
  عدو شود سبب خير

 مهدی سامع 

توسط موسسه مطالعات و پژوهشهای سياسی » )جلد اول (١٣۵٧های فدایی خلق از نخستين کنشها تا بهمن  چریک«انتشار کتاب 
که یک نهاد امنيتی در جمهوری اسالمی و زیر نظر مستقيم بيت ولی فقيه اداره می شود با واکنش گسترده از طرف جریانها و فعاالن 

اسی که به طور مستقيم و یا غيرمستقيم با جنبش پيشتار فدایی طی سالهای قبل از انقالب بهمن آشنایی و یا ارتباط داشتند سي
 .روبرو شد

 . نویسنده کتاب از طرف این موسسه امنيتی، محمود نادری معرفی شده است

» اندیشی و رّد حقيقت خيال«ابيه ای تحت عنوان محمود نادری در پاسخ به افشاگری هایی که پيرامون این کتاب منتشر شده جو
 در سایت تابناک و با فاصله چند روز در سایت موسسه مطالعات و پژوهش های سياسی ١٣٨٨منتشر کرده که در تاریخ اول مهر 

 افشاگری ها در جا به جای جوابيه آقای نادری این نکته بسيار مشهود است که او و موسسه امنيتی ناشر کتاب از. انتشار یافت
 . بسيار نااميد و از این که تيرشان به سنگ خورده برآشفته شده اند

با فاجعه کهریزک و نمایش های مفتضحانه در بيدادگاه های اخير، دیگر این گونه تاریخ نگاری ها و گفتمان سازی ها اهميت چندانی 
کردن جهان هستند، باید دستگاه » احمدی نژادی« در تالش برای اما از آن جا که ارتجاع حاکم بر ایران و نهادهای امنيتی آن. ندارد

به کار خود ادامه دهد تا اگر آبی برای مردم تهيه نمی شود نانی به دست عمله و » تجميع آرا«دروغ بافی آنها همچون اطاق جادویی 
 .اکره ولی فقيه برسد

 نشان دهنده متد و روش نهادهای امنيتی ولی فقيه برای مخدوش در جوابيه محمود نادری موارد بسيار از تقلب و جعل وجود دارد که
حماسه سياهکل «من در نوشته ام تحت عنوان .  است١٣۵٧کردن سيمای درخشان جنبش فدایی طی سالهای پيش از یهمن 

 . پرداختم مجله آرش منتشر شد، به موارد بسيار از تحریف، تقلب و جعل در کتاب ١٠٢که در شماره » کابوسی برای ارتجاع

تاریخ نگاری با تکيه بر اسنادی که محصول کار بازجویان است و ماموران امنيتی جمهوری اسالمی نيز «: من در مقاله ام نوشتم که
بسته به نياز برای تحریف تاریخ در همان اسناد دست برده اند و یا جعل سند کرده اند، فقط از عهده رژیمی بر می آید که می خواهد 

نویسندگان کتاب در موارد بسيار و برای پيشبرد اهداف خود، سند سازی «و » . ساخته اش را تاریخ همه ی مردم معرقی کندتاریخ خود
می کنند و در اسناد ساواک دست می برند و یا از اسنادی استفاده می کنند که ساواک برای پيشبر امر مشخصی آن را توليد کرده 

اما در .  شده تا با دقت و بر اساس بعضی از نکات واقعی، نکته های مورد نظر گنجانده شوددر این گونه سند سازی ها سعی. است
  » .این سند سازی ها باالخره دم خروس از جایی بيرون می زند و توليد کنندگان سند را رسوا می سازد

فتمان سازی والیت خامنه ای، در اکنون در جوابيه محمود نادری مشاهده می شود که او برای تحریف به سود اهداف نهادهای گ
 . نوشته من در نشریه آرش نيز یک تحریف ظریف و در عين حال رذیالنه انجام داده تا برداشت مورد نظر خود را به خواننده القا کند

 آذر ٢٣ز هدف این جعل در بازجویی این است که گویا من که در رو«:نوشته ام» حماسه سياهکل کابوسی برای ارتجاع«من در مقاله 
هر » . نام حميد اشرف را برای بازجویان افشا کرده ام١٣۴٩ بهمن ٨ پس از سه ماه آزادی از زندان دوباره دستگير شدم در تاریخ ١٣۴٩

می خواسته ام در مورد تاریخ » گویا«کسی که فقط تصدیق ابتدایی داشته باشد از این جمله نتيجه نمی گيرد که من با آوردن کلمه 
 بهمن ٨کلمه گویا به موضوع افشای نام رفيق شهيد حميد اشرف بر می گردد که من منکر آن در تاریخ . م ایجاد تردید کنمدستگيری ا

جمله را حذف کرده و چنين می از » که«اما آقای نادری وقتی برای بار دوم جمله من را نقل می کند بی شرمانه یک .  هستم١٣۴٩
هدف این جعل در بازجویی این : "نویسد ایشان می. آقای سامع همچنين یک رندی کوچک دیگری نيز مرتکب شده است«: نویسد

دستگير نشدند » گویا« آذر ٢٣ایشان در ...".  پس از سه ماه آزادی از زندان دوباره دستگير شدم١٣۴٩ آذر ٢٣است که گویا من در روز 
 ».کارند تا بعدًا محصول خود را درو کنند آقای سامع اکنون بذر شبهه می! لکه حتمًا دستگير شدندب

اما من تاکنون ندیده ام که کسی در یک متن و به فاصله چند سطر یک نقل قول را به دو شکل . می گویند دروغگو کم حافظه است
و » که گویا من«نقل می کند و برای بار دوم به صورت » که گویا من که«ت محمود نادری یک بار این بخش از جمله را به صور. ذکر کند

بعدًا محصول «ایجاد کنم تا » بذر شبهه«ام تا » یک رندی کوچک دیگری نيز مرتکب شده«دوم نتيجه می گيرد که من » که«با حذف 
 .کنم» خود را درو

ناقابل، نه رندانه، که رذیالنه » که«اما اگر یک .  برداشت نمی کندبدیهی است که هيچکس از جمله من تردید در مورد تاریخ دستگيری
 . از جمله حذف شود، در مورد یک واقعيت غيرقابل انکار، محمود نادری بذر شبهه می کارد تا دروغ درو کند

همگان هست، چنين در نوشته ای که از انتشار آن چند ماه می گذرد و این نوشته در دسترس » سربازان گمنام امام زمان«وقتی 
تقلب و جعل به منظور تحریف واقعيت می کنند، پر واضح است در اسنادی که در انحصار خودشان است دست به هرگونه تحریف و 

اثبات همين امر بود که خوشبختانه عدو سبب خير شد » حماسه سياهکل کابوسی برای ارتجاع«هدف من در مقاله . جعل خواهند زد
 . ری ادعای من را ثابت کردو جوابيه محمود ناد

 : به دو نکته دیگر هم به شکل کوتاه می پردازم

 در ۴٩گونه که در کتاب مالحظه کردیم حميد اشرف در سال تحصيلی  همان«: آقای نادری در جوابيه خود با استناد به کتاب می نویسد
ز این تاریخ وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شده رفيق حميد چند سال قبل ا. چنين تاریخی درست نيست» .نام کرد دانشکده ثبت

خود این اشتباه نشان می دهد که نویسنده و یا نویسندگان وزارت اطالعات بر اساس هدف خود به هر شکلی که صالح می دانند . بود
 . جعل انجام می دهند



که هرگاه در یک پرونده نام واقعی کسی مطرح نکته دوم، همه کسانی که در ارتباط با گروههای مخفی دستگير شده اند می دانند 
و اگر نام مستعار کسی مطرح شود بازجویان از بازجوشونده نام . شود، سوال اول بازجویان در مورد نام تشکيالتی وی می باشد

 بازجویان  نام واقعی رفيق حميد اشرف را گفته بودم،١٣۴٩ بهمن ٨بدیهی است که اگر من در تاریخ . حقيقی را سوال می کنند
محمود نادری که خود در مکتب جالدان آموزش . اطالعات بيشتر و منجمله نام تشکيالتی وی که عباس بود را از من سوال می کردند

 . دیده بهتر از هر کس به این موضوع آگاهی دارد

والیت خامنه ای در مورد انتشار کتاب اما او مامور به وظيفه است و باید تاثير افشاگریها در مورد اهداف ارتجاعی نهادهای امنيتی 
 . را کمرنگ کند» ...های فدایی خلق  چریک«

به نظر می رسد در شرایط . جای سوال بسيار دارد) رفيق مادر(در پایان برای من کينه وقيحانه محمود نادری به رفيق فاطمه سعيدی 
 هر روزه در سنگر آزادی به پيکار می پردازند، مخدوش کردن کنونی که خانواده ها و به ویژه مادران دلير شهدا و زندانيان سياسی

سيمای این مادر دلير وظيفه ای در جهت مهار مقاومت مادران و خانواده های شهدا و زندانيان سياسی از جمله به عهده محمود 
 .  بی اثر خواهد بوداما تردید نباید کرد که این نيرنگ نهادهای امنيتی والیت خامنه ای نيز. نادری گذاشته شده است
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