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  سرمقالهسرمقاله

 در ورای انتشار نوار گفتگوی منتظری

 !"هیات مرگ"با  
ماهیت طبقاتی این مهره تاریک اندیش و مرتجع و در هم 
تنیدگی منافع وی با طبقه ای که در قدرت قرار داشت هرگز به 
منتظری اجازه نمی داد تا به عملی هم دست بزند که منافع 

عوض در جریان  در. نظام حاکم با کمترین خطری روبرو گردد
تضادهای قدرت طلبانه در بین دار و دسته های مرتجع حاکم 
همانطور که در نوارهای منتشر شده آشکار است وی کوشید 
از این گفتگو به عنوان یک کارت بازی به نفع سیاست های خود 

فاده و برای بهره برداری های آینده بیت و اعوان و انصارش است
ی ست که هیچ انسان باشرف و قتبا توجه به چنین حقی. کند

دلسوز توده ها نمی تواند جز با پا گذاردن روی حقیقت، از 
انتشار متن نوار گفتگوهای منتظری مجوز و بهانه ای برای 
جازدن یکی از پیگیرترین مدافعان استراتژیک رژیم جنایتکار 

.. و " پدر دمکراسی"و " دمکرات"جمهوری اسالمی به عنوان 

کار چیزی جز یک عوامفریبی و تالشی دیگر برای  این. پیدا کند
متوهم کردن توده های در بند به بخشی از یک موجودیت 
پوسیده و ارتجاعی یعنی حاکمیت تا مغز استخوان وابسته و 

 2صفحه                      .....جنایتکارجمهوری اسالمی نیست
 

 !"رگ صمدراز م" بی بی سی، سعید سلطانپور و                    اشرف دهقانی
می پذیرد " تقریبا  "این را "  همه راویان دستگیری تقریبا  " بی بی سی در مورد دستگیری شاعر انقالب، سعید سلطانپور از قول...  

بی بی سی   ."به سراغش آمدند و داماد را با خود بردند« پاسداران»درست در زمان برگزاری مراسم عروسی سلطانپور، "که 
به نوشته دهقانی، : "می گوید" راز مرگ صمد"را مطرح می کند و در این مورد با استناد به کتاب " روایت دستگیری" سپس

ها بود، او را منصرف کرده و گفته  خواست با زدن سبیلش فرار کند، اما دوست او که از اکثریتی سلطانپور در مراسم عروسی می
در آن کتاب من بر اساس آن چه شنیده بودم ، این نظر که قبل از  .است این نقل قول درست". حاال چریک بازی را کنار بگذار  بود

اما در مطلب درج شده در بی بی سی . این که کار از کار بگذرد سعید سلطانپور فرصت داشت تا از مهلکه بگریزد را مطرح کرده ام

در چنگال خونین پاسداران جمهوری نوشته یک فرد اکثریتی در مقابل نوشته من در مورد چگونگی افتادن سعید سلطانپور 

                                                                                                                                                                            6صفحه                             ... .اسالمی قرار داده شده و سعی شده است که در نقش اکثریتی ها در این واقعه ایجاد تردید شود
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تنها راه خالصی از  ب،انقال

 !جمهوری اسالمی
اوضاع عینی جامعه به آشکاری نشان  ...

می دهند که رژيم واليت فقیه يعنی 
ديکتاتوری لجام گسیخته حاکم حتی 
تحمل انتقادات همکیشان خود را ندارد و 

را در برخورد با منتظری، موسوی اين امر 
و کروبی که جزئی از خود رژيم بوده و 

در . هستند به روشنی نشان داده است
شرايطی که جمهوری اسالمی به 
نشريات خود حتی اجازه نمی دهد که 

سال رئیس جمهور  ۸تصوير خاتمی که 
همین رژيم بوده را چاپ کنند روشن 
است که صحبت از امکان پذيری رفرم و 

صالح در چنین رژيمی دروغی بیش ا
آنهم در شرايطی که اوضاع . نیست

عینی و سرکوبگری های رژيم حاکم 
ضرورت انقالب جهت نابودی اين نظم 
جهنمی را در مقابل همگان قرار داده 

 16 صفحه                                ...است

 نگاهی به فیلم : نقد

 !"چشمی در آسمان"
ت و پیشرفت در زمینه تغییر و تحوال ...

نظامی در خالل این سالها آنچنان بوده 
که شامل نه تنها ابزار جنگی بلکه شیوه 
. درگیری و جنگ پردازی نیز شده است

در میدان های جنگی " درگیری"و " جنگ"
در شرایط امروز به هیچوجه آنچنان 

تا دو سده پیش . نیست که در گذشته بود
رهبران دو جنگ همواره رو در رو بوده و 

طرف جنگ خود به شکل مستقیم رهبری 
سپاه خود را بر عهده داشته، پیروز شده، 
شکست خورده، تیر و شمشیر زده، زخم 

در . برداشته و حتی کشته می شدند
میدانهای جنگ این سربازان و فرماندهان 
خرد و کالن آنها بودند که مستقیما  در 
درگیری ها شرکت داشته، زخم می زدند، 

می خوردند، می کشتند و کشته  زخم
                       ..می شدند

 17 صفحه                                  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  !نه مي بخشيم و نه فراموش مي کنيم

 به آتش مي کشيم عليه استثمارگران با انقالب 

 !بساط دار و شکنجه را
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 آیت هللاانتشار نوار صوتی مباحثات بین  
الیت فقیه و یکی از منتظری طراح اصل و

بنیانگذاران رژیم آزادی کش جمهوری 
خمینی " هیات مرگ"اسالمی با اعضای 

که اخیرا توسط  76در اوج کشتارهای سال 
فرزند منتظری صورت گرفت، بار دیگر 

مساله قتل عام زندانیان سیاسی به 

و بزرگترین عنوان یکی از ننگین ترین 
دم علیه مررژیم ددمنش جنایات سران این 

ایران را به صورتی گسترده در سطح 
 .اجتماعی مطرح کرد

 

در این نوارها منتظری با اشاره به 
برخی از فاشیستی ترین نمونه های 

در شکنجه و " هیات مرگ"برخورد 
قصابی کردن برخی از زندانیان 

و یا  سیاسی نظیر اعدام زنان باردار
زیر سئوال بردن اعدام توابینی که 

ارت به بخشی از خود در دوران اس

نیروی سرکوب رژیم تبدیل شده 
، به اعضای هیات هشدار می بودند

دهد که تاریخ از آنها و رژیمشان به 
نام خواهد برد و از " جنایتکار"عنوان 

آنها درخواست می کند که مثل او 

" آبروی"از هر چیز به فکر  " بیش"
رهبر آن یعنی " چهره"نظام  و حفظ 

او سوگند می . خمینی جالد بر بیایند
خورد که این حرفها را از روی 

( ظالمانه)برای نظام " دلسوزی"
هیات "حاکم می زند و به این ترتیب از 

می خواهد هنگام حل قطعی " مرگ

مساله زندانی سیاسی، این اعدامها 
را به شیوه و با سرعتی پیش ببرند 

که درخاتمۀ این نسل کشی، 
رسوایی و ننگ کمتری متوجه کل 

اهریمنی جمهوری اسالمی رژیم 

 . گردد
 

تا آنجا که به ارزش تاریخی محتویات این 
نوار باز می گردد با قاطعیت می توان گفت 

که محتوای دیالوگ درونی بین تبهکاران 
 76حاکم در ارتباط با نسل کشی دهه 

فاقد هرگونه عنصر تازه ای برای افکار 

عمومی و بویژه بازماندگان داغدار آن نسل 
این موارد در کتاب . ر شده می باشدپر پ

در  خاطرات شخص منتظری که سالها پیش
زمان حیاتش انتشار یافت نیز مورد استناد 

اما طرح . قرار گرفته و مطرح شده بودند
مجدد موضوع قتل عام زندانیان سیاسی 

در شرایطی که از یک طرف  76در سال 

رسانه های گوناگون روی آن تمرکز کرده 
رف دیگر مقامات و دست اندر اند و از ط

کاران رژیم هر یک مجبور به اتخاذ موضع در 
این زمینه شده اند باعث گشته که این 

و نه فقط آن بلکه کل  -کشتار وسیع 

در وسعتی هر چه  - 76کشتارهای دهه 
گسترده تر در میان مردم مطرح و با 

هر چه بیشتری مورد توجه قرار برجستگی 
 . گیرد

 
رسانه های امپریالیستی و به در این میان 

تبع از آنها جریانات سازشکار در درون 

اپوزیسیون رژیم تماماً می کوشند از پخش 
این نوارها به نفع منتظری سوء استفاده 

کرده و اختالف نظر او با دیگر دست 
اندرکاران رژیم در رابطه با قتل عام زندانیان 

سیاسی را به معنی دفاع منتظری از همه 

یان سیاسی جا زده و حتی این زندان
اختالف را دلیل عزل او از قائم مقامی 

( بخوان ولیعهدی دربار خمینی) خمینی 
در حالی که واقعیت جز این . جلوه دهند

اوالً منتظری در تمام جنایاتی که در . است
از طرف جمهوری اسالمی در حق  76دهه 

و نه فقط آنها بلکه در ) زندانیان سیاسی 

( ده های تحت ستم ایرانحق همه تو
اعمال شد مستقماً شرکت داشت و 

اساساً به مثابه یکی از بنیانگذاران رژیم 
ننگ و جنایت جمهوری اسالمی یکی از 

ثانیاً واقعیت این است . عاملین اصلی بود

که او و دارو دسته اش در زندانهای 
سراسر کشور تحت عنوان سبک کردن 

عام  زندانها هیچگونه مخالفتی با قتل
زندانیان سیاسی نداشتند بلکه اختالف او 

ثالثاً اختالف . بر سر تعداد این کشتارها بود
جناح منتظری با جناح دیگر حکومت از 

مدتها قبل بر سر مسایل مختلف از جمله 

در ارتباط با فعالیت های برون مرزی که 

عمدتا توسط کارگزاران منتظری انجام می 
م برادر شد شروع شده بود که به اعدا

نیز منجر ( سید مهدی هاشمی )داماد او 
گشت و در نتیجه این واقعی نیست که 

دلیل عزل منتظری از ولیعهدی خمینی و 
محدودیت هائی که برایش به وجود آمد را 

به حساب  اختالف نظر او در رابطه با 

 7676کشتار زندانیان سیاسی در سال 
 .گذاشت

 
ره تبلغاتی که می کوشد به منتظری چه

بشر دوستانه بدهد هرگز قادر نیست به 

این مسایل پاسخ دهد که آیا منتظری که 
بود به  76گویا مخالف اعدام های سال 

کمترین اقدامی هم دست زد که بیانگر 
کوچکترین عنصر مردم دوستی در این  وجود

آخوند مغضوب دارو دسته حاکم باشد؟ آیا 
او حداقل گوشه ای از آن جنایت را در 

زمان افشا کرد تا افکار عمومی از  همان

جنبه های ناگفته این جنایت تاریخی مطلع 
شوند؟ آیا در شرایطی که مادران و پدران 

رنجدیده و داغدیده از او تظلم خواهی می 
نمودند از او اقدامی هم که بیانگر کمترین 

پشتیبانی از آنها باشد دیده شد؟ پاسخ 

ال با این ح. همه این سواالت منفی است
اصالح طلبان و نیروهای سازشکار درون 

جنبش وی را حامی زندانیان سیاسی جا 
هم به او می " پدر حقوق بشر" زده و لقب 

آنها البته به روی خود هم نمی آورند . دهند
که منتظری سالها پس از آن که خانواده ها 

و نیروهای چپ و آزادیخواه در این مورد 

سیاری از افشاگری نمودند و موضوع برای ب
توده های آگاه جامعه آشکار شده بود در 

کتاب خاطراتش مخالفت خود با چگونگی  
واضح است که . این کشتار را مطرح کرد

ماهیت طبقاتی این مهره تاریک اندیش و 

مرتجع و در هم تنیدگی منافع وی با طبقه 
ای که در قدرت قرار داشت هرگز به 

 منتظری اجازه نمی داد تا به عملی هم
دست بزند که منافع نظام حاکم با کمترین 

در عوض در جریان . خطری روبرو گردد
تضادهای قدرت طلبانه در بین دار و دسته 

های مرتجع حاکم همانطور که در نوارهای 

منتشر شده آشکار است وی کوشید از 
این گفتگو به عنوان یک کارت بازی به نفع 

سیاست های خود و برای بهره برداری 
ینده بیت و اعوان و انصارش استفاده های آ

با توجه به چنین حقیقت تاریخی ای . کند

ست که هیچ انسان باشرف و دلسوز توده 
ها نمی تواند جز با پا گذاردن روی حقیقت، 

از انتشار متن نوار گفتگوهای منتظری 
مجوز و بهانه ای برای جازدن یکی از 

 پیگیرترین مدافعان استراتژیک رژیم جنایتکار
و " دمکرات"جمهوری اسالمی به عنوان 

و مدافع منافع توده های " پدر دمکراسی"

این کار چیزی جز یک . تحت ستم پیدا کند
عوامفریبی و نهایتا تالشی دیگر برای 

متوهم کردن توده های در بند به بخشی از 
یک موجودیت پوسیده و ارتجاعی یعنی 

حاکمیت تا مغز استخوان وابسته و 

عوام . هوری اسالمی نیستجنایتکارجم
فریبان به واقع با تبلیغ به نفع منتظری 

سعی دارند جو سازشکاری و اصالح طلبی 

 !"هیات مرگ"با   منتظریدر ورای انتشار نوار گفتگوی 
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را د رجامعه هر چه بیشتر اشاعه داده و 

تقویت کنند تا بلکه بتوانند سدی در مقابل 
توده های انقالبی و نیروهای چپ ایجاد 

 .نمایند
 

با  در اینجا باید به دو موضوع نیز در رابطه
انتشار نوارهای مربوط به گفتگوهای 

پرداخت که یکی " هیات مرگ"منتظری با 

مربوط به برخورد متفاوت دست اندرکاران 
کنونی رژیم به این امر می باشد و دیگری 

تعمق در مورد این که چه شرایط و چه 
عوامل واقعی منجر به انتشار چنین 

 .نوارهائی گشته است

  
ت اندرکاران رژیم تا آنجا که موضوع به دس

جمهوری اسالمی مربوط می شود پژواک 
وسیع و آگاهانه این گفتگو در بلندگوهای 

تبلیغاتی امپریالیستی باعث گشته تا 
مقامات حکومت یکی پس از دیگری به آن 

واکنش نشان دهند و در نتیجه، این امر، 

ناخواسته به عاملی برای طرح گسترده تر 
کار عمومی و در اف 76جنایت تاریخی سال 

بویژه . بویژه نسل جوان تبدیل شده است
آن که در تمام طول سالهایی که از این 

بزرگترین جنایت خونین علیه زندانیان 

سیاسی در ایران می گذرد، یکی از پایه 
های سیاستهای رسوای رژیم دار و 

جمهوری اسالمی با حمایت  شکنجه
قدرتهای امپریالیستی در برخورد با این 

شی این بوده  که پرونده این نسل ک
جنایت بی سابقه را مشمول گذشت زمان 

کرده و از ذهن افکار عمومی بویژه 

 . نسلهای جوان بزداید
 

بررسی واکنش های اخیر مقامات حکومت 
به رغم ظاهر بسیار قاطعانه این واکنش ها 

، در  76و تایید یک صدای جنایات دهه 

نفس خود ورشکستگی دیکتاتوری حاکم 
ر پیشبرد سیاست سکوت را اثبات می د

این واکنش ها همچنین بستری . کند
عینی می باشند که نشان می دهند 

دشمنان مردم ما سالها پس از نقش 
آفرینی متحدانه و مستقیم شان در این 

جنایت خونین، به رغم هر لباسی که در 

طول دوره های مختلف بقای رژیم، مطابق 
ه حتی اآلن هم مد روز به تن کرده اند چگون

که کوس رسوایی حکومت همه جا را 
درنوردیده از اصل این جنایت دفاع کرده و 

را "  این روش اعدام"حداکثر چگونگی و 

بخشی دیگر . مورد سئوال قرار می دهند
البته با قاطعیت ضد انقالبی تاکید می کنند 

به واقع ) که اگر حتی امروز نیز نظام 
موقعیتی  در چنین( سرمایه داری حاکم

قرار گیرد لحظه ای در تکرار تمام جنایاتی 
که برای حفظ نظام بحران زده شان در دهه 

از آماج خشم مردم مرتکب  76سیاه 

 . شدند، از خود تردید نشان نخواهند داد
 

این واکنش ها و اظهار نظر ها زمانی 
شروع شد که با انتشار متن نوار در رسانه 

ه خواران های بزرگ غربی گروهی از ریز

سرشناس و پیگیر نظام حاکم که وظیفه 
ای جز تطهیر ماهیت ضد خلقی و متعفن 

کلیت دیکتاتوری مطلق العنان حاکم را 

ندارند از جمله تاج زاده و مطهری به میدان 

آمدند و کوشیدند تا با استناد به حرفهای 

در مورد " توضیح"منتظری خواهان 
ین حکم امام برای اعدام مخالف" چگونگی"

شوند و درخواست کنند که  اگر هم در این 
صورت گرفته مجريان امر " اشتباهی"زمینه 

در همین رابطه . نمایند" معذرت خواهی"
مصطفی تاج زاده، یکی از مسئولین وزارت 

کشور دولت بی آبروی اصالحات، فردی که 

از اولین سالهای روی کار آمدن جمهوری 
" یمجاهدین انقالب اسالم"اسالمی، با 

یعنی با جریانی مرتبط بود که کثیف ترین 
سیاستهای سرکوب و ترورهای سیاه 

طبقه حاکم علیه توده های انقالبی را به 

پیش می برد، اکنون به میدان آمده و با 
مشاهده اوج آبروباختگی و بی پایگی 

این "حکومت، با عوامفریبی تمام ظاهرا با 
 و نه کل جنایات)  76در سال "  روش اعدام

مخالفت ( 76غیر قابل توصیف دهه خونین 
کرده ولی بالفاصله ضمن تقسیم کردن 

خانواده های قربانیان این قتل عام به 

: مطرح می کند" غیر مجاهد"و " مجاهد"
های اعدام  به سهم خود از خانواده"

شدگان آن فاجعه از جمله بازماندگان 
قربانیانی که عضو مجاهدین خلق 

البته هدف  ".مطلب نبودند، پوزش می

" پوزش"شوم و مردم فریب این 
خواهی از سوی یکی از تبهکارترین 

در همین  66مهره های نظام در دهه 
چرا که او در . اظهارات عیان می گردد

از " عذرخواهی"خاتمه نمایش 
خانواده های داغدار قربانیان می 

خواهد که جالدان حاکم و از جمله 

ختن خود او را به خاطر به راه اندا
ولی " ببخشند" 66حمام خون در دهه 

اما، تبلیغ روی این ". فراموش نکنند"
مسایل به واقع  همان تبلیغی است 

که تا کنون تحت عناوین گوناگون از 

جانب محافل راست که دشمنی آنها 
با کارگران و زحمتکشان انکار ناپذیر 

می باشد صورت گرفته است و پیام 
ه یا ب" خشونت"اصلی اش تقبیح 

عبارت دیگر نفی مبارزه انقالبی توده 
  .ها می باشد

اینان خواهان آنند که خشم انقالبی توده 

جالدان فرو نشانند " عذر خواهی" ها را با 
. ظالمانه آنها همچنان تداوم یابد" نظام"تا 

تبلیغ آنها چیزی نیست جز تبلیغ پیام 
مسمومی که اتاقهای فکر طبقه حاکم و 

اتی امپریالیسم بطور دستگاه های تبلیغ
روزمره برای نجات نظام حاکم و رژیم حافظ 

آن از گزند آتش خشم مردم به جان آمده 

تاج زاده در . در هر زمینه ای ترویج می کنند
پیشبرد این سیاست مذموم به گفتن یک 

دروغ گوبلزی نیز مبادرت می ورزد و 
کوشش می کند تا به افکار عمومی 

زمان انجام این خشمگین بقبوالند که در 

جنایت، بخشی از نظام جمهوری اسالمی، 
یعنی مهره های تبهکاری چون میرحسین 

و خامنه ای ( نخست وزیر وقت)موسوی 
با این "به ادعای وی ( رییس جمهور وقت)

روش اعدام به شدت مخالفت کردند اگر 
چه وقتی متوجه ابعاد فاجعه شدند که کار 

اگر به در حالی که  ".از کار گذشته بود

نشریات و اظهارات همین مهره های 
حکومتی در زمان انجام این جنایت تاریخی 

که در بوقهای تبلیغاتی نظام آشکارا تبلیغ و 
به نمایش گذارده می شد رجوع کنیم با 

چیزی جز تایید و حمایت قاطع مهره های 

نامبرده از فرمان رهبر جالد جمهوری 
اسالمی در کشتار وحشیانه مخالفین 

این واقعیت در اظهارات . وبرو نمی شویمر
. خود دولتمردان حاکم نیز هویداست

بسیاری از آنان با تاکید بر این که این 

نیست بر " فراکسیونی و گروهی"مساله 
خود در مورد تایید قتل عام " اجماع"واقعیت 

از سوی دیگر .  صحه می گذارند 76دهه 
تمامی شواهد تاریخی نشان می دهند 

یک از مهره های جناح های طبقه که هیچ 
حاکم از دارو دسته موسوی و رفسنجانی 

کوچکترین ... گرفته تا خامنه ای و خمینی

و نقطه اوج آن  76مخالفتی با کشتار دهه 
نداشتند و با تمام  76یعنی قتل عام سال 

وجود در تمام مناصب حکومتی ای که در 
اختیار داشتند به عربده کشی برای تایید و 

یت از این سیاست ننگین مشغول حما

 . بودند
 

مهره دیگری که ظاهرا در هیات مخالفت به 
ایفای نقش در کارزار انتشار گفتگوها می 

پردازد، علی مطهری، نایب رییس مجلس 
وی نیز با ارسال نامه ای به . ارتجاع است

مصطفی پوردمحمی یکی از قصابان تشکیل 

ر خمینی و وزی" هیات مرگ"دهنده 
دولتی که دولت روحانی، !!! تریدادگس

و " امید"و " اعتدال"بیشرمانه ادعای 
می کند، با اشاره به اظهارات " میانه روی"

این آخوند در مورد نوارها خواهان روشن 

( ؟)!! اتفاق"که در مورد " شایعاتی"شدن 
( ره)اجرای حکم امام نحوه "و " 76سال 

تأکید ها از )می گردد " گفته می شود
البته در این به  (.این مقاله نویسنده

اصطالح عدالت پیشگی، وی جای هیچ 
چرا که . شک و شبهه ای باقی نمی گذارد

با نامیدن همه نیروهای اپوزیسیون و 

، ماهیت "جانی"آنها به عنوان " طرفداران"
خود و دار و دسته اش را به " تظلم طلبی"

او با وجود اعترافات . نمایش می گذارد

و  و دار منتظریواقعیت این است که 
دسته اش در زندانهای سراسر کشور 
تحت عنوان سبک کردن زندانها 
هیچگونه مخالفتی با قتل عام 
زندانیان سیاسی نداشتند بلکه 

او بر سر تعداد این کشتارها  اختالف
ثالثا  اختالف جناح منتظری با . بود

جناح دیگر حکومت از مدتها قبل بر 
سر مسایل مختلف از جمله در ارتباط 
با فعالیت های برون مرزی که عمدتا 
توسط کارگزاران منتظری انجام می 
شد شروع شده بود که به اعدام 

( سید مهدی هاشمی )برادر داماد او 
منجر گشت و در نتیجه این واقعی نیز 

نیست که دلیل عزل منتظری از 
ولیعهدی خمینی و محدودیت هائی 

که برایش به وجود آمد را به حساب  
اختالف نظر او در رابطه با کشتار 

 1667زندانیان سیاسی در سال 
 .گذاشت
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فایل صوتی گفتگوی  روشن موجود در

منتظری و اعضای هیات مرگ و برغم 
هزاران هزار سند و شاهد زنده راجع به 

عمق جنایات جمهوری اسالمی در هنگام 
ارتکاب به قتل عام، بیشرمانه تقاضای 

 "نحوه"در مورد " شایعات"روشن شدن 
و نه خود آن حکم ضد ) حکم امام جالد 

ر وی د. را می کند( خلقی و بربرمنشانه

انحرافات "نامه خود مطرح می کند 
فکری و جنایات بزرگ منافقین بر همه 

روشن است و گروه فرقان هم که 
هللا مطهری  شخصیتی به عظمت آیت

ای از  را به شهادت رساند شاخه

این امر محل بحث . منافقین بود
محل بحث این است که با . نیست

توجه به اینکه از نظر اسالم و در 
حتی به چنین حکومت اسالمی 

جانیانی و طرفداران آنها نیز نباید ظلم 
شود آیا شایعاتی که درباره اتفاق 

درباره نحوه اجرای حکم  ۷7سال 

شود صحت دارد یا  گفته می( ره)امام
مطهری سپس تاکید می کند ".  خیر؟

موجب " دار و دسته وی " روش"که 
" استحکام افزون تر نظام اسالمی

هد که پز خواهد گشت و نشان می د

تنها در " حقیقت جویی وی"دروغین 
نظام استثمار " استحکام افزونتر"پی 

و شکنجه و دار جمهوری اسالمی 
 . ست

 
اما این پز مردم دوستی و تظاهر به معذرت 

خواهی از سوی گرگان لباس میش 

پوشیده، با پاسخ هایی که به سرعت و در 
سطحی وسیع در میان قدرتمندترین 

م به صورتی یک صدا به محافل طبقه حاک
از جمله . آن داده شد، رنگ باخت

هیات "مصطفی پوردمحمی جالد عضو 

که چند سال پیش با " مرگ
بیشرمی،بزدلی و ریاکاری شایسته 

مرتجعین اصوال منکر هر گونه نقش 
بود، در " ۷7اعدامهای سال "خود در 

برخورد با نوار صوتی، با فریبکاری 
اند و اضافه خو" کفار"تمام مخالفین را 

دستور "کنیم که  می" افتخار"نمود 

خدا را اجرا کردیم و در مقابل دشمنان 
خدا و ملت با قدرت ایستادیم و مقابله 

 ". کردیم
 

همچنین علی رازینی عضو دیگر هیات 

مرگ در واکنش به انتشار فایل صوتی 
گفتگوها با منتظری، جالدی و 

ددمنشی خود و همکارانش در براه 
حمام خون در آن سالها را انداختن 

ی برای خویش نامید و اعالم "افتخار"
عنوان حاکم  به ۷6من در سال " کرد

شرع به بجنورد رفتم، مسئوالن 

فرهنگی آن شهر به من اعالم کردند 
درصد از جوانان این شهر  ٠6تا  ۸6که 

درصد  26گروهکی هستند و 
وی اضافه " خط اند اللهی و بی حزب

. لی پیچیده نیستخی ۷7مسئله "کرد 

خمینی مالحظه توصیه افراد ترسو را 
نکردند و قاطع فرمودند احکام شرع 

باید اجرا شود و احکام شرع اجرا 

ما شهامت داشتیم "و تاکید کرد ." شد

هر کس اعدام شد زیر حکمش را 
امضا کردیم و این افتخاری است برای 

 ".ما
 علی خمینی نوه خمینی جالد،

از ( خمینی احمد)شخصی که پدرش 
می باشد  76عاملین اصلی قتل عام سال 

یکی دیگر از مهره های رژیم می باشد که  

برخورد "زیر عنوان  76از اعدامهای سال 
با مخالفین نام برد و این " محکم نظام

نامید " حاصل مدیریت امام"حمام خون را 
بخوان آرامش مورد " )آرامش"که باعث شد 

در ( نان مردمدلخواه سرمایه داران و دشم

او وقیحانه تاکید کرد .  برقرار گردد" کشور"
برای " درس عبرتی"که این اعدامها 

ماجرای " : آیندگان شد و اضافه کرد که
بوده و " حاصل مدیریت امام ۷7سال 

کرد؟ امروز  نظام باید با اینها چه می"
گویند چرا با  یک عده دلسوز شدند می

نافقین کنید؛ چرا با م اینها برخورد می

حجاب برخورد  برخورد کردید؛ چرا با بی
ها برخورد کردید؛  کردید؛ چرا با کودن

کرد نظام با اینها؟ باید مبارزه  چه می
کرد، محکم هم باید برخورد  می

الحمدهللا شد و کشور . شد می

عده معدودی را نظام " آرامش را دید
با قدرت برخورد کرد و درست هم 

کرد و  د میبرخورد کرد و باید برخور
در این  ."درس عبرتی شد برای آیندگان

میان سید حسن خمینی، برادر دیگر علی 
که یکی از سمبلهای نیروهای پرو رژیم و 

اصالح "و "  میانه رو"سازشکار تحت عنوان 

می باشد هم چاره ای ندید جز آن " طلبان
که در یک سخنرانی آنچه که در مورد 

 گوشه ای از جنایات رژیم جمهوری
اسالمی و پدربزرگ جالد خویش در فایل 

صوتی مباحثه منتظری و هیات مرگ به 

آنها استناد شده را با رسوایی تمام یک 
  .بخواند" دروغ"

 
از دیگر دست اندرکاران رژیم فردی چون 

رئیس بنیاد تاریخ  ٬حمید روحانی
نیز به ابراز  "انقالب اسالمی"پژوهی 

ید نظر پرداخته و در گفتگویی ضمن تای

" هیات مرگ"بخشی از ددمنشی های 
نظیر اعدام زندانیانی که قبل از قتل عام 

به محکومیت هائی غیر از اعدام  76سال 
آقای "محکوم شده بودند تاکید کرد 

منتظری خود را به تجاهل زده و گرنه 

فهمد که چرا  خودش به خوبی می
آنهایی که به شش یا هفت سال 

 ".محکوم بودند حکمشان اعدام شد
 

و باالخره رفسنجانی جنایت کار که 

چه به عنوان یک مهره کلیدی نظام 
جمهوری اسالمی و چه به عنوان 

رییس جمهور این نظام شکنجه و دار 
سال دستانش تا مرفق به  ۸در طول 

خون کارگران و توده های تحت ستم 
ایران و مخالفین نظام آغشته است به 

انتشار نوارهای منتظری واکنش 

" هدف شوم"داده و آن را نشان 
و " امام"دشمنان برای حمله به 

وارد کردن به جایگاه " خدشه"

. بازماندگان و بیت امام جالد نامید

اخیرا  " رفسنجانی با طرح این که 
شهردار پاریس نمایشگاهی از 

های اعدام آن زمان  بازسازی صحنه
تاکید کرد که نباید " برگزار کرده است

اف دشمنان متحقق داد تا اهد" اجازه"
" موج"وی با اشاره به این که   .شود

همه رسانه های معاند "حمالت اخیر در 

یکی از اهداف : "ادامه دارد گفت" خارجی
شوم دشمنان از طرح مسائل اخیر، خدشه 

وارد کردن به جایگاه مرحوم حاج احمد آقا و 
بیت معزز امام در جامعه است که نباید 

  ."برسند اجازه داد به اهداف خود

 
از سوی  اخیر اظهار نظر عوامفریبانه

رفسنجانی در مورد یکی از بزرگترین 
جنایات طبقه حاکم علیه مردم ایران 

قلم به مزدانی چون صادق زیبا کالم 
که جزء دار و دسته رفسنجانی بوده و 

پز ظاهرا  اصالح طلبی به خود می 

گیرد  را مجبور کرد تا در نامه ای به 
خویش یعنی " دسرور ارجمن"

حزن "رفسنجانی این موضع گیری را 
، "اسباب شگفتی"و موجب " انگیز

" سرخوردگی دوستداران"و " تاسف"

تایید "وی خوانده و آن را نشانه 
. بنامد" 67ضمنی اعدامهای سال 

البته بی آنکه اعتراف کند که 
رفسنجانی به عنوان فردی که 

دستانش تا آرنج به خون کمونیست 
 66یخواهان ایران در دهه ها و آزاد

آلوده است موضعی جز این هم نمی 

 67توانست در رابطه با قتل عام سال 
 . اتخاذ کند

 
نگاهی به اظهارات بیشرمانه مقامات 

جمهوری اسالمی در تأئید کشتار زندانیان 

سال که  82سیاسی آنهم پس از گذشت 
از این جنایت بربرمنشانه می گذرد نشان 

ی گردانندگان رنگارنگ دهنده اوج ددمنش
این رژیم در مورد یکی از بزرگترین زخمهای 

وارد بر جان و روح مردم ایران و بویژه 
بازماندگان و خانواده های هزاران هزار 

نوجوان و جوان و بزرگسالی ست که در 

جریان این جنایت از پیش سازماندهی 
. شده بدست تبهکاران حاکم قصابی شدند

قاطعانه این اظهارات و دفاع 
سازماندهندگان و مجریان این جنایت 

تاریخی در عین حال مشت محکمی بر 

دهان تمامی مرتجعین و سازشکارانی هم 
هست که می کوشند با استناد به 

صداهای فریبکارانه ای که از درون برخی 
نمایندگان مرتجع طبقه حاکم برای 

ماستمالی این جنایت و دعوت مردم به 
وش می رسد روزنه بخشیدن جانیان به گ

ای تازه برای تبلیغ ایده آشتی بین گرگ و 

میش و تداوم بخشیدن به حیات انگلی 
رژیم جمهوری اسالمی و یا بخشی از آن 

 . پیدا کنند
 

تجربه کشورهائی چون شیلی و آرژانتین و 

نشان می دهد که دیکتاتوری های ... 
وابسته به امپریالیسم حاکم پس از کشتار 

خره در یک دوره با مشاهده مخالفین باال
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رشد مبارزه توده ها به منظور حفظ 

موقعیت خود و فریب مردم حاضر شدند تا 
به طور تاکتیکی با قبول گوشه ای از 

جنایات خود و معذرت خواهی و حتی فدا 
کردن برخی مهره ها به حکومت خویش 

در ایران در حال حاضر در حالی . ادامه دهند
ران رژیم جنایتکار که برخی از دست اندرکا

جمهوری اسالمی با دیدن شرایط انفجاری 

حاکم بر جامعه و با تکیه بر تجربه 
همپالگی های خود در شیلی و آراژانتین و 

یا در افریقای جنوبی سعی دارند زمینه 
اتخاذ چنان سیاست فریبکارانه ای را برای 

آینده فراهم کنند اما در مجموع این رژیم 

هر و سرکوب برای اعمال سیستماتیک ق
استحکام بخشیدن به سد دیکتاتوری را در 

حال حاضر مؤثرترین راه حفظ نظام سرمایه 
داری وابسته حاکم بر ایران دانسته و از 

این طریق قاطعیت و وفاداری خویش به 
سرمایه داران و نظام استثمارگرانه حاکم را 

اما درست در دل . به اثبات می رساند

ایران و ترس و  شرایط بحرانی کنونی
وحشت دشمنان از رشد غیر قابل کنترل 

مبارزات توده های جان به لب رسیده 
مساله به اصطالح انتقادات ماست که 

که تازگی  76منتظری به اعدامهای سال 

هم ندارند توسط بلندگوهایی نظیر بی بی 
آگاهانه رله شده ... سی و صدای آمریکا و 

کرده  و در سطح گسترده ای بازتاب پیدا
 .اند

 
واقعیت این است که کلیت رژیم جمهوری 

اسالمی در شرایط پسابرجام با نشانه 

های حاکی از موج جدیدی از بحران و 
پوچ بودن چشم . تشدید تضادها روبروست

اندازهای دروغینی که دولت روحانی با 
ادعای عادی سازی روابط با غرب و حل 

معضالت اقتصادی ایجاد کرده بود و در 

تشدید سرکوب و اختناق و اعدام و  عوض
گسترش فساد در ساختارهای پوسیده 

حکومت، به غلیان خشم کارگران گرسنه و 
بیکاران و توده های به جان آمده منجر 

گشته است؛ به گونه ای که حضور 
محسوس کارگران در صحنه و اعتراضات و 

اعتصابات کارگری و شورش های مردمی 

گردانندگان نظام  بار دیگر زنگ خطر را برای
در چنین شرایطی . به صدا درآورده اند

ست که ما شاهد تشدید تحرکات 
عوامفریبانه جدید دشمنان توده ها و 

حافظان نظام برای تبلیغ توهم بهبود و 

امکان اصالح اوضاع توده ها در چارچوب 
گفتگوهای .  نظام استثمارگر حاکم هستیم

 منتظری با هیات مرگ در چنین اوضاع و
احوالی دوباره منتشر و پخش می گردد و 

یکی از اهداف روشن آن فریب توده ها با 
بیهوده  .کمک نیروهای سازشکار می باشد

نیست که دشمنان قسم خورده مردم 

یعنی امپریالیستها که در زمان وقوع 
سکوت پیشه کرده  76جنایات خونین دهه 

بودند امروز گفتگوی منتظری با هیات مرگ 
نه های خود نظیر بی بی سی و را از رسا

آنها با . صدای آمریکا پخش می کنند

تبلیغات مسموم خود سعی دارند به 
توده های به جان آمده  بقبوالنند  که 

جناحی از حاکمیت جمهوری اسالمی 

با این جنایات مخالف بوده و حمام 
از حاکمان " یک عده"کار  ۷6خون دهه 

می باشد و در ورای چنین تحیل 
ارانه سعی در اشاعه جو فریبک

 .سازشکاری در میان مردم ما را دارند
البته آنها روی نیروهای سیاسی 

سازشکار اپوزسیون نیز برای فریب 

در واقع نیز . توده ها حساب می کنند
امروز شاهدیم که نیروهای سازشکار و 

فرصت طلب هم به شیوه های مختلف 
نقش مروج و مبلغ  سیاستهای 

این زمینه را بر عهده امپریالیستی در 

گرفته و در ضمن دفاع از منتظری در تقبیح 
و قهر نیز با یکدیگر مسابقه " خشونت"

در این زمینه تجربه پروژه . گذاشته اند
" ایران تریبونال"ورشکسته و رسوایی چون 

نیز مطرح است که آه و رنج بازماندگان و 
قربانیان این جنایت تاریخی را نهایتا به 

ی برای تقدیس توابان تیر خالص دستمایه ا

" آشتی"زن رژیم تبدیل کرد و مبلغ ضرورت  
. بین شکنجه گر و شکنجه شده گردید

اتفاقاً انتشار توار گفتگوی منتظری و هیات 
مرگ برای این گروه نیز به موضوعی برای 

حقانیت بخشیدن به سیاستهای 

رفرمیستی و دشمن پسند شان در افکار 
 .تعمومی تبدیل شده اس

 
فراموش " داغی" 76جنایات خونین دهه 

نشدنی ست که تبهکاران جمهوری 
اسالمی برای حفظ نظام سرمایه داری 

حاکم بر کشور ما و حفظ منافع 

امپریالیستهای جهانی در ایران به دستور 
مستقیم رهبر نظام یعنی امام جالد 

دنیای "خویش  متحد و همصدا بر پیکر 
فقر و  یعنی توده های" لعنت خورده

توده هایی که تنها . محرومیت وارد کردند

جرمشان تالش برای در دست گرفتن 
سرنوشت خویش، آزادی از قید ستم و 

استثمار و ایجاد یک دنیای نوین و انسانی 
بدون شک هیچ کس جز همین سگان . بود

زنجیری امپریالیسم از ابعاد این جنایت آگاه 
ف نیستند و آنچه که تا کنون به خاطر کش

خاوران های سرخ و گورستان های 

رنگارنگ و خاموش موجود در سراسر 
کشور افشاء شده هنوز به هیچ رو بیانگر 

اجساد پاره . همه ابعاد این جنایت نیست
پاره شده جگر گوشگان مردم در گورهای 

جمعی ، جنازه های نیم کش شده و 

مدفون گشته با ناخنهایی که تالش کرده 
بیرون بیایند، گلوله های اند خاک را بکنند و 

خالص بر مغز نوجوانان و جوانان و پیکر پاک 
و مورد تجاوز قرار گرفته زنان و تن شکنجه 

تنها و تنها ذره ای، ذره ..... شده مردان و
ای کوچک از رنج و درد بیکران ناشی از بر 

پاساختن چنین حمام خونی بر روح و روان 

 . مردم ما را توصیف می کنند
 

قعیت دیگر این است که به رغم  اما وا
زخم عمیق ناشی از نسل کشی دهه 

، که در طول 67و نه فقط سال  66

سالها بر تن و جان و روح و روان 
باقی  66بازماندگان قربانیان دهه 

مانده، آنها با وجود حکومت سرنیزه و 

حساسیت دستگاه های اطالعاتی 
در . نسبت به خود هرگز تسلیم نشدند

کنار تالش های  عین حال در
بازماندگان داغدار و پایداری و مقاومت 

آنها که هیچ گاه خون عزیزانشان را به 
حراج بازار مکاره سیاست نگذاشتند و 

کوشیدند به هر نحوی یادآنها را زنده 

نگه داشته و پرچم داخواهی خویش 
را در اهتزاز نگاه دارند، این نیروهای 

که  چپ و رادیکال و آزادیخواهان بودند
با هر چه در توان داشتند در داخل و 

خارج از کشور با برپایی مراسم یادبود 

و بزرگداشت قربانیان و افشای 
جنایات جمهوری اسالمی هیچ گاه 

 66نگذاشتند تا یاد قربانیان آزاده دهه 
به همراه جسمشان در زیر آوار و خاک 

به برکت . مدفون گردد و از بین برود
مت هاست که همین پایداری و مقاو

امپریالیستها و مرتجعین حاکم تا امروز 

قادر به زدودن حافظه تاریخی مردم 
ما از سیاهی و ننگ کشتار 

و اعدامهای فله  66سیستماتیک دهه 
توسط جمهوری اسالمی  67ای سال 

 .نشدند

 
بر هیچ انسان آزادی خواه و واقع بینی 

سال  62پوشیده نیست که تجربه 
ی ثابت کرده که حاکمیت جمهوری اسالم

به  76امر دادخواهی در مورد کشتار دهه 
عنوان یک خواست دمکراتیک مساله ای 

نیست که  به هیچ رو بتواند در چارچوب 

نظام استثمارگرانه حاکم و رژیم جمهوری 
بر عکس . اسالمی پاسخی عادالنه بگیرد

آمیز جالدان " افتخار"تاکیدهای بیشرمانه و 
اران هزار حاکم بر درستی کشتار هز

انسان بی گناه نشان می دهد که مساله 

دادخواهی بازماندگان این فاجعه هر چه 
بیشتر با مساله ضرورت نابودی رژیم 

شکنجه و دار حاکم گره خورده است و به 
این اعتبار به یکی از دادخواستهای انقالب 

اجتماعی توده های تحت ستم علیه 
در عین . دشمنانشان تبدیل گشته است

تالش های بخشی دیگر از دست اندر  حال

کاران رژیم و رسانه های امپریالیستی د 
رجهت اشاعه جو رفرمیسم و سازشکای 

برای ایجاد زمینه آشتی بین توده های 
داغدیده و شکنجه گرانشان، بین خلق و 

ضد خلق هدفی جز حفظ نظام سرمایه 

داری حاکم بر ایران ندارد که منبع و منشاء 
ده و تا زمانی که پا همه جنایات بو

برجاست در به همین پاشنه خواهد 
 .چرخید که امروز می چرخد

 
در سالگرد قتل عام خونین سال 

بکوشیم راه و آرمانهای هزاران 7676

کمونیست و مبارزی را پاس داریم که جان 
های شیرین خویش را در راه تحقق 

بهروزی توده ها و آزادی خلق های تحت 
استثمار فدا کردند و ستم از سلطه ستم و 

در مقابل هیچ یک از جالدان حاکم از هیچ 

 . جناح و دسته ای سر خم نکردند
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 86) 76۳۱خرداد  67بی بی سی به تاریخ 

در سایت خود مقاله ای به ( 8677ژوئن 

مناسبت شهادت شاعر انقالبی خلق، 
سعید سلطانپور درج نموده و در رابطه با 

قل قولی از چگونگی دستگیری او به ذکر ن
که توسط من " )راز مرگ صمد"کتاب 

نوشته شده و چاپ دوم آن  7627سال  در
همراه با اسناد و مدارکی دیگر در سال 

در این . پرداخته است( منتشر شد 7626

مقاله موضوع مرگ صمد نیز پیش کشیده 
شده و مطالب به گونه ای عنوان گشته که 

گ راز مر"برای خواننده غیر مطلع که کتاب 
را هم نخوانده باشد ، کامالً گمراه " صمد

از این رو برای روشنگری . کننده می باشند

الزم است تا آن جا که مقدور می باشد با 
فاکت و دلیل و استدالل به آن مطالب 

 .برخورد شود
 

سعید سلطانپور؛ : "عنوان مقاله این است
که " روزی که قرار بود روز شاد باشد

م حمید علوی به امضای فردی هم به نا

حال . عنوان روزنامه نگار در پای آن قرار دارد
قبل از پرداختن به موضوع اصلی بگویم که 

در ابتدای مقاله گوئی که رژیم جمهوری 
اسالمی برای سعید سلطانپور دادگاهی 

هم ترتیب داده بود و یا گویا برای انقالبیون 

دیگر در آن زمان ، پیش از قتل شان 
از : "می کرد مطرح می شوددادگاهی برپا 

چند و چون برگزاری دادگاه او سندی در 
به نظر می رسد که ابراز  ".دست نیست

این تردید از آن جاست که برای دست 
اندرکاران بی بی سی تنها اظهارات 

. مقامات دولتی سند محسوب می شوند

حقایق بیان شده از زبان در حالی که 
 خانواده ها و کل توده های در بند

ایران و همچنین هزاران زندانی 
سیاسی به عنوان شاهدان عینی در 

آن مقطع در مورد ماشین کشتار رژیم 

جمهوری اسالمی ، اسناد معتبر و 
کامال  قابل اتکاء می باشند که بر 

اساس آن ها ، این رژیم بالفاصله بعد 
در سراسر  ، 16۷6از سی خرداد 

به طور وحشیانه به توده های  ایران
بی و فرزندان مبارز آنان یورش انقال

برد و در این مسیر عالوه بر کشتار در 

خیابان و قتل مبارزین انقالبی در زیر 
شکنجه، در مقطعی صرفا  با نظر یک 

. آخوند ، حکم به اعدام مبارزین دادند

در ماه های بحرانی آن سال تنها 

کافی بود که آخوند جالدی وارد زندان 

ان کسانی را شود تا از میان زندانی
. نشان کرده و حکم به قتل آن ها دهد

مثال  به عنوان ذکر یک نمونه با ورود 
آخوند موسوی تبریزی به زندان تبریز ، 

او بالفاصله حکم قتل چند زندانی از 
چریکهای فدائی خلق و سازمان 

( کومه له)زحمتکشان ُکردستان ایران 

را صادر کرد و حکم اعدام آن ها که 
روح انگیز دهقانی نیز در خواهر من، 

به  16۷6تیر  ۸میان آنان بود ، در روز 
اما بی بی سی گوئی که . اجرا در آمد

به  ۷6برای زندانیان سیاسی در دهه 

راستی دادگاهی تشکیل می دادند 
در رابطه با قتل سعید سلطانپور در 

معلوم نیست : "زندان مطرح می کند
 ..."که آیا دادگاهی برگزار شد یا

  
ی بی سی در مورد دستگیری شاعر ب

انقالب، سعید سلطانپور از 

خط " )همه راویان دستگیری تقریباً " قول
این را ( تأکید از نویسنده این سطور است

درست در زمان "می پذیرد که " تقریباً "
برگزاری مراسم عروسی سلطانپور، 

به سراغش آمدند و داماد را « پاسداران»

روایت " سپس بی بی سی  ."با خود بردند
را مطرح می کند و در این مورد " دستگیری

می " راز مرگ صمد"با استناد به کتاب 
به نوشته دهقانی، سلطانپور در : "گوید

خواست با زدن  مراسم عروسی می
سبیلش فرار کند، اما دوست او که از 

ها بود، او را منصرف کرده و گفته  اکثریتی

این ". حاال چریک بازی را کنار بگذار  بود
در آن کتاب من بر  .نقل قول درست است

اساس آن چه شنیده بودم ، این نظر که 
قبل از این که کار از کار بگذرد سعید 

سلطانپور فرصت داشت تا از مهلکه بگریزد 

اما در مطلب درج شده . را مطرح کرده ام
در بی بی سی نوشته یک فرد اکثریتی 

در ( 2۸مندرج در نشریه آرش شماره )
ابل نوشته من در مورد چگونگی افتادن مق

سعید سلطانپور در چنگال خونین پاسداران 
جمهوری اسالمی قرار داده شده و سعی 

شده است که در نقش اکثریتی ها در این 

 .واقعه ایجاد تردید شود
ای کاش کسانی که از نزدیک در 

جریان دستگیری سعید، این شاعر 

رف عزیز مردم ستمدیده ایران بودند ص

راز مرگ "نظر از این که من در کتاب 

در این مورد چه نوشته ام ، آن " صمد
چه را که خود شاهد بوده اند را تحریر 

می کردند و قضاوت در مورد این یا آن 
فرد اکثریتی در باز داشتن سعید از 

قبل از تجمع پاسداران -  فرار از خانه 
در خانه و یا به هر حال از بین رفتن 

را به خواننده می  -ر امکان فرا

ُحسن چنین نوشته هائی . سپردند
به شرط آن که عین واقعیت در آن ها )

در اختیار قرار دادن ( منعکس می شد
تجربه هائی برای آیندگان بود تا ببینند 

که داشتن این یا آن تفکر و دید نسبت 

به حاکمیت ، چه پیامدهائی می تواند 
 نم  .برای جان انسان ها داشته باشد

در آن کتاب صرفاً شنیده هایم را انعکاس 
داده و حتی از ذکر نام آن فرد اکثریتی هم 

احتراز کرده ام، چرا که مسأله من برخورد 
به یک فرد نبود بلکه نشان دادن تفاوت 

سعید با اکثریتی هائی بود که در آن 

 .مراسم دور او را گرفته بودند
 

جالب است که نوشته فرد اکثریتی مورد 
تناد بی بی سی ، واقعیت هائی را اس

آشکار می کند که اتفاقاً در تأئید نوشته 

از . قرار دارد" راز مرگ صمد"مربوطه در 
جمله این که معلوم می شود که دو 

خیلی زودتر از آمدن )پاسدار حدود ظهر 
به در خانه سلطانپور آمده بودند ( مهمانان

منظور قیزل ایاق، مبارز " )قزل"و از قول 
ائی متعلق به سازمان اقلیت که بعداً فد

توسط رژیم جمهوری اسالمی به شهادت 

آمده بودند سعید را دو : "گفته شده( رسید
به . ساعتی برای سئوال و جواب ببرند

ولی « قاچاق ارز یا چیزی شبیه این»بهانه 
و یا ." من راهشان ندادم و در را بستم

معلوم می شود که در همان زمان این 

طرح بوده که همان فرد اکثریتی موضوع م
مورد اشاره من بر مبنای دید اکثریتی اش 

نسبت به رژیم جمهوری اسالمی ، مانع از 
این هم . فرار سعید سلطانپور شده بود

گفته شود که کسی که بی بی سی به 
او استناد کرده برخی از مشخصات وی از 

جمله زندانی سیاسی دوره شاه بودن و 

معلوم کرده و نوشته تُرک بودن وی را 
است که از آن فرد اکثریتی جدا شده و 

 .قطع رابطه کرده است

 اشرف دهقانی

 بی بی سی،

 سعید سلطانپور و  

 !"راز مرگ صمد"

 

 

 شاعر فدایی

 زنده باد  

 سعید سلطانپور

 در مراسم ازدواجش 
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الزم : "مثالً در آن نوشته گفته می شود

است بگویم در آن روزها بازار اتهام رواج 
: داشت، حتی خواهر او هم مدعی بود که

داداش ددی قاپی الری آچین، قویون 
 .پاسدار قارداش الریمیز گلسینلر ایچری یه

برادرم گفت درها را باز کنید و بگذارید )
همان طور .(. برادران پاسدار ما داخل شوند

که دیده می شود نویسنده قبول دارد که 

در آن زمان در مورد آن فرد اکثریتی مورد 
بحث چنان مسائلی مطرح بوده و حتی 

خواهرش هم تاکید داشته که نامبرده گفته 
شوند ولی بگذارید برادران پاسدار ما داخل 

با این همه کسی که نوشته درج شده در 

بی بی سی به او استناد کرده ، آن ها را 
اتهام و شایعه می نامد و در رد آن ها 

مواردی را از تالش او و اکثریتی های دیگر 
البته در زمانی  -برای بازداشتن پاسدار ها 

باز شده و  "برادران پاسدار"که در به روی 
از ُبردن  -ده بودند آن ها وارد خانه ش

اما مسأله این است . سعید مطرح می کند

که آیا چه در زمانی که تنها دو پاسدار به 
در خانه آمده و در به رویشان بسته شده 

بود و چه در فاصله قبل از آمدن پاسداران 
به درون خانه و زیاد شدن آن ها و به 

خصوص قبل از حضور پاسداران مسلح ، 

ی فرار وجود نداشته واقعاً فرصتی برا
آیا خود سعید با دیدی که نسبت   است؟

به رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی 
داشت به فکر فرار نیافتاده بود و کسی و 

و   کسانی از فرار او ممانعت نکرده بودند؟
آیا این درست و واقعی است که همه آن 

چه در همان زمان در این مورد گفته می 

از بدخواهی  شد را باید شایعه و ناشی
طرفداران اقلیت و دیگران نسبت به 

 سازمان اکثریت تلقی کرد؟
 

به طور کلی باید به این واقعیت اشاره کنم 

که در آن مقطع، قبل از این که جمهوری 
اسالمی بتواند کامالً خود را سازمان دهد، 

پاسداران نه از آموزش الزم برخوردار بودند 
ان و نه انسجام چشمگیری در میان آن

البته آن ها حتی خیلی قبل . وجود داشت
خرداد ، شکار مبارزین سرشناس  66تر از 

را در دستور کار خود داشتند و هر جا 

سراغی از آن ها می گرفتند به آن جا 
برای خود ما چنین . حمله می کردند

مواردی اتفاق افتاده بود که یک نمونه از آن 
حمله پاسداران به مراسم سالگرد رفقای 

بود که در  76۱6اسفند  77دائی شهید ف

در خانه مادر آژنگ،  76۱۳اسفند  77تاریخ 
مادر یکی از آن شهدا، یعنی رفیق گرانقدر 

در آن موقع . بهمن آژنگ برگزار شده بود
برخی ار رفقای حاضر ما در آن مراسم که 

ماهیت ضد خلقی رژیم تازه حاکم شده را 
آن به خوبی می شناختند با فرار خود از 

محل، پاسداران را از دستگیری خود محروم 

همچنین به عنوان یک نمونه . ساختند
می توان از ربودن و  برجسته و آشکار

اعدام رهبران خلق تُرکمن و ترور مبارزین 
توسط همین پاسداران جمهوری اسالمی 

مسلماً سعید . در آن دوره یاد کرد

سلطانپور با توجه به باورش نسبت به 
لقی رژیم جمهوری اسالمی ماهیت ضد خ

در حالی . این تجربه را فراموش نکرده بود

که اکثریتی های دور و بر او ، آن جنایت را 

کار این یا آن جناح حکومتی جلوه داده و 
صحبت می " برادران پاسدار"کماکان از 

کردند که به نظر آنان می بایست به سالح 

  .سنگین هم مجهز شوند
 

ستگیری سعید در رابطه با چگونگی د
سلطانپور از طرف فرد اکثریتی مورد استناد 

پاسدار ها " بی بی سی گفته شده که

موافقت کرده بودند، که تا پایان مراسم ، 
چند "یا این که ..." مزاحمتی ایجاد نکنند و

طرح برای فرار کردن سلطانپور، بین 
شده بود " دوستان حاضر در مهمانی مطرح

کان فرار وجود و غیره و گفته شده که ام
در حالی که با کمی دقت در متن . نداشت

نوشته می توان دید که آن طرح 

همگی مربوط به زمانی است که درب   ها
باز شده بود " برادران پاسدار"خانه به روی 

در درون خانه اتراق  پاسدار های مسلح  و
 .کرده بودند و دیگر کار از کار گذشته بود

فوق تحت بی بی سی در دنباله مطلب 

باز به   این تیتر که آیا سلطانپور را لو دادند؟
اشاره کرده و مطرح " راز مرگ صمد"کتاب 

راز مرگ »دهقانی در کتاب "کرده است که 
به مسئله مرگ صمد بهرنگی « صمد

پرداخته تا بررسی کند آیا مرگ بهرنگی، 
مرگی طبیعی بود یا افرادی در کشتن او 

ی بی سی در این مورد ب." دست داشتند

مسایلی را عنوان کرده است که در آخر 
اما در . این نوشته به آن ها خواهم پرداخت

مورد لو رفتن خانه سعید سلطانپور آمده 
نویسنده در چند جای کتاب نام : "است

آورد و این گمان را  سلطانپور را به میان می

کند که سلطانپور از طرف یک  مطرح می
های  عضو سازمان چریک)« اکثریتی»

 ."لو داده شد( اکثریت -فدایی خلق 

آن چه در کتاب . موضوع فوق صحت ندارد

: گفته شده چنین است " راز مرگ صمد"
." آن جشن عروسی از طریقی لو رفته بود"

معنی این جمله جز آن که خود تفهیم می 

در این جا نه نامی از سازمان . کند، نیست

. اکثریت برده شده و نه از یک اکثریتی
مسلم است که پاسداران از طریقی ، 

آدرس محل زندگی سعید را به دست آورده 
بودند ولی این که از چه طریقی برای من 

و به همین خاطر ( و نیست)روشن نبود 
. را به کار برده ام" از طریقی"عبارت 

همچنین این گفته بی بی سی که گویا 

به همکاری  (...دهقانی)نویسنده "
سعید با پاسداران " اکثریتی"دوستان 

با واقعیت و آن چه در کتاب " کند تأکید می
مطرح شده ، منطبق " راز مرگ صمد"

همان طور که در پیش نشان داده   .نیست

شد ، در رابطه با موضوع دستگیری سعید 
از  سلطانپور در آن کتاب تنها

اطرافیان اکثریتی سعید از فرار وی  ممانعت
فته و به خصوص یکی از آن ها سخن ر

 .است

نامیده و " گمان"اما، آن چه بی بی سی  

غیر واقعی است در سطور بعد در خدمت 

یک نتیجه گیری غیر واقعی تر قرار گرفته 
است و از قول منتقد اکثریتی گفته شده 

در استدالالت "که گویا اشرف دهقانی 
کند و آن  خود، تنها یک هدف را دنبال می

با این   ."اثبات خیانت سازمان اکثریت است

گفته، در واقع سعی شده است که 
در حد " راز مرگ صمد"مطالب کتاب 

مسایل مربوط به اختالفات و تضادهای 
جریانات سیاسی با یکدیگر تقلیل داده 

در حالی که . بی اعتبار جلوه کند  شده و
" راز مرگ صمد"واقعیت این است که کتاب 

که بحث مربوط به شهادت سعید 

سیار کوچکی از آن را سلطانپور گوشه ب
تشکیل می دهد و اساسا در حاشیه تم 

اصلی این کتاب مطرح شده، با استدالالت 
خود از یک طرف تالش رژیم جمهوری 

اسالمی را افشاء کرده است که از طریق 

دروغ پردازی های افسری که در قتلگاه 
( حمزه فراهتی)صمد حضور داشت 

کوشیده بود چهره محبوب رفقای نزدیک 
د چون بهروز دهقانی، کاظم سعادتی، صم

را مکدر ... علیرضا نابدل، امیر پرویز پویان و
امری که از اولین اقدامات این رژیم )سازد 

برای باورشکنی در میان مردم نسبت به 

انقالبیون گذشته بود که تا به امروز هم به 
و از طرف دیگر ( اشکال مختلف ادامه دارد

تعدد و دلیل و آن کتاب با ذکر فاکت های م
استدالالت مختلف نشان داده است که در 

مرگ صمد رازهائی نهفته است و تا زمانی 

که اسناد و مدارک قابل قبولی در این مورد 
ارائه نشود ، با توجه به وجود شواهد و 

اسنادی که بیانگر آنند که صمد بهرنگی 
توسط عوامل ساواک به شهادت رسیده 

روی این امر است ، با قاطعیت می توان 
راز "بنابراین موضوع بحث کتاب   .تأکید کرد

چیز دیگری است و به هیچ " مرگ صمد

وجه ربطی به اثبات خیانت سازمان اکثریت 
در عین حال خواننده هم مسلماً از . ندارد

" اکثریت"موضع من نسبت به سازمان 
مطلع می باشد و می داند که من نیز 

با  همچون همه نیروهای درون صف خلق

تکیه بر عملکردهای غیر قابل انکار نیروهای 

بی بی سی در مورد دستگیری شاعر 
انقالب، سعید سلطانپور از 

" همه راویان دستگیری تقریبا  " قول

سنده این سطور خط تأکید از نوی)
می پذیرد که " تقریبا  "این را ( است

درست در زمان برگزاری مراسم "
به « پاسداران»عروسی سلطانپور، 

سراغش آمدند و داماد را با خود 
روایت " بی بی سی سپس  ."بردند

را مطرح می کند و در این " دستگیری
راز مرگ "مورد با استناد به کتاب 

قانی، به نوشته ده: "می گوید" صمد
سلطانپور در مراسم عروسی 

خواست با زدن سبیلش فرار کند،  می
ها بود، او  اما دوست او که از اکثریتی
حاال چریک   را منصرف کرده و گفته بود

این نقل قول ". بازی را کنار بگذار
در آن کتاب من بر  .درست است

اساس آن چه شنیده بودم ، این نظر 
گذرد که قبل از این که کار از کار ب

سعید سلطانپور فرصت داشت تا از 
 .مهلکه بگریزد را مطرح کرده ام
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به " اکثریت"آن سازمان تردیدی ندارم که 

دلیل تأیید کشتارهای خونین رژیم جمهوری 
اسالمی و بعد همکاری عملی با این رژیم 

تا به آن حد )در سرکوب توده های مردم 
که رهبران آن جریان چون فرخ نگهدار و 

مکاران نزدیک ماشاهلل فتاپور به یکی از ه
دادستان و شکنجه گر منفور و معروف 

( الجوردی) 76جمهوری اسالمی در دهه 

در "رجوع شود به کتاب  -تبدیل شده بود 
تحلیلی از زندان های  -جدال با خاموشی 

 - 8۳8صفحات " رژیم جمهوری اسالمی
به حق در ( از نویسنده این سطور 82۳

و  میان مردم ما به عنوان یک سازمان خائن

 .ضد خلقی شناخته می شود

، بی بی "راز مرگ صمد"در رابطه با کتاب 

 :سی به طور مشخص مطرح کرده است

به « راز مرگ صمد»دهقانی در کتاب "

مسئله مرگ صمد بهرنگی پرداخته تا 
بررسی کند آیا مرگ بهرنگی، مرگی 

طبیعی بود یا افرادی در کشتن او دست 

برای  و پیشاپیش این ذهنیت را." داشتند
بهرنگی "خواننده به وجود می آورد که گویا 

در زمان مرگ ، همراه با دوستی بوده که 
در شایعات آن ایام قتل به گردن او افتاده 

خواننده باید متوجه باشد که امروز ." )بود

تنها صاحبان قدرت و یا همفکران آن ها 
هستند که علیرغم آگاهی به همه 

راهتی مسایلی که در رابطه با حمزه ف
مطرح است ، باز او را یار نزدیک صمد می 

بعد نویسنده بی بی سی به طور (. نامند
همه مسایل مهم و اساسی " ظریف"

و سئواالت کامالً به " راز مرگ صمد"کتاب 

جا و مشخصی که در آن کتاب در رابطه با 
نقش ساواک و شخص فراهتی در مقابل 

یا خواننده قرار داده شده را کنار گذاشته و 
صحیح تر آن ها را به خواننده اطالع نمی 

او از غالمحسین : "دهد و می گوید

این که »کند که  ساعدی نقل قول می
صمد را ساواک کشته به نظر من اصالً 

صمد توی رودخانه ارس . واقعیت ندارد
و در مورد آن به (" 7676)« .افتاده و مرده

که در ( حمزه فراهتی)اصطالح دوست 
ساعدی : "ود، اضافه می کندقتلگاه صمد ب

این . معتقد بود که این فرد، قاتل نیست

آدمی بود که با سعید سلطانپور کار 
 ."کرد می

همان طور که مالحظه می شود در این جا 
غالمحسین ساعدی به عنوان  از اعتبار

نویسنده مردمی و انسان بزرگوار به  یک

نفع فرد مذکور استفاده شده ، هر چند این 
آورده " راز مرگ صمد"هم از کتاب  نقل قول

بحث این است که ارتباط داشتن "شده که 
با سعید سلطانپور در یک دوره و یا زندانی 

سیاسی بودن دالیلی نیستند که با آن ها 
بتوان نقش شک بر انگیز حمزه فراهتی در 

.". قضیه مرگ صمد بهرنگی را نادیده گرفت

دهقانی : "همچنین گفته شده است که 
او در . این نظر ساعدی موافق نیستبا 

کند نظریه مرگ طبیعی  این کتاب تالش می
ها و تردیدهایی در  صمد را رد کند و پرسش

رابطه با دوست همراه صمد، یعنی حمزه 
 ".کند فراهتی، مطرح می

در برخورد به اظهارات فوق باید گفت که 
بحث بر سر نظر این شخص یا آن شخص 

مسایلی که در نیست و خالصه کردن همه 

اثبات دست داشتن ساواک در مرگ صمد 
بهرنگی در آن کتاب گفته شده به یک 

، در خدمت تقلیل مسایل جدی و "نظر"
راز مرگ "در کتاب   .مهم آن کتاب قرار دارد

شواهد و اسناد و دالیلی در رابطه " صمد

با غیر طبیعی بودن مرگ صمد بهرنگی و 
هر کس دروغ های همراه او ارائه شده که 

واقعاً خواهان حقیقت است باید به آن ها و 
همه مسایلی که در این زمینه از طرف 

دیگران نیز مطرح شده ، رجوع کند و بعد بر 
اساس داده های موجود به قضاوت 

 .بنشیند

 

 !کتمان حقیقت با تناقض گوئی های متعدد

در این جا من فرصت پیش آمده را مغتنم 

ه بی بی شمرده و هم در مورد بحثی ک
سی پیش کشیده و هم در رابطه با 

مصاحبه ای که پیش از این صدای آمریکا با 
کسی که به همراه صمد تا قتلگاه او رفت 

انجام داد ( حمزه فراهتی)و تنها برگشت 
می پردازم تا نه فقط یک بار دیگر بر 

حقیقت موضوع در رابطه با مرگ صمد 

بهرنگی تأکید شود بلکه نشان داده شود 
این رسانه ها تا چه حد در ادعاهای  که

و انتشار مطالب " بی طرفی"خود مبنی بر 
 .واقعی در افکار عمومی صادقند

 

را " راز مرگ صمد"کسانی که کتاب 
خوانده اند می دانند که من در چاپ 

اول این کتاب پس از افشای همکاری 
حمزه فراهتی با وزارت اطالعات 

 جمهوری اسالمی که در جریان قتل
های رستوران میکونوس از پرده 

بیرون افتاد، و پس از آشکار کردن 

تناقضات نامه درج شده او در نشریه 
آدینه در دوره اول ریاست جمهوری 

رفسنجانی با واقعیت هائی که 

مفصال  آن ها را توضیح داده ام، و 
همچنین علیرغم آشکار کردن همه 

شواهد و اسناد و مدارکی که بر قتل 
ی توسط عوامل ارگان صمد بهرنگ

در ارتباط با اشرف " )ساواک"مافیائی 
داللت می کنند، در مورد ( پهلوی

: شخص حمزه فراهتی نوشته ام

مسلما  درست و عادالنه قضاوت "
کردن، به خصوص وقتی پای یک 

شخص معین در میان است، نیازمند 
تأمل، تعمق و موشکافی در تمام 

بر این . مسایل مربوطه می باشد

س سخنان فراهتی نیز باید اسا
پس از گذشت چند سال   ."شنیده شوند

برادرم صمد "از انتشار این کتاب و کتاب 
توسط " بهرنگی، روایت زندگی و مرگ او

اسد بهرنگی که رفتارهای کامالً مشکوک 
فراهتی را در رابطه با مرگ صمد توضیح 

داده بود، فراهتی اقدام به انتشار کتابی 

ن سال ها و سال های از آ"تحت عنوان 
حمزه )مسلماً این شخص . نمود" دیگر

اگر ریگی به کفش نداشت می ( فراهتی
بایست به همه سئواالت و مسایل بسیار 

مهمی که در این دو کتاب در رابطه با 

شخص وی مطرح شده می پرداخت و 
ولی او به عنوان . پاسخگوی آن ها می بود

کسی که صمد بهرنگی را تا قتلگاه او 
مراهی کرده و از خود به عنوان تنها ه

شاهد نام می برد ، به هیچ یک از آن 
او از جمله . سئواالت و مسایل پاسخ نداد

توضیح نداد که در شرایطی که صمد 

بهرنگی را از دم در خانه شان سوار 
ماشین جیپ ارتشی خود کرده و به آراز 

برده بود ، چرا پس از مرگش به در خانه 
وضوع مرگ او را به اطالع اشان نرفته و م

خانواده اش نرسانده، چرا در حالی که 

جسد صمد در آب بود ، کوششی برای 
گرفتن جسد از آب نکرده، چرا حتی قبل از 

رسیدن به تبریز نخواسته است از اولین 
محلی که امکان تلفن کردن داشت به 

خانواده صمد موضوع را اطالع داده و از آن 
ا بیایند تا با هم ها بخواهد که به آن ج

جسد را از آب بگیرند، و چرا نخواسته 

است حتی به آن ها اطالع دهد که صمد 
در کدام قسمت از آراز به اصطالح غرق 

 ...و چرا های دیگر... شده، چرا
 

در کتاب نامبرده به این سئواالت پاسخ داده 

نشده و آن جا که وی در صدد توجیه 
، رفتارهای شک بر انگیزش بر آمده 

سخنانی متضاد با آن چه قبالً در نشریه 
آدینه مطرح کرده بود را بیان کرده است که 

خود این امر نشان گر درستی آن سئواالت 
بود و بر ضرورت یافتن حقیقت تاکید می 

 .کند

 
نکته قابل تعمق دیگر این است که تا کنون 

از جانب دست  -بلندگوهای مختلفی 
المی در اندرکاران خود رژیم جمهوری اس

در اختیار وی  -ایران گرفته تا صدای آمریکا 

قرار داده شده ولی وی هر بار در رابطه با 
چگونگی مرگ صمد داستان های متفاوت 

تعریف کرده و هر بار دروغ هائی را به هم 

" گ صمدراز مر"موضوع بحث کتاب 
چیز دیگری است و به هیچ وجه ربطی 
. به اثبات خیانت سازمان اکثریت ندارد
در عین حال خواننده هم مسلما  از 

" اکثریت"موضع من نسبت به سازمان 
مطلع می باشد و می داند که من نیز 
همچون همه نیروهای درون صف خلق 
با تکیه بر عملکردهای غیر قابل انکار 

تردیدی ندارم که نیروهای آن سازمان 
به دلیل تأیید کشتارهای " اکثریت"

خونین رژیم جمهوری اسالمی و بعد 
همکاری عملی با این رژیم در سرکوب 

تا به آن حد که )توده های مردم 
رهبران آن جریان چون فرخ نگهدار و 
ماشاهلل فتاپور به یکی از همکاران 
نزدیک دادستان و شکنجه گر منفور و 

 ۷6المی در دهه معروف جمهوری اس

رجوع  -تبدیل شده بود ( الجوردی)
 -در جدال با خاموشی "شود به کتاب 

به حق در میان مردم ما به عنوان یک 
سازمان خائن و ضد خلقی شناخته 

 .می شود
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بافته است که با یکدیگر متناقض نیز می 

این موضوع را به طور مشخص در . باشند
صدای آمریکا با  برخورد به مصاحبه ای که

 .وی کرد نشان خواهم داد
 

من بر " راز مرگ صمد"در چاپ دوم کتاب 
اعترافات ناخواسته فراهتی در کتابش تکیه 

کرده و از یک طرف نشان داده ام که این 

اعترافات خود گویای آن است که صمد به 
دست عوامل ساواک به قتل رسیده؛ و از 

مه ای طرف دیگر تناقضات آشکار فیمابین نا
به مجله آدینه  7666 که وی در سال

فرستاده بود و آن چه بعد در کتابش در 

رابطه با مرگ صمد بهرنگی مطرح کرده 
هم چنین عالوه   .است را بر مال ساخته ام

بر آگاهی خودم که می دانستم که کاظم 
سعادتی اصالً حمزه فراهتی را نمی 

شناخت، سندی را درج کرده ام که این 
ثابت کرده و دروغ بودن ادعای  موضوع را

فراهتی مبنی بر این که گویا کاظم در خانه 

ای حضور یافته که وی بعد از مرگ صمد به 
با تکیه . آن جا رفته است را افشاء می کند

: بر همه این فاکت ها در چاپ دوم نوشتم
حرف هایش را زده " او"اکنون که باالخره "

اگر به   ...است، چه می توان گفت؟

مامی شواهد و اسناد موجود در ت
مورد مرگ صمد بهرنگی اتکاء کنیم، آن 

گاه می بینیم که بررسی آن شواهد و 
اسناد تا کنونی و منجمله ادعاها و 

روایات عرضه شده از طرف افسر 
هر چند در مورد نقش )همراه صمد 

خود آن افسر هنوز رازهای نگفته 

شکی در دست داشتن ( وجود دارند
در این مرگ و ربودن  عوامل دشمن

. صمد از مردم ما باقی نمی گذارد
بنابراین نیروهای روشنفکر مسئول 

باید کماکان به دور از هر گونه 

تعصبی، با چشمانی باز بر روی 
حقیقت و آن چه که واقعا اتفاق افتاده 

این دشمنان مردم ما . پافشاری کنند
هستند که اگر اسناد و مدارک قابل 

ادعاهای شان را تأیید قبولی دارند که 
. می کند ، باید آن ها را نشان دهند

پس تا زمانی که چنین اسناد و 

مدارکی در اختیار مردم و روشنفکران 
مسئول و مبارز ایران قرار داده نشده، 

برای هر وجدان بیدار و آگاه، جان 
باختن صمد بهرنگی گرامی، نویسنده 

و یار و یاور کارگران و زحمت کشان، 

ت عوامل جنایت کار رژیم شاه، به دس
امری محرز است که باید با صدائی 

 ."هر چه رساتر آن را فریاد زد
 

اکنون به برخی تناقضات وی در مصاحبه با 
 :صدای آمریکا می پردازم

در مصاحبه ای که صدای آمریکا در 

بی پرده ، "در برنامه  867۸ فوریه 76 تاریخ
گشودن راز مرگ "با عنوان " بی تعارف

مرگ "با حمزه فراهتی در رابطه با " صمد
ترتیب داد او باز " مشکوک صمد بهرنگی

دروغ هائی را سرهم بندی کرد که در 

مواردی با دروغ های قبلی اش در تناقض 
به برخی از آن ها اشاره می . قرار دارند

 .کنم

در ابتدا وی برای عادی جلوه دادن مرگ 

صمد، از وجود پنج سرباز که گویا شاهد 
قضیه بوده اند صحبت می کند و این که 

فرمانده گروهان پس از مرگ صمد در همان 
محل سئوال و جوابی با او ترتیب داده ، یا 

آن طور که خود می گوید صورت جلسه ای 

نوشته و متن نوشته شده را هم او و هم 
بعد . خود فرمانده گروهان امضاء کرده اند

فرمانده گروهان از آن پنج سرباز هم 
بر . سئواالتی کرده و آن ها را هم نوشته

اساس این ادعا چون فرمانده گروهان 

کشته شدن صمد را غرق شدن عادی 
تلقی کرده ، او را به حال خود گذاشته 

است و او هم از آن محل به تبریز برگشته 
اما در قسمتی که موضوع مربوط به . است

این است که چرا در اولین فرصت که وی 
یعنی حتی قبل از )داشته امکان تلفن 

موضوع را به خانواده صمد ( رسیدن به تبریز

چرا نخواسته است حداقل   !اطالع نداده
خانواده صمد را از محل به اصطالح غرق 

و چرا کالً پس از ! شدن صمد مطلع سازد
هیچ یک از   حادثه به چشم خانواده و

دوستان صمد دیده نشده است، داستان 

شدن خود توسط ضد  بازداشت" بالفاصله"
. اطالعات ارتش را در تبریز عنوان می کند

در این جا او دیگر از این بحث می گریزد که 
مگر وی همراه صمد نبوده و مگر غرق 

شدن یک جوان که ادعای دوستی هم با 
وی داشت امر پیش پا افتاده ای بود که او 

به جای رفتن به خانه صمد و همراهی 

برای یافتن جسد، کردن و کمک به برادرش 
انگار که اتفاقی نیفتاده به روال سابق به 

سر کارش در پادگان رفته است که ظاهراً 
 .ناگهان در آن جا دستگیر شده

 

او در کتابش در مورد دلیل بازداشت توسط  
ضد اطالعات نوشته است که آن ها به او 

چرا هنگام مأموریت نظامی یک "گفتند که 
د همراه کرده نفر غیر نظامی را با خو

و خود توضیح می ( 778صفحه )است؟ 
جرمی سیاسی محسوب "دهد که این 

 (.همان صفحه". )نمی شد

همان طور که دیده می شود در کتاب از  

صحبت شده در حالی " مأموریت نظامی"
که وی در مقابل مجری برنامه صدای 

آمریکا که از او پرسید که آیا به عنوان افسر 
او   !منطقه رفته بودژاندارمری به آن 

مأموریت خود را امری غیر نظامی خوانده و 
جواب داد که وی در آن مأموریت، افسر 

یک بیماری که  درمان بهداشت بوده و برای

بین دام و انسان مشترک است به آن 
 .محل رفته بوده است

 
به این ترتیب معلوم می شود که او موقع  

 مصاحبه یادش نبود که در کتابش توجیه

یعنی دروغگو . دیگری را ذکر کرده بود
بودنش یک بار دیگر هم در این جا توسط 

تازه اگر قبول   .خود وی نشان داده شد
کنیم که مأموریت او غیر نظامی بوده ، آن 

وقت نکته مهم دیگر این است که چرا وی 
" افسر بهداشت"مأموریت اش را به عنوان 

در دهاتی که بر سر راه شان بود انجام 

نمی داده بلکه یک راست خود را به آخرین 
نقطه آراز که خالی از سکنه بود و فقط یک 

پاسگاه در آن جا وجود داشت رسانده 
آخر در آن جا نه از روستائی خبری   است؟

بود و نه از دام تا او به عنوان به اصطالح 

به مداوای بیماری " افسر بهداشت"
آیا   !مشترک بین دام و انسان بپردازد

خالی از سکنه بودن آن محل خود گواه 
دیگری بر این امر نیست که صمد مخصوصاً 

به آن محل برده شده تا هیچ روستائی ای 
 !شاهد آن چه بر سر او آمد نباشد؟

 

ولی از این موضوع هم بگذریم، او در 
کتابش برای بازداشت خود دلیل دیگری را 

هم عنوان نموده و می گوید که ضد 
صمد به "به او گفته اند که اطالعات ارتش 

کمک او از مرز گذشته و به شوروی رفته 

 (778 صفحه." )است
 

" کتاب راز مرگ صمد"من در چاپ دوم 
دروغین بودن این ادعا را روشن کرده و 

پرسیده ام که اگر پنج سرباز شاهد غرق 
شدن صمد بوده اند و فرمانده گروهان هم 

ن گزارشی از این موضوع تهیه کرده و ای

غرق شدن را کامالً طبیعی خوانده ، پس 
چه دلیلی وجود دارد که مسأله رفتن به 

شوروی مطرح شود؟ و دالیل دیگری را در 
حال جالب  .رد این ادعا مطرح کرده ام

است که وقتی مجری برنامه صدای آمریکا 

از او می پرسد که دلیل بازداشتش چه 
وی دیگر موضوع فرار به شوروی را ! بود

نمی کند و می گوید که گویا ضد  عنوان
اطالعاتی ها به او گفته اند که به جز صمد 

چه کسان دیگر را می شناسی و کدام 
افسرها را با محفل آن ها آشنا کرده 

واقعاً درست گفته اند که دروغگو کم   ای؟

در این مصاحبه او یادش نبود . حافظه است
که در کتابش برای دستگیری توسط ضد 

ضوع شوروی را عنوان کرده ، اطالعات مو
اما ! نه اینکه چرا با صمد دوست بوده است

آب "همین موضوع هم که وی در توجیه 

خود بالفاصله بعد از " شدن و به زمین رفتن
مرگ صمد مطرح می کند ، دروغی بیش 

واقعیت این است که صمد در آن . نیست

" کتاب راز مرگ صمد"من در چاپ دوم 
دروغین بودن این ادعا را روشن کرده و 

پرسیده ام که اگر پنج سرباز شاهد 
غرق شدن صمد بوده اند و فرمانده 
گروهان هم گزارشی از این موضوع 
تهیه کرده و این غرق شدن را کامال  
د طبیعی خوانده ، پس چه دلیلی وجو

دارد که مسأله رفتن به شوروی مطرح 
شود؟ و دالیل دیگری را در رد این ادعا 

حال جالب است که  .مطرح کرده ام
وقتی مجری برنامه صدای آمریکا از او 
! می پرسد که دلیل بازداشتش چه بود
وی دیگر موضوع فرار به شوروی را 
عنوان نمی کند و می گوید که گویا ضد 

ته اند که به جز اطالعاتی ها به او گف
صمد چه کسان دیگر را می شناسی و 
کدام افسرها را با محفل آن ها آشنا 

واقعا  درست گفته اند که   کرده ای؟
در این . دروغگو کم حافظه است

مصاحبه او یادش نبود که در کتابش 
العات برای دستگیری توسط ضد اط
 ...موضوع شوروی را عنوان کرده
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زمان به عنوان یک فرد علنی و قانونی در 

کرد و تماس داشتن با  جامعه زندگی می
او نمی توانست باعث کمترین حساسیتی 

از طرف ساواک شود، کما این که صمد 
خود با افراد بیشماری از طیف های مختلف 

به خصوص که در آن مقطع . تماس داشت
حتی برخی از کتاب های معروف او چون 

ماهی سیاه کوچولو هنوز منتشر نشده 

سیت بودند تا بتوان از جدی بودن حسا
بنابراین . ساواک نسبت به او سخن گفت

نمی توان قبول کرد که ضد اطالعات، 
فراهتی را به خاطر تماس با صمد دستگیر 

تازه خود وی در جائی در   .کرده باشد

آن وقتی که من " کتابش نوشته است که 
صمد را می شناختم فردی کامالً معمولی 

 بنابراین این ادعا نیز که( 867 صفحه." )بود
او را به خاطر دوستی با صمد گرفته بودند 

و گویا به این دلیل وی پس از مرگ صمد به 
قول اسد بهرنگی آب شده و به زمین رفته 

 .بود، با واقعیت انطباق ندارد

 
اگر توجه کنیم می بینیم که فراهتی که  

به خاطر الپوشانی پنهان شدنش بالفاصله 
بعد از مرگ صمد از چشم خانواده و 

بازداشت " بالفاصله"ان او ، داستان دوست

شدن توسط ضد اطالعات ارتش را عنوان 
می کند هر بار برای این بازداشت دلیل یا 

دالیلی ذکر می کند که نه با واقعیت 
انطباق دارند و نه یکسان و منطبق بر هم 

 .می باشند و به طور کلی متناقض هستند
خواننده باید بداند که به همان گونه که 

بهرنگی هم مطرح کرده ، این ساواک  اسد

مرکزی نبود که به صمد حساس شده بود 
" الفبا"بلکه درگیری صمد در رابطه با کتاب 

با موسسه ای که اشرف پهلوی در رأس 
آن قرار داشت باعث برخورد عوامل ساواک 

با او شد و مرگ او نیز درست در همین 

با در نظر گرفتن این امر . رابطه مطرح است
توان به موضوع بازداشت فراهتی می 

توسط ضد اطالعات در این چهار چوب 
برخورد کرد که قتلی توسط عوامل ساواک 

در تبریز بدون دستور ساواک مرکزی در قره 
آراز صورت گرفته و به همین خاطر آن  -داغ 

طور که مطرح شده ضد اطالعات از 

ای را به تبریز گسیل  بازجوی ویژه تهران
تی را مورد بازجوئی قرار داده و کرده تا فراه

چرائی و چگونگی آن قتل را برای خود 
 .روشن سازد

 

در برنامه صدای آمریکا او همچنین 
برای گمراه کردن ذهن ببننده از 

موضوع پنهان شدنش از چشم 
خانواده و دوستان صمد ، داستان آل 

احمد را مطرح می کند که گویا مقاله 
ران به ای نوشته و باعث شده که دیگ

در حالی که . او مشکوک شوند

خانواده و دوستان صمد در همان 
روزهای اول و حتی قبل از این که 

جسد صمد به تبریز برسد درست به 
دلیل برخوردهای شک بر انگیز خود 

وی و با آگاهی به این امر که صمد 

دوست نظامی نداشته است ، می 
گفتند و به یقین می گفتند که افسر 

. ئی سر صمد آورده استهمراه، بال

اتفاقا  در این برنامه نشریه آرش که 

مقاله جالل آل احمد اولین بار در آن جا 
درج گردید نشان داده شد که تاریخ 

انتشارش نه همان روزهای اول که 
همه به او مشکوک شدند ، بلکه چند 

 -ماه بعد از مرگ صمد می باشد 
بگذریم از این که آن مقاله اتفاقا  باور 

به کشته شدن صمد توسط عوامل 

و   خوانده" افسانه عوام"ساواک را 
خواسته بود، به قول خود آل احمد، 

را توضیح دهد " تکنیک افسانه سازی"
و این ایده را رواج دهد که ما خودمان 

افسانه می سازیم و اال صمد خودش 

 .غرق شده است
حمزه فراهتی در مقابل سئوال مجری 

که چرا اصالً اسد برنامه صدای آمریکا 
بهرنگی شما را متهم کرد که مأمور قتل 

صمد بوده اید و چه زمینه ای وجود داشت 
که چنین مسأله ای مطرح شود، با 

شیادی خاصی گفت که اسد بهرنگی االن 

فوت کرده و اگر بودند سئوال های خوبی 
 .ازش داشتم

 
شیادی وی در این مورد آنجاست که 

ه بود ، به طور موقعی که اسد بهرنگی زند

مشخص و مکتوب از فراهتی خواست که 
در حضور جمعی با او رو در رو شده و به 

متن . پاسخ دهد( اسد)سئواالت وی 
: نوشته خود اسد بهرنگی چنین است

تنها حرف من شکی است که از ایشان "
دارم و اگر هم خودشان در مسأله دخیل 

نبوده باشند، باالخره می دانند که به سر 

حساسیتی که او و . چی آمده است صمد
در مقابل  -یکی خود شما  -دوستانش 

حرف های منطقی از خود بروز می دهند ، 
حاال اگر ایشان از . بر این شک می افزایند

می ترسند و یا محذوراتی دارند، " دادگاه"

من حاضرم با او به مناظره بنشینم و در 
الت من ابه سئوجلو مردم در یک سالن 

 آن وقت قضاوت را به مردم. دجواب ده
بسپاریم و این جلسه هر جا می خواهد 

نگاه کنید )  ."باشد برای من فرق نمی کند
هیاهوئی برای کم رنگ کردن مدارک "به 

مندرج در نشریه " ابهام مرگ صمد بهرنگی

 87، جمعه 786نیمروز شماره 
اسد بهرنگی این مقاله را در (. 766۳ بهمن

همکالسی فراهتی ، پاسخ به بهروز حقی
که  (در شوروی سابق" )مدرسه حزبی"در 

در آن مقطع در آلمان نقش وکیل مدافع 

. فراهتی را بازی می کرد نوشته است
هم در نوشته " یکی خود شما"منظور از 

. اسد بهرنگی همین شخص می باشد
که ( متن دفاعیه اش)نوشته بهروز حقی 

مسلماً با نظر موکلش یعنی فراهتی 
نیمروز چاپ  ۱۳7 شته در شمارهتنظیم گ

که تحت " شمس تبریز"نشریه . شده بود

سلطه جمهوری اسالمی منتشر می شد 
روایتی "نیز آن نوشته را با تیتر درشت 

. چاپ کرد" جعلی از مرگ صمد بهرنگی
مسلم است که اگر فراهتی ریگی به 

کفش نداشت می بایست به این خواست 

د و ولی او چنین نکر. پاسخ مثبت دهد
خواست اسد بهرنگی را بی پاسخ 

ولی حال که او فوت کرده است ، . گذاشت

مدرسه "پاسخ فوق را با وقاحتی که در آن 

فرا گرفته است به مجری برنامه " حزبی
فراهتی خودش در کتابش  -می دهد 

نوشته که در زمانی که در شوروی بوده با 
به  بهروز حقی در مدرسه حزبی شوروی

پوشکینا که در نزدیک  نام مدرسه حزبی
. قرار داشته ، آموزش دیده است مسکو

خواننده هوشیار معنای واقعی این آموزش 

 .را خود درک می کند
 

او به سئوال مجری برنامه پاسخ دیگری 
هم داد و آن این که چرا اسد بهرنگی حرف 

هائی که بعداً نوشت را در همان 

 ننوشت و مطرح نکرد؟ ۸6 سال
 

فت که اوالً اسد بهرنگی به در پاسخ باید گ
عنوان یک فرد غیر سیاسی در دوره شاه 

که زندگی قانونی و علنی داشت نمی 
توانست مدارکی که به خصوص در رابطه 

با ساواک و اشرف پهلوی وجود داشت را 

در شرایط حاکمیت آن رژیم برمال سازد و 
این کار الزاماً بعد از سرنگونی رژیم شاه 

امروز تحت سلطه  گوئی که. عملی بود
رژیم جمهوری اسالمی این انتظار وجود 

داشته باشد که کسی توضیح دهد که 

برادر کوچک صمد )مرگ جعفر بهرنگی 
در دو سه سال پیش که ( بهرنگی

ماشینی ناگهان به سمت وی حرکت کرده 
و وی را زیر گرفته ، مرگی طبیعی نبوده و 

او قربانی یکی از قتل های زنجیره ای رژیم 
مسلم . مهوری اسالمی بوده استج

است که چنین چیزی اگر واقعیت داشته 

  .باشد امروز از پرده بیرون نمی افتد
ثانیاً فراهتی فراموش کرده است که این  

خوش رقصی خود وی در مقابل مأموران 
وزارت اطالعات بود که باعث شد در 

ننگین نامه ای از وی در نشریه  7666 سال

زمینه و امکانی به  آدینه منتشر شود و
وجود آورد که اسد بهرنگی هم در صدد 

افشای دروغ های مطرح شده در آن نامه 
 .برآید

 
فراهتی مدعی شد که اگر بهروز دهقانی 

که البته می )یک کلمه  ۸6 در سال

در مورد مشکوک ( بایست بگوید یک جمله
کارگران جهان متحد "بودن او می نوشت از 

 .دهم مشهورتر می ش" شوید
 

در بخش " راز مرگ صمد"من در کتاب 

نوشته ام که در شرایطی که " دوران تبرئه"
( خانواده و دوستان نزدیک صمد)همه ما 

به دست داشتن ساواک و شخص فراهتی 
در مرگ صمد بهرنگی مشکوک بودیم ، 

یکی از آن . شایعاتی در میان ما پخش شد
شایعات این بود که حمزه فراهتی افسر 

نبوده بلکه افسر وظیفه ( دارمریژان)ارتش 

به این . بوده و یک دامپزشک می باشد
ترتیب اولین ضربه به ذهنیت ما خورد که 

می گفتیم صمد دوست نظامی نداشته 
پس ما ظاهراً اشتباه می کردیم که . است

! صمد با یک افسر به قره داغ رفته است

مهم تر از آن گفته شد که ساواک فراهتی 
ی قرار داده و او با قند شکن را مورد بازجوئ

در آن زمان با توجه به . به سرش ضربه زده
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میزان اطالعات و تجربه عمومی از ساواک 

این تصور نادرست وجود داشت که گویا هر 
کس توسط ساواک مورد بازجوئی قرار گیرد 

در حالی . ، پس انسان خوب و پاکی است
که این طور نبود و مردم ما امروز با تجربه 

ئی که در رژیم جمهوری اسالمی به ها
دست آورده اند می دانند که دستگاه های 

امنیتی گاه با خودی های خود نیز مشکل 

پیدا کرده و به بازجوئی از آنان می پردازند 
و چه بسا که حتی آن ها را زندانی هم 

در هر حال ذهنیت نادرست ناشی . بکنند
از بی تجربگی در رابطه با ساواک از یک 

و از طرف دیگر این امر که گوینده آن  طرف

سخن به نفع رفع ابهام از فراهتی یکی از 
دوستان نزدیک صمد بهرنگی و بهروز 

دهقانی و کاظم سعادتی به نام بهروز 
دولت آبادی بود ، باعث گمراهی ذهن 

بهروز دولت آبادی در آن . دوستان صمد شد
زمان فردی کامالً مورد اطمینان ما و 

ولی همان طور که پیش . بود دوستان صمد

از این نیز در کتاب مورد اشاره نوشته ام 
هم او بود که به کاظم سعادتی و روح 

( خواهر و شوهر خواهر من)انگیز دهقانی 
مورد بازجوئی و قندشکن را گفته و آگاهانه 

یا ناآگاهانه سخنانی را به نفع فراهتی بین 

دوستان صمد پخش و سعی کرد فراهتی 
ورد اتهام شرکت در مرگ صمد تبرئه را در م

در نقل قولی که بی بی سی در . نماید
مطلب فوق از دکتر ساعدی کرد، این جمله 

که او گفته بود که حمزه فراهتی، افسر 
اما همین تصور   .وظیفه بود حذف شده

ساعدی از فراهتی را دوستان دیگر هم 

از جمله نوشته ای از رحیم رئیس . داشتند
تان و همکاران صمد و بهروز در از دوس)نیا 

یادمان "کتاب  در( نشریه آدینه مهد آزادی
علی اشرف درویشیان  از "صمد بهرنگی

نیز هم چون   نشان دهنده آن است که او

دکتر ساعدی، خود من و دیگر نزدیکان 
صمد ، بر مبنای شایعه پخش شده به نفع 

فراهتی در آن مقطع حتی سال ها بعد هم 
اشته است که حمزه فراهتی این تصور را د

نه یک افسر کادر ، بلکه افسر وظیفه بوده 

در هر حال امروز با توجه به شواهد . است
و دالیل متعددی که علیه فراهتی وجود 

دارند ، نه شایعه افسر وظیفه بودن وی و 
نه مورد بازجوئی قرار گرفتن او نمی توانند 

 .وی را بی گناه جلوه دهند
 

دولت آبادی، من بعد از در مورد بهروز 

" راز مرگ صمد"نوشتن کتاب 
اطالعاتی به دست آورده و متوجه 

شدم که او با توجه به این که درست 
در همان مقطع مرگ صمد محل 

خدمت خود را از تبریز به تهران منتقل 

کرده بود تنها کسی بود که شایعه 
مزبور را در تهران هم بین دوستان و 

او نه فقط با  .آشنایان صمد پخش کرد
دکتر ساعدی و دوستانی چون 

سیروس طاهباز، سردبیر نشریه آرش 
و جالل آل احمد و غیره در ارتباط بود 

بلکه حتی با رفیق گرانقدری چون 

در  16۳7 که البته او در سال)پویان 
نیز در ( خود نبود 16۳6 موقعیت سال

این واقعیتی است . تماس قرار داشت

ر فرو نشاندن که بهروز دولت آبادی د

خشم دوستداران راستین صمد 

نسبت به ساواک چه در تبریز و چه در 
تهران و آرام کردن فضا به نفع 

فراهتی ، در همان روزهای اول بعد از 
چه . مرگ صمد نقش مهمی ایفاء کرد

بسا که او ناآگاهانه چنین کرد ولی 
برای من این سئوال هم مطرح است 

صمد "له که چرا آل احمد در همان مقا

نوشت که ساواک " و افسانه عوام
جماعتی از اطرافیان صمد را دستگیر 

کرده؟ آیا در آن زمان ساواک دولت 
آبادی را دستگیر کرده بود و او پس از 

آزادی، از روی ترس سعی در فرو 

نشاندن خشم نسبت به ساواک و 
شناخت   تبرئه فراهتی می نمود؟

لت عینی من از چگونگی برخورد بهروز دو
آبادی با ساواکی ها و شهربانی چی ها 

در شکنجه گاه شهربانی در  ۱6 در سال
هم " حماسه مقاومت"تهران که درکتاب 

بدون ذکر نامش به آن اشاره کرده ام، 

در . چنین فکری را به ذهن من راه می دهد
هر حال طرح این مسایل در این جا به این 

دلیل است تا تأکید شود که چرا بهروز 
نی جمله ای را که می توانست از دهقا

مشهورتر " کارگران جهان متحد شوید"

شود را علیه فراهتی ننوشت و چرا می 
توان گفت که با توجه به شایعات پخش 

شده ، چه بسا امیر پرویز پویان و عباس 
مفتاحی از یاران صمد در تهران نیز باور 

بگذریم از . غرق شده است کردند که او
قانی به هنگام مرگ صمد این که بهروز ده

در ایران نبود و در فضای دیگری با این امر 

مواجه شد و تازه نه او و نه رفقائی چون 
پویان در شرایط حاکمیت رژیم شاه نمی 

توانستند به طور علنی ساواک این رژیم را 
به قتل صمد متهم کنند و در این رابطه 

 !علیه حمزه فراهتی بنویسند

 
اما خورشید هیچ وقت مدت مدیدی در 

پشت ابر پنهان نمی ماند؛ به همین دلیل 
هم با سقوط رژیم شاه فضائی برای باز 

شدن موضوع و طرح واقعیت هائی به وجود 

بی جهت نبود که در شهریور . آمد

آگهی ای در روزنامه کیهان  76۱۳ سال
: منتشر شد و خبرنگار کیهان نوشت

سالگرد مرگ صمد همزمان با دوازدهمین "
پرونده مرگ مشکوک وی از ... بهرنگی

طرف دادگاه بخش مستقل کلیبر به جریان 
افتاد و تحقیق پیرامون چگونگی مرگ وی 

و یک مقام مسئول قضائی در ". آغاز شد

ستوان "پاسخ این سئوال که آیا به غیر از 
اشخاص دیگری " یکم میر حمزه فراهتی

: د گفتهم در معرض اتهام قرار می گیرن
احتماالً و به نظر ما پای شخص دیگری در "

متأسفانه با قدرت گیری ..." کار بوده است

هر چه بیشتر رژیم جمهوری اسالمی که 
راز دار جنایات و اعمال ننگین ساواک نیز 

می باشد امکان ادامه کاری این دادگاه 
سند کامل مربوط به آگهی .)میسر نشد

ادرم صمد بر"روزنامه کیهان، هم در کتاب 
و هم در " بهرنگی، روایت زندگی و مرگ او

 (.درج شده است" راز مرگ صمد"کتاب 

در پایان این بخش به یکی دو مورد دیگر از 
تناقضات فراهتی در مصاحبه با صدای 

آمریکا با آن چه پیشتر نوشته است اشاره 
 .می کنم

شخص مورد بحث همواره سعی کرده 

را در آن  است با موضوع زندان رفتن، خود
در . زمان فردی مبارز و آزادیخواه جلوه دهد

این مصاحبه هم مرتب از زندان بودن خود 
صحبت کرده و می گوید که من همه اش 

زندان بودم و بعد در حالی که فراموش 
کرده بود که در کتابش نوشته است که 

 "۸۳ روزی از روزهای تابستان"اولین بار 

ر د( 866 صفحه)بازداشت شده است 
مصاحبه با صدای آمریکا تاریخ بازداشت 

ضمن   در. ذکر می کند ۸2 اش را سال
همان طور که مالحظه می شود او با گفتن 

سعی کرده است تاریخ " روزی از روزها"

دقیقی به دست ندهد، همچنانچه در مورد 
یک روز "آزادیش هم نوشته است که در 

آزاد شده " ۸۳ زمستانی سال
 (.886 صفحه)

 
وی دیگر، وی در نامه کذائی اش که از س 

در آدینه چاپ شد مدعی  7666 در سال

به خاطر  76۱6 شده بود که حدود سال
اما در . مرگ صمد از ارتش اخراج شد

کتابش خاطراتی از دوره در ارتش بودن خود 
و از جمله از 76۱8 تا 76۱6 طی سال های

خوش گذرانی هایش نقل می کند که 

ان وی هنوز عضو نشان می دهد در آن زم
 .ندارمری بوده استاژ

 
یکی دیگر از دروغ های آشکار او در 

مصاحبه با صدای آمریکا این است که 
به همان صورتی که در نامه کذائی 

اش در آدینه سعی کرده بود خود را 

عضو سازمان چریکهای فدائی خلق 
جا بزند ، در این جا نیز  ۳6 در دهه

یا  ۳1 آخرهای"مطرح کرد که 
در رابطه با سازمان فدائیان  ۳2 ایلاو

و بعد وقتی مجری ". دستگیر شدم

شما در سازمان "برنامه می پرسد که 
چریکهای فدائی خلق عضو ساده 

بودید یا عضو کمیته مرکزی یا 

اما خورشید هیچ وقت مدت مدیدی در 
پشت ابر پنهان نمی ماند؛ به همین 

دلیل با سقوط رژیم شاه فضائی برای 
باز شدن موضوع و طرح واقعیت هائی 

در شهریور . به وجود آمد
آگهی ای در روزنامه کیهان  16۳٠ سال

: منتشر شد و خبرنگار کیهان نوشت
همزمان با دوازدهمین سالگرد مرگ "

پرونده مرگ مشکوک ... صمد بهرنگی
وی از طرف دادگاه بخش مستقل 
کلیبر به جریان افتاد و تحقیق پیرامون 

و یک ". چگونگی مرگ وی آغاز شد
این مقام مسئول قضائی در پاسخ 

ستوان یکم میر "سئوال که آیا غیر از 
اشخاص دیگری هم در " حمزه فراهتی

: معرض اتهام قرار می گیرند گفت
احتماال  و به نظر ما پای شخص "

متأسفانه ..." دیگری در کار بوده است
با قدرت گیری هر چه بیشتر رژیم که 
راز دار جنایات و اعمال ننگین ساواک 

کاری این  نیز می باشد امکان ادامه
 .دادگاه میسر نشد
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او خود را یکی از " ؟...کادر

از کادرهای "و " معتمدترین کادرها"
این سازمان معرفی می " مسئول

همه کسانی که  این دروغ برای. کند
و  ۳1 اواخر سال"می دانند قبل از 

کدام رفقای فدائی در درون " ۳2 اوایل
سازمان فعالیت می کردند و چه تعداد 

از آن ها شهید یا دستگیر و یا به 

مبارزه شان در درون سازمان ادامه 
دادند، تنها حد رذالت و نهایت دروغ 

گوئی و درجه وقاحت فراهتی را 
سعی دارد با سوء  آشکار می کند که

استفاده از رنج و زحمت و خون رفقای 

تازه این  .ما برای خود اعتبار کسب کند
تاریخ ها و ادعای کادر مسئول بودن قبل از 

یا  ۱7 گویا دستگیریش در آخرهای
در سازمان چریکهای فدائی خلق  ۱8 اوایل

ایران که وی در مصاحبه با صدای آمریکا 
ش نوشته است ذکر کرد با آن چه در کتاب

در تیتر )در کتابش . نیز متناقض است

نوشته است که "( شوق دویدن نه، پرواز"
یکی از روزهای سرد زمستانی در "در 

یعنی در اواخر )دستگیر شده " 76۱8 سال
و ( دستگیر نشده ۱8 یا اویل ۱7 سال

همچنین در آن جا علت دستگیری اش را 

به خاطر رد و بدل کردن جزوات سیاسی با 
و نفر ذکر کرده و کامالً آشکار کرده است د

که حتی به عنوان هوادار هم در ارتباط با 
سازمان چریکهای فدائی خلق قرار نداشته 

او در کتاب به طور مشخص و   .است

روشن می گوید که در رابطه با این 
 .سازمان دستگیر نشده است

 
دروغ آشکار دیگر که اتفاقاً به ضرر کل 

 -و در آدینه می باشد هدف نامه کذائی ا
که وزارت اطالعات با تکیه بر آن کوشیده 

بود ضمن طبیعی جلوه دادن مرگ صمد 

یاران فدائی صمد را به کتمان   بهرنگی،
مربوط به موضوع به  -حقیقت متهم سازد

او در طول سالیان " سکوت"اصطالح 
متمادی در رابطه با مرگ صمد بهرنگی 

ی شده وی در نامه به آدینه مدع. است

بود که تا آن زمان در رابطه با چگونگی 
مرگ صمد بهرنگی سکوت کرده بود و دلیل 

از او " آگاهان"این سکوت آن بود که 
در همان جا . خواسته بودند که سکوت کند

برخی از چهره های محبوب توده ها  نام
یعنی چریکهای فدائی شهید 

بهروز دهقانی، کاظم سعادتی و ) ۱6 سال

به همراه دکتر ساعدی و آل ( ...نابدل و 
ذکر شده و " آگاهان"احمد به عنوان آن 

ادعا شده بود که گویا آن ها در یک توطئه ، 
مرگ طبیعی صمد را مرگ توسط ساواک 

نامیده و صمد را شهید اعالم کرده و از او 

خواسته بودند که حقیقت را نگفته و 
 .سکوت کند

 
 :مجری برنامه صدای آمریکا از او پرسید

شما تا زمانی که فرج سرکوهی در مجله "
آدینه آن مقاله را منتشر نکرد، مطلقاً 

سکوت کرده بودید و هیچ اثری از شما 

تا مقطع انقالب چرا سکوت کردید؟ . نبود
کسی به شما گفته بود سکوت کنید؟ 

همه جا پیچیده بود که صمد را ساواک 

کشته شما که شاهد بودید چنین اتفاقی 
 ؟...نگفتید نیفتاده چرا

 
فراهتی که باز برای چندمین بار ثابت می 

کند که دروغگو کم حافظه است در پاسخ 

تنها : "این سئوال با قاطعیت می گوید
کسی که به من می گفت که سکوت کن 

 ."خود من بودم
 

در قسمت دیگر از مصاحبه باز مجری 
بعد از انقالب به توصیه چه : "برنامه پرسید

تی شما سکوت کسانی، چه تشکیال

ولی فراهتی باز " ؟...کردید تا مقاله آدینه
خود را تکرار  7666 ادعای نامه کذائی سال

مجری برنامه در همین زمینه سئوال . نکرد
آیا سازمان . "مشخصی را مطرح کرد

چریکهای فدائی خلق ایران از شما 

این بار نیز " ؟...نخواستند که سکوت بکنید 
هیچ وجه، مگه نه به "فراهتی جواب داد 

می تونند این کار را بکنند؟ نه اصالً به هیچ 
مجری که گویا انتظار داشت که وی ." وجه

را تکرار کند ، دوباره  66 همان ادعای سال
یعنی در هیچ : "با وضوح تمام از وی پرسید

مقطعی، هیچ کس از شما نخواست، نه 

فقط تصمیم شخص   سازمانی، نه فردی؟
 "خودتان بود؟

 
ی دروغگو، به این سئوال کامالً واضح فراهت

و مشخص باز همان پاسخی را داد که 

متضاد و مغایر با ادعای رذیالنه نامه اش در 
من فقط "قرار داشت و گفت  7666 سال

 ".خودم بودم
 

با مروری از آن چه توصیف شد و تعمق در 
تناقض ها و مطالب عنوان شده از طرف 

اق ندارند، حمزه فراهتی که با واقعیت انطب

این سئوال برای هر خواننده بی غرض به 
وجود می آید که این همه دروغ و تناقض و 

آیا   بعد تناقض در دروغ ها برای چیست؟
جز این است که همه این ها به جهت 

الپوشانی حقیقتی صورت می گیرد؟ 

مسلم است که هر فردی حتی با کمترین 
آگاهی سیاسی و اجتماعی با مشاهده 

ین حد دروغ و تناقض در گفته ها حتی هم

و نوشته های فراهتی ، شکی در این 
زمینه نخواهد داشت که ریگی در کفش 

هیهات که در دنیای    ولی. وی وجود دارد
واژگون کنونی ، رسانه ها در اختیار کج 

خواهان و قلب کنندگان حقیقت و راستی 
بیهوده نیست که بی بی سی . قرار دارند

ی ارزش حمزه فراهتی ، به معرفی کتاب ب

آن هم با بهره گیری از نام پرافتخار و 
گرانقدر صمدبهرنگی و سعید سلطانپور 

می پردازد و در برنامه صدای آمریکا در 
کتاب راز "حالی که محتوای سئواالت به 

بر می گردد آشکارا از بردن نام " مرگ صمد

این کتاب احتراز می شود و حتی آن جا 
بایست به آن اشاره هم که ضرورتاً می 

شود، جزوه ای که زندگی نامه رفیق کاظم 
سعادتی در آن درج شده به جای کتاب راز 

همچنین . مرگ صمد نشان داده می شود
وقتی از فراهتی که خود را دوست صمد 

جا زده پرسیده می شود که چرا در بین 

دوستان صمد عکسی از تو وجود ندارد و 
وز بعد عکسی از صمد بهرنگی، بهر

دهقانی و کاظم سعادتی نشان داده می 
شود، مجری برنامه در معرفی آن عکس ها 

آشکارا از بردن نام بهروز دهقانی اجتناب 

می کند که به هیچ وجه اتفاقی نیست و 
در این " راز مرگ صمد"با عدم معرفی کتاب 

  .برنامه همخوانی دارد
 

این مقاله را با برگشت به نوشته درج شده 
بی بی سی در رابطه با شاعر  در سایت

گرانقدر سعید سلطانپور به پایان می 

 .رسانم
 

اما : "بی بی سی گفته شد در آن مقاله
موضع سلطانپور در قبال سازمان فدائیان 

، یکی از مرتضی باقری .خلق چه بود

کند که  دوستان این شاعر، تعریف می
روزی بعد از پیروزی انقالب در خیابان 

و سعید به او گفته بود که  یکدیگر را دیدند
در سازمان اختالفات جدی پیش آمده و 

کند که  اشرف دهقانی نظراتی مطرح می»
توانم  قابل تأمل هستند، اگرچه هنوز نمی

های  در عین حال حرف. آن ها را بپذیرم

بر « .را نیز قبول ندارم[ اکثریت]طرف مقابل 
رسد گرایش  این اساس به نظر می

 ".تر بود ها نزدیک تسلطانپور به اقلی
 

و نه )در این جا بی بی سی بخشی 

یکی از "نقل قول ها را از ( همه
به درستی ذکر کرده " دوستان شاعر

است " باقر مرتضوی"ولی نام او که 
تبدیل کرده " مرتضی باقری"را به 

در حالی که نام مقاله   چرا؟. است

هم ذکر نشده ظاهرا  می توان این 
مایلی وجود برداشت را کرد که ت

نداشته که خواننده یا شنونده به اصل 
در هر . مقاله دسترسی پیدا کند

قضاوت در این مورد را به   حال
در ضمن عین . خواننده واگذار می کنم

گفت؛ در درون : "نقل قول چنین است 

سازمان اختالفات جدی وجود دارد، 
اشرف دهقانی نظراتی مطرح می 

چه کند که قابل تأمل هستند، اگر

با مروری از آن چه توصیف شد و 
وان تعمق در تناقض ها و مطالب عن

، این حمزه فراهتیشده از طرف 
سئوال برای هر خواننده بی غرض به 
وجود می آید که این همه دروغ و 
تناقض و بعد تناقض در دروغ ها برای 

آیا جز این است که همه این   چیست؟
ها به جهت الپوشانی حقیقتی صورت 
می گیرد؟ مسلم است که هر فردی 
حتی با کمترین آگاهی سیاسی و 

با مشاهده حتی همین حد  اجتماعی
دروغ و تناقض در گفته ها و نوشته 
های فراهتی ، شکی در این زمینه 
نخواهد داشت که ریگی در کفش وی 

هیهات که در دنیای    ولی. وجود دارد
واژگون کنونی ، رسانه ها در اختیار 
کج خواهان و قلب کنندگان حقیقت و 

بیهوده نیست که . راستی قرار دارند
ی به معرفی کتاب بی بی بی س

ارزش حمزه فراهتی ، آن هم با بهره 
گیری از نام پرافتخار صمدبهرنگی و 

 ...سعید سلطانپور می پردازد 
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در . هنوز نمی توانم آن ها را بپذیرم

عین حال حرف های طرف مقابل را 
به نظرم سعید تمایل . نیز قبول ندارم

بیشتر به نظرات اشرف دهقانی 
وقتی بعدها شنیدم که در   .داشت

انشعاب سازمان، سعید جانب اقلیت 
 .”را گرفته، اصال  برایم تعجبی نداشت

 

باقر مرتضوی، کسی که در آلمان 
مدت ها میزبان سعید سلطانپور و 

حمزه فراهتی بود در مقاله ای تحت 
" روایتی دیگر از یک حادثه"عنوان 

نکات جالب توجهی را مطرح کرده 

از جمله در رابطه با کتاب حمزه . است
در مراسم : "فراهتی می نویسد

پور چه  جشن عروسی سعید سلطان
گذشت و چرا به بازداشت و سپس 

این را از این    د؟مرگ سعید انجامی
نظر می گویم که می بینم برای 

دلی "و " خان ساریقلی"افرادی چون 

قلم حمزه از نوشتن کم نمی " جواد
آورد و شخصیت آنان با شرح و 

تفصیل، به همراه عکس چاپ می 
شود، اما بسیار مطالب جالب و الزم 

که به حتم حمزه از آنها اطالع دارد، 

ا آنجا ت." )مسکوت گذاشته می شود
من اطالع یافتم ساری قولی خان از 

و می .( لمپن های معروف تبریز بود
من نمی خواهم به این : "نویسد

ها  بپردازم که چرا فراهتی خشم سال

فروخورده خویش را چنان بر سر صمد 
بهرنگی می کوبد که حتا ارزش ادبی 

او را نیز در تاریخ ادبیات معاصر ایران، 

  ."هیچ می انگارد
مرتضوی در مورد سعید سلطانپور  باقر

سعید معتقد بود که "مطرح کرده است که 
این امر ." نظرات احمدزاده درست است

من خود در زمانی که . کامالً درست است
آذر که طی آن اعالم  77 پس از اعالمیه

شده بود که سازمان چریکهای فدائی خلق 

ایران دیگر به نظرات مسعود احمدزاده 
حال پیرو نظرات بیژن جزنی معتقد نیست و 

است، و بحث مسعود و بیژن در خارج داغ 
او . بود با سعید سلطانپور صحبت کردم

آشکارا در مقابل نظرات بیژن جزنی موضع 

داشت، به خصوص که تجاربی هم از رفیق 
جزنی در زندان داشت که برای من تعریف 

باقر مرتضوی ضمن توصیف دو برخورد . کرد
هتی و سعید سلطانپور متفاوت حمزه فرا

با وی، در دوره ای که  ۱6 پس از انقالب
حمزه با قرار گرفتن فرخ نگهدار در رأس 

سازمان چریکهای فدائی خلق، بروبیائی در 

آن سازمان یافته بود شعری به جا و 
من از : "پرمحتوائی را ذکر کرده است

که / روئیدن خس بر سر دیوار فهمیدم
" ها االنشینیناکس کس نمی گردد از آن ب

سیمای سعید در : "و بعد ادامه می دهد

برابر چشمانم جان گرفت و در برابر آن 
شعر، این شعر به ذهنم راه یافت؛ من از 

که کس / افتادن گل به روی خاک دانستم
 ".ها ناکس نمی گردد از این پایین فتادن

 
در آخر مقاله درج شده در سایت بی بی 

ب ایران، پس از انقال"سی گفته شده که 

 های فدائی خلق به اکثریت  سازمان چریک

اختالف آن ها بر سر . و اقلیت انشعاب کرد

گیری در  ادامه مبارزه مسلحانه و نوع موضع
از آن جا که بحث بر ." قبال رژیم تازه پا بود

سر نشر حقیقت است باید گفت که این 
اقلیت در . گفته نیز چندان دقیق نیست

اکثریت که رژیم  مقطع انشعاب بر خالف
جمهوری اسالمی را رژیم ملی و مردمی 

جا می زد، ماهیت این رژیم را ضد خلقی 

ارزیابی می کرد و این اختالف اساسی 
بین اقلیت و اکثریت بود و بر این اساس 

در رابطه با . هم انشعاب صورت گرفت
مبارزه مسلحانه مورد نظر بنیانگذاران 

ه چریکهای فدائی خلق نه اقلیت و ن

اکثریت مدافع آن نبودند هر چند که 
اقلیت بعد از انشعاب در شرایط 

جوخه های "خاصی ضرورت ایجاد 
را مطرح نمود و با این که این " رزمی

امر کامال  مورد استقبال اعضاء و 
هواداران صدیق این سازمان بود ولی 

مرکزیت اقلیت هیچ وقت آن را به 

 .مرحله عمل در نیاورد
 

ن سیاسی که هم رژیم اما تنها جریا
جمهوری اسالمی را ضد خلق ارزیابی می 

نمود و هم به خط و نظرات بنیانگذاران 

سازمان خود وفادار بود، تشکل چریکهای 
فدائی خلق ایران بود که توسط من به 

شکل  76۱2همراه رفقائی در اوایل سال 
ما پس از آن که مسئولین دو جریان . گرفت

ز در سازمان واحد که هنو( اقلیت و اکثریت)
فعالیت می کردند پیشنهاد همکاری 

را  مبارزه ایدئولوژیک علنی عملی ضمن

 .نپذیرفتند، از آن ها جدا شدیم
 16٠۳تیر ماه 

 

 البیشکست رژیم در مقابله با شکست ناپذیری زندانی انق                   
 ران ثبت شود، این است که در باید در تاریخ معاصر ای 76شرح درستی که از زندانهای دهه ...

 درست در فضا و شرايطیزندانیان قهرمان و شکست ناپذیری وجود داشتند که  76سالهایر سراس
 عتقادات و باورهای مبارزاتی، جز شکنجه و مرگ پاسخی نمیگرفت، بر باورها و ماندن به ا که وفادار

 ا راانسانی کنه آنهباورها و اعتقاداتی که دفاع از انسانیت و زندگی . پای فشردندخود  اعتقادات
 همانا رمز شکست ناپذیری آن زندانیان بود؛ رمز شکست ناپذیری زندانیان مبارز تشکیل میداد و این 

 داری، در هر لحظه از زندگی با قدرت اهریمنی یک رژیم مدافع سرمایه قاومی که با در افتادنم و 
 بدین گونه زندگی و مرگ را با هم زیستند؛ براستی که چه زيبا خود در برابر مرگ ایستاده بودند و 

 بارزه چنین بود که زندگی پیروز شد؛ م. زندگی سر دادند زيستند، و چه زيبا با مرگ خود سرود 

 هايی که دهشتهای فراوان زندانهای جمهوری  نوشته در میان  .پیروز شد؛ و حقیقت پیروز شد
 که در میان انبوه آن زشتیها و پلیدیها و نکبتها اند، میتوان به روشنی ديد ی را تصوير کردهسالما

 مقاومت زندانیاننیستند، تنها و تنها مبارزه و  که به سادگی با کلماتی که می شناسیم وصف پذیر 
قادر بود در آن سیاهی، نوری باشد امیدبخش و فضا را به نفع انسانیت و  (در هر شکل و شیوهای که بسته به شرايط بروز میکرد) 

زيبائی و تنها کسانی میتوانند عظمت چنان مبارزات و مقاومتهائی را مسلما درک کنند . آنها، تغییر دهد  گان و مبارزهدبه نفع ستمدی

در آن شرايط نکبت بار و . از هر چه غیرانسانی است، بیزار و متنفرند خالصهاز هر چه ظلم و ستم و استثمار و دیکتاتوری و  که
زيبائی در مبارزه و مقاومت انسانهای شريفی جاریً  کثیف، حقیقتا بود که به هر شکل در مقابل رژيم وابسته به امپریالیسم 

نوع قهرمانیها، آن نوع گذشتها، آن نوع فداکاریها کلمات  نوع مقاومتهای تحسین برانگیز، آنن برای آ. جمهوری اسالمیایستادند
و مردم  انقالبیونموجب افتخار و مباهات همه  76دهه  انقالبیمبارزه و مقاومتهای حماسی زندانیان  !جدیدی باید زاده شوند

ای که امروز بر جامعه ايران حاکم است، ستارگان درخشانی  گان ما در شبهای ظلمانی ستمديده ايران است، و به خون خفته

 ...پاشند هستند که بر دلهای ستمديدگان نور زندگی می
 

 : برگرفته از کتاب
 66تحلیلی از زندانهای جمهوری اسالمی در دهه " در جدال با خاموشی"

 نوشته رفیق اشرف دهقانی

 :عالقه مندان قابل دسترسی می باشد برایاین کتاب را از طریق آدرس زیر نسخه الکترونیک 
http://siahkal.com/publication/dar-jedal-ba-khamooshi-bakhsh-1.pdf 
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در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی توسط جمهوری اسالمی در 

، 76و همچنین در بزرگداشت یاد جانباختگان کشتار دهه  76سال 
در شهر لندن برگزار  جوالی یک آکسیون مبارزاتی 66 روز شنبهدر 

 . شد
بعداز ظهر در میدان ترافلگار اسکویر  6این آکسیون در ساعت 

شهر لندن آغاز شد که یکی از شلوغ ترین مراکز تردد بوده و 

محلی است که هزاران تن از مردم از سراسر دنیا به طور روزمره 
بزرگ حاوی تصاویر جنایات نصب بنرهای .  از آن دیدار می کنند

جمهوری اسالمی علیه توده های تحت ستم ایران و نمایشگاه 
عکس حاوی جلوه های گوناگون مقاومت و مبارزه کارگران و توده 

های مبارز علیه رژیم جمهوری اسالمی در محل برگزاری آکسیون 
ها با  ها و عابرین را جلب می کرد و آن توجه خیلی ار توریست

س ها و توضیحات نوشته شده و همچنین صحبت با مشاهده عک

رفقا با وضعیت ایران تحت حاکمیت رژیم ضد خلقی جمهوری 
در این تصاویر مجموعه ای از عکس . اسالمی آشنا می شدند

های افشاگرانه مربوط به  اعدام ها و جنایات خلخالی جالد در 
و  76ه ردستان، موارد اعدام  زندانیان سیاسی در مال عام در دهکُ 

در زمان خاتمی و روحانی و همچنین تصاویر شالق زدن و شکنجه 

شماری از مراجعین . مردم در انظار عمومی به نمایش درآمده بود
به محل آکسیون و نمایشگاه عکس را مردم کشورهای خاورمیانه 

با رفقا از حقانیت  آن ها تشکیل می دادند که در صحبت های
وری اسالمی برای نیل به آزادی و مبارزات مردم علیه رژیم جمه

قرار دادن شاخه های گل بر روی . دمکراسی دفاع می کردند

تصاویر گورستان خاوران نیز جلوه دیگری از احترام به خاطره افتخار 

آفرین هزاران تن از زنان و مردان کمونیست و مبارز را به نمایش 
 . می گذاشت که توجه عابرین را جلب می کرد

، های فدایی خلق ایران  یون، عالوه بر آرم چریکدر محل آکس
شعارهای متعددی به زبان های فارسی و انگلیسی نیز قرار 

مرگ بر رژیم " :ها به شرح زیر بودند داشت که برخی از آن

جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود "،  "جمهوری اسالمی
باد مبارزات پیروز "، "زندانی سیاسی آزاد باید گردد"، "باید گردد

". آزادیبخش و ضد امپریالیستی خلق های تحت ستم ایران
همچنین نوشته ها و عکس هایی از مبارزات زنان ایران و شرایط 

ها تحت حاکمیت سیاه رژیم زن ستیز  زیست و معاش آن
 .     جمهوری اسالمی به نمایش درآمده بود

ی به زبان صد ها اعالمیه توضیح، در جریان این آکسیون مبارزاتی 

ها را تشریح  انگلیسی در میان مردم پخش شدند که محتوای آن
ماهیت ضد خلقی جمهوری اسالمی و توضیح زمینه ها و دالیل 

و ضرورت دفاع از مبارزات  76کشتار زندانیان سیاسی در سال 
 . آزادیخواهانه توده های تحت ستم تشکیل می داد

 

زمان دمکراتیک ضد های فدایی خلق و همچنین سا فعالین چریک
امپریالیستی ایرانیان در انگلستان با انتشار فراخوان مشترکی از 

 .برگزار کنندگان این حرکت بودند
 فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن

 261۷جوالی  66

 

 

 

 

 

 

 

 !در لندن62گزارش کوتاهی از آکسیون بزرگداشت خاطره جانباختگان دهه
 

 

 

 
 

 !اد شاعر مردمی احمد شاملو در شانزدهمین سالگرد خاموشی اشبه ی            

 ! من مرگ را سرودی کردم  
 

 .گذرد گذرِ زمان است که در من می اینک موجِ سنگین

 .گذرد ذرِ زمان است که چون جوبارِ آهن در من میگ اینک موجِ سنگین

 .گذرد گذرِ زمان است که چونان دریایی از پوالد و سنگ در من می اینک موجِ سنگین

 

 ر گذرگاهِ نسیم سرودی دیگرگونه آغاز کردمد

 در گذرگاهِ باران سرودی دیگرگونه آغاز کردم

 .در گذرگاهِ سایه سرودی دیگرگونه آغاز کردم

  

 و باران در تو بود نیلوفر

 خنجر و فریادی در من،

 فواره و رؤیا در تو بود

 .تاالب و سیاهی در من

 .ر گذرگاهت سرودی دیگرگونه آغاز کردمد

 

 را سرودی کردممن برگ       

 سرسبزتر ز بیشه      

  

 من موج را سرودی کردم      

 تر ز انسان پُرنبض       

  

 من عشق را سرودی کردم       

 تر ز مرگ پُرطبل       

  

 سرسبزتر ز جنگل       

 من برگ را سرودی کردم       

  

 تر از دلِ دریا پُرتپش       

 من موج را سرودی کردم       

  

 تر از حیات پُرطبل        

 .سرودی کردم من مرگ را        

 ( ۰۴۳۱ آذرِ  احمد شاملو  )         
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 علیه موج جدید اعدام ها در                 

 !جمهوری اسالمی                    
داده  "قهرمان اعدام"خیر دولت روحانی که به او لقب طی روزهای ا

 .دست زده استاز زندانیان شده است به اعدام تعداد کثیر دیگری 
جمهوری  رسانه های رژیم سرکوبگر 1395ماه  مرداد 7۳روز سه شنبه 

 که در میان آن اسالمی از اعدام چند زندانی در زندان ارومیه خبر دادند

دمحم عبدالهی حضور داشت که از اسی به نام ها یکی از زندانیان سی
دستگیر و در بیدادگاه " ردیکی از احزاب کُ "به اتهام ارتباط با  2۳سال 

 .های جمهوری اسالمی به اعدام محکوم شده بود
زندانی در زندان  86در چند روز گذشته نیز خبرگزاری ها از اعدام حدود 

و مسئولین  ذهب بودندرد و سنی مرجائی شهر خبر دادند که اکثرا کُ 

های سلفی ای  به دلیل عضویت در گروه" محاربه"ها را  جمهوری اسالمی اتهام آن
 . ها با داعش شده اند اعالم کرده و مدعی نزدیکی و ارتباط آن" جهاد توحید و"همچون 

پژوهشگر فیزیک هسته ای در دانشگاه صنعتی همچنین باید اعدام شهرام امیری، 
جنگ لفظی ستادهای انتخاباتی نامزدهای انتخابات "ر کرد که به را ذک مالک اشتر

، که از او به عنوان کارشناس هسته  شهرام امیری .منجر شد" آمریکا ریاست جمهوری
در عربستان در مراسم حج  7622در سال ، ای جمهوری اسالمی نام برده می شود 

در همان زمان وزارت  .ناپدید شد و سپس معلوم شد که به آمریکا رفته استسعودی 

اما چندی بعد نامبرده به . امور خارجه ایران، آمریکا را متهم به ربودن شهرام امیری نمود
حال . مواجه شدایران ایران بازگشت و حتی با استقبال مقامات وزارت امور خارجه 

اعدام او به موضوعی جهت حمله ستاد انتخاباتی ترامپ به کلینتون شده که اعدام وی 
 .رو شدن اسم اش در ایمیل های کلینتون قلمداد می کنندبه دلیل  را

با توجه به رواج شدید و گسترده شکنجه در دوران بازداشت و بازجوئی که به امری 

معمول در بازداشتگاه های جمهوری اسالمی تبدیل شده است و همچنین به دلیل 
به وکالی  سیستم دربسته و مخفی بیدادگاه های جمهوری اسالمی که حتی

تسخیری هم امکان تماس با متهم داده نمی شود، روشن است که نمی توان بر 
وارد کرده و فاقد هر گونه ارزشی اعدام شده اساس اتهاماتی که رژیم به این زندانیان 

 . های تک تک این اعدام شدگان قضاوت نمود می باشد در مورد هویت و به اصطالح جرم
خواهان را با بستن اتهامات غیر سیاسی به  ری از آزادیدر عین حال این رژیم بسیا

دمحم عبدالهی را در ارومیه که فردی سیاسی همچنان که . جوخه اعدام سپرده است

ردهای به همین دلیل باید در مورد کُ . بوده در کنار زندانیان غیر سیاسی اعدام کرد
روریستی تکفیری گروهک ت" ها را به جرم عضویت در نی مذهبی که رژیم همه آنسُ 

ها متعلق به  متوجه بود که چه بسا همه آن، محکوم به اعدام نمود " توحید و جهاد
واقعیت این است که چنین گروهی یک جریان بنیاد گرای . چنین گروهی نبوده باشند

نی مذهب می باشد که در شیوه تفکر بنیاد گرائی اسالمی و اشاعه اسالمی سُ 

ایتکارانه علیه توده های مردم تفاوت چندانی با خود رژیم ارتجاع و اعمال و کردار جن
 . جمهوری اسالمی ندارد

های ضد مردمی رژیم جمهوری اسالمی  سیاست اتفاقا بر اساساما در شرایطی که 
ردستان داشته و در شرایطی در منطقه چنین جریان ارتجاعی امکان رشد و فعالیت در کُ 

جمهوری اسالمی با گروه های از ارتباط ر های اخی گزارشات متعددی در سال که
نه " توحید و جهاد"تروریستی از جمله القاعده خبر می دهند، اعدام وابستگان به گروه 

ها می  حقانیتی برای آنان ایجاد می کند و نه ذره ای از بار جنایت رژیم در اعدام آن

 62و در طول  رژیم داعشی ایران که ننگ و جنایت با همه وجودش در آمیخته. کاهد
خواهان بلکه  سال نشان داده است که شکنجه و اعدام نه فقط کمونیست ها و آزادی

همیشگی اش بوده حتی از اعدام همکیشان خود را  هحتی مردم غیر سیاسی پیش
وزارت اطالعات جمهوری اسالمی در تالش است با تکیه بر نفرت به .  نیز ابائی ندارد

توحید و "جنایتکارانه اش ضمن تأکید بر انتساب گروه  حق مردم ما از داعش و اعمال

به داعش قبح " جهاد

جنایات خود را الپوشانی 
اما واقعیت این است . کند

که همین که چنین گروه 
های ارتجاعی و ضد 

مردمی ای امکان می یابند 
در شرایط ایران رشد کرده و 

خود نتیجه ، نیرو گیری کنند 

طبیعی سلطه سیاه 
 .کم می باشدداعشیان حا

تجربه زندگی در زیر نظم 
ظالمانه و سرکوبگرانه 

حاکم نشان داده هر گاه 

اعتراضات مردمی شدت 
می گیرد سردمداران رژیم 

از وحشت اوج گیری این مبارزات جهت قدرت 
عب و وحشت مبادرت نمائی و ایجاد فضای رُ 

به . به اعدام تعدادی از زندانیان می نمایند
ه با تشدید وخامت همین دلیل هم هست ک

اوضاع اقتصادی و گسترش اعتراضات مردمی 

آمار اعدام های دولت روحانی در سال 
نفر هم فرا تر رفته  666از  8677میالدی 

 .است
موج جدید اعدام های وحشیانه و فله ای 

توسط دیکتاتوری حاکم نشان می دهد که 

و شکنجه جمهوری اسالمی  رژیم دار
ها و مطالبات  پاسخی جز اعدام به خواست

سال اخیر با  62مردم نداشته و در طول 
، جاری ساخته ايران حمام خونی که در 

مبارزات ، کوشیده تا با بستن شمشیر از رو 
توده ها را سرکوب و همه مردم از کارگران 

گرفته تا کشاورزان و زحمتکشانی چون 

دست فروش ها و اقلیت های ملی و 
م و تحقیر مذهبی را هر چه بیشتر مورد ست

اما این رژیم . قرار داده و در بند نگاه دارد
زمینه ، غافل از آن است که با این جنایات 

رشد نارضایتی در صفوف توده های وسیع 

ها را  مردم ایران را بیشتر مهیا ساخته و آن
به مبارزه هر چه قاطع تر علیه جمهوری 

اسالمی و کل نظام سرمایه داری وابسته 
مبارزه ای که دیر یا زود . ایران می کشاند

جمهوری اسالمی را با همه دارو دسته های 
 .درونی اش به زباله دان تاریخ خواهد انداخت

 

نابود باد رژيم وابسته به امپريالیسم 
 جمهوری اسالمی

 
 چريکهای فدائی خلق ایران

 2616آگوست  16 – 16٠1مرداد  26
 

 

 مرداد 02به مناسبت سالگرد کودتای امپریالیستی 
بر علیه دولت ملي مصدق و توده  یننگین امپريالیست یگرد كودتامرداد سال 2۸

ارتش سیا ساخته با  یسال پیش در چنین روز 66. تحت ستم ايران است یها

دكتر مصدق  یكرده بودند، دولت مل یكه اربابان شاه مزدور درآمريكا طراح یكودتاي
قدرت را به  یرا سرنگون نموده و مزدور سرسپرده خويش يعني شاه فرار

مردم زحمتكش  یزندگ یاز سیاهترين دوره ها یاين كودتا سر آغاز يك. بازگرداندند
 یجنبش مسلحانه و با فداكاريها یما بود كه سرانجام با رشد مبارزه و با پاگیر

 یتحت ستم ايران يعني چريكها یاز پاكباخته ترين فرزندان خلقها یارزنده نسل
در سالگرد اين جنايت . اسخ شايسته گرفتو همه رهروان جنبش مسلحانه پ یفداي

 یبزرگ بكوشیم تا با شعار مرگ بر امپريالیسم و رژيم وابسته به امپريالیسم جمهور

مبارز و آگاه كه در  یتوده ها یياد تمام! زنده باد كمونیسم! زنده باد انقالب! یاسالم
 یسلطه ضد خلق جان باختند را با تداوم مبارزه بر علیه یضد خلق یجريان اين كودتا

 !امپريالیسم و سگان زنچیريش در ايران پاس داريم
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نوری زاد که مدتی است که فردی به نام 

جمهوری اسالمی عوامل رژیم جنایتکار از 
بوده و در همه فجايعی که جمهوری 

اسالمی از آغاز شکل گیری اش انجام 
داده نقش داشته و از آنها آگاه بوده از در 

مخالفت ظاهر شده و در تالش است تا با 
و اطوارهای به اصطالح مخالف  برخی ادا

خود را داخل نیروهای  ،سیاستهای حاکم

در . جمهوری اسالمی جا بزنداپوزيسیون 
همین راستا او که زمانی از عزيز کرده 

های ولی فقیه جنايتکار جمهوری اسالمی 
بود حال در لباس  يکی از مخالفین 

جمهوری اسالمی با ترفندهای گوناگون 

می کوشد مردم را فريب داده و خود را 
بزند تا به اين وسیله بتواند  مخالف جا

تبلیغ کند و ایده روشهای سترون خود را 
های مسمومش را به خورد توده ها و بویژه 

وی که به دلیل نزديکی اش . جوانان بدهد
با سردمداران رژيم از جمله ولی فقیه 

جنايتکار از اکثر  جنايات و فجايع  آنان آگاه 

های خود در تداوم عوامفریبی می باشد 
تا  مدعی شده که گويادر مصاجبه ای 

دروغ و  دزدی ها -ها از آدمکشی  22 سال
رژیم بی ديگر ها وهزاران جنایت پردازی 

شرمنده مردم است که  اطالع بوده و

ثروت مردم به  فرزندانشان اعدام شده اند و
 .استچپاول رفته 

 
اين دروغها در شرايطی بیان شده که در 

جمهوری اسالمی هر روز کارگران  76دهه 
و ستمديدگان و جوانان انقالبی را دسته 

سته می کشت و اخبار اعدام های خود د

را در روزنامه هايش هم منعکس می کرد و 
سعی می کرد جنایات خویش را نمایش 

هم بدهد تا در دل مردم مبارز ایجاد رعب و 
جالب است که برغم چنین . وحشت نماید

دروغ آشکاری باز هم  اين به اصطالح 

جمهوری اسالمی مدعی است از  مخالف
رژيم را فهمیده اما با اين جنايات  22سال 

رژیم جنایتکار اصالح خواهان هم باز همه 
آنهم در . می می باشدجمهوری اسال

 62شرايطی که جمهوری اسالمی در 
با وضوح تمام نشان داده که  سال گذشته

البته اصالح ناپذيری . اصالح پذير نیست

جمهوری اسالمی واقعیتی است که 
دگی تجربه اکثريت مردم ما آنرا در طول زن

به همین دلیل هم . کرده و به آن باور دارند

آگاه ما بخوبی میدانند افرادی  مردم مبارز و
ای حفظ رفقط ب......مانند نوری زادها و

دولتهای حاکمه  ت از حافظم منافع خود و
 . که پز مخالف گرفته اندهستند 

 
روی کار آمدن از بدو واقعیت اين است که 

همواره  اسالمی  رژیم جنایتکار جمهوری

شاهد تالشهای دار و دسته های مختلف 
. اين رژيم جهت فريب توده ها بوده ايم

، بنی صدرها، افرادی مانند بازرگان ها
همان ادامه  در امروز... قطب زاده ها و

گنجی  ،ریان هااحجتالشها شاهد تبلیغات 

 هاونوری زاد ، فرخ نگهدارهاسازگارها ،ها
توده ا می کوشند ري روغ ود اکه بهستیم 

داده و آنها را به اصالح رژيم  فریبرا  ها
اصالح ناپذير جمهوری اسالمی دلخوش 

قصد آنها در اين روشن است که . کنند
 مبارزاتاين است که قادر شوند  فريبکاری

ه و نظم ضد به انحراف کشاندرا  توده ها

مردمی حاکم را چند صباحی بیشتر حفظ 
ین سیاست در تالش برای پیشبرد ا. کنند

شرايطی ست که همه اوضاع عینی 
جامعه به آشکاری نشان می دهند که 

رژيم واليت فقیه يعنی ديکتاتوری لجام 

گسیخته حاکم حتی تحمل انتقادات 
همکیشان خود را ندارد و اين امر را در 

برخورد با منتظری، موسوی و کروبی که 
جزئی از خود رژيم بوده و هستند به 

در شرايطی که . ده استروشنی نشان دا
جمهوری اسالمی به نشريات خود حتی 

 2اجازه نمی دهد که تصوير خاتمی که 

سال رئیس جمهور همین رژيم بوده را چاپ 
کنند روشن است که صحبت از امکان 

پذيری رفرم و اصالح در چنین رژيمی 
آنهم در شرايطی که . دروغی بیش نیست

م اوضاع عینی و سرکوبگری های رژيم حاک

ضرورت انقالب جهت نابودی اين نظم 
جهنمی را در مقابل همگان قرار داده 

 .است
 

سی اصالح یا جمع آن ررفرم که به زبان فا
 اصالحاصالحات نامیده می شود چیزی جز 

طرفداران . در چهارچوب نظام حاکم نیست

بدون آنکه چنین اصالحاتی می کوشند 
در رفرم هائی  دنبنیاد جامعه را دگرکون کن

طبیعی  .جهت اصالح وضع انجام دهند

است که این تغییرات در همان چارچوب 
. میمانندباقی نظامهای اجتماعی 

ن یک نظام ددرصورتیکه انقالب از بین بر
فاسد در عرصه های  اجتماعی کهنه و

بوجود  سیاسی و-اجتماعی-اقتصادی
بالنده  آوردن یک نظام اجتماعی مترقی و

زرگ کارگران هم انديشمند ب لنین . است

انگشت تفاوت بین رفرم وانقالب همواره بر 
مفهوم رفرم  گذاشته و تاکید داشت که

 .بدون شک بامفهوم انقالب متناقض است
وی در عین حال که از هر اصالح و رفرم 

واقعی در شرایط مشقت بار زندگی 

کارگران و توده های تحت ستم دفاع می 
ت کرد ولی در همان حال همواره می گف

عدم توجه به  فراموش کردن این تناقض و
موجب بروز اشتباهات دو مرز میان این 

حال اگر نگاهی بسیار کوتاه . جدی میگردد
گذشته ایران داشته باشیم  ند دهه چبه 

که رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری 

بر سر کار بوده است به روشنی اسالمی 
می بینیم که از آنجا که دیکتاتوری حاکم 

فاقد کمترین ظرفیت رفرم و اصالح و ایجاد 
بهبود در زندگی مرگبار توده هاست آنچه 

پاسخگوی نیاز مردم ما بوده نابودی اين 

روشن است . رژيم يعنی انقالب بوده است
اگر نیروهایی یا که در چنین شرايطی 

 ات را راه عالج دردها وحکسانی اصال
از اوضاع کنونی راه برون رفت  مشکالت و

در سمت  یا نا آگاهانه آگاهانه و وه دهندجل
بخصوص  دشمن منافع بحق توده ها و

چنین نیروهائی  .طبقه کارگر هستند

تسلیم طلبانی هستند که مبارزه طبقاتی 
انقالب توده ها را نفی می کنند  توده ها و

دولتهای حاکمه تا نظم ظالمانه موجود و 
اگر  .چند صباحی بیشتر بر سر کار باشند

رژیم وابسته عمر ننگین ی کوتاه به نگاه

از همان ابتدا  جمهوری اسالمی بیندازیم 
يعنی  صف اصالح طلبانمتوجه 

با می شويم که  یرفرمیستهای ضدانقالب
توجه به تفاوتهای ظاهری که با هم 

حرف همه  دارند اما همه و داشتند و
سرمایه داری حسابشان حفظ نظام 

 . استده بوآن حافظ منافع  و رژيموابسته 

 
واقعیت اين است که مردم ما زمانی 

به آزادی و ديگر خواستهای اساسی 
خود دست می يابند که جمهوری 

اسالمی نابود شده باشد به همین 

دلیل هم هست که مردم ما خواهان 
نابودی جمهوری اسالمی و همه دار و 

. دسته های درونی آن می باشند
امری که جز با انقالب امکان پذير 

بنابراين . ده و دست يافتنی نیستنبو
افشای اصالح طلبانی که در شريط 

اصالح ناپذيری جمهوری اسالمی از 

اصالح آن دم می زنند خود هموار 
کننده راه انقالبی است که دير يا زود 

همه نظم اهريمنی حاکم را زير و رو 
 . خواهد کرد

 

  نوروزی راکب
 16٠1مرداد 

 

 !تنها راه خالصی از جمهوری اسالمی ب،انقال
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چشمی در "اخیرا فیلمی ديدم به نام 

که از نظر من به برخی موضوعات " آسمان
مرتبط با زندگی سالهای اخیر جامعه ما 

پرداخته بود به همین دلیل هم تصمیم 
گرفتم احساسم را نسبت به اين فیلم 

اما قبل از پرداختن به خود روال . بنويسم
فیلم الزم می دانم تذکر دهم که در چند 

 در تمامی( تکنیک)دهه اخیر فن آوری 

زمینه ها پیشرفت بسیاری داشته است و 
متاسفانه تاریخ بشری حاکی از آن است 

که همواره پیشرفت فن آوری در زمینه 
چرا که . نظامی حرف اول را زده است

قدرت نظامی همواره به طبقات حاکم این 

امکان را داده که اگر قادر به پیشبرد 
اجتماعی و -سیاست های اقتصادی

مسالمت آمیز  فرهنگی خود به صورت
نبوده اند، در پی تحقق آن سیاستها با 

در . توسل به نیروی نظامی و جنگ برآیند
نتیجه برخورداری از یک نیروی نظامی برتر 

همواره یکی از الزامات جامعه طبقاتی بوده 

و این واقعیت در دوران رشد سرمایه داری 
و فرارویی آن به امپریالیسم به صورت هر 

 ،ود را نشان داده استچه برجسته تری خ
تا جایی که لنین آموزگار بزرگ طبقه کارگر 

تنیده شدن بقای نظام سرمایه داری با 

جنگ و آتش افروزی را ویژگی بارز توسعه 
. مناسبات امپریالیستی قلمداد می کرد

امری که نگاهی به شرایط عینی جهان 
سرمایه داری و جنگ های خانمان برانداز 

طور روشنی آن را نشان  زاییده این نظام به
 .می دهد

 

تغییر و تحوالت و پیشرفت در زمینه  
نظامی در خالل این سالها آنچنان بوده که 

شامل نه تنها ابزار جنگی بلکه شیوه 
. درگیری و جنگ پردازی نیز شده است

در میدان های جنگی " درگیری"و " جنگ"

در شرایط امروز به هیچوجه آنچنان نیست 
تا دو سده پیش جنگ . ودکه در گذشته ب

همواره رو در رو بوده و رهبران دو طرف 
از کوروش و کمبوجیه و تیمور و نادر )جنگ 

گرفته تا اسکندر و هانیبال و سزار و چنگیز 
خود به شکل مستقیم ( و گوستاو و ناپلئون

رهبری سپاه خود را بر عهده داشته، پیروز 

شده، شکست خورده، تیر و شمشیر زده، 

در . داشته و حتی کشته می شدندزخم بر
میدانهای جنگ این سربازان و فرماندهان 

خرد و کالن آنها بودند که مستقیماً در 
درگیری ها شرکت داشته، زخم می زدند، 

زخم می خوردند، می کشتند و کشته 
همزمان با استفاده هر چه . می شدند

بیشتر از تپانچه و تفنگ در قرن نوزدهم به 

و کشته شدگان و همچنین تعداد زخمی ها 
کشته شدگان غیرنظامی افزوده شده و از 

تعداد شرکت مستقیم رهبران سیاسی 
جنگ . هدایت کننده جنگ کاسته شد

داخلی در ایاالت متحده آمریکا نقطه 

با به . عزیمتی برای این دیگرگونی بود
میدان آمدن سالح هایی نوین در سده 

، سالح هایی مانند مسلسل، تانک)بیستم 
هواپیما، هلیکوپتر، بمب، موشک، 

زیردریایی، سالح های شیمیایی، زیستی 
این تغییر و تحوالت اوجی تازه ( و هسته ای

سالح ها مرگبارتر شده، تعداد . یافتند

کشته شدگان غیرنظامی بسیار افزونتر از 
گذشته شده و از حضور مستقیم رهبران 

سیاسی و حتی نظامی دو طرف جنگ در 
جنگ . ری بیشتر کاسته شدمیدان درگی

رهبر سیاسی و . دیگر ضرورتاً رو در رو نبود

رهبر نظامی فرسنگها دور از میدان مبارزه 
نشسته و دستور بمباران را صادر می کرد و 

آنان که به شکلی مستقیم درگیر جنگ 
بودند دیگر می توانستند با فشار یک دکمه 

بمبی یا موشکی را رها کرده و فجایع 
اینجا و آنجا، در هیروشیما و  بسیار در

ناگازاکی، در هانوی و ِدِرسِدن، در حلبچه و 

دیگر آنزمان که . نیویورک به وجود بیاورند
رهبر سیاسی درگیر در جنگ اثر آن را در 

خونی که از این یا آن جای بدنش جاری 
می شد را می دید سپری شده و فردی 

چون َهری ترومن می توانست در اتاق کار 

نشسته و با دو امضا فرمان به اجرای خود 
بزرگترین حمالت تروریستی تاکنونی تاریخ 

بمبهای اتمی بر هیروشیما و )بشر  
 .دهد( ناگازاکی

 
پیشرفت فن آوری نظامی در سالهای دو 

دهه پایانی قرن بیستم و دو دهه ابتدایی 

سده جاری، کار را به جائی رسانده است 

شده، " هوشمند"که بمبها و موشک ها 
دوربین ها و امکانات شنود هر چه دقیق تر 

شده و هواپیما های بی سرنشین و اشعه 
لیزر برای انجام ماموریتهای نظامی به کار 

افغانستان، پاکستان، . گرفته می شوند
یمن و سومالی از جمله قلمروهای حمالت 

هواپیما های بی سرنشین قدرتهای غربی 

نها آ" هوشمند"و بمبها و موشک های 
امروز دیگر ماموری می تواند در . می باشند

قاره ای نشسته و در امر اجرای ماموریتی 
که از جانب فرماندهی که در قاره دیگری 

به فعالیت مشغول است به او داده شده، 

ی را در قاره ای سوم مورد بررسی "هدف"
 . و حمله قرار دهد

 
با اين یادآوری ضروری به فیلمی که قرار 

. اره اش بنويسم برگردماست در ب
فیلمی است که " چشمی در آسمان"

نمایشگر چنین وضعی شده و همزمان 

نشاندهنده برزخی اخالقی است که در 
 .این میان می تواند به وجود بیاید

 
چشمی "جمله ای ُپرمعنی سرلوحه آغاز 

حقیقت، نخستین : "می باشد" در آسمان

چشمی در "و ." قربانی جنگ است
ی است تا نشانگر این تالش" آسمان

واقعیت به ما البته از سوی سازندگان فیلم 
 .و با روایت آنها در جهان امروز ما باشد

 
این فیلم محصولی از شرکت فیلم سازی 

است که " Raindog Filmsرین داگ فیلمز "

گاوین "پرداخته و توسط  867۱در سال 
ساله  ۱8، فیلمساز "Gawin Hoodهوود 

بی کارگردانی شده متولد آفریقای جنو
هوود کارگردانی است که در سال . است

برای کارگردانی فیلم به یادماندنی  866۱

جایزه اسکار بهترین " Tsotsiتسوتسی "
هنرپیشه اول . کارگردانی را از آن خود کرد

است که " Helen Mirrenهلن میرن "فیلم 
در این فیلم نیز همانند نقش هایی که در 

و " هیچکاک"، "ملکه"فیلمهایی چون 

. بازی کرده، درخشیده است" الیزابت اول"
برای بازی در  8666هلن میرن در سال 

موفق به دریافت جایزه اسکار " ملکه"
 .بهترین هنرپیشه زن شد

 

از " چشمی در آسمان"ماجرای فیلم 
فردای روزی آغاز می شود که جریان 

در کنیا فردی را به " الشباب"بنیادگرای 
رای سازمانهای جرم جاسوسی ب

اطالعاتی انگلستان و کنیا و هشدار به 
به سازمانهای . دیگران به قتل می رساند

اطالعاتی و نظامی انگلستان، کنیا و ایاالت 

متحده آمریکا خبر رسیده است که قرار 
است چند نفر از اعضای الشباب از جمله 

سوزان هلن "زنی انگلیسی االصل به نام 
گی به اسالم سال 7۱که از " دانفورد

گرویده، جذب جریانی بنیادگرا گشته و پس 

عایشه "با نام " عبدهللا الهادی"از ازدواج با 
خوانده می شود در خانه ای در " الهادی

یکی از محالت حاشیه ای نایروبی، پایتخت 
این دو نفر در لیست . کنیا، گرد هم آیند

افرادی که ایاالت متحده از افراد تحت 

 

 :نقد

 نگاهی به فیلم

 !"چشمی در آسمان" 
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فریقا تهیه کرده تعقیب در شرق آ

قرار است که . را دارند ۱و  ۸شماره های 
دو جوان نیز، که یکی از انگلستان و دیگری 

از ایاالت متحده آمریکا می آید، در همین 
سازمانهای . مکان حضور داشته باشند

اطالعاتی و نظامی انگلستان، کنیا و ایاالت 
متحده آمریکا بر آن هستند که با رهبری 

نگلستان و ایاالت متحده عملیاتی از ا

آمریکا و گروه عملیاتی از کنیا این افراد را 
 .دستگیر کرده و به دادگاه بسپارند

 
داستان فیلم همزمان به شکل مداوم در 

هفت مکان و در شکل اضطراری در دو 

 .یدآمکان به اجرا درمی 
 

سرهنگ کاترین پاول "هلن میرن در نقش 
Colonel Katherine Powell"ر نظامی ، افس

سوری "انگلستان مستقر در پایگاهی در 
Surry " در جنوب غربی لندن و رهبر

عملیات برنامه ریزی شده علیه الشباب 

همزمان دوربین در مسیر  .ظاهر می شود
حرکت فیلم که بیش از سه ساعت را در 

بر نمی گیرد، گروهی از قدرتمندان 
از جمله یکی از ژنرال های )انگلستان 

کشور، مشاور سیاسی دولت  ارتش، وزیر

در مرکزی در ( و مسئول قضایی پارلمان
لندن، گروه هدایت کننده و عملیاتی 

هواپیمای بدون سرنشین در صحرای نوادا 
در ایاالت متحده، مسئول برآورد و ارزیابی 

خطر در هاوایی در این کشور، گروه ضربتی 

عملیاتی در نایروبی و دو نفر که در این 
شنود و جاسوسی شهر مسئولیت 

مستقیم را بر عهده دارند، را دنبال 
 .می کند

 
پاول به کمک گروه نوادا و دوربین 

جاسوسی که از درون هواپیمای بدون 

هزار فوتی  88سرنشین که در فاصله 
در آسمان است خانه ای ( متر 7666حدود )

را که الشبابی ها در آنجا جمع هستند 
روه او که شش سال است این گ. می بیند

را تحت نظر دارد اکنون موقعیتی بسیار 

خوب به دست آورده که اعضای گروه و به 
یا همان سوزان " )عایشه الهادی"ویژه 

را دستگیر کرده و به ( هلن دانفورد
عملیاتی که در جریان . انگلستان بازگرداند

انجام است و قرار است با کمک مستقیم 
به نیروهای مسلح کنیایی به وقوع بپیوندد، 

نظر آسان می آید اما به ناگاه الشبابی ها 

از این خانه به مکان دیگری که در محله ای 
تحت کنترل الشباب است رفته و عملیات 

 . دشوارتر از آن می شود که به نظر می آمد
 

هجوم نیروهای نظامی کنیایی بدون شک 

با دفاع نیروهای مسلح الشباب مواجه 
. بار آورد شده و می تواند تلفات بسیار به

در اینجا پاول و دیگر ناظران بر صحنه با 
کمک دوربین های جاسوسی که از جانب 

ول مستقیم عملیاتی در ئدو نفر مس
نایروبی و به ویژه یکی از آنان در قالب یک 

پرنده و یک سوسک به کار گرفته 

می شوند به اطراف و درون خانه دید پیدا 
 .می کنند

 

ه می شوند که بدیگونه است که آنها متوج

قرار است که آن دو جوان که همانروز از 
انگلستان و ایاالت متحده به نایروبی 

آمده اند هر یک جلیقه ای انتحاری پوشیده 
و برای انجام عملیات هائی انتحاری عازم 

در این خانه یکی از . دو مکان شوند
مسئوالن عملیاتی الشباب که در لیست 

دارد نیز حضور یادشده در باال مکان دوم را 

داشته و مسئول آماده کردن آن دو جوان 
به ناگاه مسیر عملیات تغییر . است

و " اتالف وقت"می کند؛ دیگر صحبت از 
تالش برای دستگیری افراد مورد تعقیب 

مطرح نیست و باید برای جلوگیری از 

عملیات انتحاری با موشکی که از همان 
هواپیمای بدون سرنشین شلیک می شود 

اما شلیک . ه را مورد هجوم فرار دادخان
موشک نیازمند اتخاذ تصمیم در مورد انجام 

. دادن آن و فشار دادن تکمه شلیک است
تصمیمی که شاید برای رهایی از 

مسئولیت در سلسله مراتب اداری به 

باالتر و باالتر رجوع داده می شود و فشار 
دادنی که بدون شک برانگیزنده 

  .تاحساساتی گوناگون اس
اما این عمل دو مشکل بزرگ به همراه 

 :دارد

 
نخست آنکه دو نفر از افرادی که در خانه 

هستند تبعه انگلستان و یک نفر تبعه 
پاول و . ایاالت متحده آمریکا می باشند

ژنرال ارتش خواهان هر چه سریعتر ضربه 
زدن هستند در حالیکه دیگر قدرتمندان در 

به چنین  این فکر هستند که آیا دست زدن

کاری را می توان از نظر سیاسی و قضایی 
موشکی که قرار است از . توجیه کرد

هواپیمای بدون سرنشین شلیک شود در 
قلب کشوری که دوست انگلستان و ایاالت 

متحده آمریکاست فرود آمده و اتباع این 

کشور را به همراه اتباع انگلستان و ایاالت 
 متحده آمریکا به خاک و خون خواهد

سیاستمداران مستقر در گروه . کشید
هدایت عملیات در لندن نمی توانند خود 

تصمیم بگیرند و از این رو مشکل با وزرای 
امور خارجه انگلستان و ایاالت متحده 

آمریکا که یکی در جریان اجرای ماموریتی 

نظامی ـ تجاری ـ سیاسی در سنگاپور و 
دیگری در حال بازی پینگ پونگ در پکن 

خواننده . ر میان گذاشته می شوداست د
این سطور باید توجه کند که من در اینجا 

صرفا برای آشنا شدن خواننده با روال فیلم 

و روایت کارگردان و تهیه کننده آن است که 
سناریوی فیلم را به صورتی که آنها طرح 

بدیهی . کرده اند بیان و تعقیب می کنم
ست که در دنیای واقعی این مالحظات 

ساندوستانه و دیپلماتیک اصوال در هنگام ان
اجرای نقشه ها و اهداف دولتهایی مثل 

انگلیس و آمریکا در کشورهای وابسته 

فاقد کمترین ارزشی بوده و صرفا در اینجا 
به این خاطر مطرح شده اند تا به کار تبلیغ 

دولتهای " ارزش های انساندوستانه"برای 
 .امپریالیستی بیایند

 

ابق سناریوی فیلم، مشکل به هر رو مط
مساله احتمال " اتاق عملیاتی"دیگر 

 چرا که. موفقیت حمله و تلفات آن است

بررسی پیشاپیشی ضربه نشان از آن دارد 

که افرادی که در اتاقی که مورد ضربه قرار 
می گیرد به کلی و دیگر افرادی که در خانه 

درصد کشته خواهند  26هستند به احتمال 
قبول تصمیم گیرندگان است  شد و این مورد

اما همزمان پیش بینی می شود که افرادی 
که در پیرامون خانه اما در بیرون آن هستند 

درصد قربانی  6۱تا  7۱نیز به احتمال 

خواهند شد و می بینیم که دختر 
برای کمک خرج " عالیا"خردسالی به نام 

به خانواده فقیر خود نانی را که مادرش در 
نه می پزد را روی بساطی تنورشان در خا

که در کنار خانه ای که الشبابی ها در آنجا 

( 7.)قرار دارند گذاشته تا به فروش برساند
در اینجا مشکل از سویی احتمال کشته 

و از سویی دیگر مسئولیت و " عالیا"شدن 
توان فشار دادن تکمه ای است که در نوادا 

باید فشار داده شود تا در نایروبی موشکی 
تکمه ای که این بار زیر . هدف اصابت کندبه 

دستهای دو نفر است که تا به حال چنین 

مسئولیتی را بر دوش نداشته، یکی از آنها 
در اولین روز کار خود بوده و دیگری تنها 

این کار را  ،برای فرار از بیکاری چهارساله
آیا مسیر . پذيرفته و تازه شروع کرده است

تی توسط این اجرای فرمان رهبران عملیا

دو نفر از اطاعت کورکورانه ارتشی و یا از 
احساس مسئولیت فردی حرکت خواهد 

کرد؟ آیا پاول و ژنرال مافوق او، افرادی که 
معتقدند باید از احتمال روی دادن خطرات 

جانبی چشم پوشی کرد، موفق خواهند 
شد تا هدف را با وجود ریسکی که در مورد 

صابت قرار دهند و وجود دارد مورد ا" عالیا"

یا فرد دون پایه ای که در نوادا مسئول فشار 
را می بیند و " عالیا"دادن تکمه است، 

را " عالیا"نظاره گر ریسکی است که جان 
تهدید می کند خواهد توانست که جان او را 

نجات بدهد؟ آیا پاول و ژنرال مافوق او از هر 

وسیله ای برای رسیدن به هدف خود 
هند کرد و یا چهارچوب استفاده خوا

استواری محدودکننده حرکات و تصمیمات 
 آنها خواهد بود؟

 
فیلمی است که از " چشمی در آسمان"

سویی زندگی کنترل شده را به نمایش 

گذاشته و از سویی دیگر نمایشگر برخی از 
چالشهای اخالقی و انسانی در زندگی 

فردی البته در چارچوب نظام سرمایه داری 
 .ست

 

ین فیلم می بینیم که چگونه و با چه در ا
دقتی زندگی و حرکات انسانها تحت کنترل 

در برنامه ای . صاحبان قدرت قرار دارند
علمی دیدم که این روزها با کمک 

دوربین های مجهزی که در سفینه ها نصب 
 76شده اند چگونه می توان از ارتفاع 

 66کیلومتری در آسمان جسمی به اندازه 

دید و تحت کنترل قرار داد و در  سانتیمتر را
می بینیم که " چشمی در آسمان"فیلم 

چگونه این فن آوری در جهان امروز در اختیار 
سازمانهای جاسوسی و نظامی قرار 

 .گرفته است

 
موضوع دیگری را نیز " چشمی در آسمان"

در عرصه دید بیننده خود قرار می دهد و آن 
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 ؛یارزش زندگی یک انسان بیگناه از سوی

و از  ،در برابر ارزش زندگی انسانی دیگر
سویی دیگر در برابر ارزش پیروزیهای 

آیا قدرتمندان برای . احتمالی نظامی است
زندگی یک سومالیایی و یا کنیایی همان 

ارزشی را قائل هستند که برای زندگی یک 
شهروند انگلستان یا ایاالت متحده آمریکا 

از بین قائل می شوند؟ آیا می توان برای 

از پای  ؛بردن یک سلول عملیاتی دشمن
؟ آیا پذيرفتدرآمدن افرادی بیگناه را 

می توان مسئولیت انجام عملی نادرست 
توجیه نمود؟ " انجام دستور از باال"را با بیان 

آیا می توان و یا شاید باید از انجام 

دستورهای نادرست سرپیچی کرده و 
مجازات احتمالی چنین سرپیچی ای را 

 بول کرد؟ق
 

گذشته از موضوع دیدنی فیلم، کارگردانی 
هلن "و بازی درخشان " گاوین هوود"خوب 

می توانم از بازی بسیار خوب سه " میرن

هنرپیشه : نفر دیگر در فیلم یاد کنم
که " Aisha Takowعایشه تاکو "خردسال 

به خوبی برآمده " عالیا"از اجرای نقش 
ه در ک" Barkhad Abdiبرخاد عبدی "است، 

تنها فردی " Jama Farahجما فرح "نقش 

است که مستقیم در جریان عمل قرار 
" Alan Rickmanآالن ریک من "می گیرد و 

که بسیار خوب از اجرای نقش ژنرالی 
یک دنده و همزمان خسته برمی آید، 

نقشی که آخرین نقش ریک من شد و او 

مدتی کوتاه پس از اجرای نقشش فوت 
 .کرد

 
فیلم زوايای ديگری هم دارد  بدون شک اين

که مهمترین آن نتایج سیاسی و پیام فیلم 
می باشد که بايد به آن به صورتی 

موشکافانه و جامع پرداخت که البته 

محدودیت های نوشته کنونی و بویژه حجم 

در  اما اگر. آن چنین اجازه ای را نمی دهد

این فکر هستید که سرانجام ماجرا چه می 
و الشبابی ها چه " الیاع"شود و بر سر 

خواهد آمد و هالیود با چنین فیلمی چه 
پیامی را دارد تبلیغ می کند الزم است، 

 !را ببینید" چشمی در آسمان"

 نادر ثانی
 

 16٠۳مرداد 
 :پا نوشت

هافینگتون پست "به گزارش نشریه  -(7)
Huffington Post  " حدود  8678در سال

الت درصد تمامی افرادی که در اثر حم ۳6

هواپیماهای بدون سرنشین در افغانستان 
جان خود را از دست دادند، غیرنظامی 

 .بوده اند
 

 26از صفحه     ...جمهوری اسالمی یاد قربانیان کشتار بزرگداشت گزارشی از برگزاری 

 
 .  فارسی به طور متناوب پخش می شد که توجه جمعیت حاضر را به خود جلب می کرد

و خواست آزادی زندانیان سیاسی در بین جمعیت پخش  76در طول مراسم صد ها اعالمیه و تراکت با موضوع کشتارهای دهه 
 .     شد

ه در جریان صحبت با بازدیدکنندگان سوری، عربستان سعودی، آمریکا، لبنان، آذربایجان، یکی از نکات جالب این حرکت این بود ک
ها جمهوری اسالمی را بر خالف تبلیغاتش رژیمی وابسته می دانستند که در همسویی با سیاست  اکثریت آن ... رد وترکیه و کُ 

های تحت ستم منطقه در عراق و  کارانه علیه خلق های خارجی امپریالیسم آمریکا در منطقه مشغول نقش آفرینی های جنایت

به طور مثال یک مرد آمریکایی معتقد بود که جمهوری اسالمی ایران انعکاس منافع و سیاست . می باشد... افغانستان و سوریه و
وان لبنانی نیز با یک ج. ها بر سر کار آورده شده و مورد حمایت قرار گرفته است خارجی دولت آمریکا در منطقه بوده و توسط آن

اشاره به وابستگی های مالی حزب هللا به جمهوری اسالمی و سیاست های چپ ستیزانه این نیرو در منطقه از بروز و رشد 
سریع گرایش های جدید در بین جوانان مبارز برای فاصله گرفتن از حزب هللا و پیشبرد مستقالنه جنبش علیه اشغالگران اسراییلی 

 . صحبت می کرد

در واقع وی فرزند . کی دیگر از نکات بسیار جالب این حرکت حضور یک نوجوان از باسک اسپانیا به همراه مادرش در این مراسم بودی
پدر این نوجوان از فعالین مبارز باسک بود که اکنون به دلیلی فعالیت های مبارزاتی خویش در . یک زندانی سیاسی باسکی بود

نوجوان نامبرده به دقت تمامی اطالعیه های موجود در مراسم که به زبان انگلیسی بود را جمع . بردزندان های فرانسه به سر می 
ها پرداخت وی سپس به تفصیل با رفقا صحبت کرد و سئواالت زیادی در مورد مراسم بزرگداشت یاد  آوری و به خواندن آن

مردم ایران، جنبش زنان و ماهیت جمهوری اسالمی مطرح  و همچنین وضع زندانیان سیاسی، مبارزات 76جانباختگان کشتار دهه 
این نوجوان آگاه و شجاع که به پدر خود افتخار می کرد می خواست بداند که آیا مبارزین ایرانی هیچ ارتباطی با مبارزین سایر . کرد

 یر کشور ها اطالع دارند و یا با آنکشور ها دارند و آیا خانواده های ستمدیده زندانیان سیاسی ایران از وضع زندانیان سیاسی سا

این نوجوان در پایان ضمن قدردانی از کوشش . ها هیچ گونه ارتباطی دارند یا نه، که در این موارد توضیحات الزم به وی داده شد
 .مبارزین ایرانی در مورد زندانیان سیاسی یک عکس یادگاری در کنار آرم چریکهای فدایی خلق ایران گرفت

کهای فدایی خلق ایران در آمستردام از سازمان دهنگان این حرکت مبارزاتی بودند که با برپایی میز کتاب و پخش صد ها فعالین چری
اعالمیه به زبان انگلیسی در میان جمعیت به افشای چهره جنایت کار رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی و ضرورت 

در همگامی با اين تالش انقالبی، .  دیده علیه رژیم داعشی حاکم بر ایران پرداختنددفاع از مبارزات کارگران و توده های ستم

تعدادی از فعالین چريکهای فدائی خلق از آلمان و انگلستان نیز در مراسم حضور يافته و پشتیبانی خود را از اين حرکت نشان 
 .دادند

برخی جوانان در مورد سازمان و تاریخچه و فعالیت . راسم دیدن کردندایرانیان از میز کتاب فعالین سازمان در این م ی ازتعداد زیاد
برخی از شرکت کنندگان ایرانی و غیر ایرانی درکنار آرم و . های آن به گفتگو با رفقا پرداخته و سئواالت خود را مطرح می کردند

 .  پرچم های سازمان عکس گرفتند
یک مراسم ارزشمند  76انیان سیاسی توسط جمهوری اسالمی در دهه مراسم بزرگداشت بیست و هشتمین سالگرد کشتار زند

و موفق مبارزاتی در افشای چهره جنایت کار رژیم جمهوری اسالمی در افکار عمومی و رساندن صدای زندانیان سیاسی و خانواده 

 .های اعدام شدگان این قتل عام به گوش مردم بود
 

 فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در هلند

 0216آگوست  01

 

 

 !جمهوری اسالمي، با هر جناح و دسته، نابود بايد گردد
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  !!برقرار باد جمهوری دمکراتيک خلق به رهبری طبقه کارگربرقرار باد جمهوری دمکراتيک خلق به رهبری طبقه کارگر
  

 

 آدرس پست الکترونیک

: ipfg@hotmail.com    E-mail 

 

 بر روی شبکه اینترنت "پیام فدایی"

 از صفحه چریکهای فدایی خلق ایران

 :در اینترنت دیدن کنید 
.comsiahkalwww. 

 

 رف دهقانی اشرفیق از صفحه 

 :در اینترنت دیدن کنید
 

www.ashrafdehghani.com 
 

 

 ی تماس بابرا

 چریکهای فدایی خلق ایران 

 :با نشانی زیر مکاتبه کنید

 
BM BOX 5051 

LONDON WC1N 3XX 
ENGLAND 

 شمارۀ تلفن 

 برای تماس با چریکهای فدایی خلق ایران

0044 7946494034 

 یاد بزرگداشت گزارشی از برگزاری 

 در شهر آمستردام 62قربانیان کشتار جمهوری اسالمی در دهه 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
در بیست و هشتمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی توسط رژیم جمهوری اسالمی 

نین ها و جانباختگان کشتار خو و در بزرگداشت یاد تمامی کمونیست 76در تابستان 
، مراسمی 8677آگوست  86های جمهوری اسالمی، روز شنبه  در سیاه چال 76دهه 

" کمیته میز کتاب آمستردام"این مراسم که توسط . در شهر آمستردام هلند برگزار شد

ظهر  بعد از 6هلند و از جمله فعالین چریکهای فدایی خلق سازمان یافته بود از ساعت 
برگزار کنندگان مراسم، با برپایی یک پودیوم و . غاز شدشهر آمستردام آ" دام"در میدان 

یک چادر اطالعاتی در وسط میدان، تعداد زیادی پالکارد و عکس های بزرگ راجع به 
همچنین شعار های . ردستان و در شهر های مختلف نصب کرده بودندها در کُ  اعدام

ی اسالمی در م جمهورو نابود باد رژیبزرگ مرگ بر امپریالیسم، زنده باد سوسیالیزم 

بخش دیگری از   .نقاط مختلف به نمایش درآمده بود که توجه عابرین را جلب می کرد
و در نقطه  76ها و مبارزین در دهه  پالکاردها حاوی اطالعات در مورد اعدام کمونیست

همچنین . به دست جالدان جمهوری اسالمی بود 76اوج آن یعنی قتل عام سال 
چگونگی روی کار آمدن جمهوری اسالمی و جنایات این رژیم با تمام  تاریخچه کوتاهی از

سال گذشته به زبان انگلیسی در روی تعداد  66دار و دسته های درونی اش در طول 
دیگری از پالکاردها چاپ شده بود که اطالعات عینی و ارزشمندی را راجع به وضع ایران 

این پالکاردها به بازدید کنندگان غیر ایرانی وجود . در اختیار بازدید کنندگان قرار می داد

تر با اوضاع ایران آشنا شده و بسیاری از آنان با دیدن  فرصت می داد تا هر چه بیش
با رفقا در مورد اوضاع و شرایط ایران و همچنین کشور ، تصاویر و مطالعه متون انگلیسی 

ری اسالمی عکس می خودشان صحبت می کردند و از تصاویر اعدام ها و جنایات جمهو
 . گرفتند

در چند نوبت در پشت تریبون  76در طول این حرکت رفیق دمحم از زندانیان سیاسی دهه 

قرار گرفت و در مورد تجارب عینی خود از شکنجه ها و جنایات جمهوری اسالمی علیه 
در زندان  76و بویژه قتل عام سال  76در جریان کشتار سیستماتیک دهه ، مردم ایران 

ه زبان انگلیسی برای حاضرین صحبت نمود که به شدت حاضرین را تحت تاثیر قرار داد ب
ابتکار جالب دیگر برگزار کنندگان مراسم پخش . و جمعیت وی را مورد تشویق قرار دادند

های مختلف در فاصله بین برنامه ها  تموسیقی و سرودها انقالبی از کشورها و ملی  
دی در مورد جنایات ماشین شکنجه و اعدام و سرکوب و همچنین اطالعات ارزشمن. بود

 های صوتی به زبان های انگلیسی و هلندی و  کشتار جمهوری اسالمی در قالب فایل

1٠در صفحه      

 

های  "ویدئو کلیپ"از صفحه 

 :چریکهای فدایی خلق دیدن کنید
http://www.siahkal. 

com/clips.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کمونیست هایی که چون آذرخش در سخن 

!خویش زیستند  
سخنرانی رفیق فریبرز سنجری  فیلم)

به مناسبت چهلمین سالگرد جان باختن 
(رفیق حمید اشرف و یارانش  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

پاسخ به یک پرسش در باره سند سازی تحت 

!نام رفیق حمید اشرف  
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