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 سرمقالهسرمقاله

  براي پوشاندن ضعف! "قدرت"نمايش 
 بقای ابزارمهمترین بدنه در وضع به گونه ای است که حتی  ...

نظام و رژیم حاکم یعنی در سطوح نيروهای سرکوبگر، نااميدی 
می باشد. دیده می شود س از آینده، یک احساس آشکار و تر

از بسيجيان و حتی اطالعاتی های شناخته شده و که بعضی 
با جلوی چشم خود قرار دادن تجربه خيزش سال رسمی بویژه 

مبارزات پس از مشاهده قدرت توده ها برغم سرکوب و  ٨٨
، علنا از "خستگی" دم زده و برای زودتر "بازنشسته" آنان
ن و کنار کشيدن از مهلکه شغل ناشریف خود بی تابی می شد

کنند. برخی از چهره های شناخته شده آنان که در دهه سياه 
، در مصاف مرگ و زندگی بين خلق و ضد خلق، ۶٠

استخوانبندی اصلی ماشين سرکوب رژیم را تشکيل می دادند 
ی  توده هاآزاديخواهان و و دستانشان تا مرفق به خون 

آلوده است با مشاهده اوضاع جمهوری اسالمی با  ستمديده
شتابی فزاینده تر  در صدد "پيوستن" به "اصالح طلبان" و جا 

رژیم هستند. این اوضاع باعث اين بخش از زدن خود در صفوف 
وضع شده که حتی از ميان جالدان رژیم، عده ای با مشاهده 

اد با جسارت بيشتری به "رهبر" و "نظام" انتق وخيم موجود
"اشتباهات"  ضرورت قبول و صداهای بلندتری در مورد کنند

  2صفحه           ....گذشته طنين انداز گردد.

  اَنتَري كه لوطيش مرده بود!
  ز سنجری)(فریبر

در برنامه تلویزیونی "صدای آمریکا" و مشاهده تصاویری  ،شنيدن صدای "مقام امنيتی" شاه، آن هم پس از سال ها سکوت ...
سال پس از آن که مردم ایران با انقالب خود ، شرایط سقوط رژیم سلطنت را مهيا  ٣٣قدیمی از این جالد شناخته شده ساواک، 

های معروف صادق چوبک به نام "انتری که لوطيش مرده  یکی از رمان عنوانن تاریخ انداختند، مرا به یاد نموده و آن را به زباله دا
انداخت. بدون این که قصد توهينی به شخصيت آن "انتر" در آن رمان به یاد ماندنی داشته باشم، اما با مشاهده باال و پائين  بود"

، بالفاصله این سئوال به ذهنم خطور کرد که چه  و دستگاه امنيتی بد نام شاه پریدن های پرویز ثابتی جهت تطهير جنایات خود
آن چنان شلنگ تخته می  –که وی را " آریامهر" و "شاه شاهان" می ناميد  -شده که "انتری" که در زمان قدر قدرتی "لوطی اش" 

" در برنامه "افق" صدای آمریکا شرکت اغيبت کبرزد عام و خاص شده بود، حال و پس از این " انداخت و در جنایت و قساوت زبان
  ٤صفحه                           ... نموده است؟
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  اشي از سلطه نظام استثمارگرانه حاكم پيامدهاي نجلوه اي ديگر از 
  در حق كارگران ايران!

  گوشه هائي از شكنجه در ساواك!
 (رفيق مادر) شایگان -دیعيفاطمه س

  
به  ت شکنجه های ساواک ...از شد ...

با تالش زیادی .. فکر خودکشی افتادم.
را شکسته و از تيکه  بطریتوانستم 

های تيز آن برای خودکشی استفاده 
که می گویم با تالش بسيار  وقتی  کنم.
را شکستم چون دستهایم به دليل  آن

به هر حال  شکنجه خوب کار نميکردند.
پاره  با تقالی بسيار، دو رگ دستانم را

کردم و حوله ای را هم به دهانم فرو 
کرده بودم تا مبادا صدایم در بياید. کسی 
که آن شب در سلول همراه من بود 
پریشان شد و با نگرانی و ترس گفت 
مادر چکار ميکنی؟ گفتم هيچی تو 
بخواب! داشتم مطمئن می شدم که 
رگهایم را پاره کرده ام که ناگهان خون به 

صدای خرخر من هم صورتم پاشيد. با 
سلولی ام متوجه شد و با فریاد نگهبان 

  ٩ صفحه                     .  را صدا کرد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٢صفحه    

در جستجوي كار و كه  ساله)  24( خودكشي يك كارگر بيكاراز اقدام به  دردناك تصويري
به شهرداري مالرد و شخص  و بي نتيجه  پس از مراجعات مكررنان، يك لقمه  بدست  آوردن 

را به آتش كشيد و كوشش كرد كه شهردار  ، با ريختن بنزين  خودش شهردار در اوج نا اميدي
 )91مرداد   11 -(عكس  از روزنامه اعتماد  !ضد خلقي منطقه مالرد را نيز به آتش بكشد

 

  ساده منگاهي به كال
  ! يك نامه عميق 

  (به ياد مادر انقالبي، زن آزاده و مبارز،
  روح انگيز دهقاني)
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این گزارش هائی از ایران حاکی است که  
زها با گشت و گذاری در سطح شهر تهران رو

و برخی دیگر از شهر های بزرگ، می توان به 
شرط داشتن چشمانی خيره به واقعيت، 
جوشش اوضاع ملتهبی را مشاهده کرد که 
در پِس یک "سکوت"و ثبات ظاهری، در 
رگهای جامعه تحت سلطه ما در جریان 
است. خيابانها و ميادین اصلی شمال و 

ران مملو از حضور محسوس و جنوب شهر ته
نامحسوس نيروهای سرکوبگر است که 

خود را به سایه شوم مرتب و به هر بهانه ای 
مردم و بویژه جوانان تحميل می کنند. 

لباسهای سياه خود را با ًا مزدورانی که  اکثر
ساز و برگ جنگی و ظاهری و ماسک و 

در اکثر و ترسناک و خوف برانگيز آراسته اند 
و معابر اصلی و حتی در پارکينگ های ميادین 

اختصاصی مراکز بزرگ خرید، حضور دارند و 
جوالن می دهند. نيروهای پاسدار و بسيجی 
و گشت های سرکوب رنگارنگ در سطحی 
گسترده نه تنها به جان دختران و زنان افتاده 
اند بلکه حتی به پسرانی که دارای پوشش 

تين شرت هایی که آس تیمثًال ( "نامناسب"
به قول کوتاه است) هستند نيز  اندکیآنها 

گير داده و آنها را مورد مزاحمت و معروف 
حکومت بار دیگر با  .پيگرد قرار می دهند

بحران، تعرضی رشد هر چه بيشتر احساس 
سرکوبگرانه را به تمام عرصه های زندگی 
مردم سازمان داده است. بازار نمایش 
 وحشی گری ماشين سرکوب دیکتاتوری
حاکم، با دستگيری جوانان و بستِن آفتابه به 

در گرداندن آنها گردن آنها و به حالتی رقت بار 
محالت مختلف و بویژه جنوب شهر، با هدف 
زهر چشم گرفتن از مردم، دوباره گرم شده 
است. بلندگوهای تبليغاتی جمهوری 
اسالمی هر روز با عربده کشی خبر از اعدام 

ا بر پا کردن چوبه هایی می دهند که بخشا ب
های علنی دار و دعوت مردم به تماشای این 
وحشی گری آشکار در سراسر کشور صورت 
می گيرد. دژخيمان جمهوری اسالمی شمار 
زیادی از دستگير شدگان بی نام و نشان 

و معترضين به  ٨٨خيزش توده ای سال 
را زیر نام مجازات قاچاقچيان ديکتاتوری حاکم 

ی، به تدریج و مخفيانه و بزهکاران اجتماع
کرده است. هم اکنون  وحشيانه اعدام

سياهچالهای جمهوری نفر در  ٣٠٠حداقل 
ليست اعدام قرار دارند و بنا به اسالمی در 

، تنها در خرداد ماه، خود مطبوعات رژيمآمار 
ساعت، دژخيمان رژیم یک نفر را به  ٣در هر 

جرمهای مختلف اعدام کرده اند. جنایتی که 
از هر چيز از عمق نياز سيستم ضد پيش 

ضد خلقی حاکم به کنترل اوضاع و حفظ نظم 
موجود خبر می دهد. اما هولناکی و خلقی 

به همين موارد ختم نمی ارعاب این جنایات 
. وزیر ارتباطات دولت در جلسه علنی شود

مجلس، بيشرمانه از "شنود و کنترل" 
مکالمات شهروندان با همکاری کارمندان 

خود و سربازان گمنام امام زمان داد  وزارت
سخن داده و در پاسخ به سواالت نمایندگانی 

ضرورت که با اشاره به "قانون اساسی" بر 
و  کسب "مجوز قضایی" پيش از انجام کنترل

، تاکيد می کنند، بيشرمانه پاسخ می شنود
دهد که با توجه به "گستره" این عمليات، 
ن" کسب "اجازه" در چنين سطحی"امکا

این اعتراف بيشرمانه وسعت دخالت  ندارد.
رژیم در امور خصوصی و در این مورد مکالمات 
خصوصی مردم و ترس و وحشت آنان از 
شکل گيری حرکتی مردمی در ایران آشکار 

دستگاه  می سازد. این در حالی است که
انکيزاسيون حکومتی هر صدای ناهمگون و 
دگر اندیشی در وسایط ارتباط جمعی از 
روزنامه و مجالت گرفته تا وبالگ و فيس بوک 

قلع و قمع  ،و... را با پيگرد و زندان و شکنجه
مربوط به می کند. حتی روزنامه ها و مجالت 

برغم آن که موضوع کارشان منطقا "حوادث" 
سياست و اقتصاد نيست، آشکارا و رسما 
سانسور می شوند و وزارت اطالعات 

و مدیران آنها  جهنمی رژیم به صاحبان امتياز
رخ اخطار می دهد که "نباید" همه "حوادث" 

را در نشریه خود چاپ داده در سطح جامعه 
کنند چون این کار باعث تشدید احساس "نا 
امنی" در ميان مردم شده و در نتيجه واکنش 

  های اعتراضی را در جامعه دامن می زند.   
تمامی این واقعيت این است که اما 

برقراری خفقان و مرعوب  کوششها برای
ساختن توده ها  توسط دیکتاتوری حاکم، 
بدليل روحيه باال و پتانسيل مبارزاتی مردم ما 
به نتایج دلخواه و برقراری "سکوت قبرستان" 
در جامعه منجر نشده اند. این روزها در هر جا 
که امکان تجمعی هست، بازار فحش و ناسزا 

ش انصار  و اعوان و به سران حکومت از رهبر
گرفته تا "محافظه کار" و "اصالح طلب" و 
"آخوند" و ... در مراکز خرید مایحتاج عمومی 
و بویژه صفهای جدید برای خرید مرغ و در 
تاکسی ها داغ است. برغم انتظار حکومت، 

سرکوب خونين و وحشيانه  عواقبحتی 
نتوانسته روحيه  ٨٨اعتراضات توده ای سال 

ردم و بویژه جوانان یاس و نااميدی را بر م
ظرفيت هر جرقه ای  ، به طوری کهغالب کند

ترکاندن یک  انبار بزرگ باروت عصيان و 
نارضایتی تلنبار شده توده های بجان آمده را  

 د،مور ٢دارد. در هفته های اخير حداقل در 
مردم با نيروهای  است که گزارش شده

يک مورد از این گشت رژیم درگير شدند. 
در چهارراه کوکاکوالی تهران و در درگيری ها 

مردم با حمله   رخ داد که مقابل ایستگاه مترو
به خودروی مامورین گشت ارشاد که به 
بهانه بد حجابی قصد دستگيری  یک دختر 

 دختر مورد تهاجم قرار گرفتهجوان را داشتند، 
را از دست مزدوران آزاد ساخته و خودروی 

در مورد  نيروی انتظامی را واژگون کردند.
در شهر قم، که یکی از مراکز عمده ديگری 

آنان  سرکوبگر مرتجعين حاکم و نهادهای
است، در اقدامی مشابه، مردم معترض افراد 
بازداشت شده در خيابان را از چنگ نيروهای 

 سرکوب آزاد ساخته و آنان را فراری دادند. 
فساد ساختاری حاکم بر از جنبه ای دیگر 
عریض و طویل و کثيف  دستگاه بوروکراسی

حاکم به نحو بی سابقه ای در معرض دید 
آرام ولی قابل  صدای. است گرفتهعموم قرار 

این سمع پوسيدگی استخوانهای فرتوت 
 وزندگی اجتماعی  به طور مدام ازدستگاه 

 تنبلی و به گوش می رسد.  روزمره مردم 
ُکندی  بيش از حد کار بوروکراسی دولتی در 

به هر کارمند دون پایه تقریبًا که  ادارات و این
خود در باال رتبه تبعيت از رئيس و روسای 

راه انداختن ، در ارتباط با به ارگانهای دولتی
کار ارباب و رجوع، یک ممر درآمد شخصی 

مبنی بر عدم  درست کرده، احساس عمومی
را امنيت و فقدان کارایی سيستم موجود 

قدان یک و اصوال فبيش از پيش تشدید نموده 
"سياست" واحد، چشم انداز امکان تداوم 
روند جاری را در بين کارمندان و مدیران 
بسياری از دستگاه های دولتی و خصوصی 

  تضعيف کرده است. 
بدنه در وضع به گونه ای است که حتی 

بقای نظام و رژیم حاکم یعنی  ابزارمهمترین 
در سطوح نيروهای سرکوبگر، نااميدی و ترس 

می باشد. دیده ، یک احساس آشکار از آینده
از بسيجيان و حتی می شود که بعضی 

اطالعاتی های شناخته شده و رسمی بویژه 
با جلوی چشم خود قرار دادن تجربه خيزش 

پس از مشاهده قدرت توده ها و  ٨٨سال 
، علنا از مبارزات آنانبرغم سرکوب 

"خستگی" دم زده و برای زودتر "بازنشسته" 

 
   "قدرت"نمايش 

  براي پوشاندن ضعف!
  
 

 

 برخورد وحشيانه مزدذوران رژيم با  صحنه اي از 
 قربانيان دستگير شده زير نام اراذل و اوباش



3 صفحه          158 شماره                                     پيام فدايي 
 

  

شيدن از مهلکه شغل ناشریف شدن و کنار ک
خود بی تابی می کنند. برخی از چهره های 

، در ۶٠شناخته شده آنان که در دهه سياه 
مصاف مرگ و زندگی بين خلق و ضد خلق، 
استخوانبندی اصلی ماشين سرکوب رژیم را 
تشکيل می دادند و دستانشان تا مرفق به 

 ی ستمديده توده هاآزاديخواهان و خون 
با مشاهده اوضاع جمهوری آلوده است 

اسالمی با شتابی فزاینده تر  در صدد 
"پيوستن" به "اصالح طلبان" و جا زدن خود در 

رژیم هستند. این اوضاع اين بخش از صفوف 
باعث شده که حتی از ميان جالدان رژیم، 

با  وضع وخيم موجودعده ای با مشاهده 
جسارت بيشتری به "رهبر" و "نظام" انتقاد 

 ضرورت قبول صداهای بلندتری در موردو  کنند
  "اشتباهات" گذشته طنين انداز گردد. 
در ميان  در خارج از کشور نيز می توان دید که

از کاربدستان سابق و  متشکلصف طوالنی 
که آخرین وظيفه شان،  ( سرکوبگران دیروزی

توطئه برای کنترل اعتراضات و تظاهرات 
 )،بود ایرانيان خارج کشور در چارچوب نظام

شتاب ریزش و "تبری" جستن از نظام 
 است.جمهوری اسالمی سرعت گرفته 

هم اکنون با  افراد جماعت فوق،اکثریت 
استفاده از تریبونهای بی دریغی که 
بلندگوهای امپریاليستی به آنها می دهند، 
در هيات "اپوزیسيون"، در خطوط دلخواه 
امپریاليستها و مرتجعين در جهت تغيير و 

. می پردازندت احتمالی آینده، به تمرین تحوال
مشاهده  همه این امور و به طور کلی

وضعيت جمهوری اسالمی و شدت بحرانی 
که جامعه تحت سلطه ما در تمام عرصه ها 

را در ميان این فکر  با آن مواجه است،
که  اقشاری از مردم تقویت نموده است

فضای جامعه ایران از بعضی جوانب 
سالهای آخر منتهی به  شبيهمی رود تا 

گردد.  فکری که چه با  ۵٧قيام بهمن 
واقعيت انطباق داشته باشد و چه 

وجود یک روحيه نداشته باشد انعکاس 
در ميان مردم  قوی معطوف به تغيير

  ماست.    
اینها و ده ها فاکت دیگر در زندگی واقعی 
توده های تحت ستم ترسيم کننده تصویر 

وضاعی ست که جامعه تحت سلطه ما و  ا
رژیم جمهوری اسالمی در پاسداری از نظام 
استثمار گرانه حاکم با آن مواجه است. در 
نگاه نخست، آنچه که از مجموع این اوضاع 
مشاهده می شود تالش ضد انقالبی وبی 
وقفه رژیم جمهوری اسالمی برای تداوم و 
تحکيم سلطه خفقان و دیکتاتوری بر تمامی 

ما و حفظ "ثبات" شئون جامعه تحت سلطه 
نظام وابسته می باشد. اما برغم ظاهر 
اقتدارگرایانه مطلقی که دیکتاتوری حاکم 
سعی می کند با اتکا به آن و با تشدید 
نمایش قهر عریان در تمام عرصه های زندگی 
مردم، سلطه اهریمنی خویش را حفظ کند و 
به انقياد و در بند نگاه داشتن توده های بجان 

(که ی بخشد، نشانه های بارزآمده تداوم 
 نمونه هایی از آن در فوق بر شمرده شده)

حکومت و  دال بر شکنندگی و ضعف موقعيت
به عينه ترس سردمداران از قدرت توده ها  

مشاهده می شود. اتفاقًا همين ضعف دليل 
عربده کشی های سردمداران جمهوری 

  اسالمی می باشد. 
ه در جمع بندی این اوضاع باید گفت ک

بررسی اوضاع عمومی رژیم جمهوری 
اسالمی و تحوالتی که در جامعه تحت 

، از یکسو  رخ دادهسلطه ما در ماه های اخير 

نشان آشکاری از عميق تر شدن بحرانی 
ست که نظام سرمایه داری حاکم بر کشور 

خبر از رشد ما را فرا گرفته و از سوی دیگر 
فزاينده تضاد های درونی نظام حاکم می 

که  د. برای درک بهتر این اوضاع باید دید ده
چه دالیل مادی ای چنين موقعيتی را بوجود 

چشم اندازهای  ، چهآورده اند و روند جاری
؛ در مقابل جامعه قرار داده است رامحتملی 

وظایف نيروهای مبارز و انقالبی مهمتر از آن  و
  چيست؟در این رابطه 

 دليل اساسی اوضاع جاری، بطور کلی حدت
یابی تضادهای طبقاتی در جامعه تحت 

بحرانی ست که نظام و گسترش سلطه ما 
حاکم را فراگرفته است.  همه می دانند که 
نظام سرمایه داری حاکم بر ایران بدليل 
وابستگی تا مغز استخوان به سيستم 
امپریاليستی، هم اکنون با نتایج ناشی از 
انتقال بار سنگين بحرانهای امپریاليستی بر 
جامعه تحت سلطه ما درگير است. پيشبرد 
طرح ضد مردمی "حذف سوبسيدها" که در 
راستای پيشبرد خطوط بانک جهانی و 
قدرتهای امپریاليستی توسط دولت احمدی 

عليرغم همه تبليغات ، پيش برده شد نژاد 
"رشد اقتصادی" و دروغين دولت مبنی بر  

جز برای توده های زحمتکش ما عمال "رفاه" 
و گرسنگی به بار نياورده و در حقيقت، فقر 

چنگال خونين هيوالی فقر و بيکاری و تورم و 
گرسنگی و بی خانمانی را هر چه عميقتر در 
زندگی ميليونها تن از کارگران و زحمتکشان 
ما فرو برده و ماهيت کثيف و غارتگرانه 
امپریاليسم را هر چه روشنتر به نمایش 

که  ستبر چنين اساسی اگذارده است. 
از"خطر"  برخی نمایندگان مجلس،

ناشی از اجرای طرح شورشهای اجتماعی 
 تعرض غارتگرانه"هدفمندی یارانه ها"، یعنی 

به حيات و هستی توده ها  ای که زیر این نام
  بيمناک شده اند.  سازمان یافته، 

عدم چالش عمده دیگر گردانندگان نظام، 
پيشرفت "پرونده هسته ای" جمهوری 

ی و تشدید تحریمهای اقتصادی و به اسالم
موازات آن قوی تر شدن صدای کوفتن بر طبل 
جنگ و تهدیدات جنگی از سوی 

امری که آشکارا هراس و  امپریاليستهاست.
وحشت سران جمهوری اسالمی را 
برانگيخته ومنجر به پژواک صدای قوی ای در 
ميان دولتمردان حاکم شده که با دیدن اوضاع 

ن سرنوشت رژیمهای صدام داخلی و همچني
اوضاع کنونی و قذافی و مبارک و بن علی و 

بشار اسد، خواهان سرکشيدن "جام زهر" 
پرونده هسته ای توسط رهبرشده اند؛ با این 

خواستها و همه  حتی اجابتپندار که گویا 
خطوط  دیکته شده قدرتهای امپریاليستی در 
مورد این پرونده، تحت هر گونه شرایطی 

رژیم شان از سوی آمریکا و شرکا را  "امنيت"
تضمين می کند. چنين واقعيتی خود به 
تشدید تضادهای درونی دار و دسته های 
رژیم و عدم ثبات آنها منجر شده و باعث 
گشته تا رهبر جمهوری اسالمی به مثابه 
نوک "پيکان نظام" در هر موقعيتی با تاکيد 

کاربدستان برفعاليتهای "دشمنان نظام" از 
"نظام بخواهد که برای حفظ  ژیمشر

با  اسالمی" در مقابل "تهدیدات دشمن"،
  یکدیگر بيشتر متحد و هم صدا شوند. 

از سوی دیگر، بار خانه خراب کن این شرایط 
و تداوم بر دوش توده های رنج ديده بحرانی 

 زحمتکشان ماآن طبيعتا کارد را به استخوان 
 و . در نتيجه رشد این تضادرسانده است

ضرورت مقابله با هر گونه احتمال انفجار 
که جمهوری اسالمی  توده ای ستخشم 
و از رو وادار به بستن شمشير  بار دیگر

سازمان دادن تعرضی وسيع به مردم و در یک 
کالم تالش برای برقراری حکومت وحشت در 

  است.  گشتهجامعه 
توفان  چارچوب این اوضاع ملتهب، ماشاهددر 

که با ماهيتی ضد يم هستتبليغاتی ای 
انقالبی از سوی امپریاليستها و مرتجعين 
رنگارنگ  برای نفوذ در ميان جنبش توده ای و 

و ضد انحراف آن از مسير انقالبی 
با هدف مصون نگاه داشتن امپریاليستی خود 

نظام سرمایه داری وابسته حاکم از گزند یک 
نيروهای است.  انقالب واقعی به پا شده

باید در مقابله با این وضع بارز انقالبی و م
خواست مبارزات مردمی و ضمن حمایت از 

آزادی و برابری توده ها، ماهيت تحوالت جاری 
و نيروهای درگير در آن را به مردم تحت ستم 
و بویژه روشنفکران و جوانان آگاه توضيح دهند 

در راه بسيج و سازماندهی توده ها حول و 
دست  اين سياست به تالش های عملی

زنند. به خصوص این اندیشه باید در ميان 
 گونههرجریان در  توده ها تقویت گردد که

تحول احتمالی ای در روند اوضاع، مردم 
بجان آمده ما باید بر نيروی خود و بر امر 
چگونگی سازماندهی مستقل خویش 
از تمامی نيروهای امپریاليستی و 

ضمن طرح اساسی ترین ارتجاعی 
اتی و برحق خویش خواست های طبق

اهميت اتخاذ این سياست از . متمرکز گردند
این واقعيت عينی ناشی می گردد که هم 

نيروهایی که ممکن است اکنون هستند 
خود را حتی در سرنگونی رژیم ضد  ًاظاهر

خلقی جمهوری اسالمی با مردم ما همصدا 
و هم آواز نشان دهند، اما تمامی کوشش 

دوران انقالب شان بر این است که همچون 
عليرغم سرنگونی جمهوری  ۵٧سال  

اسالمی، نظام سرمایه داری وابسته حاکم 
 از گزند توده ها مصون نگاه دارند.بر ایران را 

در حالی که چنين سياستی نتيجه ای جز 
تداوم درد و رنج و محروميت ميليونها تن از 
کارگران و خلقهای تحت ستم ما نخواهد 

تم سرمایه داری بر چرا که تا سيس . داشت
جامعه ایران حاکم است و تا زمانی که نفوذ 
امپریاليست ها از شئونات مختلف جامعه ما 
کامًال قطع نشده است، مردم ما نخواهند 
توانست پيروزی بر دشمنان خود را جشن 
گرفته و از رفاه، آزادی و برابری برخوردار 

 شوند.

عدم چالش دیگر گردانندگان نظام، 
"پرونده هسته ای" جمهوری  پيشرفت
تشدید تحریمهای اقتصادی ، اسالمی

و به موازات آن قوی تر شدن صدای 
جنگی از سوی  طبل جنگ و تهدیدات

امری که آشکارا  امپریاليستهاست.
هراس جمهوری اسالمی را برانگيخته 
ومنجر به پژواک صدای قوی ای در 
ميان دولتمردان حاکم شده که با دیدن 
اوضاع داخلی و همچنين سرنوشت 
رژیمهای صدام و قذافی و مبارک و 

بشار اسد، خواهان اوضاع کنونی 
ته سرکشيدن "جام زهر" پرونده هس

ای توسط رهبرشده اند؛ با این پندار 
خطوط  همه  حتی اجابتکه گویا 

دیکته شده قدرتهای امپریاليستی در 
مورد این پرونده، تحت هر گونه 
شرایطی "امنيت" رژیم شان از سوی 

 آمریکا و شرکا را تضمين می کند
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شنيدن صدای "مقام امنيتی" شاه، آن هم 
ز سال ها سکوت در برنامه تلویزیونی پس ا

"صدای آمریکا" و مشاهده تصاویری قدیمی از 
سال  ٣٣این جالد شناخته شده ساواک، 

پس از آن که مردم ایران با انقالب خود ، 
شرایط سقوط رژیم سلطنت را مهيا نموده و 
آن را به زباله دان تاریخ انداختند، مرا به یاد 

وف صادق چوبک های معر یکی از رمان عنوان
انداخت.  به نام "انتری که لوطيش مرده بود"

بدون این که قصد توهينی به شخصيت آن 
"انتر" در آن رمان به یاد ماندنی داشته 
باشم، اما با مشاهده باال و پائين پریدن های 
پرویز ثابتی جهت تطهير جنایات خود و 

، بالفاصله این  دستگاه امنيتی بد نام شاه
نم خطور کرد که چه شده که سئوال به ذه

 -"انتری" که در زمان قدر قدرتی "لوطی اش" 
که وی را " آریامهر" و "شاه شاهان" می 

آن چنان شلنگ تخته می انداخت و  –ناميد 
زد عام و خاص شده  در جنایت و قساوت زبان

" در برنامه ابود، حال و پس از این "غيبت کبر
و   "افق" صدای آمریکا شرکت نموده است؟

که به پاسخ این پرسش بيندیشم  قبل از این
پيش خود گفتم که به راستی چرا کسی که 
در آن دوران که همه ساواکی ها چهره پنهان 
می کردند و به جای استفاده از اسم اصلی، 
خود را "دکتر" و "مهندس" معرفی می 
نمودند، در تلویزیون لوطی اش به عنوان 

می کرد و "هنر" نمائی  ، "مقام امنيتی"
همه نيز نام اصلی اش را می دانستند، ولی 

سال از آن سال ها می گذرد،  ٣٣حال که 
مجبور به پنهان کاری شده است؟ به 
راستی، این پنهان کاری چقدر پر معنا است! 
به خصوص وقتی در نظر بگيریم که او در 
برنامه ای شرکت نموده بود که در باره کتاب 

ک دیده شده هنوز منتشر نشده اش تدار
بود، کتابی که از قرار معلوم باید نقش واقعی 
ثابتی در بکار بردن شکنجه های وحشيانه در 
ساواک در حق زندانيان سياسی را انکار کند. 
در آن برنامه نيز او اظهار داشت که با شکنجه 
که از نظر وی امری "غير قانونی" بوده، 

هيچ وقت هم مخالف بوده و تصریح کرد که "
م نه شکنجه دیده ام و نه بازجویی کرده خود

ام". ادعائی که البته جز تف کردن بر چهره 
  حقيقت معنای دیگری ندارد.

که چرا پرویز ثابتی که سال ها مدیر کل  این
اداره سوم ساواک و به همين دليل هم یکی 
از سازمان دهندگان دستگاه دار و شکنجه 
 رژیم شاه بود و شکنجه زندانيان سياسی هر
روز به دستور وی ِاعمال ميشد این واقعيت را 
انکار ميکند،  امری است که کامال قابل فهم 

) و اگر کسی جز این انتظار داشته ١است (
باشد نشان می دهد که نهاد های سرکوبگر 

  را نشناخته است.  امنيتی و کارمندان آن
جا که جالدی مثل ثابتی مدعی شده  از آن

دانسته که چون "حقوق" خوانده، می 
شکنجه امری غير قانونی است!  الزم است 
تاکيد کنم که نه تنها در ایران دوران شاه، 
بلکه در اکثر کشورها بر اساس قانون، اذیت و 
آزار و شکنجه زندانی ممنوع است. اما اتفاقا 
در اکثر کشورها ما شاهد ِاعمال وحشيانه 
شکنجه بوده و هستيم؛ در حالی که خود 

لين شکنجه، این امر را تکذیب آمرین و عام
می کنند. چرا راه دور برویم؛ در همين 
جمهوری اسالمی که در جریان خيزش سال 

، فجایع وحشتناک اش در کهریزک در حق ٨٨
زندانيان سياسی از پرده بيرون افتاد و 
گستردگی شکنجه در دیگر زندان هایش به 
آن جا رسيد که مردم در خيابان شعار می 

وز و شکنجه دیگر اثر ندارد"، شاهد دادند "تجا
محمد جواد الریجانی ریيس بودیم که چگونه 

جمهوری ستاد حقوق بشر قوۀ قضایيه 
اسالمی همين چندی پيش رسما اعالم 
نمود که نه تنها در جمهوری اسالمی 
شکنجه وجود ندارد بلکه این امر، عملی غير 
قانونی بوده و هر کس مرتکب آن شود قانونا 

خواهد شد!  بنابراین بحث شکنجه، مجازات 
چه در کتاب قانون نوشته شده  بحث آن

نيست بلکه بحث آن آزارهائی است که در 
) بر زندانی روا ميشود. ٢"اتاق تمشيت"(

شک نباید داشت که هيچ شکنجه گری در 
شرایط آزاد و جائی که احتمال پيگری های 
شکنجه شدگان وجود داشته باشد، آزادانه از 

خود سخن نمی گوید. حتی اگر  جنایات
خلخالی و الجوردی هم که جنایاتشان 
اظهرمن الشمس می باشد، روزی وضع 
پرویز ثابتی را پيدا می کردند با قاطعيت وجود 
هر گونه شکنجه و مبادرت به آن را انکار می 
نمودند. برای درک واقعيت باید این ادعا های 
ا دروغين را کنار گذاشته و به خود زندان ه

رفت و دید آیا سيستم بازجوئی بر اساس 
اذیت و آزار زندانی شکل گرفته و آیا زندانيان 
سياسی، عمال شکنجه می شوند چه برای 
کسب اطالعات و چه برای خرد کردن 

ها به هم  شخصيت شان و وادار کردن آن
  نوائی با شکنجه گرانشان!

در زمان دیکتاتوری شاه، مسئوليت بازجوئی 
يان سياسی اساسا با ساواک بود. از زندان

سازمان اطالعات و امنيت کشور که به 
شکل  ١٣٣٦"ساواک" مشهور بود و در سال 

گرفته بود بر اساس ساخت سازمانی اش از 

نه و بعد ها ده اداره تشکيل می شد که هر 
کدام از این ادارات تحت نظر یک مدیر کل قرار 
ت داشت و هر یک از این مدیر کل ها مسئولي

خاصی بر عهده داشتند. بر اساس این 
تقسيم بندی، مسئوليت امنيت داخلی بر 
عهده "اداره سوم" گذاشته شده بود. معنای 
امنيت داخلی یا حفظ نظم داخلی از نظر 
رژیم شاه که اجازه هيچ گونه تشکلی به 
مردم نمی داد و هر صدای معترضی را در گلو 
 خفه می ساخت، اساسا کنترل اعتراضات و
مبارزات مردم و هرگونه فعاليت مخالف 
دستگاه حاکم و تالش آزادیخواهان برای 
متشکل شدن بود. چنين کنترلی با چنين 
هدفی در عمل نمی توانست بدون سرکوب 
وحشيانه مبارزات همه اقشار و طبقات 
مردمی از کارگر و کشاورز گرفته تا دانشجو و 
نویسنده و خالصه همه مخالفان دیکتاتوری 

اکم از ملی و آزادیخواه گرفته تا مذهبی و ح
کمونيست به نتيجه برسد. به همين دليل 

از آن جا که دیکتاتوری سلطنت هم 
پهلوی مخالف سازمان یابی و شکل 
گيری تشکل های مردمی بود ، اداره 
سوم وظيفه داشت تا هر گونه تشکل 
مبارزاتی را سرکوب نموده و اجازه ندهد 

شکل بگيرد و که هيچ تشکل مخالفی 
این امر هم ربطی به این نداشت که آیا 

چهارچوب  مخالفين معتقد به فعاليت در
مقررات و قوانين می باشند و یا 
انقالبيونی هستند که برای سرنگونی 
رژیم مبارزه قهر آميز را در پيش گرفته 

  اند.
اداره سوم طبق وظيفه می بایست ضمن 
تر سازماندهی سرکوب مخالفين، مقامات باال

و از جمله شخص شاه را در جریان فعاليت 
های خود قرار دهد. فعاليت هائی که به دليل 
ضروریات حفظ آرامش در "جزیره ثبات" الزاما 
با خشونت و اذیت و آزار مخالفين توام بود و 
ماهيتی به غایت وحشيانه  داشت. به 
همين دليل هم بساط ضرب و شتم و 

داشتگاه های شکنجه و آزار زندانيان در باز
ساواک لحظه ای کنار گذاشته نميشد و 

جدائی ناپذیر سيستم  ءاساسا شکنجه جز
بازجوئی ساواک بود که  فقط بسته به 
شرایط ، کم و زیاد می شد. با رستاخيز 
سياهکل که ناقوس مرگ رژیم سلطنت را به 
صدا در آورد، شکنجه با شدتی باور نکردنی 

ود تا آن جا که هر روز ابعاد وسيع تری پيدا نم
 بی اغراقدر "کميته مشترک"  ٥٣در سال 

لحظه ای صدای فریاد و ناله زندانيان قطع 
نمی شد. مسئوليت چنين اداره ای که 

 

  ري كه لوطيشنتَاَ
 رده بودم !  

  
  
  )فريبرز سنجري(

 

  
  
  
  
  
  

  

  تصويري از ثابتي مزدور
 در زمان خدمت  در ساواك ضد خلقي

  
  
  
  
  
  
  
  

 57شادي توده هاي قيام كننده در سال 
 قيبه هنگام فتح ساواك ضد خل
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هدفی جز پيشبرد وظایف غير قانونی و غير 
دمکراتيک و ضد مردمی نداشت، اتفاقا برای 
مدتی طوالنی با همين پرویز ثابتی بود که 

منکر وجود شکنجه در  حال با وقاحت تمام
  ساواک  شده است.

 ١٣حال بگذارید به عنوان کسی که از 
تا سقوط رژیم شاه  ١٣٥٠مرداد سال 

شخصا شاهد زنده قساوت ها و 
بيرحمی های ساواک و بازجویانش 
یعنی جالدانی همچون حسين زاده 
(رضا عطارپور مجرد)، عضدی 
(محمدحسن ناصری)، تهرانی (بهمن 

فوی (مصطفی نادری پور)، مصط
هيراد)، منوچهری (هوشنگ ازغندی)، 
رسولی(ناصر نوذری) و آرش (فریدون 
توانگری) و ... بودم برخی از شکنجه 
هائی که در آن سال و تا فروپاشی رژیم 
شاه  بطور روزمره در ساواک جهت 
گرفتن اعتراف و شکستن مقاومت 
زندانيان سياسی ِاعمال می شد را یاد 

  آوری کنم.
کف پا، زدن دستبند قپانی، سوزن شالق بر 

زدن زير ناخن ها، آویزان کردن زندانی، دادن 
شوک الکتریکی، زندانی را زیر مشت و لگد 
گرفتن، سوزاندن بدن با آتش سيگار و منقل 
های برقی، تجاوز به زندانی با باطوم و بطری 
و یا به وسيله خود جالدان (برای نمونه از 

م واقعی طرف کسانی مثل حسينی که نا
اش محمد علی شعبانی بود). عالوه بر این 
موارد، ده ها مورد ابتکاری دیگر نيز وجود 
داشت که همه شکنجه هائی بودند که در 
ساواک بطور سيستماتيک بکار گرفته می 

از شکنجه های روانی که خود شدند. 
داستان طوالنی ای داشته و جزء 
جدائی ناپذیر این سيستم بود فعال می 

. خود من بعد از دستگيری و انتقال گذرم
به اوین دو روز بطور مداوم در اتاق 
شکنجه بودم.  در اتاق شکنجه تخت 
سيمی ای وجود داشت که مرا روی آن 
خوابانده و دست ها و پاهایم را با طناب 
به تخت بسته و سپس با کابل شروع 
کردند به کف پایم شالق زدن. البته 

خيلی شالق ها متفاوت بود برخی 
کلفت و برخی باریک بودند. اما کابل 

 x ١٠خيلی رایج، به کابل چهار در ده (
) معروف بود.  ضربات این کابل به ٤

رشته کابل باریک تر حاوی  ٤دليل آن که 
های مسی پيچيده شده در روکش  سيم

پالستيکی درون آن قرار داشت، بسيار 
دردناک بودند. روکش پالستيکی در اثر 

به زندانی، پس از مدتی  ضربات مداوم
پاره می شد وسيم های مسی داخل 

به این ترتيب کابل  روکش بيرون می زد.
ها بسته به درجه ضخامتشان پس از مدتی 
دیر یا زود پوست پای زندانی را می 

) در خيلی از مواقع ، همين سيم ٣شکافتند.(
های مسی داخل روکش ها بودند که پا را 

شکنجه گر پس از  پاره می کردند. در نتيجه
تعدادی ضربه با گاز انبر، قسمت فلزی کابل 
را برای استفاده بعدی مرتب می کرد. در این 
اتاق مرا بارها و به مدت طوالنی شالق زده و 
هر بار پس از شالق زدن بر کف پاهایم، 
بازجویان با زدن شالق بر همه جای بدنم 
مجبورم می کردند که روی پاهای شالق 

ها "بشين و پا  رفته و یا بقول آنخورده راه 
شو" کنم تا کرختی پا ها به دليل ضربات 
کابل بر طرف شده و آماده شالق خوردن 
دوباره شوم. در فاصله بين هر سری از 

شالق ها، مرا زیر مشت و لگد خود می 
گرفتند و شکنجه های دیگر از جمله زدن 
دستبند قپانی و رذالت های دیگر را اعمال 

. بازجویان و شکنجه گران من در می کردند
اوین، تهرانی، عضدی، حسين زاده ، 
مصطفوی ، حسينی و... بودند. الزم به تاکيد 
است که بعد از پایان این دوره از شکنجه، تا 
بر پایی به اصطالح دادگاه که در بهمن سال 

تشکيل شد، باز هم چندین بار بازجوئی  ٥٠
 شده و شالق خورده و مورد ضرب و شتم
قرار گرفتم.  بعد از پایان جلسات نمایشی 
دادگاه و در واقع بيدادگاه شاه و محکوميت به 

به زندان  ٥٠حبس ابد ، در اسفند سال 
  شهربانی منتقل شدم.

از زندان قصر به زندان شيراز  ٥١در سال 
مرا از شيراز  ٥٢تبعيدم کردند و در اواخر سال 

دو باره به تهران و به زندان قزل قلعه 
بازگرداندند. در این زندان به دفعات متعدد مرا 
به شکنجه گاه برده و مورد شکنجه و اذیت و 
آزار قرار دادند. این بار بازجویم جالدی شد به 

) به ٤نام رسولی که با نوچه اش "آرش" (
خصوص با شالق شکنجه ام می کردند. دو 
سال قبل که تازه دستگير شده بودم از من 

ن قرارها و اسم رفقا و اطالعات مشخصی چو
دوستانم را می پرسيدند. ولی این بار فقط 
به طور کلی می خواستند من هر چه تا حاال 

ها بگویم. علت  ها نگفته ام  را به آن به آن
این شکنجه های بعد از محکوميت، در واقع 
دو موضوع بود. یکی، با دستگيری های جدید 
ده در آن سال، ارتباط من با مبارزینی رو ش

بود که در سال پنجاه یعنی در آغاز دستگيری 
ها را به ساواک نداده بودم . موضوع  نام آن

دوم به رو شدن اقدام من در ایجاد رابطه بين 
برادرم خشایار سنجری در بيرون با فردی که 
از رفقای یکی از زندانيان سياسی در زندان 

  شيراز بود بر می گشت.
قلعه، زندانيان با بسته شدن بازداشتگاه قزل 

 ٥٣این زندان و از جمله مرا در شهریور سال 
به بازداشتگاه اوین جدید که تازه ساختمانش 
تمام شده بود منتقل کردند. اما زندان نو 
تغييری در روشهای کهنه اذیت و آزارهای 
رسولی و آرش ایجاد نکرد. چند بار هم از 
اوین به کميته مشترک برده شدم  و در آنجا 

شکنجه قرار گرفتم. واقعيت این بود که مورد 
من قبل از پيوستنم به چریکهای فدائی 
خلق، تعداد زیادی از مبارزین آن دوره را می 
شناختم. من هم دوستان خودم را داشتم و 
هم بادوستان کيومرث و خشایار (دو برادر 

ها  انقالبی ام) دوست بودم و با خيلی از آن
ر تظاهرات کارهای مبارزاتی نظير شرکت د

چهلم تختی، تظاهرات مربوط به مسابقه 
ایران و اسرائيل، شعار نويسی وتظاهرات 
مربوط به گران شدن بليط اتوبوس، 
کتابخوانی، پخش اعالميه و غيره انجام داده 
بودم. مشخص شدن هر کدام از این ارتباطات 
و فعاليت ها با دستگيری های جدید برای 

اواک روی ساواک از یک طرف و حساسيت س
من به دليل فعاليت کيومرث و خشایار در 
درون سازمان چریکهای فدائی خلق و انتقام 
کشی به دليل انجام چند عمل مسلحانه از 
طرف سازمان در آن سال که گفته می شد 

ها شرکت داشته است از  خشایار در آن
طرف دیگر و مسایلی از این قبيل باعث شده 

د جنبش بود که ساواک درمانده از رش
انقالبی که پيام آور مرگش بود، کينه اش را 

ها خالی کند.  روی زندانی اسير در دست آن
و  ٥٣یکی از موارد شکنجه من در اواخر سال 

بعد از اعالم ایجاد حزب رستاخيز از سوی 
شاه بود که مرا دو باره از اوین به کميته 
مشترک برده و باز هم شکنجه دادند. این بار 

شترک، شکنجه با "آپولو" نيز به در کميته م
"تجربيات" قبلی ام افزوده شد. این را هم 

ها مادر مرا نيز به دليل فعاليت  بگویم که آن
در بين مادران زندانيان سياسی در بيرون 
تحت نظر داشتند و  مواظب ارتباط من با 
مادرم نيز بودند، و به همين خاطر هم من 

در هر  مدت طوالنی ممنوع المالقات بودم.
حال، تحت همين شکنجه آپولو قرار داشتم 
که عضدی از مسئولين آن زمان "کميته"، 
باالی سرم آمد و مدعی شد که از داخل 
زندان از طریق مادرم با سازمان چریکهای 
فدائی خلق ارتباط برقرار کرده ام.  بر این 

تا آمدن هيأت صليب سرخ  ٥٣اساس از سال 
بازجوئی شده و به زندان های شاه، بار ها 

شالق خوردم. به همين خاطر هم هنوز هم 
پس از گذشت سال های طوالنی از آن زمان، 
جای زخم های شالق بر روی پاهایم موجود 

  اند.  
که اوضاع تغيير کرد و رژيم شاه  وقتي

به هيأت صليب سرخ احازه بازديد از 
زندانها را داد، ساواک به هيأت صليب 

دانيانی که آثار سرخ امکان دیدار با زن
شکنجه بر بدنشان وجود داشت نمی 

ها  داد. این عده را که من هم جزء آن
بودم ساواک مدتی بين زندان های 
مختلف می گرداند تا هيأت مذکور آن ها 

های  را نبيند. با این حال به دليل فعاليت
بخش خارج از کشور سازمان چریکهای 
فدائی خلق ایران و کنفدراسيون جهانی 

نشجویان در خارج از کشور، نام اکثر دا
ما در ليست هيأت مزبور موجود بود، آن 
ها سرانجام  ناچار شدند که همه ما را 
به زندان قصر منتقل نموده و باالخره به 
هيأت مزبور اجازه دیدار با این تعداد از 

  زندانيان سياسی را هم بدهند.
امروز که ادعاهای مقام امنيتی شاه مبنی بر 

وجود شکنجه در بازداشتگاه های عدم 
ساواک را می شنوم ناخود آگاه به پاهایم 
نگاه می کنم و از خود می پرسم پس این 
"شاهکار" ها کار کدام شاه پرست "حقوق" 
نخوانده ایست که نمی دانسته که در قوانين 
آریامهری مبادرت به شکنجه جهت اخذ 
اعتراف از زندانی و در هم شکستن روحيه او 

  تلقی می شده است!!؟  جرم
در این جا برای اینکه نسل جوان بتواند 
ادعاهای امثال پرویز ثابتی و همه ساواکی 

مشخص شدن هر کدام از ارتباطات و 
فعاليت ها با دستگيری های جدید 
برای ساواک از یک طرف و حساسيت 
ساواک روی من به دليل فعاليت 

ون سازمان کيومرث و خشایار در در
چریکهای فدائی خلق و انتقام کشی 
به دليل انجام چند عمل مسلحانه از 
طرف سازمان در آن سال که گفته می 

ها شرکت داشته  شد خشایار در آن
است از طرف دیگر و مسایلی از این 
قبيل باعث شده بود که ساواک 
درمانده از رشد جنبش انقالبی که پيام 

روی آور مرگش بود، کينه اش را 
زندانی اسير خالی کند. در اواخر سال 

م ایجاد حزب رستاخيز و بعد از اعال ٥٣
مرا دو باره از اوین به از سوی شاه 

کميته مشترک برده و باز هم شکنجه 
دادند. این بار در کميته مشترک، 
شکنجه با "آپولو" نيز به "تجربيات" 

 قبلی ام افزوده شد.
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های جنایتکار را بهتر بررسی و داوری کند آن 
هم در شرایطی که وزارت اطالعات جمهوری 
اسالمی هم به اشکال گوناگون می کوشد 

)، ضروری می ٥ساواک شاه را تطهير نماید(
 ٨به عنوان کسی که در طول حدود  دانم تا

سال زندان ، صدها زندانی شکنجه شده را 
ها در باره  از نزدیک دیده و با خيلی از آن

شکنجه هایشان صحبت کرده است به 
شکنجه های رفقائی اشاره کنم که ده ها بار 
شدیدتر و بيشتر از من شکنجه شده اند و 
من خود آثار شکنجه را بر جسم آن ها شاهد 

  وده ام.ب
قبل از همه باید از رفيق عباس مفتاحی 
بگویم که یکی از رفقای بنيانگذار چریکهای 
فدائی بود. رفيقی که ساواک دو روز بعد از 

 ١٥شو تلویزیونی همين پرویز ثابتی در 
فروردین  ١٧، یعنی در  ٥٠فروردین ماه سال 

رفيق  ٤همان سال، عکس اش را همراه با 
مختلف درج کرده و در دیگر در روزنامه های 

همه جا به در و دیوار چسبانده بودند به خيال 
ها را دیدند به پليس  آن که مردم هر جا آن

معرفی کنند. برای دستگيری هر کدامشان 
هم صد هزار تومان جایزه تعيين کرده بود. 

 ٢٠چند روز بعد یعنی در  تعداد این عکس ها
نفر افزایش یافت که  ٩فروردین ماه به 

  گی چریک فدائی بودند.هم
مرداد سال  ١٣رفيق عباس مفتاحی در 

بر سر يک قرار لو رفته دستگير شد.  ٥٠
او به دليل گير کردن گلوله در سالحش 
نتوانست  به زندگی خود پایان دهد تا 
زنده دستگير نشود. رفيق عباس 
مفتاحی تنها "صد هزار تومانی" ای بود 
 که زنده به چنگال ساواک افتاد. هم
دستگيری این رفيق برای ساواک از 
اهميت باالئی برخوردار بود، و هم این 

ها بسيار مهم بود که به هر  که برای آن
وسيله ممکن بتوانند او را خرد کرده و به 
پشت تلویزیون بکشانند و از این طریق 
در حين پخش تخم نااميدی و بی 
اعتمادی در جامعه، خود را باز در مقابل 

ت جلوه دهند. اخذ مردم قدرقدر
اطالعات از رفيق عباس هم که اهميت 
واالی خودش را برای ساواک داشت. 
اصلی ترین ابزار ساواک برای رسيدن 
به هدفش، شکنجه های وحشيانه اش 
بود. بنابراین، رفيق عباس از همان 
لحظه ورود به اوین به تخت شکنجه 
بسته شد و جالدان ساواک با بيرحمی 

 ٢٦ناشریف شان بود  ای که الزام شغل
روز تمام وی را  شکنجه دادند. در این 

روز به طور  ١٥روز، رفيق عباس  ٢٦
مداوم در اتاق شکنجه نگهداشته شد.  
به دليل شدت شکنجه هائی که وی 
تحمل کرده بود در این فاصله سه بار 
روی پای وی عمل جراحی انجام دادند. 
البته این عمل های جراحی برای التيام 

د های وی نبود بلکه برای آن بود که در
جالدان امکان شکنجه بيشتری پيدا 
کنند. یکی از موضوعاتی که حيرت 
ساواکی ها را بر انگيخته بود و بعدًا خود 
در مورد آن صحبت می کردند این بود که 
در طول شکنجه اين رفيق کبير، 
دژخيمان ساواک حتی یک فریاد هم از 

شکنجه هائی یکی از  وی نشنيده بودند.
که برای خرد کردن روحيه رفيق عباس در 
مورد وی اعمال کرده بودند، این بود که وی را 
کامال لخت کرده و به آلت تناسلی اش بندی 
بسته و در حاليکه یکی از بازجویان بند را می 

کشيد، بازجوهای دیگر وی را شالق می 
زدند و چون با همه این قساوت ها نتوانستند 

ومت وی را در هم بشکنند، روحيه مقا
 یعنی بوسيله شکنجه گر دژخيم ساواک

حسينی، وی را مورد تجاوز جنسی قرار 
  دادند. 
طور که در باال اشاره وار مطرح کردم،  همان

ساواک پس از اتمام بازجوئی های رفقائی 
که در ارتباط باچریکهای فدائی خلق دستگير 
 شده بودند،  اکثر آن ها را در اتاق عمومی
شماره پنج اوین جمع کرد. از آن جا که آوازه 
شکنجه ها و مقاومت های عباس مفتاحی 
در اوین پيچيده بود بقيه رفقا از وی خواستند 

ه بر سر وی آورده اند را باز چ تا شمائی از آن
گوئی کند. به همين دليل بود که در آن اتاق، 
رفيق عباس در مورد شکنجه هائی که شده 

ع صحبت کرد. خوشبختانه بود در حضور جم
هنوز کسانی از آن جمع در قيد حيات می 
باشند که خود نه تنها این حرف ها را شنيده 
اند بلکه بار شکنجه هائی که برخودشان 
ِاعمال گشته را در همه این سال ها با خود 
حمل کرده اند. اما از قدیم گفته اند که دیوار 
حاشا بلند است و برای ساواکی جماعت که 
مجبورند این واقعيات را حاشا کنند بايد گفت 

  سر به فلک کشيده است.
رفيق دیگری که الزم است در اینجا از وی یاد 
کنم رفيق مسعود احمدزاده است که در اول 

به وسيله شهربانی دستگير  ٥٠مرداد سال 
شده بود و به همين خاطر هم اکثر بازجوئی 
د. هایش را در اطالعات شهربانی گذرانده بو

قبل از ادامه مطلب باید تاکيد کنم که با این 
که شهربانی بر اساس تنظيمات آن زمان 
حق داشت زندانی دستگير شده  را بازجوئی 
کند، اما می بایست مشخصات فرد دستگير 
شده  را به ساواک اطالع داده  و بازجویان 
ساواک هم حق داشتند در شکنجه و 

د. بعد بازجوئی فرد دستگير شده شرکت کنن
از پایان بازجوئی، شهربانی می بایست 
زندانی را برای ادامه بازجوئی و تکميل پرونده 
و فرستادن به دادگاه به ساواک تحویل دهد. 
به همين دليل هم رفيق مسعود همراه با 
همه رفقائی که بوسيله شهربانی دستگير 
شده بودند پس از گذراندن دوره های 

  . شکنجه، به اوین منتقل شدند
من تئوریسين چریکهای فدائی خلق، رفيق 
مسعود احمدزاده، این عزیز فراموش نشدنی 
را برای اولين بار در اوین مالقات کردم. 
مسعود در همان اتاقی که ساواک، اکثر 

رفقای فدائی را آن جا جمع کرده بود، در جمع 
تعدادی از یاران، در باره بازجوئی ها و 

ند که به هرچ -  شکنجه هایش سخن گفت
گفته شفاهی او هم نيازی نبود، چون آثار 
شالق بر پاهایش و همچنين آثار سوختگی 
بر سينه ها و پشت وی آن چنان آشکار بود 
که گویای همه چيز بود. شکنجه گران جدا از 
همه شکنجه های وحشيانه ای که بر وی روا 
داشته بودند، پشت و سينه وی را  با منقل 

دند. مسعود تعریف می برقی هم سوزانده بو
کرد که در حاليکه با شکم بر روی تخت 
سيمی دراز اش کرده  و دست و پایش را 

(منقل برقی) زیر  بسته بودند یک "هيتر"
تخت گذاشته بودند که حرارتش بدن وی را 

قدر ادامه  می سوزاند. این سوزاندن آن
داشته که با سوختن پوست بدنش و  از بين 

وختن بافت های زیر رفتن آن، نوبت به س
پوستش رسيده بود. رفيق مسعود می گفت 
که خود شاهد بوده که چگونه از قسمتی از 
شکمش که می سوخت قطره های چربی 

  به زیر تخت ریخته می شدند!
طور که گفتم برای ساواکی  همان

جماعت، به خصوص اگر "حقوق" هم 
خوانده باشند، دیوار حاشا خيلی بلند 

دعا کنند که  این است و ممکن است ا
حقایق داستانی است که طرفداران 
احمدزاده ساخته اند. بنابراین الزم است 
تاکيد کنم که رفيق مسعود در دادگاه، 
آثار سوختگی بر بدن شکنجه شده اش 
را به نمایش گذاشت.  یعنی پيراهن 
خود را درآورد و آثار شکنجه بر روی 
بدنش را نشان داد و یکی از حقوقدان 

فرانسوی به نام "نوری البال" که های 
در دادگاه حضور داشت این صحنه را 

چه به چشم خود  دیده و در باره آن
شاهد بوده چنين نوشته است:  "بخش 
ميانی سينه و شکمش را جاهای 
جراحت و سوختگی عميق که توی هم 
پيچ خورده بود، تشکيل می داد. منظره 
ای وحشنتاک بود...سوختگی ها و 

شتش حتی بدتر از قسمت جراحات پ
جلو  بود. یک مستطيل کامل در پشتش 
حک شده بود که از خطوط متصل بافت 
های در هم سوخته تشکيل می شد. 
حتی در داخل این مستطيل جاهای 

  ) ٦سوختگی کوچکتری برق می زد. "(
اگر قرار باشد از شکنجه همه مبارزانی که در 

ها را دیده  تمام مدت هشت سال زندان آن
م  بنویسم، این نوشته بسيار طوالنی می ا

جا که ضروری است تا حد  شود. لذا از آن
ممکن کوتاه بنویسم، تنها به ذکر نام چند 
زندانی از ده ها زندانی سياسی که خود آثار 
شکنجه های ساواک را بر بدن هایشان دیده 
ام ، بسنده می کنم. زندانيانی چون اصغر 

علی  عرب هریسی، مصطفی حسن پور،
اصغر ایزدی، محمد علی شرف الدین زاده، 
غالمرضا اشترانی، موسی محمد نژاد، کاظم 
ذوالنوار، احمد حنيف نژاد، انوشيروان لطفی، 
عبدالرضا کالنتر نيستانکی و بسيارانی دیگر 
که هر کدامشان انکاری بودند و هستند بر 

  انکار وجود شکنجه در ساواک.  
ی که امثال بگذارید ثابتی و سلطنت طلبان

همين جنایتکار، مشاور "حقوقی" شان 
هستند، جنایات دوران شاه را انکار کنند و  از 
عدم وجود شکنجه در بازداشتگاه های 
ساواک سخن بگویند، اما جنایات ساواک 
آشکارتر و چهره این نهاد ضدخلقی رسواتر از 
آن است که مردم ما آن را فراموش کنند. 

اگر قرار باشد از شکنجه همه 
رزانی که در تمام مدت هشت سال مبا

ها را دیده ام  بنویسم، این  زندان آن
نوشته بسيار طوالنی می شود. لذا از 

جا که ضروری است تا حد ممکن  آن
کوتاه بنویسم، تنها به ذکر نام چند 
زندانی از ده ها زندانی سياسی که 
خود آثار شکنجه های ساواک را بر 
بدن هایشان دیده ام ، بسنده می 
کنم. زندانيانی چون اصغر عرب 

علی  هریسی، مصطفی حسن پور،
اصغر ایزدی، محمد علی شرف الدین 
زاده، غالمرضا اشترانی، موسی 
محمد نژاد، کاظم ذوالنوار، احمد حنيف 
نژاد، انوشيروان لطفی، عبدالرضا 
کالنتر نيستانکی و بسيارانی دیگر که 
هر کدامشان انکاری بودند و هستند 

 وجود شکنجه در ساواک.بر انکار 
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يده شده اند، شکنجه و ساواک با هم تن
معرض شکنجه های این  و آنهائی که در

نهاد قرار داشته اند، فرزندان مردم ایران 
بودند. بسياری از فرزندان همين مردم 

ثابتی رئيس  در همان ساواکی که پرويز
آن بود، در زیر شکنجه های دژخيمانی 

ها حکم می  که باز همين ثابتی بر آن
ایران  راند، جان باخته اند. مردم مبارز

چطور ممکن است چنين واقعيت هائی 
را فراموش کنند. اگر در ساواک و 
سيستم بازجوئی آن ها شکنجه وجود 

)، ٧نداشت پس حسن نيک داودی(
بهروز دهقانی، شاهرخ هدایتی، 
سيروس سپهری، اسداله بشر دوست، 
سيد رضا دیباج،  ابراهيم پور رضا خليق، 
عباس جمشيدی رودباری، شيرین 

کالم، فاطمه امينی، فضيلت 
محمدمعصوم خانی، منصور فرشيدی، 
محمود نمازی، بهمن روحی آهنگران، 
حسن سعادتی، محمد رضا هدایتی، 
حسن فرجودی و ده ها کمونيست و 
آزادیخواه دیگر چرا و چگونه در اسارت 
ساواک و بدست مأموران آن جان 

  باختند؟
ثابتی در مصاحبه اش مدعی شده است که 

ازجویی نبودم من فقط هفت "من اهل ب
هشت ده نفر آدم را دیده ام که کسانی 
بودند که می خواستند مصاحبه تلویزیونی 
بکنند، آن هم تازه محدود بود. مثال آقای 
(پرویز) نيکخواه بود، آقای (کورش) الشایی، 
آقای (سياوش) پارسانژاد بود، بهرام موالیی 
 و سه چهار نفر دیگر که یک موقعيتی داشتند
و بهشان تضمين داده بودند که اگر همکاری 
بکنيد تعقيب نمی شوید. اینها بازجوها را 

ها  نمی شناختند. بازجوها به من گفتند این
آدم های مهمی هستند و اگر شما به آنان 
اطمينان بدهيد، چون قيافه شما را می 

ها نمایشی از  شناسند قبول می کنند". این
نيتی "حقوق" باال و پائين پریدن مقام ام

خوانده و تالشی برای الپوشانی چهره 
واقعی جالدی است که دستانش تا مرفق به 
خون زندانيان سياسی در دوره شاه آلوده 
است. هر کسی تنها کمی بر همين ادعا 
تامل کند فورا در می یابد که ثابتی با سر هم 
کردن این دروغ وقيحانه قصد دارد که چنين 

شغلش تنها این بوده که جلوه دهد که از قرار 
یک سری نادم را ببيند و به شيوه ای 
"دمکراتيک" آن ها را به مصاحبه تلویزیونی 

 -تشویق کند. جدا از این که همين کار هم 
یعنی وادار کردن شخص به نفی علنی 

خود  - اعتقادات خود در رسانه های عمومی 
نوعی اعمال شکنجه روحی و به اندازه کافی 

نگيز است، اما واقعيت خالف زشت و نفرت ا
آن چيزی است که ثابتی در اینجا جلوه می 
دهد. واقعيت این است که ثابتی به دليل 
موقعيت شغلی خود، در ریز ترین مسائل 
اداره سوم و بعد کل ساواک قرار داشته و بر 
آن ها نظارت می کرد. قبال به برخورد 
مستقيم ثابتی با رفيق عباس مفتاحی 

حال این گفته مجاهد شهيد  اشاره کردم.
علی ميهن دوست از رهبران سازمان 

ه می گفت آوری کنم ک مجاهدین را هم یاد
که ثابتی با رهبران مجاهدین جلسه ای 
گذاشته و از آن ها خواسته که اطالعات خود 
را بدهند و بقيه را هم به این کار تشویق 
کنند تا ساواک هم تا جائی که می شود از 

زیاد اعدام به افراد وابسته به دادن احکام 
تشکيالت آن ها جلوگيری کند. چه نمونه 

رفيق مفتاحی و چه این نمونه نشان می 
دهد که کار وی تنها "مالقات با نادمين" نبوده 
است. از سوی دیگر سيستم کار ساواک بر 
گزارش دهی ریز به ریز مسائل به مسئولين 

الی باال استوار بود. امری که به مقامات با
اداری ساواک امکان می داد از آن چه می 
گذرد، با تمام جزئيات الزم، مطلع شده و به 
مثابه "چشم و گوش" شاه گزارش های هر 
چه عينی تری در اختيار "شخص اول 
مملکت" قرار دهند. این چنين بود که شاه 
دیکتاتور، خود شخصا در جریان همه کار های 

يان روا ساواک و شکنجه هائی که بر زندان
می شد، قرار داشت.  لحظه ای تصور کنيم 
که فرد بی اطالعی، ادعای فوق الذکر ثابتی 
را باور کند آن وقت باید به او گفت که پس آن 
همه عکس از جنازه ها و پيکر های شکنجه 
شده به چه منظور در ساختمان های ساواک 
انبار شده بود؟ همان عکس هائی که در 

ه توده ها به دست مردم جریان قيام قهرمانان
افتاد؟ عکس هایی که امروز هم برخی از آن 
ها مورد استفاده تاریخ سازی وزارت اطالعات 
جمهوری اسالمی بر عليه انقالبيون شده 
است؟ به یک نمونه از آن عکس ها در اینجا 

  تنها نگاهی گذرا بيندازیم :
در صفوف چریکهای فدائی خلق رفيقی 

حسن سعادتی  فعاليت می کرد به نام
که از زمان قطع ارتباط اش با سازمان 
کسی نمی دانست بر سر وی چه آمده 

در جریان  ٥٧است، تا این که در سال 
حمله مردم به مراکز ساواک، عکسی از 
وی  به دست مردم افتاد.  در این عکس 
رفيق حسن سعادتی روی یک صندلی 
نشسته بود در حالی که ساواک 

ی نوشته و مشخصاتش را روی کاغذ
کنار وی قرار داده بود. هر کس که این 

ها و پاهای  عکس را می دید دست
پانسمان شده رفيق توجه اش را جلب 
می کرد که خبر از شدت شکنجه هائی 
می داد که دژخيمان ساواک برای 
کسب اطالعات بر وی روا داشته بودند. 
با افتادن اين عکس به دست مردم 

حسن معلوم شد که رفيق مبارز 
سعادتی، دستگير شده و در کميته 
مشترک از شدت شکنجه هائی که بر او 
اعمال کرده اند، جان باخته است. 
روشن است که ساواک این عکس ها را 

برای یادگاری نمی گرفت. این عکس ها 
برای نشان دادن به مقامات باالتر و از 
جمله شخص ثابتی و تبادل تجربه با 

هائی که سازمان های امنيتی کشور 
حتی امروز هم ثابتی قادر به کتمان 
روابط آن ها با ساواک نيست، گرفته 

بنابراین یکی از احمقانه ترین دروغ  می شد.
های ثابتی در این گفتگو همين ادعای 
مضحک "من فقط هفت هشت ده نفر آدم را 
دیده ام که کسانی بودند که می خواستند 

خر، مصاحبه تلویزیونی بکنند"، می باشد. آ
وقتی که ثابتی مثًال به کميته می آمد می 
بایست کور باشد که ده ها زندانی زیر 
شکنجه را که برخی از آن ها از ميله های 
فلکه کميته آویزان شده بودند و برخی برای 
"جيره" شالق خوردن، کنار در اتاق حسينی 
صف بسته بودند را نبيند. چه کسی می 

ميته صدای تواند باور کند که او در آن ک
زندانيانی را نشنيده است که در زیر شالق 
کارمندان ثابتی فریادشان به هوا بلند بود، و 
در دوره ای حتی با فرود آوردن ضربه های 
شالق به بدنشان، مجبورشان می کردند تا 
صدای حيوانات را در آورند. اتفاقًا بازدید های 
ثابتی از کميته باعث تشدید شکنجه زندانيان 

شد، تا جائی که کمالی یکی از شکنجه می 
گران ساواک پس از سقوط رژیم سلطنت در 
دادگاهش در این باره می گوید: "کليه 
بازجویان کميته از جمله خود من متهمين را 
شکنجه می کردیم. اگر یک بازجو نسبت به 
متهم محبت می کرد،  عضدی او را شدیدا 
تنبيه می کرد و حتی هر وقت ثابتی به 

ته می آمد عضدی داخل حياط می شد و کمي
با صدای بلند داد می زد: بازجو ها مگر مرده 
هستند که صدایشان در نمی آید. داد بزنيد، 
فحاشی کنيد،  آقا خوشش می آید و بار ها 
در جمع کليه کارمندان کميته اظهار می 
داشت؛ هر وقت آقا یعنی پرویز ثابتی به 

ید داخل کميته می آید شما متهم را بياور
اتاق و بزنيد و فحاشی کنيد با صدای بلند که 

  ) ٨آقا بشنود."(
حال بهتر است "آقا" را با دروغ ها و یاوه های 
خاص خودش به حال خود گذاشته و به 
پرسشی که در ابتدای این نوشته طرح شد 

این سئوال که چه شده که "آقا" باز گردیم. 
بعد از این غيبت کبرا به صحنه باز گشته 

  است؟ 
وقتيکه ثابتی مرد شماره دو ساواک در این 
گفتگو می گوید که: "ما در حال حاضر به یک 
وحدت و آشتی ملی احتياج داریم که تا دیر 
نشده به عمر رژیم حاکم که مملکت ما را به 
یک فاجعه بزرگ نزدیک می کند خاتمه دهيم. 
واقعا وجود چنين رژیمی در ایران در شان 

نيست و مردم سزاوار چنين ملت بزرگ ایران 
حاکميتی نيستند." براحتی می شود فهميد 
که چرا اربابان پرویز ثابتی وی را دوباره به 
صحنه فرستاده اند. وی به صحنه آمده تا با 
انکار شکنجه در ساواک که اتفاقا هر روز در 
مقابل چشمان همين جالد اعمال ميشد، 
 دستگاه دارو شکنجه سلطنت را تطهير کرده
و با گفتن این که مشکالت و معایبی در "رژیم 
خودمان" هم احتماال وجود داشته، ادعا کند 
که "من در حد توانم کوشش کرده بودم که 

آن را کم کنم" . بنابراین اساس این گفتگو  
محدود می شود به تطهير ساواک با انکار 

که حتی  وجود شکنجه در آن و اعالم این
مواره برای مردم فردی مثل ثابتی هم که ه

ایران به مثابه یکی از نماد های قساوت و 
وحشيگری و جالدی خونخوار شناخته می 

هيچ کدام از شکنجه ها خللی در ایمان 
رفيق عباس به مبارزه مسلحانه ای که 
او از سازماندگانش بود وارد نياورد. او 
مطمئن بود که مبارزه چریکهای فدائی 
خلق شرایط جامعه را به نفع توده ها 

ها بر دشمنانشان  در جهت پيروزی آن
ر چنين تغيير خواهد داد. مسلمًا خب

مقاومت قهرمانانه ای بگوش رئيس 
شکنجه گران یعنی پرویز ثابتی هم 
رسيد. رفيق عباس بعدًا که عده ای از 
رفقای وابسته به چریکهای فدائی 

(در  خلق را در اتاق شماره پنج اوین
کرده بودند، در آن جمع ) جمع ٥٠سال 

ما گفت که ثابتی چند بار در اوین که ب
زیر شکنجه بود، با  وی بيرحمانه در آنجا

وی صحبت کرده بود. در همه آن 
صحبتها تالش ثابتی آن بود که با تهدید 
و تطميع مقاومت رفيق عباس  را درهم 

 . آری چنين موجود پستی، امروز بشکند
وقاحت تمام مدعی می شود که  با
هيچ وقت هم خودم نه شکنجه دیده "

  ام و نه بازجویی کرده ام"!
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) ٩شد، گویا "هميشه معتقد به اصالحات"(
بوده و بالطبع امروز هم باید وی را سلطنت 
طلب اصالح طلب ناميد! روشن است که اگر 
کسی چنين دروغی را بپذیرد آن گاه چنين 

د در گام بعدی ادعا کنند شيادانی می توانن
که بقيه بازماندگان آن سلطنت منحوس نيز 

"مادر زاد" دمکرات  رفرميست و اصالح طلب و
بوده و می باشند. آراستن چنين چهره ای از 
ساواکی ها و سلطنت طلبان درست همان 
چيزی است که در دوره آلترناتيو سازی قدرت 
های بزرگ که "وحدت و آشتی ملی" مورد 

قرار می گيرد، مورد نياز سلطنت طلبان  تاکيد
ها  و متحدان آن ها و اربابان امپریاليست آن

ها پنهان می  می باشد. واضح است که آن
کنند که وحدت و آشتی ملی را برای رسيدن 
به چه خواست ها و چه جامعه ای طلب می 

  کنند؟
از قرار سلطنت طلبان با دیدن تنش 
های قدرت های غربی با جمهوری 

سالمی بر سر پروژه اتمی این رژیم ا
شيطانی، بوی کباب شنيده و فکر کرده 

سال ممکن است که  ٣٣اند که پس از 
زمان موعود فرا رسيده باشد و بشود با 
"خاتمه" دادن به "عمر رژیم حاکم" 

آن  بساط سلطنت را دو باره برقرار کرد. 
ها چون همواره خود را با امپریاليست 

کا تعریف کرده اند ها و به خصوص آمری
هميشه چشم انتظار چراغ سبز  و

آمریکا بوده اند، امروز هم با دیدن این 
ها مشتبه شده که  تنش ها امر به آن

اگر هویزر "شاه را مثل موش مرده ای 
به خارج پرتاب کرد" حال امکان دارد که 
اوباما سلطنت طلب ها را چون سگ 
زنده ای به داخل "پرتاب" کرده و به 

سال  ٣٣برساند!  رویائی که در  قدرت
گذشته لحظه ای از سلطنت طلبان دور 
نشده است و آن ها در خواب و بيداری 

. در زمان بوش ، رئيس با آن خوش بوده اند
جمهور قبلی که برخی از "نئو کان ها" از 
تغيير رژیم سخن می گفتند ، سلطنت طلب 
ها خيلی اميدوار شده بودند و با همه وجود 

ی دارو دسته بوش دم تکان ميدادند. هم برا
اما دیدیم که جز رسوائی بيشتر عمال چيزی 
عایدشان نشد. آن ها نه آن زمان و نه امروز 
نمی فهمند که حتی اگر روزی منافع غرب 
ضرورت تجدید سازمان در رژیم حاکم بر ایران 
را در دستور روز قدرت های بزرگ قرار دهد 

ن امر پيش طور که در زمان شاه ای (همان
آمد)، اتفاقا شانس آن ها برای قدرت گيری از 
بقيه نوکرانی که برای ایفای نقش در این 
سناریوی ضد مردمی صف بسته اند و هر روز 
هم صفشان طوالنی تر می شود و در هر 
کنفرانسی خود را به نمایش می گذارند، به 
هيچ وجه بيشتر نيست، حتی اگر به رضا 

به از علی خامنه ای پهلوی امکان دهند که 
اتهام جنایت عليه بشریت به نمایندگان 
شورای امنيت سازمان ملل متحد شکایت 

  کند.
آمریکائی ها همان طور که در تجربه عراق 
نشان دادند مهارت زیادی در بازی با همه 
کارت ها و مشغول نگاه داشتن همه، پيدا 

این بازی ، آن ها تنها  کرده اند.  اما عليرغم
را به قدرت می رسانند که با توجه  کسانی

به موقعيت مشخص قادر به پيشبرد منافع و 
مصالح آن ها باشند.  و بطور مثال اگر 
سازمان و تشکيالتی ندارند حداقل خوش نام 

بوده و از قدرت فریب افکار عمومی بر خوردار 
مردم ما یک بار رژیم  باشند. در صورتی که

ود در سلطنت و ساواکش را با انقالب خ
مقابل چشم همين قدرت ها به زباله دانی 
تاریخ ریخته اند و امروز هم ميدانند که اگر 

روزگاری سلطنت طلبان به قدرت و  روزی
برسند اولين کاری که می کنند انتقام گيری 
از مردمی است که با انقالب شان بيش از 

سال است که آن ها را از آن زندگی  ٣٣
پائين کشيده اند.  شاهانه و آن قدر قدرتی به

چنان قدر قدرتی ای که حتی به محافظ 
ثابتی امکان می داد تا در روز روشن در مغازه 
کفش فروشی کسی که به زن او چپ نگاه 
کرده بود را به گلوله ببندد و آب هم از آب 
تکان نخورد و کسی جرات اعتراض هم 

  )١٠نداشته باشد. (
در شرایطی که مردم ما در تجربه 

ه اند که از کسانی که همواره دریافت
خود را با امپریاليست ها تعریف کرده و 
چشم انتظار چراغ سبز آن ها بوده اند 
آبی برایشان گرم نمی شود، سلطنت 
طلبان کودنی ویژه ای از خود نشان می 
دهند که متوجه نمی شوند که 
اربابانشان هم می فهمند و به خوبی 

ته بد می دانند که آن ها به غير از گذش
نامشان چيزی ندارند جز پول. اما، در جا 
به جائی قدرت تنها چيزی که کمتر به 
حساب می آید همين پول است. در 
حالی که سابقه سرکوب و شکنجه 
سلطنت پهلوی، قدرت فریبکاری آن ها 
را بی اندازه محدود ساخته و عکس 
العمل تاکنونی در رابطه با گفتگوی 

ست از این ثابتی، خود جلوه آشکاری ا
رده است. پس واقعيت که سلطنت ُم

رده "آرام" بهتر است بگذارند که این ُم
 بخوابد، چرا که مردم بيدارند! 

  
برابر با  ١٣٩٠بيست و هشتم اسفند 

  ٢٠١٢هجدهم مارس 
  

  زیر نویس ها :
انکار شکنجه در ساواک از سوی ثابتی در  -١

شرایطی صورت می گيرد که حتی خود شاه 
این انتر در زمان قدرت اش، در یعنی لوطی 

مصاحبه ای وجود شکنجه را اساسا انکار 
نکرد و در پاسخ به سوال خبرنگاری که 
پرسيد قبول دارید ممکن است نمونه هائی از 
شکنجه وجود داشته باشد؟ گفت: دیگر 
چنين کاری نمی شود، مدت هاست که 
نمی شود. و وقتيکه خبرنگار پرسيد: مطمئن 

 ٢٥داد: بله. روزنامه کيهان  اید؟ شاه پاسخ
   ١٣٥٥آذر 
در دوره ای در کميته ، اتاق شکنجه را  -٢

چنين نيز می ناميدند. که به معنای "به راه 
  آوردن" بود

در اوین یکی از شوخی ها و افتخارات  -٣
مزدوران شکنجه گر با یکدیگر این بود که 
کدام یکيشان قادر بودند با کابل کلفت تر و به 

ری زندانی را بزنند که البته در این مدت بيشت
  بازی "حيوانی"، حسينی هميشه برنده بود!

همان آرش شکنجه گری که در  - ٤ 
دادگاهش گفت شکنجه، جزو "وظيفه کاری 
ما محسوب ميشد. این شکنجه در اکثر موارد 
بر اثر برخورد کابل بر کف پا بود، پا ورم می 

ه و ها را پانسمان کرد کرد و ما دو باره آن
مجبور می کردیم راه بروند و گاهی اوقات 

مجبور بودند روی باسن راه بروند. بودند 
ها تحت شکنجه بودند و هر  کسانی که ماه

روز شکنجه می شدند." به نقل از کتاب 
"شکنجه گران می گویند" نوشته قاسم 

   ٢٤٠حسن پور صفحه
که چرا ثابتی سکوت طوالنی اش را  اين -٥

مثل عرفان قانعی فرد، که  در گفتگو با فردی
عليرغم هر ادعائی که داشته باشد در خط 
وزارت اطالعات جمهوری اسالمی حرکت می 
کند، شکسته است خود بيانگر آن است که 
 ثابتی خوب می داند آن سازمانی که سال
ها در جهت قدرت گيری اش تالش کرده بود، 
امروز در جريان تحول خود البته با نام جدید 

  اطالعات، به کجا رسيده است. وزارت 
به نقل از کتاب "دیکتاتوری و توسعه  -٦

  سرمایه داری در ایران " نوشته فرد هاليدی.
رفيق حسن نيک داودی که خود از رفقای   -٧

گروه احمد زاده بود، به دنبال دستگيری 
مبارزانی که به "گروه فلسطين" مشهور 
ه شدند، دستگير شد. او را در زندان قزل قلع

تحت شکنجه قرار دادند و با این که در اثر 
شکنجه سالمتی اش در خطر بود، به جای 
انتقال به بيمارستان او را به زندان قصر منتقل 
کردند. در زندان قصر حال رفيق نيک داودی 
وخيم تر شد و ناگهان در جلوی چشم بقيه 
زندانيان، افتاد و از هوش رفت. در این موقع او 

ان منتقل کردند که البته دیگر او را به بيمارست
جان باخته بود. واضح است که علت مرگ وی 
شکنجه هائی بود که در ساواک بر وی 

  اعمال نموده بودند. 
در اوين رفيق بهمن آژنگ می  ٥٠در سال 

گفت که رفيق حسن از اولين ضربات به گروه 
ما بود  و اگر لب باز می کرد بيشک ضربه 

  ی شد.  بزرگی به گروه وارد م
"شکنجه گران می گویند"، نوشته قاسم  -٨

   ٢٧٠حسن پور صفحه 
يکی از عيب های جمهوری اسالمی وقيح  -٩

 کردن هرچه بيشتر سلطنت طلب هاست. آن
ها و  ها وقتي که ابعاد و شدت جنايت

های جمهوری اسالمی بر عليه  شقاوت
مردم را می بينند پيش خود می گويند وقت 

ود را دمکرات جا بزنيم! اش رسيده که  ما خ
جا رسيده که ساواکی ها هم  به  کار به آن

سرشان زده که خود را اصالح طلب جلوه 
ها می بينند که امثال  دهند. آخر وقتی آن

خلخالی، موسوی تبريزی و یا کسانی چون 
لشکری از "سربازان گمنام امام زمان" و یا 
سرداران سپاه پاسداران، بدون اينکه 

نده باشند يک دفعه اصالح طلب "حقوق" خوا
 شده اند احساس کمبود می کنند که چرا آن

ها تاکنون خود را اصالح طلب قلمداد نکرده 
اند! به همين دليل هم هست که ثابتی برای 
جا نماندن از يارانش در صف "سربازان گمنام 
امام زمان"، پرچم اصالح طلبی بر افراشته . 

الح طلبی اما برای فهم بهتر درجه اين اص
کافی است به همين مصاحبه دقت کنيم تا 

ثابتی مدعی شده که در  ببينيم که خود
جريان انقالب و برای سرکوب آن از شاه 

نفر را دستگير کند؛ اما شاه  ١٥٠٠خواسته 
نفر را داده است!  ٣٠٠فقط اجازه دستگيری 

راستی شاه یا ثابتی کدوم يک بيشتر اصالح 
  طلب بودند؟

  
در کفاشی "شارل ژوردن" که در  اين قتل - ١٠

خيابان های شمال تهران واقع بود  يکی از
  اتفاق افتاد.
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چندی پيش صدای آمریکا در برنامه تلویزیونی 
افق، گفتگوئی با پرویز ثابتی، مدیر اداره امنيت 
داخلی در ساواک تحت عنوان "عوامل 
فروپاشی حکومت پهلوی و نقش ساواک در آن" 

در جریان این گفتگو، ثابتی در ترتيب داده بود. 
که در جریان مصاحبه با  شباره کتاب خاطرات ا

فردی به نام قانعی فرد تهيه شده و در دست 
انتشار است سخن گفت.  در این برنامه، پرویز 
ثابتی با وقاحتی کامل و سفسطه ای ناشيانه، 
به انکار شکنجه در ساواک پرداخته و مدعی 

مخالف است بلکه از شد که نه تنها با شکنجه 
وجود شکنجه به دست بازجویان ساواک در 

  زمان رژیم سابق هم بی اطالع بوده است!  
به دنبال این مصاحبه، مدیر مسئول و سردبير 
نشریه آرش در تماسی با من اظهار داشت 
شما خود شاهد زنده شکنجه در ساواک رژیم 

د و بر این اساس از من درخواست یپهلوی بوده ا
ه بخشی از تجربيات و مشاهدات زنده کرد ک

خود را در زمان اسارت در چنگال ساواک ضد 
خلقی، که تحت مدیریت پرویز ثابتی اداره می 
شد را بيان کنم. با توجه به اینکه ادعاهای 
فریبکارانه این مقام بلند پایه ساواک بطور 
 طبيعی خشم تمام زندانيان سياسی و انسان

خته، جهت روشنگری در های آزادیخواه را برانگي
اذهان عمومی و بویژه جوانانی که عملکرد 
ساواک در زمان رژیم شاه را ندیده و نمی دانند 

ها و جنایاتی که وزارت  که همه قساوت
اطالعات جمهوری اسالمی در حق مردم ما 
 ، انجام می دهد را قبال ساواک انحام داده بود

در اینجا گوشه ای کوچک از شکنجه هایی که 
  خودم تحمل کرده ام را یاد آور ميشوم. 

در مشهد در  ١٣۵٢من در بهمن سال 
ارتباط با چریکهای فدائی خلق دستگير 
شدم. چون در زمان دستگيری کپسول 
سيانور خود را خورده بودم ، ماموران 
ساواک مرا به بيمارستان بردند تا با 
شستشوی معده از ثمر بخشی سيانور 

ها برای  ر آن سالجلوگيری کنند؛ چون د
ساواک دستگيری مبارزین چریک به 
صورت زنده جهت کسب اطالعات از 
اهميت باالئی برخوردار بود. متاسفانه به 
دليل خراب بودن سيانور، من زنده به 
دست دژخيمان ساواک افتادم و شکنجه 
هائی را دیدم که بار ها آرزو می کردم می 
مردم و زنده به دست این دژخيمان نمی 
افتادم. پس از پایان کارهای بيمارستان، 
مرا به ساواک مشهد منتقل کردند. در 
نتيجه بهتر است که از ساختمان ساواک 

وقتی مرا به ساختمان  مشهد شروع کنم:
ساواک مشهد بردند، از همان ابتدا به وسيله 

ساواکی ها روی یک تخت فلزی انداخته شدم. 
ک با با توجه به تجاربی که از رفتار ساوا

رفقایمان و مبارزین جنبش مسلحانه در اختيار 
داشتم، منتظر اعمال هر گونه قساوت و 
خشونتی از سوی ساواکی ها بودم. شيوه 
ساواک در آن دوران این بود که چریکهای فدایی 
و یا مبارزین مسلح دستگير شده را بالفاصله 
برای کسب اطالعات راجع به آدرس خانه تيمی 

دستگير شده با رفقای دیگرش، و قرار های فرد 
به زیر شکنجه می برد. مزدوران ساواک و 
روسایشان بخوبی می دانستند که اعضای 

نظامی، موظف  –مرتبط با سازمانهای سياسی 
بودند که تا مدت معينی پس از دستگيری، هيچ 
گونه اطالعات مهمی به ساواک داده نشود تا 

پاک  به این ترتيب، رفقا وقت داشته باشند با
کردن سر نخ ها و از بين بردن اطالعات، 
کوشش ساواک برای گسترش ضربات به 
سازمان را عقيم سازند. به همين خاطر، 
شکنجه های وحشيانه بویژه در مرحله اول 
دستگيری در انتظار تمام چریکهای فدایی و 
مبارزین دستگير شده قرار داشت. به هر رو 

ر اتاقی پس از انتقال من به ساواک مشهد، د
که بودم  نگاهم به دیوار خونی آن جا افتاد. 
پيش خودم تعجب کردم چرا دیوار خونی است! 

ها از کجا آمده  هنوز نمی دانستم که آن خون
اند. با نگاه من به دیوار خونی، یکی از ساواکی 

جا حضور داشت و نگاه مرا  هائی که در آن
دنبال کرده  بود  به مسخره گفت: این خون 

ست روی دیوار! و به بقيه نهيب زد زود شهدا
ببریدش باال! با شنيدن این دستور  به هر دو 

سرعت مرا به ه دست من دستبند زدند و ب
پنجره ای که ميله های آهنی داشت آویزان 
کردند. با این کار، درد بسيار شدیدی که هر 
لحظه شدیدتر هم می شد در جان من زبانه 

ت آویزان بودن کشيد. در همين حال یعنی حال
شروع به شالق زدنم کردند. می خواستند با 
ترکيب شالق زدن و آویزان نگه داشتن من که 
درد طاقت فرسایی داشت، زودتر به خيال 
خودشان نتيجه بگيرند و مرا بشکنند.  این کار 
مدتی طول کشيد. با راه افتادن خون از پاها و 
 محل های اصابت شالق، فهميدم که آن خون

که پيش از شکنجه شدن در اتاق دیده  هایی
بودم  چگونه به دیوار چسبيده است. در واقع، 

ها خون های عزیزان مردم در زیر چنگال  آن
مزدوران وحشی ساواک بود. از درد به خود می 
پيچيدم و می کوشيدم تا زجر شکنجه را با فکر 

ها  کردن به رفقایم ، به عزیزانی که برخی از آن
کنجه ها جان باخته بودند و با در زیر همين ش

فکر کردن به آرزوهای بزرگ برای مردم 
ستمدیده، برای خودم تحمل پذیر کنم. هر 

لحظه که از شکنجه ها می گذشت خوشحال 
تر می شدم که با تلف کردن وقت، مانع از 
دستيابی ساواکی ها به اطالعاتی می شوم 

ها بدنبالش بودند.  بازجو ها در حالی که  که آن
مرا می زدند قسمتی از جزوه ای که رفقا 
 نوشته بودند و از قرار نسخه ای از آن بدست آن
ها افتاده بود را می خواندند و مرا مسخره می 
کردند. باید تاکيد کنم که در فاصله ای که مرا 
آویزان کرده و شالق می زدند از هيچ توهين و 

  تهدیدی هم دریغ نورزیدند.
دیدند زمان می گذرد و با پس از آن که بازجویان 

آن حد از شکنجه به هدفشان نرسيده اند، 
شکنجه دیگری را شروع کردند. به همين دليل 

ها جعبه ای (بزرگتر از یک جعبه کفش)  هم آن
های زیادی به آن وصل بود و در انتهای  که سيم

هر سيم گيره ای وجود داشت، آوردند و با 
دن این خونسردی تمام شروع کردند به وصل کر

گيره ها به نقاط حساس بدنم مثل پوست 
ها و  گردن، پوست سينه، پشت پلک چشم

قسمت زیر شکم و سپس شروع کردند به من 
شوک الکتریکی دادن. با وجود گذشت سال ها 
از این وحشيگری، من هنوز هم نتوانسته ام 
کلماتی را برای توصيف درد واقعی ناشی از این 

نجه ای که بطور شکنجه پيدا کنم. همان شک
روزمره در ساواک شاهدش بودم و امروز می 

را انکار  شنوم که سر شکنجه گر ساواک آن
  می کند!

در مدتی که شوک الکتریکی می دادند 
 احساسم این بود که در آتش ميچرخم. آخر آن
ها در همان حالت آویزان بودن مرا شوک 
الکتریکی می دادند و با این کار احساس می 

تمام بند بند بدنم می سوزد. چون کردم که 
دستانم بوسيله دستبند فلزی به ميله های 
فلزی وصل بودند، فشار بدنم بر دستانم با 
آتشی که شوک ایجاد می کرد وضع به واقع 

  دردناکی را به وجود آورده بود.
باید تاکيد کنم که کلمات من  نمی تواند به هيچ 
ن صورتی واقعيت شکنجه های حيوانی دژخيما

ساواک را برای خواننده به تصویر بکشد. فقط 
می دانم که وضع من در آن حالت، به قدری 
وحشتناک بود که دوست داشتم تا هر چه 
زودتر در زیر دستشان بميرم تا از آن درد خالص 
شوم. واقعا مزدوران شکنجه گر در آن حالت 
مثل چند گرگ درنده خو و گرسنه ای بودند که 

یک طعمه با ددمنشی تمام، با به چنگ آوردن 
به جان او افتاده بودند و هر کدام سعی می 
کردند با بيشتر فرو کردن دندان خود در بدن 

  قربانی بخش بيشتری از پيکر او را بدرند.   
ها از من می خواستند  اولين چيزی که آن

آدرس خانه ام بود. وقتی که  مطمئن شدم که  
نين یک شب از دستگيری ام گذشته و همچ

بعد از ظهر  ۴می دانستم که قرارم در ساعت 
روز قبل اجرا نشده، مطمئن شدم که رفقایم با 
انجام نشدن قرار، کار های الزم را انجام خواهند 
داد؛ بنابراین آدرس را دادم. پيش از این، هنگام 

هایم که از تنم درآورده بودند  جستجوی لباس
ین ترتيب کليد خانه را هم پيدا کرده بودند. به ا

مرا از حالت آویزان در آوردند و با عجله به دنبال 
  پيدا کردن خانه رفتند. 

هياتی که شکنجه و بازجوئی مرا به عهده 
داشت تحت مسئوليت فردی به نام عضدی بود 

تن از رفقا  ٢که از تهران و به دنبال دستگيری 
که قبل از من دستگير شده بودند به مشهد 

این اکيپ، بازجوی جوانی  آمده بودند. در ميان
بود که مسئوليت مستقيم بازجوئی و شکنجه 

  مرا بر عهده داشت. 
را ترک  وقتی ساواکی ها از خانه ای که رفقا آن

کرده بودند برگشتند، مقداری از وسایل خانه را 
های  همراه خود آورده بودند؛ از جمله کفش

بچه هایم را. با دیدن کفش ها مرتب ضمن آزار 
فتند که تو می گفتی فرزندانت خيلی من ميگ

ها نشان می دهد  کوچک هستند اما این کفش

 

   گوشه هائي از

  شكنجه در ساواك!
  

 (رفيق مادر) شايگان -ديعيفاطمه س      
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که بچه ها بزرگ اند و اطالعات هر چه بيشتری 
درباره فرزندانم ميخواستند.  یکی از ساواکی 
ها آمد و اسم هر سه بچه مرا گفت و همچنان 
محل بچه ها و رفقا را ميخواستند.  ولی من 

نمی خواست چيزی مقاومت می کردم و دلم 
بگویم که باعث ضربه به رفقا و فرزندانم شود. 
بنابراین دوباره آویزان کردن شروع شد و طبيعتا 
همراه با شالق و شوک. پس از مدتی وقتی 
دیدند که به دليل شکنجه هائی که شده ام 
ممکن است از دست بروم، شکنجه را متوقف 

اخل کرده و پاهایم را زنجير کرده و انداختندم د
جالب است که بگویم از   یک سلول.

حرفهایشان فهميدم که ساواکی هائی که در 
اتاق شکنجه عربده می کشيدند و در شکنجه 
دادن زندانی دل و جرات نشان می دادند هنگام 
باز کردن درب خانه ای که کليد اش را در جيب 
من پيدا کرده بودند قادر نبودند جلوی لرزش خود 

احتمال وجود چریکها در خانه  را از شدت ترس و 
  بگيرند! 

شب دوباره به سراغم آمدند. این بار کسی که 
عينکی سياه به چشم داشت با یک محافظ در 
سلول دوباره شروع به بازجوئی ام کرد. دستانم 
بشدت زخم شده بود و به لحاظ جسمی 
بشدت درب و داغان بودم. سعی می کردم 

اهدافشان وقت را تلف کنم و نگذارم تا به 
برسند. به این خاطر در این بازجوئی اطالعات 
سوخته می دادم . مثًال از بچه های دستگير 

هائی  شده نام برده و می پذیرفتم که کتاب
هائی که نام بردم   خوانده ام از جمله کتاب

"مادر" ماکسيم گورکی بود و به این طریق 
  سعی در حفاظت اطالعاتم داشتم.

 لی که من دوباره بوسيلهفردای آن روز در حا
شکنجه گر که همچنان دست از سر من بر 
نمی داشت، شکنجه می شدم و او در حالی 
که مرا آویزان کرده بود گاهی هم  شوک می 
داد،به من گفت که نيروهای زیادی در 
جستجوی بچه هایم دارند مشهد را زیر و رو 

  می کنند. 
 خوردبعد از ظهر دوباره آمدند به سلولم. از بر

هایشان فهميدم مستاصل و نااميد شده اند. 
چرا که همان مزدوران شکنجه گر این بار لحن 

وعده حرف زدنشان را عوض کرده بودند.  
وعيد شروع شد که بگو بچه ها کجا 

ها را  هستند ما در بهترین مدرسه ها آن
ميگذاریم و شما را تامين ميکنيم. این 
 بخش با مهربانی بود چون نتيجه ای
نگرفتند دوباره معنای واقعی مهربانی 
هایشان را نشان دادند. همان جعبه شوک 
را به سلول آوردند. شوک الکتریکی 
توسط ساواکی ها دوباره شروع شد. 

نصب گيره شوک به پلک  نمی فهميدم که
چشمانم چه حالتی ایجاد ميکرد که حتی 
خود شکنجه گران نمی خواستند چهره 

ن هم یک تکه از مرا ببينند؛ برای همي
لباس خودم را از گوشه سلول برداشتند و 
روی سرم انداختند. بعد از شوک در 
سلول، و وقتی که از این کار هم نتيجه ای 
عایدشان نشد  دوباره مرا به محلی که 
قبًال آویزانم کرده بودند بردند. دو باره 
آویزانم کردند و در حالت آویزان بودن 

د. در حالی دوباره شوک دادن شروع ش
که بيرحمانه در این حالت شالقم هم 
ميزدند. درد پایانی نداشت گاهی من از 
شدت درد پاهایم را جمع ميکردم و یا به 
دیوار تکيه شان می دادم. ولی ساواکی 
ها شالق ميزدند که آویزان باشم ميگفتند 
هر وقت حرفی برای گفتن داری پاهایت را 

ه از شدت ا جمع کردن پا هایم کجمع کن. ب
درد بود، می کوشيدم آن ها را از زدن ضربات 
بيشتر متوقف و حتی برای چند ثانيه هم که 
شده کمی برای خودم فرصت پيدا کنم. مدتی 
بعد صندلی آوردند و زیر پاهایم گذاشتند. خود 

همين کار به دليل ضربات شالق، درد بيشتری 
ایجاد می کرد . شکنجه گران دیوانه وار ميگفتند 

رف بزن! نتيجه که نميگرفتند صندلی را محکم ح
از زیر پایم ميکشيدند و این بشدت درد داشت 
چرا که با تمام وزنم دوباره از دستانم آویزان 

  ميشدم.
پس از مدتی به دليل تقال هایم در زیر شکنجه، 

های وسيله شوک خورد و آنها  پاهایم به سيم
ای ه را از بدنم جدا کرد. با قطع شدن این سيم

شوک، مدتی نتوانستند گيره ها را به بدنم 
وصل کنند. چون  به دليل عرق شدیدی که 
کرده بودم بدنم بشدت خيس شده بود، به 
همين دليل با فحش و بد و بيراه فریاد می 
کشيدند که چی فکر کردی؟ دوباره وصل 

  ميکنيم!؟
آخرش صندلی زیر پایم گذاشتند در حالت آویزان 

رداشتند و رفتند بيرون، بودن دست از سرم ب
احساسم این بود که خودشان خسته شده 
اند. اما من که قادر نبودم به هيچ صورتی وزن و 
تعادلم را در اثر شدت شکنجه های وحشيانه 
حفظ کنم، در حرکتی اشتباه صندلی از زیر پایم 
در رفت با فریادهای من دوباره برگشتند و 

پس از  صندلی را دوباره زیر پایم گذاشتند.
مدتی، شکنجه گران در نيمه های شب دوباره 
آمدند زنجير به پاهایم بستند و با وجود آن که در 

ها و شکنجه های آنان بدنم  اثر شدت قساوت
آش و الش شده بود مرا بردند سلول و 

  دستهایم را به تخت بستند.
باید اضافه کنم که در طول شکنجه، برای خرد 

هيج ناسزا و فحش کردن من بازجوها از گفتن 
های رکيک باز نمی ماندند و تهدید و شکنجه 
روانی هم لحظه ای متوقف نمی شد. و جدا از 
اینها هر وقت هم از حالت آویزان خارج ام می 
کردند مشت و لگد زدن هرگز فراموش نمی 
شد. در ميان بازجو ها عضدی دستان بزرگ و 
محکمی داشت که سيلی هایش خيلی 

کنجه های مشهد جدا از همه ش دردناک بود. 
هائی که داشت اما آثار مشخصی بر  دهشت

ها را  ها آن جسم من باقی گذاشت که سال
با خود داشتم و هنوز هم وقتی که در جای 
خلوتی باشم  سر و صدای ناشی از اثر 
شکنجه شوک الکتریکی در ساواک، در مغز 
سرم می پيچد.   دستانم هم به دليل آویزان 

داوم، آسيب دیده اند و همچنين کردن های م
شنوایی گوشم در اثر همان ضربات و شکنجه 
ها کم شده است. اما الزم است در همين جا 
به همه جالدان ساواک از جمله پرویز ثابتی 
بگویم که با وجود همه شکنجه هایی که توسط 
آنان شدم ولی هنوز قادرم که دروغ های کثيف 

مورد فقدان  و ادعاهای فریبکارانه ایشان در
شکنجه در ساواک را بشنوم و بيشرمی توصيف 

  ناپذیر آن ها را افشاء کنم.
فردای آن روز فهميدم که ساواک تصميم گرفته 
که ما را به تهران منتقل کند. آن دو رفيقی که 
زودتر از من دستگير شده بودند و در سلول 
های دیگر بودند را پيش از من آماده کرده بودند. 

جا ما را به  يش آن ها بردند و از آنمرا هم پ
فرودگاه مشهد بردند و سرانجام به کميته 
مشترک در تهران منتقل شدیم. در کميته 
مشترک به محض ورود، با زندی پور مواجه 
شدم که از من پرسيد چکاره هستی؟ گفتم 
چریک فدائی ام! حرفم مثل این که مثل تيری 
در جانش نشست. با خشم گفت اینو که 

يدونيم، شغلت چيه؟ گفتم خانه دارم! مرا که م
از زیر دست همکاران خودشان از مشهد آورده 
شده بودم و زیر مراقبت خودشان بودم را به 
دست نگهبان سپردند و گفتند برو همه جاشو 
بگرد. خجالت نکش! و سپس مرا تحویل 

جا  رسولی دادند و معلوم شد که در این
سپس پس از یک  بازجویم این فرد خواهد بود و

سری تهدید های هميشگی به سلول فرستاده 
تا این جا من فقط بطور خالصه از   شدم.

شکنجه هایم در ساواک مشهد و در مدت کوتاه 
پس از دستگيری نوشتم. اما از فردای انتقال به 
تهران، بازجوئی همراه با شکنجه در تهران هم 

شکنجه های حيوانی  ، شروع شد و ادامه یافت
در کميته .  ماه طول کشيد ١١بازجوئی که  و 

مشترک، ساواکی ها شروع به اعمال شکنجه 
های وحشيانه تازه تری در حق من کردند. 
شکنجه با آپولو شروع شد. کاله آهنی را به 
سرم گذاشتند و روی صندلی آهنی آپولو 
نشاندنم و پس از بستن دستهایم بروی دسته 

چ بر های صندلی آهنی و محکم کردن پي
دستانم  و در حقيقت پرس این دستگيره ها بر 
روی دستان و پاهایم ، شروع به شالق زدن 
کردند. خوب حتما ثابتی جنایتکار می خواهد 
بگوید که این دستگاه ها را هم بدون اطالع 
ایشان که مدیر شکنجه گران بوده اند به محل 
خدمت آن ها آورده و بر عليه چریکها و مبارزین 

  می کردند! استفاده
در آن زمان در زیر دست رسولی چند بازجو کار 
می کردند که نام یکی از آن ها رضائی بود. در 
واقع رسولی سر بازجو بود. به همين دليل هم 
وی رضائی را مسئول بازجوئی و بالطبع 
شکنجه من کرده بود. در اتاق بازجوئی، رضائی 
شروع کرد به سئوال کردن و جواب من هم 

های قبلی بود و اصرار آن ها  کرار حرفهمان ت
که من بيشتر می دانم و نمی  مبنی بر این

گویم و آن ها هم می خواهند همه چيز را 
بدانند. از آن جا که من در بدو ورود، خود را 
چریک معرفی کرده بودم این خيلی به آن ها 
سنگين آمده بود و به همين دليل هم بيشتر 

وردند و شکنجه می اذیت ميکردند و فشار می آ
کردند. رضائی پس از بازجوئی های اوليه که کار 
بسيار طوالنی ای بود وقتی که دید من حرف 
های مشهد را تکرار کرده ام، مرا به اتاق 

ها شالق  شکنجه برد و همراه با حسينی مدت
زدند. و بعد از این که کارشان تمام شد بردندم 

  به سلول.
اشت و در طی این بازجوئی من مدت ها ادامه د

مدت طوالنی یک بار هم مرا چشم بسته به آن 
ور حياط کميته به محلی بردند که در آن جا 
همه چيز آهنی بود. مرا به تختی آهنی بستند 
و شروع کردند به شالق زدن و شوک دادن. 

که دست و پای مرا به آن تخت بستند  وقتی
حالتی مثل کشيده شدن دست و پا به من 

که درد بسيار شدیدی ایجاد می  دست ميداد
کرد طوری که احساس می کردم اآلن اعصاب و 
رگ های بدنم از همدیگر می گسلند.  بعد از 
این شکنجه نو ظهور، مرا به باال و اتاق رضائی 
بردند برای بازجوئی. در مدتی که در کميته 

پس از آن که بازجویان دیدند زمان می 
گذرد و با آن حد از شکنجه به 
هدفشان نرسيده اند، شکنجه دیگری 
 را شروع کردند. به همين دليل هم آن
ها جعبه ای (بزرگتر از یک جعبه 

های زیادی به آن  کفش) که سيم
در انتهای هر سيم گيره ای  وصل بود و

وجود داشت، آوردند و با خونسردی 
تمام شروع کردند به وصل کردن این 
گيره ها به نقاط حساس بدنم مثل 
پوست گردن، پوست سينه، پشت پلک 

ها و قسمت زیر شکم و سپس  چشم
شروع کردند به من شوک الکتریکی 
دادن. با وجود گذشت سالها از این 

هم نتوانسته ام وحشيگری، من هنوز 
کلماتی را برای توصيف درد واقعی 
ناشی از این شکنجه پيدا کنم. همان 
شکنجه ای که بطور روزمره در ساواک 
شاهدش بودم و امروز می شنوم که 

را انکار می  سر شکنجه گر ساواک آن
 کند!
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بازجوئی و شکنجه می شدم به جز رضائی و 
دست همين رسولی از ميان کارمندان زیر 

ثابتی افرادی مثل منوچهری و هوشنگ فهامی 
  را هم دیدم که آن ها هم از من بازجوئی کردند.

البته تجربه شکنجه توسط ساواک تحت 
مدیریت ثابتی تبهکار و دروغگو تنها در مورد 
خودم نبود. من بی اغراق  هر روز در فلکه 
کميته و یا حتی در راهروی بند، شاهد شکنجه 

اک رفقا و جوانانی بودم که در آن های وحشتن
جا شکنجه ميشدند، جوان عزیزی را دیدم که 
بروی پای خود نمی توانست راه برود و دمپائی 
هایش را به دستهایش کرده بود و چهار دست 
و پا با این وضع به دستشوئی ميرفت. تازه در 
همين وضع مورد ضرب و شتم نگهبان هم قرار 

سریع تر خود را به داشت. چرا که نميتوانست 
توالت برساند. فراموش نمی کنم که سطل 
آشغال کنار توالت هميشه پر از پانسمان های 
چرک و خون ناشی از انواع شکنجه هایی بود 
که در سياه چال کميته توسط ساواکی ها بر 
عليه جوانان مملکت ما اعمال می شد؛ 
جوانانی که صرفا به گناه مبارزه برای آزادی، 

  نگال رژیم خونخوار شاه شده بودند.اسير چ
از آن جا که دستهایم بشدت آسيب دیده بودند 
و از مچ دستم خون می آمد و به تنهایی قادر 
به انجام کارهای روزمره خود نبودم. مرا به 
سلولی بردند که دختر دیگری هم در آن بود تا 
به من در انجام کارهایم کمک کند. چون به 

م کارهای روزمره خود نبودم. تنهایی قادر به انجا
این سلول در بندی قرار داشت که راهروی آن 
هميشه به خون تازه جوانان شکنجه شده 
آغشته بود. بجز این ، در اکثر اوقات شب و روز 
صدای شکنجه شده ها در سلول شنيده 

  ميشد.
باید اضافه کنم که شکنجه های 
وحشتناک ساواک که اکنون ثابتی از آن 

بی اطالعی می کند در یک  ها اظهار
مقطع مرا به فکر خودکشی انداخت و من 
به این کار دست زدم. جریان از این قرار 
بود که پس از تحمل شکنجه و آسيب 

که دیدم بازجو ها دست از  بسيار وقتی
اذیت و آزار من بر نمی دارند و می خواهند 
هر طور شده مرا خرد کرده و اطالعاتم را 

به  و سازمانم کسب کنند،بر عليه رفقایم 
ها فکر می  فکر خودکشی افتادم. مدت

کردم که چطوری می توانم وسيله ای پيدا 
کرده و خود را از شر این همه شکنجه و 
درد خالص کنم؛ تا این که یک روز بطور 
اتفاقی بطری کوچک شيشه ای را پيدا 
کردم که از قرار زندانيان قبلی پس از 

جا  لی اش را آناستفاده از آن، شيشه خا
انداخته بودند. بطری کوچکی مثل جای 
قطره چشم بود. پس از بدست آوردن آن 

با تالش زیادی توانستم آن را شکسته و از 
تيکه های تيز آن برای خودکشی استفاده 

که می گویم با تالش بسيار  وقتی  کنم.
را شکستم چون دستهایم به دليل  آن

  شکنجه خوب کار نميکردند.
حال با تقالی بسيار، دو رگ دستانم به هر 

را پاره کردم و حوله ای را هم به دهانم 
فرو کرده بودم تا مبادا صدایم در بياید. 
کسی که آن شب در سلول همراه من بود 
پریشان شد و با نگرانی و ترس گفت مادر 
چکار ميکنی؟ گفتم هيچی تو بخواب! 
داشتم مطمئن می شدم که رگهایم را 

م که ناگهان خون به صورتم پاره کرده ا
پاشيد. با صدای خرخر من هم سلولی ام 
متوجه شد و با فریاد نگهبان را صدا کرد. 
نگهبان هم ميرحسينی که در بهداری کار 
ميکرد را آورده بود و ميرحسينی گفته بود 
فکر نميکنم زنده بمونه و بازوهایم را بسته 
بود و از آن جا به بيمارستان شهربانی 

بعد از پاشيدن خون به صورتم،  شدم. منتقل
دیگر چيزی نميفهميدم. فقط در درمانگاه شنيدم 
ميگفتند از درمانگاه شمس خون بياورید! در 

رسيده بود. واقعيت  ۵درمانگاه گویا فشارم به 
قدر  این است که شکنحه های ساواک آن

بيرحمانه و شدید بود که خيلی از زندانيان حاضر 
هد این وضع نباشند. همان بودند بميرند و شا

کاری که من کردم و متاسفانه عليرغم پاره 
کردن رگ دستم و خونی که از بدنم رفته بود، 
  زنده مانده و باز هم به کميته بازگردانده شدم.  

من می توانم با جزیيات بيشتر و دقيقتر باز هم 
در مورد شکنجه های قساوت آميزی که در 

این جا تنها به  ساواک بر من روا شده که در
گوشه کوچکی از آن ها اشاره کردم بنویسم. 
شکنجه ها و بيرحمی هائی که در سال های 
زندان دیده ام و یا شاهد بوده ام که بر زندانيان 
دیگر اعمال گشته و یا با زندانيانی هم سلول 
بوده ام که در باره آنچه بر سرشان آمده برایم 

به گوشه های گفته اند. در این نوشته من تنها 
خيلی کوچکی از رفتار دژخيمان تحت 
فرماندهی امثال ثابتی و ساواکی که وی برای 
سال های طوالنی یکی از مسئولينش بود، 
اشاره کردم. چون متاسفانه محدودیت حجم 
این نوشته با توجه به درخواست نشریه آرش 

  چنين اجازه ای را نمی داد. 
ت وزارت امروز حجم باالی شکنجه ها و جنایا

اطالعات جمهوری اسالمی به ثابتی و ساواکی 
های هم سنخ وی امکان داده به ميدان آمده و 
بيشرمانه منکر شکنجه در ساواک شده و یا 
خود را فریبکارانه "بی اطالع" از این جنایات جا 
بزنند. اما باید به چنين جانورانی بگویم که آفتاب 

ی نمی هيچگاه برای مدتی طوالنی زیر ابر باق
ماند. ایشان ممکن است امروز بکوشند تا 
شکنجه های سيستماتيک در ساواک را انکار 
نمایند، اما اسناد روشن و از جمله پيکر شکنجه 
شده هزاران زن و مرد مبارز و آزادیخواه در زیر 
دست مزدوران اداره ایشان، اجازه  چنين 
فریبکاری را به او و اربابانش نخواهد داد. و شک 

ید داشت که دروغ های رذیالنه ثابتی و نبا
کسانی که برای اهداف کثيفشان جلوی این 
دروغ ها بلندگو گرفته اند، چيزی جز رسوایی 
برایشان به بار نخواهد آورد.  چرا که شکنجه 
جزو جدائی ناپذیر بازجویی در ساواک بود و 
فردی مثل ثابتی بهتر از هر شخص دیگری می 

اداره ایشان بر سر داند که در ساواک تحت 
مبارزین چه می آوردند. او می داند که شکنجه 
و زدن و لت و پار کردن بهترین فرزندان آگاه مردم 
ما و تجاوز و کشتن و اعدام آن ها رویه 
هميشگی ساواک تحت االمر ایشان بوده 
است. و اصوال  یکی از وظایف روز مره وی تهيه 

ال به گزارشات مرتب از این جنایات برای ارس
شاه بوده است. همانطور که می بایست 
رهنمود های آن دیکتاتور خون آشام را  به 
مزدوران ساواک یعنی کارمندان خود رسانده و 
توصيه های الزم برای بهتر انجام دادن 
وظایفشان یعنی تشدید شکنجه بر زندانيان 
سياسی و اختراع روش های جدید شکنجه را 

ه امروز تعداد از آن ها بخواهد. خوشبختان
بسياری از زندانيان سياسی آن زمان هنوز زنده 
اند و با جسم شکنجه دیده و خاطرات دردناک 
خود بر عليه ادعای بيشرمانه عدم وجود 

 شکنجه در ساواک شهادت می دهند.
  
 ٢٠١٢مارس  ١٦ – ١٣٩٠اسفند  ٢٦

امروز حجم باالی شکنجه ها و جنایات 
وزارت اطالعات جمهوری اسالمی به 

اواکی های هم سنخ وی ثابتی و س
امکان داده بيشرمانه منکر شکنجه در 
ساواک شده و یا خود را فریبکارانه 
"بی اطالع" از این جنایات جا بزنند. اما 
باید به چنين جانورانی بگویم که آفتاب 
هيچگاه برای مدتی طوالنی زیر ابر 
باقی نمی ماند. ایشان ممکن است 
امروز بکوشند تا شکنجه های 

اتيک در ساواک را انکار نمایند، سيستم
اما پيکر شکنجه شده هزاران زن و مرد 
مبارز و آزادیخواه در زیر دست مزدوران 
اداره ایشان، اجازه  چنين فریبکاری را 
به او و اربابانش نخواهد داد. شک نباید 
داشت که دروغهای رذیالنه ثابتی و 
کسانی که برای اهداف کثيفشان 

لندگو گرفته اند، جلوی این دروغ ها ب
 چيزی جز رسوایی ببار نخواهد آورد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

   
  

گوشه هايي از زندگي "فيلم  مشاهدهبراي 
مي توانيد از لينك  "مبارزاتي رفيق مادر

  :زير ديدن كنيد
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...متقابال سالم مرا به خانم هما برسانيد. 
د شدم. خانمی با وقار ، جدًا از ته دل شا

خود توانسته است مورد احترام عموم 
باشد و حاال از تو می پرسم وقتی خانمی 
با آن سنگينی و وقار در آن جا در ميان 
شما درس می خواند، چطور مردها از زن 
ها بد می گویند. فکر می کنم اگر ترا از 
ميان مردها بيرون بکشم می توانم ادعا 

یرینه مردهاست. کنم که این عادت د
هميشه بی خود و بی جهت از زنان بد 
می گویند. فکر نمی کنم اگر مسئوليت 
زنان به عهده مردها بود می توانستند 
خوب از عهده بر بيایند. شاید علتش را در 
مواقعی که پيشمی حضورًا مطرح کنم و 
شرح بدهم و ترا قانع کنم که تقصير 
، هميشه متوجه آقاهاست. توضيح این که

انم ها، آن هایی که شوهر کرده تمام خ
اند، سفارش مخصوصی که به دختر ها 
دارند این است که حتی االمکان ازدواج 
نکنند و هزار و یک دليل برای این نصيحت 
خودشان دارند ولی من هرگز با این حرف 
های آن ها از ميدان در نمی روم و به 
وسواس نمی افتم و هيچ گونه شکی بدل 

وهر من هم مثل راه نمی دهم که ش
  مردان دیگر فکر خواهد کرد...

...ایکاش وقتی در باره الدوز و کالغ ها 
نطق می کردی من آن جا بودم بهت کف 
می زدم و به مردم می فهماندم که من 

  این چنين شوهر الیقی دارم...
...وقتی فکر می کردم که تو تنها هستی 
و الباس و اثاث، بخصوص پول کافی 

اراحت می شدم که خواب نداری، بقدری ن
از سرم می پرید و مرتب شب ها از 

 ، پنج بيدارم... ۵/۴ساعت 
نگرانی تو به نظر من بی مورد است 
انسان باید هميشه و در هر حال متکی به 

  خودش باشد...
  ١٣۴۵آبان  ٢٨

  
این ها بخش هایی از نامه بی پيرایه ولی 
عميق و مملو از عشقی ست که روح انگيز 

ی (مادر انقالبی ، همسر رفيق کاظم دهقان
سعادتی و خواهر رفقا، بهروز دهقانی و اشرف 

سال پيش، زمانی که زن جوان  ۴۶دهقانی)  
ساله ای بود خطاب به محبوب و همسر  ٢۵

خود یعنی کاظم سعادتی می نویسد و برخی 
از دغدغه های فکری (شخصی و اجتماعی ) 
ک زندگی خود و شرایط محيط اش را با شری

زندگيش در ميان می گذارد. با او از رنجی که در 
نتيجه دوری از او گرفتارش شده و فقر مالی ای 
که بر ابعاد آن درد می افزاید و باعث شب 
نخوابی هایش آن هم در دورانی که باردار است 
می شود، سخن می گوید، ولی در همان حال 

  به وجود او افتخار می کند.  

یکی از سياه ترین دوران  نویسنده نامه که در
های سلطه اختناق زندگی می کند، زنی از 
بخش آگاه خلق است که در مکتب صمد ها و 
بهروز ها پرورده شده است. درست به همين 
دليل است که چند سال پس از تاریخ نگارش 
این نامه و بدنبال طوفانی که از مبارزات خونين 

ا شد، چریکهای فدائی خلق ایران در جامعه بر پ
وی نيز به طوفان انقالب و راه رهائی کارگران و 
توده های تحت ستم ایران پيوست و تمام دار و 
ندار و فرزندانش را نيز بی هيچ باکی به این 

  طوفان سپرد.
بدون شک در شرایط امروز یعنی اندکی 
کمتر از نيم قرن پس از نگارش این نامه و 
به دنبال رشد همه جانبه آگاهی و جنبش 
انقالبی زنان، (به ویژه وقوع یک انقالب 

که توده های  ۵٧-۵۶توده ای در سالهای 
زحمتکش زنان با الهام از مبارزات 
خواهران فدائی خود نقش بس ارزنده ای 
در آن ایفا کردند) تأکيد این نامه در مورد 
مسایل زنان و دفاع از حقوق زن یک امر 
بسيار عادی و پذیرفته شده است. اما 

می که شرایط آن دوره یعنی سال هنگا
شرایطی  -شمسی  ۴٠های ميانی دهه 

که هنوز حضور وسيع و اجتماعی زنان 
مستقل (و نه نخبگان و برگزیدگان طبقه 
حاکم) در عرصه های مختلف اجتماعی و 

را  -سياسی در ميان بسياری یک تابو بود 
در نظر بگيریم آن گاه می توان ارزش و 

ورد مسئله زن در اهميت تفکری که در م
این نامه به آن اشاره شده است را بهتر 

  فهميد. 
گذشته از مهر و محبتی که در این نامه در 
رابطه عاطفی بين روح انگيز و همسرش موج 
می زند، گذشته از محروميت های ناشی از 

 - فقر مالی که در نامه روحی منعکس است، 
چرا که پولی در بين نيست و اساس و البسه 

اما بخش مربوط به اظهار نظر روح  - م ای ه
انگيز در مورد مسایل زنان نمونه ای هر چند 
کوچک و برجسته را به نمایش می گذارد که نه 
تنها سطح آگاهی او و فضایی که در آن سال 
ها او در آن پرورش می یابد را منعکس می کند، 
بلکه گوشه ای هر چند کوچک از سير تکامل و 

ی را به منصه ظهور می رشد تفکرات انقالب
گذارد که در آن زمان به مثابه یک نسيم تازه 
صبحگاهی گوشه و کنار جامعه تحت سلطه ما 

  را نوازش می داد. 
در شرایطی که پس مانده های بسيار قوی 
تفکرات و ارزش های فئودالی و عقب مانده به 
ویژه در مورد مسئله  زن هنوز بر دوش جامعه 

ی  که رژیم شاه به سوار است و در شرایط
مثابه رژیمی تا مغز استخوان وابسته و دیکتاتور، 
به رغم تالش برای گرفتن پز آزادی زن، مبلغ 

 –سيمای زنی با معيار های ارتجاعی ست 
یعنی معيار کاال بودن زن! بياد آوریم که خود 

شاه در مصاحبه ای حتی مطرح کرد که  زنان 
ی که حتی آشپز خوبی هم نيستند، در شرایط

این رژیم برخالف ادعای دادن آزادی به زنان 
همچنان با پاسداری از قوانين و مقررات 
ارتجاعی مذهبی حاکم بر جامعه، پيگيرانه 
نگهبان و محافظ زنجيرهای بسته به دست و 
پای زنان و مدافع فرهنگ مردساالرانه غالب 

نامه فوق بر وجود یک جریان است، 
د که در مترقی در جامعه صحه می گذار

نفس خود با تعریف رابطه واقعًا برابر بين 
مرد و زن، به مبارزه با فرهنگ مرد 
ساالرانه بر خاسته است. همين جریان 
فکری ست که چند سال بعد در تکامل 
اجتناب ناپذیر  خود نسلی از آگاه ترین 
زنان را به عاليترین شکل مشارکت در 
مبارزه سياسی یعنی عرصه مبارزه 

با ارتجاع و دیکتاتوری وابسته مسلحانه 
حاکم برای گسستن قطعی هر گونه 
زنجير بر دست و پای زنان و برابری واقعی 
با مردان و باالخره رهایی قطعی آنان 
جذب می کند. زنانی که خونشان مسير 
انقالب ایران و تاریخ مبارزات آن را تزئين 
کرد و هنوز بعد از گذشت چند دهه الگوی 

زن آگاه و مبارز در جامعه تحت تردید ناپذیر 
  سلطه ما هستند. 

همان نسلی از زنان آگاه که رفيق اشرف 
ها و حماسه  دهقانی در بحبوحه دالوری

آفرینی هایش در نبرد با امپریاليسم و ارتجاع در 
کتاب حماسه مقاومت در موردشان می نویسد: 

 خود طبقاتی آگاهی زن که هنگامی اما"
 آگاهی که مردی اههمر و یابد می باز را

 چنان آن ، است یافته باز را خود طبقاتی
 هم در به را او که شناختی و آگاهی
 ، دارد می وا طبقاتی فاسد نظام کوبيدن
 ارتجاعی های معيار با" زن" یک او دیگر

 به و آگاه است" انسانی" بلکه.  نيست
 آن در که پردازد می نظامی ساختن

 ایستهش شکوه و راستين مقام" انسان"
 تمام از آگاهی با او.  یابد باز را خود

 راه در و نهد می راه به قدم ، مشکالت
 هراس دشواری هيچ از خود واالی آرمان
 هنگامی انقالبی مرد و انقالبی زن.  ندارد
 انسان گيرند می قرار مبارزه سنگر در که

 رسيده خود رستاخيز به که هستند هایی
 مبارزه ای جامعه ایجاد برای ها آن.  اند
 زن به که مسئله این آن در که کنند می
 خوب زن آزادی – داد آزادی باید چقدر
 بلکه.  نيست مطرح اصوال – نه یا است
 از یکسان مرد و زن ، ها انسان همه

 برای و کنند می استفاده زندگی مزایای
   ."ميکنند کار و تالش هم کنار در آن پيشبرد

می گيرد و در آن  مایه فضایی چنين از انگيز روح
 و فقير خانواده یک از او کند. می زندگی

 و است، و مبارز برخاسته آگاه ولی زحمتکش
. است مشهود او نامه درسطور واقعيت این تاثير

 رفيق یعنی انگيز روح زندگی شریک و همسر
که او نيز متعلق به یک خانواده  سعادتی کاظم

 ییک نگارش این نامه، تاریخ زحمتکش است، در
تمامی  که است آن دوره انقالبی روشنفکران از

هم و غمشان و هدف زندگيشان یافتن راه 
مبارزه و شکستن بن بستی ست که سایه 
اش همچون بختکی بر سر کارگران و خلقهای 

          تحت ستم ما افتاده است.
نامه روح انگيز به فرهنگ و "عادات" دیرینه 

تب از زنان مردهای زمان، به "بد گویی" های مر
ها را پایين تر شمردن اشاره می کند.  اما  و آن

به رغم تأکيدی بجا بر این واقعيات، روح انگيز 
تسليم ایده های فمينيستی مرد ستيزانه نمی 
شود. او در شرایطی این نامه را نوشته است 
که فرهنگ مردساالری، فرهنگ کامًال پذیرفته 

ر ميان شده در جامعه بود و در ابعادی وسيع د
خانواده ها نقش ارتجاعی خود را ایفاء می کرد، 

  ي ساده منگاهي به كال

  ! يك نامه عميق 
  (به ياد مادر انقالبي، زن آزاده و مبارز، روح انگيز دهقاني)
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فرهنگی که باعث آن بود که در سطح جامعه، 
مردها بر زمينه شرکت در عرصه های مختلف 
اجتماعی، به طور عموم باور داشته باشند که 
برتر از زن ها هستند و زنان نيز در ابعاد عمومی 
ز بپذیرند که مردها به راستی سرورند و باید ا

حقوقی برخوردار باشند که زن ها از آن ها 
محرومند. با تسلط فرهنگ مرد ساالرانه در 
ابعادی وسيع در ميان خانواده ها بود که توصيه 
عدم ازدواج به دخترها به عنوان یکی از راه های 
نجات از سلطه مردساالری معرفی می شد. 
اما روح انگيز با توجه به فرهنگ و آگاهی باالی 

ی خود، در مقابل چنان تفکراتی می انقالب
ایستد و به قول خودش "از ميدان به در نمی 

عادات دیرینه و تفکرات ارتجاعی در  با رود". او
کند و حتی در نامه به  می مبارزه ميان مردها

همسری که از تبار آن مردان نيست فرصت می 
یابد تا با تکيه بر وقار و احترامی که زن 

يط دانشگاه بر انگيخته، همکالسی کاظم در مح
شادی خود را به عنوان یک زن از این امر ابراز 
داشته و بر ضرورت مبارزه با تفکرات مردساالری 

  تأکيد کند.
بدون شک چنين خصوصيات عالی انسانی در 
وجود زن آزاده ای مثل روح انگيز، نمی توانست 
بدون وجود یک برخورد کمونيستی نسبت به 

فيق کاظم و سایر مردان مسئله زن از سوی ر
چون رفيق بهروز دهقانی که  -حول و حوش او 

اتفاقًا بيشترین تأثير مبارزاتی را روی وی داشت 
و شدیدًا مورد احترام و عالقه روح انگيز بود و 
همچنين رفيق صمد بهرنگی که از نزدیک ترین 

  تجلی یابد. -یاران او و خانوداده اش بود 
 چهل اسط دههتاریخ نگارش این نامه او

 شمسی ست. در آن سال ها به موازات وقوع
 و "سفيد انقالب" از پس اقتصادی تحوالت

 توسط شده طراحی" ارضی اصالحات"
ما،  سلطه تحت جامعه ایران، در امپریاليست ها

 بورژوازی. بود چشمگيری و بزرگ تحوالت آبستن
در تمام  شاه، کودتایی رژیم قامت در که وابسته

 خود پایگاه گسترش و تحکيم ولعرصه ها مشغ
 شده دیکته های برنامه اجرای با بود، جامعه در

 های چکمه زیر در جهانی داران سرمایه توسط
 چه هر غارت هدف با را ایران بازار دیکتاتوری،

 ارزان کار نيروی استثمار و طبيعی منابع بيشتر
 اربابانش، توسط ایران زحمتکشان و کارگران
 های گذاری ایهسرم گسترش بمنظور

 می آماده ها سرمایه این هجوم امپریاليستی و
 جاری های تضاد وجه یک تنها این اما. ساخت

نمی توانست  تحوالت این طبيعی بطور. بود
 تمامی در را ما ملتهب و سلطه تحت جامعه
 بر که بطوری. ندهد قرار تاثير تحت اجزایش
سال  آن در سياسی و اقتصادی تحوالت بستر
 زده خفقان جامعه در نوینی تکاملی اصرعن ها،
 و رشد سرعت به و گشته پدیدار کودتا، از بعد
 نسل تولد آبستن جامعه. کردند می نمو

 روشنفکران انقالبی، عناصر از نوینی
 و نوین های ایده و تفکرات انقالبی،
 که بود اوضاعی چنين در. بود متعالی
 کمونيست های سياهکل، رزمندگان نسل
نامه روح انگيز گوشه  .یافتند لدتو فدائی

ای از پيش زمينه های این فضا را منعکس 
می کند؛ وقتی که از "نطق" کاظم راجع 
به "الدوز و کالغ ها" به وجد می آید و آرزو 
می کند که آن جا بود تا او را تشویق و به 
مردم می گفت که چه همسر آگاهی 
دارد. چرا که دوره، دوره رویيدن جوانه 

رأت و ظهور "الدوز" و کالغ دانایی های ج
ست که می کوشد از زبان حقيقت گوی 
بچه ها به مردم رخوت زده و از خود بيگانه 
درس حقيقت جویی و زندگی و خيزش 
برای مبارزه بر عليه دیو استبداد دهد. تنها 
چند سالی پس از نگارش این نامه است 
که ما می بينيم روشنفکر انقالبی که اینک 

ه سالح نقد (یعنی تئوری انقالبی) مجهز ب

شده، با درک وظایف تاریخی خویش، در 
تالش برای نقد با اسلحه برای تغيير وضع 
موجود به ميدان می آید و با وثيقه گذاردن 
خون خود به ترویج آگاهی به منظور تغيير 
جامعه برمی خيزد. او با عمل خویش راه 
گشا می شود، "پيوندها" سرانجام می 

و جامعه رخوت زده به شور زندگی گيرد 
می افتد و فرزندان انقالبيش را در آغوش 

چنين بود که نقش  گرم خود می گيرد.
انقالبی چریک فدائی خلق، رفيق کاظم، 
همسر و یار روح انگيز، تنها به ایراد "نطق" راجع 
به "الدوز و کالغ ها" محدود نماند. زمانی که 

م و بهروز و .... پای عمل به ميان آمد، امثال کاظ
، این رشيدترین جوانان آن نسل با پراتيک و 
عمل شان نشان دادند که چگونه به سطح 
"ماهی سياه کوچولو" ی خنجر بدست تکامل 
یافته و حاضر شدند تا برای از بين بردن عامل 
اسارت توده ها، گلوی "مرغ ماهی خوار" را 

  بدرند. 
برای درک عينی شرایطی که این نامه در 
چارچوب آن نوشته شده و شناخت عينی از 
محيطی که نویسنده نامه به مثابه یک زن آزاده 
در آن بسر می برد باید کمی بيشتر مکث کرد. 
خطاب روح انگيز در این نامه، کاظم سعادتی 
است که  در سال های مورد بحث در ميان 
رفقای تبریز و به ویژه در ميان دو یار ارزشمند و 

اش یعنی صمد و بهروز به سر فراموش نشدنی 
می برد؛ همان رفقائی که در ثقل تحوالت 
مربوط به پروسه آمادگی و تدارک نظری و 
عملی برای تشکيل بزرگترین سازمان 
کمونيست ایران یعنی چریکهای فدائی خلق 
ایران قرار داشته و تداوم فعاليت های شان در 
کنار انقالبيون کبيری نظير رفيق مسعود احمد 

ده و امير پرویز پویان و عباس مفتاحی، چند زا
سال بعد سرانجام منجر به تولد سازمان 
چریکهای فدائی خلق شد. اتفاقی نبود که 
کوتاه زمانی بعد، همين کمونيست های فدائی 
بودند که در نخستين مصاف های بزرگ مرگ و 
زندگی با ارتجاع، که می کوشيد شکوفه های 

م  پرپر کند، با نثار جرأت را  با شکنجه و اعدا
خون خود، ایستادند و با این عمل انقالبی در 
نگه داری و حفاظت از موجودیت این سازمان 
نوپا، این سالح گرانبهای طبقه کارگر ایران یعنی 
چریکهای فدائی خلق نقشی جاودانه ایفا 
کردند؛ و بيهوده نبود که مرگ آن ها سرودی 

پاکشان به شد برای تداوم یک راه نوین و خون 
پرچمی تبدیل گشت برای به ميدان آمدن صد 
ها و هزاران بهروز و کاظم دیگر. آری! نسلی که 
روح انگيز این زن آزاده در ميان آن ها پرورش می 
یافت به ضرورت زمان پاسخ دادند و به همين 

علت هم به تباری جاودان در تاریخ ميهن ما بدل 
  شدند.  

کمونيست های  اما بهای چنين موفقيتی برای
فدائی، این مظاهر شجاعت و پاکی ارزان 
نيست... دشمن هراسان و وحشت زده به درو 
کردن گل های سرخ و پرطراوتی که در این 
دشت تفتان رویيده اند بر می خيزد. محبوب و 
مخاطب نامه روح انگيز، یعنی کاظم یکی از 
اولين این گل هاست که اسير تيغ جالد می 

  شود...  
به دام دژخيمان فتاده است برای آن  او که

که زبان باز نکند دشمن را می فریبد، به 
خانه و نزد عزیزان و جگر گوشه هایش 
می رود؛ زهر بکام می کشد و برای 
اطمينان از نابودی خویش رگ های دست 
خود را می زند... او با مرگی هولناک ولی 
افتخار آميز بدست توانای خودش در راه 

از اسرار خلق خون خود را با  امانت داری
شجاعت تمام بر زمين ریخت و دشمن را 
در حسرت دستيابی به اسرار سينه 
ستبرش باقی گذاشت.... او با نابودی 
خویش، آن هم در حالی که تنها چند روز از 
تولد دومين کودکش می گذشت زخم 
عميق دیگری بر پيکر دشمن هار زد که 

او یارانش می پنداشت کاظم را و از طریق 
را در چنگال خود دارد. مرگ فجيع کاظم، 
اما پایان درد روح انگيز نيست، مزدوران 
سرمایه برادر کبيرش بهروز را ساعت ها و 
روزها و روزها شکنجه کردند و پيکرش را 
در زیر شکنجه دریدند و او را پرپر کردند، 
اما  حسرت تسليم او  همچون داغی 

اند و پژواک عميق بر قلب سياه ارتجاع م
فریادهای بهروز بر سر شکنجه گرهای 
دژخيم "بيشرف ها از جان مردم چه می 
خواهيد..." خيلی زود دیوار اسارتگاه های 
مخوف را درنوردید و به سرب های داغ و 
مذاب سالح زنان و مردان چریکی بدل شد 
که با شليک کينه طبقاتی بهروز، سينه 

  ارتجاع را مشبک کردند....  
به رغم تحمل درد طاقت فرسای ناشی  روحی

از زخم مرگ فجيع محبوب و برادر خویش و تا 
سال های طوالنی رفتن به درب زندان ها برای 
مالقات با برادر دیگرش (محمد دهقانی) در 
زندان، و در حالی که مزدوران رژیم شاه خود او 

به هنگام فرار  ١٣۵٢و مادرش را نيز در سال 
قصر، مدتی به عنوان  رفيق اشرف از زندان

گروگان زندانی نموده و کودک شيرخواره اش را 
از وی جدا کردند، ولی توانست تحقق یکی از 
آرزوهایی که آن ها برایش به پا خاسته بودند 
یعنی فرو ریختن بنای پوسيده رژیم شاه توسط 
کارگران و  خلق های تحت ستم را گرچه در 
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در آن غيبت عزیزترین هایش به چشم ببيند. 
سال های پرشور مبارزاتی که توده های 
رنجدیده و عاصی از دیکتاتوری بپا خاسته بودند، 
هيچ تظاهراتی نبود که روح انگيز در آن شرکت 
نداشته باشد. سپس او با تجربه ناشی از افکار 
و محيط مبارزاتی ای که در آن به مثابه یک زن 

بود،  مبارز و آگاه و یک مادر انقالبی پرورش یافته
توانست چهره ارتجاعی و زن ستيز رژیم 
جمهوری اسالمی، رژیمی که فریبکارانه خود را 
برآمده از انقالب توده ها جا می زد را خيلی زود 
تشخيص دهد و به مبارزه بر عليه آن بپردازد. او 
در تظاهراتی که در تبریز صورت می گرفت 
شرکت می کرد و حتی یک بار در تظاهراتی که 

تراض به اجحافات جمهوری اسالمی عليه در اع
معلمين بر پا شده بود، روح انگيز با شجاعت و 
شهامت خاص خود با حزب الهی ها که در آن 
زمان با نام نيروی خودسر با چماق و زنجير برای 
برهم زدن هر تظاهراتی گسيل می شدند در 
  افتاد و از دست یکی از آن ها زنجيرش را گرفت. 

ادامه راه نسل کاظم ها و بهروز ها روح انگيز در 
و پيگيری برای تحقق آرمان های نهایی عزیزان 
خویش، به رغم سرپرستی از دو جگر گوشه 
اش که ثمره زندگی با کاظم بودند، زندگی و دار 

و ندارش را به خدمت اهداف یاران کاظم و بهروز 
 و اشرف نهاد.

از برخوردهای ارزشمند و برجسته روحی ، یکی 
به مثابه مرکزی برای رفقای  خانه اشر دادن قرا

چریکهای فدائی خلق بود که در کردستان 
 . دست اندر کار مبارزه مسلحانه با رژيم بودند

خانه اين مادر انقالبی مرکزی ،  ها ن سالآدر 
بود برای رفقائی که از طريق تبريز به کردستان 
می رفتند و يا از آنجا بر می گشتند. روحی در 

وران با احساس مسئوليتی تقدير انگيز اين د
همه هستی و دار و ندارش را در راه انقالب به 

 کار گرفت.  
در  ۶٠سرانجام روح انگيز در تير ماه سال 

مواجهه ای اجتناب ناپذیر با مزدوران 
دستار به سر امپریاليسم در جمهوری 
اسالمی رو در رو و دستگير شد. در 

ه در مقابل انتخابی دردناک اما قاطعان
دژخيمانی که با نقشه ای پليد برای انتقام 
و ریختن خون این زن آزاده ظاهر شده 
بودند، استوار ایستاد و سرانجام در حالی 
که داستان تعرض او به آخوند جالد، 
موسوی تبریزی در سياهچال و سپس 
شعارها و فریاد وقفه ناپذیر کينه اش بر 
سر جالدان شب پرستی که در جوخه 

عدام وی حضور داشتند، در ميان مردم ا
تبریز سينه به سينه نقل گشت، توسط 
رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی اعدام 
شد و سر بر همان خاکی نهاد که محبوب 
و همسرش در فرجام راه عشق به 
زحمتکشان، ساليان پيش در مقابل 

  دیدگان خود او بر آن آغوش گشوده بود.
هدیدات" عاشقانه، در نامه به کاظم، روحی با "ت

دلتنگی اش از غيبت و دوری کاظم را به او بيان 
  می کند:

".... به جان عزیزت قسم می خورم اگر جواب 
نامه ام بيش از یک هفته طول بکشد، تا آخر 
عمرم نامه ای به تو نخواهم نوشت. این آخرین 
تصميم من است.حاال خودت می دانی، منتظرم 

  پيشم بيایی...." 
ز اما نمی توانست در مقابل خلق روح انگي

در مقابل آن ها که عاشقانه دوستشان 
داشت بر سر تصميم خود بایستد. در سال 

و پس از آن که بدنبال مرگ کاظم برای  ۶٠
سال ها، هيچگاه نامه ای از او دریافت 
نکرده بود، یکبار دیگر تصميم گرفت تا برای 
آخرین بار برای محبوبش "نامه" بنویسد و 

م هستيش را در آن نهد و این در زمان تما
جان باختن خود او بود.  روحی با آن "جان 
شيفته"، آخرین نامه به محبوبش را با 
سرفرازی تمام و به همان شيوه ای که 
کاظم با خون خود نوشته بود، با چگونگی 

  مرگ پر افتخارش و با یاد او نوشت... 
هنوز هم نغمه های آبی صدای کودکانه و 

یای اولدوز بر پشت کالغ دانا، مسافر بی ر
خستگی ناپذیر محله های فقر و زحمت 
تبریز است که از زبان روح انگيز در آخرین 
لحظات زندگی، در زمانی که گلوله های 
آتشين دیو ارتجاع، زبونانه و دیوانه وار به 
سينه گرمش شليک می شد، لبخند زنان 
و نجوا کنان خطاب به محبوبش می گفت 

...آخرش تو در پيشم نماندی ... اما که .
خيالی نيست، محبوب من! .....اکنون 
سبکبال و آزاد، با آخرین لبخند، من به تو 

  می پيوندم!...
  شفق -ع 

e.shafagh@yahoo.com 
  ١٣٩١تير  ۵

 

  18از صفحه     ..... نادان بر زمينت مي زند
  ۵کرده است! را "فرخ" خطاب می

های منفور و  وش کرد. شرکت در چنين مناظراتی و نشستن در کنار چهرهبر این باورم که نباید مرزهای بين خلق و ضدخلق را مخد
ها،  جانبه دشمنان توده آیند باید برای افشا کردن همه بر این باورم که از فرصت هایی که پيش می دانم. کردنی می ضدخلقی را، چنين مخدوش

  باید در مجرای تجزیه و تحليل طبقاتی به انجام درآید. می از جمله جمهوری اسالمی، اربابانش و پادوهایش استفاده کرد و چنين امری
را داشته باشيم؛ چرا که اگر اینگونه نباشد با به اصطالح "دفاع"   کنيم در چهارچوبی از موضعی دفاع کنيم باید توان آن بر این باورم که اگر قبول می

ن" از گذشته کافی نيست! باید آموخته و به کار بگيریم و فراموش نکنيم که گاه: "بر تنها "پند گرفت ایم. ناشيانه خود امتياز بزرگی به طرف مقابل داده
  زند نادان دوست". زمينت می
 nader.sani@gmail.com ،www.nadersani.net ١٣٩١مردادماه  ۶جمعه ،  استکهلم، سوئد -نادر ثانی 

  

  ها: پانوشت
  توانيد یافته و بخوانيد: ) این نوشته را در آدرس زیر می١

yat_va_farrokh_negahdar_dar_bbc.htmpolitical4/mohammad_hoshi_aghali-http://nadersani.net/farsi  
  
  ) به بخشهای چهارگانه این برنامه در آدرسهای زیر دسترسی دارید:٢

http://www.youtube.com/watch?v=EScqdt_Txoc  وhttp://www.youtube.com/watch?v=jLqzEu_9DVM  
http://www.youtube.com/watch?v=usEBG0FJqfk  وhttp://www.youtube.com/watch?v=Z9U4qvs9Ldk  

  
ورد حزب توده و بختکی که این جریان ضدخلقی بر مبارزات بهترین فرزندان خلق های ما انداخت به نوشته تازه رفيق اشرف دهقانی، ) در م٣

ها  نامه هایی که از این کتاب شده است مراجعه نمایيد. به برخی از این معرفی "چریکهای فدایی خلق و بختک حزب توده خائن" و به معرفی
  رس های زیر دسترسی داشته باشيد:توانيد در آد می

political4/mohsen_noorbakhsh_hezbe_tudeh.htm-http://nadersani.net/farsi  
political4/maryam_rasai_darmorede_ketabe_raigh_ashraf_dehghani.htm-http://nadersani.net/farsi  

tical4/abdollah_bavi_bakhtake_hezbe_tudeh.htmpoli-http://nadersani.net/farsi  
political4/nader_sani_bakhtak.htm-http://nadersani.net/farsi  

  به بعد توجه نمایيد. ٣٠:٨دقيقه و از  ٢تا  ٣٠:١های این فرد در بخش دوم برنامه از دقيقه  ) از جمله به گفته۴
  ای از ایرج مصداقی مراجعه نمایيد: توانيد به نوشته های بسياری از این تماس ها علنی شده و موجود هستند. از جمله می ) نمونه۵

political4/iraj_messdaghi_az_kamravai_ta_edam.htm-.net/farsihttp://nadersani  
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  زلزله آذربايجان،
  افشاگرِ ماهيت ضد خلقي

  اسالمي!جمهوري  
بعد از  ۵مرداد ماه حدود ساعت  ٢١روز شنبه 

در مقياس ریشتر ،  ۶٫٢ظهر زلزله ای به قدرت 
استان آذربایجان شرقی را لرزاند و دقایقی بعد زلزله دیگری نزدیک به 

پس   ۶٠همين قدرت ، این منطقه را در نوردید و به دنبال آن هم حدود 
بودند، دلهره و وحشت هر چه  لرزه که هر کدام تداوم بخش این فاجعه

بيشتر توده های رنجدیده  را باعث گشتند. هراسی که هنوز هم ادامه 
موسسه ژئوفيزیک دانشگاه تهران ، مرکز این زمين لرزه بنا بر گزارش دارد. 
کيلومتری هریس قرار داشته  ٣٥کيلومتری ورزقان،  ١٩کيلومتری اهر،  ١٧

رگرفته تا جائی که اهالی آذربایجان اما دامنه آن، مناطق وسيعی را در ب
غربی هم این زلزله را احساس کردند و بعضی مناطق چون شهر تبریز 
بارها به لرزه در آمدند و اکثر مردم عمال شب ها را در خيابان ها به روز 

  می کنند.  
 ٧٠بر اثر این زلزله که قریب به هزار روستای منطقه را در بر گرفت، 

ستای هریس و تقریبا کليه روستاهای منطقه ورزقان رو ١٢روستای اهر و 
شدیدا صدمه دیده و برخی از روستا ها با خاک یکسان گشتند تا جائی 
که یکی از کسانی که برای نجات اهالی یکی از روستاهای ورزقان تالش 
می کرد گفته است که این روستا به یک گور دسته جمعی تبدیل شده 

ه شهردار ورزقان اعالم کرده است که است. به همين دليل هم هست ک
روستاهای اطراف شهر او کامال تخریب شده و هزاران کشته بر جای 
گذاشته اند. اما عليرغم چنين اظهاراتی، رسانه های دولتی در جمهوری 

نفر مجروح خبر دادند و این در  ٢٦٠٠کشته و حدود  ٢٥٠اسالمی تنها از 
ت تا روز بعد از زلزله هم از اعالم حاليست که روزنامه های کيهان و رسال

صدا و سيمای جمهوری اسالمی هم پوشش خبر آن خود داری نموده و 
  الزم را به این فاجعه نداد.

زلزله در آذربایجان ماهيت مناسبات ضد خلقی موجود و رژیم جمهوری 
اسالمی را هر چه عيان تر به نمایش گذارده است. در بسياری از نقاط 

کاناتی که برای جلوگيری از عواقب مرگبار این فاجعه طبيعی دنيا بدليل ام
 دهند ریشتری کشته نمی ۶مهيا شده است، زلزله هائی با قدرت حتی 

اما در ایران تحت سلطه جمهوری اسالمی، بدليل ماهيت ضد خلقی این 
رژیم، چنين زلزله ای هزاران کشته و مجروح و آواره بر جای گذاشته و این 

ر ت که متخصصين زلزله شناسی اعتراف می کنند که اگدر شرایطی اس
داده بود   صبح رخ  ٥بعد از ظهر ساعت  ۵این زلزله به جای ساعت 

در این حال  گذاشت!   همانند زلزله بم چندین هزار کشته بر جای می
مقامات جمهوری اسالمی کمک های اضطراری ای که سرعت انجام آن 

نيان را نجات دهد بسيار دیر شروع کردند ها می تواند جان بسياری از قربا
ساعت پس از زلزله ، دستور توقف جستجو  ٢٤و از آن هم بدتر کمتر از 

برای یافتن قربانيان این فاجعه را صادر کردند در حالی که هنوز احتمال 
وجود تعداد بسياری زنده یا زخمی در زیر آوارها وجود دارد. به دنبال این 

ن هالل احمر ، وسعت زلزله را "عظيم" اعالم کرد.  فاجعه یکی از کارکنا
احمر در شهر هریس به خبرگزاری "دویچه وله"   با این حال سرتيم هالل

زدگان تا کنون به دليل "برخی  گفته است که "اسکان و تغذیه زلزله
و همين واقعيت نشان می دهد که  ها" صورت نگرفته است" ناهماهنگی

مک به صدمه دیدگان این زلزله و عدم تأخير جمهوری اسالمی در ک
تخصيص امکانات و منابع مادی الزم برای رسيدگی به اهالی ستمدیده 
هر لحظه به ابعاد ویران گر این فاجعه بر دوش توده های تحت ستم 
افزوده است. افزون بر این مردم انسان دوست منطقه که مستقال اقدام 

رفتار سرکوبگرانه مزدوران رژیم به کمک به فاجعه دیدگان نموده بودند با 
روبرو شده و به این ترتيب ابعاد کمک های مستقل مردمی به قربانيان نيز 

  محدودتر گشت. 
رفتار ضد خلقی جمهوری اسالمی با توده های زلزله زده و هستی 
باخته، خشم افکار عمومی را هر چه بيشتر بر عليه این رژیم برانگيخته تا 

دست چين شده جمهوری اسالمی نيز به این  جایی که نماینده مجلس
واقعيت اعتراف کرده و از "جریحه دار" شدن احساسات عمومی در اثر 
رفتار حکومت با قربانيان صحبت کرده است. فاجعه دردناک زلزله در 
آذربایجان بار دیگر نشان می دهد تا زمانی که جمهوری اسالمی بر اریکه 

  دم ما پایانی نخواهند داشت.قدرت است ، درد ها و رنج های مر
چریکهای فدائی خلق این فاجعه دردناک را به مردم ایران و به خصوص به 

تسليت گفته و خود را در غم آن ها شریک می مردم درد دیده آذربایجان 
  داند.

  
  نابود باد رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی!

  
  چریکهای فدائی خلق ایران

    
   ٢٠١٢آگوست  ١٢ – ١٣٩١مرداد  ٢٢

 

   از صفحه آخر   نامه اي به ياران.....

کننده است. البته الزم است تاکيد نا گفته ای است که امروز در جنبش در اختيار ما قرار می گيرد و چقدر برای شناخت تفکر توده ای ارزنده و کمک 
های کنم که اين اطالعات و وقايع نا گفته فقط در اين کتاب نيست، بلکه در کتاب بذرهای ماندگار و در جدال با خاموشی و مصاحبه ها و نوشته 

م گمشده هايم را در آنها پيدا ديگری از رفيق اشرف دهقانی و رفقای مبارز ديگرهم شاهد اش هستم و با مطالعه آنها  هميشه احساس می کن
  می کنم.

با يک این مطلب را هم بيان کنم که تازه کتاب جديد رفيق اشرف در مورد حزب توده را خوانده و تمام کرده بودم که در شهری که زندگی می کنم ، 
ل بحث به مسائل سياسی کشيد و دقيقه ای با هم در يک مسيرحرکت کرديم. طبق معمو ٢٠پيرمرد مسن توده ای مواجه  شدم که حدودًا 

گفتن زمانيکه  شروع به تشريح خيانتهای حزب توده در رژيم شاه و رژيم جمهوری اسالمی کردم ديگر طاقت نياورد و شروع کرد به جای رد آنها به 
واقعی است، و چون تاريخ  اراجيفی که نشان دهنده بی صداقتی او بود و يا بهتراست بگويم نشان می داد که با آن سن و سال يک توده ای

 حزبش با خيانت، عوام فريبی و بی صداقتی همراه است و هيچ چيز برای دفاع از خود در چنته ندارد به همين دليل به گفتن اراجيف متوسل می
کنيد و برعکس من  شود.  در آخر بحث مان بمن گفت که شما به من توهين کرده ايد و من گفتم اتفاقا اين شما هستيد که داريد توهين می 

هين هيچگونه توهينی به شما نکردم و نخواهم کرد. آنچه من گفتم تنها بيان واقعيت سياستها و مواضع حزب شما بود اگر شما بيان واقعيت را تو
مهم کتاب به عقيده  ئلابه هر حال باز يکی از مس تلقی می کنيد به این خاطر است که آن مواضع و سياستها در واقعيت خيانت کارانه بوده اند.

من نشان دادن نفوذ ساواک شاه  در حزب توده و يا همکاری اين حزب با جمهوری اسالمی می باشد که  با اسناد و مدارک کافی نشان داده 
زشکاری های اين شده است. از اينکه حزب توده در آن سالها کشتار مردم آذربايجان را تائيد می کرده و دهها  سند و مدرک ديگر در رابطه با سا

  جريان که جای کوچکترين شک و شبهه ای در خيانتهای اين حزب نمی گذارد.
د چگونه برايم جالب است که بدانم ، زمانيکه افراد وابسته به اين حزب و يا جريانات  مشابه به اعالميه ها و نوشته های گذشته خود رجوع می کنن

واقعيت اين است که کسی که قلب اش . قابل توجيه نيستاستداللی  تهوع آوری که با هيچو نوشته های دروغين و  فکر می کنند. تحليلها
 آگاهانه برای توده ها می تپد، آگاهانه و طبقاتی مسائل را نگاه می کند.  امروز پس از گذشت سی و سه سال از قيام پر شکوه بهمن حقانيت

ا را می بينم و احساس می کنم که برای نابودی دشمن، باید با پيگيری  راه آن نوشته های رفقای انقالبی مانند احمد زاده ها ، پويان ه
را  کمونيستهای کبير فدایی و رهروانشان که ادامه دهندگان در جدال با خاموشی هستند، پرچم جسارت و اميد و مبارزه بویژه در ميان نسل جوان

  ميشه نشان داده و نشان خواهد داد پيروزی از آن خلقهاست.همانطور که تاريخ ه همچنان در جنبش. در اهتزاز نگاه داشت.
  با درود به خلق مبارز ايران 

  .و با درود به تمامی رفقای انقالبی که برای تحقق آرمانهای کمونيستهای فدایی در هر سطح و شکلی پيکار می کنند
   ١٣٩١مرداد   -صادق واليتی

 

 اجساد شماري از قربانيان زلزله در آذربايجان شرقي
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کتاب جدید رفيق اشرف دهقانی  با دیدن آفيش 
تحت عنوان "چریکهای فدائی خلق و بختک 
حزب تودۀ خائن"  و معرفی هائی که در رابطه 

 ،ها دیده و خوانده بودم  با این کتاب در سایت
شدیدا مشتاق بودم که این کتاب را بدست 
 آورده ومطالعه کنم چون احساس می کردم که

واالتی که در رابطه با ئبه برخی از سحتما باید 
حزب توده و چگونگی نفوذش در سازمان 

ها بود که ذهنم را  چریکهای فدائی خلق  سال
اشغال کرده بود پاسخ داده باشد. به همين 

که باالخره کتاب را تهيه کردم  دليل هم وقتی
و با  فورا و با ولع تمام شروع به خواندن کردم

ب متوجه شدم که اشتباه نمی کرده مطالعه کتا
ام و این کتاب نه تنها به یک سری از آن 

واالت پاسخ داده بلکه به روشنی نشان ئس
سازمان چریکهای فدائی خلق داده که چگونه 

ایران که با نام و یاد حماسه سازان پر افتخار 
معرفی می شد در شرایط بعد از  سياهکل،

ن به بيراهه برده قيام با نفوذ افکار توده ای در آ
هم در بطن شرایط احساسی و  شد، آن

که سيلی از نيروی  ۵٧هيجانی دوران قيام 
جوان تشنه آگاهی و تشنه آشنایی با تئوری 
انقالبی مبارزۀ طبقاتی در راه رهایی کارگران، 

های تحت ستم ، به سوی  زحمتکشان و خلق
آن سازمان سرازیر شده بودند. سرانجام هم 

ده ای ها بخش بزرگی از آن دیدیم که تو
سازمان یعنی "اکثریت" را دست در دست حزب 
خائن توده به منجالب حمایت از رژیم سرکوبگر 

  جمهوری اسالمی کشاندند. 
با نگاهی به تبليغات اخير رسانه ها و بنگاه 
های سخن پراکنی امپریاليستی فورا متوجه 

ها تبليغات زهر آگينی را بر  می شویم که آن
کمونيسم انقالبی سازمان داده و در عليه 

تالش اند تا با جا انداختن حزب خائن  توده ، و 
اساسا جریانات (توده ای و اکثریتی) و تفکر 
توده ای به جای کمونيسم و چپ انقالبی، 
کمونيسم و تفکر انقالبی چپ را ایزوله و بد نام 

ها برای گمراه کردن جوانان مبارز و نا  کنند. آن
ذشته نکبت بار این جریانات به هر آگاه از گ

ه تحریفی دست می زنند.  در چنين شرایطی  ب
واقع یک همچين نوشته ای که با صراحت و 
صداقت کالم نگاشته شده است ميتواند یکی 
از معيارهای علمی مارکسيستی برای شناخت 
و تعيين ماهيت جریاناتی از این قبيل باشد و 

ات گمراه پاسخی دندان شکن به چنين تبليغ
  کننده ای.

، نویسنده  ١٧در قسمتی از کتاب در صفحه 
اشاره ای دارد به مورد اعتصابات کارگران مبارز 

و نقش حزب توده  ١٣٢۵نفت جنوب در تير ماه 
در مقام اعتصاب شکن و تبانی با دولت وقت به 

جا که در  نخست وزیری قوام السلطنه. از آن
ان عينی همين رابطه با خاطرات یکی از شاهد

این حرکت آشنائی داشتم تصميم گرفتم تا آن 
خاطرات را به این وسيله در اختيار عموم بگذارم 
تا همگان ببينند که رفيق اشرف دهقانی در این 

که از اعتصاب شکنی حزب توده  کتاب وقتی
سخن می گوید بر واقعيتی انکار ناپذیر انگشت 

  گذاشته است. 
 تأکيد کنم آن قبل از هر چيز ضروری است که

چه در زیر مالحظه می کنيد قسمتی از نوشته 
زنده یاد حسن مياحی، یکی از بستگان من 
می باشد که در همان زمان در شرکت نفت کار 

خاطرات خودش را به رشته تحریر در  می کرده و
چند سال پيش من از این خاطرات   .است آورده

 نرا مطالعه نمودم  و حال در ای مطلع شده و آن
جا آن قسمتی که در رابطه با اعتصاب کارگران 

  شرکت نفت می باشد را عينأ نقل می کنم:
کارگران  ١٣٢۵"...اعتصاب پيروزمند سال 

های دقيق  نفت آغاجاری حاصل بررسی
کارگران مطلع به رهبری زنده یاد حفيظ 
اهللا کيانی بود. اگر کيانی و همفکرانش 

طق بدون مشورت با سایر کارگران در منا
خيز و پاالیشگاه پنجاه هزار نفری  نفت

آبادان عجوالنه دست به اعتصاب ميزدند، 
کيانی . کردند شاید موفقيتی کسب نمی

و یارانش پس از مشورت و تبادل نظر های 
طوالنی با علی اميد قهرمان مبارزات 
کارگری پاالیشگاه آبادان و حسنعلی 
للری، کارگر بسيار آگاه مسجد سليمان 

اطق نفتخيز و کسب اطمينان از مرکز من
پشتيبانی کارگران سراسر شهرهای 
جنوب، در روز بيستم اردیبهشت سال 

با برنامه ای از پيش آماده شده  ١٣٢۵
  اعتصاب بياد ماندنی زدند.ه دست ب

که  روز بدرازا کشيد. هنگامی ١۴اعتصاب 
های  شرکت نفت دریافت که اگر بخواست
ران در کارگران پاسخ مثبت ندهد، کارگ

ه سراسر مناطق نفتی جنوب دست ب
اعتصاب نامحدود خواهند زد، با 

تمامی خواسته های ، دستپاچگی 
اعتصابيون را بدون ذره ای کم و کاست 

  پذیرفت.
، شرکت نفت ، سه روز پيش از آغاز اعتصاب 

آقای مهندس شکيب رهبر حزب توده آغاجاری 
 اتهام تدارک اعتصاب از کار برکنار و ازه را ب

منطقه اخراج کرد. شرکت نفت و استاندار خائن 
مصباح فاطمی اطمينان داشتند با اخراج 
مهندس شکيب اعتصاب رخ نخواهد داد. غافل 
از اینکه مهندس شکيب مطلقأ درجریان اعتصاب 

قدر پنهان کاری شده بود که  قرار نگرفته بود. آن
همه تالش  مهندس شکيب رهبر حزب از آن

و نميدانست کارگران  بود گسترده بوئی نبرده
بيستم اردیبهشت دست از کار خواهند (در) 

  کشيد.
ابتکار زنده یاد علی اميد ه کاری ب این پنهان

قهرمان مبارزات کارگری پاالیشگاه آبادان صورت 
حزب توده هرگز اجازه  گرفت. او ميدانست
که چهار وزیر از  ویژه آنه اعتصاب نخواهد داد. ب

توده در کابينه قوام سران طراز اول حزب 
خواستند  السلطنه عضویت داشتند، هرگز نمی

اعتصاب کارگران خللی در این همکاری وارد 
  آورد.

اقدامات مزورانه حزب توده برای شکست 
زودی آشکار گردید. به دستور ه اعتصاب ب

قوام السلطنه، مظفر فيروز وزیر کار 
ستادی در اداره ی مرکزی شرکت نفت در 

نظارت بر اعتصاب ایجاد کرد،  آبادان برای
دکتر جودت را که شغل مهمی در کابينه 

زمان از  همراه آورد. همه داشت ب
مصطفی العریس دبير دوم سازمان 
جهانی کارگران که مقر آن در بيروت بود 

  خواهش کرد که به آبادان بياید.
ظاهرا به وزیر کار گفته بودند که از چندی پيش 

نامه با مصطفی  حفيظ اهللا کيانی بوسيله

خواست  العریس ارتباط داشته است. شاید می
از آشنایی العریس با آقای کيانی سوء استفاده 

  کرده و اعتصاب را بشکست بکشاند.
 روز ششم اعتصاب، دکتر جودت با پيام
هائی از وزیر کار و دبير دوم سازمان 
جهانی کارگران به آغاجاری رفت . 

تصاب خوشبختانه موفق نشد رهبران اع
اعتصاب قانع کند، و ه را برای پایان دادن ب

از همه مهمتر نتوانست کيانی را برای 
مالقات با وزیر کار و العریس به آبادان 
 ببرد. دکتر جودت ضمن صغرا و کبرا چيدن

ها برای فریب کارگران اعتصابی، اظهار 
همکاری حزب ه داشت که اعتصاب شما ب

اند و در با دولت زیان جبران ناپذیری ميرس
نهایت ، مصالح عاليه حزب را با خطر جدی 

  روبرو ميکند.
حفيظ اهللا کيانی با شجاعت کم نظيری در 

عقيده ی من ه پاسخ دکتر جودت ميگوید "ب
و همه کارگران اعتصابی، اگر اعتصاب 

زیان حزب است نه ه خورد، به شکست ب
  عدم همکاری حزب با قوام السلطنه ".

ت و شرکت نفت در روز هشتم اعتصاب ، دول
منتهای درماندگی، دکتر جودت را با یک 
هواپيمای ویژه که تنها مسافر آن دکتر جودت 
بود، به آغاجاری فرستادند. دکتر جودت آخرین 

کارگران اعتصابی داد و آمرانه از ه التيماتوم را ب
ها خواست که به سر کارها برگردند و اجازه  آن

ودتان است دهند وزارت کار که وزیر آن از خ
یعنی مانند هر یک از شما عضو حزب ميباشد، 

های قانونی تان رسيدگی کند. در  به خواست
اواخر سخنرانی دکتر جودت ، نویسنده به 
دعوت حفيظ اهللا کيانی و سایر رهبران اعتصاب 

جا رسيدم. رهبران اعتصاب از دکتر جودت  آنه ب
خواسته بودند  از من بخواهد در محل اعتصاب 

دکتر گفتم، ه بمانم . ضمن مذاکره ب باقی
هندی پشتيبان اعتصاب  کارمندان ایرانی و

کارگران هستند و بهمين خاطر در این هشت 
روزه هيچيک از ما تمایلی برفتن به اداراتمان 

که اعتصاب ادامه دارد از  نداشته ایم. و تا زمانی
کنيم . اضافه  حضور در سر کار صرف نظر می

اعضاء حزب آزادگان و حتا کردم و گفتم کليه 
یکی دو نفر از کارمندان ما روزانه در همين 

  اجتماعات شرکت دارند.
دکتر پس از مشاوره با رهبران اعتصاب مجددأ 
به نزدم برگشت و گفت "دست کم صندوق 
پولی اعتصاب را تحویل بگير. از سراسر کشور 
برای هزینه های جاری اعتصاب مرتبأ کمک 

 ه در حسابداری کار میمالی ميرسد. شما ک
کنيد، ميتوانيد این مسئوليت را  عهده دار گردید 

  . این پيشنهاد را نيز قبول نکردم.
فاصله چند متری من در سایه ه دکتر ب

{اتومبيل} کمانکار مشغول صحبت با 

  تجربه اي از اعتصاب كارگران
 )ب جدید رفيق اشرف دهقانیتأئيد کتا در(
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کارگران بود که دفعتأ سر و صدا و همهمه 
بلند شد. چند نفر دشنام گویان قصد آزار 

. خوشبختانه زنده یاد دکتر را داشتند
هوشنگ عالی پور یکی از برجستگان 
حزب آزادگان و رئيس اداره ی مکانيکی با 
کمک چند نفر دکتر را سوار کمانکار کرده و 
بسرعت از جمعيت دور کردند. کارگران 

دنبال اتومبيل دویدند، اما ه خشمگين ب
خوشبختانه اتومبيل به هواپيما رسيد و 

درون هواپيما ه بدکتر عجوالنه خود را 
  رسانيد، هواپيما به حرکت در آمد.

بعد ها در تهران از کيانی شنيدم که 
کارگران از همکاری حزب توده با دولت 
قوام السلطنه بشدت عصبانی شده، 

  قصد کشتن دکتر جودت را داشتند.
چند روزی پس از پایان اعتصاب و گرفتن همه 
 امتيازات ، تمامی رهبران اعتصاب را شبانه

دستور مصباح فاطمی استاندار ه دستگير و ب
ه خائن ، دستگير شدگان را بدون محاکمه ب

  زندان انداختند.
در همين زمان اعتصاب کارگران پاالیشگاه به 

زد و خورد کارگران ه ب ،تحریکات مصطفی فاتح 
با عشایر بسيج شده، انجاميد که در آن عده 
ه ای از طرفين جان باختند. مرکز حزب توده ب

آتش کشيده شد. علی اميد دستگير و همه 
نخبگان و سرپرستان اعتصاب از کار بر کنار و 

ها شدند. از جمله دستگير شدگان  روانه زندان
نفری زنده یاد دکتر  ۵٣زنده یاد بابازاده از گروه 

ارانی بود. او نيز به دو سال زندان محکوم 
  گردید...  " 

چه خواندید بخشی از خاطرات کسی  آن
است که خود این اعتصاب را به چشم 
دیده و در خاطراتش در باره آن نوشته 
است.  نوشته ای که مطالعه اش  نشان 
می دهد که حزب توده چه سياست 
رذیالنه ای در مقابل اعتصات کارگران 

داشته است.  ١٣٢۵شرکت نفت در سال 
از واقعيت این است که این تنها نمونه  

ب توده با سياست های سازشکارانه حز
رژیم شاه نمی باشد.  همانطور که در 
کتاب "چریکهای فدائی خلق و بختک حزب 
تودۀ خائن" نشان داده شده  اساس 

های حزب توده در بهترین دوره از  سياست
،  ٢٠فعاليت های سياسی اش در دهه 

سازش کاری و منفعت جوئی فرقه ای 
  بوده است.

که به همين دليل هم کتاب جدید رفيق اشرف 
در خدمت اشاعه این آگاهی قرار دارد در زمانه 

ای که نسل مبارز امروزی در جهت درس گيری 
گام بر می دارد از اهميت ، از تجربيات گذشته 

بزرگی برخوردار می باشد. جوانانی که باید 
بدانند که تجربه مبارزاتی و شناخت عينی از 
ماهيت و پراتيک یک جریان کمونيستی است 

نده اهداف و منافع طبقاتی آن که نشان ده
باشد و نه ادعا ها و تبليغات ریاکارانه  جریان می

ای که اشاعه داده می شود. هوشياری نسل 
مبارز امروزی در شناخت و درس آموزی از 
تجربيات کمونيست های فدائی که خون خود را 
پرچم سرخ مبارزات کارگران ، زحمتکشان و 

بارزه ایست های تحت ستم قرار دادند، م خلق
بی امان و متداوم برای کسب آگاهی از تئوری 
 انقالب ، بر افراشتن پرچم سرخ کمونيست

های ضد  های انقالبی ، و افشاء سياست
لترناتيو آکارگری جریانات رفرميست ، خائن  و 

های دست ساز امپریاليستی ، در راستای 
  "اتحاد، مبارزه ، پيروزی !"
  

  مناف فلکی
٢٨- ٠٩- ٢٠١٢   

fmanaf@yahoo.com  

 

های اقتصادی رژیم جمهوری اسالمی،  در پی تعميق و گسترش بحران
های سياسی را بدنبال داشته است، اکنون  که هميشه در پی آن بحران

های  ها در دادگاه توده ها و زحمتکشان با موج جدید دیگری از اعدام
، اعدام همزمان چندین نفر در اهواز که چند فرمایشی روبرو شده اند

ها در  ها بودند، اعدام ها جزء آن منجمله حيدری ها و مختار ،برادر 
نيشابور، بندرعباس و ...... فقط نمونه هایی از اين موج جديد توحش 

قدرت رسيدن این رژیم ه رژیم می باشد، توحشی که از همان ابتدای ب
   آغاز شد.

  
که برای اهداف و خواسته های دموکراتيک بپا شده  ١٣۵٧انقالب سال 

بود توسط رژیم جمهوری اسالمی از همان روز نخست سرکوب شده و 
بدین ترتيب این رژیم با توحشی بيمانند و با خونریزی و سرکوب، ماهيت 

جا که این رژیم با آگاهی کامل بر  خود را به همگان نشان داد و از آن
مردمی اش ـ هرگز از پشتيبانی طوالنی توده  دليل ماهيت ضده اینکه ـ ب

ها برخوردار نخواهد شد، جهت تثبيت خودش  و استمرار بقای اش، نيرو 
های سرکوبش را هر چه بيشتر گسترش داد و در کنار ارتش 
شاهنشاهی بازمانده از رژيم سلطنت، سپاه پاسداران را هم شکل داد. 

کرده و با شيوه های  و در همين راستا قوانين خاص خود را تصویب
گوناگون و به وحشيانه ترین شکلی به سرکوب توده ها پرداخت. در اين 
ه سرکوب سيستماتيک البته اعدام یکی از این شيوه های رايج بود

  . است
  

 به اين ترتيب در جمهوری اسالمی اعدام به يکی از مرسوم ترين روش
امری که  به های ايجاد رعب و وحشت در سراسر جامعه تبديل گشت. 

مسئلۀ حفظ شرایط استثمار بيرحمانه و در تحليل نهایی به بقای دولت 
سعی جا که بر کارکردی اقتصادی استوار است رژیم برميگردد و از آن

کند که آنرا در هماهنگی کامل با شرایط اجتماعی پيش ببرد. به  می
، همين دليل هم هست که  رژیم جدا از تمام احجافات بر توده ها 

تالش ميکند اعدام را قانونی رفع ناپذیر جلوه داده و با کمک مذهب 
شديد نظم ظالمانه  را توجيه نمايد، و با اعمال آن در اين وسعت آن

  را اشاعه دهد. ناپذیری آن را حفظ و تغيير موجود
  

رژیم جمهوری اسالمی که به کمک قوانين ارتجاعی خود سعی 
تالش ، عيت آسمانی بخشد ميکند به "فرهنگ" ارتجاعی خود قط

ميکند که در پناه این "فرهنگ" ـ در مقابل توده هایی که در شرایط 
سخت زندگی مجبور به عمل و مقابله با این رژیم ميشوند سد ايجاد 
کند. و در شرايطی که آن شرايط اجتماعی که رژيم با توسل به 

های  اعدام در جهت حفظ اش بپاخاسته خود بوجود آورنده جرم
های حاصل  ختلف است مجازات اعدام پاسخ رژيم به نابسامانيم

   اين وضع می باشد.
  

که هرگز نتوانسته است تضادهای اجتماعی که ریشه  اعدام با اين
در واقعيت زمينی دارد  را حل کند اما چماق خوش دستی است در 

اراده ضد مردمی شان را ، ها که با توسل به آن  دست ديکتاتور
ند. و به همين دليل هم اعدام برای حاکمان و برای اعمال می کن

توده ها معانی به کلی متفاوتی دارد. برای حاکمان اعدام تداوم 
هاست و برای توده ها و زحمتکشان تجسم قطع  مستقيم بقاء آن

ها بر عليه وضع موجود به  هر گونه بقا و زندگی روزانه، اگر آن
  اعتراض برخيزند.

امعه هر چه وضعيت سياسی حادتر به همين دليل هم در ج
ها نيز افزایش یافته است. چرا که از نظر  شده تعداد اعدام

رژیم اعدام نه صرفا یک مجازات فردی بلکه مجازاتی 
اجتماعی است برای ایجاد وحشت و ارعاب در سطح کل 

  جامعه برای تضمين استمرار حکومت.
، کليتی را بی حقوقی کامل توده هاوجود رژیم جمهوری اسالمی و 

تشکيل ميدهند که توده ها نه بصورت انفرادی و یا فقط با خواستی 
صورت متحد و در صفی ه جدا از سایر خواسته ها، بلکه فقط ب

فشرده ميتوانند عمًال با وضعيت موجود در جامعه برخورد کرده و این 
معلول آن  بی حقوقی کامل تودهکليت را دگرگون سازند، زیرا این 

صادی ـ اجتماعی هستند که این رژیم حافظ آن است و شرایط اقت
رژیم نيز با علم به اینکه نابودی این شرایط اقتصادی ـ اجتماعی، 
نابودی خود رژیم است با سبعيتی هر چه تمامتر به وظيفه ای که بر 
دوش گرفته عمل کرده و به هر وسيله ای برای بقای خود متوسل 

عنوان ه عنوان یک مجازات بلکه ب هها نه فقط ب می شود و این اعدام
  عکس العمل رژیم در وحشت از توده ها نيز هست، 

این رژیم دقيقًا ميداند که توده ها همچون انبار باروتی هر لحظه در 
خطر انفجار بوده و هر لحظه ممکن است با هر دستاویزی کاخ آنها را 

را و این است که رژیم خود در وحشت است زی به کوخی تبدیل کند،
ميداند که اگر روزی افکار و احساسات توده ها از سلطه نظام 

وقت دیگر نه از تاک نشان ماند، نه از  وحشت حاکم رهایی یابد آن
  تاک نشان.

    و چنين رهایی ای به حکم تاریخ خواهد آمد.
  ٢٠١٢جوالی  - عبداله باوی

 

 اعدام در جمهوري اسالمي!
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ای از محمد ُهشی را ديده و  اخيرا نوشته
ها" درج  ام "ريشه خواندم و در سايت شخصی

در این نوشته نویسنده به . ١نمودم
های تلويزيون  گفتگویی در یکی از برنامه

زبان به نام "پرگار"  سی فارسی بی بی
در این برنامه که در تاریخ پرداخته بود. 

 ١٩برابر با  ٢٠١٢ماه مه  ٨شنبه  سه
پخش شده بود "حسن  ١٣٩١اردیبهشت 

بهزاد از سازمان فدائيان (اقليت)" در 
ای با "فرخ نگهدار یکی از رهبران  مناظره

سابق فدائيان اکثریت" شرکت کرده و در 
چهارچوب این گفتگو به درست یا نادرست 

نه پس از استقرار بودن "مبارزه مسلحا
  جمهوری اسالمی" پرداخته است. 

  
گرداننده این مناظره "داریوش کریمی"، سردبير 
و مجری برنامه "پرگار" بوده و بر طبق روال این 
برنامه ، دو فرد دیگر نيز که وظيفه گوش فرادادن 
به مناظره و طرح پرسش هایی از دو 

کننده در مناظره را دارند، شرکت  شرکت
این دو فرد "سميه اغنيا"، مهندس  داشتند.

آموخته  کامپيوتر، و "کيانوش بوستانی"، دانش
علوم سياسی، بودند. مطالعه نوشته خوب و 
منطقی محمد ُهشی کنجکاوی من را 
برانگيخت. به جستجوی برنامه یادشده پرداخته 

 ۵٠بخش و در مجموع نزدیک به  ۴و آن را در 
این مناظره  .  بخش های٢دقيقه در یوتيوب یافتم

نفر یاد شده را با دقت دنبال کرده و  ۵و سخنان 
ای  احساس کردم که ضروری است در نوشته

کوتاه درباره این مناظره نظرم را با ديگران در 
  ميان بگذارم.

  
آن چه بيش از هر چيز برایم غير مترقبه 
بود شرکت "حسن بهزاد از سازمان 

در  فدائيان (اقليت)" در این برنامه آن هم
کنار "فرخ نگهدار یکی از رهبران سابق 
فدائيان اکثریت" و یا به عبارت دیگر یکی از 

شده در  های شناخته  منفورترین چهره
سال اخير  ٣٣عرصه سياسی ایران در 

بود. پس از دیدن این مناظره به راستی 
دانم که موضع سازمان اقليت و  دیگر نمی

 حسن بهزاد به مثابه نماينده آن ها در
 مورد فرخ نگهدار و دار و دسته او چيست!
آیا هنوز برداشت آنان از فرخ نگهدار و کارکرد او 
در حيات سياسی ایران در دوران پس از قيام 

آن گونه است که او را به عنوان يک خائن  ١٣۵٧
های سياسی به  و یکی از منفورترين چهره

شناسند  کارگران و خلق های تحت ستم ما می
نه، که باید توضيحی بر این دید جديد یا نه. اگر 

خود داشته باشندکه البته من آن را تاکنون در 
ام و اگر آری، باید بدانيم که چرا  هيچ جا نديده

شرکت در مناظره با چنين فردی را درست 
کنند و به هر سو، چرا در تمامی این  ارزیابی می

برنامه برخورد حسن بهزاد با این نگهدار ارتجاع ، 
ونه است که گویا وی خبری از سابقه این آن گ

فرد و جریان ضدخلقی او ندارد! شيوه برخورد 
بهزاد با نگهدار در تمامی این برنامه آن گونه 
است که گویا بهزاد قبول کرده است که حتی 
برای یک لحظه هم که شده به یاد نياورد که 
این خائن چه بر سر سازمانی که اميد کارگران 

مديده بود آورد؛ چگونه افکار و های ست و توده
های حزب خائن توده را در آن سازمان  تحليل

، چگونه در همين راستا بخش ٣اشاعه داد

بزرگی از آن را به پابوسی ارتجاع برد و در اين 
راه چگونه دستانش به خون انقالبيون آلوده شد 
و چگونه اعمالش باعث تحکيم جمهوری 

  اسالمی گرديد!
  

باال آمد موضوع مناظره این  همان طور که در
است که آیا ِاعمال خشونت در برابر رژیم 
جمهوری اسالمی و دست زدن به مبارزه 
مسلحانه عليه آن درست بوده است و یا اینکه 
جریاناتی که چنين کردند رژیم را تحریک کرده و 
به درندگی بيشتر کشاندند. مجری برنامه دو بار 

لق و چریکهای از سه جریان اقليت، مجاهدین خ
فدایی خلق ایران به عنوان جریاناتی که در برابر 
رژیم جمهوری اسالمی و دست زدن به مبارزه 

ای که  کند اما تنها نمونه مسلحانه زدند، یاد می
آورد انفجار در  برای نشان دادن چنين قهری می

حزب جمهوری اسالمی و کشته شدن تعدادی 
محمد  از طرفداران جمهوری اسالمی از جمله

بهشتی است. در حالی که هيچ يک از اين 
جريانات تا آن جا که مشخص شده نقشی در 
آن نداشتند و هيچيک تا به امروز رسمًا چنين 

اند. مهمتر از آن اين که نه  ادعائی را نکرده
مجری برنامه گفت و نه آقای بهزاد اين واقعيت 
را مورد توجه قرار داد که اساسًا جمهوری 

ی اين به قدرت رسيد که انقالب اسالمی برا
مردم در آن سال ها را سرکوب کند و به همين 
دليل هم از روز اول شمشير را از رو بسته بود و 
در سرکوب مبارزات مردم از هيچ جنايتی 
کوتاهی نکرد و اين اتفاقا نکته مهمی است که 
محمد ُهشی به درست به آن اشاره کرده 

  است.
  

سازمان اقليت و  از اين مورد که بگذريم،
حسن بهزاد به هر دليلی بر سر يک ميز 
نشستن با نگهدار ارتجاع را درست 

کنند و به هر دليلی سازمان  ارزیابی می
اند که  اقليت و حسن بهزاد در این اندیشه

باید با احترام با نگهداران ارتجاع برخورد 
کرد، اما با چه دالیلی می توانند توضيح 

ث و تجزیه و تحليل دهند که چرا شيوه بح
آنان آنگونه اسفناک بود که در خالل این 

دقيقه شاهد آن هستيم. حسن بهزاد،  ۵٠
نماینده سازمان اقليت در این گفتگو، 
کوچکترین تالشی نه برای تجزیه و تحليل 
ماهيت طبقاتی جمهوری اسالمی و 
چرائی به قدرت رسيدنش و نه نقش افراد 

و اکثریت  و جریاناتی چون نگهدار ارتجاع
گوید که در  کند! بهزاد نمی خائن  نمی

همان سال ها و همان کانون های 
کند  مقاومتی که او از آن ها یاد می

صحرا) این خائنان چه  (کردستان و ترکمن
ها و مبارزین آن ها  بر سر مبارزه توده

کند که  آوردند! حسن بهزاد حتی قبول می
ت هایی که مجری برنامه بر آن اس از واژه

که آن ها را اشاعه دهد و در واقع به 
او  بينندگان زور چپان کند استفاده نماید!

حتی این درایت را ندارد که از یاری "کيانوش 
بينی بسيار در این مورد  بوستانی" که با روشن

در تالش است که بحث را به مسير درست 
هدايت کند، بهره برده و مسير گفتگو را به سود 

ها تغيير دهد! به  ای تودهمصالح و آرمان ه
راستی که "دفاع" حسن بهزاد از مبارزات 

ها و "تالش" او برای افشا کردن ماهيت  توده

ضدخلقی جمهوری اسالمی، اربابان (سرمایه 
جهانی) و پادو های آن (از جمله حزب خائن 
توده و خيانتکاران اکثریتی) آن گونه است که 
ی بدون شک هر مبارزی به این جمعبندی م

رسد نبودن چنان "دفاع" و "تالش" از بودنش 
  مثبت تر بود!

  
نگهدار ارتجاع، گناه و مسئوليت هر چه 
هار تر شدن جمهوری اسالمی را بر گرده 

! از نظر وی اینان ۴گذارد مبارزان می
بایستی در مقابل جمهوری اسالمی  می

کردند يعنی عمًال به خواست   مقاومت نمی
ر داده و از های جمهوری اسالمی تن د

ارائه مطالبات بر حق و آزاديخواهانه خود 
کشيدند و حتمًا به جای مبارزه و  دست می

مقاومت، مانند فرخ نگهدار و دار و 
کردند تا با  بايست تالش می اش می دسته

همکاری در سرکوب مبارزین ایران، دل 
دژخيم مردم يعنی خمينی جالد و دار و 

  رند!آو دسته جنايتکارش را به دست 
  

بهزاد نه تنها پرسش های درست را مطرح 
کند، نه تنها تحزیه و تحليل طبقاتی ارائه  نمی
کند، که به پرسش های کليدی نيز پاسخ  نمی

کند و توان رویارویی با  های درست ارائه نمی
ها و پرسش های مجری برنامه و "سميه  گفته

های نگهدار ارتجاع  اغنيا" (که گویا پذیرنده گفته
باشد) را ندارد. او در طول برنامه فراموش  می

کرده بود که از قرار جمهوری اسالمی از همان 
ابتدای به سر کار آوردنش و دزدیدن ميوه قيام، 
با تمامی توان خود به سرکوب تمامی مخالفان 
پرداخته بود و اين اپوزيسيون نبود که وی را 

  تحريک کرده باشد.
  

کند که  عا مینگهدار ارتجاع در اين گفتگو اد
"هميشه دیکتاتورها تمایل به این دارند که 
اپوزیسيون را به شکل و شمایل خودشان در 

طلب و  آورند، همان قدر افراطی، همان قدر زیاده
کار را بکنند و در  خواهند این انحصار گرا. می

دیدگاه من مسئوليت گذر از این دیکتاتوری، این 
يست؛ بر استبداد بر عهده خود دیکتاتورها ن

عهده جامعه است، بر عهده اپوزیسيون است 
که رفتار آن ها را کنترل بکند و کاری نکند که 
خشونت بيشتر بر ما تحميل بشود." دقت دارید 
که در اینجا وی اپوزیسيونی که با دیکتاتوری به 
مقابله می پردازد را "همان قدر افراطی، همان 

که رژیم  طلب و انحصار گرا" می خواند  قدر زیاده
های دیکتاتوری همچون جمهوری اسالمی 
هستند و مسئوليت خشونت ضد انقالبی چنين 
دیکتاتورها را هم بر عهده اپوزیسيون قرار می 

خواهد آن را به  دهد که جمهوری اسالمی می
کنيد که  شکل و شمایل خود درآورد! فکر می
دهد؟ باور  بهزاد چه پاسخی به این اراجيف می

  کنيد که هيچ!
توانستند  گوید که می نگهدار ارتجاع از این می
توانستند دسترسی  نشریه داشته باشند، می

گوید که  به تلویزیون و رادیو داشته باشند و نمی
ها" و "دسترسی" داشتن  بهای این "توانستن

گوید که  ها چه بوده است و بهزاد هم به او نمی
بهای اين امر همانی بود که نگهدار ارتجاع و 

ندش انجام دادند یعنی تحویل انقالبيون و با
آزاديخواهان به جمهوری اسالمی و دریوزگی 
بارگاه جانيان حاکم! بهزاد به نگهدار ارتجاع که 
خود اعتراف می کند که با مقامات جمهوری 

گوید که مقاماتی  اسالمی در تماس بوده، نمی
کند افرادی چون الجوردی  که او از آن ها یاد می

ند که وی در کار و کسب دستگيری و جالد بود
به زیر شکنجه کشيدن و زندانی کردن و اعدام 
آزادیخواهان ایران با آن جالد همکاری می کرده 
  و آن قدر با او خودمانی بوده که جالد مزبور وی 
١۴صفحه  

  

  نادان دوست!  زند بر زمينت مي
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آگاه سراسر جهان در سالهای  انکارگر
حس کرده اخير با گوشت و پوست خود 

ای حافظ منافع که چگونه دولت هاند 
طبقه سرمايه دار، به بهانه مقابله با 

شدت  ٢٠٠٨"بحران اقتصادی" که در سال 
يافت، با تحميل شرايط و قوانين 

 تحميل شدیدتر سياستهایضدکارگری و 
هر استثمارگرانه به کارگران، بار بحران را 

بر دوش اين طبقه انداخته و از چه بيشتر 
سود  اين طريق به افزايش هرچه بيشتر

سرمايه داران نيز کمک کردند. بدين معنا 
که اين بحران اقتصادی نهايتأ و از بسياری 

طبقه سرمايه  بخشهائی از جهات به سود
دار تمام شد. با نگاهی به تغييراتی که در 
بازار کار کشور آمريکا رخ داده، می توان 

  اين واقعيت را به روشنی مشاهده کرد.
به بهانه جلوگيری از دولت آمريکا  ٢٠٠٩در سال 

ورشکستگی کمپانی های جنرال موتورز و 
کرايسلر، به عنوان يکی از شرايط اهدای بسته 
های کمک های مالی به اين دو کارخانه، قوانين 
و مقررات ضدکارگری جديدی را تحت عنوان 
"طرح بازسازی صنايع اتومبيل سازی" وضع کرد 

به ضرر که منجر به تغييرات وسيعی در بازار کار 
  شد. طبقه کارگر اين کشور

يکی از جنبه های طرح "بازسازی" مذکور (که 
البته از طرف اتحاديه های کارگری زرد نيز، تحت 
عنوان رقابت با کشورهای آسيايی و بازگرداندن 
کار به داخل خاک آمريکا، حمايت شد) کاهش 

 ۵٠دستمزد کارگران (در برخی موارد تا حدود  
عأ از محدوده دو کمپانی درصد) بود که سري

نامبرده گذشت و در سطح همه صنايع و کل 
اقتصاد آمريکا گسترش يافت. در نتيجه کاهش 
دستمزدها، به عنوان مثال، کرايسلر توانست 

بيش با یورش به معاش کارگران مخارج توليد را 
  درصد کاهش دهد. ٣۵از 

اين تغييرات تحت عنوان "بازسازی" منجر به 
کار ارزان قيمت بسيار وسيعی در  ايجاد نيروی

 ،داخل خاک آمريکا شد. جنبه ديگر "بازسازی"
قانونی شدن قراردادهای موقت به جای 
قراردادهای دائم يا طوالنی مدت بود. درنتيجه، 
اين نيروی کار ارزان قيمت و متخصص در آمريکا 
که می توانست راحت تر و بيشتر از گذشته و 

ود، توجه سرمايه به طور قانونی استثمار ش
سودجو را که پيش از اين نياز خود برای  اندار

دست يابی به نيروی کار ارزان قيمت را در 
کشورهايی مثل چين و ويتنام و کره و ... 

  برآورده می ساخت، به سوی خود جلب کرد.
در نتيجه ايجاد نيروی کار ارزان در آمريکا، از يک 

به داخل طرف بازگرداندن کارخانجات چند مليتی 
خاک آمريکا بسيار سودآورتر از گذشته شد، و از 
طرف ديگر قيمت کاالهای ساخت کارخانه هايی 
که در داخل آمريکا هستند نسبت به کاالهای 
مشابه ساخته شده در کارخانه های داخل 

به تدریج با توجه به کانادا يا اروپا کاهش يافت و 
عوامل دیگر نظير پایين نگاه داشتن مصنوعی 
قيمت دالر و همچنين وضع تعرفه های یکطرفه 

منجر به افزايش حجم گمرکی بر عليه رقبا، 
صادرات آمريکا و درآمدهای مالياتی دولت آن 

  . کشور نيز شد
بنابراين، از آنجا که طبقه سرمايه دار جهانی 
هميشه به دنبال کسب سود بيشتر، سراسر 
جهان را به دنبال مواد اوليه و کارگر ارزان 

ستجو می کند، اکنون استفاده از نيروی کار ج
ارزان قيمت کارگر آمريکايی را، سودآورتر از چند 
سال پيش می بيند. در نتيجه چنين واقعيتی 

بر اساس گزارش رسمی ماه اپريل، است که 
نيمی از صنايعی که درآمد ساالنه آنها بيش از 

ميليارد دالر است، در طول دو سال اخير يا  ١٠
ت جديدی در داخل آمريکا ساخته و يا کارخانجا

در حال انتقال کارخانجات خود از کشورهای 
به عنوان مثال، اخيرأ آسيايی به آمريکا هستند. 

کارخانه "ايرباس" که يکی از بزرگترين توليد 
کنندگان جت و هواپيما در اروپا است، اعالم کرد 
که درصدد ساختن کارخانه ای در ايالت آالباما و 

به آنجاست. و يا در  ٣٢٠- توليد جت آ انتقال
رابطه با صنايع الکترونيک، به عنوان مثال پس از 
بسته شدن کارخانه سونی در آمريکا و درحالی 
که کسی تصور نمی کرد که توليد تلويزيون 
دوباره به اين کشور بازگردد، اما اخيرأ کمپانی 

توليد تلويزيون خود را از "المنت الکترونيکس" 
ديترويت (ايالت ميشيگان) منتقل کرده چين به 
يک شرکت  Element Electronicsاست. 

آمريکايی است، و قبأل تلويزيون مارک المنت در 
چين و در همان کارخانه ای مونتاژ می شد که 

همانطور که  ا را توليد می کردند.- سی- مارک آر
گفته شد، طرح "بازسازی" صنايع آمريکا به 

ود نمی شود، و کاهش حقوق کارگران محد
افزايش سرعت توليد و ساعات کار و ايجاد 
شرايط و مقررات استثمارگرانه مشابه قرن 
نوزدهم، از مختصات ديگر آن است. در اين رابطه 
می توان وضعيت کارگران کارخانه جديد فولکس 
واگن که در ايالت "تنسی" احداث شده و 

دالر در  ١٢کارگران متخصص را با حقوق پايه ای 
اعت (حدودأ نصف سالهای قبل از شروع س

بحران) و با قرارداد موقت استخدام می کند، را 
مثال زد. کارگران اين کارخانه که (به خاطر 
قراردادهای موقت) تحت پوشش بسياری از 
مفاد قانون کار آمريکا قرار ندارند، و کارفرما می 
تواند به کوچکترين بهانه ای آنها را اخراج کند، 

ده اند که به کار طاقت فرسا تحت وادار ش
   مقررات و قوانين شديدأ ضدکارگری تن بدهند.       

دولت آمريکا در زمان پياده کردن طرح "بازسازی" 
اعالم کرد که يکی از اهداف آن  ٢٠٠٩در سال 

کاهش مخارج توليد و پائين آوردن قيمت 
کاالهای آمريکايی به منظور دو برابر کردن حجم 

ين کشور، و بازگرداندن همه مشاغل صادرات ا
بوده است.  ٢٠١۵به داخل خاک آمريکا تا سال 

اخيرأ اوباما، رئيس جمهور آمريکا اعالم کرد که 
اين اهداف سريعأ در حال دست يابی بوده و 
هم اکنون بسياری از مشاغل از کشورهای 
جهان سوم به داخل خاک آمريکا بازگشته اند. 

دليل واقعی اين روند  اما اوباما تالش کرد که
نصف بازگشت مشاغل به داخل آمريکا ، که 

پنهان را شدن حقوق کارگران آمريکايی بوده 
نگاه دارد. بر اساس آمار رسمی دولت آمريکا، 

ميليون مشاغل  ۶در پی از بين رفتن حدود 
 ٢٠١٠، در سال ٢٠١٠تا  ٢٠٠٠توليدی از سال 

شغل در رشته های توليدی هزار  ۴٩۵فقط 
  جاد شده است .اي

در پی بحران اقتصادی جاری، و در شرايطی که 
طبقه سرمايه دار جهانی به کمک دولت های 
حامی آن، به بهانه "بازسازی" اقتصادی به 
استثمار هرچه بيشتر طبقه کارگر در سراسر 
جهان پرداخته، و درحالی که نمود اين هجوم 
جهانی به طبقه کارگر را می توانيم در تحميل 

نين و مقررات ضدکارگری به طبقه کارگر قوا
آمريکا، مانند کاهش سطح حقوق و تحميل 
قراردادهای موقت به آنها، و سقوط سطح 
زندگی و رفاه آن طبقه نيز مشاهده کنيم، 
هرچه روشنتر می توان هم سو بودن منافع 
طبقه کارگر کشورهای جهان و ضرورت اتحاد 

 در جهتو تشدید مبارزه مبارزاتی آنها 
. سرنگونی سيستم حاکم را مشاهده کرد

مبارزه ای که در روند عينی خود اهميت و 
ضرورت شعار "کارگران سراسر جهان متحد 
شويد"را هر چه بيشتر در صفوف بين المللی 

  این طبقه برجسته خواهد ساخت.
  مریم 

  

آمريكا: بحران اقتصادي و
  تشديد  غارت نيروي

 كار گران كار 

 تحت يها دهتوو  قملي مصد لتدو عليه بر مپرياليستيا ننگين يتادكو دسالگر ،دادمر 28 به مناسبت يكصد و هفدهمين سالگرد درگذشت انگلس 
 هشا نباباار كه تاييدكو با ساخته سيا تشار روزيچنين در  پيش لسا 63. ستا انيرا ستم
 دورمزو  دهنمو نسرنگورا  قمصد كترد ملي لتدو ،نددبو دهكر حياطر مريكاآدر دورمز

از  يكي زغاآ سر تادكو ين.  اندندداگرزبا رتقد بهرا  اريفر هشا يعني خويش دهسرسپر
 يبا پاگيرو  رزهمبا شدر با منجااسر كه دبو ما حمتكشز دممر ندگيز يهادوره  سياهترين

 تحت يخلقها انندزفر پاكباخته تريناز  سلين هندارز ييهاركاافد باو  مسلحانه جنبش
در   .گرفت يستههمه رهروان جنبش مسلحانه پاسخ شا و ييافد يچريكها يعني انيرا ستم

به  بستهوا يمو رژ مپرياليسما بر گمر رشعا با تا بكوشيم رگبز جنايت ينا دسالگر
 يها دهتو تمامي ديا!  كمونيسم دبا هند!  زبنقالا دبا هند!  زسالميا ريجمهو مپرياليسما

 عليه بر رزهمبا اومتد بارا  باختند نجا خلقي ضد يتادين كوا نجريادر  كه هگاو آ رزمبا
 !  يمدار سپا انيردر ا نچيريشز نسگاو  مپرياليسما خلقي سلطه ضد
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 يي خلق ايراناز صفحه چريكهاي فدا

  در اينترنت ديدن كنيد: 
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  اشرف دهقاني رفيق از صفحه 
  در اينترنت ديدن كنيد:

  
http://www.ashrafdehghani.com  

 

 براي تماس با

  چريكهاي فدايي خلق ايران 
  با نشاني زير مكاتبه كنيد:

  
BM BOX 5051 

LONDON WC1N 3XX 
ENGLAND 

   شماره تلفن

  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران

0044 7946494034 

 نامه اي به ياران
مردم ايران در محله ای در جنوب تهران و در يک خانواده کارگری زندگی می کردم. در زمانی که 

ساله بودم. با توجه به محيط کارگری خانه و  ١٩بر عليه رژيم شاه به انقالب برخاستند حدودًا 
محله مان، درد و رنج ستمديدگان امر ملموسی برايم بود، واقعيتی که در فضای ملتهب و 

ليل مرا نيز چون هزاران جوان ديگر به سياست  می کشاند. به همين د ۵٧- ۵۶انقالبی سالهای 
هم از طريق بچه های محل با مسائل سياسی  و با توجه به فضای سياسی آن سالها بالطبع 
با سازمان چريکهای فدائی خلق ايران آشنا شدم و مفهوم درست زندگی را در مبارزه برای 

  تحقق آرمانهای انقالبی آن سازمان يافتم. 

خائن ياد خاطره ای از آن دوران در حين خواندن کتاب چریکهای فدائی خلق و بختک حزب توده 
افتادم که مايلم از طريق اين نامه با شما در ميان بگذارم. در آن دوران طبيعی  بود که به علت 
فضای بازی که ايجاد شده بود دسترسی به کتابهای چپ امر ساده ای شده بود و من که مانند 

عی دور نگهداشته شده بودم  با همه هم نسالنم به دليل ديکتاتوری وابسته شاه از چنين مناب
شتاب و حرص فراوان به مطالعه آنها روی آورده بودم. برای توصيف وضع خودم شايد بهتر باشد 
بگويم که کتابها را يکی بعد از ديگری می خوردم تا جبران گذشته ها را هم بکنم.در آن سالها 

حدودا سالی دو بار نزد ما می يکی از اقوام مادری من که از خانواده بسيار ثروتمندی بودند 
آمدند و هر بار با يک ماشين مدل جديد، که اصال تناسبی با وضع خانواده ما و محله ای که 
زندگی می کرديم نداشت.  در آن محله کارگری بچه های محل به من می گفتند شما عجيب 

که جدا از رابطه فاميلی با فاميل هائی داريد. و واقعا هم آن اقوام، از ثروتمندان طبقه باال بودند 
مادرم رابطه ای با ما نداشتند. اما نکته جالب اين رابطه اين بود که آنها از يک خانواده توده ای 
بودند. در دو يا سه بار آخر که به ديدن ما آمدند ، هميشه مرا در حال کتاب خواندن ديده بودند و 

ه به گرايشات سياسی ای که پيدا کرده از زمانی که متوجه شده بودم توده ای هستند با توج
بودم تمايلی به نشست و برخاست با آنها را نداشتم  و به همين دليل هم در اطاقی که بودم 

  می ماندم و محلی به آنها نمی گذاشتم. 
يک بار فاميل مان همان شخص توده ای بدون اجازه وارد اتاق شد و سوال کرد که چه می 

ه در دست داشتم متوجه شد که از آثار مارکسيستی است و شروع خوانم و با ديدن کتابی ک
کرد از انقالب فرانسه ،از انقالب آلمان و ... برايم گفتن وپس از اينکه کلی اظهار فضل نمود  به 
انقالب ايران رسيد و از همه حرفهائی که زده بود نتيجه گرفت که از رژيم تازه به قدرت رسيده 

د پشتيبانی کرد. با توجه به توضيحات سياسی که برايم داده بود به يعنی جمهوری اسالمی باي
حد باالی سواد سياسی او پی برده بودم و روشن بود که به دليل سطح دانش سياسی من در 
آن زمان که تازه مطالعات سياسی ام را شروع کرده بودم  من خيلی از اطالعاتی که او از 

شت را نشنيده و نمی دانستم و برايم بسيار بسيار دشوار انقالبات مختلف رخ داده در تاريخ دا
بود که دهان باز کنم و چيزی بگويم چون می دانستم برای هر حرفی جوابی خواهد داشت، و به 
همين دليل هم حقيقتا خود را عاجز احساس می کردم.   اما عليرغم اين ناتوانی، در زمينه 

سازمان فدائی که خود را ادامه دهنده راه سياهکل  زندگی کارگری خانواده ام و گرايش خودم به
قلمداد می کرد موضع اش در مورد رژيم جديد را نمی توانستم قبول کنم و احساس می کردم 
که اگر همه آن حرفها  برای توجيه دفاع از جمهوری اسالمی باشد چه ارزشی دارد. بنابراين 

به او گفتم  موقعيت او را بهتر ارزيابی کنم.پيش خودم فکر کردم فقط يک سوال از او می کنم تا 
که اما اين رژيم مثل همان رژيم وابسته سابق شاه است که امروز در شکل مذهبی خود را 
نشان ميدهد و يک اشاره به روابط اقتصادی رژيم جمهوری اسالمی در آن دوران با کشور های 

مخالفت با موضع من هر چه گفت  جز  ديگر کردم که نمونه هايش در آن دوران سر زبانها بود. در
  توجيه و دروغ  در آن نديدم و به همين دليل هم  به موضع خود پافشاری کردم.

در موقع رفتن، فاميل توده ای مان به مادرم گفت مواظب اين پسرتان باشيد راه را اشتباهی  
ان نباشيد، پسرم می رود. در این موقع پدر کارگرم به فارسی اما با لهجه ترکی گفت شما نگر

راهش را به درستی پيدا کرده که این حرف او در موقعيتی که من بودم و آن سن و سالی که 
 احساس بسيار زيبائی پيدا کردم.داشتم با توجه به کارگر بودن پدرم  خيلی برايم با ارزش بود و 

ا همان کاش من اين اطالعات رحال که کتاب رفيق اشرف را می خوانم پيش خود می گويم 
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