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زارت مرکز بررسی اسناد تاريخی و"نام کتابی است که از سوی " چريکهای فدايی خلق) کتاب هشتم(چپ در ايران به روايت اسناد ساواک "

انتشار اين کتاب در راستای سياستی صورت گرفته که دست اندرکاران رژيم جمهوری . منتشر گرديده است" ١٣٨٠بهار "به تاريخ " اطالعات
اسالمی از مدتی پيش برعليه نيروهای چپ و مترقی و نظرات و ايده های انقالبی در جامعه در پيش گرفته اند و آن را به طرق و شيوه های 

 همينطور که اين کتاب –يا به طور رسمی و آشکار به عنوان وزارت اطالعات و امنيت رژيم و وابستگان علنی شان ( ن پيش می برندگوناگو
 و يا مثال با انتشار تز دانشگاهی فالن فرد ظاهرا مستقل و غيروابسته به رژيم در اروپا و امريکا و يا از طريق نويسندگانی در -مويد آن است
در اين رابطه ).  که استعداد نويسندگی خود را در خدمت پيشبرد اهداف ضدخلقی رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی قرار داده اندخود ايران

تحريف تاريخ چريکهای فدايی خلق و خدشه دار کردن چهره مبارزين صديق و شجاع گذشته يکی از تالشهای برجسته مرتجعين جمهوری 
در حقيقت بايد گفت که دستگاه جهنمی وزارت اطالعات . ان آنها در راستای تحقق سياست فوق الذکر می باشداسالمی و وابستگان آشکار و پنه

و امنيت جمهوری اسالمی در کنار اقدامات ضدانقالبی، بگير و به بند، شالق و دار وشکنجه و غيره امروز وسيعا سرکوب توده ها از جنبه 
  . درصدر کار خود قرار داده است) ا استفاده از طرق و شيوه های مختلفهمانطور که اشاره شد ب(ايدئولوژيکی را 

  
با توجه به . در جهت انجام وظيفه فوق به تحرير درآمده است" چريکهای فدايی خلق) کتاب هشتم(چپ در ايران به روايت اسناد ساواک "کتاب 

ی فدايی خلق ايران با يکسری از رفقايی که در اين کتاب از آنها نام به دليل فعاليت در صفوف چريکها) نويسنده اين سطور(اين واقعيت که من 
برده شده در ارتباط تشکيالتی بوده و يا در زندانهای شاه با آنها هم بند بوده  ام و به همين دليل هم از نزديک آنها را می شناسم و از چگونگی 

ته برخی از تحريفاتی که ساواک جمهوری اسالمی در کتاب مورد نقل، در فعاليت هايشان مطلع می باشم وظيفه خود می دانم تا در اين نوش
رابطه با تاريخ چريکهای فدايی خلق به عمل آورده را نشان داده و تهمت های بيشرمانه شان برعليه انقالبيون را افشاء و واقعيتها را تا آنجا که 

  . خود در جريان آنها بوده ام بازگويی نمايم
  

لب و مسايلی که در اين کتاب آمده است هدف رژيم از انتشار آن کامال عيان می شود و به روشنی می توان دريافت که بخش در بررسی کل مطا
در رابطه با چريکهای فدايی خلق، که گويا به منظور " اسناد ساواک"فرهنگی وزارت اطالعات و امنيت جمهوری اسالمی تحت عنوان انتشار 

يی خلق صورت گرفته با تحريف واقعيت ها و به خيال خود با ضربه زدن به شخصيت يک سری از پاک باخته بازسازی تاريخ چريکهای فدا
در عين . ترين کمونيستهای ايران دست به تالش مذبوحانه ای زده و کوشيده است در ميان جوانان مبارز روحيه ياس و نااميدی به وجود آورد

ساواک تا آنجا که ممکن است کم رنگ گشته و چهره جنايتکارانه آن نهاد سرکوبگر و ضدمردمی حال در اين کتاب تالش شده است تا جنايات 
  . تطهير گردد

  
در آغاز الزم است با تاکيد متذکر شوم که عليرغم نام کتاب و انتظاری که اين نام برمی انگيزد، بخش بزرگی از کتاب به دوران قبل از شکل 

اسناد اين اثر "گرچه در مقدمه کتاب تاکيد شده که . ارزه مسلحانه برعليه رژيم مزدور شاه باز می گرددگيری چريکهای فدايی خلق و آغاز مب
اما اساسا بخش کوچکی از کتاب به فعاليتهای چريکهای فدايی خلق در فاصله )  مقدمه٨صفحه (می باشد " ١٣٥٤-١٣٤٢مربوط به سالهای 

افته و در اين زمينه هم به جز اشاره به يک سری درگيريهای چريکها با نيروهای  اختصاص ي٥٤ تا سال ٤٩رستاخيز سياهکل در سال 
در واقعيت عليرغم ادعای باز . انتظامی که اکثر آنها در همان زمان در مطبوعات رژيم شاه منعکس شده بودند، چيز قابل توجهی وجود ندارد

ليتهای رفقای شهيد عباس سورکی، بيژن جزنی، حسن ضياء ظريفی و تا نويسی تاريخ چريکهای فدايی خلق، بيشتر حجم کتاب به تشريح فعا
در واقع تهيه کنندگان کتاب به جای توضيح و تشريح مبارزات چريکهای فدايی . حدودی احمد جليل افشار و محمد چوپان زاده مربوط می شود

حزب توده و " رزم آوران"شرح فعاليتهای سورکی در گروه . خلق، به تشريح فعاليتهايی پرداخته اند که ربطی به چريکهای فدايی خلق ندارند
تا فعاليتهای جزنی و ظريفی )  سورکی به دليل فعاليت در اين گروه دستگير می شود٢٦/١/٣٩در  (١٣٣٩دستگيری او به اين مناسبت در سال 

همچنين از اعالميه ای .  اختصاص داده است و دستگيری های متعددشان صفحات زيادی از کتاب را به خود٤٤-٣٩در جبهه ملی طی سالهای 
ارگان سازمان دانشجويی جبهه ملی ايران " پيام دانشجو"تا نقش بيژن جزنی در انتشار ) ٣٢٤صفحه (که سورکی برای گروه رزم آوران نوشته 

ايندگی ظريفی از طرف کميته و فعاليتهای حسن ضياء ظريفی در جبهه ملی و مخالفت برخی از رهبران جبهه ملی با نم) ١٥٤-١٥٠صفحات (
هر يک وقايعی هستند که با طول و تفصيل در اين کتاب تشريح شده ) ٢٣٢-٢٢٩صفحات (دانشکده حقوق دانشگاه تهران در کنگره جبهه ملی 

  . اند
  

 برعليه رژيم شاه به بايد توجه داشت که هرچند رفقای فوق الذکر به دليل پيوندهايشان با چريکهای فدايی خلق و سرسختی شان در مبارزه
وحشيانه ترين شکلی به وسيله دژخيمان ساواک شاه در تپه های اوين به قتل رسيدند ولی فعالتيهای فردی آنها در سازمان جوانان حزب توده  و 

ريکهای فدايی خلق واقعيت اين است که چ. يا گروههای وابسته به اين حزب و جبهه ملی ربطی به تاريخ فعاليتهای چريکهای فدايی خلق ندارد
و يارانش و در حاليکه آنها بيش از سه سال بود که در زندان به سر می بردند در صحنه سياسی ايران ) ١(سالها بعداز دستگيری رفيق جزنی 

برای . بوجود آمداساسا چريکهای فدايی خلق با پيوستن باقی مانده رفقای جنگل به گروه رفيق احمدزاده و با ادغام اين دو گروه . پديدار شدند
اينکه بتوان نوع تاريخ نويسی و شيوه کار تهيه کنندگان کتاب يعنی همان ماموران وزارت اطالعات و  امنيت رژيم جمهوری اسالمی را نيز 

  .آشکار نمود سعی ميشود موارد مختلف تحريف های آنان با شماره گذاری توضيح داده شود
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را در دستور کار خود قرار داده اند، مدعی " اسناد ساواک" تاريخ چريکهای فدايی خلق با استناد به تهيه کنندگان کتاب که ظاهرا بازسازی. ١
دو : " نوشته اند٣١٣ و همچنين صفحه ١٢٣در رابطه با آن اسناد شده اند و در اين زمينه تا آنجا پيش رفته اند که درصفحه " امانت داری"

اما " شکل اصلی سند وامانت داری عين سند تايپ شده است) حفظ(نمی باشد ولی به لحاظ فقط سطرابتدايی سند مربوط به موضوع مورد بحث 
عليرغم اين ادعا يک سری از اسناد ارائه شده حتی فاقد تاريخ ، شماره پرونده، امضاء و اظهارنظر ماموران ساواک می باشند و يا به اصطالح 

همه کسانی که با سبک کار ساواک آشنايی دارند می .  و مهر اداری نيز در آنها ديده نميشودسندها روی کاغذهايی نوشته شده که آرم دار نيستند
بودند و مهمتر از همه آن ) ٢(دانند که گزارشات اداری ساواک دارای تاريخ، شماره پرونده، امضاء و حاوی اظهارنظر ماموران مختلف 

مجموعه اين موارد اساسا سنديت آنچه ارائه شده اند را مورد . ه مهر ساواک بوده اندگزارشات با استفاده از کاغذهای آرم دار تهيه و مهمور ب
کثرت چنين مواردی در کتاب نشانگر دخل و تصرف ماموران اطالعاتی جمهوری اسالمی در اسناد ساواک ) ٣.(ترديد جدی قرار می دهند

  . ميباشد
  
در حاليکه . لذکر در ذکر دقيق وقايع به نمايش گذاشته اند نيز در اين کتاب جالب استو الابالی گری که ماموران فوق ا" تاريخ نويسی"شيوه . ٢

ساده ترين انتظار از تهيه کنندگان کتاب که به همه اسناد ساواک دسترسی دارند اعالم صحيح تاريخ شهادت رفقای چريکهای فدايی است، اما در 
 برخی از رفقا دوبار شهيد شده اند و يا تاريخی که در رابطه با شهادت يکسری از رفقا اين زمينه نيز در حين مطالعه کتاب متوجه می شويم که

اين موارد حتی در مورد يکی از مشهورترين درگيری های چريکهای فدايی خلق با نيروهای نظامی . در کتاب درج شده با واقعيت انطباق ندارد
 به خانه تيمی مهرآباد جنوبی ١٣٥٥ تيرماه ٨خ چريکهای فدايی خلق حمله ساواک در مثال در حاليکه در تاري. رژيم شاه نيز رعايت نشده است

و شهادت رفيق حميد اشرف و تعداد ديگری از رفقای رهبری سازمان يکی از حوادث مهمی است که با طول و تفصيل در همان زمان در 
اسناد ساواک در مورد شهادت رفيق حميد اشرف آمده است که  اين کتاب ظاهرا با استناد به ٨١مطبوعات شاه نيز منعکس گشت، در صفحه 

بسيار مسخره است . در درگيری کشته شد"  پس از نفوذ اطالعاتی ساواک در سازمان و شناسايی خانه امن١٣٥٣در مردادماه سال "گويا وی 
 اينگونه آشکارا دست به تاريخ سازی به اصطالح اسناد ساواک در مورد زمان شهادت يکی از معروف ترين اعضای چريکهای فدايی خلق

 در ٦/١١/٥٤دوبار کشته شده است، يک بار در جريان درگيری  )٤(مطابق همين به اصطالح اسناد رفيق رضا يثربی. دروغين زده است
کر شد تاريخ واقعی توجه داشته باشيد که همانطور که پيشتر ذ( در کنار حميد اشرف در خانه مهرآباد ٥٣و يک بار در سال ) ٧٩صفحه (تبريز

مورد ديگر تاريخ شهادت رفيق جواد ). ١٣٥٣ می باشد و نه مرداد ١٣٥٥شهادت رفيق حميد اشرف و بقيه رفقای رهبری همراه او تيرماه 
ل  همراه با رفيق علی رضا نابد٥٠  اعالم شده است در حاليکه در واقعيت رفيق سالحی در فروردين سال ٣٠/٥/٥٠سالحی است که در کتاب 

  . در محله پامنار تهران با مزدوران شاه درگير شدند که در جريان اين درگيری رفيق سالحی کشته و رفيق نابدل مجروح و دستگير شد
 

اسناد "اين نمونه ها بيانگر بی اعتباری يک سری از تاريخ ها در کتابی است که هدف خود را بازسازی تاريخ چريکهای فدايی خلق بر مبنای 
  . ار داده استقر" ساواک

  
رفقا سورکی، ( مشخصا خانواده رفقايی که در آغاز از آنها نام برده شد –بخش ديگری از کتاب به مسائل زندان و خانواده زندانيان سياسی . ٣

هد که تهيه مطالعه اين قسمت نشان ميد.  و تقاضاهای آنها جهت مالقات با زندانيان شان و يا آزادی آنها اختصاص يافته است-...)جزنی و
. کنندگان کتاب چگونه حتی تظلم خواهی مادر يا خواهر يک زندانی را دستاويزی جهت فضا سازی برعليه چريکها و خانواده آنها قرار داده اند

انگيز بوده و  بسيار ستايش ٥٧ تا ٥٠آنهم جايی که اتفاقا مبارزه و مقاومت خانواده های شهدا و زندانيان چريکهای فدايی خلق در سال های بين 
  )٥. (خود يکی از حوزه های مبارزه برعليه رژيم شاه را تشکيل می داد که بی وقفه دنبال شد

  
اما بسياری از مطالبی . يکی ديگر از ويژگی های اين کتاب پاورقی هايی است که درباره افراد و گاه وقايع مختلف در آن درج گرديده است. ٤

ست دست نوشته های خود تهيه کنندگان کتاب يعنی ماموران وزارت اطالعات جمهوری اسالمی می باشد و که تحت عنوان پاورقی ارائه شده ا
ارائه نمی شود و خواننده در رابطه با به اصطالح اطالعات ارائه شده " سندی"در اين پاورقی ها اساسا هيچ . ربطی به اسناد ساواک ندارد

چيست؟ توجه به اين " پرونده های انفرادی"اما منظور از . رجوع داده می شود"  های انفرادیپرونده"اکثرا به اسناد ساواک و به ويژه به 
موضوع با آشکاری هرچه بيشتری از يک طرف بی اعتباری اسناد ادعايی را نشان می دهد و از طرف ديگر تمايالت و ديدگاههای تهيه 

در اين قسمت آنها با ناشی گری هرچه تمام تر دست . ه بيشتری عيان می سازدکنندگان کتاب برعليه افراد مبارز دوره شاه را با صراحت هرچ
به خواننده قالب می کنند و در اين کار خود چنان " پرونده های انفرادی"نوشته های خود را به نام اسناد ساواک تحت پوشش مطالب اخذ شده از 
در ساواک می " پرونده انفرادی"نيز دارای " مقبور" آنها خواهر شاه غرق می شوند که حتی يک مرتبه خواهر شاه، اشرف پهلوی و به قول

در اين مورد آنها آنچه که در مورد نقش خانواده پهلوی از ) ؟!!توجه کنيد اشرف پهلوی و داشتن پرونده انفرادی در ساواک) (٢صفحه (گردد 
پرونده های "به اين ترتيب معنای . طه با خواهر شاه جا زده اندکتاب های مختلف رونويسی کرده اند را به نام سند موجود در ساواک در راب

در کتاب مورد بحث معلوم می گردد و آشکار می شود که مزدورانی که در وزارت اطالعت و امنيت جمهوری اسالمی مامور تهيه " انفرادی
  . اد ساواک تحويل داده انداين کتاب بوده اند هرچه دلشان خواسته است در مورد افراد مختلف نوشته و به نام اسن

  
در اينجا گاه اسناد ساواک به طور مسخره . با نگاهی به يک سری از اظهارات حاشيه نويسان نيز بی اعتباری اسناد ادعايی نشان داده می شود

 کتاب در ٦١ صفحه برای نمونه در. در تائيد اظهار نظرهايی به کار برده شده که مربوط به دوران پس از سقوط رژيم سلطنتی می باشد
بعداز پيروزی انقالب اسالمی وی به کردستان رفته و فعاليت مسلحانه برعليه انقالب "توصيف فعاليتهای رفيق اشرف دهقانی مطرح می شود 
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طنتی منحل در حاليکه علی الظاهر ساواک با سقوط رژيم سل. ذکر شده است" پرونده انفرادی"و منبع اين اطالعات هم باز " اسالمی داشته است
گشته بود و در نتيجه فعاليتهای اشرف دهقانی برعليه جمهوری اسالمی را نمی توان در پرونده انفرادی او در اسناد ساواک جستجو نمود بلکه 

ه قيد شده  به بعد قاعدتا بايد در پرونده او در ساواک جمهوری اسالمی نه در پرونده های ساواک شا٥٧فعاليتهای مبارزاتی اين رفيق از بهمن 
البته اين واقعيت که ساواک شاه هيچ وقت منحل نگشت و دستگاه امنيتی مذکور در رژيم جمهوری اسالمی تحت نام ديگری به حيات . باشد

ننگين خود ادامه داد واقعيتی انکار ناپذير است که در جريان خود همين سندسازی ماموران وزارت اطالعات و امنيت جمهوری اسالمی در 
 . به هر حال در اينجا بحث بر سر اين موضوع نيست. اين کتاب نيز نشان داده می شودتهيه 

  
، اظهارنظر در مورد يکی از مبارزين دوران شاه به نام موسی "پرونده های انفرادی"يک مثال ديگر برای نشان دادن بی اعتباری به اصطالح 

 ٤٦ها، موسی محمدنژاد را يکی از منابع ساواک معرفی کرده اند که گويا در سالهای  با استناد به آن پرونده ٤٩در صفحه . محمد نژاد می باشد
البته اين به ". ساواک با وی قطع همکاری کرده است"ولی به دليل پائين بودن فعاليت هايش .  تومان حقوق می گرفته است٢٠٠ ماهی ٤٨تا 

به عضويت سازمان "دانشجويی در اعتراضات دانشجويی شرکت داشته و اصطالح اسناد در عين حال مطرح کرده اند که نامبرده در ايام 
در ادامه مطلب انگار که فراموش کرده اند موسی محمدنژاد را عضو سازمان چريکها ناميده بودند، می . است" چريکهای فدايی خلق درآمده

  "!! مشمول عفو و آزاد شده است١٣٥٧ بوده که در سال" ستاره سرخ"جناح مارکسيستهای "نويسند که نامبرده در زندان از 
  

موسی محمدنژاد در آن سالها به اتفاق تنی چند از دوستانش از . بايد دانست که هيچ يک از اطالعاتی که در اين قسمت ارائه شده صحت ندارد
پس از دستگيری اين گروه، . دندجمله رفيق احمد افشارنيا گروهی تشکيل داده و به هواداری از جنبش مسلحانه، برعليه رژيم فعاليت می کر

موسی محمدنژاد زير وحشيانه ترين شکنجه ها قرار گرفت و به دليل مقاومت اش در زير شکنجه نام او خيلی زود به عنوان يکی از مقاوم ترين 
 هم ٥٧نبود و در سال سازمان چريکهای فدايی خلق ايران " عضو"او هيچ گاه . زندانيان در زندان دوران شاه زبان زد عام و خاص گرديد

. نشد، بلکه با اوج گيری انقالب مردم و باز شدن درهای زندان او نيز مثل صدها زندانی ديگر به قدرت توده ها آزاد شد) ٦" (مشمول عفو"
 ترين روشهای اتهام منبع ساواک بودن و يا به عبارت ديگر اتهام جاسوسی زدن به چنين مبارزی نمونه بارزی از به کار بردن يکی از کثيف

پليسی برعليه مبارزين صادق دوره شاه می باشد و تالشی است جهت بدنام کردن فردی که شکنجه های ساواک هرگز نتوانست مقاومت او را 
مسلما اين امر که موسی محمدنژاد بعداز آزادی از زندان چه مسيری در زندگی خود پيش گرفت و آيا به مبارزه سياسی خود . در هم بشکند

  . دامه داد يا نه ، تغييری در اين واقعيت ايجاد نمی کند که وی در دوره شاه يکی از مبارزين مردمی بودا
  

را نشان داده و باعث خنده هر خواننده با اطالعی می شود اظهار نظر در مورد " پرونده های انفرادی"مورد ديگری که باز هم بی اعتباری 
 دستگير شوند، به انگلستان ٤٦ و قبل از اينکه حتی بيژن جزنی و يارانش در سال ٤٠نتری در دهه منوچهر کال. رفيق منوچهر کالنتری است

 هنگاميکه قصد خروج از کشور را ٦٠او به دنبال قيام بهمن به ايران بازگشت و در جريان سرکوبهای سال . رفته و مقيم اين کشور شده بود
سربازان گمنام "ماموران وزارت اطالعات جمهوری اسالمی اين . سالمی به شهادت رسيدداشت در بلوچستان به وسيله پاسداران جمهوری ا

: او در ساواک گويی که در عالم خواب به سر می برده اند درباره وی نوشته اند" پرونده های انفرادی"با تکيه بر به اصطالح " امام زمان
توجه کنيد که منوچهر کالنتری حدود ده ) ١٢٤صفحه " ( دادگستری بوده است متقاضی ادامه فعاليت در زمينه وکالت١٣٧١نامبرده در سال "

جالب است بدانيم که در همين صفحه در رابطه با رفيق مشعوف !! سال پس از مرگ خود، متقاضی کار در زمينه وکالت دادگستری شده است
) منوچهر کالنتری( کالنتری از کشور خارج و نزد وی پس از کشته شدن جزنی، مشعوف کالنتری و سودابه: "کالنتری گفته شده است که 

ماموران تهيه کننده کتاب آنقدر دچار تناقض گويی بوده اند که رفيق مشعوف کالنتری که خود يکی از مبارزينی است که در " . فعاليت داشته اند
ان ساواک به قتل رسيدند، را پس از شهادت به  در تپه های اوين به همراه رفيق جزنی و رفقای ديگر به دست دژخيم٥٤ فروردين سال ٢٩

  !!خارج از کشور می فرستند
  

همين نمونه ها صرفنظر از اينکه دستکاری ماموران وزارت اطالعات و امنيت تهيه کننده کتاب در اسناد ساواک را آشکار می کند، مبين آن 
 هم در جريان کار و فعاليتهای مبارزاتی انقالبيون آن سالها قرار حتی به اندازه يک فرد عادی سياسی" سربازان گمنام امام زمان"است که 
توجه به موارد زير نيز نشان می دهد که آنهايی که گويا به قصد بازسازی تاريخ چريکهای فدايی خلق، مبارزات و مسايل مختلف . ندارند

هرچند . به تاريخ واقعی چريکهای فدايی خلق بيگانه می باشندمربوط به آنها را از روی به اصطالح اسناد ساواک نقل می کنند تا چه حد نسبت 
  . غرضهايی ضدانقالبی خود را نيز به اين ترتيب به نمايش می گذارند

  
در دوره دبيرستان عضو کميته دانش آموزی جبهه ملی بود و چندين : " همين کتاب در مورد رفيق مشعوف کالنتری آمده است٣٣ در صفحه 

 در پی ١٣٤٦ به سازمان چريکهای فدايی خلق پيوسته و در سال ١٣٤٣در سال . الميه دستگير و با قيد تعهد آزاد شده استبار به جرم پخش اع
 ٤٣توجه کنيد که گويا در اسناد ساواک در قسمت پرونده های انفرادی مشعوف از سال . است" کشف گروه سياهکل شناسايی و متواری گرديده

 هم به دنبال شناسايی گروه ٤٦سازمانی که در آن زمان اصال وجود نداشت و گويا او در سال !! لق بوده استعضو سازمان چريکهای فدايی خ
 گروهی به نام سياهکل موجوديت نداشته ٤٦ رخ داده و در سال ٤٩ بهمن سال ١٩در حاليکه رستاخير سياهکل در . سياهکل دستگير شده است

  !است
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آنها با ! نه. ان اسناد ساواک را به هيچوجه نبايد ناشی از آشفته فکری ماموران تهيه کننده کتاب تلقی نمودجا زدن اين پريشان گويی ها به عنو
توجه . ارائه چنين بافته های جعلی به اسم اسناد ساواک در عين حال با غرض خاصی به تحريف تاريخ واقعی چريکهای فدايی خلق پرداخته اند

و غرض " پرونده های انفرادی"درجه بی اعتباری " سربازان گمنام امام زمان" تهيه کنندگان کتاب اين های" شاهکار"به دو مورد ديگر از 
 کتاب در مورد رفيق بهروز ٦١در صفحه . برعليه فرزندان مبارز خلق را روشن تر می سازد" سربازان گمنام امام زمان"ورزی آشکار 

 به علت ورم حاد ريه در بهداری ندامتگاه فوت ٨/٣/١٣٥٠خود را لو داده و در تاريخ پس از دستگيری ، ساير همکاران : "دهقانی آمده است
اين دروغ را ماموران وزارت اطالعات و امنيت جمهوری اسالمی در مورد کسی می گويند که با مقاومت قهرمانانه خود در " . نموده است

نده ساختن ماموران امنيتی شاه اين همپالگی های ماموران کنونی وزارت و با سرافک" مرگ را به لرزه درآورد"مقابل شکنجه های رژيم شاه 
در مورد رفيقی که يکی از پايه گذاران سنت انقالبی فدايی و اشاعه دهنده . اطالعات جمهوری اسالمی، خواری و ذلتشان را به آنها يادآور شد

سالمی بدون ذکر شکنجه هايی که همپالگی های آنان در رژيم شاه فرهنگ کمونيستی آنان در جامعه بود،ماموران وزارت اطالعات جمهوری ا
ولی پرسيدنی است که چطور شد جوان برومندی که قبل از اسارت . ذکر کرده اند" ورم حاد ريه"به رفيق بهروز داده بودند علت مرگ او را 

؟ رفيق بهروز دهقانی !پيدا نمود" ورم حاد ريه "به دست مزدوران امنيتی صحيح و سالم بود پس از دستگيری يک مرتبه در عرض چند روز
درست به اين دليل زير شکنجه جان سپرد که به رغم ادعای ماموران جنايتکار ساواک جمهوری اسالمی مرگ را به جان خريد ولی حاضر 

سربازان گمنام امام "عای اين اين واقعيت که هيچکس براساس اعترافات بهروز دستگير نشد خود کذب اد. دهد" لو"را " همکاران خود"نشد 
به گواه تمام کسانی که در آن زمان بهروز را می شناختند اگر او لب باز می کرد اطالعات مهمی به دست دشمن می . را ثابت می کند" زمان 
ليت سياسی علنی و نيمه علنی بايد دانست که اساسا با توجه به اين واقعيت که در زمان دستگيری بهروز، سازمان در حال گذار از يک فعا. افتاد

 نظامی کامال مخفی بود، رفقای با تجربه و قديمی اطالعات بسيار زيادی در مورد افراد مختلف داشتند و به همين دليل بهروز -به فعاليت سياسی
دهد می توانست باعث ب" لو"خود را " همکاران"اگر قرار بود برای دشمن حرف بزند و ) به خصوص با توجه به نقش او در شاخه تبريز(

در حاليکه مقاومت قهرمانانه او زندگی بسياری از افراد و حيات بخشهايی از سازمان را از زير ضربات دشمن . ضربات جبران ناپذيری گردد
ه بهروز در زير در رابطه اخير بايد توجه داشت اينکه تهيه کنندگان کتاب به جای چاپ اسناد واقعی مربوط به مقاومت قهرمانان) ٧.(نجات داد

شکنجه های دستگاه امنيتی رژيم شاه به چاپ چنين اراجيفی متوسل می شوند خود گويای اهداف رذيالنه آنها جهت تطهير چهره نيروهای امنيتی 
  .رژيم شاه و خدشه دار کردن چهره صديق ترين کمونيستهای ايران می باشد

  
به علت ضرباتی که در هنگام دستگيری به سرش وارد شده : "حی آهنگران آمده استدر همين راستا در کتاب مزبور در مورد رفيق بهمن رو

و اين در حالی است که رفيق بهمن ماهها زير شکنجه های وحشيانه ساواک قرار داشت و درست به دليل همين " بود در بيمارستان فوت می کند
ظهارنظراتی قصد دارند به خواننده خود چنين القا کنند که گويا رفيق بهمن تهيه کنندگان کتاب با چاپ چنين ا. شکنجه ها به شهادت رسيده است

" به علت ضرباتی که در هنگام دستگيری به سرش وارد شده"روحی آهنگران زير شکنجه به شهادت نرسيده است و ماهها پس از دستگيری 
  . به شهادت رسيده است) تاکيد از من است(
  

در بازجويی ها اطالعات زيادی از گروه می دهد که منجر به شناسايی و کشف شاخه چريکهای فدايی خلق  ":در مورد اين رفيق نوشته اند که
در اين مورد هم بايد تذکر داد که در زمان دستگيری رفيق بهمن ليستی که حاوی اسامی تعداد زيادی از ". در آمل و ساری و گرگان می گردد

اطالعات اين ليست بود که به . د و شماره تلفن های مختلف در جيب او بود که به دست ساواک افتادرفقايی که عمدتا از زندان آزاد شده بودن
اتفاقا يکی از داليل بازجويی های ممتد و شدت شکنجه هايی که به رفيق بهمن وارد آوردند که . مثابه سرنخ هايی باعث ضربات بسياری گرديد

رفيق بهمن روحی آهنگران رفيق . ن ليست بود که همانطور که گفتم عامل ضربات بزرگی شدمنجر به شهادت او در زير شکنجه شد وجود همي
ولی . صديق و مبارزی بود که هرگز با دشمن نساخت و شهادت در زير شکنجه را به ننگ همکاری با مزدوران مرتجع ساواکی ترجيح داد

آنها می خواهند به . وز آنچنان نوشته اند بيانگر غرضهای ضدانقالبی آنهاستاينکه تهيه کنندگان ساوامايی کتاب مزبور در مورد او و رفيق بهر
خواننده اينطور القا کنند که اگر کمونيستها می گفتند بهروز دهقانی سمبل مقاومت بود و در مقابل دشمن قفلی از عشق خلق بر لب های خود زده 

ن پاک رفيق بهمن روحی آهنگران را بر زمين ريخت صحت ندارد بلکه گويا اينکه ساواک با وحشی گری تمام خو. بود، اين درست نبوده است
کرده اند که آنهم البته ربطی به " فوت"اند به دليل بيماری های مشخصی در زندان " ساير همکاران خود را لو داده"اين مبارزين در حاليکه 

ابراين اظهارات کمونيستها در اين زمينه ها صرفا تبليغات بی اساس ساواک نداشته است و از اين اراجيف خود اينطور نتيجه می گيرند که بن
  )٨(.جهت مظلوم نمايی و استفاده از احساسات مردم بوده است

  
صفحه ( در مواردی تهيه کنندگان کتاب کشته شدن رفقايی به دست ساواک را تائيد می کنند مثال شهادت رفقايی چون سورکی، ظريفی و جزنی 

به ساواک داده اند و يا از " تعهد همکاری"ها را کسانی معرفی می کنند که در دوره فعاليتهای خود برعليه رژيم شاه بارها يا ولی آن)  مقدمه٧
تعهد  "٢٢٣ و در صفحه ١/٤٠//٢٧جزنی به تاريخ " تعهد همکاری "١٤٥ برای نمونه در صفحه )٩(.کارهای خود اظهار پشيمانی نموده اند

 نامه سورکی به رياست ساواک و تشکر از آنها جهت بازگشت به کار به ٣٤٢ درج شده  و يا در صفحه ٢٢/١٢/٣٩خ ظريفی به تاري" همکاری
 به اين ترتيب تهيه کنندگان کتاب حتی آنجا که بر کشتار کمونيستها به وسيله ساواک صحه می )١٠(. درج گرديده است٢٨/١١/٤١تاريخ 

  . تزلزل که چندان هم مقاوم نبوده اند بشناسانندگذارند تالش کرده اند، آنها را افرادی م
  

که حجم زيادی از کتاب را به فعاليت های رفقا جزنی، سورکی و ظريفی در اوايل سال های " سربازان گمنام امام زمان"از طرف ديگر اين 
قات با آنها هم چشم پوشی ننموده اند، حتی  اختصاص داده اند و حتی از درج درخواستهای خانواده های آنان برای آزادی فرزندانشان يا مال٤٠
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يک سند نيز در مورد چگونگی شهادت اين رفقا و يا در مورد چگونگی تصميم گيری مقامات ساواکی برای کشتار جنايتکارانه آنان ارائه نداده 
دادی از بازجويان تع(ود که همپالگی های او اتفاقا بعداز قيام بهمن و در جريان دادگاه تهرانی، بازجوی شکنجه گر ساواک، وی اعتراف نم. اند

اما تهيه کنندگان کتاب که اسناد واقعی .  فدايی و مجاهد زندانی را در تپه های اوين به رگبار بسته و کشته اند٩به دستور مقامات باال ) ساواک
 صرفا به چاپ چند  زندانی مزبور و چگونگی قتل آنها را در اختيار دارند، در اين زمينه٩مربوط به علت تصميم مقامات باال جهت کشتار 

  . گزارش از پزشک قانونی بسنده نموده و به خيال خود به اين موضوع پايان داده اند
  

کسانی که با سبک کار و روشهای ساواک آشنا هستند . در مورد به اصطالح گزارشات پزشکی مورد نظر هم اشاره به يک واقعيت الزم است 
 مبارز زندانی در تپه های اوين را به  ٩اگر جهت پرونده سازی های رسمی، کشتار جنايتکارانه به خوبی می دانند که اين دستگاه جهنمی حتی 

مرگ بر اثر درگيری با نگهبانان هنگام فرار از زندان جلوه دهد و برای ظاهر سازی گزارش پزشک قانونی هم درست کند اما در گزارش به 
همانطور که اگر شهادت زير شکنجه يک فدايی را در . طور که اتفاق افتاده گزارش نمايدمقامات باالتر مجبور است عين واقعيت را دقيقا همان

و يا مرگ بر اثر ضربات وارد شده به سرش در زمان دستگيری جلوه داده اند اما عليرغم اين ظاهرسازی عين " ورم حاد ريه"مرگ بر اثر 
" شرف عرض"ين موارد جنايتکارانه ای بلکه حتی کوچکترين رويدادها به اساسا نه فقط چن. واقعيت را به مقامات باال گزارش داده اند

می رسيد و او مشخصا در ذيل يک سری از گزارشات ساواک با خط خود رهنمودهای جنايتکارانه اش را به " شاهنشاه آريامهر" "همايونی"
به اصطالح اسناد ساواک تنها کوشش رذيالنه ديگری بنابراين واضح است که اينگونه تاريخ نويسی از روی . اطالع مزدورانش می رساند

  . برای جعل تاريخ واقعی چريک های فدايی خلق می باشد
  

همچنين بايد به اين موضوع آگاه بود که شکنجه گران ساواک برای اينکه مقامات باالتر و از جمله شاهنشاه آريامهر شان را در جريان اعمال 
همانطور که می دانيم در جريان قيام بهمن و حمله توده های . يات خود سندهای تصويری نيز تهيه می نمودندجنايتکارانه خود قرار دهند از جنا

در ميان اين . قيام کننده به مراکز ساواک عليرغم اينکه اين مراکز از قبل پاکسازی شده بودند تعداد زيادی از اسناد ساواک به دست مردم افتاد
حتی از جسد آنان عکس گرفته بودند که روی آن ها شماره مخصوص پرونده و تاريخ . يی شهيد قرار داشتاسناد عکس هايی از رفقای فدا

يکی از اين عکسها که ) برخی از اين اسناد را خود من و بسياری از فعالين سياسی و حتی غير سياسی آن دوره ديده اند. (شهادتشان قيد شده بود
چگونگی برخورد . مان رژيم سلطنتی را آشکار می ساخت مربوط به رفيق شهيد حسن سعادتی بودخود گوشه هايی از فجايع رخ داده در ز

رفيق . ساواک با اين رفيق نمونه ديگری است که طرز کار ساواک و مغايرت پرونده های خود ساخته آنان را با واقعيت امر برمال می سازد
نه رژيم اعالم کرده بود .  بود که زندگی مخفی داشت که ناگهان ناپديد شده بودحسن سعادتی ، رفيقی از خطه لرستان، يک چريک فدايی خلق

حتی خانواده اش نيز نمی دانستند که چه بر سر او . که وی دستگير يا کشته شده و نه سازمان چريکهای فدايی خلق در مورد او چيزی گفته بود
مزدوران ساواکی عکسی از او . ردم افتاد، سندی در مورد اين رفيق وجود داشتاما پس از قيام بهمن در اسناد ساواک که به دست م. آمده است

در اين عکس رفيق حسن سعادتی با پاهای باندپيچی شده روی صندلی بازجويی نشسته بود و کاغذ بزرگی که نام و اتهام او در . تهيه کرده بودند
 نشان می داد که شکنجه گران ساواک آن را در جهت اطالع مقامات باالتر عکس مزبور به روشنی. آن قيد شده بود، در کنار رفيق قرار داشت

خود تهيه کرده اند تا مقامات مزبور را در جريان وضعيت او، چريکی که زنده به دستشان افتاده بود، قرار دهند و البته اين در شرايطی بود که 
را زير شکنجه به شهادت رساندند نيز در اين مورد چيزی نگفتند و کشته ساواک هيچگاه دستگيری او را اعالم نکرده بود و پس از آنکه او 

  . شدن او را مسکوت گذاشتند
  

با توجه به همه اين واقعيات کامال عيان است که تهيه کنندگان کتاب مورد بحث، يعنی همان ماموران وزارت اطالعات و امنيت رژيم جمهوری 
که هم جريان واقعی رويدادها رانشان می دهند و هم درجه وحشی گری ها و چگونگی جنايات ساواک اسالمی، انبوهی سند در اختيار داشته اند 

داران گمنام امام زمان به راستی از چه چيز " امانت"در همين رابطه به طور طبيعی اين سواالت مطرح می شوند که . را افشاء می سازند
 اند و حتی آنجا که تاريخ چريکهای فدايی خلق را از روی به اصطالح اسناد ساواک وحشت دارند که همچنان آن اسناد را مخفی نگاه داشته

روايت می کنند باز اسناد واقعی را رو نمی کنند؟ آيا آنها از اين می ترسند که مردم به طور زنده متوجه ابعاد جنايات ساواک شاه بشوند و 
عاد مقاومت و سرسختی کمونيستها و مبارزين و خانواده های زندانيان سياسی و شهدا روشهای جنايتکارانه دستگاههای امنيتی علنی شود، و يا اب

در مقابل اذهان عمومی قرار گيرد و نسل جوان همچون نسل گذشته رژيم سلطنتی را شناخته و قدرت قضاوت بهتری نسبت به ادعاهای دارو 
  دسته های سلطنت طلب کنونی پيدا نمايند؟ 

  
بايد دانست که عليرغم همه اختالفاتی که رژيم موجود با رژيم قبلی دارد و عليرغم تفاوتهای آنها . بدون شک مثبت استپاسخ به اين پرسش ها 

 اجتماعی يکسانی بوده و منافع يکسانی در عدم افشاء جنايات ارتش ، –در توجيه ايدئولوژيک خود، باز اينان هر دو حافظ شرايط اقتصادی 
واقعيت اين است که تا نظام سرمايه داری وابسته حاکم بر کشور به وسيله انقالب نابود . ن توده ها دارا می باشندبوروکراسی حاکم و آگاه شد

نشود در چارچوب مناسبات اقتصادی اجتماعی موجود هر رژيمی که بر سر کار آيد به هر نامی هم که خود را بنامد بدون شک به هر وسيله 
  . شدن اسرار جنايات بوروکراسی و ارتش موجود جلو گيری نمايدای متوسل خواهد شد تا از آشکار 

  
 از - که جز جدايی ناپذيری از بوروکراسی حاکم می باشد–کوشش در حفظ ارتش و بوروکراسی به جا مانده از رژيم سلطنتی از جمله ساواک 

ونيستی که بدون درهم شکستن کل ماشين دولتی طرف رژيم جمهوری اسالمی خود گواهی است براين حقيقت و تاکيدی است براين آموزش کم
  . موجود رهايی کارگران و زحمتکشان و افشای تمامی اسناد جنايات نظام حاکم امکان پذير نمی باشد
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در برخی از کشورهای اروپايی رسم بر اين است که وزارت امورخارجه آنها جهت روشن شدن ناروشنی های تاريخی اسناد سری خود را پس 
در اينجا کاری به چگونگی انجام اين امر ندارم اما ادعای آنها اين است که به اين . ال که از زمان آنها گذشته است منتشر می سازداز سی س

و در شرايطی " سرزمين امام زمان"اما در . وسيله ناگفته ها جهت ثبت در تاريخ و قضاوت عينی تر نسل جوان در اختيار آنها گذاشته می شود
 سال است رژيم سلطنتی سرنگون گشته و اساسا رژيم جديدی با ادعای غلبه بر آن رژيم به روی کار آمده است حاکمان جديد نه ٢٤که حدود 

تنها از چاپ اسناد واقعی رژيم گذشته جلوگيری می کنند بلکه با توسل به گزارشات غيرواقعی و سندسازی های ابلهانه در تالش اند تا به 
. را وسيله ای جهت تخطئه کسانی قرار دهند که از قضا بيشترين نقش را در سرنگونی همين دستگاه جهنمی دارا بودنداصطالح اسناد ساواک 

واقعيت اين است که بازسازی تاريخ جريانات سياسی کشور با صرف تکيه به اسناد ساواک يعنی دشمن اصلی اين جريانات خود امری يک 
بدتر از آن اقدام مزدوران جمهوری اسالمی است که با دست بردن در اين اسناد کوشش کرده اند اما . طرفه و در نتيجه مذموم می باشد

  . تصويری غيرواقعی از نيروهای سياسی کشور ارائه داده و اين تصوير را دستمايه لجن پراکنی برعليه آنها بنمايند
  

اری نشان می دهد که هدف دستگاه امنيتی جمهوری اسالمی از چاپ در خاتمه روی اين موضوع بايد تاکيد کنم که مطالعه کتاب مزبور به آشک
به اصطالح اسناد ساواک در اين کتاب نه روشن کردن واقعيات و رفع ابهام از ابهامات موجود در تاريخ جريانات سياسی کشور و در اين 

و بی نتيجه جلوه دادن فعاليتهای )  مقدمه٧صفحه " (پوچ"مورد مشخص چريکهای فدايی خلق، بلکه بدنام کردن کمونيستها و زمينه سازی برای 
اين تالشها در شرايطی صورت می گيرد که با اوج گيری جنبش انقالبی مردم ايران نسل جوانی پا به عرصه مبارزه گذاشته است . آنها می باشد

ا گرايش رو به تزايد جوانان کشور نسبت به مقابله ب. که تشنه آگاهی است و جهت درس گيری از تجربيات گذشته به هر تالشی دست می زند
به خصوص که در آن . مبارزات سالهای گذشته علت اين کارزار تبليغاتی است که وزارت اطالعات رژيم برعليه کمونيستها سازمان داده است

درست برچنين اساسی است .  باشدگذشته نقش چريکهای فدايی خلق انکار ناپذير و صحت ايده ها و روشهای مبارزاتی آنها غيرقابل کتمان می
که در فاصله کوتاهی حجم قابل توجهی از کتب ضدکمونيستی منتشر گرديده است که تحت نام تاريخ نگاری، اراجيف ضدتاريخی را اشاعه می 

اک باخته ترين آنها با قلب تاريخ و تاريخ سازی های جعلی در تالش اند تا تاريخ واقعی و مشحون از فداکاری ای که با خون پ. دهند
جلوه دهند که گويا سرانجامی جز " پوچ"کمونيستهای کشور ساخته شده است را تحريف و لوث کرده و حاصل فعاليتهای قهرمانانه آنها را 

طول که دستانشان تا مرفق به خون کمونيستها و مبارزين خلق آلوده است و در " سربازان گمنام امام زمان"به همراه نداشته است، " هالکت"
تاريخ حيات ننگين خود نشان داده اند به هر وسيله ای جهت تخطئه کمونيستها اين آگاه ترين و پايدارترين مبارزين برعليه نظم ظالمانه حاکم 
متوسل می شوند اگر تا ديروز با توسل به شکنجه و نمايشات مسخره تلويزيونی در اين جهت می کوشيدند امروز به اصطالح اسناد ساواک را 

البته بايد از قبل گفت و برای آن . هدفی بی نهايت بيشرمانه با توسل به وسايلی همانقدر زشت و کثيف. دست مايه کار کثيف خود قرار داده اند
آماده بود که انتشار چنين اسنادی و با توسل به آنها چنين تاريخ سازی هايی زمينه چينی برای تهاجمات بعدی است که می تواند توسط به 

آنها خواهند کوشيد که با توسل به چنين اسنادی برعليه کمونيستها دست به . طالح روشنگران مرتجع ظاهرا مستقل از رژيم صورت گيرداص
لجن پراکنی زده و چنين جلوه دهند که مبارزه کمونيستی و بخصوص مبارزه چريکهای فدايی خلق در ايران بی فايده و بی نتيجه بوده و جز 

کشاندن حاصلی نداشته )  مقدمه٧صفحه " (بخشی از بهترين نيروهای جوان و مستعد را به کام مرگ و نيستی"وبيدن و جان ک" آب در هاون"
  . است

  
اما واقعيت اين است که مبارزه ای که چريکهای فدايی خلق بنيان نهاده و به پيش بردند نقش تاريخی به نفع کارگران و زحمتکشان و ديگر توده 

مبارزات چريکهای فدايی خلق صفحه درخشانی در تاريخ مبارزات انقالبی خلقهای ايران . ان در حيات سياسی کشور ما ايفا نمودهای دربند اير
گشوده و درست بر چنين بنيانی است که آن مبارزات مورد توجه نسل جوان کنونی قرار دارد و اين نسل بايد بداند که اگر قرار است برای 

  . بار کنونی راهی بيابد بايد قبل از هرچيز تجربه آن تالش های انقالبی را دستمايه حرکت آينده خود بنمايدرهايی از شرايط نکبت 
  

. از انقالب مشروطيت تا کنون تالشهای بی وقفه مردم ما برای رسيدن به آزادی و دمکراسی نشان داده است که مبارزه سخت است و طوالنی 
 با توسل به اين واقعيت که عليرغم اين تالش صد ساله هنوز مردم ما از آزادی بی بهره و از دمکراسی دور بنابراين نبايد اجازه داد که برخی

برعکس . می باشند به اين استنتاج غيرعلمی و غيرمبارزاتی دامن بزنند که مبارزات صدساله مردم ما نتيجه ای نداشته و بی فايده بوده است
تاريخ صد ساله مردم ما درست در بستر . بی فايده نبوده و هيچ خونی بی نتيجه به زمين ريخته نشده استهيچ مبارزه ای در اين دوره طوالنی 

اگر فداکاريهای مجاهدان صدر مشروطه نبود، فعال مايشايی خاندان قاجار مدت . همين مبارزات و همين جانفشانی هاست که رقم خورده است
ا مدتها از حکومت قانون و مجلس و مطبوعات و غيره بی بهره می ماند و اگر مبارزات سالهای زمان طوالنی تری تداوم می يافت و ملت ما ت

 نبود شرکت نفت انگلستان تا مدت مديد ديگری مقدرات مردم ما را تعيين می کرد و بدون مبارزات پرشکوه چريکهای فدايی خلق و ديگر ٣٠
.  به قيام پرشکوه بهمن و دستاوردهای انکارناپذيری منتهی نمی شد٥٧ و ٥٦لهای مبارزين مسلح در اواخر دوران شاه بدون شک مبارزات سا

در نتيجه نبايد اجازه داد با تخطئه مبارزه و مبارزين گذشته نسل جوان را خلع سالح کنند و شرايط را برای تداوم سلطه اهريمنی شان مهيا 
 همه فراز و نشيب هايش تجربه الزم جهت پيروزی نهايی را مهيا نموده و راه واقعيت اين است که مبارزات پراکنده مردم ما عليرغم. نمايند

  .مبارزه سخت است و طوالنی اما هيچ راهی جز مبارزه برای رسيدن به آزادی و سوسياليسم وجود ندارد. انقالب را هموار ساخته است
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  : پاورقی ها

  
  . دند دستگير ش١٩/١٠/١٣٤٦رفقا سورکی و جزنی در تاريخ . ١
  
 مقدمه توضيح داده شده که اظهار نظر کنندگان ساواک که در زير هر گزارش اظهاراتشان قيد می شده با ٩در خود همين کتاب در صفحه . ٢

  . استفاده از کلمات رمز و معموال اسامی روزهای هفته شناخته می شدند
  
درج گرديده که فاقد تاريخ، " سندی"مثال در صفحه اول کتاب .  نمودنمونه هايی از آنچه گفته شد را ميتوان در صفحات مختلف مشاهده. ٣

 دو ٦١در صفحه . در سند مندرج در صفحه چهار نيز عين همين وضع مشاهده می شود. شماره پرونده و نظريه ماموران مربوط می باشد
همين وضع را در اسنادی که در .  می باشدبه عنوان گزارش سری درج گرديده که فاقد هرگونه امضاء، مهر، آرم و غيره" سند"صفحه 

در همين چارچوب باز می توان به موارد ديگری اشاره کرد؛ مثال .  درج شده اند نيز می توان مشاهده کرد٢٨٣ و ٢٦٨، ١٦٧، ١٤٠صفحات 
فحه گزارش بازجويی  ص٦ نيز ٢٨٣در صفحه .  فاقد شماره و آرم و مهر می باشد٢٥١ صفحه بازجويی رفيق حسن ضياء ظريفی در صفحه ٦

 بدون شماره ، مهر و غيره درج شده - صفحه١٩ – گزارش بازجويی بيژن جزنی ١٢٣ديگری از ظريفی فاقد شماره می باشد و يا در صفحه 
  . تواقعيات فوق الذکر نشان دهنده آن می باشند که يک سری از مطالب ارائه شده در اين کتاب را نبايد به حساب اسناد ساواک گذاش. است

  
. به دنبال حمله مزدوران ساواک به خانه تيمی عده ای ازرفقای فدايی درتبريز شايع شد که رفيق رضا يثربی در آنجا به شهادت رسيده است. ٤

  .  اما اين واقعيت نداشت و بر اين امر خود ساواک بهتر از هرکس آگاه بود
  

 رسولی يکی از سر ٥٥ تيرماه سال ٨بعداز درگيری . ی به شهادت رسيد در خانه مهرآباد جنوب٥٥ تيرماه سال ٨رفيق رضا يثربی در 
بازجويان جنايتکار ساواک که در آن زمان در زندان اوين همه کاره شده بود سرمست از پيروزی جهت نشان دادن قدرت ساواک و تضعيف 

. ر ميان آنها بودم را در يکی از سالن های اوين جمع نمودروحيه زندانيان، اکثر زندانيان وابسته به سازمان چريکهای فدايی خلق که من نيز د
تا با نشان دادن عکس های جنازه های رفقای شهيد از جمله رفيق حميد اشرف )  اوين زندانی بوديم٢ما در آن زمان در طبقه پائين بند (

 تيرماه جان ٨د فدايی از جمله رفقايی که در در وسط اين سالن ميز بزرگی قرار داشت که مملو از عکس های رفقای شهي. رجزخوانی نمايد
  . باخته بودند، بود

  
ساواکی ها همراه ما دور ميز می چرخيدند و در حاليکه عکس صحنه های فجيعی از جنازه عزيزانی که در نبردی نابرابر به شهادت رسيده 

تی که من به قسمتی از ميز که عکس هايی از رفيق رضا يثربی وق. بودند را به ما  نشان می دادند گاه با ابراز سخنانی قدرت نمايی می کردند
روی آن قرار داشت رسيدم، رسولی که می دانست من از سالها پيش با آن رفيق در ارتباط بوده ام، با کلمات رکيکی که تنها شايسته خودش و 

رفيق رضا .  ود را از اين رفيق مبارز به نمايش گذاشتاربابانش بود شروع به فحش دادن به رفيق يثربی نمود و به اين ترتيب خشم و کينه خ
 در جريان يورش ساواک ٤٩يثربی از دوستان برادرم کيومرث سنجری و دانشجوی هنرستان صنعتی نارمک بود که يک بار در مهرماه سال 

ر دانشکده نارمک، او و کيومرث متواری  د٥٠به دنبال تظاهرات ارديبهشت سال . به خانه ما دستگير و حدود يک هفته در بازداشت به سر برد
در اين زمان من که تازه با رفيق عباس مفتاحی ارتباط تشکيالتی . شدند و به طور مخفيانه خانه ای در ميدان فوزيه برای خود تهيه نمودند

با دستگيری من . ازمان وصل شدندبرقرار نموده بودم، او را از وجود رفقا کيومرث و يثربی مطلع نمودم و به اين ترتيب آن دو رفيق به س
ارتباط اين رفقا برای مدتی با سازمان قطع شد اما آنها دوباره با سازمان ارتباط برقرار کرده و تا زمان شهادت در صفوف سازمان فعاليت 

بی حضور يافته و به شهادت  تيرماه در خانه مهرآباد جنو٨رفيق رضا يثربی بعدها عضو شورای عالی سازمان شد و به همين دليل در . نمودند
  . رسيد

  
مقاومت و مبارزه خانواده های زندانيان و شهدای چريک فدايی در افشاگری برعليه رژيم شاه و انعکاس اخبار مبارزات زندانيان و چريکها . ٥

 آزارهای آنها مقاومت و مبارزه عليرغم مزاحمت های ساواک برای خانوده های مزبور و اذيت و. در ميان توده ها واقعيتی انکار ناپذير است
 اعتراضات اين خانواده ها به همراه مبارزات خانواده ديگر ٥٧ و ٥٦تا آنجا که در جريان مبارزات سالهای . خانواده ها هرگز فروکش نکرد

  . لوی بودشهدا و زندانيان سياسی به يک حرکت مبارزاتی عمومی تبديل شد که خود يکی از سنگرهای مبارزه برعليه سلطنت په
  
 از زندانهای شاه آزاد شدند ٥٧جلوه دادن آزادی زندانيان سياسی ای که در جريان اوج گيری انقالب مردم ايران در سال " مشمول عفو. "٦

ه شد عالوه بر نمونه هايی که گفت. يکی ديگر از ترفندهای کثيف تهيه کنندگان کتاب جهت خدشه دار کردن نام کمونيستها و مبارزين می باشد
 مشمول عفو واقع و آزاد ١٣٥٧در سال : "الزم می بينم در مورد رفيق علی رضا شکوهی نيز بنويسم که در مورد وی در اين کتاب آمده است

علی رضا شکوهی يکی از انقالبيون پرشوری بود که هرگز در مقابل دشمن . و اين دروغی سخت بی شرمانه است) ٣٨٤صفحه " (شده است
 سال زندان با سقوط رژيم سلطنتی ٧او که پس از تحمل بيش از . ال مبارزاتی و مردمی اش همواره الهام بخش يارانش بودسرخم نکرد و خص

 پس از تحمل ماهها شکنجه های ٦٠آزادی خود را باز يافته بود بار ديگر اسير سياهچالهای جمهوری اسالمی گشت و در اوايل سالهای 
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ودرحاليکه نيمی ازبدنش فلج شده و تا حد زيادی قدرت بينايی خودرا از دست داده بود جانش را فدای وحشيانه دژخيمان جمهوری اسالمی 
  . او هرگز به خواستهای بازجويانش گردن ننهاد و مرگ شرافتمندانه را پذيرا شد.آرمانهای واالی انسانی اش نمود

  
واقع شدن جلوه می دهند، آزادی " مشمول عفو"ا و مبارزين واقعی را جالب است که بدانيم تهيه کنندگان کتاب در حاليکه آزادی کمونيسته

به واقع مشمول عفو شده و آزاد شدند و بعدها هريک پست مهمی در دستگاه ضدمردمی " شاهنشاه آريامهر"نادمينی را که با سپاس گويی از 
 اوج گيری انقالب اسالمی عراقی نيز مانند ساير زندانيان  همزمان با٥٦در سال . "...جمهوری اسالمی اشغال کردند را چنين توضيح می دهند

اما در واقعيت امر نه فقط حاجی عراقی بلکه کروبی، انواری و عسگراوالدی از جمله کسانی بودند که به خاطر " سياسی از زندان آزاد شد
ر زندان قصر برگزار شد و در همان زمان هم از که د" سپاس شاهنشاه"آزادی خود از زندان نه تنها حاضر به ندامت شدند بلکه در مراسم 

در حقيقت آنها کار ندامت را به آن درجه . خواهان طول عمر شدند" شاهنشاه"سوی دستگاه تبليغاتی رژيم منعکس گشت شرکت نموده و برای 
ايی رئيس جمهور سابق رژيم جمهوری در ميان اينگونه نادمين زندانهای شاه فردی همچون رج. رساندند و بريدگی خودرا علنا اعالم نمودند

اسالمی هم قرار داشت که دريکی از اتاق های بازداشتگاه اوين در مقابل بقيه زندانيان سياسی روی پای بازجوی ساواک افتاده و تقاضای 
ست مايه لجن پراکنی در هر حال واضح است که اين قبيل افراد حقير و همپالگی ها و مزدورانشان امروز اسناد ساواک را د. بخشش نمود

  . برعليه کسانی کرده اند که در همان زمان خود شاهد مقاومت های باور نکردنی شان بودند
  
برای شناخت بيشتر در اين رابطه می توان به کتاب حماسه مقاومت اثر رفيق اشرف دهقانی که در همان سالها به رشته تحرير درآمده است . ٧

از کشته : مزدوران با بی شرمی می گفتند: " ن کتاب در رابطه با شهادت رفيق بهروز نوشته شده است که اي١٦٦مثال در صفحه . رجوع کرد
خيلی : و حسين زاده قاتل با افسوس بيان ميکرد. چون اطالعات او وسيع بود و می توانست خيلی ما را کمک کند. شدن بهروز خيلی متاسفيم 

  ...!"چيزها با خود برد
  
الش دستگاه امنيتی جمهوری اسالمی که می کوشد کمونيستها را کسانی جلوه دهد که جهت جلب حمايت توده ها به دروغ شهيد توجه به اين ت. ٨

از جمله . نمايی می کنند خود آبشخور يک سری از تبليغاتی را نشان می دهد که در سالهای اخير برعليه چريکهای فدايی خلق اشاعه يافته است
 با داستان سرايی در رابطه با مرگ صمد بهرنگی در تالش اند به گونه ای اتهام دروغ گويی به کمونيستها و مشخصا نشان ميد هد کسانی که

  . چريکهای فدايی خلق بزنند در چه راستايی حرکت می نمايند
  
ا دارند در حاليکه نگاهی به تهيه کنندگان کتاب با چاپ اين مطالب قصد ضعيف نشان دادن يک سری از سرسخت ترين کمونيستهای ايران ر. ٩

  . تاريخ اين به اصطالح اسناد خود گويای کذب چنين ادعايی است
  

 در تاريخ سياسی ايران سالهايی است که به دليل اوج گيری بحرانهای درونی رژيم سلطنت فضای سياسی جامعه تا حدودی باز ٤١-٣٩سالهای 
شريف امامی جای اقبال را گرفت و بعد محبور شد . خست وزير به دنبال هم عوض شدنددر اين سالها به دليل بحران حکومتی چند ن. شده بود

 امينی نخست وزير شد و وعده اصالحات سياسی اقتصادی داد و در در تالش بود تا ضمن اجرای ١٣٤٠در ارديبهشت . جايش را به امينی بدهد
نبال می نمود و با تبليغات گزاف در اين رابطه راهی برای خروج از اين مقاصدی که امپرياليسم امريکا از طريق اصالحات ارضی در ايران د

در اين دوره بود که . حتی شاه مجبور شد به درخواست نخست وزير دوره بيستم مجلس را به دليل تقلبات انتخاباتی منحل نمايد. بحران پيدا نمايد
ی که در سراسر کشور حاکم شده بود برای اولين بار به جبهه ملی اجازه  مرداد و فضای اختناق٢٨به دنبال سرکوبهای خونين پس از کودتای 

 جبهه ملی دوم رسما اعالم موجوديت کرد و فعالين اين جبهه به خصوص در دانشگاهها دست به ايجاد ١٣٣٩ تيرماه ٣٠در . فعاليت داده شد
 اعتراضات ١٣٣٩ بهمن ١٣برای نمونه در . جويی اوج گرفت فضای جامعه و بالطبع دانشگاهها تغيير کرد و مبارزات دانش. تشکلهايی زدند

 اسفند همان سال دانشجويان ماشين دکتر اقبال وزير دربار وقت را به آتش کشيدند و ٤دانشجويی شکل تظاهرات خيابانی به خود گرفت و يا در 
تی در ميدان بهارستان انجاميد و در جريان آن خانعلی  به تظاهرا٤٠ ارديبهشت سال ١٢مهمتر از همه بايد از اعتصاب معلمين ياد کرد که در 

اين اعتراضات که مسلما وسعت گيری برخورد ماموران انتظامی با تظاهرکنندگان را در پی داشت به دستگيری مبارزينی می . به شهادت رسيد
هر روز شاهد دستگيری و آزادی تعدادی از مبارزين و بنابراين زندانهای شاه . انجاميد که البته در آن شرايط امکان بازداشت طوالنی آنها نبود

در آن زمان مبارزين جهت آزادی خود نيازی به تن دادن به تعهد همکاری نداشتند چرا که اساسا دشمن در شرايطی نبود که . دانشجويان بود
و تنها . راز ندامت به مبارزين وارد سازد فشارهای خاصی جهت اب٤٢ خرداد ١٥ و يا سرکوب خونين ٣٢ مرداد ٢٨مثل سالهای بعداز کودتای 

بنابراين بررسی مطالب و ادعاهای تهيه کنندگان . تعهد کليشه ای مبنی بر عدم فعاليت دوباره کافی بود تا دانشجوی دستگير شده را آزاد نمايند
اماتی را آشکار می سازد و پرده از تالش کتاب با توجه به فضای سياسی آن سالها و شيوه برخورد نيروهای امنيتی رژيم شاه کذب چنين اته

  . مذبوحانه آنها جهت خدشه دار کردن نام انقالبيون بر ميدارد
  

يک نمونه بارز که غيرواقعی و . بايد دانست اساسا همه آنچه آنها به عنوان اسناد ساواک عرضه کرده اند را نبايد عين واقعيت تلقی نمود. ١٠
 می باشد که در آن اظهارنظر يکی از ماموران ساواک درج شده ٣٤٨ا نشان می دهد مربوط به صفحه دروغ بودن آن به اصطالح اسناد ر

است که در ذيل گزارش خود به مقامات باالتر ساواک مطرح نموده سورکی مقداری از موجودی گروه رزم آوران را به عنوان خريد اسلحه 
البته هدف تهيه کنندگان کتاب از چاپ چنين اراجيفی . قه عباس آباد نموده استبرداشت نموده اما در عمل آن را صرف خريد زمين در منط

کامال روشن است آنها به اين وسيله در تالش اند تا تصويری به غايت نادرست و غير واقعی از انقالبيون کمونيست به خواننده خود ارائه داده و 
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که تمامی زندگی اش را وقف آرمان کارگران و زحمتکشان نمود و اساسا در حين چهره پاک و انقالبی سورکی را خدشه دار سازند آنهم فردی 
  . حمل همان اسلحه های خريداری شده دستگير شده بود

  
پس از انتقال زندانيان زندان برازجان به زندان عادل آباد شيراز من که از قبل در زندان عادل آباد محبوس بودم با سورکی که از مقاومت ها و 

سورکی از زمره انقالبيونی بود که صفا . هايش بسيار شنيده بودم از نزديک آشنا شدم و خيلی زود دوستی ای عميق بين ما برقرار شدجسارت 
به دليل همين خصوصيات بود که تعدادی از رفقای فدايی در زندان شيراز او . و صميميت اش در همان برخورد اول غير قابل چشم پوشی بود

عباس سورکی يکی از صديق ترين . اب می کردند و به اين وسيله احترام و عالقه بی پايان خويش را به او ابراز می داشتندخط" پاپاجان"را 
کمونيستهای انقالبی ايران بود که سرسختی اش در مبارزه برعليه استثمار و استعمار و باور ترديدناپذيرش به کمونيسم به عنوان تنها امکان 

 پيگيری بود که حتی لحظه ای از مبارزه برای ي یاو انقالب. رکت يارانش بوده استلم نظام حاکم همواره راهنمای حرهايی بشريت از مظا
او در همان ابتدای دستگيری جهت . رسيدن به هدف باز نمی ماند و هيچ سدی نمی توانست او را از مارش طوالنی اش جهت پيروزی باز دارد

سورکی با مقاومت زير شديدترين بازجويی ها و شکنجه . ه خود نمونه ديگری از عزم راسخ اش به مبارزه بودفرار از زندان تالش نموده بود ک
اشاعه دروغ و اراجيف از طرف ساواک جمهوری اسالمی برای خدشه دار . های طاقت فرسا ايمان خود را به مبارزه بارها به نمايش گذاشت

انگر تالش مذبوحانه آنها برای گمراه کردن ذهن جوانان مبارز و باز داشتن آنها از شناخت چهره کردن چهره چنين کمونيست برجسته ای تنها بي
  . های کمونيست و مبارز کشور خود می باشد

  
  
 
 


