و اداره مهاجرت كانادا مبني بر نپذيرفتن تقاضاي پنا               

  .عنوان پناهنده سياسي مي باشند
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برخورد دولت كانادا در رابطه با رد درخواست پناهندگي سربازان امريكايي كه 
 هاي جنگ امپرياليستي بر عليه خلقهاي تحت ستم افغانستان و با فرار از جبهه

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

 " النگرابين" اداره مهاجرت كانادا دستور ديپورت 2008 آگوست 12در 
 خودداري كرده و به يكي از سربازان ارتش امريكا كه از حضور در جبهه عراق

 اولين سرباز سابق امريكا است "رابين". كانادا پناهند شده بود را صادر كرد
كه تقاضاي پناهندگي اش در كانادا پذيرفته نشده و به كشور زادگاهش 

فورت "او در حال حاضر در زندان . بازپس فرستاده شده است) امريكا(
از ديگري نيز به نام اخيرأ سرب.  محبوس است"كلورادو" در "كارسون

 ساله كه اولين سرباز فراري امريكايي است كه به كانادا 29 "جرامي هاينزمن"
 سپتامبر همراه با همسر و 23پناه آورده، بازداشت شده و قرار است كه در روز 

  . دو فرزندش به امريكا ديپورت شود

ن و چراي طبقه البته در ماهيت امپرياليستي دولت كانادا و در نتيجه دفاع بي چو
. استثمار گر حاكم از منافع سرمايه داران و انحصارات امپرياليستي شكي نيست

اما سياست اخير اين دولت در ديپورت سربازان پناهجوي امريكايي فرصتي 
 طلبي و "دمكراسي"ست كه بر بستر آن يكبار ديگر پوچ بودن تمامي ادعاهاي 

  .به نمايش گذارده شد دولت كانادا به عين "دفاع از حقوق بشر"

طبق قوانين پناهندگي سازمان ملل، شخصي مي تواند به عنوان پناهنده در 
 ثابت كند كه قادر باشدكشوري غير از كشور زادگاهش پذيرفته شود كه 

در داخل كشور ) بنا بر داليلي مانند تمايالت سياسي و مذهبي او(جانش 
د متقاضي بدليل اعتقادات  و يا حتي از اين كمتر فرزادگاهش در خطر است

در صورت بازگشتن به كشور خود ممكن است از سوي ... سياسي و مذهبي و 
مقامات و يا عوامل وابسته به دولت مورد رفتار اهانت آميز و بيمارگونه قرار 

 رئيس دادگاه مهاجرت كانادا با اين ادعا كه از آنجا كه  برغم اين واقعيت.گيرد
 خانواده هايشان در داخل امريكا در خطر نيست، آنها را جان دو سرباز نامبرده و

رئيس دادگاه مزبور گفته است . نمي توان به عنوان پناهنده در كانادا پذيرفت
كه حق و حقوق دمكراتيك اين سربازان فراري درصورت بازگشت به امريكا 
تحت قوانين عادالنه آن كشور كامأل حفظ خواهد شد و خطري آنها و خانواده 

  . شان را تهديد نخواهد كردا

درحاليكه برخالف ادعاهاي عوامفريبانه رئيس دادگاه مزبور، طبق قوانين به 
 نيز به محض ورود به خاك "جرامي هاينزمن"،  امريكا دولت اصطالح عادالنه

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

انسانهاي بيگناه در عراق و افغانستان، بازداشت خودداري از به قتل رساندن 
 سال حبس 5قوانين عادالنه امريكا حدود همان باصطالح خواهد شد و طبق 

  .  خواهد گرفت

 سالگي از روي ناآگاهي و 22 در سن 2001 در سال "جرامي هاينزمن"
تمايالت ماجراجويانه جواني و مهمتر از آن به دليل احتياج مالي، به ارتش 

به او گفته شده بود كه ارتش مخارج تحصيالت دانشگاهي او را . يكا پيوستامر
اما يك . خواهد پرداختو شركت در ماموريتهاي مختلف پس از مدتي خدمت 

متوجه شد كه با ديدن واقعيات  "جرامي هاينزمن"سال پس از ورود به ارتش 
 يعني كشتن جاي او در ارتش امريكا نيست و نمي تواند دستورات فرماندهانش،

او چندين بار به بهانه هاي مختلف تقاضاي معافيت . آدمهاي بيگناه را انجام دهد
درنتيجه مجبور . اما تقاضاي او هيچگاه پذيرفته نشد. از حضور در جبهه را كرد

شد كه زماني كه در مرخصي به سر ميبرد، همراه با همسر و فرزندش بطور 
 از 2004او در ژانويه . كانادا بگريزدغيرقانوني از امريكا خارج شده و به 

حتي اما در دادگاه مهاجرت كانادا . دولت كانادا تقاضاي پناهندگي سياسي كرد
 !به او اجازه بحث در رابطه با ماهيت حمله امريكا به عراق و افغانستان داده نشد

درصورتيكه بحث غيرقانوني بودن حمله امريكا به عراق و افغانستان در رابطه با 
اهداف و داليل سربازهاي امريكايي از فرار از جبهه ها و پناهنده شدنشان به 

بحثي تعيين كننده در ارتباط با سرنوشت درخواست پناهندگي فرد، كانادا، 
اگر در يك دادگاه پناهندگي ثابت شود كه جنگهاي نامبرده غيرعادالنه . است

فرار كرده است بايد به و امپرياليستي بوده اند، هر سربازي كه از آن جنگها 
اعالم كرد كه بحث و با بيشرمي اما دولت كانادا . عنوان پناهنده پذيرفته شود

بررسي حول قانوني بودن يا نبودن اشغال عراق و افغانستان تنها در حوزه 
وظايف و اختيارات دادگاه الهه است، نه هيچ دادگاه ديگري منجمله دادگاه 

عالوه بر اين، دولت كانادا و اداره مهاجرت . هاي بررسي تقاضاهاي پناهندگي
اين كشور عمأل در سياستهاي خود فرض را بر قانوني بودن حمله امريكا به آن 

 نمي دانند، "پناهنده"دو كشور گذاشته و درنتيجه نه تنها سربازان فراري را 
 و ياغي و خائن عليه دولت و ارتش كشور خود "شورشگر"بلكه آنها را 

 و "آزادي"رسوا تر از همه اينها اينكه مدعيان دروغين . ي خوانندم) امريكا(
 از ترس و وحشت خويش حتي اجازه اظهار نظر "آزادي بيان" و "دمكراسي"

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

 با  دولت كانادا عليه سربازان فراري امريكا، نه تنها در تضاد رسواياين عملكرد
سازماني كه همه اين دولتها  ( مصوبات كميسيون پناهندگي سازمان ملل

سياستهاي ضد خلقي خود را از كانال آن به پيش برده و آنرا سازماني جهاني و 
    30 در صفحه      است كه )معتبر مي نمايانند

  ! دولت كانادا"دمكراسي"سربازان پناهجوي آمريكايي زير تيغ
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!!مكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگرمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگربرقرار باد جمهوري دبرقرار باد جمهوري د   
  

  

  آدرس پست الكترونيك

: ipfg@hotmail.com    E-mail  

  
 

 
 

 
  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 براي تماس با

   چريكهاي فدايي خلق ايران
  :با نشاني زير مكاتبه كنيد

  
BM Box ٥٠٥١ 

London WC١N ٣XX 
England 

  شماره تلفن

  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران

٧٩٤٦٤٩٤٠٣٤ ٠٠٤٤ 

  بر روي شبكه اينترنت"پيام فدايي"

 از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران

  : در اينترنت ديدن كنيد
com.siahkal.www://http 

 

اشرف دهقاني در رفيق از صفحه 
  :اينترنت ديدن كنيد

  
com.ashrafdehghani.www://http  

 
 

  اعتصابات گسترده كارگري: كلمبيا

 کارگر کارخانـه ھـای نيـشکر در ٩٠٠٠ سپتامبر بيش از ١۵در 

خواســته . منــاطق مختلــف کلمبيــا دســت بــه اعتــصاب زدنــد

وق و بھبود شرايط کـار و اصلی اعتصاب کنندگان افزايش حق

 سـپتامبر تـا ٩از .  ساعت کار در ھفته بـود۴٠برقراری قانون 

 کـارگر نظـافتچی دادگـاه ھـا بـه ٣٢٠٠٠ اکتبر نيز بـيش از ٢٠

ایـــن حرکـــت اعتراضـــيکارگران، اعتـــصاب دســـت زدنـــد کـــه 

  . سرانجام با تصويب قرارداد جديدی به پايان رسيد

کنندگان حملـه کـرد و بـا در اوايل ماه اکتبر پليس به اعتصاب 

ــشتن  ــصابيون و ٣ک ــر از اعت ــردن صــدھا نف ــر و زخمــی ک  نف

 فرانـسوی فعــال حقـوق بـشر کــه در ٢دسـتگيری و ديپـورت 

مورد وضعيت کارگران گزارش تھيه مـی کردنـد، بـه سـرکوب 

يکــی از بھانــه ھــايی کــه دولــت کلمبيــا . اعتراضــات پرداخــت

ــارگرا ــل ک ــی شــکنجه و قت ــرای ســرکوب و حت ــشه ب ن ھمي

اعتصابی بـه کـار ميبـرد، مـتھم کـردن آنھـا بـه وابـستگی بـه 

بھانـه ای کـه در . اسـت) ارتش انقالبـی خلـق کلمبيـا(فارک 

  . سرکوب اعتصابات مذکور نيز به کار گرفته شد

 ٢٣در روز  کارگران صنايع مختلف کلمبيا اما برغم این تبليغات

اکتبـــر بـــه اعتـــصاب سراســـری يـــک روزه ای در حمايـــت از 

ان اعتصابی صنايع نيشکر و کارگران و کارمندان دادگاه کارگر

ھا و دادگستری ھا دست زدند و بدينگونه نشان دادند که به 

ھيچوجــه اتھامــات و ســرکوبھای خــونين دولتــی باعــث نمــی 

شود که آنھا از مبارزه و مقاومـت و حمايـت از ديگـر کـارگران 

   .    دست بردارند

 

  

  ؛ يورشي جديد اندونزي

  به حقوق كارگران

ر اندونزی به تصويب رسيد جديدی دضد کارگری اخيرأ قانون 
که طبق آن سرمايه داران و صاحبان کارخانه ھا قادر 
خواھند بود که ميزان حداقل حقوق کارگران را بدون دخالت 

درواقع حق . دولت و بصورت یکجانبه خودشان تعيين کنند
تعيين حداقل مزد کارگران از دولت گرفته شده و به سرمايه 

 بتوانند با سھولت قانونی داران داده شده که از اين پس
صدھا کارگر . ھرچه بيشتر به استثمار کارگران بپردازند

 اکتبر در مقابل کاخ رياست جمھوری در ٢٩اندونزيايی در 
به تظاھرات پرداختند و خواھان لغو قانون مذکور " جاکارتا"

  .شدند

وزير کار اندونزی در دفاع از قانون ضد خلقی جديد اعالم کرد 
ايطی که با بحران اقتصادی روبرو ھستيم، در شر: "که

تعيين يک مقدار مشخص و يکسان به عنوان حداقل حقوق 
کارگران برای ھمه انواع صنايع و ھمه بخشھای مختلف 
اقتصادی جامعه، مشکالت زيادی را برای توليدکنندگان ايجاد 

ھمه . خواھد کرد و به اقتصاد کشور نيز آسيب خواھد رساند
 کشور در يک موقعيت يکسان به سر بخشھای اقتصادی

نمی برند و ميزان سوددھی برخی از کارخانه ھا آنقدر 
کاھش يافته که تنھا می توان آنھا را با کاھش حقوق 

در چنين شرايطی بايد به . کارگران از ورشکستگی نجات داد
سرمايه داران اجازه دھيم که مخارج و مزد کارگران را بر 

عت مربوطه تغيير دھند و معيار اساس موقعيت اقتصادی صن
  ." جديدی برای آن تعيين کنند

با (ھرچند در اکثر کشورھای دنيا حداقل حقوق کارگران 
توسط دولت تعيين می ) استفاده از معيارھای متفاوت

شود، اما ھميشه سرمايه داران به شيوه ھای مختلف 
قوانين دولتی را دور زده و ھرچند در ظاھر طبق قانون عمل 

 کنند، ولی ھمان حداقل حقوق را ھم از کارگران دريغ می
قانون جديدی که در اندونزی تصويب شده، . می دارند

سرمايه داران را از زحمت دور زدن قانون نجات داده و 
استثمار کارگران روز به روز رنگ و لعاب قانونی تری به خود 

  .   می گيرد


