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هاي علوم اجتماعي در اغلب  تاريخ و تاريخ نگاري بمثابه يكي از رشته

باشد. كارها  هاي تخصصي مي رد و يكي از رشتهها جايگاه مهمي دا دانشگاه
و تحقيقات گسترده اي در باره اين كه؛ سند چيست، چه چيزي سند بشمار 
مي رود، صحت و سقم سندها و درجه اعتبار آن ها را با چه روش هائي مي 
توان تعيين نمود، جايگاه روايت هاي كتبي و شفاهي در تاريخ نگاري كدام 

گرفته است و مي گيرد و كساني كه در اين زمينه اهل است و غيره...صورت 
اند، صالحيت بيشتري دارند كه به سواالت نشريه آرش در اين باره پاسخ  فن

دهند و از آنجا كه تاريخ نگاري و تاريخ پژوهي كار من نيست، به همين 
آرش پرهيز مي كنم و   هاي نشريه دليل نيز از پاسخ هاي عمومي به پرسش

اره اي كوتاه به تجربه محدود خودم در اين باره بسنده كرده و صرفا به اش
بحث خود را حول دشوراي هاي تدوين تاريخ جنبش فدائي در دوره پيش 

بهمن، كه شايد براي خوانندگان نشريه خالي از فايده نباشد،   از انقالب
  متمركز مي كنم. 

ز تاريخ جنبش در دوره پيش از انقالب بهمن، تنها بخش هاي كوتاهي ا     
و گروه  "ضياء ظريفي –جزني"فدائي به رشته تحرير در آمد. تاريخچه گروه 

، توسط بيژن جزني در زندان نگاشته شد. ولي پس از "پويان –احمدزاده "
هاي اوين در فروردين  بيژن جزني و يارانش در تپه ي كشتار جنايت كارانه

نگرفت. در بيرون از ، كس ديگري در زندان، اين تالش را پي 1354سال 
 "يك سال مبازره چريكي در شهر و كوه"زندان، حميد اشرف، جزوه 

را تدوين نمود كه عمدتاً در برگيرنده فعاليت هاي  "جمعبندي سه ساله"و
مي باشد. الزم به ياد آوري است  1350چريكهاي فدائي خلق تا پائيز سال 

ساواك و ارگان  برابردليل ضرورت رعايت پنهانكاري در ه در آن دوره بكه 
اطالعات و  هر از سركوبگر رژيم شاه كه تالش مي كردند هاي امنيتي و

در نگارش نابودي آن بهره گيرند،  سرنخي در جهت ضربه زدن به سازمان و
اين جزوات نيز با توجه به شرايط آن دوره، نكات امنيتي كامال رعايت شده 

  آورده نشده است.      مسائلي كه براي ساواك هنوز رو نشده بود، و
به دليل جان باختن رهبران و اكثر كادر هاي چريك هاي فدائي، ضربات 
مداوم و كم توجهي به اهميت نگارش تاريخ، در آن دوره تاريخ جنبش 
 فدائي تدوين نگرديد. با اينهمه، چريكهاي فدائي جزو نادر تشكل هائي بود

دي با رژيم شاه بود، تالش كه در حالي كه درگير يك مبارزه رو در رو و ج
  كرد تا جمعبندي فعاليت ها و تجارب خود را تدوين نمايد. 

   
پس از انقالب بهمن كه تاريخ نگاري در ايران اهميت بيشتري يافت،       

تاريخ جنبش فدائي در دوره پيش از انقالب بهمن نيز مورد توجه قرار 
ه ها و.... در اين باره گرفت. كتاب ها، جزوات، مقاالت، خاطره ها، مصاحب

  شود.  منتشر شده است و مي
رژيم جمهوري اسالمي و يا كساني كه  "پژوهشي"ارگان هاي اطالعاتي و

براي اين ارگان ها قلم مي زنند يا با آن ها همكاري مي كنند نيز، كه اسناد 
ساواك را در اختيار دارند، با هدف تحريف تاريخ جنبش فدائي، در كتاب ها 

 ت متعدد به و مقاال
منحصر به جنبش فدائي  "تاريخ سازي"اين موضوع پرداخته اند. البته اين 

  نيست و ديگر نيروهاي اپوزيسيون را نيز در بر مي گيرد. 
عليرغم اين كه در باره تاريخ جنبش فدائي پيش از انقالب بهمن،      

ي مطالب زيادي نوشته شده و گفته شده است، اما هنوز سواالت زيادي ب
پاسخ مانده است. به گمان من، هنوز ناگفته ها و ابهامات در باره تاريخ اين 

هاي ارگان ها و افراد تابعه رژيم  "تاريخ سازي"جنبش بسيار است. 
جمهوري اسالمي كه اساساً فاقد اعتبار تاريخي و تبليغاتي مغرضانه است. 

است  تالش هاي ديگر نيز هرچند هر كدام به سهم خويش روشنگر بوده
ولي نتواسته است تصوير درستي از اين تاريخ ارائه دهد. در چنين شرايطي 
من كه خود از كوشندگان جنبش فدائي بودم، به اين فكر افتادم كه سهمي 
هر چند اندك در روشن كردن حقايق و انداختن نوري بر تاريخ جنبش 

ه جاي نوشتن فدائي در دروه پيش از انقالب، ايفا نمايم. اما به نظرم رسيد ب
تاريخ "مقاله اي براي نشان دادن بي اعتباري، نادرستي و مغرضانه بودن

هاي رژيم جمهوري اسالمي و يا نقد ديگران، شايد بهتر باشد نوشته  "سازي
اي تنظيم شود كه به تدوين تاريخ جنبش فدائي در اين دروه كمك كند. 

تاريخ "ه  را برايچرا كه فكر مي كنم، تدوين نشدن اين تاريخ، خود زمين
ها و تحريفات رژيم و ارائه مطالب نادقيق و نادرست هموار مي كند.  "سازي

با آن كه تجربه اي در زمينه تاريخ نگاري و تاريخ پژوهي ندارم از آنجا كه از 
فعالين اين جنبش بوده ام كار را شروع كردم ولي با توجه به اين كه كار 

ش از انقالب، سنگين بوده و فراتر از روي تاريخ جنبش فدائي در دوره پي
فرصت ها و توانائي هاي من بود، تصميم گرفتم كار خود را روي بخش 
محدودتري از تاريخ اين دوره و حول روابط برون مرزي سازمان چريكهاي 
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فدائي خلق ايران از هنگام شكل گيري تا انقالب بهمن، متمركز كنم. با آغاز 
  شن شد. كار، مشكالت برايم بيشتر رو

من در زمينه تاريخ نگاري و تاريخ پژوهي تجربه اي نداشتم ولي الزم      
بود، آشنائي هاي اوليه اي در اين زمينه داشته باشم. اين كار را با مطالعاتي 
محدود در اين زمينه با بهره گيري از راهنمائي هاي دوستاني كه در اين 

ادم. كوششم اين بود كه فارغ عرصه تجربه داشتند يا اهل فن بودند انجام د
از داوري ها، موضع و نگرش شخصي خودم، در جستجوي حقايق باشم و 
گزينشي عمل نكنم.  تالش كردم تا آنجا كه ممكن  بود، نوشته ها و اسناد 

مورد بررسي قرار  كتبي اي كه در اين باره وجود داشت، جمع آوري كرده  و
  ر مشكل و يا عمال ناممكن بود. دهم. دسترسي به اسناد كتبي معتبر بسيا

در دوره مبارزه با رژيم استبداي شاه به دليل ضرورت رعايت پنهانكاري      
در برابر ساواك و ارگان هاي امنيتي و سركوبگر رژيم شاه كه تالش مي 
كردند از هراطالعات و سرنخي در جهت ضربه زدن به سازمان و نابودي آن 

دت محدود بود. اسناد كتبي اي هم وجود بهره گيرند، اسناد كتبي به ش
داشت، طبقه بندي شده بود(بصورت اسناد دو صفر و صفر) و يكي از وظائف 
اصلي و اوليه هر عضو و پايگاه چريكي و... هنگام بروز خطر از بين بردن 
اسناد دو صفر و صفر بود. به همين دليل نيز اسناد طبقه بندي شده، به 

. تا آنجا كه به اسناد روابط برون مرزي مربوط ندرت به دست ساواك افتاد
مي شود، كليه اسناد كتبي در اين رابطه كه در داخل كشور موجود بوده در 

از بين رفت و به نظر مي رسد كه در  1355و 1354جريان ضربات سال 
داخل هيچ سندي بدست ساواك نيفتاده است. چرا كه  ساواك بجز نامه اي 

در روزنامه ها درج نمود، سندي را منتشر نكرد  1355كه در تابستان سال 
و در اسناد ساواك و بازجوئي هاي رفقاي دستگير شده هم تا آنجا كه 
توسط مركز بررسي اسناد تاريخي و موسسه مطالعات و پژوهش هاي 
سياسي منتشر شده است، بجز اين نامه و اشاراتي به بازجوئي هاي صفائي 

مفتاحي، نشان چنداني از اطالعات فراهاني، هوشنگ نيري و عباس 
مشخص در اين باره نيست. بخش اصلي اسنادي هم كه در اين رابطه در 
بخش خارج از كشور سازمان وجود داشت، پس از انقالب بهمن كه همه 

جبهه خلق براي "رفقاي خارج از كشور به ايران بازگشتند، در لبنان پيش
كه در ضمن بمباران هاي  به امانت گذاسته شده بود،  "آزادي فلسطين

لبنان توسط اسرائيل و ويران شدن محل نگهداري اين اسناد، همه از بين 
رفته است. در نتيجه ناچار بودم عمدتا به يادمانده هاي دوستان مختلف و 
خودم متكي شوم، يادمانده هائي كه متاسفانه پس از گذشت حدود 

ها در آن ها كم نيست. چهاردهه، گرد فراموشي بر آنها نشسته و نادقتي 
مضافا اين كه در مواردي اين يادمانده ها از منشور ديدگاه هاي امروزين يا 
تمايل به توجيه عملكردهاي آن روز نيز مي گذرد و كج و معوج نيز مي 
شود و به قول معروف، خاطر انسان ها با خاطرات خود تباني مي كند. البته 

ا يكي از مشكالت جدي در تمامي بي دقتي ها و نادرستي ها در روايت ه
) كه در جمع (pierre Levyپژوهش هاي تاريخي است. مثال پير لوي

آوري خاطرات و روايت هاي جان بدر بردگان از بازداشتگاه هاي نازي ها، 
در دوره جنگ دوم تالش بسياري كرده است به اين مساله به عنوان يك 

اوت و گاه متضاد گرچه مشكل جدي اشاره مي كند. وجود روايت هاي متف
در مواردي نتيجه گيري هاي صريح و روشن را سخت و يا ناممكن مي 
سازد ولي با اين همه در تدوين تاريخ جنبش فدائي در دوره پيش از انقالب 
به دليل محدود بودن اسناد معتبر، روايت هاي كساني كه در اين جنبش 

. به نظر من براي شركت داشته اند، از اهميت ويژه اي برخوردار است
نزديك شدن به حقيقت راه ديگري به جز مقايسه و مقابله روايت هاي 
مختلف با هم و بررسي اسناد محدود موجود، وجود ندارد، كه اين نيز خود 
كار آساني نيست. به گمان من همه روايت ها، حتي روايت ها نادرست و 

ررسي قرار بگيرد. تحريف شده و همه اسناد، حتي اسناد جعلي بايد مورد ب
براي روشن شدن منظورم به طور موجز به نمونه اي اشاره مي كنم كه در 

پيش نويس مطلب مربوط به روابط برون مرزي سازمان چريكهاي فدائي 
  خلق ايران در دوره پيش از انقالب بهمن مشروح تر به آن پرداخته ام.

مـاه، از سـوي   در دوم خرداد 1355پس از ضربات ارديبهشت ماه سـال       
ساواك در روزنامه هاي كيهان، اطالعات و آيندگان نامه اي چاپ شد. بنا به 
ادعاي ساواك، اين  نامه به صورت ميكروفيلم در يكي از خانـه هـاي تيمـي    
چريكها كشف شده بود. در اين نامه كه بنا به ادعـاي سـاواك، گويـا توسـط     

ته شده بود، از ارتبـاط   حميد اشرف به رابطين سازمان در خارج از كشورنوش
با شوروي، دريافت پول و اسلحه و وعده دادن اطالعـات از ارتـش ايـران بـه     

شوروي و.... سخن به ميان آمده بود. ساواك بر پايه اين نامه، اتهام وابستگي  
به شوروي و جاسوسي به نفع آن دولت را به چريكها زده بود. درهمان زمان 

سازمان چريكهـاي فـدائي خلـق ايـران، بـا       كه هنوز حميد اشرف زنده بود،
،  ايـن اتهامـات را رد كـرد و بـر     1355انتشار اعالميه اي در دوم خرداد ماه 
  جعلي بودن اين نامه انگشت گذاشت.

انتشـارات   – "نهضـت امـام خمينـي    "پس از انقالب در جلد سوم كتاب     
حميـد   نوشـته سـيد   -1374مركز اسناد انقالب اسالمي، چـاپ دوم، پـائيز   

روحاني(زيارتي)، نويسنده براي اثبات ادعاي بي پايه خود مبني بر وابسـتگي  
، ايـن نامـه را مجـددا در كتـاب     "انگليس و روسيه"چريكهاي فدائي خلق به

كليشه كرد. با اين تفاوت كه اين بار عنوان شده بود كه اين نامه بـه همـراه   
نگام دستگيري اشـرف  ميكروفيلم هاي ديگر، نه در خانه هاي تيمي، بلكه ه

دهقاني در آلمان، بدست پليس آلمان افتاده و پليس آلمان كپي ميكروفيلم 
ها را در اختيار ساواك قرار داده است. اما از آنجا كه سـاواك نمـي خواسـت    
رابطه اش با پليس آلمان برمال شود، چند ماه بعد با تغيير تاريخ  نامه، آن را 

دعا كرده كـه ميكـروفيلم هـا در خانـه هـاي      در روزنامه ها منتشر نموده و ا
  تيمي كشف شده است.  

از نخسـتين   –چريك هـاي فـدائي خلـق     "همين نامه مجددا در كتاب     
انتشـارات موسسـه مطالعـات وپـژوهش      –( جلد اول "1357كنش تا بهمن 

)  كليشه شده و اتهام بي پايـه وابسـتگي   1387هاي سياسي، چاپ اول بهار 
  و جاسوسي به نفع آن تكرار شده است.  چريكها به شوروي

ارائـه   1365حسن ماسالي در جزوه اي كه به سمينار ويسبادن در سال      
نمود، به افتادن ميكروفيلم ها به دست پليس آلمان هنگام دستگيري اشرف 

ها توسط رژيـم پـس از    ها در روزنامه دهقاني در آلمان و درج آن ميكروفيلم
نمود، ولي بـر خـالف مضـمون نامـه كـه از دادن       اشاره 1355ضربات سال 

در پاسـخي كـه   "اطالعات به شوروي سخن به ميان آمده، عنوان كـرد كـه؛   
حميد اشرف به ما نوشته بود از اين رفتار و مطالبات شوروي سخت برآشفته 

يعني تلويحا جعلي بـودن   "بود، و نوشت: به آنها بگوئيد ما جاسوس نيستيم.
  ييراتي در مضمون آن را مطرح كرد. نامه و يا دستكم تغ

اش در اين باره متفـاوت اسـت، وي در سـخنراني     فريبرز سنجري روايت     
از طرف اشرف دهقاني در ايـن بـاره    2008نوامبر  15پالتكي خود در تاريخ 

... رفيق اشرف هيچ وقـت مقـيم آلمـان نبـوده و در آلمـان هـم       "مي گويد: 
ن موقع در خاورميانه بسر مي برد و فقـط  زندگي نمي كرده است. رفيق در آ

موقعي كه كنگره كنفدراسيون برگزار مي شد، مي رود آلمان. در آنجا هم از 
شود كه بعداً گفتند مشكوك  اي برده مي اي رفقا به خانه طريق روابط حاشيه

بوده است! شب وقتي كه تنها در آن خانه بـوده پلـيس آلمـان مـي ريـزد و      
ند. اين راهم تاكيد كنم كه رفيق اشرف موقعي كـه از  ك رفيق را دستگير مي
اي كه از ايران فرسـتاده شـده    آيد هيچ ميكروفيلم و نامه منطقه به آلمان مي

كرده و پس از دستگيري هم مدتي بعـد آزاد مـي    باشد با خودش حمل نمي
  "شود.
هاي ديگري هم در دسـت اسـت كـه در     در رابطه با ميكروفيلم ها روايت    

هاي متفاوت اين  پردازم ولي نكته مشترك تمامي روايت ها نمي ا به آناين ج
است كه؛ در داخل كشور ميكروفيلمـي بـه دسـت سـاواك نيفتـاده اسـت و       
ادعاي ساواك مبني بر كشف ميكروفيلم در يكي از خانـه هـاي تيمـي دروغ    
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اي كـه در دوم   اين است كـه آيـا نامـه    آشكاري بيش نيست. سوال اصلي اما
اي است  ها انتشار يافت، نامه توسط ساواك در روزنامه 1355سال  اهخردادم

اي دستكاري شده  يا نه نامه اصلي كه حميد اشرف به اشرف دهقاني نوشته،
جعلي است؟ براي پاسخ به اين سوال، خود اين نامه را بايـد زيـر    و يا اساساً

  ذره بين گذاشت.   
شود حميد اشرف آن را  ادعا ميرابطه با خط نامه است كه نكته اول در      

نوشته است، تالش من براي بدست آوردن دست خطي از حميد اشرف كـه  
بتوان از طريق مقايسه خط، به اصلي يا جعلي بودن نامـه پـي بـرد، نتيجـه     

از نخستين كـنش تـا    –چريك هاي فدائي خلق "بخش نبود. ولي در كتاب
وپــژوهش هــاي  انتشــارات موسســه مطالعــات –( جلــد اول "1357بهمــن 

) دو نامـه دسـت نوشـته منتسـب بـه حميـد       1387سياسي، چاپ اول بهار 
)، اولي نامـه اي اسـت   2و  1اشرف كليشه شده است (نگاه كنيد به پيوست 

نوشته است و دومـي نامـه وي بـه پـدر و      "نگار"كه حميد اشرف خطاب به
مه به مادرش مي باشد. مقايسه اين دو نامه بروشني نشان مي دهد كه دو نا

لحاظ خط كامال متفاوت مي باشند. بدين ترتيب يا يكي از نامه ها و يـا هـر   
  دو نامه دست خط حميد اشرف نمي تواند باشد.

گرچه پس از گذشت سال هاي طوالني، نظر قطعي دادن بسيار دشـوار        
برخـي يادداشـت هـا،    است ولي خط حميد اشرف براي من آشناسـت. مـن   

كه دستخط حميد اشرف بود در ايران خوانده بودم. هائي  جمبندي و تحليل
من نامه نوشته بـود   هنگامي هم كه خارج از كشور بودم، حميد اشرف براي

مقطـع انقـالب بـا خـود     اش را كه به صورت ميكروفيلم بود تا  و آخرين نامه
در روزنامه ها منتشر شد، هيچ  1355اي كه در دوم خرداد سال  داشتم. نامه

 "حميد اشرف نداشـت. يكـي از دو نامـه اي كـه در كتـاب      شباهتي به خط
درج شـده و   "1357از نخستين كنش تا بهمـن   –چريك هاي فدائي خلق 

منتسب به حميد اشرف مي باشد، يعني نامه وي به پدر و مادرش به نظـرم  
  بيشتر شبيه خط حميد اشرف بود. 

دسـت  كوشش شد از طريق خانواده حميد اشرف، دست خطـي از وي ب      
آورده شود. آن ها دستخطي نداشتند ولي گفتند كه حميد اشرف يـك بـار   
نامه اي به پدر و مادرش نوشـته بـوده اسـت. وقتـي سـوال شـد ايـن نامـه         
كجاست؟ پاسخ دادند كه ساواك آن را ضبط كرد و همان نامه اي است كـه  

  كليشه شده است.  "چريكها از نخستين كنش ها .... "در كتاب
ين با توجه به اين دوفاكـت، نامـه اي كـه سـاواك در روزنامـه هـا       بنابرا     

منتشر كرد، خط حميد اشرف نمي توانـد باشـد. ايـن فـرض هـم كـه فـرد        
ديگري از رهبري سازمان آن را نوشته باشد نيـز بـه احتمـال قـوي منتفـي      
است. چون نامه هاي اصلي به خارج را، بويژه نامه هائي كه حاوي اطالعـات  

  د اشرف مي نوشت.بود خود حمي
در رابطه با شيوه رمز نويسي اي كه در نامه بكار گرفته شده اسـت نيـز        

بايد به اين نكته اشاره شود كه در اين دوره  شيوه رمز نويسي متداول بـين  
اي كه در  . اما شيوه رمزنويسي)1داخل و خارج، شيوه رمز نويسي كتابي بود(

گرفته شده است، نه تنهـا ربطـي بـه    نامه منتشر شده توسط ساواك به كار 
اين شيوه مرسوم رمز نويسي در سازمان در آن دوره ندارد بلكـه اصـال رمـز    
نويسي نيست و به گونه اي تنظيم شده كه هر خواننـده غيـر آشـنا بـا رمـز      
نويسي نيز آن را به راحتي مي تواند بفهمد. البته سـاواك نيـز كـه هـدفش     

عمدا بگونـه اي تنظـيم كـرده بـود كـه هـر        تبليغ عليه چريكها بود، نامه را
خواننده عادي روزنامه هم بدون توضيحات ساواك، منظور نويسـنده نامـه را   
مي فهميد و اصال نيازي به  كد براي باز كردن رمز نبـود. مـثال در نامـه بـه     

و دو  "صد هزار آفـيش امپرياليسـتي  "نوشته شده است "صدهزار دالر"جاي
  . "اين پول ها و ..."سطر پائين تر نوشته شده 

در عين حال به اين نكته هم بايد اشاره كنم كه آدرس هائي در خارج و      
داخل وجود داشت كه مكاتباتي از طريق نامـه هـاي پسـتي بـين داخـل و      
خارج صورت مي گرفت كه در صورت اسـتفاده از نامـه پسـتي، مطالـب در     

شـد و مسـائلي كـه رد    البالي يك نامه معمولي با جوهر نامرئي نوشته مـي  
امنيتي داشت حتما به صورت رمز نوشته مي شد كه براي خوانـدن مطالـب   
نامرئي هم مي بايست جوهر نامرئي را ظاهر مي كرديم. نامه اي كه سـاواك  
در روزنامه ها چاپ كرد، از اين نوع نامه ها نيسـت چـرا كـه در آن صـورت،     

مه اي عادي مي بايست مطالب نوشته شده توسط حميد اشرف، در البالي نا
  ظاهر مي شد.

 "نگـار "نكته مهم ديگر مخاطب نامه است. مخاطب اين نامه بـه ظـاهر        
كه مضمون نامه در بـاره سياسـت    است. با وجود اين "اشرف دهقاني"يعني 

 "نگـار "ها، مشكالت و مسائل سازمان در خارج است، معلوم نيست چرا فقط
ور(مسـعود) كـه او نيـز از رابطـين     مخاطب قرار گرفتـه و محمـد حرمتـي پ   

سازمان در خارج بود و حدود يكسال پيش از اشرف دهقاني به خـارج آمـده   
قلم افتاده اسـت. نامـه بـا چنـين      بود و ارتباطات گسترده تري هم داشت از

مضموني قاعدتا خطاب به هردو بايد نوشته مي شد. علت اين امر را شايد در 
ضـور محمـد حرمتـي پـور درخـارج بايـد       بي اطالعي مامورين سـاواك از ح 

جستجو كرد. اشرف دهقاني در آلمان دستگير شده بود و ساواك بـه هويـت   
وي و حضور وي در خارج پي برده بود و حدس مي زد كه او مسئول باشد و 
نامه را خطاب به وي تنظيم كـرده بـود. الزم اسـت يـاد آوري كـنم كـه در       

شرف و رهبري سازمان در آن جان درگيري خانه مهرآباد جنوبي كه حميد ا
باختند،  در روزنامه ها، نام محمد حرمتي در ليست كشته شدگان اعالم شد 
در حاليكه وي در خارج از كشور و زنده بود. احتماال ساواك هويـت يكـي از   
رفقاي كشته شده را نتوانسته بـوده بـه درسـتي شناسـائي كنـد و اشـتباها       

اسائي و اعالم كـرده بـود كـه ايـن خـود      حرمتي پور را به جاي آن رفيق شن
  ناشي از بي اطالعي ساواك از حضور وي در خارج مي تواند باشد.

در همان ابتداي نامه از معطل شدن رابط بـراي يـافتن وسـيله مناسـب          
براي عبور از آب صحبت مي شود در حاليكه در اين مقطع يعني نيمـه دوم  

جزاير بين ايران وعراق، راه عبـور و  و پس از بسته شدن قرارداد ال1354سال 
مرور از مرز آبي ايران و عراق(اروند رود) بسته شده بـود و رفقـاي مـا نمـي     
توانستند از مرز ايران و عراق تردد كننـد و هنـوز راه عبـور و مـرور مخفـي      
ديگري براي رفت و آمد به ايران باز نشده بود و ارتباطات داخـل و خـارج از   

وني رفقاي علني تامين مي شد و ايـن نيـز نشـان مـي     طريق رفت و آمد قان
دهد كه احتماال اطالعات ساواك كهنـه بـوده و فكـر مـي كـرده اسـت كـه        
همچنان مثل سابق رفت و آمد ها از طريق مرز ايـران و عـراق صـورت مـي     

  گيرد.
مـن فـردا بايـد بـراي توجيـه      "در جاي ديگر نامه نوشته شده است كه؛     

حال آن كه مي دانيم در  "تيم تئوريك شركت كنم...كارهاي مان در جلسه 
  سازماندهي و ساختار تشكيالتي سچفخا، تيم تئوريك وجود نداشته است.

... امـا ايـن كـه وسـيله آن     "در پاسخ به سواالت، در نامه گفته شده اسـت كـه؛       
دوست مشترك پيغام داده بودي كه آن دوست شجاع(دوست شجاع در نامه بجـاي  

ن) شخصا تو را تا كنون نپذيرفته و با افراد پائين تر تماس داري  -رده استقذافي آو
كه كامال نادرست است. زيرا  "مطلب مهمي نيست و طبيعي است كه او وقت ندارد.

بخـش خاورميانـه برقـرار     -در اين مقطع ارتباط با دولت ليبي از طريق جبهه ملـي 
اسـالي مالقـات داشـته اسـت.     شده بود و در نخستين ديدار خود قذافي با حسـن م 

ارتباط رسمي و مستقيم سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران، با دولت ليبي پـس از  
  برقرار شد. 1355و در پائيز سال  1355ضربات سال 

) كه تاريخ 1354(يا سال 1355بر اين نكته نيز بايد تاكيد كرد كه در سال       
هوادار افسر وظيفه نداشته است و اين اين  نامه جعلي است، سازمان چند عضو و يا 

را نگاهي به اسامي و شغل دستگير شدگان و جان باختگان فدائي در سال هاي 
بخوبي نشان مي دهد. بنابر اين نسبت دادن اين عبارت به حميد  1357تا  1354

راجع به اطالعاتي كه دوستان بزرگ تر در باره ارتش ضد خلقي ايران "اشرف كه
بايد بگويم فعال چند نفر از افسران وظيفه را در اختيار داريم. آنها خواسته بودند 
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ميتوانند در حد خودشان اطالعاتي به ما بدهند و بدون اينكه خودشان بدانند 
  كامال بي پايه است.      "مشغوليم .

از جمله اسنادي كه در تدوين تاريخ جنبش فدائي مي توان به آن ها رجوع      
مان هاي اطالعاتي ساير كشور هاست. من در همين رابطه، تالش نمود، اسناد ساز

كردم به اسنادي از كا.گ.ب و پليس آلمان دست بيابم. اسناد كا.گ.ب در رابطه با 
ارتباط چريكهاي فدائي با شوروي و اسناد پليس آلمان در رابطه با دستگيري اشرف 

مهم بود. تالشي كه تا دهقاني در آلمان و مداركي كه به دست پليس افتاده است، 
كنون نتيجه اي نداشته است. ولي بر حسب تصادف يكي از دوستان كه استاد تاريخ 
بود، فتوكپي تعدادي از گزارشات مامورين سفارت انگليس در تهران در آن دوره را 
به من داد كه مربوط به چريكهاي فدائي بود. با مطالعه اين گزارش ها متوجه شدم 

اشتباهات در آن ها نيز وجود دارد و حتي برخي خبر ها كه  كه بي دقتي ها و
 روزنامه هاي ايران به درستي چاپ شده بود، در آنها به صورت نادرستي آمده است. 

با در نظر داشتن اين مالحظات مي توان نتيجه گرفت كه به احتمال قوي، نامه      
ر پايه برخي اطالعـاتي  اي كه در روزنامه ها منتشر شد، جعلي مي باشد و ساواك ب

كه احتماال در دست داشته و با اضافه كردن دروغ ها و اتهامات بـي پايـه آن را بـه    
نحو بسيار ناشيانه اي براي تبليغ عليه چريكهاي فدائي  تنظيم كـرده و در روزنامـه   

  ها به چاپ رسانده است.
جنبش فدائي، نمونه اي كه به آن اشاره كردم، نشان مي دهد كه تدوين تاريخ      

اگر هدف نزديك شدن به حقيقت باشد، كاري است بس دشوار. قبل از نتيجه 
گيري در هر مورد مشخص، روايت هاي متفاوت و اسناد گوناگون بايد با هم مقابله 
شده و بررسي شوند. در پاره اي موارد ممكن است نتيجه گيري روشن و صريح، 

  اد و روايت ها بيشتر، اين امر ميسر شود.    امكان پذير نباشد و با دست يافتن به اسن
در همين جا بايد به اين نكته اشاره كنم كه به نظر من در تدوين تاريخ جنبش      

فدائي به اسناد ساواك بايد رجوع نمود، همچنان كه در ديگر كشورها نيز به اسناد 
اسناد سازمان هاي اطالعاتي وجاسوسي مراجعه صورت مي گيرد. ولي متاسفانه 

ساواك، توسط رژيم جمهوري اسالمي مصادره شده و منحصرا در اختيار ارگان هاي 
از حق و  "غير خودي"رژيم مي باشد و تاريخ پژوهان، جستجوگران، و به طور كلي

امكان مراجعه به اين اسناد محروم اند. تا به امروز فقط بخش هائي از اين اسناد آن 
ده است كه نه تنها ناقص است، بلكه مضافاً اين هم كامال به طور گزينشي منتشر ش

پرسش را بطور جدي مطرح مي كند كه آيا در آن ها دستكاري صورت نگرفته 
است؟ اين پرسش به خصوص در رابطه با ارگان ها و افراد تابعه رژيمي كه در زمينه 
پرونده سازي و تهمت زدن به دگرانديشان و مخالفين يد طوالئي دارند، بسيار 

 "غير خودي"اسي است و تا زماني امكان دسترسي به اسناد ساواك براي عموم واس
ها فراهم نشده باشد، اين اسناد، از اين لحاظ اين كه در آن ها دستكاري نشده 

  است و اصل مي باشند، معتبر نيستند.
مشكل اما صرفا دستكاري در اسناد ساواك نيست، خود اسناد ساواك، هرچند هم   

به عنوان يك سند معتبر نمي تواند مبناي تـاريخ نگـاري قـرار بگيـرد.      اصلي باشند
ساواك نيز به جعل اسناد دست مي زد و بـه مخـالفين رژيـم شـاه، انـواع و اقسـام       
تهمت هاي ناروا و خالف واقع را مي زد. چنانچه در سطور باال نشـان دادم،  حتمـا   

رار بگيرد تا جعلي يا اصلي در هر موردي، سند ساواك بايد مورد بررسي هاي الزم ق
بودن، درجه اعتبار، صحت و سقم، ميزان درستي و نادرستي اطالعات آن مشـخص  
شود. اسناد ساواك عمدتا در برگيرنده بازجوئي ها، گزارشات جاسوسان و مـامورين  
ساواك و گزارشات دروني ساواك مي باشد. در هر سه مورد اسـناد داراي نادرسـتي   

  فراوان است.ها  و بي دقتي هاي 
گزارش هاي مامورين ساواك تا چه حد دقيق و معتبر بوده است؟ گر چه نمي      

  توان عياري را بطور دقيق مشخص كرد ولي بايد توجه داشت كه نادرستي ها و بي 
دقتي ها در اين گزارشات كم نبوده است. گزارشات جاسوسان ساواك عمدتا دو 

  ها و بيرون از آنها. بخش را در بر مي گيرد، داخل زندان 
در داخل زندان، بخشي از خبر چينان ساواك شناخته شده بودند و زندانيان به      

اين امر توجه داشتند و رعايت هاي الزم را مي كردند تا ساواك نتواند فعاليت هاي 
  درون زندان را كشف كند. در مواردي كه محكوميت زنداني پائين بود و فرد زنداني

  
  

  
  
  
 
  

مي خواست پس از آزادي به فعاليت سياسي ادامه دهد، در زندان به گونه اي رفتار 
مي كرد كه ظن و حساسيت ساواك را برنيانگيزد. گزارش خبرچينان ساواك در 
باره اين اين افراد گمراه كننده است. از اين موارد فراوان است كه در اين جا به 

  اشاره به يك نمونه از آن بسنده مي كنم. 
هنگام انتقال پرويز نويدي به زندان قزل حصار، بيژن جرني به وي مي گويد كه      

در زندان قزل حصار رفيقي است به نام بهروز ارمغاني كه بيژن با وي در زندان كار 
كرده و رفيقي است معتقد به مشي مسلحانه، مبارز و با تجربه كه پس از آزادي 

و با او بايد صحبت شود. پس از انتقال به  قطعا به چريكهاي فدائي خواهد پيوست
زندان قزل حصار، پرويز در كمال تعجب مشاهده مي كند كه او از كمون كناره 
گيري كرده و جدا زندگي مي كند و رفتار متفاوتي دارد و به سراغ او هم نمي آيد. 
د بهروز ارمغاني در فرصتي دور از چشم خبرچينان به سراغ پرويز مي آيد و مي گوي

كه چون به زودي آزاد مي شود، نمي خواهد كه حساسيت ساواك را برانگيزد و اين 
رفتارش به همين دليل است. بهروز ارمغاني، پس از آزادي به چريكهاي فدائي 

در درگيري با مامورين ساواك جان باخت.  1355پيوست و در ارديبهشت سال 
حاوي خبر هاي گمراه قطعا گزارشات خبرچينان ساواك در زندان قزل حصار، 

  كننده اي در باره شخصيت و رفتار وي است.    
گزارش خبرچينان ساواك در بيرون زندان (اگر مورد هاي نفوذي را كنار      

هاي علني يك فرد مي توانست باشد.  بگذاريم) اساساً در رابطه با زندگي و فعاليت
ند و هنوز زندگي سياسي روي مي آورد - كساني كه به فعاليت جدي تشكيالتي

علني و فعاليت هاي علني سياسي داشتند، معموال تالش مي كردند مرزي بين 
تشكيالتي بكشند تا شك و  - زندگي عادي، فعاليت هاي علني و كار سياسي مخفي

توجه ساواك را جلب نكنند و حتي پيش كساني كه حدس مي زدند ممكن است 
دند كه گزارش هاي گمراه كننده جاسوس ساواك باشند به گونه اي رفتار مي كر

بدست ساواك برسد. افرادي كه سابقه فعاليت سياسي و يا دستگيري و زندان 
داشتند، از پيگيري جاسوسان يا تيم هاي تعقيب و مراقبت ساواك در امان نبودند، 
حتي اگر براي فريب ساواك تظاهر به كناره گيري از فعاليت سياسي نيز مي كردند. 

هشيار بود، معموال تعقيب و مراقبت هاي اكيپ هاي ساواك حتي در اما اگر فرد 
مواردي كه سنگين بود، قابل تشخيص بود و گمراه كردن آن ها چندان مشكل 

تشكيالتي و زندگي و فعاليت  -نبود. نمونه هاي موفق تلفيق درست فعاليت سياسي
ساواك كه تا علني در جنبش فدائي كم نيست. نگاهي به گزارش هائي از مامورين 

كنون منتشر شده است، نادرستي وعدم دقت هاي زيادي را  در گزارش هاي آن ها 
  نشان ميدهد.

اوراق بازجوئي بخش ديگري از اسناد ساواك را تشكيل مي دهد. اطالعات       
غلط، نادقيق و گمراه كننده در آن ها فراوان است. هدف اصلي بازجوهاي ساواك، 

يشتر از فرد دستگير شده و شكستن روحيه مقاومت وي با گرفتن اطالعات هرچه ب
توسل به هر شيوه اي از جمله شنكجه هاي وحشيانه و غير انساني بود. شكنجه 
هاي وحشيانه روش معمول بازجويان ساواك بود. متاسفانه به دليل سلطه استبداد 

اختيار عموم ديني، اين امكان فراهم نيامد كه در فضائي آزاد و دمكراتيك اسناد در 
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قرار گرفته و حقايق مربوط به فجايع و جنايت هاي ساواك به تمامي براي مردم 
روشن شود. اگر چنين مي شد بي گمان پرويز ثابتي، مدير كل اداره سوم ساواك، 
جرئت نمي كرد كه امروز اظهار كند، كه از شكنجه مخالفين سياسي توسط ساواك 

ن بر ساواك شكنجه ها به صفر رسيده بوده بي خبر بوده و پس از رياست پاكروا
است. اما در برابر شكنجه هاي وحشيانه ساواك در سياهچال ها، فرد دستگير شده 
نيز تالش مي كرد مقاومت نموده، اطالعات كم تر و حتي اطالعات غلط و گمراه 
كننده به بازجو بدهد. اگر اطالعات ساواك محدود بود، فرد دستگير شده با نوشتن 

الب غير واقعي، سعي مي كرد خود و يا دوستان اش و روابط اش را غير سياسي مط
يا كمتر سياسي و غير جدي وانمود سازد. از اين قبيل مطالب در اوراق بازجوئي به 
وفور يافت مي شود. هدف بازجو كسب اطالعات بود، نه كشف حقيقت. اطالعاتي 

بود كند. هر قدر مقاومت فرد كه به ساواك امكان مي داد مخالفين را كشف و نا
تحت شنكجه بيشتر بود، اطالعات  لو رفته كمتر و اطالعات نادرست و نا دقيق 
بيشتر بود. روياروئي فرد زير شكنجه با بازجويان اش، عرصه نبردي بود كه، عليرغم 
نابرانه بودن اش و سلطه مطلق و بي عنان  بازجويان بر جان فرد دستگير شده، 

اش بازجويان نبودند. بازجو جسم زنداني را مي توانست آش و الش فاتح هميشگي 
و مثله كند، نه روحيه زنداني را. در سازمان چريكهاي فدائي چند جزوه در باره 
تجارب بازجوئي و روش هاي درست بازجوئي پس دادن مورد مطالعه قرار مي 

ان هاي اسرائيل گرفت، كه يكي از آن ها ترجمه اي از تجربيات فلسطيني ها در زند
بود. باال بودن روحيه مقاومت در اغلب دستگير شدگان جنبش فدائي كه در تاريخ 

تا  1350مبارزات مردم ايران كم نظير بود، بر زمينه اين واقعيت كه از پائيز سال 
انقالب بهمن، رهبران و اغلب كادرهاي فدائيان زنده دستگير نشدند و اطالعات 

ساختند، ميزان اطالعات درست در بازجوئي هاي  شان را درقلب شان مدفون
ساواك را بطور جدي محدود كرده است. از همين رو اسناد ساواك نمي تواند به 
عنوان اسنادي معتبر در تدوين تاريخ جنبش فدائي مبنا قرار بگيرد. و هر سندي به 

  دقت بايد مورد بررسي قرار بگيرد.
رژيم  "پژوهشي"ارگان هاي اطالعاتي وكتاب ها و مطالبي هم كه از جانب      

جمهوري اسالمي و يا كساني كه براي اين ارگان ها قلم مي زنند يا با آن ها 
همكاري مي كنند، در باره تاريخ جنبش فدائي در دوره پيش از انقالب بهمن، 

  تدوين شده، داراي دو خصوصيت اصلي است.
زارشات، بازجوئي ها وغيره...) تنظيم اول اين كه، اساساً بر پايه اسناد ساواك (گ     

شده است. اسنادي كه توسط رژيم جمهوري اسالمي مصادره شده، منحصرا در 
غير "اختيار ارگان هاي رژيم مي باشد و تاريخ پژوهان، جستجوگران، و بطور كلي

از حق و امكان مراجعه به اين اسناد محروم اند. دوم اين كه، با هدف از  "خودي
ده تحريف و تخريب تاريخ جنبش فدائي در اين دوره نگاشته شده پيش تعيين ش

مبنا قرار گرفته اند كه كامالً و بطور آشكاري گزينشي است و معلوم  "اسنادي"و
نيست كه در همين اسناد گزينشي هم دستكاري صورت گرفته است يانه. مضافا 

ند ساواك يا اين كه در موارد زيادي رفرانس ها دقيق نيست و معلوم نيست كه س
 "تاريخ"تفسير و تعبير خود نويسنده است كه رفرانس قرار گرفته است. اين قبيل

  سازي ها به نظر من، تحريف عامدانه تاريخ بوده و فاقد هرگونه اعتبار تاريخي است.
                                                                                                                       2012  مه

  پانوشت:
  

نحوه رمز نويسي به شيوه كتابي، بدين صورت بود كه كتابي تعيين شده  - 1     
بود كه از آن كتاب يك جلد در داخل و يك جلد در خارج بود. براي مشخص 
كردن هرحرف، در كتاب تعيين شده، صفحه و سطري انتخاب مي شد و در آن 

ر يافته مي شد و شماره صفحه، سطر و حرف پشت سر هم سطر حرف مورد نظ
نوشته مي شد. بدين ترتيب به جاي هر حرف عددي شش رقمي بود. مثال عدد 

معرف يك حرف بود. براي پيدا كردن اين حرف مي بايست به صفحه  431325
ام كتابي كه بعنوان كليد رمز تعيين شده بود، رجوع مي  25و حرف  13، سطر 43

رمز كه بازكردنش بسيار مشكل است، در اين دوره اين شيوه مرسوم رمز شد. اين 
نويسي بين داخل و خارج بود. كتاب رمز بين حميد اشرف و من، كتاب نادر شاه 
افشار بود و كتاب رمز بين حميد اشرف و محمد حرمتي پور هم يك رمان بود كه 

  نام آن در خاطرم نيست.

  

  
  :2پيوست 

از نخسـتين كـنش    "چريك هاي فدائي خلق "حميد اشرف كه در كتابنامه منسوب به      
هـاي   محمـود نـادري، چـاپ موسسـه مطالعـات وپـژوهش        –جلد اول  – 1357ها تا بهمن 

  كليشه شده است.  931، صفحه  1387چاپ اول بهار –سياسي 
*  

  
  

  ؟ چرا اين همه كينه و نفرت
  استفاده تبليغاتي جمهوري اسالمي از گزارش هاي

  ه نويسان ساواك ـ نگاهي به پرونده داريوش همايونخفي
  

  
  
  
  

  سنييبهمن امير ح
  
  
  
  
  
  
  

حكومت اسالمي در ايران بخش بزرگي از برپايي  كوشندگان و خواستاران
موفقيت خود در سرنگوني دولت پهلوي را مرهون سياهنمايي ها و تبليغات 

ماه هاي منتهي وسيع و منفي خود عليه آن حكومت ـ به ويژه در سال ها و 
ـ هستند. انقالبيون مذهبي پس از رسيدن به قدرت نيز  57بهمن به انقالب 

حربه موثر تبليغات را فراموش نكرده و از دست ننهادند و از آن چه براي 
مشروعيت بخشي و استحكام پايه هاي حكومت تازه و چه براي تخريب و 

ر همه طيف هاي تحقير عناصر رژيم پيشين و نيز ديگر مخالفان خود د
  سياسي استفاده بردند.

ساده ترين راه در برخورد به صاحب منصبان حكومت پيشين، ترسيم چهره 
اي وابسته به بيگانه، فاسد، و نوكر صفت از آنان و سپس منفور ساختن شان 
در افكار عمومي بود. اين روش را با تاخيري چند ساله عليه نيروهاي 

سازمان از آيت اهللا حسن شريعتمداري و غيروابسته به حكومت پهلوي ـ 
  مجاهدين خلق گرفته تا حزب توده ايران ـ نيز به كار بردند. 
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و نيز اسناد » النه جاسوسي آمريكا«انتشار مجموعه اي بزرگ از اسناد 
ـ همگي ابزار » هويت«و تهيه برنامه هاي تلويزيوني ـ براي نمونه » ساواك«

ي نسل تازه اان از راه و روش ديگر عليه اين سياست بودند كه امروزه كماك
  كه تن به اطاعت از واليت نمي دهد دنبال مي شود. 

دستگاه امنيتي و اطالعاتي رژيم جمهوري اسالمي در ميان دولتمردان 
دوران پهلوي دوم به داريوش همايون توجه ويژه اي داشته است. اين توجه 

ن پس از انقالب و خروج بوده است. نخست آن كه همايو ناشي از چند عامل
از ايران نسبت به ديگر دولتمردان پيشين فعاليت سياسي مبارزاتي بيشتري 

 عليه رژيم اسالمي داشته است. 
 و مطالبي نوياكا درفش سازمانيي ويراد برنامه قيطر ازي مدت آغاز دري و

 در چندي تن با سپس و دادي م ارائهي اسالمي جمهور هيعليي رهايتفس
 مشروطه حزب به سال چند از پس كه خواهان مشروطه سازماني انگزاريبن
 ـ براليل( رانيا مشروطه حزب به ونيهماي زندگ آخرهاي  ماه در و رانيا

  .كرد فايا مهمي نقش ،داد نام رييتغ) دمكرات
 روزنامه انتشار بهي الديم هشتاد دهه در ونيهما كوشش حال نيع در
 نشانه د،يرس بست بن به شمارهچهارده  از پس كه ا،يفرنيكال در» ندگانيآ«
 وي آگاه بسطي براي بونيتر جاديا و مبارزه امر ردي وي ريگيپ ازي گريد

  .بود ديتبع در انيرانياي عموم افكار زيتجه
در طول سه دهه  كه نيشيپ ميرژ منصبان صاحب و شاخص افراد انيم در
 ونيهما كنار رد اند كرده وقفهي ب مبارزه و دهيكوشي اسالمي جمهور هيعل
اسداهللا  وي گنج منوچهر جمله از برد؛ نام تواني نم راي شمار انگشت جز
  ي. اصفهان نصر

بالطبع اگر دايره مفهوم مبارزه را گسترده تر بگيريم مي توان اين ليست را 
به اعتبار ايراد چند سخنراني در اينجا و آنجا و يا نگارش چند مقاله و 

  طوالني تر نيز كرد. گوناگون هراتو تظا ها شركت در گردهمايي
همايون يكي از بارزترين و فعال ترين  ، داريوشدر هر حال و با هر معياري

  .دولتمردان رژيم گذشته در تبعيد بوده است
نكته ديگري كه به نقش همايون اهميت بيشتري مي دهد توانايي قلم، 

اعي از گسترده تاريخي اجتم اييسبك و سطح نگارش او از يك سو و دان
با توجه به سوي ديگر و نيز قدرت همايون در تحليل رويدادها بوده است. 

وزير «اين صفات است كه موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران ناشر كتاب 
» خاكستري، بازشناسي نقش داريوش همايون در حاكميت پهلوي دوم

يكي از «عليرغم آن كه سپهر سياسي ديگري دارد از وي به عنوان 
نام برده » اس ترين تئوريسين هاي عصر زمامداري محمد رضا پهلويسرشن
   است.

گذشته سياسي و اجتماعي همايون و مسئوليت هاي وي در دوران پيش از 
انقالب نيز به سهم خود در جلب توجه عموم و نيز دستگاه اطالعاتي 
جمهوري اسالمي موثر بوده است. داريوش همايون عالوه بر پست وزارت 

ت و جهانگردي و نيز سخنگويي دولت جمشيد آموزگار، در عين حال اطالعا
قائم مقام دبيركل حزب رستاخيز نيز بوده است. ضمن آن كه سابقه فعاليت 
سياسي همايون به دهه بيست و سي خورشيدي و عضويت در حزب 

فعال او در وقايع مرداد  حضور، و »سومكا«سوسياليست ملي كارگران ايران، 
  مي رسد.نيز  32سال 

ـ كه طبعا بيانگر و  1346ـ در سال » آيندگان«تاسيس و انتشار روزنامه 
اشاعه دهنده نظرات سياسي همايون بود و در مقايسه با دو روزنامه مهم آن 

آن دوره قشر جوان تحصيلكرده و روزنامه خوان  بر دلزمان پايتخت بيشتر 
خود به دست آورد،  و لذا به تدريج جايگاهي در ميان آنان برايمي نشست 

همانقدر كه بر چگالي اجتماعي داريوش همايون در نظام پادشاهي افزود، 
كارنامه وي از ديد جمهوري اسالمي را مندرج در سياهه اتهامات و جرايم 

  طويل تر كرد.

آشكار ـ و  گرايشدستگاه فكري همايون را و بخش ديگري از چهره سياسي 
تي ـ وي از دولت اسراييل شكل مي داد كه البته ناشي از عاليق ناسيوناليس

بازتاب مي يافت و آشكارا بر رنجش محافل مذهبي » آيندگان«در صفحات 
  مي افزود و چهره شان را مي خراشيد.

ازدواج با هما زاهدي (دختر سپهبد فضل اهللا زاهدي و خواهر اردشير 
 مجلس شوراي ملي بود،همدان در زاهدي) كه خود چند دوره نماينده 

گرچه در ارتقاي اعتبار و تشخص داريوش همايون در هيات حاكمه سهمي 
داشت، ولي در دوران پس از سرنگوني حكومت پادشاهي دليل كالن ن

ر تشديد دشمني دقاطعي بر وابستگي او به دربار پهلوي محسوب مي شد و 
  رژيم اسالمي با وي تاثير داشت. 

زدواج همايون با هما سرشناس هم ا» روشنفكران«حتي براي برخي از 
زاهدي مساله قابل گذشتي نبود. علي اصغر حاج سيد جوادي در شهريور 

در مذاكره با رحيم صفاري، عضو انجمن طرفداران آزادي و حقوق بشر،  57
داريوش همايون و جعفريان چه كنند؟ اين ها از شاهنشاه دفاع «مي گويد: 

ر اين رژيم نباشد آقاي نمي كنند از موجوديت خودشان دفاع مي كنند. اگ
جعفريان و داريوش همايون چه دارند. ده دوازده سال مي گذرد كه من توي 
اطالعات بودم اين مرد يك مترجم ساده وزارت اطالعات بود كه تازه از 
حروف چيني به اينجا رسيده بود و حاال شده وزير... يك پسره عقده دار شل 

دي را گرفته و جاسوس سيا و و پدرسوخته و بيشرف كه رفته خواهر زاه
اسرائيل مي باشد بايد وزير بشود و به خميني فحش بدهد. شما بوديد اين 

، تهران »داريوش همايون به روايت اسناد ساواك» («كار را مي كرديد؟
) به نظر مي رسد از ديد حاج سيد جوادي، 248و  247، صفحه هاي 1378

و اسرائيل شدن، نوعي از خواهر زاهدي را گرفتن، همانند جاسوس سيا 
اش بايد دور ماندن از  ورشكستگي به تقصير است كه كمترين جزا و پادافره

  مديريت هاي باالي دولتي باشد. 
وصلت همايون با خانواده زاهدي حتي براي بخشي از چپ ايران نيز 

سال ها . دستاويزي افزونتر از تضاد عقيده جهت مخالفت با وي فراهم آورد
درباره همايون ـ اگر درست به خاطر » داماد كودتا«اي با عنوان پيش مقاله 

انتخاب اين عنوان ـ منتشر شد كه » آرش«داشته باشم در همين نشريه 
و به زعم وي در واقع به پيوند خانوادگي اهميت بر نويسنده نشانه تاكيد 

بود. در حالي كه اين ازدواج سال ها پس از درگذشت قصد تحقير همايون 
وزير پيشين ايران صورت گرفت و همايون در زندگي هرگز ديداري  نخست

  با سپهبد زاهدي نداشت.
تصور نادرست از زمان ازدواج داريوش همايون و هما زاهدي و يا دست كم 
بي توجهي به آن براي سوء استفاده تبليغاتي از يك امر شخصي و عاطفي، 

را نشان مي دهد. در  در ذهن ماموران مركز بررسي اسناد تاريخي نيز خود
مرداد و سرنگوني  28با انجام كودتاي «اين كتاب مي خوانيم:  18صفحه 

دولت مصدق توسط عمال انگليس و آمريكا... سرلشگر فضل اهللا زاهدي پدر 
همسر داريوش همايون كه از مجريان كودتا بود، به مقام نخست وزيري مي 

خست وزيري پدر همسر گويي سرلشگر زاهدي در زمان رسيدن به ن» رسد.
  داريوش همايون بوده و يا مردم پدرزن را به اعتبار نام داماد مي شناسند.

انتشار مقاله اي در ذم آيت اهللا روح اهللا خميني در  1356در دي ماه سال 
و انتساب نگارش آن به داريوش همايون، با توجه به اين » اطالعات«روزنامه 

آن مطلب تاكيد ورزيده بود، هيزم واقعيت كه خود وي آشكارا بر چاپ 
ديگري بر آتش نفرت اسالميون چه از دستگاه و چه از آمر چاپ آن در 

نهاد، گرچه كه روحانيون با بهره گيري از شرايط جامعه بر » اطالعات«
  همان اجاق آش آرماني واليتشان را پختند.

ياري و بي ترديد با ديدي كه انقالبيون زمانه به همايون داشتند اگر هوش
اقبال او به گريزش از چنگال رژيم اسالمي و خروج از مرزهاي بي در و پيكر 

خلخالي نام اين وزير را نيز در ليست صادق ايران كمك نمي كرد، 
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دولتمردان اعدامي خود ـ حال بر بام مدرسه علوي يا در حياط زندان قصر ـ 
  به ثبت مي رساند.

اريوش همايون براي دستگاه در هر حال اهميت تخريب و ترور شخصيت د
امنيتي رژيم اسالمي و تصميم آن نهاد براي نمايش تصويري مغشوش از 
اين فعال هميشگي صحنه سياست را مي توان به اين صورت ديد كه مركز 

 1378در سال  بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات جمهوري اسالمي
با عنوان  پهلوي را نخستين جلد از مجموعه اسناد ساواك درباره رجال عصر

به او اختصاص داد. ضمن آن كه  »داريوش همايون به روايت اسناد ساواك«
زماني كوتاه پيش از آن يعني در مهر همان سال دفتر پژوهش هاي موسسه 
مطبوعاتي كيهان، به عنوان يكي از نهادهاي تبليغاتي حكومت، فصل اول 

كارگزاران فرهنگ و  نيمه پنهان، سيماي«جلدي  35جلد اول از مجموعه 
به » داريوش همايون؛ كارگزار آژانس يهود در ايران«را با عنوان » سياست

  افشاگري عليه وي اختصاص داده بود. 
دستگاه اطالعاتي و تبليغاتي رژيم اسالمي اما تنها به انتشار اين دو كتاب 

وزير خاكستري، بازنگري «با انتشار كتاب  1383بسنده نكرد و در سال 
، نوشته صفاءالدين تبرائيان، »داريوش همايون در حاكميت پهلوي دوم نقش

منتشر شد بار ديگر به  موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايرانكه توسط 
ذكر اين نكته در همين جا ضروري  تخريب شخصيت همايون دست يازيد.

عالوه بر استفاده از اسناد ساواك، از نوشته » وزير خاكستري...«است كه در 
و سخنراني هاي او در دوران فعاليت در حزب » آيندگان«ي همايون در ها

رستاخيز و زمان وزارت هم براي اثبات نظرات دستگاه امنيتي جمهوري 
  اسالمي بهره گرفته شده و زندگي خصوصي او نيز مطرح شده است.

كه حدود » وزير خاكستري...«بالطبع در اين مقاله مجالي براي بررسي 
داريوش همايون؛ كارگزار «طلب در بر دارد نيست و تنها به هفتصد صفحه م

پرداخته » داريوش همايون به روايت اسناد ساواك«و » آژانس يهود در ايران
  مي شود.

است كه استناد بيان اين مطلب بايسته ، دو متنپيش از بررسي و مرور اين 
خست به در گام ن به، و نقل و استفاده از، هر مدرك و نوشته اي قاعدتاً

مفهوم پذيرش اصالت و صحت آن اسناد توسط فرد يا نهاد به كار گيرنده 
است. به عبارت ديگر استفاده از اسناد ساواك توسط وزارت اطالعات 
جمهوري اسالمي در وهله اول به معناي تاييد رسمي صحت مطالب مندرج 

تهيه كرده » دشمن«در آن ها و گزارش هايي است كه دستگاه امنيتي 
ت؛ وگرنه نمي توان تصور كرد كه نهادي بر پايه مداركي كه آن ها را اس

مجعول و نادرست بداند به ترسيم و تشريح شرايطي بپردازد و بر پايه آن 
  نتيجه گيري كند. 

در عين حال هيچ مشخص نيست كه آيا جمهوري اسالمي همه اسناد و 
ار دارد منتشر در اختيرا مداركي كه درباره يك فرد يا يك جريان سياسي 

كرده است يا نه. روش معمول دستگاه هاي امنيتي و تبليغاتي هنگامي كه 
مي پردازند اين است كه به صورت » افشاگري«درباره مخالفان خود به 

گزيده اي عمل مي كنند يعني تنها اسنادي كه در جهت رسيدن به اهداف 
شت مداركي كه و تاييد ادعايشان است را منتشر مي سازند. مي توان پندا

به اين كار نيايند را يا در بايگاني كامال سري جاي مي دهند و يا احتماال به 
  دست آتش مي سپارند تا زبان تاريخ را بريده باشند.

صداقت وزارت اطالعات در ارائه كامل و دست نخورده اسنادي كه در اختيار 
هوري اسالمي دارد، با توجه به روش ها و نحوه برخورد نهادهاي امنيتي جم

در بيش از سه دهه گذشته، امري است كه به سادگي نمي توان  ،با مخالفان
  پذيرفت و بر آن مهر صحت زد.

اما مي توان اسناد عرضه شده توسط جمهوري اسالمي را به دليل آن كه 
حتي با پايه استدالالت و مستندات آن رژيم است مورد بررسي قرار داد و 

  نادرستي ها و سستي هاي آن را نشان داد.مقدور حتي ال هم مقايسه كرد و

نخستين كتابي » نيمه پنهان«همانطور كه اشاره شد جلد اول مجموعه 
است كه در آن به تفصيل به معرفي داريوش همايون و شرح زندگي او 

  پرداخته شده است. 
داريوش همايون؛ كارگزار آژانس «صفحه اي كه عنوان  28در اين مطلب 

را بر خود دارد، نويسنده همراه با ذكر وقايع زندگي » انيهود در اير
اجتماعي همايون به نقل از نشريات و كتب منتشره در دوران پيش و پس از 
انقالب اسالمي، بالطبع تفسيرها و نتيجه گيري هاي مورد نظر و مطلوب 

  خود را ارائه داده است.
وسسه كيهان، طبق نوشته حسن شايانفر، از مسئوالن دفتر پژوهش هاي م

بر اساس اسناد آشكار و «در يادداشت توضيحي آغاز كتاب، اين مجموعه 
مدارك غير طبقه بندي شده موجود در آرشيوهاي علني تنظيم شده 

، اما نگاهي به محتواي آن نشان مي دهد كه اين مجموعه بر خالف »است
مقداري در واقع بر پايه اسناد و مدارك تنظيم نشده بلكه  فقطادعاي ناشر 

اطالعات كلي از منابع در دسترس عموم، البالي برداشت ها و ادعاهاي 
نادرست و بي پايه عرضه شده است تا تصوير مورد نظر دستگاه امنيتي 

  تبليغاتي در ذهن خواننده ساخته شود.
به راحتي مي توان نمونه هاي متعدد روش دوباره سازي ذهني ـ اگر نگوييم 

داريوش همايون؛ كارگزار آژانس «ته شده را در شستشوي ذهني ـ بكار گرف
  نشان داد.» يهود در ايران

  

  
  

نويسنده اين مطلب پس از ذكر اطالعاتي درباره تاريخ و محل تولد و در پي 
آن محل تحصيالت ابتدايي و متوسطه همايون و ذكر تحصيالت دانشگاهي 

كه » كاسوم«از عضويت وي در حزب  ،وي در رشته حقوق دانشگاه تهران
امري واضح و محرز است سخن گفته و ضمن اشاره به مباني فكري و 

سومكا به عنوان عامل قدرت هاي «تشكيالتي آن حزب افزوده است كه 
بي آن كه سندي » خارجي جز تخريب، اذيت و آزار مردم كاري انجام نداد

بودن آن حزب ارائه دهد و يا دستكم نام دو » عامل دولت هاي خارجي«بر 
  لت خارجي را بيان كند.دو

در ادامه مطلب همچنين در مورد حضور حرفه اي همايون در اوايل دهه 
سي در مطبوعات، آمده است كه وي كار خود را به عنوان مصحح و نمونه 
خوان در چاپخانه موسسه اطالعات آغاز كرد و بعد به عنوان خبرنگار در 

 آشكاردنبال اين مطلب  سرويس سياسي آن روزنامه به كار پرداخت. اما به
از همان «كه نمي توان در آن دخل و تصرفي نمود، آورده شده كه همايون 

 نخستين سال هاي فعاليت، خود را در خدمت محافل و مجامع بيگانه قرار
مشخص شود اين مجامع بيگانه كدامند و بر پايه چه باز ، بدون آن كه »داد

  سندي چنين ادعايي مي شود.
به روايت دستگاه امنيتي البته گي تاسيس روزنامه آيندگان، چگونتوضيح در 

مجامع «و » دولت هاي خارجي«جمهوري اسالمي، اما ديگر از عبارت كلي 
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آژانس يهود ايران و جناح «استفاده نمي شود بلكه بطور واضح از » بيگانه
بدون ارائه هيچ ولي نام برده مي شود، باز هم » صهيونيستي فراماسونري

زماني كه صهيونيست «تي مخدوشي. در اين مورد عنوان شده كه مدرك ح
هاي ايران ضرورت در اختيار داشتن يك روزنامه پر قدرت و پر تيراژ را 
احساس كردند تصميم به تاسيس روزنامه آيندگان گرفتند و او [داريوش 

  »همايون] را نامزد سرپرستي و اداره امور اين نشريه كردند.
كي بر اين ادعا عرضه نشده بلكه هيچ توجيه و توصيفي نه تنها سند و مدر

» ضرورت [زماني] در اختيار داشتن روزنامه پرقدرت و پرتيراژ«نيز درباره 
براي صهيونيست هاي ايران در اختيار خواننده قرار نگرفته است. در عين 

نيز به تيراژ و نفوذ اجتماعي گسترده  57حتي در سال » آيندگان«اين كه 
  نرسيد.» اطالعات«و » كيهان«هاي  روزنامه

روشن است كه اين ادعاي فاقد هر گونه سند و مدرك، تنها بر اساس 
 دراز دوستان ايران اسراييل را در مقابل كشورهاي عربي ه كهمايون ديدگاه 

  منطقه خاورميانه مي دانست تنظيم شده است.
مي خوانيم » نآيندگا«در ادامه افشاگري درباره كمك آژانس يهود به ايجاد 

داريوش همايون به هنگام تاسيس روزنامه آيندگان از همه گونه «كه 
حمايت برخورداربود. وي ديناري پول نداشت، اما سرمايه الزم را عناصر 

توضيحي كه در اين زمينه ارائه مي » صهيونيست در اختيار او گذاشتند.
سه شود اين است كه دكتر مصطفي مصباح زاده، صاحب و مدير موس

مطبوعاتي كيهان، يك دستگاه چاپ رتاتيو را با اقساط نازل در اختيار 
همايون قرار مي دهد. كليد اصلي ماجرا از ديد نويسنده مطلب اين است كه 

اين دستگاه چاپ را دو تن از كالن سرمايه داران يهودي به نام هاي لطف «
صهيونيستي اهللا حي و صمد رضوان كه در شمار كارگزاران طراز اول جناح 

فراموسونري ايران و آژانس يهود قرارداشتند،... به عنوان پيش پرداخت بهاي 
  »يك سال آگهي [ساعت هاي وارداتي خود] به مصباح زاده داده بودند.

مي بينيم كه تنها بر پايه خريد يك دستگاه مستعمل چاپ رتاتيو از 
مطلب و در موسسه كيهان كه ديگر آن را مورد استفاده قرار نمي داده 

كوچكترين اشاره اي نيز به زمان خريد و مدت استفاده از آن توسط كيهان 
نشده است، نويسنده خود را ذيحق دانسته كه عنوان و ميزان فرسودگي آن 

را براي مطلب تحقيقي! » داريوش همايون؛ كارگزار آژانس يهود در ايران«
ر بردن چنين خود برگزيند. نگاهي به اين مطلب نشان مي دهد كه بكا

  امري نادر نيست. البته توسط نويسنده  !روش تحقيقي
از جمله در مورد ازدواج داريوش همايون و هما زاهدي مي خوانيم كه 

همايون از ابتداي دهه چهل مدام در انديشه بود تا به طريقي به دربار راه «
وذ يابد. او كه مي دانست از طريق ارتباط با اردشير زاهدي به قدرت و نف

بيشتري در چارچوب هيئت حاكمه ايران دست خواهد يافت، خود را عاشق 
و  شيفته هما زاهدي نشان داد و براي دستيابي به منافع بيشتر همسر خود 

  »را طالق داد و با وي ازدواج كرد.
صرف نظر از اين كه نويسنده چگونه توانسته انديشه داريوش همايون را 

شاره نشده تن ابررسي كند، در اين مند و بخواو در طول يك دهه » مدام«
دست يافته » قدرت و نفوذ بيشتري«كه همايون پس از اين ازدواج به چه 

است. ضمن آن كه اين ادعا كه همايون همسر خود را طالق داد تا با هما 
زاهدي ازدواج كند نيز امر واهي و كذبي بيش نيست زيرا همايون پيش از 

  همسري اختيار نكرده بود.  ازدواج با هما زاهدي هرگز
ادعاي ديگري كه در همين مورد آورده شده اين است كه داريوش همايون 

با بهره گيري از نفوذ خود به عنوان يك مدير روزنامه خبر ازدواجش را در «
تمام «نياز به تاكيد نيست كه وقتي صحبت از ». تمام جرايد ايران چاپ كرد

عدتا بايد همه آن ها، چه چاپ تهران چه مي شود نويسنده قا» جرايد ايران
شهرستان ها، را بررسي كرده باشد. افزون بر اين كه ادعاي انجام چنين كار 

، »زن روز«پر زحمتي يك توپ خالي بيش نيست نويسنده حتي از مجله 
، نيز »نيمه پنهان« نشريه ويژه بانوان چاپ موسسه كيهان ناشر مجموعه

تكم دو شاهد بر گفته خود ارائه داده باشد. نقل قولي نياورده است تا دس
، از نشريات موسسه »اطالعات بانوان«مطلب كوتاهي هم كه در مجله 

ازدواج خانم هما زاهدي با آقاي «درج شده از اين مورد  اطالعات، در
به و تكيه آن بر ازدواج هما زاهدي است كه خبر مي دهد » داريوش همايون

ضمن آن كه به خاطر است و نه داماد. بودن عروس مفهوم سرشناس تر 
درباره نحوه فعاليت سنديكاي  1340اختالف نظر شديدي كه در اوايل دهه 

روزنامه نگاران بين داريوش همايون و سناتور عباس مسعودي، صاحب و 
مدير موسسه اطالعات، پيش آمد و منجر به خروج همايون از آن موسسه 

مسعودي شاغل نبود و هيچ  شد، وي ديگر در دستگاه تحت سرپرستي
  نفوذي در آنجا نداشت.

خود به  1346در سال » آيندگان«افزون بر آن، همايون با انتشار روزنامه 
رقيبي كوچك براي دو روزنامه پر تيراژ عصر تهران تبديل شده بود و مسلما 

  براي وي را نداشتند.شهرت قصد ايفاي نقش نردبام » اطالعات«و » كيهان«
» داريوش همايون؛ كارگزار آژانس يهود در ايران«ري از مقاله در بخش ديگ

دانشگاه هاروارد آمريكا به همايون در  دردرباره اعطاي بورس روزنامه نگاري 
او با بهره «دوره اي كه در موسسه اطالعات كار مي كرد آورده شده كه 

گيري از اين بورس تحصيلي و زير اين پوشش دوره ويژه اي را پيرامون 
» سيا«ارهاي جاسوسي و اطالعاتي در آمريكا و زير نظر كارشناسان ك

  »گذراند و ظاهرا موفق به اخذ درجه دكتراي علوم سياسي گرديد.
همچون موارد پيشين باز هم در اينجا شاهد ارائه سندي در مورد كارآموزي 

دون نيستيم ولي پژوهشگراني! كه ب» سيا«همايون زير نظر كارشناسان 
اند كه همايون زير نظر كارشناسان آن سازمان  دريافته» سيا«د ابررسي اسن

اسناد ساواك و يا دكتراي علوم سياسي دريافت كرده است، چنانچه به 
ليست فارغ التحصيالن دوره دكتراي دانشكده حقوق و علوم سياسي 
دانشگاه تهران مراجعه مي كردند به راحتي متوجه محل صدور گواهينامه 

  همايون مي شدند. دكتراي داريوش
به هر حال با توجه به كمبود جا از ذكر نمونه هاي ديگر خالف حقيقت 

مي گويي دفتر پژوهش هاي موسسه كيهان خود داري كرده و تنها يادآور 
شوم كه فعاليت و مسئوليت هاي داريوش همايون در حزب رستاخيز ملت 

اي با امضاي  ايران، وزارت اطالعات و جهانگردي، ماجراي انتشار مقاله
، و »اطالعات«مستعار احمد رشيدي مطلق عليه آيت اهللا خميني در روزنامه 

مبارزه سياسي همايون پس از گريز از كشور نيز بالطبع در اين مطلب مورد 
از نوشته هاي وي گرفته بررسي قرار گرفته و در هر مورد با نقل جمالتي بر
از  ايرانيتا چهره اي ضد در قاب تفسيرهايي تبليغاتي سعي بر اين شده 

وي پس از تحمل مدت ها «همايون تصوير شود. از جمله مي خوانيم: 
دربدري و زندگي مخفي از ايران گريخت و خود را در پناه اربابان 
صهيونيست جاي داد. وي از نخستين روز فرار از ايران، به صورت دائم 

هبران مشغول فعاليت هاي ضد انقالبي است و در كسوت يكي از ر
ضدانقالب خارج از كشور به ايفاي نقش در نمايشنامه هاي خائنانه مشغول 

  » است.
داريوش همايون «تاب متن دوم مورد بررسي همانطور كه باالتر اشاره شد ك

از مجموعه رجال عصر پهلوي است. اين كتاب » به روايت اسناد ساواك
رج در آن است و داراي پيشگفتاري كوتاه درباره اسناد و گزارش هاي مند

در عين حال اشاره اي گذرا به مراحل مهم زندگي داريوش همايون نيز دارد 
تاكيد بر ـ » نيمه پنهان«در كه پايه اصلي آن ـ همانند مطلب مندرج 

  و عامل خارجي بودن همايون است.  گيوابست
در همايون اسنادي كه درباره كميت و كيفيت درباره همچنين در پيشگفتار 

  شده است:اتي داده نتشر شده توضيحكتاب م
از كمك سه ضلع اطالعاتي جهان (موساد، [داريوش همايون] ـ چون او  1«

سيا و سرويس جاسوسي انگلستان) بهره مي برد، ساواك توان سوژه قرار 
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دادن او را نداشت و لذا اسناد در خصوص تعقيب، مراقبت و كنترل او اندك 
  است.

رسما كار  1336تاسيس و در سال  1335ال ـ از آنجا كه ساواك در س 2
خود را آغاز كرد بخش قابل توجهي از فعاليت هاي داريوش همايون در 

  »اسناد منعكس نشده است.
و عنوان كرده خدشه دار پي اين اعالم هر دو ادعا به استناد آنچه ناشر در 

 است. زيرا در سطرهاي بعدي پيشگفتار توضيح داده شده كه در اينناوارد 
سندهاي ناقص كه معموال چند برگي بوده و صفحات پسين يا «كتاب 

پيشين آن يافت نشده مورد استفاده قرار نگرفته اند. علت اين امر اشكاالت 
سيستم بايگاني ساواك و سهل انگاري كارمندان ذيربط بوده و يا در جريان 

هاي تسخير دفاتر ساواك به هنگام پيروزي انقالب اسالمي و آشفتگي ماه 
به اين » اول انقالب بخشي از اين گونه اسناد به نحوي از بين رفته است.

ترتيب وقتي اذعان مي شود كه بخشي از اسناد ساواك ـ كه ميزان آن نيز 
مشخص نيست ـ از بين رفته است نمي توان كمبود سند درباره يك فرد را 

ستان پيوند به همكاري اطالعاتي او با موساد و سيا و سرويس جاسوسي انگل
يكي از سرشناس ترين تئوريسين هاي عصر «در عين حال مگر داد. 

را بايد همانند يك قاچاقچي خرده پاي مواد » زمامداري محمد رضا پهلوي
مخدر تعقيب خياباني كرد و تحت مراقبت قرار داد كه با چه كساني ديدار 

  مي كند تا مدركي درباره او به دست آيد؟
  
  

  
  

ساواك «رض صحت اين ادعا مشخص نيست كه چگونه ضمن آن كه به ف
مگر آن كه منظور اين باشد كه ساواك » توان سوژه قرار دادن او را نداشت

حتي در داخل محدوده شهر تهران نيز بدون اجازه سه نهاد اطالعاتي 
همه ماموران و  هاقادر به انجام وظيفه خود نبوده است و اين نهادبيگانگان 

ا كنترل مي كرده اند، و اين به معني آن است كه خبرچينان ساواك ر
اين سه نهاد در ايران بايد دستكم دو برابر تشكيالت هر يك از تشكيالت 

  ساواك بوده باشد كه امري ناممكن است.
از سوي ديگر قاعدتا بايد مدركي در اسناد ساواك موجود باشد كه اين سه 

از ساواك خواسته باشند تا  سازمان جاسوسي هر كدام جداگانه و يا به اتفاق
از پيگيري و جمع آوري اطالعات در مورد داريوش همايون خودداري ورزد. 
روشن است وزارت اطالعات جمهوري اسالمي چنين سندي را ارائه نداده 

  است. 
در مقابل اما در اين كتاب سندي منتشر شده كه طبق آن اداره امور 

خورشيدي طي  1343اد سال خرد 25تامينيه سفارت كبراي آمريكا در 
داريوش همايون از ساواك  شناسنامه اينامه اي ضمن ارائه مشخصات 

يك بررسي تاميني در سوابق نامبرده به عمل آورده و «درخواست كرده تا 
و ساواك در زير اين نامه نوشته » نتيجه را به اين سازمان اعالم فرمايند

آمريكا از نظر اين سازمان مسافرت آقاي داريوش همايون به كشور «است: 
  » بالمانع است.

به عبارت ديگر اگر سفارت آمريكا اطالعات الزم در مورد سوابق امنيتي 
ديگر نيازي  را بودرا داـ حتي در سطح مورد نياز براي صدور ويزا ـ همايون 

  به استعالم كتبي از ساواك نداشت.
مهر ماه  12ش مورخ دليل ديگري كه مي توان در اين زمينه ارائه داد گزار

يكي از ماموران ساواك درباره اظهارات مئير عزري نمايندگي  1346
آقاي مئير عزري نمايندگي اسرائيل «اسرائيل در تهران است كه طبق آن 

در تهران اظهار داشته كه داريوش همايون از او خواسته كه در روزنامه در 
مايه گذاري نمايند. شرف تاسيس (آيندگان) تا حدود دو ميليون تومان سر

او ضمنا گفته است كه در صورتي كه اين سرمايه گذاري عملي شود تعهد 
مي نمايد كه براي هميشه مطالب روزنامه را عليه اعراب و به نفع اسراييل 

  كتاب) 86(صفحه » تنظيم نمايد.
در انتهاي اين گزارش همچنين از قول مئير عزري مي خوانيم كه داريوش 

كرده كه در سفري كه به تل آويو كرده با مقامات وزارت  اضافه«همايون 
امور خارجه اسراييل راجع به اين موضوع صحبت كرده و در آنوقت آن ها از 

  »او پشتيباني كرده و وعده كمك داده اند.
صرف نظر از محتواي اين گزارش، مشخص نيست كه مئير عزري اين 

ه ساواك رسانده يا آن كه مطالب را در يك ديدار اداري به اطالع نمايند
خبرچين ساواك مطلب را از شخص ديگري دريافت كرده و يا فرد مامور 
شخصا در جمعي كه چند نفر ـ از جمله مئير عزري ـ در آن حضور داشته 

  اند، اين اظهارات را شنيده و موضوع را به مافوق خود گزارش كرده است. 
ري و تبادل اطالعاتي بين دو در حالت اول، اگر اين اظهارات ناشي از همكا

سازمان باشد مي توان نتيجه گرفت كه وقتي موساد حتي خبر ديدارهاي 
محرمانه همايون در وزارت امورخارجه اسراييل در تل آويو را به اطالع 
ساواك مي رسانده ديگر دليلي وجود نداشته كه خواستار عدم كنترل و 

  تعقيب همايون در تهران از سوي ساواك شود.
اگر هم فرض كنيم كه اين گزارش توسط يك خبرچين تهيه شده، بايد 
گفت وقتي كه ساواك بتواند عضو برجسته هيات نمايندگي اسراييل در 
تهران كه در واقع ديپلمات ارشد آن دولت بوده است را تحت نظر داشته و 
چنين به او نزديك شود و اطالعات محرمانه اي از وي به دست آورد پس 

  اتواني ساواك از تعقيب همايون حرف عبثي بيش نيست.ادعاي ن
ضمن آن كه در حالت دوم اين تصور كه ديپلمات باسابقه نمايندگي 
اسراييل در ايران آنقدر ناپخته و به اصطالح دهن لق باشد كه چنين 
مطالبي را افشا كند با توجه به عملكرد موساد بعيد و دور از ذهن جلوه مي 

  كند.
نگيز ديگر اين است كه فرد مسئولي كه اين گزارش را دريافت نكته توجه برا

موضوع «كرده در پايين آن خطاب به دايره مطبوعات ساواك نوشته است 
، يعني ارتباط يك »جالب و قابل توجه است. در اين زمينه تحقيق شود

ايراني با وزارت امور خارجه يك كشور خارجي و تقاضاي كمك و قول 
شور آنقدر اهميت نداشته كه موضوع براي تحقيق و همكاري او به آن ك

تعقيب در اختيار دواير مهم تري فرضا امنيت ملي يا جاسوسي و ضد 
جاسوسي قرار گيرد و يا دستكم داريوش همايون احضار و بازجويي شود، 
بلكه موضوع به دايره مطبوعات كه احتماال دامنه وظيفه اش محدود به امر 

  ور مطالب نشريات بوده ارجاع شده است.نظارت بر محتوا و سانس
*****  

رسما  1336اين بود كه ساواك از سال طرح شده در پيشگفتار ادعاي دوم 
بخش قابل توجهي از فعاليت هاي داريوش «شروع به كار كرده و لذا 

  ».همايون در اسناد منعكس نشده است
تر در دوران حكومت دكنيز قابل پذيرش نيست زيرا همايون سخن اين 

مصدق دو بار ـ يك بار به اتهام ضديت با سلطنت مشروطه طبق قرار 
بازپرس ارتش محكوم و يك بار به اتهام حمل اسلحه غير مجاز و غارت و 

دادسراي تهران ـ بازداشت شد و  18آتش سوزي طبق قرار بازپرس شعبه 
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حدود شش ماه را در زندان گذراند و پرونده اتهام و اسناد بازجويي وي 
عدتا بايد در آرشيوهاي شهرباني كل، دادستاني ارتش و يا دادگستري قا

  موجود باشد. 
به ادامه تحصيل سالگي  25نيز همايون در  32مرداد سال  28پس از 

به عنوان مصحح در روزنامه اطالعات  34از دي ماه سال پرداخت و 
استخدام شد و پس از مدتي به عنوان مترجم و بعد دبير سرويس خارجي 

  آن روزنامه به كار پرداخت.
بخش قابل توجه فعاليت هاي اجتماعي سياسي مي بينيم كه  به اين ترتيب

خارجي صورت گرفته است؛ از جمله دبيري بخش  36همايون بعد از سال 
و سازمان  فرانكليناتشاراتي ، اشتغال او در موسسه »اطالعات«روزنامه 

و... » آيندگان«اسيس روزنامه ، سفر مطالعاتي به آمريكا، تكتاب هاي جيبي
در نتيجه ادعاي عدم انعكاس فعاليت هاي همايون در اسناد ساواك به دليل 

  حرفي نادرست است. 1336آغاز بكار آن سازمان در سال 
پس از پيشگفتار، مطلبي در » داريوش همايون به روايت اسناد ساواك«در 

آن فعاليت هاي  چاپ شده كه طي» زندگينامه«سي و يك صفحه با عنوان 
مورد براي اثبات صحت مطالب  83اجتماعي همايون بررسي شده و در 

  عنوان شده به منابع و مراجع گوناگون و تكراري استناد شده است.
مورد از آن به پنج كالسه [پرونده] ساواك استناد شده و در بقيه  47در 

شده اند ـ از موارد به چند نشريه و كتابي كه پس از انقالب اسالمي منتشر 
جمله كتاب هاي ناشراني چون بنياد تاريخ انقالب اسالمي، موسسه تنظيم و 
نشر آثار حضرت امام، مركز مطالعات و پژوهش هاي سياسي و نيز كتاب 

نوشته » پدر و پسر«نوشته اسكندر دلدم، » خاطرات اميرعباس هويدا«هاي 
هنود كه به نوشته مسعود ب» از سيد ضيا تا بختيار«محمود طلوعي، 

هيچوجه كتاب هاي مرجع و قابل اعتنا تلقي نمي شوند ـ رجوع داده شده 
كه بيشتر در بيان فعاليت همايون در حزب رستاخيز ملت ايران، زمان 
وزارت وي و سپس مبارزه عليه رژيم اسالمي در دوره تبعيد در خارج كشور 

  است.
، و 25و  17ي ، جلدها»اسناد النه جاسوسي«ضمن آن كه چند جمله از 

، اثر همايون، براي تضمين ادعاهاي مطروحه مورد »گذار از تاريخ«نيز از 
  استفاده واقع شده اند.

حال با ذكر فرازهايي از زندگينامه داريوش همايون به روايت وزارت 
اطالعات جمهوري اسالمي كه در شرح وابستگي او به آمريكا و اسراييل و 

گزارش ها و سندهايي كه به عنوان مرجع همكاري با سيا و موساد است، 
معتبر و پايه اصلي صحت مطالب معرفي و ارائه شده اند را نيز با هم مرور 

  مي كنيم.
در اين متن پس از اشاره به دوران دانش آموزي و سپس فعاليت داريوش 
همايون در حزب سومكا و شرايط ايران در دوره ملي كردن صنعت نفت 

از طرح هاي پيچيده اطالعاتي انگليس ها در آن يكي «نوشته شده است: 
مقطع، طرح نفوذ در جبهه ملي بود... طبق اسناد موجود از جمله مامورين 
نفوذي انگليس ها داريوش همايون بود. داريوش همايون با نزديكي به سران 
دولت مصدق از جمله دكتر فاطمي در مخالفت با سلطنت مشروطه برآمد... 

درج مطالبي در روزنامه سومكا سعي مي كرد خود را  داريوش همايون با
  »طرفدار مصدق و مخالف شاه نشان دهد.

اما مدركي درباره عامل نفوذي » طبق اسناد موجود«بر خالف اشاره به 
انگليس بودن همايون ارائه نمي شود و تنها جمالتي از مقاالت سومكا در 

ذكر  32مرداد سال  25در  تفسير اوضاع روز و انتقاد از خروج شاه از ايران
  شده است.

 1332مرداد  28اگر كودتاي «نويسنده مطلب سپس به تاكيد نوشته است: 
به وقوع نمي پيوست قطعا با ارتباطات نزديكي كه داريوش همايون با ملي 
گرا ها خصوص دكتر فاطمي ايجاد كرده بود نه تنها خود بلكه حزب سومكا 

كتر مصدق در مي آورد و منتظر انجام را نيز در صف طرفداران نزديك د
  »دستورات بعدي از طرف انگليس ها مي نشست.

در مورد سياست احتمالي سومكا نسبت » قطعا«صرف نظر از بكاربردن واژه 
به مصدق كه در واقع پيشگويي است، كل پاراگراف نوعي خيال پردازي بي 

تاريخي » راگ«پايه سياسي بر پايه خادم انگليس دانستن همايون و يك 
است كه موذيانه در كارنامه سياسي همايون درج مي شود تا او را آدمي ابن 

  الوقت نشان دهد.
مرداد و  28پس از اشاره به ادامه تحصيل همايون بعد از » زندگينامه«در 

در اين مقطع «سپس اشتغال او در موسسه اطالعات، مي خوانيم كه وي 
سازمان جاسوسي سيا در ايران مستقيما تحت فرمان ژوزف گودين رييس 

  »قرار گرفت. دستور سيا نوشتن مطلب عليه شوروي ها و به نفع آمريكا بود.
اين مطلب نخستين بار در يك گزارش يازده صفحه اي درباره همايون كه 

با  1346يكي از ماموران ساواك به نام رادنيا [نام مستعار] در تاريخ نهم دي 
تي يك مورد از مطالب اين گزارش طوالني دست نوشته عنوان شده است. ح

به منبع و ماخذي رجوع نداده است. در مقابل اما به راحتي ديده مي شود 
كه كل قضيه بر پايه شايعات و مي گويند ها و آنچه خبرچين ها در اختيار 

  ساواك نهاده اند بنا شده است.
عني در الزم به يادآوري است كه خالصه گزارش مذكور اندك زماني بعد ي

در پنج صفحه ـ باز هم به طور دستنويس ـ تهيه و در  1346دي  17تاريخ 
درج شده ولي در اين بررسي » داريوش همايون به روايت اسناد ساواك«

  گزارش كامل يازده صفحه اي مورد استناد قرار گرفته است. 
 شايد ذكر اين كه در اين گزارش نام پدر داريوش همايون به جاي نوراهللا به

اشتباه نصراهللا قيد شده، شمار برادران و خواهران همايون نادرست اعالم 
شده و نيز اتهام بي پايه شركت در باند كالهبرداري به سيروس همايون 
(برادر داريوش همايون) وارد شده است، به تنهايي براي نشان دادن ميزان 

  اشتباه در ساير مطالب مندرج در آن كافي باشد.
يا درباره معاشرت همايون با اعضاي سيا نوشته شده است در گزارش رادن

با ژوزف «هنگامي كه همايون در روزنامه اطالعات تفسير سياسي مي نوشت 
گودين رئيس سازمان جاسوسي سيا در ايران آشنا شده و به خانه او آمد و 

بتدريج معاشرت او با (راسياس) معاون سازمان  1966شد مي كرد... از سال 
آمريكا در ايران بيشتر گرديد... راسياس با داريوش همايون رابطه جاسوسي 

بسيار نزديك و آمد و شدهاي فراواني داشت و چندين بار بين او [داريوش 
همايون] و (كانشن) رييس سازمان سيا در ايران مالقات هايي روي داد و 

  »هر روز او [داريوش همايون] با سازمان سيا نزديكتر مي شد.
مقايسه تاريخ گزارش ها و نامه هاي اداري داخلي ساواك مي توان بر پايه 

مشاهده كرد كه مقامات اين سازمان پس از دريافت گزارش يازده صفحه اي 
از رادنيا و نيز خالصه پنج صفحه اي آن به برخي مسايل مطروحه حساسيت 

ي د 28نشان داده و پيگير آن شده اند. از جمله اداره سوم ساواك در تاريخ 
طي يك نامه رسمي و روي كاعذ سربرگدار در مورد رابطه  1346ماه 

داريوش همايون با عناصر اطالعاتي سيا در ايران به اداره هشتم نوشته شده 
اطالع واصله حاكيست كه نامبرده باال با عناصر اطالعاتي در ايران از «است: 

موسسه  جمله ژوزف گودين ـ راسياس ـ كانش در ارتباط بوده و از طرف
فرانكلين ماموريت هايي در خاورميانه و خاوردور به وي محول گرديده است. 
عليهذا خواهشمنداست دستور فرماييد ضمن تعيين صحت و سقم موضوع 

(صفحه » خالصه اي از سوابق مشاراليه را به اين اداره كل ارسال دارند.
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ه سوم ساواك به اين ترتيب روشن مي شود كه پيش از آن حتي براي ادار
مشخص نبوده كه آيا همايون با عناصراطالعاتي آمريكا در ارتباط است يا نه 
و روي همين حساب خواستار تعيين درستي يا نادرستي مطلب واصله شده 

  است، گويي كه از خواب پريده باشد. 



  نقش سند در تاريخ نويسي و تاريخ سازي

 ٩٢  108ي  آرش شماره

بالفاصله پس از اين نامه در كتاب سند ديگري چاپ شده كه تاريخ سه روز 
را دارد كه محتوا و تاريخ آن نشان مي دهد در  46بهمن بعد يعني اول 

پاسخ به نامه مورداشاره اداره سوم نوشته شده است. متن اين گزارش كه 
اين «آن را تنظيم كرده به اين شرح است: » جيحون«ماموري با نام مستعار 

روزها موضوع انتشار روزنامه آيندگان مورد بحث بعضي محافل اجتماعي 
يند روزنامه را موسسه فرانكين با همكاري عوامل آمريكايي و است. مي گو

سرمايه دكتر كريم اهري اداره مي نمايد. مي گويند داريوش همايون سال 
گذشته به وسيله آمريكايي ها به آمريكا دعوت شد و در آنجا نقش هاي 
آينده اي كه بايد به عهده بگيرد و برنامه هايي را كه بايد اجرا كند به او 

فهيم گرديد و اكنون با نفوذي كه در سنديكاي مطبوعات و موسسه ت
فرانكلين دارد و عواملي كه دور خود جمع كرده است توانسته روزنامه را 
اداره كند. مي گويند دولت نيز از هر گونه كمك هاي مالي و معنوي درباره 
اين روزنامه مضايقه نمي نمايد. مي گويند همايون و برزين دو عضو 

يكاي مطبوعات درست در دو قطب سياسي قرارگفته اند . برزين را سند
انگليسي ها و همايون را آمريكايي ها دراختيار دارند. به هر حال آيندگان به 
واسطه تبليغاتي كه عليه آن شده است آنطور كه بايد مورد توجه واقع نشده 

  »است.
اين پاسخ و گزارش فاقد هرگونه ارزش اطالعاتي است زيرا همانطور كه 
ديده مي شود هيچ اطالع قطعي در آن داده نشده بلكه بر مبناي شايعات و 
گفته هاي افرادي مجهول، و احتماال مجعول، مطالبي سر هم شده اند و فرد 

ه از مسئول به علت آن كه سند و مدركي در اين زمينه نداشته به استفاد
يعني تكرار شايعات كوچه و بازار بسنده كرده » مي گويند«و » مي گويند«

  است.
  

  
  

درعين حال اما بيفزايم كه گزارش ديگري هم درباره اسامي اعضاي سيا در 
ايران در اين كتاب منتشر شده كه نام داريوش همايون هم در آن ديده مي 

  شود. 
 30قبلي نيست و در تاريخ در اين گزارش كه اهميت! آن كم از گزارش 

هاشمي مدير دبستان مسعود و «فرستاده شده، مي خوانيم:  48فروردين 
كانديداي حزب مردم براي وكالت تهران كه انتخاب نگرديد اظهار نمود 
رقباي فراماسيونر ليست سيا را منتشر كردند. نامبرده اسامي عده اي را به 

  »شرح زير در اختيار گذارد.
تن از دولتمردان و مديران بخش خصوصي  54كه شامل در اين ليست 

است، از جمله اسامي زير ديده مي شود: بهمن شاهنده، سپهبد صفا تدين، 
داريوش همايون، سپهبد حسن طوفانيان، دكتر عاليخاني، خداداد 
فرمانفرماييان، سپهبد عزيزاهللا كمال، سپهبد حسن مبصر، دريادار فرج اهللا 

، اسماعيل رايين، جمشيد آموزگار، اميرقاسم معيني، رسايي، اردشير زاهدي
  هوشنگ انصاري، داريوش باتمانقليچ، كريم پاشا بهادري و...

اگر اين ليست از سوي نهاد فراماسونري منتشر شده بود مي بايد عالوه بر 
هاشمي كسان ديگري نيز آن را دريافت كرده و خبرچينان ديگري هم از 

باشند كه چنين امري در اسناد ساواك ديده وجود آن ليست گزارش داده 
  نمي شود. 

نكته ديگر اين كه فراماسونرها چگونه به اين ليست دست يافته اند و 
نفعشان در انتشار آن چه بوده است؟ ضمن آن كه انتشار ليست صاحب 
منصبان ايراني عضو سيا توسط فراماسونري در واقع به اين معني است كه 

سري و محرمانه جاسوسان خارجي در ايران دسترسي  فراماسونرها به ليست
داشته اند در حالي كه ساواك فاقد اين امكان بوده و اين امر تحقير آشكار 
توانايي سازمان اطالعات و امنيت ايران توسط فراماسونري است كه تا حدي 

  دور از ذهن است.
از  بر اين پايه به نظر مي رسد كانديداي شكست خورده نمايندگي مجلس

آنجا كه مي دانسته شخصا اعتبار الزم براي جلب توجه و اعتماد ساواك به 
محتواي چنين ليستي را ندارد اعالم كرده اين ليست را فراماسيونري منتشر 
كرده است. در مورد انگيزه يك مدير سياسي و جاه طلب مدرسه در مبادرت 

راب كردن ديگران به تهيه و انتشار اين ليست مي توان از انتقام گيري و خ
تا جلب توجه و دريافت احتمالي حق السكوت از ساواك و... را برشمرد، ولي 
جالب آن است كه رهبر عمليات ساواك در پايين اين گزارش مرقوم كرده 

در حالي كه قاعدتا » تحقيق مستقيم از نامبرده به صالح نمي باشد.«است: 
مار زيادي از دولتمردان پرسش و بازجويي از فردي كه چنين اتهامي به ش

ارشد رژيم زده است را بايد نخستين گام كشف حقيقت دانست. البته اگر 
  كسي در پي دستيابي به آن باشد.

*****  
مي » زندگينامه«در ادامه آشكارسازي و افشاي وابستگي همايون به سيا در 

سازمان سيا تصميم مي گيرد جهت ورزيده «خوانيم كه پس از مدتي 
دادن آموزش هاي الزم، همايون را براي مدتي به آمريكا اعزام ساختن و 

با پوشش  1339دارد تا در آينده استفاده بهتري از او داشته باشد. در سال 
  »وزارت خارجه، همايون را دعوت به آمريكا مي نمايند.

سندي كه بر اين امر ارائه شده متن تايپ شده كوتاهي است از خود همايون 
اي دريافت گذرنامه و يا اجازه خروج به ساواك نوشته است. كه احتماال بر

همايون در اين متن پس از ذكر نام و تاريخ تولد و نام پدر و ديگر 
مشخصات شناسنامه اي خود، به تحصيالت ابتدايي و متوسطه، فعاليت در 
حزب سومكا، تحصيل در دانشكده حقوق تهران و كار در موسسه اطالعات 

اخيرا از طرف وزارت خارجه آمريكا و معرفي «شته است: اشاره كرده و نو
روزنامه اطالعات به مدت چهار ماه براي مطالعه در امور روزنامه نگاري و 

] 1339بازديد آمريكا به آن كشور دعوت شده ام و تا بيستم اسفند ماه [
  »بايد حركت كنم.

اره سفر در واقع مي توان مهمترين و صادقانه ترين گزارش به ساواك درب
همايون به آمريكا را نوشته خود وي دانست زيرا سند ديگري در اين زمينه 
در دست نيست و آنچه گردآوري شده گزارش هاي انشا گونه و بدون منبع 

  و مرجع ماموران بي نام و نشان ساواك است 
از ماموريت داريوش همايون براي نفوذ به » زندگينامه«در بخش بعدي 

ميان آمده است. مامورامنيتي وزارت اطالعات جمهوري جبهه ملي سخن به 
» سيا«سازمان جاسوسي آمريكا  1339در سال «اسالمي مي نويسد: 

تصميم مي گيرد با رخنه دادن عناصري به داخل جبهه ملي اين گروه 
سياسي رادر اختيار خود در آورد. در پي اين تصميم داريوش همايون و تني 

ريكا را وارد جبهه ملي نمود. اين عده كه غالبا چند از فارغ التحصيالن آم
تحصيل كرده دانشگاه هاروارد آمريكا بودند در جبهه ملي به دسته 
هارواردي ها معروف شدند. همايون به كمك دكتر غالمحسين صديقي وارد 
جبهه ملي شد و در كميسيون حقوق و اجتماعي جبهه ملي مشغول به 

  »فعاليت شد... 
مده است كه بي پروايي دسته هارواردي ها و حتي بيان در ادامه مطلب آ

جمالت تند و ناسزا عليه شاه سبب شد تا ديگر اعضاي جبهه ملي نسبت به 
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فعاليت هاي آن ها مشكوك شده و به مصدق گزارش نمايند. مصدق هم 
دكتر مصدق «كميته اي را مامور مي سازد تا تحقيقات الزم را انجام دهد. 

نفراز نفوذي ها  27تجلسات تهيه شده موفق مي شود پس از مالحظه صور
آن ها را  1340منجمله داريوش همايون را شناسايي و در نيمه اول سال 

  »اخراج نمايد.
اين روايت تخيلي تر از آن است كه نيازي به تكذيب داشته باشد. تنها يك 
پرسش براي نشاندادن شرايط كافي است و آن اين كه جبهه ملي كه در 

شاهد مشاركت داريوش همايون در تظاهرات عليه دكتر  32مرداد  28روز 
مصدق و به نفع شاه بوده است چگونه مي توانسته با عضويت داريوش 
همايون در جبهه ملي موافقت كند و بعد مصدق او را شناسايي و اخراج 
نمايد؟ يعني غير از دكتر مصدق فرد ديگري در جبهه ملي نبوده كه فعاالن 

  خالف را بشناسد و مانع ورودشان به تشكيالت شود؟سياسي م
مامور وزارت اطالعات جمهوري اسالمي سه دهه بعد به سهم خود اين متن 
را دستكاري كرده و با افزودن جمالت و تفسيرهايي آن را هدفمندانه به 
خدمت گرفته است. براي نمونه در متن گزارش مامور ساواك آورده شده 

به نظر مصدق مي رسد دستور اخراج آن ها را مي  وقتي اين صورتجلسات«
نفر از جمله داريوش  27در حدود  1340دهد. در نتيجه در نيمه اول سال 

مي بينيم كه در اين متن حرفي از » همايون از جبهه ملي اخراج مي شوند.
  شناسايي نفوذي ها از جمله همايون توسط مصدق نيست.

) 1387(هامبورگ » و روزگارممن «ضمن آن كه به روايت همايون در 
دوباره وضع  39از سال «موضوع اصال اين گونه نبوده است. او مي گويد: 

ايران عوض شد و شاه كه به بن بست خورده بود برگشت به سوي جبهه 
ملي... شاه با سران جبهه ملي در مذاكره وارد شد و خليل ملكي هم به 

اشكالي ندارد كه عناصر  ديدار شاه رفت كه مشهوراست... و شاه گفت كه
، 1330مخالف در حكومت بيايند... ما در آن موقع محفلي داشتيم از سال 

حسين مهدوي بود، من بودم، سيروس غني بود، فريدون مهدوي بود، دو 
نفر ديگر هم بودند، فضل اهللا معتمدي و هدايت متين دفتري. پنج شش 

صديقي هم آشنا شده نفري بوديم. جلسات منظمي داشتيم و با غالمحسين 
بوديم و... جلساتي هم با او داشتيم و قرار بود كه كنگره جبهه ملي دوم را 
تشكيل بدهند... برنامه اي نوشتم براي جبهه ملي كه مقدمه اش دنباله 

نوشته بودم  1332همان مقاالتي بود كه خطاب به هواداران جبهه در سال 
شعار بيشتر ندارد و اسلحه  كه جبهه ملي از لحاظ سياسي فقير است و يك

اش هم دانشگاه تهران است و مي بايد يك جنبش مردمي بشود در خدمت 
توسعه ايران.... برنامه اي در اين زمينه براي جبهه ملي تهيه كردم كه در 
كنگره شان طرح شود. بردند نشان دادند. منتها يكي از سران جبهه ملي 

مي نويسد اصال وارد اين بحث ها گفته بود كه نبايد كسي كه در اطالعات 
بشود. چون اطالعات را تحريم كرده بودند. به هر حال هيچ اقبالي ازآن 
برنامه كه نوشته بودم نشد و من هم ديگر با آن ها تماسي نگرفتم. تماسم با 
صديقي هم قطع شد. براي اين كه سودي نداشت. ديدم نمي شود... شاه هم 

قانون اساسي را بپذيرد، يعني پادشاهي را، كه از جبهه ملي دعوت كرد كه 
و حكومت را تشكيل بدهد آن ها زير بار نرفتند و من بكلي ديگر از جبهه 

 76(صفحه هاي » ملي قطع اميد كردم و هيچوقت تماسي با ايشان نگرفتم.
  )77و 

تفاوت آنچه مامور ساواك درباره رابطه همايون و جبهه ملي گزارش داده با 
يون نشاندهنده آن است كه دستگاه امنيتي وقت ايران نه گفته هاي هما

شناختي از مسايل درون جبهه ملي به عنوان يك تشكيالت مطرح ايران 
داشته است و نه از نحوه فعاليت هاي روزنامه نگار و انديشه پردازي به نام 
همايون. نتيجه اين شناخت نادرست طبعا برداشت هاي نادرست ـ در حد 

اواك را در پي داشت و به تصميمات نادرستتر ـ در حد خودفريبي ـ س
خودكشي ـ منجر شد. به نظر نمي رسد وزارت اطالعات جمهوري اسالمي 

  با تكرار و تغليظ آن اشتباهات به بازده متفاوتي دست يابد.

*****  
موضوع ديگري كه در متن گزارش يازده صفحه اي ساواك آورده شده 

ي و نيز اسراييل است. موضوع اين دو سفر را مساله سفر همايون به اندونز
چهل روز پيش از آن اسماعيل رائين در جلسه هيئت مديره سنديكاي 
نويسندگان و به عنوان دليل مخالفت با ادامه عضويت داريوش همايون 

يك هفته پيش از انتشار اولين شماره مطرح كرده بود. به اين ترتيب كه 
مديره سنديكاي نويسندگان و خبرنگاران  روزنامه آيندگان، در جلسه هيات

مطبوعات به مناسبت اين كه داريوش همايون سرمايه گذار و مدير روزنامه 
در حالي كه  آيندگان شده، بحثي درباره استعفاي وي مطرح مي شود

به گزارش مامور ساواك ـ همان . همايون درآن نشست حضور نداشته است
اسماعيل] «[تشكيل شد،  46آذر  19 رادنيا ـ در اين جلسه كه در تاريخ

رائين مي گويد اگر همايون خبرنگار ـ نويسنده ـ مترجم يا عكاس روزنامه 
مذكور است كه عضويت او در سنديكا بالمانع است. در غير اين صورت چون 
سنديكاي ما بعلت عضويت مسعود برزين كارمند كنسرسيوم مدتي در مظان 

داشت و اكنون داريوش همايون بازرس و ] [قراراتهام وابستگي بكنسرسيوم 
دبير موسسه فرانكلين مي باشد و سه تن از دوستانش كه در آيندگان كار 
مي كنند عضو هيئت مديره هستند و لذا بهتر است ايشان استعفا بدهند 
بخصوص كه موسسه فرانكلين به وسيله سازمان جاسوسي آمريكا (سيا) در 

اين سازمان قيد شده كه يكي از هدف  دنيا تشكيل شده و در اساسنامه
هايش چاپ كتب ضد كمونيستي است و با توجه به اين كه داريوش 

سفر بنام روزنامه نگار بخارج از كشور كرده و  21همايون در مدت سه سال 
در هنگام سقوط سوكارنو در اندونزي بود و در وقايع شش روزه جنگ اعراب 

ذا براي رفع هر گونه ابهام بهتر است و اسراييل در اسراييل بسر مي برد ل
  »ايشان از عضويت سنديكا كنار روند.

جلسه البته به علت تشتت آرا تصميمي درباره كناره گيري  حاضران در
حضور داريوش با موضوع به جلسه بعد و بررسي د و نهمايون نمي گير

  همايون موكول مي شود.
ل تلقي مي شود و او بي اظهارات رائين ولي از ديد مامور ساواك وحي منز

آن كه درباره درستي آن تحقيقي انجام دهد هنگام نگارش گزارش فعاليت 
هاي داريوش همايون، آن را با شاخ و برگ بيشتري در كارنامه فعاليت 

او [داريوش همايون] در مدت سه سال «سياسي وي اينگونه وارد مي كند: 
ري از حوادث جهاني در اين سفر به خاورميانه و خاوردور كرد و در بسيا 21

ـ در ايامي كه اندونزي دستخوش  1دو منطقه جهان او سفر نمود چنانچه: 
بحران و حوادث شوم بود، او بدين كشور سفر كرد به دوستانش مي گفت 
براي رسيدگي به امور فرانكلين به اين كشور سفر مي كند. در حالي كه 

ي خود را روزنامه نگار معرفي مي گذرنامه اش روزنامه نگاري بود و در اندونز
كرد. پس از سقوط دكتر سوكارنو، روزنامه اطالعات به نقل از خبرگزاري 

مامور جاسوسي آمريكا  480هاي خارجي نوشت كه در سقوط سوكارنو 
  شركت داشتند.

ـ چند روز قبل از آغاز جنگ شش روزه (اعراب و اسراييل) او از تهران به  2
دوسي در همان ايام خبري منتشر كرد كه عكس اسراييل رفت. مجله فر

همايون نيز بدان ضميمه بود در اين خبر او نوشت كه همايون به اروپا سفر 
كرده است. بعداز دو هفته همين مجله نوشت كه همايون به اسراييل سفر 
كرده است و خود او بعد از مراجعت سفر تلفني به سردبير فردوسي گفت 

رفته است. با اين حال چرچيلها (كتاب جنگ شش كه اتفاقا به اسراييل 
روزه) كه در لندن چاپ شد نوشته اند كه ماموران سي ـ اي ـ ا، آمريكا قبل 

  »از وقوع حادثه، حمله اسرائيل باعراب را به جانسون اطالع داده بودند.
صرف نظر از انشاي اين متن كه نشاندهنده ميزان سواد نويسنده آن است، 

امور ساواك با كنار هم قراردادن سفر همايون به اندونزي و روشن است كه م
كوشش در نشاندادن تناقض بين نوع گذرنامه همايون و سركشي وي به 
شعبه موسسه انتشاراتي فرانكلين در اندونزي، و نيز اشاره به خبري ناموثق 
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از روزنامه اطالعات آنهم به نقل از خبرگزاري هاي خارجي بدون آن كه 
د منظور كدام خبرگزاري است به اين مضمون كه در سقوط مشخص باش

مامور جاسوسي آمريكا شركت داشتند، در واقع قصد دارد القا  480سوكارنو 
جاسوس آمريكايي است كه در  480كند كه داريوش همايون يكي از آن 

  سرنگوني دولت سوكارنو دست داشته است.
سراييل نيز به كار برده همين شيوه در مورد برخورد به سفر همايون به ا

شده است. اشاره به سفري كه قرار بوده پنهان بماند ولي لو رفته، و تاكيد بر 
خبري كه حاكي است ماموران سيا حمله اسرائيل به اعراب را پيشاپيش به 
دولت آمريكا اطالع داده بودند، براي تلقين اين امر بكار رفته كه همايون كه 

يل بوده يكي از جاسوساني بوده كه وقوع پيش از شروع جنگ در اسراي
  جنگ را پيش بيني كرده و خبر داده اند.

» داريوش همايون به روايت اسناد ساواك«تعجب آور نيست كه نويسنده 
  مطالب همتاي امنيتي خود را برداشته و آن را عينا تكرار كرده است.

وري پرسش اصلي اين است كه آيا وظيفه و هدف يك نهاد امنيتي جمع آ
اطالعات درست و واقعي درباره افراد و گروه هاي اجتماعي سياسي است يا 
مونتاژ شايعه و تخيل و خبر؛ و فروش اين معجون به خود و دستگاه سياسي 
تصميم گيرنده كشور؟ و آيا چنين مسئوالني هرگز با خود انديشيده اند كه 

  بازنده واقعي در اين ميدان كيست؟ 
، 1339ابطه داريوش همايون و جبهه ملي در سال همانطور كه در مورد ر

از آن ماجرا نقل شد، در مورد ماجراي سفرهاي » من و روزگارم«روايت 
همايون به اسراييل و اندونزي نيز نگاهي به آنچه خود وي مي گويد تصوير 

اول باري كه به اسرائيل دعوت «دست اول و بهتري به ما ارائه مي كند: 
ود. آن وقت هم يك برنامه خيلي وسيعي داشتند.از ب 1342شدم، در سال 

گروه هاي مختلف اجتماعي ايران دعوت مي كردند به اسرائيل براي آشنايي 
با آن كشور، و من رفتم و تحت تاثير آنچه كه آن ها در آن صحراي بي آب 
و علف يا باطالقي مي كردند قرار گرفتم كه واقعا بسيار خوب كار كرده 

  بودند... 
پيش از انتشار آيندگان در راه اروپا و  1967/  1346دوم در سال سفر 

ديدار نمايشگاه ماشين هاي چاپ بود و جنبه بكلي شخصي داشت... سفر 
به اسراييل چند روز پيش از آغاز جنگ شش روزه روي داد.  46/67سال 

پيش از سفر در يك مصاحبه تلويزيوني در تهران پيش بيني كرده بودم كه 
هد شد و اعراب شكست خواهند خورد... از سفر من چند تني جنگ خوا

همكاران مطبوعاتي آگاهي داشتند و ذهن خيالپرور دوست و دشمن ميان 
آن پيش بيني دقيق و مسافرت من رابطه اي شيطاني برقرار كرده بود. من 
سه چهار روزي كه در تل آويو و اورشليم ماندم شاهد بسيج ارتش اسراييل 

خيره از زن و مرد بودم و تا خبر انتصاب ژنرال موشه دايان به و سربازان ذ
وزارت دفاع را شنيدم به دفترهواپيمايي رفتم و روز پنج ژوئن به پاريس 
پرواز كردم. برايم مسلم بود كه جنگ هر لحظه آغاز خواهد شد و فرداي آن 

» روز نيروهاي اسرائيل كامل ترين صورت جنگ برق آسايي را آغاز كردند.
  )98(صفحه 

اگر حضور اتباع خارجي در هنگام وقوع تحوالت اجتماعي يك كشور نشانه 
دخالت آن افراد در مسايل داخلي كشور محل اقامتشان باشد به راحتي مي 

ايران كه هنگام وقوع آن شمار زيادي از  57توان گفت كه انقالب سال 
ي از مداخله خارجيان در ايران و به ويژه در تهران زندگي مي كردند ناش

بيگانگان است. و اين امر را به همه انقالب ها، كودتاها و تغييرات جوامع 
  جهاني اشاعه داد.

توضيح همايون در مورد شركت وي در كودتاي اندونزي خواندني تر و به 
شبي در اوايل آيندگان در «گفته خودش باورنكردني تر است. مي گويد: 

  داشتم و ديررسيدم. دوستان از دكتر  خانه يكي از دوستان مطبوعاتي دعوت
سيروس آموزگار سراغم را گرفته بودند او با شوخ طبعي معمول خود گفته 

  بود مگر نمي دانيد رفته است در اندونزي كودتا كند. كودتاي سوهارتو سه 

  
اگر اسناد ساواك درباره داريوش همايون را مشتي نمونه خروار براي 

ناد آن سازمان در نظر بگيريم، اسبررسي و تعيين كيفيت ساير 
توان گمان برد وقتي مجموعه اطالعات ساواك درباره شخصي كه  مي

به هر حال همكار رژيم بوده و فعاليت آشكاري داشته، چنين 
مغشوش، درهم، نادرست و بي پايه بوده است، آنگاه اسناد و مداركي 

راد مخالف كه سازمان اطالعات و امنيت كشور درباره سازمان ها و اف
زان از واقعيت را در بر گردآوري كرده بوده است تا چه مي

  اند. گرفته مي
  

سال پيش از آن و يك سال پس از سفر چند روزه من براي بازرسي دفتر 
فرانكلين جاكارتا و تنها سفر من به آن كشور صورت گرفته بود ولي آن 

گولخور در  و به صورت باور عمومي روشنفكران شوخي همه جا بازگو شد
آمد و من مسئول ترتيب دادن كودتاي سيا در اندونزي شناخته شدم. اين 
باور به اسناد ساواك هم راه يافت كه پس از خواندن مجموعه اسنادش 
درباره خودم كه در كتابي از سوي واواك جمهوري اسالمي انتشار يافته 

ندونزي تا است ندانستم كدام با من دشمن تر بوده اند؟ افسانه كودتاي ا
سال هاي بعد از انقالب اسالمي هم كشيد و دوستان چپ و مترقي و 
ضدامپرياليست همچنان بر آن باور بودند و دكتر سيروس آموزگار خود را 

  )99(صفحه » شوخي اش را توضيح دهد.» روزگار نو«ناگزير ديد دوبار در 
خود پرسيد مي توان اين توضيح همايون را رد كرد و نپذيرفت ولي بايد از 

كه مگر همايون چه اطالعات وسيعي از شرايط اجتماعي و تاريخي اندونزي 
داشته كه بتواند در انجام طرح كودتايي در آن كشور مشاركت فعال و موثر 
داشته باشد و حضورش در هنگامه جدال و آشوب و حكومت نظامي در 

همپايه خيابان ها ضروري باشد. و آيا در ميان ماموران سيا فردي كه 
  همايون كارشناس مسايل اندونزي باشد يافت نمي شده است.

*****  
مطلب آخري كه در اين نوشتار بررسي مي شود موضوع انتشار روزنامه 

  است كه به  داليل مختلف حساسيت بسياري را برانگيخت.» آيندگان«
كه توسط وزارت اطالعات جمهوري اسالمي به عنوان » زندگينامه«در 

سازمان  1346در سال «اسناد اين كتاب ارائه شده مي خوانيم: تفسيري بر 
تصميم مي گيرد جهت تاثيرگذاري بيشتر بر » سيا«جاسوسي آمريكا 

افكارعمومي و پياده كردن اهداف خود در ايران روزنامه اي را تاسيس نمايد. 
در اين مقطع داريوش همايون را بهترين كانديدا براي اجراي اين تصميم 

چرا كه وي در ماموريت هاي مختلف توانسته بود خود را در رديف يافتند 
بهترين ماموران آن سازمان در آورد. طبق اسناد بدست آمده از النه 

) 1346شهريور  18( 1967سپتامبر  9جاسوسي آمريكا مارتين هرتز در 
من با داريوش همايون مكالمات «طي گزارشي در اين باره مي نويسد: 

ماه هاي اخير و در ارتباط با به راه انداختن روزنامه  جالبي در جريان
آيندگان به توسط او داشته ام... او همچنين بسيار مطلب خوانده، باوجدان و 
باهوش و نويسنده اي زبردست (از نقطه نظر معيارهاي ايران) است. به 
عنوان رئيس سنديكاي روزنامه نگاران وي ممكن است كه در عين حال 

ه اي داشته باشد. همايون كه تحصيل كرده آمريكاست (در نفوذ فزايند
هاروارد و در پي بورس كه به توسط بيل ميلر براي او فراهم شده بود) 
عالقمند به حفظ تماس با ما مي باشد. من معتقدم كه او بسيار فراتر خواهد 

  »رفت و به هر صورت او يك همصحبت بسيار جالبي است...
يقت با هيچ ذره بين و دوربيني نكته اي كه در اين گزارش اما در حق

نشاندهنده اقدامي براي تاسيس روزنامه در ايران توسط آمريكا باشد ديده 
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نمي شود. ضمن آن كه البته باب اجتهاد همواره باز است و مي توان 
سخنان مارتين هرتز را بگونه اي ديگر هم فهميد و تفسير كرد. از صفت 

نويسنده اي «، »باهوش«، »باوجدان«، »ندهبسيار مطلب خوا«هايي چون 
عالقمند به حفظ تماس با ما «و حتي » همصحبت جالب«، »زبردست
نيز مفهوم مامور سازمان سيا بودن و يا تمايل به شدن را نمي » [آمريكا]

  توان بيرون كشيد.
را سيا به راه انداخت پس چگونه است » آيندگان«تازه اگر قبول كنيم كه 

براي  1346ود دو هفته پس ازاين مكالمه يعني در مهر كه همايون حد
تهيه سرمايه اوليه و چاپخانه آن، مطابق ادعاي اسناد ساواك، به نمايندگي 
اسرائيل در تهران متوسل مي شود؟ اگر به بيان صريح وزارت اطالعات 

جهت تاثيرگذاري بيشتر بر «تصميم گرفت » سيا«جمهوري اسالمي، 
كردن اهداف خود در ايران روزنامه اي را تاسيس افكارعمومي و پياده 

، چرا بايد پاي دولت اسراييل را با تقاضاي حمايت سياسي و مالي از »نمايد
آن دولت به اين قضيه باز كند و دستكم بخش هاي مذهبي جامعه ايران ـ 

  بكشاند؟» آيندگان«از جمله بازار و روحانيت ـ را ازهمان آغاز به مقابله با 
داريوش (« 46تير ماه  31ديگر مگر در گزارشي از ساواك به تاريخ از سوي 

) يعني هفته ها پيش از ديدار 77، صفحه »همايون به روايت اسناد ساواك
درباره چگونگي «همايون با مارتين هرتز و مئير عزري آورده نشده است: 

 ايجاد اين نشريه [آيندگان] بايد متذكر شد كه در حدود يكسال و نيم پيش
داريوش همايون... با تيمسار پاكروان وزير وقت اطالعات مالقات كرد و با 
توجه و تذكر به اين كه روزنامه هاي كنوني (اطالعات و كيهان) نه مورد 
تاييد دولت هستند و نه مردم، فكر خود را در مورد ايجاد يك واحد 

ع آقاي مطبوعاتي با ايشان در ميان گذاشت و ايشان نيز جريان را به اطال
نخست وزير رساند و بعدا همايون چند بار با آقاي نخست وزير مالقات نمود 
و آقاي نخست وزير هم بعد از اين مالقات ها فكر آن ها را پذيرفت و وعده 
همه گونه كمك به آن ها داد و حتي آمادگي خود را براي همكاري با آن ها 

دند و شاهنشاه نيز اعالم كردند و ضمنا جريان امر را به شرفعرض رسان
  »اجراي چنين برنامه اي را مورد تاييد قرار دادند.

اين جريانات مدت يكسال و چند ماه بطول «درادامه اين گزارش آمده است: 
انجاميد و بطوري كه هفته گذشته گفته شد در آخرين مراحل از طرف 
تيمسار نصيري با اجراي اين نقشه مخالفت شده است ولي بعدا از طرف 

هنشاه آريامهر دستور اكيد صادر گرديده كه براي انتشار روزنامه آيندگان شا
كمك هاي الزم از طرف دولت بشود و قراراست در مرحله اول مبلغ يك 
ميليون تومان به شركت وام داده شود و بعد يكي از بانك ها نيز كسري 

  »سرمايه شركت را در اختيار بگذارد.
حمايت وزيراطالعات، نخست وزير و از پرسيدني است كه وقتي موافقت و 

حاصل شده بوده و » آيندگان«همه باالتر پادشاه مملكت از تاسيس روزنامه 
سرمايه الزم هم از سوي منابع دولتي تامين شده ديگر چه نيازي به 
دريوزگي اجنبي بوده است و آنگاه اين پرسش پيش مي آيد كه اصوال بر 

اك كه نمونه هايش را در اين نوشتار اين گونه گزارش هاي خبرچينان ساو
  به محك كشيده ايم چه عياري از حقيقت مي توان زد.

در گزارش باال درعين حال نكته مهمي وجود دارد كه الزم است از كنار آن 
بي اعتنا رد نشويم. خوانديم كه پس از موافقت و تاييد شاه و نخست وزير و 

سار نصيري [رييس ساواك] با در آخرين مراحل از طرف تيم«وزيراطالعات، 
اين امر كوچكي نيست و بهتر است ». اجراي اين نقشه مخالفت شده است

داليل آن را بيابيم. از آنان كه دستي در اين قضيه داشتند تنها داريوش 
همايون مطالبي به جا نهاده است و لذا به نظر مي رسد چاره اي جز مراجعه 

  نباشد. » من و روزگارم«مجدد به 
تمام دستگاه از اين كه روزنامه مستقلي صبح «ريوش همايون مي گويد: دا

ها منتشر بشود، و فكر مي كردند من با اين روزنامه خيلي كارها مي توانم 
بكنم نگران بود. مي ترسيدند كه مبادا اين روزنامه از اختيار در برود و 

كومتي دردسر تازه اي در فضاي متوقف آن سال ها درست بشود. دستگاه ح
خاطرش از من آسوده نبود. هويدا و احتماال علم [وزير دربار] نظر موافق 
داشتند و خود نعمت اهللا نصيري رئيس سازمان امنيت نيز چون با [روزنامه] 
اطالعات بسيار دشمن بود و كينه شخصي داشت و من هم با اطالعات 

اطالعات درافتاده بودم ميل داشت كه من يك روزنامه عصر به رقابت با 
دربياورم. و بر سر اين موضوع جنگي در گرفته بود.من بارها به هويدا گفتم 
ما نمي توانيم رقابت كنيم. ما مي خواهيم روزنامه صبح بنويسيم و اين 
سنت را زنده كنيم كه در ايران از بين رفته است... اين موضوع سرانجام در 

شد؛ و من ثابت كردم جلسه اي در اواخر با هويدا و نصيري سه نفري حل 
رقابت امكان ندارد... در حالي كه يك روزنامه صبح مي تواند وزنه روزنامه 
هاي عصر را كم بكند، و اين استدالل پذيرفته شد... به هر حال راه حلي كه 
به نظرشان رسيد اين بود كه خود دولت در اين روزنامه شريك بشود و 

شد كه هر وقت من فيلم ياد كنترل پنجاه و يك درصد سهام با دولت با
هندوستان كرد بتوانند جلوي مرا بگيرند... چهل و نه درصد سهام را من و 
دو تن از دوستانم تامين كرديم و بقيه از طرف هويدا داده شد... بودجه 

  )84(صفحه » محرمانه نخست وزيري. خود هويدا داد.
ي است كه اين مطالب كه من شخصا هيچ شكي در درستي آن ندارم، نكات

چهل و اندي سال پس از آغاز انتشار آيندگان عيان شد و در سال هاي 
پيش از انقالب كمتر كسي از آن آگاه بود. در نتيجه در آن زمانه سكه 
شايعه در بازار ناآگاهي و سراي حسادت رواج داشت و خفيه نويسان جز بر 

ي آن كه حتي آن نبودند تا اگر سكه اي در دستي ديدند راپرتش را بدهند ب
  صالح بدانند در پي آن باشند كه سكه از كدام جيب بيرون آمده است.

هايي كه خبر از خريد دستگاه رتاتيو از »مي گويند«به هر حال برخالف 
اسراييل مي دادند، داريوش همايون كه اعتبار و وام الزم را از دولت دريافت 

ش، چاپخانه اميدنو واقع كرده بود يك سال پس از آغاز انتشار روزنامه مطلوب
خريداري كرد و آن را به مجاورت دفتر  1347در ناصرخسرو را در دي ماه 

منتقل نمود و نام آن را به چاپخانه يادگار تغييرداد. خبر » آيندگان«روزنامه 
اين تغيير و تحول را وزارت اطالعات در نامه اي به اطالع سازمان اطالعات و 

اين تغيير نام و نيز اين واقعيت كه فروشنده امنيت كشور رساند. هرچند 
چاپخانه فردي كليمي بود تغييري در ذهنيت شماري از مخالفان نداد و مي 
بينيم كه مرغشان حتي پس از چهار دهه كماكان يك پا دارد. بطوري كه 

داريوش همايون «مي خوانيم: » داريوش همايون به روايت اسناد ساواك«در 
حمايت صهيونيست ها بود. از جمله كمك هاي آن ها همواره مورد توجه و 

 28فروش چاپخانه اميدنو متعلق به يك يهودي به نام نجات اهللا يزداني در 
مي باشد... تغيير نام چاپخانه و تغيير محل آن را مي توان در  1347دي 

راستاي مخفي داشتن كمك هاي صهيونيستي به روزنامه آيندگان ارزيابي 
  )28(صفحه » كرد.

اما وابستگي به صهيونيسم و سيا تنها شايعه هايي نبود كه درباره 
بر سر زبان ها بود. صحبت هاي ديگري هم گهگاه اينجا و آنجا » آيندگان«

يعني يك هفته پس از  1346مي شد. به اين مطلب كوتاه كه دوم بهمن 
نند نعل وارونه مي ز«زير عنوان » مرد مبارز«در روزنامه » آيندگان«انتشار 

چاپ شده و به عنوان يك سند در پرونده » ولي دم خروس پيداست
گوشه اي از واقعيات «نگهداري شده و سپس به ادعاي اين كه » آيندگان«

مورد استفاده وزارت اطالعات جمهوري اسالمي قرار » را بيان مي دارد
روزنامه پر صفحه آيندگان در شماره ديروز خود «گرفته است توجه فرماييد: 

عل وارونه زده بود به اين معني كه چون شايع شده اين روزنامه وابسته به ن
وزارت اقتصاد است و اگر دكترعاليخاني به تشكيل حزب دست بزند 
آيندگان را ارگان خود خواهد كرد انتقاد ماليمي از وزارت اقتصاد كرده بود 

انند تا شايعه وابسته بودن از بين برود ولي مثل اين كه حضرات نمي تو
مواظب باشند دستشان خوانده نشود زيرا چند سطر پايين تر از اين كه 
اسراييلي ها جيپ هاي ساخت شوروي اعراب را ربوده اند اظهار خوشوقتي 
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كرده اند. مخلص شنيده بودم كه اين روزنامه نسبت به اسرائيل اگر 
هم وابستگي نداشته باشد سمپاتي دارد ولي آن را باور نمي كردم و حاال 

باور نمي كنم ولي از راه همكاري مي خواهم بگويم رفقا همين سبك 
چيزنويسي است كه باعت پيدايش چنين شايعه ها مي شود. آخر به من و 
تو چه كه اسرائيل قوي است؟ مگر چه احساس يا منافع مشترك با اسرائيل 
داريم؟ ما كه با هيچ ملت عربي مخالف نيستيم. تنها حرفمان اينست كه 

امداران مصر و سوريه ملت خود را زنجير كشيده اند و ضمنا نسبت به زم
  »منافع و مصالح ما هم سوء نظردارند.

اين اعتراض هاي كوچك و اعمال نامرئي فشار كه در عين حال عالقه 
و خواست » آخر به من و تو چه«نويسنده را به برقراري سانسور در لواي 

برمال مي سازد، در آن سال ها نويسنده ديگر » سبك چيزنويسي«تغيير 
بتدريج خود را به  1358طبعا امكان بروز و گسترش نيافت ولي از آغاز 

ـ نشان » امام آيندگان نمي خواند«صورت هاي گوناگون ـ مشهورترينشان 
  داد تا سرانجام به جايگاه امروز مطبوعات ايران رسيديم. 

*****  
مايون به روايت اسناد داريوش ه«شايد خنده دارترين گزارشي كه در 

منتشر شده و تخيل بيشترين سهم را در محتواي آن دارد گزارشي » ساواك
بر آن ديده  1347خرداد  16ريخ است كه تا» سپاس«منبعي به نام 

حدود يك هفته قبل آقاي ناصر زنجاني «شود. در اين سند آمده است:  مي
همكاران سرپرست نشريات كيهان در اصفهان ضمن صحبت با يكي از 

يراژ آن ها اظهار داشته راستي مطبوعاتيش درباره مطبوعات مملكت و ت
داني روزنامه آيندگان ارگان دولت اسرائيل است؟ و وقتي دوستش اظهار  مي

تعجب كرده اضافه نموده بله آقاي داريوش همايون رئيس سازمان جاسوسي 
كشور اخيرالذكر سيا در ايران است و در زمان جنگ اعراب و اسرائيل نيز در 

  بود و در طرح نقشه هاي جنگي با موشه دايان همكاري مي كرد.
حدود چهار روز قبل نيز عين همين گفته ها را درباره روزنامه آيِندگان 
آقاي حسينعلي كاوه سرپرست كيهان در خوزستان به زبان مي آورد و نكته 

آقاي فرهمند قابل توجه اين كه در گچساران هم مطلبي در همين زمينه از 
(مدير داروئي) شنيده شد و نامبرده اخير مي گفت چند نفر يهودي كه با 

  »دولت اسرائيل همكاري دارند براي روزنامه آيندگان كار مي كنند.
نظر به اين كه دليلي «رهبر عمليات در پايين اين گزارش نظر داده است: 

ن مي توان تا براي جعل يا تحريف خبراز طرف منبع وجود ندارد به صحت آ
  »اندازه اي اطمينان نمود.

منظور فرد مسئول و به اصطالح رهبر عمليات البته آن است كه مامور 
ساواك مطلبي را از ذهن خود به متن گزارش نيفزوده و در گزارش دهي و 
انتقال مطلب رعايت صداقت شده است. اين روش گرچه امر مثبتي است اما 

د كوششي از سوي دستگاه دولت براي كافي نيست و در اين اسناد شاه
روشنگري نيستيم و دولت در اين زمينه منفعالنه برخورد مي كرده كه به 
تدريج سبب گسترش شايعه پراكني و تسلط نيروهاي مذهبي در جنگ 

  رواني شده است.
آخرين سندي كه به آن مي پردازيم، سندي است كه در آن، هم ادعاي 

توسط دولت اسراييل و هم ادعاي عضويت  تامين مخارج روزنامه آيندگان
سند در واقع گزارشي است به تاريخ  داريوش همايون در سيا شده است. اين

خورشيدي] كه بر پايه اظهارات حميد همايون  1355[ 2535دي ماه  22
عموي داريوش همايون به يك مامور ساواك تنظيم شده است. در اين  پسر

عموي داريوش  كه خود را پسر« گزارش آورده شده كه حميد همايون
همايون قلم مقام دبيركل حزب رستاخيز معرفي نموده و به شغل 
خبرنگاري روزنامه رستاخيز مشغول است، اظهار داشته كه دولت اسراييل 

) C.I.Aمخارج روزنامه آيندگان را مي پردازد و داريوش همايون عضو سيا (
آقاي داريوش همايون  ضمناً سازمان اطالعات مركزي آمريكا در ايران است.

تحت الحمايه آقاي اردشير زاهدي است كه برادر همسر داريوش همايون 

مي باشد. حميد همايون دكتر منوچهر اقبال را رئيس شبكه سيا در ايران 
خوانده و گفت سازمان سيا تالش مي كند تا آنان اردشيرزاهدي را در ايران 

  »به نخست وزيري برساند.
ر پاسخ به اين گزارش، از سوي اداره هشتم رسما تقاضا شده يك ماه بعد د

درباره تهيه اطالعات تكميلي زير اقدام و نتيجه را به اين اداره كل «كه 
ـ داليل مشاراليه [حميد همايون] در مورد تامين مخارج  1اعالم نمايند: 

 ـ قراين و شواهد نامبرده درباره 2روزنامه آيندگان توسط دولت اسراييل. 
  »CIAعضويت افراد ذكر شده در سرويس اطالعاتي 

 1356ارديبهشت  28باورنكردني است ولي در پاسخي كه ساواك تهران در 
به تقاضاي اداره هشتم داده است مي خوانيم كه حميد همايون اين 

در مجله جوانان رستاخيز نموده ولي هيچگونه مدرك يا دليلي «اظهارات را 
ائه نداده و در حال حاضر چون ياد شده تغيير محل در تاييد اظهارات خود ار

  »داده منبع به وي دسترسي ندارد.
اميرحميد «دو ماه بعد اداره سوم ساواك سرانجام موفق به كشف نشاني 

مي شود و آن را به اطالع » همايون فرزند حسن خبرنگار روزنامه رستاخيز
زب رستاخيز ملت محل كار نامبرده در ساختمان ح«اداره هشتم مي رساند: 

  »ايران مي باشد.
اگر اسناد ساواك درباره داريوش همايون را مشتي نمونه خروار براي بررسي 
و تعيين كيفيت ساير اسناد آن سازمان در نظر بگيريم، مي توان گمان برد 
وقتي مجموعه اطالعات ساواك درباره شخصي كه به هر حال همكار رژيم 

چنين مغشوش، درهم، نادرست و بي پايه بوده و فعاليت آشكاري داشته، 
بوده است، آنگاه اسناد و مداركي كه سازمان اطالعات و امنيت كشور درباره 
سازمان ها و افراد مخالف گردآوري كرده بوده است تا چه ميزان از واقعيت 

  را در بر مي گرفته اند.
 حتي اگر تصور كنيم كه ساواك نيروي خود را روي مراقبت از مخالفان
متمركز كرده بود و لذا رسيدگي به وضعيت افراد خودي را سرسري مي 
گرفت باز هم اين امر نمي تواند دليل انجام كاري غير سيستماتيك و فاقد 

  برنامه و سازماندهي و باري به هر جهت باشد. 
بر اساس كارنامه ضعيف ساواك در جمع آوري اطالعات دقيق افراد مورد 

رخوردهاي خشن و اعمال شكنجه بر مخالفان پي نظر مي توان به دليل ب
برد و يا آن را دست كم را حدس زد. به اين معنا كه به نظر مي رسد چون 
ساواك اطالعات دقيق و درستي از فعاليت هاي مخالفان، به ويژه سازمان 
هاي زيرزميني مسلح، نداشته لذا پس از موفقيت در دستگيري هر عضو و 

ا حتي طرفدار گروه هاي مسلح مخالف به بازجويي يا مظنون به عضويت و ي
هاي خشن و شكنجه متوسل مي شده است تا بتواند به اطالعاتي دست يابد 
كه قاعدتا مي بايد از طريق تجسس، مراقبت، كنترل و نفوذ به درون آن 
سازمان به دست مي آورد؛ امري كه سازمان هاي اطالعاتي، امنيتي و ضد 

  در آن زمان از عهده آن برآمده بودند.جاسوسي غرب به راحتي 
مي توان گفت ناتواني و سستي در انجام يك امر قانوني و قابل قبول و 
مرسوم در شرق و غرب، ساواك را به ورطه اعمال غير قانوني و منزجركننده 

  كشاند. 
ساله ساواك و تاثير آن بر  25هرچند كه بررسي دقيق و مستند فعاليت 

اجتماعي ايران فرصتي بيشتر و مداركي انبوه تر مي  چگونگي روند تحوالت
طلبد و در هر حال امري سنگين تراز توان راقم است ولي با اين حال بي 
ترديد مي توان گفت در ليست هيزم بياران آتش انقالب، نام ساواك و 

  مسئوليت بزرگ و تاريخي آن را نبايد از ياد برد.
*  
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  تأملي

  يت فقيهبر تاريخ نويسي رژيم وال 
  ها و حكومت هاي سركوبگر: شيوه ها و هدف 

  »بگذار تاريخ خود سخن بگويد ...« 
 گزنفون                                           

  
  
  
  

  محمد اميدوار
  
  
  
  
  
  

 پيش درآمد

 ،هاي تبليغاتي، سند سازي تأملي است بر فعاليت ،هدف از اين نوشته كوتاه
حزب توده ايران در  ي كم بر ميهن ما دربارهرژيم حا »تاريخ نويسي«و 

هاي اخير. البته اين تنها حزب توده ايران نبوده و نيست كه  دهه
 »تاريخ نويسي«سند سازي و  آن هاي امنيتي رژيم واليت فقيه براي دستگاه
تبليغاتي كم و بيش دامن  -هدفمند و جنگ رواني ي اند، اين برنامه كرده

گرفته را و هستند  اند ير نبرد با استبداد حاكم بودهكه درگرا همه نيروهايي 
هاي مستقر در  مذموم كشاندن قربانيان شكنجه جلو دوربين ي است. شيوه
مبارزاتي شماري از  -شخصيت تاريخي نفيِ به منظورها  شكنجه گاه

 مورد كه دريي  شيوه -و متفكران راه آزادي كوشندگانترين  برجسته
را  -نيروهاي سياسي ايران به كار گرفته شده است ها بيش از ساير اي توده

 براي »تاريخ سازي«هاي رژيم واليت فقيه براي  ساير تالش نيز در كنارِ
  هاي سياسي ايران بايد ارزيابي كرد.  و سازمان ها حزب

توانند  ش نميا هنري بنام  -در كشوري كه نويسندگان و آفرينندگان ادبي
برسانند و در اختيار نسل جوان و شيفتگان  شماري از آثار خود را به چاپ
وزارت «تبليغاتي  -هاي انتشاراتي دستگاه ،آموزش و پژوهش قرار دهند

زير نظر  شرژيم »پژوهشي - مطالعاتي«هاي  »موسسه«و يا  »ارشاد
 ،»اسناد«از  يي باز انبوهه يبا دست »نويسندگان و سربازان گمنام امام زمان«
و  ،ويراستاري شده » بازجويي«هاي  برگ ،گوييمتر ب و يا روشن ،»خاطرات«

رسانند. براي همه كساني كه كم و  و مي اند را به چاپ رسانده ،ها جز اين
 - هاي امنيتي  بيش با اوضاع سياسي ايران و چگونگي عملكرد دستگاه

چگونه در  ،اطالعاتي رژيم آشنايي دارند اين سئوال ساده مطرح است كه

ز رهبران سابق آن، از جمله: نخست وزير، رئيس كشوري كه حتي شماري ا
 ،توانند نظرات خود را آزادانه مطرح كنند نمي ش»مراجع تقليد«مجلس و  

خوش  و حتي تاريخ رسمي حكومت جمهوري اسالمي و رهبرانش نيز دست
و يا رهبران  ،»پژوهشگر«امنيتي است، گروهي  هايسانسور خشن مركز

اين  »تاريخ«توانند آزادانه  سياسي مي ايه ها و حزب سياسي سابق سازمان
در چنين  شانها را به رشته تحرير درآورند و ثمره كار و سازمان ها حزب

 »غفلت« سببگستردگي در اختيار همگان قرار گيرد؟ آيا اين پديده به 
نويسندگان و پژوهشگران مورد بحث است  »زرنگي«و  دستگاه هاي امنيتي،

هاي مذمومي تنها  ؟  آيا اصوالً چنين شيوهديگري دارد هاي و يا دليل
  تر از آن دارد؟ طوالني يي مختص رژيم واليت فقيه است و يا پيشينه

   
  »تاريخ سازي« ي پيشينه و ) بررسي(متدولوژيِ ي شيوه

اي نيست و  در ميهن ما و جهان پديده تازه »تاريخ سازي« متأسفانه
افظه كار بريتانيا، در ، نخست وزير مح»چرچيل«ديرينه دارد.  يي ريشه

و  1 »شود. تاريخ توسط فاتحان نوشته مي«جريان جنگ جهاني دوم نوشت: 
ژوزف «در همان دوران جنگ بود كه شماري از محققان اين گفته را به 

دهند كه  نسبت مي ،، وزير مخابرات و تبليغات آلمان در دوران هيتلر»گوبلز
ر كني، مردم باالخره آن را باور اگر دروغ بزرگ را به دفعات تكرا«گفت:  مي

   2 .»خواهند كرد
و يا اگر  ،»فاتحان«تاريخ معاصر ميهن ما نيز پر است از تاريخ نويسي 

هاي استبدادي و ضد مردمي  رژيم »تاريخ نويسيِ« ،تر بگوييم بخواهيم دقيق
ي بود هاي خطاها و جنايت اندنپوش آن، ترين خطوط شان در عمده كه هدف

شان مرتكب شده بودند. تنها دوران كوتاهي در تاريخ  ومتكه در طول حك
نويسان  توان سراغ گرفت كه پژوهشگران و تاريخ معاصر ميهن ما را مي

توانسته باشند به دور از هراس تيغ سانسور و آزار سانسورگران به كار خالق 
هايي از تاريخ واقعي مردم ميهن ما را به رشته  و علمي بپردازند و گوشه

ر در آورند. در اين زمينه هنوز كاري سترگ و مدوام در ميهني رها از تحري
  زنجيرهاي استبداد الزم است. 

و  ،سرنوشت ،درباره تاريخ ،»هجدهم برومر لويي بناپارت«ماركس در جزوه 
از جمله  ،تاريخ هگل در زمينه تكرارِ ي با اشاره به گفته ،نقش انسان در آن

ندگان تاريخ خويشند، ولي نه طبق دلخواه ها خود ساز انسان«نويسد:  مي
اند، بلكه در اوضاع و احوال  خود و در اوضاع و احوالي كه خود انتخاب كرده

موجودي كه از گذشته به ارث رسيده است و مستقيماً با آن روبرو هستند. 
 3 »....دنآور هاي مرده چون كوهي بر مغز زندگان فشار مي شعائر و سنن نسل

ديرپاي آن همچنان بر حيات و  هايوالني استبداد شرقي و اثرو اين تاريخ ط
و همه نيروهاي سياسي و  ،روند پيشرفت جامعه ما سايه سنگيني دارد

و آن  ،برند از آن رنج ميو  بدان آلوده شده اجتماعي ميهن ما نيز كم و بيش
 جاني سختاستبداد زدگي و واپس ماندگي ديروزين است كه همچنان 

و اقتصادي ميهن  ،راه پيشرفت فرهنگي، اجتماعي، سياسيكند و سد  مي
ها نه تنها  مستبدان حاكم و مزدوران مطبوعاتي آن ماست. تاريخ نويسيِ

معتبري در توضيح و تشريح تاريخ معاصر و مبارزات رهايي بخش  سندهاي
ديك بررسي علمي، يعني پژوهش و وبلكه حتي از نظر مت ،ميهن ما نيستند

، غربال كردن حقيقت از رويدادهاگوناگون، فاكتوگرافي  يها مطالعه منبع
 و ها پديده هاي تها و عل و بررسي ريشه ،ها ها و غرض ورزي الي تهمت هالب

ها با يك بررسي  فرسنگ ،ها اقتصادي حاكم بر اين پديده - شرايط اجتماعي
،  نقل »ها اعتراف«گزارش  ،و در بهترين حالت ،مستدل و علمي فاصله دارند

ترين  هايي است كه زير وحشيانه و خاطره نويسي انسان ،ها»گفته«ِ  ولق
سراسر دروغ و  »تاريخي«پذيرفتن اعمال ناكرده و  ها به قبولِ شكنجه

  . اند وادار شده ساخته و پرداخته دستگاه تبليغاتي استبداد حاكم 
از آفرينش علمي و  يي هايي فرهيخته با انبوهه چگونه ممكن است انسان

از آن اوج به  ،در تاريخ معاصر ميهن ما كمياب است انش كه نمونه ،ينظر
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يك عمر زندگي و تالش  هايسقوط كنند و اعتقاد 4 »كژ راهه«حضيض 
اش ننگ تاريخي  ها تنها ثمره واقعيت 5 »گاليله وارِ«نفي  ؟خود را نفي كنند

 چنان شان آن هاي نظري و اعتقادي شكنجه گران و آمراني است كه بنياد
جز درهم  يي پوك و بي مايه است كه براي پوشاندن سفلگي خود چاره

  . بينند و نمي ديدند هاي بزرگ نمي شكستن شخصيت تاريخي انسان
به قول زنده ياد رفيق شهيد فرج اهللا ميزاني (جوانشير)، در مقدمه كتاب 

با تاريخ معاصر نهضت كارگران و زحمتكشان ايران زير رهبري «: مرداد 28
هاي خلقي و  توده ايران همان رفته است كه با تاريخ همه نهضتحزب 

هاي زحمتكشان و ستم ديدگان ايران از جنبش مزدكي تا به امروز.  قيام
خداوندان زر و زور هر بار كه به ضرب شمشير و تازيانه و تزوير بر اين 

فروخته را در كنار جوي   اند مشتي كاتب ديوان خود ها پيروز شده جنبش
بنويسند؛ تاريخ را به سود ستم گران  "فتح نامه"اند تا  مبارزان نشاندهخون 

هاي درخشان ستم ديدگان به پا خاسته تاريخ  پيروز تحريف كنند و چهره
پردروغ قلتشن  ي ساز را با دروغ و بهتان بيااليند. در اين تاريخ تحريف شده

. ولي "آريامهر"خ الخلقه تاري هاي ناقص لقب دارند و كوتوله "عادل"ديوانان 
  6 »....ندا ها به هزار عيب و علت متهم ها، اراني ها و روزبه مزدك

   

  
  اعضاي سازمان افسران حزب توده ايران

  ساواك تيرباران شدند جالدان مرداد به دست 28كه بعد از كودتاي 
  

   رژيم كودتا »سازمان امنيت« و تاريخ نويسيِ ،مرداد 28
از اين نظر  1332مرداد  28تا كودتاي  1320هاي  اشاره مختصر به سال

سند «هاي اعمال شده  دهد چگونه شيوه حائز اهميت است كه نشان مي
از سوي رژيم واليت فقيه و دستگاه هاي امنيتي  »جعل تاريخ«و  »سازي

هاي تبليغاتي امپرياليسم و  آن بر ضد مبارزان راه آزادي، با عملكرد دستگاه
هاي  شباهت ،»ساواك«يعني  ،اه سركوب آنرژيم سرسپرده شاه و دستگ

  انكار ناپذيري دارد.  
توان به روايتي  ، در تاريخ معاصر ميهن ما را مي1332تا  1320سال هاي

به  ،آندر طول كه  تلقي كرد نما فرهنگي ميهن -دوران رنسانس سياسي
در شگرفي هاي  تحول ،ابتكار حزب توده ايران و همچنين نيروهاي ملي

هاي »سنديكا«هاي صنفي تا  »انجمن«. از پديد آمدن وجود آمد بهجامعه 
هاي زنان، جوانان و دانشجويان تا پيدايي نسل  »سازمان«كارگري و 

رشد مبارزه  گران ادبي و هنري در كنارِ مندي از آفرينش پراستعداد و توان
ترين كشورهاي  طبقاتي و نهضت ضد استعماري، ايران را به يكي از متحول

و هراس عميق ارتجاع و امپرياليسم را كه منافع دراز  ،تبديل كرد منطقه
و منطقه را در  نما مدت خود، خصوصاً كنترل و غارت ثروت نفتي ميهن

ديدند، برانگيخت. در همين بالش فكري، فرهنگي، اجتماعي و  خطر مي
معاصر  رويدادهايتاريخي جالبي درباره  هايسياسي ميهن ماست كه اثر

با استقبال  ،و انديشه هاي مترقي و خصوصاً چپ ،يابد نتشار ميا نما ميهن
را حتي در ها  اين تحول شگستر ◌ٔ دامنهد. نشو اي روبه رو مي بي سابقه

و  ،. اين استقبالگرفتتوان سراغ  شماري از كشورهاي منطقه نيز مي
نيروي بالقوه عظيمي را در جامعه  ،انديشه هاي نو و مترقي هاي اثرگذاري

بنيادين به حركت در آورد كه بنياد استبداد و استعمار را با هاي غييربراي ت
رو به رو ساخت. سد كردن اين نيرو و درهم شكستن  يي جدي هايخطر

 ،يابي به آزادي و عدالت اجتماعي اراده ملتي به پا خاسته براي رشد و دست
 ممكن بود كه موتور محركه يي  تنها از مسير سركوب انديشه هاي مترقي

داد. بسيج نيروي عظيم تبليغاتي و  اين جنبش اجتماعي را تشكيل مي
ها مجله و روزنامه به قصد تخريب نيروهاي مترقي و ملي و ايجاد  انتشار ده

 - و در واقع به راه انداختن يك جنگ رواني ،چنددستگي در صفوف جنبش
سد  تبليغاتي تمام عيار، بخشي از ابزار كاري امپرياليسم و ارتجاع براي

كردن پيشرفت جامعه ما و حاكم كردن حكومت وابسته پهلوي بود. كودتاي 
به دست ارتجاع  ،»خطر كمونيسم«ايران از  »نجات«پوشش  زير ،مرداد 28

حكم اعدام و بيش از  74تحقق يافت.  ،داخلي و مزدوران سيا در ايران
 كودتاي .7 سال زندان براي توجيه خيانت رژيم شاه ضرورت داشت 8700

اما كار  ،، اگرچه توانست حكومت مصدق را سرنگون كند1332مرداد  28
هاي مترقي و  اساسي از ديد ارتجاع و امپرياليسم تخريب و نابودي انديشه

آن دوران را به حركت درآورده بود.  دوران سازي بود كه جامعه ايرانِ
افسران  اي و ديگر مبارزان راه آزادي، شكنجه و اعدام دستگيري هزاران توده

درهم شكستن  به منظورو تالش  ،دالور سازمان نظامي حزب توده ايران
 از حزب توده ايران و تاريخِ »ابراز تنفر« شان به و واداشتندستگير شدگان 

، نيز از جانب رژيم 1362در سال  ،سناريويي است كه بعدها در ايران ،آن
  واليت فقيه به كار گرفته شد.
 28تبليغاتي رژيم پس از پيروزي كودتاي  -هدف از ادامه جنگ رواني

هاي آن.  حزب توده ايران و انديشه نابودي معنويِ: خيلي روشن بود ،مرداد
جلد  100بيش از  ،سال حكومت پهلوي در ايران  25در طول بيش از 

هاي  هدر نشريها  هافزون بر انبوهي از مقال،   8 كتاب و جزوه به زبان فارسي
واحدي را دنبال   هاي هدف ر انتشار يافت كه همهداخل و خارج از كشو

اوالً حزب توده ايران  ،ها از جمله عبارت از اين بودند كه كردند. اين هدف مي
و  ،ايراني نيست و گروهي است وابسته به اتحاد شوروي -يك حزب ملي

ثانياً اينكه حزب توده ايران مقصر اصلي وضعيت فاجعه بار پس از كودتاي 
سركوب نهضت ملي شدن نفت است. بدين ترتيب رژيم  مرداد و 28

از جمله بخشي از  ،و نيروهاي ارتجاعي ،ارتجاعي و وابسته شاه، امپرياليسم
رهبري مذهبي آن روز، همگي از هرگونه مسئوليتي درباره اين فاجعه 

هاي طوالني  سالنان كه شمار زيادي از آ ،ها اي و توده ،شدند تاريخي بري مي
هاي  و دشنام ها هدف تهمت ،هاي رژيم سپري كردند در زندان عمر خود را

دشمنان و دوستان ناآگاه و نيروهاي سياسي كشور قرار گرفتند. حزب ما 
هاي  تنها سازمان سياسي آن دوران بود كه ضمن اشاره به كاستي

هايش در دوران دولت دكتر مصدق و همچنين چگونگي مقابله با  سياست
اشاره به  همراه باها پرداخت، و  آن سال رويدادهاي تقاديِان كودتا، به بررسيِ

هاي  ها و محدوديت ها همواره با دشواري اي اين حقيقت كه فعاليت توده
بينانه از حوادث آن  واقع يي ، تالش كرد تا ارزيابيه استرو بود به جدي رو

  ها ارائه دهد. سال
 »رژيم شاهنشاهي«و  »رژيم واليت فقيه«براي روشن شدن عملكرد مشابه 

هاي  »مركز«نيز در  رژيم شاه »سازمان امنيت« ،بد نيست باز اشاره كنيم كه
هاي  ارگان»پژوهشيِ -مطالعاتي«هاي  »موسسه«با  مشابه يي »تحقيقاتي«

هاي قربانيان  “نامهتنفر”و  ها، هها، جزو انبوهي از كتاب اطالعاتي رژيم واليي،
اشاره  ها كتاباين توان به  ميان ميمنتشر كرد. در اين چاپ و شكنجه را 

، چاپ “1336تا فروردين  1320سير كمونيسم در ايران، از شهريور ”كرد: 
با مقدمه تيمور  ،“كتاب سياه درباره سازمان افسران حزب توده”؛  1336

ها در  كمونيزم در ايران يا تاريخ مختصر كمونيست”؛ 1334بختيار، چاپ 
زيبايي، شكنجه گر و جنايت كار معروف منتسب به سرهنگ علي  ،“ايران



  نقش سند در تاريخ نويسي و تاريخ سازي

 ٩٩  108ي  آرش شماره

نادمان  هاي »توبه نامه« (كه » عبرت«مجله  ي دوره و  ؛1344چاپ  ،ساواك
روشن  ،). بر اين اساسكرد را چاپ و منتشر مي و قربانيان شكنجه ساواك

رژيم واليت فقيه  ي نيز تكيه و شيوه »تاريخ نويسي«است كه در عرصه 
  ه بوده و هست.رژيم شا »ساواك«ان روش سهم 

   
  رژيم واليت فقيه ، درتاريخ نويسي و سند سازي

و كارزار  ،ها زيبايي ،بختيارها »سند سازي«و  »تاريخ نويسي«سال  25
و تشنه انديشه  ،جويا ،اگر چه بر نسل جوان ،جهاني تبليغاتي امپرياليسم

ولي نتوانست حزب  ،برجاي گذاشت يي جديو منفي  هايهاي مترقي تأثير
. وزش طوفان انقالب كندهاي آن را در جامعه ما نابود  ايران و انديشه توده

حزب توده ايران در اين  هايها و نظر و تأثير عميق انديشه 57بهمن 
جنبش عظيم مردمي، اصل انكار ناپذيري است كه حتي سران جمهوري 

ها و اظهار نظرهاي گوناگون خود به آن اعتراف  اسالمي نيز در نوشته
  د. ان كرده

شدن ديوار سانسور و اختناق،  هو درهم شكست ،»بهار آزادي«دوران كوتاه 
، با 1332تا  1320، نيز همچون دوران 1360تا  1357هاي  يعني سال

هاي پيشرو و چپ، و روي آوري گسترده  استقبال پرشور جامعه از انديشه
ان هاي سياسي، خصوصاً حزب توده ايران، سازم و سازمان ها مردم به حزب

و سازمان مجاهدين خلق ايران همراه  ،فدائيان خلق ايران، نيروهاي ملي
هاي مترقي در زمينه حقوق  رشد انديشه در كنارِ ،بود. اين استقبال

بار ديگر نيروي عظيمي را  ،دموكراتيك و حركت به سمت عدالت اجتماعي
در جامعه به حركت درآورد و خار چشمي شد در چشم كساني كه 

يي  و بردن ايران به سمت جامعه“ امپراتوري اسالمي”نا كردن شان ب هدف
اين  شدت پيدا كردنمانده در قرون وسطا بود.  استبداد زده با روبنايي واپس

هاي مستقيم و غير مستقيم امپرياليسم براي به  دخالت در كنارِ ،تضادها
 ،معاصر منطقه خاورميانهاجتماعي ترين جنبش  شكست كشاندن بزرگ

نيروهاي ارتجاعي و سركوب خشن و خونين نيروهاي “ كودتاي”م به سرانجا
  منجر گرديد.  نما خواه ميهن مترقي و آزادي

تنها دستگيري هزاران  ،اش براي رژيم ارتجاعي، همچون سلف شاهنشاهي
توده اي كافي نبود و بايد اعتبار و نفوذ گسترده معنوي حزب توده ايران را 

متهم  »بزرگ بيني«اي كساني كه حزب ما را به كرد. بر در جامعه نابود مي
حزب توده ايران در جامعه آن روز ايران تأثيري كه كنند و معتقدند  مي

 ،شد نداشت و حريف جدي و خطرناكي براي ارتجاع حاكم محسوب نمي
توجه به برخي اظهار نظرهاي سران رژيم در آن روزهاي دشوار يورش رژيم 

و توده اي  »خطر حزب توده«ق ارتجاع از روشنگر هراس عمي ،به حزب ما
هاي آن روز ايران به چاپ  كه در روزنامه »پيام مهمي«هاست. خميني، در 

در  9 .رسيد، حمله و دستگيري شماري از سران حزب را پيروزي دانست
هاي تبريك و تأييد  ما شمار زيادي تلگرام ،همين روزنامه هاي مجاز كشور

در  ،تمامي نمازهاي جمعه كشور ؛اهد هستيمش را در زمينه حمله به حزب
، به 1362، يعني ارديبهشت ماه »انحالل حزب توده ايران«مقطع اعالم 

اختصاص دارد  ها ناشي از آن هايو تشريح خطر »هاي حزب خيانت«تشريح 
جمعه  ،در نماز جمعه تهران ،سخنراني مهدوي كني :(از جمله نگاه كنيد به

 16در نماز جمعه قم،  ،سخنراني جنتي 10 ؛1362ارديبهشت ماه  16
دستگيري و اعترافات صريح سران «، كه مدعي شد: 1362ارديبهشت ماه 

از جنگ  ي.  بخش ديگر 11 »حزب توده فتح مبين بود كه نصيب ملت ما شد
رواني رژيم براي درهم كوبيدن حزب توده ايران و  -تمام عيار تبليغاتي

مشمئز  »شو هاي«به سازمان دهي  نابودي توان سياسي و تشكيالتي آن
كننده تلويزيوني شماري از رهبران وقت حزب كه زير شكنجه هاي شديد و 

ها را به تسليم و  اي وحشيانه مزدوران رژيم درهم شكسته شده بودند و توده
  12اختصاص داشت. ،كردند جدا شدن از حزب تشويق مي

وقت حزب، همچون نمايش پي در پي شماري از قربانيان شكنجه، رهبران 

، نيز 1332مرداد  28در فرداي كودتاي  كارزار ساواك و امپرياليسم خبري
كرد. اثبات وابستگي حزب به اتحاد  هدف مشابه و مشتركي را دنبال مي

ها براي رهايي ايران از چنگال  اي شوروي و نابودي تاريخ پيكار قهرمانانه توده
م بود با يادگيري از تجربه استعمار و استبداد. رژيم واليت فقيه مصم

به «كار را  ،شكست خورده رژيم شاه در زمينه نابودي حزب توده ايران
از فرداي دستگيري بيش از هزاران  ،. واقعيت اين است كه»سرانجام برساند

تبليغاتي رژيم واليت فقيه و همچنين  -جنگ رواني ،توده اي تا به امروز
ر ايران (از جمله بي.بي.سي، راديو دستگاه هاي خبر پراكني امپرياليسم د

قطع  يي ها) بر ضد حزب توده ايران لحظه و جز اين ،آمريكا، راديو اسرائيل
 ،واحد يولي با هدف ،مختلف هاي و تا به امروز همچنان به شكل ،نشده است
تأثير  از بين بردنتشكيالتي حزب ما و  -سياسي توانِ نابوديِبه منظور 

به وجود ادامه يافته است. تالش براي  نه ماعميق سياسي آن بر جامع
 ،مشكوكهاي  هصفوف حزب، راه انداختن نشريميان در  آوردن پراكندگي

هاي كميته  و اعالميه هانظر :حزب سازي و رهبر تراشي (نگاه كنيد به
هاي ضد  درباره فعاليت »نامه مردم«ه در شدمنتشرهاي  همركزي و مقال

و خاطره نويسي پر از دروغ و مغرضانه اين  »تودهراه «اي جرياني به نام  توده
ها اشاره كرد.  توان به آن هايي است كه مي ، از جمله فعاليت13 جريان)

شماري از قربانيان شكنجه و رهبران وقت حزب توده  »خاطره نويسي«
توان در  اش را مي هايي است كه هنوز تأثير منفي ايران، يكي ديگر از پديده

 برايو تأملي و توضيحي كوتاه درباره آن ضروري است.  جامعه ما حس كرد
در  شمارگاني بسيار زيادهايي كه در اين عرصه در  نمونه، از نخستين كتاب

 ،و بازتاب وسيعي يافت اي توزيع شد و به طور گسترده ايران به چاپ رسيد
، دبير اول وقت حزب توده ايران، كار »خاطرات نورالدين كيانوري«كتاب 

است. خواننده در ابتداي كتاب با  »تحقيقاتي و انتشاراتي ديدگاه موسسه»
روبه روست كه ضرورت انتشار اين كتاب  »نويسنده«با دست خط  يي مقدمه

و يا بهتر گفته  ،است »گفت و گويي«و بقيه كتاب  ،دهد را توضيح مي
خود » خانه امن«ست كه مأموران امنيتي در يي اها شرح بازجويي ،باشيم
  اند.  و جمع آوري كرده تنظيم

اثبات  :روشن است ،همان طور كه در باال اشاره شد ،توجه كنيد كه هدف
ملي نبودن و وابستگي جنبش كمونيستي ايران، و حزب توده ايران به 

و تنزل تاريخ هفتاد سال پيكار يك حزب رزمنده به تاريخ گروهي  ،شوروي
خارجي.  »حقوق بگير«و  »هاي حسود، بي سواد و پر از غرض ورزي آدم«

را همچون  ها بايد آن هاييبديهي است كه براي قبوالندن چنين نظر
 »دفاع از حقانيت حزب« مبتني بر يي معجوني با حقايق و اظهار نظرها

 ،مورد نظر بازجو برسد. براي نمونه هاي هتا شايد خواننده به نتيج درآميخت
  شده رجوع كنيم:  ويراستاري »بازجويي«هاي مختلفي از اين  به بخش

  
  ملي نبودن و وابستگي جنبش كمونيستي و حزب توده ايران: .  1

جناح  -زب عدالت شاخه اي از حزب سوسيال دموكرات روسيهح«     
اين موضوع درست است كه كامبخش از دوران جواني «؛ 14 »....بود - بلشويك

ونيست العاده مورد اعتماد حزب كم عضو حزب كمونيست شوروي بود و فوق
پس «بازجو:  »شوروي، بيش از هركس ديگر، بود. در اين ترديدي نيست....

ببينيد! «پاسخ:  »ماند عضويت كامبخش در سازمان اطالعاتي شوروي! مي
ها در تماس  حزب كمونيست شوروي در تمام احزاب افرادي داشت كه با آن

هست. اين  ها اعتماد زياد داشت. اين در تمام احزاب كمونيست بود و به آن
رابطه را نبايد با كا.گ.ب مخلوط كرد. كا.گ.ب يك سازمان مجري بود و 

، چون يك سازمان دشان افسر بودن اعضاي آن فقط اتباع شوروي بودند و همه
اين روابط همه «پاسخ:  »منظور رابطه اطالعاتي است.«بازجو:  »نظامي است.

گرفت. رابطه  از طريق كميته مركزي حزب كمونيست شوروي انجام مي
 15  “هميشه با كميته مركزي حزب كمونيست شوروي، به طور مستقيم بود.

شود كه برنامه و  در واقع از گفته هاي شما چنين استنباط مي«بازجو: 
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) و يا 1935عملكرد اوليه حزب در چارچوب تزهاي كنگره هفتم كمينترن (
درباره ”پاسخ:  » بوده است.... 1936به قول شما رهنمودهاي استالين در 

ها به جاي تشكيل  كشورهاي دنياي سوم اين نظر به وجود آمد كه كمونيست
مستقيم حزب كمونيست بهتر است در جبهه اي از نيروهاي ضد استعماري 
و آزادي خواه با تمايالت چپ شركت بكنند... بر همين اساس هم در ايران 

كمونيست  اين توصيه مطرح شد كه به جاي حزب 1320پس از شهريور 
نيست و غير كمونيست ولي آزادي خواه ويك حزب چپ با شركت عناصر كم

ها به تأسيس حزب توده از  اين پيشنهاد شوروي”بازجو: “ ملي تشكيل شود....
كنم از راه سفارت  اطالع ندارم. خيال مي”پاسخ: “ چه طريقي اعالم شد؟

  16 “شوروي در ايران.
نهضت ملي آذربايجان به شوروي و هاي ملي، خصوصاً  . وابستگي نهضت2
  :ها آن“ تجزيه طلبي”

اين درست است كه فرقه هيچ گاه رسماً مسئله استقالل ”بازجو:      
ولي عمل چيز “ خودمختاري بود”آذربايجان را مطرح نكرد و تنها شعارش 

در جريان اين يكي دو سال دو سياست بر فرقه ”پاسخ: ...“ .ديگري بود
اوف و دولت آن زمان آذربايجان شوروي  به وسيله باقرحكمفرما بود. يكي 

   17 ...“.شد و ديگري جريان حزب كمونيست شوروي بود دنبال مي
كار اداره تشكيالت حزب و راه  ،همچنين بر اساس مندرجات اين كتاب     

اندازي آن و حتي عزل و نصب كردن دبير اول حزب با نظر و به دست 
   19و  18ست. گرفته ا ها صورت مي شوروي

و باالخره مسئله اساسي، يعني جاسوسي نظامي مستقيم براي       
در  ،ناخدا بهرام افضلي ،ها (مسئله اي كه رفيق شهيد و قهرمان شوروي

   :منكر آن شد) رژيمبيدادگاه هاي 
ترين اقدامات غير قانوني حزب توده ارتباط و ارائه  يكي از مهم”بازجو:      

سرويس اطالعات نظامي شوروي (جي.آر.يو) بود. در اين  اطالعات نظامي به
ترين اشتباه سياسي زندگي من  بله! بزرگ”پاسخ: “ باره توضيح دهيد!

  20 ...“.پذيرش درخواست مقامات شوروي در اين زمينه است
چاشني قبول جاسوسي و وابستگي كامل به شوروي و اجراي اوامر .   3
بر حزب “ باند بازي”ت روابط ناسالم و و حاكمي ،ها ها در اكثر زمينه آن

نيز درهم شكستن چهره شماري از رهبران سرشناس حزب و  ،ها توده
توان  ها مي گوناگون اين بازجوييهاي  هجنبش كارگري است كه در صفح

به خسرو روزبه، قهرمان ملي ايران، “ تروريست بودن”يافت (از جمله تهمت 
 ضعيف و دنباله رو خواندنِ ،ديگرانپرخاش به طبري، جودت، پورهرمزان و 

ها  و همچنين تالش در دامن زدن به اختالف ،بخش بزرگي از رهبري حزب
   21 ).با فرقه دموكرات آذربايجان 

هاي ويراستاري شده شماري از رهبران وقت حزب با  مقايسه اين بازجويي
 هاي مسئلهها پيش از دستگيري درباره  ها و مصاحبه هاي آن نوشته

تواند تنها به يك نتيجه منطقي برساند و آن اين  خواننده را مي ،اگونگون
چيزي نيست “ معجزه”و آن  ،رخ داده است يي “معجزه”در زندان  ،است كه

شان درهم  جز شكنجه هاي وحشيانه شبانه روزي جنايتكاراني كه وظيفه
  شكستن اسيران زنداني بود. 

مجلس،  اش در وز نمايندگيدر آخرين ر ،زنده ياد مهندس مهدي بازرگان
شي كه بر ضد رهبران و زندانيان ح، و قاعدتاً با مشاهده تو1363در سال 

از جمله  ،خداحافظي خود از مجلس يدر سخنران ،توده اي اعمال شده بود
تا دو روز ديگر عمر نخستين مجلس شوراي اسالمي كه اين جانب ”... گفت: 

از جمله مصونيت پارلماني برخوردار عضو آن بودم و از مزاياي اين عضويت، 
فردا من نيز مانند بقيه موكّلينم قابل تعقيب و  رسد. از پس بودم به پايان مي

بازداشت و تأديب هستم. به همين دليل نيز با استفاده از فرصتي كه رئيس 
خواهم به اطّالع برسانم كه اگر در  اند مي مجلس در اختيار بنده گذاشته

د گرديديد كه بنده را بازداشت كردند و بعد با تبليغات و روزهاي بعد شاه
سر و صدا اعالم نمودند كه بنده جهت بعضي توضيحات و روشن نمودن 

حقايق در تلويزيون ظاهر خواهم شد و در صورتي كه ديديد آن شخص 
زند و مثل طوطي مطالبي را  هايي غير از سخنان ديروز و امروز مي حرف

  22 ...“.د و آگاه باشيد كه آن فرد مهدي بازرگان نيستكند، بداني تكرار مي
هاي اخير همچنين شاهد  ما در سال ،ها“خاطرات نويسي”در كنار اين 

و مطالبي از اين دست  ،“داستان” ،“مقاله”، “سند”ها  انتشار و پخش ده
حزب ”اي  صفحه 1200ايم. انتشار كتاب  بوده“ كتابچه حقيقت”همچون 

جمعي از ”به كوشش “ 1368 -  1320 ،ا فروپاشيتوده از شكل گيري ت
كار  را بايد “هاي سياسي موسسه مطالعات و پژوهش” از سوي“ پژوهشگران

دستگير شدگان “ پس از تخليه اطالعاتي”هاي رژيم »بازجو«تكميلي 
پژوهشگران و ”شده از سوي اين  به كارگرفته“ علمي”دانست. درباره شيوه 

مرتجعان  ميزان اعتبار اين گونه تاريخ نويسيِ و“ سربازان گمنام امام زمان
درباره  ،حاكم خواننده كافي است به مقدمه كتاب رجوع كند. در مقدمه

ها و ارايه  مبناي كار بر بيان ناگفته”خوانيم:  مي ،چگونگي جمع آوري كتاب
هاي  اسناد تازه و منتشر نشده است. در اين بخش، به طور عمده بازجويي

مبناي تحليل قرار گرفته و در هر زمينه به  1362در سال سران حزب توده 
  23...“ .دست نوشته هاي فعالين درجه اول آن عرصه استناد گرديده است

در شده  هاي گرفته مستند بر اعتراف“ علمي”نكته جالب در اين پژوهش 
است  ي “خاطرات”ها با  و نوشته ها گفته همسانيِ ،ير شكنجه هاي وحشيانهز

شرح چگونگي تأسيس  :ه منتشر شده است (از جمله نگاه كنيد بهكه جداگان
خاطرات نورالدين ”و مقايسه آن با كتاب ،  89حزب توده ايران، ص 

  “) . كيانوري
 ،“فروپاشي حزب توده...”در بخش » حزب توده از شكل گيري...« كتاب 

ضمن اشاره به عمليات نظامي رژيم كه شباهت زيادي به تصوير كردن 
 »پژوهشگرانِ«و به گمان نگارنده دم خروس نوع  -هاي جنگ دارد صحنه

در ساعات اوليه ”نويسد:   مي -كند مي آشكاردرگير كار تهيه كتاب را نيز 
بامداد همان روز بخش مهمي از مراكز پنهاني حزب توده به تصرف 

هاي برجسته حزب  تن از مهره 40پاسداران انقالب اسالمي درآمد و حدود 
ناصر كليدي شبكه جاسوسي شوروي در ايران دستگير شدند... در توده و ع

پي دستگيري اين عناصر، بالفاصله تخليه اطالعاتي با طبقه بندي حفاظتي 
  24 ...“.باال آغاز شد

“ ها درس دادن آن”متن مصاحبه قربانيان شكنجه و  ،بخش بعدي اين كتاب
رفتن به راه  يِاين نسل از گمراه“ نجات”و تالش براي “ نسل جوان”به 

خواهم كوشش بكنم با پوزش و شرمندگي  امروز مي” :حزب توده ايران است
در مقابل ايشان [امام] تخلفاتي را كه حزب ما در اين چهار سال فعاليت در 
جمهوري اسالمي ايران انجام داده آن طور كه هست بيان كنيم و اين 

ودشان را از راه تخلفات درسي باشد براي نسل جوان ما كه راه درست خ
و جمع بندي مهم و علت اساسي اين  25 ...“.گمراهي كه ما رفتيم جدا بكنند

توان در اين نقل قول كتاب خالصه كرد:  جنگ رواني و تبليغاتي رژيم را مي
هايي همچون  آيا اعترافات تكان دهنده اي چون عضويت در سازمان”
ها، عمق وابستگي  آنهاي جاسوسي به نفع  ا.گ.ب و نظاير آن و فعاليتك

ها گفته شد  و  كند؟ بلي به گمان من گفتني حزب را به شوروي بيان نمي
ها گوشه اي از طبيعت سياست و عملكرد حزب را عيان  هر يك از اين گفته

ساخته است. بيان گذشته حزب از زبان مسئوالن آن، آن هم اين چنين 
جه گيري است. من فكر صريح و آشكار تنها نيازمند شنيدن و بالفاصله نتي

كنم كه براي كساني كه شاهد اين مصاحبه هستند، نتايج الزم به دست  مي
  26 ...“.آمده است

   
  خرهؤم

كه زير شكنجه هاي وحشيانه  ،رفيق قهرمان، رحمان هاتفي (حيدر مهرگان)
حزب توده ايران به شهادت “ تاريخ”ان »ويراستار«ها و »بازجو«همين 

راه همان است ”ت شكنجه گران روشن و قاطع بود: رسيد، پاسخش به خواس
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و شايد با علم به اينكه ممكن است زماني فرا  ،ها پيش او سال“ كه من رفتم.
خوش يورش مزدوران و كاتبان  ها دست بار تاريخ حزب توده رسد كه ديگر

ها: حزب توده ايران از  اسناد و ديدگاه”ارتجاع قرار گيرد، در مقدمه كتاب 
هايي كه رژيم  ، در رد همين تهمت“1357ايي تا انقالب بهمن آغاز پيد

زنند،  تاريخ نويس اش بر ضد حزب ما مي“ پژوهشگران”واليت فقيه، و 
گويد، نه به  اينك تاريخ حزب توده ايران است كه سخن مي”نوشته بود: 

نويسان، بلكه با زبان بي شبهه عمل و انديشه خود. در  زبان مورخان و تذكره
بگذار “ گزنفون”هره هيچ مشاطه گري دست نبرده است. به قول اين چ

تاريخ خود لب بگشايد. اشباح گذشته، بيشتر از راويان امروز، كه 
خوش مهر و كين اند، از رازهاي گذشته آگاهند... اين روايت و رايت  دست

ترين حقيقتي كه  ماست. در طنين اين روايت و در اهتزاز اين رايت بزرگ
وش انقالبي، خرد جمعي، خصلت تكامل يابنده حزب توده درخشد ر مي

ايران در آميزش سرشتي با سازش ناپذيري او در مبارزه با فئوداليسم، 
سرمايه داري وابسته، استبداد سلطنتي و امپرياليسم است. هر مسئله 

ارزيابي و قضاوت  ،ديگري تنها در متن اين ماهيت و اين روند عام قابل طرح
  27 “جدي است.

خاطره «و “ تاريخ نويسي”د كه پرده شوم يبي شك زماني فرا خواهد رس
هاي سازمان داده شده از سوي شكنجه گران رژيم تاريك انديشي و  »نويسي

و بر اين رژيم نيز همان خواهد رفت كه بر سلف  ،جهل دريده خواهد شد
و ن استفاده شماري از فعاال رفت. آنچه مايه تأسف است سوء اش شاهنشاهي

 »ويراستاري شده«هاي  و گزارش“ اسناد”هاي سياسي از همين  سازمان
حمله به حزب توده ايران و خدشه دار كردن پيكار  به منظورشكنجه گران 

گذشته نقش عميقاً  ◌ٔ هزاران توده اي است كه در طول بيش از هفت دهه
 ،ندا جويانه در ميهن ما داشته ثري در پيشبرد انديشه هاي مترقي و عدالتؤم

در جامعه ما كه امروز پرچم نبرد  خواهانه ترقيو بسياري از انديشه هاي 
ها و حقوق دموكراتيك، حقوق  آزادي خواهان است، از جمله تحقق آزادي

نتيجه كار پرثمر توده اي ها در  ،ها و حق خود مختاري خلق ،زنان، كارگران
  ميهن ماست.
آن، “ نويسان تاريخ”و تالش رژيم واليت فقيه و كاتبان  :خالصه كنيم

پيكار رهايي بخش آزادي خواهان  نفيِ ،ها همچون مستبدان پيش از آن
بر سر نسل جوان، و اثبات “ كاله گذاشتن”ميهن، از جمله توده اي ها، 

به است كه ارزش و اعتباري ندارند.  يي پوسيده و ضد مردمي هاينظر
در تمامي “ سازيسند ” و “ تاريخ نويسي”اين گونه شيوه هاي  كارگيري

كه حتي شماري از  ندشناخته شده ا ناپسندچنان رسوا و  هاي اخير آن سال
و اين باز كاري  ،ها شرمگينند رژيم نيز از استناد به آن پيشينمردان  دولت

توانسته باشند در آن “ واليت فقيه”نيست كه كوتوله هاي فكري رژيم 
تيرماه  7ي، كه در روز هوشنگ تيزاب ،د. رفيق قهرمانننوآوري كرده باش

ها پيش در نشريه  سال ،به دست جالدان رژيم شاه به قتل رسيد 1353
و در پاسخ به مستبدان حاكم و مستبداني كه “ سوي حزببه ” مخفي

به ما تزريق كرده بودند ”نوشته بود:  بر سر كار آيند،ممكن بود پس از آن 
مشت ”جود آمده و يك ها به و كه حزب توده ايران با اشاره انگشت خارجي

به جاي شناسنامه تمام عيار يك حزب كبير، حزب شهدا “ سياهي لشگر را
ها، به ما قالب كرده بودند... اما وقتي خودمان را از دست رسوبات  و قهرمان

تبليغاتي، كه ذهن جامعه روشنفكري را پر كرده بود، رهانديم، روزبه و 
يم. مبشري و وكيلي و محقق سيامك و وارطان و شوشتري و آرسن را يافت

زاده و هزاران قهرمان گمنام را كشف كرديم. ميراث جاوداني از تعاليم 
لنينيسم را كه با تار و پود ميهن ما آميخته و هزاران هزار آتش  -ماركسيسم

زير خاكستر به جاي گذاشته بازيافتيم و در چهره حزب، چهره قهرمان 
    28...“.قضاوت خود شرمسار شديم هاي خود را شناختيم... آنگاه از خلق
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  قراري ما  تبار خونين تاريخ بي
  تا خاوران  33ي  سند تاريخي از قطعه
 

  محمد قراگوزلو
  
  

ي محكـوم از يـك    ي حاكم بـا آن چـه كـه طبقـه     در تمام طول تاريخ روايت طبقه
اند، به شدت متفاوت و متخالف و حتا متضاد  ي تاريخي مشخص به دست داده واقعه

  بوده است.

  

  
 

  به ياد خاوران
ي برديـا و مـزدك عمـري بـه وسـعت       هاي شكست خـورده  از انقالباگرچه 

هاي مختلف به جـا   اسطوره و تاريخ گذشته است و به تَبع آن اسناد و روايت
هنوز چندان تاريخ گسسته  57هاي مشروطه و بهمن  مانده است، اما انقالب

انـد كـه مسـير تفسـير وقـايع       و تاريخ شكسته و عنكبوت تاريخ بسته نشـده 
ها به سوي جعل و تحريف يك سويه شـده باشـد. نمونـه را آن     ي آن يهاتفاق

هاي درسي تاريخ بيرون زده،  بـا   ها از كتاب چه كه در زمان حاكميت پهلوي
آن چه كـه در متـون درسـي و رسـمي امـروز ايـران (حاكميـت جمهـوري         

شده، در مواردي به كل متفاوت و حتا متضاد است. اين امر  اسالمي) نقل مي
گيـرد و   هاي درسي مطلع ابتدايي تا مقطع دانشگاهي را فرا نمـي  كتابفقط 

هـاي دولتـي    هايي كـه در مراكـز و پژوهشـگاه    ي آن تا اسناد و كتاب گستره
شود،گسترده است. كما اين كه چندان اسـتبعادي نـدارد    توليد و منتشر مي

ئولوژيك و دموكراتيك و بـه جـاي مورخـان ايـد     كه بپذيريم با وجود دولتي
سفارشــي نــويس شــاغل در ايــن و آن مركــز و موسســه؛ روايــات و اســناد  

بـه   -اعم از قديم و معاصـر و متـأخر    -يي از انبوه حوادث تاريخي  ديگرگونه
ي مطبوعي از واقعيت خواهد  ي حقيقت جلوه دست داده خواهد شد و چهره

ي ابتكار زيـر   توان با عباس عبدي و محسن ميردامادي و معصومه گرفت. مي
ها از ديوار سفارت آمريكا باال رفت و در متن چيدمان  عباي موسوي خوئيني

كاغــذهاي رشــته و برشــته شــده هــركس و ناكســي را جاســوس و مــزدور  
ي ژنـرال   جا زد و در همان حال كـل مـذاكرات محرمانـه    "استكبار جهاني"

هـويزر بـا اعضــاي شـوراي انقـالب را مســكوت گذاشـت و بعـدها همچــون       
يـي زد و   افه نشين با امثال باري روزن و جان ليمبرت پيالههاي ك كنگ ويت

ي نفتـي   در ذم انقالب و خشونت و مدح سرمايه و بازار آزاد و دولـت رانتيـه  
ها بلغور كرد و اصالً به روي مبارك نياورد كه در روزگاري نه چنـدان   قصيده

ي، و همدستانت (خسرو تهراني، بهـزاد نبـو   "تو"دور شاعري مبارز به ياري 
اش ربوده شد و سپيده دم تـن و جـانش بـا نفيـر      سازگارا) از مراسم عروسي

توان چند كيلو شعار بنجل ضد آمريكـايي بـه    ها به سرخي نشست. مي گلوله
حزب توده و فدايي اكثريت انداخت و بعد اصالح طلـب شـد و مفسـر خبـر     

ي فـداكاري صـفايي    تـوان يـاد و خـاطره    ! مـي "اسـتكباري "ي  همان رسانه
يي كرد كه  اش را فداي پراگماتيسم گنديده راهاني كمونيست و ياران فداييف

تـوان   شـود. مـي   اش با امضاي رجب مزروعـي نئـوليبرال مسـتند مـي     عفونت
همچون سعيد حجاريان در محضر درس و بحث حسين بشـيريه، لوياتـان و   

ي دكتـرا آموخـت و در يـادآورد     را تـا حـد درجـه    "زدايي از قـدرت  افسون"
ات تاريخي (گفت و گو با عمادالدين باقي) نامه يـا تلفنـي خطـاب بـه     خاطر

تقي شهرام "اسداهللا الجوردي را به ياد آورد كه طي آن گفته يا نوشته شده 
خورد. او را نكشيد و تحويل ما دهيد تا فردا كـه معـاون وزارت    به درد ما مي

التي يـاب و تشـكي   اطالعات شـديم از تكانـدن و تكـان دادن ذهـن سـازمان     
(برداشـت   "مـان را سـامان دهـيم.    وتئوريك او تشكيالت سازماني ضد چـپ 

ي ســعيد حجاريــان بــا عمادالــدين بــاقي)  مســتقيم و تفســيري از مصــاحبه
يـا  "مخ شـعار   توان همچون اكبر گنجي بود. روزگاري همچون شعبان بي مي

سرداد و به لبان سرخ زنان تيغ كشيد و روزگاري ديگـر   "روسري يا توسري
 "دموكراسي ليبـرال "نار گوگوش و حميد دباشي به دفاع از خيزش سبز و ك

كـرد   "خشك"كوال اعتصاب غذاي  با لمباندن همبرگر و مك دونالد و پپسي
هـاي نـيم ميليـون     ي جـايزه  و به پاس اين همه مجاهدت و ممارست قـالده 

دالري ميلتــون فريــدمن و يلتســين و واتســالو هــاول بــه گــردن آويخــت و 
مانيفسـت  "ي مـاكس وبـري را در قالـب     هاي فسخ شـده  ين تئوريتر مهمل

قرقره كرد. نيازي بـه يـك معـذرت خـواهي      "سلطاني"و  "مشروطه خواهي
يـي كـه تـرا از يـك      ساده هم نيست تا چه رسد بـه نقـد و بـازنمود پروسـه    

فاندامنتاليست فناتيك به جنتلمني ليبرال دموكرات ارتقا داده است؟! گيـرم  
ها پشت و روي يك سكه باشند. فرض بر اين اسـت كـه بـه     نكه هر دوي اي

ي تـاريخي    ايـن مـردم حافظـه   "قول استاد و رفيق نازنين ما احمـد شـاملو   
تواند در  ي چنين فرضي است كه عطاءاهللا مهاجراني مي شايد بر پايه "ندارند!

ي اطالعـات) شـاملو را بـه     يك پلميك مطبوعاتي بـا ايـن قلـم (در روزنامـه    
اركسيست بودن به دشنه و دشنام ببنـدد و همـين كـه پـايش بـه      م "جرم"

اش را با شعر شاملو آغـاز  " مكتوب"هاي قرمز باز شد، سايت  لندن و اتوبوس
كند و در همان حال با دشمن زخمي شاملو كـه در شـركت نفـت انگلـيس     

توان در  مشاركت داشت، ليس پس ليس بزند. مي "ي جني اسرار گنج دره"و
بـراي همـه    كنـيم و   ما آب و برق را رايگان مي"گفت كه  57بهشت زهراي 

و سي و سه سال بعد با وجود هزار ميليـارد دالر درآمـد    "سازيم و... خانه مي
تـوان   نفتي از انرژي تا شير گاو و آدم را در خيابـان بـازار آزاد گذاشـت. مـي    

و در  "ها در صورت عدم توطئه در ابراز عقايد آزادند... ماركسيست"گفت كه 
شان  صدها ماركسيست را بعد از پايان دوران محكوميت 67مرداد و شهريور 

ي  آسـا و نـامفهوم، روانـه    هـاي بـرق   يي و با سـوال  هاي چند ثانيه "دادگاه"از 
  خاوران كرد. 

بلـه خورشـيد نيـز از خـاوران طلـوع       سند زنده و تابناك خاوران اسـت. 
در خـاوران سـوزان، بـه     كند و كهكشاني از خورشيدهاي هميشه فروزان مي

  خاك خاكستري افتاده اند. 
كه پا پس بگذاريم   ي يكي دو دهه به اندازه -فقط كمي  -و از خاوران كمي 

درخشــد و صــورت ســياه و ســيرت تبــاه  مــي 33ي  ســند ديگــري از قطعــه
توان براي تثبيت روزگـار خونبـار در     كند. مي هاي وطني را مصور مي آيشمن
هاي اسير و آب  هاي اوين، زمين را با خون شقايق ين تپهاز كم "ثابتي"جاي 

سـال   33ي بيـژن و يـارانش شـخم زد و بعـد از        گير صافي عشـق رزمنـده  
يي نامعلوم به انكار سرهاي بردار زوزه سر داد. اين  همچون خفاشان از دخمه
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چي اصالح طلـب پرويزخـان ثـابتيِ بازمانـده از نـورنبرگ را       كه يك روزنامه
و مشـابه   CIAو  FBIسان متصل شده و از آن همه مامور  افته و چهچگونه ي

با كدام اسم رمز عبور كرده است، فعالً بماند. مسـاله ايـن اسـت كـه ثـابتي      
گـاهي امـن    دروغ بگويد يا ناراست، خود يك سند مجسم است كه در خفيه

صـدا و تصـوير مـدياي     "افـق "سه دهه وقاحت را مشق نوشته اسـت تـا از   
  جهاني، حقيقت را به وهن بگيرد.  ي سرمايه

اين سندها و سندسازي ها منحصر به اين مرز پر گهر نيسـت. گرچـه قصـد    
تـرين انقـالب كـارگري     قياسي در كار نيست؛ اما هنوز بيست سال از بـزرگ 
استالين تحـت   "رفيق"جهان نگذشته بود كه كارگزاران تبليغاتي و امنيتي 

بريـا ـ ژدانـف بـيش از دو سـوم       "رفقا" ي هدايت داهيانه و مديريت مدبرانه
 "اتحاد جمـاهير شـوروي  "اعضاي رهبري انقالب اكتبر را تا ميادين چيتگر 

هـا بزرگـاني همچـون     ي اسنادي كـه بـه موجـب آن    همراهي فرمودند. همه
دار و شش دانگ بودند  بوخارين و زينوويف و كامنوف تيرباران شدند، منگوله

ي مركـزي   كـه دو سـوم اعضـاي كميتـه    كردنـد   گـي ثابـت مـي    و به سـاده 
 "تشويش افكار عمـومي "و  "اقدام عليه امنيت ملي"ها در راستاي  بلشويك

در خدمت امپرياليسم جهـاني بودنـد و بـا دشـمن فاشيسـتي سـر و سـري        
از تكنيـك فوتوشـاپ     بـه مـيهن كبيـر بـا سوءاسـتفاده      "خائنـان "داشتند. 

را زير عكـس مشـهوري از   تصويري از يك  انسان مشكوك به نام تروتسكي 
 "لنين جاسازي كردند تا به كارگران و شوراها القا كننـد كـه آن تروتسـكي   

از طريق نفوذ در مناصب دولتي مقاصد شومي از جمله خـدمت بـه    "ملعون
پرورانده است. به استناد همين تصـوير جعلـي و    بورژوازي جهاني در سر مي

و دفـاع از تئـوري    "كشـور  سوسياليسـم در يـك  "البته انتقاد از اسـتراتژي  
  خون تروتسكي حالل اعالم شد و آبرويش مباح!  "انقالب مداوم"
  

  ابراهيم در آتش، سند نسوخته!
) بازگشـته  1990آوريـل   – 1369راني بركلي (فروردين  شاملو تازه از سخن
يي از نقد جعل تـاريخ و اسـطوره شـكل     هاي او كه با آميزه بود. دل مشغولي

يـي از جماعـت فسـيل و     و حسابي كك به تمبـان جبهـه  بسته بود، درست 
فرصت طلب انداخته بود. سلطنت طلبان و شاه پرستان در وحشت از بر بـاد  

ي شاهنشـاهي كيفرخواسـتي    رفتن خرمن كاه تاريخ دو هزار و پانصد سـاله 
هاي نيمه برافراشته آويختنـد و در   نوشتند. بر آرامگاه كوروش مرحوم پرچم

و لحاف كرسي هم قادر نبودند جلوي سيل اشك خود را  حالي كه با ملحفه
بگيرند، به دفاع از فريدون و داريوش، شكايتي عليه شاملو تسـليم نهادهـاي   
حقوق بشري كردند و خواستار محكوميت اقدامات خشونت آميـز و انقالبـي   
ضحاك و برديا شدند. آنان از شوراي امنيت ملل متحد و ناتو خواستند براي 

ت اشـتراكي بـر زمـين و وسـايل توليـد و شكسـتن قـانون آزادي        لغو مالكي
كه از سوي ضحاك و برديا عملـي   -گان و معافيت فرودستان از ماليات  برده

از قبيـل ويتنـام و افغانسـتان و     "مداخالت بشـر دوسـتانه  "وارد  -شده بود 
و مجـازات   "جعل تاريخي"گيري جرم اين  عراق و ليبي شوند! آنان براي پي

سوسياليست، شاهزاده رضا پهلوي را از شغل شريف آشپزي در منـزل  شاعر 
ي ايـن   و همكاري مشـفقانه بـا اهـل بيـت معـاف كردنـد و وكالـت پرونـده        

  سندسازي را به اعليحضرت رضاشاه سوم سپردند. 
ي دموكراسي روال كار هـانتينگتوني   در ايران اصالح طلبان كه هنوز با شيوه

هاي ضد  و عباس ميالني و مازيار بهروز آموزه آشنا نبودند و از حميد شوكت
چپ را نياموخته بودند، الجرم دسـت بـه دامـان دكتـر عطـاءاهللا مهـاجراني       
شدند. عطاء هم استاد تاريخ بود، هم معاون پارلماني رفسنجاني و هم شاملو 
ستيز. حاال بماند كه اين عطاء بـه محـض اسـتقرار در لنـدن بـراي تكميـل       

مابانه به ريسمان شـاملو آويخـت و عربـي آموخـت و      فيگورهاي روشن فكر
هاي شـيطاني رشـدي دوخـت و اوقـات فراغـت را بـا ابـي         دهان قلم بر آيه

گزنـد  "بنياد  ي كار عطاي مهاجراني شد كتاب بي گلستان درآميخت. نتيجه
. و زماني كه مجلس پنجم منصب وزارتش بر ارشاد و رشد و مرشـديت  "باد

ه استيضـاح كشـيد، عطاخـان برقـع از جمـال كتـاب       را ب "سوادان بي"بر ما 
بـراي خـود راي    "ي شاملو، همان شاعر كمونيسـت  زدن پنبه"برگرفت و از 

  اعتماد گرفت. 
و ناگفته نماند در غوغاي اتحاد ناسيوناليسم و شوونيسـم و رفرميسـم بـراي    

سابقاً چپ و بريـده نيـز بـه     "روشن فكران"جمعي از  "گذار به دموكراسي"
  پين اضافه شدند. از اخوان و گلشيري تا دولت آبادي. اين كم

هـاي   ي زير از نگارنـده، موجـود در شـبكه    (در اين زمينه بنگريد به دو مقاله
  مجازي:
  احمد شاملو، خار چشم اصالح طلبان. -
 نادرست گفتن درست نگفتن نيست.) -

نداشت. نقد تـاريخ كهـن و تشـكيك در    شاملو انتظار اين تهاجم گسترده را 
ناد تاريخي مگر اين همه غوغا و تهديد دارد؟ شگفت زده شده بود شاملو. اس

گـدار بـه آب    نه مگر رفيقي در دفاع از حقانيت تحليلي تـاريخي او بايـد بـي   
زد! و من در دفاع از حقيقت تاريخ و نقد بازي شوم سندسـازي در كنـار    مي

  سال پيش از اين!  22شاملو ايستادم. همان هنگام. 
ي دقيق به آثار معتبـر تـاريخي. پـيش از تـدوين      وشتم. با مراجعهيي ن مقاله

قربونت! حالم بـه  "نهايي، كليات تحقيق را با شاملو در ميان نهادم. كه گفت 
هـا. از بـس    يا چيـزي تـو ايـن مايـه     "هم خورده از اين همه غوغا و تهديد...

 )كـه بـا گوجـه فرنگـي و    1تهديد كـرده بودنـد(  شلوغش كرده بودند، از بس 
ي بحث شده بـود. نـه از سـرِ     خيال ادامه زنيم، شاملو بي مرغ گنديده مي تخم

به تـابوي فردوسـي خُـرده گرفـت؟      شود ترس. كه به سبب نامردي. مگر مي
هـاي تـاريخي    شـود در آيـه   شود به اسب سعدي گفت يابو؟ مگر مي مگر مي

 دستي برد و پاي تشكيك به ميان باور و سنت و ايمان كشيد و مـدعي شـد  
ي حـاكم   كه تاريخ اين مملكت همواره مطابق ذوق و سليقه و دستور طبقـه 

انـد، سـر بـه دار     نوشته شده است. و يكي دو نفر هم كه نقبي به نقد آن زده
اند. باري كار و بار مقاله كه تمام شد. سپردمش به فرج سـركوهي كـه    نهاده

فرسـتادم. از   يي نيز براي شـاملو  سركوه سردبيري آدينه نشسته بود. و نسخه
هيچ دليلي و بـه جـاي آن     ديار غربت. سركوهي از چاپ مقاله سر باز زد. بي
ي من را سـخت پسـنديده    دو نوشته در نفي شاملو چاپيد! و شاملو كه مقاله

-710راه از آن سخن گفت. (جواد مجابي،  بود، در چند گفت و گو، راه و بي
707 :1377(  

زاده زنـگ زد.   بود كه روزي ابـراهيم زال  باري گرد و خاك آن ماجرا خوابيده
بود به گمانم. اگر اشتباه نكنم. ابراهيم همزمان مـدير انتشـارات    1376پاييز 

تـر   كـرد و شـاملو را دوسـت    ي معيار را منتشر مي بامداد بود و ابتكار و مجله
ها و تحقيقات مستند من در دفاع  دانست كه يادداشت داشت. ابراهيم مي مي

يي ماسيده بود.  راني بركلي در گوشه هاي سخن گيري تبيين جهت از شاملو و
اين كه چرا بعد از چهار پنج سـال رفتـه بـود سـر دعـواي ضـحاك و برديـا        

شكن بـه مسـخره    دانم كه مصمم بود براي انتشار جوابي دندان دانم. مي نمي
هاي تاريخ و ادبيـات ايـن مـرز     فسيل دانشكده "استادان"گان شاملو.  كننده

و  -گرفتند  شان دايره زنگي به دست مي گهر كه به محض گرم شدن چانهپر
دانسـته!   بله... بعله! شاملو ادبيـات كالسـيك نمـي   "كه  -گيرند هنوز هم  مي

  و از اين دست خزعبالت.  "دانشگاه نرفته و مرز اسطوره و تاريخ شكسته!
تنظيم شـد  يي  ها صفحه يادداشت و تحقيق پراكنده، مقاله القصه از ميان ده

. هنـوز دم و  "كتيبـه سـند تـاريخ   "يـا   "كتيبه محـك تـاريخ  "تحت عنوان 
ي امـروز. آن نوشـتار بـا همـان خـط       دستگاه تايپ راه نيفتاده بود به شـيوه 

ار! و هنـوز  هـ چ ي آ ي شبه غبار، شد سـي و چنـد صـفحه    نستعليق شكسته
. و هنـوز  زاده را ديـدم در نشـر ابتكـار    زمستان سر نيامده بود انگار، كـه زال 

كـرد بـا ابتكـار. و     سردبير بود در معيار. و با ذوق و شوق شاملو را تكثير مـي 
كرد به سبك و سياق نقد روزگـار. يادداشـتي نوشـته     هنوز معيار را اداره مي

ي سعيدي سيرجاني. پـيش از آن   بود خطاب به هاشمي رفسنجاني. به شيوه
ي مدني بـورژوايي را   ي جامعه كه رفرميسم پوچ محمد خاتمي زنگ زورخانه
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ــره     ــتري ب ــل خاكس ــه فص ــيش از آن ك ــد و پ ــم و   بكوب ــان ليبراليس كش
دموكراتيزاسيون راسـت دو خـردادي آغـاز شـود. بـا رفسـنجاني كـه وزيـر         
اطالعاتش علي فالحيان بود و سعيد امامي را در پست معاونت امنيت يدك 

ري! آقاي رئـيس جمهـو  "كشيد به درشتي سخن گفته بود. در يادداشت  مي
هيچ رژيمي در ايران "هشدار داده بود كه  "وقت بگوييم اجازه دهيد اذان بي

دانيد كه اگر رژيم نتواند از تـاريخ درس بگيـرد و    پايدار نبوده، شما بهتر مي
و انگار همان  "هاي مردم حركت كند سرنگون خواهد شد.  منطبق با خواسته

 1375اســفند  هشــدار شــد اســباب عــداوت اصــحاب اقتــدار. روزهــاي اول
گـي و تـوان    ربودندش و يك ماه بعد يافتندش. ابـراهيم از آن درجـه آمـاده   

جسماني برخوردار بود كه به راحتي از پس يكي دو نفر گردن كلفت برآيـد.  
داد كـه بـرادران ابتـدا     همين كه بدون مقاومت با آقايان رفته بود، نشان مي

انـد.   نيام بيـرون كشـيده   اند و سپس دشنه از كارت شناسايي معتبر رو كرده
ها كارد در نازك آراي تن تنومندش نشسته بود و جانش را شكسته بـود.   ده

ديـدمش،   به تالفي هر سطر از آن نوشتار. هر بار كه به تلفن يا در حضور مي
شـد بـه    نخستين سوال، حال و مĤل شاملو بود. كه گفته و ناگفته، گفته مـي 

پا! پـاي  "قرار درآمده بود كه  به اصرار و بي تكرار. و در آخرين ديدار، ابراهيم
و نگـاه نگـرانش را بـه     "شاملو را ياراي تحمل بار اسرار سرسنگين او نيست!

دانست كه ديرگاهي نخواهد پاييد  ي فرديس دوخته بود و نمي سوي دهكده
كه شاملو، بر تختي از بيمارستان ايران مهـر، در حـالي كـه درد بريـدن پـا      

اشـك  "است به محض شـنيدن خبـر سـوختن ابـراهيم، در     امانش را بريده 
شود. پيش از آن كه چيزي بگويد. مقاله را گرفت ابراهيم. رفت تا  مي "غرقه

كه   –بسوزد. ناگاهان. و چند ماه بعد شاملو يك پا نداشت و جسد ابراهيم را 
به سـردخانه سـپرده بودنـد. كـاردآجين.      -تجسد شهادت قساوت زمانه بود 

ج و سهروردي و عين القضات. و ايـن بـار سـند جنايـت نـه در      همچون حال
هـاي   اسرار انالحق يا تمهيدات و عقل سرخ كـه در جـوار مـا بـود. از بيابـان     

دار. و بدين سـان   ي آن يار سربه آباد يافته آمد بود پيكر در خون تپيده يافت
ر. كـه  ابراهيم رفت. و در رهگذار ادبار روزگار الكردار، از ياد رفـت آن جسـتا  

ي حوادثي  قرار بود با گردش پرگار كتيبه و سنگ نبشته بروبد غبار، از چهره
بار. در روزگار قداره بندان غدار! و درست يك سال بعد از مفقود شـدن   خون

ي معيـار   ابراهيم بود كه هنگام پرسه در خياباني در تبريز، شماره سي مجله
 -داد  هم بوي ابـراهيم مـي   كه هنوز -را ديدم بر پيشخوان مطبوعات. معيار 
 ) كـم و بـيش  2بود به دسـت انتشـار.(  آن مقاله را دونيم كرده بود و سپرده 

همان متني بود كه به ابراهيم سپرده بودم. و ابراهيم پيش از آن كه به آتش 
  درآيد به تحريريه داده بود البد.

 به نقش اسناد معتبر در مـتن تـاريخ نويسـي    "كتيبه محك تاريخ"ي  مقاله
يي موردي. و از چند سنگ نبشته به عنوان سند بـراي   پرداخته بود. به گونه

ارزيابي عمق تاريخ ايران بهره جسته بود. براي تعريف و تاليف تاريخ معاصـر  
زاده و حيدر عمواوغلي و تقي اراني و  اما نيازي به كتيبه نيست. پيكر سلطان

و مسعود احمـدزاده و  مرتضا كيوان و سرهنگ سيامك و وارتان ساالخانيان 
امير پرويز پويان و احمد زيبرم و بيژن جزنـي و خسـرو گلسـرخي و حميـد     
اشرف و سعيد سلطانپور و تقي شهرام و فواد مصطفا سـلطاني و تومـاج  و...   

ي  تـوان وقـايع اتفاقيـه    ترين اسنادي هستند كه مـي  تخفيف ترين و بي   قاطع
ته است، بازنوشت و با شـهامت و  دوران ما را به شهادت رنجي كه بر آنان رف

جسارت سر را باال گرفت و به نسل جوان و به تاريخ معاصر و آينده گفت كه 
چپ سوسياليست نه فقط هرگز شرمسار تاريخ نبـوده اسـت، بـل كـه بـراي      
افراشتن پرچم آزادي، برابري و عدالت اجتماعي پيشگام مـردم عصـر خـود    

  بوده است. 
هـا مقالـه نوشـته     ، به سهم خود دو كتـاب و ده نگارنده براي تحقق اين مهم

به بررسي و بازنمود اجمالي سي و هفـت   "ام من درد مشترك"است. كتاب 
ي اشـعار   / حكومت پهلـوي دوم) از دريچـه  1320-1357سال تاريخ ايران  (

در بخـش   1385احمد شاملو پرداخته است. اين كتاب از سـال   "مناسبتي"

 "پرسـتو در بـاد  "است. كتاب ديگر، داستان مميزي وزارت ارشاد گير كرده 
  است.

  
  كباب قناري بر آتش سوسن و ياس!

تاريخ را چگونه بايد نوشت؟ با كدام سند؟ صحت و سقم تاريخ را چگونه بايد 
ارزيابي كرد؟ با كدام سند؟ شعر، داستان، ادبيـات (نظـم و نثـر) در بررسـي     

ثـال فهـم وقـايع دوران    ماهيت وقايع تاريخي تا كجا كاربرد دارنـد؟ بـراي م  
گرايي و طالبانيسم امير مبارزالـدين محمـد مظفـري در     شكني و شريعت خُم

ي شعر حافظ و طنـز عبيـد قابـل فهـم      هـ.ق) از دريچه760تا  754شيراز (
ي حـاكم   است يا از تراوش قلم مورخان مزدوري كه تاريخ به دسـتور طبقـه  

اي راه بردن بـه حقيقـت،   ها بر ي اين تشكيك اند؟ واضح است كه همه نوشته
رود. مساله اين است كه تاريخ معاصر را چگونه بايـد   عمق تاريخ را نشانه مي

شناخت؟ بـا كـدام سـند؟ اسـناد امنيتـي بـه طـور متعـارف در كشـورهاي          
شوند. بـا ايـن    بندي واقعي منتشر مي سال بعد از شكل 30ي غربي  پيشرفته

تــرين كشــور "راتيـك دموك"حـال هنــوز چيسـتي تــرور جان.اف.كنــدي در   
زني و فيلم سينمايي فراتر نرفتـه اسـت. ايـن     ي گمانه داري از حاشيه سرمايه

بيت حافظ مصداق تمام عيار مكتوم ماندن سند مويد حقيقت در زمان حال 
  است:

  
  رود  حالي درون پرده بسي فتنه مي
  ها كنند تا آن زمان كه پرده برافتد چه

  
مـداراني نوشـته    ريخي از سـوي سياسـت  تاريخ عين سياست است و اسناد تا

دهنـد. در   العمـوم در مراكـز امنيتـي و پليسـي جـوالن مـي       شود كه علي مي
شوروي اپوزيسيون چپ (تروتسكي، كامنوف، زينوويـف) و مخالفـان تئـوري    

به اعتبار كلـي سـند و مـدرك، ضـد      "سوسياليسم در يك كشور"استاليني 
توان  ا اين متدولوژي سند را ميانقالب و جاسوس فاشيسم از آب درآمدند. ب

گي ساخت و هر مخالف سياسي را به انواع و اقسام اتهامات امنيتـي   به ساده
ي شكل گـرفتن سـند عبـارت اسـت از      محكوم كرد. در اين چارچوب زمينه

موضع مخالف سياسـي يـا تئوريـك و سـپس يـك ورق كاغـذ و مهـر تمـام         
گاه؟ ماهيت اين روند به ارزيـابي  ي كالسه و پرونده و... داد محرمانه و شماره

ها گذشت  توان از امير فطانت ي حاكم از افكار عمومي وابسته است. مي طبقه
ي ربـايش   و گلسرخي و كرامت دانشيان را بـه اتهـام واهـي تشـكيل هسـته     

يي از دادگاه را به روي آنتن فرسـتاد.   شاهزاده به مرگ محكوم كرد و صحنه
نيـاز از   و بي -به تعبير شاملو  – "ثيف كوه غلطكبرك"ي  توان به پشتوانه مي

هـا را   هاي اوين برد و گلولـه  ي نمايش را به تپه ويزيون، صحنه محاكمه و تله
و خبر را به  "فرار از زندان"آن جا خالي كرد و بر طغراي سند اعدام نوشت: 

. پـس روزنامـ     ها داد. همان طور كه مقامات امنيتي نوشته روزنامه ه انـد. عينـاً
. بـا    سند حقيقي نيست. اسناد ممهور و مكتوب دولتي نيز چنين است غالبـاً

ي  يك پيش شرط: كدام طبقه حاكم است. در تمام طول تاريخ روايت طبقـه 
ي تاريخي مشخص به دست  ي محكوم از يك واقعه حاكم با آن چه كه طبقه

ويسـي  اند، به شدت متفاوت و متخالف و حتا متضاد بوده است. سياهه ن داده
رود.  هاي اين ادعا در تاريخ كشور ما از مثنوي هفتاد من هم فراتر مـي  نمونه

فهمـد   اين آموزه را هر دانش آموز كالس اول جامعه شناسي و تاريخ هم مي
ي حاكم بـه سـود خـود     ي طبقاتي در متن تاريخ را طبقه كه انعكاس مبارزه

را نفهمد بايد او را به ي بديهي  زند. اگر كسي (يا ناكسي) اين گزينه سند مي
سخت است فهماندن چيزي به كسي "اين قصار بديهي شاملو ارجاع داد كه: 

در نتيجه اگـر كسـي بـراي نفهميـدن      "گيرد. كه براي نفهميدن آن پول مي
تـرين   عاشـق "حقيقت پـول نگرفتـه باشـد، بـراي فهميـدن ايـن نكتـه كـه         

ي چه فراينـدي بـه   بهشت زهرا و خاوران ط 33ي  خفته در قطعه "گان زنده
ي دانشـجويان پيـرو خـط امـام      اند، به سند سرهم بنـدي شـده   خاك افتاده
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اشغال كننده و شاغل درسفارت آمريكـا نيـازي نـدارد. همـان قـدرت فهـم       
يـي   كار حرفـه  يي كه پرويز ثابتي را براي هميشه بر صندلي يك جنايت ساده

ي او  بـراي تبرئـه  يـي را   نشاند و هيچ سند مهر و موم شـده  عليه بشريت مي
بخشـيم، نـه فرامـوش     نـه مـي  "ي تـاريخي   پذيرد و با قاطعيت بر آموزه نمي
تواند تشخيص دهـد كـه از درون آن    گي مي زند، به ساده تكيه مي "كنيم مي

خانـه   يي كه شركاي عبدي و ميردامادي در سفارت خروارها كاغذ رشته شده
مـزدور  "اسـي را  كردنـد تـا در آينـده هـر مخـالف سي      كنار هـم رديـف مـي   

جا بزنند، احتماالً اسنادي درخصوص ماهيت و هويـت طـرفين    "امپرياليسم
يي مانند  مذاكره با ژنرال هويزر وجود داشته است و از وقايع به كلي محرمانه

آميز انتقال قدرت از بختيـار   ي مسالمت بندي كنفرانس گوادالوپ، نحوه جمع
ال ابـراهيم يـزدي، صـادق    به بازرگان، ماهيـت واقعـي موضـع سياسـي امثـ     

اهللا محمدحسـين بهشـتي، حسـن نزيـه و      زاده، صادق طباطبايي، آيت قطب
ها رفتـه اسـت. اسـنادي كـه حـاال       ديگران در جريان همان مذاكرات، سخن

هـا يكـي از    يابي و امحـاي آن  شود دست موجود نيست. اسنادي كه گفته مي
همان اسناد با همـان  بوده است. هر چند اگر  "ي جاسوسي النه"داليل فتح 

دانـم مـورخ    طـرف [كـه راسـتش نمـي     محتواي واقعي از سوي مـورخي بـي  
ي حاكم دو هزار تفسـير و تعبيـر    شد، طبقه طرف يعني چه؟] منتشر مي بي

هـاي تبليغـاتي بـا     كرد. اساساً دستگاه ها ارائه مي براي مصادره به مطلوب آن
اند!  خيريه ساخته شده هاي رواني براي همين امور ي جنگ كارشناسان خبره

تيـر  "هوده نيست كه در روز روشن دختركي نازنين (ندا آقاسلطان) را به  بي
زنند و با وجـود انتشـار جهـاني ويـديوي شـفاف آن، بـه زيـرش         مي "غيب
راه  "كي بود كي بود من نبـودم دسـتم بـود   "بازي  زنند! و حكايت كولي مي
مقـدار،   ي پـائولوكوئيلوي بـي   لـه پيا اندازند و از يك ناشر منفعـلِ زرد هـم   مي

سـان فهـم ايـن نكتـه      سازند! بـدين  و اينتليجنت سرويس مي MI6جاسوس 
هاي اويـن و بـه خـون     عام تپه ي قتل چندان دشوار هم نيست كه اگر حادثه

ي بـه خـاك افتـادن     ي ديگر مانند فاجعه رزمنده 8درغلتيدن بيژن جزني و 
گـي بـامبول در   صحابش به سـاده شد، باز هم حضرت ثابتي و ا ندا مصور مي

هـاي درون سـازماني    آوردند و اي بسا آن جنايـت را بـه تصـفيه حسـاب     مي
دادند. و يا با هزاران شامورتي بازي از كاله شعبده دست بيگانه را  نسبت مي
كشيدند. چنـان كـه ديـديم و شـنيديم پـس از قتـل فروهرهـا و         بيرون مي

هـاي كيلـويي،    ي در تحليـل مختاري و پوينـده امثـال آقـاي محسـن رضـاي     
شان را به سمت موساد و اسرائيل نشـانه رفتنـد و اگـر گَنـد كـار در       انگشت

ي را "معتبر"نيامده بود، چند صباحي بعد يكي از مراكز سندسازي، مدارك 
فرمود كه به موجب آن تصاويري از چند جاني بالفطره با چـاقو و   منتشر مي

ا بر اجساد خونين آن زنـده يـادان   پنجه بوكس پرچم فتح ستاره ي داوود ر
يي كه ديوانه هم بود. مانند قاتل كاظم سامي. يا  برافراشته بود. جاني بالفطره

يي ناشي كه هوس كرده بود با بولدوزر به ماشين يـك مرتـد ناصـبي     راننده
  بكوبد. 
ي چنين تحليلي است كه تاريخ معاصر كشورم را بـا شـعر و داسـتان     بر پايه

فهمـم.   و فـروغ و نصـرت رحمـاني و هـدايت و سـاعدي مـي       شاملو و نيمـا 
كنم. اين متدولوژي مبتني بر  گان منتقل مي نويسم. و به ديگران و آينده مي
ئولوژي، ايمان يا باور مكتبي نيست. متكـي بـر دركـي طبقـاتي از تـاريخ       ايد

ي مـورخ   نوشـته   زنـم حتـا صـدها صـفحه     است. و چنين است كه گمان مي
فـروغ   "اي مـرز پـر گهـر   "ي شـعر   مرتضا راوندي بـه انـدازه  معتبري مانند 

ي چهل را ثبـت كنـد. (در    هاي مياني دهه تواند فضاي سرد و سياه سال نمي
فروغ فرخـزاد، چريـك   يي از اين قلم تحت عنوان:  اين زمينه، ر.ك مقاله

هـا   ) كمـا ايـن كـه ده   1386: 85-103. نيز، محمد قراگوزلو: عليه چريك
سي مفيد كسروي و رائـين قـادر نيسـت ماننـد چنـد غـزل       مجلد تاريخ نوي

هاي كوتاه هدايت و چوبـك فضـاي    الهوتي و فرخي يزدي و عارف و داستان
  اجتماعي حاكم بر دوران انقالب مشروطه و پس از آن را ترسيم كند. و 

  سال بد، سال باد، "توان دريافت كه در  چنين است كه با شعر شاملو مي

  

  
  

چـه رفتـه اسـت و مـدت      "ببرهـاي عاشـق  "بر  "دايي كردسالي كه غرور گ
مبـادا كـه   "هـا را بوئيدنـد   "دهان"چگونه  57كوتاهي پس از انقالب بهمن 

آتش "ي قناري را با  و چه سان تن و جان شيفته "گفته باشي دوستت دارم
  كردند! "سوسن و ياس كباب

ـ   اري اگر شعر زنده يك برداشت كوتاه و شهودي از حقيقت مصلوب اسـت، ب
از ژرمينال و شكست اميل زوال تا مـادر و كلـيم    -ادبيات رئاليستي كارگري 

همان طور كه  -سامگين گوركي و شعر برشت و آراگون و ناظم حكمت تا... 
ي كـارگر) را   ي محكوم دوران مدرن (طبقـه  تمام اعضاي طبقه  درد مشترك

سـد تـا گـواه    نوي كند، همان طور هم براي مورخ شرافتمند سند مي فرياد مي
  آگاه روزگار خود باشد.

ترين تخصصي ندارد اما  ي ادبيات داستاني كم نگارنده با وجودي كه در حوزه
گـون   مقالـه  -به حكم مسووليت و ضرورت تاريخي به نگارش داستان روايي 

بنـدي مبحثـي كـه بـه دليـل       وارد شد، الجرم! بـراي جمـع   "پرستو در باد"
ته نويسي كشـيده شـد، چنـد كلمـه هـم      ي مفهومي به فراسوي آشف گستره
  نويسم.  ي اين سند تاريخي مي  درباره

  
  پرستو در باد، سندي تاريخي!

رخ داده بـه اشـكال    57وقايعي كه در آسـتانه و در جريـان انقـالب بهمـن     
مختلفي روايت شده است. بسيار طبيعي است كه انواع و اقسام مراكز اسـناد  

ام سياسـي حـاكم بـا اسـتفاده از منـابع      هاي تاريخي وابسته به نظ و موسسه
دلخواه آثار مطلوب خـود را منتشـر كننـد.     "اسناد"مادي فراوان و به ياري 

يي از  اند و تفاسير خود خواسته ها مجلد كتاب چنين كرده كما اين كه در ده
هـاي   گـي مناسـبات درونـي و بيرونـي سـازمان      بندي و چگونـه  فرايند شكل

جز مراكز دولتي رسـمي، ليبراليسـم وطنـي نيـز در      اند. به سياسي ارائه داده
كار نبوده و به ياري برادران شتافته است. وجه مشترك اين دو اين عرصه بي

ي ي پنجـاه تـا برهـه    طيف در مواجهه با نيروهاي چـپ سوسياليسـت دهـه   
  انقالب و بعد از آن به اين قرار است: 

افـرادي دگـم،    -و به طور مشـخص جنـبش فـدايي     -الف. پيشتازان چپ 
اند كه براي حفظ منافع سازماني خود دسـت بـه    سكتاريست و خشن بوده

  اند.هر اقدامي زده
ب. چپ بعد از سياهكل جرياني شكسـت خـورده و منـزوي بـوده و هـيچ      

  تاثيري در ساز و كارهاي اجتماعي و انقالبي نداشته است.
ها بـوده  تودهپ. چپ جرياني فراموش شده و غير اجتماعي و جدا مانده از 

كه حداكثر ابراز وجودش چند درگيري با سـاواك تـا مقطـع قتـل حميـد      
  اشرف (جنايت مهرآباد) بوده است.

هايي رباتيك، ماكياوليست و به دور از آداب و ت. افراد و عناصر چپ انسان
ــزي       ــاس چي ــق و احس ــه از عش ــد ك ــاطفي بودن ــاني و ع ــرت انس معاش

  فهميدند....  نمي
  ين دست.هايي از ا و ياوه

يـاد ناصـر ايجـادي مـتن      ام زنـده  ، دوست نازنين1386باري اواسط تابستان 
دست نوشت داستاني را به طور كامالً خصوصي به من سـپرد و خواسـت بـا    
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دقت بخوانم و نظرم را بنويسم. ناصر مدير انتشـار قصـيده سـرا و از ناشـران     
لسفه خوانده بـود  رفت. ف يي و موفق بود كه زير بار چاپ هر كتابي نمي حرفه

و با اين كه به جريان ملي مذهبي نزديك بود، اما به نحو شگفت انگيزي بـا  
گفت. ناصر رفيقي قابل اعتمـاد بـود    زبان تحسين از حميد اشرف سخن مي

كه در دوراني دشوار زحمت چاپ و نشر دو كتاب پر دردسر مـن را كشـيده   
(معاون صـفارهرندي   بود و با سانسورچيان وزارت ارشاد و شخص حميدزاده
ي پايداري بود) گالويز  كه در انتخابات مجلس نهم از تهران كانديداي جبهه

شده بود. مضاف به اين كه جسارت كم نظير ناصر آن قدر بود كه به همـراه  
نـژاد   شهال الهيجي (مدير انتشارات روشنگران) عليـه وزارت ارشـاد احمـدي   

ر را به مراجع قضايي كشيده بود. رسماً اعالم جرم كرده بود و موضوع سانسو
شـكايتش راه بـه جـايي     -دانسـت   و خود نيز مي -گيرم كه ما گفته بوديم 

نخواهد برد. سهل اسـت نـام او و انتشـاراتش را در فهرسـت سـياه سانسـور       
وزارت ارشاد خواهد نشاند. كما اين كه چنين نيز شد و بعد از يك دوره پـر  

هاي برگشتي خورد و دق كرد و  چكگي و چالش به زمين سخت ورشكسته
  سرطان گرفت و در عرض ده روز مرد. حرف تو حرف آمد. 

يي از كتابي را كه چندان بـه گـرفتن مجـوز انتشـار آن اميـدوار       ناصر نسخه
. نام "بخوان و نظرت را كتباً بنويس، براي نويسنده"نبود، به من داد و گفت 

ي حجازي. رمـاني كـه    بنفشه ي بود. نوشته "ايمپاالي سرخ"و عنوان كتاب 
اش به جز يكـي دو نفـر واقعـي بـود و رسـالت اوليـه، ثـانوي و         تمام اسامي

ي نقد جريان چريكـي و تعـرض بـه     اش زدن چپ بود. بنفشه به بهانه نهايي
ــاً  ــدايي اساس ــه زعــم خــود  -جنــبش ف ــا   –و ب ــود. ب ــدار چــپ را زده ب م

يي  ربوط. سي چهل صفحههايي كه پيش از اين گفتم. ياوه و نام تصويرسازي
دانسـتم كـه    ي كتـاب نوشـتم و مـي    يادداشت در گوشـه و كنـار و ضـميمه   

فايده است. فمينيسم ليبرال ايران با گفت و گو و نقد بـه انصـاف و واقـع     بي
گرايد تا چه رسد به كمي عقب نشيني از مواضع ضد چپ. آخرين  بيني نمي

از جنـگ امپرياليسـتي در    ي نوشين احمدي ي دفاعيه اش را در اليحه نمونه
ي حجازي در گفت و گويي مبسوط به من گفت كـه آن   ليبي ديديم. بنفشه

نقد درست و حسابي مشت و مالش نداده و هنوز بر سر اين موضع است كه 
چپ مرده و كذا. كتاب مجوز نشـر نگرفـت و بنفشـه بـا اسـتفاده از حقـوق       

بات و انتشار مواضع شخصي خود آن را در چند مجلد صحافي كرد و براي اث
ي كالن به اين و آن بخشيد. البـد حـق داشـت     اش، با هزينه ضد كمونيستي

ي نقد مشي چريكـي در قالـب رمـاني     خانم حجازي! حق داشت كه به بهانه
هاي يك محقق پـر مـدعا را لگـد كنـد و بـه       ترين پرنسيب عاشقانه، ابتدايي

ف بپــردازد و تخريــب احمــدزاده و پويــان و حميــد مــومني و حميــد اشــر 
ژيگولو و شبه روشن فكر را كه آخرين تبارش به ديدرو و الك  "شخصيتي"

رسد و نزد دختران نوجوان با بردپيت و تام كروز تداعي  و اخيراً فوكوياما مي
ي زنـان طنـاز و    مـرد محبـوب همـه    -بـه نـام ايـرج خردمنـد      -مي شـود  
ي اسكويي  ا مرضيهشان ب هاي مدرن جا بزند. زناني كه جان و جهان معشوقه

  و شهين توكلي و غزال آيتي و ليلي گلي آبكناري و طاهره خرم و... متفاوت است.
رمان ايمپاالي سرخ بنفشه اگرچه هرگز منتشر نشد، اما مدتي پيش دوست 

ن ايمپـاالي  فرمـا "يي تحت عنوان  در مقاله "زناني ديگر"يا دوستاني به نام 
شـان   نقد نسبتاً مفيدي روي آن نوشتند كـه دسـت   "سرخ در دست كيست

  درد نكند. 
بنـدي رسـيدم كـه     ي حجازي به اين جمع نتيجه با بنفشه بعد از صحبت بي

تخريبي او را به حال خود رها كـنم و در چـارچوب داسـتاني واقعـي      "نقد"
يـي از   هادت گوشـه ي حقيقت را به گواهي بگيـرم و بـه شـ    شرافتم را و همه

اند. تبعـاً از   ها نقش آفريده وقايعي بنشينم كه پيشتازان جنبش فدايي در آن
ام و بـا عناصـر تشـكيالتي     آن جا كه تاريخ جنبش فدايي را به دقت نخوانده

ام  توانستم بـه تجربيـات فـردي    ام، فقط مي آن هرگز ارتباط مستقيم نداشته
هاي نوستالژيك بـه مـاجراي خـونين     خماتكا و استناد كنم. ناگزير با تمام ز

فسـخ  "گلـش   "نازك آراي تن ساق"يي يگانه بازگشتم كه  عشق و معشوقه

و دريغ و درد كه چـه معصـومانه بـه خـاك افتـاد. بـه        "عزيمت جاودانه بود
پرسـتو  "ي رمان روايي  ي هم قطاران پرويز ثابتي. در نتيجه طرح اوليه گلوله
با وجود دشواري تكرار مكتـوب حـوادثي   در ذهن من شكل بست و  "در باد

كه در متن واقعيت داستان رفته است، الجرم بنا به مسووليت تاريخي خـود  
و به عنوان يك شاهد زنـده، بخشـي از آن وقـايع را نوشـتم. چـرا بخشـي؟       
درست به اين دليل كه اميد داشتم كتاب از سد سانسور وزارت ارشاد بگذرد 

كـه حـاال در مـا     –ن ترتيـب خـود سانسـوري    و در ايران منتشر شود. به اي
يـي از حـوادث    هـاي مختلـف و بسـيار تكـان دهنـده      جنبـه  -نهادينه شـده  

  را مكتوم گذاشت.  58تا خرداد  56هاي  سال
  باشد تا وقتي ديگر.

يك سند تـاريخي اسـت    "پرستو در باد"خواهم بگويم كه رمان  در واقع مي
. اگـر بخـواهم فشـرده بگـويم و     كه تمام حوادث آن مو به مو رخ داده اسـت 

  بگذارم و بگذرم، محور تاكيد من در چند مولفه جمع شده است:
ي شصت  ي اول دهه . نقش حماسي جنبش فدايي در وقايع انقالبي نيمه1

  و مشاركت فعال در جريان انقالب ضد  سلطنت.
ام كـه پرسـتو فرهـودي (خـواهر احمـد       ي كوتاه كتاب گفتـه  . در مقدمه2

اعضاي جنگل) از موضع پرشور و شر؛ مـدافع مشـي چريكـي و     فرهودي از
گرايي انقالبي و سوسياليسـتي احمـدزاده و پويـان     دار روزگار آرمان ميراث

است و سهراب حكيمي در مقام دفاع از جنبش كارگري مدافع پـارادايمي  
گان جريان فدايي، به  خواهم بگويم كه سازنده مابعدي است. در اين جا مي

ي كارگر  هاي ارزشمندشان نه فقط به ضرورت رهبري طبقه شتهشهادت نو
به عنوان پيش شرط تحقق پيروزي جنبش اجتماعي ضـد كاپيتاليسـتي و   

آگـاه بودنـد،    -ي دموكراتيك انقالب  حتا در مرحله -استقرار سوسياليسم 
يابي طبقه دست به تالش زدند. تالشي كه نافرجام  بل كه در مسير سازمان

  ماند. 
3شراف تئوريك رفيق احمدزاده به متون كالسيك ماركسيستي آن قـدر  . ا

و  "ي بورژوازي ملي مترقي اسطوره"ي  ها پيش از تدوين جزوه بود كه سال
  ي بورژوازي را ضد انقالب دانسته بود.  گي كل طبقهي وابسته نقد نظريه

. پرستو در باد برخالف تصور فمينيسـم تـوهم زده و ليبـرال وطنـي بـه      4
ي چـپ در عـين پيشـبرد     دهد كه زنان و مـردان رزمنـده   وح نشان ميوض

ي مسـلحانه عاشـق    وظايف سياسي و تشكيالتي خود و مشاركت در مبارزه
شدند و معشوق را در تلفيقي سوسياليستي از عشق فـردي، اجتمـاعيِ    مي

  داشتند.   هاي انساني و برابري دوست مي منطبق با آرمان
ها تا چـه   دهد كه مناسبات عاشقانه ميان چريك . پرستو در باد نشان مي5

هاي  ي روابط انساني استوار بوده و تا كجا از ابتذال رايج در فرقه حد بر پايه
  ي كارگر فاصله داشته است. ربط شده با طبقه چپ معاصرِ بي

هـايي از   كشان در بخـش  . فداكاري در راه آرمان رهايي كارگران و زحمت6
  كتاب روايت شده است.

تـرين   . مشـاركت مسـتقيم در فـتح پادگـان جمشـيديه (يكـي از بـزرگ       7
ي دستگيري ارتشبد نصيري (رئـيس سـاواك و    هاي تهران) و نحوه پادگان

  مراد و مرشد پرويز ثابتي) در ابتداي كتاب آمده است.
ي كوچك غيـر تشـكيالتي چـپ     گويد كه حتا يك هسته . رمان به ما مي8

اهل مباحث تئوريـك و   -اي قبل از انقالب ه سال  با تمام محدوديت -نيز 
  بحث و كتاب خواني بوده است.

ام هيچ يـك   گي سال نويسنده 35. به شهادت وجدان و شرافت و حرمت 9
هـا.   اند. نه چپ هاي واقعي كتاب بزرگ نمايي و يا تحقير نشده از شخصيت
  ها. نه ساواكي

ي عصـر خـود،   . پرستو در باد تا حد امكان كوشيده مناسـبات اجتمـاع  10
هاي عادي و سياسـي، و اوضـاع و احـول روزهـاي      روابط عيني ميان انسان

منتهي به انقالب را مصور كند. اشاره بـه نقـش قـاطع اعتصـاب كـارگران      
بـه   57شهريور  17شركت نفت در فلج كردن روند سركوب، بعد از كشتار 
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راهـاي  ي انقالب مد نظر قرار گرفته اسـت. ماننـد ماج   عنوان موتور محركه
  نشين.... خارج از محدوده و داستان خودكشي آن مرد مفلوك حاشيه

... به اعتبار تمام موارد پيش گفته و نگفته، پرستو در باد فقط يـك داسـتان   
ي سياسي اجتماعي در دفاع از چپ يا نقد مشي چريكي و اشاره بـه   عاشقانه

سـند  هاي پيشروان جنبش فدايي نيسـت. پرسـتو در بـاد يـك      جان فشاني
گي و سـالمت   يي تحريف با صداقت و پاكيزه تاريخي نيز هست كه بدون ذره

قلم روايت شده است. كتاب اگرچه هيچ نقدي يا نقبي يا كنـايتي و اشـارتي   
به جمهوري اسالمي ندارد، با اين همه در داخل مجوز نشر نگرفت و نـاگزير  

  گي رفت. به مهاجرت و آواره
هـا   ب اعالم وفاداري و تعهد به تبار خوني گلي من از نوشتن اين كتا انگيزه

  بوده است. چنان كه فروغ گفته بود: 
  ها به زيستن متعهد كرده است.   مرا تبار خوني گل

  دانيد؟ ها مي تبار خوني گل
يـاد   ام. با شعري از زنـده  ام. بوسيده ها را بوئيده در متن كتاب يكي از اين گل

  سلطانپور:
  رها كنيد مرا 
  انه و بازويم را رها كنيد ش

  رها كنيد مرا تا ببينم 
  شناسم   من اين گل را مي

  ام ها نشسته خانه من با اين گل سرخ در قهوه
  ام  آهن سالم داده من به اين گل سرخ در ميدان راه

  آ...ي
  شناسم      من اين گل را مي

  1391فروردين  –تهران 
  نوشت: پي

فكري را به ميان بگـزارد. ولـي متاسـفانه     مدركو سند تواند بدون  آدمي مثل من نمي . «1
راني بركلي با من شد براي من خيلـي مـأيوس كننـده بـود... مـرا       برخوردي كه پس از سخن

هـا. ايـن واقعـاً گرفتـاري ماسـت كـه        يي مثل چاقو زدن و ايـن حـرف   تهديد كردند به شيوه
  »  مان معلوم نيست... اين برخوردهاي داش مشديانه... مخاطب

گفت و گوي منتشر نشده با احمد شاملو. فايل صـوتي آن نـزد نگارنـده محفـوظ      از متن يك
-25يي از آن در كتابي از همين قلم چاپ شده است. ر.ك: (محمد قراگوزلـو،   است و خالصه

24 :1382(  
با استناد به ترجمان چند كتيبه و سنگ نبشته، به ارزيابي و  "كتيبه محك تاريخ"ي  . مقاله2

زاده دادم. بـه   بـه زال  75تاريخ وارد شده است. دسـت نوشـت مقالـه را آبـان      يي از نقد برهه
  گمانم.

اش يك ماه بعد به دست آمد.  اسفند همان سال مفقود شد و جسد كاردآجين شده 5ابراهيم 
ي  اين سناريو پائيز سال بعد عيناً در مورد محمد مختاري و جعفر پوينده تكـرار شـد... مقالـه   

(فـروردين و   31ي  ) و شـماره 1377(اسـفند   30ي  در معيـار شـماره   "كتيبه محك تـاريخ "
زاده، سردبير معيار ابوالقاسـم موسـوي    ) منتشر شد. در اين زمان به جاي زال78بهشت  اردي

  ي حريرچي، رسول يونان و حميد محمودي مزرعه.    اش فريده بود و تحريريه
  منابع،

  محمد قراگوزلو:
  سوئد: آلفابت ماكسيما. پرستو در باد،) 2011-1390(  
  تهران: آزاد مهر. چنين گفت بامداد خسته،) 1382(  
تهـران:  تاملي در ابعاد تاريخي شعر نيما، شاملو، فـروغ...  ، گان درد همسايه) 1386(  

  نگاه.
  تهران: قطره. ي احمد شاملو، نامه شناخت) 1377جواد مجابي (

  
  مقاالت مورد اشاره

  محمد قراگوزلو:
  هاي مختلف. سايت - مد شاملو، خار چشم اصالح طلباناح) 1389( 
  هاي مختلف.  سايت - نادرست گفتن درست نگفتن نيست) 1390( 
فروردين و  -1377، اسفند 37-38-39مجله معيار، ش كتيبه محك تاريخ،) 8-1377( 

.1378بهشت  اردي  
هاي مختلف. سايت فروغ فرخزاد، چريك عليه چريك،) 1388(   

  هاي مختلف. سايت فرمان ايمپاالي سرخ در دست كيست،) 1390زناني ديگر (
*  

  

  
  

  
  در دفاع از يك ارزش

  (خاطرات مريم فيروز در آيينه منتقدان)
  

  اسد سيف
  

تاريخ اجتماعي ايران سراسر تاريخ شكست است، تاريخي كه بر خون و درد 
ار لنگان راه پيش مي برد. بسي و ناله شكل گرفته و در خفقانِ حاكم لنگ

ها  سان كه بوده، فراموش كنند و ياد آن ها، آن كسان مي كوشند اين شكست
از ذهن پاك گردانند. كساني ديگر در گريز از اين موقعيت، از هرچه كه 

وسيله ذهن  رنگ و بوي سياست و آرمان دارد، مي گريزند تا شايد بدين
 "ارگناهك"هاي احتمالي برهانند. كساني هم هستند كه  خويش از پرسش

مي جويند تا از اين راه رفتار خويشتن نبينند و نخواهند كه ببينند. نقد 
تجربه و بازكاوي راهي كه پشت سر گذاشته شده، رفتاري است كه از آن 

اي  ي ناروشن نمي توان آينده مي گريزيم. بايد در نظر داشت كه با گذشته
نگرانه بكاويم و روشن انتظار داشت و تا زماني كه نتوانيم تاريخ خويش روش

  اي معقول برقرار داريم. نقد كنيم، نخواهيم توانست با جهانِ معاصر رابطه
سازي و جعل تاريخ را در كارنامه هر دولت توتاليتر و مستبدي مي  تاريخ

توان يافت و چنين است رفتار جمهوري اسالمي با تاريخ و فرهنگ ايران. 
نيازمند آن است. هدف، ساختن سان باز مي نويسد كه  رژيم ايران تاريخ آن

  اي تابناك است تا با آن خلق بفريبد و آينده را از آن خود سازد. گذشته
هاي درسي مدارس شروع مي شود.  سازي جمهوري اسالمي از كتاب تاريخ

در شرايطي كه سانسور حاكم است، و روايتي ديگر از تاريخ امكان انتشار 
زچاپ دريافت نمي دارند، مزدوران قلم نمي يابد و آثار پيشين نيز اجازه با

هاي عريض و طويل دولت، قيچي در دست به "پژوهشكده"به دست در 
ها را ندارند.  جان اسنادي مي افتند كه كسي جز آنان امكان دستيابي به آن

هاي آنان به بهترين شكل حاضر  هاي چاپ و نشر حكومتي فرآورده دستگاه
را حتا به دورترين نقاط كشور برند، بر منابر ها  ها آن چي مي كنند تا تبليغات

  ها جار زنند كه؛ اين است و جز اين نيست. و معابر و رسانه
سازي بخشي از سياست چنين  نظام خودكامه به دشمن زنده است. دشمن

هايي است. در خلق دشمناني موهوم، جمهوري اسالمي در سه دهه  حكومت
، با هزاران ترفند، وعده و فريب، از عمر خويش، هرگاه احتياج احساس كرده

هايي را واداشته تا در تأييد  از شغل و مقام گرفته تا شكنجه و اقرار، دهان
نظام زبان در كام بچرخانند. هزاران مورد از چنين سندهايي به جعل و 

ها و شوهاي تلويزيوني ديده و در مطبوعات  دروغ را مردم در نمايش
  اند.   خوانده

تاريخ معاصر "سيصد كتابي كه وزارت اطالعات در راستاي  در ميان بيش از
هايي هستند كه به ظاهر  ها مصاحبه منتشر كرده، تعدادي از آن "ايران
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 داوطلبانه صورت گرفته، ولي عقل آگاه مي تواند وراي آن، همان خط
از مخالفانِ  "سيماي جمهوري اسالمي"سيري را دنبال كند كه سالهاست 

نمايش گذاشته است؛ اثبات حوادث تاريخي با استناد به نادم و تواب به 
  گواهي قربانيان.
اعتبار كردن ديگران است تا از اين طريق خود  سازي بي هدف از تاريخ

كه صاحبان  است و اين "طلبي حقانيت"صاحب اعتبار گردند. هدف ديگر، 
 هاي ساده ها و گوش واقعي تاريخ هستند؛ بهترين و برترين آدميان. چشم

چه را كه  بايد ببينند و بشنوند و در تكرارها به ذهن بسپارند و بپذيرند آن
ها رنگ  شايد در آغاز نادرست نيز مي دانستند. در تكرارهاست كه دروغ

واقعيت به خود مي گيرند. سانسور و خفقان شرايطي فراهم مي آورد كه با 
مستقل،  ها ديگر دسترسي به واقعيت، حتا براي پژوهشگرانِ گذشت سال

  غيرممكن مي گردد.
سازي و جعل سند امري ذاتي و ماهيت آشكار نظام جمهوري اسالمي  تاريخ

است. در اين ميان موقعيتي پيش مي آيد كه تشنگانِ دانستن و آگاهي با 
دست جمهوري اسالمي به سرابگاه تاريخ برده مي شوند. رژيم دانسته و 

هاي رژيم مي دانند كه  ريسينكار مي گيرد. تئو آگاهانه اين ترفند به
 ي تاريخ كه در پسِ پرده تابوسازي ذات فرهنگي ماست، آگاه هستند به اين

هزاران سخن ناگفته و اسرار مگو انبان است. مي دانند آنجا كه ناآگاهي 
حاكم است، تابو كه بشكند، ديوار ايمان و اعتماد فرو مي ريزد. آنان مزورانه 

هم  برداري مي كنند، راست و دروغ به خويش بهره از اسناد و مدارك به نفع
آميزند تا در پناه ظاهري فريبنده و راست، روايت خويش از تاريخ  مي

  حقانيت بخشند.
آور است اما كه مي بينيم  جاي تعجب نيست كه رژيم چنين مي كند، بهت

جامعه قرار مي گيرد. در واقع  "روشنفكران"رفتار آنان مورد تأييد برخي از 
كه بايد دهان به اعتراض بگشايد و افشاگر باشد، به تأييد سخن مي  نآ

هاي فدايي  چريك"گويد. آخرين نمونه اين رفتار را در پي انتشار كتاب 
  )1(شاهد بوديم. "1357ها تا بهمن  خلق، از نخستين كنش

هايي است كه  از جمله كتاب "خاطرات مريم فيروز (فرمانفرمائيان)"
انتشار داده است. به اين بهانه كه  "و انتشاراتي ديدگاهمؤسسه تحقيقاتي "
و اين كتاب  "هاي اوليه را بر مي داريم نويسي معاصر، ما هنوز گام در تاريخ"

است. اين اثر  به ظاهر  "راه دراز"در اين  "هاي كوچك گام"در شمار 
خاطرات مريم فيروز است كه به شكل پرسش و پاسخ، طي بيش از يك 

  شده. سال آماده 
در پيشگفتارِ كتاب، حكم خويش  "مؤسسه تحقيقاتي و انتشاراتي ديدگاه"

سال زندگي...هيچ  80پس از "صادر كرده و نتيجه گرفته كه مريم فيرو 
درسي از گرانبارترين وقايع تاريخي نياموخته است...در اين زمينه هرچه 
ه جستجو مي كنيم چيزي جز هويت و فرديتي ضعيف نمي بينيم. انگيز

گيري از دربار براي ورود ايشان به حزب  كسب حقوق برابر با مردان و انتقام
آموز است، اما گويي اين انگيزه فقط تا آستانه درب حزب براي او  توده عبرت

ها سال بعد نتوانسته نقشي فراتر از كارهاي  كاربرد داشته و از آن پس تا ده
يك زنان بر عهده وي و صرفاً تبليغاتي در تشكيالت دمكرات "مردانه"

  )2("بگذارد.
او  "آقايان مسئولين كه چنين امكاني در اختيار"مريم فيروز خود نيز از 

مي  "اي ماحصل خاطرات پراكنده"اند، تشكر كرده و اين كتاب را  گذاشته
  "هاي خودماني...صورت گرفته است. در خالل مصاحبه و صحبت"داند كه 

  
  مريم فيروز كيست؟

آمد، در مدرسه  خورشيدي در تهران به دنيا 1292سال  مريم فيروز به
 به خواست گيشانزده سال د، درژاندارك و سپس دارالمعلمات تحصيل كر

 كه السلطنه اسفندياري  عباسقلي اسفندياري، فرزند محتشم پدر با سرهنگ
دو دختر به  . ثمره اين ازدواجازدواج كرد ملي بود،رئيس مجلس شوراي 

است. پس از مرگ پدر از همسر جدا شد، به  و افسر هاي افسانه نام
به عضويت حزب توده  1322هاي سياسي روي آورد و در سال  فعاليت
  درآمد. 

سالي پس از آن با نورالدين كيانوري كه آن زمان عضو هيأت اجرائيه حزب 
مرداد به خارج از كشور گريخت و در  28بود، ازدواج كرد. پس از كودتاي 

سال زندگي  22ن شرقي زندگي كرد، در پي انقالب، پس از شوروي و آلما
در تبعيد، به ايران بازگشت. او در اين ايام عضو هيأت سياسي كميته 

  را برعهده داشت.  "تشكيالت دمكراتيك زنان"مركزي حزب بود و مسئوليت 
مريم فيروز در پي يورش به حزب توده در سن هفتادسالگي بازداشت شد، 

هاي جسمي و روحي قرار گرفت. نه سال زندان را   كنجهتحت شديدترين ش
چه تا كنون روشن  ترين شرايط گذراند. از آن در سلول انفرادي در سخت

است، در شمار چند عضو هيأت سياسي كميته مركزي حزب توده است كه 
هاي تلويزيوني ظاهر نشد و در زندان نيز در هيچ ميزگردي حضور  در نمايش

  نيافت. 
اي، رهبر  به علي خامنه 1368بهمن  16اي كه به تاريخ  در نامهكيانوري 

هايي كه در زندانهاي  پس از شرح شكنجهنوشته است، رژيم اسالمي 
همسرم مريم را ": مي گويدجمهوري اسالمي رواج داشته، درباره همسرش 

آن قدر شالق زدند كه هنوز پس از هفت سال، شب هنگام خوابيدن كف 
بود كه به انواع توهين  "قانوني"د، البته اين تنها شكنجه كن پاهايش درد مي

ها و...)  شد (فاحشه، رئيس فاحشه ها تكميل مي ترين ناسزاگويي و با ركيك
اش را از دست  اند كه گوش چپ او شنوايي آن قدر سيلي و توسري به او زده

) 3(".شوم كه او در آن زمان پيرزني هفتاد ساله بود است، يادآور مي  داده
هاي پاياني زندگي خويش را  گاه از زندان آزاد نشد. او سال مريم فيروز هيچ

گذراند و  "حبس خانگي"وزارت اطالعات در  "هاي امن خانه"در يكي از 
درگذشت. كيانوري نيز پيش از مرگ چند  1386اسفند  22سرانجام در 

  سالي در همين خانه با وي زندگي كرده است.
كه داستان تولد، رشد و جدايي  "افسانه و افسر"وز، نخستين كتاب مريم فير

 1323مادري با دو فرزند دختر خويش، پس از جدايي از شوهر است،  در 
جا مانده است.  و چند ترجمه نيز از او به "هاي درخشان چهره"منتشر شد. 

در باره  محمدعلي عموييبه ظاهر آخرين اثر اوست.  "خاطرات مريم فيروز"
 خود ايشان اين را قبول نداشت. يكبار كه من به صراحت" ويد:اين اثر مي گ

 انتقادهايم را به اين كتاب مطرح كردم، به من گفت، عموجان مگر اينها
كني؟ اين نوشته ديگران است به نام  هاي من هستند كه انتقاد مي نوشته

  )4(" ..من
  

  تن و خاطرات مريم فيروز اميرحسن چهل
تن آن را به نقد كشيد. او  بار اميرحسن چهل ستينپس از انتشار اين اثر، نخ

نگري،  گري، سطحي اين كتاب شاهكاري است در عامي"مي نويسد: 
تنها از   سوادي، پرمدعايي و تناقضات عجيب و غريبي كه تراوشات آن بي

خانمي ممكن بود كه در منزل فيروز خدمت مي كرده  ذهن همان ننه
طرات خانم فيروز از اسنادي است كه خا"و سپس نتيجه مي گيرد:  "است.

با مطالعه آن به وضوح تمام مي توان ديد و دريافت، سرنوشت حزبي كه 
چه همه  چنين بانويي را در رأس تشكيالت زنان خود جاي مي دهد، جز آن

  )5("شاهد بوديم نمي توانست چيز ديگري باشد.
تهران، شهر " نويسان خوب و مطرح ايران است. او در رمان تن از رمان چهل
به شهري نظر دارد كه فاقد فرهنگ شهرنشيني است. تهران اين  "آسمان بي

ها و آخوندها در چنگ خويش دارند و ديوار سنت  ها و الت رمان را لمپن
ها از بند  فرديت انسان "آسمان تهران شهر بي"مشكل ترك بر مي دارد. در 

ون هستند. كرامت، نوچه ها خود قان سنت آزاد نمي شود. در اين رمان لمپن
قانون جلوي "در پناه قدرت، خود را قانون مي داند؛  "مخ شعبان بي"پيشين 

تن در محاصره  تهران چهل )6("روت وايستاده. من خودم قانونم.



  نقش سند در تاريخ نويسي و تاريخ سازي

 ١٠٩  108ي  آرش شماره

ها فرهنگ خويش بر اين شهر اعمال مي  است و هم آن "نشينان حاشيه"
  سازند. ها تاريخ دارند. در اين رمان الت

ب مي داند كه؛ رمان يكي از دستاوردهاي عصر مدرن است، تن خو چهل
هاي  عصري كه به تحوالت خويش اعتبار مي يابد و اين تحوالت عرصه

سياست، اقتصاد، شهرنشيني و شهرسازي، حقوق شهروندي را نيز شامل مي 
ها  ها را به تكاپو واداشت و فرديت انسان شود، عصري كه خرد خالق ذهنيت

كرد. در همين دوران است كه تن انسان از تملك خان و  امكان نمود پيدا
ارباب و شاه آزاد مي شود و بشر حقوق شهروندي صاحب مي شود. در 
منشور اين حقوق، آزادي انديشه و بيان و لغو آزار و شكنجه بسيار برجسته 

هاي قرون  است. عقل مدرن زندان و شكنجه نفي مي كند و بر اقرار گرفتن
ي بخشد. در دنياي نوين، يعني دنيايي كه شكنجه در آن وسطايي پايان م

كه  ها نه تنها سنديت ندارد، بل گاه ممنوع است، سخنان قربانيان در شكنجه
  هاست. در شمار ممنوعه

است كه از اين  "آسمان شهر بي"تن خوب مي داند، تهران به اين علت  چهل
ده، خود ازجمله ها فاصله دارد. او اما در مقاله خويش توجه نكر ويژگي

ها را ناديده گرفته و زيرپا گذاشته  كساني است كه حقوق شهروندي انسان
چنان اسير فرهنگ پيشامدرنيته  است. تهران بدون اين فرهنگ نيز هم

  خواهد ماند. 
تن در نوشته خويش اصالً توجه نمي كند كه ناشر اين اثر كيست و  چهل

دارد. او نĤگاهانه حكم صادر مي نويسنده در چه جايگاه و چه شرايطي قرار 
كه توجه داشته باشد؛ اين  تاريخي هستند بي آن "اسناد"كند كه اين اثر 

  اند. ها به نقل از قربانيان نوشته گاه ها و شكنجه تاريخ را حاكمان در زندان
اهللا در سازمان اطالعات رژيم، به  تن، پژوهشگران حزب با توجه به مقاله چهل

جا كه  اند. آن دست يافته "اسناد"گونه  ار اينهدف خويش در انتش
تن تأييدگر آن باشد، شكي نيست بر بسيار كسان  روشنفكري چون چهل

تن بايد پرسيد؛ آيا اقرار توابان و  ديگر تأثير خواهد گذاشت. از آقاي چهل
هاي ديگر نيز مي توانند به همين شكل مورد  شكسته شدگان گروه درهم

  استناد قرار گيرند؟
  

  مهشيد اميرشاهي و خاطرات مريم فيروز
اي است از  نوشته "خاطرات مريم فيروز"ها در باره  از ميان ديگر نوشته

در سايت  "اي سه همسر سه توده"مهشيد اميرشاهي تحت عنوان 
او در اين نوشته به سه كتاب از خاطرات زناني پرداخته كه  )7("سي بي بي"

رات دكتر شايسته سنجر سخنان زني را اند: در خاط اي داشته همسران توده
مي خوانيم كه شوهرش از افسران سازمان نظامي حزب توده بود، در 
خاطرات راضيه ابراهيم زاده با زني آشنا مي شويم كه پس از ازدواج قدم به 
راهي مي گذارد كه شوهر گذاشته. اين دو تن در آزادي، در خارج از ايران، 

اند. نفر سوم مريم فيروز است، زني  كردهخاطرات خويش نوشته و منتشر 
كه خود عضو هيأت سياسي حزب توده ايران و همسر نورالدين كيانوري، 
دبير اول اين حزب بوده است. خاطرات مريم فيروز به شكل پرسش و پاسخ 
نوشته شده و ناشر آن يكي از مؤسسات وزارت اطالعات جمهوري اسالمي 

هاي  از نه سال زندان، در يكي از خانه است. مريم فيروز در اين زمان پس
ها بر  طور كه از پاسخ وزارت اطالعات زندگي مي كرد. به روايتي ديگر و آن
  مي آيد، نشان از آزاد نبودن شرايط براي نوشتن دارد.

مريم فيروزي كه مهشيد اميرشاهي در اين خاطرات مي بيند، كسي است 
، كه سعي "زن ت و تهمتدروغگوس"نسبت به زنان،  "چشم و حسود تنگ"

نقص شخصيت خودش را با به رخ كشيدن اعضاي "كرده 
سوادي  مايگي فرهنگي و كم تُنك"در اين اثر  "اش...جبران كند. خانواده

مريم فيروز با اين  "انگيز است. هايش غم سياسي مريم فيروز بيش از ضعف
هاي  لبيط منكر اين است كه اين امكانات براي ارضاي جاه"مشخصات البته 

ناموجهش از طريق كيانوري، و به خاطر ازدواج با اين مرد به او در حزب 
  "توده ارزاني شده است.

اند، كاري ندارم.  من با نتايجي كه خانم مهشيد اميرشاهي به آن رسيده
چه را كه در  سئوالم اما اين است: آيا ما از نظر اخالقي مجاز هستيم هر آن

چه  قربانيان جاري شود، سند قرار دهيم؟ آيا آن گاه بر زبان زندان و شكنجه
را كه از سوي سازمان اطالعات جمهوري اسالمي منتشر مي شود، مي توان 

هايي  مورد استناد قرار داد؟ آيا داوري شخصيت افراد بر اساس چنين داده
  درست است؟

 ي خواهد بود. او از جمله "نه"شكي ندارم كه پاسخ خانم اميرشاهي 
شنفكران ايراني بود كه پس از انقالب، در اعتراض به محاكمه نخستين رو

خواه در دادگاهي كه به هيچ شكلي نمي شد نام دادگاه بر  غيرانساني نيك
خواه در بيستم اسفند سال  پرويز نيك )8(آن نهاد، زبان به اعتراض گشود.

بازداشت و بسيار سريع، دو روز بعد، يعني درست يك ماه پس از  1357
اعدام شد و اين  "الرض و همكاري با رژيم طاغوت مفسد في"ب به جرم انقال

خواستار اعدام  ها اي از جمله توده ي كاشفان خميني زماني بود كه همه
  اي به نام خلخالي بودند.  هاي ديوانه وابستگان به رژيم پيشين در دادگاه

وز و پرويز ها در برابر قانون برابر باشند و آزاد، مريم فير اگر همه انسان
اي از اين آزادي و  سان بهره خواه به همراه هزاران قرباني ديگر به يك نيك

چه بر زبان اين قربانيان در هراس از مرگ جاري شده،  اند. آن برابري نبرده
دارد،  ها گاه ها و  ترس از شكنجه دادگاه نشان از محيط وحشت و خفقان شبه
  ان.نه شرايط الزم براي آزادي انديشه و بي

ها زنداني رژيم جمهوري اسالمي كه امكان  سان ده مريم فيروز شايد به
چه از گفتار و رفتار كه در  خروج از كشور يافتند، در آزادي چيزي جداي آن

هاي رژيم باز مي  زندان از خويش نشان داده بودند، مي نوشت و جنايت
ها؛ براي  اين گاه سيمايي ديگر از خود نشان مي داد. گذشته از همه گفت. آن

نقد سياست حزب توده آن اندازه سند و مدرك در دست است كه نياز به 
  چنين اسنادي نيست.  

  
  سي و مريم فيروز  بي بي

سازي اكتفا  هاي خويش تنها به مكتوب دادگاه آشكار است كه رژيم در بي
هايي از آن هرازگاه سر از  نكرده، هزاران ساعت فيلم نيز تهيه ديده كه گوشه

در مي آورند. در كمال تعجب اخيراً شاهد  "سيماي جمهوري اسالمي"
دختر "صدور اين اسناد نيز هستيم. آخرين نمونه آن فيلمي است با نام 

هايي از اين فيلم را  سي پخش شد. بخش بي كه از شبكه بي "فرمانفرما
  به نمايش گذاشته بود. "نت سايت پيك"تر  پيش

چه نشان داده، به هيچ شكل نمي توان نام  آنخود نيز مي داند  "سي بي بي"
بر آن نهاد. جاي پرسش و تأسف است كه كاركنان يك مؤسسه  "مستند"

سان تحت تأثير اين فيلم قرار گيرند و از نخستين حق انسان  خبري اين
  يعني آزادي او دفاع نكنند.

چه مريم فيروز در اين فيلم مي گويد در واقع به شكلي تكرارِ همان  آن
سياست حزب توده است در دفاع از خط خميني و موضع ضدامپرياليستي 
حكومت است كه به اين شكل به نفع جمهوري اسالمي سانسور گشته و 

  .  سمت و سو داده شده
در اين فيلم سيماي درهم شكسته و تسليم شير بي يال و دمي به نام مريم 

يد ولي فرياد فيروز را مي بينيم كه گرچه گاه دهان به نعره مي گشا
شده او در نهايت تأييدي است بر عطوفت و مداراي جمهوري اسالمي با  خفه

اند و يارانش به دار  گاه نكشانده اند، به شكنجه كه او را نكشته زندانيان و اين
اند اين زن را در  خواسته "مستندسازان"اند.  و حزبش ممنوع نكرده  نياويخته

يز نشان دهند. بر اين اساس حتا نام او چ خورده در همه سري شكست پيرانه
يعني شكست يك سلسله، تحقير  "دختر فرمانفرما"اند.  بر فيلم ننهاده

هويت كردن زني كه شايسته اين  ورزانه اشرافيت نوپاي ايران، بي غرض
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اي نرسيده  چه در سياست نيز جز شكست، به نتيجه دودمان نيست، چنان
  است. 

سر سفيد، چشماني  سته و فرتوت با موهايي يكشك مريم فيروز پير و درهم
فروغ، پاهايي كه توان تحمل تن ندارند و عصايي كه به كمك گرفته مي  بي

شود تا پشت دوتاشده را در راه رفتن تاب آورند، زني پير كه گذشته از 
تفاهم سياست گذشته و حال از  اش در سوء هاي جواني انگار زندگي سال

ا رانده است. چنين نشان داده مي شود عمر به بطالت اينجا مانده و از آنج
زندگي باخته است. البته خود به اين  "بندگي برادر بزرگ"گذرانده و در 

جا كه فرصت يابد، افتخار مي كند. مريم فيروز ديگر توان آن  گذشته، آن
ندارد به هوا بپرد، چنگ دراندازد تا دنيا به كف خويش گيرد. حال ديگر به 

سان كه هستي در گرو زندانبانانِ  با زمين وصل است، آنعصايي 
  خويش دارد. "مستندساز"
انگار هذيان مي گويد، در تنهايي خويش مي كوشد  "دختر فرمانفرما"

هاي خود تكرار كند تا مبادا به فراموشي گرفتار آيد. انگار نه انگار  يادمانده
نجه قرار گرفته، اين زن در هفتادسالگي بازداشت شده، مورد آزار و شك
ها زندان در خانه  حاضر نشده در تلويزيون به نمايش درآيد، پس از سال

نظر وزارت اطالعات زندگي مي كند تا در اينجا در تنهايي  امني تحت
  خويش بميرد.

مريم فيروز اگر به زندان گرفتار نمي آمد، و چون ما مي گريخت، به حتم 
بد در فرهنگ ما بسيار كوتاه  سرگذشت ديگري رقم مي زد. فاصله خوب و

است و توان تن ناشناخته. فردي چون طبري نيز اگر به خارج مي گريخت، 
  اعتباري دگرگونه مي يافت.

به هيچ شكلي زندگي مريم فيروز نيست.  "دختر فرمانفرما"فيلم 
اند تا يك شخصيت  بندي كرده تكه شده كه سرهم هايي است تكه واقعيت

هاي  دانند، همان كاري را كه با توابان در نمايشچهره گر سياسي را بي
 "حق حيات"بار به ظاهر  تلويزيوني انجام دادند، با اين تفاوت كه قرباني اين

داشت. از زندگي جعلي مريم فيروز در اين فيلم نه كمونيستي شرمسار مي 
از هايي  اند و يا تكه اي مفلوك. او را در شرايطي قرار داده بينيم و نه شاهزاده

كه مجال دفاع از حزب توده و مشي  اند كه بي آن ها را سرهم كرده مصاحبه
اي كه شاهزاده است و به  اي نمايانده شود. يك توده آن را داشته باشد، توده

اي بنيادين با  آن نيز افتخار مي كند. در واقع جمهوري اسالمي كينه
يتي عميق با دارد و هم ضد "كافران"و  "مرتدان"ها به عنوان  كمونيست

الي صفحات تاريخي  سلسله قاجار. دشمني آنان را با پادشاهان قاجار در البه
  اند، نيز مي توان بازيافت.  كه براي تدريس در مراكز آموزشي ساخته

 "خاطرات مريم فيروز"چنين  و هم "دختر فرمانفرما"در پايان نمايش 
  است.چه در ذهن مي ماند، همانا حقانيت جمهوري اسالمي  آن
 

  دفاع از حقوق بشر يك اصل و ارزش است
قصد ندارم در اين نوشته از ماهيت حزب توده و يا سياست آن در طي 

جا ربطي به موضوع ندارند. در  اش چيزي بيان دارم كه در اين حيات سياسي
همه در برابر "دفاع از انسان و حقوق شهروندي اوست كه بدان مصرّم: 

، "حقِ زندگي، آزادي و امنيت فردي دارد. هر كس"، "قانون برابرند.
كس نبايد شكنجه شود، يا دستخوش رفتار يا مجازاتي خشن،  هيچ"

هر كس حق دارد در همه جا، به "، "غيرانساني و يا خواركننده قرار گيرد.
هر كس حق "، "عنوان يك شخص در برابر قانون به رسميت شناخته شود.

هركس حق آزادي "، "ند شود.م ن بهرهدارد از آزادي انديشه، وجدان و دي
ي اين آزادي است كه  عقيده و حق آزادي بيان دارد. اين حق در برگيرنده

كه؛  ) و نهايت اين9("فرد بدون مزاحمت و مانع نظرات خود را دنبال كند...
ها بي هيچ اما و اگري آزادند و در برابر قانون برابر. مي خواهم بگويم  انسان

ي باشيم كه "اسناد"ما حق نداريم مدافع  "حقوق بشر"كه در دفاع از 
جا در شمار قربانيان هستند، در شرايطي تحت فشار، در  راويان كه در اين

ست  كس كه مخالف شكنجه باشد، طبيعي اند. هر آن بند و زندان بيان داشته
  گونه سندها نيز باشد. مخالف اين

 
 پانوشت:

سازمان اطالعات جمهوري اسالمي در مورد  هايي است كه اين اثر از جمله كتاب -1
هاي  هاي مخالف خويش منتشر كرده است. چاپ اين اثر با استقبال طيفي  از چپ گروه

اي در باره اين  نامه روبرو شد. نشريه آرش به همين مناسبت ويژه "اكثريت"طرفدار سازمان 
اي فدايي خلق، از كتاب انتشار داد. مشخصات اين اثر چنين است: محمود نادري، چريكه

  1278، جلد اول، بهار 1357ها تا بهمن  نخستين كنش
خاطرات مريم فيروز (فرمانفرمائيان)، مؤسسه تحقيقاتي و انتشاراتي ديدگاه، چاپ و  - 2

  8، ص 1373صحافي از مؤسسه اطالعات، تهران 
سي نيز  بي بي ها، از جمله سايت اي را مي توان در بسياري از سايت نامه كيانوري به خامنه - 3

  يافت.
. عمويي در اين مصاحبه 2008مارس  14وله،  محمدعلي عمويي، مصاحبه با راديو دويچه - 4

  مي گويد كه هر از گاه مريم فيروز را مالقات مي كرده است. 
  1374، ارديبهشت 101تن، از شوهرم مي پرسم، آدينه شماره  اميرحسن چهل - 5
  80سمان، انتشارات نگاه، تهران، ص آ تن، تهران شهر بي اميرحسن چهل -6
 7   =

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/ 2012/02/120201 _nk_todeh_party_
mahshid.shtml 

اثر مهشيد اميرشاهي رجوع شود. مهشيد  "در حضر"براي اطالع بيشتر به كتاب  - 8
هاي  قالبي سالدهنده و خواندني از ايرانِ ان خاطره تصويري تكان-اميرشاهي در اين رمان

  ارايه مي دارد. 58-57
نياز آورده شده است. ناشر: انجمن  ها از اعالميه جهاني حقوق بشر، ترجمه ب. بي نقل قول - 9

  پويا، كلن
*  

 

 
 تظاهرات عليه ناتو در شيكاگو

دفاع از مبارزات ماه مي، فعالين و همراهان در كميته هاي  20در روز 
در  شيكاگو -والر دمكراسيشيكاگو و انجمن سك -مردم ايران

هاي آن شركت نمودند و با  تظاهرات براي مخالفت با پيمان ناتو و سياست
در اعتراض به نظاميگري و تهاجمات امپرياليستي و در  يهاي حمل پالكارت

هاي حقوق دمكراتيك مردم ايران از طرف  عين حال محكوميت سركوب
التجويانه و صلح جويانه ، عدهوري اسالمي، صداي آزادي خواهانهرژيم جم

  مردم ايران را در اين تظاهرات عظيم منعكس كردند. 
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  :ها ي كمونيست قيام آمل و اتحاديه

  بيني   نگاري، دو جهان دو تاريخ 
  

  مريم جزايري
  
  
كتابي است  »ي آمل هاي ايران در واقعه ي كمونيست اسناد اتحاديه«

به قلم ) تهران(» مركز اسناد انقالب اسالمي«توسط  1386كه در پائيز 
 38شماره  اين كتاب سند. ه استصفحه منتشر شد 388در » علي كردي«

دهد كه  در مقدمه توضيح مي. است» طرح تدوين تاريخ انقالب اسالمي«از 
اي كه دارد، پژوهشي مستند را  مركز اسناد انقالب اسالمي بر اساس وظيفه«

هاي  ي كمونيستي در برنامه ي اين اتحاديه ي آمل و تاريخچه ي واقعه در باره
  )1(» .خود قرار داد كه حاصل آن، كتاب حاضر است

مركز اسناد انقالب اسالمي چيست؟ در ميان نهادهاي گوناگون جمهوري 
  كند؟ هائي را توليد مي اسالمي چه جايگاهي دارد و چه نوع كتاب

چنين در خود سايت اين موسسه آمده  دانشنامه آزاد ويكي پديا و هم در
به عنوان مؤسسه پژوهشي تاريخ انقالب   مركز اسناد انقالب اسالمي«: است
روح"  آوري اسناد و مدارك مربوط به نهضتالمي ايران و به منظور جمعاس

و سنديت تدوين و جهت انجام تحقيقات مستند تاريخي   "اهللا خميني
فعاليت خود را آغاز  1360 در سال انقالب اسالمي ايران  نگارش تاريخ

  » .نمود
بررسي و بازنگري تاريخ  - 1: اهداف اين سازمان اين گونه بيان شده است

گردآوري و نگهداري و ثبت آثار، اسناد  - 2سياسي ايران و انقالب اسالمي 
ها و آوري خاطرات شخصيتجمع - 3و اوراق تاريخي درباره انقالب اسالمي 
بررسي و تبيين و تدوين تاريخ  - 4مردم از رويدادهاي انقالب اسالمي 

  .هاي آنانقالب اسالمي و ريشه
فرهنگيِ  - جلد كتاب يك بنگاه كالن اقتصادي 800مركز، با انتشار بيش از 

جمهوري اسالمي است كه هدف اصلي آن تدوين تاريخ معاصر ايران از 
اهداف اصلي اين مركز بازتوليد ايدئولوژي رسمي . وز استمشروطه تا امر

اما نكته مهم، خاصيت امنيتي و وابستگي . حاكميت در مسائل تاريخي است
دو نفر از سه عضو هيئت امناي اين . شديد آن به وزارت اطالعات رژيم است

از سران وزارت اطالعات ) اهللا حسينيان مصطفي پورمحمدي و روح(مركز 
ز آمرين و عاملين و دست اندر كاران ترور، اعدام و شكنجه و رژيم و ا

جنايات در سي سال اخير هستند و بسياري از پروژه هاي تحقيقي اين 
موسسه بر اساس سفارشات وزارت اطالعات و بر حسب نيازهاي بلند مدت و 

خورشيدي  80از اوايل دهه  ظاهراً. شودكوتاه مدت رژيم طرح و اجرا مي
در دستور كار  60هاي كمونيست و اپوزيسيون دهه ب و سازمانبررسي احزا

كتاب سه جلدي درباره  ،اولين اثر در اين راستا. اين موسسه قرار گرفت
» ها اتحاديه كمونيست«بود و كتاب مرتبط با » سازمان مجاهدين خلق«

  از اين پروژه تا كنون دو جلد كتاب درباره. دومين اثر از اين دست است
و يك جلد درباره ) قبل و پس از انقالب(» هاي فدايي خلق چريك سازمان«
، استفاده وسيع از از نكات مهم اين پروژه. منتشر شده است» حزب توده«

 اوراق بازجويي است؛ چه اسنادي كه از ساواك شاه باقي مانده است و چه

 
   

  
  

ه هاي جمهوري اسالمي در جريان بازجويي و شكنج اوراقي كه در زندان
علي كردي در مورد منابع كتابش ) 2. (زندانيان سياسي تهيه شده است

كتاب حاضر با استفاده از اعترافات اعضاي اتحاديه در خالل «: نويسد  مي 
مهمترين . ... ها، اسناد دادستاني و ساير مدارك تدوين شده استبازجوئي

حضور  بخش مستند اين مجموعه، جلسه آخرين دفاعيات اعضاي اتحاديه با
اهللا محمدي گيالني و شهيد بزرگوار اسداهللا  ي محترم شهدا و آيتخانواده

  )14ص (» .الجوردي است
چرا مركز اسناد دست به انتشار چنين كتابي در مورد اتحاديه 

  ها زده است؟  كمونيست
» متالشي شدن«كند كه هدف كتاب تصويرسازي از  مي مقدمه روشن 

 5ه دست جمهوري اسالمي در قيام آمل در هاي ايران ب اتحاديه كمونيست
  )9ص . (است) قيام سربداران( 1360بهمن 

به اين سو، جمهوري اسالمي هر  1361در راستاي اين سياست، از سال 
هائي براي تجزيه و تحليل از  ساله در سالروز قيام آمل سمينارها و همايش

هائي  ار و كتاببرگز  » ها ي كمونيست ي اتحاديه تاريخچه«و » واقعه آمل«
ي  هر ساله بدين مناسبت سران رژيم عليه  اتحاديه. منتشر كرده است

ها خدمات خود را در  اند و نظاميان و امنيتي راني كرده ها سخن كمونيست
اي به اين  سال گذشته خامنه. اند ي سركوب قيام آمل برشمردهزمينه

راني  سخن» ر آملشهر هزار سنگ«اي چندهزار نفره از  مناسبت براي قافله
امين سالگرد قيام آمل در شهر ساري با حضور سيد  امسال در سي. كرد

كتاب  4محمد حسيني، وزير فرهنگ و ارشاد اسالميِ دولت احمدي نژاد، از 
و وزارت ارشاد شهرستان آمل به دستور » رونمائي شد«درباره اين واقعه 

بنياد ششم «به نام  وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي تصميم به تأسيس بنيادي
امين سالگرد  سي«بنا به گزارش خبرگزاري ايرنا، به مناسبت . گرفت» بهمن

مراسمي » شهيد ترور مازندران 639شهيد حماسه ششم بهمن آمل و  40
به گفته . با حضور وزير فرهنگ و ارشاد در دفتر امام جمعه آمل برگزار شد

قيق و پژوهش محققان و هاي رونمائي شده حاصل تح كتاب«: احمد سيفيان
ششم بهمن حضور داشتند و   افراد سياسي و تاثير گذاري است كه در واقعه

داليل شكل گيري و  60ها به بازگوئي رخداد ششم بهمن سال در اين كتاب
كد  -1390بهمن  6 -ايرنا(» .حمله ناجوانمردانه به مردم آمل پرداختند

  ) 307812819خبر 
اهللا خميني است كه به  ي روح نامه از وصيتها ملهم  ي اين تالش همه
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ي  نامه وصيت. ها هشدار داد اتحاديه كمونيست جانشينانش درمورد خطر
گر ارزيابيِ سران رژيم از خطر قيام آمل براي  خميني سندي مهم و بيان

گفتار كتاب توضيح  خود نويسنده در پيش. بقاي جمهوري اسالمي است
بهمن در آمل است  5منظور همان قيام ( 1360بهمن  6واقعه «: دهد كه مي
ترين رخدادهاي سياسي پس از پيروزي انقالب  يكي از مهم) ... ج.م –

ي مهم، به رغم توجه محافل سياسي و علمي به اين حادثه.... اسالمي است 
اي جديد و با نگاهي نو براي  هر از گاهي ضروري است تا اين رويداد از زوايه

» ...گيرند، تبيين شود ته با زمان وقوع آن فاصله ميهايي كه رفته رفنسل
  )11ص (

چگونه اين هدف را » تحقيقات مستند تاريخي«ببينيم آقاي كردي از طريق 
  . كند مي برآورده 

  
  فصول مختلف كتاب و موضوعات هر فصل

، پيشگفتار، )با امضاي مركز اسناد انقالب اسالمي( كتاب شامل يك مقدمه 
جا كه مقدمه و  از آن. م و چهارم، كتابنامه و نمايه استبخش اول، دوم، سو

و نظام تبليغاتي جمهوري (ي احكام اين كتاب  پيشگفتار بيان فشرده
ها  در مورد جنبش كمونيستي ايران به ويژه اتحاديه كمونيست) اسالمي

  . است مكثي نسبتا طوالني بر روي آن ضروري است
ي سياسي و  مختصات عرصه همقدمدر »  مركز اسناد انقالب اسالمي«

كند كه سه  را اين طور ترسيم مي 1320اجتماعي ايرانِ پس از شهريور 
: گويد مي. زدند گرايش ملي، چپ و ماركسيستي و اسالمي آن را رقم مي

ي گرايش چپ و سوسياليستي در ايران به روزگار مشروطه باز  سابقه«
كيل حزب كمونيست اتحاد تش.... گردد كه توام با تندروي و افراط بود  مي

جماهير شوروي به عنوان حزب مادر احزاب چپ سراسر دنيا، به ويژه در 
ورود چين . ... دوران جنگ سرد، بر اهميت و حساسيت موضوع افزود

هائي را به خود جلب و  ي جهاني نيز توجه گروه كمونيست به عرصه
  » .هاي ماركسيستي ايجاد كرد انشعاباتي را در گروه

تباين ذاتي مرام كمونيستي با هويت اسالمي «: خره مدعي است كهو باال
اي تحصيل كرده تجاوز  ي نفوذ آن از عده مردم ايران موجب شد تا دايره

بود كه » هاي ايران اتحاديه كمونيست«هاي كمونيستي،  يكي از گروه. نكند
اعضاي . گردد ي تشكيل آن در آمريكا به قبل از انقالب باز مي سابقه

ها پس از پيروزي انقالب اسالمي به ايران بازگشتند و  ي كمونيست حاديهات
آنكه پايگاهي مردمي داشته باشند، خود را قيم و پيشرو مردم شمردند و  بي

بر آن شدند تا در مقابل انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي قد علم 
  ».كنند و با قيام فوري، آن را براندازند

به طور مثال، بر . هاي تاريخي است ز اسناد مملو از غلطي كوتاه مرك مقدمه
خالف تاريخ نگاريِ اين مركز، حزب كمونيست اتحاد جماهير شوروي به 

اين حزب پيش از . تشكيل نشد» عنوان حزب مادر احزاب چپ سراسر دنيا«
ي سرنگونيِ رژيم تزار و انقالب سوسياليستي  با برنامه 1917انقالب اكتبرِ 

با پيروزيِ اولين  انقالب سوسياليستي در جهان، . تشكيل شددر روسيه 
ديدگان دنيا شورويِ سوسياليستي به مشعل رهائي بخش كارگران و ستم

ي سياسي جهان را دگرگون  تولد اين دولت سوسياليستي صحنه. تبديل شد
طبقاتي در ايران نيز به طور -هايِ سياسي بندي تحوالت و صف. كرد

گرا و استعمار از جمله اينكه نيروهاي اسالم. متاثر شدند گريزناپذير از آن
پيش از آن . تر شدند انگليس و وابستگان آن در ايران به يكديگر نزديك
كرد  گرائي استفاده مي استعمار انگليس از پان اسالميسم براي مقابله با ملي

اما با رخداد انقالب سوسياليستي اتحاد ميان استعمار انگليس و پان 
  . تر از پيش شد الميسم محكماس

ورود «اطالعات مركز اسناد در مورد انشعاب در گروه هاي ماركسيستي با 
انشعاب در جنبش بين . نيز غلط است» ي جهاني چين كمونيست به عرصه

  با منسوخ اعالم شدن  –آغاز شد  1950ي  الملليِ كمونيستي از اواسط دهه

  
  

  
  

وروي و آغاز احياي سرمايه داري روش انقالبي براي تغيير، توسط رهبران ش
چين سوسياليستي به رهبري مائوتسه دون  با اين . در آن كشور

نوين   جنبش«اين انشعاب جهاني منجر به تولد . مقابله كرد» رويزيونيسم«
هاي ايران  گيري جريان اتحاديه كمونيست در ايران شد و شكل» كمونيستي 

 -ماركسيست(بيون كمونيست سازمان انقال. نيز يكي از ثمرات آن بود
توسط دانشجويان كمونيستي چون سيامك زعيم  1349در سال ) لنينيست
هاي انقالبي دانشجوئي، جنبش  آمريكا كه مركز  جنبش» بركلي«در شهر 

حقوق مدني سياهان، جنبش ضد جنگ ويتنام، جنبش زنان و غيره بود، 
پويا به رهبري  در اتحاد با گروه 1355اين سازمان در سال . تشكيل شد

و  1357ها را بنيان گذاشت و در سال  حسين رياحي اتحاديه كمونيست
 .محافل كمونيستي ديگري نيز به آن پيوستند 1358

 هويت اسالميتباين ذاتي مرام كمونيستي با «حكم مركز اسناد در مورد 
هاي نو  به يك معنا درست است زيرا هويت) تاكيد از من است(» مردم ايران

هاي كهنه متولد مي شوند و تاريخ ترقي و ره در تباين با هويتهموا
اما تاريخ نگاري مركز .راه است ها همپيشروي اجتماعيِ جوامع با تغيير هويت

نكرد » اي تحصيل كرده تجاوز ي نفوذ آن از عده دايره« اسناد در مورد اينكه 
 1320هاي  سالهائي از تاريخ معاصر ايران، مانند  در دوره. كامال غلط است

مرام كمونيستي و » ي نفوذ دايره«هاي پس از آن،  و حتا تا سال 1332تا 
كرد بلكه به سراسر » اي تحصيل كرده تجاوز از عده«سوسياليستي نه تنها 

كمونيسم در شرايطي چنين اقبالي يافت . ايران حتا تا روستاها رسوخ كرد
الف و گزاف در جائي  .ها بودند ها همواره زير سركوب دولت كه كمونيست

كه تاريخ واقعي تحوالت سياسي ايران به زور سرنيزه سانسور شده است 
ها با وجود نوپا، جوان و در تبعيد بودن در  اتحاديه كمونيست. آسان است

در سال (فاصله كوتاهي پس از بازگشت رهبران و كادرهايش از تبعيد 
در . سري ايران شدهاي كمونيستي سرا تبديل به يكي از سازمان) 1357

هاي تبليغاتي  ي رسانه حالي كه در همان دوره روح اهللا خميني با پشتوانه
شد و » امام خميني«فرانسه تبديل به » نوفل لوشاتوي«غرب و مقّرش در 

جاي شاه را ) در كنفرانس گوادلپ(در نهايت با نظر مساعد كشورهاي غربي 
  . گرفت
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  بخش اول 
» ها از ابتدا تا انقالب اسالمي ي كمونيست ديهاتحا«عنوان بخش اول كتاب 

نگاري مغشوش و  تاريخ. شود هاي مختلف تقسيم مي است كه به فصل
به طور مثال در فصل اول با . اطالعات غلط در اين بخش نيز ادامه دارد

پس از « : گويد مي» ها و خط مشي چريكي اتحاديه كمونيست«عنوان 
مشي چريكي از نظر اتحاديه مغاير با شكست اتحاديه در واقعه آمل، خط 

لنينيسم شناخته شده و به عنوان راه اصلي يا -موازين و اصول ماركسيسم
مشي «كه مرزبندي اتحاديه با  در حالي) 17ص (» .عمومي انقالب ترك شد

ترين سند مدون  اولين و مهم. گردد بر مي 1350به اوايل دهه » چريكي
ها لنينيست -ماركسيستاست به نام اي  مربوط به اين مرزبندي نوشته

به قلم سيامك زعيم كه در دوران تأسيس سازمان  و مشي چريكي
سخني با «سند مهم بعدي . نگاشته شد) ل.م(انقالبيون كمونيست 
 1355ي حسين رياحي است كه در سال  نوشته» پويندگان راه انقالب

يون كمونيست ي اتحاد گروه پويا و سازمان انقالب منتشر شد؛ در آستانه
  ).ل.م(

كامال واضح است كه نويسنده هيچ دركي از مباحث جنبش چپ در مورد 
ها را جزو  ي عليه دولت او هر گونه مبارزه مسلحانه. ندارد» مشي چريكي«

هاي  بسياري از حركت... «: گذارد و مدعي است كه مشي چريكي مي
در طول  هاي چريكيِ شهري و روستائي، چريكي، حتي با داشتن كانون

ها را با خود همراه  تاريخ جنبش كمونيستي جهاني نتوانسته بودند توده
معلوم نيست وي از )20ص (» .هاي الزم دست يابند سازند و به موفقيت

هاي چريكي بزرگ در چين  انقالب كوبا، جنگ! كند كدام تاريخ صحبت مي
را به حساب و ويتنام و بسياري از كشورهاي آمريكاي التين، آسيا و آفريقا 

گذارد؟ و عددي مانند ده ها و صدها ميليون نفر را جزو  كدام تاريخ مي
  كند يا خير؟ مي حساب » همراهي توده ها«

ها و  خواهد ثابت كند كه عمليات سربداران حركتي جدا از توده نويسنده مي
اما اگر سربداران و مردم اين چنين بيگانه از يكديگر . ها بود بيگانه با آن

گاه جوانان  هاي آمل به قتل ند چرا پس از شكست قيام سربداران زندانبود
ها و حاكمان شرعِ كشور به  ترين دادستان انقالبي و پيشرو بدل شد؟ مخوف

آمل روان شدند تا از مردم آمل انتقام بگيرند؟ كوچكترين جرم سياسي، از 
 هر گروه مخالف حكم اعدام گرفت؟ الزم به يادآوري است كه آمل و

آباد به نسبت جمعيت خود جزء شهرهائي بودند كه باالترين رقم  محمود
در اين . تن در اين منطقه اعدام شدند 1200بيش از . اعدامي را داشتند

مشغول شكار مخالفين خود  1365منطقه، جمهوري اسالمي حتا تا سال 
  ).139پرنده نوپرواز، نبرد شهر، ص . (بود

گويد  ها مي اسي ماركسيستنويسنده در تالش براي آسيب شن
ارزيابي » ديكتاتوري«ها جمهوري اسالمي را نيز مانند رژيم شاه  ماركسيست

در حالي كه قادر نبودند هيچگونه سنخيتي بين رژيم شاه و نظام «كردند 
در مورد برخورد با هر دو رژيم به يك «و » مردمي جمهوري اسالمي بيابند

كند زيرا به زعم  انحرافي قلمداد مي نويسنده اين مشي را» .نتيجه رسيدند
درصد مردم  98بودن نظام جمهوري اسالمي با رأي بيش از » مردمي«وي 

بگذريم از . به اثبات رسيده بود» جمهوري اسالمي آري يا نه«به رفراندوم 
كه  –درصد به شدت ساختگي است زيرا مردم كردستان  98اينكه رقم 

رفراندوم را تحريم  –دهند  يل ميحداقل ده درصد جمعيت ايران را تشك
گوش زد كنيم كه رضاخان ميرپنج » تاريخ دان«ي   بايد به نويسنده. كردند

من رضا، «تبديل به رضا شاه شد و در آن زمان نيز شعار » مردم«نيز با رأي 
» حزب فقط حزب اهللا، رهبر فقط روح اهللا«مانند » تو رضا، ملت ايران رضا

ژيم خميني نيز مانند رضا شاه براي تحكيم قدرت ر. كرد ها را كر مي گوش
هنوز يك ماه از به قدرت رسيدنِ رژيم . خود در سراسر ايران خون به پا كرد

به  1358در سال . خميني نگذشته بود كه به سركوب زنان مشغول شد
جوانان خلق عرب خوزستان را به . كردستان و تركمن صحرا لشگركشي كرد

ت به كار حمله به شوراهاي كارگري و دس. هاي آتش سپرد جوخه
و . ها را سركوب كرده و درهايش را بست دانشگاه. هاي دهقاني شد اتحاديه

...  
كنفدراسيون و اعضاي اتحاديه «در فصل دوم از بخش اول كه داراي عنوان 

گران غير امنيتي و غير  از آثار تاليفيِ پژوهش) 25ص (است » ها كمونيست
تاريخ «توان گفت اطالعات برگرفته از  ده است و ميرژيمي نيز استفاده ش

، كنفدراسيون )عزت اهللا نوذري، انتشارات نويد(» احزاب سياسي در ايران
حميد شوكت، (و كنفدراسيون جهاني ) افشين متين، انتشارات شيرازه(

كمابيش درست بوده يا دست كم داراي ارزش پژوهشي ) انتشارات عطائي
  . هستند

اعضاي كنفدراسيون » خاستگاه طبقاتي«ش براي تعريف نويسنده در تال
دانشجويان ايراني اعزامي، غالبا متعلق به طبقات متوسط به «: نويسد  مي 

اكثرا متولدين تهران و ساكن در . ... باالي جامعه و يا طبقات مرفه بودند
خاستگاه كارگري و يا دهقاني ... هيچكدام . ... مناطق شمالي شهر بودند

ها وقتي كه به ايران برگشتند قصد راه  در چنين شرايطي، آن. ندنداشت
اي آن را  انداختن جنبش پرولتري و دهقاني داشتند كه ابدا، حتا براي لحظه

  )27ص (» .تجربه نكرده بودند
در » اسناد دادستاني«حتا با رجوع به ! انگيزي است تاريخ نگاريِ شگفت

ها مي توان به تصوير ديگري دست  ونيستمورد زندانيان سياسي اتحاديه كم
اوال، در عصر ما شكل گيري احزاب سياسيِ وابسته به طبقات . يافت

اجتماعي مختلف بر عهده روشنفكران بوده است كه با اين يا آن طبقه 
اين روشنفكران عموما از ميان طبقات . انداجتماعي سمت گيري كرده

معه طبقاتي كمابيش در تحصيل كرده برخاستهاند و تحصيالت در جا
اما اين واقعيت گريزناپذير مانع از آن نبوده . انحصار طبقات ميانه به باالست

است كه احزاب سياسيِ چپ در ميان پايگاه اجتماعي خود صاحب نفوذ و 
روشنفكراني چون فريبرز لساني، نسرين جزايري، هادي . پايه شوند

و صدها تن ديگر، تحصيل افتخاري، فريد سريع القلم، هاشم مازندراني 
هاي آمريكا بودند اما كمونيست شدند و جان خود را در راه  كردگان دانشگاه

تر، درصد  ثانيا، و مشخص. رهائي بشريت از ستم و استثمار طبقاتي گذاشتند
بزرگي از اعضاي كنفدراسيون در آمريكا فرزندان كارگران نفت خوزستان 

د، با كار و كوشش خستگي ناپذير بودند و زماني كه به ايران بازگشتن
تشكيالت اتحاديه را در شهرهاي مهم خوزستان، در ميان كارگران و ديگر 

ها در  اقشار مردم به وجود آوردند به طوري كه نشريات اتحاديه كمونيست
رفقاي كمونيست دانائي چون كاك صالح . هر كوي و برزن در دسترس بود

اي فئودالي بودند،  ه ن كه  از خانوادشمس برهان و پيروت محمدي با وجود آ
زمين در كردستان بودند و  درصد باالئي از  محبوب دهقانان فقير و بي

شاخه نظامي اتحاديه (هاي زحمتكشان  اعضاي تشكيالت پيشمرگه
اين امر در . از روستائيان فقير آن خطه بودند) ها در كردستان كمونيست

به طور مثال، عده اي از . ستهاي چپ ايران صادق ا مورد همه سازمان
ها كار مخفي در شهر  روشنفكران چپ در كردستان هنگامي كه پس از سال

را  اعالم كردند به سرعت » كومله«تشكيالت  1358و روستا، در سال 
ي وسيعي در ميان كارگران و دهقانان به دست آوردند، در حالي كه  پايه

. ت منفور مردم آن خطه بودنداحزاب اسالميِ متحد روح اهللا خميني به شد
ها، روشنفكر  از كادرهاي اتحاديه كمونيست) محمد راال(محمد فرهادي 

كمونيست تحصيل كرده كه خود از ايل قشقائي برخاسته و از مسئولين 
كنفدراسيون احياء بود محبوبيت زيادي در ميان مردم منطقه خود داشت 

يسندگان و دست اندر كاران نوشتن ها و نوكه مركز اسناد انقالب اسالمي
همچنين منصور قماشي كه . توانند ببينند اين كتاب در خواب هم نمي

نماينده كارگران در شوراي كارخانه چوكا بود؛ يا علي چارمحالي كائيدي كه 
تعدادي از رفقا از اقشار مرفه . اي آبادان بود و غيرهنماينده سنديكاي پروژه

شمار زيادي از . تعدادي از اقشار كارگر و دهقانجامعه برخاسته بودند و 
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همه متحدانه براي يك افق، ايدئولوژي و برنامه سياسي . آنان زن بودند
بخش و قدرتمند بود كه كردند و اين افق و هدف آن چنان رهائيمبارزه مي

خميني و ديگر بنيادگرايان . توانست اين طيف وسيع را متحد كندمي
بودن » تحصيل كرده«و » روشنفكر«اند تا كرده اسالمي همواره تالش

» منفي«اي  كادرها و رهبران جنبش كمونيستي را به عنوان خصيصه
شان سازگار است و نيز به دليل آن سياستي كه با عوام فريبي –بنمايانند 

ترين، خوش فكرترين روشنفكران ايران اغلب است كه  بهترين، صادق
و كمونيست بودن دانسته و در سطوح مترقي بودن را مترادف با چپ 

ي ديگر نويسنده اين است كه  خط حمله. مختلف بدان گرايش يافته اند
ها كوچك بودند، در انقالب شركت نداشتند، با جامعه پيوند  كمونيست

نداشتند در حالي كه روحانيت شيعه و اسالم گرايان نفوذ زيادي در ميان 
هاي  ي درصد قابل توجهي از تودهواضح است كه خمين... مردم داشتند و 

دانند كه نفوذ  ها خوب مي كمونيست. مردم را به دنبال خود كشيد
ايدئولوژي طبقات ارتجاعي در ميان توده هاي كارگر و دهقان و حتا 

اما بايد . روشنفكران از معضالت به پيروزي رساندن يك انقالب واقعي است
پايه بودند، اگر  گويد، بي ه ميها آن طور كه نويسند اگر كمونيست: بپرسيم

هاي مردم براي سرنگوني جمهوري اسالمي  قيامشان امكان برانگيختن توده
را نداشت، پس جمهوري اسالمي از چه ترسيد كه اسراي جنگي و زندانيان 

  سياسي كمونيست را موج موج به قتل رساند؟
يدان م«كند كه به نيروهاي مذهبي  مي نويسنده، كنفدراسيون را متهم 

هاي ناسيوناليستي و در نتيجه جوانان به سمت ايدئولوژي«و  »  داد نمي
كردند و آنگاه اين ضعف به حساب ايدئولوژي  كمونيستي تمايل پيدا مي

  »  .شد اسالمي گذاشته مي
تباين ذاتي مرام كمونيستي با هويت «اوال، اين اتهام با حكم صادره در مورد 

ي به حاشيه  ثانيا، علت عمده. تضاد است كامال در» اسالمي مردم ايران
رانده شدن نيروهاي سياسي اسالمي در كنفدراسيون ارتجاعي بودن 

شان و آگاهيِ دانشجويان به اين واقعيت بود كه  ي اجتماعي برنامه
گرايان از مشروطه به اين سو در كنار ارتجاع بومي و امپرياليسم  اسالم

 ) 3.(اند خارجي بوده
ها خارج  يگر نويسنده آن است كه اتحاديه كمونيستد» برگ برنده«

هاي  قصد نويسنده از برجسته كردن اين نكته جستجوي ريشه. كشوري بود
بلكه به عنوان تحقير و . يابيِ شكل گيريِ اوليه آن نيست اتحاديه و مكان

نگاريِ جمهوري اسالمي   كند و در عالم تاريخ تنزل مقام از آن استفاده مي
كند كه امام راحلش از خارج به داخل آمده و بر تخت قدرت  فراموش مي

اعتناست كه تاريخ مهاجرت  تر از آن، كامال به اين واقعيت بي مهم. نشست
ايرانيان به خارج از كشور با تاريخ  سركوب سياسي در داخل كشور عجين 

افزون بر اين، مبارزينِ در تبعيد . بوده است؛ از زمان مشروطه تا كنون
براي . اند دهي مبارزه عليه استبداد داشته ه نقش مهمي در سازمانهموار

از جمله نويسنده اين (هاي جمهوري اسالمي  چي همين است كه تبليغات
كنند تبعيد سياسي را تبديل به يك ضد ارزش كنند و به  سعي مي) كتاب

هاي حكومت  در سال. اما اين، آب در هاون كوبيدن است. مقصود برسند
كه در زمان » كنفدراسيون محصلين و دانشجويان ايراني«شاه، محمدرضا 

خود شايد بزرگترين جنبش دانشجوئيِ انقالبي در جهان بود بستر اين 
كنفدراسيون نقشي عظيم در افشاي .  داد سازماندهي سياسي را تشكيل مي

دانشجوياني را كه قرار . رژيم شاه و آگاهي دادن به روشنفكران ايران داشت
غرب تحصيل كنند و به تحكيم نظام شاهنشاهي بپردازند، پايگاه  بود در

ايدئولوژيك و سياسي و عملي قدرت هاي غربي در ايران باشند تبديل كرد 
 .  ها به انقالبيوني مانند افراد اتحاديه كمونيست

گفتني است كه اگر در دوران رژيم شاه سفر دانشجوئي به خارج كشور 
داد در دوران جمهوري اسالمي تشكيل ميحجم عمده خارجه نشيني را 

هاي اجتماعي و  از سركوب سياسي، زندان و شكنجه، محدوديت» فرار«

فضاي خفقان سياسي، به يك كالم تبعيد سياسي، حجم اصلي مهاجرت به 
  .خارج از كشور را تشكيل داده است

   
  ها بعد از انقالب اسالمي اتحاديه كمونيست: بخش دوم

به موضوعات گوناگوني چون شوراهاي اتحاديه در اين بخش كتاب 
موضوعات اين . پرداخته است) ها را داشتكه حكم كنگره(ها  كمونيست

كه براي اين كتاب » قيام آمل«بخش مقدمه چيني هستند براي رسيدن به 
  . و به طور كلي براي جمهوري اسالمي ماجراي اصلي است

روال كلي كتاب با ديد نيز طبق » ها شوراهاي اتحاديه كمونيست«شرح 
امنيتي نگاشته شده است به اين معنا كه وزن اصلي مطلب را اسامي 

به زعم نويسنده (كنندگان در شوراها، در حبس، آزاد بودن يا متوفي  شركت
گفتني است كه به شركت صالح . دهد شدن هر يك تشكيل مي) »معدوم«

و كشته شدن  1359الدين شمس برهان در شوراي سوم اتحاديه در بهار 
وي پس از آن شورا نيز اشاره شده است بدون اين كه در مورد اين 
كمونيست برجسته و مشهور جنبش كردستان و ترور وي كه از وقايع 
. سياسي تكان دهنده جنبش كردستان بود توضيحي يا تحليلي داده شود

)4 (  
ها و  هاي نظري و سياسي كه همواره شاخص كنگره ها و جدال بحث
جائي » نگاري تاريخ«هاي سياسي است در اين  هاي احزاب و سازمانشورا

. ها اشاره شده استگسيخته و غلط به آن اي، از هم ندارد يا به طور حاشيه
تاريخيِ انشعابات درون - كتاب فاقد هر گونه سند در مورد محتواي سياسي

در حالي كه پويشِ درونيِ يك سازمان يا حزب سياسي با . اتحاديه است
خورد؛ به  ها رقم ميمشاجرات بزرگ سياسي و ايدئولوژيك و نتايج آن

خصوص اگر آن حزب سياسي قصد سرنگوني دولت كهنه و زير و رو كردن 
به همين دليل در اتحاديه . اجتماعيِ موجود را كرده باشد-نظام اقتصادي

خط هاي بزرگ و قابل اعتنا با اختالف نظر بر سر  ها جدائي كمونيست
زمان    بزرگترين جدائي. خورد رقم مي راه انقالبو  و ايدئولوژيكسياسي 

مورد بررسي كتاب جدائي بر سر ضرورت دست زدن به مبارزه مسلحانه 
 ) 5. (براي سرنگوني جمهوري اسالمي بود

ها در مورد كليه مشاجرات سياسي و ايدئولوژيك مهم  اتحاديه كمونيست
و  كمونيستنشريه (ت بيروني انتشارا –داراي اسناد مدون بوده است 

دست كم . و همچنين انتشارات دروني) و جزوات اتحاديه حقيقتنشريه 
. بخشي از اين اسناد در بايگانيِ نهادهايِ امنيتي جمهوري اسالمي موجودند

الزم به تذكر است كه . ها رجوع كند بيند به آن اما نويسنده لزومي نمي
ا  به مباحث سياسي، ايدئولوژيك و ها صرف اسناد دروني اتحاديه كمونيست

ها اختصاص داشته و فاقد ارزش فلسفيِ دروني و جمعبندي از پراتيك
ها نكرده  شايد به اين دليل نويسنده اعتنائي به آن. اند بوده» اطالعاتي«

نويسان جمهوري اسالمي از رجوع به اين  »تاريخ«رسد  اما به نظر مي. است
زيرا اين اسناد داراي عمق و درك باالي كنند  اسناد به شدت پرهيز مي
دهند كه انشعابات درون اتحاديه خصلتي پويا و  سياسي بوده و نشان مي

در يك سازمان يا حزب كمونيستي انقالبي اختالف . اند تغيير دهنده داشته
اين : شوند نظرهاي سياسي بزرگ، در نهايت، حول يك موضوع فشرده مي

توان جامعه و جهان  ن كدام است، چگونه ميكه انقالب واقعي چيست، راه آ
  ) 6.(هاي ارتجاعي پاك كرد را از شر وجود نظام

باز هم به ) 1362تابستان سال (در مورد مباحث درون شوراي چهارم 
در حالي كه . هاي بازجوئي خوريم با استفاده از پرونده اي آبكي بر مياشاره

چهارم، هنگام بازگشت  با دستگيري تعدادي از شركت كنندگان در شوراي
آنان از كردستان به تهران، بخشي از اسناد مربوط به اين شورا به دست 

ما همان اوراق » تاريخ نويس«براي » سند«اما . دستگاه امنيتي رژيم افتاد
  . گران استبازجوئي و افاضات دادستان و شكنجه

ني چي اين نيز مقدمه. است» شركت در جبهه هاي جنگ«زيرعنوان بعدي 
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در اين جا هم اثري از اسناد تحليلي . براي رسيدن به قيام  آمل است
ها در مورد جنگ ايران و عراق و روي كرد اتحاديه نسبت  اتحاديه كمونيست

در  حقيقتهاي مختلف نشريه در حالي كه شماره. به اين جنگ نيست
به طور روشن ارزيابي اتحاديه از چرائي و ماهيت اين جنگ و  1359سال 

هاي متعاقب آن،  سياست اتحاديه در قبالِ آن را منتشر كرده بود و در سال
نقد اتحاديه ) دوره سوم(به بعد، نشريه حقيقت  1363به خصوص از سال 

مبني بر  لزوم شركت » راست«هاي اشتباه و خط  ها به تحليل كمونيست
وع در اينترنت رج.(ها در جنگ ايران و عراق را مدون كرده است كمونيست
، بخش حزب كمونيست ايران آرشيو اسناد اپوزيسيون ايرانكنيد به 

با اين وجود نويسنده براي ) هاي ايران بخش اتحاديه كمونيست) م.ل.م(
زندانيان سياسي اتحاديه متوسل » اقارير«هاي خود به مستند كردن تحليل

هاي استفاده  خواهد ثابت كند كه سالح نويسنده مي) 49-48صص.(شود مي
هاي جنگ ايران و عراق در  ده در قيام آمل توسط سربداران، از جبههش

اما براي . شده بودند) »سرقت«يا به قول وي (جنوب كشور جمع آوري 
. ها نيست اثبات اين امر نيازي به اوراق بازجوئي زندانيان اتحاديه كمونيست

ن و  حتا چگونگي انتقال اي»  سرقت«ماجراي اين   پرنده نوپروازكتاب 
كاري كه  –هاي شمال را شرح داده است ها به تهران و سپس جنگلسالح

ها به  به نوبه خود يك عمليات نظاميِ موفقيت آميز بود و اتحاديه كمونيست
. دليل داشتن پايگاه مردمي در جنوب كشور از عهده اين كار بر آمد

ها  ستزندانيان سياسي اتحاديه كموني» اعترافات«نويسنده با استفاده از 
خواست از  مي» فرصت طلبانه«ها  خواهد ثابت كند كه اتحاديه كمونيست مي

هاي جنگ جنوب و  درگيري قواي نظامي جمهوري اسالمي در جبهه
نقل از پرونده حسين  50ص . (كردستان براي سرنگوني آن استفاده كند

نگفته است، زيرا هر » غيب«در اين زمينه نيز نويسنده ). تاجمير رياحي
روي انقالبيِ جدي قبل از  آغاز مبارزه مسلحانه بايد از نقاط ضعف دشمن ني

تحليل كند و پراكنده و پاره پاره بودن قواي نظامي دشمن عامل مهمي در 
ي  بخش مهمي از  تفكر انقالبي و دغدغه. موفقيت يك جنگ انقالبي است

حزب (ز تا به امرو) ل.م(اين جريان از زمان سازمان انقالبيون كمونيست 
مبارزه مسلحانه  –پيروزمند » راه انقالب«يافتن ) م.ل.م - كمونيست ايران

مشي «هاي اين جريان با  پلميك. در ايران بوده است –انقالبي پيروزمند 
مبني بر  مائوتسه دونهاي نظامي  نيز از اين منظر بوده و  تئوري» چريكي

نظامي برتر دشمن تواند قواي  اين كه چگونه يك نيروي كوچك انقالبي مي
اتحاديه . داد را شكست دهد مباني تفكر نظاميِ اتحاديه را تشكيل مي

ها در امتداد سنت لنين و مائوتسه دون همواره بر ضرورت تأمين  كمونيست
ي دشمنان  ي زرادخانه هاي انقالبي از طريق مصادره اسلحه و مهمات جنگ

وتاهي كه به غلط جنبه ها حتا در دوره ك اتحاديه كمونيست. كردتاكيد مي
براي جمهوري اسالمي قائل بود اين واقعيت را از نظر » ضد امپرياليستي«

داشت كه دير يا زود جنگ سراسري با جمهوري اسالمي فرا خواهد  دور نمي
ها از فرداي به قدرت رسيدن جمهوري اسالمي،  اتحاديه كمونيست. رسيد

زيربناي . سازمان داده بود در كردستان تشكيالت نظاميِ انقالبي خود را 
ها بر هاي انقالبي انحصار دولت نظري اين روش آن است كه كمونيست

دانند و معتقدند كه زايش  سالح و اعمال قهر نظامي را موجه و مشروع نمي
ي نوين سوسياليستي تنها با شكست دادن دولت كهنه كه دولت و جامعه

كمي تحقيق در . ر استدهند ميس نيروهاي مسلح قلب آن را تشكيل مي
ها آقاي علي كردي را از  بهت زدگي  مورد مباني فكري اتحاديه كمونيست

  ) 7. (داد نجات مي
هرچند مدعي است كه اين قيام را . رسد مي» قيام آمل«نويسنده باالخره به 

اش تا كنون كرده است اما بايد بگويم كه رژيم و نهادهاي رسمي» مستند«
 10ساعت : در مورد قيام آمل داشته اندمستند سبتا فقط يك فقره توليد ن

بهمن  5روز پس از قيام  40، يعني به فاصله 1360اسفند سال  15شب 
  پخش » صدا و سيماي جمهوري اسالمي«فيلم كوتاهي از شبكه اول  1360

  
  
  

  
  
  

كار «در اين فيلم نظاميان سپاه و بسيج به قصد اثبات اينكه قيام آمل . شد
. ها پرداختند هاي اتحاديه كمونيست ها و بيانيه ن اطالعيهبود به خواند» كفار
هاي بسيجيان و پاسداران كشته شده كه لعن و نفرين  بردار با خانوادهفيلم

اسير ،محل  سربدارانفرستند مصاحبه كرد و  يكي از  ها مي بر كمونيست
مت ترين قس اما جالب. بردار نشان داد هاي سربداران را به فيلم استقرار كمپ

 سربدارانشان با هاي فيلم مصاحبه با مردم منطقه در مورد آشنائي و كنش
نمايش اين مستند . زدند حرف مي» مثبت«بود كه اكثرا با ديد و احساسي  

با سندي كه در همين . جز يك بار و آن هم با سانسور بخش آخر تكرار نشد
اي از امهن 350در صفحه : يابيم كتاب باز چاپ شده است علت را در مي

در مورد جلوگيري از پخش دوباره فيلم  ستاد مركز/ اطالعات 8منطقه 
خود هيچ » اسناد«آقاي علي كردي در كتاب . هشدار داده شده است

  . كند اي به اين سند نمي اشاره
هاي بازجوئي زندانيان در اين بخش از كتاب، نويسنده با استفاده از پرونده

هاي مختلف سربداران در  حل استقرار كمپسياسي برخي اطالعات مانند م
تر را در  تر و دقيق در اين زمينه نيز اطالعات كامل. جنگل را ارائه كرده است

كه سه سال قبل از كتاب علي كردي انتشار يافته  پرنده نوپروازكتاب 
» اقارير«با اين وجود وي ترجيح داده است كه از . توان يافت است مي

گفتني ! گويا ترك عادت موجب مرض است. ده كندزندانيان سياسي استفا
ي نويسنده در اين بخش از كتاب، به جز  است كه منابع مورد استفاده

ارگان سپاه » پيام انقالب«هاي بازجوئي زندانيان سياسي، نشريه پرونده
پاسداران نيز هست و  براي شرح جغرافياي طبيعي آمل به آثار تاليفي 

  .  رجوع كرده است) گيتا شناسي(وگرافي سازمان جغرافيائي و كارت
كامال اختصاص دارد به اين » درگيري هاي قبل از حمله به آمل«زيرعنوان 

ضد «ها به خرج دادند و  رشادت» نوپائي«كه چگونه سپاه و بسيج با وجود 
نويسنده به قصد حماسه سازي از قواي نظامي » .انقالب را در هم شكستند

آبان  22آبان و  18هاي نظامي  ن درگيريجمهوري اسالمي چند و چو
- ريزي شده آبانِ سربداران حمله برنامه 18طرح . كند مي را تحريف ) 1360(

اين طرح به دليل وقوع يك . اي بود براي تسخير نظامي آمل و اجراي قيام 
) كاك اسماعيل(درگيري ناخواسته و قبل از موقع، توسط پيروت محمدي 

هراز و پخش وسيع   از طرح مانند بستن جاده هائي اما بخش. متوقف شد
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هاي سربداران با موفقيت اجرا شد كه با شور و شوق بسيار مردم اطالعيه
آبان طرح محاصره و سركوب قواي نظامي جمهوري  22طرح . مواجه شد

اسالمي بود كه به قواي سربداران در جنگل حمله كردند اما اين حمله كه 
بود، كامال توسط سربداران درهم » سندانچكش و «نام  عملياتيِ آن 

شان حلبي از آب در  چكش و سندان«شكسته شد و به قول كاك اسماعيل 
اما علي ) پرونده نوپروازبراي شرح عمليات رجوع كنيد به كتاب . (»آمد

آبان  18ها پس از شكست در جريان  اتحاديه كمونيست«: نويسد  مي كردي 
ن دست به عمليات رواني زد و براي اينكه آبا 22و فرار از صحنه درگيري 

روحيه نيروهاي خود را حفظ كند آمار شهداي سپاه و ارتش را بيش از آمار 
گفتني است كه روش نهادهاي رسميِ ) 67ص (» .واقعي اعالم كرد

 40« : شان به اين شكل استهاي جمهوري اسالمي در اعالم آمار كشته
بهمن، سفر وزير ارشاد  6ايرنا، (» رانشهيد ترور مازند 639بهمن و  6شهيد 
  ) به آمل

سرائي در مورد  به حماسه» )بهمن 6واقعه (تسخير شهر آمل «زير عنوان 
در اين بخش هيچ . اختصاص دارد» مقاومت مردم آمل در مقابل سربداران«

سخني از انتقال زميني و هوائيِ قواي نظامي جمهوري اسالمي از اقصي 
زيرا . به آمل براي جنگ با سربداران نيست) وميهحتا از ار(نقاط كشور 

نويسنده بايد اين بخش را طوري بنويسد كه در انطباق با خط تبليغيِ امام 
ديديد مردم آمل چه به روز شما «: راحلش در مورد قيام آمل باشد كه گفت

هاي كميته مركزي حزب توده و رهبري سازمان فدائيان  از كمك. »!آوردند
  ) 8. (نيز حرفي در ميان نيست» سركوب قيام آمل«به ) اكثريت(

است كه باز هم به قصد الف زني » ها دستگيري«زيرعنوان بعدي اين بخش 
» شكست پذيري«جمهوري اسالمي و » شكست ناپذيري«در مورد 

  . سربداران نگاشته شده است 
نويسنده قصد دارد ) »ارتباط با كشورهاي خارجي«(در فصل آخر اين بخش 

ها را چهار ميخه كند اما  اتحاديه كمونيست» و الحاد و خيانت كفر«
وي با صراحت اعالم . كند ناخواسته حكمي ديگر عليه نظام خود صادر مي

ها سند و مدركي دال بر  در مورد اقدام اتحاديه كمونيست«كند كه  مي 
كند خميني گفته  مي ولي تأكيد » تحريك يك كشور خارجي وجود ندارد

  ) 76ص .(اند ا وابسته به خارجياست اين ه
توان يافت  ها چنين سند و مدركي نمي البته كه در مورد اتحاديه كمونيست

حرف ژنرال ! اما در مورد خميني و حواريون وي سند و مدرك فراوان است
شاه «با اين مضمون كه ما » ماموريت در تهران«هويزر آمريكائي در كتاب 

ي  اراي عنصري از واقعيت است و گفتهد» را برديم و خميني را آورديم
» مالها كاري بر خالف منافع ما انجام نداده اند«معروف هنري كسينجر كه 

صرفا نظري شخصي نيست بلكه دال بر روابط ريشه داري است كه تاريخا 
گرا در صحنه سياست خاورميانه و ايران  ها با نيروهاي اسالم امپرياليست
 . داشته اند

ه جمهوري اسالمي اين چنين از آن كينه به دل دارد چه اما قيام آمل ك
هاي ايران زير نام  نيروهاي نظامي اتحاديه كمونيست 1360بود؟ در شهريور 

به قصد آغاز مبارزه مسلحانه براي سرنگوني جمهوري اسالمي » سربداران«
طرح نظامي اوليه آن بود كه اين مبارزه . هاي شمال مستقر شدنددر جنگل
با عمليات نظاميِ بزرگ و ناگهاني در شهر آمل آغاز شود، تبديل  مسلحانه

اي شده و به شهرهاي اطراف و در نهايت به تهران گسترش به يك قيام توده
هاي اطراف آمل پي برد و رژيم خيلي زود به حضور سربداران در جنگل. يابد

جمهوري اسالمي با قصد . اش شد ترين دغدغه سركوب آن تبديل به مهم
هاي تمركز بر سركوب داخلي و مقابله با انقالبيون از حدت جنگ در جبهه

اما سربداران . جنوب كاست و شگفت آنكه صدام حسين نيز همراهي كرد
نه سرماي زمستان و نه آغاز . تصميم به اجراي قيام آمل را عوض نكردند

 عصر يخبندان ضد انقالب خميني، هيچيك مانعي در برابر انجام اين نبرد
 1360روز اول بهمن . روز چهارم بهمن براي آغاز قيام انتخاب شد. نشد

سربداران راهپيمائي به سوي آمل را شروع كردند و غروب روز چهارم بهمن 
رفقا پس از چهار روز با گذر از مناطق صعب . ، رهسپار شهر شدند1360ماه 

امنيتي و هاي خروشان در كمال بي خبريِ نيروهاي  العبور برفي و رودخانه
نظامي جمهوري اسالمي در نقاط كليدي شهر آمل موضع گرفتند تا جنگ 

انتقال نيروها به شهر يك . 1360بهمن  5به تاريخ  23ساعت : را آغاز كنند
عمليات نظامي بسيار ماهرانه بود و فقط با سرسختي صد جوان انقالبي 

: ي نيستممكن شد؛ جواناني كه مي دانستند دو راه بيش تر در پيشِ رو
كاران حاكم و  يا سر ما به دار آويخته خواهد شد و يا آنكه ما سر جنايت«

بيانيه سربداران، آبان (» .دشمنان دغلكار خلق را به دار خواهيم آويخت
بهمن آفتاب طلوع كرد مردم شهر با سربداران  6هنگامي كه در ) 1360

قلب همه از  .كُرد، فارس، ترك، عرب، لُر از سراسر ايران مواجه شدند
دختر و . عوامل جمهوري اسالمي از ترس  پنهان شدند. تپيد شادي مي

پسر به دور رزمندگان سربدار حلقه زده و طلب پيوستن و اسلحه 
ادعاهاي خميني در روزهاي پس از شكست قيام آمل، در مورد . كردند مي

در  هاي ايران اتحاديه كمونيست. اي بيش نبود ياوه» شهر هزار سنگر آمل«
اي ميان انقالب شرايطي قيام آمل را سازماندهي كرد كه نبرد تعيين كننده

رفت تا ارتجاع تازه به قدرت رسيده اسالمي مي. و ضد انقالب جريان داشت
درست زماني كه انقالب به . شكست قطعي بر اردوي انقالب وارد آورد

هاي  تفداكاري و از خودگذشتگي بي دريغ نياز داشت، اتحاديه كمونيس
ايران تمام توان خود را به كار گرفت تا به سهم خود مانع از پيروزي قطعي 

  . ارتجاع شود
به ويژه آنكه اتحاديه . عملي كردن اين وظيفه در آن دوران آسان نبود

ولي در مقابل اين واقعيت سر فرود نياورد . ها نيروي كوچكي بود كمونيست
اي بزرگ بر دوش تواند وظيفهنيروي كوچك مي"و تاكيد كرد كه 

هاي سياسي زمانه را ناديده  توان بر مبناي كميت خود ضرورتنمي ".گيرد
تواند با پاسخگوئي فعال به وظايف پيشاروي  يك نيروي كوچك مي. انگاشت

اي از شكست و پيروزي را براي نبردهاي آتي طبقه  انقالب، تجارب ارزنده
ده و به يك نيروي اجتماعي بدل شود؛ هر چه بهتر و كارگر انباشته كر

تر چنين كند به عامل مهمتري در تكامل صحنه سياسي تبديل صحيح
 .شود مي

هرچند . سربدران خيابان به خيابان، كوي به كوي، خانه به خانه جنگيدند
سرانجام در برابر سيل قواي دشمن كه از گوشه و كنار كشور به آمل سرازير 

نياورده و شكستي تلخ را تجربه كردند اما پرچم انقالب و شدند تاب 
پس از سي سال هنوز جمهوري اسالمي . كمونيسم را برافراشته نگاه داشتند

ريزد با اين قصد كه براي هميشه  هاي آن خاك ميبر روي حقايق و واقعيت
  . دفنش كند

. تي جنبش كمونيستي ايران و جهان بوده اس ها زاده اتحاديه كمونيست
هاي جنبش كمونيستي نوين ايران  ها مانند ديگر جريان اتحاديه كمونيست

در واكنش به غير انقالبي شدن حزب توده ) ميالدي1960(  1350در دهه 
به ) شوروي(داري در اولين كشور سوسياليستي  ايران و  احياي سرمايه
اما حتا . هاي فكري و عملي زيادي را از سر گذراند وجود آمد و فراز و نشيب

هاي  كه مبهوت رضامنديِ موقت توده 59-58در مقاطعي چون فاصله سال 
به همين دليل . كرد، نگاه رو به جلو داشت مردم شده بود و با آن حركت مي

زمان كه  روانه رايج در آن طلبانه و دنباله هاي اصالح توانست از ديدگاه
د و مسير اصلي اتحاديه نيز به شدت آغشته به آن شده بود،  گسست كن

ها است  قيام آمل فصل مهمي از زندگي اتحاديه كمونيست.  خود را بازيابد
اما اين فصل نيز نطفه در همان زايش اوليه و  ضرورت وجودي اتحاديه به 

رهبران اصلي اين قيام رفقايي . تي و انقالبي داشتنيرويي كمونيسمثابه 
چون سيامك زعيم  و حسين رياحي از نسل مبارزي بودند كه تجربه 

را پشت سر گذاشته و نقش فعالي در جنبش  1339 -42مبارزات 
  دانشجوئي دهه چهل شمسي در داخل و خارج از كشور و تولد جنبش نوين 
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  حسين رياحي                              سيامك زعيم            

  
ر افكار انقالبي مائوتسه دون سازمان آنان تحت تاثي.  كمونيستي ايفا كردند

كمونيستي را بنا نهادند كه نقش فعالي در تربيت و پرورش يك نسل از 
به ويژه در چارچوب جنبش دانشجويي  –هاي ايران ايفا كرد  كمونيست

بسياري از فرماندهان و مسئولين سربداران .  خارج از كشور و كنفدراسيون
اي دانشجوئي و دانش آموزي، كارگري دههاي تو از رهبران و فعالين جنبش

رفقا غالمعباس درخشان . و دهقاني و جنبش كردستان و خلق عرب بودند
، )كاك محمد(، رسول محمدي )كاك اسماعيل(، پيروت محمدي )مراد(

حسن اميري و شكراهللا احمدي از سازماندهندگان اتحاديه هاي دهقاني در 
هي مبارزه مسلحانه انقالبي در كردستان بوده و نقش فعالي در سازماند

زنان انقالبي همچون سوسن اميري جزء اولين زنان . كردستان داشتند
رفقايي چون فريدون خرم روز، بهناد . مسلح در كردستان بودند

گوگوشويلي، احمد سينا و مجبتي سليماني از سازماندهندگان برجسته 
فهان، حجت رفقا اكبر اص. مبارزات دانشجوئي و دانش آموزي بودند

از رهبران (محمدي، بهنام رودگرمي، البرزجاوري شهني، منصور قماشي 
از بنيانگذاران و رهبران (و علي چهار محالي ) شوراهاي كارگري گيالن

  )9. (نقش فعالي در جنبش كارگري داشتند) اي آبادانسنديكاي پروژه
حدود مبارزه مسلحانه سربداران توانست در مدت زماني كوتاه عليرغم م

اي بودن قوايش، قلب بسياري از توده هاي انقالبي را فتح كند و از پايه توده
اما شكست قيام آمل مانع از آن شد كه به . اي برخودار شودنسبتا گسترده
عوامل مختلفي در شكست . اي اتكا شوداي به طور همه جانبهاين پايه توده

مال شجاعت و صداقت به در ك پرنده نوپروازكتاب . اين قيام دخيل بودند
اگر بخواهيم طرازبندي عميقا علمي اين كتاب . پردازدعلل اين شكست مي

را به طور مختصر بيان كنم اين است كه سربداران با شرايط عيني 
نامساعدي روبرو بود اما خطاها نيز نقش مهمي در اين شكست داشتند به 

قالبي را ناديده ويژه آن كه رهبري سياسي قيام خصلت درازمدت جنگ ان
گرفت و قواي سربداران قبل از آنكه به توان كافي دست يابد در جايي كه 
تمركز قوا براي دشمن به سهولت ممكن بود با آن درگير نبردي شد كه 

  .  سرنوشت كلي جنگ را تعيين كرد
ها را به مثابه يك تفكر و راه  قيام آمل شكست خورد اما اتحاديه كمونيست

چشم انداز درهم . پايدار در صحنه سياسي ايران كرد تبديل به سنتي
اي نوين را  شكستن دولت جمهوري اسالمي با هدف استقرار دولت و جامعه

گشود و پيامي شد براي جوانان پيشرو كشور كه زندگي معنا دار را در 
چرايي . تالش براي تحقق روياي بشريت امروز، كمونيسم، جستجو كنند

هاي ايران  مي براي دفن سنت اتحاديه كمونيستهاي جمهوري اسال تالش

حقيقت نه در «: اما به قول يك ضرب المثل روسي. در همين جا نهفته است
  )8(» .شودسوزد و نه در آب غرق ميآتش مي

  
  !پژوهشي مستند: بخش سوم و چهارم

پژوهشي «دهد كه اين كتاب  ي كتاب وعده مي مركز اسناد در مقدمه
ي  ي اين اتحاديه ي آمل و تاريخچه واقعه«ي  است در باره» مستند

» مستند«قرار است بخش سوم و چهارم  دعاوي كتاب را . »كمونيستي
اما سندي در كار نيست و بازهم استناد به اوراق بازجوييِ زندانيان . كنند

  . سياسي، جلسات دادگاه و كيفرخواست است
نقل به معنيِ » مواضع و محاكمه«با عنوان  100تا   79بخش سوم از ص 

القلم، علي كائيدي و حسين  ي فريد سريع درهم برهمي است از پرونده
مواضع آن در مورد ديگر : تاجمير رياحي در مورد مواضع سياسيِ اتحاديه

هاي چپ، در مورد جنگ كردستان، اشغال سفارت آمريكا، جنگ  سازمان
. ان و غيرهايران و عراق، انقالب فرهنگيِ خميني، بني صدر، مجلس خبرگ

ي موارد ذكر شده به  كنم كه مواضع اتحاديه در باب كليه باز خاطرنشان مي
در اينترنت رجوع كنيد به (ي حقيقت  موجود است  طور مشروح در نشريه

م، .ل.م/بخش حزب كمونيست ايران آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران،
ركز اسناد م»  گران پژوهش«اما براي )  هاي ايران بخش اتحاديه كمونيست

همان اوراق بازجوئي اسرايِ جنگي و زندانيانِ سياسيِ تحت شكنجه » سند«
  . است

بيشترين  351تا  106از ص » اسناد«بخش چهارم كتاب تحت عنوان 
هائي  بخش 300تا  106از ص . بخش كتاب را به خود اختصاص داده است

ت كه ها اس ي كمونيست ي رهبران و اعضاي اتحاديه از جلسات محاكمه
ي اول دادگاه انقالب اسالمي مركز با رياست  در شعبه 1361ماه  هجدهم دي

گيالني قواعد محاكمه را با خواندن . گيالني و دادستانيِ الجوردي شروع شد
بيان و محاكمه شوندگان را  1ي  و ممتحنه آيه 53ي  ي انفال آيه سوره

جرائم متهم و الجوردي در مقام دادستان ) 107- 106ص (خواند » كفار«
صدور «رديف اول، حسين تاجمير رياحي، را خواند و از گيالني درخواست 

اقارير «الجوردي تصريح كرد كه اتهامات مستند به . كرد» حكم شرعي
دادسرا محرز و  متهم در مراحل بازجوئي بوده، لذا مجرميت ايشان از نظر

ر راي و مسلم و از محضر رياست محترم دادگاه عدل اسالم تقاضاي صدو
اهللا حاضر  هاي الجوردي حزب پس از حرف» .اشد مجازات را عليه متهم دارم

  ). سه بار(» .سربدار محارب اعدام بايد گردد«: در صحنه فرياد سر داد
كيفرخواست «كند كه متن قرائت شده توسط الجوردي  گيالني تصريح مي

ها به  نيستيعني، اتحاديه كمو. است» ي الحادي عمومي عليه اين اتحاديه
بار در متن كيفر خواست  شد و  متهمان يك عنوان يك سازمان محاكمه مي
. بار در كيفرخواست خصوصي شدند و يك عمومي محاكمه و محكوم مي

ها و فشار بر متهمان است كه  ي بازجويي هاي گيالني ادامه پرسش و پاسخ
» ها ستهاي ماركسي جنايت«در مورد » توبه«كنند و براي اثبات » توبه«

كند به  گيالني بر جرائم حسين رياحي افزوده و او را متهم مي. حرف بزنند
الجوردي . »هزار پيامبر 124در مقابل حكومت انبيا يعني «ايستادن 

را يادآوري » پيچ توبه اوين«هاي بيشتر كرده و  متهمان را تهديد به شكنجه
شود و  روع ميي توبه ش جلسه دوم با قرائت آيات نخستين سوره. كند مي

كند كه  قرآن كريم امر صريح مي«دهد كه طبق اين آيه  گيالني توضيح مي
  ».كن شوند ي كفر بايد ريشه پيشتازان جامعه

عالوه بر توسل » ها ي كمونيست دادگاه اتحاديه«ي قرون وسطائي  مضحكه
: زندانيان، دعويِ ديگري نيز عليه متهمان دارد» اقارير«به احكام قرآني و 

در جلسه دوم، . و درس خواندن در خارجه» رفاه خانوادگي«ورداري از برخ
هاي  ي خانواده نماينده«ي  گيالني اجراي اين بخش از نمايش را  بر عهده

جوئي شخصيِ  گذارد تا وي احساسات انتقام مي» محترم شهداي آمل
» هاي مرفه خانواده«اهللا را عليه متهمان به دليل اين كه از  لشگريان حزب
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در پيِ سخنان ) 137ص . (اند بيان كند بودند و در خارجه درس خوانده
،گيالني يكي از متهمان به نام سپرغمي را به پرسش و »شهدا«ي  نماينده

پرسد پدرت چه كاره بود و  از وي كه آملي است مي. خواند پاسخ فرا مي
» .راننده اداره بهداشت و پيش از آن كارگر شهرداري«: شنود جواب مي

» گاوداران و اربابان«يالني به ناچار افشاگري در مورد وابستگي متهمان به گ
را » دادگاه«استفاده از معجون جهل و تفرعن سراسر اين . گيرد را درز مي
ي  هاي به دقت طراحي شده سياستاي است از زند و نمونه رقم مي

و  ماندگيِ فكري جمهوري اسالمي براي نگاه داشتن مردم در باتالق عقب
  .فرهنگي

هاي گيالني و شركاء، اكثر رهبران و كادرهاي اتحاديه  بر خالف عوامفريبي
اما حتا اگر . دار و مالك نبودند ها فرزندان طبقات سرمايه كمونيست

اكثريتشان چنين خاستگاه طبقاتي را داشتند و اكثريت سران جمهوري 
ي اين حقيقت اسالمي از طبقات پايين جامعه برخاسته بودند باز هم ناف

آرمان رهائي و منافع ) و قيام آمل(ها  كمونيست مسلم نيست كه اتحاديه 
اكثريت جامعه يعني كارگران و زحمتكشان شهر و روستا، زنان و ملل تحت 

جنگيد و رژيم  كرد و براي تحقق آن مي ستم ايران را نمايندگي مي
زنان و انقياد  دار و مالك، بردگي جمهوري اسالمي نگهبانِ طبقات سرمايه

ها نيز به  كمونيست اتحاديه » دادگاه«ملل تحت ستم ايران بوده است و 
محك تجربه به قدر كافي اين . منظور دفاع از اين منافع برپا شده بود

ي خاستگاه طبقاتيِ سران  با اين وصف، مقايسه. حقيقت را ثابت كرده است
تواند  ي ايران ميرژيم و عمالش با رهبران و رزمندگان جنبش كمونيست

موضوعي براي پژوهش اجتماعي باشد و به سواالتي از اين قبيل بپردازد كه 
دار يا رفقايي كه در  دار و زمين هاي سرمايه چرا رفقاي برخاسته از خانواده

كردند ترك طبقه و تحصيل كردند و بهترين دانشگاه هاي غرب تحصيل مي
دست گرفتند؟ آن  ه و سالح بهبراي برچيدن نظام ستم و استثمار خطر كرد

اما در سوي . دانستند راه مبارزه سخت ناهموار است هم در شرايطي كه مي
پائينِ «هاي فقير يا  هاي برخاسته از خانواده كرده ديگر، آن  عده از تحصيل

هاي  ي بنگاه پيوستند امروز در هيئت مديره» امام خميني«كه به » شهر
كاريِ  رحمانه فرآيند فقر و بي اند و بي صنعتي نشسته- تجاري-بزرگ مالي

چرا بخشي از اقشار فقير شهري با ديدنِ . كنند اكثريت مردم را مديريت مي
نشست از خود بي خود شده، خود و  خمينيِ عوام فريب كه بر تشكچه مي

كردند اما در سوي ديگر،  مي» انقالب اسالمي«او و » تقديم«فرزندانشان را 
هاي فريبرز لساني در دانشگاه تهران اشتياق به سخنرانيكارگرانِ تهران با 

شد كه با اشتياق و دقت  شتافتند، ميادين شهر مهاباد مملو از مردمي مي مي
ي متناقض  سپردند؟ اين پديده صالح شمس برهان مي   گوش به سخنراني

تواند كه فقط مي(اجتماعي را چگونه بايد فهميد؟ نقش آگاهيِ انقالبي 
گيريِ طبقاتيِ  در تعيينِ سمت) ترياليستي از جامعه و جهان باشدآگاهي ما

چيست و نقش دين و خرافه در وارونه نشان » مرفه«روشنفكران طبقات 
دادن واقعيات جهان هستي و جامعه به طبقات تحت ستم و استثمار كدام 

ي خميني و  است؟ چرا دامن زدن به حس نفرت از روشنفكران از شگردها
  بوده است؟ جانشينانش 

هاي  براي رعب انداختن در دل مردم و جرأت دادن به پايه» دادگاه«اين 
در جايي از . نادانِ جان بر كف و كف بر دهانِ جمهوري اسالمي نيز بود

كند  مي» اقرار«افتد زيرا فروهر فرجاد  ها  الجوردي به مخمصه مي بازجويي
پس از سوار شدن بر  آبان جمع وسيعي از پاسداران و ارتشيان 22كه روز 

چيِ يكي از سربداران سوختند و در پي اين .پي.ي آر كاميون ارتشي با گلوله
واقعه تعدادي از مجروحين با بي سيم از مركزِ تداركات تقاضاي كمك 

ما اجازه نداريم تا بيش از دو كيلومتري محل «كردند اما پاسخ شنيدند كه 
واكنش ). 279ص (» .دخودتان فكري كني. ... درگيري نزديك شويم

نيت  وي فروهر فرجاد را متهم به سوء. جالب است» اقرار«الجوردي به اين 
گويد حرفهايش براي ترسو قلمداد كردن سربازان  در نقل حادثه كرده و مي

ها  آن دروغ را بچه كمونيست« : دهد و پاسداران نظام است و ادامه مي
ران ارتشي و سپاهي كه تا ساختند كه به خودشان روحيه بدهند اما براد

ص (» !ترسيدند؟ تا بچه كمونيست مي 4از ... روند  اعماق خاك عراق مي
بيش از هزار تن از پاسداران و  1360آبان  22روز ! ترسيدند بله مي) 291

هاي سربداران در جنگل حمله كردند و شكست سختي  ارتشيان به كمپ
فراد نظاميِ خود به جنگل آوري اجساد ا پس از آن حتا براي جمع. خوردند

ها پيام فرستادند  كه سربداران بارها از طريق گالش مراجعه نكردند در حالي
برادران ارتشي «اما خبري از . كه بياييد و اجساد افراد خود را تحويل بگيريد

بچه  4« ترسيدند براي  اگر نمي! ترسيدند بله مي. نشد» و سپاهيِ شيردل
با . كردند نظامي از سراسر كشور بسيج نمي بيست هزار نيروي» كمونيست

پرواز » بچه كمونيست 4«هواپيما و هليكوپتر بر فراز اردوي نظاميِ اين 
  ... كردند و  شبانه روزي نمي

ترس آنان . اما ترس اينان صرفا از تعداد نفرات يا قدرت آتش سربداران نبود
رفيت آن در اجتماعيِ سربداران، ظ - ي سياسي انداز و برنامه از  چشم

. هاي مردم و عزم سربداران به عملي كردن آن بود برانگيختن قيام توده
نسبت به » دادگاه«انگيز  ترين گواه اين ترس در سكوت شگفت بزرگ
ها با صراحت هدف سربداران  هاي متعدد سربداران است كه در آن بيانه

است حداقل در كيفرخو» دادگاه«. سرنگوني رژيم خميني اعالم شده است
كه مستندتر » اسناد جرم«ها بايد از اين  كمونيست  اش عليه اتحاديه عمومي

ها  جا كه اين بيانيه اما از آن. كرد متهمان است استفاده مي» اقارير«از 
حقيقت ماجرا را در مورد ماهيت سربداران و ماهيت رژيم خميني بيان 

ه عنوان مدرك جرم ها باز آن» دادگاه«كنند كامال كنار گذاشته شدند و  مي
به طور مثال يكي از . ها خوانده نشد حتا يك خط از آن –استفاده نكرد 

  : گويد بيانيه هاي سربداران مي
ما سربدارانيم كه عليه حكومت بيداد خميني و براي نجات انقالب و «

هاي انقالبي به همت قيام دليرانه توده.... ايم مان قيام كرده كشور بالديده
زندان سربدارشان آزادي از چنگال ديو استبداد و دغلكارانه ايران و فر

راه استقالل ميهن اسيرمان هموار خواهد . مذهبي نجات خواهد يافت
هاي آخوندهاي خونخوار و دستجات  ها و شرارت به آشوبگري. گشت
ها پايان داده خواهد شد و يك نظام جمهوري  گر وابسته به ابرقدرتتوطئه

هاي نظامات قرون  ي به اراده و آراء خلق بر ويرانهواقعا مردمي و متك
يا سرِ ما .... فقيه بر پا خواهد گشت ي سلطنتي و واليت وسطايي و وحشيانه

كارانِ حاكم و دشمنانِ  به دار آويخته خواهد شد و يا آنكه ما سرِ جنايت
جمهوري اسالمي !... اي مردم ايران...دغلكار خلق را به دار خواهيم آويخت

اش چيزي جز يك دستگاه فساد و زور و قلدري  ني و دارودستهخمي
خميني دغلكار رژيم مطلقه سلطنتي را در شكل و شمايل . آخوندي نيست

ي جوانان انقالبيِ ما بار ديگر  هاي متالشي شده مذهبي و بر تلي از بدن
ي اعدام خميني و شركاء روزي  حكومت شالق و چوبه. احياء كرده است
صدها جوان و نوجوان، زن و مرد و حتا فرزندان خردسال نيست كه خون 

اش ملت را  آشوب و شرارت خميني و دارودسته. ... مردم را به زمين نريزد
. به عزا و كشور را به سوي اضمحالل و ازهم پاشيدگي كامل كشانده است

حكومت جهل و خودپرستي و خيانت اين پير روباه متقلب، صنعت و 
هنگ ملي را به حال ركود و افول كشانده و آسايش و كشاورزي و علم و فر

. باره از ميان برداشته است امنيت فردي و اجتماعي را در ميهن ما به يك
پس بايد همت و غيرت كرد و بار ديگر بپاخاست و گلوله را با گلوله و خون 

بدانيد كه امروز ! اي دشمنان خونخوار و دغلكار ملت. را با خون پاسخ گفت
تقام تاريخ از آستين ما سربداران بيرون آمده است و مطمئن باشيد دست ان

اي . اند كه امروز همه فرزندان شريف اين ملت سربدارند و با سربداران
!.... رفيقان كارگر و اي برادران و خواهران رنجبر درهمه شهرها و روستاها

ي از توپ و تشر توخالي و تير و تفنگ پوشال! يكدل و متحد بپا خيزيد
خيمه و بارگاه اين خيره سران را . مشتي اشرار و اوباش بي آبرو نهراسيد
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كه هواي سلطنت به سرهاي بي مغزشان زده است بايد بيرحمانه به آتش 
اين سند و  اسناد ديگر سربداران به طور كامل در (» .1360آبان .... كشيد

  .)كتاب پرنده نوپرواز منتشر شده اند
زد زيرا چنين نيروي مصممي هر  سيدن را ميالجوردي بيهوده الف نتر

افكند كه هزار ارتش بعثي از قماش  مرتجعي را  چنان به هراس مي
  .اندازد خودشان به هراس نمي

ها  ي كمونيست كه سندي در مورد اتحاديه اين بخشِ كتاب پيش از آن
سند معتبري است در . باشد، سند محكوميت خود جمهوري اسالمي است

آن كه گوئي از    نگاريِ اين رژيم و در مورد نظام قضائيِ ديني خمورد تاري
بي اعتبارترين سند در . داري به بيرون جهيده است عصر حاكميت برده

. اما براي جمهوري اسالمي معتبرترين سند است. جهان، سند بازجوئي است
ها كه شرح بخشي از آن در بخش چهارمِ  كمونيست  ي اتحاديه محاكمه
ي خود سند گويايي است در مورد ماهيت نظام  ده است به نوبهكتاب آم

كند كه تا چه اندازه قيام  تئوكراتيك جمهوري اسالمي و بار ديگر ثابت مي
. براي سرنگوني اين نظام ضروري بود 1360ي سربداران در سال  مسلحانه

رفيقان كارگر و رنجبر را درهمه «صد افسوس كه شكست خورد و نتوانست 
سران برانگيزد كه سالح بركف خيمه و بارگاه اين خيره» و روستاها شهرها

  . را به آتش كشند
  

  نامه كتاب
 13. است» تحقيق و پژوهش«ي انتهاي كتاب نيز از عجايب  نامه كتاب

اثري از !!! است» قرآن مجيد«كتاب و جزوه نام برده شده است كه اولين آن 
اما . حتا يك ورق. نامه نيست كتابها در اين  ي كمونيست انتشارات اتحاديه

آرشيو مركز «تن از زندانيان سياسي اتحاديه تحت عنوان  23ي  پرونده
است  اين در حالي. درج شده است» نامه  كتاب«در » اسناد انقالب اسالمي

بي  1355به عنوان ارگان مركزي اتحاديه از سال » حقيقت«ي  كه نشريه
اين نشريه . اي دو بار نيز رسيد هفته به 1360وقفه منتشر شده و در سال  

در . شد ي ايران پخش مي توسط تشكيالت سراسري اتحاديه در چهارگوشه
آذر دانشجويي و  16ي  نشريه) احياء(كنفدراسيون دانشجويان ايراني 

. شد ها منتشر مي جزوات پژوهشي متعدد تحت رهبري اتحاديه كمونيست
كرده بود از آن جمله؛ در مورد هاي پژوهشي مهمي منتشر  اتحاديه كتاب

همچون (داران  ساخت اقتصادي جامعه، جواب به حمالت ايدئولوژيك دين
نقد «هاي  ي دروني به نام دو نشريه. و غيره) اهللا مكارم شيرازي جواب به آيت

هاي فكريِ فلسفي و سياسي  داشت كه جدل» هاي نو آموخته«و » و پژوهش
هاي گوناگونِ  بندي از پراتيك تي در جمعها جريان داشت و مقاال مهم در آن

در يورش نيروهاي امنيتيِ جمهوري اسالمي به . شد اتحاديه در آن درج مي
آرشيوهاي نسبتا كاملي از  1361منازل اعضا و هواداران اتحاديه در سال 

ها به دست آنان افتاد كه  ي كمونيست انتشارات بيروني و داخلي اتحاديه
باز است اما در » مركز اسناد انقالب اسالمي«دگان مطمئنا به روي نويسن

ها نامي برده نشده و  از آن» ها كتاب اسناد اتحاديه كمونيست«ي  نامه كتاب
  .  عامدانه حذف شده است

  
  ماهيت كتاب

ي  هاي ايران در واقعه ي كمونيست اسناد اتحاديهروشن است كه كتاب 
ايدئولوژيك  - ي و سياسيي دستگاه امنيت وقفه هاي بي يكي از تالش آمل

اعتبار كردن اين جريان و به طور كلي بدنام  جمهوري اسالمي براي بي
به ويژه در ذهن نسل جوان و  –كردن جنبش كمونيستي ايران است 

 80هاي آغاز دهه اي كه در سالمقابله با گرايش رشد يابنده مشخصاً
اين . ه وجود آمدها بخورشيدي به چپ و جنبش كمونيستي در دانشگاه

. امنيتي است-كتاب نه يك پژوهش تاريخي بلكه ياوه سرايي ايدئولوژيك
  نويسان تالش كرده سربداران را  »ضحاك«و » دراكوال«نويسنده به سياق 

  
  
  

  
  
  
  

مشتي خون آشام كه سوداي قدرت داشتند نشان دهد و براي رسيدن به 
شيانه و گاه سخت نا. مقصود واقعيات را تحريف و واژگونه كرده است

دعاوي ارائه  رابطه بين دعاوي و مداركي كه به عنوان پشتوانه . مضحك
هاي بازجوئي و  پرونده. شود به طرز شگفت انگيزي جعلي استمي

هاي فاشيستيِ گيالني و الجوردي در دادگاه عليه اتحاديه  موعظه
 . ها و  افراد متهم به عنوان سند ارائه شده است كمونيست
هاي سياسي و ايدئولوژيك است كه با با انگيزه» نگاريتاريخ «اين يك 

هاي شنيع در رخدادهاي تاريخي رقم خورده است؛ از جمله  دست كاري
براي  1360بهمن  6بهمن به  5تبديل (پس و پيش كردن تاريخ رويدادها 
اين كتاب چيزي به دانش ) 10.(طلبان القاي قرابت سربداران با سلطنت

كتاب مملو . چه از لحاظ ارائه حقايق يا از نظر تحليلي افزايد؛  خواننده نمي
پيروزي قواي اسالم عليه «هاي خوش خياالنه در مورد پردازي از داستان

» انقالب«ي  و تعريف و تمجيد از مرام مهجور شيعه و نظام كهنه» كفر
ي كتاب بر  نويسنده. ها است اسالمي و تاختن به كمونيسم و كمونيست

كامال سرپوش  1360ود جمهوري اسالمي در مقطع بحران بود و نب
بحراني كه به كودتاي درون قصري عليه رئيس جمهور نظام، بني . گذارد مي

بحراني كه با خيزش سراسري مردم عليه اين رژيم رقم . صدر، منجر شد
خورد و  آن را نيازمند كشتار جوانان سياسي و به قول خميني برپا كردن  

ها در كتاب حتا  هيچ يك از اين واقعيت. ادين كشور كردهاي دار در ميچوبه
 . دهند گوشه چشمي نشان نمي

در مورد شخصيت و . اي است عليه انقالب و رهبران انقالبي اين كتاب نوشته
شان  ها و جايگاه طبقاتي دانش اعضاء و كادرها و رهبران اتحاديه كمونيست

اوراد و  اوهام هزار و  كتاب به شدت مسخره و گوياي مغزهايي است كه با
ي اتحاديه  در اين كتاب پيشينه. كنند چهارصد سال پيش فكر مي

ي كمونيست  ها، اهداف آن، نقش متفكرين و روشنفكران برجسته كمونيست
اش اش در رخدادهاي مهم سياسي كشور و رابطهدر تكامل آن، نقش آفريني

ي نشريات و ها حتا يك جمله از نوشته. تحريف شده است» خارج«با 
ها در اين كتاب سيصد و چند  هاي اتحاديه كمونيست جزوات و كتاب

در حالي كه مراحل گوناگون حيات فكري و . اي نقل نشده است صفحه
ها از زمان بنيان گذاري تا سربداران، در انتشارات  عملي اتحاديه كمونيست

ر رسمي آن مكتوب است؛ از نظراتش در مورد نظام طبقاتي و سياسي د
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مرداد، از  28ايران تا تاريخ مشروطه، جنبش ملي كردن نفت، كودتاي 
تاريخچه و عملكرد استعمار و امپرياليسم در ايران تا تحليل از جنبش 
كمونيستيِ ايران و جهان، افت و خيزهاي جنبش بين المللي كمونيستي و 

... 
به نام تواند  چنين كتابي تنها به دليل آنكه قدرت دولتي پشت آن است مي

يا گرسنگي (ي سانسور  نوشته شده و منتشر شود و به پشتوانه» تاريخ«
 )11. (اي داشته باشد اميد به يافتن خواننده) فكري دادن به مردم

گر تاريخ كه تالش كند خارج از  در جمهوري اسالمي هر دانشجو يا پژوهش
ب چارچوب قدرت دست به پژوهش در  تاريخ معاصر ايران به ويژه در با

هاي انقالبي و چپ بزند با سركوب امنيتي و در بهترين حالت عدم جنبش
ي كتاب  اما اين معضلي براي نويسنده. شود دسترسي به اطالعات مواجه مي

اي  برد بلكه نمونه ورزي تاريخي رنج ميوي نه تنها از بيماري غرض. نيست
خسرو شاكري، . زشت و حقير از سرسپردگي به قدرت حاكم است

گويد كه بزرگترين ضربه به  گر تاريخ معاصر ايران به درستي مي هشپژو
مانع  "امر حكومتي"آيد كه بنا بر  از سوي كساني وارد مي... «نگاري  تاريخ

اينان . شوند هاي يك جنبش، حزب يا يك دولت مي دسترسي به بايگاني
سركوبي "تحريف كنندگان روشمند و آگاهي كه . بدترين آنان هستند

در  "آگاه"بندند و به سيل و زمين لرزه هاي  را در تاريخ به كار مي "نهآگاها
جنايات اينان عليه بشريت، عليه تاريخ و آگاهي تاريخي . مانند تاريخ بشر مي
 ) 12(» .چندگانه است
اما نه در . ها كتاب مورد بررسي ما داراي ارزش تاريخي هست با وجود اين

آمل بلكه  در مورد ماهيت نظام جمهوري ها و قيام  مورد اتحاديه كمونيست
  .اسالمي

  
  :سخن آخر

تاريخ با حافظه و آگاهي انسان سر و كار دارد و به اين دليل بخش مهمي از 
مندان آن چه را كه به نفع شان هست  قدرت. مبارزه طبقاتي است

. كنند نويسند و آن چه را كه به ضررشان هست حذف و تحريف مي مي
تايان خود  ري اسالمي در اين زمينه گوي سبقت را از همنويسان جمهو تاريخ

براي اين كار، ابزار نظري به كار گرفته شده در . اندي جهان ربوده در عرصه
داري كارزار بين الملليِ ضد كمونيسم توسط نظريه پردازان سرمايه

هاي  ي نظريه اند و  عرصهامپرياليستي را وام گرفته و با تفكر ديني آميخته
  .اند وم انساني را به قهقرايي تاسف بار دچار كردهعل

هاي ضد كمونيستي جمهوري  گزاف نيست اگر بگوييم كه تاريخ نگاري
نظام . داري جهاني است اسالمي بخشي از دستور كار ايدئولوژيك سرمايه

ي گذشته، به خصوص در كشورهاي  داري جهاني در چند دههسرمايه
. هاي ضد كمونيستي منتشر كرده استتابداري، بي وقفه كمركزي سرمايه

هاي تبليغاتي  فضاي جورج اورولي حاكم بر جهان، مطبوعات و بنگاه
همه در تالش براي دفنِ يك . جمهوري اسالمي را نيز تغذيه كرده است

ها براي سرنگونيِ  ي كمونيست تاريخ مبارزه: فصل مهم از تاريخ بشر هستند
اين . هاي سوسياليستي ته و استقرار نظامهاي پوسيده و متعلق به گذش نظام

مبارزه در مقطعي شكست خورد و هنوز نتوانسته است دوباره كمر راست 
هرچند بر بوق . كند اما پژواكش هنوز  مرتجعين جهان را هراسناك مي. كند

است اما » توهم«دمند كه مبارزه براي جهاني عاري از طبقات  و كرنا مي
ي ماديِ قدرتمندي دارد و در  چنين جهاني پايه دانند كه دست يافتن به مي

پس، براي مقابله با . ي ما است هاي زمانه»غير ممكن«ترين ي واقعي زمره
آفتابي شدن اين ضرورت زمانه، ماشين عظيم تبليغاتي خود را به كار 

  . اندازند مي
ي و ي نگارش تاريخ مبارزات انقالبي، رهبران انقالب در مقابل ما نيز با وظيفه

با اين هدف كه تصويري دل انگيز از جامعه . جوامع انقالبي جهان مواجهيم
مردم را اميدوار كنيم كه  .آينده دهيم و راه را براي تحقق آن باز كنيم

اي كه مبتني بر ايلغار، ستم، تبعيض، شكاف طبقاتي،  يابي به جامعه دست
كه براي دست  هاي مردم بايد بدانند توده. دروغ و جهل نباشد ممكن است

اند  هايي شده، كداميك به پيروزي رسيده اي چه تالش يافتن به چنين آينده
و اينكه حتا تجارب . اند و به چه دليلي و چرا، و كداميك شكست خورده

  .اند گذاري كرده شكست خورده راه را براي پيشروي نشانه
ري و كوشِ نسل انقالبي پيشين با شجاعت فك گرانِ مترقيِ و سخت پژوهش

هاي ارتجاعي براي دفن تاريخ  فروتني علمي بار بزرگي را در مقابله با تالش
اما هنوز كارهاي زيادي هست كه انجامشان طلب . اند واقعي برداشته

هاي دوران جمهوري  بخشي در رابطه با زندان كارهاي مهم و الهام. شود مي
ي آرشيوهاي كاركنان اين رشته با انحصار رژيم بر رو. اسالمي شده است

زندان از طريق سخن گفتن با زندانياني كه زنده ماندند و باالخره پايشان به 
اند كه پرده برداري از اين  اند و نگذاشته خارج از كشور رسيد مقابله كرده

تاريخ  ارزشمندي از هاي افزون بر اين، كتاب. تاريخ به آينده حواله شود
پرنده نو پرواز اين ميان كتاب  در .مبارزات مردم ايران بيرون آمده است

ي فرخ خرم در معرفي اين كتاب در  به نوشته. (اي دارد جايگاه برجسته
كه از طريق  جمهوري اسالمي عالوه بر اين) رجوع كنيد آرشهمين شماره 

اعدام و قتل عام زندانيان سياسي تالش كرده است تا تاريخ مخالفين انقالبي 
مل بر نگارش، انتشارات و اسناد كوشش كرده خود را پاك كند، با انحصار كا

است تا مانع از  روشن شدن اين فصل از تاريخ پر تالطم، پر تالش، نو و 
هنگامي كه اين همه موانع را به حساب آوريم به . ي جامعه شود زاينده

بعد از آن همه سركوبي، جنبش . بريم پي مي پرنده نو پروازارزش كتاب 
ن تاريخ را از ديدي درست بازسازي و تجربه اي با توانسته است بخشي از اي

  . اهميت تاريخي را حفظ كند
اي كه  اي ديگر است؛ جامعه ها بخشي از مبارزه براي ساختن آينده اين تالش
  . ي زيستن است شايسته

  
 ها پانويس

دكتر منصور طبيعي، رحيم نيكبخت، (دستان وي درباره نويسنده كتاب و هم -1
  :سايت مركز اسناد انقالب اسالمي آمده است  در) كريم جعفري
فوق ليسانس تاريخ از دانشگاه شهيد بهشتي و در حال . متولد خرمشهر: علي كردي

هايش به شرح زير عناوين پژوهش. حاضر كارشناس در مركز اسناد انقالب اسالمي
كتاب دكتر شريعتى به روايت اسناد ساواك، مركز اسناد انقالب  - الف : است 

 1378اسناد شهيد به روايت اسناد، مركز اسناد انقالب اسالمى،  1378المى، اس
زندگى ومبارزات شهيد بهشتى،  1382، )ع(دانشنامه نظامى، دانشگاه امام حسين 

مقاالت خاورميانه جديد، مجله سياست  - ب 1383مركز اسناد انقالب اسالمى، 
بيش از  1382طالعات ملي، هاي ايراني و ژئوپلتيك، مجله مواقعيت 1375دفاعي، 

مقاله دانشنامه نظامي، پژوهشكده علوم دفاعي، در حال انتشار شش مقاله،  50
  )نشريه(مقاله، مجله صبح صادق  5ارائه  1374خرداد،  15مجله 

اين فرد ظاهرا مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان فارس است : منصور طبيعي 
ريز و استهبانات كانديداي مجلس نيز حوزه ني كه در آخرين دوره انتخابات رژيم از

تاكنون سه كتاب نيز نوشته است كه از سوي نيروي انتظامي رژيم منتشر شده . بود
  .است

داراي مدرك كارشناس ارشد تاريخ . متولد سراب است: رحيم نيكبخت مير كوهي
مركز  اهللا قاضي طباطبايي، تهران،زندگاني و مبارزات شهيد آيت: هاكتاب. است

جنبش دانشجويي تبريز به روايت اسناد و خاطرات،  1380اسناد انقالب اسالمي، 
اهللا مروج، اردبيل، پيك محبت، مروري بر زندگينامه آيت 1381تهران، سوره مهر، 

  .زندگي و مبارزات شهيد مفتح 1383آموز، نيك
سيد حميد  به رياست اهللا خمينيروح با رهنمود 1359 اين مركز در سال«  -2

 ديگر دستوري با نيز او به 1367 دي 20 مورخ پيام با و شد تأسيس روحاني
 مركز، امناي هيات پيشنهاد با 1374 سال در .يافت تحكيم مهدي كروبي به

 انقالب اسناد مركز رئيس عنوان به اهللا حسينيانروح والمسلمين االسالم حجت
 رهبري سوي از سيد حميد روحاني والمسلمين االسالم حجت از بعد اسالمي

با  ...« :معاونت اطالع رساني اين مركز طبق نوشته تارنماي آن » .منصوب گرديد
اين معاونت،  واحد تهيه و آرشيو. مسئوليت آقاي محمد شجاعيان فعاليت مي كند

. وظيفه تهيه سندهاي جديد و آرشيو و نگهداري سندهاي موجود را بر عهده دارد
هم اكنون ورودي . اسناد جديد بر اساس نيازهاي پژوهشي مركز تهيه مي گردد
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واحد . سند به مركز اسناد انقالب اسالمي حدود هشتاد هزار برگ در سال مي باشد
نويسي و استخراج اطالعات اسناد را عهده دار سازماندهي اسناد هم وظيفه فهرست 

عالوه بر اين دو واحد، اين معاونت داراي دو واحد رايانه و اينترنت و . مي باشد
  ».كتابخانه مي باشد

به طور مثال رجوع كنيد به اسناد سازمان امنيت ملي آمريكا در مورد استفاده  -3
در مورد تالش » مسجد مونيخ«همچنين به كتاب . آمريكا از اسالم عليه كمونيسم

هاي آمريكا بعد از جنگ جهاني دوم در تقويت نيروهاي بنيادگراي ديني در 
افغانستان و پاكستان و در هند هنگام تجزيه هند و پاكستان، در بنگالدش و  

 .استفاده از آن ها عليه كمونيسم
A Mosque in Munich: Nazis, the CIA, and the Rise of the Muslim 

Brotherhood in the West, Ian Johnson, 2010 
كه نامش در اين كتاب در كمال (براي تحقيق پيرامون ترور كاك صالح  -4

خواست تشكيالت پيشمرگه به در) شلختگي صالح شمسي برهان نوشته شده است
كميته اي از نمايندگان ) ها در كردستان شاخه اتحاديه كمونيست(زحمتكشان 

اما تحقيقات آن بي نتيجه و . احزاب سياسي اپوزيسيون در كردستان تشكيل شد
ها در آن زمان مظنون به هم دستي جناحي از حزب  اتحاديه كمونيست. ناتمام ماند

زيرا قاتل، به نام عثمان، از . در اين ترور بوددموكرات و جمهوري اسالمي 
پيشمرگان نزديك به حزب دموكرات بود و پس از دستگيري توسط اين حزب آزاد 

نكته حائز اهميت ديگر آن است كه دو هفته پيش از ترور كاك صالح در . شد
نويسد ، كيانوري  مي ي خود مهاباد رفسنجاني در  روزنگار خاطرات منتشر شده

ل حزب توده ايران همراه با غني بلوريان از اعضاي بلند مرتبه حزب دموكرات دبيرك
پيرامون فعاليت هاي اتحاديه «كردستان به مالقات وي رفتند و گزارشي 

ادامه ي روزنگار رفسنجاني در مورد اين موضوع . دادند» ها در كردستان  كمونيست
  . .ذاشته شده استدر كتاب خاطرات منتشر نشده و به جاي آن چند نقطه گ

حول ارزيابي از ماهيت كشور  1357پيش از آن جدائي بزرگ ديگري در سال -5
داري در آن احياء آيا چين كشوري سوسياليستي است يا سرمايه –چين رخ داد 

پس از مرگ ( 1976ها معتقد بود كه در سال  شده است؟ اتحاديه كمونيست
ت چين با كودتا و سركوب جناح جناح رويزيونيست حزب كمونيس) مائوتسه دون

چپ حزب قدرت را گرفت و با اجراي اصالحات اقتصادي با كمك امپرياليسم 
آمريكا، سرمايه داري را در چين احياء كرد و بدين ترتيب چين سوسياليستي 

را تشكيل » زحمت«اما جناح مقابل كه سازمان . تبديل به چين سرمايه داري شد
  .ين كماكان كشوري سوسياليستي استداد اعتقاد راسخ داشت كه چ

ها منطبق بر منافع جمهوري اسالمي و  رجوع به اسناد اتحاديه كمونيست -6
به ويژه اسناد تداركيِ مربوط به شوراي . آن نيست» تاريخ نگاري«سازگار با روش 

ها كه قرار بود پيش از اجراي قيام آمل برگزار شود اما به  چهارم اتحاديه كمونيست
ضطرار اوضاع اين شورا به عقب افتاد اما اسناد آن در باغچه خانه نسرين دليل ا

به دست  1361جزايري و مسعود اسدي دفن بود كه در يورش امنيتي سال 
در . اين اسناد اشاره مي شود» كشف«جمهوري اسالمي افتاد و در اين كتاب نيز به 

كه طرحي از ميان اسناد گزارش سيامك زعيم به شوراي چهارم موجود است 
ها پس از سرنگوني جمهوري اسالمي  مختصات جامعه آيند كه به دست كمونيست

  . استقرار خواهد يافت مي دهد
ها از ماهيت جنگ ايران و عراق اين  تحليل اتحاديه كمونيست 1359در سال  -7

بود كه اين جنگ با تحريك كشورهاي امپرياليستي غرب و هدف به زانو درآوردن 
اين جنگ از سوي  بر اين مبنا، اتحاديه نتيجه گرفت كه . راه افتاده استانقالب به 

اما معتقد بود كه تنها با فعال . ايران مترقي است و بايد اين طرح را خنثي كرد
توان چنين هاي مردم براي در دست گرفتن ابتكار عمل اين جنگ ميكردن توده

به اين هدف اعضاي خود را ها در راستاي تحقق بخشيدن  اتحاديه كمونيست. كرد
هاي مردم را در شهرهاي جبهه جنگ براي جنگي ها اعزام كرد تا تودهبه جبهه
. بسيج و سازماندهي كنند) مستقل از نيروهاي نظامي جمهوري اسالمي(مستقل 

اما خيلي زود اين شهرها از سكنه ي بومي تهي شدند و نيروهاي اتحاديه 
جنگيدند تحت عناوين گوناگون چون ل ميها كه در سنگرهاي مستق كمونيست

اي از اعضاي عده. عامل نا امني در منطقه يا به اتهام جاسوسي دستگير شدند
هاي مختلف جبهه كه زير فرماندهي سپاه در ارگان» نفوذي«اتحاديه به طور 

اما اتحاديه از . ها را ترك كردندپاسداران بود ماندند اما آنان نيز خيلي زود جبهه
. فرصت براي جمع آوري سالح براي جنگ با جمهوري اسالمي بهره جست اين

هاي خود در مورد جنگ ايران و عراق به ها در بازبيني تحليل اتحاديه كمونيست
اين نتيجه رسيد كه آن جنگ از هر دو طرف، يعني از سوي ايران و عراق، ارتجاعي 

از اين تحليل اشتباه مبني هاي ناشي بوده و تحليل اتحاديه اشتباه بوده و سياست
  .بود» راست روانه«بر شركت در جنگ سياستي 

در مورد قيام  1360رجوع كنيد به اطالعيه هاي حزب توده و اكثريت در سال  -8
   .آمل

، بخش  sarbedaran.orgبراي اسامي كامل تر رفقا رجوع كنيد به سايت   -9
  .جانباختگان و همچنين كتاب پرنده نوپرواز

و پيش كردن تاريخ رويدادها عنصر مهمي در تاريخ نگاري مرتجعين پس  -10
از اين روش بهره برده » ماموريت براي وطنم«محمدرضا شاه نيز در كتاب . است
زير نويس  560نوشته دكتر خسرو شاكري، ص » ميالد زخم«رجوع كنيد به . (است

  )شماره يك از فصل يك
ها و گران تاريخ بلكه فقط براي امنيتيهاي زندان نه به روي پژوهش  بايگاني -11

رسد كه فقط با سرنگوني اين رژيم  به نظر مي. هاي رژيم باز استايدئولوگ
هاي زندان كه بخشي از تاريخي اجتماعي و متعلق به مردم است به روي  بايگاني

كار . همان طور كه در رژيم شيلي پس از بركناري پينوشه شد. عموم باز خواهد شد
آرشيوهاي سركوب، شكنجه و زندان در دوران پينوشه و به طور در بر روي 

اين كاري است كه بايد در . شود آمريكاي التين كار مهمي است كه امروزه انجام مي
اي كه اين اسناد و آرشيوها به روي دانشجويان و تاريخ پژوهان و مردم باز  آينده

كاري كه بايد در مورد دوران . شود بايد در مورد ايران جمهوري اسالمي انجام داد
اما اين رژيم آنچنان سريع همه چيز را از بين برد يا در . شد شاه نيز انجام مي

انحصار گرفت كه آگاهي يافتن به كاركرد دستگاه امنيتي رژيم شاه، مشخصا 
ها موزه و نمايشگاه درست در حالي كه بايد بر اساس آن. ساواك، غيرممكن شد

اما اين روش به هيچ وجه به نفع رژيم . شد ژوهشي نگاشته ميهاي پ شد و كتاب مي
جمهوري اسالمي كه دستگاه سركوب رژيم شاه را تحويل گرفته و به كار انداخت 

  . نبود
دكتر . جنبش جنگل و جمهوري شوروي سوسياليستي ايران. ميالد زخم -12
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  نويسي و تاريخ سازي نقش سند در تاريخ

 ١٢٢  108ي  آرش شماره

  

  نشد انجام كه وگوييگفت
  

  خاني قليچ پرويز
  

تحت عنوان:  1387در بهار  كه جلد اول كتاب وزارت اطالعات يزمان
منتشر شد،  1357ها تا بهمن از نخستين كنش خلق ييفدا يهاكيچر
 سوم يس ادارهي، رئيز ثابتيبا پرو ي ترتيب بدهموگوم گرفتم گفتيتصم

سال از سقوط  31كردم با گذشت  يفكر م. ساواك (مدير امنيت داخلي) شاه
نظامِ  يتين مأموران امنيتراز مهم يگو با يكونظامِ سلطنتي در ايران، گفت

پيشين، كمكي باشد جهت سنجشِ درستي اطالعات ارائه شده توسط كتاب
رسي انحصاري به آرشيو ساواك به كار سازان نظام اسالمي كه با دست

به  يبتخود ثا يگذشته يهر چند پرونده كاري حافظه مشغولند.دست
ن است كه يپايگانِ دستگاه امنيت پيشين ساواك گواه بر ااز بلند يعنوان يك

مشترك به اصطالح ضد  يتهينِ مؤثرِ كميوي خود از آمران و عامل
خواهان در يدر شكنجه و كشتارِ مبارزان و آزاد يم سلطنتيرژ يِخرابكار

ي ديدار با ثابتي از جهاتي ديگر نيز برايم وسوسه بوده است. 1350 يدهه
  . آن ارزشمند بود. ديدار يك قرباني نظامِ پيشين با يكي از آمران و عامالن

 يدستگاه جهنم يي، به شخصه قربانيز ثابتيقدرت پرو يمن در هنگامه
، پس از بازداشت من، 1350اسفند ماه  يساواك شدم. در آخرين روزها

گرشان در دستگاه ذوب انسان و در زندان كميته، ارانِ شكنجهيشان و دستيا
زخمِ عميق آن دوران هنوز با من است. كه كردند.  خواستند!يم» خفه«مرا 

خبر ماندم و هستم از حال و روز وجدانِ اعتراف به خود نبودن. و البته بي
به سخن ا آقاي ثابتي، اگر با اين مفهوم آشنا باشند. نيت آن بود تا او ر

در "خوانم. اين همه پيش از انتشار و گرفتار شدن ايشان گفتنِ آزاد فرا
  بود.                                                                                                                     "دامگه حادثه

نامهويژه انتشار در سال 22 اين طي آرش مجله  هميشه كاري روالِ طبقِ
 مشورت به مجله، كارانِهم از چند تني و تحريريه دبير با هاي اين چنيني،

 مصاحبه به رأي اما اكثريت! بودند موافق ايعده و مخالف ايعده. نشستم
 كار گيريپي به قانع وي راض مخالف، رأي دو تياهم جهت به ولي دادند،

هاي  ات در مورد سازمان چريكنشدم. نقد و بررسي كتاب اول وزارت اطالع
اندركاران و شاهدان عيني سازمان، ژانويه  فدايي خلق با مقاالتي از دست

  منتشر شد. 102ي  در  آرش شماره 2009
 براي آرش يديرينه همكار مهاجر ناصر با كه ايمصاحبه قرار در قبل ماه 9

 ابكت دوم جلد بررسي و نقد مورد در هم بحثي داشتم، 107 يشماره
. آمد انيم به ايران خلق فدايي هايچريك سازمان مورد در اطالعات وزارت
 اين به كافي وقت با و آرش بعدي شماره در است بهتر كرد، نهادپيش ناصر

  .بپردازم موضوع
 به را ناصر با بحث موضوع داشتم اتابكي تورج با كه قراري در سو گريد از
 از رژيم كه سندها اين سقم و صحت يمسئله كرد، اشاره تورج. آوردم انيم

هم گريد با بحثي ادامه در. دارد تيبسياراهم كند،مي مطرح ساواك قول
 سند نقشِ يمسئله به آرش 108 شماره در تا مينهاد آن بر قرار آرش كاران

 حد در شد قرار اساس اين بر. بپردازيم سازي تاريخ و نويسي تاريخ در
 و اسالمي رژيم اطالعات وزارت تاكنون كه هاييكتاب موجود، امكانات

فيلم و هاسريال چنين هم و اند،كرده منتشر آن به وابسته ديگر مؤسسات
. بگيرند قرار بررسي و نقد مورد اسالمي، جمهوري توسط شده ساخته هاي
 يهمه شد، مطرح دوباره ثابتي پرويز با گووگفت موضوع بهانه نيهم به

. دادند مثبت نظر كار اين به نسبت گرفتند، رارق مشورت مورد كه دوستاني
 گوييوگفت قرار ايشان، موافقت صورت در و بگيرم؛ تماس ثابتي با شد قرار
  .كنم تنظيم آينده ماه 6 براي را

 ماه چندين گذشت از پس كه كنم اشاره نكته اين به جاهمين در است الزم
 يبرنامه در فردقانعي نعرفا و ثابتي پرويز مصاحبه جمعي، تصميمِ اين از
 7 جمع از مصاحبه، اين از بعد. شد پخش آمريكاي صدا تلويزيون "افق"

 كارانهم از كيي م،يداشت موافق نظر ثابتي با مصاحبه مورد در كه ما نفره
 نفع به اين و. كرد مصاحبه ثابتي با نبايد گريد االن كرد عنوان ما، خوب

  .نيست چپ يخانواده
   

   ثابتي پرويز با تماس چگونگي
 كه ايران فوتبال ملي تيم سابق مربي بياتي، "آقا محمود" با كه بود هاسال

 يادي "آقا محمود" با پيش سال سه. داشتم تماس است آرش خوانندگانِ از
 به را اشتلفن. ميكرد ايران فوتبال فدراسيون سابق رئيس آتاباي كامبيز از

 ايجمله و كرد برخورد محبت با ليخي. زدم زنگ "كامبيزخان" به. داد من
 من به كه نفري آخرين كردممي فكر: گفت! شدم شرمنده بسيار كه گفت
  !هستي  تو بزند زنگ
از  پرسي، احوال زدم و ضمن مي "كامبيزخان" بهي تلفن گاهي، از هر

 ثابتي پرويز با شد قرار وقتي پرسيدم!؟ مي آرش مجله رسيدن يا نرسيدن
 او با را جريان و زدم زنگمتوسل شدم.  "مبيزخانكا" به بگيرم تماس
 را ثابتي آقاي به رسيدست امكان اگر كه كردم خواهش و گذاشتم درميان
تلفني خبر داد  "خان كامبيز" بعد، روز چند. بدهد ايشان به مرا تلفن دارد،

   ثابتي به من زنگ خواهد زد. پيغام مرا به پرويز ثابتي داده است؛ و 
 آقاي روزي توزيع، كار گرفتن پايان و 107 يشماره رآرشانتشا از پس
 چگونگي و مصاحبه جريان پرسي،احوال از پس. زد زنگ من به ثابتي پرويز
 با: «كردند اضافه و پذيرفت، روييخوش با گذاشتم. ميان در ايشان با را آن

 به هآيند ماه چند در كه امكرده ايمصاحبه فردقانعي عرفان نام به شخصي
 نيامدن در تا كه امداده قول ايشان به البته. شد خواهد منتشر كتاب صورت
 ولي!» نكنم مصاحبه كسي با كتاب در شده مطرح موضوعات مورد در كتاب،
 يباره در بيشتر شماي هاپرسش چون كنممي فكر البته« كه كردند اضافه

  ».ندارد مانعي صورت اين در باشد،يم هاكمونيست و فدائيان
 تاريخ و بدهم خبر ايشان به 108 آرش در رابطه با بعد ماه چند شد قرار

 بيشتر ثابتي آقاي نظر  كه است توضيح به الزم. كنيم تعيين را مصاحبه
 گويوگفت كي بودم براي معتقد من كه حالي در بود، تلفني يمصاحبه
 بااليي بسيار اهميت از بودن، چشم در چشم و شدن نفسهم خالق،
 كاپيتان دارِيد آوراديي يارويرو نيا. من مورد در خصوص به. است رداربرخو
 ي گذشته قربانيانِ از كيي عنوان به سلطنت دورانِ در ايران فوتبال ملي تيم
 كميته و سوم ياداره مستقيم مسئول عنوان به ثابتي آقاي كهي تيامن نظام

  .دارد سزايي به تياهم داشتند قرار آن راًس در شاهنشاهي ساواك مشترك
  

  اتفاق يك
 مناسبت به امريكا، صداي افق يبرنامه در كه داد خبر دوستانم از يكي

 شود، منتشر ديگر ماه كي است قرار كه» حادثه دامگه در« كتاب انتشار
. اندكرده مصاحبه فتاپور مهدي و ثابتي پرويز انتصار، نادر فرد، قانعي عرفان

 ،برنامه ديدن با. گشتم افق يبرنامه دنبال به كامپيوترم روي تمام اشتياق با
 يا برنامه است؟ شده تنظيم شكل بدين برنامه چرا: بود اين سئوالم اولين

 دراز چرا ؟!نشده منتشر هنوز كه كتابي تبليغ براي دقيق، و  شده» ستاپ«
 به ؟!شرايط اين در...  و بختيار مليون، و مصدق و فدائيان و مجاهدين كردن
»! نويس تاريخ« عناوين با نفر دو كه است ايبرنامه چگونه اين تيراس

 ساواك سوم ياداره مسئول ثابتي پرويز مقابل در»! پژوهشگر و محقق«
 كامل توافق هازمينه تمام در كه اندنشسته ايشده تنظيم نمايش در شاه،

 يرانا مردم مبارزاتي جنبش آوردهايدست تمام به پراكنيلجن و چرا دارند؛
 شد بيشتر زماني من تعجب ؟!اندگرفته عهده به را گذشته سال شصت در
 قانعي نگاه با ،)نداشت تعجبي جاي كه( ثابتي پرويز امنيتي نگاه ديدم كه

 ستاپ برنامه اين ياداره يوظيفه تنها، گويا هم مجري. است كساني فرد،
 همگاني نمايش اين در كه اين آورترشگفت اما، و. داشت عهده به راشده

 اي گونه به مواضع و مسايل اسالمي، جمهوري علني حضور عدم عليرغم
امام «آيا برادران گمنام  .داشتند را آرزويش اسالمي، حاكمان كه رفت پيش
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، كه از فرداي انقالب بخش بزرگي از دستگاه امنيت شاه را به خدمت »زمان
آيا اين نمايش، قدرت ماهي ساواك بودند!؟  گرفتند، نگران آينده اين شاه

  تري نمايي دستگاه وزارت اطالعات رژيم اسالمي است! يا زد و بندهاي مهم
   ي آن را خواهند پرداخت!؟ در پشت پرده، كه در آينده مردم ايران هزينه

  
 و ترمشكل ثابتي، با مصاحبه كه كردم احساس تلويزيوني، برنامه اين از بعد

 بسيار آمد، بوجود برنامه اين اطراف كه هاييواكنش. است شده ترحساس
 وگويگفت شدن ترحساس بر همگي مجله همكارانِ و دوستان. بود منفي
 درست با ثابتي را وگوي گفت داشتند. اما، همگي ادامه تأكيد ثابتي، با من

  . كردندمي ارزيابي
 بي. كردم تمام را كتاب نفس كي ،»حادثه دامگه در« كتابِ انتشار از پس 

- مي ذوق توي كنندگان، شركت امنيتي نگاه افق، يبرنامه در كه نبود لدلي
 قدرت به معطوف امنيتيِ نگاه. است آشكار نگاه اين خوبي به كتاب در. زد

 بود منطبق هم بر مختلف مواضع در چنان فرد،قانعي عرفان و ثابتي پرويز
  .  هستند مؤسسه يك همكار انگاري كه

 نظر در قبل از كه مسائلي بر عالوه ثابتي، با ووگگفت در كه گرفتم تصميم
 پس همكارانم البته. بگذارم ميان در را سئواالتي نيز كتاب مورد در داشتم،

 به. كرد نخواهد شركت مصاحبه در ثابتي كه بودند معتقد كتاب، خواندن از
 و دهيكش پاپس نود قهيدق دري ثابت بود معتقد آرش كارانهم ازي يك ژهيو

  .داد نخواهد ،يحضور همآن صاحبه،م به تن
 تلفن شد قرار و گرفتم تماسآتاباي  "كامبيزخان" با آوريل پانزدهم حدود
 كوتاهي، گپ از پس. زد زنگ ثابتي آقاي. بدهد ثابتي آقاي به مرا جديد
 و بگيرد تماس برگشت، كه مسافرت از شد قرار. است مسافرت در كه گفت
  . بگذاريم را مصاحبه روز قرار
 كه كرد مطرح پرسي،احوال از پس و زد زنگ ثابتي آقاي مي، ماه اوايل
 كه اندكرده توصيه ايشان دوستان ،»حادثه دامگه در« كتاب انتشار بدليل
 تمام مصاحبه، اين سر بر جنجال جارو كمي تا ندهد انجام ايمصاحبه فعالً
 فرصت در است اميدوار كه كردند مطرح خواهي، معذرت ضمن. شود

 شماره اين در كه دادم توضيح هم من. دهيم انجام را مصاحبه اين يگريد
-به سازي،تاريخ و نويسيتاريخ در سند نقش مورد در داشتيم اينامهويژه

 را خود نيمع پرونده اين در ما وگويگفت و اسالمي سياه رژيم در خصوص
: دبودن كرده مطرح كه قبلي تماس در ايشان صحبت به اشاره با. داشت
 است، كرده معرفي جهانشاهلو آقاي ايشان، يساله 50 دوست را فردقانعي

 پيش سال كي كه نبود جهانشاهلو آقاي همين مگر پرسيدم ثابتي آقاي از
 پاسداران سپاه يپايه بلند مسئولين از كيي كه كرد مطرح جنجال و جار با

 مصاحبه در ايشان همراه به وپيوسته ما بهي)  مدح! سردار(اسالمي رژيم
 اين شد معلوم كه اين از بعد چطور كرد!؟ شركت تلويزيوني راديوي ها

 ازي بخش كردن آبرو بي براي سپاه و اطالعات وزارت طرف از شخص
 خصوصبه و لوهجهانشا آقاي هم باز آمده، خارج بهي جدريغ اپوزيسيونِ

 و محقق« اين به شاهنشاهي ساواك سومي  اداره مسئول عنوان به! شما
 تن سكوت، سال 33 از پس و كرده اطمينان اسالمي مشكوك» پژوهشگرِ

 اسالمي رژيم حاكمان آرزوي كه ايمصاحبه ايد؟داده ايمصاحبه چنين به
 با مخالفي فكري هانحله يهمه نديبگو و دهند نشان جوان نسل به تا بود

 سطتو! اپوزيسيون هم بخشي از باز آيا. هستند آلودهي اسالمي جمهور
  است؟ شده گرفته بازي به اسالمي، رژيم اطالعات وزارت
 نشست كه بود نگذشته ثابتي آقاي با من صحبت اين از اي هفته دو هنوز
 مركز« همكار پژوهشگرِ حضور با» حادثه دامگه در« كتاب بررسي و نقد

موسسه « در فرد قانعي عرفان» اطالعات وزارت تاريخى اسناد بررسى
 در نشست اين چگونگي كه. شد برگزار» اصر ايرانمطالعات تاريخ مع

 رژيم "ي دامچاله"ابرو كمانيِ سلطنت، در  هن؛يم. شاه. خدا" ي مقاله
  .است آمده آرش شماره همين "اسالمي

براي  ثابتي، پرويز توسط سياسي زندانيان كشتار و شكنجه انكار از پس
 رژيم سياسيِ زندانياني اپاره مستند كردن وجود شكنجه و كشتار، به

 تقاضا اند مراجعه ودوره آن تاريخيِ سند مستندترين خود كه شاهنشاهي
 در خود دفاعيات و هابازجويي شكنجه، سخت خاطرات بازگويي به كردم
  . بپردازندي ثابتي آقا انكار مورد دوران

اشرف دهقاني،  جوهري، ناصرفاطمه سعيدي(مادر شايگان)،    
 حسن ماركاريان، روبنزاده، شريف مليحه پور،طاهري جمشيد
 روزبه و تقي خادمي، محمود فتاپور، مهديفريبرز سنجري،  راهي،
  پاسخ مثبت دادند.با محبت تمام،  نژادرحماني ناصر

*  

  
  گوشه هائي

  شكنجه در ساواك! از 
  

  (مادر شايگان)فاطمه سعيدي
  

پرويز ثابتي، گفتگوئي با ، افقدر برنامه تلويزيوني چندي پيش صداي آمريكا 
عوامل فروپاشي حكومت "امنيت داخلي در ساواك تحت عنوان اداره مدير 

ترتيب داده بود. در جريان اين گفتگو، ثابتي  "پهلوي و نقش ساواك در آن
اش،  كه در جريان مصاحبه با فردي به نام قانعي فرد  در باره كتاب خاطرات

برنامه، پرويز ثابتي با  تهيه شده و در دست انتشار است سخن گفت. در اين
اي ناشيانه، به انكار شكنجه در ساواك پرداخته و  وقاحتي كامل و سفسطه

دست ه مدعي شد كه نه تنها با شكنجه مخالف است بلكه از وجود شكنجه ب
  بازجويان ساواك در زمان رژيم سابق هم بي اطالع بوده است!  

ه آرش در تماسي با من به دنبال اين مصاحبه، مدير مسئول و سردبير نشري
ايد و  اظهار داشت شما خود شاهد زنده شكنجه در ساواك رژيم پهلوي بوده

از تجربيات و مشاهدات زنده بر اين اساس از من درخواست كرد كه بخشي 
در زمان اسارت در چنگال ساواك ضد خلقي، كه تحت مديريت پرويز  خود

ينكه ادعاهاي فريبكارانه اين شد را بيان كنم. با توجه به ا ثابتي اداره مي
هاي  مقام بلند پايه ساواك بطور طبيعي خشم تمام زندانيان سياسي و انسان

آزاديخواه را برانگيخته، جهت روشنگري در اذهان عمومي و بويژه جواناني 
دانند كه همه  نمي كه عملكرد ساواك در زمان رژيم شاه را نديده و

ا عات جمهوري اسالمي در حق مردم مها و جناياتي كه وزارت اطال قساوت
اي كوچك از  ام داده بود.  در اينجا گوشهجانجام مي دهد را قبال ساواك ان

  شوم.  آور مي ام را ياد هايي كه خودم تحمل كرده شكنجه
هاي فدائي خلق  در مشهد در ارتباط با چريك 52من در بهمن سال 

خود را خورده بودم ، دستگير شدم. چون در زمان دستگيري كپسول سيانور 
ر بخشي وي معده از ثمشماموران ساواك مرا به بيمارستان بردند تا با شست

ها براي ساواك دستگيري مبارزين  در آن سال سيانور جلوگيري كنند؛
چريك به صورت زنده جهت كسب اطالعات از اهميتي باالئي برخوردار بود. 

به دست دژخيمان ساواك متاسفانه به دليل خراب بودن سيانور، من زنده 
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مردم و زنده به  كردم مي هائي را ديدم كه بارها آرزو مي افتادم و شكنجه
افتادم. پس از پايان كارهاي بيمارستان، مرا به  دست اين دژخيمان نمي

ساواك مشهد منتقل كردند. در نتيجه بهتر است كه از ساختمان ساواك 
  مشهد شروع كنم:

مشهد بردند، از همان ابتدا به وسيله  وقتي مرا به ساختمان ساواك
ها روي يك تخت فلزي انداخته شدم. با توجه به تجاربي كه از رفتار  ساواكي

ساواك با رفقايمان و مبارزين جنبش مسلحانه در اختيار داشتم، منتظر 
ها بودم. شيوه ساواك در  اعمال هر گونه قساوت و خشونتي از سوي ساواكي

هاي فدايي و يا مبارزين مسلح دستگير شده را  ريكآن دوران اين بود كه چ
بالفاصله براي كسب اطالعات راجع به آدرس خانه تيمي و قرار هاي فرد 

. مزدوران ساواك و ندبرد دستگير شده با رفقاي ديگرش، به زير شكنجه مي
 –هاي سياسي  دانستند كه اعضاي مرتبط با سازمان روسايشان بخوبي مي
گيري، هيچ گونه  كه تا مدت معيني پس از دست نظامي، موظف بودند

اطالعات مهمي به ساواك داده نشود تا به اين ترتيب، رفقا وقت داشته 
ها و از بين بردن اطالعات، كوشش ساواك براي  باشند با پاك كردن سر نخ

. به همين خاطر، شكنجه هاي سازندگسترش ضربات به سازمان را عقيم 
هاي فدايي  گيري در انتظار تمام چريك اول دستوحشيانه بويژه در مرحله 

و مبارزين دستگير شده قرار داشت. به هر رو پس از انتقال من به ساواك 
جا افتاد. پيش خودم  مشهد، در اتاقي كه بودم  نگاهم به ديوار خوني آن

ها از كجا  دانستم كه آن خون تعجب كردم چرا ديوار خوني است! هنوز نمي
هائي كه در آنجا حضور  اه من به ديوار خوني، يكي از ساواكياند. با نگ آمده

داشت و نگاه مرا دنبال كرده  بود  به مسخره گفت: اين خون شهداست 
روي ديوار! و به بقيه نهيب زد زود ببريدش باال! با شنيدن اين دستور  به 

هاي آهني  اي كه ميله هر دو دست من دستبند زدند و بسرعت مرا به پنجره
ت آويزان كردند. با اين كار، درد بسيار شديدي كه هر لحظه شديدتر داش

شد در جان من زبانه كشيد. در همين حال يعني حالت آويزان بودن  هم مي
شروع به شالق زدنم كردند. مي خواستند با تركيب شالق زدن و آويزان نگه 
داشتن من كه درد طاقت فرسايي داشت، زودتر به خيال خودشان نتيجه 

گيرند و مرا بشكنند.  اين كار مدتي طول كشيد. با راه افتادن خون از پاها ب
هايي كه پيش از شكنجه  هاي اصابت شالق، فهميدم كه آن خون و محل

شدن در اتاق ديده بودم  چگونه به ديوار چسبيده است. در واقع، آنها 
د در هاي عزيزان مردم در زير چنگال مزدوران وحشي ساواك بود. از خون

كوشيدم تا زجر شكنجه را با فكر كردن به رفقايم ،  پيچيدم و مي به خود مي
ها جان باخته بودند و با  به عزيزاني كه برخي از آنها در زير همين شكنجه

فكر كردن به آرزوهاي بزرگ براي مردم ستمديده، براي خودم تحمل پذير 
كه با تلف  تر مي شدم گذشت خوشحال ها مي كنم. هر لحظه كه از شكنجه

شوم كه آنها  ها به اطالعاتي مي كردن وقت، مانع از دستيابي ساواكي
اي كه  زدند قسمتي از جزوه كه مرا مي بدنبالش بودند.  بازجوها در حالي

اي از آن بدست آنها افتاده بود را  رفقا نوشته بودند و از قرار نسخه
اي كه مرا  در فاصله كردند. بايد تاكيد كنم كه خواندند و مرا مسخره مي مي

  آويزان كرده و شالق مي زدند از هيچ توهين و تهديدي هم دريغ نورزيدند.
با آن حد از شكنجه به  گذرد و پس از آن كه بازجويان ديدند زمان مي

اند، شكنجه ديگري را شروع كردند. به همين دليل هم آنها  هدفشان نرسيده
اي زيادي به آن وصل بود و اي (بزرگتر از يك جعبه كفش) كه سيمه جعبه

اي وجود داشت، آوردند و با خونسردي تمام شروع  در انتهاي هر سيم گيره
كردند به وصل كردن اين گيره ها به نقاط حساس بدنم مثل پوست گردن، 

ها و قسمت زير شكم و سپس شروع كردند  پوست سينه، پشت پلك چشم
از اين وحشيگري، من  ها به من شوك الكتريكي دادن. با وجود گذشت سال

ام كلماتي را براي توصيف درد واقعي ناشي از اين شكنجه  هنوز هم نتوانسته
پيدا كنم. همان شكنجه اي كه بطور روزمره در ساواك شاهدش بودم و 

  گر ساواك آنرا انكار مي كند! شنوم كه سر شكنجه امروز مي
ر آتش در مدتي كه شوك الكتريكي مي دادند احساسم اين بود كه د

چرخم. آخر آنها در همان حالت آويزان بودن مرا شوك الكتريكي  مي
دادند و با اين كار احساس مي كردم كه تمام بند بند بدنم مي سوزد.  مي

، فشار بودندچون دستانم بوسيله دستبند فلزي به ميله هاي فلزي وصل 

ي را مي كرد وضع به واقع دردناك ايجادبدنم بر دستانم با آتشي كه شوك 
  بود.به وجود آورده 

تواند به هيچ صورتي واقعيت  بايد تاكيد كنم كه كلمات من  نمي
هاي حيواني دژخيمان ساواك را براي خواننده به تصوير بكشد. فقط  شكنجه

دانم كه وضع من در آن حالت، به قدري وحشتناك بود كه دوست  مي
درد خالص شوم. داشتم تا هر چه زودتر در زير دستشان بميرم تا از آن 

چند گرگ درنده خو و مثل واقعا مزدوران شكنجه گر در آن حالت 
كه با به چنگ آوردن يك طعمه با ددمنشي تمام، به جان اي بودند  گرسنه

با بيشتر فرو كردن دندان خود در  ندكرد او افتاده بودند و هر كدام سعي مي
  د.   نبدن قرباني بخش بيشتري از پيكر او را بدر

كه   ام بود. وقتي خواستند آدرس خانه ن چيزي كه آنها از من مياولي
دانستم كه  ام گذشته و همچنين مي مطمئن شدم كه  يك شب از دستگيري

بعد از ظهر روز قبل اجرا نشده، مطمئن شدم كه رفقايم  4قرارم در ساعت 
 با انجام نشدن قرار، كارهاي الزم را انجام خواهند داد؛ بنابراين آدرس را

دادم. پيش از اين، هنگام جستجوي لباسهايم كه از تنم درآورده بودند كليد 
آوردند و با  خانه را هم پيدا كرده بودند. به اين ترتيب مرا از حالت آويزان در

  عجله به دنبال پيدا كردن خانه رفتند. 
هياتي كه شكنجه و بازجوئي مرا به عهده داشت تحت مسئوليت فردي به 

تن از رفقا كه قبل از  2كه از تهران و به دنبال دستگيري  نام عضدي بود
بازجوي  اكيپ،من دستگير شده بودند به مشهد آمده بودند. در ميان اين 

  جواني بود كه مسئوليت مستقيم بازجوئي و شكنجه مرا بر عهده داشت. 
اي كه رفقا آنرا ترك كرده بودند برگشتند، مقداري  وقتي ساواكي ها از خانه

هايم را. با  هاي بچه وسايل خانه را همراه خود آورده بودند؛ از جمله كفشاز 
گفتي فرزندانت  گفتند كه تو مي ديدن كفش ها مرتب ضمن آزار من مي

اند و  ها بزرگ دهد كه بچه ها نشان مي خيلي كوچك هستند اما اين كفش
ها آمد  خواستند. يكي از ساواكي اطالعات هر چه بيشتري درباره فرزندانم مي

  ها و رفقا را ميخواستند. و اسم هر سه بچه مرا گفت و همچنان محل بچه
خواست چيزي بگويم كه باعث ضربه به  كردم و دلم نمي ولي من مقاومت مي

همراه  رفقا و فرزندانم شود. بنابراين دوباره آويزان كردن شروع شد و طبيعتاً
هائي كه  ليل شكنجهبا شالق و شوك. پس از مدتي وقتي ديدند كه به د

ام ممكن است از دست بروم، شكنجه را متوقف كرده و پاهايم را زنجير  شده
كرده و انداختندم داخل يك سلول. جالب است كه بگويم از حرفهايشان 

كشيدند و در شكنجه  هائي كه در اتاق شكنجه عربده مي فهميدم كه ساواكي
اي كه  از كردن درب خانهدادند هنگام ب دادن زنداني دل و جرات نشان مي

كليداش را در جيب من پيدا كرده بودند قادر نبودند جلوي لرزش خود را از 
  ها در خانه  بگيرند!  شدت ترس و احتمال وجود چريك

شب دوباره به سراغم آمدند. اين بار كسي كه عينكي سياه به چشم داشت 
تانم بشدت زخم ام كرد. دس با يك محافظ در سلول دوباره شروع به بازجوئي

شده بود و به لحاظ جسمي بشدت درب و داغان بودم. سعي مي كردم وقت 
در اين بازجوئي  را تلف كنم و نگذارم تا به اهدافشان برسند. به اين خاطر

دادم . مثالً از بچه هاي دستگير شده نام برده و مي  اطالعات سوخته مي
 "مادر"ئي كه نام بردم  ها ام از جمله كتاب پذيرفتم كه كتابهائي خوانده

  ي بود و به اين طريق سعي در حفاظت اطالعاتم داشتم.كماكسيم گور
چنان دست  شكنجه گر كه هم فرداي آن روز در حالي كه من دوباره بوسيله

كه مرا آويزان كرده  از سر من بر نمي داشت، شكنجه مي شدم و او در حالي
وهاي زيادي در جستجوي به من گفت كه نير بود گاهي هم  شوك مي داد،

  هايم دارند مشهد را زير و رو مي كنند.  بچه
بعد از ظهر دوباره آمدند به سلولم. از برخوردهايشان فهميدم مستاصل و 
نااميد شده اند. چرا كه همان مزدوران شكنجه گر اين بار لحن حرف 
زدنشان را عوض كرده بودند. وعده وعيد شروع شد كه بگو بچه ها كجا 

كنيم.  گذاريم و شما را تامين مي د ما در بهترين مدرسه ها آنها را ميهستن
اين بخش با مهرباني بود چون نتيجه اي نگرفتند دوباره معناي واقعي 
مهرباني هايشان را نشان دادند. همان جعبه شوك را به سلول آوردند. شوك 

ره نصب گي ها دوباره شروع شد. نمي فهميدم كه الكتريكي توسط ساواكي
كرد كه حتي خود شكنجه گران  شوك به پلك چشمانم چه حالتي ايجاد مي

لباس خودم را  نمي خواستند چهره مرا ببينند؛ براي همين هم يك تكه از



  نويسي و تاريخ سازي نقش سند در تاريخ

 ١٢٥  108ي  آرش شماره

از گوشه سلول برداشتند و روي سرم انداختند. بعد از شوك در سلول، و 
كه  وقتي كه از اين كار هم نتيجه اي عايدشان نشد  دوباره مرا به محلي

در حالت آويزان  و قبالً آويزانم كرده بودند بردند. دو باره آويزانم كردند
كه بيرحمانه در اين حالت  بودن دوباره شوك دادن شروع شد. در حالي

شالقم هم ميزدند. درد پاياني نداشت گاهي من از شدت درد پاهايم را جمع 
شالق ميزدند كه  يا به ديوار تكيه شان مي دادم. ولي ساواكي ها ميكردم و

آويزان باشم ميگفتند هر وقت حرفي براي گفتن داري پاهايت را جمع كن. 
ها را از زدن  با جمع كردن پاهايم كه از شدت درد بود، مي كوشيدم آن

ضربات بيشتر متوقف و حتي براي چند ثانيه هم كه شده كمي براي خودم 
م گذاشتند. خود فرصت پيدا كنم. مدتي بعد صندلي آوردند و زير پاهاي

همين كار به دليل ضربات شالق، درد بيشتري ايجاد مي كرد . شكنجه 
گرفتند صندلي را محكم  گفتند حرف بزن! نتيجه كه نمي گران ديوانه وار مي

كشيدند و اين بشدت درد داشت چرا كه با تمام وزنم دوباره  از زير پايم مي
  شدم. آويزان مياز دستانم 

هاي وسيله  تقال هايم در زير شكنجه، پاهايم به سيم پس از مدتي به دليل
هاي شوك،  و آنها را از بدنم جدا كرد. با قطع شدن اين سيمخورد شوك 

ها را به بدنم وصل كنند. چون  به دليل عرق شديدي  مدتي نتوانستند گيره
 و كه كرده بودم بدنم بشدت خيس شده بود، به همين دليل با فحش و بد

  كنيم!؟ ي كشيدند كه چي فكر كردي؟ دوباره وصل ميبيراه فرياد م
آخرش صندلي زير پايم گذاشتند در حالت آويزان بودن دست از سرم 
برداشتند و رفتند بيرون، احساسم اين بود كه خودشان خسته شده اند. اما 
من كه قادر نبودم به هيچ صورتي وزن و تعادلم را در اثر شدت شكنجه 

در حركتي اشتباه صندلي از زير پايم در رفت با هاي وحشيانه حفظ كنم، 
فريادهاي من دوباره برگشتند و صندلي را دوباره زير پايم گذاشتند. پس از 

هاي شب دوباره آمدند زنجير به پاهايم بستند  مدتي، شكنجه گران در نيمه
و با وجود آن كه در اثر شدت قساوتها و شكنجه هاي آنان بدنم آش و الش 

  ا بردند سلول و دستهايم را به تخت بستند.شده بود مر
بايد اضافه كنم كه در طول شكنجه، براي خرد كردن من بازجوها از گفتن 
هيج ناسزا و فحش هاي ركيك باز نمي ماندند و تهديد  و شكنجه رواني هم 
لحظه اي متوقف نمي شد. و جدا از اينها هر وقت هم از حالت آويزان خارج 

لگد زدن هرگز فراموش نمي شد. در ميان بازجو ها ام مي كردند مشت و 
عضدي دستان بزرگ و محكمي داشت كه سيلي هايش خيلي دردناك بود. 

هائي كه داشت اما آثار مشخصي بر  شكنجه هاي مشهد جدا از همه دهشت
هم وقتي كه  جسم من باقي گذاشت كه سالها آنها را با خود داشتم و هنوز

صداي ناشي از اثر شكنجه  شوك الكتريكي در در جاي خلوتي باشم  سر و 
هاي مداوم،  به دليل آويزان كردنهم دستانم  .پيچد ساواك، در مغز سرم مي

ها  چنين شنوايي گوشم در اثر همان ضربات و شكنجه هم آسيب ديده اند و
كم شده است . اما الزم است در همين جا به همه جالدان ساواك از جمله 

كه با وجود همه شكنجه هايي كه توسط آنان شدم ولي پرويز ثابتي بگويم 
هاي كثيف و ادعاهاي فريبكارانه ايشان در مورد فقدان   هنوز قادرم كه دروغ

  ها را افشاء كنم. شكنجه در ساواك را بشنوم و بيشرمي توصيف ناپذير آن
فرداي آن روز فهميدم كه ساواك تصميم گرفته كه ما را به تهران منتقل 

هاي  دو رفيقي كه زودتر از من دستگير شده بودند و در سلولآن  كند.
ها بردند و از  ديگر بودند را پيش از من آماده كرده بودند. مرا هم پيش آن

آنجا ما را به فرودگاه مشهد بردند و سرانجام به كميته مشترك در تهران 
مواجه شدم  منتقل شديم. در كميته مشترك به محض ورود، با زندي پور

ام! حرفم مثل اين كه  از من پرسيد چكاره هستي؟ گفتم چريك فدائي كه
مثل تيري در جانش نشست. با خشم گفت اينو كه ميدونيم، شغلت چيه؟ 
گفتم خانه دارم! مرا كه از زير دست همكاران خودشان از مشهد آورده شده 
بودم و زير مراقبت خودشان بودم را به دست نگهبان سپردند و گفتند برو 

مه جاشو بگرد. خجالت نكش! و سپس مرا تحويل رسولي دادند  و معلوم ه
شد كه در اينجا بازجويم اين فرد خواهد بود و سپس پس از يك سري 
تهديده هاي هميشگي به سلول فرستاده شدم. تا اين جا من فقط بطور 
خالصه از شكنجه هايم در ساواك مشهد و در مدت كوتاه پس از دستگيري 

از فرداي انتقال به تهران، بازجوئي همراه با شكنجه در تهران هم  نوشتم. اما
ماه طول  11شروع شد و ادامه يافت. شكنجه هاي حيواني و  بازجوئي كه 

ها شروع به اعمال شكنجه هاي وحشيانه  در كميته مشترك، ساواكي كشيد.
تازه تري در حق من كردند. شكنجه با آپولو شروع شد. كاله آهني را به 

رم گذاشتند و روي صندلي آهني آپولو نشاندنم و پس از بستن دستهايم س
دستانم  و در حقيقت  بروي دسته هاي صندلي آهني و محكم كردن پيچ بر

پرس اين دستگيره ها بر روي دستان و پاهايم ، شروع به شالق زدن كردند. 
دون خوب حتما ثابتي جنايتكار مي خواهد بگويد كه اين دستگاه ها را هم ب

ها آورده و  اطالع ايشان كه مدير شكنجه گران بوده اند به محل خدمت آن
  !بر عليه چريكها و مبارزين استفاده مي كردند
كار مي كردند كه نام يكي از  در آن زمان در زير دست رسولي چند بازجو

ها رضائي بود. در واقع رسولي سر بازجو بود. به همين دليل هم وي  آن
بازجوئي و بالطبع شكنجه من كرده بود. در اتاق بازجوئي،  رضائي را مسئول

وال كردن و جواب من هم همان تكرار حرفهاي ئرضائي شروع كرد به س
  ها مبني  قبلي بود و اصرار آن

ها هم مي خواهند همه چيز  بر اينكه من بيشتر مي دانم و نمي گويم و آن
ريك معرفي كرده بودم جا كه من در بدو ورود، خود را چ را بدانند. از آن

  اين خيلي به 
كردند و فشار  ها سنگين آمده بود و به همين دليل هم بيشتر اذيت مي آن

مي آوردند و شكنجه مي كردند. رضائي پس از بازجوئي هاي اوليه كه كار 
هاي مشهد را تكرار كرده ام،  كه ديد من حرف بسيار طوالني اي بود وقتي

 راه با حسيني مدتها شالق زدند. و بعد از اينمرا به اتاق شكنجه برد و هم
  كه كارشان تمام شد بردندم به سلول.

ها ادامه داشت و در طي اين مدت طوالني يك بار هم  بازجوئي من مدت
جا همه  ور حياط كميته به محلي بردند كه در آن مرا چشم بسته به آن

  چيز آهني بود. مرا 
شالق زدن و شوك دادن. وقتيكه به تختي آهني بستند و شروع كردند به 

دست و پاي مرا به آن تخت بستند حالتي مثل كشيده شدن دست و پا به 
من دست ميداد كه درد بسيار شديدي ايجاد مي كرد طوري كه احساس 

هاي بدنم از همديگر مي گسلند.  بعد از اين  مي كردم اآلن اعصاب و رگ
دند براي بازجوئي. در مدتي كه ظهور، مرا به باال و اتاق رضائي بر شكنجه نو

در كميته بازجوئي و شكنجه مي شدم به جز رضائي و رسولي از ميان 
كارمندان زير دست همين ثابتي افرادي مثل منوچهري و هوشنگ فهامي را 

  ها هم از من بازجوئي كردند. هم ديدم كه آن
البته تجربه شكنجه توسط ساواك تحت مديريت ثابتي تبهكار و دروغگو 
تنها در مورد خودم نبود. من بي اغراق  هر روز در فلكه كميته و يا حتي در 
 راهرو ي بند، شاهد شكنجه هاي وحشتناك رفقا و جواناني بودم كه در آن

جا شكنجه ميشدند، جوان عزيزي را ديدم كه بروي پاي خود نمي توانست 
پا با اين  راه برود و دمپائي هايش را به دستهايش كرده بود و چهار دست و

وضع به دستشوئي ميرفت. تازه در همين وضع مورد ضرب و شتم نگهبان 
توانست سريع تر خود را به توالت برساند.  هم قرار داشت. چرا كه نمي

فراموش نمي كنم كه  سطل آشغال كنار توالت هميشه پر از پانسمان هاي 
يته توسط چرك و خون ناشي از انواع شكنجه هايي بود كه در سياه چال كم

ها بر عليه جوانان مملكت ما اعمال مي شد؛ جواناني كه صرفا به  ساواكي
  گناه مبارزه براي آزادي، اسير چنگال رژيم خونخوار شاه شده بودند.

و از مچ دستم خون مي آمد ند جا كه دستهايم بشدت آسيب ديده بود از آن
ا به سلولي بردند كه و به تنهايي قادر به انجام كارهاي روزمره خود نبودم. مر

دختر ديگري هم در آن بود تا به من در انجام كارهايم كمك كند. چون به 
تنهايي قادر به انجام كارهاي روزمره خود نبودم. اين سلول در بندي قرار 
داشت كه راهروي آن هميشه به خون تازه جوانان شكنجه شده آغشته بود. 

شكنجه شده ها در سلول شنيده بجز اين ، در اكثر اوقات شب و روز صداي 
  ميشد.

ها  بايد اضافه كنم كه شكنجه هاي وحشتناك ساواك كه اكنون ثابتي از آن
اظهار بي اطالعي مي كند در يك مقطع مرا به فكر خودكشي انداخت و من 
به اين كار دست زدم. جريان از اين قرار بود كه پس از تحمل شكنجه و 

ا دست از اذيت و آزار من بر نمي دارند و آسيب بسيار وقتيكه ديدم بازجوه
مي خواهند هر طور شده مرا خرد كرده و اطالعاتم را بر عليه رفقايم و 
سازمانم كسب كنند، به فكر خودكشي افتادم. مدتها فكر مي كردم كه 
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همه شكنجه و  چطوري مي توانم وسيله اي پيدا كرده و خود را از شر اين
روز بطور اتفاقي بطري كوچك شيشه اي را  كه يك خالص كنم؛ تا اين درد

پيدا كردم كه از قرار زندانيان قبلي پس از استفاده از آن، شيشه خالي اش 
را آنجا انداخته بودند. بطري كوچكي مثل جاي قطره چشم بود. پس از 

را شكسته و از تيكه هاي تيز  بدست آوردن آن با تالش زيادي توانستم آن
ه كنم. وقتيكه مي گويم با تالش بسيار آنرا آن براي خودكشي استفاد

  .ندكرد شكستم چون دستهايم به دليل شكنجه خوب كار نمي
به هر حال با تقالي بسيار، دو رگ دستانم را پاره كردم و حوله اي را هم به 
دهانم فرو كرده بودم تا مبادا صدايم در بيايد. كسي كه آن شب در سلول 

نگراني و ترس گفت مادر چكار ميكني؟  همراه من بود پريشان شد و با
گفتم هيچي تو بخواب! داشتم مطمئن مي شدم كه رگهايم را پاره كرده ام 
كه ناگهان خون به صورتم پاشيد. با صداي خرخر من هم سلولي ام متوجه 
شد و با فرياد نگهبان را صدا كرد. نگهبان هم ميرحسيني كه در بهداري كار 

كنم زنده بمونه و  يرحسيني گفته بود فكر نميكرد را آورده بود و م مي
جا به بيمارستان شهرباني منتقل شدم. بعد از  بازوهايم را بسته بود و از آن

فهميدم. فقط در درمانگاه شنيدم  پاشيدن خون به صورتم، ديگر چيزي نمي
 5گفتند از درمانگاه شمس خون بياوريد! در درمانگاه گويا فشارم به  مي

هاي ساواك آنقدر بيرحمانه و  هجاقعيت اين است كه شكنرسيده بود. و
 شديد بود كه خيلي از زندانيان حاضر بودند بميرند و شاهد اين وضع

نباشند. همان كاري كه من كردم و متاسفانه عليرغم پاره كردن رگ دستم 
  و خوني كه از بدنم رفته بود، زنده مانده و باز هم به كميته بازگردانده شدم.  

هاي  تر باز هم در مورد شكنجه ي توانم با جزييات بيشتر و دقيقمن م
جا تنها به گوشه  قساوت آميزي كه در ساواك بر من روا شده كه در اين

ها اشاره كردم بنويسم. شكنجه ها و بيرحمي هائي كه در  كوچكي از آن
 ام كه بر زندانيان ديگر اعمال گشته ام و يا شاهد بوده هاي زندان ديده سال

و يا با زندانياني هم سلول بوده ام كه در باره آنچه بر سرشان آمده برايم 
گفته اند. در اين نوشته من تنها به گوشه هاي خيلي كوچكي از رفتار 

هاي  دژخيمان تحت فرماندهي امثال ثابتي و ساواكي كه وي براي سال
طوالني يكي از مسئولينش بود، اشاره كردم. چون متاسفانه محدوديت 
حجم اين نوشته با توجه به درخواست نشريه آرش چنين اجازه اي را نمي 

  داد. 
حجم باالي شكنجه ها و جنايات وزارت اطالعات جمهوري اسالمي به  زامرو

ثابتي و ساواكي هاي هم سنخ وي امكان داده  به ميدان آمده و بيشرمانه 
از اين  "عبي اطال"منكر شكنجه در ساواك شده و يا خود را فريبكارانه 

جنايات جا بزنند. اما بايد به چنين جانوراني بگويم كه آفتاب هيچگاه براي 
مدتي طوالني زير ابر باقي نمي ماند. ايشان ممكن است امروز بكوشند تا 

هاي سيستماتيك در ساواك را انكار نمايند، اما اسناد روشن و از  شكنجه
آزاديخواه در زير دست جمله پيكر شكنجه شده هزاران زن و مرد مبارز و 

مزدوران اداره ايشان، اجازه  چنين فريبكاري را به او و اربابانش نخواهد داد. 
و شك نبايد داشت كه دروغ هاي رذيالنه ثابتي و كساني كه براي اهداف 

ها بلندگو گرفته اند، چيزي جز رسوايي برايشان  كثيفشان جلوي اين دروغ
در ساواك  بازجوييجدائي ناپذير جزو جه به بار نخواهد آورد.  چرا كه شكن

بود و فردي مثل ثابتي بهتر از هر شخص ديگري مي داند كه در ساواك 
تحت اداره ايشان بر سر مبارزين چه مي آوردند. او مي داند كه شكنجه و 
زدن و لت و پار كردن بهترين فرزندان آگاه مردم ما و تجاوز و كشتن و 

واك تحت االمر ايشان بوده است. و اصوال  ها رويه هميشگي سا اعدام آن
يكي از وظايف روز مره وي تهيه گزارشات مرتب از اين جنايات براي ارسال 
به شاه بوده است. همانطور كه مي بايست رهنمود هاي آن ديكتاتور خون 
آشام را  به مزدوران ساواك يعني كارمندان خود رسانده و توصيه هاي الزم 

دن وظايفشان يعني تشديد شكنجه بر زندانيان سياسي و براي بهتر انجام دا
ها بخواهد. خوشبختانه امروز  هاي جديد شكنجه را از آن اختراع روش

تعداد بسياري از زندانيان سياسي آن زمان هنوز زنده اند و با جسم شكنجه 
ديده و خاطرات دردناك خود بر عليه ادعاي بيشرمانه عدم وجود شكنجه 

  مي دهند. در ساواك شهادت
 2012 مارس 16 – 1390اسفند  26

 

 

 شكنجه و همزاد آن: تاريكي

 
 نژاد ناصر رحماني

  

  
  

 يك توضيح ضروري:
توانم مطلبي را كه بايد  تا اين توضيح انتقادي را در اينجا ابراز نكنم نمي

بنويسم، آغاز كنم. از همان روزي كه دوست عزيزم پرويز قليچ خاني از من 
اي را كه در جريان دستگيري ها، بازجويي ها و شكنجه ها  خواست تا تجربه

از سر گذرانده ام در مطلبي شهادت گونه براي مجلة آرش آماده كنم، 
توانستم بدرستي آن را  كردم كه نمي نهاد احساس مي ابهامي در آن پيش

اي بودم تا براي نوشتن  دريابم. و من قبل از هر چيز بدنبال دليل قانع كننده
ي دردناك، آنهم پس از گذشت اين همه سال، انگيزة الزم را به  ربهآن تج

من ببخشد. اين توضيح كه پرويز ثابتي در تلويزيون صداي آمريكا با وقاحت 
هر چه تمام تر شكنجه و كشتار زندانيان در رژيم سلطنتي را انكار كرده و 

هاي بي  هاي وطن پرست متوسل به دروغ ي چپ و شخصيت در تخطئه
اي شده كه نبايد بي پاسخ گذاشته شود، توضيحاتي اگر چه درست،  انهشرم

ساخت. آري، البته كه بايد  نمود و متقاعدم نمي اما ساده انديشانه مي
شرمي ثابتي را پاسخ گفت، اما سؤال اينست: آيا فضيلت چپ تنها در اين  بي

بيايد و  است كه هر بار و هرگاه كه در برابر حمالت ديگران قرار گرفت بخود
به دفاع از خويش برخيزد؟ آيا سي و سه سال كافي نبوده كه ما زندانيان 

هاي رژيم سلطنتي بنويسيم و در  ي زندان ي خود را درباره سابق تجربه
معرض قضاوت هموطنان خود و جهانيان قرار دهيم؟ آيا سي و سه سال 

پاسخ  كافي نبوده كه جنايتكاران و شكنجه گران رژيم سلطنتي را براي
المللي معرفي كنيم؟ بايد اين همه سال مي  گفتن به مراجع قضايي بين

بينند، زماني كه  گذشت تا اين جنايتكاران زماني كه خود را در امنيت مي
ها را به دادگاه بكشاند،  تواند آن احتماالً هيچ گونه اقدام قانوني و قضايي نمي

آماج حمله قرار دهند؟ و  ي خود بيرون آورده و وطن پرستان را سر از النه
ها و جنايات رژيم اسالمي در  با استفاده از دستاويزي كه سياهكاري

 هاي خود برآيند؟ گذارده، در تالش پاك كردن جنايت  اختيارشان
من بسهم خود از اين بابت سخت شرمگين و از خود بشدت خشمگينم. اگر 

ونده در اين چه هفت سال پيش از طريق يك نهاد حقوقي براي تشكيل پر
زمينه اقداماتي انجام دادم، اما متأسفانه بداليلي كه تا امروز براي من مفهوم 
نيست، ادامة كار متوقف گرديد. و امروز، پس از سي و سه سال، وقتي از من 

عدالتي و خشونتي كه بر من رفته  ي خود را از بي شود كه تجربه خواسته مي
كنم براي چه؟ چه هدفي از اين  است توصيف كنم، حق دارم از خود سؤال



  نويسي و تاريخ سازي نقش سند در تاريخ

 ١٢٧  108ي  آرش شماره

شهادت ها يا مقاالت يا هر چه كه ناميده شود، مورد نظر است؟ چه چيزي 
ها همراه با مطالب  را در اين كار دنبال مي كنيم؟ اگر قرار باشد اين شهادت

ي آرش، بي آنكه انعكاس مؤثري داشته باشد، در آن مدفون  ديگر مجله
ها شوند،  ي ديگر تزئين خانه كتاب ناخواندهشوند و در ميان صدها و هزارها 

اين چه كار بيهوده ايست كه انجام مي شود؟ آيا براي آرامش بخشيدن به 
عملي هاي خود براي  ي خود است؟ يا پاسخ بي وجدان معذب يا خواب آلوده

ها به  فرداست؟ نسل فردا به عذر خواهي و احتجاجات ما نياز ندارد، آن
 د.ي ما نياز دارن تجربه

توانم خود را مجاب كرده و تجربة  و تنها همين انگيزه است كه من امروز مي
تلخ و دردآوري را، كه داغ هاي كبود آن تا مرگ بر جان و روان نسل من 

 باقي خواهند ماند، بجاي بگذارم.
   

*** 
 

در اينجا، من به تمامي وارد دقايق و جزئيات شكنجه هايي كه بر من و 
شوم، چرا كه پس از نزديك به  ام اعمال شد نمي تئاتريدوستان و همكاران 

دو ماه تالش رنج آور، و سياه كردن حدود سي صفحه كاغذ، بنحو نوميد 
اي دريافتم كه در حال حاضر اين كار برايم غير ممكن است. بنابراين  كننده

البته اگر  –ها را  ها و تا حدودي ميزان آن سعي خواهم كرد انواع شكنجه
بطور كلي، تشريح كنم. اين را  –براي شكنجه تعيين كرد » ميزاني«بتوان 

نيز اضافه كنم كه در رژيم سلطنتي، من در دفعات متعددي دستگير شدم 
به دوازده  1353به يك سال زندان و در سال  1351كه در دستگيري سال 

سال زندان محكوم شدم و در هر دو بار شكنجه شدم. در اينجا فقط به 
ي ما (انجمن تئاتر  كنم، چون پرونده اشاره مي 1353سال  شكنجه هاي
اي براي بررسي برخورد سياست خشونت  ي بسيار برجسته ايران) نمونه

افراطي ساواك و افسار گسيختگي يك سازمان جنايت پيشه با فعاليت يك 
هايي كه سياست پرويز ثابتي، بعنوان  گروه تئاتري در آن سالهاست؛ سال

و باالترين مقام در اعمال و حمايت از سياست شكنجه و ترين طراح  مهم
خشونت، حاكم بود. سياستي كه ادامة آن بعلت فشار جنبش داخلي و 
همچنين سازمانهاي حقوق بشر بر رژيم ايران، و بدنبال تغييرات جبري در 

پس از انتصاب سرتيپ ناصر مقدم به رياست آن،  1357ساواك در سال 
ء پرويز ثابتي بعنوان آمر و عامل اصلي آن سياست ديگر ممكن نبود و ابقا

 در تعارض با باصطالح سياست نرمش مقدم قرار مي گرفت.
*** 
 

آلگ در تيرگي شب به زير شكنجه رفت؛ اكنون نزديكتر شويم تا « 
 ».آن را در روشني روز ببينيم

 )1نري آلگ(هانوشتة » استنطاق«، بر كتاب ژان پل سارتر از مقدمه                    
 

ي ماكسيم »ها انگل«ي  ، آخرين روزهاي تمرين نمايشنامه1353در پاييز 
گذرانديم. از زماني كه اين نمايشنامه را در اواخر  گوركي را از سر مي

، پس از آزادي از زندان يك ساله، بدست گرفتم تا روي 1352تابستان 
شب، با  صحنه رفتن آن در اسفند ماه همان سال در رشت به مدت پنج

هاي بزرگي روبرو شده بوديم. پس از سفر رشت زنده ياد سعيد  دشواري
سلطانپور بداليلي كه در جاي خود بايد توضيح داده شود، از انجمن تئاتر 

هاي اجرا و نمايشنامه، از جمله  ي اجراي رشت ضعف ايران جدا شد. تجربه
وي آن كار مي طوالني بودن آن را نشان داد و بايد براي اجراي تهران، ر

 كردم.
شب و پس از  11آذر ماه، پس از تعطيل تمرين در ساعت  21پنج شنبه 

رفتن بازيگران، محسن يلفاني، يداهللا وفاداري، خواهرم (منيژه)، و من 
آخرين نفراتي بوديم كه ساختمان محل انجمن را ترك كرديم و من در 

ت بود و اغلب با ساختمان را قفل كردم. راه ما تا مسير معيني در يك جه
شدند و من و  گرفتيم و محسن و يداهللا در ميانة راه پياده مي هم تاكسي مي

 رفتيم. خواهرم به شهباز مي
هنگامي كه از كوچة وزيري وارد خيابان پهلوي شديم و به طرف چهار راه 
  شاه ادامه داديم، احساس كردم كه در خيابان بيش از شبهاي قبل ماشين

ز جلوي سينما مهتاب كه گذشتيم، صداي روشن شدن پارك شده است. ا
اتومبيلي را شنيدم، و بعد يك پيكان سفيد را ديدم كه رد شد. اتومبيل 

ي كوتاهي از ما توقف كرد. وقتي ما به چند  پيكان كمي جلوتر، در فاصله
قدمي اتومبيل رسيديم، ناگهان درهاي اتومبيل باز شد و چهار مرد از آن 

ها يك يوزي بدست  ها بطرف ما آمدند. يكي از آن و نفر از آنبيرون آمدند. د
داشت و با حالتي آماده بطرف ما نشان گرفته بود. ما در وسط پياده رو 

توانستيم اين صحنه را هضم كنيم. آن دو نفر پشت سر، در  ايستاديم و نمي
ها گفت: هيچ حركت عوضي نكنين. به  دوطرف ما، قرار گرفتند و يكي از آن

 ه تون ادامه بدين، اون جلو سوار اون ميني بوس بشين.را
شصت قدمي خود ميني بوسي  - ما به راه مان ادامه داديم و در حدود پنجاه

را ديديم كه كنار خيابان پارك شده بود. وقتي وارد ميني بوس شديم، با 
كمال تعجب ديدم دوستاني كه قبل از ما محل انجمن را ترك كرده بودند، 

وس هستند. با ورود ما به ميني بوس، لبخندي كه ناشي از در ميني ب
ي ما بود رد و بدل كرديم. كريم شربياني را با  وضعيت غريب و غافلگير شده

آورم كه در رديف آخر در وسط نشسته بود و همان لبخند  وضوح بخاطر مي
يا  –اش را بر لب داشت. من براي آنكه از تنش فضا بكاهم  معصوم هميشگي

هم نوعي واكنش ناخودآگاه در برابر اين وضعيت غيرعادي و نا محتمل  شايد
خنديدم و به شوخي گفتم: به به، دوستان همه اينجا جمع اند! و بطرف  –

عقب ميني بوس رفتم. در همين لحظه يكي از دو نفر مأموري كه همراه ما 
تا ميني بوس آمده بود، مردي تنومند با قدي بلند و چهره اي زشت و 

مخت، با صدايي بلند گفت: شما بيائين اينجا، اين جلو. من برگشتم و ز
بطرف جلو رفتم. پشت صندلي راننده نشستم و يكي از مأموران در كنار من 

ي اكيپ بود از من خواست كه كيف  واقع فرمانده نشست. مرد تنومند كه در
ادم و او دستي و كليدهاي ساختمان را به او بدهم. كيف و كليدها را به او د

 درِ ميني بوس را بست و رفت.
ي مشترك ضد  مقصد، مانند سرنوشتي محتوم روشن بود: كميته؛ كميته

 خرابكاري.
*** 

صبح روز بعد، حدود ساعت ده، نگهباني به سلول من آمد و مرا به حياط 
كميته (فلكه) برد. در حياط چند نگهبان منتظر ايستاده بودند. مردي نسبتاً 

داد كه  ي متوسط نيز در حياط بود و همه چيز نشان ميتنومند با قد
اي است. بالفاصله احمد هوشمند و جواد ذوالفقاري، دو  ي آماده شده صحنه

نفر از اعضاي انجمن تئاتر ايران، را نيز به حياط آوردند. مرد تنومند، كه بعداً 
ها گفت:  فهميدم نام او منوچهري (منوچهر وظيفه خواه) است به نگهبان

ها هجوم آوردند و با سرعت و مهارت عجيبي، پيش  بخوابونيدشون! نگهبان
افتد، ما را همان جا در وسط حياط،  از آنكه ما دريابيم چه اتفاقي دارد مي

كمي طرف جنوبي فلكه، خواباندند. منوچهري آمد باالي سرِ من و با فرياد 
ها كه  كي از نگهبانگفت: پاهاتو بيار باال! همين رفتار با احمد و جواد شد. ي

كرد و پس از چند ضربه به يكي  مسئول زدن كابل بود به نوبت جا عوض مي
از ما بسراغ ديگري مي رفت. پس از چند دقيقه منوچهري خود نيز شروع به 

آورديم، منوچهري با فرياد و  كابل زدن كرد. گاه كه پاهايمان را باال نمي
ها  باال بياوريم. چند بار نگهبان داد كه پاها را هايي ركيك فرمان مي فحش

پاهاي ما را باال آوردند و در ميان دو لنگ خود نگه داشتند. همه چيز با 
سرعت و سروصداي عجيبي اتفاق افتاد. صداها در فلكه مي پيچيد و فرياد 

ي اول كابل گويي اخطاري  ها ما را گيج كرده بود. ضربه منوچهري و نگهبان
. تصميم گرفتم مقاومت كنم و فرياد نزنم، اما با بود كه مرا هوشيار كرد

ضربات ششم و هفتم فريادم بلند شد و مرتباً تكرار مي كردم: براي چي مي 
زنيد؟ مگه ما چه كار كرديم؟ براي چي مي زنيد؟ احمد و جواد هم فرياد 

 زدند و چيزهايي مي گفتند. مي
با دست به دقايقي بعد منوچهري رفت باالي سر احمد و در حالي كه 

نگهبان اشاره كرد تا دست نگهدارد، از احمد پرسيد: تو پسر حسن هوشمند 
هستي؟ احمد جواب داد: بله. منوچهري با خشم گفت: آخه از اون پدر 
چطور ممكنه پسري مثل تو در بياد! بعد به نگهبان اشاره كرد كه ادامه دهد 

فريادهاي احمد،  و گفت: اينو محكم تر بزنش! پس از چند ضربه و در ميان
منوچهري از او پرسيد: ميدوني كجا هستي؟ احمد همچنان فرياد مي زد. 
منوچهري دوباره به نگهبان گفت: محكم تر بزنش! فريادهاي ما تمام فلكه را 
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 پر كرده بود.
زدند تا فريادهاي ما  كنم ما را به اين دليل در حياط فلكه كابل مي تصور مي

ش خلع سالح كرده و تصور هرگونه مقاومت را در دوستان ديگر ما را پيشاپي
 ها در هم بشكند. آن

زدند كه سر و كلة چند نفر پيدا شد.  بيش از نيم ساعت بود ما را كابل مي
ها، كه بعداً در جريان بازجويي ها شناختم، عضدي (محمد  دو نفر از آن

.....) بودند. منوچهري و عضدي و شاهين در …حسن ناصري) و شاهين (
ي  ي ورودي راه پله و بندها، با هم پچپچه اي دورتر از ما، در آستانه فاصله

ها  مختصري كردند و بعد عضدي و شاهين رفتند باال. منوچهري به نگهبان
ي باال. ناگهان همه چيز  گفت كه ما را بياورند باال و خود نيز رفت به طبقه

دفتر زندان، از دفتر ها از حياط به  عوض شد. رفت و آمد بازجوها و نگهبان
ها هنگامي كه از پله  ي باال، سروصداي پوتين سنگين نگهبان زندان به طبقه

ها و انعكاس صداي  ها باال و پايين مي رفتند، صداي بلند بلند حرف زدن آن
 ها، ناگهان فضاي آشفته و ترسناكي بوجود آورد. شان در راه پله

بالكن فلكه بردند.  هاي دور مرا به طبقة دوم در يكي از اتاق  
عضدي و شاهين بالفاصله وارد اتاق شدند. عضدي در حالي كه در برابر من، 
در وسط اتاق، ايستاده بود و نگاهي تهديد كننده به من دوخته بود، با لحني 
قاطع و اتهام آميز حرفهايي در اين معنا گفت: آقاي رحماني نژاد، تو نه تنها 

ات رو هم نابود كردي.  كه زندگي خانوادهزندگي خودت رو نابود كردي، بل
كنند. اگه  زندگي خواهرت، مادرت، تمام دوستانت و كساني كه با تو كار مي

ي اوناي ديگه رو نجات بدي، بايد بشيني  خواي زندگي خودت و همه مي
 حقيقت رو بگي. همه چيز رو بايد بگي. حاال ديگه خود داني.

 ت بيرون.ها بسرعت از اتاق رف پس از اين حرف
اي برگه ي بازجويي در  شاهين رفت پشت ميز خود و در حالي كه دسته

ها كرد و آن را با  كرد، شروع به نوشتن روي يكي از آن برابر خود مرتب مي
 يك خودكار به من داد.

اي كه من روي آن نشسته بودم، روبروي ميز، سمت چپ و كمي  صندلي
ي هاي فلزي تاشو بود كه طرف بطرف در اتاق، قرار داشت و از نوع صندل

راست آن سطحي براي نوشتن دارد. پشت من به فلكه (بالكن)، يعني به در 
بود. ورقه را خواندم، چيزي شبيه زبان رسمي مثالً حقوقي: آقاي ناصر 
رحماني نژاد، هويت شما محرز است. آيا حاضريد به سؤاالت زير جواب 

 بدهيد و حقيقت را بگوئيد؟
دانستم كه قضايا باين نحو  ردم كه چه بايد جواب دهم. مياي فكر ك لحظه

پيش نخواهد رفت. شروع ماجرا در حياط فلكه بطور صريحي نشان داد كه 
ها نسبت به گذشته خشن تر شده  است. ديگر در آغاز بازجويي ها  روش آن

هم رعايت هاي ظاهري گذشته را نمي كنند. پاسخ نوشتم: آري. و ورقه را 
داندم. نگاهي به آن انداخت، مكثي كرد، و سپس شروع به نوشتن به او برگر

هاي سياسي خود را از بدو آن مشروحاً  كرد. ورقه را به من داد: كليه فعاليت
 توضيح دهيد.

ام. و ورقه را به او  نوشتم: من تا امروز هيچگونه فعاليت سياسي نداشته
 برگرداندم.

شاهين با جهشي از پشت ناگهان پوشش ظاهري حقوقي كنار زده شد و 
ميزش بلند شد و با عصبانيت داد زد: پاشو، پاشو بريم مادر قحبه! و بطرف 

 در رفت و فرياد كشيد: حسيني ي ي ي!
 نام حسيني برايم كامالً آشنا بود. همان شكنجه گر مشهور و منفور.

كرد،  شاهين در حالي كه بلند بلند و با خشم دشنام هاي ركيك نثارم مي
يم را بست و مرا با مشت و لگد بطرف اتاق شكنجه هول داد. اتاق ها چشم

شكنجه دو يا سه اتاق بطرف ورودي بندها از اتاق شاهين قرار داشت. داخل 
چنان  بند، همه جا تاريك بود. شاهين هم اتاق شكنجه، و بخصوص با چشم

 زد و فحش مي داد: برو باال مادر...! احساس كردم در كنار ميز فرياد مي
كوچكي قرار دارم. روي آن نشستم. سطح آن سرد و صيقل شده بود. 

توانستم دريابم از چوب است يا از فلز. احساس كردم كسي مرا به عقب  نمي
فشار مي دهد. حدس زدم بايد حسيني باشد. شاهين گفت: حسيني، اين از 

 اون خوار ... هايي است كه تا اآلن از دست ما قسر در رفته.
هاي پاهايم را در چيزي مثل حلقه بستند. به پاهايم  ساق احساس كردم

توانستند خارج شوند. بعد  آمد، اما از درون آن حلقه هم نمي فشار نمي

ي آن باصطالح ميز، كه حاال متوجه شدم چيزي  هاي مرا روي دسته دست
هاي  هايم روي دسته مانند صندلي است، قرار دادند و طوري كه كف دست

اي يا چيزي شبيه گيره بستند. بعد چيزي  باشند، با حلقه صندلي خوابيده
مانند كالهخود فلزي از باالي سرم پايين آمد و تمام سر مرا پوشاند. اين 

مي » آپولو«اي بود كه زندانيان به آن  همان دستگاه يا صندلي شكنجه
 داند چه كسي اين نام را به اين دستگاه ابتدايي داده؛ گفتند. كسي واقعاً نمي

 زندانيان يا بازجويان؟ ساواك يا مخترع آن؟ شايد هم آقاي پرويز ثابتي؟
با اولين ضربه، ارتعاشي سوزنده با سرعتي غير قابل باور تا مغز من رانده شد. 
ارتعاش ضربات بعدي كمتر بود، اما كف پاهايم را انگار با آتش زغال، يا با 

كشيد و ضربان آن  آتش ميآلتي برّنده، مي سوزاندند. هر ضربه قلب مرا به 
كرد و در هر  كرد. در اين ميان شاهين بدون وقفه سؤال مي تر مي را سريع

جمله و عبارتش يك دشنام چاشني مي كرد. حسيني هم با هر ضربه 
كشيدم، اما فريادها در گوش خودم  دشنام مي داد. من تنها فرياد مي

و سعي كردم فرياد نزنم، ي كالهخود را گاز گرفتم  پيچيد. براي مدتي لبه مي
اما بنحوي غيرارادي صداهاي عجيبي از ته گلويم در مي آمد. گاز گرفتن 

ي كالهخود تا مدتي ظاهراً شدت درد و سوزش را تحمل پذيرتر كرد، اما  لبه
پس از مدتي دوباره فريادهايم را رها كردم و در پاسخ سؤاالت شاهين مرتب 

داشتم. من كاري نكردم. من يك گفتم: من اصالً فعاليت سياسي ن مي
 هاي ما اجازه داشتند. ي نمايش هنرمند تئاترم. همه
كردم تا آنجا كه ممكن است وضعيت خود  واقع تالش مي در آن لحظات در

را هر چه از امور سياسي دورتر نگهدارم. زيرا در آن شرايط خفقان هر 
هيچ مرزي توانست تحت عنوان فعاليت سياسي، جرم تلقي شود.  چيزي مي

ي  ميان يك انتقاد ساده مثًال از گراني بليت اتوبوس يا شركت در يك جلسه
اقدام عليه امنيت «مخفي سياسي مسلح وجود نداشت، و هر دوي اين رفتار 

شد. حقيقت آنكه هيچ يك از ما فعاليت سياسي بمعني  تعبير مي» كشور
شهروند ديگر فكر و  درست كلمه نداشتيم، اما مانند هزاران هزار روشن

ها يا عقايد اجتماعي و سياسي داشتيم و نارضايي خود را گاه  برخي ارزيابي
ها ميان دوستان قابل اعتماد ابراز  اينجا و آنجا در گفت و گوها و بحث

 كرديم. مي
در تمام مدتي كه در اتاق شكنجه مرا كابل مي زدند هيچ سؤال مشخصي از 

ي  داد كه بايد همه دشنام مي كشيد و من نشد. شاهين مرتب فرياد مي
ام را اعتراف كنم، و من با فريادهاي دلخراش  ها و روابط سياسي فعاليت

 ام. كردم او را متقاعد كنم كه فعاليت سياسي نداشته سعي مي
دانم دقيقاً براي چه مدتي مرا كابل مي زدند؛ شايد نزديك به يك  نمي

توانستم  اتاق برگرداند. نميساعت. شاهين به حسيني گفت مرا باز كند و به 
روي پاهاي خود بايستم. كف پاهايم بطرز دردناكي مي سوخت و درد 
داشت. حسيني با فحش و تحقير از من خواست كه روي پاهايم درجا بزنم. 

شود ورم پاهايم بخوابد. با سختي  كرد كه اين كار باعث مي استدالل مي
آورد، از  يك پا فشار مي كوشش كردم درجا بزنم. وقتي سنگيني بدنم روي

ام را روي پاي ديگر مي انداختم، و باز دوباره  شدت سوزش و درد سنگيني
دادم. حسيني بلوز خاكستري زندان را روي سرم انداخت  تغيير وضعيت مي

ي اتاق شكنجه تا اتاق شاهين از  و مرا به اتاق شاهين برگرداند. در فاصله
ز زير بلوز زندان كه نگاه كردم دچار شدت درد ناله مي كردم. پاهايم را ا

وحشت شدم. بنحو اسفناكي ورم كرده و قرمز شده بودند. كف سرد بالكن 
سوزاند. وقتي در اتاق  بريد و مي فلكه مثل يك آلت برّنده كف پاهايم را مي

كردم پاهايم با كف اتاق تماس پيدا نكنند.  روي صندلي نشستم، سعي مي
كردم سردم شده  نم شروع شد. احساس ميبتدريج لرزشي در سراسر بد

 ها غير قابل كنترل بود. است. لرزش
ي بازجويي را با سؤال ديگري در برابرم گذاشت. همان  شاهين دوباره برگه

ها و روابط سياسي  ي فعاليت سؤال قبلي بنحو ديگري تكرار شده بود: كليه
 خود را در زير شرح دهيد.

فتم من در هيچ فعاليت سياسي عليه پاسخ نوشتم: همانطور كه قبالً گ
 ام. ي سياسي نداشته كشورم شركت نكرده و هيچ رابطه

شاهين وقتي ورقه را گرفت و پاسخ مرا خواند، از پشت ميز خود بلند شد، 
داد با  هاي ركيك مي آمد، و در حالي كه فحش ميز را دور زد و بطرف من

ا از روي ميز برداشت و ي بازجويي ر ي من كوبيد. ورقه مشت به سر و سينه
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جلوي من گذاشت: بهت يك فرصت ديگه ميدم كه حقيقت رو بنويسي. اگه 
اي معامله  نوشتي اونوقت باهات جور ديگه» ك.... شعر«ببينم دوباره 

 كنم. مي
 بعد، احساس كردم كه از اتاق بيرون رفت.
*** 

لي كه آن روز تا نزديك غروب مرا در اتاق بازجويي نگهداشتند و در فواص
آمد، فحش و تهديد و ضرب و شتم ادامه داشت.  رفت و مي عضدي مي

نزديك غروب، درست پيش از تاريكي، شاهين نگهباني را صدا زد و به او 
گفت كه مرا ببرد، اما داخل بند، به سلول نبرد. به او گفت مرا بيرون از بند 

وهاي مرا آورد، نگهدارد. نگهبان مرا پائين برد و از سلول من، داخل بند، پت
اي در قسمت ورودي، پيش از ورود به بند، انداخت و گفت كه  و در گوشه

پتوهايم را آنجا پهن كنم. من همچنان مي لرزيدم و از شدت درد 
توانستم روي پاهاي خود بايستم. تمام بدنم كوبيده و دردناك بود. يكي  نمي

ي كه مرا آورده بود از پتوها را با سختي پهن كردم. نگهبان بند و آن ديگر
كردند. پس از آن كه پتو را پهن كردم دراز كشيدم و  با تمسخر مرا نگاه مي

پتوي ديگر را روي خود انداختم. صداي پاي نگهبان را شنيدم كه رفت. 
نگهبان ديگر آمد باالي سرم و پرسيد: شام خوردي؟ نه نيروي پاسخ داشتم 

. بعد گفت: شام رو تقسيم كرديم، تفاوتي گفتم: نه و نه اشتها. با ضعف و بي
 نمي دونم هنوز چيزي مونده يا نه.

دانم چه مدتي گذشته بود كه از صداي شاهين تكان خوردم.  نمي
رسيد كه براي مدتي  توانستم بفهمم كه خوابيده بودم يا نه. بنظرم مي نمي

خوابيده بودم. شنيدم كه شاهين گفت: خوابيدي مادر...؟! پاشو! پاشو! بلند 
شدم و در جاي خود نشستم. شاهين فرياد كشيد: بلند شو وايسا! برايم 
دشوار بود بلند شوم. در حالي كه دستم را به ديوار گرفتم تا بلند شوم، 
نگهبان بطرفم آمد و زير بغلم را گرفت تا بايستم. شاهين از نگهبان پرسيد 

و ساعتي مي چند ساعته خوابيده؟ نگهبان با ترديد جواب داد: فكر كنم يه د
 شه.

بعد ديدم كه شاهين دستبند بدست دارد. به من نزديك شد و گفت: اون 
پاتو بيار باال. و به پاي چپ من اشاره كرد. با دشواري و سختي سعي كردم 
پاي چپم را باال بياورم و براي اين كار مجبور بودم دستم را بديوار بگيرم. 

رايم دشوار بود تعادل خود را شاهين فرياد زد: دست تو از ديوار بردار! ب
حفظ كنم. چند بار نزديك بود به زمين بخورم و ناچار شدم پاي چپم را به 
زمين بگذارم. شاهين فرياد كشيد و فحش داد. از نگهبان خواست كه نگهم 
دارد. نگهبان در حالي كه مراقب بود تعادلم را از دست ندهم، پاي چپم را 

را دستبند زد، آن را از زير ران، پشت باال آوردم. شاهين دست راست م
ي ديگر دستبند قفل كرد.  زانوي چپم گذراند، بعد دست چپم را با حلقه

حاال روي پاي راستم ايستاده بودم و پاي چپم روي زنجير دستبند آويزان 
بود. در اين حالت اگر تعادلم را از دست مي دادم و پاي چپم به زمين مي 

مي شدم. پس از اين كار، شاهين به نگهبان گفت: آمد، بناگزير از كمر خم 
زني كه  باش. اگه پاشو زمين گذاشت محكم با لگد مي …مواظب اين مادر 

بلند شه. بعد رو به من كرد و گفت: امشب خواب بي خواب. تا صبح همين 
 جا تشريف دارين!
ي سه شب ديگر مرا بهمين ترتيب بيرون از بند، از ساعت  آن شب، و بعالوه

وازده شب تا شش صبح با دستبند ايستاده نگهداشتند. جز آخرين شب د
ها،  كه نگهبان حدود ساعت چهار صبح اجازه داد بخوابم. در تمام آن شب

آمد، لگد نگهبان  دادم و پايم به زمين مي هر بار كه تعادلم را از دست مي
 كرد روي يك پا بايستم. بهمراه دشنام بود كه مرا وادار مي

ها و  ها و شكنجه خوابي پياپي آن شب چهارم به بعد، بعلت بياز روز 
توانستم راه  هايي كه طي روز در فواصلي از سر گذرانده بودم، ديگر نمي كابل

 …بروم و ناچار از بند به اتاق بازجويي و از اتاق بازجويي به اتاق شكنجه و 
 خيزه مي رفتم. -كون

*** 
، نگهباني مرا به اتاق شاهين برد. در آذر، پس از صبحانه 23روز بعد، شنبه 

اتاق، غير از شاهين مرد مسن ديگري پشت ميزي در ته اتاق، طرف راست، 
مي نامند. او از بازجوهاي قديمي » استاد«نشسته بود. بعداً فهميدم او را 

 آگاهي شهرباني بود.

ي عضدي آغاز شد و شاهين در كنار او قرار  آن روز بازجويي من بوسيله
و بيشتر ناظر بود. عضدي، كه با اطمينان و قدرت و قطعيت هر چه  داشت
گفت  كرد، روبروي صندلي من ايستاده بود و با تهديد مي تر صحبت مي تمام

ام بنشينم و  هايي را كه با ديگران داشته كه بايد تمام روابطم و تمام بحث
ما از كجا ي گروه تئاتر  خواست كه بگويم بودجه مثل آدم بنويسم. از من مي

ها و آكسه سوار صحنه و هر چه  تأمين مي شود. او با اشاره به وسايل، لباس
خواست بگويم كه اين همه وسايل را  در محل ساختمان انجمن داشتيم، مي

ايم. وقتي من پاسخ دادم كه اين  ايم. پولش را از كجا آورده چگونه تهيه كرده
نرمند است، محصول ها ه ها كار شبانه روزي ده وسايل محصول سال

ورزيم، با خشم با  هاي مالي يك يك ماست كه به تئاتر عشق مي كمك
كوبيد، با شدت به صورت من  ي كفش راستش روي پاي چپ من مي پاشنه

كند، و در حالي كه موهاي سرم را در  زد، موهاي سبيلم را مي چك مي
اشوي ي پشتي صندلي ت چنگ خود گرفته بود، از گردن با فشار روي لبه

كرد؛ تا حدي كه به خرخر مي  فلزي، كه روي آن نشسته بودم، خم مي
دروغ ميگي.  …هاي ركيك مي گفت: مادر  كشيد و با فحش افتادم. فرياد مي

ها، شما براي  دونيم. به من بگو ببينم، مادر قحبه خيال نكن ما چيزي نمي
جوري  كني ما همين چي به انجمن ايران و شوروي مي رفتين؟ خيال مي

دونيم كه بودجه تون از شوروي تأمين  كني ما نمي زنيم؟ خيال مي حرف مي
مي شد؟ بايد بشيني اينجا دقيق بگي كه رابط شما با شوروي كي بوده. 
ساختمان به اون بزرگي رو كي اجاره شو ميده؟ اون همه وسايل رو با چه 

ي صداي من رفت و رو پولي تهيه كردين؟ و با هر جمله فريادش باالتر مي
  مي آمد.

  

  
  

دادم كه ما تنها يك بار به انجمن روابط  در اين ميان هر چه توضيح مي
ايم، آنهم براي ديدن فيلم گوركي، چون  فرهنگي ايران و شوروي رفته

الهام » ها انگل«خواستيم از نظر لباس و وسايل و فضا براي نمايش  مي
ي تك تك بازيگران گروه  هي آن ساختمان از كمك ماهانة بگيريم؛ يا اجاره

اش روي  ي كفش شنيد و همچنان با پاشنه  شود، گويي اصالً نمي تأمين مي
؛ چك، مشت، »كار مي كرد«كوبيد، و باصطالح روي من  پاي چپ من مي

 …لگد، كندن موهاي سبيل و 
جوري آدم  پس از مدتي به شاهين گفت: فايده نداره. اين مادر قحبه اين

صدا كن. شاهين بطرف در رفت و با صداي بلند  شه. حسيني رو نمي
حسيني را فراخواند: حسيني ي ي ي! و در حالي كه بلوز زندان را روي سر 

 من انداخت، مرا دوان دوان بطرف اتاق شكنجه هول داد.
كردم كه با اين  در اتاق شكنجه دوباره مرا به آپولو بستند. با خود فكر مي

م دوباره تحمل آن كابلها را داشته باشم. توان پاهاي آش و الش چگونه مي
دانستم تا  وقتي پاها و دستهايم را بستند و حسيني شروع كرد به زدن، نمي

توانم تحمل كنم. عضدي گفت: هر وقت خواستي حرف بزني انگشت  كي مي
سبابه تو تكون بده. ضربات كابل بر كف پاهايم پس از هر ضربه تا قلب و 

د و مثل آن بود كه پاهايم را در كوره يا در مايع كشي مغزم را به آتش مي
مذاب داغي فرو كرده باشند. من تنها با تمام نيرويم فرياد مي كشيدم. دهان 

 هاي خودم طنين مي افكند. و حلقم خشك شده بود و فريادها تنها در گوش
كردم  پس از مدتي شنيدم كه عضدي گفت: بازش كنين. من بشدت ناله مي

كنم كه خودت التماس  عضدي گفت: مادر ج...، حاال كاري مي و مي لرزيدم.
 كني مي خواي حرف بزني.

مرا از روي آپولو پايين آوردند. احساس كردم شاهين و حسيني مرا چند 
قدم دورتر از آپولو بردند. كوشش كردم اطراف خود را ببينم. اما تنها از زير 



  نويسي و تاريخ سازي نقش سند در تاريخ

 ١٣٠  108ي  آرش شماره

رسيد  دهم. بنظرم مي توانستم نور بسيار ضعيفي را  تشخيص بند مي چشم
اي شنيدم و بعد يكي از اتاق  كه اتاق شكنجه محل تاريكي است. پچپچه

شكنجه بيرون رفت. بعد حسيني گفت كه دستهايم را ببرم باال. وقتي شروع 
خواهند مرا به صليب بكشند.  به بستن دستهاي من كرد، حدس زدم مي

هايم  احساس كردم دستي صليب و دستبند قپاني قبالً شنيده بودم.  درباره
اي كه در باالي سرِ من نصب شده بود، بستند. بعد متوجه شدم  را به لوله

ي ميان دو دست مرا، كه حاال به لوله بسته شده  كه حسيني دارد فاصله
كند. پاهاي من ديگر با زمين تماس نداشتند و تمام وزن  بودند، بيشتر مي

ين گفت: هر وقت خواستي شد. شاه ي بازوهايم تحمل مي بدنم بوسيله
حرف بزني اسم منو صدا كن، من به حسيني ميگم بازت كنه. در اين ميان 

پراند. بعد صداي  حسيني نيز گهگاه دشنامي يا متلكي زشت و موهن مي
 ها را شنيدم كه از اتاق شكنجه خارج شدند. پاي آن

به  ها سعي كردم اطراف خود را ببينم. سرم را به آرامي پس از رفتن آن
اطراف گرداندم و از زير چشمبند سعي كردم وضعيت اتاق شكنجه را 
بشناسم. تنها يك المپ كم نور ديدم كه جايي در فضا معلق است. سوزش 
و درد وحشتناك پاها، درد ناشي از كشش بازوها و بدنبال آن حركت خط 

اي در داخل عضالت بازوي چپ، تحمل ناپذير بود. با خود فكر كردم  سوزنده
هاي عضالت بازويم پاره شدند. سعي كردم ببينم آيا پاهايم به  كه مويرگ
رسند يا نه. هر چه انگشتان پاهايم را كشيدم با كف اتاق تماس  زمين مي

عضدي يا شاهين يا  -نگرفت. ناگهان دچار اين شك شدم كه نكند كسي 
درد خواهد مرا بيازمايد. پس از مدتي،  در اتاق پنهان شده و مي - حسيني 

خواستم  غيرقابل تحمل شد و شروع كردم به ناله كردن، و آنچه را مي
خورم كه من فعاليت سياسي  بگويم، شروع كردم به گفتن: قسم مي

ام. آخه با چه زباني بگويم كه باور كنيد. من هيچ كار غيرقانوني  نداشته
 ام. تمام كارهاي ما اجازه داشته اند... پس از مدتي از شدت كشش نكرده

بازوها و درد ناشي از آن، ناله هايم بلند و بلندتر شد و شاهين را صدا 
 كردم كه مرا باز كند. اما تنها سكوت بود. مي

پس از حدود، شايد، يك ساعت احساس كردم كسي وارد اتاق شكنجه شد. 
صدايم را كمي باالتر بردم و ناله و فريادم را شدت بخشيدم. شنيدم كه 

شاهين وساطت كردم كه وازت  اي؟! پيش نوز زندهه …حسيني گفت: مادر 
كنم بري حرفات رو بزني. ولي بايد قول بدي كه حرفاتو مي زني، وگرنه با 
من طرفي. من همچنان از شدت درد و سوزش عضالت بازوهايم فرياد 

هاي عضالت بازوي چپم پاره شده. بر  كشيدم. مطمئن بودم كه مويرگ مي
ها از  ها، و دور بودن دست ها و رگ ر مچ دستهاي كتاني ب اثر فشار تسمه

كردم. اگر در دقايق اول  هم، دردي شديد و تحمل ناپذير احساس مي
توانستم وزن خود را با تالش براي كشيدن خود به باال، كمي مقاومت  مي

ي  شد و تمام بدنم مانند الشه ام داشت تمام مي كنم، اما حاال ديگر مقاومت
ي  ي وزنم بوسيله بي، از آن لوله آويزان بود و همهگوسفندي به چنگك قصا

هايم، كه به شدت كشيده شده بودند و تا سر حد مرگ درد و  عضالت دست
 سوزش داشتند، نگهداري مي شد.

*** 
حسيني مرا به اتاق شاهين برگرداند و بطرف صندلي برد و نشاند. در 

يان و فرياد ي اتاق شكنجه تا اتاق بازجويي صداي فرياد بازجو فاصله
دلخراش زندانيان در فلكه پيچيده بود. در اتاق كه نشسته بودم اين فريادها 

رسيد و ترس و وحشت را در فضا معلق و زنده نگه  همچنان به گوش مي
بردم تا صداي آشنايي را  هاي خود را به كار مي مي داشت. تمام حس

دستگير  تشخيص دهم. نگران تك تك دوستانم و اعضاي انجمن بودم كه
شنوم. گاه  رسيد كه صداي احمد هوشمند را مي شده بودند. گاه بنظرم مي

شنيدم. از اتاق بازجويي كناري كه هوشنگ و  صداي خواهرم، منيژه، را مي
توانستم  شنيدم، اما نمي تهراني بودند، صداي جيغ و فرياد هوشنگ را مي

ود. بنظرم ش گويد يا چه كسي بازجويي مي بدرستي تشخيص بدهم چه مي
رسيد كه تمام بازجويان كميته در گير بازجويي از اعضاي انجمن تئاتر  مي

  ايران هستند، و اين بار سنگيني بر دوش من تحميل مي كرد.
آن روز مرا براي ناهار به بند برنگرداندند. تقريباً تمام روز، با فواصلي، مرا 

هاي  ه جزء، فعاليتخواستند كه از اول تا آخر، جزء ب زدند و از من مي مي
سياسي خود را توضيح دهم. وقتي حسيني مرا از اتاق شكنجه به اتاق 

بازجويي برگرداند، عضدي با هجوم به من و ناسزا و سيلي پرسيد: مادر ج...، 
ي كمونيستي داري، اونوقت ميگي فعاليت سياسي  اين همه كتاب و جزوه

 نداري؟ اينارو  از كجا آوردي؟
گويد. از كتاب و نشريات چپ، من تنها  كه دروغ مي من اطمينان داشتم
ي جديد  ي پيام نوين (دوره ي پيام نو، چند شماره مجله چند شماره مجله

يا  20هاي  ي تئاتر كه اواخر سال ي پيام نو)، دو شماره مجله همان مجله
ي  شد، و شايد تعداد بسيار معدودي نشريه منتشر مي 30هاي  اوايل سال

ي  ها درباره قبيل، داشتم كه همه را بدليل بعضي مقاالت آنديگر از اين 
ها و ضرب و شتم  مسايل ادبي و هنري نگهداشته بودم. در ميان فحاشي

كردم توضيح دهم كه من كتاب كمونيستي ندارم؛ چند  عضدي تالش مي
ها  ي فرهنگي و ادبي رسمي است و بخاطر مقاالت ادبي و هنر آن نشريه

گويم  ياسي نيستم؛ من هنرمندم. اما گويي به آنچه ميام؛ من س نگهداشته
خواهد مرا مرعوب و منكوب كرده و درهم بشكند. او  توجه ندارد و تنها مي

كوبيد.  ي كفش اش روي پاي چپ من مي در عين حال همچنان با پاشنه
ي كفش او  كردم كه روي پايم مجروح شده و ضربات پاشنه احساس مي

كرد. بعد از ظهر آن روز ناگهان صداي فرياد  دردي وحشتناك ايجاد مي
ي دوم كه من بودم، شنيدم كه كسي  احمد هوشمند را در فلكه، همان طبقه

داد كه بدود. بعد متوجه شدم كه تنها احمد نيست، يك يا  به او فرمان مي
زدند.  دواندند و مي دونفر ديگر هم هستند كه همه را با هم دور فلكه مي

مام فلكه را پوشانده بود و فضاي ترس و دلهره را تشديد سروصداي بيرون ت
 مي كرد.

در اين ميان عضدي بنجو ديوانه واري در رفت و آمد بود. بنظرم آمد كه بر 
رفت و  ها نظارت دارد و از اين اتاق به آن اتاق بازجويي مي تمام بازجويي

له عضدي كرد. در يك مرح ي ما را هدايت مي واقع كل پرونده آمد و در  مي
با خشم و خروش و عصبانيت وارد اتاق شد و در حالي كه با دو دستش 

ي مرا گرفت و گلويم را مي فشرد، مرا به پشتي صندلي فشار داد و  خرخره
گفت: مادر ج... اون پوستر مربوط به اعليحضرت رو از كجا آورده بودي؟ كي 

خرحر افتاده بودم.  اون پوستر رو به تو داده؟ من بر اثر فشار بر گلويم به
ديدم كه از حدقه در آمده، صورتش سرخ و تقريباً  هاي عضدي را مي چشم

داد و گلوي مرا مي فشرد. نفسم بند  كبود شده بود و همچنان فحش مي
آمده بود، ديگر حتا خرخر هم نمي كردم. در يك لحظه احساس كردم كه 

و طرف ساق دست هاي او را هايم از د خواهد مرا خفه كند. با دست واقعاً مي
كردم به او بفهمانم كه اجازه دهد تا توضيح بدهم. در  گرفته بودم و سعي مي

كوبيد. در آخرين لحظات كه احساس كرد از  همان حال به ساق پاهايم مي
ام رهايم كرد و گفت: اون پوستر رو از كجا آوردي مادر  خفگي كبود شده

 ق...؟ كي اون پوستر رو به تو داده؟
اند؟ اصالً براي چه آن  كردم كه چگونه آن پوستر را پيدا كرده با خود فكر مي

اند آن پوستر را در  كردم كه توانسته پوستر را نگهداشته بودم؟ وقتي فكر مي
رسيد پيدا كنند، باين نتيجه  اي كه بنظر خودم عقل جن هم نمي جاسازي

كلي انكار كنم. رسيدم كه كارم زار است. همان جا تصميم گرفتم كه ب
چگونه مي توانستند ثابت كنند كه آن پوستر مال من يا مربوط به من 

اي كه براي نمايش  است؟ پوستر را من در زير رديف كليد پيانوي بدلي
ساخته شده بود لوله كرده و پنهان كرده بودم. براي يافتن آن » ها انگل«

ها و بعد رديف ي كليد بايد آن قسمت پيانو را از رو، يعني از دريچه
كليدهاي پيانو، يا از زير و داخل پيانو، يعني زير رديف كليدها، را 

كردند تا بتوانند پوستر را پيدا كنند. و اين  شكستند يا بنحوي باز مي مي
اش آن بود كه به آن قسمت پيانو مشكوك شده يا اطمينان داشته  الزمه

خود من آن قسمت را باشند كه ممكن است محل جاسازي باشد. از آنجا كه 
از هم باز كرده و پوستر را زير رديف كليدها جاسازي كرده بودم، تقريباً 
اطمينان داشتم ممكن نيست كسي تصور كند زير رديف كليدها فضايي 

 بوده باشد، حتا اگر از زير پيانو آن قسمت را بررسي كند.
شدت خشم و عصبانيت عضدي در اين مورد بخصوص، شدت عقوبت 

ح جرم را نشان مي داد. آن پوستر به ارباب شان، به شخص اول باصطال
مملكت بنحو راديكالي توهين كرده بود: كاريكاتور شاه بشكلي كريه با بيني 

هايي به شكل دار بر  بزرگ و تاجي مقوايي با آرم كمپاني نفتي شل، و مدال
كي از ها آويخته شده بودند. اين پوستر را ي سينه كه آزاديخواهان بر آن
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دوستان نزديك و از بازيگران انجمن در سفري كه به پاريس داشت بهمراه 
ي سياسي براي من آورده بود. او اين كار را بابتكار خود كرده  چند جزوه

بود، زيرا روابط من با او جز رابطه ي تئاتري و يك دوستي صميمانه بيش 
ست، و سپس نبود. قبول كردن مسئوليت آن پوستر يعني نام بردن آن دو

بهمين دليل بايد از همان نقطة آغاز موضوع را  … جزوه ها و الي آخر 
 كردم. متوقف مي

پس از مدتي عضدي مرا به شاهين سپرد و خود رفت. شاهين شروع كرد به 
بد و بيراه گفتن و فحاشي كردن: خوار... كارِت تمومه. حاال چي مي خواي 

 ون جزوه هاي كمونيستي؟بگي. توهين به اعليحضرت، مادر ...؟ و ا
شاهين هميشه در كشوي ميزش يك شالق خصوصي كه از سيم معمولي 

ديد،  برق به رنگ سفيد سه اليه بافته بود داشت، و مواقعي كه خود الزم مي
ي چيزي را  در حين بازجويي از آن استفاده مي كرد. ناگهان ضربات سوزنده

ساس كردم، و بدنبال آن دانستم چيست بر سر و شانه هاي خود اح كه نمي
فرياد شاهين بهمراه فحش هاي ركيك. ابتدا فكر كردم ضربات قنوت است، 
چرا كه يك بار در كودكي كه پشت درشگه اي را گرفته بودم، تجربه كرده 

  بودم.
  

  
  

ي سوم فلكه برد. پس از آن  اواخر بعد از ظهر، نگهباني مرا به اتاقي در طبقه
وز زندان را از سرم برداشت. وقتي به دور و بر كه وارد اتاق شدم كسي بل

نگاه كردم ابتدا رسولي را در برابر خود ديدم؛ همان كه بلوز زندان را از سرم 
برداشته بود. در مقابل من، پشت ميزي بازجوي جواني با هيكلي ورزيده 
مانند ورزشكاران نشسته بود. در كنار ميز بازجو، سمت چپ او، ع. يكي از 

ي هر دوي  انجمن و كنار او م. روي صندلي نشسته بودند. چهره بازيگران
رنگ و پژمرده بود. از آنجا كه راه رفتن ديگر برايم دشوار شده بود،  ها بي آن

به ديوار پشتم تكيه دادم و كوشش كردم حتي المقدور شق و رق بايستم و 
ام.  شايد بيشتر در برابر دوستان تئاتري -اي طبيعي داشته باشم روحيه

حضور ع. و م. در آنجا كمي غافلگير كننده بود. بازجوي جوان بدون مقدمه 
رو به من كرد و گفت: خوب به من گوش كن آقاي رحماني نژاد. من از اين 
دوستانت چندتا سؤال مي كنم، بعد كه جواب اونارو شنيدي بگو درست مي 

 گن يا نه.
گو ببينم، اون پوستر بعد خطاب به ع. با ذكر نام كوچك او پرسيد: ع.، ب

 اعليحضرت رو كجا ديدي؟
ع. پس از مكثي، با دشواري و صدايي ضعيف گفت: دست آقاي رحماني 

 نژاد.
توانستم درك كنم. او دختر شاد و سرزنده و زيبايي  وضع دشوار ع. را مي

هاي او هميشه در ميان اعضاي انجمن  بود كه صداي دلنشين و خنده
بخشيد. ديدن او با  ا زندگي و زيبايي ميشاخص بود و به فضاي كار م

شناختم، در چنين دامي در چنگ اين  اي كه از او مي سادگي و بي تجربگي
ي  ها، براي من دردناك و در عين حال تحقير كننده بود. او در آستانه گرگ

كردم حاال من در برابر چنين  آن بود كه بزند زير گريه. با خود فكر مي
يد بدهم. من بخوبي بياد داشتم كه ع. آن پوستر را در اعترافي چه پاسخي با

گويد كه آن را در دست من، يا نزد من،  كجا ديده بود. اما اكنون او مي
گذاشت. ع. پوستر را  ديده. بنظرم پاسخ او مبهم بود و بنابراين جاي انكار مي

يده ها به آنجا رفته بوديم، د ي م.، هنگامي كه براي پروو لباس خانم در خانه

بود. اشتباه فاحش م. آن بود كه با وجود آگاهي از خطري كه خودش و مرا 
تهديد مي كرد، پوستر را در حضور چند نفر ديگر از بازيگران روي ميز 

 كارش پهن كرد تا آن را به من نشان بدهد.
بازجو با تحكم از من پرسيد: خب، چي ميگي؟ درسته يانه؟ با تأمل جواب 

 اشتباه مي كند.دادم: فكر مي كنم، 
بازجوي جوان ناگهان از پشت ميزش بلند شد و پيش از آنكه متوجه شوم، 

! داره جلوي روي …چك سنگيني خواباند به گوش من و فرياد كشيد: مادر 
 خودت ميگه كه پوستر رو دست تو ديده.

كنم آقاي  در اين لحظه ع. ناگهان منفجر شد و فرياد كشيد: خواهش مي
 نزنيد. خواهش مي كنم.رحماني نژاد رو 

رسولي كه همانطور وسط اتاق ظاهراً ناظر اين صحنه بود، به طرف بازجوي 
جوان رفت و گفت: اونا رو جلوي همديگه نزن. اونا با هم روابط عاطفي 

 دارن. او اين حرف با لحني زشت و با تعبيري متهم كننده بيان كرد.
شت، گفت: تو زندگي بازجوي جوان در حالي كه بطرف ميز خود بر مي گ

جوري تونستي اين كار رو بكني؟ اشارة  خواهر م. ن. رو هم نابود كردي! چه
 او به برادر م. بود كه بازيگر راديو و بسيار مشهور بود.

  رسولي نگهبان را صدا كرد تا مرا به طبقة دوم برگرداند.
 ي سوم فلكه نزد بازجوي دو روز بعد، شب هنگام دير وقت، مرا به طبقه

جديدي بنام حميدي بردند. او هيكلي ظريف و تقريباً ريز نقش داشت. 
بسيار آرام و خونسرد پشت ميز خود نشسته بود و از من خواست كه روي 
صندلي مقابل ميزش بنشينم. وقتي نشستم با كمال تعجب، روي ميز، يك 
كُلت در برابر او ديدم. بالفاصله به اين صحنه شك كردم، زيرا اگر درست 

خاطر داشته باشم، مأموران و بازجويان موظف بودند كه هنگام ورود به ب
زندان، سالح خود را تحويل نگهباني بدهند. بي آنكه تعجب خود را نشان 

اعتنا نشان دهم. او گفت  دهم كوشش كردم خود را نسبت به اين موضوع بي
به من  اي را كه م. خواهد بداند بسته مرا تنها براي يك موضوع خواسته. مي

زند  اي كه او از آن حرف مي داده از طرف چه كسي و چه رنگي بوده. بسته
همانجا روي ميز و در برابر من بود. آن بسته را بخوبي مي شناختم. اما 
تعجب من آن بود كه چرا از من نپرسيد كه من آن بسته را از چه كسي 

دانم آن بسته  يام يا چه كسي آن بسته را به من داده. پاسخ دادم: نم گرفته
از طرف چه كسي بوده، اما تا آنجا كه بخاطر دارم رنگ آن نخودي بود. پس 
از پاسخ من از جايش بلند شد، نگهبان را صدا زد و مرا به سلول برگرداند. 

كردم كه داستان از چه قرار است. بنظرم خيلي  در سلول باين فكر مي
ي عوامل جرم را  همه توانست رسيد كه اين موضوع، كه مي  احمقانه مي

 اش هم آورده شود. تنها توجيهي باثبات برساند، باين صورت ناشيانه سر و ته
توانست تا حدودي ماجرا را توضيح دهد، اقداماتي بود كه احتماالً از  كه مي

بيرون براي نجات م. انجام گرفته بوده. زيرا، تا آنجا كه من اطالع داشتم، 
ي و آشنايي داشتند كه مي توانستند پرونده او ي م. با كساني دوست خانواده

 اي جمع و جور كرده و او را نجات دهند. رفته -را بنحو موجه و شسته
روز سوم يا چهارم بازجويي، در اتاق شاهين نشسته بودم و مشغول نوشتن 

مشروح «گفتند.  مي» مشروح نويسي«آن چيزي بودم كه اصطالحاً آن را 
ها و  ني نوشتن تمام و جزئيات كامل فعاليتاز نظر ساواك يع» نويسي
هاي سياسي متهم و چگونگي و نحوة سياسي شدن او بود. اما از نظر  ارتباط

متهم، بستگي به وضعيت او، شيوه يا استراتژي او در بازجويي و بطور كلي 
هاي او داشت كه چگونه مراحل بازجويي را از سر بگذراند. روشي كه  توانايي

اي از دوران كودگي خود، دوران  واره -بودم نوشتن داستان من اتخاذ كرده
مدرسه و بعد هنرستان صنعتي تهران و چگونگي وارد شدنم به تئاتر و عشق 
بي پايانم به هنر تئاتر بود. كوشش داشتم اين بخش را تا آنجا كه امكان 

هاي منفي آن، حداقل دو حسن  داشت كش بدهم. اين روش، ضمن جنبه
رفتي؛ دوم آنكه بازجو  آنكه كمتر، يا ديرتر، زير ضرب و شتم ميداشت: يكي 
بردند  ها به كار مي اصطالحي كه آن –اي  شده» آدم«كرد كه تو  احساس مي

هايش را بنويسد؛ و اين يعني  كرد كه بنشيند و حرف وقتي متهم قبول مي
 آمد باالي سر كه شكنجه كار خودش را كرده. البته هر از گاهي بازجو مي

كرد روده  كرد و چنانچه احساس مي متهم و آنچه را كه نوشته بود چك مي
زند، با فرياد و تهديد و ضرب و  ي عوضي مي درازي كرده يا دارد به كوچه

ي اصلي بيندازد. در  كرد متهم را به جاده شتم، و باالخره با كابل كوشش مي
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ار عضدي و بار دوم مورد من اتفاق افتاد كه دوبار آنچه را نوشته بودم، يك ب
پاره كردند. عضدي همانطور كه از  - چه بسا به تقليد از عضدي  -شاهين 

بيرون وارد اتاق شد، در حالي كه اوراق بازجويي را در دستش تكان تكان 
كشيد كه: خوار...، اينا كه واسه من اينجا نوشتي همه ك...  مي داد، فرياد مي

بدي. و در همان حال با خشم و شعره. بايد ارتباطاي سياسي تو توضيح 
عصبانيت اوراق بازجويي را پاره كرد و در سبد آشغال ريخت. هماندم با 

ها بازي است. قبل از آنكه آن اوراق را پاره كند،  تمام اين«خود فكر كردم 
 بگذريم.” ها كپي گرفته. حتماً از آن

م آورد و همانطور كه گفتم، روز سوم يا چهارم نا گهان عضدي به اتاق هجو
فرياد كشيد كه: مادر...، تو با مصطفي شعاعيان چه ارتباطي داشتي؟ چرا 
دربارة شعاعيان چيزي نگفتي؟ چهار روزه هر چي ازت مي پرسيم خودتو به 

 كوچه علي چپ مي زني!
كننده بود. نه از اين جهت كه من با او  نام مصطفي شعاعيان اخطاري تهديد

ه از اين جهت كه حتا آشنايي با چنين ارتباط سياسي داشته باشم، بلك
فردي بخودي خود جرمي سياسي محسوب مي شد.  انكار آشنايي با 

ي قوت در  اي بود، زيرا نداشتن ارتباط سياسي نقطه شعاعيان كار ناشيانه
وضعيت من بود، اگر چه تا اثبات آن مسلماً بايد فشار و صدماتي را تحمل 

دوران هنرستان صنعتي تهران  كردم. من مصطفي شعاعيان را از مي
شناختم. او دو سال از من باالتر بود. آشنايي ما مانند هر آشنايي هم  مي

اي ديگر بود و نه بيشتر. تنها يك آشنايي؛ همين. اما دوستي ما  مدرسه
ها بعد، از زماني آغاز شد كه من او را شبي با تعدادي از دوستان ديگر  سال

هاي خود  آن روزها كه روشنفكران اغلب شب هاي رستوران-در يكي از كافه
، ديدم. مالقات آن شب، با توجه به 47يا  46را مي گذاراندند، حدود سال 

آشنايي قبلي ما از دوران هنرستان صنعتي تهران و جمعي از دوستان 
مشترك، بسرعت به يك دوستي نزديك و صميمانه منجر شد. اين دوستي 

ا در مؤسسة مطالعات و تحقيقات تر شد زماني كه هر دوي م نزديك
اجتماعي در طرح حاشيه نشيني در ايران، كار مي كرديم. شعاعيان در 

ي اين تحقيق ناگهان غيبش زد و با توجه به شخصيت او و فضاي  ميانه
گذاشت كه مخفي شده  اجتماعي آن دوره، ترديدي باقي نمي -سياسي

نديدم تا در تابستان  است. پس از آن، بجز يك بار، من شعاعيان را ديگر
كه بنحوي تصادفي او را نزديك ميدان فردوسي ديدم. من به اتفاق  53سال 

هاي  ي تمرين محسن يلفاني و يكي ديگر از دوستان بازيگر از جلسه
، كه در دفتر انتشاراتي يكي از آشنايان يلفاني در مقابل »ها انگل«مقدماتي 

رفتيم. شب و دير وقت بود.  ميشد، بطرف ميدان فوزيه  دانشگاه تشكيل مي
هاي ميدان  هوا خوب بود و قصد ما پياده روي تا ميدان فوزيه بود. نزديكي

شصت قدمي خود ناگهان مصطفي شعاعيان را  -فردوسي، شايد حدود پنجاه
ديدم كه از كنار ديوار در جهت عكس ما مي آيد. تا آن زمان بيش از دو 

سريعاً با خود فكر كردم كه واكنشم سال بود كه شعاعيان مخفي شده بود. 
چگونه بايد باشد. تصميم گرفتم كه آشنايي ندهم تا ببينم او چه مي كند. 
در اين فاصله شعاعيان ديگر به چند قدمي ما رسيده بود. همانطور كه 

شد و من با اعجاب و نا باوري او را نگاه مي كردم، ناگهان و بنحو  نزديك مي
ش را از روي من چرخاند و سرش را به جهت خيابان كامالً آگاهانه اي نگاه

گرداند. بالفاصله پيام را گرفتم. با اين حركت به من فهماند كه ما يكديگر را 
دهيم. اين موضوع را  نمي شناسيم، يا حداقل در آن وضعيت آشنايي نمي

من تنها با يك نفر، فقط با يك نفر، در ميان گذاشته بودم و اطمينان داشتم 
كند، اما متأسفانه او بهمراه ما دستگير شده بود و  جانب او درز نمي كه از

 بالفاصله ذهن من بجانب او متوجه شد.
عضدي و شاهين با لگد و ناسزا و ضرب و شتم مرا بطرف اتاق شكنجه 
دواندند. حسيني در آنجا حاضر و آماده بود. مرا به آپولو بستند و شروع به 

زد و مي پرسيد: آخرين باري كه  مي زدن كابل كردند. عضدي فرياد
شعاعيان را ديدي كي بود؟ اين سؤالي بود كه در ميان تمام فريادها و شلوغ 

زدم و قسم  نمود. من هم مرتب فرياد مي هايش بنظرم برجسته مي كاري
ام و بيش از دوسال است كه او  خوردم كه من با او هيچ ارتباطي نداشته مي

م چند ماه پيش بطور تصادفي او را نزديك ميدان ام. آخرين بار ه را نديده
فردوسي ديدم. پس از مدتي مرا باز كردند و به اتاق بازجويي برگرداندند. در 

داد كه همه  نوشت و به من مي آنجا شاهين سؤاالتي روي برگة بازجويي مي

در ارتباط با آشنايي و روابط من با مصطفي شعاعيان بود. من تصميم گرفتم 
ي هنرستان  ام با شعاعيان از دوره را در ارتباط با چگونگي آشنايي همه چيز

ي مطالعات و تحقيقات اجتماعي با  صنعتي تهران تا همكاري در مؤسسه
هايي كه به مباحث ما،  طول و تفصيل بنويسم، اما بهيچ وجه وارد حوزه

توانست تعبير سياسي  هاي ما، كه مي ها و ارتباط همفكري و برخي همكاري
يدا كند، نشوم. با هوشياري كامل مرز معيني را تعيين كردم و در همان پ

حد ايستادگي كردم. مورد مصطفي شعاعيان اولين هشداري بود كه مرا 
متوجه درز كردن اطالعاتي از طرف آن دوست كه داستان را برايش نقل 

ها موارد ديگري نيز پيش آمد كه اين  كرده بودم، ساخت. در طول بازجويي
را تقويت و بعداً، پس از انتقال ما به زندان قصر، و سپس برگرداندن او  شك

 اش، اثبات كرد. به كميته براي آزادي
اي در آمده بودند.  در هفتة دوم وضع پاهايم به شكل اسفناك و نگران كننده

وقفه خونريزي داشت. سه  چند روز بود كه دو انگشت كوچك پاي چپم بي
ي كفش عضدي شكسته  كوبيدن مداوم پاشنه انگشت همان پاي چپم زير

بودند و روي پايم سوراخ وحشتناكي ايجاد شده و زخم آن عفونت كرده بود. 
ها  ها و مسكن كميته و آنتي بيوتيك» پرستار«هاي سطحي توسط  پانسمان

شدم و بارها بر اثر ضرباتي  ها دچار كابوس مي نيز تأثيري نداشتند. شب
. يك بار در سلول، در حالي كه خواب يا بيهوش خيالي از خواب مي پريدم
سوختم، ناگهان چك محكم و سنگيني خوردم و  بودم و در تب شديدي مي

گشتم كه چك را زده  از وحشت از جايم جهيدم. در سلول بدنبال كسي مي
آمد حتا صداي  بود. ترديد نداشتم كه واقعاً چك خورده بودم، زيرا بنظرم مي

گذاشت كه از  ت و سنگيني چك جاي ترديد باقي نميآن را نيز شنيدم. شد
كردم  هاي عضدي بود. دچار ماليخوليا شده بودم. با خود فكر مي نوع چك

كه عضدي وارد سلول شده، چك را زده و بسرعت از سلول بيرون رفته 
ي چك آنقدر شديد بود كه ترديد كردم با دستش بوده، و با  است. ضربه

ي با كف دمپايي پالستيكي زندان زده است. تا خود فكر كردم باحتمال قو
دقايقي بعد صداي چك در گوشم مي پيچيد و حتا جاي آن را در طرف 

كشيدم تا جاي  كردم، و همچنان بصورتم دست مي چپ صورتم احساس مي
 آن را لمس كنم و اطمينان پيدا كنم كه آيا اين اتفاق واقعاً رخ داده يا نه.

وم را در چنين وضعي سپري مي كردم. در همين ي د چند روز پاياني هفته
ي دوم يك بار ديگر مرا آويزان كردند. بعد از ظهر سردي بود و  هفته
شاهين كه از صبح با من  هاي ريز و پراكندة برف از آسمان مي آمد.  دانه

رفت و چندين بار با مشت و چك و لگد از من پذيرايي كرده بود،  كلنجار مي
شد و پس از نواختن چند مشت، حسيني را صدا كرد. از ناگهان برافروخته 

پشت سر، گردن مرا گرفت و از روي صندلي بلند كرد و كشيد بيرون از 
اتاق. در همان زمان حسيني از اتاق بغلي آمد بيرون. شاهين به او گفت: 
حسيني ببرش باال اين مادر... را.  همانجا، روبروي اتاق شاهين مرا به 

بالكن فلكه آويزان كردند. در همان حال كه آويزان بودم، هاي آهني  نرده
اي، از همان نوع كه شاهين داشت، به بازوها،  حسيني با سيم برق تابيده

زد. ذرات برف گاهي روي شانه و پشتم مي نشست. سرما  سينه و سر من مي
ها، و كشش طاقت فرساي عضالت بازوها امانم را بريده بود.  و سوزش شالق

تر و تبديل به ناله شدند. پس از دقايقي، براي  فريادهايم ضعيفبتدريج 
لحظاتي بيهوش شدم. وقتي بهوش آمدم، متوجه شدم كه حسيني همچنان 

اي عضدي آمد و گفت:  زند و فحش مي دهد. براي لحظه دارد شالق مي
مادر...، پرونده ات را نگاه كردم، ديدم تمام دفعات قبل به ما كلك زدي. 

ويي هاي قبلي تو تكرار مي كنم. اين دفعه ديگه از اون تو بميري تمام بازج
 ها نيست. من يكي نمي دارم توي مادر.... قسر در بري.

دي ماه، پس از تقسيم شام، سرتيپ زندي پور به سلول من  4چهارشنبه   
آمد. نگهباني بيرون ايستاده بود و او خود بداخل آمد و در سلول را بست. 

را به ديوار گرفته بلند شده و ايستادم. زندي پور در حالي  من بسختي دستم
كه سعي داشت لحني پدرانه و دلسوزانه داشته باشد، گفت: خوب گوش كن 

خوام كمكت كنم. با اين وضع خودت رو  گم. من مي آقا جان، ببين چي مي
به كشتن ميدي. اگر حرفاتو بزني دستور ميدم بفرستندت بيمارستان. اونجا 

ات. تو بايد بدوني كه ما همه چيز  رسن، بعد هم مي توني بري خونه بهت مي
هاي سكسي و تنكة  رو مي دونيم. مأمورين در ساختمان گروه تون مجله

دخترها رو پيدا كردند. اگر حقيقت رو نگي ما اينا رو توي تلويزيون و راديو 
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ي كه مي مونه. تنها راه علني مي كنيم. اونوقت ديگه آبرو براتون باقي نمي
توني خودت و دوستانت رو نجات بدي، اينه كه بياي تلويزيون و حقيقت رو 

هاي مملكت رو بگي. بگي كه  بگي. بگي كه پشيماني و پيشرفت
اي كه پرويز ثابتي  ي احمقانه و رذيالنه ي همان كليشه اعليحضرت... و بقيه

ن هايش  استنباط كردم كه داستا گذاشت. از لحن صحبت به نمايش مي
ي اين سرتيپ، با عدم  تلويزيون و راديو نبايد جدي باشد. شگرد ناشيانه

اعتمادي كه من در او ديدم، چندان كارآيي نداشت. وقتي نصايح 
دانيد كه  تمام شد، به او گفتم: شما خودتان بهتر از هر كس مي» اش پدرانه«

ما خيلي هاي تئاتري است. ش ترين گروه گروه ما از نظر اخالقي يكي از سالم
دانيد كه ما از اين روابط نداريم. خواهر خود من در اين گروه كار  خوب مي

كند و بقيه دخترهاي گروه مثل خواهر من هستند. روابط ما كامالً  مي
دانيد كه ما  اي است. اين را شما خيلي خوب مي دانيد، و همينطور مي حرفه

دانم چرا ما اينجا  نميايم. بنابراين من واقعاً  هيچ فعاليت سياسي نداشته
 هستيم.

مرا » عاقل اندر سفيه«داد و با نگاهي  در تمام اين مدت به من گوش مي
برانداز مي كرد. بعد از صحبت من گفت: من نيامدم اينجا با شما بحث كنم، 

 هايي كه زدم خوب فكر كن. ي حرف كنم درباره فقط دارم بهت نصيحت مي
ون رفت. نگهبان در سلول را بست و بهمراه بعد در را باز كرد و از سلول بير

 او بند را ترك كرد.
تمام آن شب را در تب مي سوختم. از درد و سوزش ناله مي كردم. 
خونريزي يكي از انگشت هاي پاي چپ و روي پايم كه سوراخ شده بود بند 

 نمي آمد.
 روز بعد، پنج شنبه پنجم دي ماه، همچنان از درد مي ناليدم و مي لرزيدم.

دانستم كه  پيش از ظهر نگهباني بسراغم آمد و مرا به حياط فلكه برد. نمي
چه چيزي در انتظارم است. نگهبان در قسمت جنوبي حياط وارد راهروي 

خزيدم. در سمت چپ راهرو دري  باريك و كوتاهي شد و من به دنبال او مي
، سرتيپ را باز كرد و به من اشاره كرد كه وارد شوم. وقتي وارد اتاق شدم

زندي پور را ديدم كه پشت ميز نشسته، و از من خواست كه روي صندلي 
كنار ميزش بنشينم. با دشواري روي صندلي نشستم. سرتيپ زندي پور به 
نگهبان گفت دوتا چاي بزرگ بياورد. نگهبان در را بست و رفت. زندي پور 

: همونطور اي! بعد گفت رو كرد به من و گفت: ببين چه به روز خودت آورده
ام بفرستندت به بيمارستان. در پاسخ از او تشكر كردم!  كه گفته بودم، گفته

زندي پور دوباره تكرار كرد: همونطور كه گفتم، مي برندت بيمارستان. اونجا 
ات فكر كني. اميدوارم وقتي برگشتي سر عقل  فرصت داري خوب به زندگي

 مك مي كني.اومده باشي و بشيني حرفات رو بزني. به خودت ك
نگهبان با دو ليوان بزرگ چاي وارد شد. من ترديد داشتم كه آيا چاي را 
بنوشم يا نه. وقتي زندي پور چاي را بطرف من هل داد، گفت: قند زياد بريز 
تا خوب شيرين بشه. خون ازت رفته، برات خوبه. به او گفتم : مرسي، ولي 

ون چاي داغ ِ شيرين به من چاي نمي خوام. او اصرار كرد كه بايد بنوشم، چ
انرژي مي دهد. با كمي اكراه چند قند در ليوان انداختم، آن را بهم زدم و 
آرام آرام نوشيدم. سپس زندي پور نگهبان را صدا زد كه مرا به سلولم 

 برگرداند.       
 همانروز پس از ناهار مرا به بيمارستان شهرباني در خيابان بهار بردند.

ي عفونت و  ي مداوم، مرا كامالً متالشي كرده بود، و ادامه دو هفته شكنجه
ي سوم  ي خطرناكي رسانده بود. در طبقه خونريزي وضع مرا به مرحله

بيمارستان، در انتهاي راهروي شرقي بخش جراحي، دو اتاق را به زندانيان 
شكنجه شده اختصاص داده بودند و چند مأمور گشتي و تجسس كميته، 

ندانيان محافظت مي كردند. آن قسمت از انتهاي راهرو را روز از ز شبانه
ي پاراوان از قسمت ديگر راهرو جدا كرده بودند. مرا در اولين تخت  بوسيله

نزديك به در خواباندند و پاراواني بين تخت من و سه تخت ديگر قرار دادند. 
كه وقتي پرستار لباس مرا با پيراهن بلند بيمارستان عوض كرد، شلوار مرا 

در طول دو هفتة اخير هنوز به تن داشتم، روي لبة پاراوان آويزان كرد. 
  سپس پاهاي مرا با ماليمت بسيار تميز كرد و پانسمان مختصري روي 

بخش داد و رفت. من بايد  پاي من انجام داد، بعد چند قرص مسكن و آرام
شت براي جراحي تا شنبه تحمل مي كردم. اما بودنم در بيمارستان از وح

 هاي دائمي كميته و شكنجه كاسته بود.

پس از رفتن پرستار، در فرصتي كه هيچ يك از مأموران در اتاق نبود، 
 شنيدم كسي با اسم كوچك مرا صدا مي زند: ناصر؟ تويي؟

احمد بود كه مرا صدا مي زد. شوكه شده بودم. پس احمد هم بيمارستاني 
حدود يك هفته بعد محسن  شده؟! بعداً دريافتم كه اكبر هم آنجاست. در

يلفاني را هم با وضعي بسيار اسفناك براي جراحي به بيمارستان آوردند. 
مي   هايي را در راهرو شنيدم كه به اتاق ما نزديك چند روز بعد صداي ناله

كردم ببينم چه كسي را مي آورند.  شد. توجهم جلب شد و به در نگاه مي
  ي برانكار به اتاق ديگر بردند.ناگهان سعيد سلطانپور را ديدم كه رو

سلطانپور را چند ماه قبل از ما و بعلت انتشار كتاب شعرش دستگير كرده 
بودند. پس از دستگيري ما او را از زندان قصر به كميته آورده بودند تا شايد 

ي ما وصلش كنند. اما خوشبختانه موفق نشدند. تنها از سر  بتوانند به پرونده
 او را زده بودند كه كارش به بيمارستان كشيده شد.     انتقامجويي آنقدر 

من به مدت يك ماه تمام در بيمارستان بستري بودم، و از ميان دوستان 
 آخرين نفري بودم كه به كميته برگشتم.

پس از بازگرداندن من به كميته دوباره بازجويي ها و شكنجه ها از سرگرفته 
كه هيچ ارتباطي با مسايل سياسي  هاي مختلفي نيز شد. اين بار به بهانه

نداشت، و كامالً آشكار بود كه فقط نوعي انتقامجويي است، چندين بار مرا 
  به زير شكنجه و ضرب و شتم بردند.

  
 
  

  
  
  

يك روز صبح خيلي زود دو نگهبان به سلول من آمدند و از من خواستند 
جب كرده بودم خيز از سلول آمدم بيرون و تع- كه از سلول بروم بيرون. كون
جو در الي پتوها و زير  و ها شروع كردند به جست كه موضوع چيست. نگهبان

ها   جوي سطحي، يكي از نگهبان و گليم كف سلول. بعد از يك جست
اي كه مثالً  ي گليم، در قسمت باالي سلول را باال زد و بنحو ناشيانه گوشه

يم كردي اينجا؟ و از ناگهان با چيزي مواجه شده، گفت: اينارو براي چي قا
اش را باز كرد و به من نشان داد. در كف دستش  همان داخل سلول مشت

هايي كه در دفاتر اداري اوراق را بهم سنجاق  مقداري سنجاق، از نوع سنجاق
مي كنند، ديدم. اين صحنه آنقدر ناشيانه و بد اجرا شد كه نمايش آن براي 

تر، همچون يك توهين بود. زيرا فريب من، بعنوان بازيگر و كارگردان تئا
داد كسي كه اين نمايش مبتذل و مسخره را تهيه كرده، حتا از  نشان مي

ي روزمره بي بهره است. نگهباني كه به اين  زرنگي و هوش پيش پا افتاده
باصطالح كشف پليسي بزرگ نايل شده بود، از سلول آمد بيرون و به من 

ا روي سر من انداخت و مرا به اتاق گفت: بريم پيش بازجوت. بلوز زندان ر
شاهين برد. حضور شاهين در آن وقت صبح نيز جزء ديگر آن دلقك بازي 

ها را به شاهين داد و گفت: اينارو زير  مبتذل و بي مزه بود. نگهبان سنجاق
كه حاال بعنوان دلقك اول  –ها رفتند و شاهين  گليم قايم كرده بود. نگهبان
براي لحظاتي به من خيره شد و بعد  –كرد  را مياين مضحكه بايد نقش اج

خواي اطالعاتت رو ندي،  خواي خودكشي كني، هان؟ مي گفت: خب، كه مي
كشم. و همانجا  جوري اطالعاتت رو ازت بيرون مي بيني چه آره؟ حاال مي

حسيني را صدا كرد، و وقتي حسيني آمد مرا به اتاق شكنجه بردند و به 
ي كابل مرا باز كردند و براي  سي ضربه -حدود بيستآپولو بستند. پس از 

 سومين بار به لوله آويزان كردند.
يكي از روزهاي ديگر كه مرا از صبح براي بازجويي به اتاق شاهين آورده 

هاي ركيك او آغاز شد. بيش  بودند، پس از نيم ساعتي داد و فرياد و فحش
رديم و هر بار كه ك ي بازجويي با هم رد و بدل مي از يك ساعت برگه

رفت و چند دشنام نثارم مي  خواند فريادش به آسمان مي هاي مرا مي پاسخ
آورد و به سر و صورت و  كرد، و گاه با همان شالق سيمي اش هجوم مي
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دستهايم مي زد. باالخره پس از مدتي از كوره در رفت و از جايش بلند شد، 
بالكن تسمه اي كتاني به  كشان به بالكن برد. در-بازوي مرا گرفت و كشان

گردن من بست، بعد به من گفت كه از كمر خم شوم بدون آنكه زانوهايم را 
خم كنم. بعد سر ديگر تسمه ي كتاني را از پايين نرده هاي آهني بالكن رد 

توانست تسمه را كشيد، تا جايي كه ديگر براي من  كرد و تا آنجا كه مي
سمة كتاني را گره زد، بنحوي كه ممكن نبود بيش از آن خم شوم. بعد ت

صورت من تا نزديك نيم متري كف بالكن فاصله داشت. نگهباني را آنجا 
گمارد و به او گفت: مواظب باش هر وقت زانو هاش رو خم كرد محكم بزن 
به پاهاش تا راست شه. پس از مدتي، درد از عضالت ساق پاها، پشت زانو و 

تا كمرم گسترش پيدا كرد. همچنين  بعد كشالة رانها آغاز شد و بتدريج
فشاري كه به چشم ها، عضالت صورت، سر و سپس مغزم وارد مي آمد، كم 

هايم را از  كردم بينايي چشم كم تحمل ناپذير مي شد. گاه احساس مي
دست داده و براي لحظاتي جلوي چشمم تاريك مي شد؛ گاه دچار سرگيجه 

كردم تا تمديد  ار كه حركت ميشدم و تعادلم را از دست مي دادم. هرب مي
دادم و يا زانوهايم از شدت درد و خستگي  قوا كنم يا تعادلم را از دست مي

خم مي شد، نگهبان با لگد به پاهايم، يا از پشت اردنگي مي زد. بعضي از 
ها  نگهبانها كه زندانيان را از سلول به فلكه مي آوردند يا از فلكه به سلول

اردنگي به من مي زدند. نگهباني كه مراقب من بود،  گرداندند نيز يك برمي
ناگهان از پشت لگد محكمي زد كه از ميان پاهايم به بيضه هايم خورد و 
فريادم به آسمان رفت، و در جا به زمين غلتيدم. بيضه هايم را با دستهايم 
گرفته بودم و بخود مي پيچيدم. ظاهراً نگهبان ترسيد و شاهين را خبر كرد. 

از اتاقش آمد، مرا باز كرد و به نگهبان گفت فوراً مرا به توالت ببرد.  شاهين
خودش همراه ما تا توالت آمد و به من گفت: سعي كن بشاشي! البته زبان 

را نمي شناخت! شدت درد » ادرار«فارسي را تا حدي آموخته بود كه واژة 
االخره توانستم تا مدتي مانع از آن بود كه بتوانم ادرار كنم. پس از دقايقي ب

دانم آيا ادرار كردن درمان چنان دردي  چند قطره ادرار كنم، اما واقعاً نمي
كردم باالخره  دانم كه اگر ادرار هم نمي در بيضه بود يا نه. معهذا اين را مي

 كشيد تا درد آرام شود. بهمان اندازه طول مي
 مي گفتند.» آخور«اين نوع شكنجه را 

ي از روزها كه در اتاق شاهين مشغول بازجويي پس باز، در بعد از ظهر يك
دادن بودم، براي دقايقي شاهين از اتاق رفت بيرون. از زير بلوز زندان كه 
معموالً در اتاق بازجويي روي سر زنداني ها مي انداختند، حركات و رفت و 
آمدها را زير نظر داشتم. من با فاصلة كمي در سمت راست ميز شاهين از 

ودي نشسته بودم. پس از چند دقيقه احساس كردم صداي طرف در ور
بسيار آرام پاي كسي را مي شنوم. وضعيت بطور كلي بنظرم مشكوك آمد. 
كوشش كردم بي آنكه تكان بخورم اطراف خود را ببينم. از زير بلوز پاهاي 
كسي را ديدم كه بسيار آرام و با احتياط وارد اتاق شد. او، بي آنكه صداي 

ه شود، به ميز شاهين نزديك شد. در اينجا متوجه شدم كه او پايش شنيد
حسيني است. حسيني كشويي را كه مانند يك سيني مستطيل و در طرف 
راست ميزهاي تحرير آهني است، با احتياط تمام و خيلي آرام باز كرد. من 

توانستم به خوبي ببينم كه او چه مي كند. از داخل آن كشو كه در آن  مي
جاق نوشت افزار، كليپ كاغذ و چيزهاي ديگر بود، حسيني يك مقداري سن

تيغ صورت تراش  برداشت و ناگهان با صداي بلند فرياد زد: خوار ك... داري 
چي كار مي كني؟ به، تيغ مي دزدي؟ و با سرعت بطرف در رفت و فرياد 
كشيد: شاهين! بيا ببين اين مادر ج... داشت تيغ مي دزديد كه مچ اش رو 

م. شاهين بالفاصله وارد اتاق شد. گويي همانجا در كنار اتاق منتظر گرفت
تر  مانده بود تا حسيني او را صدا كند. اين نمايش بسيار مضحك تر و ضعيف

گذاشت كه اين بازيها  از نمايش هاي قبلي بود و جاي هيچ شكي باقي نمي
دن تنها نوعي زمينه سازي باصطالح موجه براي فشار بر من و شكنجه كر

من بود. حسيني تيغ را به شاهين داد و شاهين وقتي تيغ را گرفت، 
رو تو اتاق شكنجه. مرا براي  …بالفاصله به حسيني گفت: ببرش خوار 

ي كابل  چندمين بار به آپولو بستند و تا حدود چهل يا شايد پنجاه ضربه
كشيد كه: براي چي ميخواي خودتو بكشي؟  زدند. شاهين مرتب فرياد مي

، من نمي ذارم قبل از اينكه اطالعاتت رو بدي خودكشي …دوني مادر مي 
كني. فكر نكن مي توني قسر در بري. من خودم مي كشمت. فكر مي كني 
اصالً اتفاقي مي افته اگه اينجا كشته بشي؟ اگه من بكشمت بِهِم جايزه هم 

 ميدن. بنابراين هر چي مخفي كردي بايد بگي.
ذراندم كه واقعاً آرزو داشتم تهديداتش جدي باشد.   بارها لحظاتي را از سر گ

    
يك بار ديگر كه بازجويي به درازا كشيده شده بود و شاهين مرا براي شام 
به سلول برنگرداند و همچنان با من كلنجار مي رفت، باالخره مرا كف اتاق 
بازجويي خواباند و به من گفت كه پاهايم را باال بياورم. آن شب يكي از 

واقع نوعي لذت از  اتي بود كه من در اين مرد نوعي رفتار بيمارگونه، دردفع
شكنجه كردن ديگري مشاهده كردم. با وجود آنكه اعتقاد ندارم كه شكنجه 
گرها بيماران رواني يا ساديست هستند، اما اين يكي از مواردي بود كه 

ت كه تر از آنس نشان مي داد مسألة شكنجه و شكنجه گران بسيار پيچيده
شود. شاهين آن شب، پس از مدتي كه واقعاً بدون هيچ دليلي  تصور مي

تصميم به شكنجة من گرفته بود، در حين شالق زدن، شروع كرد به 
). پس از مدتي 2از عبدالوهاب شهيدي(» آن نگاه گرم تو«خواندن ترانة 

پارچ پالستيكي آب را كه اغلب روي ميز يا كنار دستش داشت، آورد و با 
ي  ختن قطرات آب بر كف پاهاي من كه باال نگهداشته بودم، شالق تابيدهري

، بر پاهاي خيس »آن نگاه گرم تو«ي  اش را هماهنگ و موزون با ترانه سيمي
من فرود مي آورد. بعدها، اين واقعه براي من بصورت تمثيلي از ويران كردن 

آخر چگونه يا زشت ساختن چيزهاي زيبا بدست اين نوع جانوران در آمد. 
ممكن است كسي با خواندن ترانه اي كه حتماً دوست دارد كه آن را از 
حفظ كرده، و قاعدتاً بايد از آن لذت نيز ببرد، ديگري را در چنين وضعيتي 
شكنجه كند؟ شايد بتوان گفت كه شاهين، بعنوان يك بازجو و شكنجه گر 

نادان، ساواك، تمثيل كامل موجوديت ساواك بود: خشن، خشك مغز، 
لومپن، بي رحم، نيز بيمار، و در عين حال ترحم انگيز (او پس از انقالب در 

 باصطالح دادگاه آخوندها براي جانش مي گريست).
ي خطرناكي رسيد و بناچار دوباره مرا به  وضعيت من يك بار ديگر به مرحله

بيمارستان فرستادند. مرا در همان اتاق قبلي بستري كردند. اين بار فقط 
يك زنداني در اتاق بود. او جواني سي و چند ساله، مهندس و بنظرم از 

اي كه ما در بيمارستان بستري بوديم، نه  مجاهدين بود. در طول دو هفته
من از ارتباط تشكيالتي او سؤال كردم و نه او خود چيزي گفت. اما پيدا بود 

ند و در كه او را سخت شكنجه كرده اند. كمرش را زير شكنجه شكسته بود
بيمارستان، به تجويز دكتر او را روي تختي بدون تشك، تنها روي يك 

توانست حركت كند، و  ي سرتاسري، خوابانده بودند. او بهيچ وجه نمي تخته
 حتا براي دستشويي و كارهاي ديگر از لگن استفاده مي كرد.  

ي  دو هفته پس از بستري شدنم، يك روز بعد از ظهر، ناگهان سر و كله
ها در  عضدي، بهمراه چند بازجوي ديگر و چند مأمور گشتي، پيدا شد. آن

اصل براي كسي كه شب قبل به بيمارستان آورده شده بود، و بنظر من در 
آن ساعت، در اتاق روبرو، در خواب مرگ خفته بود، آمده بودند. عضدي به 

فت: محض اينكه وارد اتاق شد با خشم و نفرت به من و زنداني كنار من گ
خوب پروارتون كردند اينجا! بعد رو به من كرد: كي تو رو اينجا فرستاده، 

 مادر ...؟ و صدايش كمي باالتر رفت: كي تو رو به بيمارستان فرستاده؟
ي او به  دانست كه هيچ يك از زندانيان كميته بدون اجازه البته او بخوبي مي

قط از روي خشم محل ديگري، بويژه بيمارستان، منتقل نمي شوند. او ف
زد و ناسزا مي گفت. عضدي، همانجا، چندتا از مأمورهاي گشتي را  فرياد مي

ها رو برگردونين كميته. بعد با خشم  …ها گفت: اين مادر  صدا كرد و به آن
اي را كه زير آن مرد بود از يك  بطرف تخت كناري من هجوم برد و تخته

مين پرت كرد. مرد بيچاره از سمت بلند كرد و او را از سمت ديگر به روي ز
كشيد و عضدي به او دشنام مي داد. برايش اهميت نداشت كه  درد فرياد مي

دانستند  ي كاركنان بيمارستان مي در بيمارستان است. از آن گذشته همه
ي ساواك است. سپس عضدي به  كه آن قسمت از بخش جراحي قرنطينه

ر قحبه رو به زندان. و دو مأموران گشتي فرمان داد: برگردونين اين ماد
 مأمور شانه هاي او را گرفته، روي زمين كشيدند و بردند.

اش سرخ و برافروخته شده بود بطرف من برگشت و گفت:  عضدي كه چهره
از تخت بيا پائين، مادر قحبه! دو مأمور بطرف من آمدند و من كه از تخت 

مأمور از جلو و يكي خيزه از اتاق بيرون رفتم. يك  -پايين آمده بودم، كون
ي همكف از آسانسور و از  از عقب مرا بطرف آسانسور بردند. وقتي در طبقه

در پشت ساختمان بيمارستان بيرون آمديم، مرا بسمت پاركينگ هدايت 
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زدند و دشنام مي  ي پاركينگ مأموران به ما لگد مي كردند. در محوطه
 تون گاييدس!ها، همقطارهاي ما رو مي كشين! خوار…دادند: مادر 

همه چيز از وضعيتي غيرعادي حكايت داشت. در پاركينگ وقتي مرا سوار 
ي شادمان را ديدم كه روي چهار دست و پاي خود،  ون مي كردند، معصومه

داد كه  همراه دو مأمور بطرف ماشين ديگري مي روند. اين نشان مي
 زندانيان را از بيمارستان به كميته برمي گردانند.

سوار ون كردند متوجه شدم كه غير از صندلي راننده و صندلي  وقتي مرا
ي  ي فضاي ون بدون صندلي است. داخل ون چندين مالفه كنار آن، بقيه

ي ون افتاده بود. ديدن مالفه هاي خوني،  سفيد خوني، مچاله شده در گوشه
 ناگهان داستاني را كه از نيمه هاي شب گذشته، ذهن مرا آشغال كرده بود و

هاي كور آن را كشف كنم، كامل شد. با توجه به آنچه  كردم گره كوشش مي
هاي شب  توانست چنين باشد: نيمه كه شب قبل اتفاق افتاد، داستان مي

اي در راهروي  ي عده گذشته از سر و صدا و رفت و آمدهاي شتابزده
. بيمارستان و در اتاق روبرويي، كه از اتاق ما ديد نداشت، از خواب پريدم

اين رفت و آمدها و پچپچه ها و گاه كلمات و عباراتي نا مفهوم كه بين چند 
اي اتفاق افتاده است.  داد كه حادثه نفر رد و بدل مي شد، نشان مي

كنجكاوي من بشدت برانگيخته شده بود و خواب از سرم پريده بود. تالش 
كردم از هر حركت و صدايي معنايي كشف كنم. پس از مدتي،  مي

داها خاموش شد و راهرو آرام گرفت. بعد از اتاق آن سوي راهرو سروص
شنيدم كه كسي مي پرسد: اسمت چيه؟ اسمت چيه؟ بالفاصله صدا را 
شناختم. اين صداي منوچهري (منوچهر وظيفه خواه) بود. چندين بار اين 
سؤال را تكرار كرد. پس از مكثي پرسيد: صداي منو مي شنوي؟ صداي منو 

من بشمار: يك! يك! يك! بعد يك مكث طوالني بود و دوباره مي شنوي؟ با 
دارم بهت مي گم با من بشمار: يك! دو!  …گفت: بگو يك! يك!... دو! دو! 

 سه! چهار!...
اين وضعيت تا سحر ادامه داشت، و بعد از آن سكوت كامل برقرار شد. من 

وده يا نه، ديگر نتوانستم بخوابم. مطمئن نبودم كه هم اتاقي من هم بيدار ب
توانستم تصميم بگيرم موضوع را با او در ميان بگذارم يا نه. اما  بنابراين نمي

اي از تهران يك درگيري  داستان بنظر من چنين بود: در آن شب، در نقطه
كردند  پيش آمده بوده و كسي را كه به بيمارستان آورده بودند و كوشش مي

بوده و در حال مرگ بود. من  زنده نگهش دارند، در آن درگيري تير خورده
دادم كه از مأموران هم كشته شده باشند، زيرا مأموران گشتي  احتمال مي

دادند و ما را با لگد بطرف ون مي بردند. و  در پاركينگ بيمارستان فحش مي
باحتمال بسيار زياد همان ون، چريك يا مأمور(ان) گلوله خورده را به 

 بيمارستان رسانده بود.
ا را به كميته برگرداندند تا چند روز مرا به بازجويي نبردند، اما از وقتي م

همان بدو ورود به كميته سروصداي كساني كه در فلكه از ضربات كابل 
فرياد مي كشيدند، و بردن و آوردن زندانيان از سلولها به فلكه و بر عكس، و 

اشتند ها تا چند روز ادامه داشت. بنظرم د صداي سنگين پوتين نگهبان
 انتقام مي گرفتند!

ي صبح هاي ديگر، نگهبان مرا براي بازجويي به  يك روز صبح، مانند همه
خيزه مي  -توانستم روي پاهاي خود بايستم و كون فلكه برد. من هنوز نمي

ي در وارد اتاق شدم، در برابر خود چند نفر را  رفتم. به محض آنكه از آستانه
ها اولين تصويري  هاي آن . رديف كفشاند ديدم كه وسط اتاق صف كشيده

بود كه ناگهان توجه مرا جلب كرد. وقتي سرم را باال بردم، عضدي را ديدم 
كه در وسط، بعد شاهين، استاد، كاوه و آرش در دو طرف عضدي ايستاده 
بودند و با حالتي تمسخرآميز به من نگاه مي كردند. من كه انتظار روبرو 

داشتم، ترسيده و جاخورده، تنها واكنشم گفتن اي را ن شدن با چنين صحنه
بود. همانجا، در آستانه ي ورودي اتاق خشكم زده بود و » سالم«

دانستم موضوع چيست، اما بنحو واضحي تهديدآميز بودن صحنه را  نمي
كرد  احساس مي كردم. عضدي، و ديگران، همانطور كه به من خيره نگاه مي

اما ناگهان حرفش  -كردند كه شهيد شديبا زهرخندي گفت: راديوها اعالم 
را قطع كرد و ادامه داد: هوم! منو ببين، مي گم شهيد! به ك...م شدي! حاال 
مادر ج...، براي اينكه ما بيخودي بد نام نشده باشيم، اينجا انقدر ميزنيمت تا 
به ك...م بشي! و بالفاصله دوال شد، يقة مرا با قدرت و شدت هر چه تمام تر 

  سر پا بلند كرد، با زانو محكم زد به شكمم، چند لگد به ساق گرفت و 

  
  
  

  
  
  

ها گارد گرفته و  پاهايم زد و مرا به ديگري پاس داد. در اين موقع تمام آن
توانست يك چك، لگد،  مثل اعضاي يك تيم فوتبال، هر يك هرطور كه مي

من  يك لحظه زد و به طرف ديگري هل مي داد. در مشت و يا اردنگي مي
  بطرف ديوار و روي يك بخاري الكتريكي كه عموماً در كنار ديوار روشن بود، 
سكندري رفتم، اما يكي از بازجوها در آخرين لحظه سيم بخاري را گرفت و 
آن را از زير من كشيد، و من با شانه محكم به زمين خوردم. همانجا روي 

ور مبهم و از زمين بيهوش شدم و وقتي به هوش آمدم صداي شاهين را بط
شنوي  شنيدم كه مرا صدا مي كرد: ناصر! ناصر! اگه صداي منو مي دور مي

جواب بده. در سرم هياهو و صداهاي مبهمي زوزه مي كشيد و هر چه تالش 
شدم. بنحو  هايم را باز كنم يا بخودم تكاني بدهم موفق نمي كردم چشم مي

نگار به زمين چسبيده مرگباري سنگين، لَخت و مطلقاً بدون انرژي بودم. ا
هايم را با دشواري باز كردم و  بودم. باالخره پس از تالش بسيار چشم

شاهين، و بعد حسيني را ديدم كه روي من، همانجا كه زمين خورده بودم، 
هاي من خيره گشته اند. شاهين، وقتي مطمئن شد  اند و در چشم دوال شده

دفعه خوار ك... قسر در ام، با لحني مبتذل گفت: اين  كه به هوش آمده
ي ديگه خودم مي كشمت. پاشو! پاشو! اآلن مي گم نگهبان  رفتي، اما دفعه

 بياد ببرت سلولت.
پس از چند ماه انفرادي، باالخره يك روز يك زنداني به سلول من آوردند. 

خزيدم. در اين  توانستم روي پاهاي خود راه بروم و مي من همچنان نمي
داشتني، مهربان و  اسد ترابي، كه جواني بسيار دوستدوره، هم سلولي من، 

از بندرعباس بود، هر چه توانست در كمك به من انجام داد. در كنار اسد، 
دريغ او بهبود و  شد و با مراقبت بي گويي دردهاي من با او تقسيم مي

 تر پيش مي رفت. تسكين من سريع
ما همچنان ادامه توهين ها، شكنجه و ضرب و شتم ها، نه بشدت گذشته، ا

ي پيش از اعزام به زندان قصر، در اواسط تير  حتي تا آخرين هفته -داشت
توانستم روي پاهاي خود بايستم و راه بروم،  . در آن زمان ديگر مي1354ماه 

ي پاي چپ خود را  اما تا حدود يك سال مي لنگيدم، و تنها پاشنه
 توانستم روي زمين بگذارم. مي

*** 
ها در مورد ما اعمال شد،  ها و شكنجه ملي كه در بازجوييخشونت و شدت ع

هاي مسلح و  تقريباً همسنگ با خشونتي بود كه در مورد اعضاي گروه
ي عمل و سياست خشونت تنها از يك  اين شيوهگرفتند.  چريكي بكار مي

هاي جديد بازجويي  تشكيالت امنيتي بي شعور و فاقد اطالعات الزم از روش
مسئوالن و سياست گذاران ساواك تصور  رود. خالفان انتظار ميو مبارزه با م

هاي وسيع و اعمال خشونت وحشيانه و سركوب  كردند كه با دستگيري مي
ي  توانند بزعم خود ريشه هر حركت و صداي مخالف و حتا منتقد، مي

مخالفت و مبارزه با رژيم را خشك كرده و نسل مبارزان را براندازند. در 
روش عمل در سراسر جهان نشان داده كه جامعه را  حالي كه اين

برانگيخته، مبارزه با اين رژيم ها را تشديد و راديكاليزه كرده و به نيروهاي 
چنان كه در مورد ايران روند  مخالفان افزوده و انسجام بخشيده است. هم

مبارزه با رژيم را سرعت بخشيد و تمام اقشار اجتماعي را در برگرفت. اين 
هاي  كنند با شدت بخشيدن به روش تشكيالت امنيتي تصور مي قبيل

سركوب مردم را مرعوب كرده و در نتيجه حمايت اجتماعي از مبارزان و 
ي مبارزه مأيوس  ها را بتدريج از ادامه مخالفان را از بين برده و بخشي از آن

د و نا اميد كرده و بخشي ديگر را بر اثر ضربات نيروي پليس از بين خواهن
اي از شكست  هاي آموزنده برد. رژيم هاي سركوبگر، با وجود آنكه درس
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هاي ديگر خود در تاريخ و در سراسر جهان دراختيار دارند، اما  همپالكي
ها با اين تصور خام كه اشتباه پيشينيان خود را مرتكب نخواهند  ي آن همه

 ند.ها را تا سقوط و نابودي محتوم خود اعمال مي كن شد، همان روش
توانست  انجمن تئاتر ايران بعنوان يك گروه تئاتري كه در بهترين شرايط مي

ي  تنها يك نمايش در سال به روي صحنه ببرد، در برابر هجوم وحشيانه
كرد سكان مملكت را در اختيار  مأموران و شكنجه گران ساواك، كه ادعا مي

اخلي نظام كند، با فساد و دشمنان د دارد، امنيت جامعه را تأمين مي
واقع عدم ثبات و  كند، در شاهنشاهي و متحدان خارجي آنها مبارزه مي

تزلزل بنيادي رژيم را فاش كرد. براي فاش شدن چنين حقيقتي الزم نبود 
هاي سال در انتظار اسناد تاريخ ماند تا اين حقايق فاش شوند، جنبش  سال

و وطن پرستان مردم خيلي زود نشان داد كه اين باصطالح نگهبانان وطن 
ترين و فاسدترين دشمنان وطن و مردم بودند،  دو آتشه، حقيرترين، جبون

زيرا بسياري از آنها، از جمله جناب آقاي پرويز ثابتي، اولين كساني بودند 
توان  كه با پول و ثروت دزديده شده، به وطن و مردم پشت كردند. مي

تا امروز پس از سي  ها حقيقت داشت چرا پرستي آن پرسيد اگر ادعاي وطن
چنان در خفا زندگي  اند و هم و سه سال رد پايي از خود بجاي نگذاشته

ي خود را تغيير  ها با جراحي پالستيك چهره كنند؟ چرا برخي از آن مي
اند؟ چرا حاضر نيستند در برابر جمع ايرانيان قرار گرفته و نقش وطن  داده

ن توضيح دهند؟ جبن و بزدلي ي خود را براي حفظ وط پرستانه و فداكارانه
 توان با افترا و دشنام به ديگران و از پشت خط تلفن پنهان كرد. را نمي

هاي انجمن تئاتر ايران تماشاگران را به طغيان دعوت  كدام يك از نمايشنامه
هنريك ايبسن؟ » دشمن مردم«آرتور ميلر؟ » حادثه در ويشي«كرد؟  مي

شون اوكيسي؟ يا حتا » ت شيردر پوس«ي ماكسيم گوركي؟ »ها انگل«
محسن يلفاني كه پس از ده شب اجرا، با دستگيري نويسنده و » آموزگاران«

ي سوم ساواك اگر مسئول با  كارگردان آن توسط ساواك، توقيف شد؟ اداره
نيز » آموزگاران«ي  داد تا چند اجراي باقيمانده داشت اجازه مي شعوري مي

از آب تكان بخورد و بدنامي براي  رفت و بي آنكه آب به روي صحنه مي
 ساواك و رژيم ببار آورد، نمايش از صحنه برچيده مي شد.

اما سياست ساواك با مديريت شخص ناداني مانند پرويز ثابتي در رأس 
ي آن عجله داشت كه كشور را با شتاب هرچه بيشتري به  ترين اداره حساس

كدام كشور عقب  پرتگاه سقوط و به قعر قرون گذشته پرتاب كند. در
ي امروز يا ديروز جهان اعضاي يك گروه تئاتر را، كه براي گرفتن  افتاده
اي مي بايست از هفت خوان سانسور ساواك،  ي نمايش هر نمايشنامه پروانه

ها به زير  ي مرگ ماه وزارت اطالعات و آگاهي شهرباني بگذرد، تا لحظه
هاي مخفي نظامي تا  اهبرند و سپس در دادگ ها مي ترين شكنجه وحشيانه

نزديك به شصت سال محكوميت زندان صادر مي كنند؟ آيا هيچ يك از ما 
عضو يك سازمان سياسي بوديم؟ آيا هيچ يك از بازيگران ارتباط تشكيالتي 
مستقيم يا غير مستقيم داشتند؟ آيا هيچ يك از ما ارتباط سياسي با يك 

ها ايراني  مانند ميليونفعال سياسي داشت؟ اين حقيقت دارد كه ما نيز 
ها ايراني ديگر، در آن روزها از رژيم سلطنتي نه تنها دل  ديگر، آري ميليون

ي  كرديم. و اين البته نتيجه خوشي نداشتيم، بلكه آرزوي سرنگوني آن را مي
هاي برخورد ساواك با  مستقيم و اجتناب ناپذير سياست حاكم و روش

عنوان هنرمندان يك گروه تئاتر، كامالً منتقدان و مخالفان رژيم بود. ما، ب
واقف بوديم كه نقش مان پيوستن به يك سازمان سياسي نيست. ما 

ي تئاتر است و تنها از صحنة تئاتر  ي ما صحنه دانستيم كه عرصة مبارزه مي
نوع معيني   توانيم با مخاطبان خود ارتباط برقرار كنيم، آن هم است كه مي

روزي فعاليتي كامالً آزاد، فرهنگي، متمدنانه، از ارتباط كه در جوامع ام
روشنفكرانه و نوعي ديالوگ قانوني كه حق مشروع هر شهروند و هنرمند 
است. و تازه، مگر مخاطب ما چه كساني بودند جز بخش كوچكي از 
دانشجويان و روشنفكران؟ مسألة اساسي همين جاست. گفتن اينكه رژيم 

عقب مانده، خرافه پرست، سنتي و  سلطنتي در بنياد رژيمي ارتجاعي،
اي نيست.  مذهبي، و دشمن هر انديشة پيشرو و مترقي بود، حرف تازه

تواند بر مردم عقب  چنين رژيمي، مانند همة نظام هاي عقب افتاده، تنها مي
پندارد.  افتاده حكومت كند، و روشنفكران را مزاحم و موي دماغ مي

ن ما، و آشنايي ما با معدودي از فكر بود بزرگترين اتهام ما نيز روشن
پنداشت؛ حال آن كه  ها را دشمنان ايران مي روشنفكراني بود كه ساواك آن

اش و بدتر از آن  دشمنان واقعي ايران، شاه با سياست بزدالنه و ابلهانه
ها از  سياست ساواك در برابر آخوندها بود كه با پروار ساختن و تطميع آن

سمي توسط دربار، نخست وزيري، ساواك، بودجه هاي پنهان و غير ر
ها در تشكيل هيئت هاي  شهرباني و منابع مشكوك ديگر، و آزادگذاردن آن

بي شمار محالت در شبهاي جمعه در سراسر ايران، مساجد، منبرها، انواع و 
اقسام مجالس و مراسم گوناگون در ماههاي محرم و صفر و رمضان و 

و خفه كردن هر صداي ملي و روشنگر از ابداعات مذهبي ديگر از يك طرف، 
اي براي بناي نظام جمهوري اسالمي را  طرف ديگر، شرايط مناسب و آماده

پي ريخت. رژيم سلطنتي شاه و جمهوري اسالمي خميني از اين نظر، يعني 
دشمني با روشنفكران، اشتراك نظر و سياستي واحد دارند. سرتيپ منوچهر 

اسوسي ساواك، در كتاب خود بنام هاشمي، رئيس ادارة هشتم ضد ج
، با همة توجيهات خود دربارة اعمال »داوري: سخني در كارنامة ساواك«

پوشي ها در مورد سياست رژيم و بويژه روش ساواك،  شكنجه و برخي چشم
اما در مواردي جانب انصاف را رعايت كرده و دربارة دخالت ها و زياده روي 

» بازي دستگاه با جناح روحانيت«ز جمله هاي ساواك اشارات دقيقي دارد. ا
گر چه تعدادي از افراطيون اين حركت [اشاره به قتل “است كه مي گويد: 

ها بوده] در بعد از وقايع مرداد سال  ها و حوادثي كه روحانيت عامل آن
، به مجازاتهاي سنگيني رسيدند، ولي عدم قاطعيت كافي و قلع و 1332

هاي زير زميني و  اهميت ندادن به فعاليتو باالتر از آن، قمع آنها، 
هاي چپ  پشت پردة اين گروه، كه ظاهراً براي محدود كردن حركت

نديده گرفته ميشد، در بوجود آمدن حوادث وحشتبار سالهاي بعد، 
اي  نقش عمده 1357و سپس واقعة بهمن  1342يعني حادثة خرداد

 . تأكيد از من است)76(ص.” داشت.
اوين، زماني كه تعدادي از آخوندها، سران من خود در زندان   

رژيم آينده، را به بند يك اوين آوردند، شاهد بودم كه رفتار ساواكي ها 
(منوچهري/هوشنگ ازغندي، تهراني، عضدي و سايرين) تا چه حد آشكار و 

واقع، سياست   رسوايي متفاوت از رفتار با چپ ها بود. اين رفتار، يا در
دها در زندان نيز هميشه متفاوت بود، و نه البته بنا ساواك در برابر آخون

ها و  باحترام كسوت روحانيت، بلكه بعنوان نوعي رشوه براي مطيع بودن آن
بهره برداريهاي سياسي و تضعيف چپ. اما رفتار ساواك با آخوندها از سال 

، يعني پس از جدايي بخش ماركسيست مجاهدين، بر اساس 1354
) پس از تحوالتي كه در سازمان 3شد.( سياستي حساب شده عمل

رخ داد، تعدادي از آخوندها كه از مجاهدين  1354مجاهدين خلق در سال 
كردند دچار ترديدهايي شدند و باالخره به اين  حمايت باصطالح معنوي مي

ها بردارند. همين امر سبب شد تا  تصميم رسيدند كه حمايت خود را از آن
ن خود باالخره به يك سري تعاريف مشخص از آخوندها در مشاوره هاي ميا

 -»يك فَتوا يا به عبارت بهتر يك تصميم«برخي مسايل برسند و بصورت 
ي »فتوا«برسند. پس از مدتي ساواك از اين  -گويد  آنطور كه منتظري مي

نهاد مي دهد كه ما حاضريم  ها پيش آخوندها اطالع پيدا مي كند و به آن
دهاي متفاوت تقسيم كنيم تا نظرات خود را تبليغ ها و بن شما را در زندان

خواهند.  تر از ساواكي ها بودند براي پاسخ وقت مي كنيد. آخوندها كه زرنگ
ي  رسند كه بهتر است همه ها پس از مشورت با يكديگر باين نتيجه مي آن
شان از افراد  ها با توجه به شناخت ها را به يك بند معين ببرند، بعد آن آن

ها  ها بخواهند نزد آن كنند از ساواكي هر كس را كه آنها انتخاب ميمذهبي 
ي مجاهدين  بياورند. بعد در فضايي مناسب با طرح نظرات خود درباره

ها و مسايل ديگر از جمله  مسلمان و مجاهدين ماركسيست و كمونيست
ها و  شان با كمونيست مسأله شهادت و شهيد و روند جنبش مذهبي و روابط

يرو، از طريق اين افراد نظراتشان به بندها و زندان هاي ديگر منتقل غيرو غ
شود. در همان بند يك اوين باز من شاهد بودم كه چه كساني از بندهاي 

شدند و پس از يك، دو، سه هفته يا تا هر  ديگر زندان اوين به آنجا آورده مي
شان  ند قبليرسيدند، به ب دادند يا به نتيجه مي ها تشخيص مي زماني كه آن

برگردانده مي شدند. از بين كساني كه به بند يك آوردند دو نفر در برابر 
آخوندها ايستادند؛ يكي عباس مدرسي فر بود كه با متانت و آرامش 

ها برخورد كرده، و  اش براي من تعريف كرد كه چگونه با آن هميشگي
برگشت.  ديگري علي محمد تشيد بود كه با عصبانيت و خشم به بند خود

ديگران، مثل محسن رفيق دوست، يك الت بي سروپاي بار فروش ميدان و 
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عزت شاهي، حاج عراقي و... با آخوندها، بنا باصطالح آخوندي، بيعت كردند. 
اين جريان از ابتدا تا آخر با همكاري و هماهنگي ساواك انجام شد. حاال 

حاشا كنند خود خواهند اين موضوع را چگونه توجيه يا  آقاي ثابتي مي
دانند كه جزئيات اين برنامه با نظر و مشورت  دانند، اما ايشان بي ترديد مي

او انجام گرفته و همينطور تمام شگردهاي ديگر براي بدست آوردن دل 
آخوندها. از جمله دو جلسة ناهار چلوكباب با حضور سرتيپ معتضد، معاون 

تهراني، جوان و... و سياسي نصيري، منوچهري (هوشنگ ازغندي)، عضدي، 
از آخوندها طالقاني، منتظري، مهدوي كني، الهوتي، هاشمي رفسنجاني، و 
بقيه در بند يك اوين، طبقة باال، پيش از ورود نمايندگان صليب سرخ و 

ي باصطالح ناهار كه از پيش از ظهر تا  حقوق بشر. حاال در اين دو جلسه
اند، آقاي  گفت و گو كردهي چه مسايلي  نزديك غروب طول كشيد، درباره

ثابتي بايد پاسخ دهند، چون آخوندها كه مسلماً از بيخ حاشا خواهند كرد. 
منتظري در خاطرات خود، وقتي بطور غير مستقيم از او در اين باره سؤال 

كند. او اين مذاكرات  مي كنند، بنحو شوخي آميزي آن را لوث مي
ا مانند يك تصادف كوچك و ر –الاقل از طرف ساواك  –ريزي شده  برنامه

دهد و به يك ديدار  در حاشيه تعريف مي كند؛ مكان آن را تغيير مي
آمد و ناهار  همين عضدي گاهي اوقات مي“تصادفي عضدي تقليل مي دهد: 

جوري جذب كند.  خواست ما را اين خورد، به خيال خودش مي را با ما مي
چون  –ن روز كباب آوردند يك دفعه آمده بود آنجا، ناهار هم آنجا ماند، آ

  ) 4”(تر آوردند دانستند عضدي اينجاست ناهار آن روز را چرب مي
اش در برابر  ي احترامي كه براي منتظري، بعلت ايستادگي من، با همه

خميني وتفاوتهايش با آخوندهاي ديگر، قايل هستم، اما پرهيز ايشان از 
هاي ناگفته در  واقعيتتوانم به هيچ قيمتي ببخشم.  گفتن واقعيت را نمي

اين رابطه، بنظر من، بطور جدي قابل تأمل هستند. در اين ميان، نقش 
ساواك مسلماً بسيار برجسته و قابل اهميت است. جمهوري اسالمي فرزند 

ي رژيم سلطنتي پهلوي است؛ اين ناروا نيست، اين حقيقتي انكار  حرامزاده
 ناپذير و حكم امروز تاريخ است.

  
 پانوشت:

در  1957) ژورناليست كمونيست فرانسوي كه در سال Henri Allegهانري آلگ ( - 1
شود و براي گرفتن اطالعات، او را زير  الجزاير توسط نيروهاي امنيتي فرانسه دستگير مي
نظير دورة شكنجه ها را با سربلندي طي  وحشيانه ترين شكنجه ها مي برند. او با مقاومتي بي

باز كند، شكنجه گران را در خشم فرو خورده شان خلع سالح مي كند و بي آنكه دهان  مي
اند  سازد. در دوران باز داشت خود شرح دستگيري و شكنجه هايي را كه بر او اعمال كرده

و با مقدمة  La Questionنويسد و پنهاني از زندان خارج مي كند. كتاب او با عنوان  مي
ردم فرانسه با ناباوري و حيرت، در برابر جناياتي دهد و م ژان پل سارتر، فرانسه را تكان مي

ها روا داشته  گيرند كه پانزده سال پيش از آن، نيروهاي اشغالگر آلمان نازي، بر آن قرار مي
بودند. زندگي و تجربة هانري آلگ بسيار جذاب و آموزنده است. او اكنون در پاريس زندگي 

هاد دوست ارجمندم همنشين بهار، مي كند. عنوان فارسي كتاب هانري آلگ به پيشن
 ترجمه شد.» استنطاق«
عبدالوهاب شهيدي اتفاقاً از خويشان بسيار نزديك پدري من است، و من از او خاطرات  - 2

فراموش نشدني زيبايي مربوط به دوران كودكي و نوجواني ام دارم. او و برادر يزرگترش 
پنج سالگي كه -د بودند و من از چهارآقاجان شهيدي از بازيگران قديمي تئاتر جامعة بارب

 اي بياد دارم همراه پدرم به اين تئاتر مي رفتم، خاطرات زنده
ضروري است در اينجا تأكيد شود كه در خاطرات حسينعلي منتظري، برخي چيزها  - 3

دربارة نجس و پاكي، و » فتوا يا به عبارت بهتر يك تصميم«دقيق نيست. بطور مثال موضوع 
نمي پردازد و علت اصلي آن را به زماني ديگر   ، كه منتظري به طور كامل به آنقضاياي ديگر

ها در بند يك اوين بودند و يا چرا  و مسأله اي متفاوت ربط مي دهد؛ يا در مورد زماني كه آن
ها را به اين بند آوردند و بسياري اتفاقات و مسايل ديگر، نا دقيق و گاه مغشوش هستند  آن

ها پرداخت. در پشت اين بظاهر سهو يا سهل انگاري، بنظر من  ي ديگري به آنكه بايد در جا
 220تا  210تالشي آگاهانه براي گريز از بازگويي واقعيت پنهان است. دقت در صفحات 

كه  216خاطرات منتظري، برخي خطوط در اين زمينه را ميتواند روشن سازد، بويژه صفحة 
گويد كه بيشتر به شوخي نزديك  ها چيزهايي مي د آنمنتظري راجع به عضدي و آمدن او نز
 است تا واقعيتي كه در زندان گذشت.

 216، ص.1379، آيت اهللا حسينعلي منتظري، شركت كتاب، چاپ اول: زمستان خاطرات - 4
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  تنيدگي ساواك با شكنجه

  و قتل هاي زنجيره اي! 
  

  اشرف دهقاني
  

پرويز ثابتي، مديركل دايره سوم  با "صداي آمريكا"گفتگوي تلفني اخير 
كه خود نوعي بازار گرمي  -ساواك در مورد كتاب هنوز منتشر نشده وي 

براي اين كتاب هم بود، توجه بسياري از فعالين سياسي را به خود جلب 
كرده است. اين كتاب توسط فردي به نام عرفان قانعي فرد طي گفتگو با 

  پرويز ثابتي، تنظيم شده است.
وضوع مهم بحث در اين مورد، چرائي به ميدان آمدن و يا دقيق تر يك م  

به ميدان فرستاده شدن پرويز ثابتي پس از گذشت سه دهه از سقوط رژيم 
شاه مي باشد. آيا اين امر با تالش هائي مربوط است كه امروز از طرف 
 -محافل امپرياليستي براي آلترناتيو سازي در مقابل رژيم جمهوري اسالمي

راستاي خط استراتژيك جنگي امريكا در كشورهاي تحت سلطه و در  در
گيرد!؟ موضوع  صورت مي - جهت مقابله با انقالب توده هاي تحت ستم ايران

اين شخص كه ديگر، طرف گفتگوي ثابتي يعني عرفان قانعي فرد است. 
دائماً به راحتي بين ايران و آمريكا و اروپا و كشور هاي ديگر رفت و آمد 

با چه مجوزي از رژيم جمهوري اسالمي يا به عبارت ديگر در چه كند،  مي
اي با وزارت اطالعات اين رژيم براي گفتگو با رئيس اداره امنيت  رابطه

داخلي ايران در دوره شاه، به آمريكا سفر كرده و دست اندركار انتشار كتاب 
به  دادن "خاتمه"كسي است كه ظاهراً مخالف جمهوري اسالمي و خواهان

دريك كالم عرفان قانعي فرد كيست؟ گفته مي شود آن مي باشد!؟  "عمر"
كه وي پسر برهان قانعي فرد، فرماندار مريوان در دوره جنگ خونين 
جمهوري اسالمي با مردم مبارز كرد مي باشد، و خود وي  با مزدوران بنامي 

ان كه چون محسن رضائي، فرمانده پيشين سپاه پاسداران و روح اهللا حسيني
هائي چون قائم مقام دادستان انقالب اسالمي داشت  در وزارت اطالعات شغل

و از مدافعين سعيد امامي، مشاور وزير اطالعات وقت و متهم به قتل هاي 
اي بود و بعد مشاور سياسي و امنيتي احمدي نژاد شد و سمت  زنجيره
باط بوده و را نيز داشته است، در ارت "مركز اسناد انقالب اسالمي"رئيس 

مورد پشتيباني آنها قرار دارد. به طور كلي، اين مسأله مطرح است كه عرفان 
قانعي فرد چه وجه مشتركي با پرويز ثابتي دارد كه مورد اعتماد وي قرار 
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گرفته تا در گفتگو با ثابتي كتابي تنظيم و به خورد خوانندگان، چه در 
االتي هستند كه براي تمام ايران و چه در خارج از كشور بدهد؟ اينها سئو

كساني كه تحت سيطره رژيم هاي ديكتاتور زندگي كرده و به تجربه 
هائي چون رژيم جمهوري اسالمي در چه ابعادي  اند كه ديكتاتوري دريافته

دانند كه اين رژيم بي  به خفه كردن هرگونه صداي مخالفي مشغولند و مي
دهد تا پاي گفتگو با  نميدليل اجازه سفر به خارج از كشور به هر كسي 

مخالفين رژيم جمهوري اسالمي بنشيند، مطرح است. تعمق روي 
هاي فوق و اطالع از اين كه عرفان قانعي فرد با دستجات مختلف  سئوال

مخالفين جمهوري اسالمي حتي در حزب دموكرات كردستان ايران كه 
ته است، سابقه جنگ با رژيم متبوع قانعي فرد را دارد به گفتگو پرداخ

هاي شخص مزبور  گوياي مسايل مختلف و از جمله اين امر است كه فعاليت
بدون آن كه مورد تاييد وزارت اطالعات و كل رژيم ديكتاتور جمهوري 

توانسته انجام شود؛ و از اينجا به اين  اسالمي قرار داشته باشد، اساساً نمي
تحت ستم ايران، هاي  برد كه از طرف دشمنان توده توان پي موضوع هم مي

ها و چه كارهائي در حوزه ايدئولوژيك در جهت انحراف افكار  كدام روش
گيرد. اما،  تا جائي كه به طور مشخص به گفتگوي عرفان  مردم صورت مي

قانعي فرد با پرويز ثابتي مربوط است، تنها در روند بررسي ارتباط وزارت 
از كشور مي توان به اطالعات جمهوري اسالمي با اعضاي ساواك در خارج 

  هاي فوق دست يافت. پاسخ سئوال
نكته مهمي را در اينجا بايد مورد تأكيد قرار داد و آن اين است كه بر خالف 

در رژيم شاه هم فقط سركوب وسيله حفظ نظام حاكم نبود. تصور رايج، 
ولي اگر در دوره شاه عالوه بر سركوب مبارزين و مخالفين رژيم، از هر روش 

ري ديگر و از جمله مبارزه ايدئولوژيك از طريق انتشار كتاب و مجالت و ابزا
شد، همه اينها در جمهوري اسالمي با  و غيره براي حفظ نظام استفاده مي

ابعادي بسيار فراتر از دوره شاه در جهت حفظ سيستم سرمايه داري حاكم 
ازه در واقع، به همان اند .شوند و حاكميت سياسي موجود بكار گرفته مي

هاي جمهوري اسالمي با  كه سركوب جامعه و شكنجه در زندان
شدت و ابعادي فراتر از رژيم شاه در جريان است، به همان اندازه نيز 
در اين رژيم،  توجه به كار در حوزه نظري و ايدئولوژيك جهت 
تحريف واقعيات و اشاعه دروغ و شايعه جهت گمراه ساختن افكار 

و ابعادي بسيار وسيع تر از گذشته جريان عمومي در جامعه با شدت 
بيهوده نيست كه جمهوري اسالمي امروز خدمت گزاران تاريخ نويس، دارد. 

پژوهشگر، تحليل گر سياسي، اجتماعي، و فلسفه و اقتصاد دان و غيره كه 
خيلي از آنها هم از دانشگاه هاي اروپا و آمريكا فارغ التحصيل شده اند، به 

كه يكي از آنها همين عرفان قانعي فرد است كه  -دارد  حد وفور در اختيار
 "مثل خيلي هاي ديگر در رژيم جمهوري اسالمي عنوان پرطمطراق 

هرچقدر هم براي را با خود يدك مي كشد. اما  "پژوهشگر تاريخ معاصر
آموزش اين به اصطالح تاريخ نويسان و به اصطالح پژوهشگران و 

شده باشد، آنها به اين دليل ساده غيره در دانشگاه ها بودجه صرف 
كه قادر نيستند از دانش و آموخته هاي خود براي كشف حقيقت 
استفاده كنند، بلكه درست برعكس بايد هر چه فرا گرفته اند را به 
طور آگاهانه در جهت كدر و سياه كردن چهره شفاف حقيقت بكار 

ابل اتكاء گيرند، لذا، آنها از كار خود جز محصولي بي ارزش و غيرق
در چنين روالي است كه قانعي فردها كتاب نمي توانند عرضه كنند. 

اي به  نويسند؛ و به همين دليل هم جاي تعجب نيست كه در مصاحبه مي
با صداي امريكا، قانعي فرد را در دفاع آتشين از  1390تاريخ يازده مهر ماه 

اش  با مقامات  نيساواك مي يابيم. او كه ظاهراً بايد با توجه به روابط عل
جمهوري اسالمي نظير رضايي و حسينيان، عليه ساواك سخن بگويد، 
برعكس به تطهير اين نهاد جنايتكار و ضد خلقي (و از اين طريق در واقع 
به تطهير وزارت اطالعات كه در تداوم ساواك شاه ايجاد شده) پرداخته و 

سيا (سي آي اي) كوشد آن را نهادي مستقل از سازمان  دراين مصاحبه مي
هم نبوده  "ناموفق"گويد كه ساواك در كار خود  آمريكا جلوه دهد. او مي

است و اگر نتوانسته از سقوط رژيم شاه جلوگيري كند، اين به عدم موفقيت 
ساواك مربوط نمي شود بلكه تقصير از خود شاه بود كه به حرف ساواك 

ي آمريكا همين موضوع را داد!! اتفاقاً ثابتي هم درمصاحبه با صدا گوش نمي
شاه خوب است  "شد كه  عنوان كرد. جالب است كه پيش از اين گفته مي

، ولي حال كه شاه مرده است، تبليغات بر عكس "ولي اطرافيانش بد هستند
شده. حاال بايد به مردم بباورانند كه اطرفيان شاه خوب بودند و خود شاه بد 

ر سر شاه، ساواك او و جنايتكاران بود، تا با شكستن همه كاسه كوزه ها ب
مرتبط با آن را از همه جنايات انجام شده در دوره شاه مبرا جلوه دهند. اما 
تا جائي كه به سخنان قانعي فرد مربوط است، در تجزيه و تحليل سخنان 
وي الزم است روي اين نكته تعمق شود كه با توجه به اين كه وزارت 

ساواك رژيم شاهنشاهي است، واضح است اطالعات جمهوري اسالمي ادامه 
كه ساواك را تحت فرمان سازمان جاسوسي امريكا خواندن و اطالق 

"عدم موفقيت به آن، پاي وارث بر حق ساواك يعني اين دستگاه  "ضعف
دوم سركوب و شكنجه را هم خواهد گرفت. در واقع، قانعي فرد درست در 

هاست از طرف وزارت  ه سالپردازد ك راستاي خطي به دفاع از ساواك مي
هاي رنج ديده ايران آشكارا  اطالعات جمهوري اسالمي در ضديت با توده

شرم شكنجه و سركوب مردم مبارز ايران كه  تعقيب مي شود؛ و اين نهاد بي
اي به اين وظيفه  وظيفه دفاع از ساواك را هم به عهده گرفته، امروز به گونه

  شت به دهان مي مانند.ها انگ عمل مي كند كه خود ساواكي
خواند، تا جائي كه به جامعه ايران  ساواك مي "موفق"آنچه قانعي فرد، كار 

شود جز به معني سركوب و تحميل اختناق سياه به مردم مبارز  مربوط مي
ها در حق بهترين و آگاه ترين فرزندان  ترين شكنجه ايران و اعمال وحشيانه

قانعي فرد امور طبيعي بوده و هستند كه  ايران نيست. ولي اينها گويا از نظر
سازماندهندگان آن كار  "پرستيژ"و  "فرهنگ"، "شعور"حتي دليل بر 

شود. آخر همين فرد در ادامه كار دفاع از ساواك، حتي يكي  هم مي "موفق"
براي  "يك آدم با شعور، داراي فرهنگ"از رؤساي كل آن، حسن پاكروان را 

!! به راستي "براي ايران يك پرستيژ بود"گويا كند كه  نسل جوان معرفي مي
چگونه ممكن است چنين ادعائي را در مورد كسي كه سر دسته قاتلين و 
سرشكنجه گران يك دستگاه مخوف بود، اباطيلي ارزان به حساب نياورد!؟ 
  اظهارات فوق الذكر قانعي فرد را در لينك زير مي توان مشاهده كرد:          

http://www.youtube.com/watch?v=GTNQfjSwh0I  
در برخورد به شخص پرويز ثابتي با توجه به اين كه شغل ناشريف او در 
ساواك به بخش شكنجه و قتل جوانان كمونيست و مبارزين و مخالفين 

سرشكنجه گر "نوان  رژيم شاه مربوط بود، اغلب از او به درستي به ع
سرشكنجه گر ساواك ياد مي شود. اما، واقعيت اين است كه  "ساواك

در جدال با "بودن، تنها يكي از جرم هاي پرويز ثابتي است. دركتاب 
 نگارنده، ، "60خاموشي، تحليلي از زندان هاي جمهوري اسالمي در دهه 

 شكنجه، ": ستا كرده تعريف گونه اين را سياسي زندانيان مورد در شكنجه
 مورد در را آن كه باشد مي استثمارگر طبقات هاي حكومت دست در ابزاري
 مورد در چه – اند خاسته بپا جامعه بر حاكم ستم و ظلم برعليه كه كساني

و  "بكار مي برند. -نقالبي و چه در مورد توده هاي آگاه و مبارزا روشنفكران
كلي سركوب مبارزات جاري هدف از اعمال شكنجه، به طور "گفته شده كه 

.  بر اين اساس، اگر به "در جامعه و تحت سلطه نگاه داشتن توده ها است
اين واقعيت توجه شود كه ثابتي وظيفه كنترل امنيت داخل جامعه در 
جهت حفظ رژيم شاه را در ساواك به عهده داشت كه معني آن در عمل جز 

كارگران و ديگر توده  خفه كردن هرگونه فرياد اعتراض در گلو و سركوب
ايران و در يك كالم تحميل اختناق و ديكتاتوري بر جامعه   ستم هاي تحت

نبود، و شكنجه در زندان ها هم درست براي همين هدف بكار مي رفت، 
آنوقت مي توان متوجه شد كه اين عنصر تبهكار و جنايتكار رژيم سلطنتي 

ر ساواك بودن در زندان شاه، جرمي حتي شنيع تر و بزرگتر از سرشكنجه گ
را بر گردن دارد. به واقع جرم بزرگتر پرويز ثابتي تحميل يك زندگي مملو 

ها تن از كارگران و زحمتكشان و كالً به  از مصيبت و شكنجه به ميليون
هاي محروم جامعه ايران در طول تمام دوره خدمتش در ساواك مي  توده

   باشد.
كنم. اين  جرم هاي مشخص ثابتي اشاره ميدراينجا تنها به يكي دو نمونه از 

مديركل دايره سوم ساواك، طراح اصلي نفوذ دادن مأموران ساواك در بين 
جمع يا گروه جوانان روشنفكر و مبارز ايران و بعد دستگيري و يا در مواردي 

هاي ظاهراً  چنين او طراح اصلي ايجاد تشكل قتل مخفيانه آنها بود. هم
م انداختن جوانان انقالبي و متعهد ايران بود. دو تشكل مبارزاتي براي به دا

طراحي شده ظاهراً مبارز ولي در واقع پليسي ثابتي به عنوان مرد دوم 
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ساواك كه ضربات بزرگي به جنبش خلق ما در راه  پيشرفت و ترقي جامعه 
تشكيالت تهران حزب "ايران زد، يكي تشكلي بود در دهه چهل به نام 

بعداً در آذربايجان و خوزستان هم شعبه زد. توصيف ضرباتي كه البته  "توده
كه اين تشكيالت به مردم ايران وارد آورد، در اينجا مقدور نيست، فقط يك 

در سال  "گروه جزني"قلم از آن ضربات به دام انداختن رفقاي انقالبي 
در شرايطي كه 1354و از بين بردن اين گروه بود. در فروردين سال  1346

ال از محكوميت آن رفقا مي گذشت، تحت رياست همين مدير كل هشت س
خانه ساواك، پرويز ثابتي بود كه توطئه قتل آن رفقا به همراه دو  سالخ

انقالبي مجاهد ريخته شد و آن مبارزين با گلوله هاي مأموران ساواك در 
  تپه هاي اوين در خون خود غلطانده شدند.

،  فردي به نام "شكيالت تهرانت"در رأس تشكيالت پليسي معروف به 
عباس شهرياري نژاد قرار داشت كه وقتي وي با به بازي گرفتن رهبري 

اش موفق  به قتل تيمور بختيار اولين  حزب توده، از طريق همكاران ساواكي
برد، گرديد، پرويز ثابتي با  رئيس ساواك متمرد شاه كه در عراق بسر مي

ش تلويزيوني ظاهر شد و در حالي كه ، در يك نماي"مقام امنيتي"عنوان 
ناميد،  قدرت ساواك را به رخ مردم كشيد.  "مرد هزار چهره"شهرياري را 

ثابتي در آن شو تلويزيوني تا آنجا كه توانست به تحقيرمردم  و ايجاد رعب و 
وحشت در ميان آنان پرداخت و تهديد كنان تأكيد كرد كه گويا مأموران 

ارند و هيچ كس را ياراي مقابله با ساواك و رژيم ساواك در همه جا حضور د
شاه نيست. البته هنوز چند ماهي از اين قدرت نمائي ثابتي در مقابل مردم 

هاي چريكهاي فدائي خلق در سياهكل، در  گذشت كه غرش گلوله نمي
آن مردك  "مرد هزار چهره"آنها طوفاني بپا كرد و  "جزيره ثبات و امنيت"
  چندي بعد به دست رزمندگان فدائي، اعدام انقالبي شد. نيز "مقام امنيتي"

عنصر خائني  "فرار"مورد ديگر از طراحي هاي پليسي پرويز ثابتي، طراحي 
به نام سيروس نهاوندي از زندان (براي طبيعي جلوه دادن فرار ساختگي 

اي به دست وي شليك كرده بودند)* در  سيروس نهاوندي، حتي گلوله
توسط  "سازمان آزاديبخش خلقهاي ايران"جاه و احياي هاي پن اوايل سال

اش، در دهه پنجاه خون  آن خائن بود. سيروس نهاوندي با سازمان پليسي
بسياري از جوانان مبارز و آزاديخواه ايران را بر زمين ريخت و موجب 
دستگيري و تحت شكنجه قرار گرفتن تعداد ديگري گرديد. بنابراين، حتي 

قلم از اعمال پرويز ثابتي در ضديت با مردم ايران، مي  بر اساس همين چند
اي و تبه كار پليد  توان سنگيني جرم هاي او به عنوان يك جنايتكار حرفه

  اجتماعي را به تصور آورد.
اش در جمهوري  همكيشاناز دير باز و هم امروز، چه خود ثابتي و چه 

عملكردهاي كامالً مواظبند كه اطالعات واقعي از ساواك و  اسالمي
اش در اختيار مردم ايران قرار نگيرد. در همان اوايل روي كار آمدن  ننگين

جمهوري اسالمي، سه رئيس كل ساواك (حسن پاكروان، نعمت اهللا نصيري 
و ناصر مقدم) دستگير شدند. مسلماً يك دادگاه مردمي با حضور وسيع 

هاي پشت پرده  توانست با محاكمه اين سه تن، واقعيت ها در آن، مي توده
ساواك را آشكار و در خدمت ارتقاي آگاهي مردم قرار دهد. اما سران رژيم 

هاي انقالبي ايران  جمهوري اسالمي درست به خاطر اختفاي حقايق از توده
هاي مردم  ترين توده ها، دادگاهي آزاد در حضور وسيع حاضر نشدند براي آن

اختناق و ديكتاتوري و  ترتيب دهند تا مبادا مردم ايران كه در شرايط
سانسور شديد رژيم شاه از خيلي از مسايل بي خبر و غيرمطلع و نا آگاه نگاه 

اي از  داشته شده بودند، از ميان اعترافات رؤساي كل ساواك حتي به گوشه
هاي فدائي خلق  ها پي ببرند (براي ما كه در آن زمان تشكل چريك واقعيت

ها، يكي از  برخورد تازه به قدرت رسيده را از نو سازمان داده بوديم، اين
عاليم براي شناخت ماهيت ضد خلقي جمهوري اسالمي بود). بعداً معلوم 

اندركاران جمهوري اسالمي اگر چه در شرايط خاص دوره  شد كه دست
هاي پائين ساواك را اعدام  انقالب، آن جنايتكاران و بعضي ديگر از رده

 "ساواك"ن دستگاه را براي برپائي كردند ولي بخش بزرگي از اعضاي آ
خاص خود به خدمت گرفتند. بنابراين، جاي تعجب نيست كه ثابتي هم به 
عنوان يك عنصر از دشمنان خلق، در گفتگو با قانعي فرد سعي كند كه نه 
تنها هيچ اطالع جديدي از ساواك در اختيار كسي قرار ندهد بلكه بكوشد 

از قتل و كشتار نيروهاي مبارز جامعه ها و آگاهي هاي مردم  حتي دانسته
توسط ساواك را بي اعتبار جلوه دهد. پرويز ثابتي در صداي آمريكا تالش 

كرد كه شخص خودش را از همه ننگ و جنايت هاي رژيم شاه مبرا ساخته 
بنامد، ولي او در اين  "هميشه معتقد به اصالحات بود"و خود را شخصي كه 

نست چهره زشت خود را پنهان و خونخوار بودن كار موفق نبود، چرا كه نتوا
خود را آشكار نكند. مثالً وي گفت كه شاه در اواخر به خاطر مريضي 

توانست تصميم درستي بگيرد؛ و يكي از ايرادات شاه را اين دانست كه  نمي
ها جاري نكرد و به  از نظر او گويا شاه به حد كافي خون مردم را در خيابان

داخت. ثابتي، شكوه و ناراحتي خود در اين زمينه را اين عام آنها نپر قتل
مأمورين مسلح را آوردند در خيابان بعد گفتند تيراندازي "گونه بيان كرد: 

  ."نكنيد
هائي كه پرويز ثابتي در مصاحبه با  در ادامه اين مقاله به مواردي از دروغ

دروغ ها كه يكي از آن  -عنوان كرد،  پرداخته خواهد شد "صداي امريكا"
هاي ساواك  اي است  كه در سياهچال شكنجه هاي وحشيانه مربوط به انكار

  گرفت. تحت رياست شخص وي در حق زندانيان سياسي صورت مي
اي رساند كه با  در مصاحبه مزبور، پرويز ثابتي وقاحت را به چنان درجه 

هاي قرون  وجود صدها شاهد عيني زنده كه هنوز درد و آثار شكنجه
هاي رژيم شاه را بر تن و جان خود دارند، با اين  ي ساواك در زندانوسطائ

گويا  "باشكنجه كه يك چيز غيرقانوني بود"ادعاي سخيف و مسخره كه 
اصالً مخالف بوده و شكنجه زندانيان سياسي را هم نديده است، كوشيد 

چون همه جنايتكاران مغلوب،  اساساً وجود شكنجه در ساواك را انكار و هم
  ش خود در شكنجه زندانيان سياسي را كتمان كند. نق
  

  
  

كند. اما، اين را كتمان  او از غيرقانوني بودن شكنجه در ايران صحبت مي
بودن شكنجه، به معني عدم وجود آن در اين كشور  "غيرقانوني"كند كه  مي

يك چيز "خود حكومت شاه كامالً نبوده و نيست. كما اين كه اساساً 
، با اين حال وجود داشت و با ديكتاتوري كامل هم دبو "غيرقانوني
بر اين  - "شاه بايد سلطنت كند نه حكومت"كرد. شعار معروف  حكومت مي

 -كرد مبنا كه شاه قانون اساسي را زير پا  گذاشته و برخالف آن رفتار مي
هاي طوالني درست براي استقرار يك حكومت قانوني و  شعاري بود كه سال

شد. اين يك شعار اصلي در طي دهه سي  در ايران مطرح ميحاكميت قانون 
ها و جريانات خرده  تا اوايل دهه چهل در ايران بود كه از طرف رفرميست

ماهيت بورژوائي به دليل اسير بودن در توهمات خويش و عدم شناخت 
حاكميت وابسته به امپرياليسم در ايران كه هيچ قانوني را بر نمي 

، به خطا دنبال مي شد. ثانياً،  ني پايبند نيستتابد و به هيچ قانو
واقعيت اين است كه پرويز ثابتي با سمتي كه در ساواك داشت يكي از 

هاي رژيم شاه بود. او از زمان  اصلي ترين سازماندهندگان شكنجه در زندان
آن رؤساي كل  در كنار، 1357تا سال  1336تأسيس ساواك در سال 

يس آن، تيمور بختيار گرفته تا آخرين آنها، ناصر از اولين رئ - دستگاه مخوف
امور با همه وجود با آن ها همكاري  رتق و فتققرار داشته و در  -مقدم

  داشته است. 
ساواك اساساً براي دستگيري، اذيت و آزار و شكنجه و قتل هر انسان 
آزاديخواه و يا مخالف رژيم شاهنشاهي بوجود آمده بود؛ و دستگاه مخوفي 

ها از لحاظ جسمي و روحي و  ترين انسان ه چون هيوالئي، سالمبود ك
باسوادترين، با شعورترين و با استعدادترين جوانان كشور را به درون خود 
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ريخت و  كشيد و در مدت كوتاهي يا با قتل آنها خونشان را بر زمين مي مي
گذاشت. از اين  يا آنها را زخمي و آش و الش شده و نيمه جان باقي مي

حاظ ساواك درست عكس كار يك بيمارستان خوب و مجهز را انجام ل
داد كه پذيراي بيماران رنجور و مريض و حتي در حال مرگي است كه  مي

روند و در آن بيمارستان شفا يافته و حتي  براي درمان و بهبودي به آنجا مي
كنند. با اين حال دستگاه اداري ساواك درست مثل  از مرگ نجات پيدا مي

كرد و در آن همان سيستم و نظم و انضباطي حاكم بود  ارات ديگر كار مياد
با اين تفاوت كه نوع سازماندهي و نظم  -كه در ديگر ادارات كشور برقرار بود

تر و از اين  تر و محكم و انضباط حاكم بر ساواك از هر اداره ديگر سخت
  لحاظ با ارتش قابل مقايسه بود.  

، كاركنان خود از كارمندان جزء گرفته تا ساواك مثل هر نهاد ديگر
كارمندان عالي رتبه و روساي جزء و كل خود را داشت. بازجوها هر چند در 
ميان خود درجاتي داشتند ولي همگي شكنجه گر بوده و در اذيت و آزار و 
شكنجه زنداني سياسي مستقيماً دخالت داشتند. آنها موظف بودند كه از 

هائي كه  از شيوه هاي اذيت و آزار و نوع شكنجهيعني  -چگونگي كار خود
كردند، و شگردهائي كه جهت اخذ  مي اعمالدر حق زنداني سياسي 

بردند، از وضع  اطالعات از آنها و درهم شكستن روحيه مقاومت شان بكار مي
زنداني، از حد مقاومت او در زير شكنجه، از موفقيت يا عدم موفقيت خود 

زنداني و خود آن اطالعات و خالصه از هر آنچه به در گرفتن اطالعات از 
به طور مرتب به  -كسب و كار شكنجه و آدمكشي در ساواك مربوط بود

هاي باالتر خود گزارش دهند. اين گزارشات در درجات كمتر يا بيشتر  رده
هاي شكنجه شده زندانيان سياسي  شد. حتي از تن تنظيم مي ،محرمانه

هاي با اطو داغ شده، از باسن و پشت هاي روي  عكس تهيه مي شد، از سينه
منقل جزغاله شده، از پا و دست و سينه و پشت و هر جاي ديگر بدن كه 
بازجو سيگارش را در آن فرو برده بود، از پاهاي شالق خورده و تركيده و 
آش و الش شده، از دست و پاهاي شكسته و...و... همه اينها در اختيار رده 

گرفت تا آنها بتوانند هم هر چه دقيق تر بر كار شكنجه  مي هاي باالتر قرار
گران نظارت كنند و هم از آنها در تكامل كارهاي ناشريف بعدي 
خوداستفاده كنند. به اين ترتيب همه مقامات مربوطه و اتفاقاً در درجه اول 
پرويز ثابتي به مثابه رئيس دايره سوم كه كسب و كارش مستقيماً به همين 

ترين  بوط بود، در جريان همه مسايل از امور كلي گرفته  تا جزئيامور مر
گذشت قرار گرفته  هاي ساواك تحت فرمان آنها مي مسايل كه در سياهچال

ها از  گشتند. اين روند گزارش از پائين به باال بود.  باالئي و از آنها مطلع مي
ان آنها هاي تحت فرم گزارشات دريافت شده و از هر آنچه در شكنجه گاه

كردند.  انجام اموري نظير ارائه تحليل  گذشت، استفاده هاي گوناگون مي مي
سياسي بر مبناي اطالعات بدست آمده از كار مبارزاتي نيروهاي سياسي در 
جامعه، استفاده از تجربيات بدست آمده از شكنجه و بازجوئي در جهت هر 

االخره ابالغ فرمان از چه مؤثرتر كردن كسب و كار خود و غيره و غيره...و ب
باال به پائين و از طريق ثابتي به زير دستان در شكنجه گاه ها، پروسه 
ديگري بود كه طي مي شد. همچنين مسلم است كه همه تجربيات بدست 
آمده به سازمان سي آي اي آمريكا منتقل مي شد تا مورد استفاده اربابان 

  شاه نيز قرار گيرند. 
اواك داشت، در واقع در رأس همه بازجوها يا همان ثابتي با سمتي كه در س

شكنجه گران بود و در جريان همه مسايل مربوط به شكنجه و بازجوئي قرار 
داشت و به طور كلي همه امورات ساواك از خريد وسايل جديد شكنجه 

گران به اسرائيل يا كشورهاي ديگر براي  گرفته تا ارسال بعضي از شكنجه
ف شكنجه و بازجوئي، و فراگيري طريقه نفوذ در هاي مختل آموزش روش

ميان مبارزين و غيره  تا برخورد به زندانيان سياسي حكم گرفته و از اين 
گرفت. او خود  قبيل، همه با نظر و فرمان پرويز ثابتي در ساواك صورت مي

گذشت  زد و مستقماً بر هر آنچه در آنجا مي ها سر مي شخصاً به شكنجه گاه
رد. وي همچنين  بازجويان و ديگر دست اندركاران در ساواك ك نظارت مي

داد. گاه  را در جريان نظر و فرمان هاي مقامات باال و از جمله شاه قرار مي
نيز درحضور بازجويان با بعضي از زندانيان سياسي شكنجه شده از نزديك 

دراين زمينه من به عنوان يك زنداني سياسي در دهه  برخورد مي كرد.
ه مي توانم واقعيت هائي كه در جريان آنها قرار داشته و خود شاهد پنجا
  ام را اندكي توضيح دهم. بوده

پردازم كه در ساواك تحت رياست  هائي نمي البته در اينجا به تشريح شكنجه
در  1352ثابتي در مورد خود من صورت گرفته. خوشبختانه من در سال 

هاي  آمد، توانستم هم از شكنجهفرصتي كه بعد از فرارم از زندان بوجود 
اي كه در مورد مبارزين  شده بر خودم و هم از شكنجه هاي وحشيانه اعمال

ديگر و به خصوص در مورد رفقاي اوليه و بنيان گذار چريكهاي فدائي خلق 
كه در همان سال به صورت يك كتاب به نام  -از نزديك شاهد بودم بنويسم

هاي فدائي خلق ايران منتشر  چريكاز طرف سازمان  "حماسه مقاومت"
هاي اول پس از سقوط  شد. اين كتاب در همان زمان و به خصوص در سال

اي خوانده شده و در نتيجه نيازي به بازگوئي مطالب آن  شاه در سطح توده
توانم به آن عزيزان  در اينجا نيست. در مورد نسل جوان مبارز امروز هم مي

كه هدف من از نوشتن آن كتاب صرفاً انتقال  توصيه كنم كه با توجه به اين
گونه اغراق گوئي  ها بدون هيچ تجربه به رفقايم بود و از اين رو عين واقعيت

چه در رابطه با شكنجه و چه مقاومت در مقابل آن در كتاب مزبور مطرح 
درست در بطن جريان مبارزه  "حماسه مقاومت"شده اند، و از آنجا كه 

اه نوشته شده، لذا  براي تجربه آموزي و شناخت فضا و مسلحانه در دهه پنج
شرايط واقعي جامعه ايران در اوضاع ملتهب مبارزاتي پس از آغاز مبارزه 

چنين  هاي فدائي خلق، خود به اين كتاب مراجعه كنند. هم مسلحانه چريك
كه من چگونگي  "بذرهاي ماندگار"مي توان از دو كتاب ديگر، يكي به نام 

 -در جدال با خاموشي "ام، و كتاب  زندان را نيز در آن تشريح كردهفرارم از 
كه در آن ضمن  "60تحليلي از زندان هاي جمهوري اسالمي در دهه 

هاي رژيم جمهوري اسالمي تا حدي  هاي رژيم شاه با زندان مقايسه زندان
ها در ساواك و مسايل ديگر در اين  كه مقدور بود به تشريح نوع شكنجه

رداخته ام، تجربياتي را اخذ نمود. در اينجا فقط از سرزدن ثابتي به زمينه پ
هائي رامطرح مي  ها و ديدار با بعضي از زندانيان سياسي واقعيت شكنجه گاه

  كنم.
هاي اعمال  ضمن اشاره به بعضي از شكنجه "حماسه مقاومت"در كتاب   

انانه او در زير شده به رفيق و برادر گرامي ام بهروز دهقاني، از شهادت قهرم
هاي قرون وسطائي ساواك سخن رفته است؛ و اين موضوع مطرح  شكنجه

ها و جان باختن بهروز در زير شكنجه مطلع  شده كه شاه شخصاً از شكنجه
بود و از اين لحاظ كه شكنجه گران نتوانسته بودند از او اطالعات كسب 

ا بيشتر تشريح كنند، ناراحت و عصباني شده بود. اين موضوع را در اينج
از شاه گرفته  -كنم كه خود نشانگر سطح و حد قرار داشتن مقامات باال مي

در جريان شكنجه بهترين فرزندان مردم و و از جمله  -تا پرويز ثابتي
  بزرگاني چون بهروز دهقاني مي باشد.
اي كه در همان زمان شهادت بهروز در  موضوع فوق را از زبان زنداني سياسي

به تصادف از امر فوق مطلع شده بود، تعريف مي كنم؛ و براي  زير شكنجه،
اين كه مطلب هرچه زنده تر به همان صورتي كه او شاهد بود بيان شود، 

شب بود كه مرا به  12ساعت حدود "برم:  ضمير اول شخص را بكار مي
بازجوئي بردند. در اتاق عالوه بر خطائي كه او را مي شناختم، سه چهار 

شناختم و آنها هي از اتاق بيرون  ر هم بودند كه من آنها را نميبازجوي ديگ
هاي بازجوئي را  رفته و دوباره به اتاق مي آمدند. خطائي در حالي كه ورقه

گذاشت، چند مشت و لگد به من زد و با نثار چند فحش ركيك  روي ميز مي
ها، بشين همه چيزهائي كه مي داني را بنويس.  گفت چرت و پرت ننويسي

كردم كه  كردند، احساس مي از فضاي اتاق، از اين كه با بي سيم صحبت مي
گفتم كه احتماالً گروه ديگري از بچه ها لو  اتفاقاتي افتاده و پيش خود مي

اند. مدتي از شب سپري شد كه در باز شد و شخصي با كت و شلوار  رفته
گرفتند. از  آراسته وارد اتاق شد. بازجوها همه سرپا ايستاده و دور او را

موضوعي صحبت شد كه من اول كامالً متوجه نشدم ولي شنيدم كه خطائي 
گفت: شاهنشاه چه فرمودند؟ شخص تازه وارد كه معلوم بود مقامي خيلي 
باالتر از بازجوها دارد، جواب داد كه: اعليحضرت خيلي ناراحت و عصباني 

به عالمت  شد. من در حالي كه سرم روي كاغذ بود و خودكار را ظاهراً
نوشتن تكان مي دادم، سراپا گوش شدم و سعي كردم از زير چشم آنها را 
بپايم. معلوم بود كه تازه وارد به خدمت شاه رفته بود. او سيگاري روشن كرد 

اش گذاشت. يك دفعه فضاي اتاق را  و خطائي را ديدم كه سيگاري به دهان
د. آنها فراموش كرده كردن دود سيگار پر كرد. همگي مرتب سيگار دود مي

بودند كه غير از خودشان فرد ديگري هم دراتاق است و سرشان خيلي 
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سخت مشغول صحبت بود. شنيدم كه در مورد بهروز دهقاني صحبت 
كنند و باز آن مقام باالتر گفت كه شاهنشاه از فوت بهروز خيلي اظهار  مي

نشده. در همين  تأسف كرد، بي اندازه ناراحت شد كه اطالعاتي از او گرفته
حين او شروع كرد به قدم زدن در طول اتاق و مي گفت بهروز حيف شد 
مرد، او خيلي چيزها را با خودش به گور برد. بعد يك دفعه شروع به فحش 

و خطاب به آنها مي گفت، چرا   و بد و بيراه گفتن به مأموران خودشان كرد
ا نيمه تمام ماند....!.در او را كشتيد، بهروز حيف شد، با مرگ او خيلي كاره

اين حين خطائي متوجه من شد و با  خشم و غيض تمام به باالي سر من 
آمد و آنقدر با مشت و لگد كتكم زد كه از صندلي به زمين افتادم. ورقه 
هاي بازجوئي راپاره پاره كرد و گفت مادر...برو و فكرهاتو بكن. پاسباني صدا 

ببرش بيانداز به زيرزمين....زيرزمين كرد و مرا به دست او سپرد و گفت 
شهرباني درمقابل اتاق بازجوها قرار داشت، از آنجا چند پله پائين مي خورد 

  "و به سلول ها مي رسيد... 
الزم است گفته شود كه ساواك و شهرباني تا آن زمان در حين همكاري با 

د از هم به صورت دو ارگان سركوبگر جدا از هم فعاليت مي كردند ولي بع
گسترش مبارزه انقالبيون مسلح در جامعه كه باعث تشديد تضاد فيمابين 

كميته مشترك  "آنها شد، از تركيب نيروهاي دو ارگان، كميته اي به نام 
  بوجود آمد. "ضد خرابكاري

نمونه فوق نشان مي دهد كه همه مقامات ذيربط حكومتي و حتي شخص 
ذشت، به خصوص در دهه پنجاه گ شاه در جريان آنچه در شكنجه گاه ها مي

با توجه به مبارزه سرنوشت ساز انقالبيون مسلح در اين دهه، قرار داشتند. 
كشد كه در گفتگو با  اين خود خط بطالن كامل به ادعاهاي ثابتي مي

اظهار داشت كه گويا با شكنجه مخالف بوده و گويا نه در  "صداي امريكا"
ر ساواك بود شاهد شكنجه نبوده دهه پنجاه و نه در دهه هاي قبل كه د

است. در آن مصاحبه، رئيس سالخ خانه ساواك همچنين اين دروغ را گفت 
 "زنداني سياسي را ديده است كه آنها هم  "هفت هشت نفر"كه فقط 

  . "كساني بودند كه مي خواستندمصاحبه تلويزيوني بكنند
ا جلوه دادن اگر از بحث بيشتر در مورد تالش مذبوحانه  ثابتي براي مبر

خود از شكنجه هاي قرون وسطائي معمول در ساواك بگذريم، بايد گفت كه 
اين درست است كه ثابتي از يكايك زندانيان سياسي حضوراً ديدار نمي 
كرد، ولي واقعيت اين است كه او بر اساس وظايفي كه شغلش در ساواك 

شت. يكي از ايجاب مي كرد، با بعضي از آن زندانيان از نزديك برخورد دا
آنها رفيق عباس مفتاحي، يكي از رفقاي كبير بنيان گذار چريكهاي فدائي 
خلق بود. رفيقي كه ثابتي و همكارانش در ساواك براي دستگيري او، از 
مردم استمداد خواسته و به همين منظور صدهزار تومان (مبلغي گزاف در 

صد "چريك  9ان آن زمان) جايزه تعيين كرده بودند. آري، حاال كه از مي
كه عكس اشان هنوز روي در و ديوار هر كوي و برزن در  "هزار توماني

معرض ديد مردم قرار داشت، رفيق عباس ما زنده به دست آنها افتاده بود، 
هاي بسيار  ثابتي به سراغ اين رفيق كبير رفته و در شرايطي كه آثار شكنجه

اش هويدا بود و امكان  شده بود بر تن اعمالوحشتناكي كه در مورد او 
نداشت ثابتي آنها را نبيند، در مقام سرشكنجه گر با او به گفتگو نشسته 
بود. آن طور كه من شنيدم وي براي درهم شكستن رفيق عباس مفتاحي و 

كشيدن آن رفيق مقاوم، هرگونه  "مصاحبه تلويزيوني "در آرزوي به 
  و البته بي نتيجه. -كوششي را بكار برده بود

د ديگر كه دروغين بودن ادعاي ثابتي در زمينه فوق را نشان مي دهد مور 
ساواك با ردي كه  1349با خود من بود. درسال   "مقام امنيتي"ديدار اين 

داشت، مدتها به دنبال من گشته و  از من در ارتباط  با دستگيري هاي اوليه
 نظامي، - دستگيري من به عنوان يك زن در درون يك سازمان سياسي

يكي از مسايل جدي آنها را تشكيل داده بود و به همين خاطر هم وقت 
زيادي را به اين منظور صرف كرده بودند. در نتيجه چه به خاطر شركت من 
در جنبش مسلحانه به عنوان يك دختر چريك فدائي خلق كه در آن زمان 
يك پديده جديد در جامعه بود، چه به خاطر مقاومتم در مقابل شكنجه 

ها تبديل  ها و شهرباني چي وحشيانه آنها كه به موضوع بحث ساواكي هاي
شده بود، يك روز موقعي كه من هنوز زير بازجوئي بودم مرا به اتاق بزرگي 
بردند كه عده زيادي از بازجو ها در آنجا جمع بودند. از گرد آمدن آن تعداد 

  به آنجا خص نبود كه چرا مرا بازجو در يك اتاق تعجب كردم. برايم مش

  
  

 
  
  

اند. فكر كردم كه اين هم روش ديگري از بازجوئي است. ولي اين طور  برده
بلكه تنها بعضي از آنها به  ندنبود. هيچ يك از آنها به بازجوئي از من نپرداخت

قصد تفريح! شروع به مسخره كردن من نمودند. مدت كوتاهي نگذشته بود 
آمد. همه بازجوها يك باره ساكت كه مردي با تبختر رئيس مĤبانه به آنجا 

شده و به همان گونه كه رسم بود به محض ورود او از جا برخاستند. او در 
صندلي تقريباً روبروي من نشست و پس از آن بقيه هم  نشستند. آن مرد 

مشهور نبود كه مدت كوتاهي قبل از دستگيري  "مقام امنيتي"كسي جز 
از نيست و نابود كردن به اصطالح  من باز در صحنه تلويزيون ظاهر شده و

سياهكل صحبت كرده و به قدرت نمائي  "غائله"مهاجمين سياهكل و پايان 
درمقابل انقالبيون مسلح و توده هاي تحت ستم ايران پرداخته و طبق 

( تا جائي  "جناب آقاي ثابتي"معمول ساواك را  قدر قدرت نشان داده بود. 
او راخطاب مي كردند) ابتدا حسابي مرا  كه يادم است بازجوها با اين لفظ

برانداز كرد و نگاهش را لحظه اي به صورتم دوخت ولي چيزي نگفت و 
مشغول صحبت با بازجوها شد. مسلّم است كه صحبت آنها در مورد من بود 
و ثابتي به آنجا آمده بود كه مرا از نزديك ببيند. سپس او يكي دو سئوال از 

با بازجوها پرداخت و اندكي بعد در حالي كه او  من كرد و دوباره به صحبت
  با بازجوها حرف مي زد مرا از اتاق بردند.

يك موضوع ديگر در افشاي ادعاهاي دروغ  ثابتي به كشتار مخفيانه مبارزين 
شود. ثابتي با روش قاطي  و مخالفين رژيم شاه در بيرون از زندان مربوط مي

هاي درست و حقيقي را دروغ كردن راست و دروغ با هم و آنگاه چيز
ساواك در سطح جامعه برخورد كرده  "اي قتل هاي زنجيره" خواندن، با امر

و از جمله با طبيعي خواندن مرگ صمد بهرنگي و غالمرضا تختي، اساساً 
كند. اما واقعيت اين است  هائي را بدست عمال ساواك انكار مي چنان جنايت

هاي  يفي كه در جامعه به روشكه در ميان مبارزين و انسان هاي شر
و خيلي از آنها براي  -مختلف، مخفيانه توسط عمال ساواك كشته شده اند

صمد بهرنگي و تختي تنها دو   -اند جامعه شناخته شده نيستند و گمنام
باشند. پرويز ثابتي در مورد صمد بهرنگي، نويسنده  نمونه برجسته مي

با آن آقاي  گي رفته بودصمد بهرن"مردمي محبوب مردم ايران گفت: 
(حمزه) فراهتي از رود ارس رد بشود، شنا بلد نبود و غرق شد. بعد گفتند او 
را كشتند. آقاي جالل آل احمد هم كه اين داستان را درآورده بود بعدا گفت 

( دراينجا ثابتي مطرح مي كند كه  "بله ما اين را درآورديم، بد هم نبود.
قصد داشته از  "، "آقاي (حمزه) فراهتي" با آن به قول وي صمد بهرنگي

رد شده و به  -كه اينها نام گذاشته اند -"رود ارس"يا   "آراز"رودخانه 
شوروي برود). با چنين ادعائي، مديركل دايره سوم در ساواك، ندانسته بر 
دشواري كار وزارت اطالعات جمهوري اسالمي كه توجيه مرگ صمد به نفع 

داستان آل احمد هم اختراع همين و  -ار داده ساواك را وظيفه خود قر
افزود. به اين خاطر ها ست كه ثابتي نجويده آن را تكرار كرد، 

اي خالف  ، چون تحت رژيم ديكتاتوري شاه، اگر آل احمد كلمه"نجويده"
هاي تحت  ميل ساواك حرف زده بود نمي توانست راحت بگردد و ساواكي

باشند. در حالي كه درست برعكسِ اتهام  فرمان ثابتي هم با او كاري نداشته
زوركي اينها به آل احمد، مقاله وي كه امروز هم موجود است، در آن زمان 
كوشيد هرگونه شك در مورد كشته شدن بهرنگي و تختي به دست ساواك 

اي كه  ها، ولي درست به گونه را منتفي سازد. در آن مقاله برخالف باور توده
ند، مرگ آن دو فرزند گرامي مردم، مرگي طبيعي از ثابتي امروز ادعا مي ك
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بود،  "به مرضي ناشناخته مرده"آل احمد در مدينه  "برادر"نوعي كه گويا 
  جلوه داده شده است. 

وقتي قرار به دروغ گفتن است، مشكل است كه دست اندركاران بتوانند  
به  حرفهاي خود را با هم هماهنگ كنند كه تناقض و تضادي از آن حرفها

 "فرار به شوروي"و  "رود ارس "بيرون تراوش نكند. موضوع گذشتن از 
به آن اشاره كرده ام،  "راز مرگ صمد"همان طور كه من قبالً هم در كتاب 

از اولين شايعات براي گمراه كردن ذهن ها بود. مي خواستند اين طور جلوه 
ته و خبري دهند كه چون صمد به منطقه قره داغ رفته بوده و حاال برنگش

از او نيست، پس از مرز گذشته و به شوروي رفته است. اما با پيدا شدن 
جسد به همت اسد بهرنگي، برادر مهربان وي و رفيق كاظم سعادتي، دوست 
صميمي و يكدل صمد، اين شايعه رنگ باخت. البته حتي اگر جسد هم پيدا 

ان كساني كه نمي شد هيچگونه زمينه واقعي براي پذيرش آن شايعه در مي
صمد را مي شناختند، وجود نداشت. در واقعيت امر هم نه خود آن افسر 
ژاندرمري (حمزه فراهتي) كه با صمد به قتلگاه آراز رفت و تنها برگشت و 

در عين حال متهم "اي  (!) مرگ صمد بهرنگي و به گفته"تنها شاهد"عنوان 
ون مثل ثابتي ادعا را پيدا نمود، و نه هيچ كس ديگري تا كن "به قتل او

از ارس رد بشود، شنا بلد  "نكرده بود كه گويا صمد مي خواسته است كه 
! با كمي تأمل روي اين سخنان مي توان ديد كه ثابتي با "نبود و غرق شد

افزوده و امر توجيه هايش  همپالگيكار  بر دشواريچنين ادعائي چگونه 
  .است هكردتر و  پيچيده تر خراب براي آنها را كاري 

ثابتي يكي از آخرين مزدوراني است كه براي كتمان واقعيت چگونگي كشته 
شدن صمد بهرنگي در آبهاي رودخانه آراز، اتهامات بي اساسي را عليه او و 

تكرار كرد. اما پيشاپيش  "صداي امريكا"جالل آل احمد با لكنت زبان در 
دالل، كذب همه با فاكت و شواهد الزم و با است "راز مرگ صمد"در كتاب 

اين قبيل اتهامات و دليل دفاع اين مزدوران از حمزه فراهتي، همان افسر 
ژاندارمري، يا همان تك شاهد كه پايش در قتل هاي جمهوري اسالمي در 
رستوران ميكونوس هم گير است، نشان داده شده است؛ و درست همين 

رنگي) بود كه نوشته اسد به "برادرم صمد بهرنگي "كتاب (همراه با كتاب 
پس از سال ها كه وزارت اطالعات جمهوري اسالمي تصور مي كرد كه با 

تنها "و تبرئه آن به اصطالح  "باورشكني"اش موفق به "آدينه"پروژه 
گشته، مشكوك بودن مرگ صمد را مجدداً در جامعه روشنفكري  "شاهد

تي كه دال ايران مطرح و به ثبوت رساند. با وجود اين، و عليرغم همه واقعيا
اي از ساواك مي باشد، بيائيد  بر كشته شدن صمد بدست دارو دسته

اي كه اين مردك جنايتكار  اي تصور كنيم كه صمد بهرنگي به گونه لحظه
با آن آقاي (حمزه) فراهتي از رود ارس رد بشود، شنا  رفته بود"مي گويد 

ر قانوني از . بسيار خوب، همه مي دانند كه رد شدن غي"بلد نبود و غرق شد
اش  ، در دوره ثابتي و رژيم شاهنشاهي"رود ارس"مرز كشور و در اينجا 

اي محسوب مي شد كه امروز هم چنين است. اين را نيز همه  جرم جدي
دانند كه مجازات اين جرم هرچه بود، در صورت ارتكاب افسران ارتش  مي

ورد مي شد و به آن، با آنها خيلي خيلي سخت گيرانه تر از افراد عادي برخ
ها اعمال مي شد.  مجازات خيلي بيشتري از يك فرد عادي در مورد ارتشي

حال با در نظر گرفتن اين كه صمد ما شنا بلد نبود كه خود بتواند از رود 
رد شود و بر اساس ادعاي ثابتي هم اين كار با همراهي افسر آنها،  "ارس"

وي به عنوان يك افسر  يعني حمزه فراهتي صورت گرفته، بنابراين در مورد
ژاندارمري كه مرتكب جرم تالش جهت خروج غير قانوني از مرز شده بوده 

آن هم برخورد كامالً سخت گيرانه  -گرفت منطقاً بايد برخورد صورت مي
اي! درحالي كه چنين نبود. اگر ادعاي ثابتي درست است چرا افسر آنها در 

بطه متحمل نشد؟ آن هم در همان سال هيچ مجازات و عقوبتي را دراين را
كه در آن زمان مساوي  شورويمورد جرم مربوط به خروج غير قانوني به 

بود با داشتن گرايش به كمونيسم كه خود مجازات جداگانه و شديدي 
، هيچوقت ادعاي تحمل زندان يا هر مجازات "تنهاشاهد"داشت. خود 

عات چاپ شده در ديگري را در اين مورد نكرده. تازه آن طور كه در مطبو
ايران مطرح شده او بعدها در ارتش ارتقاي مقام و درجه هم پيدا كرد و 
ستاره ديگري بر كپه يونيفورم ژاندارمري اش اضافه شد! اما تناقض آشكار 

، اساساً مدعي همراهي با "تنها شاهد"اين است كه آن افسر و يا همان 
ده است كه براي گردش صمد براي گذشتن از رودخانه آراز نيست و ادعا كر

و تفريح با صمد بهرنگي به آن منطقه رفته بود. در داستان وي اتفاقاً تأكيد 
بر اين است كه صمد اصالً در كنار رودخانه ايستاده بود و خود او هم در 

اي از او مشغول شنا بود كه گويا ناگهان چاهي زير پاي صمد باز مي  فاصله
   شود و بقيه داستان...

هرچه اينها بيشتر براي جان باختن صمد بهرنگي درآبهاي  مي بينيد
رودخانه آراز توجيه مي تراشند، دستشان بيشتر رو مي شود. به هر حال، 

با حمايت  "تنها شاهد"حل معماي مطرح شده در باال را بهتر است خود آن 
 براي  "نخبه"كنندگانش در ساواك و وزارت اطالعات حل نمايد. قانعي فرد

در  "پژوهش "وزارت اطالعات جمهوري اسالمي هم  فرصت دارد با  دستگاه
!!، تا كتاب ثابتي منتشر نشده و به بازار "تاريخ معاصر"اين تناقض مربوط به 

  نيامده، اين تناقض را هم به نفع ساواك، حل كند!
اين مقاله را با ذكر اسنادي كه مبين شدت شكنجه هاي اعمال شده در دهه 

ك بر چند تن از صديق ترين و پاك باخته ترين فرزندان پنجاه در ساوا
  مردم است به پايان مي برم.

يكي از نمونه ها در آن اسناد، رفيق كبير مسعود احمدزاده، تئوريسين 
چريكهاي فدائي خلق و يكي از بنيانگذاران آن مي باشد. صرف  نظر از 

فدائي، تمام موضع انقالبي رفيق مسعود احمدزاده به مثابه يك كمونيست 
كساني كه او را از نزديك مي شناختند از درجه هوش و ذكاوت و 
استعدادهاي شگرفش با شگفتي ياد كرده اند. رفيق حميد اشرف جداً معتقد 
بود كه رفيق مسعود يك نابغه بود. من شخصاً بارها از او شنيده ام كه مي 

مسعود يك  گفت كه مسعود با افراد عادي فرق داشت و تأكيد مي كرد كه
نابغه بود. وقتي انسان بياد مي آورد كه ديروزجنايتكاران ساواك و امروز 
جانيان وزارت اطالعات چه جوانان با استعداد و چه گوهرهاي گرانبهائي را 
از آغوش مردم ايران گرفته و نيست و نابود كرده و مي كشند؛ وقتي بياد 

و بي فرهنگ و كثيف، با مي آورد كه عالوه بر اين، اين جانيان بي شعور 
تحميل چه شرايط مختنق و با چه ديكتاتوري و سركوب از رشد و شكوفائي 
استعدادهاي جوان جامعه ايران جلوگيري مي كنند، وقتي معلوم مي شود 

را از بين برده  "سرمايه هاي كشور"كه با چنين اعمالي آنها چگونه به قولي 
ران بسته و مي بندند، آنوقت نقش و مي برند و راه را بر پيشرفت جامعه اي

اين جانيان تبه كار مرتجع در گذاشتن چوب الي چرخ تكامل تاريخ و در 
عقب نگهداشتن جامعه ايران، باز هم با برجستگي بارزي خود را نشان مي 

  دهد.
سند ياد شده، از گزارش يك حقوق دان فرانسوي به نام نوري البال تهيه 

اهي كه براي محاكمه رفيق مسعود احمدزاد در دادگ 1350شده كه در سال 
و رفقاي ديگر تشكيل شده بود، حضور داشت. اين گزارش از يك شاهد 
عيني مورد قبول در مجامع بين المللي، به عنوان يك سند در همان زمان 
در سطح جهان پخش شد. نوري البال، از رفيق مسعود به عنوان  مهندسي 

احمدزاده در يك لحظه  "برده و مي نويسد: كه رژيم بعداً اعدامش كرده نام 
كه فرصتي پيدا كرد، پيراهن خود را در آورد و آثار شكنجه را روي بدنش 
نشان داد...بخش مياني سينه و شكمش را جاهاي جراحت و سوختگي 
عميق كه توي هم پيچ خورده بود، تشكيل مي داد. منظره اي وحشتناك 

حتي بدتر از قسمت جلو بود. يك بود....سوختگي ها و جراحات پشت اش 
مستطيل كامل در پشت اش حك شده بود كه از خطوط متصل بافت هاي 
در هم سوخته تشكيل مي شد. حتي در داخل اين مستعطيل جاهاي 
سوختگي كوچكتري برق مي زد. حدس مي زنم كه پهناي آثار ميز فلزي بر 

فرد هاليدي  (نقل قول فوق از كتاب "سانتي متر بود 22پشت اش حداقل 
  اخذ شده).   "ديكتاتوري و توسعه سرمايه داري در ايران"به نام 

 عفو اسناد سايت) 1976 نوامبر( ايران مورد در الملل بين عفو گزارش "در 
 مطرح نيز صورت اين به الذكر فوق واقعيت  ،" ششم صفحه  – الملل بين
  :است شده

وريت خود در ايران كه به وكيل فرانسوي نوري البال ، در گزارشي از مام"
نمايندگي از طرف سازمان بين المللي وكالي آزاديخواه كه در ژانويه/فوريه 

صورت گرفت ، به مشاجره لفظي بين يك متهم به نام مسعود  1972سال 
احمدزاده و دادستان اشاره مي كند كه در آن احمدزاده اظهار مي دارد كه 

نجه بدست آمده است.  در پروسه {آن به اصطالح} اعتراف نامه او با شك
خارجي  "روزنامه نگار"محاكمه، احمدزاده به تصور اين كه نوري البال يك 
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است، به ناگاه ژاكت خود را باال كشيد و جاهاي سوختگي وحشتناكي بر 
روي شكم و پشت خود كه به نظر مي رسيدند چندين ماه قديمي هستند 

آن حادثه ، يك متهم ديگر به نام را به وكيل مذكور نشان داد.  به دنبال 
ناصر صادق در حين گفتگو با وكيل نوري البال اظهار داشت كه مسعود 
احمدزاده و متهم ديگري به نام بديع زادگان به وسيله ميزي كه در وسط 

داغ مي شود ، سوخته شده اند.  بديع زادگان بعد از  "حرارت سفيد"آن با 
شد، به طوري كه به كمك بازوان و با  آن از ناحيه عضالت پائين بدن فلج

    "كشيدن بدن خود بر روي زمين به جلو مي رود... 
علي اصغر بديع زادگان يكي از مبارزين انقالبي سازمان مجاهدين خلق 
ايران بود كه همانطور كه گزارش مذكور بيانگر آن است وي با وفاداري به 

مقابل بازجوهاي شكنجه خلق و آرمان هاي انقالبي خود، تا به آن حد در 
گرش مقاومت كرده بود كه شرح حال فوق بيانگر آن است. در گزارش نوري 
البال همچنين از جان باختن بهروز دهقاني در ريز شكنجه به نقل از مجاهد 
انقالبي ديگر به نام ناصر صادق كه شجاعانه اين موضوع را در دفاعيات خود 

است. در مورد شدت شكنجه هاي  در دادگاه عنوان كرده بود، سخن رفته
اعمال شده به رفيق بهروز دهقاني، كافي است به گزارش پزشك قانوني 
خود دم و دستگاه پرويز ثابتي رجوع شود كه همزادان وي در دستگاه 

چريكهاي "وزارت اطالعات جمهوري اسالمي، آن را در كتابي تحت عنوان 
درج كرده اند. با وجود همه  "1357فدائي خلق از اولين كنش ها  تا بهمن 

آن شكنجه ها، مزدوران ساواك اين فرزند صديق كارگران و توده هاي رنج 
 جان از پس هم مدتي هنوز واقع در و –ديده ايران را حتي تا لحظه مرگ 

 قساوت و رحمي بي درجه بيانگر كه امري بودند، بسته تخت به اش، باختن
     .بود ساواك كاركنان و كاران اندر دست

مي دانيم كه دشمنان كارگران و ديگر توده هاي تحت اختناق و 
هاي دست سازشان يعني از موارد مختلف "شاهكار"ديكتاتوري، گاه از 

شكنجه، جهت ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم و باز داشتن آنها از 
مبارزه استفاده مي كنند. وزارت اطالعات جمهوري اسالمي هم، از دير باز 

وه اي را براي  وادار كردن خلق رنج ديده ايران به تمكين درمقابل چنين شي
. اما ستظلم و ستم، و براي خاموش كردن آتش مبارزات آنها بكار برده ا

براي ياد آوري به اينان و سرمشق گيري شان از آنچه همان توده هاي 
شكنجه و سركوب شده ولي مبارز و مقاوم ايران بر سر ساواك و جنايتكاران 
ساواك آوردند، بايد گفت اتفاقاً همان شكنجه ها و جنايات ساواك وقتي در 
جامعه انعكاس پيدا كردند، وقتي نفرت حاصل از آن شكنجه ها در دل 
مردم به خشمي سوزان برعليه ساواك و رژيم شاه تبديل شد، خشمي كه 

، آنگاه ميليون ها توده استثمار و "خرمن سرخ اميد هاي فرو خفته است"
ركوب شده و مصيبت ديده و شكنجه شده به خيابان آمدند و با طنين پر س

كه براي آنها به مفهوم مرگ بر هرگونه استثمار و  "مرگ بر شاه"قوت شعار 
ظلم و ستم در جامعه و مرگ بر ساواك بود، پايه هاي رژيم سلطنتي را از 

ت رژيم شاه جا كنده و با حمله به مراكز ساواك، برخي از انبوه اسناد جنايا
در سالخ خانه هائي كه پرويز ثابتي مديركل آن بود را هم در معرض ديد 
همگان قرار دادند. اين بار بايد منتظرباشند تا ببينند كه مردم ستمديده 
ايران با آنان چه خواهند كرد، و با تجربه هائي كه آموخته اند انقالب خود را 
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  :زير نويس
كه پزشك بود،   ”سازمان انقالبي حزب توده"كورش الشائي از رهبران * 

در كتاب خاطراتش (تنظيم شده به وسيله حميد شوكت) مطرح كرده است 
بود؛ و ضمن  ديدهپس از ظاهراً فرارش از زندان را كه سيروس نهاوندي 

وس نهاوندي گلوله خورده بود، در صفحه تائيد اين امر كه به دست سير
من فقط زخم او را پانسمان كردم . جاي "آن كتاب مي گويد كه:  181

. خود كورش الشائي "گلوله روي دست چپ و عضله دلتوئيد قرار داشت
بعداً دستگير و در مقابل ساواك سرخم كرد و به خواست پرويز ثابتي در 

روحيه مبارزاتي مردم تنظيم  يك نمايش تلويزيوني كه در جهت تضعيف
  شده بود، شركت كرد.

* 
  

  
  

  
 

  وقتي كركس ها
  به پروازدرمي آيند!.

 
 تقي روزبه     

  
جامعه ما درتب وتاب بحران گذاربه دوران پساجمهوري اسالمي است. 

ها ونيازهاي انباشته شده اجتماعي واقتصادي چنان بنيادي  خواست
ه با سوداي رهبري و كنترل  امواج اندكه آكتورها وجرياناتي ك ومتراكم

هايشان روشده  وعمرمستعجلي  جنبش سواربرآن مي شوند، به سرعت دست
افتند. صعود و افول  كنند. از همين رو به سرعت از سكه رونق مي پيدا مي

سريع جريان اصالح طلبي از نوع سبزش كه مثل هر جريان فرادست، منافع 
پنداشت، نشانگر آن بود كه  وعالئق خود را معادل جنبش مردم مي

ديناميك تعميق مطالبات فرارونده جنبش هيچ قرابتي با مطالبات 
هاي بي رمق آنها ندارد. به همين دليل جنبش بناگزير از آنها  وخواست

اي  اي با رنگ و بوي تازه عبوركرد و نيروهاي جديد و بعضاً امتحان پس داده
يند. در تكاپوهاي تازه، بويژه ند كه خأل بوجود آمده را پرنماا در تالش

هاي مصرف روز، به تحركات  ها با بهره گيري از فنون دوپينگ سلطنت طلب
شوند تا يك بار ديگر شانس خود را بيازمايند.  خود افزوده  و بر آن مي

هاي حكومت اسالمي،  سرمايه آنها احساس كاذب روسفيدي درقبال جنايت
هاي جديد از تبه  ردم وبويژه نسلاميد به ازكارافتادن حافظه تاريخي م

تر از همه دخيل بستن به  هاي رژيم پيشين ، و مهم ها و جنايت كاري
هاي بزرگ و برخي تحوالت منطقه و از جمله  حمايت همه جانبه قدرت

هاي بزرگ در تحوالت ليبي و سوريه است. غافل از  الگوي مداخله قدرت
افول نيروهائي كه دورانشان هاي بزرگي پيرامون عروج و  آنكه تاريخ درس

سپري شده است، در سينه خود دارد. بخصوص آن نيروهاي اجتماعي تاريخ 
گذشته كه امتحان خود را پس داده اند و ناچارند براي ورود دوباره به تاريخ، 
اين بار در سيماي ُكمدي و با رنگ ولعاب چند اليه  برچهره، در صحنه 

درحالي كه هنوز نه بار است نه به دار،   سياست ظاهر شوند. به عنوان نمونه
رضاپهلوي بطور رسمي از دولت اسرائيل تقاضاي كمك (و البته پيشتر از 
آن، از دولت آمريكا واتحاديه اروپا)كرده است. اين تنها يك نمونه از تاوان 
مالياتي است كه اين حضرات دوپينگ كرده بابت آمدن روي صحنه محكوم 

ده اند. به روي صحنه آمدن سر دژخيم نظام به پرداخت زودرس آن ش
پادشاهي، پرويزثابتي با  آن وقاحت بي پاياني كه مختص خود وي است، در 
حالي كه بقول خودش خاطراتش را چندين دهه پيش نگاشته بوده ولي 
جرئت انتشارش را نداشت، نمونه ديگري در باز پرداخت زودرس تاوان 

دي است. گوئي احضارنيروهاي وسوسه تصاحب رهبري جنبش ضداستبدا
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واپسگرا و امتحان داده به روي صحنه سياست به توسط تاريخ، ظاهرا 
اشان است. هم چنانكه  مؤثرترين وكوتاه ترين راه دفن آنان درگور تاريخي

حكومت اسالمي تنها سه دهه طول كشيد تا  وارد فاز انحطاط كامل خويش 
به همين سرنوشت گشته و عليرغم جان سختي در احتضار خود، 

دچارگرديده است. همين واقعيت احضار تاريخي به عنوان بخشي 
ازتشريفات دفن شدن است كه به ظهور و ادعاهاي پرويزثابتي اهميتي بيش 

دهد. پيام پرويزثابتي به عنوان نماد سازمان امنيت  از يك خاطره نويسي مي
رگيري محمدرضاشاه در يك جمله آن است كه نظام سلطنتي بدون بكا

مشت آهنين  قابل دوام نبود و نيست و علت سرنگوني آن نيز ترديد 
محمدرضا شاه درمورد آن بود. باين ترتيب او، برغم تالشش براي پنهان 
ساختن حقيقت، با بروي صحنه آوردن بخشي از عملكرد حكومت سلطنتي 
حافظه تاريخي و راكد مانده ما را براي عبورِ هم از استبداد ديرپاي 

هاي سلطنتي و هم از سلسه  واليت فقيه (استبدادحكومت اسالمي)  سهسل
فعال ساخته است. از همين رو ظاهراً بايد از او و صداي آمريكا بابت اين 

  خدماتشان سپاسگزاربود!.
****  

  شكنجه ومديريت شكنجه
توسل به شكنجه اوج خشونت عريان براي اعمال سلطه  و از مصاديق 

مسخ شدگي و بيگانگي انسان با انسان و  با سرشت بديهي آن است. نهايت 
اجتماعي خود  و هم نوعانش است كه حقا با آفريدن گونه ترازنوين 

او را ازنظركاربردخشونت ودرندگي  "انسان"ومنحطي از موجودي بنام 
غيرقابل مقايسه با هرموجود ديگري درطبيعت مي كند. اما نبايد فراموش 

منحط شده  نيست بلكه  تبلور و عصاره  كرد كه شكنجه گرفقط يك شخص
آن نوع سيستم و مناسبات اجتماعي (و بقول فوكو جامعه انضباطي) است 

گر را بايد تبلور اوج  كند.  شكنجه اش را نمايندگي مي كه او انحطاط
ابزاروارگي و شئي شدگي انسان دانست كه به او شأني  در حد آالت و ابزار 

ق ازسرشت انسان به مثابه فرداجتماعي، با دهد. تهي شدن مطل قتاله مي
ايفاي چنين نقشي مالزمه دارد. وظيفه محوله باو درهم شكستن مقاومت 

 شوند. در جامعه شهرونداني است كه موي دماغ  اربابان قدرت و مكنت مي
طبقاتي هرسيستمي تنها با تقسيم كار نهادي شده  –انضباطي 
آن قادر به تداوم چرخه حيات  و ها و سلسه مراتب متناظر با  ومسئوليت

چه بسا مسئول يك سيستم تمشيت كاركرد خود است. در اين رابطه 
امنيت داخلي، عمل مستقيم شكنجه را شخصاً به عهده نداشته 

. و باين لحاظ باشد، اما آن را هدايت و نظارت وسازماندهي كند
هاي وي  ملگركه دستورالع اي بنام شكنجه تر از ابژه مسئوليتي حتي سنگين

كند داشته باشد. بنابراين گرچه هر فردي در هر سيستمي و  را اطاعت مي
گوي اعمال و رفتار خشونت آميز خود و بطريق  در هر سطحي بايد پاسخ

اش باشد، اما اين به معني آن نيست كه در يك  هاي ارتكابي اولي جنايت
ا يكسان است ه گوئي ومسئوليت سيستم نابرابر و سلسله مراتبي، سهم پاسخ
تر و فرمان بر و درگير  هاي پائين و يا بدتر از آن سهم آنها نسبت به رده

ها از عامل و مجري به آمران و سكانداران و  اجرائيات، كمتراست. اگر نگاه
سپس به كل سيستم و مناسبات حاكم برآن نچرخد، فقط به نوك كوه يخ 

اين به حفظ سيستم سلطه تواند بهتر از  ايم و هيچ رويكردي نمي خيره شده
و  "امنيت داخلي"و سركوب ياري رساند. بنابراين تصدي مديريت تأمين

كند بلكه تنها  بكارگيري شكنجه دراين رابطه  نه فقط كسي را تبرئه نمي
افزايد. در ادبيات و فهم متعارف،  بردامنه مسئوليت و پاسخگو بودن وي مي

نامند. پرويزثابتي در  ن ميگر يا رئيس دژخيما چنين فردي را سرشكنجه
مقام مديركل اداره سوم (امنيت داخله)، كسي كه بقول فردوست همه كاره 

زنداني  9ساواك بود و بنا به اعترافات تهراني (بهمن نادري پور) تيرباران 
نهاد او و رياست واقعي  بدستور وي صورت گرفت، و كميته مشترك به پيش

از پاكروان  يكي ازمعاونين سابقكيا،  حسن علوياو تشكيل شد، و به گفته 
ساعت به تمام  48داد من ظرف  مي اجازه اعليحضرت  اگر" قول ثابتي كه 

همگي بخوبي نشان دهنده آن است كه وي .و... "مداد اين غائله، خاتمه مي
براستي از نمادهاي مهم سركوب و دستگاه اهريمني ساواك در شديدترين 

ين رو طبيعي است كه وقتي زبان بگشايد، جز هاي خشونت آن بود. از ا سال

براي گل آلودكردن آب و پنهان ساختن حقيقت نباشد. او نماد است و اين 
نمادينگي بناگزير بخش جدا نشدني از واقعيت دروني شده او نيز هست.  

گشايد، از اساس صورت  بهمين دليل به عنوان نماد وقتي لب به سخن مي
وجود شكنجه سيستماتيك در دستگاه تحت  مسأله را پاك كرده و منكر

كند. او باين  امرخود شده و خويشتن را بي خبر و مخالف آن معرفي مي
ترتيب براي نجات خود به تبرئه كل دستگاه شكنجه و جنايت  و تبرئه كل 

داندكه اعتراف به شكنجه  پردازد. او به بخوبي مي گرخود مي همكاران شكنجه
معنائي جز اعتراف به جنايت عليه بشريت  سيستماتيك در جهان امروز

ندارد. با اين همه او نمي تواند در يك گفتگوي بلند از بيان خشونتي كه با 
رود بگريزد  ترين نمادهايش به شمار مي سرشت او عجين شده است و از مهم

ش به ا و بهمين دليل گيرم در مصاديق واجزاء آن را انكار كند، اما در كليت
ش به دمكراسي، به مردم، به جنبش  و ا خاسته و كينه و نفرتدفاع ازآن بر

انقالبيون و روشنفكران مترقي، و اعتقادش به كاربست مشت آهنين و تبرئه 
دستگاه جهنمي ساواك، جابجا در خاطراتش مشهود است. البته در عصر 
اطالعات، در دنياي ديجيتاليزه شده امروزي، در زمانه مبارزه براي آزاد 

طالعات از حصارهاي طبقه بندي شده، اين گونه رفتارهاي فرافكنانه، سازي ا
خود افشاگر بوده و بسي مضحك و رسواكننده است و فقط خود اوست كه 
سرش را هم چون كبك در برف فروبرده  و به خيال خود به انكار هيوالي 

  مهيب وثبت شده در تاريخ پرداخته است. 
  
  

  
  
  

  رابطه شكنجه وحفظ قدرت!
س كاربرد خشونت صرفنظر از كم وكيف آن، از لوازم اصلي كسب، حفظ نف 

كشي و اعمال سلطه در سطوح گوناگون اعم از  و ثبيت قدرت براي  بهره
خرد وكالن است. باين اعتبار سوداي كسب قدرت وكاربرد خشونت از هم 
جدا ناپذيرند و هر قدرتي، قدرت بيگانه شده و منفك گشته از يد اختيار 

و از حيطه كنترل تك تك افراد آن، ناگزير از بكارگيري آن است.   جامعه
اساساً نفس وجود قدرت خارج ازكنترل مستقيم شهروندان چيزي جز تبلور 

ها از گوهر هستي خود به مثابه كنش گران  سركوب و خلع يدانسان
از  -اجتماعي آزاد و خالق  نيست. آنكسي كه اين نوع قدرت بيگانه شده را

ستايش كند و اين جام را  - تقسيم آن به  خوش خيم وبدخيم جمله 
بنوشد، مستعد دست زدن به هر بدمستي است. دموكراسي واقعي يا قدرت 

هاي  اجتماعي برآمده از اعمال اراده مستقيم شهروندان، پاد زهر قدرت
هاي مستبد و خودمداركه  بيگانه شده و سركوبگر است .البته سهم حكومت

يچ كس نيستند در سركوب، بويژه در اشكال عريان آن پاسخ گوي به ه
تر باشد، امكان مهار  تر و مستقيم بيشتر است و هر چه دموكراسي عميق

هاي مدعي  گردد. اما حتي حكومت قدرت بيگانه شده بيشتر مي
هم وقتي موقعيت و قدرت طبقه حاكم به چالش كشيده  "دموكراسي"

تحميل انضباط  و مقررات مورد نظر شود، از كاربرد خشونت و شكنجه براي 
  خود برجامعه ابائي نخواهد داشت.
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درجريان انقالب بهمن عليرغم آنچه كه در پائين جريان داشت، شاهد 
مذاكره و بندوبست از باال براي دست بدست شدن وحفظ ماشين دولتي و از 
جمله دستگاه سركوب ساواك شاه بوديم. چنانكه از همان فرداي انقالب 

قدرت جديد با حفظ ساختارهاي اصلي دستگاه امنيت و اطالعات،  بهمن
شروع به بازسازي اين دستگاه منفوركه در همه نقاط كشور آماج حمله 

بر يك  خودجوش مردم خشمگين بود،كرد. حكومت اسالمي كه ميراث
سازمان مخوف پليس مخفي بود، بيكار نه نشسته و بسهم خود ضمائم 

وب افزود و آن را به يك هيوالي عظيم جديدي به اين ماشين سرك
  هاي مختلف و عناوين گوناگون تبديل كرد. اختاپوس وار با شاخه

  
  ضرورت عبور از هر دونوع استبداد امتحان پس داده!

جامعه استبداد زده ما در حيات طوالني خود در مجموع از نظر سياسي 
همه دونوع ديكتاتوري سلطنت و حكومت اسالمي (واليت فقيه) با 

آمدهاي ناگوارشان را با پوست وگوشت خود آزموده است. از همين رو  پي
هم درحوزه شكل سياسي و هم محتواي اجتماعي،  -هرگام واقعي به جلو

مستلزم عبور از هر دوي آنها است. در اين رابطه باز خواني  -اقتصادي
ن ها، بويژه فعال كرد هاي پيشين  و ساير جنبش ها و تحارب نسل واقعيت

هاي اجتناب از تكرار آنهاست و  حافظه تاريخي از مهم ترين پيش شرط
هاي آن را  فراموش كند،  اي كه گذشته خود و درس دانيم هر جامعه مي

  محكوم به تكرار آن است.
بازماندگان زنداني و شكنجه شده زمان شاه بخشي از آن حافظه تاريخي 

در محاسباتش جهت رصد زمان روند كه احتماالً پرويزثابتي آن را  بشمار مي
مناسب براي بيرون آوردن سرخود ازالكش، ناديده گرفته است. غافل از 

هاي پر از  آنكه با مديريت وي بر سازمان امنيت داخلي درطي آن سال
وحشت و خشونت، نام وي  و سركوب از يكديگر جداناپذيرند. از همين رو 

ذير در ذهن و خاطره جوانان بطور اجتناب ناپ "مقام امنيتي"نقش و جايگاه 
يادآور دوران خفقان و  -نسل دهه چهل وپنجاه كه ماباشيم - فعال آن دوره

اي از خفقان و انسداد فضاي سياسي همراه  وحشت است. و اين همه با دوره
بود كه شاه ديگر حتي تحمل دو حزب فرمايشي و دولت  ساخته را نيز 

زب واحد رستاخيز جايگزين آنها نداشت و فرمان انحالل آنها را داد تا ح
  . شود

تر و در عين حال  نامه دامگه حادثه، مضحك هيچ چيز در دروغ 
گر در اومانيست خواندن خود  تنفرآميزتر از ادعاي اين سرشكنجه

! نيست كه تنها طنرپردازان بزرگ قادرند حق مطلب را بجا آورند
يز حقايقي چون حتي بدون در نظرگرفتن ناگفته ها ويا تحريف وقاحت آم

نفر از زندانيان دلير و مقاوم  9تيرباران (وتروريسم تمام عياردولتي) 
هاي اوين را كه  اين كتاب از جمله براي الپوشاني آنها نيز تهيه شده  درتپه

است، باز هم مواضع او در قبال شمار زيادي از رويدادها و فرازهاي مهم 
ها  آهنين و افشاكننده كرشمه بخوبي نشاندهنده اعتقاد او به كاربست مشت

نهادهاي وي  هاي او پيرامون دموكراسي است. از جمله پيش و نازك چشمي
هاي مردمي عليه استبداد سلطنتي، نظير ليست  براي خاموش كردن خيزش

شدند، برقراري حكومت نظامي و بستن  بلند بااليي كه بايد دستگير مي
هاي وي از شاه بدليل  ...، گلههاي كشورهاي بزرگ غربي و برخي  سفارتخانه

هاي او به فرح پهلوي  اش در بكارگيري مشت آهنين، درس عدم قاطعيت
پيرامون پيام نهفته در داستان اولدوز وكالغ و جلوگيري از بزرگداشت صمد 
بهرنگي در دانشگاه تهران و خطر انتشار آثار او، مواضع او در مورد كودتاي 

هاي ديگر بخوبي تعلق خاطر او  عرصه مرداد و شخص مصدق و بسياري 28
هاي هفتگي او به شاه  دهد. گزارش به مكتب مشت آهنين را بازتاب مي

برخالف برخي ادعاهايش حاكي از نزديكي كامل او به شاه  و اعتماد شاه باو 
المثل در مورد انجام يكي از  كه في ش بوده است. چنانا و مواضع
ي  وي، وقتي كه او در مسافرت به تلويزيون -هاي معروف راديو مصاحبه

خواهد مسافرت  خود را نيمه تمام  انگلستان بوده است شاه از وي مي
بگذارد و براي انجام آن بشتابد. هم چنانكه از خالل همين گفتگوها روشن 

ها و تصميمات مهم اين نهاد  گردد كه اين او بوده است كه عمال سياست مي
  ه است.كرد را به ارتشبد نصيري رله مي

*****  
  كرد ساواك شاه! اي ازتجربه هاي مستقيم من از عمل شمه

هاي جديد و  نشريه آرش به سهم خود براي معرفي اين سردژخيم به نسل
هاي وي ازطريق صداي آمريكا و انتشار  ها و دروغ پراكني افشاء ياوه

هائي از واقعيت هاي تلخ آن دوره توسط  خاطراتش، خواهان بازگوئي گوشه
اي كه برخورد با ساواك و زندان را تجربه كرده اند  خي فعالين بازماندهبر

شده است. اما قبل از پرداختن به آن بايد تأكيد كنم كه اوال در 
 -برابرحاكميت داغ ودرفش، مقاومت  وجه غالب زندانيان و فعاالن سياسي 

صرباين داده است و بنابراين  به هيچ وجه منح انقالبي آن دوره را تشكيل مي
يا آن فرد نبوده است. هم چنين در ميان آنها حماسه سازان بزرگي 
ازمقاومت وجود داشتند كه اكثراً توسط رژيم گذشته و يا رژيم اسالمي درو 
شدند و اكنون ديگر در ميان ما نيستند (يك قلم آن همان نه نفري است 

و نقش آنها  ها كه رژيم شاه و پرويزثابتي با نگراني از مقاومت و توانائي
هاي متحمل، تصميم به نابوديشان گرفتند. ليست اين گونه افراد  درخيرش

كه رژيم اسالمي آنها را شكنجه و اعدام كرد نيز بسيارطويل است). و ثانيا 
تردر حكومت  با توجه به تداوم سركوب و شقاوت در ابعادي بس گسترده

هاي جمهوري  هگا ها و شكنجه هاي حماسي در زندان اسالمي و مقاومت
اسالمي، در طي چند دهه گذشته، عمالً انگيزه و نيازي به پرداختن 

هاي كاري من  هاي آن دوره وجود نداشت و بهمين دليل در اولويت شكنجه
اندكه روي فراموشي  هم نبود. با اين وجود ولي وقتي كساني پيداشده

يه هاي جديد سرما عملكرد جنايت بار گذشته خود و بي اطالعي نسل
هاي تاريخي  گذاري كرده و درصدد تحريف و دستكاري و تحريف واقعيت

تر با استبداد، اعم از  هستند، بازخواني آنها در چهارچوب مبارزه همه جانبه
دهد. با اين  ضد انقالب غالب يا مغلوب، بخشي از اين مبارزه را تشكيل مي

آن زمانه  هاي وجود اگر همت نشريه آرش براي تهيه گزارشي از واقعيت
داشتم. و  اي  براي بازگوئي آن مي نبود، باز هم بعيد بود كه شخصاً انگيزه

  اي از آنچه كه بر من گذشت: اينك فشرده
  

  دستگيري نخست
اي كه بايد آن را  من (موسوم به زينال) در زمان شاه دوبار در همان دوره -1

يت ثابتي بر هاي مدير دوره تشديد سركوب و ارعاب ناميد، ومربوط به سال
گير و شكنجه و زنداني شدم. شايد بتوان گفت  شود، دست امنيت داخلي مي

كه هردوبار و هركدام بداليلي، قسر از چنگشان در رفتم. با اين همه اين 
باصطالح قسر درفتن با بهاي سنگيني همراه بود كه در قياس با آن شايد 

ردند. تجربه نخست از ك ها اگر مخير بودند گزينه مرگ را انتخاب مي خيلي
شروع شد كه به سه سال زندان  1350بهمن  11زمان دستگيري من در 

محكوم شدم. در آن زمان عضوسازمان مجاهدين خلق بودم. ناگفته نماند كه 
طي  50سازمان مجاهدين درپي ضربه هولناك و سنگيني كه اواسط سال 

بسياري از  چندين موج حمله صورت گرفت، تمامي اعضاي كميته مركزي و
كادرهاي اصلي وزبده و آموزش ديده خود را از دست داد، تاحدي كه 

كرد كه عمالً آن را متالشي كرده و اين سازمان ديگر قادر  ساواك تصور مي
به سربلندكردن نيست. با معيارهاي آن زمان من به عنوان عضو كمابيش 

ده بودم. با هاي نخست در امان مان معمولي بودم كه ازگزند دستگيري موج
اين همه، عليرغم تصور ساواك، بقاياي سازمان توانستند مجدداً تجديد 
سازمان يابند  وتا حدودي از تيررس حمالت نيروهاي امنيتي خالص شوند. 
در اين ميان احمدرضائي بدليل تجربه و پيشينه سياسي و داشتن روابط 

(اگرچه  باكادرهاي قديمي و اطالعات طبيعي خود ازكم وكيف سازمان
عضوكميته مركزي نبود) و هم چنين برقراري ارتباط با كادرهاي زنداني 

ها و تجارب آنها، در تجديد سازماندهي نقش  شده و بهره گيري از توصيه
مهمي داشت. پليس سياسي كه متوجه تجديد سازماندهي و خارج شدن 

و نيروهاي سازمان از تيررس ضرباتش شده بود، به شدت باو حساس گشته 
تمامي نيرو و توان خود را براي دستگيريش بكارگرفته بود. اين حساسيت 
بويژه پس از فرار رضارضائي اززندان دوچندان شده بود. درچنين شرايطي 

بودكه دريازده بهمن هزاروسيصدوپنجاه، احمدرضائي ومن درطي يك  
دردام محاصره سنگين  و از پيش  تدارك شده پليس امنيتي  ديدارخياباني

افتاديم كه بيش ازهمه  بدنبال شكار احمدرضائي بودند. درآن موقع تا آنجا 
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دانستم سازمان به سه شاخه اصلي تقسيم شده بودكه مسؤليت  كه من مي
آن با من بود و هدايت سازمان از طريق مسئولين آن صورت مي  يك شاخه

گرفت . با اين همه شناخت مشخص ساواك از موقعيت جديد من در 
اندك بود و بيشتر بر حدس وگمان و بلوف  استوار بود. نحوه  سازمان

درگيري و كشته شدن احمدرضائي و بي اثري قرص سيانورمن، دست 
بدست هم داده و موجب حساسيت شديد ساواك برروي من گشت. آنها  

هائي جهت متالشي كردن  براي دست يابي به قرارها و اطالعات و سرنخ
رضارضائي و از تداركات سازمان و رد پاي دسته  سازمان و يافتن ردپائي از

كليدي كه همراهم بود و يافتن پاسخ براي بسياري سؤاالت ازاين دست، از 
بايست  شناختند. ظاهراً من مي اين كه زنده دستگير شده بودم سر از پا نمي

پرداختم.  تاوان اطالعات گسترده احمدرضائي را كه ديگر وجود نداشت مي
ه نوبه خود مصمم به مقاومت تا به آخر بودم والجرم به انكار اما من نيز ب

دانستم كه گفتن  همه چيز، حتي قرارهاي منقضي شده خود پرداختم. مي
آره يعني بازشدن كالف بي پايان سؤاالتي كه نقطه ختامي جز تخليه كامل 

هاي گسترده نخواهد داشت. از اين گذشته سازماندهي  اطالعات و دستگيري
اي (الاقل هنوز)  بدليل گستردگي و باصطالح  داشتن تركيب توده بخش ما

شد  بشكل تيمي سازمان نيافته بود و با تكيه صرف به قرارهاي سالمتي نمي
اي كه در واقع يك  بقاء آن را تأمين كرد. خود من درجنوب شهر درخانه

 كردم. باين ترتيب هاي آن زندگي مي كارگاه خانگي بود و در يكي از اتاق
ام يكي بود كه از امكانات مصطفي خوشدل بود كه خود  محل كار و زندگي

اي و  ها ارتباط توده زد. مصطفي به تنهائي داراي ده نيز گاهي به آنجا سر مي
بعضاً حتي تماس با گروها و محافل سياسي بود كه روشدن يكي از اين 

گسترده و هاي  توانست موجب دستگيري ها و تعقيب و مراقبت آنها مي سرنخ
سريالي بشود و همانطوركه گفتم خانه محل اقامت من يكي از آنها بود. 

اي باين خانه نشود و براي  ها اشاره بهمين دليل الزم بودكه  در بازجوئي
اي و اتاقي نداشته باشم. براين اساس   اينكار الزم بود كه من اصالً خانه

دراين يا آن قهوه خانه هاي خود را  ها آن بود كه شب موضع من در بازجوئي
با پهن كردن جل وپالسم سپري مي كردم. دراين سناريو ديدارمن با احمد 

شد كه درحال طي كردن مراحل نهائي براي  رضائي فردي عنوان مي
ها وادعاهاي خود  جداشدن كامل ازسازمان بود (البته متقابال آنها نيز با بلوف

كردند). دسته كليدي هم  ن ميمرا  از رهبران سازمان و معاون احمد عنوا
وجودداشت كه هركدامشان درصورتي كه معلوم مي شد متعلق به كدام 

توانست ردهاي دندان گيري براي پيشروي ساواك  خانه و امكان است مي
ها اين چنين  باشد. بهرحال ساواك با تجاربي كه داشت باين سادگي

داشت كه آن زمان  ها وجود پذيرفت. كلكسيوني از شكنجه توجيهات را نمي
شد و بسياري از زندانيان با آن از  در مورد اكثر دستگير شدگان اجرا مي

نزديك آشنا بودند. بديهي است كه با توجه به نحوه دستگيريم پذيرائي 
 "تمشيت"مفصلي در انتظارم بود. بهمين دليل سريعاً و آژيركشان به محل 

هاي  ف پا و ساير قسمتيعني كميته مشترك برده شدم. كوبيدن شالق برك
اي، آويزان كردن (صليب وار) از  هاي چند شعبه بدن و نيز استفاده از كابل

ديوار، شوك برقي دادن به همه نقاط حساس بدن كه براي مدتها ادرار 
هاي بسيار قوي كه  كرد و در اين ميان گاهي از شوك آدمي را خونين مي

كردند، آپولو،  ستفاده ميگوئي مغز آدمي در حال منفجر شدن است نيز ا
هاي سنگين و پرده گوش پاره كن چپ و راست با  نواختن ممتد كشيده
اش، تبديل كردن سوژه به توپ بازي در ميان يك  صفيرسنگين و مهيب

حلقه هفت هشت نفري كه با مشت و لگد وكشيده و شالق و... به همديگر 
ر و فراتر از آن شوند، سوزاندان نقاط مختلف بدن با سيگا پاس داده مي

بامنقل برقي (بيشتر باسن و پشت) درحالي كه دست و پايت را  به تخت 
شكنجه زنجيركرده اند و دژخيمي هم بر روي سينه و شكمت نشسته است 
تا نتواني حتي واكنش غريزي بدن خويش را (دوركردن چند سانتيمتر بدن  

كه دژخيم  از تير رس حرارت سوزان اجاق) انجام دهي. من بياد دارم
نشسته برروي شكم و سينه من، سرگرد نيك طبع بود كه بعدها ترور شد. 
گوئي سهم تخصصي اين جنايتكار در شكنجه سوزاندن بود. هركدام از باز 

مثالً نواختن  - هاي شكنجه اي از رشته گر نيز معموالً در رشته جويان شكنجه
متر از پائين به باال و اي سنگين، و يا زدن كابل سانتي متر به سانتي  كشيده

دادند و آن را با تفاخر  از باال به پائين، استعداد بيشتري از خود بروز مي

هركدام از اين موجودات تكيه كالم،   كردند. خالصه آنكه اعالم مي
هاي گوش خراش و خشونت و رذالت ويژه  هاي مختص بخود، عربده فحش

ا كه اتاق را پركرده بود خود را داشتند. بياد دارم بوي سوختگي گوشت ر
ام كه عالوه بر  ومشام آدمي را مي آزرد. من هم چنين شاهد زندانياني بوده

باسن، پشت و يا آرنج دست آنها را نيز سوزانده بودند تا شاهد همه جا 
اند  حاضر شكنجه باشند!. در مورد اصغربديع زادگان از زندانياني كه با او بوده

آنچنان سوزانده بودندكه خطر فلج شدنش شنيده بودم كه پشت وي را 
وجود داشت. اما سوزاندن من تا آن حدها نبود و نوع شكنجه عمدتاً برشالق 

گران به اين گفته   وكف پاها متمركز بود. چراكه ظاهراً اغلب شكنجه
دكترحسين زاده (رضاعطاپور) كه بين كف پا و زبان (اعتراف) رابطه نزديكي 

ها و  داشتد! با اين همه ناگفته نماندكه سوزشوجود دارد سخت اعتقاد 
دردهاي طوالني پس از سوزاندن و پس از پانسمان، خود فصل مهمي از 

داد. دواندن با پاهاي آش والش شده  و  هاي دردناك را تشكيل مي شكنجه
متورم وكوبيدن با لگد به آنها در اتاق شكنجه و يا در محوطه فلكه كميته، 

هاي بعدي، بخشي  و هم آمايش پا براي شكنجه هم براي افزايش درد
هاي دور اول و فشرده و  رفت. در شكنجه ازتشريفات شكنجه بشمار مي

ها چندين نفرند تا هم خود  طوالني معموالً تعداد شكنجه گران  و شالق زن
نفس تازه كنند و هم خللي در پذيرائي كامل از فردشكنجه شونده بوجود 

ر مراحل نخست دستگيري شخصاً در انجام شكنجه، نيايد. بازجوها بويژه د
در كنار كساني چون حسيني كه كارش فقط شكنجه بود، مشاركت فعالي 
داشتند.. فروكردن سر درحوض حيات كميته تامرز خفگي بهمراه مشت 
ولگد وكشيده و يا كوبيدن سربه ديواره و يا كف حوض نيز از زمره 

تجاوز و حتي تظاهر به آن و يا تهديد  هاي رايج بود. البته تهديد به شكنجه
به استعمال بطري نيز وجود داشت، اما درمورد من درحد تظاهر و تهديد 

ها و نقاط  بود. ناگفته نماندكه يكي ازشگردهاي بازجوها  كشف حساسيت
ضعف افراد تحت شكنجه در برابر نوع و تركيب  شكنجه هاست. همه 

ها  همه ندارند. البته در ميان شكنجهها قابليت كاربرد يكسان براي  شكنجه
سهم شالق و سهم حسيني نره غول، بيش از ديگران بود.گرچه سوزاندن 

هاي دردناك  تواند خيلي طوالني باشد، با اين همه بدليل سوزش (باسن) نمي
ها آزار  اش با تخت و يا زمين براي هفته اش و اصطكاك دائمي و طوالني

باشي و نتواني جابجا شوي (درمورد  دهنده است بخصوص كه بسته شده
من اين مرحله دردناك وآزاردهنده حدودا يك ماه طول كشيد در حالي كه 
دست و پايم در سلولي نزديك اتاق شكنجه به تخت بسته شده بود). در 

هاي رواني هم چون دادن  اينجا براي اجتناب از طوالني شدن به شكنجه
اغفال و شكستن روحيه (و بعضاً از  خوابي، دادن اطالعات دروغين بقصد بي

طريق مورس وحيد افراخته ونظايرآن ....) و يا بردن به بالين دوستان كشته 
و يا شكنجه شده، نگهداري طوالني در سلول تك نفره، انواع تضييقات 

هاي ركيك به فرد  مربوط به توالت رفتن و بهداري و انوع فحش ها و توهين
مورد عالقه و احترام تو هستند و نظاير آن كه كنند  و ياكساني كه فكر مي

در مورد تعداد زيادي از دستگيرشدگان هم بكارگرفته مي شد اشاره 
كنم. اما فقط ميل دارم به يكي ازشكنجه هاي رواني رايج وآزاردهنده  نمي

كه همه دستگيرشدگان كميته با آن آشنايند اشاره كنم وآن شكنجه 
گران بهمراه فرياد و  اي گوشخراش شكنجهديگري و شنيدن مداوم  فرياده

ناله شكنجه شوندگان بود (اعم از زن و مرد و پير و جوان، روز يا شب) كه 
حاكي از فراگيرشدن شكنجه وگستره مبارزه بود. شماري از آنها را 

هاي فلكه با پاهاي آش والش شده و  توانستي در راهروها، و يا دركنارميله مي
زير چشم بند به بيني. اوج اين شكنجه رواني بهنگامي  احياناً با دستبد، از

ماندي تا پس  شدي و در انتظار مي بودكه خودت پشت اتاق تمشيت برده مي
از شنيدن فريادهاي شكنجه ديگران نوبت خودت  فرا برسد. البته بايد آماده 

هاي ركيك به  بودي كه در همان پشت در هم با مشت و لگد و فحش مي
ها  به  ا از تو پذيرائي كنند. نبايد فراموش كرد در آن سالمثابه پيش غذ

شدند وكم نبودند چنين افرادي،  هركس كه دركوچه و خيابان مشكوك مي
زدند تا معلوم شود چه كاره است  و در  ابتدا  يك فصل كتك مفصل مي

اش چه دارد. اين فرد دستگيرشده و بي خبر از همه جا بودكه در زير  چنته
كرد كه هيچ كاره است وكم نبودند كساني كه بدنبال  ثابت ميكتك بايد 

ها و  گيري يك فعال سياسي، اعم از دوست و آشنايان و فاميل دست
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ها اين بود، صد  چي شدند.گوئي شعار عملي كميته نزديكانش نيز دستگير مي
نفر را صيد كن و شكنجه بده، تا شايد يك نفر به قالبت گيركند. آري! اينجا 

هاي  مشترك بود در قلب شهر چند ميليوني تهران كه هر لحظه درب كميته
ها وگاهي صدها نفر دستگير و به  شد و روزانه ده آهني آن بازوبسته مي
هاي  شدند. در اين گونه مواقع نعره بازجوها وضجه درون آن آورده مي

شكنجه يك لحظه قطع نمي شد و اضطراب  ناشي از ضربه هاي محتمل و 
  دهندگان براستي براي مازندانيان بسيار دردآور بود. رنج شكنجه

چنين بود عملكرد روزانه كميته مشتركي كه از تراوشات فكري پرويزثابتي  
نشأت گرفته بود و او ودستگاه تحت امرش اداره وهدايت آن را برعهده 
داشتند.گاهي مقامات باالي ساواك ازجمله پرويز ثابتي، و برخي 

ر حسين زاده وعضدي و... بهمراه برخي بازجويان سربازجويان چون دكت
ديگر براي بازديد از سلول ها به داخل بند مي آمدند. با اين وجود 
پرويزثابتي درگفتگوي خود اينها را شكنجه سيستماتيك نمي داند ومدعي 
است شكنجه  در نظام گذشته غيرقانوني بوده و او با شكنجه مخالف بوده و 

حش از آن بي خبر بوده است! آري او اومانيستي بوده اگرهم وجود داشته رو
است كه  باشتباه راهش را گم كرده و از بد حادثه از پست مقام امنيتي و 

    سرشكنجه گري سر درآورده است!.
ام با  بهرحال پس ازچندماه من با بهبود نسبي و تمام شدن دوره بازجوئي

قصر منتقل شدم. از   3 پاي پانسمان شده و لنگان لنگان به زندان شماره
خطراعدام رهيده بودم و در پرونده ام چيزي جز همان اطالعات  لو رفته 

خواستند ديكته  اوليه وجود نداشت و حاضر نشده بودم آنچه را كه آنها مي
كنند به نگارش درآورم. در دادگاه به سه سال زندان محكوم شدم. با اتمام 

باب ميشد، من از زندان شيراز آزاد  "ِملي ِكشي"آن در شرايطي كه  پديده 
كردم اگر هم رهايم كنند هر  شدم .در حالي كه خود باور نداشتم و فكر مي

چه زودتر بسراغم خواهند آمد. البته سخت نگران تعيقب و مراقبت آنها 
  بودم.

  
  دستگيري دوم

دستگيري مجدد من  با اوج گيري فضاي سركوب همراه بود و در فاصله 
سازمان مجاهدين به فاز عمليات وارد شده بود. درعين حال اين سه سال 

 - ازجمله ترور مجيد شريف واقفي -سازمان درپي  تصفيه خونين دروني
هاي زبده  و  ترين تيم ضربات سنگيني خورد و بخصوص يكي از مهم

عملياتي آن با مسئوليت وحيد افراخته (مدتي پس ازدستگيري من) 
مي اطالعات مربوط به من را به آنها داده بود. دستگير شده بود و او هم تما

پس از آزادي از زندان عليرغم ديدارهائي كه با بهرام آرام و برخي مسئولين 
سازمان داشتم و عليرغم درخواست آنها، عضو سازمان نبودم. انتقاد نسبت 

ها  و ترورهاي درون سازماني  و نيز برخي سؤاالت و ابهامات  به تصفيه
له ايدئولوژي و استراتژي سبب شده بود كه ازپيوستن به آنها پيرامون مسأ

خود داري كنم. با اين وجود بدليل اجتناب از دستگيري مجدد كه حتمي 
مي نمود، به ناگزير از اختفاء زود رس شدم و درست در چنين شرايطي 
اتاقي كه من بطور موقت درجنوب شهرتهران (يكي ازگودهاي آن زمان) در 

دم  لورفت و مورد حمله مأمورين مسلسل بدست قرارگرفت. آن مستقر بو
برخي از رفقا براي ديدار و بحث وگفتگو به اين اتاق رفت وآمد داشتند. 
درهمان لحظه وقوع حادثه يكي از همين دوستان بهنگام ورود به خانه 

هاي  ها، باوجود آنكه تا نزديكي بانديدن عالمت سالمتي، عليرغم تيراندازي
م آمده بود توانست با بجاگذاشتن كفشهايش از چنگ آنها كه درخانه ه

درپشت درخانه كمين كرده بودند بگريزد. مرغ از قفس پريده بود و آنها از 
همان لحظه انگشت اتهام را به سمت من نشانه رفتند و با مشت و لگد و نيز 

هاي او مرتب برسر و صورتم مي كوبيدند و خشمشان را فرو  با كفش
هايشان مرتب حادثه پيش آمده و دستگيري مرا  دند. با بي سيمنشان مي

گرفتند. از آنجا يك راست و به سرعت به  كردند و دستور مي گزارش مي
كميته ضدخرابكاري و به اتاق شكنجه برده شدم تا باصطالح سريعاً تخليه 
اطالعاتي بشوم و قرارها و اطالعات فوري  نسوزد. البته ايندفعه با احاطه 

كرد و  املي كه بازجوها از من و گذشته من داشتند برخوردشان فرق ميك
دانستند چگونه عمل كنند. از همان لحظه ورود خاطر نشان ساختند كه  مي

اين بار زنده از چنگشان در نخواهم رفت. بدون اتالف وقت شكنجه شروع 

شد. بازجوي اصلي اين بار منوچهري (وظيفه خواه) بود كه در خشونت و 
يرحمي دست بازجوي دوره قبل را كه كمالي(فرج اله سيفي كمانگر) باشد ب

از پشت مي بست. موضع من اين بود كه عضوهيچ گروهي نيستيم و هيچ 
قراري هم باكسي نداشته ام و متقابال مأموريت منوچهري  بيرون كشيدن 

ار. اطالعات مهمي بود كه حريصانه بدنبالش بودند. از آنها اصرار و از من انك
شروع شد و البته نه  50ابتدا يك دور شكنجه فشرده و متمركز مانند سال 

در حد و اندازه آن زمان. بنظر مي رسيد كه  اين بار با توجه به شناخت 
ام  قبلي كه از روحيه من داشتند و بات وجه به زمان كمي كه از زمان اختفاء

را كارآمد  مي گذشت، بسنده كردن به شكنجه متمركز و فشرده طوالني
دانستندكه اگر قرار و  دانستند، بخصوص با فرار يكي از رفقا مي ومؤثر نمي

اطالعات مهم و فوري هم  وجود داشت، قاعدتاً بايد سوخته باشد. خوشحال 
ها و آش و الش  هاي دور قبلي ميزان شكنجه بودم كه در مقايسه با شكنجه

ه در برابر فشارهاي بعدي شدنم اين بار كمتر است. غافل از آنكه اين مرحل
حكم پيش غذا را داشته و برنامه اصلي هنوز در پيش بود. پيش غذا در واقع 
تنها براي تخليه اطالعات فوري و زهر چشم گرفتن بود. آنها براي تخليه 
اطالعات غير فوري و درهم شكستن روحيه مقاومت برنامه بلندمدتي 

بايد فراموش كرد كه آنها با هاي ويژه خود را داشت. ن داشتند كه شكنجه
دانستندكه من با داشتن سوابق  تكيه به تجارب و اطالعات خود بخوبي مي

آشنائي ديرين و اعتماد متقابل با كساني مثل تقي شهرام و بهرام آرام و 
خواستم  محمد اكبري آهنگران و... كه سخت تحت پيگرد آنها بودند، اگر مي

شان  ه برقرار كنم. بهمين دليل ديگ طمعتوانستم با آنها رابط بسهولت مي
جوشيد. آنها  هم چنين از طريق  براي همكاري و اسب تروا شدن من مي

اعترافات و اطالعات تازه، مهم ودست اولي كه از طريق وحيد افراخته و 
برخي دستگيرشدگان در باره من  بدست آورده بودند بر موقعيت و جايگاه و 

ورگذشته، و ارتباطات آنها با من پس از آزادي  هاي من دربازجوئي د ناگفته
  م از درون زندان پي برده بودند.ا و حتي فعاليت

  

  
  

  پديده شكنجه شرطي!*
هاي رايج و فراگير ساواك، شكنجه از طراز ديگري هم  درپشت شكنجه

وجود داشت كه مي توان آن را شكنجه با استفاده از عالئم ثانوي نام نهاد 
س به آن مي رسيد. اين شكنجه تركيبي از شكنجه رواني و كه تنها عقل ابلي

فيزيكي است. تركيب چندين عالمت ثانوي با شكنجه واقعي و تثبيت رابطه 
بين آنها. با شرطي شدن سوژه باين عالئم سبب مي شودكه شكنجه 
ابعادكمي وكيفي ديگري پيدا كند. به طوري كه با مشاهده هر يك ازآن 

ترس از وقوع شكنجه باو دست دهد. باين ترتيب عالئم همان اضطراب و 
تمامي ذهن و فكر شما، تمامي ساعات و لحظه هاي شما  انباشته از 

رسد كه شخص با  اضطراب و انتظار و بي قراري است. كار بجائي مي
  ترين صدا و نشانه اي از جاي خود مي پرد. چه بسا بنا به مصداق  كوچك

زو مي كند ايكاش هرچه زودتر به شيون يك بار، فرد آر مرگ يك بار
شكنجه گاه احضارشده وجيره امروزش را بخورد! تاالقل بقيه ساعات آن روز 
را با اضطراب كمتري بگذراند.گو اينكه اين آرزو نيز واهي بود و چنين 
تضميني وجود نداشت. چرا كه  گاهي بيش از يك بار جيره روزانه آنهم در 

ن مي شد. آنها عمد داشتند به سوژه فواصل سيال و غير مشخص نصيبتا
نشان دهند كه هيچ نظم وقاعده اي در اعمال زمان، مكان و حتي نوع 
شكنجه وجود ندارد. شخص بايد در تمامي لحظات در انتظار شكنجه در هر 
مكان و زمان و هر نوعش باشد. بهمين دليل براي آن كه شما در هيچ نقطه 

احساس امنيت نكنيد گاهي لعنتي ها  اي، حتي درگوشه سلول، بهداري و...
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كشاندند و از آنجا به سمت اتاق  بخشي از شكنجه را به همين نقاط مي
تمشيت مي بردند. احساس بي امني در هر لحظه و هر مكان از ويژگي هاي 
اين نوع شكنجه است كه معموال براي موارد بلند مدت كاربرد دارد و در 

كارگرفته مي شد  كه براي ساواك خدمت در هم شكستن مقاومت كساني ب
  محرز بود كه داراي اطالعات مهم و حياتي ناگفته هستند.

 1354ماه طول كشيد (در سال  18در مورد من بكارگيري آن تقريبا 
. قبل از شروع 13)، دركميته مشترك ضدخرابكاري، سلول شماره 1355و

ه عالئمي قرا شكنجه  ابتدا براي مدتي شخص را باصطالح زير بمباران فشرد
دهند كه قرار است (عليرغم عادي بودنش براي ساير زندانيان) در ذهن  مي

سوژه مورد نظر به عنوان عالئم شرطي حك شود. نظير زدن لگد يا مشت به 
در و ديوار سلول، يا باز و بستن درِ سلول حتي در نيمه هاي شب و بي 

ضربه وگشودن و هاي عادي سلول، و يا زدن  دليل،گشودن و بستن دريچه
بستن پنجره اي  كه  در درون سلول هاي كميته وجود داشت (و اين البته  
بسي جلب كننده تر بود) و نظاير آن. در مرحله نخست  فقط سعي مي 
كنند با تكرار آنها توجه شما را به اين نوع حركات و عالئم جلب كنند. پس 

ه معناي آن از مدتي گرچه توجه شما جلب شده است اما هنوز متوج
–نيستيد. هم چنان كه براي ساكنين سلولهاي ديگر همين حركت ها 

هيچ معناي خاصي ندارد.  - صرفنظر از ميزان تكرارش براي سوژه مورد نظر
اما درست همين حركات (البته با تكرار بيشتر نسبت به ساير زندانيان) 

برجسته كردن وقتي با شكنجه همراه شود، و وقتي با رفتار عامدانه آنها در 
پيوند بين آنها همراه باشد، و وقتي تكرار گردد، رفته رفته براي سوژه مورد 
نظر رابطه بين آنها معناي ويژه پيدا مي كند. معنائي كه با گذر زمان بيشتر 

شود. بخصوص در اوائل آنها براي شرطي كردن سوژه به عالئم  و بيشتر مي
ي كنند (نظير خيره شدن طوالني مند تالش م مورد نظرشان عامدانه و نقشه

و بيش از حد معمول از دريچه سلول، يا مشت زدن بر در وديوار سلول و... 
گر بداخل بند بهمراه فريادي  حتي همزماني آن با ورود بازجوي شكنجه

گوش خراش وي و نهايتاً احضار بالفاصله به اتاق شكنجه). وقتي اين رابطه 
تبين است. آنگاه ديگر نشان دادن آنها شكل گرفت، زدودنش با كرام الكا

مولد اضطراب و شكنجه رواني است و با پس وپيش كردن فاصله عالئم 
ثانوي مي توان همواره سوژه را زير فشار دلهره و انتظار كشنده و دائم قرار 
داد. شكنجه ها عمدتا شالق است (ولي نه بطور مطلق). سعي مي كنند 

هردو پا به يك ميزان زخمي نشوند. بجز  براي حفظ تداوم زماني حداكثر،
روزهاي نخست شروع اين پروسه كه شكنجه شديدتر و فشرده تر است، در 
بقيه مراحل معموال (و نه مطلقا) به آن شدت نيست و تقرييا شامل سي 
چهل ضربه محكم  وكامال دردناك و همراه با مشت و سيلي است. در حدي 

تدريج زخمي مي شود ولي نه آنقدركه  است كه پاها ورم مي كند و حتي به
با آش والش كردن پا تداوم شكنجه طوالني را ناممكن سازد. ضمن آنكه 
پاي شالق خورده و تاحدي باد كرده در تكرار شالق هاي بعدي با درد 
بيشتر و طوالني تري همراه است. بهر حال بتدريج، خارج از اراده شما، 

وراجتناب ناپذير در ذهنتان مي نشيند و رابطه بين نشانه ها و شكنجه ها بط
نسبت به آنها شديدا شرطي مي شويد. و همانطوركه اشاره شد با ديدن 
هركدام از نشانه ها، ناخودآگاه منتظر شكنجه هستيد و دچار دلشوره و 
تالطم دروني. چه بسا در يك روز بارها اين عالئم نشان داده شود و دريكي 

احضار و شكنجه شويد. شما مي دانيد امروز قطعا   ازآنها (و نه الزاما يكي!)
احضار و شكنجه خواهيد شد ولي نمي دانيد چه زماني و با كدام نشانه ها!. 
زمان و چگونگي آن غير متعين است. و همين انتظار طاقت فرساست كه 

تر شدن هر  موجب مي شود گوش بخوابانيد و با كوچكترين صدا و نزديك
خواب عميق و آرام و قرار از شما سلب مي شود. چرا  گام از جا بر خيزيد.

كه  در هر لحظه، حتي نيمه هاي شب هم منتظر احضار و شكنجه هستيد. 
بدبختانه فشارسنگين انتظار و دلهره هاي ناشي از آن به  مرور زمان به 
شكل تصاعدي افزايش پيدا مي كند كه بسيار فرساينده است.كار بجائي مي 

ود و ذهن و فكر شما در همه لحظات معطوف به رسد كه سراسر وج
شكنجه  و آماده كردن خود براي آن مي شود. بروز نشانه ها امكان هرگونه 
فراغت و آرامش را از شما مي گيرد. در چنين وضعي مشكل به توان به چيز 
ديگري انديشيد. زماني مي رسد كه در هيچ مكان و در هيچ لحظه اي 

چرا كه خود درون سلول و بهداري نيز ممكن  كنيد. نمي "امنيت"احساس

است به محل كتك خوردن و شكنجه تبديل شود. تا حدي كه داشتن يگ 
ساعتي كه مطئمن باشي به سراغت  گوشه امن و يا نيم ساعت امن، نيم

نخواهند آمد به يك آرزوي بزرگ تبديل مي شود! درد و اضطراب دائم از 
  ويژگي اين نوع شكنجه هاست.

همه در مناسبات سلطه و نابرابر، خوشبختانه هميشه حتي در  با اين
نابرابرترين نبردها، امكان حفظ و تقويت كرامت انساني و باليدن اخگر 
سوزان مقاومت، دفاع از آزادگي و حفظ اسرارجنبش و تقويت عزم و اراده 
براي زانو نزدن در برابر دشمني كه بيش از هر زماني به عريان ترين و 

ورترين وجهي عمق انحطاط و بيگانگي اش با مناسبات انساني را  چندش آ
در برابر شما  به نمايش مي گذارد وجود دارد. نفس اين خشونت ها و 
زورگوئي ها مي تواند خود مبنع زايش ايستادگي در برابرهيوالي بظاهر 

گردد. دشمن آزادي و برابري با جسم شما مي تواند هركاري  "همه توان"
د بكند، اما الزاما با عزم و اراده شما نمي تواند همان كار را بكند. كه بخواه

از قضا "چه بسا اين معادله در  جهت معكوس عمل كند و مصداق 
  شود. "سركنجبين صفرا فزود

شكنجه هاي رواني هم چون شب بيداري و عدم اجازه نشستن و يا دراز  
يا امتناع از قرص كشيدن، گاهي جلوگيري از پانسمان و بهداري رفتن و 

هاي مسكني كه در چنين وانفسائي هم چون اكسيرحيات بخشي عزيز 
پنداشته مي شود، بردن گاه گدار به بالين رفقا وعزيزان كشته شده در 

و نظاير آن نيز وجود داشتند كه بسياري از زنداني هاي سياسي  درگيري ها
موذيانه هم بود، آن  با آنها آشنايند. يكي از موارد شكنجه هاي رواني كه بس

بودكه برخي اوقات مي گفتند خودت بايد در فالن موقع (مثال قبل از نهار 
يا پس ازشام...) در بزني و از نگهبان بخواهي كه ترا به اتاق شكنجه ببرد 
وگرنه تعداد شالقها دو برابرخواهند شد!. و من كه هرگزحاضر نبودم با پا و 

ارها پذيراي شكنجه هاي اضافي شدم! خواست خودم به شكنجه گاه بروم ب
ساواك درحالي اين همه فشار را وارد مي كرد كه مي دانست من تازه 
مخفي شده بودم و در اين فرصت كوتاه نمي توانسته ام داراي مسئوليت  و 
يا فعاليت هاي  پنهان و رو نشده باشم. با بازجوهاي متعددي سروكار داشته 

هم وغم منوچهري صرف درهم شكستن روحيه ام، اما در ميان آنها تمامي 
وكنترل رفتارم بود. اين كه از اين همه قساوت چه چيزي براي او حاصل 
مي شد و چه كساني چه مأموريتي باو محول كرده بودند براي من خيلي 
روشن نبود. اما عالوه بر دستور مقامات مافوق، شايد انتقام دفعه گذشته و 

ش با بدست آوردن سرنخها و ايراد ضربات مهم ا نيز وسوسه ارتقاء موقعيت
دخيل بوده باشد. اما هرچه كه بود گفتني است كه اين جالد دچار جنون 
خشونت بود و وقتي هم از زيست محيط مألوف خود رانده شد، و از ايران 
پس از انقالب هم گريخت و به كشور انگلستان رفت، سرانجام خودكشي را 

   ترجيح داد. بر ادامه زندگي ننگين اش
*****  

گوئي بخت بامن يار بود و با روي كار آمدن كارتر و سپس نمايندگان صليب 
سرخ براي بازديد از زندان ها، روزنه اي در اين تونل وحشت پيداشده بود. 
البته من  و كساني را كه هنوز تحت بازجوئي هاي سخت قرارداشتيم 

كردند،  به آن زندان جابجا مي ازچشم آنها دورنگه مي داشتند و از اين زندان
هاي انفرادي اوين بردند. با اين همه به تدريج  و مرا موقتا به يكي ازسلول

نشانه هائي از كاهش شكنجه درجو عمومي كميته و پس از مدتي در مورد 
خودم ديده مي شد. ابتدا فواصل شكنجه ها بيشتر شد و از شدتشان كاسته 

د ولي تهديدها و نشانه ها هم چنان ادامه گرديد.  سر انجام عمال متوقف ش
داشت. تامدتها بدليل بي خبري مطلق وتنها بودن نمي توانستم دليل اين 

  تغييرات باور نكردني را در بيايم.
   

  ليست برداري ازنقاط شكنجه ديده شده زندانيان!
رژيم ظاهرا پذيرفته بودكه صليب سرخي ها از بازداشتگاه ها نيز باز  

از اين رو يك روز  زندانيان را و از جمله مرا هم  يك به يك صدا ديدكنند. 
كردند. خودشان پيشدستي كرده بودند و بفكر تهيه  ليستي از زندانيان وكم 
وكيف شكنجه آنها براي ارائه به صليب سرخ افتاده بودند. براي اينكار تك 

يب ديده كردند و از نقاط آس تك زندانيان شكنجه شده را لخت مادر زاد مي
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بدن و چگونگي آن صورت برداري مي كردند!. در اين صورت برداري ها 
نقاطي از بدن كه آثارشكنجه هنوز وجود داشت قيد مي شد: پشت، باسن، 
ساق پا، كف پا و نظاير آن. در مورد من اين كار با حضور منوچهر ازغندي 

و لگد صورت گرفت. برخوردشان در مقايسه برخالف شيوه رايجشان بافحش 
و تهديد همراه نبود. آنها در اين زمان هم چنين تالش داشتند تعداد 

تر به  ها دربازداشتگاه ها را كمتركنند و بهمين دليل آنها را سريع بازداشتي
زندانهاي عمومي ارسال مي كردند و يا اگرپرونده اي نداشت و بيهوده 

  دستگيركرده زودتر آزاد نمايند.
ايم قابل تصور نبود. ولي باكمال شگفتي بدليل رهائي از تونل وحشت بر 

فشارهاي بين المللي و وزش نسيم  بهاري انقالب، به زندان عمومي قصر 
منتقل شدم و در دادگاه به پانزده سال زندان محكوم شدم. و از آن جا  نيز 
در پي وزش تند باد انقالب بهمراه بسياري ديگر آزاد شدم. با اين همه 

، براي هزاران زنداني زمان شاه به معني رها شدن ازپي رهاشدن از زندان
آمدهاي روحي شكنجه نبود. چنانكه ياد و خاطرات عزيزان ازدست رفته و 

هاي شبانه ام را  تشكيل مي  چنان بخشي ازخواب كابوس شكنجه، هم
  دهد.آري درعالم رؤيا نيز نبرد نابرابر با دژخيمان هم چنان ادامه دارد!

  
  نفره زندانيان و وجود ليست هاي سياه ديگر! 9ر اعتراف به ترو

منوچهري (بازجوي كميته) دايماً مرا تهديد مي كرد كه خيالت راحت باشد 
كه زنده بيرون نخواهي رفت و تا دادن همه اطالعاتي كه خودت بهتر مي 
داني چه هستند، اين وضع ادامه خواهد داشت. در همين رابطه اشاراتي مي 

يار دلير ديگر و از جمله مصطفي خوشدل  8ن جزني و كرد به ترور بيژ
وكاظم ذواالنوار، و اين كه چگونه سر به نيستشان كرديم كه توهم به همان 
سرنوشت دچار خواهي شد (اين دو نفرآخركه متعلق به سازمان مجاهدين 

اي كه عليه من ساخته بودند ارتباط داشتند و  بودند به نحوي با پرونده
قش ناگفته تشكيالتي اشان و نيز مقاومت درخشانشان در بدليل روشدن ن

بازجوئي ها در ليست سياه قرار گرفتند. فراتر از اين، او از تهيه ليست هاي 
سياه تازه اي سخن مي گفت كه  از ميان كادرهاي وابسته به گروه هاي 
سياسي، فعالين  شاخته شده زندان (كساني كه بقول وي درزندان 

آورده و جزوه نويسي كرده و براي بيرون رهنمود تهيه  تشكيالت به وجود
مي كردند و...)  و كساني كه در بازجوئي ها موقعيت و اطالعات خود را 
نداده بودند و اكنون روشده است، دست چين شده بودند. اطالعاتي كه 
ازخالل دستگيري ها و يا از طريق خبر چين هاي خود در زندان بدست 

را نسبت به نقش و اهميت كادرها و فعالين درون زندان و آورده بودند، آنها 
روابط آنها  با بيرون زندان بسيار حساس كرده بود. از برخورد بازجويان 
روشن بودكه در پي ضربات سنگين به گروه هاي چريكي و ساير گروه هاي 
سياسي در بيرون، با نگراني از پاگرفتن مجدد آنها و هم چنين خطر برآمد 

ومي، بفكر تصفيه خونيني از ميان زندانيان افتاده بودند. اما جنبش عم
  فشارهاي بين المللي و شتاب تحوالت داخلي چنين مجالي را به آنها نداد.
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هاي  ها، بي ترديد يكي از آموزه باتوجه به كالس باالتر اين نوع شكنجه -*
و آمريكا همين نوع شكنجه ها  هاي مخفي اسرائيل و انگليس مهم سرويس

و تكنيك هاي آن بوده است كه رژيم شاه و شخص ثابتي با آنها داراي 
روابط نزديكي بوده است. البته ثابتي ضمن اذعان به رابطه با اين سرويسها، 

كند كه آنها را به روابط عادي و اداري تنزل دهد و حاضر نشده  تالش مي
ت واقعي به خوانندگان بدهد. اما در است در مورد تبادل تجارب اطالعا

خاطرات او مواردي وجود دارند كه نشان دهنده  مناسبات نزديك بين 
كه او در موردكنترل  شنودهاي حميد  هاست. چنان ساواك و اين سرويس

گويد: پس از بدست آوردن ردي تلفني از وي اما براي رسيدن به  اشرف مي
هاي موجود آن زمان مخابرات  اهحميد اشرف از طريق شنودهايش با دستگ

دقيقه الزم داشتند. در حالي كه تماس تلفني حميد اشرف يك دقيقه  15
بيشتر طول نمي كشيد. از اين رو ساواك دست بدامن آمريكا و انگليس و 

  اسرائيل شد تا اين مشكل را حل كند. 
*  

  
  

  

  حقيقت شكنجه
  

  جمشيد طاهري پور
 
 

از شمار واقعيت هائي  "ساواك"اسي توسط شكنجه و كشتار زندانيان سي
است كه انكار آن تباهكاري عليه حقوق بشر و حقوق شهروندي مردم ايران 
است. در دفاع از حقوق بشر و شهروندي، مي توان و بايد عليه آمران و 

مسئوليت "عاملين شكنجه و كشتار دادخواست حقوقي طرح كرد و احساس 
ه اعمال خشونت و از جمله شكنجه و را در شهروندان كشور علي "شخصي

كشتار زندانيان برانگيخت و ارتقاء داد. نامه سرگشاده شاهدان شكنجه؛ 
گروهي از فعالين سياسي، اجتماعي و فرهنگي به صداي آمريكا، در ارتباط 
با مصاحبه پرويز ثابتي، كه طي آن شكنجه و كشتار زندانيان سياسي در 

  ن راه بوده است. ساواك را انكار كرد، گام در اي
تقويت احساس مسئوليت شخصي شهروندان عليه اعمال خشونت و از آن 

كه نقض فاحش حقوق بشر و حقوق  –جمله شكنجه و كشتار زندانيان 
يك نياز مبرم در جامعه امروز ايران است. اين يك وظيفه  - شهروندي است 

مدني در راستاي ژرفش جنبش شهروندي مردم ايران و گسترش 
  هاي حقوق بشري در كشور است.  يآگاه

ها به عبور جامعه  كند. اما اميدوارم اين بازگوئي بازگوئي شكنجه غمگينم مي
كوشد بر تاريخ زندان و شكنجه  از خشونت و به فرايندي ياري برساند كه مي

  و كشتار فعالين سياسي و مدني در ايران نقطه پايان بگذارد. 
  
  روايت شكنجه 
درآن ظهر داغ تابستان تهران وقتي مامورين گشت ساواك :  51مرداد سال  

روي سرم ريختند،  روي نيمكتي در ميدان اعدام نشسته بودم. چند ساعت 
اي -بعد يك قرار سازماني داشتم. سر قرارهاي سازماني كپسول شيشه

گذاشتم و در اوقات ديگر، به نحوي قابل دسترس در  سيانور را زير زبانم مي
اد گشت ساواك، دفعتاً ريختند روي سرم ومن غافلگير شده جيبم بود. افر
ها درجا به شكم درازم كردند روي زمين و صورتم را فرو  بودم. ساواكي

هاي تيز فرو  كردند توي زمين زير نيمكت كه پر سنگ ريزه بود. سنگ ريزه
ام. دو نفر نشستند روي پاها و پشتم و  رفتند توي گونه و چانه و پيشاني مي

هايم از  جايم را وارسي كردند. در همين اثنا، فرز و چابك به دستهمه 
اي با من نبود  ام كردند. اسلحه پشت دستبند زدند. بعد بلندم كردند و دوره

اما كپسول سيانور در جيب پيراهن آستين كوتاهي بود كه تنم بود. كپسول 
بردنم  يزير تنم مانده بود و دستشان به آن نخورده بود. كشان كشان كه م

طرف ماشين گشت، مشت محكمي خورد پس سرم كه سكندري رفتم و 
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زدند و يك فضاي مرعوب  پهن شدم روي زمين. از هر طرف كتكم مي
ديد كه بي اعتناء در رفت و آمد  اي ساخته بودند. چشمم مردم را مي كننده

بودند. شايد تك و توكي در پياده رو جلب صحنه شده بودند و بي تفاوت 
اند سر يك جوان ريزجثه و سبعانه  كردند كه چند نفري ريخته مينگاه 

زنند! حال و وضع شكاري را داشتم كه بدام افتاده، مشاهده  كتكش مي
ها؛ احساسي كه آن لحظه در ذهنم  اعتنائي مردم و از لت و كوب ساواكي بي

شكل گرفت، احساس تنهائي، بي پناهي و بي كسي در ميداني بود كه در 
  دريد! مند بي زور را ميآن، زور

مرا چپاندند كف عقب ماشين. دو طرفم دو نفر ساواكي نشستند و سرم را 
دادند به پائين. كمرم چندان خم شده بود كه پيشانيم به پشت پام  فشار مي

كردم. يك ماشين گشت از  خورد. درد را در ستون فقراتم احساس مي مي
د و توي شلوغي خيابان ويراژ كر عقب و يكي هم از جلو ما را اسكورت مي

راندند. در من كشاكشي بود براي  دادند و با سرعت و سرو صداي زياد مي مي
كردم شايد مي  اي سيانور. اگر اراده مي دندان گرفتن كپسول شيشه

توانستم. اين كشاكش خود داستان درازي است كه شرحش در مجال اين 
ن يك عمر گذشت. همه نوشتار نيست. تا رسيدن به كميته مشترك بر م

ها و درخشش زندگي و همه آن آرزوهاي نيكي كه داشتم، همه  زيبائي
شناختم و در زندگيم جائي داشتند، همه آن تصوري كه  هائي كه مي چهره

در خيالم بود از جامعه و جهاني كه در آرزويش بودم، در يك كالم همه 
آمد. چند بار جهدي  زندگي زيسته من، هزار بار در ذهنم باال رفت و پائين

هايم سفتي شيشه سيانور را لمس كرد. مرگ را؛ آن هم مرگ با  كردم و لب
كردم و نه براي  خواستم! تازه من براي زندگي مبارزه مي سيانور را نمي

ي جانم دوستدار زندگي بود. يك زندگي با سرِ افراشته. مرگ را  مرگ! همه
ذهنم جويدن سيانور، مرگ  خواستم، يك مرگ قهرماني! ته سرافراشته مي

آمد، سست پائي در  آمد، سست پائي در باور و اعتقاداتم مي ترسيده مي
آمد كه  آمد كه به رفقايم داشتم، سست پائي در ايماني مي تعهداتي مي

داشتم به پيروزي راهمان! و احساسم اين بود كه حاال وقت امتحان و آزمون 
  است!

با هياهو و سرو صدائي مرعوب كننده  در كميته مشترك شهرباني و ساواك،
مرا از ماشين بيرون كشيدند. هنوز توي ماشين بودم كه چشمم را بستند، 
از چند پله دو تا يكي مرا باال كشيدند، در راهروئي مرا دواندند و دفعتاً هولم 
دادند داخل اتاقي. اين كارها را با تعجيل و شتاب و با سر و صدائي كردند 

بند از چشمم بر داشتند  پراكند. در اتاق، چشم بود و ترس ميكه دلهره آور 
و لخت مادرزادم كردند. بنظرم اتاق پنجره نداشت و اگر هم داشت مسدود 
كرده بودند و پرده سياه كشيده بودند. يك چهارديواري بود سرد و لخت و 

آمد. يك تخت آهني  عور و نيمه تاريك و دلگير، بنظر كثيف و ترسناك مي
اش آويزان بود. المپي كه اتاق  ه در اتاق بود كه چند شالق روي دستهبرهن

كرد كم نور بود. هماندم اما دفعتاً اتاق شلوغ شد. چند نفري  را روشن مي
وارد شدند كه بعداً دانستم از بازجوهاي سرشناس هستند. آمده نيامده 

شان چنان سيلي به من زد كه به نظرم رسيد يك ستاره از درون  يكي
هاي ركيك داد و حكم كرد مرا همان  چشمم افتاد جلوي پاي من! فحش

طور لخت و عور بخوابانند و ببندند به تخت. بعد دستم را بستند به دو 
طرف تخت، پاهايم را هم جفت يكديگر كردند توي قالبي كه بند بود به 
تخت، كف پاهاي چسبيده بهم من، لخت و سربهوا مانده بود در انتظار 

شان كه اونيفورم نگهباني تنش بود شروع كرد به شالق  بعد يكيشالق. 
زدن. هيچ نمي دانستم شالق چنين دردي دارد. با هر ضربه شالق، درد در 

كشيد. بيست سي تا  هاي پشتم تير مي پيچيد، شقيقه و مهره تمام تنم مي
شالق كه خوردم، همان كه سيلي زده بود آمد باالي سرم و گفت؛ ميگي يا 

ات بكنم!؟ من سرم را به اين طرف و آن  مين شالق ذره ذره زجر كُشبا ه
كوبيدم. دو باره شالق زدند. دهانم را گرفته بودند كه فرياد  طرف تخت مي

هايم سياهي رفت و حالت  نكشم. نفهميدم چند وقت شالق زدند، چشم
سرگيجه و تهوع به من دست داد. لب و دهنم خشك خشك شده بود و 

ي پيدا كرده بودم. بي رمق شدم و از هوش رفتم. وقتي بهوش تشنگي سوزان
آمدم دو باره از من پرسيد؛ مي... گي يا زجركُشت كنم؟ چه جواب دادم 

دانم، خشمگين و غضبناك داد كشيد: مادر قحبه! پس سيانور براي چه  نمي
در جيبت بود؟ لباس هايم را ريز ريز كرده بودند و كپسول سيانور را يافته 

ام  د. از اين ساعت من با جاني پر از هراس مرگ شكنجه شدم! اما روحيهبودن
ها و  دانستم كه بايد استقامت داشته باشم. ديالوگ سرجايش بود و مي

شود. شالق  نويسم چون خيلي طوالني مي عوالمم را زير شكنجه نمي
هايم در روز دستگيري؛ از ظهر تاشب ادامه داشت. از هوش كه مي  خوردن
زدند.  آمدم، از نو شالق مي ريختند و بهوش كه مي رويم آب سرد ميرفتم 

تركاند! دردي داشت كه نپرس!  خورد استخوان مي شالق كه روي زخم مي
دادند به نوك  ها را گير مي ها با شوك الكتريكي همراه بود؛ گيره شالق زدن

چنين بود سوزندان پشت دست و سينه، با  پستان و نقاط حساس بدن. هم
شان، اتاق شكنجه را  از  تش سيگار! اتاق پر از بازجو بود و شالق و شناعتآ

بربريتي پر از جور و درد پر كرده بود. بي كسي و بي پناهي را بيشتر 
ديدم،  كردم اما اين رنج و آزار، اين بربريت و جور و ستم كه مي احساس مي

؛ تهراني، هوشنگ، انگيخت. از بازجوها مرا به پايمردي در راه و مرامم بر مي
حسين زاده و جوان را بعدها شناختم. رسولي بازجوي من نبود. آن كه 
سيلي زده بود و حكم كرده بود مرا روي تخت بخوابانند و شالق بزنند، يك 

سال بود و جناب سرهنگ  بازجوئي بود كه حالت سرگروه را داشت. ميان
ز بود كه بعدتر خطابش مي كردند.  خيلي بي رحم، عصبي و وحشت برانگي

رحم و خشني بود.  خورد. حقيقتاً آدم بي بارها ديدم مشت مشت قرص مي
در يكي از لحظاتي كه بهوش بودم از تخت بازم كردند و توي يك پتوي 

اي پيچ  سربازي درازم كردند. دو سر پتو را دو نفر نگهبان گرفتند و ده دقيقه
اي بعد دانستم سلول  ثانيهدر پيچ مرا بردند و انداختند داخل يك سلول كه 

عباس است. عباس جمشيدي رودباري. عباس در همان تابستان توسط 
گشت ساواك شناسائي و با آنها درگير شده بود. چند رگبار به او اصابت 

هاي كيهان و اطالعات اعالم كرده بود در  كرده بود و ساواك در روزنامه
نداشت تا اين كه در آن  كس از زنده بودن او خبر درگيري كشته شده، هيچ

طبقه دوم كميته مشترك. از  19شب مرا با او روبرو كردند؛ در سلول شماره 
ها را مي خواستند. اولين قرار با حميد  من نشاني خانه تيمي و قرار با چريك

  اشرف را عباس بمن داده بود.
عباس روي تخت برهنه آهني دراز افتاده بود، سرتاپا باندپيچي شده بود و 
در همان حال او را با زنجير به تخت بسته بودند. من روي زمين، نصفه جان 

ديدم. بازجو چيزي نزديك گوشش گفت. بعد  افتاده بودم و صورتش را نمي
ها گفت مرا بلند كنند. صورتش را كه ديدم شناختمش. بازجو  به نگهبان

وي پرسيد مي شناسيش؟ بفهمي نفهمي سرم را تكان دادم. بعد بازجو باز
ي باندپيچي شده عباس را فشار داد. عباس با دردي  ي تير خورده شكسته

صورتش را به طرف من چرخاند. در آن وضع و حالي كه بود، در نگاهش 
پيام پايداري ديدم! پيامي كه در نگاهش بود به من آن طاقتي را داد كه به 

. فيزيك آن محتاج بودم! طاقتم براي شالق خوردن رو به پايان گذاشته بود
آورد اما آدمي فقط فيزيكش  انسان تراكم درد را تا حد معيني طاقت مي

نيست. انسان صاحب احساسات و افكار است. انسان صاحب باور و اعتقاد 
است. انسان يك دنياي روحي و دروني هم دارد كه مخزن و سرچشمه نيرو 

  و طاقت است.
اي كه بيرون  اق شكنجهاز سلول عباس، در همان پتو مرا برگرداندند به ات

بند، دور فلكه بود. روي تخت برهنه آهني، صدا و درد شالق در سرم مي 
پيچيد اما با تمام قوا و با شش دانگ حواسم در فكر مفري بودم؛ اگر تا فردا 

ها گم مي شد،  گذشت، رد و پي هاي من زير شكنجه به خيري مي بازجوئي
ها خنثي  ي براي سازمان چريكسوخت، و ضربات اساس قرار سازماني من مي

شدند. من زير شكنجه مدام اين نكات را به خود يادآوري  و بي اثر مي
افزود. وقتي خودم را تصور  ها بر مقاومت من مي كردم و اين يادآوري مي
هائي كه زندگي و  ي زيبائي  و درخشش ام، همه كردم كه قرارم را لو داده مي

شدند. صدائي در من مي  و خاموش ميزنده ماندن در ذهنم داشت، سياه 
گفت؛ با زجر و شالق مردن بهتر از زندگاني ننگين است! اقبال با من يار بود 
چون تدبيرم كار ساز از آب در آمد؛ يك قرار دروغي ساختم براي رشت 

ها را باور  بعد از ظهر فردا. و بازجوها قرار دروغين با سازمان چريك 5ساعت 
ي اجراي قرار به رشت برويم ... سخت ترين شكنجه كردند. پذيرفتند برا

ترين آن در مسير بازگشت به  هايم در زير زمين ساواك رشت بود و موهن
  تهران كه شرحش اين زمان بماند تا وقت ديگر! 
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  آپولو
شكنجه در ساواك ابزاري بود براي تخليه اطالعات زنداني سياسي و وقتي  

با اهميت كسب يا سوخته و بي اثر رسيد كه اطالعات  به اين نتيجه مي
كرد كه شدت اوليه را نداشت. از روز سوم و  شده، كيفيت ديگري پيدا مي

هاي بازجوئي در اتاق كار تهراني و هوشنگ شروع شد.  چهارم  نوشتن برگه
هر چند دقيقه ورقه سين جيم را مي خواندند و اغلب اتفاق مي افتاد كه مرا 

و روي آپولو، حسيني شالقم مي زد، شوك  "آقاي حسيني"مي سپردند به 
هاي  داد و عربده هاي قبيح مي كرد، فحش الكتريكي مي داد، تهديد مي

هايم  بند را بر چشم كشيد. هنگام رفتن به اتاق آپولو، چشم ترسناك مي
رفتم و  كرد. در اتاق سرد و آهني آپولو، در تاريكي مطلق فرو مي سفت مي

بود. آپولو؛  "آقاي حسيني"تاد كه دست ساز اف رعب و خوفي در جانم مي
صندلي دسته دار بلندي بود كه بجاي نشيمن، يك ورقه آهني دراز كار 

هايم را به دسته صندلي كه آهني  گذاشته بودند. وقتي مي نشستم؛ دست
كردند،  كردند. پاهايم را دراز مي گذاشتند و محكم مي بودند، در گيره مي

كردند.  كردند در قالبي و محكم مي اها را ميمثل حالت روي تخت و مچ پ
كشيد پائين و سر و  بعد يك كالهخود مانند بود كه حسيني از باال مي

ام مي افتاد.  كرد در آن، لبه كالهخود آهني روي شانه گوشم را فرو مي
پيچيد، گوش و  كشيدم، صدا در گوشم مي شالق كه مي زد، فرياد كه مي

، اتاق "آقاي حسيني"كرد.  ام مي رفت و ديوانهگ هايم بشدت درد مي شقيقه
انگيخت و شهرتش هم بيشتر از اين بابت بود.   آپولو و آپولو ترس بر مي

آقاي "بيشترين دفعاتي كه با شوك الكتريكي شكنجه شدم، روي آپولو بود. 
هيوالي ترسناكي  بود كه در عين حال رقت بر مي انگيخت. در  "حسيني

آمد. هيكل بلند مهيبي داشت  ه، فقير و بيچاره ميچشمم مسخ شده، افسرد
خنديد  و بي اندازه زشت صورت بود. چهل پنجاه ساله بود و هيچوقت نمي

هاي ركيك مي داد. درجه داري بود كه در ساواك  اما هميشه و دائم فحش
شد. عيد قربان، گوشت نذري  گر شده بود.  حسيني نمازش قضا نمي شكنجه

داد و عالوه بر  كرد. روز عاشورا نهار نذري مي يم ميها تقس ميان نگهبان
 23رساند. حسيني در  ها به سلول سرشناس ترين قربانيان خود مي نگهبان
آقاي "به چنگ انقالبيون مسلمان افتاد. داستان زجر و شكنجه  57بهمن 

برايم نقل كرد. ميثم در انقالب بهمن  "ميثم"در كميته انقالب را  "حسيني
ميته انقالب شده بود در محل كالنتري ميدان بهارستان. وي، رئيس ك 57

بازداشت  52بخاطر جمع آوري كمك مالي براي سازمان مجاهدين، در سال 
و به كميته مشترك آورده شده بود. سي سال سن نداشت و كار و كسبش 

اش كرده بود. در  در بازار تهران بود. ساواك به طرز وحشتناكي شكنجه
ر بند دو كميته مشترك بودم، او نيمه جان و لت و پار، زماني كه من د

پيچيده در پتوي سربازي، هميشه و دائم در گوشه در بزرگ بند افتاده بود. 
ها دور از چشم بازجوها به زندانيان  آن زمان من تهكش بند بودم كه نگهبان

ثم سپردند كه امتياز و مايه اعتبار بود! بر اثر جراحات، پاهاي مي مقاوم مي
چركين شده بود و من موفق شده بودم كه يك دو پيام از كاظم ذواالنوار، 

مجاهد مقاومي بود كه همراه جزني و هفت نفر  –كادر رهبري مجاهدين 
به او برسانم كه براي هر دوشان بسيار اهميت  -ديگر در اوين بقتل رسيد 

عمومي  داشت! بعد از واقعه كشتار جزني و همرزمان، از سلول كه به بند
كشيد و  بازداشتگاه اوين آمدم، ديدم ميثم هم آنجاست. همچنان درد مي

بيشتر ساعات در رختخواب بود. اتاقش در همان اتاقي بود كه الجوردي و 
عسگر اوالدي در آن بودند. رضا نعمتي كه از رفقاي خود ما بود، تر و 

كه  ي مؤمني بود خشكش مي كرد و به او مي رسيد. مسلمان زجر ديده
هاي اول  اي بوجود آمده بود. در هفته ميان من و او دوستي و اعتماد برادرانه

نقل  "آقاي حسيني"انقالب چند بار او را ديدم، چگونگي دستگيري 
نخستين ديدارش با من بود؛ حسيني را در كميته انقالب چندان زجر داده 

م رسيد! ميث بودند كه به پاي زجرهاي ميثم در كميته مشترك نمي
گفت؛ برديمش بيمارستان، در بيمارستان بود كه دست به خودكشي زد  مي

 و خود را كشت! شكنجه؛ شكنجه است، در كميته مشترك يا در كميته
ها محصول انسانيتي دور و  انقالب، بربريت و غيرانساني است! اين تسلسل

بيگانه با انسانيت حقوق بشر است. شكنجه؛ تراژدي فروكوبيدن كرامت 
  .ن، تراژدي زوال انسانيت و نابودگي زندگي استانسا

  
  

  
      

هوشنگ  –به هنگام نوشتن برگه هاي بازجوئي در اتاق تهراني و هوشنگ 
سروان شهرباني بود كه در ساواك بازجو و شكنجه گر شده بود. اسم اصلي و 
خانوادگيش را مي دانم اما نمي نويسم چون فرزندانش شرمگين خواهند 

است در مورد افسر فرمانده گشت ساواك بهنگام  شناسائي و  چنين شد. هم
بازداشتم در ميدان اعدام كه مستقيماً بازجوي من بودند، شاهد شكنجه 

ها بودند و يا عضو و  هاي سازمان چريك كساني بودم؛ بيشترشان يا سمپات
هوادار سازمان مجاهدين. هنگامي كه كاظم ذواالنوار از كادرهاي رهبري 

مجاهدين زير بازجوئي بود من در كميته مشترك بودم. او را بعد از سازمان 
انداختند در  آوردند و مي هر دفعه شكنجه، پيچيده در پتوي سربازي مي

سلولش. مصطفي جوان خوشدل نيز از كادرهاي مجاهدين بود كه مسئوليت 
ره اي از سازمان مجاهدين در بازار تهران را داشت. او را حتي بعد از دو شبكه

بردند و شكنجه  بازجوئي هر بار از زندان عمومي قصر به كميته مشترك مي
ها، هر دو برادر سخت شكنجه شده بودند كه از اعضاي  كردند. از باقر زاده مي

سازمان مجاهدين بودند. بهروز نابت و روبن ماركاريان كه معتقد به مبارزه 
ودند، شاهد بودم چه چريكي نبودند و به اصطالح آن ساليان، سياسي كار ب

اي داشتند... آن لحظه كه  اندازه سخت شكنجه شدند و چه پايداري دالورانه
روبن را ديدم قوت ايستادن روي پاي خودش را نداشت و در تمام صورت 

ي هشيار  اش، تنها يك چشم كبود و خون گرفته ورم كرده، كوفته و له شده
ر داشتم. در آن لحظه كه در بند پيدا بود! روز قبل از دستگيريم با روبن قرا

دو كميته مشترك، بهنگام تهكشي، به تصادف او را ديديم، چند ماه از 
  دستگيريم مي گذشت. با ايما و اشاره بهم رسانديم؛ شتر ديدي نديدي!

روزي به هنگام نوشتن برگه بازجوئي در اتاق تهراني جواني را ديدم كه 
ا تا مرز جنون شكنجه كرده بودند. روي ها را خوانده بود. او ر اعالميه چريك

دواند  زمين چهار دست و پا راه مي رفت! تهراني با شالق او را دور فلكه مي
كرد.  كوفت و داد مي زد؛ تو سگي! جوانك عوعو مي و شالق بر سرش مي
زد؛ مرغي! قد قد  كرد. شالق مي اي! جوان ميو ميو مي شالق مي زد؛ تو گربه

هاي آن ساليان  نه از غم انگيزترين و پر دردترين ديدهكرد و...، اين صح مي
  كند. نويسم، سخت متاثرم مي منست و هم اكنون نيز كه اين سطرها را مي

به  "كميته مشترك"از بازداشت من چند ماه مي گذشت. يك سوي 
ي ساختمان قديم شهرباني كل كشور باز مي شد. يك روز پربرف  محوطه

بيرونم كشيدند و بردند همين ساختمان  ، از سلول1351زمستان سال 
بند از چشمم  قديم. طبقه دوم ساختمان، در راهرو وارد اتاقي كه شدم، چشم

برداشتند. در اتاق سرد و خالي، روي تخت برهنه آهني، دست هايش قفل 
ي تخت. دورتادور تخت، بازجوها ايستاده بودند  شده بودند به دو طرف دسته
د و به كف برهنه پاهاي او مي كوبيدند كه ورم و دست دوتاشان شالق بو

كرده و خونين بود. صورتش از ضرب مشت بازجوها له شده بود و دور چشم 
هاي پر از  هايش سياه و ورم كرده بود طوري كه به زحمت، سفيدي چشم

با ذكر رد وبدل كردن يك دو  "عبداهللا"شد ديد. نام  وحشت و درد او را مي
من آمده بود. وقتي بازداشتش كردند، براي روبرو  هاي كتاب در بازجوئي

  كردن، مرا آورده بودند باالي سرش، محض گرفتن اقرار و اعتراف! 
بستند،  هايم را كه دوباره مي هنگام بازگشت به سلول، در درگاه اتاق، چشم

از الي در نيمه باز اتاق، راهرو و قسمتي از داخل سالن روبرو را ديدم. دوبار 
عتقد و مومن به مبارزه چريكي شهري بودم به اين سالن آورده مرا كه م



  نويسي و تاريخ سازي نقش سند در تاريخ

 ١٥٢  108ي  آرش شماره

 "سياسي كار"بودند تا با همبنداني بحث و مجادله كنم كه مائوئيست و 
ها از ابتكارات ثابتي بود. سالني بود با مبلمان عالي كه  بودند! اين مباحثه

هاي مخمل سبز داشت. روي ديوار مقابل، نقشه  هاي بلند با پرده پنجره
بزرگي از تهران بود كه جاجائي متراكم اما بيشتر نقاط آن به طور پراكنده، 

رنگ روشن بودند. من اين برداشت را داشتم كه نقاط  هاي ريز و سرخ المپ
هاي تيمي كشف شده و قرارهاي لو  ها، محل خانه درگيري ساواك با چريك

  رفته است. 
صندلي چيده بودند كه ي وسط سالن، ميز درازي بود كه دورتادورش  نيمه 

نشستند. باالي ميز، ثابتي مي نشست و با  مباحثه كنندگان مقابل هم مي
اي با طرح پرسشي  داد و به ترتيب مرعوب كننده ها گوش مي دقت به حرف

داد. ما را به اجبار و با تهديد به  به بحث و جدل ما سمت دلخواه خود را مي
جانب زنداني، تحقير كننده بود و  كشاندند، براي هر دو ها مي اين مباحثه

اي را داشت كه به شكاف و بدبيني در  حكم يك شكنجه رواني خرد كننده
  صفوف مبارزان و زندانيان دامن مي زد. 

  
  كشتار زندانيان

براي بازجوئي مجدد از زندان قصر به كميته مشترك فراخوانده  53بهار 
دي خبري و نشاني شدم. هراندازه كه  پرس و جو كردم از عباس جمشي

نشنيدم و نيافتم. در زندان قصر شنيده بودم در همان بند دو است و تمام 
بند صداي پاي او را مي شناسند كه روي يك پا مي پرد و يكلنگي  به 
دستشوئي مي رود. در همين بند، نگهبان جوان نجيبي بود كه دبيرستان 

برد و پيش  اس ميهايش را پنهاني پيش عب شبانه مي رفت. او درس و مشق
 19سلول "از زبان او شنيدم؛  53خواند. در آن بهار  او حساب و هندسه مي

  !"ديگر نيست
گونه تشريفات قانوني در  عباس رودباري در خفا، بدون محاكمه و بدون هيچ

زندان ساواك به قتل رسيد. مورد عباس رودباري يك مصداق از تروريسم 
ارتكاب جنايت توسط ساواك تحت  اي از دولتي در رژيم شاه و نمونه

توان مقدمه جنايت فجيع ديگري  مديريت ثابتي است. اين جنايت را مي
در بازداشتگاه ساواك در  – 1354ارديبهشت  –دانست كه يك سال بعد 

اوين اتفاق افتاد: كشتار جزني، حسن ضياء ظريفي، كاظم ذواالنوار، مصطفي 
  ركي و جليل افشار!خوشدل، سرمدي، كالنتري، چوپانزاده، سو

  
كه شاه تشكيل حزب رستاخيز را اعالم كرد، جزني گفت: ما را  53اسفند 

زنده نخواهند گذاشت! دو روز بعد نام سي و چند نفر ما را از بلند گوي بند 
زندان قصر اعالم كردند و همه ما را آوردند بازداشتگاه ساواك در  4و  5

د در يك سلول انفرادي، سلول كف اوين. در اوين هر يك از ما را انداختن
پوش سبز داشت. پشت در، چسبيده به ديوار يك دستشوئي بود با شير آب 

تر، توالت، يكپارچه با پوشش فلزي. سلول؛ دو متر در دو و نيم  و آن طرف
تا سه متر بود. يك تشك ابري كف سلول افتاده بود با يك پتوي سربازي. 

ازي بود چسبيده به سقف. پشت پنجره، باالي توالت، يك باريكه پنجره در
هاي آهني، يك المپ كم نور هم در آن پشت كار  توري فلزي و ميله

هاي  هاي بغلي، نگهبان گذاشته بودند. پشت پنجره، روي بام رديف سلول
شان  شنيدم و سايه هيكل هايشان را مي دادند. صداي گام مسلح، نگهباني مي

ند. تمام آن چند ماه، همه دقايق و را مي ديدم كه در گشت و گذار بود
ساعات شب و روزمان در آن سلول، كه قفس ما شده بود، با دلهره مرگ 

  سراندند داخل سلول. هاي لعابي، از الي در مي گذشت. جيره غذا را، در كاسه
تا آستانه آمدن هيات هاي صليب سرخ جهاني و عفو بين  53از اسفند سال 

مي رسد، روزگار  55و اوايل سال  54خر سال الملل و حقوق بشر كه به اوا
برمن  در سلول انفرادي گذشت. سلول انفرادي شكنجه سختي است بويژه 

هائي كه در سلول بودم بيشترين  كه طوالني و با دلهره مرگ باشد. در ماه
مشغله ذهن من، آخرين صحبتي بود كه بيژن با چند نفري از ما كرده بود. 

يافته بودم از اين فكر كه مبارزه مسلحانه اشتباه   اي هاي او سايه در حرف
هايم در سلول انفرادي شده بود. در سلول  است! و اين جانمايه فكر كردن

ها به شاهنامه خواني و  برد؛ ساعت انفرادي آدم به ذخاير ذهن خود پناه مي
هاي شاهنامه را بخاطر  سپردم، نقش هاي پدرم گوش مي حافظ خواندن

كردند. در ساعاتي از روز،  در كودكي و نوجواني مجذوبم ميآوردم كه  مي
هاي ديوار و سقف سلول  ها و نا همواري مشغول كشف سايه روشن خط

دويدم!   رسيدم مي رفتم و به دشت پر الله كه مي ها باال مي شدم. از تپه مي
كردم و سير و سياحتي داشتم. سلول انفرادي مغز و  براي خودم سفر مي

كرد. باز سازي خاطرات و سير و سياحتي كه  فسرد و كرختم مي يروحم را م
داشتم، يك واكنش دفاعي بود در برابر فشاري كه انفرادي بر مغز و روان 

  نشاند.   من وارد مي آورد و به رخوت و افسردگيم مي
جفت و تك  –دو روز قبل از واقعه كشتار جزني و همرزمان، با مورس 

خبر شده بودم كه جزني و ظريفي و  - زديم  هائي كه بديوار مي ضربه
اند. با نگراني وحشتناكي دست به گريبان  تعدادي ديگر را از سلول برده

كشيديم. غروب روز واقعه كشتار، صداي  بوديم چون انتظار مرگ را مي
كشيد. رفته  رسولي را از راهرو شنيدم كه مثل هميشه مست بود و عربده مي

الدين و روزنامه كيهان را كه خبر كشتار را بود در سلول مهران شهاب 
نوشته بود داده بود دستش. بعد رفت سلول احمد معيني و بعد آمد سلول 

هاي ما رديف هم بود. روزنامه را پرت كرد توي صورت من و با  من. سلول
كنيد فقط  عربده پيروزي گفت؛ قال قضيه رفقا را انقالبي كنديم! فكر مي

خواست  كرد و مي ا برداشتم و خبر را خواندم. نگاهم ميشما بلديد! روزنامه ر
بداند تاثيرش در من چيست! اين را كه ديدم بغض آلود گفتم؛ خيال 

كنيد شما! جزني زنده است. عصباني شد، مشت و لگد پراند و فحش و  مي
فضاحت داد و با غضب و عربده كشان، پشت كرد كه برود نعره زد؛ بجنگ تا 

گفتم؛ بجنگ تا بجنگيم! تنها كه شدم  گريه كردم! تمام بجنگيم! توي دلم 
  شب گريه كردم.

تا قبل از آمدن هيات هاي حقوق بشر، صليب سرخ جهاني  –در دهه پنجاه  
ميان زندان سياسي و جامعه آنروز ايران و جهان آن  -و عفو بين الملل

دان جز مالقات خاموش با خانواده بعد از حكم دادگاه و در زن - روزگار، 
اي برقرار نبود. زنداني سياسي حق و حقوقي نداشت. هيچ  رابطه - عمومي

صدائي كه از حقوق زندانيان سياسي دفاع كند به گوش نمي رسيد و هيچ 
نهاد حقوق بشري و شهروندي براي دفاع از حقوق ما در جامعه فعال نبود و 

ن ساواك يافت! زندا رسيد و پژواكي نمي اگر هم بود صداي آن به گوش نمي
  به معناي دقيق كلمه فراموشخانه زندانيان بود!  

  
  حقيقت شكنجه    

هائي كه در ايران بر سر كار  سياسي، همه دولت –به گواهي تاريخ اجتماعي 
هاشان، اعمال و ارتكاب زندان و شكنجه و كشتار   اند، يكي از خصيصه بوده

ائي شكنجه گواه پ عليه مخالفان سياسي بوده است. همين استمرار و سخت
آنست تا آنرا در چارچوب حكومت و حكومت كنندگان محصور و منحصر 

اي از هيات حاكمه خودكامه و  نشناسيم! حكومت شكنجه و كشتار؛ برساخته
اي از جامعه خشونت، عرفيات و عادات و الهيات  قانون شكن، و برخاسته

  شكنجه؛ و در يك كالم فرهنگ خشونت است. 
خشونت؛ كينه ورزي، و نفرت است. ما در دور باطلي از  هسته اصلي فرهنگ

خشونت گرفتار آمده بوديم كه منطق آن از هردو سو نبرد حق و باطل، و 
خو بود. هفت سال پيش در  جو  و دشمن پيكار مرگ و زندگي؛ ستيزي كينه

امين سالگرد كشتار جزني و همرزمان تاكيدم اين - پاريس، در مراسم سي
  بود:

  
بارترين مصاديق تروريزم دولتي  ناجوانمردانه جزني و... از جنايتكشتار  " 

هائي از  است... ما مجاز نيستيم اين جنايت را فراموش كنيم، زيرا فراموشي
خواهم  اين دست، تدارك خاموش تكرار آنهاست و برپايه همين منطق مي

هائي از اين دست، معنايش تازه كردن  ي تلخكامي عرض كنم تجديد خاطره
ايم تا بر  ها و بيدار كردن حس انتقام نيست! ما گرد نيĤمده دشمن خوئي

انبان كينه و نفرت، چند مني بيفزائيم؛ از ماده كينه و نفرت است كه 
كشد. نخير! ما عليه خشونت، در  شود و كشتار قد مي خشونت زاده مي

 ايم و صداي سخن ما آكنده از اعتراض به خشونت و كشتار اينجا گرد آمده
ايست كه جامعه و جهان بشري را عاري از خشونت و كشتار مي  مطالبه
   "خواهد.
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پيداست كه اين كالم من در باره روايت شكنجه و كشتار در ساواك نيز 
توان فرهنگ خشونت را منزوي  صادق است زيرا تنها با چنين رويكردي مي

افزود.  كرد و به حساسيت و بيداري وجدان جامعه در برابر نقض حقوق بشر
موازين حقوق بشر و حقوق شهروندي به بهائي بسيار گران در رويكردهاي 
اپوزسيون ايران جاه و منزلت يافته است، اما ميزان سنجش اين تعالي و 
بلوغ، پذيرش و برسميت شناختن جامعه و جنبش شهروندي ملت ايران؛ 

توان  رنگين كمان متفاوت هاست. بر بنياد تجربه ملي و تجربه جهاني مي
نشان داد كه بدون برسميت شناختن اين حقيقت، همزيستي خشونت 
پرهيز و دموكراتيك، همبستگي ملي، و همرائي و وفاق بر سر مشتركات، 

گيرد و اين در حالي است كه تنها با تشكيل چنين فرايندي  شكل  نمي
توان از تسلسل خشونت و دور استبداد و شكنجه و تبعيض رهائي يافت،  مي
اريخ زندان و شكنجه و  كشتار فعالين سياسي و مدني در ايران نقطه بر ت

                                                                                                                                 .هاي كشور را به روي نسيم آزادي و عدالت گشود پايان گذارد و دروازه
  1390فروردين 

*  
  
  

 

  
  چند كالمي

  ها سكوت پس از سال 
  

 شريف زادهمليحه 
  

ميخواهم به سوال شما در مورد آنچه كه بر ما  در اين نوشته آرشيان عزيز،
در رژيم شاهنشاهي گذشت و بخاطر سبعيت رژيم جمهوري اسالمي، آن 
بيدادها كم رنگ و حتي به فراموشي سپرده شده، را كمي توضيح دهم. 
سعي ميكنم كه به حاشيه نروم و به اصل مطلب بپردازم. اما حاال كه پس از 

نفرت ميخواهم با صداي بلند فرياد بزنم كه  سال لب به سخن گشوده ام 35
شاهنشاهي دارم، نه فقط از آنرو كه من را  ديكتانوري نظامعميقي نسبت به 

سال از بهترين سالهاي عمرم را در  3سالگي به زندان انداخت و  25در 
سالگي  25محبس سپري كردم و نه فقط ازآنرو كه برادر دوقلويم را در سن 

ر در خيابانهاي تهران به گلوله بست و حق زندگي را از او در يك نبرد نابراب
 37رژيم با نابخرديهاي بي حد و حصر اين گرفت، بلكه به اين خاطر كه 

ساليان متمادي در جامعه ريشه هر جند ساله اش، اسالم و روحانيت را كه 
دوانده، ولي خفته بود و چندان به سياست كاري نداشت و در پي نفوذ 

ثروت اندوزي براي خود  ميان توده ها از يكسو و، امرار معاش ودر "معنوي"
بودند، را ناگهان، به صحنه سياست كشاند و با كشاندن انها به صحنه 

طريق آفت جمهوري اسالمي را بر كشور  ينا سياسي، گور خود را كند و از
پهناور ما حاكم كرد. آفتي كه سي و چند سال است كشورمان را به نابودي 

  قرا سوق داده است.و قه

  "حكومت جمهوري اسالمي"آيا استقرار
  اجتناب ناپذير بود؟ "خالفت اسالمي"تر  يا دقيق 

اين فرضيه كه، از ابتداي سرنگوني رژيم پهلوي از طرف حاميان رژيم 
و يا مبارزين  كشورمانسلطنتي، و بمرور زمان از طرف بخشي از نسل جوان 

شود،  كنوني بستوه آمده اند، مطرح ميسابق كه از طوالني شدن عمر رژيم 
مبني براينكه، انقالب اسالمي به آن سبب روي داد كه روند نوسازي شاه 
براي مردم سنت زده و واپس گراي او بيش از حد گسترده و شتابان بود، 
فرضيه كامال نادرستي است. اگر حاكمي، در دوره حكومتش اصالحاتي را 

خوش نيايد، به مردم مملكتش بايد شك بانجام رساند كه به مذاق ملتش 
كرد يا به برنامه هاي اصالحي آن حكومت و پيوند نداشتن آن حاكم با 
رعيتش؟ اين سوال را بايد جداگانه به بحث گذاشت، چرا كه اگر با دقت 
دوره استبدادي رژيم شاهنشاهي شكافته نشود، درآينده هم امكان اينكه از 

  يافتيم حتمي است. چاه درآييم و به چاله ديگري ب
من در اينجا فقط كوتاه اشاره ميكنم كه چطور شاه در طول سلطنتش 
حامي روحانيت بود، و چگونه روحانيت از امكانات مالي كه بازار و دستگاه 
حاكميت در اختيارش ميگذاشت بهره گرفته و دراعماق جامعه ريشه 

يم قدر قدرتيش، آقاي محمدرضا شاه براي تحك 1354ميدواند. ناگاه از سال 
بيرون كردن از صحنه  همه اقشار جامعه از جمله روحانيت را به مبارزه و به

) خود آقاي خميني هم تا اواخر 1خواند. بنابر اسناد تاريخي،( سياسي فرامي
خواستار از بين رفتن سلطنت و برقراري حكومت اسالمي نبود.  1340سال 

ميه اي، شاه را نصيحت وي در اعال1342 شورشدرهمان بعد از سركوب 
كند كه به علماي دين احترام بگذارد و به اسراييل كمك نكند و از  مي

را  1342خرداد  شورشاشتباهات پدرش عبرت بگيرد. پس ازاينكه شاه 
سركوب كرد، رهبران جبهه ملي را دستگير و خميني را به تركيه تبعيد 

ر فرصتي مناسب كرد، خاطره كشتارها آتش زير خاكستر باقي ماند تا د
  شعله ور شود.

روحانيون به سه دسته تقسيم ميشدند.  1342در سالهاي پس از قيام 
غير افظه كار محروحانيون  يكدسته از آنها كه بزرگترين گروه بود، از

شدند كه اعتقاد داشتند كه روحانيون بايد از سياست،  سياسي تشكيل مي
ها  ، تحصيل در حوزهدوري كرده وبه مسايل معنوي، تبليغ كالم خدا

به دليل تدوين و اجراي  1354/56همين روحانيون در سالهاي  بپردازند.
) گروه دوم، 2سياستهاي دولتي نامطلوب به عرصه سياست كشانده شدند. (

روحانيون مخالف ميانه رو بودند. اين گروه ترجيح ميدادند كه همچنان با 
ي حكومت را تعديل نمايند و ها شاه ارتباط داشته باشند تا بتوانند سياست

در حد امكان با نفوذهاي پنهاني از منافع حياتي نهادهاي مذهبي محافظت 
نمايند. سومين گروه را ميتوان روحانيون مخالف تندرو به رهبري آقاي 

برد، دليلي وجود نداشت  خميني دانست. كه او هم، چون در تبعيد بسر مي
  .   كوتاه بيايد كه سكوت كند و يا در مخالفتش با رژيم

هاي جامعه روشنفكري تسلط كامل داشت  بر بيشتر بخش ،اه حاليكه شدر 
و با گسترش ساواك، اشخاصي را كه به دانشگاهها ، ادارات و ... وارد 
ميشدند را با دقت بررسي و تفتيش ميكرد، ولي با بازاريان و طبقه متوسط 

ط داشت. اين سنتي و همچينين رهبران برجسته ديني رفتاري محتا
سياست دوگانه جذب اقشار سنتي و نظارت شديد بر اقشار جديد يكي از 

   علل انقالب اسالمي بود.
عليرغم رشد صنايع مدرن، بازار نقش كليدي در اقتصاد مملكت داشت. 

چنان موسسات بزرگ ولي غير متمركزي شامل هزاران  روحانيون نيز هم
رونق  از تيار داشتند. در واقعمسجد، شمار زيادي موقوفه و .... در اخ

 1350در دهه  .بسيار بهره بردندبنيادهاي مذهبي   1340اقتصادي دهه 
اين موسسه هاي ديني آن اندازه قدرت داشتند كه شايد براي نخستين بار 
در تاريخ ايران توانستند، واعظاني را به طور منظم به محالت فقيرنشين 

  .دورافتاده بفرستند شهري و روستاهاي
شاه بجاي اينكه در حوزه سياسي اصالحاتي نمايد، به مضحكه ترين اقدام ، 

. رژيم شاه كه تاكنون از بازوي يعني ايجاد حزب رستاخيز دست زد
گرفت و حاميشان بود، به يكباره با رهبر معنوي اعالم  روحانيون كمك مي

 1355كردن شاه، در مقابل روحانيون هم قد علم كرد.ايران يكشبه از سال 
شاهنشاهي پريد. دراين دوران، كمتر رژيمي جسارت  2535هجري به سال 
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كرده است كه تاريخ مذهبي كشور را كنار گذارد. در پي اين اقدام تالش 
  شد كه بدون توجه به شريعت، بسياري از قوانين را تغيير دهند. آيا اين 

ادي ها آب در النه مورچه ريختن نبود؟ آيا فقط اصالحات اقتص سياست
  ميتواند شاخص ارزيابي يك رژيم باشد؟

يادآوري مختصر اين برهه از تاريخ كشورمان ازآنروست كه رژيم جمهوري 
و از طرف ديگر به طرفداران  نتيجه منطقي نظام شاهنشاهي بود.اسالمي 

اين فرضيه، كه اگر شاه خشونت بيشتري ميكرد، انقالب نميشد، و جمهوري 
 شورش، نشان دهم، زهي خيال باطل. مگر اسالمي برروي كار نمي امد

هزاران  1357تا  1350به شدت سركوب نشد؟ مگر در سالهاي  42خرداد 
كرده و دانش آموخته دستگير يا  هاي تحصيل ها و نوجوان هزار  جوان

  هاي اعدام سپرده نشدند؟ بجوخه
  

حال ميخواهم مختصري راجع به زندگي برادرم وخودم وعلت اصلي 
  سياست كشانده شديم ، را توضيح دهم.  كه هر دو به

من در خانواده اي بزرگ شدم كه به مذهب و سياست چندان تمايلي 
 با اينكه مذهبي نبود ولي به شدت سنتي و مردساالر بود. پدرم نداشتند. 

عالقه به تحصيالت عالي براي دختر نداشت. ولي من در رقابت با برادر 
م توانسته بودم خودم را به دانشگاه دوقلويم جمال و حمايت برادر بزرگ

  تهران برسانم.
جمال كه از كودكي بسيار پر عاطفه بود و از محبوبيت خاصي درخانواده 
برخوردار بود، از دبيرستان با مشكالت اجتماعي آشنا شد و راه مفيد بودن 
براي جامعه را در پيوستن به مذهب تشخيص داد و پدرم را وادار كرد، كه 

دوره دوم دبيرستان به مدرسه علوي كه مدرسه خصوصي بود،  را براي او
  اسم نويسي نمايد. 

ن مدرسه علوي هدفشان ايجاد بنيادي ديني براي تعليم و راازگ گرچه بنيان
تربيت جوانهاي مملكت بود، ولي به پيشرفت علم و آگاهي هم اهميت 

  شدند.  دادند و كادر مدرسه هميشه از باسوادترين دبيران انتخاب مي مي
جمال و من هر دو دبيرستان را بانمره هاي عالي به پايان  1347در سال 

رسانديم، و هر دو در كنكور سراسري شركت كرده، جمال دردانشگاه تهران 
  و آريامهر و من فقط در دانشگاه تهران قبول شدم. 

سالهاي اول و دوم دانشگاه هم گرايشي به كارهاي تند سياسي نشان 
يشتر به باال بردن دانش كالسيك و دانش اجتماعيم ميپرداختم نميدادم و ب

و كسب علم و انتقال آن به ديگران بزرگترين هدفم بود. با اعتراضات 
دانشجويي، نه فعال ولي همراه ميشدم . دراين زمان از طريق جمال در 

محمد تقي جعفري شركت ميكردم و بيشتر به مسائل  آقايجلسات درس 
  ردم و جاذبه درس و تحصيل برايم كم شده بود .اجتماعي فكر ميك

از طريق آقاي جعفري با يك انجمن مذهبي زنان آشنا شدم. انجمن مذهبي 
خانم كه همگي يا دانشجو بودند و يا دانشگاه را به  20تا  15متشكل از 

پايان رسانده  و يا دبير دبيرستان بودند. دراين جلسات، معموال بحث راجع 
 شد. خواندن زبان عربي، و چگونگي مبارزه با بهائيت ميبه احكام دين، 

جمال هم در سالهاي ابتداي دانشگاه مدتي در اين محافل مذهبي به اتالف 
دانشگاه با سازمان مجاهدين در تماس  در 1350وقت پرداخت، ولي از سال 

كرد، ولي در  قرار گرفته بود. ضمن آنكه از ارتباطاتش با من صحبت نمي
من را با محمد رضا سادات خوانساري كه دانشجوي فوق العاده  همين زمان

با استعداد در دانشگاه آريامهر بود، آشنا ساخت. او از جمله كساني بود كه 
ديپلم خود را اخذ كرده بود . در آن  18با معدل بيش از  1347در سال 

ند. توانستند به دانشگاه آريامهر راه ياب سالها چنين كساني بدون كنكور مي
از طرف ساواك تحت پيگرد قرار گرفت و 1351سادات خوانساري در سال 

به خاطر اينكه به دست دژخيمان اسير نشود، با سيانور به زندگي خود 
 خاتمه داد. يادش گرامي باد.

سازمان مجاهدين  در دانشگاه اقتصاد با عبداله اميني همكالس بودم. وي با
يان دستگيريهاي مجاهدين درسال در تماس مستقيم بود. در دانشگاه جر

و محاكمات انها را برايم توضيح ميداد. به تشويق او يكبار در يكي از  1350
محاكمات يك گروه از مجاهدين كه علني برگزار شده بود شركت كردم،  

  بسيار ترسيده و فكر ميكردم عواقبي برايم دارد.

هاي جنبي  اليتبا پيوستن به اين جنبش جديد، ديگر انگيزه اي براي فع
شركت در  مذهبي كه تا كنون داشتم، از قبيل رفتن به حسينيه ارشاد و

نداشتم. هر آن دنبال بهانه بودم تا اين  انجمن مذهبي مذكور در باال را
  جلسات را ترك كنم. 

نوشته و در يكي از  "گرسنگي در جهان "بهر حال يكبار مقاله اي راجع به 
كردم . آن جماعت رافراخواندم كه اين  جلسات آن انجمن مذهبي قرائت

در دنيا بيداد ميكند، شما به ، فقر، گرسنگي، بيسوادي و....همه مشكالت
يادگيري قران و نهج البالغه و احكام نماز و روزه تان چسبيده ايد. پس از 
پايان قرائت مقاله، آخوند موسوي كه معلم قران ونهج البالغه و اداره كننده 

 بود، با ديدن اينكه همه حضار به وجد آمده بودند و باو مسئول جلسات 
تاييد به مقاله من برخورد ميكردند، كاسه صبرش لبريز شد و قبل از اينكه 

عربده كشي چه آسان، ساختن چه "كسي اظهار نظر كند، اظهار داشت كه 
ها در سينه حبس گرديد و كسي اظهار نظري نكرد.  . بالفاصله نفس "مشكل

سال داشتم بسيار به غرورم برخورد ولي  21ن موقع هنوز من كه در آ
بخاطر اينكه از چند طرف با افراد مختلف سازمان مجاهدين در تماس بودم، 
سكوت كرده ولي  اين جمله آن اخوند هنوز هم فراموشم نشده. (يك نمونه 

ها دستشان براي تبليغ و بكارگرفتن مغزهاي  عيني كه چگونه مذهبي
  د و اينكه بختك جمهوري اسالمي چرا گريبان مارا گرفت).جوانان باز بو

جمال كه دانشجوي رشته مهندسي فيزيك در دانشگاه آريامهر بود، از سال 
داد و در ارتباط با  ديگر به درس و دانشگاه عالقه اي نشان نمي 1349

سازمان مجاهدين قرار گرفته بود. او از من هم خواست كه هرگونه 
از استخدام در مدرسه رفاه و ارتباط با  را قطع كنم وهاي علني  فعاليت

قريه كن  عبداهللا اميني چشم بپوشم. وي زندگي نيمه علني داشت و در
گداري به خانه  كرد، و گاه اطاقي اجاره كرده و درآنجا بسيار ساده زندگي مي

  زد. سرمي
وارد شد، جمال  1350پس از ضرباتي كه به سازمان مجاهدين در سال 

اطش با مجاهدين قطع بود. در اين زمان منهم فارغ التحصيل شده و در ارتب
بردم. با صحبتي كه با جمال داشتم، تصميم گرفتيم كه  سرگرداني بسر مي

بايد يه  من براي استخدام دولتي براي شغل دبيري اقدام كنم، كه اجبارٌا
 در تبريز مشغول تدريس 1354تا  1352شهرستان منتقل ميشدم. از سال 

شدم. در اين مدت روزها به تدريس مشغول بودم وشبها بيشتر مطالعه 
ميكردم .ضمن آنكه هيچ بحث سياسي در مدرسه نميكردم ولي سعي 

  ميكردم با شاگردانم رابطه برقراركنم. 
هاي مجاهد براي مدتي به  يكي از ماركسيست در تبريز 1352در سال 

اجاره كنم ، تا  دگيم در تبريزسراغم آمد و قرار شد خانه اي غير از محل زن
بتوانيم به بحث و گفتگو بپردازيم. كه چنين كاري را انجام دادم و مدتي در 

برخي  آن خانه با او و ژاله ،كه بعدا در زندان همديگر را دوباره يافتيم ،
  كرديم .  روزها زندگي مي

فعاليت من در اين مدت، گاهي پخش اعالميه و بحثهاي راجع به تغيير 
يديولوژي بود، آنهم چون من خودم چندان اعتقاد مذهبي نداشتم، بدون ا

بحث و جدل زياد راجع به تغيير ايدئولوژي به توافق ميرسيديم. يعد ازين 
دوره برايم سواالت زيادي مطرح بود، دچار گيجي و سر گشتگي شده بودم. 

ليتهاي يك زندگي معمولي برايم بي ارزش شده بود و آلترناتيو ديگر كه فعا
، ادامه تحصيل را هم با جزابيتي نداشتعلني آن دوره بود هم برايم ديگر 

آنهمه دستگيريها و اعدامهاي بهترين جوانهاي مملكت گناه كبيره 
ميدانستم. ولي در نهايت نظر جمال برايم مهم بود و وقتي او گفت خودت را 

ل به تهران قبال كرده و بسرعت براي انتقاتبه تهران منتقل كن، سريع اس
به تهران  54اقدام كردم. پس از دو سال دوري از خانواده در تابستان 

  برگشتم. و در دبيرستان طبري نزديك ميدان ژاله استخدام شدم.
  

  دستگيري و روبرو شدن باساواك شاهنشاهي
و  1354در اين زمان، جمال زندگي كامال مخفي داشت. دستگيريهاي سال 

يد افراخته و افراد مرتبط با وي موجب شده مهمتر از همه دستگيري وح
بود، كه رژيم برنامه منظم گشت با افراد دستگير شده نادم براي شناسايي 
سياسيون مخفي ترتيب دهد. در آبان اين سال، جمال شبي كه تحت پيگرد 

  .بوده مجبور ميشود كه به منزل خواهر بزرگم پناه ببرد
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با جمال داشتم و اورا ازوضعيت خانه بعد ازاين واقعه من تماسهاي بيشتري 
با خبر ميكردم. در يكي از قرار ها وي اظهار داشت كه همسرش را چون 
تحمل زندگي مخفي را نداشته به خانه پدر و مادرش فرستاده است و همه 

 1354سوم اذر  ،بهر حال .ردهايي كه او ميشناخته را پاك كرده است
مرد غول پيكر مواجه  3حياط خانه با  زمانيكه از مدرسه به خانه آمدم ، در

شدم. پدر و مادرم هر دو با چهره هايي سرشار از ترس ايستاده و منتظر 
بودند كه اين داستان به كجا مي انجامد. پدرم رو به من كرده و گفت بابا 
مثل اينكه اين آقايان چند سوال از تو دارند، آنها تصديق كردند و منتظر 

سواالت را من در جاي ديگري بايد پاسخ گويم. آنها  سواالت بودم كه گفتند
به پدرم گفتند، حاج آقا ما ايشان را ميبريم، پدرم گفت باشد پس من هم 
ميايم تا او را برگردانم آنها گفتند نه خودمان برش ميگردانيم. در مقابل 
چشمان ملتمس آنها من را سوار ماشين كردند و بردند. هنور چند قدمي 

  وديم كه به من چشم بند زدند و بسمت كميته مرا روان كردند.دور نشده ب
با جمال قرار داشتم و تمام راه در ماشين به اين  1من فرداي آنروز ساعت 

فكر ميكردم كه در چه رابطه اي دستگير شده ام آيا آنها از رابطه من 
باجمال خبر دارند ؟ آيا بدليل اتفاقات جديد و لو رفتن مخفي بودن جمال 

 ن را دستگير كرده اند؟ و هزاران فكر ديگر.م
آذر بود تا فرداي آنروز ساعت يك بعد از  3از هنگام دستگيري كه عصر 

ظهر كه با جمال قرار داشتم، باندازه سالها برمن گذشت. فكر اينكه اگر مرا 
بزير شكنجه ببرند و قرار مرا با جمال بخواهند، يك لحظه مرا رها نميكرد. 

ام شب را بيدار ماندم و هر صداي پايي رعشه براندامم ازشدت ترس تم
فحشهاييكه نثارم كردند  ميانداخت . تاريكي، كوچكي، كثيفي سلول ،

هيچكدام مرا آزار نميداد ، فقط فكر جمال و بخطر نيانداختن زندگي او يك 
لحظه مرا رها نميكرد. يكوقت احساس كردم كه رفت و آمد نگهبانها زياد 

بختانه براي دادن صبحانه بود، كمي نفس كشيدم. تا چند شده، ولي خوش
ساعت ديگر هم كسي سراغم نيامد و مطمئن شدم كه از رابطه من و جمال 
خبري ندارند، و بسرعت بفكر اين افتادم كه با چه ژستي و سناريويي بايد با 

  آنها برخورد كنم. 
ده ارتباطي من دوسال در تهران نبودم، با هيچ فرد شناخته شده دستگيرش

نداشتم، پس ميتوانم كامال حاشا كنم كه اساسا نه خانواده ام و نه من با 
سياست كاري نداشته ايم و ازينكه برادر دوقلويم مخفي شده بسيار ناراحتم 
و برايش دلتنگي ميكنم. بعد از ظهر مرا با چشم بند به اطاق بازجويي 

پرسيدند جمال  بردند. سعيدي و جاللي بازجو هردو نشسته بودند و
كجاست ؟ گفتم چرا از من ميپرسيد. من ماههاست كه اورا نديده ام. گفت 
دروغ ميگويي، چون ديروز بعد از دستگيري تو به خانه زنگ زده و گفته 
مليحه را هم دستگير كرده اند؟ معلوم است كه تو با او درتماس بوده اي، 

كرده، چون من من گفتم همين نشانه آنست كه از دستگيري من تعجب 
كه كاري به كار سياست نداشته ام، چرا دستگير شده ام؟ ديگر برروي اين 
مسئله تاكيدي نكردند و به رسم معمول ورق كاغذي را گذاشتند و گفتند 
كه هر كسي را ميشناسي و هر فعاليتي داشته اي بنويس. آذر هوا سرد بود 

كشم. موقع بازجويي و من ناراحتي كليه داشتم و نميتوانستم راحت نفس ب
فشار عصبي دردم را بيشتر ميكرد و در هر نفس كشيدني يك آه از درد 
ميكشيدم . آنها سريع ميگفتند جهود بازي درنياور حرفهايت را بنويس. 
منهم نوشتم كه به كسب دانش عالقه داشتم و بعد از تحصيل ميخواستم 

وري خانواده را معلم شوم، كه بهمين خاطر به تبريز منتقل شدم و چون د
نميتوانستم تحمل كنم دوباره خودم را به تهران منتقل كردم، و حاال هم 

آزاد كنيد. هر  خانواده و هم شاگردهايم منتظرم هستند و هرچه زودتر مرا
دو با عصبانيت سرم داد كشيدند، اگر كاره اي نبودي پس با عبداهللا اميني 

يم و من باو عالقه داشتم و چكار داشتي؟ سريع گفتم او و من همكالس بود
خيلي وقتها در دانشگاه با هم صحبت مبكرديم و بعد از آنكه به تبريز رفتم 
ديگر اورا نديده ام. كلي مرا تهديد كردند كه حسيني را صدا ميكينم تو 
حرفهايت را نزده اي و منهم مرتب تكرار ميكردم كه من به سياست كاري 

رم منتظرم است. مرا به سلول فرستادند و نداشته ام ، مرا بفرستيد خانه پد
يك شب ديگر فكرهايت را بكن و حرفهايت را بزن وگرنه ترا هم  ندگفت

  بدست حسيني ميدهيم.

در بازگشت به سلول احساس راحتي ميكردم ازينكه جمال در جريان قضايا 
قرار گرفته و با هوشياري كه دارد، امكان ندارد كه در دام اين ددصفتنان 

د. اما وقتي به سلول رسيدم يكدفعه آوار ديگري بسرم خراب شد. از بيافت
سلول كناري صداي يك دوست همدانشكده ايم را شنيدم . صداي فردي 
بشدت بيمار، آنقدر كه شك كردم آيا اين فرد همان صديقه دوست 
دانشگاهي من است؟ چرا او در اينجاست. صديقه همان دوستي كه 

پشت يك ميز نشسته  ،هاي زندگيمان را گذراندهچهارسال باهم بهترين روز
با هم چند سفر به شهر زادگاهش و ديگر شهرها كرده بوديم. بوديم و هر دو 

  راستي او چرا اينجاست؟ 
چند بازجو "نويسد  مي "داد بيداد"خودش در شرح دستگيريش دركتاب

 ريخته بودند سرم، جاللي، سعيدي و شهرياري، بعد از مدتي حسيني هم به
آنها پيوست. يادم نيست هركدام چه مدت مرا شالق زدند؟ چندبار بيهوش 
شدم؟ چه كسي موهايم را در مشتش ميپيچيد و محكم ميكشيد؟ چه كسي 
از سقف آويزانم كرد و چه وقت مرا گذاشتند توي دستگاه آپولو چه موقع 
شوك برقي را وصل كردند به شقيقه هايم و از دهانم كف بيرون آمد؟ چه 

ي با سيگار سينه ام را گله به گله سوزاند و چه كسي زير ناخنهايم كس
سوزن فروكرد و روي چراغ الكلي گرفت؟ دردهاي شالق را كه فراي همه 
دردها بود هرگز فراموش نكرده ام. شب كه شد، ورم كرده و خونين و زخمي 

. تازه متوجه شدم كه روز "با برانكارد مرا رساندند به بهداري كميته
  .تگيري من بازجوها با شكارهاي ديگرشان سرگرم بوده انددس

يادم نيست كه چه مدت در كنار سلول صديقه در سلول انفرادي سپري 
كردم، ولي تمام مدت برايم سوال بود كه چرا اورا به اين روز انداخته اند. 

  بعد كه در زندان قصر 
  
  

  
  

ارتباط بوده بعد از اورا ديدم برايم تعريف كرد كه جمال ، كه با او در 
دستگيري هما (فردي كه با شهرام و بهرام در تماس بوده) از وي ميخواهد 
كه با كساني كه هما را ميشناختند تماس بگيرد و از مفقودشدنش كسب 
اطالع كند. دراين تماسها بوده كه توسط ساواك تحت تعقيب قرار ميگيرد و 

  شود.  دستگير مي
زري و هما در آنجا بودند. زري، كينه عميقي بعد مرا به سلولي بردند كه 

نسبت به رژيم داشت، چون برادرش در مرداد همان سال در مشهد دريك 
. هما به گفته خودش  جان خودرا ازدست داده بودساواك شاه با  درگيري

با بهرام و شهرام كادررهبري سازمان تغيير ايديولوژي داده، هم خانه بوده، 
شود ومرتب با خنده زهر اگين  نجه، تسليم ميوي در همان ابتداي شك

ديوار موش "، از همان ابتدا زري بمن گفت "شالق خالق است"ميگفت 
متري سه  2و جاي صحبت نيست. در سلولي  "گوش دارد دارد، موش هم

نفر در كنار هم روزها زندگي ميكرديم ولي جرات حرف زدن باهم را 
ساله  19ا اضافه شد دختر نداشتيم. روزي فرد چهارمي هم به جمع م

دانشجويي كه به خاطر روابطش با افراد مدرسه رفاه دستگير شده بود. 
تقريبا هرروز اورا به بازجويي ميبردند و شالق زده دوباره به سلول 

  برميگشت. 
از آمريكا به  1354پزشگي كه تابستان  است.مورد نسرين  ،يك مورد ديگر 

او  .ران بسمت استادياري استخدام شده بودايران آمده بود و در دانشگاه ته
آبان همين سال دستگير ميكنند. همه ميدانستيم كه اورا بمدت  7را در

طوالني و زياد شكنجه كرده اند، ولي از كم و كيف آن چندان با خبر 
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و خواستم حاال كه بيرون زندان هستيم مشتاقم بدانم چه ا از  نبوديم.
 گيري و زندانش را برايم تعريف كرد.برسرت آمده، كه  اوداستان دست

زمانيكه نسرين در آمريكا به تحصيل مشغول بوده، با گروههاي ايراني در 
ارتباط بوده و با اين گروهها مطالعات و بحثهاي سياسي، اقتصادي و تاريخي 

زاد داشته است. هنگاميكه به ايران آاز متون كالسيك در يك فضاي علني و 
با افرادي در ارتباط قرار ميگيرد، هم مراجعت مينمايد، براي كار در دانشگاه 

جلسه ،به بحث و گفتگو از مقاالت  4يا  3و همچنان با انها درجلساتي، 
مي نشسته اند. تا  كه علني منتشر ميشده، سياسي اقتصاديروزنامه هاي 

اينكه روزي بعد از اينكه از دانشگاه به خانه اش برميگردد، متوجه ميشود 
دي از ساواك به خانه اش ريخته و تمام خانه را زيرو رو كرده اند. اورا كه افرا

  در برابر چشمان داييش سوار ماشين ساواك كرده و به كميته ميبرند. 
و اطالعات ميخواهند، وي كه ا را به اطاق شكنجه ميبرند و از از ابتدا او

ميدانسته غافلگير شده و نميداند ، در چه رابطه اي اساسا دستگير شده، ن
ست؟ سه روز پشت سر هم از شالق، شوك  كه ساواك دنبال چه اطالعاتي

ولگد و چك ، الكتريكي، اويران كردن از سقف ، سوزاندن با سيگار و شمع
زدن ازو پذيرائي ميكنند، و بعد كه او ديگر از حال ميرود، اورا به بهداري 

 منتقل ميكنند. 
ذكر ادامه يافته و استفاده از آپولو، در روزهاي بعد، تمام شكنجه هاي فوقاال

منگنه دستها و پاها و استفاده از قفسي كه در زير آن كوره برقي بود به 
جيره اش اضافه ميگردد. وقتي اورا به اتاقيكه در آن اجاق برقي بوده روانه 
ميكردند، او فرياد ميزند كه اين منقل كه داغ است و من ميسوزم، انها در 

  وب ما هم ميخواهيم كه تو بسوزي تا حرفهايت را بزني. جواب ميگفتند، خ
را از  نسرين در همان حال از روحيه استثنايي برخوردار بود و وقتيكه او

بهداري به سلول منتقل ميكردند، تالش ميكرد، فضاي سلول را با 
كمي از شكنجه هايش  شوخيهايش از حالت غم و اندوه بيرون آورد. گاهاً

ي اينكه به بقيه هم سلوليهايش روحيه بدهد وانها را برا صحبت ميكرد و
مرا از دار شكنجه بياوريد پايين، اخر  "پليز"بخنداند، ميگفت به آنها گفتم 

با اينكارها دردم ميايد. او پاهايش و همچنين باسنش تا مدتها عفوني شده و 
را بيش از همه  مرتب براي پانسمان به بهداري منتقل ميشده. آنچه او

را بارها تهديد كرده اند كه اقوامت را  جه ها زجر ميداده، اين بوده كه اوشكن
  كنيم.  هم مياوريم وجلوي چشمانت شكنجه مي

را به اطاق  روز او 3در مدتي كه در كميته بوده، وي را در دو نوبت و هربار 
كنند كه جز يك پتو هيچ لوازمي در ن وجود نداشته.  سردي منتقل مي
ها ميخواسته از اطاق ببرد، كه آن ديگري  يكي از نگهبان همان پتو را هم

اعتراض ميكند ولي بهر حال نفر اول حرفش پيش ميرود و نسرين بدون 
انقدر "پتو روي زمين سرد مجبور بوده شب را به صبح برساند. او ميگفت 

سردم بود كه يكي از نگهبانها كه كمي انسانيت نسبت بما زندانيها داشت به 
و مرا بدون اينكه كسي بفهمد، به نزديك بخاري درراهرو مببرد. رحم آمد 

من ابتدا از گرم شدن لذت ميبردم ، ولي بعد متوجه شدم كه بايد بدنم به 
سرما عادت كند تا مريض نشوم و ديگر پيشنهادش را براي گرم شدن رد 

. نسرين به من ميگفت كه جريانات دادگاه اول و دومش را اگر كسي "كردم
به نمايش خواهد گذاشت، باعتقاد او  ستعداد پيدا كند حتما بصورت تئاترا با

مردم تا توان تئاترهائي تهيه كرد،  هاي مسخره اعليحضرتي مي ازين دادگاه
 نسزين از گذشت بنشينند. بر ما مهري رياآنچه در رژيم آ ازبه قضاوت 

ست و پا عوارض شكنجه مثل ناراحتي ريه، كليه و درد مداوم استخوانهاي د
و خرابي دندانها همواره رنج برده است. وي در حال حاضر در يك دانشكده 

  باشد.   بعنوان استاد مشغول تدريس، تحقيق و طبابت ميدر آمريكا پزشگي 
حدود سه ماه و نيم كه در كميته بودم هيچ مالقاتي نداشتم و خانواده هم 

به حمام ميبردند، خبري از من نداشت. در اين مدت هفته اي يكبار مارا 
نگهبان زن مارا درست مثل اسراي جنگ به صف كرده و چشم بسنه به 

دقيقه وقت  5محليكه چند دوش بود ميبرد، هركدام براي حمام كردن فقط 
داشتيم و بايد اماده ميشديم تا نگهبان زن مارا دوباره به سلول برگرداند. 

  عذاب بودم. من كه كمي وسواسي بودم از اين شيوه حمام كردن در
بااينكه دراين مدت فشارهاي روحي زياد ديگري را متحمل شدم كه  

ذكرش را در اينجا الزم نميبينم ولي از زنده بودن برادرم خوشحال بودم . 
سال حبس  5در همين زمان يك دادگاه فرمايشي هم تشكيل شد و مرا به 

تم كه محكوم كردند. تمام پرونده من خالصه ميشد كه خواهر جمال هس
مخقي است و غير از تك نويسي عبداهللا اميني و جريان تك نويسي مليحه، 

هيچ جرم ديگري در پرونده ام نبود.  جرمي كه انها بتوانند بان تكيه كنند،
  سال محكوميت منصفانه ارزيابي ميشد. 5ولي با جو آنزمان، حكم 

و كه خشونت ساواك حدي نميشناخت مرا با زري، مهري  54اواخر سال 
نداني ديگر به زندان قصر منتقل كردند. فضاي قصر با آنهمه جمعيت زچند 

سال زندگي،  5خانمها نسبت به كميته و سلولهاي تنگ و تاريكش براي 
قابل تحملتر بنظرم آمد . در اين زندان، مواجه شدن با بيش از صد خانم 

كه  سال (چند مادر از جمله مادر شايگان هم بودند 28تا  16جوان بين 
مسن تر بودند)،  دركنار هم ، مرا ياد دبيرستان مهرآيين در تبريز و معلمها 
و شاگردهايش ميانداخت. ازينكه اكثر افراد اين بند سرزنده و فعال هستند، 

را نميشنيدم  چوب و درفش و شكنجه در كار نيست و صداي فريادها 
رمان بود. و احساس رضايت ميكردم. و تازه كتاب و روزنامه هم در اختيا

بعالوه جمال هم هنوز زنده هست و ياد و زندگيش بمن شادي و زندگي 
  ميبخشيد. 

ما بااينكه در ان جامعه استبداد زده رشد يافته بوديم و بااينكه از اقشار 
مختلف و با فرهنگهاي مختلف و طرز فكرهاي كامال متفاوت در يكجا بزور 

تحمل ميكرديم وباعتقاد من مارا جمع كرده بودند ولي خوب همديگر را 
  ميتوانست آن زندگي، تمرين خوبي براي دمكراسي باشد.

    
همان اوايل كه به قصر منتقل شده بودم ،حميده، زينت، و چند نفر ديگر كه 
نتوانسته بودند تحصيالت دبيرستاني خود را به پايان برسانند، تصميم 

، سريع داشتمس تدريعالقه زيادي به گرفتند درس بخوانند. منهم كه 
داوطلب شدم كه به آنها رياضيات تدريس كنم. احساس خشنودي ميكردم 
و ازينكه به اين بچه هاي باهوش درس بدهم و كار مثبتي انجام دهم راضي 
بودم. بدون استثنا همه در امتحانات سراسري براي ديپلم شركت كردند و 

  همگي با معدلهاي ممتاز قبول شدند.
هايم يكي يكي گرفته شد. بار سوم و يا  دلخوشي در عرض مدت كوتاهي

چهارم مالقات با پدر و مادرم ، سخت ترين لحظه زندگي را چشيدم. هفته 
بود. روز مالقات متوجه شدم كه پدر و مادرم به  1355فروردين  30بعد از 

مالقاتم آمده اند، ولي برروي پاهاي خود بند نميشوند، حالت مرغ سربريده 
حبت ميكنند و دوباره با بغض حال مرا ميپرسند، احساس دارند، كمي ص

كردم كه حالت طبيعي ندارند، ولي متوجه نشدم كه چه شده و يا شايد 
نميخواستم متوجه شوم. بعد از مالقات به بند كه برگشتم متوجه شدم كه 
بچه ها با هم پچ پچ ميكنند، نميدانم چه كسي بود كه از من پرسيد، به تو 

پرسيدم چه خبري ؟ آنها گفتند برادرت؟ گفتم چي ؟ اورا هم خبر دادند؟ 
كشتند؟ بغض گلويم را ميفشرد، به خلوتي رفتم ،حالت تب و استفراغ 
داشتم، با هيچكس نميخواستم حرف بزنم. ميدانستم هيچ حرفي مرا 
نميتواند آرام كند،يادم نميايد ديگر چه كردم؟ فقط ميدانم ميخواستم از 

آنشب كجا خوابيدم چقدر خوابيدم يادم نميايد. فقط ميدانم انظار دور باشم. 
كه فرداي آنروز وقتي به پشت دستهايم نگاه كردم ، سياه سياه بود، از بس 
كه از شدت غصه و عصبيت پشت دستهايم را گاز گرفته بودم. اهل قهرمان 

برادر دوقلويم ضربه  بازي و شعار دادن نبودم خيلي ساده از دنيا رفتن
كي بر پيكره ام بود. روحيه شادم را ازدست داده بودم، به مادرم فكر هولنا

فرزند را بزرگ كرده  9ميكردم حال او چه ميكند؟ مادريكه با شرايط سخت 
و ازاينكه ما دو قلوهايش به دانشگاه راه يافته ايم خوشحال بود. كل خانواده 

يان سياسي در ام كه در روابط عادي زندگي هستند، و باخانواده هاي زندان
ارتباط نيستند، حتما چقدر منزوي ميشوند و مورد سرزنش اطرافيانشان 

   قرار ميگيرند.
ديگر ساواك طعمه راشكار كرده بود و خيالش راحت شده بود. فقط تا 
آزاديم يكبار ديگر مرا به كميته منتقل كردند و بدون هيچ بازجويي و سوال 

  و جواب دوباره به قصر برگرداندند.
فضاي داخل زندان همچون خارج زندان ، خفقان و  56تا اواخر  54سال  از

روزي كه براي بازرسي وسايل به داخل بند  1355پليسي بود. اوائل سال 
آمده بودند، كليه وسايل ما را از كتاب، روزنامه، لوازم التحرير همه را با خود 

ما برنگرداندند. از  بردند و با وجود اعتراضاتي كه ميكرديم، آنها را ماهها به



  نويسي و تاريخ سازي نقش سند در تاريخ

 ١٥٧  108ي  آرش شماره

آن پس ديگر از صبح تا شب را به بحث بايكديگر، ورزش و پياده روي دور 
حيات زندان سپري ميكرديم. بكرات و بداليل مختلف گارد زندان آريامهري 

  را براي تنبيه ما به بند ريختند و مارا لت و پار كردند. 
مي خورد. رژيم  نشانه هائي از تغيير و تحول به چشم1356از اواخر سال 

شاه در اوج قدر قدرتي، يكدفعه از دو طرف تحت فشار قرار گرفته بود. از 
داخل بخاطر بحران اقتصادي و از خارج با روي كار آمدن كارتر، مسئله 
حقوق بشر وتحت فشار قراردادن شاه براي تعديل نظارتهاي پليسي اش بود. 

ندازد، به فشارهاي خارجي شاه كه نميخواست روابط خودرا باآامريكا بخطر ا
واكنش نشان داد و متعاقب آن به صليب سرخ بين المللي اجازه داد تا 

  اززندانها بازديد بعمل آورند. 
هر چنداجازه دادن به صليب سرخ براي بازديد اززندان را با شك و ترديد 
ميپذ يرفتيم ، ولي سعي كرديم ازين وضعيت استفاده كرده و براي بدست 

ستهايمان دست به اعتصاب غذا بزنيم. بيش از صد نفر درزندان آوردن خوا
روز اعتصاب غذا كرديم ، براي اولين بار بعد از  12يا  10قصر براي مدت 

اينهمه خفقان و رعب، زندانبانان حاضر به مذاكره با ما شدند و تقريبا به 
  همه خواسته هاي ما پاسخ مثبت دادند. 

اب غذاي سراسري زندانها، وضع زندانها پس از بازديد صليب سرخ و اعتص
در خارج اززندان ، بخصوص شعار  مبارزاتاوجگيري  بكلي تغيير كرد. با

رژيم شاه مجبور شد زندانيان سياسي را به  "زنداني سياسي ازاد بايد گردد"
  نوبت آزاد نمايد.
همانروزيكه سه سال قبلش دستگير شده بودم با 1357آذر 3من درست در 

ديگر آزاد شدم. مارا با ماشيني به محوطه اي بردند و پياده كردند. چند نفر 
يكدفعه چشمم به همدانشكده ايم، منصور خوشخبري افتاد. پس از احوال 
پرسي گرم، گفت من هر روز باينجا ميايم براي نقل و انتقال زندانيان. با 

ا بطور همه اينكه از داخل زندان اخبار را مي شنيديم ، ولي ابعاد قضايا ر
باور كردم. رشد مبارزات مردم واقعي نميتوانستم بپذيرم. در آنجا ديگر به 

سوار ماشين اوشدم و مرا به خانه پدرم برد. يادش گرامي، او در سالهاي 
خودش را از چنگ جانيان جمهوري اسالمي رها كرد. ولي  1362يا  1361

خت و بزندگي هاي فكري خودش را بزير قطار اندا در پاريس بدليل بحران
  پراز تالشش خاتمه داد. 

كشته شدن كه بعد از  را زجرهايي يكي ازيكبار  ،زادي منآپدرم بعد از
   .برايم تعريف كرد جمال كشيده بود،

براي تحويل جسد  كشته شدن جمال،يكي دو روز بعد از  :گفت او مي
 ،با وكيلي كه از قديم با او دوستي داشتو كند،  وخاكسپاريش تالش مي

مده و آ از نظر آن وكيل گرفتن جنازه امري قانوني بنظر مي .مشورت ميكند
شود كه به  كند. پدرم بعد از تحقيقاتي متوجه مي پدرم را راهنمايي مي

بيمارستان شهرباني بايد مراجعه كند. او با شوهر خواهرم، مرد شريف 
ستان هاي خواهرم همراه بود، راهي آن بيمار انساندوستي كه هميشه با غم

بعد از مدتي درزدن  ،شوند. در بيمارستان بسته بود در خيابان بهارمي
دهد كه براي تحويل  كند و پدرم توضيح مي آخراالمر فردي در را باز مي

جسد پسرش به آن مكان مراجعه كرده است. دربان آنهارا به حيات 
كند، در همان موقع يك ماشين گشت وارد محوطه  بيمارستان راهنمايي مي

كند كه اينها كي  شود و فردي از داخل ماشين از دربان سوال مي مي
 اسلحهكند. فرد مزبور در حاليكه  هستند، و دربان داستان را تعريف مي

كرده نزد پدرم و دامادمان آمده و گفته چون مرد پيري هستي با  حمل مي
هم را گويم از اين در بيرون برويد و پشت سر خود تو كاري ندارم و فقط مي

  حسابتان را خواهم رسيد. اسلحهنگاه نكنيد، وگرنه با همين 
دو ماه در انجا  1354دبيرستان طبري كه در سال ، مدير پس از آزادي 

تدريس ميكردم، مرا بااستقبال دعوت به همكاري كرد. با خوشحالي براي 
شروع كار به دبيرستان رفتم . آنها ازينكه اين واقعه برايم پيش آمده بود 

راز تاسف ميكردند. چند صباحي از شروع كارم نگذشته بود، كه خانم اب
اعظم طالقاني، كه خود اززندانيان زمان شاه بود، چادر همت را به كمر زده 

  ميپرداخت.  "كافران "بود، و در هر كوي و برزني به شكار 
يك روز كه به مدرسه رفتم، متوجه شدم ايشان با چند مسئول امور تربيتي 

ا تشريف دارند و معلمها را فراخوانده و داد سخن دادند كه اين در آنج
شريف زاده خودش و برادرش از كافران و وابسته به سازمان چريكهاي 

فدايي خلق هستند، و اجازه تدريس ندارد. جل الخالق، من نه درزندان و نه 
ايشان . بيرون از زندان هيچوقت به سازمان فداييان خلق سمپاتي نداشتم

جا اين موضوع را كشف وحكم صادر كردند، معلوم نبود. ولي با همين ازك
مدرسه ريخته،  طحكم و با تحريك امورتربيتي ها، دانش آموزان را به حيا

درود بر شريف "و اقليتي هم شعار  "مرگ بر شريف زاده"اكثريت آنها شعار 
  را سر دادند.  "زاده

ه و ميخواستم بروي كاغذ اين وقايع سالهاي زياديست فكر مرا مشغول كرد
بياورم و باالخره هم شايد آنچه را هم در رژيم جمهوري اسالمي برما گذشت 
به تحرير درآورم. هر وقت كه دوستي از من ميپرسد چرا بايران نميايي، آن 

پشتم را ميلرزاند، و باخود ميگويم، اگر چه ديگر جوان  "مرگ بر ..."طنين 
دارم و نميخواهم به سرنوشت برادر  نيستم ولي هنوز زندگي را دوست

سعي ميكنم كه بدست هيچ دژخيمي از هر قماش  دوقلويم دچار شوم و
نيافتم و به مرگ طبيعي بميرم. با آرزوي تحقق جامعه آزاد و بري از هر 

 و صلح جهاني زندگي ميكنم. "مرگ بر..."،"مرگ براو"، "مرگ بر تو"شعار 
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 ، نوشته يرواند آبراهاميان،"ايران بين دو انقالب "رهاي اين قسمت ازنوشته، از كتابآما) 1(

  برگرفته شده است
پس از انقالب اسالمي ، حتي احمد خميني اظهار ميدارد كه اكثريت عمده آخوندها تا ) 2(

اما غير سياسي بودند، نه با شاه مخالفت ميكردند و نه آشكارا پشتيبان او بودند،  1350دهه 
  ناگهان به انقالب پيوستند.

 "سازمان مجاهدين خلق ، پيدائي تا فرجام "مطالبي كه راجع به زندگي جمال در كتاب ) 3(
كه از طرف موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي منتشر شده، كامال نادرست و مردود 

ازي مشغول درم كه از جواني در عراق به شغل ساعتسپ .است، و بدينمناسبت آنهارا رد ميكنم
بود، با اين ديد ،كه بايد به سرزمين اجداديش، ايران برگردد ودر عراق، امكان رشد اقتصادي 

  ميكند.   و ازآن پس در ايران زندگي به ايران مهاجرت 1325نيست، در سال 
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  شكنجه

  اي تاريخي موضوع و مقوله 
  

 محمود خادمي
 

اي نيست كه ديروز و  موضوع شكنجه و زنداني سياسي مسئله و موضوع تازه
هاي شاه و يا جمهوري اسالمي رايج بوده باشد.  ها در زندان امروز و يا تن

اي تاريخي است كه در همه  اني سياسي؛ شكنجه و اعدام موضوع و مقولهزند
جوامع طبقاتي با درجات متفاوت رواج داشته است. و هدف هم ايجاد رعب 
و وحشت در جامعه و جلوگيري از پيوستن مردم به مبارزه عليه قدرت هاي 

ها هميشه به  حاكم بوده است. اما شدت و ضعف و ابعاد شكنجه در زندان
مقاومت و پايداري زندانيان و ابعاد اعتراضات اجتماعي بستگي داشته است. 
جمهوري اسالمي در اين زمينه هم چون ديگر فجايع و جنايات وارد بر 

  مردم و كشور ركورد دار است.
تر  رژيم جمهوري اسالميِ حاكم بر كشور، بعد از پيروزي انقالب دو راه بيش

گيري  با مردم، انقالبيون و پي ديد يا همراهي در مقابل خود نمي
هاي دموكراتيك آنان و يا سركوب قهر آميز، شكنجه و اعدام آنها در  خواست
ها و در جامعه. آخوندهاي حاكم بر كشور به دليل ماهيت قرون  زندان

گوئي به مطالبات مردم  وسطائي و ناتواني از حل تضادهاي اجتماعي  و پاسخ
  گزيدند .  بعد از انقالب، راه دوم را بر

ابعاد شقاوت و خونريزي در زندانهاي اين رژيم و شكنجه روحي و جسمي 
سال به حدي وسيع و گسترده است كه گفتن و  33مستمر مردم در اين 

هاي شاه بر زندانيان  نوشتن در باره ابعاد شكنجه و وقايعي كه در زندان
ل ديگر سياسي گذشته است را به امر مشكلي تبديل كرده است. اما مشك

هاي دوران سلطنت شاه بر  ها و شكنجه گاه نوشتن از وقايعي كه در زندان
زندانيان سياسي گذشته است، گذشت زمانيِ طوالني از آن وقايع است كه 

حال  بار فراموش شود. با اين باعث شده است، بسياري از آن وقايع تلخ و رنج
  نويسم. آنچه كه بيادم مانده است را مي

گردد؛ زماني كه هنوز سياسي  بر مي 49جربه زندان من به سال ــ اولين ت 1
نشده بودم. يعني من اول زنداني سياسي شدم و بعد فرد سياسي. ماجرا از 

  اين قرار بود . 
شهر دزفول سپري كردم.  "قطب"من سال آخر تحصيلي را در دبيرستان 

 "حسين تاجمير رياحي"تعدادي از دبيرهاي اين دبيرستان از جمله 
با  48بودند. اعضاي اين گروه در سال  "فلسطين"سياسي و عضو گروه 

هاي نظامي قصد خروج از كشور از مرز شلمچه عراق را  هدف آموزش
داشتند. هنگام عبور از مرز، عده اي دستگير و عده اي نيز موفق به عبور از 
 مرز مي شوند. حسين تاجمير رياحي از جمله افرادي بود كه موفق به عبور

شود. مدتي بعد از رفتن وي به عراق، تعداد زيادي از دانش آموزان  از مرز مي
شوند. كه  گير مي دبيرستان كه ارتباط بيشتري با رياحي داشته بودند، دست

روز در ساواك شهر دزفول كه امروز  6منهم جزء اين نفرات بودم. من مدت 
ودم. در اين چند به زندان يونسكو معروف است در سلول انفرادي زنداني ب

روز با مشت و لگد و سيلي از من پذيرائي شد . هدف ساواك بيشتر زهرِ 
 "چشم گرفتن و ترساندن بود . اين اعمال همراه با فحش و توهين عمدتا

 "رباطي"ها بعد فهميدم نام وي  توسط فردي صورت مي گرفت كه سال
  بوده است . 

دادم. بعد از اخذ ديپلم، در  ــ بعد از آزادي از ساواك به تحصيل ادامه 2
به  1351رشته فيزيك دانشگاه جندي شاپور قبول شدم. در بهمن ماه سال 

هاي دانشجوئي يعني شركت در تظاهرات و پخش اعالميه  جرم فعاليت
ماه در زندان قديم اهواز (كه قبالً ساختمان طويله شيخ  9دستگير و مدت 

ي برسميت شناخته شده يك ها يك از استاندارد خزعل بود) كه از هيچ
زندان برخوردار نبود، زنداني بودم. يك ماه از اين مدت را در ساواك اهواز 

  (واقع در منطقه امانيه) در سلول انفرادي گذراندم . 
ساعت انتظار در ساختمان  2بعد از دستگيري من توسط گارد دانشگاه و 

زرسي بدني و مخصوص گارد، مأموران ساواك به آنجا آمده و بعد از با
مقداري توهين، سيلي و لگد، در حاليكه سرم را در كيسه نايلون سياهي فرو 
كرده بودند، سوار ماشين كرده و به ساختمان ساواك انتقال دادند. بعد از 
چند ساعت توقف در ساواك، به قصد بازرسي خانه ام سوار ماشين شده و به 

عد از تفتيش و بازرسي تمام خانه ام در منطقه لشگر آباد اهواز رفتيم. ب
وسايل خانه و بر داشتن تعدادي كتاب و دفتر به ساواك بر گشتيم. چند 

  ساعت بعد از برگشت، بازجوئي از من شروع شد. 
اول و قبل از شروع بازجوئي در حاليكه سرم در كيسه نايلون فرو شده بود و 

ر مسيرهاي ديدم، دستم را گرفته و بعد از مقداري چرخش د جائي را نمي
مختلف، به اتاقي در زير زمين ساختمان بردند ــ هنگام بردن چون جائي را 

كرد  نمي ديدم چند بار سر و صورت من به ديوار و ديگر موانع برخورد مي
ــ جائي كه در يكماهي كه در ساواك بودم، به دفعات به آن رفت و آمد 

هائي به آن تخت  طنابداشتم. مرا روي تختي خوابانده و دست و پاي مرا با 
محكم بستند و بارش ضربات كابل به كف پاهاي من شروع شد. ضرباتي كه 

شد كه  كرد و باعث مي اش رعشه درد را در سرتاسر بدن پخش مي هر ضربه
مغز آدمي تير بكشد. بعد از ده ضربه شالق، پاهاي سر و باد كرده مرا باز 

از من خواستند كه راه بروم. و  كرده و در حاليكه با شالق به كمرم مي زدند
دادند، تا دوستان و كساني كه در اعتراضات شركت  بعد قلم و كاغذ به من

شناسم را معرفي كنم.  اند و كساني كه فعاليت سياسي دارند و من مي داشته
در اين يكماه كه من در ساواك اهواز بودم عمدتاً توسط فردي به نام يعقوب 

بلند و هيكل نسبتاً درشتي داشت بازجوئي و (يعقوب آذر دشتي) كه قد 
شكنجه شدم. البته در مواقعي كه يعقوب نبود و يا به مأموريت مي رفت، 

ــ روح اهللا معبر كه  "معبر"بازجوئي و شكنجه من توسط فردي به نام 
  احتماالً بعد از انقالب معدوم شد ــ صورت مي گرفت 

يشتر افراد در آنجا متحمل شكنجه هاي رايج در ساواك اهواز كه من و ب
  شديم :

شد و بعد از پايان  ــ شكنجه با انواع كابل كه عمدتاً به كف پاها زده مي
هاي مختلف بدنم  ضربات كابل و پائين آمدن از تخت، با كابل به قسمت

كردند كه با پاهاي پر درد و ورم كرده راه بروم (براي  زدند و مرا وادار مي مي
يِ پا جريان پيدا كند و از خون مردگي و عفونت ها اينكه خون در رگ

  جلوگيري شود و بتوانند باز هم به كف پا كابل بزنند). 
ت بهم ــ دست بند قپاني. دست ها را به صورت صليب يا بعالوه از پش

كه دست بند  زدند كه بسيار دردناك بود. و گاهي در حالي دست بند مي
  شدم . قپاني شده بودم، با دست بند ديگري به شوفاژ سلول بسته مي

بستند  ــ يكدست را با دست بند به دستگيره درب سلول و يا شوفاژ مي
بطوريكه امكان نشستن و دراز شدن و جود نداشت. فرد در اين حالت 
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كرد، در صورت خواب رفتن،  خوابي را تحمل مي ماند و بي ها سرپا مي تساع
  شد و ساعد دست زخم و  آسيب مي ديد . فرد بطرف پائين كشيده مي

ــ تبديل متهم به كيسه بوكس، در اين حالت چند بازجو به سردمداري 
  كردند . يعقوب، فرد را با بوكس و لگد بطرف همديگر پرتاب مي

متهم و بكارگيري الفاظ ركيك در تمام مراحل بازجوئي ؛  ــ فحش دادن به
  امر رايجي بود . 

من به گروهي وابسته به سازمان  1352ــ بعد از آزادي از زندان در سال  3
ملحق شده و با آنها فعاليت نمودم.  "مهاجرين خلق"مجاهدين خلق به نام 

 1354وردين بعد از دستگيري افرادي از اين گروه، من نيز در اواخر فر
هاي كميته ضد  در سلول 1357توسط ساواك اهواز دستگير شدم و تا آبان 

  خرابكاري و بعد در زندان اوين تهران و زندان كارون اهواز زنداني شدم . 
بعد از دستگيري و چند روز بازجوئي در ساواك اهواز، تيمي از بازجويان 

ي معروف كميته تهران به سر پرستي سر بازجو "كميته ضد خرابكاري"
روز بازجوئي و  3رسولي (ناصر نوذري) به ساواك اهواز آمده و بعد از 

شكنجه در ساواك اهواز مرا همراه خود به تهران (كميته ضد خرابكاري) 
  بردند. 

در اين رژيم، اوج شقاوت،  60در زمان شاه مانند سال  54و  53سالهاي 
ماه ــ كه بيش  13من مدت  ها بود. درنده خوئي، شكنجه و اعدام در زندان

ماه آن در سلول انفرادي گذشت ــ در كميته مشترك بازجوئي و  6از 
 9شكنجه شدم. بازجوي اصلي من رسولي بود ــ همان كسي كه در كشتار 

شركت داشت  54هاي اوين در فروردين سال  زنداني فدائي و مجاهد در تپه
وسط افراد ديگر تيم ــ كه در صورت نبودن و يا مأموريت بودن وي، ت

  شدم.  (احمد نيك خو) بازجوئي مي "رياحي"بازجوئيِ وي و بيشتر توسط 
در كميته ضد خرابكاري اگر چه اغلب، بازجويان، خود هم مستقيماً در 

كردند، ولي كار شكنجه، وظيفه اصلي  شكنجه كردن متهم شركت مي
و تخصص  بود كه در اين زمينه آموزش ديده "حسيني"گر معروف  شكنجه

بايست فرنچ (پيراهني كه از طرف  داشت. موقع رفتن به بازجوئي، فرد مي
شد) خود را كه هميشه كثيف و بد بو بود، را به سر  زندان به زنداني داده مي

ماه  13هائي كه خودم در اين  كشيد تا جائي و كسي را نبيند. شكنجه مي
  ام : متحمل شده

ها بود و بشدت رواج  ترين شكنجه نــ مشت و لگد و سيلي خوردن كه آسا
داشت. مشت و لگد زدن به متهم براي بازجويان بيك عادت تبديل شده 

  بود، اپيدمي كه بدون استثنا همه بازجويان به آن مبتال بودند. 
ــ مريضيِ رايج ديگر در ساواك و كميته، فحش و بكارگيري الفاظ ركيك از 

كه بازجوي  "رسولي"بود. و الحق كه طرف بازجويان در رابطه با فرد زنداني 
ترين در اين زمينه و سر آمد همه  من هم بود، بد دهن ترين، بي اخالق

  بازجويان بود.
ــ بستن به تخت و زدن كابل ــ با قطرهاي مختلف ــ به كف پا. ماه اول 

داشتم. يعني بعضاً بدون آنكه بازجوئي شوم و يا بازجويم  "جيره روزانه"من 
ضربه كابل به كف پاهاي  15تا  10بردند و  روزانه مرا از سلولم مي را ببينم،
  گرداند .  زدند و به سلول بر مي من مي

ــ خاموش كردن شمع روي شكم همزمان با ضربات كابل به كف پا. كه 
معموالً درد سوختگي در مقابل درد ضربات كابل ناچيز بود و در جا احساس 

ه با كابل و موقعي كه به سلول بر شد، ولي بعد از پايان شكنج نمي
گشتي درد سوختگي شكم هم همراه با  دردهاي ناشي از كابل متهم را  مي

  داد.  بشدت آزار مي
ــ دست بند قپاني، در اينجا هم مانند ساواك اهواز رايج بود كه شرح آن 

ها  داده شده. تنها تفاوتي كه وجود داشت در كميته، بعصاً هنگامي كه دست
بند بسته شده بود، براي اينكه درد وارده را  ار به پشت با دستو صليب

ها و كمر،  افزايش دهند با گذاشتن وسيله قطوري (مثالً كتابي) بين دست
كردند. كه در اين صورت درد مضاعفي  ها و كمر را زياد مي فاصله بين دست

  ها وارد مي شد. به كتف
ي طوالني در محوطه ورودي ها هاي طوالني و سر پا نگهداشتن ــ بي خوابي

  به بندها كه معموالً با آزار و اذيت نگهبانان توأم بود . 
ديدي  ــ درد آورتر از همه، در حاليكه صورت تو پوشيده بود و جائي را نمي

هاي  طوالني در جلوي اتاق شكنجه، انتظار نوبت شكنجه  بايست ساعت مي

را بشنوي. در چنين  را بكشي و همزمان صداي آه و ناله شكنجه شدگان
مواقعي گذشت سريع زمان و خاتمه صداي شكنجه همزنجيران زير شكنجه 

شد، به تنها  كه تنها با زودتر رسيدن نوبت شكنجه خود فرد محقق مي
  گرديد . آرزوي زيباي آدمي تبديل مي

هاي رايج در كميته ضد خرابكاري به همين مواردي كه در مورد  اما شكنجه
ماهي كه من در كميته بودم،  13شد. در مدت  صه نميمن اعمال شد خال

هاي عمومي بودم، در صحبت  ماه آخر اين مدت كه در سلول 7به خصوص 
هاي بازجوئي، در صف  ها، مشاهدات از زير چشم بندها در اتاق با هم سلولي

انتظار در جلوي اتاق شكنجه، در راهروها هنگام رفتن به دستشوئي و حمام 
عاد دهشتناك و باور نكردني ديگري از شكنجه در كميته مشترك و .... با اب

هائي كه من متحمل شده بودم در مقايسه با آنها  آشنا شدم كه شكنجه
  رقمي بسيار ناچيز بود.

هاي طوالني نفر بوسيله دست از  آويزان كردن"، "آپولو"شكنجه هائي مانند 
هاي پاي بسياري  ، ناخن كشيدن ــ اگر چه ناخن"شوك الكتريكي"، "سقف

ريخت  هاي پاها مي از افراد، همان روزهاي اول در اثر ضربات كابل و عفونت
  ــ و ...... 

ها  ها و شنيدني گذرد، بسياري از ديده سال مي 35از آن تاريخ نزديك به 
فراموش شده است. تنها دو موردي كه هيچوقت فراموش نشده و به جزئي 

هاي وصف  ن تبديل شده است، شكنجهجدائي ناپذير از ذهن و انديشه م
محمود جليل "و  "محمود رحيم خاني"ناشدني دو هم پرونده شهيد من 

هاي  ها شنيده و يا در اتاق است كه خود در صحبت با آن "زاده شبستري
خاني به  هاي محمود رحيم ام. شدت شكنجه بازجوئي از نزديك شاهد بوده

هاي  ز ضربات كابل ــ به قسمتهاي پا ــ ناشي ا حدي بود كه عفونت زخم
شود براي زنده  كند و بهداري كميته مجبور مي ديگر بدن وي سرايت مي

ها و شكنجه، قسمتي از خون او را عوض كند.  ماندن محمود و ادامه بازجوئي
محمود جليل زاده شبستري هم، در دوران بازجوئي در كميته به حدي 

دوران به خاطر شدت جراحات  شوند در اين شكنجه شده بود كه مجبور مي
  ها او را چند بار در بهداري كميته بستري و جراحي نمايند. و عفونت

  
ام . من در شهريور  اما از بد روزگار مدتي هم در اين رژيم، زنداني بوده

هاي  در شهر انديمشك (كه در آن زمان يكي از شهرهايِ حوزه 1359
دان يونسكو (كه در زمان شاه فعاليت سياسي من بود) دستگير شدم و به زن

هاي  ساختمان ساواك شهر دزفول بود و مدتي را هم در آنجا، در سلول
ماه را در سلول  5ساواك گذرانده بودم. شرح آن در باال آمده) منتقل شدم. 

انفرادي اين زندان گذراندم و طي اين مدت، در دادگاهي كه در اتاقي در 
ري از سازمان مجاهدين و كانداتوري همين زندان تشكيل شد به جرم هوادا

  سال زندان محكوم شدم.  5مجلس از طرف سازمان به 
ها در زندان دزفول، به زندان  هاي زياد با زندانبان بعد از دادگاه و در گيري 

جديد اهواز يعني زندان كارون كه اتفاقاً در زمان شاه هم مدتي در اين 
ــ از  1360خرداد  23از چند ماه ــ  ام، منتقل شدم. بعدا زندان زنداني بوده

زندان اهواز، مجدداً به دادگاه برده شدم و اين بار مرا به اتهام رهبري 
تحريك و اغتشاش در زندان به اعدام محكوم كردند. قبل از اينكه رژيم 

 27بتواند مرا اعدام كند من از زندان فرار كردم. و با فرار من از زندان در 
انتهاي  فرصت نيافت يك اعدامي ديگر به ليست بي، رژيم 1360خرداد 
  هاي خود بيافزايد.  اعدامي

گيري و دوران زندان من در اين رژيم در زماني سپري شد كه  زمان دست
هنوز مبارزه مسلحانه مجاهدين با رژيم شروع نشده بود و فصل اعدام و 

ماهي  5 هاي رژيم، آغاز نگشته بود. با اين حال در مدت شكنجه در زندان
كه در زندان يونسكوي دزفول زنداني بودم عالوه بر مشت و لگد و فحش و 

بار براي اعدام مرا به درختي بستند و هر بار بعد از شليك چند  2نا سزا، 
تير، با گفتن اين مطلب كه حاكم شرع تماس گرفته و گفته است به وي 

به سلول بر  (يعني من) يك فرصت ديگر بدهيم تا فكرهايش را بكند، مرا
گرداندند. در اين دوره زندان، اگر چه من شكنجه جسمي چنداني نشدم   مي

هاي نظام حمهوري  و يا خودم شاهد شكنجه و اعدام ديگر زندانيان در زندان
ها و  خرداد و جناياتي كه در زندان 30اسالمي نبودم، ولي حوادث بعد از 

دهد  ي و فجايع، نشان ميهاي اين رژيم و ابعاد شقاوت، ددمنش شكنجه گاه
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ها، در زمان شاه  با نظام  كه اساساً ابعاد شكنجه و شقاوت در زندان
باشد. بطوريكه آقاي منتظري كه خود از  جمهوري اسالمي قابل مقايسه نمي

معماران اصلي نظام واليت فقيه بود، هم به آن اعتراف كرده و مي گويد: 
  هاي شاه است. ر از زندانهاي جمهوري اسالمي به مراتب بد ت زندان

گران در شكنجه زنداني باز  اگر چه در زمان شاه، دست بازجويان و شكنجه
بود ولي كار شكنجه در آن زمان حساب و كتاب داشت. ولي در زمان اين 
رژيم اصالً برايشان مهم نيست كه چند نفر زير شكنجه كشته و يا ناقص 

كه در  ه يك شغل بود، در حاليگري در زمان شا شوند. بازجوئي و شكنجه مي
اين رژيم، شكنجه به يك وظيفه و رسالت ديني و شرعي براي شكنجه گران 

در اين رژيم از شكنجه و كشتار زندانيان به عنوان يك   شود. تبديل مي
شود. آيت اهللا محمد محمدي گيالني كه در آن  دستور ديني نام برده مي

تعزير (همان ده داشت، گفته بود : ها رياست دادگاه انقالب را بر عه سال
اسم ديني شكنجه) بايد پوست را بدرد و از گوشت عبور كند و 

  استخوان را در هم بشكند. 
 2012پنجم مارس 

  
*  

  
  

  
  

  انتري كه لوطيش مرده بود!
  

 فريبرز سنجري
  

ها سكوت در برنامه  شاه، آن هم پس از سال "مقام امنيتي"شنيدن صداي 
و مشاهده تصاويري قديمي از اين جالد شناخته  "مريكاصداي آ"تلويزيوني 

سال پس از آن كه مردم ايران با انقالب خود، شرايط  33شده ساواك، 
سقوط رژيم سلطنت را مهيا نموده و آن را به زباله دان تاريخ انداختند، مرا 

انتري كه "هاي معروف صادق چوبك به نام  يكي از رمانعنوان به ياد 
انداخت. بدون اين كه قصد توهيني به شخصيت آن  "ودلوطيش مرده ب

در آن رمان به ياد ماندني داشته باشم، اما با مشاهده باال و پائين  "انتر"
هاي پرويز ثابتي جهت تطهير جنايات خود و دستگاه امنيتي بد نام  پريدن

كه  "انتري"شاه، بالفاصله اين سئوال به ذهنم خطور كرد كه چه شده كه 
 "شاه شاهان"و  "آريامهر "كه وي را  -  "اش لوطي"قدر قدرتي  در زمان

 زبانزد قساوت و جنايت در و انداخت مي تخته شلنگ چنان آن –ناميد  مي
 "قاف" برنامه در "كبرا غيبت" اين از پس و حال بود، شده خاص و عام

صداي آمريكا شركت نموده است؟ و قبل از اينكه به پاسخ اين پرسش 
خود گفتم كه به راستي چرا كسي كه در آن دوران كه همه  بينديشم پيش

كردند و به جاي استفاده از اسم اصلي، خود را  ها چهره پنهان مي ساواكي

اش به عنوان  نمودند، در تلويزيون لوطي معرفي مي "مهندس"و  "دكتر"
دانستند،  اش را مي كرد و همه نيز نام اصلي نمائي مي "هنر" "مقام امنيتي"

گذرد، مجبور به پنهان كاري شده  ها مي سال از آن سال 33حال كه ولي 
است؟ به راستي، اين پنهان كاري چقدر پر معنا است! به خصوص وقتي در 

اي شركت نموده بود كه در باره كتاب هنوز  نظر بگيريم كه او در برنامه
ي اش تدارك ديده شده بود، كتابي كه از قرار معلوم بايد نقش واقع منتشر 

هاي وحشيانه در ساواك در حق زندانيان  ثابتي در بكار بردن شكنجه
سياسي را انكار كند. در آن برنامه نيز او اظهار داشت كه با شكنجه كه از 

هيچ وقت "بوده، مخالف بوده و تصريح كرد كه  "غير قانوني"نظر وي امري 
البته جز تف . ادعائي كه "ام ام و نه بازجويي كرده هم خودم نه شكنجه ديده

  كردن بر چهره حقيقت معناي ديگري ندارد.
اينكه چرا پرويز ثابتي كه سال ها مدير كل اداره سوم ساواك و به همين 
دليل هم يكي از سازمان دهندگان دستگاه دار و شكنجه رژيم شاه بود و 

شد اين واقعيت را  شكنجه زندانيان سياسي هر روز به دستور وي اعمال مي
) و اگر كسي جز اين 1كند،  امري است كه كامال قابل فهم است ( انكار مي

دهد كه نهادهاي سركوبگر امنيتي و كارمندان  انتظار داشته باشد نشان مي
  آنرا نشناخته است. 

دانسته  خوانده، مي "حقوق"از آنجا كه جالدي مثل ثابتي مدعي شده چون 
نم كه نه تنها در كه شكنجه امري غير قانوني است!  الزم است تاكيد ك

ايران دوران شاه، بلكه در اكثر كشورها بر اساس قانون، اذيت و آزار و 
شكنجه زنداني ممنوع است. اما اتفاقا در اكثر كشورها ما شاهد اعمال 
وحشيانه شكنجه بوده و هستيم؛ در حالي كه خود آمرين و عاملين شكنجه، 

؛ در همين جمهوري اسالمي كنند. چرا راه دور برويم اين امر را تكذيب مي
اش در كهريزك در حق  ، فجايع وحشتناك88كه در جريان خيزش سال 

زندانيان سياسي از پرده بيرون افتاد و گستردگي شكنجه در ديگر 
تجاوز و "دادند  هايش به آن جا رسيد كه مردم در خيابان شعار مي زندان

واد الريجاني محمد ج، شاهد بوديم كه چگونه "شكنجه ديگر اثر ندارد
جمهوري اسالمي همين چندي پيش رييس ستاد حقوق بشر قوة قضاييه 

رسما اعالم نمود كه نه تنها در جمهوري اسالمي شكنجه وجود ندارد بلكه 
مجازات  اين امر، عملي غير قانوني بوده و هر كس مرتكب آن شود قانوناً

نوشته شده  خواهد شد!  بنابراين بحث شكنجه، بحث آنچه در كتاب قانون
) بر زنداني روا 2("اتاق تمشيت"نيست بلكه بحث آن آزارهائي است كه در 

شود. شك نبايد داشت كه هيچ شكنجه گري در شرايط آزاد و جائي كه  مي
احتمال پيگري هاي شكنجه شدگان وجود داشته باشد، آزادانه از جنايات 

ياتشان گويد. حتي اگر خلخالي و الجوردي هم كه جنا خود سخن نمي
كردند با  اظهرمن الشمس مي باشد، روزي وضع پرويز ثابتي را پيدا مي

نمودند. براي  قاطعيت وجود هر گونه شكنجه و مبادرت به آن را انكار مي
ها  درك واقعيت بايد اين ادعا هاي دروغين را كنار گذاشته و به خود زندان

اني شكل گرفته و رفت و ديد آيا سيستم بازجوئي بر اساس اذيت و آزار زند
شوند چه براي كسب اطالعات و چه  آيا زندانيان سياسي، عمال شكنجه مي

شان و وادار كردن آنها به هم نوائي با شكنجه  براي خرد كردن شخصيت
  انشان!رگ

با  در زمان ديكتاتوري شاه، مسئوليت بازجوئي از زندانيان سياسي اساساً
مشهور بود و  "ساواك"ر كه به ساواك بود. سازمان اطالعات و امنيت كشو

اش از نه و بعد ها  شكل گرفته بود بر اساس ساخت سازماني 1336در سال 
شد كه هر كدام از اين ادارات تحت نظر يك مدير كل  ده اداره تشكيل مي

ها مسئوليت خاصي بر عهده داشتند. بر  قرار داشت و هر يك از اين مدير كل
 "اداره سوم"منيت داخلي بر عهده اساس اين تقسيم بندي، مسئوليت ا

گذاشته شده بود. معناي امنيت داخلي يا حفظ نظم داخلي از نظر رژيم شاه 
داد و هر صداي معترضي را در گلو  كه اجازه هيچ گونه تشكلي به مردم نمي

ساخت، اساسا كنترل اعتراضات و مبارزات مردم و هرگونه فعاليت  خفه مي
زاديخواهان براي متشكل شدن بود. چنين مخالف دستگاه حاكم و تالش آ

توانست بدون سركوب وحشيانه  كنترلي با چنين هدفي در عمل نمي
مبارزات همه اقشار و طبقات مردمي از كارگر و كشاورز گرفته تا دانشجو و 
نويسنده و خالصه همه مخالفان ديكتاتوري حاكم از ملي و آزاديخواه گرفته 

از آن جا كه برسد. به همين دليل هم  تا مذهبي و كمونيست به نتيجه
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ديكتاتوري سلطنت پهلوي مخالف سازمان يابي و شكل گيري 
هاي مردمي بود ، اداره سوم وظيفه داشت تا هر گونه تشكل  تشكل

مبارزاتي را سركوب نموده و اجازه ندهد كه هيچ تشكل مخالفي 
شكل بگيرد و اين امر هم ربطي به اين نداشت كه آيا مخالفين 
معتقد به فعاليت درچهارچوب مقررات و قوانين مي باشند و يا 
انقالبيوني هستند كه براي سرنگوني رژيم مبارزه قهر آميز را در 

  اند. پيش گرفته
بايست ضمن سازماندهي سركوب مخالفين،  اداره سوم طبق وظيفه مي

. هاي خود قرار دهد مقامات باالتر و از جمله شخص شاه را در جريان فعاليت
الزاما با  "جزيره ثبات"هائي كه به دليل ضروريات حفظ آرامش در  فعاليت

خشونت و اذيت و آزار مخالفين توام بود و ماهيتي به غايت وحشيانه داشت. 
به همين دليل هم بساط ضرب و شتم و شكنجه و آزار زندانيان در 

ه جزو شكنج شد و اساساً اي كنار گذاشته نمي هاي ساواك لحظه بازداشتگاه
جدائي ناپذير سيستم بازجوئي ساواك بود كه  فقط بسته به شرايط، كم و 
زياد مي شد. با رستاخيز سياهكل كه ناقوس مرگ رژيم سلطنت را به صدا 

تري پيدا نمود تا  در آورد، شكنجه با شدتي باور نكردني هر روز ابعاد وسيع
ي صداي ا لحظه بي اغراق "كميته مشترك"در  53آن جا كه در سال 

اي كه هدفي جز  شد. مسئوليت چنين اداره فرياد و ناله زندانيان قطع نمي
 برد وظايف غير قانوني و غير دمكراتيك و ضد مردمي نداشت، اتفاقاً پيش

براي مدتي طوالني با همين پرويز ثابتي بود كه حال با وقاحت تمام منكر 
  وجود شكنجه در ساواك  شده است.

تا سقوط رژيم  1350مرداد سال  13ن كسي كه از حال بگذاريد به عنوا
هاي ساواك و بازجويانش يعني  شاه شخصا شاهد زنده قساوت ها و بيرحمي

چون حسين زاده (رضا عطارپور مجرد)، عضدي (محمدحسن  جالداني هم
ناصري)، تهراني (بهمن نادري پور)، مصطفوي (مصطفي هيراد)، منوچهري 

نوذري) و آرش (فريدون توانگري) و ... (هوشنگ ازغندي)، رسولي(ناصر 
بودم برخي از شكنجه هائي كه در آن سال و تا فروپاشي رژيم شاه  بطور 
روزمره در ساواك جهت گرفتن اعتراف و شكستن مقاومت زندانيان سياسي 

  شد را ياد آوري كنم. اعمال مي
كردن  ها، آويزان بند قپاني، سوزن زدن زير ناخن شالق بر كف پا، زدن دست

زنداني، دادن شوك الكتريكي، زنداني را زير مشت و لگد گرفتن، سوزاندن 
هاي برقي، تجاوز به زنداني با باطوم و بطري و يا  بدن با آتش سيگار و منقل

به وسيله خود جالدان (براي نمونه از طرف كساني مثل حسيني كه نام 
ها مورد ابتكاري  دهواقعي اش محمد علي شعباني بود). عالوه بر اين موارد، 

هائي بودند كه در ساواك بطور  ديگر نيز وجود داشت كه همه شكنجه
هاي رواني كه خود داستان  شدند. از شكنجه سيستماتيك بكار گرفته مي

گذرم. خود  اي داشته و جزء جدائي ناپذير اين سيستم بود فعال مي طوالني
مداوم در اتاق شكنجه  گيري و انتقال به اوين دو روز بطور من بعد از دست

اي وجود داشت كه مرا روي آن خوابانده   بودم.  در اتاق شكنجه تخت سيمي
ها و پاهايم را با طناب به تخت بسته و سپس با كابل شروع كردند  و دست

ها متفاوت بود برخي خيلي كلفت و  به كف پايم شالق زدن. البته شالق
) x 4 10ه كابل چهار در ده (برخي باريك بودند. اما كابل خيلي رايج، ب

تر حاوي  رشته كابل باريك 4معروف بود.  ضربات اين كابل به دليل آن كه 
هاي مسي پيچيده شده در روكش پالستيكي درون آن قرار داشت،  سيم

بسيار دردناك بودند. روكش پالستيكي در اثر ضربات مداوم به زنداني، پس 
زد. به اين  ل روكش بيرون ميهاي مسي داخ سيم شد و از مدتي پاره مي

ها بسته به درجه ضخامتشان پس از مدتي دير يا زود پوست  ترتيب كابل
هاي مسي  ) در خيلي از مواقع، همين سيم3شكافتند.( پاي زنداني را مي

گر پس از  كردند. در نتيجه شكنجه ها بودند كه پا را پاره مي داخل روكش
كابل را براي استفاده بعدي مرتب انبر، قسمت فلزي  تعدادي ضربه با گاز

كرد. در اين اتاق مرا بارها و به مدت طوالني شالق زده و هر بار پس از  مي
شالق زدن بر كف پاهايم، بازجويان با زدن شالق بر همه جاي بدنم مجبورم 

بشين و پا "كردند كه روي پاهاي شالق خورده راه رفته و يا بقول آنها  مي
ا به دليل ضربات كابل بر طرف شده و آماده شالق كنم تا كرختي پاه "شو

ها، مرا زير مشت و لگد  خوردن دوباره شوم. در فاصله بين هر سري از شالق
هاي ديگر از جمله زدن دستبند قپاني و  گرفتند و شكنجه خود مي

هاي ديگر را اعمال مي كردند. بازجويان و شكنجه گران من در اوين،  رذالت
ن زاده ، مصطفوي ، حسيني و... بودند. الزم به تاكيد تهراني، عضدي، حسي

است كه بعد از پايان اين دوره از شكنجه، تا بر پايي به اصطالح دادگاه كه 
تشكيل شد، باز هم چندين بار بازجوئي شده و شالق  50در بهمن سال 

خورده و مورد ضرب و شتم قرار گرفتم.  بعد از پايان جلسات نمايشي 
اقع بيدادگاه شاه و محكوميت به حبس ابد ، در اسفند سال دادگاه و در و

  به زندان شهرباني منتقل شدم. 50
 52از زندان قصر به زندان شيراز تبعيدم كردند و در اواخر سال  51در سال 

مرا از شيراز دو باره به تهران و به زندان قزل قلعه بازگرداندند. در اين زندان 
گاه برده و مورد شكنجه و اذيت و آزار قرار  به دفعات متعدد مرا به شكنجه

) 4( "آرش"اش  دادند. اين بار بازجويم جالدي شد به نام رسولي كه با نوچه
كردند. دو سال قبل كه تازه دستگير شده  ام مي به خصوص با شالق شكنجه

بودم از من اطالعات مشخصي چون قرارها و اسم رفقا و دوستانم را مي 
خواستند من هر چه تا حاال به  بار فقط به طور كلي ميپرسيدند. ولي اين 

هاي بعد از محكوميت، در  ام را به آنها بگويم. علت اين شكنجه آنها نگفته
هاي جديد در آن سال، ارتباط من با  واقع دو موضوع بود. يكي، با دستگيري

 گيري نام آنها را مبارزيني رو شده بود كه در سال پنجاه يعني در آغاز دست
به ساواك نداده بودم . موضوع دوم به رو شدن اقدام من در ايجاد رابطه بين 
برادرم خشايار سنجري در بيرون با فردي كه از رفقاي يكي از زندانيان 

  سياسي  در زندان شيراز بود بر مي گشت.
با بسته شدن بازداشتگاه قزل قلعه، زندانيان اين زندان و از جمله مرا در 

به بازداشتگاه اوين جديد كه تازه ساختمانش تمام شده  53شهريور سال 
بود منتقل كردند. اما زندان نو تغييري در روشهاي كهنه اذيت و آزارهاي 

رسولي و آرش ايجاد نكرد. چند بار هم از اوين به كميته مشترك برده شدم  
و در آنجا مورد شكنجه قرار گرفتم. واقعيت اين بود كه من قبل از پيوستنم 

هاي فدائي خلق، تعداد زيادي از مبارزين آن دوره را مي شناختم.  چريك به
من هم دوستان خودم را داشتم و هم بادوستان كيومرث و خشايار ( دو 

ام) دوست بودم و با خيلي از آنها كارهاي مبارزاتي نظير شركت  برادر انقالبي
رائيل، شعار در تظاهرات چهلم تختي، تظاهرات مربوط به مسابقه ايران و اس

نويسي وتظاهرات مربوط به گران شدن بليط اتوبوس، كتابخواني، پخش 
اعالميه و غيره انجام داده بودم. مشخص شدن هر كدام از اين ارتباطات و 

هاي جديد براي ساواك از يك طرف و حساسيت  فعاليت ها با دستگيري
ان ساواك روي من به دليل فعاليت كيومرث و خشايار در درون سازم

هاي فدائي خلق و انتقام كشي به دليل انجام چند عمل مسلحانه از  چريك
شد خشايار در آنها شركت داشته  طرف سازمان در آن سال كه گفته مي

است از  طرف ديگر و مسايلي از اين قبيل باعث شده بود كه ساواك 
اش را روي  درمانده از رشد جنبش انقالبي كه پيام آور مرگش بود، كينه

داني اسير در دست آنها خالي كند. يكي از موارد شكنجه من در اواخر زن
و بعد از اعالم ايجاد حزب رستاخيز از سوي شاه بود كه مرا دو باره  53سال 

از اوين به كميته مشترك برده و باز هم شكنجه دادند. اين بار در كميته 
شد. اين را هم ام افزوده  قبلي "تجربيات"نيز به  "آپولو"مشترك، شكنجه با 

بگويم كه آنها مادر مرا نيز به دليل فعاليت در بين مادران زندانيان سياسي 
در بيرون تحت نظر داشتند و  مواظب ارتباط من با مادرم نيز بودند، و به 
همين خاطر هم من مدت طوالني ممنوع المالقات بودم. در هر حال، تحت 

، "كميته"سئولين آن زمان همين شكنجه آپولو قرار داشتم كه عضدي از م
باالي سرم آمد و مدعي شد كه از داخل زندان از طريق مادرم با سازمان 

تا  53ام.  بر اين اساس از سال  هاي فدائي خلق ارتباط برقرار كرده چريك
آمدن هيأت صليب سرخ به زندان هاي شاه، بارها بازجوئي شده و شالق 

هاي طوالني از آن  گذشت سالخوردم. به همين خاطر هم هنوز هم پس از 
  اند.   زمان، جاي زخم هاي شالق بر روي پاهايم موجود

وقتيكه اوضاع تغيير كرد و رژيم شاه به هيأت صليب سرخ احازه بازديد از 
ها را داد، ساواك به هيأت صليب سرخ امكان ديدار با زندانياني كه آثار  زندان

ده را كه من هم جزء آنها داد. اين ع شكنجه بر بدنشان وجود داشت نمي
ها را  گرداند تا هيأت مذكور آن هاي مختلف مي بودم ساواك مدتي بين زندان

هاي بخش خارج از كشور سازمان  نبيند. با اين حال به دليل فعاليت
هاي فدائي خلق ايران و كنفدراسيون جهاني دانشجويان در خارج از  چريك
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ها سرانجام  ناچار  موجود بود، آنكشور، نام اكثر ما در ليست هيأت مزبور 
شدند كه همه ما را به زندان قصر منتقل نموده و باالخره به هيأت مزبور 

  اجازه ديدار با اين تعداد از زندانيان سياسي را هم بدهند.
امروز كه ادعاهاي مقام امنيتي شاه مبني بر عدم وجود شكنجه در 

كنم و از  به پاهايم نگاه مي شنوم ناخود آگاه هاي ساواك را مي بازداشتگاه
نخوانده  "حقوق"ها كار كدام شاه پرست "شاهكار"خود مي پرسم پس اين 

دانسته كه در قوانين آريامهري مبادرت به شكنجه جهت اخذ  ايست كه نمي
  اعتراف از زنداني و در هم شكستن روحيه او جرم تلقي مي شده است!!؟ 

ادعاهاي امثال پرويز ثابتي و همه  در اين جا براي اينكه نسل جوان بتواند
هاي جنايتكار را بهتر بررسي و داوري كند آن هم در شرايطي كه  ساواكي

كوشد ساواك  وزارت اطالعات جمهوري اسالمي هم به اشكال گوناگون مي
)، ضروري مي دانم تا به عنوان كسي كه در طول 5شاه را تطهير نمايد(

نجه شده را از نزديك ديده و با سال زندان ، صدها زنداني شك 8حدود 
خيلي از آنها در باره شكنجه هايشان صحبت كرده است به شكنجه هاي 
رفقائي اشاره كنم كه ده ها بار شديدتر و بيشتر از من شكنجه شده اند و 

  من خود آثار شكنجه را بر جسم آن ها شاهد بوده ام.
  

  
  

كي از رفقاي بنيانگذار قبل از همه بايد از رفيق عباس مفتاحي بگويم كه ي
چريكهاي فدائي بود. رفيقي كه ساواك دو روز بعد از شو تلويزيوني همين 

فروردين همان  17، يعني در  50فروردين ماه سال  15پرويز ثابتي در 
رفيق ديگر در روزنامه هاي مختلف درج كرده  4سال، عكس اش را همراه با 

به خيال آن كه مردم هر جا آنها  و در همه جا به در و ديوار چسبانده بودند
را ديدند به پليس معرفي كنند. براي دستگيري هر كدامشان هم صد هزار 

 20چند روز بعد يعني در  تعداد اين عكس هاتومان جايزه تعيين كرده بود. 
  نفر افزايش يافت كه همگي چريك فد ائي بودند. 9فروردين ماه به 

بر سر يك قرار لو رفته  50مرداد سال  13رفيق عباس مفتاحي در 
گير شد. او به دليل گير كردن گلوله  در سالحش نتوانست به زندگي  دست

صد هزار "گير نشود. رفيق عباس مفتاحي تنها  خود پايان دهد تا زنده دست
گيري اين رفيق  اي بود كه زنده به چنگال ساواك افتاد. هم دست"توماني

ر بود، و هم اين كه براي آنها بسيار براي ساواك از اهميت باالئي برخوردا
مهم بود كه به هر وسيله ممكن بتوانند او را خرد كرده و به پشت تلويزيون 

اعتمادي در  بكشانند و از اين طريق در حين پخش تخم نااميدي و بي
جامعه، خود را باز در مقابل مردم قدرقدرت جلوه دهند. اخذ اطالعات از 

ترين  ي خودش را براي ساواك داشت. اصليرفيق عباس هم كه اهميت واال
اش بود.  ابزار ساواك براي رسيدن به هدفش، شكنجه هاي وحشيانه

بنابراين، رفيق عباس از همان لحظه ورود به اوين به تخت شكنجه بسته 
روز  26شان بود  اي كه الزام شغل ناشريف شد و جالدان ساواك با بيرحمي
روز به طور  15روز، رفيق عباس  26ن تمام وي را  شكنجه دادند. در اي

هائي كه وي  مداوم در اتاق شكنجه نگهداشته شد.  به دليل شدت شكنجه
تحمل كرده بود در اين فاصله سه بار روي پاي وي عمل جراحي انجام 

هاي جراحي براي التيام دردهاي وي نبود بلكه براي  دادند. البته اين عمل
يشتري پيدا كنند. يكي از موضوعاتي كه  آن بود كه جالدان امكان شكنجه ب

بت مي ححيرت ساواكي ها را بر انگيخته بود و بعداً خود در مورد آن ص
دژخيمان ساواك حتي  اين رفيق كبير، كردند اين بود كه در طول شكنجه

يك فرياد هم از وي نشنيده بودند. يكي از شكنجه هائي كه براي خرد 
ي اعمال كرده بودند، اين بود كه وي را كردن روحيه رفيق عباس در مورد و
كه يكي از  اش بندي بسته و در حالي كامال لخت كرده و به آلت تناسلي

زدند و چون با  بازجويان بند را مي كشيد، بازجوهاي ديگر وي را شالق مي
همه اين قساوت ها نتوانستند روحيه مقاومت وي را در هم بشكنند، بوسيله 

حسيني، وي را مورد تجاوز جنسي قرار  يعني شكنجه گر دژخيم ساواك
  دادند. 

هيچ كدام از آن شكنجه ها خللي در ايمان رفيق عباس به مبارزه 
اي كه او از سازماندگانش بود وارد نياورد. او مطمئن بود كه مبارزه  مسلحانه
ها در جهت پيروزي آنها  هاي فدائي خلق شرايط جامعه را به نفع توده چريك

اي به  ن تغيير خواهد داد. مسلماً خبر چنين مقاومت قهرمانانهبر دشمنانشا
گوش رئيس شكنجه گران يعني پرويز ثابتي هم رسيد. رفيق عباس بعداً كه 

هاي فدائي خلق را در اتاق شماره پنج  اي از رفقاي وابسته به چريك عده
جمع كرده بودند، در آن جمع به ما گفت كه ثابتي چند  )50(در سال  اوين

ار در شكنجه گاه اوين كه وي بيرحمانه در آنجا زير شكنجه بود، با وي ب
صحبت كرده بود. در همه آن صحبت ها تالش ثابتي آن بود كه با تهديد و 
تطميع مقاومت رفيق عباس را درهم بشكند. آري چنين موجود پستي، 

هيچ وقت هم "با وقاحت تمام مدعي مي شود كه  "صداي امريكا"امروز در 
  !"ام ام و نه بازجويي كرده م نه شكنجه ديدهخود

همانطور كه در باال اشاره وار مطرح كردم، ساواك پس از اتمام بازجوئي 
گير شده بودند،   هاي فدائي خلق دست هاي رفقائي كه در ارتباط باچريك

ها را در اتاق عمومي شماره پنج اوين جمع كرد. از آن جا كه آوازه  اكثر آن
هاي عباس مفتاحي در اوين پيچيده بود بقيه رفقا از  اومتها و مق شكنجه

اند را باز گوئي كند. به  وي خواستند تا شمائي از آنجه بر سر وي آورده
هائي كه شده  همين دليل بود كه در آن اتاق، رفيق عباس در مورد شكنجه

بود در حضور جمع صحبت كرد. خوشبختانه هنوز كساني از آن جمع در 
 اند بلكه بارِ ها را شنيده باشند كه خود نه تنها اين حرف قيد حيات مي

ها با خود حمل  هائي كه برخودشان اعمال گشته را در همه اين سال شكنجه
كرده اند. اما از قديم گفته اند كه ديوار حاشا بلند است و براي ساواكي 
جماعت كه مجبورند اين واقعيات را حاشا كنند بايد گفت سر به فلك 

  ه است.كشيد
رفيق ديگري كه الزم است در اينجا از وي ياد كنم رفيق مسعود احمدزاده 

به وسيله شهرباني دستگير شده بود و به  50است كه در اول مرداد سال 
بازجوئي هايش را در اطالعات شهرباني گذرانده بود.   همين خاطر هم اكثر

ي بر اساس قبل از ادامه مطلب بايد تاكيد كنم كه با اين كه شهربان
تنظيمات آن زمان حق داشت زنداني دستگير شده  را بازجوئي كند، اما مي 
بايست مشخصات فرد دستگير شده  را به ساواك اطالع داده  و بازجويان 
ساواك هم حق داشتند در شكنجه و بازجوئي فرد دستگير شده شركت 

ي ادامه كنند. بعد از پايان بازجوئي، شهرباني مي بايست زنداني را برا
بازجوئي و تكميل پرونده و فرستادن به دادگاه به ساواك تحويل دهد. به 
همين دليل هم رفيق مسعود همراه با همه رفقائي كه بوسيله شهرباني 
دستگير شده بودند پس از گذراندن دوره هاي شكنجه، به اوين منتقل 

  شدند. 
اين عزيز  من تئوريسين چريكهاي فدائي خلق، رفيق مسعود احمدزاده، 

فراموش نشدني را براي اولين بار در اوين مالقات كردم. مسعود در همان 
اتاقي كه ساواك، اكثر رفقاي فدائي را آن جا جمع كرده بود، در جمع 

هرچند  - تعدادي از ياران، در باره بازجوئي ها و شكنجه هايش سخن گفت
اهايش و كه به گفته شفاهي او هم نيازي نبود، چون آثار شالق بر پ

همچنين آثار سوختگي بر سينه ها و پشت وي آن چنان آشكار بود كه 
گوياي همه چيز بود. شكنجه گران جدا از همه شكنجه هاي وحشيانه اي 
كه بر وي روا داشته بودند، پشت و سينه وي را  با منقل برقي هم سوزانده 

يمي بودند. مسعود تعريف مي كرد كه در حاليكه با شكم بر روي تخت س
(منقل برقي) زير  "هيتر"دراز اش كرده  و دست و پايش را بسته بودند يك 

تخت گذاشته بودند كه حرارتش بدن وي را مي سوزاند. اين سوزاندن آنقدر 
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ادامه داشته كه با سوختن پوست بدنش و  از بين رفتن آن، نوبت به 
ود سوختن بافت هاي زير پوستش رسيده بود. رفيق مسعود مي گفت كه خ

شاهد بوده كه چگونه از قسمتي از شكمش كه مي سوخت قطره هاي 
  چربي به زير تخت ريخته مي شدند!

هم  "حقوق"همانطور كه گفتم براي ساواكي جماعت، به خصوص اگر 
خوانده باشند، ديوار حاشا خيلي بلند است و ممكن است ادعا كنند كه  اين 

خته اند. بنابراين الزم است حقايق داستاني است كه طرفداران احمدزاده سا
تاكيد كنم كه رفيق مسعود در دادگاه، آثار سوختگي بر بدن شكنجه شده 
اش را به نمايش گذاشت.  يعني پيراهن خود را درآورد و آثار شكنجه بر 

نوري "روي بدنش را نشان داد و يكي از حقوقدان هاي فرانسوي به نام 
ه را ديده و در باره آنچه به چشم كه در دادگاه حضور داشت اين صحن "البال

بخش مياني سينه و شكمش را "خود شاهد بوده چنين نوشته است:  
جاهاي جراحت و سوختگي عميق كه توي هم پيچ خورده بود، تشكيل مي 
داد. منظره اي وحشنتاك بود...سوختگي ها و جراحات پشتش حتي بدتر از 

ه بود كه از قسمت جلو  بود. يك مستطيل كامل در پشتش حك شد
خطوط متصل بافت هاي در هم سوخته تشكيل مي شد. حتي در داخل اين 

  ) 6("مستطيل جاهاي سوختگي كوچكتري برق مي زد. 
ني كه در تمام مدت هشت سال زندان ااگر قرار باشد از شكنجه همه مبارز

آنها را ديده ام  بنويسم، اين نوشته بسيار طوالني مي شود. لذا از آنجا كه 
ري است تا حد ممكن كوتاه بنويسم، تنها به ذكر نام چند زنداني از ده ضرو

هاي ساواك را بر بدن هايشان  ها زنداني سياسي كه خود آثار شكنجه
كنم. زندانياني چون اصغر عرب هريسي، مصطفي حسن  ام ، بسنده مي ديده
ي زاده، غالمرضا اشتراني، موس علي اصغر ايزدي، محمد علي شرف الدين پور،

محمد نژاد، كاظم ذوالنوار، احمد حنيف نژاد، انوشيروان لطفي، عبدالرضا 
كالنتر نيستانكي  و بسياراني ديگر كه هر كدامشان انكاري بودند و هستند 

  بر انكار وجود شكنجه در ساواك.  
بگذاريد ثابتي و سلطنت طلباني كه امثال همين جنايتكار، مشاور 

ان شاه را انكار كنند و  از عدم وجود شان هستند، جنايات دور"حقوقي"
هاي ساواك سخن بگويند، اما جنايات ساواك  شكنجه در بازداشتگاه

آشكارتر و چهره اين نهاد ضدخلقي رسواتر از آن است كه مردم ما آن را 
 فراموش كنند. شكنجه و ساواك با هم تنيده شده اند، و آنهائي كه در

ه اند، فرزندان مردم ايران بودند. معرض شكنجه هاي اين نهاد قرار داشت
بسياري از فرزندان همين مردم در همان ساواكي كه پرويزثابتي رئيس آن 

راند،  هاي دژخيماني كه باز همين ثابتي بر آنها حكم مي بود، در زير شكنجه
هائي را  اند. مردم مبارز ايران چطور ممكن است چنين واقعيت جان باخته

ها شكنجه وجود  واك و سيستم بازجوئي آنفراموش كنند. اگر در سا
)، بهروز دهقاني، شاهرخ هدايتي، سيروس 7پس حسن نيك داودي( ،نداشت

 سسپهري، اسداله بشردوست، سيد رضا ديباج،  ابراهيم پور رضا خليق، عبا
 جمشيدي رودباري، شيرين فضيلت كالم، فاطمه اميني، محمد

بهمن روحي آهنگران، حسن خاني، منصور فرشيدي، محمود نمازي،  معصوم
ها كمونيست و آزاديخواه  سعادتي، محمد رضا هدايتي، حسن فرجودي و ده

  ديگر چرا و چگونه در اسارت ساواك و بدست مأموران آن جان باختند؟
من اهل بازجويي نبودم من "اش مدعي شده است كه  ثابتي در مصاحبه

خواستند  د كه ميام كه كساني بودن فقط هفت هشت ده نفر آدم را ديده
مصاحبه تلويزيوني بكنند، آن هم تازه محدود بود. مثال آقاي (پرويز) 
نيكخواه بود، آقاي (كورش) الشايي، آقاي (سياوش) پارسانژاد بود، بهرام 
مواليي و سه چهار نفر ديگر كه يك موقعيتي داشتند و بهشان تضمين داده 

ينها بازجوها را نمي شويد. ا بودند كه اگر همكاري بكنيد تعقيب نمي
شناختند. بازجوها به من گفتند اينها آدم هاي مهمي هستند و اگر شما به 

. اينها "كنند شناسند قبول مي آنان اطمينان بدهيد، چون قيافه شما را مي
خوانده و تالشي براي  "حقوق"نمايشي از باال و پائين پريدن مقام امنيتي 

دستانش تا مرفق به خون زندانيان الپوشاني چهره واقعي جالدي است كه 
سياسي در دوره شاه آلوده است. هر كسي تنها كمي بر همين ادعا تامل 
كند فورا در مي يابد كه ثابتي با سر هم كردن اين دروغ وقيحانه قصد دارد 
كه چنين جلوه دهد كه از قرار شغلش تنها اين بوده كه يك سري نادم را 

ها را به مصاحبه تلويزيوني تشويق كند.  آن "دمكراتيك"اي  ببيند و به شيوه

يعني وادار كردن شخص به نفي علني  -جدا از اين كه همين كار هم 
خود نوعي اعمال شكنجه روحي و به  -هاي عمومي  اعتقادات خود در رسانه

اندازه كافي زشت و نفرت انگيز است، اما واقعيت خالف آن چيزي است كه 
هد. واقعيت اين است كه ثابتي به دليل موقعيت ثابتي در اينجا جلوه مي د

شغلي خود، در ريز ترين مسائل اداره سوم و بعد كل ساواك قرار داشته و بر 
آن ها نظارت مي كرد. قبال به برخورد مستقيم ثابتي با رفيق عباس مفتاحي 
اشاره كردم. حال اين گفته مجاهد شهيد علي ميهن دوست از رهبران 

ه مي گفت كه ثابتي با رهبران آوري كنم ك ا هم يادسازمان مجاهدين ر
اي گذاشته و از آن ها خواسته كه اطالعات خود را بدهند و  مجاهدين جلسه

بقيه را هم به اين كار تشويق كنند تا ساواك هم تا جائي كه مي شود از 
دادن احكام زياد اعدام به افراد وابسته به تشكيالت آن ها جلوگيري كند. 

رفيق مفتاحي و چه اين نمونه نشان مي دهد كه كار وي تنها  چه نمونه
نبوده است. از سوي ديگر سيستم كار ساواك بر گزارش  "مالقات با نادمين"

دهي ريز به ريز مسائل به مسئولين باال استوار بود. امري كه به مقامات 
م، باالي اداري ساواك امكان مي داد از آن چه مي گذرد، با تمام جزئيات الز

شاه گزارش هاي هر چه عيني تري  "چشم و گوش"مطلع شده و به مثابه 
قرار دهند. اين چنين بود كه شاه ديكتاتور،  "شخص اول مملكت"در اختيار 

در جريان همه كارهاي ساواك و شكنجه هائي كه بر زندانيان  خود شخصاً
عاي اي تصور كنيم كه فرد بي اطالعي، اد روا مي شد، قرار داشت.  لحظه

فوق الذكر ثابتي را باور كند آن وقت بايد به او گفت كه پس آن همه عكس 
هاي ساواك  ها و پيكرهاي شكنجه شده به چه منظور در ساختمان از جنازه

هائي كه در جريان قيام قهرمانانه توده ها به  انبار شده بود؟ همان عكس
رد استفاده هايي كه امروز هم برخي از آن ها مو دست مردم افتاد؟ عكس

تاريخ سازي وزارت اطالعات جمهوري اسالمي بر عليه انقالبيون شده است؟ 
  به يك نمونه از آن عكس ها در اينجا تنها نگاهي گذرا بيندازيم :

كرد به نام حسن  هاي فدائي خلق رفيقي فعاليت مي در صفوف چريك
ر وي دانست بر س اش با سازمان كسي نمي سعادتي كه از زمان قطع ارتباط

در جريان حمله مردم به مراكز  57چه آمده است، تا اين كه در سال 
ساواك، عكسي از وي  به دست مردم افتاد.  در اين عكس رفيق حسن 
سعادتي روي يك صندلي نشسته بود در حالي كه ساواك مشخصاتش را 
روي كاغذي نوشته و كنار وي قرار داده بود. هر كس كه اين عكس را مي 

كرد كه خبر  ا و پاهاي پانسمان شده رفيق توجه اش را جلب ميه ديد دست
داد كه دژخيمان ساواك براي كسب اطالعات بر  هائي مي از شدت شكنجه

وي روا داشته بودند. با افتادن اين عكس به دست مردم معلوم شد كه رفيق 
مبارز حسن سعادتي، دستگير شده و در كميته مشترك از شدت شكنجه 

اند، جان باخته است. روشن است كه ساواك اين  و اعمال كردههائي كه بر ا
ها براي نشان دادن به  گرفت. اين عكس عكس ها را براي يادگاري نمي

مقامات باالتر و از جمله شخص ثابتي و تبادل تجربه با سازمان هاي امنيتي 
كشور هائي كه حتي امروز هم ثابتي قادر به كتمان روابط آن ها با ساواك 

ترين دروغ هاي ثابتي در اين  ت، گرفته مي شد. بنابراين يكي از احمقانهنيس
من فقط هفت هشت ده نفر آدم را ديده ام "گفتگو همين ادعاي مضحك 

باشد. آخر،  ، مي"كه كساني بودند كه مي خواستند مصاحبه تلويزيوني بكنند
ا زنداني ه وقتي كه ثابتي مثالً به كميته مي آمد مي بايست كور باشد كه ده

هاي فلكه كميته آويزان شده بودند  ها از ميله زير شكنجه را كه برخي از آن
شالق خوردن، كنار در اتاق حسيني صف بسته بودند  "جيره"و برخي براي 

تواند باور كند كه او در آن كميته صداي زندانياني را  را نبيند. چه كسي مي
ريادشان به هوا بلند بود، و نشنيده است كه در زير شالق كارمندان ثابتي ف

هاي شالق به بدنشان، مجبورشان مي  اي حتي با فرود آوردن ضربه در دوره
كردند تا صداي حيوانات را در آورند. اتفاقاً بازديدهاي ثابتي از كميته باعث 
تشديد شكنجه زندانيان مي شد، تا جائي كه كمالي يكي از شكنجه گران 

در دادگاهش در اين باره مي گويد:  ساواك پس از سقوط رژيم سلطنت
كرديم. اگر  كليه بازجويان كميته از جمله خود من متهمين را شكنجه مي"

يك بازجو نسبت به متهم محبت مي كرد،  عضدي او را شديدا تنبيه مي 
كرد و حتي هر وقت ثابتي به كميته مي آمد عضدي داخل حياط مي شد و 

گر مرده هستند كه صدايشان در نمي با صداي بلند داد مي زد: بازجوها م
آيد. داد بزنيد، فحاشي كنيد،  آقا خوشش مي آيد و بارها در جمع كليه 
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داشت؛ هر وقت آقا يعني پرويز ثابتي به كميته  كارمندان كميته اظهار مي
مي آيد شما متهم را بياوريد داخل اتاق و بزنيد و فحاشي كنيد با صداي 

  ) 8("بلند كه آقا بشنود.
ها و ياوه هاي خاص خودش به حال خود  را با دروغ "آقا"ل بهتر است حا

اين گذاشته و به پرسشي كه در ابتداي اين نوشته طرح شد باز گرديم. 
بعد از اين غيبت كبرا به صحنه باز گشته  "آقا"سئوال كه چه شده كه 

  است؟ 
ر حال ما د"گويد كه:  وقتيكه ثابتي مرد شماره دو ساواك در اين گفتگو مي

حاضر به يك وحدت و آشتي ملي احتياج داريم كه تا دير نشده به عمر 
رژيم حاكم كه مملكت ما را به يك فاجعه بزرگ نزديك مي كند خاتمه 

وجود چنين رژيمي در ايران در شان ملت بزرگ ايران نيست و  دهيم. واقعاً
 براحتي مي شود فهميد كه چرا "مردم سزاوار چنين حاكميتي نيستند.

اند. وي به صحنه آمده تا  اربابان پرويز ثابتي وي را دوباره به صحنه فرستاده
  با انكار شكنجه در ساواك كه اتفاقا هر روز در مقابل چشمان همين جالد 

شد، دستگاه دارو شكنجه سلطنت را تطهير كرده و با گفتن اين  اعمال مي
د داشته، ادعا هم احتماال وجو "رژيم خودمان"كه مشكالت و معايبي در 

. بنابراين  "من در حد توانم كوشش كرده بودم كه آن را كم كنم"كند كه 
اساس اين گفتگو  محدود مي شود به تطهير ساواك با انكار وجود شكنجه 
در آن و اعالم اينكه حتي فردي مثل ثابتي هم كه همواره براي مردم ايران 

دي خونخوار شناخته به مثابه يكي از نمادهاي قساوت و وحشيگري و جال
) بوده و بالطبع امروز هم بايد 9("هميشه معتقد به اصالحات"مي شد، گويا 

وي را سلطنت طلب اصالح طلب ناميد! روشن است كه اگر كسي چنين 
دروغي را بپذيرد آن گاه چنين شياداني مي توانند در گام بعدي ادعا كنند 

ست و اصالح طلب  كه بقيه بازماندگان آن سلطنت منحوس نيز رفرمي
ها  اي از ساواكي دمكرات بوده و مي باشند. آراستن چنين چهره "مادر زاد"و

و سلطنت طلبان درست همان چيزي است كه در دوره آلترناتيو سازي 
مورد تاكيد قرار مي گيرد،  "وحدت و آشتي ملي"قدرت هاي بزرگ كه 

اليست آنها مي مورد نياز سلطنت طلبان و متحدان آن ها و اربابان امپري
باشد. واضح است كه آنها پنهان مي كنند كه وحدت و آشتي ملي را براي 

  اي طلب مي كنند؟ رسيدن به چه خواست ها و چه جامعه
هاي قدرت هاي غربي با جمهوري  از قرار سلطنت طلبان با ديدن تنش

اسالمي بر سر پروژه اتمي اين رژيم شيطاني، بوي كباب شنيده و فكر 
سال ممكن است كه  زمان موعود فرا رسيده باشد و  33كه پس از  اند كرده

بساط سلطنت را دو باره  "عمر رژيم حاكم"دادن به  "خاتمه"بشود با 
آن ها چون همواره خود را با امپرياليست ها و به خصوص  برقرار كرد. 

آمريكا  تعريف كرده اند وهميشه چشم انتظار چراغ سبز آمريكا بوده اند، 
شاه "ها  امر به آنها  مشتبه شده كه اگر هويزر  هم با ديدن اين تنش امروز

حال امكان دارد كه اوباما  "اي به خارج پرتاب كرد را مثل موش مرده
كرده و به قدرت  "پرتاب"اي به داخل  سلطنت طلب ها را چون سگ زنده

اي از سلطنت طلبان دور  سال گذشته لحظه 33برساند!  رويائي كه در 
است و آن ها در خواب و بيداري با آن خوش بوده اند. در زمان بوش  نشده

از تغيير رژيم سخن  "ها نئوكان"، رئيس جمهور قبلي كه برخي از 
ها خيلي اميدوار شده بودند و با همه وجود هم  گفتند ، سلطنت طلب مي

دادند. اما ديديم كه جز رسوائي بيشتر  براي دارو دسته بوش دم تكان مي
چيزي عايدشان نشد. آن ها نه آن زمان و نه امروز نمي فهمند كه عمال 

حتي اگر روزي منافع غرب ضرورت تجديد سازمان در رژيم حاكم بر ايران 
را در دستور روز قدرت هاي بزرگ قرار دهد (همانطور كه در زمان شاه اين 

ها براي قدرت گيري از بقيه نوكراني كه  امر پيش آمد)، اتفاقا شانس آن
براي ايفاي نقش در اين سناريوي ضد مردمي صف بسته اند و هر روز هم 
صفشان طوالني تر مي شود و در هر كنفرانسي خود را به نمايش مي 
گذارند، به هيچ وجه بيشتر نيست، حتي اگر به رضا پهلوي امكان دهند كه 

به اتهام جنايت عليه بشريت به نمايندگان شوراي امنيت اي  از علي خامنه
  ازمان ملل متحد شكايت كند.س

ها همان طور كه در تجربه عراق نشان دادند مهارت زيادي در  آمريكائي
 اند.  اما عليرغم بازي با همه كارت ها و مشغول نگاه داشتن همه، پيدا كرده

اين بازي، آن ها تنها كساني را به قدرت مي رسانند كه با توجه به موقعيت 

و مصالح آن ها باشند.  و بطور مثال اگر مشخص قادر به پيشبرد منافع 
سازمان و تشكيالتي ندارند حداقل خوش نام بوده و از قدرت فريب افكار 

مردم ما يك بار رژيم سلطنت و  عمومي بر خوردار باشند. در صورتي كه
ساواكش را با انقالب خود در مقابل چشم همين قدرت ها به زباله داني 

روزگاري سلطنت طلبان و  ميدانند كه اگر روزي تاريخ ريخته اند و امروز هم
كنند انتقام گيري از مردمي است كه با  به قدرت برسند اولين كاري كه مي

سال است كه آن ها را از آن زندگي شاهانه و آن  33شان بيش از  انقالب
اي كه حتي به محافظ  اند. چنان قدر قدرتي قدر قدرتي به پائين كشيده

د تا در روز روشن در مغازه كفش فروشي كسي كه به زن ثابتي امكان مي دا
او چپ نگاه كرده بود را به گلوله ببندد و آب هم از آب تكان نخورد و كسي 

  )10جرات اعتراض هم نداشته باشد. (
اند كه از كساني كه همواره خود را  در شرايطي كه مردم ما در تجربه دريافته
ها بوده اند آبي  انتظار چراغ سبز آنبا امپرياليست ها تعريف كرده و چشم 
كودني ويژه اي از خود نشان مي  ،برايشان گرم نمي شود، سلطنت طلبان

دانند  فهمند و به خوبي مي دهند كه متوجه نمي شوند كه اربابانشان هم مي
كه آن ها به غير از گذشته بد نامشان چيزي ندارند جز پول. اما، در جا به 

كه كمتر به حساب مي آيد همين پول است. در تنها چيزي  ،جائي قدرت
ها را  حالي كه سابقه سركوب و شكنجه سلطنت پهلوي، قدرت فريبكاري آن

بي اندازه محدود ساخته و عكس العمل تاكنوني در رابطه با گفتگوي ثابتي، 
خود جلوه آشكاري است از اين واقعيت كه سلطنت مرده است. پس بهتر 

 بخوابد، چرا كه مردم بيدارند!  "آرام" است بگذارند كه اين مرده
  1390بيست و هشتم اسفند 

  2012برابر با هجدهم مارس  
  زير نويس ها :

انكار شكنجه در ساواك از سوي ثابتي در شرايطي صورت مي گيرد كه حتي  -1
اش، در مصاحبه اي وجود شكنجه را  خود شاه يعني لوطي اين انتر در زمان قدرت

و در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد قبول داريد ممكن است  انكار نكرد اساساً
هائي از شكنجه وجود داشته باشد؟ گفت: ديگر چنين كاري نمي شود، مدت  نمونه

هاست كه نمي شود. و وقتيكه خبرنگار پرسيد: مطمئن ايد؟ شاه پاسخ داد: بله. 
   1355آذر  25روزنامه كيهان 

به "نجه را چنين نيز مي ناميدند. كه به معناي اي در كميته، اتاق شك در دوره -2
  بود "راه آوردن

در اوين يكي از شوخي ها و افتخارات مزدوران شكنجه گر با يكديگر اين بود كه  -3
تري زنداني را بزنند كه  شان قادر بودند با كابل كلفت تر و به مدت بيش كدام يكي

  بود!، حسيني هميشه برنده "حيواني"البته در اين بازي 
وظيفه كاري ما "همان آرش شكنجه گري كه در دادگاهش گفت شكنجه، جزو  - 4 

شد. اين شكنجه در اكثر موارد بر اثر برخورد كابل بر كف پا بود، پا ورم  محسوب مي
مي كرد و ما دو باره آنها را پانسمان كرده و مجبور مي كرديم راه بروند و گاهي 

روند. بودند كساني كه ماهها تحت شكنجه بودند اوقات مجبور بودند روي باسن راه ب
نوشته  "شكنجه گران مي گويند"به نقل از كتاب   "و هر روز شكنجه مي شدند.

   240قاسم حسن پور صفحه
فتگو با فردي مثل عرفان قانعي فرد، گاش را در  اينكه چرا ثابتي سكوت طوالني-5

جمهوري اسالمي العات كه عليرغم هر ادعائي كه داشته باشد در خط وزارت اط
حركت مي كند، شكسته است خود بيانگر آن است كه ثابتي خوب مي داند آن 
سازماني كه سالها در جهت قدرت گيري اش تالش كرده بود، امروز در جريان 

  تحول خود البته با نام جديد وزارت اطالعات، به كجا رسيده است. 
  نوشته فرد هاليدي. "ه داري در ايران ديكتاتوري و توسعه سرماي"به نقل از كتاب  -  6
رفيق حسن نيك داودي كه خود از رفقاي گروه احمد زاده بود، به دنبال  -  -7

مشهور شدند، دستگير شد. او را در  "گروه فلسطين"دستگيري مبارزاني كه به 
زندان قزل قلعه تحت شكنجه قرار دادند و با اين كه در اثر شكنجه سالمتي اش در 

به جاي انتقال به بيمارستان او را به زندان قصر منتقل كردند. در زندان  خطر بود،
قصر حال رفيق نيك داودي وخيم تر شد و ناگهان در جلوي چشم بقيه زندانيان، 
افتاد و از هوش رفت. در اين موقع او را به بيمارستان منتقل كردند كه البته ديگر او 

شكنجه هائي بود كه در ساواك بر  جان باخته بود. واضح است كه علت مرگ وي
در اوين رفيق بهمن آژنگ مي گفت كه رفيق  50وي اعمال نموده بودند. در سال 

حسن از اولين ضربات به گروه ما بود  و اگر لب باز مي كرد بيشك ضربه بزرگي به 
  گروه وارد مي شد.  

   270، نوشته قاسم حسن پور صفحه "شكنجه گران مي گويند" -8
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از عيب هاي جمهوري اسالمي وقيح كردن هرچه بيشتر سلطنت طلب يكي  -9
هاست. آنها وقتي كه ابعاد و شدت جنايتها و شقاوتهاي جمهوري اسالمي بر عليه 
مردم را مي بينند پيش خود مي گويند وقت اش رسيده كه  ما خود را دمكرات جا 

خود را اصالح   بزنيم! كار به آنجا رسيده كه ساواكي ها هم  به سرشان زده كه
طلب جلوه دهند. آخر وقتي آنها مي بينند كه امثال خلخالي، موسوي تبريزي و يا 

و يا سرداران سپاه پاسداران،  "سربازان گمنام امام زمان"كساني چون لشكري از 
اند احساس كمبود  خوانده باشند يك دفعه اصالح طلب شده "حقوق"بدون اينكه 

اند! به همين دليل  خود را اصالح طلب قلمداد نكرده مي كنند كه چرا آنها تاكنون
، "سربازان گمنام امام زمان"هم هست كه ثابتي براي جا نماندن از يارانش در صف 

پرچم اصالح طلبي بر افراشته. اما براي فهم بهتر درجه اين اصالح طلبي كافي 
در است به همين مصاحبه دقت كنيم تا ببينيم كه خودثابتي مدعي شده كه 

ر كند؛ اما شاه ينفر را دستگ 1500جريان انقالب و براي سركوب آن از شاه خواسته 
نفر را داده است! راستي شاه يا ثابتي كدوم يك بيشتر  300فقط اجازه دستگيري 

  اصالح طلب بودند؟
تهران  شمال خيابان هاي  يكي ازكه در  "شارل ژوردن"اين قتل در كفاشي  -10

  د.واقع بود اتفاق افتا
*  

  
  

  
  

 ادعاي گوبلزي پرويز ثابتي
  در بي خبري از شكنجه و اعدام هاي مخفيانه توسط ساواك !

  

  ناصر جوهري
  

هاي شناخته شده و منفور ساواك كه در  مصاحبه پرويز ثابتي از چهره
اي طوالني رياست اداره سوم ساواك را بر عهده داشت و دستگاه زندان  دوره

ياسي در دوره شاه تحت نظارت و كنترل و شكنجه و اعدام فعالين س
كرد،  مستقيم وي چرخه سركوب گسترده مخالفين سياسي را اداره مي

اخيراً پس از سي و سه سال از مخفي گاه خود سر بر آورده و در گفتگو با 
سخن  "در دامگه حادثه"صداي امريكا درباره خاطرات خود در كتابي به نام 

بايد خواند تا ارزيابي روشني درباره زواياي گفته است. البته اين كتاب را 
گوناگون آن به دست آورد ، اما اظهارات او در صداي امريكا بنا بر قاعده  

كند كه ظهور دوباره ايشان در  ، بخوبي اثبات مي»مشت نمونه خروار است"
به   ها ادامه همان شوهاي تلويزيوني زمان شاه واين بار براي فريفتن رسانه

اند و ثابتي و همكاران او  جديد جواناني است كه آن دوره را نديدهويژه نسل 

در اين برنامه اميد دارند كه با تبليغ اين كتاب آنها را در دامگه تحريف 
  بخشي از تاريخ سياه دوره  حيات نظام ستم شاهي گرفتار سازند.

ژه رفت بيانات پرويز ثابتي در صداي آمريكا بوي طور كه انتظار مي اما همان
آنجا كه با كمال پر رويي و  وقاحت  خود را بي اطالع از شكنجه و 
نيزمخالف شكنجه معرفي كرد و اعدام بيژن جزني و هشت زنداني سياسي 

هاي اوين منكر شد، خشم  همه  در تپه 54همراه او را در  بهار سال 
هاي ساواك را بر انگيخت و سلسله مقاالت و  شاهدان زنده شكنجه گاه

اي از خاطرات شاهدان زنده  ايي در اين باره انتشار يافت كه تنها گوشهه نامه
تواند كامل شود و پرده  كند و در زمان مناسب اين مجموعه مي را بيان مي

  افكنان بر حقايق تاريخي را بار ديگر رسوا سازد. 
هاي تا كنوني، تالش نشريه  آرش  براي گرد آوري بخش  در ادامه افشاگري

اطرات زندانيان سياسي زمان شاه، اقدام مثبتي است كه الزم ديگري از خ
است باز هم در اشكال ديگر تداوم يابد و روايت درستي از اين دوره در 

هاي اخير  اختيار به ويژه نسل جوان قرارگيرد. واقعيت آنست كه در سال
ها، فرصت مكتوب  تمركز بر روي افشاي جنايات نظام واليت فقيه در زندان

هاي شاه را كمتر فراهم كرده و اكنون مصاحبه پرويز  خاطرات زندانكردن 
دهد كه الزم است شاهدان جنايات ساواك نيز مشاهدات و  ثابتي نشان مي

خاطرات خود را مكتوب كنند تا همراه با گردآوري اسناد و اطالعات منتشره 
هاي مبارز قبل از سقوط نظام  هاي سياسي و شخصيت توسط سازمان

، اطالعات گسترده و كاملي از جنايات ساواك در دسترس قرار سلطنتي
گيرد. البته در اين ميان اسناد دروني باقي مانده از خود ساواك به دنبال 

نيز اهميت زيادي دارد كه متاسفانه جز بخش دست چين  57قيام سال 
  اي از جانب  رژيم كنوني منتشر نشده است . شده

ان يكي از صدها شاهد زنده كه در زمان من قبل از اين كه تنها به عنو
هايي آن زمان  ام، به روش شكنجه محمد رضا شاه زندان و شكنجه ديده

اشاره كنم، الزم است كه به دو  سند كه  در ضمن تهيه اين مطلب با سر 
هاي كشور منتشر و  زدن به اسناد بازجويي عناصري از ساواك كه در روزنامه

  ي هم در آن نام برده شده اشاره كوتاهي بكنم. به طور مشخص از پرويز ثابت
ــ تهراني بازجوي ساواك كه پس از انقالب قبل از فرار ازكشور دستگير و 1

سپس توسط  رژيم كنوني دادگاهي و اعدام شد در باره اعدام  نه  زنداني 
  گويد : سياسي  سر شناس در تپه هاي اوين چنين مي

يته مركز شهرباني و راننده اش دراواخر بعد از تروررضا زندي پوررئيس كم "
محمد  54فروردين  7يك روز در  و پايان يافتن مراسم عزداري، 53سال 

حسن ناصري معروف به عضدي مرا به اطاق خود خواست و گفت قرار است 
گفته شما هم بايد در عمليات باشيد  قاي ثابتيآ عملياتي انجام شود كه

روردين رضا عطا پور تلفني به من اطالع داد ف 29.......... در روز پنجشنبه 
كه كاظم ذواالنوار را به بازداشتگاه اوين منتقل نمايم . در آن موقع سرهنگ 

زندان اوين بود و تاكيد كرد كه اين كار بايد فوري انجام شود  وزيري رئيس
و قرار گذاشت كه ناهار را در رستوران هتل آمريكا واقع در خيابان تخت 

ر شوم. كاظم ذواالنوار به بازداشتگاه با يك نامه فرستاده شد. جمشيد حاض
به رستوران رسيدم . رضا عطار پور، محمد حسن ناصري، پرويز  5,2ساعت 

بهمن فرنژاد، معروف به دكتر جوان، سعدي جليل اصفهاني معروف به بابك، 
ناصر نوذري معروف به رسولي و محمد علي شعباني معروف به حسيني هم 

اً همزمان با من آمده بودند، تركيب افراد براي صرف غذا با هم جور در تقريب
نمي آمد. مشغول كوفت كردن ناهار بوديم كه عطار پور گفت آن عملياتي 

بررسي كرده و  ثابتيكه قرار بود، اآلن موقع آنست و جزييات را آقاي 
آنها تصويب شده و سرهنگ وزيري در جريان قرار گرفته و بايد همانطور كه 

ما هم  گيرند در دادگاه هاي انقالبي خود وقت و بي وقت تصميم به ترور مي
چند نفر از اعضاي اين سازمان ها را بكشيم . و من ماتم برده بود. عطار پور 
ادامه داد كه حسيني و رسولي زندانيان را از زندان اوين تحويل مي گيرند و 

شويم و  شتگاه اوين منتظر ميما در قهوه خانه اكبر اويني در نزديكي بازدا
  رويم . ....... با سرهنگ وزيري به محل مي

با راهنمايي او و به دنبال ميني بوس حامل زندانيان به باالي ارتفاعات 
بازداشتگاه اوين رفتيم . ........ زندانيان را پياده كرده و روي زمين نشاندند 

ا عطارپور فاتحانه هايشان بسته بود. سپس رض ها و چشم در حالي كه دست
پا پيش گذاشت و گفت همانطور كه شما و رفقاي شما در دادگاه هاي 
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كنيد  انقالبي خود رهبران و همكاران ما را محكوم كرده و حكم را اجرا مي
خواهيم حكم را اجرا كنيم . بيژن جزني و  ما هم شما را محكوم كرده و مي

كسي كه رگبار مسلسل را  چند نفر ديگر به اين عمل اعتراض كردند. اولين
به سوي آنها بست سرهنگ وزيري بود و از آنجايي كه گفتند همه بايد 
شليك كنند من نفر چهارم يا پنجم بودم كه شليك كردم. ..... جليل 

  "اصفهاني باالي سر همه رفت و تير خالص را شليك كرد. 
بسر من در زمان وقوع اين اقدام جنايتكارانه ساواك درانفرادي اوين 

ها روزنامه نداشتيم اما زمان پخش چاي به  بردم. آن زمان ما در انفرادي مي
دادند و  هر سلول يك ورق روزنامه كه چند روز هم از آن گذشته بود مي

چرخيد. يكي از اين  هاي انفرادي مي ها با گردش چاي ميان سلول اين برگ
ن و هر زنداني دفعات من اين خبر را در روزنامه خواندم و البته براي م

سياسي  ديگر كامال روشن بود كه داستان فرار يك دروغ گوبلزي است. 
البته موارد نادر فرار زندانيان سياسي و به طور مشخص فرار رضا رضايي و  
محمد تقي شهرام به وقوع پيوسته بود اما هر كدام سناريوي روشني داشت. 

شت و ساواك بي اطالع رضارضايي با فريفتن ساواك از حمامي كه دو در دا
بود از دست ماموران ساواك گريخته بود و فرار محمد تقي شهرام و حسين 
عزتي با همكاري مسئول زندان ساري ممكن شده بود. اما داستان  فرار نه 
نفر در ضمن انتقال از زنداني به زندان ديگر، براي  همه زندانيان سياسي 

ه زنداني سياسي  با دست بند  و اند كه چگون كه با تجربه شخصي خود ديده
شود يك سناريوي آشكارا  همراه با ماموران مسلح و اسكورت منتقل مي

تن از جريانات  چپ بودند (رفقا بيژن  7دروغين است. ضمناً از اين نه نفر 
جزني، عباس سوركي، حسن ضياءظريفي، مشعوف كالنتري، محمد چوپان 

دو تن از سازمان مجاهين خلق  زاده، احمد جليل افشار، عزيز سرمدي) و
(رفقا كاظم ذواالنوار و مصطفي جوان خوشدل ). بنا براين دادگاه انقالب 
اسالمي هيچ نفعي در ساختن اين ماجرا  و گذاشتن آن  در دهان تهراني 

  بازجو  نداشت. 
چنين در بازجويي خود در جايي از سه نفر ديگر نيز نام  ــ تهراني هم 2

ان توسط آنها به قتل رسيدند  و در آنجا هم بار ديگر به برد كه در زند مي
  كند : ثابتي به عنوان تصميم گيرنده اشاره مي

كه مساله حقوق بشر و فضاي باز سياسي در ايران اعالم شد ،  56از سال " 
ساواك روش جديدي را در پيش گرفت. به اين ترتيب كه كادرهاي مخفي 

جه با سيانور و ساير وسايل كه احتماال شدند، پس از شكن را اگر دستگير مي
مجهز به صدا خفه كن باشد از بين مي بردند. .....يك مورد خاص يك چنين 
موردي هم براي ما اتفاق افتاد: به اين ترتيب كه سه نفر از اعضاي يك 
سازمان به اسامي سعيد كرد قراچورلو، محمود وحيدي  و محمدرضا 

قبت و شنود تلفني دستگير شده بودند، كالنتري كه از طريق تعقيب و مرا
كه ما ابتدا مشغول بازجويي عادي از اينها بوديم كه بعد هوشنگ ازغندي به 

اند بايد به اينها فشار بياوريد، لذا ما آنها را شكنجه كرديم  ما گفت كه گفته
و آنها مختصر اطالعات دادند. بعد از دو روز هوشنگ ازغندي عنوان كرد كه 

بايد از بين بروند. كه اين مساله ابتدا مورد اعتراض من و سعيد اين افراد 
مير فخرايي معروف به سعيدي قرار گرفت و گفتيم اين عمل صحيح نيست. 

صحبت كرده و آنها نپذيرفته و چون  ثابتي ازغندي گفت اين مطالب را با
شما در جريان قضيه هستيد، بايد آنها را از بين ببريد و ضمنا خود من هم 
در اين موضوع شركت دارم، شما هم مجبوريد. بعد از يك يا دو روز 

هاي اينها را پوشانديم و در همان محوطه اوين ازغندي سه عدد قرص  لباس
سيانور داد كه اين قرص ها را من و سعيد مير فخرايي به آن سه نفر داديم 
 و با كمال شرمندگي باز هم دستم به خون يكي از مبارزين آلوده شد و
اينها هم به اين ترتيب به شهادت رسيدند. نمونه هاي ديگري هم هست كه 

  "البته من آنها را به نام نمي شناسم. ........
حال در مورد خودم  به عنوان يكي از شاهدان زنده شكنجه در ساواك شرح 

 كوتاهي ميدهم :
توسط ساواك دستگيرشدم. اين  1350بار اول من در شهريور سال  

پس از يك دور تعقيب و مراقبت سازمان مجاهدين خلق كه دستگيري 
كرد با يورش هماهنگ و هم  دوره تدارك آغاز مبارزه مسلحانه را طي مي

زمان به تعدادي از خانه هاي تيمي و غير تيمي مجاهدين در شهريورماه 
انجام گرفت. در جريان اين يورش هماهنگ بيش از پنجاه در صد  50

بل از هرگونه عمليات نظامي به دست ساواك گرفتار اعضاي اين سازمان  ق
آمدند.  در اين ميان حتي تعدادي كه ارتباط تشكيالتي نداشتند اما در 
جريان تعقيب و مراقبت به دليل ارتباطات معمولي با مجاهدين در تور قرار 
گرفته بودند نيز دستگير شدند . از آنجا كه اين دستگيري حالت دسته 

اشت ، در مرحله اول فشار شكنجه روي كادرهاي مركزي جمعي و گروهي د
و درجه يك  دستگير شده مجاهدين متمركز شد و نيروهاي جوان تر و 
شناخته نشده چند روز بعد به بازجويي برده شدند . از جمله خود من همراه 
با تعدادي ديگر از اين جمع دستگير شده ابتدا  به قزل قلعه منتقل  و پس 

ه براي بازجويي به اوين منتقل شدم. اين در حالي بود كه  از دو سه هفت
طي اين مدت كه من و تعدادي ديگر در قزل قلعه بدون بازجويي بسر 

برديم ،در اوين  بطور سيستماتيك كادرهاي اصلي مجاهدين كه همراه با  مي
اسناد فراوان تشكيالتي نيز دستگير شده بودند زير فشار شكنجه شديد  

  .  قرار داشتند
پس از دو سه هفته كه من را از قزل قلعه به اوين منتقل كردند به يك   

اطاق عمومي بردند كه يكي از رفقاي هم تيمي من كه چند روز بعد 
دستگير شده اما زودتراز من  بازجويي شده بود آنجا بود. من از طريق وي 

يي در در جربان مسايلي كه رو شده بود قرار گرفتم و از اينرو در بازجو
همان محدوده كه اطالعات رو شده بود، بازجويي پس دادم  و زير شكنجه 
جدي نرفتم. تا جائيكه در دادگاه  بر اساس اين پرونده به يك سال زندان 

  محكوم شدم . 
من حدود سه ماه پس ازاتمام محكوميت يك ساله و  آزادي از زندان دوباره 

جاهدين خلق  پيوستم . اما مخفي شدم و  به سازمان م 51در پائيز سال 
دستگير   53پس از نزديك  دو سال زندگي مخفي دوباره درتابستان  سال 

شدم. اما اين بار در دو مرحله و  در هر مرحله زير شكنجه هاي سخت قرار 
  گرفتم . 

در دور اول بازجوي من كمالي (فرج اهللا سيفي كمانگر) بود. همانطور كه از 
باره شكنجه چه زمان شاه و چه زمان جمهوري طرف زندانيان سياسي در 

اسالمي بارها بيان شده، ابزار اصلي بازجويان در اعمال شكنجه، شالق است. 
بار به اطاق حسيني تحويل  4من در دور اول بازجويي تا آنجا كه بياد دارم 

)در كميته مشترك ضد  54ــ  53شدم. چون روال معمول در آن زمان ( 
كه معموال بازجو سيلي و شالق تك و توك و پراكنده را خرابكاري اين بود 

داد اما با بهانه هاي مختلف، متهم را  براي  ضمن بازجويي خود انجام مي
شكنجه فشرده  به اطاق مخصوص شكنجه كه اساساً توسط حسيني انجام  

كرد. در اين چهار بار، شكنجه اصلي كه توسط حسيني در  شد منتقل مي مي
شد شالق بود و  گاهاً در فواصل از شوك الكتريكي هم  باره من اعمال

كرد. تخصص حسيني در اين بود كه شالق را روي كف پا به  استفاده مي
كرد  تا هر چه ديرتر پاي  متهم آش و الش شود و  رديف و كنار هم وارد مي

شكنجه تداوم بيشتري يابد. شالق هم كه كابل بود در قطر هاي مختلف 
گرفت. پس از زدن  ه تناسب مورد استفاده حسيني قرار ميوجود داشت كه ب

شد، متهم را مجبور  كرد و كبود مي شالق فراوان كه كف  پا وساق پا ورم مي
كردند كه روي پاي خود بايستد و سعي كند كه راه رود. اما هدف  اين  مي

آزار مجدد  اين بود كه زخم پا حالت وخيم پيدا نكند و به جراحي منجر 
كردند، اما در  پس از پايان هر نوبت شكنجه، زخم ها را پانسمان مي نشود.

زدند. من  بازجويي نوبت بعد دوباره روي همان زخم پانسمان شده شالق مي
توانسم راه بروم و  پس از نوبت اول شكنجه، ديگر روي پاهاي خود نمي

كنم حدود سه ماه در  كردم. فكر مي نشسته و با كمك  دست حركت مي
ه مشترك بودم و سپس به انفرادي اوين منتقل شدم. پس از سه يا كميت

چهار ماه دوباره از اوين به كميته مشترك برگردانيده شدم . اين بار بازجوي 
هاي تازه كساني از مجاهدين،  من تهراني بود. تهراني كه به دنبال دستگيري

گفت كه ام در برخورد اول فقط  مطلع شده بود كه من اطالعاتي را نداده
اي و بالفاصله و مستقيم مرا به اطاق شكنجه حسيني برد.  حرفهايت را نزده

اين برنامه تا آنجا كه به ياد دارم چهار يا پنج  باردر طي دو سه روز  تكرار 
كرد  شد. تهراني خودش هم در شكنجه همراه با حسيني مشاركت فعال مي

را هم زمان با هم  و شالق و شوك الكتريكي و گاه آويزان كردن از دست
كردند. من اين بار نسبت به دوره  قبل با شدت بيشتري شكنجه  اعمال مي

شدم. سرانجام تهراني پس از نوبت آخر شكنجه، اطالعاتي را كه درباره من 
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تازه بدست آورده بود، رو كرد كه من هم بالطبع منكر نشدم و قبول كردم. 
دور دوم بازجويي با شدت  تر بود و من در تهراني نسبت به كمالي خشن

توانستم راه بروم و نشسته  بيشتري شكنجه شدم و اين بار نيز تا مدتي نمي
كه اگرهمان روز اول كه  تهراني  كردم. درحالي و با كمك دست حركت مي

مرا از اوين  به كميته مشترك برگردانيد، همين اطالعات را با من طرح 
براي دور تازه شكنجه نبود. اما آنها  پذيرفتم و ضرورتي كرد من طبعاً مي مي

كه از عدم طرح اين اطالعات توسط من در دور اول بازجويي عصباني بودند 
بازجوي من را تغيير دادند و با انتقام جويي مضاعف  زير شكنجه وحشيانه 
بردند. البته روش شكنجه مجدد در اينگونه موارد، يك مدل عمومي شكنجه 

گي شخص بازجو  شدت و ضعف شكنجه  به ويژهگران ساواك بود و تنها 
  گشت.  برمي

همانطور كه در خاطرات زندانيان سياسي ديگر نيز بيان شده، در كميته  
مشترك  فضاي شكنجه و شالق يك  وضعيت آشكار و تثبيت شده در برابر 
همه زندانيان سياسي بود. زيرا در ضمن بازجويي مرتب صداي فرياد 

شد و خود نوعي شكنجه بود. هر روز نيز در  نيده ميزندانيان زير شكنجه ش
آمدند و آنها را كه احتياج به پانسمان  ساعت معين نگهبانان به بندها مي

داشتند به صف به اطاق پانسمان مي بردند. بنا براين در شرايطي كه همه 
بازجويان هر روز بطور سيستماتيك به بازجويي و شكنجه مشغول بودند اين 

يز ثابتي كه در راس ساواك قرار داشت در مورد بي اطالعي از ادعاي پرو
شكنجه آنهم در سازماني كه كسب اطالعات وظيفه اصلي و تخصصي آن 

  بود جداً حيرت آور و مشمئز كننده است. 
اند  كنم كه اكثر كساني كه در دوره شاه شكنجه شديد شده من فكر مي

خود دارند. خود من در كف هر چنان بر پاهاي  بقاياي آثار دردناك آنرا هم
دو پايم دو برجستگي بصورت زايده سفت  باقي مانده كه هر مدت يكبار 

رو   كند و به مرور زمان بدتر هم شده است. از اين افتد و دو باره رشد مي مي
مجبورم كفشي بپوشم كه داخل آن كامال نرم باشد. البته روي پاي من اثر 

اما در زندان من به ياد دارم كه رفقا  كمي از شكنجه باقي مانده است.
انوشيروان لطفي و محمود طريق االسالم عالوه بر كف پا، روي پايشان نيز 
در طول چند سانتيمتر بخيه خورده  و به صورت بر جسته زخم بدي به 

  جاي مانده بود. 
چنين در دفاعيات زندانيان سياسي در دادگاه هاي زمان شاه نيز از جمله  هم

له شكنجه اشاره شده است و اسناد آن موجود است. ازجمله در به مسا
دفاعيات پاك نژاد بطور مفصل انواع شكنجه كه در مورد وي اعمال شده 

  طور در  دفاعيات گلسرخي  و ...... تشريح شده است يا همين
دروغ پردازيهاي ثابتي در مورد شكنجه و اعدام هاي مخفيانه به اين معنا  

ه هاي ديگر نيز او بطور مطلق دروغ پراكني كرده است. نيست كه در زمين
دار راه  بر عكس او  اطالعاتي را كه از ديدگاه خودش كه همواره طرف

هاي خشن بوده  مفيد و الزم ديده با صراحت مطرح كرده است . از  حل
كند و  نفر را ارايه مي 1500جمله آنجا كه در اين گفتگو ، طرح دستگيري 

دهد كه او  نهاد نشان مي گيرد. هر چند اين پيش ه  قرار ميمورد مخالفت شا
خواهان سركوب شديدتر جنبش مردم بوده اما چون چه آن زمان و چه 

شد راه پيشروي جنبش را  اكنون وي  معتقد است كه اساساً  با سركوب مي
كند.  طبعاً  قصد من در  چنان از اين راه حل دفاع مي بست با قاطعيت هم

وتاه  اظهار نظر در باره همه مطالب اين كتاب نبوده و  تنها اين مطلب ك
بررسي بخشي از گفتار او در صداي آمريكا مورد نظر بوده كه به رد شكنجه 

زنداني سياسي سرشناس در تپه هاي اوين  و ساير اعدام هاي  9و اعدام 
مخفيانه پرداخته است. بيشك پرويز ثابتي از چهره هاي سرشناس رژيم 

است كه به دليل موقعيت ويژه اش در ساواك، اقدامات او مصداق گذشته 
كامل جنايت عليه بشريت است. او ممكن است هيچ اقدام اجرايي نكرده 
باشد ،اما كسي كه در راس اداره سوم ساواك، طي ساليان متوالي به طور 
سيستاتيك، مجموعه اقدامات مربوط به شكنجه، اعدام هاي مخفيانه و اعالم 

و اعدام هاي  علناً اعالم شده تحت هدايت  و رهبري وي انجام شده،   نشده،
  بطور مستقيم و شديدتر مجرم است. 

از اينرو نام پرويز ثابتي دركنارچهره هاي امنيتي نظام كنوني بايد ثبت شود 
  و دردادگاهي صالحيت دار مورد رسيدگي قرار گيرد. 

شين جهنمي زندان نكته آخر آنكه هر چند رژيم جمهوري اسالمي ما
،شكنجه و اعدام را كه از رژيم شاهنشاهي  به ارث برده  بازهم تكامل داده و 
با شدت مضاعف سركوبگري را ادامه داده است. اما برخالف تصور پرويز 

گاه تنها به  ثابتي  سرك كشيدن وي پس از سي و سه سال از سايه مخفي
گر چهره جنايتكار ساواك هاي كهنه منجر شده است و بار دي باز كردن زخم

و استبداد ستم شاهي از پس پرده دودي كه جنايات نظام واليت فقيه بر پا 
كند  هاي شاهدان زنده، بار ديگر اثبات مي العمل كرده برمال شده است. عكس

شوند و نه بخشوده  كه آمران و عامالن جنايت عليه بشريت نه فراموش مي
نفي كامل هر نوع شكنجه و اعدام  تداوم شوند و مبارزه در اين مسير تا  مي

  مي يابد .    
*  

  

        
  با استقرار حكومت اسالمي

  مجدداً به زير زمين خزيديم 
  

  حسن راهي
 

  دوستان عزير، در هيئت تحريريه آرش، سالم بر شما و خسته نباشيد. 
در مورد شكنجه و آزار و اذيت زندانيان عقيدتي زمان شاه، كه از من هم با 

ام را  زرگواري بعنوان يكي از قربانيان آن خواسته ايد كه تجربيات شخصيب
  كنم. بنويسم، از شما تشكر مي

از آنجا كه رژيم اسالمي گوي سبقت را در عرصه شكنجه و اعدام 
دگرانديشان از خلف خود ربوده و بربريت را به ركوردي جديد رسانده، 

يخواهان از  رژيم قبلي بخيال برخي از عناصر آلوده در شكنجه و اعدام آزاد
كنند از خود و رژيم  سود بردن از آشفته بازار ايجاد شده تالش مي

شاهنشاهي اعاده حيثيت نمايند. اين كار شما براي نسلي كه از نظام شاهي 
  اي ندارد، بسيار ارزنده و قابل تقدير است. تجربه

يخواهم يك قبل از ورود به  بيان آنچه كه در مدت زندان بمن گذشت، م
  مقدمه كوتاهي را ذكر كنم.

شكنجه و آزار و اذيت زنداني محدود به شكنجه جسمي و ضربات شالق، 
شود. اگر اين كارهارا از فضاي ايجاد شده  سوزاندن و ناخن كشيدن نمي

  بوسيله زندانبانان و شكنجه گران جدا كنيم به عمق فاجعه پي نخواهيم برد.
كرد كه  كردند، به زنداني چنين القا مي د ميرفتار ساواك و فضائي كه ايجا

شكنجه براي هميشه ادامه دارد و او فاقد هرگونه حقي، و موجوديست نا 
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توان دردست آنها. و درتمام دنيا نه كسي به فكر اوست و نه جرات دفاع از 
او را دارد و آنها هر كاري كه بخواهند با فرد دستگير شده انجام ميدهند و 

كند.  اري او با آنهاست كه نوع وشدت شكنجه را  تعيين ميفقط درجه همك
دادند. آنها اگر از اطالعات دريافتي قانع  اين القاء را در عمل هم نشان مي

كردند. براي  خواستند به سر متهم وارد مي شدند، هر بالئي را كه مي نمي
  آنها حد و مرزي در شكنجه وجود نداشت. 

شناخت،  اخذ اطالعات و تشكيل پرونده ميكه ساواك براي  اي تنها وسيله
  شكنجه بود. 

هائي بود كه  هاي فردي نيز، داراي ويژه گي كادر ساواك از نظر خصوصيت
هاي معمولي فاقد آن هستند. به لحاظ شخصيتي دست چين شده و  انسان

جو بودند كه البته دوره  فاقد احساس انساني و داري فرهنگ لمپني و انتقام
هاي شكنجه  خصصي را نيزديده بودند كه آنهم در باره شيوههاي آموزشي ت

  گيري بوده است. و اعتراف
آيد، سرگذشت واقعي من در مدت هفت سال و اندي  مطالبي كه در زير مي

ها و تنظبم تاريخي با مراجعه به افراد  زندان بوده است كه بر مبناي يادمانده
بل نقد است. اول اينكه هم بند سابق تنظيم گرديده. از دو جهت حتما قا

من نويسنده نيستم در نتيجه اشكاالت نويسندگي درآن موجود است. دوم 
هائي  از نظر محتوي، به دليل فاصله زماني باهمه تالشم در دقت، نادقتي

  خواهم.  درآن ميتواند باشد. از اينجهت از خوانندگان عزيز پوزش مي
  

  بازداشت
بود با سازمان ( كه بعدا سازمان بود.  دو سه روزي  1350سوم شهريور 

مجاهدين خلق ايران نام گرفت) ارتباط نداشتم. خانه جمعي مان به دليل 
مسائل كامالٌ عادي (مسائل اجاره و مالك) قرار بود عوض شود. و من منتظر 
ارتباط از طرف رفقا بودم. به دليل طول كشيدن تماس در اين روز تصميم 

تفاده كرده با رفيق مسئول تشكيالتي كه گرفتم از كانال عادي شغلي اس
ناصر صادق باشد، تماس بگيرم. به اين خاطر از محل كارم به دفتر شركت 
ياد (متعلق به مهندس بازرگان وديگران) تلفن كردم و خواستار صحبت با 
ناصر شدم. فردي كه گوشي را برداشت، گفت او به مسافرت رفته، گوينده را 

ميشناخت. مسافرت رفتن رفيق را طوري گفت  ميشناختم او هم مرا خوب
كه مرا به شك انداخت. ولي آنقدر به استحكام و ضربه ناپذيري سازمان 
اعتقاد داشتم كه شك قوي درمن برنيانگيخت. بيشتر به اين فكر فرو رفتم 
كه رفيق به هر دليلي چه شغلي و چه سازماني اگر به مسافرت رفته باشد، 

يان مي گذاشت. باين فكر افتادم كه از طريق ديگر حتما ميبايست مرا درجر
با سازمان تماس بگيرم. باخود گفتم امشب را هم منتظر ميمانم  اگر تا فردا 
تماس بر قرار نشد ، فردا از كانال ديگر اقدام به تماس ميكنم. ولي در عمق 

  دانستم.   وجودم راحت نبودم. تكليف خودم را هم نمي
گونه حركت و اقدامي  شده بوديم و تاآن تاريخ هيچما هنوز وارد عمليات ن

سياسي يا نظامي اعالن شده، نداشتيم. و به برداشت آنزماني ما ساواك و 
رژيم از وجود سازماني با اين سابقه وهدف آن باخبر نبود. وبنا براين قرار 
بود كه در آسمان صاف رعد و برق ايجاد كنيم. به خانه رفتم و پس از 

زه مثل خواندن روزنامه و كتاب و پس از صرف شام به خواب كارهاي روزم
  رفتم. چون هوا گرم بود در حياط خانه ميخوابيدم. 

گفت حسن  هنوز به خواب عميق فرونرفته بودم كه با سرو صدائي كه مي
بلند شو از خواب پريدم. در يك لحظه متوجه شدم كه سه مرد مسلح با 

گويند، بلند  اب هستم، با خشونت مينشانه رفتن به طرف من كه در رختخو
شو برويم. تمام اهالي خانواده نيز بيدار شدند و با يك فاصله به دور تخت 
من كه حاال در محاصره سه مرد مسلح هست جمع شده بودند. من كه 
هنوز سراسيمه بودم بلند شدم كه لباس بپوشم. آنها مانع شدند و دستور 

مراه آنها بروم. با اعتراض اهالي خانواده دادند كه همينطوري با لباس زير ه
اجازه دادند كه لباسم را بپوشم. بالفاصله مرا در محاصره خودشان گرفته و 
بسرعت ازخانه بيرون بردند. و به داخل اتومبيلي كه دم در ايستاده بود هل 
دادند. در صندلي عقب دو  نفر مسلح در دو طرفم نشستند و يك نفرجلو و 

فرمان بود. باالفاصله يك كت روي سرم انداختند و سرم  يك نفر هم پشت
را به پائين فشار ميدادند. تا از پنجره ماشين ديده نشوم. و با سرعت از محل 

 "هتل حسيني"و  "هتل ساقي"دور شديم. از طريق بي سيم همراهشان با 
  تماس ميگرفتند. و دستگيري مرا بااطالع آنها مبرساندند. 

ام آوري حركت ميكرد. هيج جا توقف نمي كرد. ماشين با سرعت سرس
معلوم بود كه چراغ قرمز را هم رعايت نمي كردند. من زير كتي كه به سرم 
كشيده بودند و فشار دست ساواكيها كه سرم را به پائين فشار ميدادند، در 
فكر محملها بودم. محملم را با رفيق ناصر كه كمتر احتمال دستگيري و لو 

هايم با دوستان  دم، به ذهنم آوردم ولي بيشتر متوجه محملرفتنش را ميدا
  صندوق بود.

  
  دوستان صندوق چه كساني هستند؟

بعنوان يك كار جنبي، من و تعدادي از دوستان با گرايشات سياسي، 
مذهبي ضد رژيم چند سالي بود كه اقدام به تاسيس يك صندوق فعاليت 

هاي زندانيان  خانواده اقتصادي كرده بوديم. هدف پنهاني آن كمك به
سياسي بود كه در آن روزگار، منظور زندانيان نهضت آزادي بود(البته اين 

گاه صورت عملي بخود نگرفت). درواقع محفلي بود متشكل از  كمك هيچ
هاي مطمئن باهم آشنا بودند. همه فارغ التحصيالن  افرادي كه از كانال

كي دو روحاني (آن زمان هاي مختلف دانشگاهي بودند و با ي جديد رشته
روشنفكر) مخالف رژيم. اين يك جمع سازمان يافته با ديسيپلين تشكيالتي 

كدام از افراد آن  نبود وحالت نيمه علني داشت. و در زمان تاسيس، هيچ
 فعاليت سياسي سازماني نداشتند و شايد آمادگي آن را هم نداشتند. 

ها لو رفته باشم. چرا كه اعضاي دادم از طريق آن بنابراين، بيشتر احتمال مي
زدند ، كه  آن بدليل نداشتن تجربه سازماني اينجا و آنجا حرف مي

كه سرم به  توانست ساواك را تحريك كند. بنابراين در زير كت ودر حالي مي
ي خودم را با تك تك اعضاي از نظر  شد، رابطه پائين فشار داده مي

عاتي ممكن است از من داشته كردم كه چه اطال گذراندم و بررسي مي مي
هاي  باشند. متناسب با آنها خودم را آماده جواب دادن در مورد فعاليت

كردم. طولي نكشيد كه اتومبيل توقف كرد.  بالفاصله صداي  صندوق مي
بازشدن درب آهني را شنيدم. اتومبيل حركت كرد و بداخل رفت و كمي 

وز كت برسرم بود و دو طرف كه هن بعد ايستاد. مرا پياده كردند و درحالي
ديدم. گاهي پايم به درون چاله  كشاندند. هيچ جائي را نمي مرا گرفته و مي

كرديم كه صداي جيغ و داد  هائي عبور مي افتاد. از كنار محل هائي مي چوله
خواستم سنگ كوب كنم.  بلند بود. تپش قلبم چنان شديد بود كه مي

آنوقت كت را از سرم برداشته به داخل م كردند و ا باالخره به سلولي هدايت
سلول هل دادند. ابدا نمي دانستم كجا هستم و بايد منتظر چه سرنوشتي  

  باشم.
  

  
  

  موقعيت سلول:
متر. در باال چسبيده به  3متر با ارتفاع  X 1,5 2سلول اطاقي بود حدودا 

متر كه با  سانتي X 50 50سقف، در دو طرف، پنجره كوچكي به اندازه 
هاي آهني مشبك بسته شده بود، قرار داشت. در يكطرف آن كه باالي  هميل

هاي آهني المپ كم نوري روشن بود. كه خود  در وروديست، پشت ميله
توانستي ببيني. در قسمت جلو، درب آهني با رنگ  المپ را هم بسختي مي

متري قرار داشت كه  1,5سبز وجودداشت كه سوراخي در ارتفاع تقريبي 
بست. در اين فضاي كوچك شروع به  چكي از بيرون سوراخ را ميدريچه كو

ساعت دنيا برايم كامال عوض شده بود، حاال  قدم زدن كردم. به فاصله  يك
اطالع ازهرچيز گير افتاده بودم وصداي فرياد  در يك فضاي قفس مانند و بي

دانستم در كجاي  در مسير قبل از سلول حسابي حالم را گرفته بود و نمي
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ين كره خاكي قرار دارم.  هر از گاهي صداي پوتين نگهبان و گاهي نعره و ا
كرد. شب را با دلهره و نگراني باقدم زدن به  خود مي فريادي مرا ازخود بي

صبح رساندم. هنوز هوا كامال روشن نشده بود، كه دريچه كوچك روي در 
ر باز شد باز شد. در آنطرف چشمي بود كه به داخل سلول خيره شده بود. د

من از قدم زدن ايستادم مردي سيه چرده و هيكلي نسبتاً درشت  با سري 
كوچك و موهائي تراشيده و كوتاه جلو آمد و چند سرباز پشت سر او بودند. 

اي ايستاد و به من خيره شد، قيافه او به گوريل شبيه بود. با دهاني  لحظه
نتوانستم بفهمم كه او  شد. گشاد كه تا بناگوش بدون اختيار باز و بسته مي

ميخندد يا غضب آلود است. باالخره پرسيد اسمت چيست؟ گفتم حسن، 
پرسيد فاميليت، گفتم راهي. پرسيد از كدام گروهي؟ جوابي ندادم. باالفاصله 
پرسيد، با مذهبي ها هستي؟ بازجوابي ندادم. خيره، خيره نگاه كرد، دررا 

  بست و رفت. او حسيني شكنجه گر اوين بود.
روي سوال او، كه آيا با مذهبي ها هستم كمي فكر كردم. ولي برايم معلوم 

ام يا سازمان. چون هردو مذهبي  نشد كه در رابطه با صندوق دستگير شده
كردم.  هاي آشنائي فكر مي بودند. به قدم زدن ادامه دادم و باز به محمل

ئي و يك ناگهان در سلول بازشد و يك ليوان پالستيكي قرمز رنگ، با چا
تكه نان، دو حپه قند و يك قطعه كوچك به اندازه همان حپه قند، پنير 
بداخل سلول سرانده شد. اين اولين صبحانه من در سلول، كه بعدا فهميدم 
اوين است ، بود. اصال توجهي به آن نكردم و به قدم زدنم ادامه دادم. زماني 

ه كاغذي در دست نگذشت كه مجددا در باز شد و دو نگهبان كه يكي قطع
داشت، و ديگري قطعه اي برزنت بارنگ لباس سربازي، جلو در نمايان 

  شدند. يكي از آنها نامم را خواند و گفت بايد برويم.
ديگري باالفاصله جلو آمد و با همان قطعه برزنت چشمانم را بست، كشان 

 هاي روي زمين كه كشان مرا بردند. بازهم هر چند قدم پاهايم داخل حفره
هاي  هاي معمولي در بيابان هستند يا كنده كاري معلوم نبود، چاله چوله

  ديدم برايم هول انگيز بود.  بنائي، ميافتاد. چون جائي را نمي
هايم را بازكردند. ميزي و صندلي  باالخره مرابه داخل چادري برد و چشم

خالي و يكنفر پشت ميز نشسته  بود. به من حكم كرد كه روي صندلي 
نم. اوراقي را جلوي من گذاشت كه شامل سواالتي راجع به مشخصات بنشي

شخصي از بدو تولد تا آن لحظه بود. بالفاصله اوراق ديگري را جلويم 
گذاشت، كه در آن نوشته شده بود، هويت شما محرز است، كليه 

هاي درسي،  هاي خودرا بنويسيد. من شروع كردم به نوشتن فعاليت فعاليت
كرد،  ن قبيل مسائل. فرد مزبور كه خودرا بازجو عنوان ميشغل و كار و اي

خواهي حرفي بزني.  كاغذها را ازمن گرفت و پاره كرد. گفت مثل اينكه نمي
تر با من صحبت  من خودم را كامال پرت و بي اطالع نشان دادم. او كمي نرم

كرد، گفت اسم من فريدوني است. و من فارغ التحصيل مدرسه عالي 
ستم. من بازجو نيستم در قسمت ديگري از سازمان امنيت كار بازرگاني ه

ها زياد شده من را بعنوان كمكي  كنم. ولي چون تعداد دستگيري مي
هايت را بزني،  اند. من دوست ندارم كتك وشكنجه بكار ببرم. اگر حرف آورده

با من خواهي بود و اگر نه بايد ترا تحويل ديگري بدهم. بهتر است كليه 
هاي خود را بنويسي. من گفتم، براي نوشتن، مطلب ديگري ندارم. و  فعاليت

مجددا به همان شيوه قبل شروع به نوشتن كردم. عاقبت، وقتي ديد اينطور 
به نتيجه نمي رسد، نگهبان را صدا كرد، مجددا چشم بند زدند و كشان 
كشان مرا به اطاقي بردند. چشمم را باز كردند، دو نفر قلچماق منتظر 

يل گرفتن من بودند. اولي كه فرد هيكل داري بود (كمالي بازجو) چنان تحو
كشيده محكمي زد، كه سرم گيج رفت و به گوشه اي از اطاق پرت شدم. 

ام را گرفته بود، به ديوارم  كه يقه نفر دوم فوري از زمين بلندم كرد، درحالي
 گفتند شما ها بود و مي ترين فحش كوبيد. همه اينها همراه ركيك

كرد بطرف  ايد عليه سلطنت مبارزه كنيد، بعد از ديوار جدا مي ميخواسته
كرد. اولي به سهم خود مرا با لگد به طرف ديگر پرتاب  اولي پرتاب مي

دانم چقدر ادامه داشت، كه ديگر درگوشه اطاق  كرد. اين وضعيت نمي مي
شتن بيحركت افتاده بودم و توان بلند شدن نداشتم. دراينجا صحبت از نو

ها شفاهي  نشد. فقط همه چيز شفاهي بود. فحش و تهديد فقط كتك
  نبودند. 

مدتي اين برنامه كتك كاري ادامه داشت. وقتي ديدند جائي براي زدن 
نمانده، يكي ازآنها (كمالي) گفت برو فكرهايت را بكن، مجددا خواهي آمد. 

دهي  عاتت را مياگر اطالعاتت را ندهي همين برنامه ادامه دارد. يا همه اطال
آوردند، و كم  يا زير كتك كشته ميشوي. از فضا و احساسي كه بوجود مي

رسيد. براي آنها  گي من، كشته شدن زير شكنجه نامحتمل بنظرم نمي تجربه
كند مرا به سلول  مهم نبود كه مشت و لگدها به  كجاي بدنم اصابت مي

ي آش و يك قطعه اي پالستيكي محتو اي از سلول، كاسه بردند. در گوشه
نان قرار گرفته بود. اين ناهار من بود. آش نه تنها سرد شده بود، بلكه روي 
آنهم سفت شده دلمه بسته بود. من با همان دستان كثيف، با كمك نان 

اي آش خوردم. در گوشه سلول، روي همان تشك كز كرده  چند لقمه
مطمئن شده اش در فكر بودم كه چه كسي لو رفته و حاال  نشستم. همه

گفتند، اينكه  بودم كه مسئله سازمان است. بازجوها تنها چيزي كه بمن مي
ام. و حاال منكر شده و اظهار بي  من در سازمان آزاديبخش ايران عضو بوده

كنم. در واقع هم من چنين اسمي را نشنيده بودم. زمان بكندي  اطالعي مي
د. كه نكند مجددا مرا دا گذشت، هر صداي پائي ضربان قلبم را شدت مي مي
خواهند ببرند. شب فرارسيد و سراغ من نيامدند. با وجود خستگي خوابم  مي
دانم كي به خواب رفتم. اين  كرد. نمي برد. همه جاي بدنم درد مي نمي

دومين شب زندان من بود كه چند ساعتي خوابيدم. هنوز هوا روشن نشده 
خواب بيدارشدم. قلبم به  بود كه با صداي سربازان در محوطه بيرون، از

زد و منتظر حادثه بعدي بودم. هوا تازه روشن شده بود كه باز دو  شدت مي
سرباز با همان چشم بند سراغ من آمدند و با شتاب مرا بردند. در همان 
اطاق يا شبيه آن سه  نفر منتظر من بودند. يكي از انها كه همان كمالي بود، 

ها كجا هستند؟  رفت، پرسيد اسلحهمجددا با فحش و تهديد تحويلم گ
پرسيدم كدام اسلحه؟ گفتم من يك تفنگ شكاري دارم كه جواز آن هم 
هست. چنان محكم توي گوشم زد كه دور و برم همه چيز سياه شد. به 
زمين افتادم، يكي از آنها مرا بلند كرد و به ديوار كوبيد و بايك فحش ركيك 

جا ترا  ها را نگوئي همين سلحهاندازي؟ اگر جاي ا گفت ما را دست مي
خواهيم كشت. من كامال اظهار بي اطالعي كردم. كتك و فحش ادامه يافت 

خواستند هرچه زودتر آنرا پيدا كنند و با  ولي آنها خيلي عجله داشتند. و مي
اين سيستم نميتوانستند به آنها برسند. مرا بلند كردند، سرپا ايستاندند، يك 

كردند و پرسيدند، آيا اين فرد را ميشناسي؟ رفيق ناصر مرتبه رو به در اطاق 
ايم و  حسن سازمان لو رفته"بود. او مسئول تداركات سازمان بود، بمن گفت 

ايم اطالعاتمان را بدهيم و آنها هم  ها) قرار گذاشته با آقايون (منظور ساواكي
  فشار نياورند. بنابراين محل اختفاي اسلحه ها را بگو. 

هاي  كردم جاسازي چون من در واحد تداركات سازمان كار مي توضيح اينكه
رفت  كه من در آنها بودم كه براي اختفاي مدارك سازماني بكار مي هائي خانه

كردم. ازجمله دو اسلحه كمري و مقداري وسائل كمكي  را من درست مي
ها، معلوم  انفجاري را من در محلي جاسازي كرده بودم. پس از دستگيري

مان هر چه گشته  كه آنها نزد من هستند، و در خانه محل زندگي شده بود
بودند، آنها را نيافته بودند. براي اينكه آنها بدست بقيه افراد سازمان كه 
دستگير نشده بودند نيافتد، عجله داشتند كه هر چه زودتر آنها را پيدا كنند 

جود اسلحه خبر ترين راه اين بود كه به من نشان دهند، كه آنها از و و سريع
دارند. باديدن ناصر كامالً شوكه شدم ولي كروكي محل جاسازي را كشيدم و 

مرا بلند كردند، گذاشتند روي صندلي دسته دار. يك دسته  آنها رفتند .
  كاغذ فرم و يك خودكار، دادند كه بنويسم. 

بايد مشخصات شخصي، تاحد پدر بزرگ و مادر بزرگ را مينوشتم كه آنها 
كردند وكجا بدنيا آمده بودند و ازاين دست  بودند وكجا زندگي مي چه كاره
ها  داند و سپس  به سواالت مربوط به فعاليت كس نمي كه هيچ سواالتي

مد. آ توانستم قلم را دست بگيرم. از دهانم كمي خون آبه مي رسيد. نمي مي
مجبور بودم آنرا قورت بدهم. همانطوركه روي صندلي نشسته بودم، پس 

باريد. ولي اصال  هاي بسيار ركيك بود كه مي دني و كشيده همراه فحشگر
گرفت. با سختي كمي نوشتم. در مورد فعاليت  قلم در دستم قرار نمي

سياسي كامال منكر شدم. و رابطه ام را با ناصر براساس محملي كه قبال قرار 
 گذاشته بوديم، يعني اشنائي در مسجد دانشگاه نوشتم. اينكه آن بسته
حاوي چه بوده اظهار بي اطالعي نمودم واختفاي آنرا بدليل اعتماد به ناصر 

كه بازجوكه در اطاق قدم ميزد،  و درخواست او از من عنوان كردم همين
چشمش به نوشته من افتاد، كتگ را شروع كرد. مثل روز قبل با لگد و 

 هاي قبلي پاره شده بود و مشت به جانم افتاد. پس از كتك ها ورقه



  نويسي و تاريخ سازي نقش سند در تاريخ

 ١٧٠  108ي  آرش شماره

هاي جديدي بمن داد، تا مجددا بنويسم. به نحو بدي در تناقض بودم  ورقه
اند. ولي در چه  حاال مسلم شده بود، كه افرادي از سازمان دستگير شده

كردم، شايد فقط ناصر دستگير  توانستم حدث بزنم. فكر مي ابعادي، نمي
روز قبل هم  ايم شايد مصلحتي بوده. حاال از شده، و اينكه او گفت ما لو رفته

كرد.  ها توسط بازجو پاره شده و بسرم حمله مي وضعم بدتراست. بارها نوشته
چيز زيادي ننوشتم، فقط مسئله كوه رفتن با ناصر، مطالعه و تفسير قرآن و 

مرا به سلول برگرداندند. كمي  4كتابخواني را اعتراف كردم. حدود ساعت 
هاي درد و ورم دست و  به محلبعد نگهبان بند آمد، پمادي برايم آورد، كه 

پا بمالم. اسم كرم هنوز هم يادم هست (آنتي فلوجستي)، كرم خوبي بود و 
داد. دومرتبه فكر و دلهره و ندانم كاري و تشويش به  درد را زود تسكين مي

توانم قدم بزنم ولي آرامشي هم ندارم كه  من حمله كرد. امروز هم نمي
كردم كه  نشينم. احساس مي و بعد مي دارم بنشينم. گاهي چند قدم برمي

توانند، براحتي آدم را بكشند و كسي هم خبر دار نشود و به كسي  ها مي اين
دهند. شب ، قبل از خواب براي دستشوئي همراه  هم حساب پس نمي

نگهبان به توالت رفتم. نگهبان معموال بيرون، پشت در مي ايستاد و اجازه 
م. آنشب نگهبان در حاليكه در توالت نيم باز نداشتيم درب توالت را به بندي

بود، از محل دور شده بود. من ناگهان صدائي شنيدم. ميگفت حسن من 
رضا هستم. فكر كردم اشتباه ميكنم، آرام به بيرون از توالت آمدم ديدم 
نگهبان پشت در نيست. در پناه فرورفتگي مكثي كردم. از سلول روبرو صدا 

ميله هائيكه يك المپ هم قراردارد، كسي مرا ميامد، متوجه شدم پشت 
صدا ميكند. درست بود، او رضا رضائي بود. در همين موقع نگهبان از ته 

رضا شماره سلول مرا پرسيد   "كارت تمام شد؟"راهرو صدايش را بلند كرد،
ت مي اندازم. نگهبان سر رسيد، و مرا به داخل ا اي داخل سلول و گفت نامه

هيجاني بودم، بخود گفتم، خوب رضا هم اينجاست. سلولم برد. خيلي 
تواند برايم نامه بنويسد. در سلول نه كاغذي وجوددارد و نه  چگونه مي

خواست هر چه زودتر نامه رضا بدستم برسد.  قلمي، آرامش نداشتم دلم مي
بهر ترتيبي بود، شب را به صبح رساندم. صبح زود تكه كاغذ بسيار كوچك 

داخل افتد كمي بعد دوباره درب سلول بازشد، ليوان تاشده از زير در ب
پالستيكي چاي، دو حپه قند و نان و پنير به داخل سرانده شد. امروز 
سومين روزيست كه در سلول هستم و زير بار كار سياسي نرفته ام، و دو 
روز متوالي كتك درست حسابي خوردم. بازجوها در خالل فحشها و تهديد 

ام. و از من قبول  ضو يك جريان سياسي بودهها مي گفتند كه من ع
كه در  كنند كه از اهداف سياسي اين سازمان اطالع نداشته باشم. همين نمي

بسته شد با عجله كاغذ كوچك لوله شده مزبور را كه تقريبا باندازه يك 
هسته خرما بود، باز كردم رضا دو تا از خانه هاييرا كه من رفت و آمد 

ود و نوشته بود كه آنها لو رفته اند. و ميتواني آنها را كردم نام برده ب مي
بگوئي. كاغذ را ريزريز كردم و قبل از هر چيز خواستار رفتن به توالت شدم. 

  همراه نگهبان به توالت رفتم فوري خرده كاغذهارا در توالت انداختم.
متري از كف زمين فاصله داشت، اين فاصله  ها چند سانتي در اوين در سلول

راي فرد سلول نشين فرصتي براي اطالعات بود. (استفاده ازين چند ب
كه به سلول رسيدم دو  متر فاصله خود نوعي مشغوليت بود.). همين سانتي

نگهبان منظر من بودند. نامم را خواندند و با چشم بند به سمت اطاق 
كه رضا بمن داد، كمي بيشتر به خود مسلط  بازجوئي بردند. امروز با خبري

كه به مملكت خيانت  ودم. طبق معمول با انبوهي از فحش و تهديد، و اينب
ام، روي صندلي دسته دار نشستم و برگه هاي بازجوئي را بمن داد.  كرده
هاي خودرا بنويسيد،  ها با جمله هويت شما محرز است كليه فعاليت برگه

دم شد. در ابتدا كمي مقاومت و بعد از كمي كتك طوري نشان دا شروع مي
معني كه مطالعات تحقيقي  خواهم اطالعاتم را عنوان كنم. باين كه، مي

شد. به جز خودم و ناصر دو سه نفر  اي در...... برگزار مي مذهبي در خانه
كردند. اين اطالعات با  هاي......كه بيشتر مستعار بود، شركت مي ديگر بنام

عوض شد، اين بار  مد. بنابراين رفتارشآ آنچه بازجو كمالي داشت جور درمي
گفت تو چقدر خنگ بودي، مطالعات مذهبي كدام است، اين يك  مي

اي. من اين  سازمان برانداز بوده و تو عضو چنين سازمان خطرناكي بوده
گفته را رد كردم و عنوان كردم كه كار ما صرفاً مطالعات مذهبي بوده است. 

اي مذهبي بود. و ه (از جمله مداركي كه ساواك بدست آورد، انبوه نوشته
  ام را هم  اين خود، ادعاي مرا كه من در اين محدوده با آنها درتماس بوده

  
  

  
  

داد. از آنجا كه كمالي بازجوي من هم خود از  چندان غير منطقي نشان نمي
  كرد). نظر درك و شعوردر مذيقه بود به باور ادعاي من كمك مي

ه چه افرادي رفت و آمد ك بازجوئي آنروز حول خانه تيمي مربوطه و اين
دانست،  زد. و چون ساواك مي ميكرديم دور  هائي مي كردند و چه بحث مي

كه در يك خانه تيمي بود به معني شناختن همه افراد آن خانه  نبود.  كسي
شد قبوالند كه همه اطالعات همانست  بنابراين با كمي فشار و مقاومت، مي

هاي ديگران اطالعات ديگري به آنها  كه بيان شده. مگر اينكه از بازجوهائي
  رسيد.  مي

عليرغم اين وضعيت، فحاشي و تهديد و كتك قطع نشد. هرچند شدت 
ساعت بازجوئي به سلول  7يا  6روزهاي قبل را نداشت. امروز هم پس از 

  برگردانده شدم.
رابطه با رضا مرتب از طريق رفتن به توالت ادامه يافت. اگر گير نگهبان 

تادم كه پشت در توالت مي ايستاد، تعداد رفتن به توالت را به سمجي مياف
كردم، تا حتما با رضا صحبت كنم. رضا كمك فراواني به  هائي اضافه مي بهانه

من كرد، او به دليل اينكه عضو مركزيت سازمان بود، اطالعات كاملي از 
هاي اول شهريور بود و از وسعت  روابط من داشت. او جزو دستگيري

كه در انتهاي راهرو  ها با خبر بود. موقعيت سلول او، بدليل اين يريدستگ
كه دراين  هائي كنار توالت قرار داشت موقعيت ممتازي داشت، او با همه بچه

  كرد. راهرو بودند رابطه داشت. و اطالعات آنها را باهم مبادله مي
ن كرده بود كه بتواند از فرصتي استفاده كرده و فرار كند، عنوا رضا براي اين

گير  كه حاضر است با ماموران ساواك همكاري كند، تا برادرش را هم دست
بردند.  كنند. به اين دليل گاهي او را براي شناسائي برادرش به بيرون مي

رضا هميشه با روحيه و بخود مطمئن بود و باالخره ترفندش گرفت و 
ا بازهم مثل توانست از چنگ مامورين ساواك فرار كند. بعد از فرار رض

كه بخت با من بود. به سلول رضا، علي ميهن دوست را آوردند. با او هم  اين
گرفتم. فرار رضا را او به من گفت كه در آن شرايط  به همان شيوه تماس مي

اند. فرار فردي مثل رضا كه توانمندي  سخت، مثل اينكه دنيا را به من داده
ها بود. ازاين پس  در نااميدي باالئي داشت، خيلي خوشحال كننده و اميدي

نيز بارد و بدل كردن اطالعات لو رفته فشار بازجوئي خيلي كم شد. و كتك 
خيلي كم و كمتر شد. از هفته دوم ديگر كتكي دركار نبود. بعضي از روزها 

بردند. بعد از دو هفته ديگر به من  براي تكميل نوشته ها مرا به بازجوئي مي
  چند روز در سلول بودم.  كاري نداشتند. سه ماه و

درسلول ها وضع بهداشت و نظافت چندان جالب نبود. حمام هفته اي و يا  
دقيقه كه هم بايد حمام كنيم و هم لباس  6تا 5دو هفته اي يكبار به مدت 

  زير را بشوئيم. 
شد. و  به دليل كافي نبودن زمان دوش، اغلب فرصت شستن لباس پيدا نمي

شد. پيدايش شپش چندان هم بد نبود.  شپش مياين منجر به پيداشدن 
گونه وسيله خواندن و نوشتن  ها در يك سلول تنگ  بدون هيچ وقتي آدم ماه

و يا گوش كردن، قرار داشت، هر تغيير كوچكي باعث تفريح و خوشحالي 
ها، برنامه پتو تكاني و دارو زدن  شود. با عموميت يافتن شپش در سلول مي
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. فرد يا افراد هر سلول كه ممكنست تا سه نفر هم آمد به پتوها پيش مي
آمدند و براي  ها و جدا از هم در حياط زندان مي باشند در حصاري از نگهبان

شد. حاال دريك فضاي  چند دقيقه، تكان دادن پتوها و دارو زدن انجام مي
  شد. كوچك بوي داروي ضد شپش هم به مشكالت اضافه مي

را به سلول   در سلول نبودم گاهي كساني در مدت انفرادي هميشه تنها 
كردند. علي مهديزاده از بدو  كردند و گاهي هم محل مرا عوض مي اضافه مي

دستگيري تا زمانيكه به عمومي منتقل شد با من هم سلول بود. هم 
هاي ديگري هم داشتم كه نام آنها را فراموش كردم مدتي هم مرا با  سلولي

زت اله سحابي هم سلول كردند. پس از سه محمود عسكريزاده و مهندس ع
ماه به بند يك عمومي قديم منتقل شدم. بند عمومي عبارت بود از يك 

متر كه تعدادي حدود سي نفر زنداني از همه  X 7 5اطاق نسبتاً بزرگ 
شان تمام شده و پرونده ها  ها در آنجا بودند. همگي مراحل بازجوئي گروه

كه توجه مرا جلب كرد ،  در اينجا اولين مورديتكميل وآماده دادگاه بودند. 
اي با پاي باند پيچي كه نمي توانست تكان بخورد بود كه در  زنداني ريز جثه

گوشه اي دراز كشيده بود. او علي آرش از سازمان چريكهاي فدائي بود. كه 
در اثر شكنجه قادر به راه رفتن نبود. بعد هم شنيدم كه او در دادگاه نظامي 

  دام محكوم شده ، و بعد او را اعدام كردند.به اع
در اين بند، با اعضائي از سازمان آشنا شدم كه در بيرون آنها را نمي  

  شناختم.
جمع كردن افراد هر گروه در يك يا دو اطاق پس از مدت كوتاهي همه 

نفر در دو  70اوين جمع كردند. تعدادي حدود  2اعضاي سازمان را در بند 
 35ول جمع شدند. من در اطاق طبقه اول بودم كه حدود اطاق هم كف و ا

نفر در آن اطاق بودند، در اطاق ديگر در طبقه هم كف هم تقريبا همين 
تعداد از اعضا جا داده شدند، اين دو اطاق ارتباطي با هم نداشتند. فقط 

ها هراز گاهي نوبتي استفاده  دوش و حمام مشترك بود كه با حضور نگهبان
گاه به عمومي نياوردند وتا زمان اعدامشان  نفر از بچه هارا هيچشد. دو  مي

در انفرادي نگهداري شدند. اين دو يكي رسول مشگين فام و ديگري محمد 
حنيف نژاد بود. چنين تجمعي را تا كنون كسي نديده بود.در اين جمع 

گرفت.  مسائل بسياري بود كه بايد مطرح و مورد بحث و نقادي قرار مي
يابي لو رفتن كل سازمان  ها، ريشه هاي بازجوئي ها، ضعف ها و لورفتن پرونده

نقش، مركزيت در سيتم اداره تشكيالت، مسائل و اشكاالت ايدئولوژيك و 
ها و... خالصه كوهي از مسائل. در  سياسي و باالخره نحوه برخورد در دادگاه

د. تنها موردي ها داده ش ها الويت به برخورد به مسئله دادگاه ميان همه  اين
كه خارج از  اين اولويت بĤن پرداخته شد، بحث وتصميم گيري روي انتخاب 
نامي براي سازمان بود. تا اين زمان سازمان نامي نداشت. نداشتن نام 

  آگاهانه و با تصميم بود. 
در اين جمع كه بزرگترين جمع سازماني بود، باين دليل بخش بيروني 

  ت در زندان بود. سازمان  منتظر تصميم تشكيال
اي ارتباط برقرار شد،. بحث بر  بين دو اطاق باال و پائين از طريق پيچيده

سازمان "روي نام سازمان در هردو اطاق جريان يافت، و عاقبت نام 
اكثريت آرا را آورد و تصويب شد. و به تشكيالت  "مجاهدين خلق ايران

  نها واگذار شد. بيرون انتقال پيدا كرد. ولي تصميم نهائي به خود آ
كه دراين بند بوديم، اواخرماه آذر و اوايل دي، همه  در يكي ازروزهائي

اعضاي دو اطاق را در محوطه پاگرد مانند طبقه هم كف جمع كردند. 
اند. ناگهان در اصلي بند  دانستيم چه شده و براي چه همه را جمع كرده نمي

انست سرپا بايستد، توسط دو تو زادگان را در حاليكه نمي باز شد و اصغر بديع
مامور آوردند. او از فرط شكنجه به خصوص سوزاندن بدن و پشت او وضع 
داغاني داشت. فوري مامورين ساواك اعالم كردند، كه اين كار ما نيست. 

  اطالعات شهرباني چنين كرده است. 
كردند و هر يك  در آن موقع اطالعات شهرباني و ساواك با هم رقابت مي

ست جلوي شاه خوش خدمتي خودش را ثابت كند. بنابراين وقتي خوا مي
هاي قرون وسطائي و  شد، با شيوه كسي توسط شهرباني دستگير مي

شد. به اين اميد كه از طريق او بقيه اعضا نيز توسط  بيرحمانه شكنجه مي
خودش دستگير شوند و به اطالع شاه برسانند، كه آنها در مقايسه با ساواك 

كرد. خالصه مامورين  ند. و ساواك نيز به نوبه خود چنبن ميفعالتر هست
گفتند اين دوستتان توسط شهرداري دستگير و شكنجه شده و به اين روز 

افتاده و نه به دست ساواك. اصغر كه به شدت ناتوان و رنجور شده بود، 
نگاهي به بچه ها انداخت و گفت ـ همه كه اينجا هستيد؟ ...چند قطره اشگ 

ها او و بقيه بچه  كرديم و چي شد؟ فوري نگهبان گفت چه فكر مي ريخت و
  هاي اطاق پائين را به اطاق خودشان و ما را هم به اطاق باال فرستادند. 

مدت كمي بعد آقاي منوچهري (ازقندي) سربازجوي گروه وارد اطاق شد، و 
د از نفر را خوان 11هاي شما شروع ميشود و اسامي  اعالم كرد، بزودي دادگاه

جمله نام من. و اعالم كرد كه دادگاهتان علني است، اگر شما فقط به 
پرونده شخصي خودتان به پردازيد و دفاع ايدئولوژيك نكنيد، در احكامتان 

شويد و  اعدام ندارد. ولي اگر دفاع ايدئولوژيك كنيد، تعدادي ازشما اعدام مي
كه دراين دادگاه  گيرد. ساواك اميدوارست بقيه حداكثر مدت زندان را مي

نفر كه او نام برده بود، از جمله من ابتدا به  11نفر از  7كسي اعدام نشود. 
زندان قزل قلعه و يكي دو روز بعد به زندان قزل حصار منتقل شديم. در 
اينجا نيز دو سه روز بيشتر نبوديم، كه به زندان موقت شهرباني(فلكه و 

نقل و انتقاالت، با استقبال پرشور  بعدها كميته) منتقل شديم. در تمام اين
شديم. و در موقع رفتن نيز بعنوان  ها روبرو مي زندانيان سياسي آن زندان

شديم. اين  بدرقه مي "مرگ بر استبداد"خداحافظي با كف ريتميك زندان 
استقبال گرم از آنجهت بود كه سازمان مجاهدين اولين جرياني بود كه با 

را بعنوان يك ايدئولوژي بشري مترقي، و قابل  ايدئولوژي مذهبي ماركسيسم
كرد وآنرا حلقه اتصال بين روشنفكران مبارز، كه عمدتاً  تاييد اعالم مي

دانستند. (بحث در اين  ها مي اي بودند، با توده ماركسيسم و فاقد پايگاه توده
طلبد.) پس از  اي مي هاي موجود آنزمان فرصت جداگانه مورد، وديدگاه

نفري وارد مسائل دادگاه پيش رو شديم. زيرا قرار  7زندان فلكه، ما انتقال به 
بود دادگاه ما بزودي تشكيل شود و اين اولين دادگاه سازمان بود، كه در 

شد، و آبروي سازمان در گروي آن  عين حال بصورت نيمه علني برگزار مي
ايت چه كه در نه ها، برنامه و خط سياسي سازمان و اين بود. تا آنزمان هدف

اي از ابهام و ناروشنائي قرار داشت. تنها  گويد، براي افكار عمومي در حاله مي
هاي رسمي، آنهم تحت كنترل  كانال اطالع رساني به افكار عمومي روزنامه

بايست اين دادگاه تريبون اعالم مواضع و  شديد ساواك بودند. بنابراين مي
  بيان موجوديت سازمان باشد. 

شدند. زيرا ساواك، كساني را كه  ر اوين نگهداري ميچهار نفر اول د
هاي  كرد و به زندان ميخواست اعدام كند، معموال در اوين نگهداري مي

هاي سبك  نفره ما نيز دو نفر پرونده 7فرستاد. از جمع  شهرباني نمي
هواداري داشتند (مصطفي ماليري و محمد غرضي). به اين دليل قرار بود 

وجه وارد  رچوب پرونده خودشان دفاع كنند، و به هيچاين دو نفر، در چا
ها  مسائل ايدئولوژيك و سياسي، چه له و چه عليه نشوند. بنابراين وارد بحث

شدند. با نزديك شدن دادگاه، مارا براي پرونده  نفر نمي 5و كارهاي ما 
بردند. مرحله اول، گرفتن وكيل مدافع بود.  خواني به دادرسي ارتش مي

ها  راين باور بوديم كه دادگاه يك ظاهرسازي بيش نيست، و حكمچون ما ب
كند، تن به انتخاب وكيل نداديم. اگر  را در هر صورت ساواك تعيين مي

هاي  بايست از ميان وكالي دادگاه خواستيم انتخاب كنيم، مي وكيلي هم مي
بع ها) سابقه نظامي داشته به نوعي تا نظامي باشد. كه اكثر آنها (يا همه آن

ها اگر مورد تاييد ساواك نبودند نيز، در  سلسله مراتب نظامي بودند. آن
گرفتند. با اين ديد ما از گرفتن وكيل  ليست وكالي نظامي قرار نمي

كرد،  خودداري كرديم. بنابراين دادگاه خودش، برايمان وكيل تعيين مي
  باصطالح وكيل تسخيري. 

ود بازجوياني از نوع ديگربودند، اين وكالي تسخيري يا حداقل به باور ما خ
  كرديم.  نفر به جز كار روي پرونده، روي چند موضوع ديگر هم  كار مي 5ما 
هاي انفرادي فاقد  ) كمك به رفقاي اوين در امر دفاعيه، چون آنها در سلول1

كرديم، در نوشتن دفاعيه با  هرگونه كتاب يا روزنامه بودند. و تصور مي
كه ما در فلكه شهرباني به كتاب و روزنامه  حاليمشكل روبرو شوند. در 

كرديم بريده  دسترسي داشتيم. و در جريان اخبار روز بوديم. ما سعي مي
  ها ببريم. ها را براي آن رزنامه

نفر اول و فرستادن به بيرون از زندان. كه  4) تدارك و بازنويسي دفاعيات 2
سئوليت، بايستي در نظر دراين مورد، هم نحوه فرستادن و هم كانال قبول م

شد. مسئوليت اين قسمت آخر به عهده من گذاشته شده بود. ولي  گرفته مي
نفر با هم تصميم بگيريم.  5براي علني كردن و دادن به راديوها، قرار بود ما 
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گفته بوديم كه اگر فردي از آنها اعدام نشد، دفاعياتش را پخش نكنيم. ما را 
به دادرسي ارتش بردند. نحوه بردن  چند نوبت براي پرونده خواني

صورت بود كه ، هر كدام  ما با دستبند به دست ماموري بسته شده  باين
  بوديم، و  اتوبوس هم پر از مامورين مسلح بود. 
  اولين دادگاه سازمان مجاهدين خلق ايران

همانطور كه قبال يادآور شدم، اين دادگاه نوعي تريبون براي معرفي سازمان 
بايستي چهره ضعيفي از خود نشان دهد. در اولين جلسه دادگاه، بود و ن

كند،كه آيا صالحيت دادگاه را قبول داريد يا  طبق معمول، از متهم سوال مي
نه؟ ما همه به جز دو نفر مذكور يعني مصطفي ماليري و محمد غرضي، 
صالحيت دادگاه را رد كرديم. با اين استدالل كه اتهامات سياسي حداقل 

هاي عادي بي طرف و با حضور هيات منصفه انجام شود.  در دادگاه بايد
درحاليكه دادگاه نظامي متعلق به نيروهاي مسلح، و خود طرف دعواست. 
دادگاه بالفاصله تعطيل و وارد شور شد. بعد از مدت كوتاهي، هيات قضات 

اي به صالحيت خود راي دادند، و دادگاه  برگشتند و  طبق معمول و كليشه
نفري را كه از اوين  4رد كار شد. پس از خاتمه هر جلسه دادگاه، وا

گرداندند. اين مورد هم در دادگاه مطرح شد  آوردند، با ضرب و شتم برمي مي
اما دادگاه قادر نبود به زندانبانان ساواكي حكم كند كه الاقل در مدت 

ائل برقراري دادگاه دست از خشونت برداشته، آزادي معمولي براي متهم ق
نفر به ده سال محكوميت،  3شود. در اين دادگاه  چهار نفر محكوم به اعدام 

سال زندان محكوم شدند. و دو نفر نيز تبرئه شدند. حكم  8و  7و دو نفر به 
ها يعني مسعود رجوي، در اثر فشار نمايندگان مجلس  يكي از اعدامي

ن احكام سوئيس، يك درجه تخفييف خورد و به ابد تبديل شد. با گرفت
قطعي به زندان قصر منتقل شديم. در زندان قصر، فضاي آزادتري حاكم بود. 

طور روزنامه  مقداري كتاب، هر چند بعد از سانسور مقامات زندان و همين
وراديوي يك موج دراختيار داشتيم. مدت كمي در زندان قصر بودم. دراين 

ابط تشكيالتي ها، بررسي رو مدت مشغله اصلي ما بررسي جريان بازجوئي
تر از همه، مسائل ايدئولوژيك بود. پس از چند ماه عده  گذشته و حال و مهم

اي حدود سي  زيادي را به شهرهاي مختلف تبعيد كردند. من به همراه عده
  نفر به زندان وكيل آباد مشهد، تبعيد شدم.

در مشهد ما را بين بندهاي مختلف زندانيان عادي، تقسيم كردند. اين كار 
خواست ما را بوسيله زندانيان  دانستيم. كه مي ما سفارش ساواك مي را

خواستيم، با  مي اي كه ما عادي هم، تحت فشار قرار دهد. زيرا نوع زندگي
هاي اجتماعي  شيوه زندگي زندانيان عادي كه از اقشار مختلف و پايه

مختلفي بودند، تفاوت داشت. ما خواهان سكوت و آرامش بيشتر، براي 
عه و بحثهاي سياسي بوديم. مسئله نظافت و بهداشت براي ما بسيار مطال

كه براي زندانيان عادي مسائل ديگري مهم بود. باين دليل  مهم بود. درحالي
زندگي اين دو گروه در يك بند زندان غير ممكن بود. ابتدا در اثر اشتباه، ما 

داده، بطور  با اعتراض جمعي زندانيان عادي روبرو شديم، فوري تغيير روش
فعالي وارد رابطه گيري با زندانيان شده، نيرنگ ساواك را به ضد خود 
تبديل كرديم. پس از مدت كوتاهي توانستيم با همكاري زندانيان عادي، كار 
مشترك عمومي را سازمان دهيم. طولي نكشيد كه ما را از زندانيان عادي 

  جاي دادند.  اي جدا و همه را در يك بند جداگانه
  

  انتقال به تهران
كه يك  مرا به تهران فراخواندند. همراه دو ژاندارم درحالي 1353تابستان 

دستم به دست آنها با دستبند بسته شده بود، و ديگري با اسلحه مراقب 
بود، به تهران آورده شدم. مستقيماً به اوين و پس از يكي دو ساعت به 

ديگر هم درآن بودند. دو سه كميته برده به سلولي منتقلم كردند كه دو نفر 
روزي به من كاري نداشتند، روزي مرا فراخواندند و با چشم بند بردند. كنار 
اطاقي مرا نشاندند و روي سرم يك كت انداختند. از زير چشم بند و كت 

اند. كه در اطاق بسته است ولي  دريافتم كه در فلكه كنار اطاقي مرا نشانده
آيد. درحاليكه در نوبت براي شكنجه شدن  صداي كتك و شالق و فرياد مي

بودم صداي شالق ميامد و فرياد و باز فرياد. لحظاتي صداي فرياد قطع 
اي سكوت بود. حدس  شد و بعد لحظه ميشد ولي شالق هنوز نواخته مي

طور هم بود، شالق و  زدم كه فرد زير شكنجه بيهوش شده است. همين مي
شد و يا ديگر قادر  قرباني يا بيهوش مييافت كه  شكنجه تا جائي ادامه مي

به فرياد زدن نبود. من نفر دوم يا سوم در صف مزبور بودم. در اين بين كه 
به شدت نگران بوده و دلهره داشتم كت روي سرم كنار رفت، فردي چشم 
بند مرا به پائين كشيد او تهراني بازجوي معروف بود. گفت هان! خوب تو 

) سر ساواك را كاله  50ره به بازداشتي هاي سال فالني هستي؟ شماها (اشا
كنيد.  ها نبز فعاليت مي ايد و در زندان هاي كمي گرفته گذاشته ايد، و حبس

دانستم چه در انتظارم هست،  و كت روي سرم را پائين انداخت. نمي
بازجوئي در باره باصطالح فعاليت در زندان يا درباره پرونده سابق. ازاين 

ام. در زندان چه كاري  دم نمانده. اصال يادم نيست چه نوشتهدومي چيزي يا
  توان انجام داد؟  مي

  
  آپولوي ايراني

باالخره نوبت بمن رسيد. مرا به داخل بردند، در حاليكه چشم بند به چشمم 
ديدم. روي دستگاهي مرا  بود، كت را از روي سرم برداشتند. جائي را نمي

كردم كه روي صندلي  ناميدند. احساس مي نشاندند كه خودشان آنرا اپولو مي
ام شبيه صندلي دندانپزشگي ولي فلزي. و خشك كه پاهايم نه بطرف  نشسته

زمين بلكه مستقيم و بصورت نود درجه نسبت به بدنم و در طول اين 
صندلي قرار گرفت. در دو طرف من جاي دست وجودداشت. بالفاصله 

ند گيره جوشكاري، با پيچ قوي از هايم را به وسيله يك گيره فلزي مان دست
كه هر تكان  آورد، بستند. بطوري وسط آن كه روي پشت دست فشار مي

شد. پاها را هم با  ها به پشت دست منجر مي دست باعث فرو رفتن پيچ
هائي و با پيچي مستقيم روي استخوان پا محكم كردند. مثل  چنين گيره
كنند. فكر كردم كه  م مياي را براي جوشكاري به ميز محك اينكه قطعه

ورند آ ها، دست و پاها را به درد مي شكنجه همين است و با سفت كردن پيچ
گيرند. خيلي زود متوجه شدم اين دستگاه داراي كاله فلزي  و اعتراف مي

هم هست. كه آوردند روي سرم و سرم كامالً در آن جاي گرفت. و بعد 
ها در هر  رف فشار پيچط شالق زدن به كف پا شروع شد. درد شالق يك

شد. و  تكان كوچكي بر دست و پايم از طرف ديگر درد مضاعفي را باعث مي
كه شديدتر  پيچيد. مثل اين ميي از درد، صداي در اين كاله فلزي هر فرياد
دانم چند ضربه زدند و با چاشني فحش و بد و بيراه  و  شد. نمي هم مي

توانستم  آوردند. روي پاها نمي تهديد به تجديد محاكمه، از دستگاه پايين
ها چند بار پاهايم  داشته بودند، يكي از آن كه مرا سر پا نگه بايستم. در حالي

را لگد كرد. دو مامور مرا به سلول آوردند، بدون اينكه بازجوئي شوم. با خود 
 1350هاي سه ساله اخير يعني از  گفتم آپولو هم شايد نشاني از پيشرفت

گشتم.  در ذهنم بدنبال وجه تشابه آن با آپولوي فضاپيما ميطرف باشد.  باين
متوجه شدم كه خيلي هم باهم بي ارتباط نيستند. آپولوي آمريكائي جسم 

  برد. برد و آپولوي ايراني روح انسان را به آسمان مي انسان را به فضا مي
م را گذرانده بودم. مجددا ا سال از محكوميت 3تا آن تاريخ من نزديك به 

كنجه شده بايد منتظر دادگاهي جديد باشم. فرداي آنروز مجددا همان ش
داستان، با چشم بند و كتي برروي سر، پشت در اطاق شكنجه در انتظار 
نوبت بودم. امروز هم شاهد شكنجه شدن افراد ديگري هستم. صداي شالق 

شنيدم اما اينبار طولي نكشيد كه صداخاموش  و فرياد شكنجه شده را مي
مد. در باز شد و رفت و آمدهاي شتاب آ ديگر صداي شالق هم نمي شد و

زد  شنيدم كه يه حسيني فرياد مي آلود به اطاق زياد شد. فرياد بازجو را مي
دونم شما بمن متهم  گفت: من چه مي چرا اينطوري زدي؟ او در جواب مي

ميدين و ميگيد به زن، ديگه نتيجه چه ميشه، نميدونم و من مسئولش 
م. بعد كسي را آوردند بيرون وبردند. بعدا در زندان اوين از طريق نيست

زندانياني كه در آن تاريخ در كميته بودند فهميدم كه آن فرد حسن 
دانم) از اعضاي سازمان مجاهدين بوده كه زير  نانكلي(نام درست اورا نمي

شكنجه جان باخته است. نوبت بمن رسيد و مرا براي دومين روز متوالي به 
كردم. داخل  آپولو بستند، ضربات شالق چنان قوي بود كه آرزوي مرگ مي

دادم. حدود  كشيدم خودم را آزار مي اين كاله لعنتي هر چه بلند تر فرياد مي
ضربه زدند، امروز هم هيچ سوال كتبي از من نكردند. فقط تكرار همان  15

ن. تهديدها و تكرار فعاليت در زندان و تربيت خرابكار در زندا
كنند، اوال  آوردم اگر آنها براي بدست آوردن اطالعات شكنجه مي سردرنمي

تواند يك زنداني كه سه سال در زندان زير نظر خود آنها  چه اطالعاتي مي
اي  بوده داشته باشد، ثانيا چرا قلم و كاغذي در كار نيست؟ بدون كلمه
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با  1353م سال نوشتن، به سلولم برگرداندند. از مقايسه كميته در نيمه دو
تفاوت بسيار مشهود بود. كتك و شكنجه بسيار و بسيار  1350اوين سال 

شديدتر شده بود، خراب كردن روحيه وجو ترس فوق طاقت انساني شده 
هاي جديد،  ها كه ديگر بازجوئي نبود مگر در مورد دستگيري بود. حتي شب

كشيد  اد ميمد و فريآ رسولي بازجو به داخل بند و راهروهاي متعدد مي
داد با كوچكترين صداي اعتراض، فرد معترض و اگر فرد  بهمه فحش مي

  زد.  ورد و كتك ميآ ها بيرون مي كرد، همه را ازسلول مربوطه را پيدا نمي
بعد از آن دو روز ديگر به من كاري نداشتند. ولي فضاي رعب ودلهره در  

ها بلند  سلول تمام مدت در كميته حكمفرما بود. صداي ناله، گاهي از
فقط در محل اطاق شكنجه شاهد آن بودم.  50شد. چيزي كه در سال  مي
روز با من كاري نداشتند. روزي  12تا  10دانم، دقيقا چند روز حدوداً  نمي

مرا خواندند و  باچشم بند بردند، در همان فلكه بازجو كمالي مرا تحويل 
به داخل اطاقي رفتيم و گرفت. از پله هائي پائين يرد، كمي راه رفتيم،  

چشم بند را باز كرد. دفتر بزرگي بود و ميز تحريري در ته اطاق. در اطراف 
اي  اي چيده شده بود. روي يكي از مبلها يك فرد با جثه مبلمان سرمه

نسبتا كوچك و سبزه نشسته بود. يك نفر هم با هيكلي درشت تر كنار او 
او كرد و گفت جناب دكتر حسين بحالت خبردار ايستاده بود. كمالي رو به 

زاده اينهم راهي! هم بازجو كمالي و هم فرديكه كنار او ايستاده بود كه 
بنظرم عضدي بود، به حالت خبردار ايستاده بودند، حسين زاده پس از كمي 

ها شما خيال  سكوت، و خيره در من فرياد كشيد كه فالن فالن شده
ايد  محاكمه شده 1350سال  ايد كه ساواك احمق است؟ شماها كه كرده

همه اطالعات خودتان را نداديد و بعد هم پس از محكوميت، هر غلطي 
دهيد  هاي مردم را در زندان آموزش مي كنيد. بچه ها مي خواستيد در زندان

فرستيد. با تهديد به تجديد محاكمه به كمالي گفت فعال او را  و به بيرون مي
عد، از صبح تا غروب با هر صدائي تصور ببريد. به سلول برگشتم. روزهاي ب

ورودم به كميته 15اند. ولي خبري نشد. روز  كردم براي بردن من آمده مي
  بود كه مرا بردند و با چشم بند سوار ميني بوسي كردند و به اوين آوردند.

  

  
  اوين جديد

نبود. زندان نوسازي بود  كه تازه بهره برداري  1350اين بار آن اوين سال 
كردند، خيلي خلوت بود، هنوز زنداني زيادي به آنجا منتقل نشده بود.  مي

آوردند. تصادفاً بچه ها داخل حياط هواخوري  9اطاق  3يا  2مرا به بند 
نفر بودند. از ميان آنها من رحيم  9يا  8بودند. مرا هم آنجا بردند. مجموعا 

هسته پرسيدم س را ميشناختم. با آنها سالم و عليك كردم، آ -صبوري و ف
اينجا چه خبر است؟ به آرامي گفتند، خيلي مواظب باش و با كسي حرف 
نزن. و نبايد دو نفري قدم بزنيم. از او جدا شدم. در اينجا اگر دو نفر با هم 

گرفتند، كه راجع به چه صحبت  زدند، مورد سوال قرار مي قدم مي
اطاق برگشتيم. كرديد؟ هواخوري حدود نيم ساعت بود و تمام شد و به  مي

 9متر  X 6 6. با ابعاد  3هاي زيادي خالي بود. در اطاق  در اينجا هنوز اطاق
نفر بوديم. بندهاي اين زندان همه داراي دو طبقه بودند. و هر بند داراي 

كرد. افراد  يك حياط هواخوري كه به نوبت، هر اطاق از آن استفاده مي
هاي پنجره رنگ شده بود  يشههاي مختلف با هم تماس نداشتند، و ش اطاق

يند را نتوان ديد. اين زندان در آ تا ديگر زندانياني كه به هواخوري مي
هاي بازجوئي و  آنموقع نقش حياط خلوت كميته را داشت. با اينكه اطاق

وسائل الزم را داشت، ولي همه بازجوها در كميته بودند. فرد رابط بين اين 
شد. در ابتدا  ز هواخوري در اطاق بسته ميزندان و كميته رسولي بود. بعد ا

دراين زندان هيچ وسيله مطالعاتي نبود، نه كتاب نه قلم و كاغذ و نه روزنامه 
هاي شطرنج را  و راديو. بچه ها با خمير نان، مهره تخته نرد و طاس و مهره

درست كرده بودند. و روي لباس زندانيشان در قسمت داخلي لباس 
جب تنبيه بود) با صابون نقشه تخته و شطرنج را  (اينكارها غدغن و مو

كه بازي  كردند. همين شد، بازي مي كشيده بودند. وقتي در اطاق بسته مي
كرد، بقيه به دور آنها حلقه زده و هركس به نفع  شطرنج را دو نفر شروع مي

ها مشغول  كه بچه داد. همان روز اول ورودم، درحالي يكطرف بازي نظر مي
ها كه قد كوتاهي داشت، شروع به قدم زدن كرد  ، يكي از زندانيبازي بودند

و مثل ديوانه ها شروع كرد به فحاشي به هر چه چريك و خرابكار است . 
اي روبرو نشده بودم. در كنارم يكي از  من يكه خوردم تا بحال باچنين پديده

لند رفت و ب ها بمن اشاره كرد، كه واكنش نشان ندهم. او مرتب راه مي بچه
گذاشتند و مشغول بازي  ها به او محل نمي داد. ولي بچه بلند فحش مي

بودند. در يك فرصتي كه او براي توالت رفته بود دوستان توضيح دادند كه 
كرده . در نتيجه از  او بريده و در زندان قصر با مقامات زندان همكاري مي

ير محل شده ها كتك مفصلي خورده است. و از ترس، خواستار تغي طرف بچه
كه او كينه  است، و ساواك اورا به اين زندان منتقل كرده است. از آنجائي

كنند، داشت و در  شديدي از كليه زندانياني كه در مقابل ساواك مقاومت مي
عين حال براي اينكه اعتماد ساواك را براي آزادي خودش جلب كند اين 

با او را نداشت. او يكه  كس جرات مقابله داد. هيچ قبيل حركات را انجام مي
تاز بود. در يك اطاق در بسته دائما در حال خراب كردن اعصاب ديگران 
بود. من سعي كردم به نوعي با او نزديك شوم و او را از اين كارش بازدارم. 
چندين و چند بار درصحبت با او دعوت به آرامش و خاتمه دادن به فحاشي 

اب ديگران ادامه داد. عاقبت با كمك چنان به تخريب اعص كردم. ولي او هم
يكي اززندانيان جوانتر طرحي ريختيم كه خود زندانبانان او را از اطاق ما 

  بردند.
هاي غروب، صداي  دو سه روزي از آمدنم به اوين گذشته بود كه نزديكي 

بازشدن زنجير و قفل درراهرو آمد. و همزمان داد و فرياد رسولي به گوش 
بودم. بالفاصله در اطاق باز شد و رسولي همراه  3ر اطاق رسيد. من كه د مي
نگهبان وارد اطاق شد. همه از جا بلند شديم (بلند شدن جلوي  5يا  4

بازجو اجباري بود، و سرپيچي از آن، تنبه بهمراه داشت). خطاب به همه 
مقداري رجز خواني و توهين و تهديد كرد، در آخر خطاب به من گفت بيا 

لو پس ازتهديد و فحاشي به نگهبانان گفت، او را ببريد. فوري جلو. رفتم ج
دو نفر آمدند جلو با چشم بند، چشمانم را بستند و بردند، از پله ها باال 

كنيم. مرا داخل اطاقي كردند و در  رفتيم، بنظر ميرسيد از راهروئي عبور مي
م را بستند. اطاق معمولي، يك ميز و يك صندلي پشت آن و يك صندلي ه

كرد. حدود  جلوي آن قرار داشت. المپ بسيار كم نوري اطاق را روشن مي
نيم ساعت فقط نشسته بودم، تا رسولي در را باز كرد و وارد شد. پس از 
تهديد به شكنجه تا حد مرگ، اوراقي را روي ميز گذاشت و گفت كليه 

ها بنويس.و توضيح داد كه گزارشاتي از  هاي خود را در زندان فعاليت
هاي خرابكار بيرون دارند.  هاي داخل زندان و تماس گيري با سازمان عاليتف

هاي خودم و ديگران را بنويسم.  و از من خواست كليه اطالعات و فعاليت
دانستم  پس از تهديد در را بست و رفت. برايم همه چيز ناروشن بود. نمي

زندان خواهد. با خود گفتم شايد از داخل  موضوع چيست و از من چه مي
ها  اند؟ يا كسي دستگير شده و اعترافاتي نموده؟ همه اين گزارش رد كرده

ممكن بود. كتابخواني و بحث سياسي و رد و بدل تجربيات، و اطالعات با 
تازه واردين به زندان امر روشن و واضحي بود ولي اينهمه بازجوئي و فشار 

ردن است و نشان نبايد در پي داشته باشد. باخود گفتم تنها راه تحمل ك
ندادن  ضعف . من كه محكوم شده ام. شكنجه و فشار هم حدي دارد. 
تجديد محاكمه يك بلوف است. اگر واقعا فعاليت داخل زندان مسئله اصلي 

كنند و  اي از اطالعات را رو مي باشد، پس از كمي مقاومت خودشان گوشه
هاي اخير در  كتك توانم متناسب با آن واكنش نشان دهم. و احتماال بعدا مي

خواهند با گرفتن اعتراف در  كميته هم مقدمه اين بازجوئي بود. وحاال مي
مورد فعاليت داخل زندان و احتماال ارتباط با بيرون برنامه خاصي را پياده 

ساعت رسولي آمد، ديد من يك صفحه گزارش تبعيد  5تا  4كنند. پس از 
ام. با عصبانيت  شهد را نوشتهبه مشهد و مشكالت تغذيه و بهداشتي زندان م

داد، نگهبان را  هاي چارواداري مي كه فحش ورقه ها را پاره كرد و درحالي
صدا كرد و گفت اين فالن فالن شده را ببر به داخل بند. كه تا هفته ديگر، 

برد.  دهد و يا ازدست من جان سالم نمي فكرهايش را بكند، يا اطالعات مي
اي خوابيدم. حاال به  ا خواب بودند منهم درگوشهبه داخل اطاق آمدم، بچه ه

  كردم كه هفته ديگر كه رسولي مي آيد چه كنم؟ اين فكر مي
هاي  در كميته تاكيد اول تجديد محاكمه بخاطر ناكافي بودن محكوميت

كه رسولي همه تاكيدش فعاليت داخل زندان مشهد  بود. در حالي 50سال 
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اي از آن را رو خواهد كرد.  الخره گوشهاست. اگر واقعاً اطالعاتي دارد، با
آمد اين بود كه ممكن است هدفش  فرض ديگري هم كه به ذهنم مي

شكستن من باشد تا بعد از آن از من آدم دلخواه خودشان را بسازند. پس 
تنها راه مقاومت است. هفته بعد سه شنبه مجددا سر و كله رسولي پيدا 

ه به همه زندانيان و در آخر دستور به طور تهديد و بد و بيرا شد، باز همان
ها، براي بردن من به اطاق بازجوئي. مثل هفته قبل دستور به نوشتن  نگهبان
هايم در زندان و هر اطالعي از روابط زندان دارم واكنش من مثل  فعاليت

هفته قبل بود. او گاهي با وردست خودش كه فرد جوانتري بود به اطاق 
بازي با شالقي كه در دست داشتند، تهديد  آمدند و ضمن بازجوئي مي

  كردند.  مي
ماه ادامه داشت. مثل اينكه براي او يك كار روتين  6تا  5اين معركه حدود  

هفتگي شده بود. من هم ديگر مطمئن شده بودم كه مسئله بازجوئي و 
اطالعات نيست، بلكه بيشتر شكستن من است. و از من اطالعاتي را انتظار 

ها تا نيمه شب در اطاق بازجوئي  ها و ساعت ي تهديدها و فحاشيندارند، ول
ام كرده بود. ديگر حتي حوصله بازي شطرنج و تخته را  بي نهايت فرسوده

ها، و زندان قصر  اي زنداني جديد، از شهرستان هم نداشتم. تا اينكه عده
تهران را به اوين آوردند. و رسولي ديگر دست از سرم برداشت. در ميان 

مع جديدي كه از قصر و جاهاي ديگر آورده بودند، كاظم ذواالنوار نيز بود. ج
شناختيم و  كه همديگر را فقط از طريق روابط تشكيالتي و غير مستقيم مي

نه حضوري. پس از آشنائي عنوان كرد كه، او و تعداد ديگر را به زودي از 
و بعد راجع به لو  دانست. اي دارند، نمي كه چه برنامه برند، و اين اينجا مي

رفتن رابطه زندان قصر با سازمان بيرون و رابط مربوطه را مطرح كرد. و 
ورند، و اين اطالعات را كه او در كميته به آ گفت به زودي مسعود را هم مي

آن پي برده بود، به مسعود بگويم. در جمع جديدي كه به اوين آورده بودند، 
از گروه جزني بودند، نيز همراه حسن ضيا ظريفي و مشعوف كالنتري، كه 

بودند. دو سه روز بعد كاظم و مشعوف كالنتري و حسن ضيا ظريفي را از 
عمومي بردند. كالنتري كه بيماري آصم داشت هميشه از اسپري و داروهاي 

ها قرار گذاشت، داروهاي خودش را همراه نبرد  كرد، با بچه ديگر استفاده مي
رادي منتقل كردند، از طريق درخواست داروهاي كه او را به انف تا در صورتي

  ها بفهماند كه، او در انفرادي است. جاگذاشته به بچه
پاسي از شب گذشته نگهباني به دنبال داروهاي كالنتري آمد. ما فهميديم  

  اند. اطالع ديگري نداشتيم.  كه آنها را به انفرادي برده
  

   1354ماه فروردين 
وبت هواخوري داشتند، و منهم از جمله آنها بودم اي كه ن چند روز بعد، عده

زديم. ناگهان از اطاق نگهباني كه در طبقه باالتر  به صورت تك تك قدم مي
بود، يك يا دو روزنامه كيهان به داخل حياط پرتاب شد. همه جلو رفته و 

كرد، تيتر درشت روزنامه را به بيند. يكنفر آن تيتر را بلند  هركس تالش مي
عده اي از زندانيان در جريان انتقال  "اند. مضمون تيتر چنين بودبلند خو

به زندان ديگر، قصد فرار داشتند، و مامورين به آنها شليك كرده و همه 
نفر از جمله دو نفر مجاهد، كاظم ذواالنوار و  9كشته شدند. و اسامي 

  مصطفي خوش دل در ميان آنها بود.
رقرار شد. كسي با كسي صحبت همه شوكه شدند. سكوت كامل در حياط ب

ها را تندتر كردند و مرتب به انتهاي حياط و بعد  اي قدم زدن كرد، عده نمي
زدند. از قيافه آنها  شمار با عصبانيت قدم مي به طرف ديگر بي هدف و بي

كرد. عده اي ديگر، به ديوار تكيه داده روي زمين نشسته  و  خشم فوران مي
نفر از دوستانشان كه تا دو سه روز پيش زنده  در خود فرو رفته بودند. نه

پرسيد، آخر چرا اعدامشان  بودند، كشته شده بودند. هر كس از خود مي
هاي خود رژيم به زندان محكوم نشده  كردند؟ مگر آنها همه در دادگاه

ها زندان نكشيده بودند؟ كساني كه در همين  بودند؟ مگر همگي سال
ان ساواك به زندان محكوم شده بودند، در هاي فرمايشي، تحت فرم دادگاه

يك نمايش مسخره تحت عنوان فرار اعدام شدند. وضعيت عصبي حاصل 
ها وضع روحي همه را بهم ريخته بود. از اين تاريخ  ازين واقعه، مدت

ها  اي در اطاق ها و اختناق زندان خيلي شديدتر شد، به هر بهانه گيري سخت
شد و افراد در داخل يك زندان،  بسته ميكه بطور مشروط بازشده بودند، 

ها  كه هنوز در اطاق توانستند با هم تماس بگيرند. مدتي بعد در حالي نمي

هاي ساواك سرهنگ وزيري (بعدا سرتيپ) همراه  بسته بود رئيس زندان
ها سركشي  رئيس زندان اوين سروان افشار با تعداد زيادي نگهبان به اطاق

رسيدند، جناب سرهنگ و خيل همراهش جلوي  كردند. به اطاق ما كه مي
در ايستادند و زندانيها همه از جا بلند شده  ايستادند. جناب سرهنگ 
خطابيه قرائي اندر خيانت و خطاكاري ما قرائت كرد و اظهار داشت همه 
موظف هستند مقررات زندان را مو بمو رعايت كنند (معلوم نبود كدام 

شد). در آخر سخنراني اعالم  د رعايت ميمقررات در يك اطاق دربسته باي
كرد، كه به دستوراو بوده كه روزنامه آنروز را به زنداني ها بدهند. تا بفهمند 

تواند چنين خطراتي به دنبال داشته باشد. و اعالم  كه حتي فكر فرارهم مي
كنند، و ما هم  كرد در بيرون رفقاي شما دوستان و همكاران مارا ترور مي

جا گروگان داريم. بعد صدايش را بازهم بلندتر كرده به صورت شما را اين
ام كه هر آينه يك  هاي باالي بام دستور داده فرياد گفت، من به نگهبان

زنداني به ديوار زندان نزديك شود، و بخواهد از آن باال برود، يا اينطور نشان 
 گونه اخطاري آنها شليك كنند. و بعد اضافه كرد آن دهد، بدون هيچ
خواستيم منتقل كنيم، در بين راه يك پيكان سفيد، جلوي  دوستانتان را مي

ماشين حامل زندانيان پيچيد، مامورين فكر كردند كه پيكان در فكر آزاد 
ها فوري به سوي زندانيان در ماشين  كردن زندانيان است، در نتيجه نگهبان

رهنگ براي ما تيراندازي كرده همه را كشتند. اين داستاني بود كه جناب س
هاي ديگر، اين سناريو كمي متفاوت بود. او كه تصور  تعريف كرد، در اطاق

خواست بدون  مداري نيز برخوردار است، مي كرد، كه از هوش سياست مي
اينكه به قتل طرحريزي شده رفقا تصريح كرده باشد، بطور ضمني بگويد كه 

  ها انتغام ميكشيم. انيكنند، ماهم از زند ها ترور مي چون در بيرون سازمان
بود و همچنان شرايط سخت و محدوديت بسيار حاكم  1355اواخر سال  

دقيقه هواخوري و يا  20تا  15ها بطور تك تك فقط براي  بود. در اطاق
شد. يك روز بعد از ظهر ناگهان صداي كتك و فرياد از  توالت رفتن باز مي

ز چه قرار است. كم كم دانستيم ماجرا ا هاي جلوتر بلند شد. نمي اطاق
ها يكي پس از ديگري بسته  شد و در اطاق تر مي صداهاي مزبور نزديك

شد. به اطاق ما رسيدند، در باز شد، رسولي بازجو و خيل نگهبانان  مي
همراهش وارد شدند. رسولي فريادي كشيد و مرا صدا كرد. پس از يكسري 

اي.  هايت را نزده حرفايم و تو هنوز  بد و بيراه گفت با تو مدارا كرده
خواهم امروز تعيين تكليف كنم. با اين حرفش دو نگهبان، با چوب و  مي

فلك نزديك شدند. و دو نفر ديگر مرا خواباندند و پاهايم را داخل بند فلك 
كرده با چرخاندن چوب فلك پاهايم محكم رو به هوا نگهداشته شد. و نفر 

رسيد. و  فرياد من به جائي نميسوم شروع كرد به شالق زدن به كف پاها. 
اين همه در جلو چشمان بيست تا بيست و پنج نفر از همبندانم بود. 

دانم چند ضربه نواختند، هرچه بود اين يك فلك به شيوه قرون  نمي
وسطائي بود و نه آپولوي مدرن. بعد پاهايم را باز كرده با چشم بند به 

شدم.  هاي اوين جديد وارد مي ديانفرادي بردند. اولين بار بود كه به انفرا
هاي اوين قديم، نشان دهنده رشد  هاي نوساز با انفرادي تفاوت اين انفرادي

ها كامال تميز بودند  وتوسعه جامعه تحت حاكميت رژيم پهلوي بود. انفرادي
اي و يك  و خودكفا. هر يك داراي يك توالت  فرنگي ولي فلزي در گوشه

شت. ديگر نياز به بيرون رفتن از سلول دستشوئي كوچك در كنار آن دا
وجود نداشت. در سيستم قديمي، بيرون رفتن از سلول براي قضاي حاجت 
هر چند در معيت نگهبان يك تغيير و تنوعي در زندگي روزانه انفرادي بود. 

شد. در اينجا  هاي مدرن اين امكان هم از زنداني گرفته مي در اين سلول
هاي بازجوئي را طوري ساخته  ها و اطاق لولسكوت كامل حكمفرما بود. س

كرد. تنها وقت دادن  هاي ديگر سرايت نمي بودند كه صدائي از آنها به سلول
زدي بالفاصله با هيس هيس  ديدي. آنهم اگر حرفي باو مي غذا نگهبان را مي

كرد. بقيه روز سكوت مطلق حاكم بود. تنها، صداي  امر به آرام حرف زدن مي
باالي پشت بام از تنها پنجره مشبك رو به آسمان سلول پاي نگهبان 

شكست. از الي شبكه فلزي  ها سكوت را مي آمد. گاهي هم قار قار كالغ مي
شد. هيچ وسيله خواندن و نوشتن در  اي از آسمان ديده مي سقف، گوشه

سلول نداشتم. پس از دو سه روز متوجه شدم كه در سلولهاي ديگر هم 
سعي كردم با كوبيدن مرس به ديوارها با آنها ارتباط زندانياني هستند. 

  كرديم. ولي ممكن نشد. هاي قديم مي بگيرم. كاري كه در سلول
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روز در انفرادي بودم، هيچ مشغوليتي نداشتم مگر با  15بهر حال من 
گذشت كه ممكنست ساواك بخواهد  خياالت و تصوراتم. گاهي به ذهنم مي

را بازهم تكرار كند. هيچ چيز مانع او  نفر 9تجربه سر به نيست كردن 
كرد اين شيوه،  گرفت. شايد فكر مي شد، اگر چنين تصميمي مي نمي

انفرادي من  14دارد. درست روز  هاي بيرون را از ترور افراد باز مي سازمان
بود كه در سلول بازشد سرهنگ وزيري و در كنارش سروان افشار وارد 

گ وزيري با روي خوش غير عادي و بدون شدند. من از جا بلند شدم، سرهن
اي  داد و بيداد گفت تو فالني هستي؟ سر تكان دادم، او يك شوخي و مزه

پراند و رفتند. با خود گفتم اينهم يكي از شگردهاي قبل از طرح و باصطالح 
نان و عسل قبل از اعدام است. فرداي آنروز مرا از سلول به دفتر زندان 

ت ميز نشسته بود و كمپوتي بازكرده و مقداري در بردند، سروان افشار پش
ظرفي ريخته و جلوي من گذاشت. با شك و دو دلي و بيشتر ترس از عواقب 
امتناع آن ظرف را از او گرفتم. در اين بين او گفت، ما مسئولين زندان اوين، 

ايم و قرار بر اين شده كه اگر متهمي قرار به  با بازجوها صحبت كرده
د، او را به كميته ببرند. و در اوين نبايد كتك بزنند. و حاال شما بازجوئي دار

برند به داخل بند. احساس كردم كه فضا كمي تغيير كرده است. مرا  را مي
به اطاقي كه بودم آوردند. افراد ديگري هم كه در آن روز كتك خورده  به 

ها  تچنان سخت و محدودي انفرادي برده بودند، برگشته بودند. شرايط هم
فوق العاده بود. در همين روزها يكي از دستگير شدگان جديد سازمان 

ل به نام محمود طريقت االسالم را به اطاق ما آوردند. او كه  -مجاهدين م
فراوان شكنجه شده بود و بعد از چند ماه انفرادي در كميته هنوز هم 

يه هاي كف پايش خوب نشده بود. روح پاهايش باند پيچي بوده  جراحت
شد. نظر او  وجه اثري از ترس و ضعف دراو ديده نمي عالي داشت و به هيچ

اين بود كه شاه مشروعيت خود را ازدست داده و پايگاه مردمي ندارد و 
ترها با نظرات او موافق نبوديم. او ما را  كند. ما قديمي بزودي سقوط مي

ين روحيه كرد. او بخاطر هم متهم به ذهني بودن و پوسيدن در زندان مي
اش، بسختي شكنجه شده بود و، بعد از آمدنش به عمومي اوين هم  زنده

ها، روي خط اوين كميته بود. و مرتب  اي اطالعات و روشن شدن براي پاره
  آوردند.  بردند و مي اورا مي

  

  
  

  اعالم مواضع ايدئولوژك سازمان مجاهدين
ما اعضاي سابق اعالم مواضع ايدئولوژيك سازمان، فشار مضاعفي را بر 

مجاهدين وارد آورد. رسولي همگي ما را در حياط زندان جمع كرد. پس از 
هم سازمانتان كه كمونيست شده، چه  ها خطاب به بچه ها گفت ، اين توهين

كنيد؟ حاال ديگر خواهران شما در  گوئيد؟ آيا براي دين مبارزه مي مي
ها را قبول  ، اگر شما آنگيرند هاي تيمي شب و روز مورد تجاوز قرار مي خانه

كنيد؟ و بارها از مجاهدين زنداني  نداريد، چرا آنها را محكوم نمي
ل را محكوم كنند. ولي كسي حاضر به چنين -خواست، كه بخش م مي

كاري نشد. خبر اعالم مواضع يك بحث عمومي را در داخل زندان دامن زد 
كردند.  آن اتخاذ مي هاي مختلف، مواضع مختلفي در مقابل و افراد با گرايش

بعضي اين حركت سازمان مجاهدين را حركتي اجباري و به جلو اعالم 
كردند، و آنرا نتيجه پيروزي ايدئولوژي پرولتري بر ايدئولوژي خرده  مي

بورژوائي كه نشان دهنده تجزيه دائمي خرده بورژوازي به پرولتاريا و 
اي نيز اين تغيير ايئولوژي  كردند. عده بورژوازي دانسته و از آن طرفداري مي

كردند با اين استدالل كه در جامعه ما كمونيسم كم نبود، و  را محكوم مي
اي شدن رنج ميبرده، مجاهدين  جنبش كمونيستي هميشه از فقدان توده

توانست حلقه واسط  مسلمان، با قبول ماركسيسم بعنوان تئوري انقالبي، مي
اي شدن جنبش  ر اين زمينه به تودهها بوده، د بين اين روشنفكران و توده

ل باين هدف ضربه زده است. -كه بخش م كمونيستي كمك كنند. در حالي
اي هم چون يك سازمان ماركسيستي به موازات سازمان فدائي پيدا  عده

پنداشتند، گيرهاي تئوريك را بهانه كرده  شده بود و نوعي رقيب براي او مي

توجه به شناخت از ساختار ايدئولوژي  و با آن مخالف بودند. من شخصا، با
سازمان پيدايش جريان غير مذهبي را در سازمان كامال طبيعي و جبري 

كه به جاي تفسير  دانستم. و بر اين باور بودم كه مجاهدين از زماني مي
سنتي از مذهب تفسير مبتني به علم را انتخاب كرده بودند، بايد شاهد 

كه براي سازمان دهندگان و  اً براينتغييرات اين چنيني باشيم. مضاف
ترين اصل، مبارزه عليه ديكتاتوري، فساد و  مهم 50كادرهاي قبل از سال 

براي عدالت بود. و نه حاكم كردن مذهب در قدرت سياسي. بهمين دليل، 
طرح كلي سازماني مورد قبول آنها نوع الفتح بود. كه مذهبي و غير مذهبي 

كه چنين تحوالتي پيدا  ، در زندان هم زمانيكردند در كنار هم مبارزه مي
شد، هم براي دوستان مذهبي و هم براي كسانيكه مواضع ايدئولوژيك خود 
را تغيير داده بودند، كامال پذيرفته شده بود، كه سازمان متعلق به همه است 

  توانند درچارچوب سازمان واحد كار كنند.  و هر دو گروه مي
ي آمد، بخصوص پس از دستگيريهاي گروه اما خبرهائي كه از بيرون م

افراخته، نشان از چيز ديگر بود. يعني تصاحب سازمان و نام آن از طرف 
ها. و اين براي من قابل قبول نبود.  ل و بيرون راندن خشن مذهبي-بخش م

گيري نكردم. دليلش اين بود كه، خودم را  هر چند من له يا عليه آن موضع
دانستم. خبرهاي  گيري نمي ، داراي توان موضعهايش در اوين با محدوديت

رسيده يا از كانال ساواك بود، و يا از كانال دوستان مذهبي كه اعتماد 
  توانستم داشته باشم.  زيادي به آن نمي

هاي مذهبي مثل مسعود و موسي خياباني تحت  از اين پس از طرف بچه
همانطوركه گفتم  فشار قرار گرفتم كه موضع ايدئولوژي خود را اعالم كنم.

اي از اعضاي مجاهدين پس  در زندان مشهد عده 1352/ 1351در سال 
اي مطالعه وبحث تغيير موضع ايدئولوژي دادند ، با تصميم جمعي كه  دوره

دوستان مذهبي هم ازجمله بودند، قرار شد، همه آنها ظاهر اسالمي را حفظ 
ر اين باره روشن شود. كه نظر سازمان در خارج از زندان، د كنند، تا زماني

دليل علني نكردن آن، احتمال ضربه خوردن به حمايت هواداري سازمان 
بود. در اين وضعيت جديد كه من زير فشار بازجويي بودم، اعالم موضع، 

گفتند، حاال كه در بيرون،  جنبه امنيتي هم پيدا كرده بود. ولي دوستان مي
خصمانه شده، ما هم بايد  رابطه دو گروه مذهبي و غير مذهبي اين چنين

خواستند كه  ها روشن كنيم. و از من مي مرزهاي خودمان را با ماركسيست
وضعيت ايدئولوژيك خود را هرچه زودتر اعالم كنم، منهم پذيرفتم و به 
اطرافيان و آنها كه تماس داشتم، مختصري درباره نگرش جديدم صحبت 

ندان شكل گرفت. ديگر هاي جديدي در ز بندي كردم. در اين دوره جناح
ها تماس و صحبت نداشتند، يا اگر هم در بعضي  مجاهدين مذهبي، با چپي

ل را محكوم -موارد رابطه داشتند، با كساني بود كه حركت مجاهدين م
اي نيز از موضع  كرده مخالف هرگونه بحث ايدئولوژيك در زندان بودند. عده
ها را  ماركسيست راست از مجاهدين جداشدند كه هم مجاهدين و هم

ها دكتر عباس شيباني بود. كه به شخصه  كردند. از جمله اين محكوم مي
كرد. اگر بخواهيم  مردي مبارز بود ولي در عين حال خشك و سنتي فكر مي

مثالي نظير او پيدا كنيم، الجوردي بود. هر دو نفرت وكينه شديدي از غير 
لومپني نيز بود كه  ها داشتند، فقط الجوردي داراي يك فرهنگ مذهبي

شيباني چنين نبود. در مورد علل تحوالت ايدئولوژي مجاهدين دكتر تالش 
ها بحث  داشت علت را بداند. با افراد مختلف از هر سو، غير از كمونيست

نهاد بحث به من داد. من كه  م دكتر پيشا كرد. پس از اعالم موضع مي
دئولوزيك با او را سازنده شناختم، بحث اي نظرات و گرايشات او را خوب مي

رفتم. عاقبت روزي با اصرار و خواهش  دانستم و از صحبت طفره مي نمي
گفت فقط چند دقيقه با هم صحبت كنيم. من پذيرفتم. دو تائي در 

اي سكوت كرد و چند  اي نشستيم. او كه دو زانو نشسته بود، لحظه گوشه
شماها هم  قطره اشگ ريخت، بغض گلويش را گرفته بود. گفت خوب

رفتيد؟ پس كي ماند؟ بعد پرسيد چه شد كه اسالم را كنار گذاشتيد؟ من 
گونه بحث شدن را  آماده ورود به اين بحث نبودم اساساً با دكتر وارد اين

دانستم. در نتيجه به كانال مبارزه مشترك انداختم و استدالل  درست نمي
الي آخر، مهم  كردم در اين راه ممكنست هر كس به نظر جديدي برسد و

مبارزه با دشمنان مردم است. ولي او مصر بود بداند كه چه پيش آمده. به 
ذهنم زد كه او پزشگ است و اشاره اي در اين حوزه شايد بد نباشد. گفتم 
آقاي شيباني براي من سواالت زيادي در مورد مذهب پيش آمده بود. كه 
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ين نتيجه رسيدم كه پس از يكسري مطالعه تاريخي، اجتماعي و علمي به ا
اگر مذهب را با معيار علم بررسي كنيم، به نفي مذهب ميرسيم. و من تنها 
معيار شناخت را علم ميدانم. پرسيد چه چيزي مخالف علم در مذهب 
ديدي؟ گفتم شما پزشگ هستي و ميدانيد كه هر بيماري يك علت مادي 

نشود و داروي  دارد. اگر اين علت مادي در البراتوار يا آزمايشگاه كشف
رود. او گفت كامال  اي براي آن پيدا نشود، بيماري از بين نمي ازبين برنده

درست است، گفتم همين كتاب دعاي مفاتيح الجنان را كه شما در دست 
خوانيد (اين كتاب دعا را همراه داشت) بخش دعاهاي عليه  داريد و مي

دعائي وجود دارد. و اين  ايد؟ در آنجا براي هر مرضي ها را نگاه كرده بيماري
دعاها از نظر منشا و ناقل آن همانقدر معتبر هستند، كه احاديث ديگر كه 

اي با  اند چه رابطه مبناي شريعت هستند. اين دعاها كه از ائمه بما رسيده
  علم دارند؟

دكتر گفت كه او به آن دعاها اعتقاد دارد. و باور دارد كه آنها هم در بهبود 
هاي خاص. در شرايط  رند. ولي تحت شرايط و وضعيتها موث بيماري

معمولي هر مريضي بايد بدنبال دارو باشد نه دعا. ولي هنوز علم، آنقدر رشد 
نكرده كه نياز به دعا را از بين ببرد. براي اثبات نظرش به موردي اشاره كرد 
كه جلوي چشمانش اتفاق افتاده است. او گفت فردي به او خبر داده كه 

آشنايانش با خواندن اوراد تب مريض را قطع كرده است. بعدا  كسي از
درجه داشته است. فوري به  39مريضي به مطب او مراجعه ميكند كه تب 

آشنايش تلفن ميكند كه مدعي را بياورد . دكتر گفت وقتيكه آن فرد مزبور  
آمد، مجددا ترمومتر را در دهان مريض گذاشتم، مريض از تب ميسوخت. 

كرد، هنوز  ارد كار شد، در حاليكه دعا ميخواند، مريض را لمس ميآن مرد و
دعايش تمام نشده بود كه مريض احساس راحتي كرد، ترمومتر را در 

داد. اين واقعه را كه خود شاهد آن  را نشان مي 37دهانش گذاشتم ، درجه 
هاي ديگري براي بهبود بيماري  دهد كه بجز دارو شيوه بودم، نشان مي

رد. هر چند كه اين شيوه ها علمي نيستند. در همين جا اعالم كرد، وجود دا
تواند راهنماي بشر باشد.  گاه تمام و كمال نيست، نمي از آنجا كه علم هيچ

اما وحي هميشه كامل و نهائي است. بحث كه باينجا رسيد، با گفتن اينكه 
من نظر ديگري دارم، بحث را به مسائل سياسي كشانديم و از هم 

  شديم. جدا
ها بيشتر شد، ورود  رفت. مالقات وضع زندان رو به بهبود مي 56از سال 

هاي شهرباني  كتاب به زندان بيشتر شد، كم كم زندگي كموني كه در زندان
معمول بود ولي در اوين، بدليل فشار ساواك تعطيل شده بود، مجددا شكل 

  گرفت.  گرفت. در بين زندانيان بحث روي مسائل سياسي رونق بيشتري
از طرف ساواك طرح ندامت در مقابل آزادي مطرح شد. رسولي در 

كرد، هركس از گذشته خودش ابراز ندامت كند،  هاي مختلف عنوان مي اطاق
شود. كسي اين دعوت را نپذيرفت. ولي بعدا يكبار رسولي در اطاقي  آزاد مي

نم. و ك مطرح كرده بود، هركس درخواست عفو كند من شخصاً اورا آزاد مي
پرسيده بود كه چه كسي حاضر است با اين شرط آزاد شود؟ در آن اطاق 
پنج نفر دست بلند كرده بودند. كه همه آنها از طيف مذهبي سنتي بودند. 
آنطور كه بخاطر دارم سه نفر از آنها عبارت بودند از، رجائي ، الجوردي و 

كوتاهي، گروهي از ام. پس از مدت  عسكراوالدي. دو نفر ديگر را از ياد برده
زندانيان مذهبي سنتي، و روحاني كه عمدتا از گروه موتلفه اسالمي بودند، 

سپاس در زندان قصر اي غير مذهبي، در يك مراسم معروف به  همراه عده
شركت كرده و دسته جمعي براي شاه دعا كردند و خواستار بخشش 

اين درحالي   . آنها طي مراحلي از زندان آزاد شدند.و آزادي خود شدند
شان هم تمام شده بود،  بود كه هنوز بخشي از زندانيان كه دوره محكوميت

داديم). پس از اين  آزاد نشده و در زندان مانده بودند (آنها را فرجي لقب مي
هاي سنتي به كميته و قصر زيادتر شد. يعني  واقعه، رفت و آمد مذهبي

ها را هم به حركت  چپي كردند. اين وضعيت، جو درون درخواست آزادي مي
كردند كه  هاي خط سه بودند، استدالل مي انداخت. جرياني كه بيشتر بچه

در زندان ماندن، يك خودخواهي روشنفكري است كه ربطي به مبارزات 
پرولتاريا ندارد. در زندگي واقعي پرولتاريا مبارزه عين زندگي اوست. از 

در زندان عفو نوشته آزاد  افتد و كند، و به زندان مي يكطرف اعتصاب مي
شود، مجدداً در اثر فشار زندگي در مبارزات كارگري و طبقاتي خود  مي

شود.  افتد. اين پروسه مرتب تكرار مي كند، و مجدداً به زندان مي شركت مي

بدون اينكه به حيثيت پرولتري او لطمه وارد آيد. ولي در روشنفكران 
بايد آنرا به مبارزه طبقاتي نسبت شود و ن خودخواهي مانع چنين حركتي مي

  كردند، در عمل اقدامي نكردند.  ها كه چنين استدالل مي داد. خود آن
خواستند و با آنها  بعضي از بچه ها را مقامات ساواك مي 56در آواخر سال 

كردند. يكبار هم مرا با چشم بند به اطاقي بردند كه سربازجوي  صحبت مي
بود. براي من چائي آوردند او در ابتدا ابراز گروه ما آقاي ازقندي نشسته 

تاسف كرد كه جواناني مثل من در زندان هستند، درحاليكه مملكت در راه 
آباداني و رشد به تك تكشان نياز دارد. اولين باري بود كه از دهان يك 

شنيدم. سپس رو كرد به من گفت مثال شما بايد  بازجو كلمات مودبانه مي
كني؟ من خنديدم و  مملكت خدمت كني در اينجا چه ميبيرون باشي، و به 

گفتم شما ما را گرفتيد و زنداني كرديد. ما با پاي خودمان  نيامديم. او گفت 
خواند مملكت ما  ها شديد. آنها نمي شما خطا رفتيد و عامل دست خارجي

پيشرفت كند. بعد گفت من مداركي دارم كه متاسفانه اينجا همراهم نيست 
دهد، همين آقاي طالقاني و همين آقاي بازرگان انگليسي  ميكه نشان 

ها  هاي اطالعاتي انگليس رابطه دارند. و شماها گول اين هستند. و باسازمان
هاي شما را قبول ندارم، ولي ما به  ايد. من گفتم ضمن اينكه حرف را خورده

ه توصيه اين آقايان فعاليت سياسي نكرديم. او پرسيد اگر آزادت كنيم چ
گردم. اوكمي از تغييرات و  كني؟ گفتم مثل قبل به زندگي برمي مي

  ها صحبت كرد بعد مرا به بند برگرداند.  پيشرفت
  

  جيمي كراسي در زندان
شويم كه در زندان به جيمي كراسي معروف شد.  كم كم وارد دوراني مي

كه دوره  مشخصات اين دوره، كم شدن خشونت، شروع به آزاد كردن كساني
شان تمام شده بود ولي آزاد نكرده بودند. كم كم صحبت آمدن  وميتمحك

ها  ها ايران شد، روزنامه هيئتي از صليب سرخ جهاني براي بازديد از زندان
رسيدند، و اجازه يافتيم كه تلويزيون داشته باشيم،  تقريبا به داخل زندان مي

خياباني و اي خريد. خبر تظاهرات  براي هر اطاقي تلويزيون را خانواده
اي به زندانيان  هاي آنها مبني بر آزادي زندانيان سياسي، جان تازه خواسته

شده بود كه روزي آقاي تهراني سربازجوي معروف به  57داد. ديگر سال  مي
داخل بند ما آمد و در اطاق تلويزيون، براي زندانيان سخنراني كرد. در 

ه روي كرده و حاال هايش بطور ضمني اعتراف كرد كه ساواك زياد صحبت
ها همه نويد دوره  بردند. اين فهميده نبايد آنهمه فشار و خشونت به كار مي

  جديدي از تاريخ سياسي ايران را مي داد.  
رسيد و بعد  سبك هاي محكوميت كردن آزاد به نوبت ها، فرجي آزادي از بعد

م كه  در كردي ها تا آخرادامه يافت. ولي ما، در هر مرحله فكر مي آزادكردن
  همان مرحله متوقف خواهد شد. 

اسم مرا صدا كردند، همراه يكنفر ديگر، بردند در محلي  1357روز سوم آذر 
كردند، وسائل شخصي را مثل كت  كه وسائل خصوصي مان را نگهداري مي

گيري را تحويل دادند، و گفتند شما  وشلوار قديمي و كفش موقع دست
د و از محوطه زندان خارج شديم. آزاديد. سوار يك ميني بوس كردن

توانم احساسم را بيان كنم. احساس خوشحالي و از طرف ديگر احساسي  نمي
نامعلوم. نامعلوم از آنجهت كه مدتي بود كه حضور سنگين روحانيت در 

شد. و اين براي همه نگران كننده بود زيرا عواقب  تظاهرات مردمي ديده مي
  تحليل كند.توانست بااطمينان  آنرا كسي نمي

اي از مردمي كه  ميني بوس حامل ما دو نفر طي مسافتي در حاليكه عده 
 كردند. پشت در اوين منتظر آزادي زندانيان بودند و به دنبال ما حركت مي

 7متوقف شد، و ما را پياده كرد. پس از  در جائي خلوت و تقريبا بياباني،
زين مدت را در اوين كردم، چهار سال ا سال و سه ماه آزادي را لمس مي

  گذرانده بودم.
با استقرار حكومت اسالمي مجدداً به زير زمين خزيديم. و فقط عده قليلي 

    توانستيم جان سالم دربرده و از مملكت فرار كنيم.
  2012شانزدهم آوريل 

*  
  

      



  نويسي و تاريخ سازي نقش سند در تاريخ

 ١٧٧  108ي  آرش شماره

  

  
  

  1350ارديبهشت 
  

  مهدي فتاپور
  

  دستگيري
ديده بودمش. زندان قزل  ماشين وارد حياط ساختماني شد كه از راه دور

قلعه را بارها از بيرون تماشا كرده بودم. محوطه بزرگ خاكي كه با سيم 
اي كه زندانيان در آن زنداني بودند،  خاردار محصور بود. از بيرون، قلعه

شدند.  دادند، ديده مي سربازاني كه روي بام و چهارباروي قلعه نگهباني مي
ود دارد كه زندانيان را از داخل قلعه ديده بودم كه ساختمان مجزايي وج

برند. ماشين وارد آن ساختمان شد و ما چهارنفر را  براي بازجويي به آنجا مي
كه در صندلي عقب نشانده بودند پياده كردند و هر يك را به يك گوشه 
حياط فرستادند كه رو بديوار به ايستيم. يكي از فعاالن دانشكده علوم را هم 

فته بودند كه با نگراني يك گوشه ايستاده بود. همه چيز شناختم گر كه مي
دانستم كه خطر دستگيري باالي  كه مي در عرض چند دقيقه رخ داد. با اين

كردم كه به اين آساني يا بعبارت ديگر  چرخد، اصالً فكر نمي سر ما مي
قدر مفتي دستگير شوم. آرزوي پيوستن به فداييان پايان يافته بود.  اين
ي براي ادامه اعتراضات دانشجويي به گذشته تعلق داشت و سرفراز جوي راه

  آمدن از بازجويي، در برابر من بود. 
اي در كنار  نيم ساعت قبل با تعدادي از فعاالن دانشجويي در قهوه خانه

كرديم. بيستم ارديبهشت ماه سال  سينما راديوسيتي نشسته و صحبت مي
ارد دانشگاه شده، به تظاهرات بود، ده روز قبل از آن، پليس و 1350

ها  دانشجويان حمله و تعداد زيادي را مضروب و دستگير كرده بود. دانشگاه
هاي دوهزار و  شد تا پايان تابستان و برگزاري جشن بسته بود و گفته مي

پانصد ساله بسته خواهد ماند. با بسته شدن دانشگاه، دانشجويان پراكنده 
ان پذير نبود. مهمترين مساله ما يافتن شده و اعتراضات دانشجويي امك

هايي براي حفظ ارتباطات فعاالن دانشجويي بود. چند روز قبل  راه
انوشيروان لطفي، محمود نمازي و عطا محسني كه از فعالين اصلي جنبش 

دانستيم كه  بودند هنگام رفتن به كوه در سرِ بند دستگير شده بودند. مي
تگير كند و بايد هوشيار باشيم. عكس نه كند همه ما را دس پليس تالش مي

خورد. ما چند تن از آنان  چريك فراري در همه جا روي ديوارها به چشم مي
شناختيم. فضاي  بخصوص حميد اشرف را كه از دوستان نزديكمان بود مي

هاي  پرشور و پراميد پس از عمليات سياهكل و اعالم وجود سازمان چريك
علي آرش، سيروس سپهري و شاهرخ هدايتي فدايي خلق حاكم بود. آنروز 

هاي علني دانشجويي و در  را هم  باخود آورده بود. آنها از مخالفان فعاليت
رسيد اين  مباحث دروني دانشجويان رو در روي ما بودند ولي به نظر مي

هاي دور تعلق داشت. مثل همه ديدارهاي ديگرمان در  اختالف ما به گذشته
ا هم گپ زديم و گفتيم و خنديديم و بدون يافتن راه اين چند روز مقداري ب

  حلي براي حفظ ارتباطات از كافه بيرون آمديم.
عصر امروز) و خيابان تخت جمشيد (طالقاني  در تقاطع خيابان پهلوي (ولي

امروز) از هم جدا شديم. من و حميد رضا نعيمي و رضا خمسه و اسمعيل 
جمشيد به سمت شرق رفتيم و  ختايي و مهرداد مينوكده در خيابان تخت

ديگران (علي آرش، محمد علي پرتوي، احمد رضا شعاعي، سيروس سپهري، 
توانستم  شاهرخ هدايتي و چند نفر ديگر) مسير ديگري رفتند. آنروز نمي

  تصور كنم كه اين آخرين ديدار من با آنان است.
ن مقابل يك كيوسك تلفن جلوي داروخانه  تخت جمشيد (روبروي ساختما

شركت نفت) منتظر اسمعيل كه بايد بجايي تلفن ميزد ايستاديم. حميد و 
تر  رضا جلوي باجه تلفن بودند و من و مهرداد پشت به آنان چند متر آنطرف

ايستاده بوديم. ناگهان شنيدم كه كسي فرياد زد، ايست، حركت كنيد 
كه كنم. برگشتيم. بصيري مسئول دانشجويان در ساواك را ديدم  شليك مي

كلت را بسمت رضا و حميد گرفته. بصيري را يكبار رضا خمسه آنطرف 
ها هنگام تظاهرات دانشجويي به من نشان داده بود. او  ها ميان پليس ميله

شد كه اتفاقاً رضا خمسه را كه بدليل قد بلند و  آنروز داشت از آنجا رد مي
مهرداد را موهاي بورش قيافه مشخصي داشت ديده و شناخته بود. او من و 

شناخت ولي ما اشتباه كرديم و يك لحظه يكه خورديم و او متوجه ما  نمي
كنم. براي تصميم به فرار  نيز شد و گفت شما هم تكان نخوريد، شليك مي
العمل سريع خودم مطمئن  چند ثانيه بيشتر وقت نداشتم. من به دو و عكس

ما از بيرون بودم. روز دهم ارديبهشت بعد از حمله پليس به دانشگاه 
دانشگاه با سنگ به پليس حمله كرديم و تا شب جنگ و گريز ما ادامه 

هايم را  ها كامالً نزديك بيايند و بعد سنگ ايستادم تا پليس داشت. من مي
كردم با اينكه خطرناك بود ولي مطمئن بودم كه  پرتاب كرده و فرار مي

ا گرفته بود و چند متر توانند مرا بگيرند. ولي امروز او كلت را بسمت م نمي
كه او بتواند ما را حين فرار با تير  بيشتر با او فاصله نداشتيم و احتمال اين

بزند خيلي باال بود. من و مهرداد اعتراض كرده و گفتيم ما برا چي!؟ جواني 
كه همراه او بود فورا به سمت ما دويد و ما را برد پهلوي دو نفر ديگر و بعد 

اي بود  در صندلي عقب ماشين كه يك فولكس قورباغهما هر چهار نفر را 
بزور چپاندند. بعد بصيري از من و مهرداد پرسيد شما نگران نباشيد اگر با 

هاي  كنيم و بعد كارت ها نباشيد و مساله نداشته باشيد، فورا آزادتان مي اين
دانشجويي ما را خواست و اسم ما را پرسيد و ما اسممان را گفتيم هر دو 

  يدند و گفتند بشينيد جاتون خوبه.خند
توي حياط خيلي شلوغ بود و هفت هشت ده ساواكي در حال رفت و آمد 

ها را شناختم. دكتر جوان بود. او را هم علي آرش  بودند. يكي از ساواكي
ها به من نشان داده و گفته بود كه او دكتر جوان از  روز آنطرف ميله يك

ز اكثر بازجوها همديگر را با اسم مستعار سربازجوهاي گروه جزني است. آنرو
  كردند. و عنوان دكتر صدا مي

بازجويي و شكنجه رضا را فورا صدا كرده و بردند توي ساختمان. بعد آمدند 
پوش سوال هاي اوليه راجع به  سراغ من. يك بازجوي خيلي شيك

مشخصات شخصيم را از من كرد. حين سوال و جواب، دكتر جوان و پنج 
كي ديگر كه همگي جوان و خيلي شيك بودند وارد شدند. بازجو شش ساوا

هات بنويسي. من گفتم من  از من پرسيد آيا حاضري راجع به فعاليت
موضوعي ندارم كه نخوام بنويسم. من نماينده دانشجويان هستم و همه 

ام. من اصال  كارهام روشنه. بارها با مسئولين دانشگاه صحبت و مذاكره داشته
ام  كه شما چرا مرا دستگير كرديد. دكتر جوان از پشت زد رو شانه فهمم نمي

و گفت چند سالته. گفتم نوزده سال. گفت حاال يك نماينده دانشجوهايي 
نشانت ميدم كه ديگه بلبل زباني يادت بره و تا شصت سالگيت يادت بمانه. 
بعد دست من را پيچاند و انداخت رو يك تخت فلزي كه در اطاق بود. من 
دمر رو تخت افتادم. . بدون اينكه حرفي بزنند يا از من سوال مشخصي 

خنديدند، دست و پاي مرا  كردند و مي بپرسند در حاليكه با هم شوخي مي
ديدم و  هاي تخت بستند. من صورتم رو به تخت بود و آنها را نمي به ميله

ا كردم كه اولين ضربه كابل روي پايم نشست. م هنوز داشتم اعتراض مي
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بارها راجع به بازجويي و شكنجه صحبت كرده بوديم. دفاعيه پاكنژاد و شرح 
هايي كه به او داده بودند را خوانده و در دانشگاه پخش كرده بوديم.  شكنجه

كردم كه شكنجه يعني چندساعت درد كه بايد تحمل كرد.  من فكر مي
فرياد  تصميم داشتم كه اگر مرا هم زماني مثل ديگران شالق زدند اصال

ها همه جا از مقاومت قهرمانانه زندانيان زير  ها و صحبت نكشم. در نوشته
شد. من هم مثل همه زندانيان ديگر اين چند  شكنجه سخن گفته مي

كردم كه شكنجه را قهرمانانه تر  كردم و فكر مي ساعت درد را بايد تحمل مي
  از همه و به آساني تحمل خواهم كرد. 

زي فراتر از تصوراتي بود كه من در ذهنم از شكنجه ولي درد اين ضربه چي
ساخته بودم. ضربه دوم و سوم و .. پشت هم فرود آمد. ضربه كابل تا مغز 

كردم كه پوست پايم آتش گرفته. اصال تصور  كرد. حس مي سرم نفوذ مي
كردم كه درد شالق اينقدر وحشتناك باشد. تصميم قبليم يادم رفت و  نمي

  مان را پر كرد. فريادم تمام ساخت
اي زده بودند. دكتر جوان كه باال سرم ايستاده بود گفت امروز به  ده ضربه

  كنيم. راجع به همكاريت با خرابكارا  نمايندگي همه دانشجوها كبابت مي
خواي شهيد بشي. و بعد باز هم ضربات كابل فرود آمد. ضربات  ميگي يا مي

كه درد به   سوخت. مثل اين آمد. فقط پايم نبود كه مي پشت هم فرود مي
هايي كه خوانده بودم همه جا از  تمام بدنم رسوخ كرده بود. در نوشته

مقاومت قهرمانانه و تحقير شكنجه صحبت شده بود. نخوانده بودم جايي 
راجع به شدت درد و كساني كه نتوانستند اين درد را تحمل كنند، نوشته 

ها مرا  كرد. اگر قرار باشد ساعت يشده باشد. ولي اگر اين درد ادامه پيدا م
  توانم مقاومت كنم؟ طور بزنند، مي همين

كردند. از من هيچ چيز نگرفته بودند.  هيچ سئوال مشخصي از من نمي
مان هم راحت بود. در تظاهرات ده ارديبهشت هم دانشكده  خيالم از خانه

رژيم را  توانستند به من اتهام شركت در تظاهرات عليه فني بسته بود و نمي
بزنند. همان چند لحظه اول فهميدم كه اعترافي هم عليه من نشده و از من 
هيچ چيزي در درست ندارند. يك سال قبل يكي از دانشجويان دانشكده كه 
در ارتباط با گروهي بود كه بعد ها العال نام گرفت سر قرار موقع گرفتن 

قرار بود اطالعيه ها  اعالميه از رابطش دستگير شد. او زير بازجويي گفت كه
را براي پخش به من بدهد. من يك ماه مخفي شدم ولي بعد موضوع به نظر 

رسيد براي ساواك كم اهميت بوده و دچار مرور زمان شد. از اين بيم  مي
رسيد كه آنان اصالً از  داشتم كه اين پرونده رو بيايد ولي اين طور به نظر مي

واستند من خودم حرف بزنم و برايم خ اين موضوع اطالع ندارند. آنها مي
دانست. مثل اينكه  پرونده درست كنند. دكتر جوان از من هيچ چيز نمي

اصالً مسئوليتي در اين رابطه نداشت و اتفاقي آنجا بود و هوسش گرفته بود 
كرد و از هر جمله اي  از من بازجويي كند. او خيلي باهوش بود. سوال مي

آورد. اسم كتابخانه رسمي فوق  د در ميگفتم چند سوال جدي كه من مي
هاي مخفي كه در اين كتابخانه  برنامه كه زير نظر ما بود آمد، از كتاب

كنيم پرسيد. اسم كوهنوردي آمد، يك كاغذ  مخفي كرده و رد و بدل مي
ها  هاي كوهنوردي كه رفتي كجابود و با كي گرفت و گفت آخرين برنامه
كرد. چند نفر بودند كه  مرتب كار مي ها هم بودي. و در اين بين كابل

گرفتند و امتحان  كردند و كابل را از دست هم مي زدند. با هم شوخي مي مي
  كردند.  كردند. مثل اينكه داشتند تمرين مي مي

كشند كف پام. خيلي  بعد از مدتي ديدم يك چيز تيز مثل يك خودكار مي
راي اينكه اعصاب دردناك بود. بعدها فهميدم كه هر چند وقت يكبار ب

حس نشوند با كشيدن خودكار يا ميله آهني به كف پا دوباره اعصاب را  بي
كنند تا درد بيشتر احساس شود. بازهم ضربات ادامه پيدا كرد.  تحريك مي

شود. ولي هيچ نشاني از  هوش مي شنيده بودم كه آدم زير شالق بي
و هشيار كرده  هوشي نبود. برعكس درد ضربات همه اعصاب مرا تحريك بي

زدم. يك متكاي كثيف گذاشتند روي دهن من.  بود. من فقط فرياد مي
توانستم فرياد  زدم. نمي نفس كشيدنم سخت شده بود ولي بازهم فرياد مي

خواستند و  نزنم. نيازي نداشتم كه مقاومت كنم. اصالً آنها چيزي از من نمي
زدند  شد. آنها فقط ميدانستند كه كتمان آن نياز به مقاومت داشته با نمي

  دانم چند ضربه كابل زدند. به نظرم شصت هفتاد ضربه بود.  كه بزنند. نمي
دكتر جوان و بقيه از اطاق خارج شدند و رفتند. بعدها هم اصالً آن جماعت 

با  خورد گيرها مي  را نديدم. يك بازجوي بسيار تنومند كه هيكلش به كشتي

يم را باز كرد و گفت راه برو. پاهايم مثل لهجه غليظ آذري در اطاق ماند. پا
متكا باد كرده بود و وقتي زمين گذاشتم مثل اين بود كه دوباره زدن كابل 
به پاهام شروع شده. او هم دوباره شروع كرد به تهديد و اينكه اگر حرف 

كنيم. يك بازجوي نسبتاً كوتاه  نزني و با ما راه نيايي، چنين و چنانت مي
دانستم  شد كه بازجو به او خيلي احترام گذاشت. من نمي قدي وارد اطاق

كه او حسين زاده است. من هم كه با وارد شدن هر فرد جديدي شروع 
كردم به توضيح كه من هيچ كار خالفي نكردم. شما به اينها بگين كه  مي

دارند مرا بيخود ميزنن. از من پرسيد اسمت چيه. و وقتي من اسمم را 
اي.  ميه سياهكل را همراه با كامبيز پوررضايي پخش كردهگفتم. گفت تو اعال

بگو از كي گرفته بودي و رو به بازجو گفت اينقدر ميزنيش تا بگه. من اصالً 
اين اعالميه را نديده بودم. كامبيز پوررضايي مسئول انتخابي ما در بخش 

و  ورزش بود و من تا آنزمان با او هيچ كار مشتركي نداشتم. او اين را گفت
خواي چي كارت كنم. خودت حرف ميزني يا  رفت. بازجوم گفت حاال مي

بگم تخم مرغ داغ بيارن بكنم تو ماتحتت و از اين قبيل تهديدها. وسط 
آورد. دستش خيلي  صحبت ها هم بعضي وقت ها از مشت و لگد كم نمي

  روز مرا شالق بزند.  سنگين بود. ولي ديگر خيال نداشت آن
تهديد و نصيحت يك سرباز صدا كرد و گفت اينو ببر تو بعد از يك ساعتي 

حياط بشينه فكر هاشو بكنه. سرباز منو برد يك گوشه حياط نشاند. بزحمت 
تونستم راه برم. بخصوص كف حياط كه زماني باغچه بود، پر از سنگريزه  مي

  بود كه پاگذاشتن روي آنها خيلي دردناك بود. 
توانستم  دادن نمي ام نبود و اگر هم مي هنهار به من ندادند ولي اصالً گشن

بخورم. چند ساعت كنار ديوار نشستم. در تمام مدت چشمم باز بود. چندين 
نفر را براي بازجويي آوردند و بردند. برعكس صبح خلوت بود. يك بازجو كه 
صبح ديده بودمش رضا خمسه را براي بازجويي صدا كرد باال سر من آمد و 

شهري گفت خوب حالتو جا آوردن. اين تازه اول با لهجه التي جنوب 
ماجراست. من هم غلظت لهجه تهرانيم را باال بردم و شروع كردم به قسم و 
آيه كه آخه من حرفي ندارم كه بزنم. ما همه كارهامون قانوني و با اجازه 
مقامات دانشگاه بوده و .. او هم يك لگد بهم زد و گفت، نشاشيدي شب 

  يگه زبونت باز ميشه. درازه. چند روز د
رضا خمسه را براي بازجويي آوردند و در حاليكه يك سرباز با اسلحه پشت 

كرد، او را بداخل ساختمان بردند. چند دقيقه بعد صداي  سر او حركت مي
فريادهاي او آمد. شنيدن صداي شكنجه ديگران خيلي دردناك است. مثل 

اند. بعد از حدود يك ساعت  اين بود كه دوباره شكنجه خود مرا شروع كرده
توانست راه برود. داخل حياط يك شير آب بود.  از ساختمان آمد بيرون. مي
خواهد كمي آب بزند به صورتش، رو به من كرد  خم شد و به بهانه اينكه مي

و يك چشمك زد و من هم به او پاسخ دادم. در واقع به هم گفتيم كه 
وجه شد، حالت اعتراضي به خود ايم. سرباز نگهبان من كه مت حرفي نزده

گفتند سپهر در همين لحظه از  گرفت. بازجو كه بعدها فهميدم به او مي
ساختمان بيرون آمد و از حالت سرباز فهميد كه اتفاقي افتاده و جلو آمد و 
مرا گرفت زير مشت و لگد كه فالن فالن شده به هم عالمت ميدين. االن 

كنم و دوباره وارد ساختمان شد تا به يك  برمت زير كابل تكه تكه ات مي مي
  بازجويي ديگر برسد.

جا در حياط نشستم. خوشحال بودم كه مرا براي  من چند ساعت ديگر همان
خواهند. هوا كامالً تاريك شده بود. يك نفر از ساختمان آمد  بازجويي نمي

بيرون نگاهي به من كرد و به سرباز گفت ببرش سلول. سرباز به من گفت 
بيافت. تا قلعه نزديك به پانصد متر راه بود و من بايد با پاي برهنه  راه

كردم. هر بار پايم را روي  محوطه خاكي را كه پر از سنگريزه بود طي مي
آورد.  ها تا مغز استخوانم فشار مي گذاشتم سوزش فشار سنگريزه زمين مي

قلعه در بزرگ و قديمي قلعه با صداي گوشخراش باز شد و مرا بسمت چپ 
بردند و بعد در ديگري باز شد و من وارد راهرويي شدم. راهرويي با سقف 

هاي انفرادي را ساخته بودند. بعدها شنيدم  بلند كه در دو طرف آن سلول
ها  كه قزل قلعه كاروانسرا بوده براي ماندن شترها و اسب اين محوطه زماني

  شده.  استفاده مي
ومتر كه نصف آن بلندتر بود و حالت يك هايي بود دو متر در د ها اطاق سلول

سكو را داشت. روي اين سكو تشكي بود براي خوابيدن زنداني. باالي در 
ها بود نيمه  بود و هر سلول با يك المپ كم نور كه پشت اين ميله اي ميله
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شد. روي در هر سلول شكافي بود كه جلوش را با يك مقوا بسته  روشن مي
كه در سلول را باز  توانستند با كنار زدن مقوا بدون اين ها مي بودند و نگهبان

كنند، داخل سلول را نگاه كنند. زندان قديمي بود و فضاي آن ترسناك. 
هاي نيمه روشن، صداي پاي نگهبان كه در راهرو  سقف بلند، سلول

  شد.  پيچيد و صداي كريه در بند هر بار كه باز و بسته مي مي
كه شكنجه شده و هيچ چيزي را قبول نكرده  ينمن خيلي سرحال بودم. از ا

خواهم به دستشويي بروم. او در  بودم خيلي راضي بودم. به نگهبان گفتم مي
سلول را باز كرد. دستشويي در انتهاي راهرو بود. هنگام رد شدن مهرداد را 

كند و يك جمله  ديدم كه از داخل شكاف روي در سلول مرا نگاه مي
شدم گفت. وقتي وارد  تقويت كن هم وقتي رد ميتحسين آميز و روحيه 

دستشويي شدم، يك زنداني مسن كه در سلول روبروي دستشويي بود روي 
ام را پرسيد و به من اميدواري  ها از من، پرونده سكو رفته و از پشت ميله

داد. همان شب زنداني سلول روبروييم را ديدم كه روي سكو رفته و از پشت 
با هم صحبت كرديم. نامش كسراييان و نقاش بود.  هاي باالي در ميله

زنداني سلول كناري من هم نامش محمود نوابخش بود و در ارتباط با گروه 
دو خيلي لطف كردند و تالش كردند، روحيه  سياهكل دستگير شده بود. آن

  مقاومت را در من تاييد و تقويت كنند.
  

  
  

  اعجاز يك كالم
چند لحظه طول كشيد تا بيدار شدم. صبح زود گيري  فرداي روز دست

. ديروز تمام مدت بفكر بازجويي بودم چه اتفاقي افتاده بفهمم كجا هستم و
كه در يك چنين  و دوباره يادم افتاد كه چقدر راحت دستگير شدم. از اين

و  يناراحت شرايط حساسي دستگير شده بودم خيلي عصباني شدم. از
دانم چرا بشدت بي  ف شب قبل نمي. برخالشده بوددهانم خشك  تعصباني

منتظر بودم كه مرا براي بازجويي  كردم. روحيه بودم و احساس ترس مي
شد احساس  هر بار كه در بند با صداي كريه اش باز مي احضار كنند.

بدنم  ،كردم كه همين االن ميايند و مرا براي بازجويي احضار ميكنند مي
ودم و منتظر بازجويي بودم. در نشسته به ميلرزيد. من روي سكو رو ب

ها انتظار  دانند در چنيين شرايطي خيلي وقت  اند مي كه زندان بوده كساني
اي  تر از خود بازجويي است. در چنين وضعيت ترس زده بازجويي سخت

ديدم يك چيز كوچك از شكاف روي در بداخل سلول افتاد. من مثل 
ترسند با احتياط خم  د مياي كه از ريسمان سياه و سفي هاي مار گزيده آدم

شدم و ديدم يك تكه كاغذ لوله شده كوچك است كه روي آن چيزي با 
خط بد نوشته شده. بعدها فهميدم اين كاغذ سيگار است كه زندانيان روي 
آن با مركبي از خاكستر سيگار و كبريت و با ته چوب كبريت براي هم 

اي قرار گرفتم كه  ر گوشهفرستند. با احتياط كاغذ را برداشته و د پيغام مي
هزاران چشم گويا و لب  مد و ديدم روي آن نوشتهآ نور المپ داخل مي

من هم مثل همه فعالين دانشجويي  خاموش مرا پيك اميد خويش ميداند
سرود شده بود و ما  ،آنزمان شعر آرش را بارها خوانده بودم. بخشي از آن

دانم چه اعجازي در آن  نمي خوانديم ولي هاي كوهنوردي مي آنرا در برنامه
لحظه در اين چند كالم نهفته بود كه ناگهان مرا متحول كرد. احساس 
كردم كه نيرو و توان بتنم برگشت. احساس كردم كه قدرت دارم كه بروم 

بازجويي پس بدهم و هيچ چيز نگويم. در عرض چند لحظه من از آن آدم 
  نفس مبدل شدم. يه بيك زنداني با اعتماد بهحترس خورده بي رو

زندان عمومي بردند. در ه آنروز مرا بازجويي نبردند. مهرداد را فرداي آنروز ب 
هاي ديگري از شعر آرش بهمان گونه توسط كسي كه  چند روز بعد بيت

هيچگاه نفهميدم كيست بداخل سلول من افتاد. او را نيز بعد از ده روز 
ماه در آن سلول ماندم.  7بود  بردند و من با شعر آرشي كه او برايم فرستاده

دانم اين آشناي ناشناس من آنروز از كجا فهميد كه من باين شعر  من نمي
احتياج دارم. آيا از اينكه من بطور نسبي در آن بند بيشتر كتك خورده بودم 
مرا انتخاب كرد. آيا اين تنها يك اتفاق بود. بعدها خيلي تالش كردم كه 

بند يك زندان قزل قلعه  10در سلول شماره بفهمم چه كسي در آن زمان 
زنداني بوده. ولي او را پيدا نكردم. بعدها پس از اعدام هرمز گرجي بياني در 

، در سرگذشت او خواندم كه او آنروزها در قزل قلعه زنداني بوده. 58سال 
شايد اين آشناي من هرمز بوده و شايد هم كس ديگري. ولي بهر حال او 

  .جاز كالم آشنا كردآنروز مرا با اع
  

  سلول انفرادي
در روزهاي بعد چند بار ديگر مرا براي بازجويي خواستند. اين بار بازجويم 
كسي بود بنام مستعار خراساني. او از پرونده من مطلع بود و برخالف روز 

 هاي مشخصي مربوط به چگونگي سازماندهي اعتراضات اول سوال
پرسيد.  ها از من مي ه اين فعاليتدانشجويي و عناصر مركزي هدايت كنند

پاسخ من هم همواره ثابت بود. ما عناصر علني و نماينده رسمي دانشجويان، 
تاييد شده توسط مقامات دانشگاه بوديم و هيچ كار خالفي نكرده بوديم. من 
دو بار ديگر كتك خوردم. يكبار در حد همان بازجويي روز اول و يكبار 

ازجويي دست از سر من برداشتند و مرا در سلول كمتر. و بعد از چند بار ب
  انفرادي به حال خود گذاشتند

هاي اصلي به زندان  جمعاً نه ماه در سلول انفرادي بودم. بازجويي و شكنجه
اوين منتقل شده بود و زندان قزل قلعه به دانشجوها و يا كساني كه 

چرا مرا در  دانم كه شان تمام شده بود تعلق داشت. من نمي بازجويي اصلي
ها در زندان  اين مدت به بند عمومي منتقل نكردند. سر و صداي بچه

گيري يك  آمد و براي من كه قبل از دست كردند مي عمومي كه بازي مي
دقيقه قرار و آرام نداشتم، تحمل سلول انفرادي خيلي دشوار بود. براي 

ير نان كردم. با خم خودم برنامه ريزي كرده بودم. چند ساعت ورزش مي
كردم. در يك سو در  مهره شطرنج درست كرده و با خودم شطرنج بازي مي

موضع يك بازيگر تهاجمي ريسك پذير و در سوي ديگر در موضع يك 
  بازيگر محافظه كار و تدافعي. 

در برخي موارد يك هم سلولي داشتم. انفرادي دو نفره با سلول يك نفره 
س نابدل (برادر عليرضا نابدل) كه كيفيتاً متفاوت است. بيست روز با يون

بخاطر برادرش دستگير شده و شكنجه شديدي شده بود بودم و حدود يك 
ماه با محمود سروقدي هم سلول بودم. او فعاليتش در عرصه هاي هنري 
ادبي و در گذشته از دوستان نزديك پويان بود. او در دانشگاه تبريز درس 

گذار سازمان فداييان را در اين دانشگاه خوانده بود و تعدادي از اعضاي بنيان
شناخت. او را در تبريز دستگير كرده و بشدت شكنجه شده بود. پاهاي او  مي

چند بخيه خورده بود. آنقدر او را كتك زده بودند كه پايش باد كرده و بعد 
تركيده بود. چند جاي بدنش را سوزانده بودند. او هيچ ارتباطي با فدائيان 

هاي فرهنگي ادبي پويان و  او از گذشته و مربوط به فعاليت نداشت. شناخت
نابدل و دهقاني بود. به همين دليل حرفي نداشت كه بزند. ولي زير شكنجه 
وادار شده بود كه بپذيرد كه با پويان و نابدل در رابطه است. از او قرار 

د كه خواسته بودند و او بعد از مدتي زير شكنجه يك قرار دروغ گفته بود. بع
كسي سر قرار نيامده بود، مجددا او را برده بودند زير شكنجه. او گفته بود 

اي ندارد. مجددا زير  كه مجبور شده رابطه با سازمان را بپذيرد و رابطه
شكنجه وحشيانه قرار گرفته بود و دوباره يك قرار دروغ گفته بود تا يكي دو 

ديگران متوجه شده بودند روز از بازجويي خالص شود. باالخره با دستگيري 
كه او فعاليت سياسي ندارد و آشناييش با رهبران فدايي مربوط به 

هاي اجتماعي ادبي گذشته بوده. او مدتي در بيمارستان بستري بود.  فعاليت
پايش را عمل كرده بودند. او آدمي بود با مطالعه و پر معلومات. هم سلول 
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ود كه در آندوره زندان نصيب من هايي ب شدن با نابدل و سروقدي از سعادت
  شد.

مرا به بازپرسي ارتش براي شركت در دادگاه بردند. من  51اوائل ارديبهشت 
ام نبود. آنروز بخشي از افراد گروه  گونه فعاليت غيرقانوني در پرونده هيچ

موسوم به ستاره سرخ را براي دادگاه آورده بودند. عبداهللا قوامي از افراد اين 
دام محكوم شد. صدور حكم اعدام براي او همه ما را متاثر كرده و گروه به اع

بعد  51فضا را تحت تاثير خود قرار داده بود. من روز دهم ارديبهشت سال 
  .از يكسال بدون محكوميت از زندان آزاد شدم

  

    
 1352زندان كميته 

  دستگيري:
را ديدم كه چشمم را باز كردند، از پنجره حياط مدور ساختمان  بمحض اين

اند. من قبالً اين زندان را  و مطمئن شدم كه مرا به فلكه شهرباني آورده
نديده ولي وصف آنرا شنيده بودم. خوشحال شدم و تصور كردم كه نبردنم 

هاي  كردم كه بازجويي به زندان اوين يك نشانه مثبت است. من تصور مي
تم كه با شكل دانس گيرد و نمي اصلي مثل گذشته در زندان اوين صورت مي

هاي اصلي از اوين به  گيري كميته مشترك بين ساواك و شهرباني، بازجويي
شد، منتقل شده.  اين زندان كه حاال زندان كميته مشترك ناميده مي

شد  فرستادند خيالم راحت مي وسايلم را تحويل گرفتند. اگر مرا به سلول مي
ر ارتباط با سازمان رو گيري من بدليل ارتباطم با سازمان نيست. اگ كه دست

شب بود ولي حتما مرا مستقيم براي  12شده باشد، هر چند ساعت 
خواستند و يك  بردند. در چنين حالتي آنها از من حتماً قرار مي بازجويي مي

  دادند. مرا به سلول فرستادند. دقيقه وقت را از دست نمي
تم داد و مرا پاسبان همراهم دم در سلول چشمم را باز كرد و دوتا پتو دس

هول داد تو سلول و گفت كار داشتي در بزن. اگر صدا بزني مستقيم 
ميفرستمت اطاق بازجويي. سلول يك اطاق حدوداً يك متر و هشتاد در دو 

شد.  و نيم متر بود. اول مهر بود. دلم گرفت. از اين بدشانسي بدتر نمي
ه. براي ترين لحظه دستگير شده بودم. آنهم چقدر ساد درست در حساس

چي مرا گرفته بودند. من يك سال و نيم بود كه از زندان آزاد شده بودم. 
هاي علني عقب كشيده بودم و از آذرماه سال  يك سال بود كه از فعاليت

كردم. يك  پيش بعد از وصل شدنم به سازمان كامال دست بعصا حركت مي
جويي سال قبل ما در گروهمان تصميم گرفتيم كه من در كارهاي دانش

هاي اصلي گروه از كارهاي دانشجويي كنار بكشند.   باقي بمانم و بقيه بچه
يك از كساني كه من در  من در رابطه با فعالين دانشجويي بودم ولي هيچ

رابطه با آنها بودم دستگير نشده بود و امكان اينكه اسم من از اين طريق در 
  ها مطرح شده باشد وجود نداشت.  بازجويي

بردند بازجويي و بايد  زديكي هاي صبح نخوابيدم. فردا منو ميآنشب تا ن
زدم كه چه احتماالتي براي دستگيري من وجود دارد. صبح روز  حدس مي

قبل از دستگيري حميد اشرف را ديدم. ديدار ما چند دقيقه بيشتر طول 
نكشيد. من بايد مسيري را در خيابان منيريه هر روز در ساعت معيني براي 

دانشگاه ميرفتم. اين مسير براي چك كردن من بود كه رفقا  رفتن به

مطمئن باشند من سالمم و حميد سر قرار من كه آنروزها بيشتر حوالي سه 
راه آذري بود بيايد. ولي او در همان خيابان منيريه مستقيم آمد سراغم. او 
به من گفت روز چهارم مهر قرار تدارك نهايي براي پيوستن به زندگي 

كني و قراري براي دادن به انوشيروان لطفي و محمود  را اجرا ميمخفي 
نمازي برايم مي آورند كه به آنها بدهم. هر سه ما قرار بود روز هشتم مهر 
مخفي شويم. قبال به من گفته بود كه من قرار است در يك تيم سياسي 
تحت مسئوليت خود او با مسئوليت هدايت فعاليت هاي دانشجويي 

اي  شوم و انوش و محمود ميروند تيم هاي ديگر. بار ديگر جملهسازماندهي 
گفتند ماشال)  را كه هر بار ميگفت تكرار كرد. ماشال (در دانشگاه به من مي

شما دارين رو پاشوره راه ميرين بپا پاتون ليز نخوره. قبال به من گفته بود 
شناخته شده هاي علني و  كه اين اولين تجربه سازمان براي كار كردن با آدم

است و اگر اين تجربه شكست بخورد، ضربه سنگيني براي سازمان است. 
  ولي من پام رو پاشوره ليز خورده بود. به خودم هزار بار لعنت فرستادم.

آنشب با حميد قرار داشتم. موضوعي پيش آمد كه با هم بگو مگومان شد. 
خانه ماشينم  هاي من عصباني بسمت خانه رفتم. تو خيابان منيريه نزديكي

خراب شد. از عصبانيت داشتم منفجر ميشدم. اصال حوصله نداشتم كه در 
اين چند روز آخر بخشي از وقتم صرف بردن ماشين به تعميرگاه شود. 

رفتم خانه از  ماشين را گذاشتم و پياده رفتم بسمت خانه. هميشه وقتي مي
بود با ماشين  مان كه تو يك كوچه بن بستي تو خيابان اميريه جلوي خانه

دانستم كه اگر بخواهند  كردم. مي طبشدم و سر كوچه را چك مي رد مي
قدر عصباني و در  توانند بايستند. آنشب آن خانه را كنترل كنند، كجاها مي

فكر بودم كه مستقيم رفتم بسمت خانه. وارد كوچه شدم يادم افتاد كه توي 
لحظه ديدم كه دو نفر  آن نقطه كور يك ماشين پارك كرده بود و در همان

دقتي و اشتباه  خواستم به اين بي پشت سر من وارد كوچه شدند. هر چه مي
  توانستم. خود فكر نكنم نمي

مرا براي بازجويي صدا زدند. سلول من طبقه دوم فلكه بود. در يك اطاقي 
در همان طبقه توي فلكه چشمام را باز كردند. يك بازجوي خوش تيپ و 

ز نشسته بود. گفت من پارسا هستم. از تيپ بازجوهايي خوش زبان پشت مي
شد فهميد لومپن و الت و لوت نيست. خوش  كه در همان اولين كالم مي

صحبت بود و احتماالً تحصيل كرده. گفت من اميدوارم كار ما به تخت و 
هات را بنويسي.  شالق نكشد و شما خودت با ما راه بياي و مشروح فعاليت

بودي و ميدوني كه اين نوع صحبت كردن ما فقط وقتي ادامه تو قبالً زندان 
پيدا ميكنه كه خودت بخواي. من هم گفتم كه من تازه يك سال و نيمه كه 

هاي فرمال را از من  ام. او سوال از زندان بيرون آمدم و هيچ كاري نكرده
بينيم. فكرهاتو  كرده پرونده را تكميل كرد و گفت برو سلول همديگر را مي

  بيني. ب بكن وگرنه يك چهره ديگر از من ميخو
پاسبان مرا برد يك سلول ديگر در همان طبقه. يك زنداني در اين سلول 

كه خيلي وقت بود كه در  بود. از ورود من خيلي خوشحال شد. مثل اين
اهللا مصلي نژاد است. پاهايش  سلول انفرادي تنها بود. گفت اسم من عزت

ورده. در چند محل موهاي سرش ريخته بود داد كه خيلي كتك خ نشان مي
دانستم اين نوع موي سر ريختن مال فشار عصبي خيلي باالست. در  و مي

رابطه با احمد رضا كريمي دستگير شده بود. بيرون زندان شنيده بودم كه 
احمد رضا كريمي عامل دستگيري چند صد تن بوده. او آدمي بود مطالعه 

زود با هم دوست شديم و او برايم كرده و خيلي خوش صحبت. خيلي 
تعريف كرد و تعريف كرد. از خودش، شغلش و .. از عطار و سيمرغ و 
شاهنامه و .. دو روزي كه با هم بوديم من اصالً احساس نكردم كه در سلول 
انفرادي هستم. من هم به او گفتم كه از فعالين جنبش دانشجويي هستم و 

كنند. وقتي دو  ماً چند روز ديگر آزادم ميام كه  نگران باشم. حت كاري نكرده
هاي من فكر  روز بعد مرا براي بازجويي صدا كردند او بر اساس صحبت

دانستم كه  كنند و خداحافظي گرمي با من كرد و من مي كرد مرا آزاد مي مي
  برند و نه آزاد كردن. مرا براي كتك زدن مي

پشت ميز بلند شد و گفت به محض اينكه وارد اطاق بازجويي شدم، پارسا از 
حرف ميزني يا نه. گفتم راجع به چي حرف بزنم. يك ورقه از روي ميزش 
برداشت و آورد باال و گفت راجع به اين كروكي. من چشمم خيلي تيز بود و 
از همان دور ديدم كه رو ورقه سه تا دايره است و آن باال نام منه كه بدونفر 

نكنه آن دو نفر حميد و انوش  ديگر وصل ميشم. شبيه خط حميد بود.
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باشند. گفتم اين چيه. به پاسباني كه منو آورده بود گفت ببنديدش. گفتم 
برا چي و سعي كردم مانع از اين بشم كه منو به تخت ببندد. از سر وصداي 
من يك بازجوي گردن كلفت شالق بدست وارد اطاق شد و با همان شالق 

دنم تير كشيد و بعد منو بلند كرد و آنچنان بر ران پام كوبيد كه تمام ب
ام و پاهايم  انداخت رو تخت و پاسبانه هم يك مشت محكم خواباند تو چونه

را به تخت بست. دست هام را نبستند و من بشكل نشسته رو تخت بودم. 
بدون اينكه حرفي بزند شروع كرد به كابل زدن به كف پاهايم كه به تخت 

سه بار بازجويي شده و كابل  50در سال گيريم  بسته بودند. من در دست
دانستم درد شالق چقدر سنگين است. با وجود اين مثل  خورده بودم و مي

كه درد كابل و سنگيني آنرا فراموش كرده بودم. ضربات كابل كف و  اين
ترين  كرد. كابل كف پا دردناك سوزاند و تا مغز سرم را داغ  روي پايم را 

هاي ديگر نظير سوزاندن و ناخن  ك بود. شكنجهشكنجه مورد استفاده ساوا
رسيد و امكان تداوم نداشت و زنداني يا  پا كشيدن و .. خيلي زود به اوج مي

ها تخليه اطالعاتي باال  شد و يا امكان مرگ او قبل از به قول آن بيهوش مي
  زدند. بعد از  بود. چند بازجوي ديگر هم آمدند توي اطاق. بدون مكث مي

ت ضربه پارسا باال سرم آمد و گفت ارتباطت لو رفته. بيخود حدود بيس
خواهيم. اسم رابط و قرار. من هم  مقاومت نكن. فقط ما از تو يك چيز مي

دوباره شروع كردم به قسم و آيه كه آخر من با كسي ارتباط ندارم كه بخوام 
شد  پنهان كنم. و ضربات كابل دوباره شروع شد. يواش يواش برام قطعي مي

كه اين بازجويي خيلي جديتر از بازجويي بر اساس يك حدس و يا براي 
بلوف است. بيش از ده بازجو توي اطاق بودند. دو بازجو در دو طرف ايستاده 

زدند. بعد از هر  بودند و به تناوب با تمام نيرو كابل را به كف و روي پا مي
تا اعصابم كشيدند،  چند ضربه يك ميله آهني شبيه خودكار كف پايم مي

حس نشوند و درد را بيشتر احساس كنم. بعد از  بيشتر تحريك شود و بي
مدتي كه شايد كمتر از نيم ساعت بود ولي به نظر من چند ماه طول كشيد، 
پايم را باز كردند و گفتند راه برو. پاهايم مثل متكا باد كرده بود. راه رفتن 

لي با زدن شالق به ران و روي آن بهمان اندازه كابل خوردن دردناك بود و
ام وادارم كردند كه راه بروم. پارسا دوباره به من گفت، ما از ارتباط تو  كشاله

مطمئنيم بيخود سعي نكن ارتباطت را كتمان كني. امروز آنقدر كتك 
دوني كه مقاومت  ميخوري تا اسم رابطه و قرار را بگي. تو زندون بودي و مي

كشيم بيرون.  الخره از زير زبانت قرار را ميفايده است. ما با زير شالق بي
ترين بازجويي است. وقتي بازجوها از  دانستم كه بازجويي قرار، سخت مي

ارتباط يك نفر و قرار داشتن او با چريك ها مطمئن باشند، برايشان زمان 
اي براي به حرف وادار كردن متهم  اهميت دارد و از اعمال هر نوع شكنجه

كنند. قرائن شبيه بازجويي قرار بود. اين  ان خودداري نميترين زم در كوتاه
تعداد بازجو و شروع بازجويي با اين خشونت و ضربات كابل به بازجويي قرار 

خورد ولي چطور ممكن است. من سه روز بود زندان بودم. يعني در اين  مي
م. اند من با سازمان رابطه دار اند و تازه فهميده مدت كسان ديگري را گرفته

كي گفته. فقط حميد و انوش از ارتباط من خبر داشتند. در باال هم من در 
سال دو هفته با يوسف زركاري يكي دوماه با نسترن آل آقا در رابطه  اين يك

دانستم  بودم و از اسفند سال قبل با حميد اشرف وصل بودم. من بعيد مي
اي كه پارسا  فرهكه هيچ يك از آنها زنده بدست دشمن بيافتند. كروكي سه ن

آمد جلو چشمم. ممكنست آن  همان اول از دور نشانم داده بود، مرتب مي
  كروكي واقعي باشد؟

دوباره بستند و شروع كردند به زدن. يكي از آنها يك بازجويي بود بنام 
رسيد به ديگران ارشديت دارد. آمد باالي سرم و چندتا  هوشنگ. به نظر مي
شروع كرد يك رديف فحش. من تا حاال نديده ام و بعد  مشت زد زير چانه

بودم كه يك نفر بتواند بدون مكث مثل يك بحر طويل ده پانزده فحش 
تو خواهر فالن و مادر "آبدار خواهر و مادر فالن را بدون مكث رديف كند. 

. من ميخواستم دوباره نوار بخدا من .. را "كني با كي طرفي فالن فكر مي
خوام تو حرف بزني. هر  شو فالن فالن. من اصال نميبگذارم كه او گفت خفه 

وقت خواستي قرارت را بگي دستت را بيار باال. دوباره كابل شروع شد. من 
هم بعد از چند كابل دستم را باال آوردم. كابل قطع شد و بعد هوشنگ جلو 
آمد و گفت كجاس قرارت. و من هم شروع كردم دوباره كه به خدا ... و 

تونستم درد را  اي آبدار و مشت و لگد او و ضربات كابل. نميه دوباره فحش
تحمل كنم دوباره دستم را بردم باال و گفتم ميگم ميگم. و دوباره همان 

صحنه قبلي. اين صحنه چند بار ديگر تكرار شد. يك بازجوي ديگر آمد 
باالي سرم بنام رضوان. شلوار منو زد پايين و يك كبريت روشن كرد و برد 

لتم. من پام را تكان دادم. يك ذره سوخت ولي كبريت خاموش شد. طرف آ
در واقع خودش هم كبريت را طوري نگاه داشته بود كه كبريت خاموش 

دانستم  بشه. كبريت دوم را آتش زد و دوباره همين كار را تكرار كرد. من مي
 هوش شوم و بعد هم سوزانند، چرا كه فوراً ممكنست بي كه آنها آلتم را نمي

شود و  كند امكان ادامه بازجويي و شكنجه از آنها سلب مي چون چرك مي
ميرد يا اگر بخواهند او را زنده نگاه دارند بايد او را به  زنداني يا مي

خيلي ها را كه  50افتد. سال  بيمارستان بفرستند و در بازجويي او وقفه مي
ز دستگير ها بخصوص توسط شهرباني باالخص در تبري در رابطه با چريك

دانستم كه اين  شده بودند سوزانده بودند. ولي به همان داليلي كه گفتم مي
هاي جدي و سنگين مثل بازجويي قرار معموال بكار  روش را در بازجويي

خواستم  واكنش نشان ندهم و امكان ادامه اين بازي را از او  گيرند. مي نمي
دار كردن من به واكنش سلب كنم. ولي از كجا معلوم كه اين احمق براي وا

كبريت را نگاه ندارد و يك سوختگي عميق را موجب نشود. براي من بازي 
چندش آوري بود. يك قوطي كبريت كامل را براي اين بازي خالي كرد. 

سوخت ولي سوختگي  ام  پوست چند جاي رانم و يك كم از آلت و بيضه
ديدم كه از  او ميعميق نبود و دردش از درد كابل كمتر بود. من در چهره 

برد. و خود اين  اين بازي و تقالي من و درد و چندشي كه داشتم لذت مي
كرد. نيم ساعتي كه او اين بازي  حالت او، چندش و نفرت من را تشديد مي

برد نقشي در شكاندن من نداشت و حتي شايد برعكس روحيه  مي را پيش 
  مقاومت را در من تشديد كرد. 

صورتي ظريف و خيلي خوش تيپ و خوش لباس آمد يك بازجوي جوان با 
زد. تيپ صحبت و رفتارش اصال  باالي سرم. خيلي مودبانه و خوب حرف مي

اي  داد. گفت منو باز كنند و ده دقيقه لومپني نبود و تحصيل كرده نشان مي
باهام صحبت كرد. از همه پرونده من خبر داشت. حسابي از من از وضعيت 

از ورزشكاربودنم، از اينكه توان آنرا داشتم كه اعتماد  درسيم، از باهوشيم،
دانشجوها را جلب كنم و آنها به من راي داده بودند صحبت كرد و باصطالح 

امروز براي تو روز تصميم گيري "هندوانه زير بغلم گذاشت و بعد گفت 
هاي آينده بروت بسته ميشه. تو خوب  است. اگر مقاومت كني همه راه

ها وادارت  تواند زير شكنجه مقاومت كند و باالخره اين سي نميداني كه ك مي
. كلي به "ها رحم ندارند. از كشتن تو هم ابا ندارند كنن حرف بزني. اين مي

داد و ادامه داد  بازجوها بد و بيراه گفت و خودش را در سمت من نشان مي
ني سبك ها بروت باز ميشه. به تو يك زندا ولي اگر قرارت را بگي همه راه"

دوني و هم من مطمئنم كه تو پيشرفت  ديم و بعدش هم خودت مي مي
توني تو اين مملكت وزير بشي. زندگي خودت را تباه نكن.  كني. تو مي مي

هايي كه چون خودشون رفتن تو اين راه و امكان بازگشت ندارند و  بفكر آن
ه داره دوست اند نباش. آن چريكي كه با تو رابط تو را هم به اين راه كشيده

رفتي به آنها  گرفتيم تو مي تو نيست دشمن توست. ما اگر تو را نمي
من با اين بازي بازجوي خوب و بد كامال "شدي.  پيوستي و كشته مي مي

ام را دوباره تكرار كردم. او گف خود داني و رفت.  آشنا بودم و نوار قسم و آيه
ضور داشت و هر چند تا آخر بازجوييم او همواره در حاشيه بازجوييم ح

  شد. ساعت يكبار اين بازي و گفتگوي ما با كلمات ديگري تكرار مي
با رفتن او دوباره منو به تخت بستند و شروع كردند به زدن. من ديگر 

ام ولي هنوز فكرم فقط متوجه مقاومت بود. فرصت  مطمئن بودم كه لو رفته
ز انكار، براي ادامه كردم كه يك ذره فكر كنم و راه ديگري به ج پيدا نمي

خواستند. در ذهن من اين  مقاومت پيدا كنم. آنها از من حميد اشرف را مي
موضوع مثل يك در آهني بود كه قفل سنگيني كه امكان بازشدن آن نباشد 
روي آن نصب شده بود. فشار درد برايم غير قابل تحمل شده بود. شايد اگر 

ين پذيرش يا رد آن زير اين خواستند ذهن من ب هر چيز ديگري از من مي
شد. ولي گفتن قرار حميد اشرف. نه . اين  فشار سنگين دچار ترديد مي

  توانستم فكر كنم.  امكان نداشت و حتي در گوشه ذهنم به آن نمي
كردم ديگه  ها فكر مي وقت  اي رسيده بود كه بعضي ضربات كابل به مرحله

خواستند. در اوج ضربات  ميتونم تحمل كنم. ولي آنها حميد را از من  نمي
دانم  يك لحظه احساس كردم كه درد از من دور شد و دلم ضعف رفت. نمي

بيهوش شدم يا نه فقط ديدم كه هوشنگ باالي سرم هست و دارد با مشت 
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كه  ام. اين وسط نفهميدم چه شد. پايم خوني بود. مثل اين ميزنه زير چانه
هاي جمع  يده بود و خون مردهپوست كش آمده در اثر ورم، پوست پايم ترك

بستند دور پام. تمام  شده زده بود بيرون. داشتند يك چيزي شبيه پارچه مي
آن قسمت اطاق خوني شده بود. پارسا داد زد يك پاسبان بياد اينجا را تميز 
كنه. دست منو باز كردن. پارسا بهم گفت پاشو برو سلول فكر هاتو بكن. اين 

خواستند منو به سلول بفرستند. بعد از  ني ميتازه شروع شكنجه بود. يع
هاي ديگر فلكه هيچ كس نبود. همه بازجوها تو اطاق ما  ظهر بود. در اطاق

كردند. من  كس ديگري در آن طبقه بازجويي نمي بودند. مثل اينكه از هيچ
با زحمت زياد خود را روي زمين كشيدم و تا دم در بند آمدم. پارسا پشت 

جوري مقاومت كني.  خواي همين خواي چكار كني. مي ميسرم آمد و گفت. 
آري. اين تازه  داريم. تو تا شب زير شكنجه دوام نمي ما دست از سرت برنمي

شروعش بود و .. من هم دوباره نوارم را گذاشتم. او گفت برو سلول فكرات را 
ا بكن. نگهبان در را باز كن اينو ببر سلول. نگهبان در را بازكرد. يعني آنه

خواستند به من استراحت بدهند؟ ممكنه آنها در اينكه من رابطه دارم  مي
شك كرده باشند؟ ممكنه آنها بخواهند دوباره  منبعشون را چك كنند؟. 
بازجويي قرار، توش استراحت نداره، پس چي شده؟ از خوشحالي داشتم پر 

پارسا منو  آوردم. نگهبان آمد و در را بازكرد و من تا خواستم برم تو. در مي
گرفت زير مشت و لگد كه من تو را حاال شناختم. تو همان فالن فالن 

كشي. و دو تا پاسبان صدا  داري منو مي مي اي هستي كه فردا كلت بر شده
كرد تا منو دوباره ببرن اطاق بازجويي و ببندند به تخت. من نفهميدم كه 

بوجود آمدن اين اميد  كرد كه اين مانور پارسا براي چي بود. آيا او تصور مي
افته و بعد، از بين رفتن اين اميد امكان شكستن  كه در بازجويي وقفه مي

  ده؟ منو افزايش مي
  
  

  
  
  

كابل زدن دوباره شروع شد. رضوان با يك گازانبر رفت سراغ ناخن شصت 
پام. اول چند بار با سوزن زد زير ناخن هام. من شنيده بودم كه اين شكنجه 

است ولي درد كابل آنقدر شديد بود كه اين درد در برابرش خيلي دردناك 
هام. دردش  قابل تحمل بود. بعد با گازانبر شروع كرد ور رفتن به ناخن

خيلي شديد بود. يك فشار سنگيني به تمام بدنم آمد. فقط شصت پام نبود 
هاي بدنم منقبض شده و درد گرفته بود. ولي  آمد. همه ماهيچه كه درد مي

يلي زود آمد بيرون. نميدانم هميشه ناخن كشيدن اينطوراست يا ناختم خ
ها از قبل از ته، ريشه ناخن را صدمه زده بودند يا اينكه رضوان  اينكه شالق

كار را كرد. همين عمليات با آن يكي ناخنم شروع شد  ناشي بود و سريع اين
 و البته وسطش همان صحبت هاي تكراري بين من و آنها كه از صبح تا

  شد. حاال مرتب رد و بدل مي
خوردم. مطابق  شد. من از صبح تا غروب داشتم كتك مي داشت غروب مي

قوانين چريكي، چريك موظف بود چند ساعت مقاومت مطلق كند و مثال 
خانه را نگويد ولي مقاومت مطلق من بيش از مقدار مقرر طول كشيده بود. 

رابطه و گفتن يك قرار  من افتاده بودم روي دنده لج. فكرم حول پذيرش
دانستم كه اگر االن هم اين كار را بكنم آنها  گشت. مي دروغين نمي

اي ندارد. ديگر شكي نداشتم كه ارتباط من  گويم و فايده فهمند دروغ مي مي
زدند برايم كامال  هايي كه وسط شكنجه، بازجوها مي لو رفته و از حرف

اي از  پاره"ار راجع به كتاب روشن شده بود كه موضوع چيست. پارسا چند ب
اين كتاب هيچ جا پخش نشده بود و تازه  "تجربيات چريكي سوال كرد.

ها و روابط نزديك بود. هيچ خانه  چاپ شده و تنها براي استفاده خود چريك

ها لو نرفته بود و احتماال ساواك هم از اين كتاب  تيمي چريكي در آن ماه
آن كشيده شده بود، اطالعي نداشت. كه زحمت زيادي براي نوشتن و چاپ 

هاي تيمي و يا قرار  در اين كتاب تعدادي از عمليات چريكي و فرار از خانه
هاي لورفته بطور مشروح توضيح داده شده و نقاط ضعف و ايرادهاي حركت 
مشخص شده بود. من شب آخر اين كتاب را براي حميد برده بودم. به 

لي همزمان يا بعد ازمن دستگير كرده و احتمال قوي آنها حميد را بيك دلي
اند. كتابي كه نشانه روشني است از ارتباط مستقيم  اين كتاب را از او گرفته

ها و او مجبور شده زير شكنجه بپذيرد كه من در رابطه با سازمانم.  با چريك
بخصوص اگر ما را همزمان دستگير كرده باشند، او از دستگيري من مطلع 

شوم  رده كه من بعد از اطالع از دستگيري او فورا مخفي مينبوده و فكر ميك
كند. سناريويي كه بطور واقعي رخ داده بود و من  و خطري مرا تهديد نمي

  كامل و دقيق همه اتفاقات را حدس زدم. 
گفتم ولي چطور. من  كردم و يك قرار دروغ مي بايد يك فرصتي پيدا مي

شود و بعد از حاضر  يي تمام نميدانستم كه با گفتن قرار دروغ بازجو مي
نشدن فرد سر قرار بازجويي مجددا از سر گرفته خواهد شد. چطور 

توانستم دروغي سر هم كنم كه آنها بپذيرند. گفتن يك قرار دروغ، اول  مي
يافت ولي بازجويي راجع به  ماجرا بود. بازجويي سنگين قرار، خاتمه مي

. هوا تاريك شده بود. منو از تخت شد فعاليت و ارتباطات ما تاره شروع مي
باز كردند و بردند توي فلكه. يك بازجوي خيلي گردن كلفت يك دستم را 
از پايين و دست ديگرم را از باالي شانه پيچاند و از پشت بهم دستبند زد 
(دستبند قپاني). بعد دستبند را تا حد ممكن باال كشيد. طوري كه روي 

ها محكم كرد. فشار از يكسو  را به يكي از ميلهنوك پاهايم ايستاده بودم و آن
هام. اگر  آمد و از سوي ديگرروي كتف و شانه روي پاهاي آش و الشم مي

آمد روي  خواستم بپاهايم استراحت بدم و يا كمتر فشار بياورم، فشار مي مي
رن و درد در اين  كردم كه دارند از جا در مي ها و احساس مي كتف و شانه

خواستم روي نوك انگشتان و پاهايم  يلي شديد بود و اگر ميقسمت بدنم  خ
كرد.  ام مي موقع خورده بودم ديوانه هايي كه از صبح تا آن بايستم، درد كابل

كردم. صدايم در  زدم و نه ناله مي حال شده بودم. ديگر نه داد مي بي
م آمد. نميدانم چه مدت در همان حالت ماندم. بازجوها منو به حال خود نمي

آمد بيرون ولي  رها كردند و براي شام خوردن رفتن توي اطاق. بوي غذا مي
كردم گرسنگي بود. يكي از بازجوها چند بار  من تنها چيزي كه حس نمي

داد. مچ  گرفت و حركت مي ها مي آمد سراغم. دستهام را از نوك انگشت
رد كه خواهد نگذا دانستم مي آمد. مي بند و درد مي كشيد به دست دستم مي

هام بي حس شود ودرد را كمتر احساس كنم. بعد در همان حالتي كه  دست
ايستاد. با  آمد با هيكل بسيار بزرگش روي پايم مي سيگار به لبش بود مي

چرخاند. دهنش بوي الكل خيلي  داد و مي هاش به پام فشار مي كونه كفش
ي انرژي بودم. حال و ب زدم و نه اعتراض. بي داد. من نه فرياد مي غليظي مي
كه دارد مرا  كردم. خيلي حالت حيواني داشت. از اين هاش نگاه مي توي چشم
برد. من اين حالت را كه در او و رضوان ديده بودم  دهد، لذت مي زجر مي

دادند  ها وظيفه انجام مي مثال در پارسا و يا فرداي آنروز در تهراني نديدم. آن
  م چندش آور و تنفر برانگيز بود.بردند و همين براي و اين دو لذت مي

كه فشار خونم افت  شود. مثل اين متوجه شده بودم كه حالم مرتب بدتر مي
شد.  كرده بود. حالتي مثل حالت استفراغ داشتم. درد داشت از من دور مي

آمد از  ام كرد. به نظرم مي آخرين بار كه او آمد سراغم بيشتر از هر بار اذيت
كنم عصباني بود. حال اونو نداشتم  اكت اونو نگاه ميحال و س كه من بي اين

كه زودتر دست از سرم بردارد يك كم داد و بيداد كنم. حالم  كه براي اين
كنم خسته شد و منو ول  شد. او از اينكه من داد و بيداد نمي مرتب بدتر مي

كرد و رفت تو اطاق. يك لحظه متوجه شدم كه كنترل خودم را از دست 
هاي فلكه مدور زندان در طبقه  ارم را كثيف كردم. من به ميلهداده و شلو

دوم بسته شده بودم. شنيدم كه يكي دو تا بازجو دويدند و گفتند مواظب 
ها يك كم آنطرفتر از  باشين. كسي آن پايين نباشه. بعد ديدم كه كنار ميله
ام. يك آدم تنومند كه  جايي كه مرا بسته بودند روي زمين دراز كشيده

يار بود روي  گويند دكتر بند و در واقع يك پزشك عدها فهميدم به او ميب
هايم نشسه و يك آمپول دستشه. نفهميدم كه چه آمپولي بود و كي  سينه

بهم آمپول زده بود. بعد بلند شد و چند كلمه با بازجوها پچ پچ كرد. من 
بان قوي دانستم كه چه اتفاقي افتاده. دو تا پاس حال بودم و نمي هنوز بي
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هيكل آمدند زير بغل منو گرفتند و در همين حالت بردند طبقه سوم. وارد 
بند شدند و بعد منو بردند مستقيم گذاشتند توي دستشويي. بعد چند 

هاي مذهبي  زنداني آمدند. يكي از آنها را فوري شناختم. علي بود از بچه
آمد و گفت من  دانشكده. او با ناراحتي منو نگاه كرد و رفت. يك نفر ديكر

نبي هستم. جنوبي بود و بعدها فهميدم كه دزفولي است و قبال هم زندان 
بوده. او به اتفاق يك زنداني خيلي جوان ديگر كه از لهجه اش معلوم بود 
بچه جنوب شهر است و اسمش داوود مدائن بود با  مهرباني مرا شستند و 

سلول عمومي بود با بعد همه كمك كرده منو بغل كردند بردند سلول. يك 
دوازده زنداني. فردي كه پايين ديده بودمش و بهشت ميگفتند دكتر، چند 

  پسر تو با اين الغريت "لحظه بعد آمد. لهجه غليظ گيلكي داشت. گفت 
. بعد "خيلي خوش بنيه هستي. من فكر كردم كه تمام كردي، ولي برگشتي

ناراحت "د و گفت با دقت پوست اضافي پايم را چيد و آنرا پانسمان كر
گويد و  دانستم كه دروغ مي مي "نباش. بازجوئيت تمام شد، راحت بخواب.

من فقط چند ساعت استراحت دارم تا خطر مردنم برطرف شده، تجديد قوا 
كنم و آنها بتوانند بازجويي را دوباره از سر گيرند. زنده مانده بودم. معموالً 

كرديم تا زنده  سيانور حمل مي ما بعد از مخفي شدن براي فرار از شكنجه
دستگير نشويم و نتوانند زير شكنجه از ما اطالعات بگيرند. شنيده بودم كه 

كنند كه امكاني بيابند  هايي كه زير بازجويي سنگينند آرزو مي همه زنداني
خواست حتي در آن لحظه  تا خود را بكشند ولي عجيب بود كه من دلم نمي

  اوج بازجويي بميرم.
ها دور من جمع شدند و پرسيدند موضوع چيه. من هم همان نواري  زنداني

ها كه  جا هم تكرار كردم. يكي از زنداني گذاشتم اين را كه براي بازجوها مي
اسمش دكتر افتخار بود و معلوم بود آدم باتجربه و دقيقي است گفت آنها از 

ا و يا ه خوان. قرار مربوط به كدام سازمان را ميخوان فدايي تو چي مي
  مجاهدين. و بعد از پاسخ من به بقيه هم گفت كه مرا راحت بگذارند. 

اند تا بقيه مواظبم باشند و اگر  دانستم كه مرا به سلول عمومي آورده مي
حالم دوباره بد شد خبر بدهند. مطمئن بودم يك نفر از اين جمع خير چين 

عدود هاي مذهبي دانشكده و از م است. در چشمان علي كه از بچه
اهللا خميني در دانشكده ما بود، نوعي خجالت ديدم.  دانشجويان طرفدار آيت

بعدها فهميدم كه او كه در رابطه با احمد رضا كريمي دستگير شده بود با 
هاي چپ (من، حميد ،  پليس همكاري كرده و منجمله نام پنج تن از بچه

اصلي جريان  انوش، علي دبيري فر و كامبيز پوررضايي) را بعنوان نفرات
چپ دانشكده مطرح كرده و گفته بود به احتمال قوي يكي از آنها با 

ها در رابطه است و ما پنج نفر را بر اساس همين حدس و همزمان در  فدايي
  يك شب دستگير كرده بودند. 

دانستم مقاومت مطلق زير  همه خوابيدند و من وقت داشتم فكر كنم. مي
يك داستان قابل قبول سر هم كنم. تصميم  بازجويي غير ممكن است و بايد

گرفتم نامي از حميد اشرف نياورم و بگويم قرارم با نسترن آل آقا است و 
رابطه مان را كم اهميت و در حد يك سمپاتي ساده و رد وبدل چند كتاب 
جلوه دهم. يادم افتاد كه روز قبل از دستگيري داشتم از خيابان مشتاق رد 

نفر با يك ماژيك قرمز روي ديوار نوشته دكتر ميشدم و ديدم كه يك 
دانم به چه دليل اين نوشته آنروز  اسحق اسحق اوف خواجه است. نمي

توجهم را جلب كرد و در آن لحظه ياد اين جمله افتادم. سيستم قرار را در 
ذهنم به اين شكل تنظيم كردم. من هر روز بايد از خيابان ارديبهشت 

ها بتوانند مرا چك  معيني رد ميشدم تا فداييروبروي دانشگاه در ساعت 
كنند ( اين قسمت از نظر سيتستم قرار واقعي بود البته در محل ديگري. 
من هر روز بايد در ساعت معيني از خيابان منيريه رد ميشدم). نسترن روي 

نوشت دكتر اسحق اسحق اوف خواجه است و  ديواري در خيابان مشتاق مي
ديدم بايد  شدم و اگر اين جمله را مي ن محل رد ميمن بايد هر روز از اي

زد و ميكردم نيست، و روز بعد در خيابان كهن با او قرار  است را خط مي
كردم. (من يكسال قبل از آن با نسترن در رابطه بودم و قرارهايمان  اجرا مي

در قبرستان ابن بايويه بود). تصميم گرفتم آنقدر مقاومت كنم تا مرا با 
  وبرو كنند وبعد اين داستان را بگويم.حميد ر

صبح خيلي زود مرا دوباره براي بازجويي خواستند. به محض ورود به اطاق 
در قزل قلعه ديده و  50بازجويي تهراني را در اطاق ديدم . من او را سال 

شناسي. گفتم  دانستم كه او سربازجوست. او گفت منو مي شناختم. مي مي

» خاطرات يك چريك در زندانِ«دانم! كتاب  فت ميشناسم. گ بله شما را مي
اي و بايد بهت  كند، خوانده يوسف زركاري را كه مرا يك جالد ترسيم مي

بگم كه ديروز شانس آوردي من نبودم. پاهايم را نگاه كرد و گفت اين 
ها بلد نبودند چطور تو را بزنند و پاتو خراب كردن و نميشه روش زد.  احمق

خوان بزنن. بعد گفت كه  دم يعني ديگر منو كابل نميدر دلم خوشحال ش
بدن آدم بيش از هزار مفصل داره و براي هر مفصلي يك شكنجه وجود 

خوام، رابط و قرار. تو امروز قرار را ميگي. تو  دارد. من فقط از تو يك چيز مي
تجربه داري و ميدوني كه مقاومت ممكن نيست. بيخود خودتو و ما را اذيت 

خوري و هم  چي بيشتر طولش بدي، هم االن بيتشر كتك مينكن. هر 
ها گفت كه مرا به اطاق  دي. بعد به پاسبان بعدش بيشتر هزينه اين كارتو مي

آپولو ببرند. چيزي از اطاق آپولو نشنيده بودم. دو تا پاسبان آمدند. لباس 
 زندانم را انداختند روي سرم و بلندم كردند ببرند اطاق آپولو. وسط راه

خسته شدند و منو يك لحظه گذاشتند زمين. لباس زندان كمي كنار رفته 
تونستم اطراف راببينم. توي اطاقي كه منو جلوش  بود و من از كنارش مي

گذاشته بودند زمين، ديدم علي دبيري فرد نشسته و دارد بازجويي 
نويسد و يك بازجو هم طرف ديگر پشت ميز نشسته و سرش پايين بود  مي

ديد. علي سرش را بلند كرد و منو ديد. اول منو نشناخت ولي بعد  نميو منو 
از يكي دو ثانيه منو شناخت اول از حالت و قيافه من جا خورد ولي فوري 
خودش را جمع و جور كرد، دستش را برد زير ميز و انگشت هايش را 
بسمت باال حركت داد كه معنايش اين بود من حرفي نزدم و خيالت از 

راحت باشد. او از رابطه من با سازمان خبري نداشت و برايم  جانب من
توانسته در اين باره كه مساله آن لحظه من بود چيزي  روشن بود كه او نمي

  گفته باشد. 
منو يكي دو بار دور فلكه گرداندند ولي من از گوشه پيراهن ديدم كه منو به 

وري وانمود طرف بردند و بعد هم ط اطاقي در همان طبقه چند متر آن
هاي مرا با يك چشم بند  شويم. چشم كردند كه داريم وارد يك دخمه مي

بستند، بعد مرا روي يك تخت فلزي نشاندند. دست ها را توسط يك گيره 
گرفت و بعد پاها را هم بهمين شكل با يك گيره  كه روي دست قرار مي

را كه  گرفت بستند. سپس يك محفظه آهني  فلزي كه روي ساق پا قرار مي
شبيه يك كاله خود بود روي سرم قرار دادند. من راجع به آپولو و اين شكل 
بستن و پيش بردن بازجويي چيزي نشنيده بودم. مثل اينكه اين وسيله تازه 

  شدم. نصب شده و من جزو اولين كساني بودم كه با اين وسيله شكنجه مي
كرد و  د و مرتب سوال مياطاق پر از بازجو بود. تهراني باال سر من ايستاده بو

خواست حرف بزنم. من چند ساعت به تخت موسوم به آپولو بسته  از من مي
روز اساساً شوك الكتريكي بود. براي چاشني، شالق  بودم. شكنجه من در آن

زدن هم ادامه داشت. ولي اين بار روي پاهايم نزدند، بلكه به بازوهايم و 
شالق در مقايسه با شالق روي كف زدند. درد  بخصوص روي ران پاهايم مي

  پا محدود تر بود. 
گذاشتند و جريان برق را با  دو سر سيم برق را روي نقاط مختلف بدنم مي

گذاشتند و  كردند. دو سه بار با ولتاژ كمتر مي ولتاژهاي مختلف وصل مي
دادند. سيم را روي بازو، سينه، چشم و  بين آنها يك بار شوك با ولتاژ باال مي

ها تمام عضالتم را   گذاشتند و شوك ميدادند. شوك آلت جنسيم مييا 
  گرفت. تر بود نفسم مي منقبض ميكرد و بخصوص وقتي ولتاژ قوي

شد  پيچيد و تقويت مي زدم صداي خودم توي آن كالهك مي وقتي فرياد مي
كرد. چند تا شوك بيشتر نداده بودند كه شروع  و گوش خودم را اذيت مي

حكم از همان داخل به كاله خود زدن. تهراني كاله خود را كردم سرم را م
برداشت. سر مرا با يك دست گرفت و چند مشت محكم زد روي فكم. 

اي بهم وارد كنه تا مغز سرم  هاش صدمه خيلي فني ميزد. بدون اينكه مشت
داد. دوباره كاله را گذاشتند روي سرم و من دوباره شروع كردم  را تكان مي
هاي آن كوبيدن. آنها فكر كردند من ميخواهم كاري كنم كه  ارهسرم را بديو

بيهوش شوم ويا خودكشي كنم و كالهك را برداشتند و من از دست صداي 
  داد و فرياد خودم راحت شدم.

خواستم ارتباط را قبول كنم ولي كاري كنم كه آنها مرا با حميد  من مي
ني را كه ديشب آماده ام و داستا روبرو كنند بعد وانمود كنم كه شكسته

دادند و خيال نداشتند مرا با  زدند و شوك مي كرده بودم بگويم. ولي آنها مي
هر كي بهتون گفته من رابطه دارم "گفتم  حميد روبرو كنند. من مرتب مي
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دروغ گفته. براي نجات خودش بوده. شما منو با اون روبرو كنين بهتون 
تونستم هر چي شما بخواين، گه واگر ن كنم كه اون دروغ مي ثابت مي

من چند ساعت در آن اطاق بودم. در اثر حركت بدنم بعد از هر "پذيرم.  مي
كشيد و استخوان ساق پام خيلي درد گرفته  ها مي شوك، ساق پايم به گيره

بود. بعدها فهميدم كه تعدادي از زندانيان، به همين دليل استخوان پايشان 
گاه التيام نيافت. شوك ها  اي آن هيچه صدمه ديده،  چرك كرده و آسيب

كرد. بعدها در زندان از همه شنيدم كه شوك در مقايسه با  خيلي اذيتم مي
كرد. هربار كه  ها خيلي اذيت مي تر است ولي مرا شوك شالق قابل تحمل

كردند تا چند دقيقه تمام تنم مرتعش  هاي با ولتاژ باال را وصل مي شوك
وي چشمم و بخصوص روي آلت جنسيم بود. بخصوص وقتي سيم را ر

دانم كه  دليلش رواني بود يا اعصاب  شدم و نمي ميگذاشتند خيلي اذيت مي
  شوند بيشتري در اين حالت تحريك مي

خواستم در فرصت مناسب  روز قبلش من در فضاي مقاومت بودم و امروز مي
. از قبل دادند رابطه با سازمان را قبول كنم و آنها اين فرصت را به من نمي

دانستم و در همين فاصله هم متوجه شده بودم كه تهراني آدم تيزبين و  مي
كند. براي او  فهميدم كه چرا مرا با حميد روبرو نمي باهوشي است و نمي

مهم بود كه من هر چه زودتر قرار را بگويم تا زمان آن نگذرد و من هم به او 
كرد. شلوارم  و اين كار را نميراهنمايي كرده بودم كه  مرا روبرو كنند ولي ا

هايم. خيلي  را پايين كشيدند و شروع كردند به سنجاق فروكردن به بيضه
دردناك بود. تهراني گفت كه اين را فقط محض نمونه بهت نشان دادم تا 
بداني از اين پس تازه شكنجه شروع ميشه. بعد دو تا پاسبان صدا كردند و 

اند تا با حميد روبرو  ي. فهميدم مرا آوردهمرا بردند دوباره به اطاق بازجوي
كنند. خودم را براي اجراي بازي كه به آن فكر كرده بودم آماده كردم. بعد 

  از ظهر بود. پنج شش ساعت تو اطاق آپولو بودم.
متوجه شدم كه يك زنداني ديگر را با چشم بند به اطاق آوردند. او در 

بطه شما با سازمان كي بود و صندلي كنار من نشست و ازش پرسيدند كه را
او گفت مهدي فتاپور. تا اينرا گفت من چشم بندم را برداشتم و پرت كردم 

كني. حميد را بسرعت از اطاق  رو ميز. هوشنگ گفت اه اه اه چيكار مي
گفتم ميخوام بگم. تهراني  بيرون بردند و ريختند سر من. من هم مرتب مي

بر كنين. كي؟. گفتم آل آقا. يكي از دويد جلو و بقيه را زد عقب و گفت ص
اين الدن را از كجا ميشناسه، "بازجوها گفت الدن؟. تهراني رو به او گفت 

دانستم كه خواهرنسترن هم با سازمان است.  روز نمي . تا آن"نسترن را ميگه
و بعد داستاني را كه شب قبل ساخته بودم گفتم. نقش آدمي را بازي 

كه لو برود و از اينكه حميد اعتراف كرده، شوكه  كردم كه انتظار نداشته مي
ام.  است. از برخورد آنها فهميدم كه نقشم را خوب بازي كرده شده و شكسته

ترسيدم  هايشان بخصوص تهراني كه از تيزهوشي و دقت او مي از قيافه
دانستم كه وقتي بروند و ببينند  گويم. مي اند راست مي فهميدم كه قانع شده

هايم  اي را كه گفته بودم نوشته شده، به درستي حرف ار جملهروي آن ديو
يار  بيشتر متقاعد ميشوند. تهراني گفت كه فورا دكتر بيايد. همان پزشك

ديشبي آمد. پانسمان پايم را عوض كرد و ساق پايم را كه زخم شده بود 
دانم چه بود بهم زد. بعد گفتند برايم  پانسمان كرد و يك آمپول هم كه نمي

دانستم كه از  لوكباب و نوشابه بياورند و بعد مرا به سلول فرستادند. ميچ
كند و اين بار نه در رابطه با قرار بلكه براي  فردا بازجويي من ادامه پيدا مي

  ها و ساير افراد گروه. گفتن فعاليت
كردم يك خانه قديمي خرابه بود كه  اي كه زندگي مي در بچگي در كوچه

گفتند در اين خانه  ها به همان حالت رها شده بود. مي دانم چرا سال نمي
ترسيديم. من مطمئن  كنند. ما بچه ها از اين خانه مي ها زندگي مي جن

گذشتم سايه اجنه را كه  بودم كه يكي دو بار كه شب از جلوي اين خانه مي
روي بام خانه بودند ديده بودم. كالس پنجم ابتدايي بودم و براي براي 

تحانات متفرقه ششم و هفتم درهمان سال و جلو افتادن شركت در ام
مان كه در  رفتم. ساعت ده شب بايد به خانه ها به كالس اكابر مي شب

رفتم و بايد از اين كوچه و از برابر  ميدانشاه (ميدان توحيد كنوني) بود مي
گذشتم. آنقدر منتظر ميماندم تا رهگذري از آن  اين ساختمان ترسناك مي

د و بعد من هم همراه او بروم. واي بوقتي كه خانه رهگذر قبل از مسير برو
هاي ساكن آن خانه تنها  اين ساختمان بود و مرا وسط كوچه با جن

گذشت. فردا شب آنروز خواب ديدم كه شب است و من در همان كوچه  مي

دوران بچگيم با حميد اشرف قرار دارم. كوچه از هميشه تاريكتر و 
ديدم كه بجاي اجنه، تهراني  وي پشت بام آن ساختمان ميتر بود. ر ترسناك

اند. من اين  اند و منتظر حميد اشرف و هوشنگ و پارسا و ديگران ايستاده
آيد.  سوي كوچه بودم و ميديدم كه حميد دارد از سمت ديگر كوچه مي

آمد. هر  خواستم فرياد بزنم و به او بگويم كه فرار كن. ولي صدايم در نمي مي
آمد. ديدم چند نفر مرا  ياد ميزدم هيچ صدايي از گلوم بيرون نميچه فر

تكان ميدهند. بيدار شدم. هم سلولي هايم بودند (من تا چند روز بعد در 
همان سلول دوازده نفره بودم). گويا فريادهاي من تمام بند را پركرده بود. 

الت تشنج لرزيدم و ح بعد از بيدار شدن من، بقيه خوابيدند و من تا صبح مي
 داشتم   

ترسيدم كه پس از عدم اجراي قرار، بازجويي از من در رابطه با ارتباطم  مي
با سازمان از نو ادامه پيدا كند. مطابق آنچه در رابطه با قرار گفته بودم من 

توانستم راه بروم، خودم را آماده  رفتم و چون نمي بايد در يك مسيري راه مي
، بعنوان عامل عدم اجراي قرار تكيه كنم كه كرده بودم كه به همين مشكل

از نظر آنان هم منطقي بود. بعد از دو روز در اطاق  بازجويي بودم كه  
تهراني وارد اطاق شد و گفت نسترن نيامد سر قرار. من هم گفتم حتما 

اند. او آنچنان مشتي زير  آمده ولي ماموران شما بي عرضه بودند، او را نديده
را  كه من با صندلي از عقب افتادم وسط اطاق. گفت اينچانه من كوبيد 

داشته باش تا ديگه به ماموران ما توهين نكني. در دلم از خوشحالي پر در 
آوردم. اين واكنش و حرف او بمعناي آن بود كه حرفم را پذيرفته بود. در 
  سه ماهي كه زير بازجويي بودم يك كلمه راجع به قرار از من سوال نكردند

            

  
 اعدام جزني و يارانش

بود. من و اسفنديار كريمي و  53ساعت هشت شب يازده اسفندماه سال 
هاي زندان شماره سه قصر نشسته بوديم  قاسم سيدباقري روي يكي از تخت

كرد. يك خبر توجه  كرديم. تلويزيون در ته راهرو اخبار پخش مي و بحث مي
شود. بحثمان را متوقف  منحل مي ما را جلب كرد. حزب ايران نوين ومردم

كرديم و رفيتم پاي تلويزيون. ديگران هم همه خبردار شدند كه خبر مهمي 
شود و همه پاي تلويزيون جمع شدند. خبر حاكي از  از تلويزيون پخش مي

ها بعضويت در اين  تشكيل يك حزب سراسري و موظف بودن همه ايراني
هاي عملي  م چيست و چه گامحزب بود. روشن نبود كه عواقب اين تصمي

گفتند اين  در اين راستا برداشته خواهد شد. برخي خوشبين بودند و مي
اش با شكست  معنايش اينست كه باالخره رژيم فهميده است كه سياست

ايست براي بازشدن فضاي سياسي. من نگران  مواجه خواهد شد و اين مقدمه
گفته بود كه خبري از طريق  بودم. يكي دو ماه قبل يكي از زندانيان به من

يكي از مسئولين رژيم به وي رسيده كه به من خواهد گفت ولي به اين 
شرط كه در هيچ شرايطي اسم او در رابطه با اين خبر مطرح نشود. او 

ريزي شده و  ميگفت برنامه سنگيني براي نابودي فدائيان و مجاهدين طرح
زندانهاي تازه تاسيس و منفرد  يكي از عناصر آن انتقال ما از زندان قصر به

مان با خارج است. من آن خبر را جدي نگرفتم. مگر  كردن ما و قطع رابطه
شد خبري از درون رژيم درز كند و به من از طريق يك زنداني ديگر در  مي

توانست به آن خبر  درون زندان برسد. تشكيل حزب سراسري ظاهرا نمي
توانستم اين فكر را از  بودم ولي نميربطي داشته باشد و من بيهوده نگران 

سرم دور كنم كه ممكن است آن خبر درست بوده و يك عنصر كوچك از 
  مجموعه اقداماتي باشد كه زير عنوان تشكيل حزب رستاخيز مطرح شده.

فردا صبح من و دو نفر از كساني را كه در ارتباط مستقيم با فداييان 
سايلمان را جمع كنيم. پرونده ما دستگير شده بوديم صدا كردند و گفتند و
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به هم مربوط نبود و انتقال ما احتماال ربطي به خبر ديشب داشت. ما را به 
اطاقي بردند كه نزديك به چهل نفر از زندانيان از بندهاي مختلف زندان 
قصر را در آنجا جمع كرده بودند. همان لحظه ورود متوجه شدم كه همه 

افراد سرشناس وابسته به سازمان فداييان را ها آشناست. تقريبا همه  چهره
جمع كرده بودند و معلوم بود كه ميخواهند به زندان ديگري منتقل كنند. 
فرخ نگهدار را در ميان جمع ديدم. پيش او رفتم و گفتم انتقال ما حتما به 
خبر ديشب و تشكيل حزب رستاخيز ربط دارد ميخواهند يا ما را تحت 

ايد  ما بحث و مصاحبه داشته باشند. شما صحبت كرده فشار قرار دهند يا با
ايم و دو نفري رفتيم پيش  كه سياست ما چيست. گفت نه صحبت نكرده

بيژن جزني كه يك گوشه اطاق ايستاده بود و فرخ همين سوال را مطرح 
مان است.  كرد. بيژن گفت موضع ما در همه جا همان موضع هميشگي

د مبارزه مسلحانه همان روز متوقف شما امكان فعاليت سياسي بدهي"
  موضعي بود صريح و قابل دفاع. "خواهد شد

بعد از ورود به زندان اوين، به همه ما چشم بند زده و من چند ساعت چشم 
فهميدم  هاي اطراف مي بسته در يك سالن نشسته و منتظر بودم. از حركت

باالخره نوبت برند.  كه زندانيان را تك تك براي بردن به محل جديدشان مي
به من رسيد. مرا چشم بسته تا دم در يك بند بردند و آنجا چشم بند را باز 

داشت گذشتيم و بعد   Lكردند. زنداني بود تازه ساز. از راهرويي كه شكل 
وارد يك اطاق شدم. دو نفر قبل از من در آن اطاق بودند و شش نفر ديگر 

فضيلت كالم، حميد رضا را هم بعد از من آوردند. عزيز سرمدي، عباس 
نعيمي ...ما يك هفته در آن اطاق بوديم. شش اطاق ديگر بند خالي بودند و 

اند. زندان دو  ما تنها زندانيان آن بند بوديم. نميدانستيم كه بقيه را كجا برده
طبقه بود و يك حياط داشت و ما را يك ساعت براي هواخوري به حياط 

ديديم كه سعيد مشعوف كالنتري و  فرستادند. فرداي انروز از پنجره
ذواالنوار را از طبقه دوم براي هواخوري آوردند. آنان را نيز به زندان اوين 
آورده بودند. دو روز بعد آندو را بردند. يك هفته بعد تركيب ما را تغيير 
دادند. عزيز سرمدي را از پيش ما بردند و چند نفر ديگر را پيش ما آوردند. 

  اند. عريف كردند كه بقيه را به سلول هاي انفرادي بردهآنها براي ما ت
دانستيم كه معناي دادن  روز سي ام فروردين به ما روزنامه دادند. ما مي

زنداني هنگام فرار كشته شدند. خشكمان  9روزنامه يك خبر هولناك است. 
زد. ما را به زندان اوين آورده بودند تا ارتباط ما را از محيط بيرون قطع 

نفر از اواسط اسفند به زندان اوين آورده شده بودند و  9ند. هر كن
بازگرداندن يا انتقال آنان كه بخشاً از عناصر اصلي رهبران فداييان بودند به 

  معنا بود. يك زندان ديگر، ناممكن و بي
چند روز بعد ديگران را از سلول هاي انفرادي پيش ما آوردند. آنان همه در 

ي بودند. از تعداد درهايي كه هر روز موقع غذا دادن يك سري سلول زندان
دانستند كه چند نفر در بند زنداني هستند. روز بيست و  شد آنان مي باز مي

شوند كه تعداد زندانيان كمتر شده و تعدادي  نهم فروردين آنان متوجه مي
 اند. به احتمال قوي آنان را همان روز بيست و نهم فروردين همانگونه را برده

كه تهراني در دادگاهش تشريح كرد به تپه هاي اوين برده و به رگبار 
  اند   ام فروردين اعالم كرده اند و خبر را روز سي بسته

هاي  ما يك سال و نيم در همان بند زنداني بوديم. بمدت يك سال مالقاتي
ما قطع بود و كوشيدند ارتباط ما را با بيرون و ساير زندانيان قطع كنند. 

در همه ابعاد به زندانيان و همه نيروهاي مخالف و منتقد افزايش  فشار
يافت. رد و بدل كردن چند كتاب يا اعالميه كه قبال حداكثر يكي دو سال 

ها با ده يا پانزده سال محكوميت  توانست در اين سال محكوميت داشت مي
 مواجه شود. دانشجوياني كه تنها يك اعالميه پخش كرده بودند ممكن بود

هاي گذشته شكنجه شوند. از  ها در سال تا حد يك فرد مرتبط با چريك
شان پايان يافته بود خودداري شد و آنان  آزادي زندانياني كه محكوميت

بدون هيچ دليل در زندان ماندند. در سطح جامعه بسياري از منافذي كه 
براي روشنفكران منتقد رژيم وجود داشت مسدود شد. بودجه سنگيني در 

  تيار ساواك قرار گرفت تا به تيم هاي چريكي ضربه زند.اخ
اعدام بيژن جزني و يارانش در تپه هاي اوين اولين و يكي از كليدي ترين 

  انجام داد. 55و  54هاي سياه  حلقه از مجموعه اقداماتي بود كه ساواك در سال
  

* 

  
  

      

  
  سلطنت شكنجه، قتل و اعدام

  امه دارد!چنان اد راهپيمائي هنوز و هم
  

  روبن ماركاريان
  

هاي سازماني، نه خاطرات سياسي  از اين يادداشت نه شرح فعاليت  قصد من
هائي كوتاه از تجربيات من از نظام زندان و شكنجه در رژيم پهلوي  بلكه پرده

ها را زيسته ام و آن گونه كه صدها هم بند و هم  است؛ آن گونه كه من آن
درباره جوانب گوناگون و  -تر از من امعشايد بهتر و ج - رزم من نيز

  توانند شهادت بدهند. ضدبشري آن، نوشته، شهادت داده  و يا مي
*****  

براي داشتن تصوير واقعي از نظام شكنجه در زندان هاي رژيم شاهنشاهي 
در دهه چهل مي توان شدت و ابعاد شكنجه  در زندان را به چهار دوره 

  تقسم كرد:
  

 40. ساليان اول دهه 1346اول دهه چهل تا سال ، ساليان دوره اول
را با سركوب هاي  32سالياني است كه رژيم شاه اوالً، دوره كودتاي سال

هاي بيرحمانه دستگاه حكومت نظامي به رياست  اي، شكنجه وسيع توده
تيمور بختيار، برپائي جوخه هاي اعدام، درهم كوبيدن و انحالل همه تشكل 

كه  -اي، آزادي مطبوعات و اجتماعات و ...  و تودههاي سياسي، سنديكائي 
پشت سرنهاده  - شكل گرفته بودند 1332مرداد  28تا  1320از شهريور 

و اجراي  42تا  39است و ثانياً با مهار خيز مجدد اما كوتاه جنبش سال 
اصالحات ارضي خود را تثبيت كرده است. ساليان اوائل دهه چهل ساليان 

و ساواك كه به مثابه ادامه دستگاه سركوب  فروكش جنبش مي باشد
حكومت نظامي توسط مشاوران آمريكائي با سرپرستي تيمور بختيار، رئيس 

تاسيس شده بود توانست  1335دستگاه سركوب هاي حكومت نظامي، در 
همچون بختكي حكومت پليسي را بر تمامي پيكره جامعه بگستراند. رئيس 

نخست وزيري است توسط شاه تعيين بخشي از اداره  "ساواك كه ظاهرا
شده و تحت نظر مستقيم او قرار مي گيرد. عوامل ياد شده همراه با فروكش 
جنبش موجب مي شود كه ساواك فعاليت خود را بر روي كار نفوذي در 
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تشكل هاي چپ و به طور كلي جرياناي اپوزيسيون در حال بازسازي، 
در مقايسه با دهه قبل  متمركز سازد و خشونت اعمال شده توسط ساواك

  در سطح حداقل باشد.
  

دستگيري گروه جزني و اوج گيري مجدد جنبش دانشجوئي   دوره دوم،
هاي بكار برده شده توسط  در سال چهل و شش تاثير خود را برروي روش

گذارد. سطح و درجه خشونت و شكنجه در برخورد با  ساواك بر جاي مي
يابد. تيم  به طور گزينشي افزايش ميگروه جزني و نيز فعالين دانشجوئي 

كنند از ترفندهاي گوناگون براي گرفتن اعتراف  هاي بازجوئي تالش مي
استفاده كنند و شالق و فشار جسمي را به عنوان آخرين حربه به كار به 
بندند. با مخالفاني كه از نظر ساواك در سطح رهبري و يا فعالين سازمانگر 

  برخورد مي شود.نيستند با ماليمت بيشتري  
  

با شروع مبارزه مسلحانه و دستگيري هاي وسيع اواخر سال  دوره سوم،
شروع مي شود. ساواك كه با پيكار سازمان هاي مسلح و  50و اوائل  49

محافل و گروه بندي هاي سياسي متعدد مواجه مي شود ظرفيت دستگاه 
و ضربتي سركوب را به صورت جهش وار افزايش داده و شكنجه بدني سريع 

 - از جمله بكار بردن شالق زير كف پا و انواع و اقسام شكنجه هاي ديگر را -
به شيوه اصلي برخورد خود مبدل مي كند. اعدام هاي دهه پنجاه هدفش از 
ميان برداشتن كادرهاي رهبري سازمان فدائي و مجاهدين به عنوان خطر و 

جلوگيري از رشد  تهديد اصلي و ايجاد فضاي رعب و وحشت در جامعه براي
  خيزش جديد جنبش است.  

دوره چهارم،  با افزايش درآمد نفت و تقويت قدرت و منابع اقتصادي رژيم، 
شاه تصميم مي گيرد حاكميت استبدادي خود را هر چه بيشتر تقويت كند 

همه امور را تحت فرمان  رستاخيرو با تاسيس حزب واحد فرمايشي 
همراه است با افزايش ميلياردي بودجه مستقيم خود درآورد.  اين دوره 

ساواك، تقويت بي سابقه شيوه و مدت شكنجه، احكام سنگين زندان، 
سركوب شديد زندان، افزايش فشار سيستماتيك در زندان ها براي ايجاد 
فضاي غيرقابل تحمل ، طرح قتلعام رهبران و كادرهاي درجه اول جنبش. 

ن مي گويد اكنون ساواك يك رسولي بازجوي ساواك به يكي از زندانيا
ميليارد دالر بودجه در اختيار دارد وساواك به طور متوسط درسال هزار نفر 
را دستگير  مي كند و بنابراين براي هر يك از شما بودجه اي معادل يك 
ميليون در اختيار داريم. ساواك در اين دوره تالش مي كند از هر فرد 

زنداني به اقرار عليه خود، يك  دستگير شده، با شكنجه و با واداشتن
خرابكار خطرناك براي امنيت ملي جلوه داده و بدين ترتيب دالئل 
موجوديت، بودجه اختصاصي و مزاياي بي شمار پرسنل پرشمارش را توجيه 
كند. درهمين دوره است كه طرح قتلعام رهبران و كادرهاي زنداني طراحي 

رستاخير در اسفند سال  مي شود و بالفاصله پس از اعالم تاسيس حزب
فرودين جزني و يارانش را تحت عنوان فرار از زندان به گلوله  31در  1353

  مي بندند. 
*****  

، پس از دستگيري، با چشم بند در چشم در 51ك روز مهر ماه سال عصر ي
حالي كه در دو طرفم مامورين ساواك نشسته بودند، به طرف مركز بازجوئي 

 "در حال حركت بودم. طبعا "ترك ضدخرابكاريكميته مش"و شكنجه يا 
اولين چيزي كه به آن فكر مي كردم اين بود كه ضربه از كدام سو وارد شده 

  است و چه اطالعاتي از من در دست دارند.
پس از ضربات شديد سال پنجاه، دستگيري هاي گسترده، اعدام ها،  

 "ده بودند و عمالضرباتي كه تيم هاي عملياتي سازمان فدائي در بيرون خور
جز چند تيم چيزي از سازمان باقي نمانده بود، بازسازي مجدد سازمان 
شروع شده بود. جمشيد طاهري پور كه در آن موقع رابط من با سازمان بود 

با حميد اشرف درارتباط بود سرقرار من و رفيق ديگري كه من  "و مستقيما
نيامده بود.   - و داده مي شدو بايد قرار خانه تيمي به ا -معرفي كرده بودم 

معرف من به جمشيد طاهري پور، پرويز نصير مسلم بود كه به عنوان افسر 
وظيفه در خدمت سربازي بود و ارتباط با او براي اطالع از سرنوشت 
جمشيد ممكن نبود. همان روز بعد از ظهر، با محمد حسين كريمي كه 

و متاسفانه در روز قيام  له بود از جمله بنيان گذاران اصلي كومه "بعدا

شكوهمند مردم ايران عليه رژيم سلطنتي در درگيري مسلحانه در شهر سقز 
به شهادت رسيد، قرار داشتم. روز قبل تا پايان شب هم در خانه تيمي 

همه چيز طبيعي بود و قرار بود  "مارتيك قازاريان با هم بوديم و ظاهرا
دوباره به خانه تيمي مارتيك همان شب پس از اجراي قرار با محمد حسين 

  بروم.
مارتيك قازاريان دانشجوي رشته رياضي دانشگاه تهران،همكالس مسعود 
احمدزاده، حسن سركاري و نهضت روحي آهنگران بود. من و مارتيك 

ها با هم در ارتباط بوده و بسياري از تحوالت فكري و سياسي را با هم  سال
مسعود احمدزاده، مارتيك از جمله طي كرده بوديم. بر اساس تصميم رفيق 

رفقائي بود كه قرار شده بود به شمال برود و به رفقاي هسته كوه به پيوندد 
كه با وقوع درگيري پيش رس درسياهكل مسئله اعزام او به هسته كوه 

در زندان  50دستگير و تا تابستان  49منتفي شد. من هم در اواخر دي 
كردم در آن دوره به خاطر ابعاد بي سابقه بودم. همانطور كه در باال اشاره 

ها بسياري از ارتباطات رفقا و از جمله روابط مارتيك قطع شده  دستگيري
هاي زيادي در باره ارزيابي  بود. عالوه بر آن، در همان دوره در ميان ما بحث

از ترازنامه مشي مسلحانه مطرح بود: چرا عليرغم عمليات نظامي شجاعانه 
ن مردم به مبارزه مسلحانه، عملي نشده است؟ آيا بايد هسته سازمان، پيوست

هاي مسلح در مناطق روستائي تاسيس شود و يا شهرها بايد كانون مبارزه 
ها با يك  مسلحانه باشند؟ تبليغ مسلحانه يا جنگ مسلحانه و تفاوت آن

ديگر؟ رابطه جنبش مسلحانه با طبقه كارگر و اين كه چگونه تبليغ مسلحانه 
هاي كارگري را به سوي  واند برروي طبقه كارگر تاثير گذاشته و تودهت مي

گري و عدم توجه به تبليغات سياسي به  خود جلب كند؟ گرايش نظامي
عنوان محورهاي تكميلي مبارزه و رابطه آن با استراتژي مبارزه مسلحانه و 

وب ها در چهارچ مسائلي از اين دست در ميان ما مطرح بود كه البته همه آن
ترين مشي مبارزه عليه رژيم شاه  تائيد جنبش مسلحانه به عنوان اصولي

مطرح مي شد. البته بودند رفقائي كه حتي به چارچوب عمومي مشي انتقاد 
داشتند اما معتقد بودند درآن شرايط مشي مسلحانه به آلترناتيوهاي ديگر 

گري و  اميترجيح دارد. در حقيقت انتقادهائي كه ما داشتيم انتقاد به نظ
تقويت وزن كفه سياسي در جنبش فدائي بود كه قرار بود رفيق حميد 
مومني كه در ارتباطات مارتيك قازاريان و نهضت روحي آهنگران قرار 
داشت، آنها را جمع بندي و مدون كند. اكثر مالحظات ما مورد تائيد حميد 

و از هم  اشرف بود. سازمان فدائي در آن دوره بايد تشكيالت ضربه خورده
پاشيده را ترميم و بازسازي مي كرد و بر همين مبنا به خاطر ارتباطات 

هاي جديد و  اي كه داشتم قرار شد كه در عرصه عضوگيري گسترده "نسبتا
  جلب نيروهاي جديد فعال شوم..

*****  
چشم بندم را در اطاقي كه تعدادي در آن نشسته بودند از چشمم برداشتند 

معروف ساواك در حالي كه در چشمم خيره شده بود  و عضدي از بازجويان
حسين زاده، عضدي، تهراني و مصطفوي از  "مرا مي شناسي؟"گفت 

 "بازجوياني بودند كه در دستگيري اول از من بازجوئي كرده بودند. گفتم
دفعه اول خوب سرما كاله  "... چك محكمي به صورتم زد و گفت "نه

از اين جا بيرون بيائي .... بايد همه  گذاشتي اما ديگر نمي تواني سالم
. پس از اشاره سر به بازجوئ ديگراطاق را ترك كرد. "حرفهايت را بزني

بازجوي جديد خودش را اسماعيلي معرفي كرد و گفت شنيدي كه دكتر 
چه گفت حرف ميزني يا نه؟ پس از دريافت جواب منفي و انكار، مرا 

دادن بساط شكنجه گفت، براي  به اطاق شكنجه برد و با نشان "مستقيما
آخرين بار، حرف ميزني يا نه ؟ من بار ديگر همه چيز را انكار كردم تا 

هايم را درآورند، روي تخت آهني پاهايم را  صورت مسئله روشن شود. لباس
بسته و به دستور اسماعيلي يكي از مامورين شكنجه گر شهرباني شالق كف 

او مشغول وارد كردن شوك الكتريكي  پا را شروع كرد و در همين حين خود
  "به من شد. شالق زدن همچنان ادامه پيدا كرد و اسماعيلي نيز كه ظاهرا

عصباني شده و كم كم كنترل خود را از دست داده بود شروع كرد با يك 
شالق نازك شالق زدن بر روي صورتم. نوك شالق بر روي گونه چپم تاب 

چشم چپم زده مي شد. پس از مدتي مرا  اي در خورد و با هر ضربه جرقه مي
باز كرده و وادار كردند كه بدوم تا خون در كف پاهايم آماس نكند و دوباره 
روز از نو و بساط از نو. باالخره اسماعيلي شروع به حرف زدن كرد و در برابر 
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انكارهاي من تعدادي اسم رديف كرد كه براي من روشن شد كه روابطي را 
رفي كرده بودم ضربه خورده اند... انكار من همچنان ادامه كه به مارتيك مع

 "داشت تا يكي از رفقا را كه از ظاهر و راه رفتنش روشن بود كه شديدا
شكنجه شده است با من روبرو كردند. از تخت بلند شدم و قبل از اين كه او 
حرف بزند گفتم من كسي را به تو معرفي نكردم ... اسماعيلي كه از حركت 

غافلگير شده بود به طرف من حمله كرده و به اين ترتيب شكنجه ادامه من 
يافت ... آن ها از من قرارمارتيك را مي خواستند.... پس از مدتي داستان 
يك قرار قالبي را ساختم و تحويل دادم و گفتم كه من در مسيري حركت 
مي كنم و او پس از چك من مي آيد و با من تماس مي گيرد. سپس 

ئي درباره مضمون سياسي رابطه شروع شد كه من گفتم چون قرار بود بازجو
به سربازي بروم اين ها را به هم وصل كردم. روشن بود كه آنها با وضعي كه 
من داشتم و به قول خودشان پاهايم مثل پوتين شده بود صورتم از ضربات 
شالق پت و پهن و سمت چپ آن شكاف برداشته نمي توانستند سر قرار 

  نمي توانستم درست وحسابي راه بروم..... "رند زيرا اصالبب
هاي بسيار شديد فعاالن و مبارزان در  در كميته بسر مي بردم شاهد شكنجه

شكنجه گاه كميته موقت بودم. از جمله اولين كساني كه به اطاقم آوردند 
داريوش كايت پور بود. با داريوش كه رفيقي بود مقاوم و بازجوئي خوبي 

بود تنها مدت كوتاهي هم سلول بوديم. محل شكنجه به ويژه ناحيه داده 
بزرگي بر روي پاي چپم به شدت چرك مي كرد و از زير پانسمان  "نسبتا

هر روز در سلول را  "چرك خارج شده بر روي كف اطاق مي ريخت. تقريبا
زده و از نگبهان كشيك مي خواستم كه مرا به بهداري ببرند. گاهي بهيار 

مي آمد و در را باز مي كرد و پانسمان را عوض مي كرد و گاهي هم  زندان
مي گفت كه شما خرابكار هستيد و حق تان است و حيف است كه دارو و 
درمان صرف معالجه  شما شود و سپس با بي شرمي تمام در را به هم مي 

هايم شنيدم كه چرك  در زندان عمومي از هم اطاقي "رفت. بعدا كوبيد و مي
كرده است اما آن ها  ها  را اذيت مي من بوي بسيار شديدي داشته و آنپاي 

به خاطر رعايت حال من و بخاطر اين كه در آن شكنجه گاه هيچ كاري 
نمي شد كرد مسئله را با من طرح نكرده بودند. يك بار بر حسب تصادف و 
براي لحظاتي كوتاه جمشيد طاهري پور را ديدم. به هم عالمت داديم كه 

هاي ما چيزي كه به هم ربط داشته باشد  چ چيز رو نشده و در دستگيريهي
ايستاد و در  وجود ندارد. دستگاه شكنجه رژيم شاهنشاهي از كار باز نمي

هاي  صداي شالق و شكنجه و فرياد و ناله "محلي كه ما بوديم معموال
دردآور مبارزيني كه در زير شكنجه قرار داشتند در فضاي خاموش و ساكت 
زندان مي پيچيد. از جمله مبارزيني كه به شدت شكنجه شده بودند و من 

ها را در آن جا ديدم، باقر عباسي و عليرضا سپاسي بودند. باقر عباسي و  آن
عليرضا سپاسي از فعالين سازمان مجاهدين بودند كه عمليات ترور سرتيپ 

كه در طاهري رئيس شهرباني را به اجرا گذاشتند. آن ها را تا آن جا 
گنجد شكنجه و آزار داده و سپس از همان جا به ميدان  ظرفيت انسان مي

  اعدام بردند.
*****  

هاي  ها و به خاطر آن كه افسر وظيفه بودم به سلول پس از پايان بازجوئي
انفرادي زندان جمشيديه، كه به مخالفان سياسي درون ارتش اختصاص 

هم در دستگيري اول بخاطر هم يك بار  "داشت،  منتقل شدم. البته قبال
به جمشيديه آورده بودند  "آن كه قزل قلعه و اوين پر شده بود ما را موقتا

اما در آن زمان مدت اقامت ما در زندان جمشيديه بسيار كوتاه بود و 
بالفاصله پس از چند روز به زندان عشرت آباد منتقل شديم. در جمشيديه 

حمام كردن وجود داشت و زنداني  در داخل بند در كنار توالت، دوش براي
مي توانست هر وقت خواست حمام كند. عالوه بر آن زندان داراي يك 
كتابخانه بود كه زندانيان انفرادي هم مي توانستند از كتابخانه استفاده 
كنند. و مهم تر از همه براي من، وجود بهداري زندان بود كه درآن افسران 

رك پايم به خاطرعدم معالجه به درون كردند. چ پزشك با تجربه خدمت مي
اي از گوشت پايم درحال پوسيدگي بود. براي اولين  گوشت نفوذ كرده و اليه

بار كه به بهداري جمشيديه رفتم پزشكي كه داراي درجه سرگردي بود با 
ديدن زخم پايم تعجب كرد. پرسيد چه شده است؟ گفتم كه اثرات شكنجه 

چرا معالجه نكرده اند. گفتم كه آري،  است. گفت اين زخم كه كهنه شده
معالجه نمي كردند. با تاسف سرش را تكان داد  "كهنه شده و پوسيده، عمدا

و دكتر ديگر همكارش را صدا كرد و معالجه زخم پايم را شروع كردند. پس 
از چند هفته گفتند كه چون يك اليه گوشت پوسيده است براي من وقت از 

كه آن قسمت جراحي و برداشته شود زيرا در  بيمارستان ارتش مي گيرند
غيراين صورت زخم و پوسيدگي به عمق  پا گسترش پيدا خواهد كرد ولي 
قبل از آن سفارش پمادهاي مخصوص را مي دهند  كه شايد نيازي به 
جراحي نباشد. پمادهاي جديدي كه روي پايم امتحان كردند خوشبختانه 

  زخم ها جوش خوردند.اثر بخشيد و باالخره پس از شش ماه 
*****  

  

  
  

يكي از وظائف بازجويان عالوه بر شكنجه، كسب اطالعات، درهم شكستن 
روحيه مبارزان و در صورت امكان تبديل آن ها به همكاران رژيم.... تهيه 
سناريوهاي مهيج درباره خطرناك بودن دستگيرشدگان بود. اين سناريوها 

كالغ تهيه شده و براي تكميل بر مبناي دغل و دروغ و يك كالغ چهل 
كردن نمايش به دادگاه هاي فرمايشي دادستاني نظامي، كه حكم مهر 
الستيكي ساواك را داشتند، ارائه مي شد. سناريوهاي تهيه شده توسط 

 "ولي نعمت همايوني "ساواك در عين حال مصرف ديگري هم داشت. به 
دشمنان خطرناك نظام بايد ترازنامه درخشاني از عمليات سركوب ساواك از 

ارائه مي شد تا بودجه ميلياردي و امتيازات و جيره و مواجب پرسخاوت 
براي شكنجه گران و جوخه هاي مرگ، ضروت خود را هر چه بيشتر اثبات 
مي كرد. كيفرخواست ما و سخنان دادستان ارتش در مورد ما يكي از همان 

تگير شدگان همراه سناريوهاي مهيج بود كه بهيچ وجه ربطي به اكثر دس
من و محتوي پرونده ما نداشت. دادستان ما را يك گروه خطرناك توصيف 
كرد كه قرار بوده است از همه راه هاي ممكن براي سرنگوني رژيم 
شاهنشاهي اقدام كند اما به  خاطر هوشياري سازمان امنيت واطالعات، 

به توطئه خنثي شده است. در يك تنفس در دادگاه تجديد نظر من 
سرهنگي كه در شمار هيئت رئيسه قضات بود نزديك شدم و گفتم جناب 
سرهنگ آيا شما پرونده را خوانده ايد. گفت بله! گفتم  ادعاهاي دادستان را 
كه ديديد آيا تناسبي با پرونده و محكوميت هاي سنگيني كه براي ما صادر 

پرونده ها شده، دارد؟ لبخندي زد و گفت از دست ما كاري بر نمي آيد در 
  ميزان محكوميت توسط بازجويان تعيين شده است. 

*****  
بود. بيژن جزني، اعضاي گروه جزني، تعدادي از  1354فروردين سال  

كادرهاي سازمان فدائي و چند نفر از كادرهاي مجاهدين را در شش ماهه 
از زندان قصر به اوين منتقل كرده بودند. شاه كه با افزايش  1353دوم سال 

ش وار درآمد نفت موقعيت اقتصادي كشور را  بسيار محكم ارزيابي مي جه
كرد درپي تقويت هر چه بيشتر سلطه استبدادي خود بود. طرح شاه بناي 

بود كه به طور مطلق تابع اوامر او باشد.   تك حزبي سلطنتييك نظام 
، شاه، طي سخنراني 1353درپي اجراي اين سياست بود كه در اسفند سال

خود فرمان تاسيس حزب رستاخير را صادر كرد و احزاب مجاز معروف 
و .... را در  حزب ايران نوين، حزب مردم طرفدار سلطنت آن دوره، نظير

حزب رستاخير ادغام كرد. او در سخنراني خود به صراحت اعالم كرد مخالف 
نظام سلطنتي جائي در ايران ندارد. يا حزب رستاخير، يا گرفتن پاسپورت و 
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از ايران. يك زنداني مسن، از افسران سابق حزب توده، كه اسم او  خروج
اكنون در خاطرم نمانده  پس از سخنان شاه به اداره گذرنامه مراجعه و به 
استناد سخنان شاه تقاضاي گذرنامه براي خروج از ايران مي نمايد. به جاي 

ر فشار گذرنامه، ساواك او را دستگير و به عنوان مخالف نظام سلطنتي زي
مي برد. اين فرد پس از بازجويي به زندان قصر منتقل شد. پيرمرد بيچاره 
سخنان شاه در مورد آزادي خروج مخالفان از كشور را جدي گرفته بود كه 

  البته هزينه آن را با دستگيري و زندان پرداخت.
در آن زمان بند چهارو پنج و شش زندان قصر بزرگترين واحد زندان 

ان (تعداد زيادي از زندانيان سياسي به شهرهاي ديگر كشور سياسي در تهر
تبعيد شده بودند) بود كه كادرهاي اصلي همه سازمان هاي مخالف رژيم را 
در آن جاي داده بودند. هر روز پاسباني تعدادي روزنامه اطالعات و كيهان 

ي به داخل بند مي داد و ما خودمان روزنامه ها را بين اطاق ها توزيع م
فروردين  31ديم. من در آن دوره  مسئول توزيع روزنامه ها بودم. در روز كر

،سرگرد زماني رئيس زندان، نگهبانان زندان را  چند برابر كرده بود اما 1354
ما نمي دانستيم كه تقويت نگهبانان براي چيست وسرگرد زماني چه برنامه 

ارك ديده است. من اي از سلسله برنامه هاي اعمال فشار بر زندانيان را، تد
  منتظر رسيدن روزنامه ها بودم. آن روز كمي ديرتر روزنامه ها را آوردند. 

طبق معمول هر روز، روزنامه ها را تحويل گرفتم و با نگاهي به صفحه اول با 
حسن ضياظريفي، احمد جليلي افشار،  حيرت خبر را خواندم: بيژن جزني،

زاده و عباس  مشعوف كالنتري، عزيز سرمدي، محمد چوپان
هنگام فرار از زندان اوين  مصطفي جوان خوشدل و كاظم ذواالنوار،سوركي

تو گوئي ناگهان دنيا برسرم خراب شد. جلوي در بند روي  كشته شدند....
زمين نشستم و خبر را چند بار خواندم.... سپس شروع كردم به توزيع 

ها بيژن را همراه   روزنامه و به هر اطاق كه وارد مي شدم اول مي گفتم بچه
همه اعضاي گروه و خوشدل و كاظم را كشته اند. همه با ناباوري ابتدا به 
من نگاه مي كردند و بسرعت روزنامه را قاپ مي زدند و سكوت اطاق ها را 
يكي پس از ديگري فرا  مي گرفت. ناگهان زندان بطور كامل در سكوت فرو 

دان صحبت بر سر آن كه در رفت. سپس تجمع  در اطاق ها و راهروهاي زن
برابر اين كشتار چه عكس العملي بايد نشان داد  شروع شد. برخي 
نتوانستند خود را كنترل كنند به وسط حيات زندان رفته و فرياد زدند از 
جمله آن ها محسن سليماني از مجاهدين بود كه پاسبانان او را از بند 

همه  "گر كمون زندان بود. تقريبابردند.... روز بعد، روز كار من به عنوان كار
زندانيان در دسته هاي مختلف مشغول صحبت در باره نحوه واكنش بودند. 
ناگهان بلندگوي زندان اعالم كرد كه افراد زير به زير هشت بيايند. من، 
غالم ابراهيم زاده، رضا نعمتي، ناصر كاخساز، شكراهللا پاك نژاد، سياوش 

شان يادم رفته است در فهرست كساني  شافعي و چند نفر ديگر كه اسم
قرار داشتند كه به زير هشت فرا خوانده شديم. پس از زدن چشم بند به 
چشم هايمان ما را سوار ماشين كرده و همانطور كه همه ما حدس مي 
زديم به اوين بردند. پس از آن ما در سكوت كامل و چشم بسته نشسته و 

ند كه به عنوان فرار از زندان به شايد مانند من ديگران نيز منتظر بود
مسلسل بسته شويم. اين وضعيت تا چند ساعت طول كشيد آن گاه  ما را 

اوين كه   -اگر فراموش نكرده باشم بند دو -به اولين اطاق بند عمومي 
خالي بود بردند، چشم بند را از چشم هايمان برداشتند و حدود  "كامال

ين مانديم ..... سال ها بعد اطالع پيدا دوسال در اين بند و بندهاي ديگر او
كرديم كه كنفدارسيون دانشجويان خارج از كشور در اعتراض عليه كشتار 
زندانيان تظاهرات بسيار گسترده اي در خارج از كشور برپا ساخته و افكار 
عمومي را در جريان جنايات رژيم شاه قرار داده است. زير فشار اقدامات 

مومي، شاه برنامه ادامه كشتار زندانيان را متوقف كنفدراسيون و افكار ع
كرد. سرهنگ وزيري رئيس وقت زندان اوين كه يك رواني و مريض 
ساديست (دگر آزار) كامل بود گاه  و بيگاه وارد سلول هاي عمومي شده و 
تالش مي كرد كه فضاي رعب و وحشت بر بندها حاكم كند. از جمله 

تئوري بقا را رد كرده ايد از ما چه توقعي كلمات قصار او اين بود كه شما 
داريد؟! رفيق شهيد مهران شهاب الدين كه خود نيز از جمله كساني بود كه 
در زمان كشتار گروه جزني در سلول انفرادي اوين بود روزي با شهامت بي 

چرا بيژن جزني و گروه جزني را كشتيد؟  "نظيري به سرهنگ گفت 
جوابي با همان مضمون كه در باال  "... بعدا!وزيري ناگهان غافلگير شد "

گفتم داد. اگر چه با توجه به فعاليت هاي كنفدراسيون دانشجويان خارج از 
كشور و فشار افكار عمومي بين المللي شاه ناچار شد برنامه پاكسازي خود را 
متوقف كند اما شهادت اعضاي گروه جزني ضربه جبران ناپذيري به جنبش 

ساخت. اگر رفقائي مانند جزني، حسن ضيا ظريفي... زنده چپ ايران وارد 
به آلت دست الشه متعفني مانند  "مي ماندند رهبري سازمان فدائي قطعا

حزب توده و به پشتيبان فاشيسم مذهبي در ايران مبدل نمي شد و به اين 
ترتيب آن سنت پرشكوه و آن همه فداكاري و از خودگذشتگي به وثيقه اي 

نايات رژيم اسالمي و در هم شكستن دست آوردهاي انقالب براي توجيه ج
  ايران قرار نمي گرفت .  

  
*****  

اما قتل و جنايت هاي سازمان يافته براي نابودي فعالين جنبش تنها محدود 
سيروس نهاوندي از رهبران سازمان رهائي  53به مورد باال نبود. در سال 

رتش منتقل شده بود فرار براي معالجه به بيمارستان ا "بخش كه ظاهرا
كرد. اين خبر كه توسط ساواك درز داده شده بود بالفاصله در زندان بازتاب 
وسيعي پيدا كرد. رفيق جزني با توجه به تجربيات خود و نيزآشنائي به شيوه 
و سابقه كار نفوذي ساواك، بدون هيچ ترديدي مطمئن بود كه اين كار 

روشن شد كه  "اي انقالبي است. بعداتوطئه ساواك براي نفوذ در سازمان ه
فرار  "درست بود. سيروس نهاوندي كه ظاهرا "ارزيابي رفيق جزني كامال

كرده بود به كمك ساواك شروع به احياء سازمان رهائي بخش كرد. هدف 
ساواك اين بود كه تحت اين چتر فعالين جوان را جمع كرده و به ويژه با 

سرنخ هائي از سازمان فدائي و ساير  طرح همكاري سازمان هاي چپ بتواند
تشكل هاي مبارز به دست آورده و سپس همه را يك جا از بين ببرد. از 

اي مفصل براي  جمله يكي از ترفندهاي ساواك اين بوده است كه پرسشنامه
عضو گيري تهيه كرده بود كه متقاضيان عضويت بايد آن را پر مي كردند و 

د اطالعات در مورد فعالين ديگر را در اختيار عالوه بر اطالعات خودشان  باي
اين سازمان جعلي، و در واقع ساواك، قرار مي دادند. ساواك بدين ترتيب 
حدود دويست نفررا در تهران، اصفهان و شيراز به صفوف اين سازمان 
ساختگي جلب مي كند. مسئله ظن به پليس بودن سيروس نهاوندي از 

ه بود و به گوش برخي از فعالين سازمان طريق زندان به بيرون منتقل شد
رهائي بخش نيز رسيده بود اگر چه بخشي از آن ها به اين حقيقت با ديده 
شك و ترديد مي نگريستند. از جمله كساني كه نقش كليدي در  ظن و 
ترديد به سيروس داشتند دو تن از فعالين اصلي آن تشكيالت به نام هاي 

سعيدي  بودند. باالخره شك و ترديد ها  بهرام نوروزي و سيدجمال الدين
باال مي گيرد. يكي از فعالين اين سازمان به نام جالل دهقان كه به سيروس 
نهاوندي اعتماد داشته مسئله را به اطالع نهاوندي مي رساند. ساواك 
تصميم مي گيرد كساني را كه از اين خبر اطالع داشتند از ميان بردارد. در 

گروه هاي ضربت ساواك خانه هاي تيمي اين   1355آذر سال  30تاريخ 
 200گروه را به طور همزمان در شهرهاي مختلف محاصره كرده و حدود 

نفر را دستگير مي كند اما طبق نقشه ساواك فعالين دو خانه تيمي كه به 
پليس بودن سيروس نهاوندي يقين داشتند بايد به قتل مي رسيدند. گروه 

ر حمله به اين دو خانه تيمي واقع در نارمك هاي عملياتي ساواك مامو
هاي تيمي مسلح نيستند و مقاومت  مطمئن بودند كه اعضاي خانه

اي نيز در كار نخواهد بود اما وظيفه آن ها قتلعام همه ساكنان و  مسلحانه
دستگيري سيعدي و دهقان بود. بر اساس همين نقشه جوخه هاي مرگ 

ك به يك فعالين و از جمله جالل ساواك وارد دو خانه تيمي شده و  ي
دهقان را به گلوله مي بندند. تنها ماهرخ فيال دانشجوي ادبيات دانشگاه 

دست به فرار زده، به خانه پيرزن همسايه وارد شده و در تهران هجده ساله 
زيرتخت مخفي مي شود. اما گروه ضربت او را دنبال كرده و تخت را گلوله 

جده ساله را سوراخ سوارخ مي كند. گروه ضربت باران كرده و پيكر ماهرخ ه
طبق نقشه قبلي سيدجمال الدين سعيدي و بهرام نوروزي را از ناحيه پا 
زخمي كرده و با خود براي بازجوئي به ساواك مي برند. ساواك مي خواسته 
بداند كه آن ها از كجا فهميده اند كه سيروس نهاوندي نفوذي ساواك است 

هاي ارتباط با سازمان فدائي را از آن ها به دست آورد. و در عين حال سرنخ 
طبق شهادت زندانياني كه سيدجمال الدين سعيدي در بيمارستان را در زير 
بازجوئي ديده بودند او را از فرط شكنجه آش و الش كرده بودند. ساواك هر 
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دو مبارز را در زير شكنجه به شهادت مي رساند.پس از انقالب و دستگيري 
دگاهي شدن بازجوهاي ساواك، تهراني و آرش، راز اين قتل از زبان آن و دا

ها برمالء شد. در جلسه دادگاه سيمين نهاوندي با اعتراض مي گويد كه    
سيروس نهاوندي همكار ساواك نبوده است اما تهراني همكاري سيروس 
نهاوندي با ساواك را تائيد مي كند. در مورد مفقود شدن اجساد رفقا 

جمال الدين سعيدي و بهرام نوروزي بازجويان مي گويند، كه پس از سيد
 قتل اين دو مبارز چپ،  اجسادشان را با هليكوپتر در درياچه قم مي اندازند.

در حالي كه اجساد شش نفر از رفقائي كه در خانه تيمي توسط گروه ضربت 
اثر و رژيم اعدام شدند در كنار هم در بهشت زهرا دفن شده است اما هيچ 

نشاني از قبر اين دو مبارز وجود ندارد. در جلسه دادگاه همچنين خانواده 
چهارنفر از كادرهاي سازمان رزمندگان حضور داشتند كه در شمار مفقود 
شدن گان قرار داشتند. تهراني مي گويد كه آن ها را به بهانه مالقات سوار 

د و سپس جسد ميني بوس كرده و وادار مي كنند كه قرص سيانور بخورن
آنها را مانند دو رفيق باال سربه نيست مي كنند. سيدجمال الدين سعيدي و 
بهرام نوروزي تهراني، چهار كادر رزمندگان و سه نفر ديگر از فعالين ضد 

نفر ناپديد شدگاني بودند كه ساواك هيچ نوع  9رژيم شاه در شمار فهرست 
شان در اختيار خانواده اطالعاتي درباره شيوه قتل آنها و محل دفن جسد

  هايشان قرار نداده بودند.
*****  

  

  
  

بود كه در زندان اوين رسولي بازجو مرا براي بازجوئي فرا  1356درسال   
رفش اين بود كه تو خواند و به مدت شش ماه به سلول انفرادي انداخت. ح

اي و مجازات تو الاقل ابد و اعدام است و بايد دوباره  هيچ چيز نگفته
ايم.  ي كردهحاكمه شوي. او گفت كه ما زندانيان را به چهار گروه طبقه بندم

گروه  : متعصب و فعال،گروه دوم: فعال، متعصب، سازمانگر، گروه اول
: كساني كه فقط مي خواهند گروه چهارممتعصب اما غيرفعال،  :سوم

در  وزندانشان را بكشند و بعد از آن دنبال كارشان بروند.... ! و گفت نام ت
فهرست گروه اول قرار دارد. واقعيت هم اين بود كه نقشه ساواك براي 
كشتار هدف نابودي كادرهاي گروه اول در طبقه بندي شان بود كه با 
كشتار بيژن جزني و يارانش شروع شد و به خاطر اعتراضاتي كه 
كنفدراسيون در خارج از كشور سازمان داد و فشار افكار بين المللي، اين 

شوم به ناچار متوقف شد. نكته ديگري كه رسولي مطرح كرد اين بود  نقشه
اطالعات درباره فعاليت هاي دانند كه من شصت درصد  ها مي نكه آ

ام. اگر چه رسولي به اصطالح يكدستي مي زد اما واقعيت  ام را نداده گذشته
ها فكر  ك حتي كمتر از آن چيزي بود كه آناين بود كه اطالعات ساوا

دند از ما به دست آورده اند و البته اين واقعيت درباره اكثر مبارزان آن كر مي
  دوره صدق نيز مي كرد.

******  
با انتخاب جيمي كارتر به رياست جمهوري آمريكا و فشار دولت آمريكا به 
رژيم شاه براي ايجاد نوعي فضاي باز سياسي شرايط زندان اوين ناگهان 

اين تغييرات در حالي به وقوع مي صدو هشتاد درجه دچار تغيير شد.
پيوست كه ما دو سال تمام بدون مالقات، بدون كوچك ترين امكانات و از 
هر نظر در شرايط بسيار بد به سر برده بوديم. اما اين تغييرشرايط براي 
ساواك براي نمايش بيروني و نشان دادن چهره ديگري از دستگاه سركوب 

انيان بود. توافق رژيم شاه با بازديد رژيم شاه در قبال مخالفان و زند
نمايندگان صليب سرخ جهاني از زندان هاي ايران و آمدن نمايندگان صليب 
سرخ جهاني براي بازديد از زندان ها باز هم نقطه عطفي بود كه شرايط 
زندان ها را بهم ريخت. سران ساواك تصميم گرفتند زندانياني را كه بر روي 

داشت مخفي كنند بطوري كه مالقات نمايندگان  بدنشان آثارشكنجه وجود
صليب سرخ جهاني با آنها ناممكن شود. در همين دوره بود كه ما را براي 
بررسي پزشكي نزد به اصطالح پزشك زندان بردند. او پس از مالحظه آثار 

شكنجه بر روي پاي من گفت اين ها چيست؟ آثار تصادف است و يا بيماري 
شما كه خودتان بهتر مي دانيد چرا مي پرسيد.... پوستي است؟ من گفتم 

بهر حال اسم همه كساني كه آثار شكنجه بر روي  بدنشان باقي مانده بود را 
صدا كرده و به سلول هاي كميته مشترك، كه ديگر از آنها براي بازجوئي  
استفاده نمي شد و محل امن براي مخفي كردن ما بود، منتقل كردند. ما 

م كه پس از مخفي ساختن ما چه حوادثي در زندان اوين به فهميدي "بعدا
وقوع پيوسته است. قبل از انتقال به كميته مشترك در بند يك اوين همراه 
با ساير زندانيان چپ در طبقه پائين بسر مي برديم. آخرين اطاق بند اطاق 
تلويزيون بود كه شب ها براي ديدن اخبار و يا برنامه هاي تلويزيوني 

ده مي شد. در يكي از همين روزها در بند باز مي شود و چند نفر استفا
  ساواكي همراه  چند تن از بازرسان ويژه صليب سرخ وارد بند مي شوند. 

نگهبانان از همه زندانيان مي خواهند كه در اطاق تلويزيون جمع شوند. 
اهل خوزستان مسئول  "يكي از چند نفر ساواكي، فردي ميان سال، احتماال

ها بوده و انگليسي را خوب حرف مي زده است. او خطاب به  وه ساواكيگر
زندانيان مي گويد كه اگرمطلبي براي گفتن داريد من براي شما ترجمه 

خواستند فضائي درست كنند كه زندانيان   مي خواهم كرد. ساواكي ها
مرعوب شده و به افشاگري نپردازند همانطور كه درطبقه باال كه مجاهدين 

د ترفندشان عمل كرده وزندانيان حرفي نزده بودند. در همين موقع بودن
غالم ابراهيم زاده با جسارتي كه از خصوصيات شاخص او بود به انگليسي 

دانيم و نيازي به مترجم نيست.  مي گويد كه ما خودمان انگليسي مي
ساواكي مسئول گروه غافلگير شده و مي گويد كه ممكن است شما مشكل 

داشته باشيد براي همين هم من ترجمه خواهم كرد. غالم باز هم در ترجمه 
دانيم و نيازي به مترجم نداريم.  گويد كه ما همه انگليسي مي انگليسي مي به

خواهند كه از بند  شده و از ساواكي ها ميبازرسان صليب سرخ خوشحال 
كنند اما طبق قرار دادي كه  مي خارج شوند. ساواكي ها تالش مذبوحانه

مسئولين  توانستند بدون حضور ها مي يب سرخ با شاه منعقد كرده بود آنلص
ساواك با زندانيان صحبت كنند. بدين ترتيب بازرسان صليب سرخ 

ها و نگهبانان را از بند بيرون مي كند. پس از بيرون رفتن ساواكي  ساواكي
ا تقسيم شده و در هر اطاق مترجمي تعيين مي شود ت اطاق ها رفقا در چند

ي داستان شهادت هاي رفقا را براي بازرسان ترجمه كند. همه رفقا تمام
ها را به طور تفصيلي در اختيار بازرسان  ها، اعدام هاي شكنجه ها، قتل

صليب سرخ، كه يك به يك موارد را با دقت و مشخصات كامل ثبت مي 
د كه وينگ دهند و مي . از جمله رفقا نام همه ما را ميكردند، قرار مي دهند

ها همچنان آثار شكنجه بر روي بدنشان وجود  اين ها را چون پس از سال
اند. رفقا از جمله نام صفرخان  است به محل نامعلومي منتقل كرده داشته

زندان  دهند و مي گويند او را بيش از سي سال تمام  در ميقهرماني را 
در زندان اند. براي مسئولين صليب سرخ سال هائي كه صفر خان  نگهداشته

ن سيزده سال منظورتاپرسند  رقابل باور بوده و آنها بارها ميبسر برده بود غي
  گويد سي سال! ه يكي از رفقا به زبان فرانسه مياست يا سي سال .... ك

كه خود پزشك هم بوده وارد بند روز بعد يكي از بازرسان صليب سرخ 
صي صحبت اهد خصوخو گويد با او مي شود و به غالم ابراهيم زاده مي مي

كه در بهداري دو زن زنداني هستند كه براي  كند. او به غالم مي گويد
صحبت با آن ها نياز به مترجم دارد وآيا غالم، با توجه به حساسيت هائي 

به وجود خواهد آمد، حاضر است كه اين كار را قبول كند يا نه  "كه احتماال
ه و همراه دكتر صليب سرخ به موافقت خود را اعالم كرد "؟ دكتر غالم فورا

بهداري مي رود. در بهداري دو زن زنداني سيمين نهاوندي و اعظم طالقاني 
بسر مي بردند كه حاضر نشده بودند با مسئول صليب سرخ سرسخن را باز 

 گويد را قانع كند كه سخن بگويند و مي دكترغالم تالش مي كند آنها كنند.
را با جزئيات كامل مطرح كرديم، جاي  ها و فشارها ما در بند همه شكنجه

را مطرح كنيد. پس از پايان  نگراني نيست و بهتر است شما هم همه چيز
شود، اما  كتر صليب سرخ از دكترغالم جدا ميها در بهداري، د صحبت

نگهبانان طبق دستوري كه داشتند غالم را به جاي برگرداندن به بند به 
نيز كه منتظر بازگشت غالم بودند نگران  سلول انفرادي مي برند. رفقاي بند

مي شوند زيرا حتي پس از آوردن شام نيز خبري از غالم نبوده است.  در 
رد بند مي شود و سراغ غالم را همين اثنا دكتر صليب سرخ ناگهان وا

گيرد زيرا خودش نيز نگران غالم بوده است. رفقاي بند مي گويند كه از  مي
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گويد برويد به مسئول زندان بگوئيد كه  گهبان مينيست. او به ن غالم خبري
تا غالم بر نگردد من در بند خواهم ماند. نگهبان به سرعت مي رود.... غالم 

برنامه ساواك  - كه در سلول انفرادي بود و برايش شام هم آورده بودند
ه مي شود كه نگهبان در را ناگهان متوج  - انداختن او به انفرادي بوده است

ند و به غالم مي گويد كه بيا بيرون. غالم مي خواهد دم پائي ك باز مي
بپوشد ولي نگهبان او را مي كشد و بدو بدو به بند عمومي مي آورد. رفقاي 
بند نفس راحتي مي كشند و دكتر صليب سرخ كه به خاطر جسارت غالم 

،  اي به او پيدا كرده بود بند را ترك مي كند. زندانيان بند باال عالقه ويژه
شنوند كه چگونه زندانيان  در هواخوري از رفقا مي ها، مجاهدين و مذهبي

چپ همه اطالعات شان را به صليب سرخ داده اند. آنها خواهان مالقات 
شوند. به اين  ها مي ندگان صليب سرخ براي افشاي شكنجهدوباره با نماي

جه ترتيب تاكتيك ساواك براي ارعاب زندانيان براي پوشاندن نظام شكن
رژيم شاهنشاهي شكست خورد. ما را از كميته به زندان قصرمنتقل كردند و 
درآن جا نمايندگان صليب سرخ با يكايك ما مالقات كرده و شرح مشروح و 
دقيقي در باره شكنجه هاي هر يك از ما را به صورت پرونده هاي فردي و 

فقا و جداگانه تهيه كردند. ما اطالعات مان را در مورد شكنجه همه ر
مبارزيني كه در طول سال ها در زندان شاهد شكنجه و سپس اعدام آن ها 
بوديم در اختيار نمايندگان صليب سرخ نهاديم تا تصويري از نظام جهنمي 
شكنجه و جنايت آريا مهري، الاقل در يك نهاد جهاني مسئول  ثبت و 

  ضبط شود.
*****  

اي كه در  وارهاي كهنههنگام دستگيري اول در زندان قزل قلعه برروي دي
همگي رنگ قهوه اي تيره به خود گرفته بودند  "حال فروريختن بود و تقريبا

اسامي، تصوير ها و يادداشت هاي گوناگوني حك شده بود. سعي كرده 
بودند برخي را پاك كنند، برخي خود رنگ باخته بودند و برخي حكاكي ها 

م چه كساني در اين سلول ها خبر از تاريخ متاخرتر داشتند. با خود مي گفت
ها چه پيام هائي را منتقل مي كنند... و چه كساني  اند، حكاكي زنداني بوده

شد به شادي و غم، اميد  ها را مي ها و نشانه آن ها را نوشته اند... ديوارنوشته
هر شب  "و ياس و حالت هاي روحي گوناگون و حتي متضاد تفسير كرد ...

ها است غرق ستاره غم زده  اين آسمان، باز و ندكش ستاره اي به زمين مي
اي بود كه بالفاصله در ذهن من حك بست  و تا اعماق  ... ديوار نوشته"

روحم نفوذ كرد. نسل هائي از مبارزان به خاطر پيكار براي آرمان بزرگ 
آزادي و سوسياليسم در اين سلول ها زنداني شده  و پيام هاي خود را براي 

ارهاي ضخيم و تاريك زندان حك كرده بودند....در اين دوي آيندگان بر ديو
امدادي هر نسل از مبارزان تا آن جا كه در توان داشته و تا آن جا كه 
توانسته دويده  و پرچم را به نسل هاي بعدي سپرده تا راهپيمائي بزرگ و 

  مشترك ما به سوي آزادي وسوسياليسم ادامه يابد... 
سمي و روحي تا سرحد مرگ، قتل و از ميان در رژيم پهلوي، شكنجه ج 

برداشتن مخالفان به شيوه هاي گوناگون نه امري موردي، مقطعي و يا 
تصادفي بلكه اجزاي يك سيسستم فراگير، همه جانبه و سازمان يافته بود 

سلطنت پنجاه ساله پهلوي، قادر به حفظ  "كه بدون آن رژيم شاه و طبعا
ظام سلطنت و سر برآوردن فاشيسم اسالمي از بقاي خود نبود. با فروپاشي ن

درون انقالب مردم ايران همان نظام شكنجه و سركوب با ابعادي عظيم ترو 
بيرحمانه تر جايگزين نظام قبلي شد. ابعاد بي سابقه خشونت و بربريت 

هاي رنگارنگ رژيم اسالمي از جمله براي آن بود كه مبارزان و  دستگاه
نقالب به صحنه آمده بودند به خانه برگرداند. مردمي را كه در جريان ا

توسط انقالب مردم ايران به زباله  سلطنت شكنجه واعدامهمانطوركه 
دير يا زود،  خالفت شكنجه و اعدام نيز ،دان تاريخ سپرده شد، 

  سرنوشتي جز اين در پيش ندارد.
  راهپيمائي هنوز و همچنان ادامه دارد! 

  2012مي  06ابر با بر 1391ارديبهشت  17يكشنبه 
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 هيچ حكومتي با شكنجه

  يابد مشروعيت نمي 
  

  بلدييداهللا

  
ناپذير از من درخواست كرده بود كه  خاني گرامي و خستگي پرويز قليچ

هاي رژيم پيشين و تجربياتي درباره  در زندان مطلبي پيرامون شكنجه
اعالم كنم كه  بازجويي خودم براي ايشان ارسال دارم؛ بدون فروتني بايد

وجه قابل مقايسه با مبارزان  هاي اعمال شده بر من به هيچ موارد شكنجه
فرسا را تحمل كرده  هاي طاقت ها شكنجه ها و حتي سال دالوري كه ماه

منديم كه  بودند نيست اما ما زندانيانِ سياسيِ رژيمِ پيشين، متعهد و وظيفه
ان اعمال شده افشا كنيم تا به هر نوع ستم و شكنجه را كه به مردم و زنداني

كه اكنون عامالن شكنجه رژيم شاه كه  ويژه اين فراموشي سپرده نشود به
گرتر از خود بود وجود شكنجه را انكار  كردشان حاكميتي شكنجه پيامد عمل

  كنند. مي
آباد تهران دوره  در حالي كه در پادگان عباس 1353در اول دي ماه 

گذراندم دستگير و به كميته مشترك ساواك و  آموزشي سپاه بهداشت را مي
شهرباني تحويل داده شدم. در بدو ورود، پس از تعويض لباس، بلوز زندان را 
بر سرم انداختند و يكي از آن چهار نفري كه مرا دستگير كرده بود دست 

در  -طوري كه بعداً متوجه شدم به-مرا گرفت و به يك طبقه باالتر برد و 
اي خشن و  يني ايستاد. دقايقي بعد، مردي قد بلند با چهرهمقابل اتاق حس

هاي به هم فشرده بلوزم را از سرم برداشت و با لحني  سر كوچك، با دندان
هنوز پاسخ نداده بودم كه با » كجا دستگير شدي؟«آلود از من پرسيد  غضب

سيلي محكمي از من استقبال كرد تا به من بفهماند كه در كجا هستم. اين 
خويي او  گر معروف بود كه قبالً توصيف درنده همان حسيني شكنجه شخص

را از جزواتي كه توسط زندانيان نوشته شده بود خوانده بودم يا از رفقايي كه 
انداختند  1، سلول 2از زندان آزاد شده بودند شنيده بودم. سپس مرا در بند 

با پاهاي  ام بسته شد. چند ساعت بعد محسن يلفاني و درِ سلول به روي
علم و «پانسماني وارد سلول شد و شب نيز فريدون شايان و يك دانشجوي 

به سلول ما اضافه شدند. گروه ما يك محفل دانشجويي هوادار » صنعت
هاي ممنوعه را مطالعه  ديگر جزوات و كتاب سازمان فدايي بود كه با يك
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هاي  ورهكشان به كار در ك كرديم و گاهي براي آشنايي با رنج زحمت مي
پرداختيم. روز بعد نگهبان نام مرا براي  آجرپزي و يا برف پارو كردن مي

برد. بلوز را از سرم برداشت.  35بازجويي فرا خواند و مرا به طبقه سوم اتاق 
هاي شكسته را ديدم كه ايستاده  هيكل با گوش در اولين نگاه مردي درشت

حاكي از اين بود كه همه اي كه  بود و منتظر ورود من بود و بعد با جمله
خودش از » گرفتي! كشتي هم كه مي«دانيم گفت  اطالعات را در باره تو مي

سال سن  40گيران سنگين وزن يك نسل قبل از ما بود و حدود  كشتي
كوبيد  اش مي داشت در حالي كه كابل را مرتباً و به آرامي به كف دست چپ

ما كسي را بدون «آميز گفت وار اما با لحني خشن و تهديد در آغاز نصيحت
» گيريم و تا تمام حقايق براي ما روشن نشود آزاد نخواهي شد. دليل نمي

دار قرار داد كه قبال پرسش هميشگي را  قلم و كاغذ را روي صندلي دسته
هاي خود را از  هويت شما محرز است. كليه فعاليت«روي آن نوشته بود: 

  »آغاز تا دستگيري بنويسيد.
دانستم قبالً رو شده نوشتم و تحويل  ود و مواردي را كه ميبيوگرافي خ

االن «دادم. پس از خواندن پوزخندي زد و با تمسخر و عصبيت گفت 
مرا به طبقه » ات جا بياد. ات لب چشمه چند قلپ آب بخوري تا حال برم مي

اش او را شناختم. با  دوم اتاق حسيني برد. اين بار او را نديدم اما از صداي
ها و پاهايم را  ام را محكم بست. سپس دست اي چشمان بند پارچه چشمدو 

به تخت بست. با فرود آمدن اولين ضربه، به قول علي اشرف درويشيان 
ام را نيش زدند. قبل از دستگيري چندين شعر  هزاران عقرب كف پاي
ديده و  هاي ستم ي انسان چنين چندين چهره فارسي و كردي و هم

ره در نظر داشتم تا در زير شالق با خواندن آن اشعار و دست را هموا تهي
ها شكنجه را تحمل كنم اما ضربات سهمگين شالق  يادآوري آن چهره

كرد. در قبل از دستگيري، براي  ام را مختل مي چندان دردناك بود كه ذهن
گرفتيم كه شب تا صبح  تمرين تحمل شكنجه، با بعضي رفقا تصميم مي

شد و  چسبانديم تا سرخ مي هايمان را به بخاري مي دستبيدار بمانيم و يا 
كرد كه  مان خطور نمي گاه اين موضوع به ذهن زد اما هيچ حتي تاول مي

كنيم و فضاي رعب و وحشت  را ما تعيين نمي شدت شكنجه و تداوم آن
  توانستيم تصور كنيم.  حاكم بر زندان را نمي

با صداي شالق و فرياد من هاي نامفهوم حسيني  تهديدهاي بازجو و گفته
فضاي اتاق را پر كرده بود. پس از چندين ضربه مرا از تخت باز كردند و 

ام بسيار سنگين است.  ام را بر زمين گذاشتم احساس كردم پاي وقتي پاي
جا  فكر كردي اين«ام با هل دادن مرا به اتاق بازجويي برد و گفت  بازجوي

مجدداً » ايم؟ جا آورده و گردش به اينپارك شهر است و تو را براي تفريح 
هاي چپ و  كاغذ و قلم را روي صندلي گذاشت و با كابل دو ضربه به شانه

گاه عكسي را به من نشان داد كه متعلق به تظاهرات  ام فرود آورد. آن راست
بود. با پاهاي ورم كرده و دردناك شروع به نوشتن كردم و به  1349سال 

اشاره كردم. پس از نوشتن،  50و  49و  48اي ه شركت در تظاهرات سال
چندين بار مرا با پاهاي ورم كرده به دور فلكه دوانيد و هر وقت كه به 

زد. در مجموع  ام مي رسيدم با ضربه كابل به پشت مي 35جلوي اتاق 
ترين مورد بازجويي كسب اطالعات در باره  ماه طول كشيد. مهم 4بازجويي 

بود » اشرف دهقاني«نوشته رفيق » اسه مقاومتحم«رد و بدل كردن جزوه 
ام بود كه در محفل ما نبود و گاهي به  و مورد ديگر درباره يكي از دوستان

آمد. او تحت تعقيب بود و قصد داشت به عراق برود و  خوابگاه نزد من مي
، رابطه 52براي عبور از مرز نياز به راهنمايي داشت. در آن زمان يعني سال 

ترين منطقه  رو مناسب ا مال مصطفي بارزاني حسنه بود از اينرژيم شاه ب
جا نفوذ  مرزي براي ورود به عراق نواحي قصر شيرين بود كه بارزاني در آن

مرداد  28نداشت و قرار بود او را تا نزديكي مرز همراهي كنم اما در شب 
وجو و تفتيش قرار داد و دوست  ساواك خوابگاه دانشگاه را مورد جست 52

من دستگير شد. شايع بود كه احمدرضا كريمي از هواداران مجاهدين خلق 
كرد به ساواك توصيه كرده بود  كه بعد از دستگيري با ساواك همكاري مي

كه احتماالً فعالين سياسي مخفي ممكن است در تابستان كه خوابگاه 
  جا مخفي باشند.  شود در آن تعطيل است و زياد كنترل نمي

سايي مرز ايران و عراق موردي بود كه بيش از ديگر موارد اطالعات و شنا
مورد بازخواست قرار گرفتم. در مدت چهار ماهي كه در كميته بودم حدود 
ده بار بازجويي شدم و چهار بار نيز راهي اتاق حسيني شدم اما در هر نوبت 

د كوبيد با اين حال در ام مي بازجويي، خود بازجو نيز با كابل به كف پاهاي
هاي حسيني قابل مقايسه نبود. درد ناشي از  هاي بازجو با كابل ناشي از كابل

يك ضربه كابل حسيني برابر با ده ضربه كابل بازجو بود. از ديگر موارد 
هايم به شدت درد گرفت. از ديگر  شكنجه يك بار آويزان كردن بود كه كتف

گاه صندلي را  ، آنكردم ام را خم مي موارد شكنجه اين بود كه بايد زانوان
گرفتم. در آغاز و در دقايق اوليه اين نوع شكنجه  ام مي بايد بر فراز دستان

كه در آن زمان از آمادگي و توانايي جسمي خوبي  قابل تحمل بود اما با آن
برخوردار بودم پس از حدود يك ساعت، غير قابل تحمل بود و هر گاه 

گذاشتم، ضربات كابل  روي سرم ميكردم يا صندلي را  ام را راست مي زانوان
  كرد. و مشت و لگد را نثارم مي

پس از دوران بازجويي به زندان جمشيديه منتقل شدم و تا پايان دادگاه 
دوم در زندان جمشيديه بودم. در اين زندان ابراهيم محجوبي، محمد 

ياد مهرداد پاكزاد و چند زنداني ديگر از  اعظمي، حمزه فراهتي، و زنده
نام داشت كه به » بند ويژه«ها و يا افسران وظيفه نيز بودند. بند ما  ارتشي

پس از دادگاه دوم به چهار  1354زندانيان سياسي تعلق داشت. در شهريور 
مجدداً  54سال زندان محكوم شدم و به زندان قصر انتقال يافتم. در مهرماه 

طبقه سوم رسيدم  بردند. وقتي به 35مرا به كميته فراخواندند و باز به اتاق 
اگر «ام در آخرين بازجويي گفته بود  دچار اضطراب شدم زيرا بازجوي

» كنم. اي بنويس وگرنه اگر موضوعي رو شود شهيدت مي هايت را نزده حرف
اي كوچك اما فرز و چابك به  اما خوشبختانه اين بار او نبود. جواني با جثه

ا به خاطر رد و بدل كردن نام رحماني بود كه به خاطر اعتراف يكي از رفق
نژاد مرا به كميته باز گردانده بودند. پس از چندين مشت كه  جزوه پاك

ام به شدت متورم شده بود مرا به اتاق حسيني برد و پس از يك سال  صورت
بار دلهره دفعات قبل را  دوباره ضرب دست آقاي حسيني را چشيدم. اين

ام بازجوي اول من تدين يا كاه بود. ن نداشتم اما درد همان درد جان
بخش بود كه گويا قبل از بازگشت دوباره من به كميته مشترك، در  تاج

ها كشته شده بود. او جزو بازجويان تحت نظر رسولي بود و رسولي  درگيري
  كرد.  همواره براي نظارت به اتاق او سركشي مي

  
  گران شدگان و شكنجه نكاتي چند پيرامون شكنجه، شكنجه

شد:  ها براي دو هدف به كار برده مي شكنجه در زندان نجه:هدف شك
گيري كه ميزان آن بستگي به وضعيت پرونده زنداني  هدف اول براي اعتراف

  شد.  داشت كه گاه در مواردي شدت شكنجه منجر به مرگ زنداني مي
هدف دوم جنبه تنبيهي داشت كه پس از بازجويي و دادگاه، در زندان قصر 

گرفت كه زندانيان از  شد و در مواردي صورت مي ها اعمال مي و ديگر زندان
زدند. اين  كردند و يا دست به اعتراض مي بانان سرپيچي مي دستورات زندان

تنبيهات شامل ضربات كابل و باتوم و مشت و لگد و آويزان كردن و انفرادي 
دان از بود. بخشِ انفراديِ قصر بسيار كثيف و تاريك بود و نگهبانان اين زن

  ترين ماموران زندان بودند.  ترين و فرومايه لمپن
  

هاي رژيم شاه بر دو نوع بود: جسمي و  شكنجه در زندان انواع شكنجه:
ها شالق بود و اتاق  ترين شكنجه ترين و مؤثر ها مرسوم روحي. در آن سال

هاي خود نيز از شالق  حسيني به اين امر اختصاص داشت. بازجوها در اتاق
بند قپاني، آويزان كردن، بيدار نگهداشتن نيز از  كردند. دست ده مياستفا

نيز يكي از ابزار شكنجه بود. زنداني را بر » آپولو«انواع شكنجه بود. دستگاه 
كه گويا در زمان ژنرال فرانكو از اسپانيا خريداري شده - روي  اين دستگاه 

صوص كه فشارهاي هاي مخ گاه دست و پا را با گيره نشاندند و آن مي - بود
را بر  بستند و كاله آهني آن كرد محكم مي فرسا بر دست و پا وارد مي طاقت

پيچيد. سوزاندن پشت و  نهادند كه فرياد زنداني در گوش خودش مي سر مي
ياد  شد. زنده تر انجام مي ها بود كه كم سينه و باسن نيز از انواع شكنجه
ي خود را به قضات نشان  شده ي سوخته مسعود احمدزاده در دادگاه، سينه

داده بود؛ فاطمه اميني مجاهد خلق بر اثر شدت سوختگي جان باخت. طبق 
گفته يكي از نگهبانان سابق زندان قزل قلعه و اوين، باسن همايون كتيرايي 

  از فرط سوختگي مانند لبوي پخته شده بود.
مت نوع ديگر شكنجه، شكنجه رواني بود كه شامل اعدام ساختگي، اقا

داشتن در جوار اتاق حسيني كه مرتباً فرياد  طوالني در سلول انفرادي، نگاه
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رسيد، تهديد به تجاوز، تهديد به تجاوز به  زنداني زير شكنجه به گوش مي
همسر يا شكنجه كردن مادر يا فرزندان، به كار بردن كلمات تحقيرآميز، 

  ها و ناسزاها از جمله موارد شكنجه روحي بود. دشنام
  
به علت ضعف  32در زمان رژيم شاه، تا قبل از سال  ير شكنجه:س

مندي و فراگيري احزاب سياسي و فضاي نسبتاً آزاد و وجود  حاكميت و توان
مطبوعات غيردولتي، رژيم قادر به اعمال شكنجه به طور سيستماتيك نبود 

برد اهداف  مرداد شكنجه تبديل به ابزار پيش 28اما پس از كودتاي 
يان گرديد و فعاالن حزب توده ايران و سازمان نظامي، شديداً مورد كودتاچ

يادان كوچك شوشتري و وارطان ساالخانيان  شكنجه قرار گرفتند كه زنده
گران معروف آن دوران مبصر و  در زير شكنجه جان باختند. از شكنجه

امجدي بودند كه به پاداش شكنجه كردن فرزندان مبارز مردم به درجه 
گران معروف، سياحتگر، ليقواني، زماني و  رسيدند. ديگر شكنجهسپهبدي 

در پي دستگيري اعضاي فعال فرقه دمكرات  38زيبايي بودند. در سال 
آذربايجان و حزب دمكرات كردستان، ساواك در آغاز فعاليت خود براي 

نمايي و اعمال ارعاب در جامعه اعضاي اين دو حزب را به شدت  قدرت
ياد غني بلوريان به  ها در خاطرات زنده رح اين شكنجهشكنجه كرد كه ش

  خورد.  چشم مي
هاي  گو در كرمانشاه نيز مورد شكنجه گروه داريوش نيك 46در سال 

هاي اعدام سپرده شدند. در  وحشيانه قرار گرفتند و سپس به جوخه
اي نيافته بود  هاي مياني و اواخر دهه چهل، شكنجه هنوز ابعاد گسترده سال
ها زندان قزل  ند كه گروه جزني به شدت شكنجه شدند. در اين سالهر چ

گاه اصلي بود كه مدير داخلي آن ساقي معروف بود. از اوائل  قلعه، شكنجه
خويي  با پيدايش جنبش چريكي و اعتالي جنبش دانشجويي درنده 50دهه 

  و سبعيت ساواك سير صعودي طي كرد.
  

شدت شكنجه چنان بر جسم اثر در برخي موارد  هاي شكنجه: باخته جان
شود و در واقع اين مبارزين هستند كه با  گذارد كه منجر به مرگ مي مي

دهند تا گلبانگ سربلندي را به  مقاومت جانانه خود بر آستان جانان جان مي
جو،  آسمان برسانند. هوشنگ تيزابي، حسن نيك داودي، پرويز حكمت

قاني، ابراهيم خليق، بهمن شاهرخ هدايتي، نمازي، فرشيدي، بهروز ده
اي از جمله مبارزيني بودند  روحي آهنگران، فاطمه اميني، هوشمند خامنه
زندگي خود » تمدن بزرگ«كه در راه آزادي و عدالت در زير شالق جانيان 

  را فداي خلق كردند. 
توان از  از زندانياني كه مدت طوالني، در زير بازجويي و شكنجه بودند مي

ي رحيمي معلم كرمانشاهي نام برد كه نزديك به سه سال در ياد يحي زنده
زير بازجويي و شكنجه بود و چندين ماه جيره روزانه شالق داشت و هر روز 

كردند. رحيمي پس از  در يك ساعت معين او را روانه اتاق حسيني مي
توسط  60روز اعتصاب غذا بود در سال  80انقالب با تني رنجور كه نتيجه 

اران دستگير شد و پس از چند روز اين مبارز پر شور و پر تالش سپاه پاسد
را اعدام كردند. غالمرضا اشتراني معلم و مربي كشتي بروجرد معلم گروه 

نيز دو سال و نيم در زير بازجويي و شكنجه بود كه پس از » آرمان خلق«
انقالب بر اثر شدت ضرباتي كه به سرش وارد شده بود درگذشت. هوشنگ 

بيگلو وكيل دادگستري نيز به مدت دو سال و نيم زير بازجويي و عيسي 
ها مقاومت كرد. از ديگر زندانيان كه  شكنجه بود كه دالورانه در برابر شكنجه

فروش مجاهد خلق كه در  توان از جواد زنجيره به شدت شكنجه شدند مي
 62چنين چنگيز احمدي كه او نيز در سال  اعدام شد نام برد. هم 60سال 

زاده، ابراهيم  اعدام شد. ابراهيم محجوبي، حسن حسام، باقر ابراهيم
خواه، سياوش بيرنوند، سيمين صالحي، اسماعيل ختايي نيز به شدت  دين

شكنجه شدند. بديهي است كه اعضاي سازمان فدايي و مجاهدين خلق و 
آرمان خلق و گروه اعظمي نيز به شدت شكنجه شدند اما متاسفانه از 

  ثر آنان در زير بازجويي اطالعي در دست نيست. وضعيت اك
  

در كتابي كه درباره كميته مشترك چاپ شده است عكس  گران: شكنجه
ها احتماالً متعلق به دوران  گران وجود دارد كه عكس بعضي از شكنجه

استخدام آنان است كه همگي جوان هستند. اما سيستم خودكامه شاه كه 

هايي  تبديل كرده بود اين جوانان را به انسانشكنجه را به ابزار بقاي خود 
رحمي را از  گذارند و بي مسخ شده كه تمام عواطف و احساسات را زير پا مي

توانستند يك  ها مي گذرانند تبديل كرده بود. شايد هركدام از آن حد مي
معلم يا كارمند معمولي باشند اما رژيم براي سلطه خويش، شالق را به 

  نوعان خود را شكنجه كنند.  هم دست آنان داد تا
آور بود. او  شنيدم كه برايم شگفتي هايي مي در طي بازجويي از بازجويم گفته

كرد و كلماتي را به كار  وگو مي روزانه تلفني با همسر، مادر و فرزندش گفت
برد كه بار عاطفي و عشق و محبت داشت و اين تناقض برايم باورنكردني  مي

تواند هر روز شالق و مشت و لگد بزند و فحش  ونه ميبود كه يك انسان چگ
اش با محبت رفتار كند.  گاه با خانواده هاي ديگر كند و آن و دشنام نثار انسان

  سازد.  كار اصلي، رژيمي است كه از يك انسان معمولي جالد مي جنايت
زاده، محمد  توان از رضا عطارپور معروف به حسين گر مي از سران شكنجه

هاي  اصري معروف به عضدي و دكتر جوان نام برد كه اينان در سالحسين ن
كردند اما بر كار بازجوها نظارت داشتند. بازجوها  بعد، خود بازجويي نمي

ناميدند كه اين دو جالد از  زاده را قربان و عضدي را آقا مي حسين
يگر زدني بودند. از د ترين بازجويان بودند و در شقاوت و قساوت مثال رحم بي

پور (تهراني)، فريدون توانگري (آرش)، ناصر  توان از بهمن نادري بازجويان مي
زادگان (هدايت)، منوچهر  نوذري (رسولي)، فريدون شادافزا (شاهين)، ربيع

خواه (منوچهري)، محمدي، نيكزاد رحماني، تدين، استاد، رضوان،  وظيفه
   كاوه، اسدي، هوشنگ، وحيدي، افضلي، شهرياري نام برد.

گران افزون بر كاربرد انواع شكنجه هر كدام شگرد خاص خود را  شكنجه
گفت ما مديون شالق هستيم.  بوسيد و مي داشتند. تهراني شالق را مي

كرد. منوچهري زندانياني را كه  محمدي سوزن در لثه زندانيان فرو مي
كرد و  شان روشن مي داد محكوم به اعدام شوند فندك زير چانه احتمال مي

ترين  داشت. منوچهري يكي از لمپن تا دقايقي فندك را روشن نگه مي
هاي ركيك بود. آرش انگشتان دست را  بازجوها بود كه متخصص دشنام

داد كه اين  را به جلو فشار مي داد و آرام آرام آن پشت كاسه چشم قرار مي
  شكنجه را در باره گروه اعظمي اعمال كرده بود.

آرش، شاهين، و كمالي در تهران و يقيني در تبريز  پس از انقالب، تهراني،
ها اعتراف  بردگان به انواع شكنجه دستگير شدند و اعدام گرديدند. تمامي نام

چنين  طور دقيق شرح داد و هم كردند و تهراني نحوه كشتار گروه جزني را به
به خوراندن قرص سيانور به سه زنداني جوان كه نام يكي از آنان كالنتري 

  د اعتراف كرد. بو
حسيني كه نام اصلي او محمدعلي شعباني بود طبق نوشته آقاي خانبابا 

گري را  كه گروهبان ضد اطالعات ارتش بود شغل شكنجه 32تهراني از سال 
گر اصلي ساواك  به او اهدا كردند و بعدها به ساواك منتقل شد و شكنجه

غل پليد و چنان به اين ش هم» تمدن بزرگ«شد و تا پايان حكومت 
جلسه اعدام مبارزين سياسي نام  ستيز ادامه داد. در زير صورت انسان

محمدعلي شعباني به عنوان نماينده ساواك موجود است. پس از انقالب 
اي در مغز  اش او را تنها گذاشتند. او به هنگام دستگيري گلوله اربابان
باره مرگ او اش خالي كرد و چند روز بعد درگذشت. اما شايعاتي در  خالي

اند كه كار به  وجود داشت كه گويا عوامل رژيم جمهوري اسالمي او را كشته
گشود مسلماً از  محاكمه كشيده نشود زيرا اگر حسيني لب به اعتراف مي

هاي نيروهاي چپ و مجاهد و گروه آرمان خلق و مقاومت آنان  حماسه
  ها نبود.  گفت و اين خوشايند تازه به دوران رسيده مي
  

اش رسيدگي به جرائم حقوقي  دادرسي ارتش كه وظيفه دادرسي ارتش:
هاي فعالين سياسي نيز رسيدگي  وابستگان به نيروهاي نظامي بود به پرونده

كنندگان عليه امنيت  كرد زيرا از نظر حاكميت، فعالين سياسي اقدام مي
كشور و ضد امنيت ملي بودند. اين دستگاه عريض و طويل در واقع 

بردار ساواك بود و به ابزار سركوب ساواك تبديل شده بود. ميزان  فرمان
شد و در  محكوميت و يا اعدام زندانيان سياسي قبالً توسط ساواك تعيين مي

ترين افسران  شد. سرسپرده طور تشريفاتي دادگاهي برگزار مي دادرسي، به
كه نوري رئيس دادگاه تجديدنظر بود  اين دستگاه سرلشكر عبداهللا خواجه

هاي اعمال شده  بعد از انقالب اعدام شد. اگر زنداني در دادگاه از شكنجه
كه پرونده زنداني  شد بل كرد نه تنها به اين امر رسيدگي نمي شكايت مي
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قوانين سياسي تشديد شد و خواندن يك  54شد. از سال  تر مي سنگين
مدت در ال هاي طويل كتاب يا جزوه يا شركت در تظاهرات دانشگاه، زندان

پي داشت. رئيس اين اداره سپهبد  فخر مدرس نيز اعدام شد. خواهرزاده او 
  كه هوادار مجاهدين خلق بود به سه سال حبس محكوم شد. 

كردهاي انساني است و  ترين عمل شكنجه يكي از پليدترين و غيرانساني
منداني كه براي تداوم نظام خودكامه خويش  ابزاريست در دست قدرت

خواهان نيستند. اما تجربيات  پذيرش دگرانديشان، به ويژه آزاديحاضر به 
يابد و  گر آن است كه هيچ حاكميتي با شكنجه مشروعيت نمي تاريخي نشان

  ها در افكار عمومي هستند.  گران همواره منفورترين انسان شكنجه
ساالر، شكنجه براي هميشه از جامعه  اميد است با برپايي حاكميت مردم

بربندد و اين لكه ننگ كه در طول هزاران سال صدها هزار  بشري رخت
قرباني داشته است از دامان بشريت زدوده شود و اصول و موازين حقوق 

فريبي و رياكاري با  بشر در جامعه نهادينه گردد. جمهوري اسالمي با عوام
گران رژيم شاه و  ، كه عكس شكنجه»موزه عبرت«تبديل كميته مشترك به 

تواند آثار  جا به نمايش گذاشته است، نمي ها را در آن جهانواع شكن
شماري را كه در همين  هاي وحشيانه مزدوران خود و جنايات بي شكنجه

و توحيد تغيير يافت از افكار عمومي پاك  3000هاي كميته  زندان كه به نام
كارترش  پيشه و جانشين جنايت كند. مسلماً در آينده اَعمال ساواك جنايت

ت اطالعات، براي افكار عمومي آشكار خواهد شد و مردم و تاريخ، وزار
عاملين شكنجه را نخواهند بخشيد و ياد و خاطره قربانيان شكنجه را 

 .همواره گرامي خواهند داشت
* 

 
 

 
.comjamescockcroftwww.                 

  گو با جيمز كاكرافت گفت و
 

هـاي باسـابقه و    يكـي از شخصـيت   (Dr. James Cockroft)جيمز كاكرافت 
دكتـراي خـود را از دانشــگاه    1966برجسـته چـپ امريكاسـت. او در ســال    

كاليفرنيا دريافت كرد و سالهاست كـه بكـار تـأليف و     (Stanford)استانفورد 
ش كمونيسـتي  تدريس مشغول است. از دوران دانشجوئي بـه صـفوف جنـب   

سال دارد همچنان فعاالنـه زنـدگي    75امريكا پيوست و تا امروز كه بيش از 
داري براي تحقق سوسياليسم كـرده اسـت.    خود را وقف مبارزه عليه سرمايه

هـاي مسـائل مربـوط بـه امريكـاي       جلد كتاب در زمينه 45نامبرده بيش از 
بشـر، توسـعه و    المللي، اقتصـاد سياسـي، حقـوق    التين، مكزيك، روابط بين

هاي آزاديبخش، مسئله كـارگران مهـاجر، چنـدفرهنگي،     تكنولوژي، جنبش
 چنـان  خاورميانه، تاريخ پنهان امريكا و... تأليف و تحقيق كرده اسـت. او هـم  

كه در مصاحبه توضيح داده است با جنبش انقالبي ايران از ديرباز همكـاري  
) و ديگـري  57شـهريور  داشته و طي دو سفري كه يكي در آستانه انقالب (

گيري اعضاء سفارت امريكا به ايران كرده است، از نزديك  در ابتداي گروگان

هايش آشنا بوده اسـت. بمناسـبت   با اوضاع ايران و بويژه با ساواك و فعاليت
مصاحبه اخير پرويز ثابتي شخص دوم ساواك شاهنشاهي، با جيمز كاكرافت 

بـه حيطـه      ه سـئواالت را بيشـتر  ام كـه دامنـ   مصاحبه كوتاهي انجـام داده 
اي نداشتم طبعاً  ام. من كه در اين زمينه تجربه عملكرد ساواك محدود نموده

از عهده اين مهم برآيم. اميد كه ايـن كـار    ام آنگونه كه بايسته است نتوانسته
  هائي از جنايات ساواك شاه را نشان دهد. بتواند گوشه

  احمد احمديان 
  

ضـمن معرفـي خـود بـراي خواننـدگان مجلـه آرش،       لطفاً  :احمديان احمد
چگونگي آشنائي و همكاريتان بـا جنـبش سياسـي ايـران در زمـان شـاه را       

  فشرده بيان كنيد.
  

آشنائي من با جنبش سياسي عليـه رژيـم ايـران بـه دهـه       جيمز كاكرافت:
گردد. در آن سالها مـن بطـور فعـالي بـه همكـاري بـا جنـبش         برمي 1990

م. جنبش ضد جنـگ ويتنـام، پشـتيباني از انقـالب كوبـا،      المللي پرداخت بين
هاي امريكاي التين، فلسطين و جنبش حقوق شـهروندي   حمايت از جنبش

. طـي ايـن درگيريهـا مطالعـاتم را در مـورد ايـن       (Civil Rights)در امريكا 
ها گسترش دادم. همزمـان بـا دانشـجويان ايرانـي فعـال در جنـبش        جنبش

كنفدراسيون) كه برخي از آنهـا از جملـه شـاگردان    دانشجوئي بر عليه شاه (
ام در جنـبش   هـا بـه شـركت و همكـاري     من بودند، آشنا شدم. اين آشـنائي 

كه من  1978تا تابستان  60انقالبي ايران منجر شد. بنابراين از اواسط دهه 
الملل و حقـوق بشـر بـه     براي اولين بار جزء هيأتي از طرف سازمان عفو بين

كانون وكالي «وقفه ادامه داشت. اين هيأت بنا به دعوت  م بيايران سفر كرد
براي بررسي عملكرد ساواك در كشتار ميدان ژاله تهـران  » دادگستري ايران

) انجـام پـذيرفت. در طـي    1357شهريور  17كه به محله سياه معروف شد (
هاي دانشجويان چپ ايراني قـرار   وار تحت تأثير فعاليت اين دوران من شيفته

تم و اين باعث بررسي بيشتر اوضاع ايران و دامنـه اختنـاق و شـكنجه و    گرف
  اعدام رژيم شاه از طريق ساواك با مخالفين شد.

ام كـه پرويـز ثـابتي     من امروز به اين دليل با شما به گفتگو نشسته سئوال:
هاي اصلي ساواك (رئيس اداره دوم) كـه بـراي مـدت طـوالني      يكي از چهره

ترين گرداننده آن سازمان مخوف بود، كتابي منتشر  يسال) اصل 20(نزديك 
كرده و در آن ضمن دفاع از حكومت شاه و ساواك، شكنجه و اعدام زندانيان 
سياسي را انكار نموده است. بنابراين سئوال شخص مـن از شـما بـا در نظـر     
گرفتن تجربيات سفر به ايران و آشنائي با وضـعيت سياسـي آن دوران ايـن    

  سخي براي ايشان داريد؟است كه چه پا
  

ها و ابعاد شكنجه و اعدام ساواك آشـنا   من از ديرباز با دامنه فعاليت جواب:
بودم و در اين زمينه بررسي زيادي كرده بـودم. ولـي قبـل از پـرداختن بـه      

دانسـتيم   دانم يادآوري كنم كه حتي در آن دوران ما مي سئوال شما الزم مي
اسـت. بـويژه بعـد از     CIAته سازمان سـيا  كه ساواك اساساً ساخته و پرداخ

اعترافاتي كرد مبني  AIDكه يك كارمند  70مورد بسيار برجسته اوائل دهه 
مسئول شكنجه و قتل تعدادي از توپاماروها در امريكاي التين  CIAبر اينكه 

 CIAدانستيم كه اين يك سياست جهاني امريكا و سازمان سـيا   است. ما مي
طالعاتي و شكنجه را در سـطح جهـان در كشـورهاي    هاي ا است كه دستگاه

زير چتر امريكا برقرار كند. كشورهائي نظير امريكاي جنوبي، ايراني، فيليپين 
نظاميان را در مدرسه امريكـائي   CIAو... در آن دوران مشخص شده بود كه 

(School of America)      و مأموران اطالعـاتي را در خـود امريكـا (بيشـتر در
ها شامل جاسوسي، كسب اطالعـات   دادند. اين آموزش آموزش ميويرجينيا) 

شـد.   از طريق اعمال اقسام شكنجه، بكار برد مؤثر ابزار نوين شكنجه، و.... مي
الملل و حقوق بشر جهاني نيز اسـناد   هاي مترقي نظير عفو بين بويژه سازمان

ريـق  و مدارك زيادي دال بر كاربرد انـواع وحشـيانه شـكنجه در ايـران از ط    
هاي لجام گسـيخته بـدون رعايـت ضـوابط حقـوقي و غيـره        ساواك و اعدام

  منتشر كرده بودند.
دانـم ايـن نكتـه را يـادآور شـوم كـه در        تر بروم الزم مـي  قبل از اينكه پيش

 Freedom of Information)هاي اخير و در سايه اليحه آزادي اطالعات  سال
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Act)   بطـه سـاواك و سـيا را كـامالً     اسناد بسياري بيرون آمده كـه بـويژه را
ها را در اين دوران اسـناد   كند. بنابراين تحقيقات ما در آن سال مشخص مي

  مربوطه براي همگان ثابت كرده است.
تان در آن سفر  اگر ممكن است برگرديم به سفرتان به ايران. تجربه سئوال:

تـان   زيـابي هاي زندانيان سياسي و ار در برخورد با زندانيان سياسي و خانواده
  از ميزان فشارها و شكنجه و آزار زندانيان بوسيله ساواك را بازگو كنيد.

  
شرايط آن دوران ايـران بغايـت حسـاس و خطرنـاك بـود. جنـبش        جواب:

عظيمي در جريان بود و مردم ايران مصمم بودند كـه خـود را از شـر رژيـم     
مريكـا و سـيا   اختناق و شكنجه شاه آزاد سازند. رژيم هم در مقابل با كمك ا

بشدت در حال سركوب آن جنبش بود. اياالت متحـده در آن دوران ويليـام   
ريز  ترين مأمورين سيا) را كه قبالً در فيليپين برنامه سوليوان (يكي از باسابقه

سركوب جنبش بود، سفير ايران كرده بـود. شـاه هـم واقعـاً در نقـش يـك       
هـاي نقتـي امريكـا و     ولهاي امريكا در خدمت بويژه مونوپـ  كارگزار سياست

غرب قرار داشت. در چنين شرايطي هيأت ما كه شامل راسل كرو (از طـرف  
حزب كارگر انگلستان، كارلو فرانكوزاني از طرف حـزب دمكـرات ـ مسـيحي     

الملل همراه با ايوا كاكرافت (همسـرم)   ايتاليا و من از طرف سازمان عفو بين
كنفدراسيون هم بعنـوان متـرجم   به ايران رفتيم. يك دانشجوي ايراني عضو 

) و بـراي  17همراه ما بود. ما درست بعـد از كشـتار ميـدان ژالـه (شـهريور      
ها  مورد وارد تهران شديم. همچنين برنامه داشتيم كه از زندان تحقيق در آن

بازديد كرده و با زندانيان سياسي مالقات و گفتگـو كنـيم، كـه سـاواك بـه       
يد و گفتگوئي را نداد. در تمام مدت اقامـت  هيچ وجهي بما اجازة چنين بازد

در ايران بشدت تحت نظر ساواك بوديم و تا حد امكان از تماس ما با افـراد  
كردنـد. تنهـا    ي زندانيان سياسي هم جلـوگيري مـي   سياسي و بويژه خانواده

ها موفق به مالقـات بـا    پس از تالش بسيار و از طريق ياري برخي شخصيت
نيان سياسـي شـديم كـه از ميـان آنهـا مـن خـانواده        يكي دو خانواده زنـدا 

هـاي مـا در تهـران بـود و      آورم. بيشتر فعاليت ها را بخوبي بخاطر مي رضائي
مان. بـه شـهر مـذهبي قـم و اصـفهان نيـز سـفر         ساواك همه جا در تعقيب

رو سياسـي و   كوتاهي كرديم و بيشتر اجازه يافتيم كه با شخصـيتهاي ميانـه  
كنيم. شخصيتهائي نظير سنجابي، بختيار و بازرگـان،   مذهبي آندوران ديدار

اهللا شريعتمداري و.... در اثر تحقيقاتي كه صورت داديـم و شـامل دههـا     آيت
العـاده   صفحه و دهها ساعت نـوار ضـبط شـده بـود، متوجـه گسـترش فـوق       

هــاي ســاواك شــديم. مــا ايــن  ربــائي هــا، كشــتارها و آدم جنايــات، شــكنجه
الملل ارائه داديـم.   حقوق بشر سازمان ملل و عفو بينها را به كميته  پژوهش
ها در آنجا موجود است. من چند صفحه از آنها را هنـوز در اختيـار    همه اين

  گذارم. دارم كه گرچه بزبان انگليسي، در اختيارتان مي
آوريد كه چه كساني را از خـانواده زنـدانيان سياسـي     : آيا بخاطر ميسئوال

  ديدارها چه اطالعاتي بدست آورديد؟مالقات كرديد و در آن 
  

يكي دو نام كه هنوز در خاطر است و مرا سـخت تحـت تـأثير قـرار      جواب:
هـا را درسـت تلفـظ     آورم، شايد پس از اينهمه سال نـام  دادند را برايتان مي

ها كه هر دو خانواده  ها بود و ديگري پدر آالدپوش نكنم. يكي خانواده رضائي
داده بودند و شـايعه دسـتگيري، شـكنجه و اعـدام      چندين فرزند را از دست

فرزندانشان بدست سـاواك بودنـد. در خـالل ايـن ديـدارها متوجـه دامنـه        
هاي غيرانساني و وحشتناك ساواك شديم. من هنوز چنـد تـا از آن    شكنجه

سندها را با خود دارم كـه همانگونـه كـه قـبالً بيـان داشـتم در اختيارتـان        
  گذارم. مي

هايتـان در آن   آوريد در مورد ديگر يافتـه  تا جائيكه بخاطر ميلطفاً  سئوال:
  سفر بگوئيد.

  
، بعد از بازگشـت از ايـران در پارلمـان    1978اكتبر  23ما در تاريخ  جواب:

انگليس (مجلس عوام)، طي يـك مصـاحبه مطبوعـاتي متـذكر شـديم كـه:       
خشونت ساواك عليه زنـدانيان سياسـي اكنـون ابعـادي گسـترده يافتـه و       «
ميان مردم عادي كوچه و بازار كشيده شده است. اين جنايات تا حد كشتار ب

وسيع تظاهركنندگان بخصوص در شهرهاي اصفهان و تهران (ميدان ژاله در 

تهران و مرداد در اصفهان) بطور برجسته بكـار رفتـه اسـت. ناپديـد شـدن،      
 ها و رهبران سياسي، اشاعه رعب و وحشت بوسيله ساواك و ربودن شخصيت

گيرد. مـا از جامعـه جهـاني حقـوق بشـر و همـة        ارتش و... روزمره انجام مي
خواهان تقاضا كرديم كه فشارهاي خود را به حكومت ايران براي توقف  ترقي

شكنجه، سركوب و كشتار افزايش دهند. در همين گزارش بيان داشتيم كـه  
ي اعمال ها و عليه زندانيان سياس شكنجه كه تا چندي پيش عمدتاً در زندان

شد، اينك آشكارا به صحنه شهرها و خيابانها كشيده شده است. نه تنهـا   مي
عليه زندانيان سياسي قبلي، بلكه عليه جواناني كه بـراي اولـين بـار درگيـر     

شود. وسـعت ايـن جنايـات هـر روز      اند نيز انجام مي اعتراضات سياسي شده
س، مـدارس دينـي، منـازل    گردد. مدار مي  دارتر و ابعاد آن فاجعه بارتر دامنه

ها و محل كسب و كار مردم،... هيچ مكاني از دخالت و  خصوصي مردم، مغازه
 17سركوب مـأمورين سـاواك در امـان نيسـت. حتـي مردمـي كـه در روز        

شهريور در صف براي دادن خون به مجروحين ايستاده بودنـد هـدف گلولـه    
ال در واشـنگتن دي  اين گزارش در نوامبر همان سـ » ساواكيان قرار گرفتند.

  سي و نيويورك نيز ارائه شد. 
آيا شما بعنوان يك هيأت خارجي شناخته شده و رسمي كه طبعـاً   سئوال:

  ساواك جرأت دستگيريتان را نداشت، در ايران آنروز چه احساسي داشتيد؟
  

كرديم كه در تعقيب هستيم. بخصوص دو  ما همواره احساس مي جواب:
دانشجويان و كانون وكال براي ما تعيين شده بود مترجم ايراني كه از طرف 

دائماً در حال وحشت و ترس بودند. همين جا اين نكته را اضافه كنم كه نام 
شان بيژن بود و من بعداً شنيدم بعد از انقالب بدست مرتجعين مذهبي  يكي

كه بقدرت رسيدند به شهادت رسيده است. خيلي از اين خبر متأثر شدم. 
من گفت كه او پس از سالها زندان و شكنجه جان بدر برده اخيراً كسي ب

است.  بسياري از دوستان چپ ايراني من متأسفانه در خالل انقالب و 
بخصوص بعد از انقالب بدست مرتجعين بقدرت رسيده به شهادت رسيدند و 

ام، مردم ايران فرزندان انقالبي قهرمان و  همانطور كه قبالً هم به تو گفته
ي در دامن خود پرورش داده است. اين مردم سزاوار بهترين ا برجسته

اند كه شايستگي برپائي  ها هستند و در طول قرن گذشته ثابت كرده حكومت
بهترين نمونة دمكراسي و آزادي را دارند. مردمي كه همچنان شجاعانه و 

كنند و من به پيروزي نهائي آنها ايمان دارم. بعد از  سرسختانه مبارزه مي
گشت از ايران و زمانيكه خميني در پاريس بود به آنجا رفتم و موفق شدم باز

اي بكنم كه آنهم ضميمه اين گفتگوهاست. او در آنجا بدروغ  با او مصاحبه
كند و قصد حكومت  كرد كه براي دمكراسي و آزادي مبارزه مي وانمود مي

  ها را زيرپا گذاشت. كردن ندارد. بعدها همة اين وعده
اهللا منتظري) كه تـازه از زنـدان آزاد    كه پاريس بودم منتظري (آيتدر ايامي 

اي بـا او هـم شـدم.     شده بود هم به پاريس آمـد و مـن موفـق بـه مصـاحبه     
هـاي   متأسفانه متن آن مصاحبه را نيافتم. او بطور مفصل در مـورد شـكنجه  

هائي كـه   وحشتناك زندانيان سياسي بوسيله ساواك با من حرف زد. شكنجه
او كه بر ديگران انجام شده بود و او شاهدش بود. اكثر مبـارزين راجـع    نه بر

دارد كـه بيشـتر    گويند، نوعي افتادگي آنها را بر آن مي به خودشان كمتر مي
  راجع به ديگران بگويند تا خودشان.

درست چند روز بعـد از اشـغال سـفارت     1979من براي بار دوم در دسامبر 
وارد ايران شدم. مرا در فرودگـاه  » يرو خط امامدانشجويان پ«امريكا بوسيلة 

بازداشت كردند. بعد از آنكه من هويت و هدفم از سفر به ايران را كـه همانـا   
گيري براي مردم امريكا بود و پـس از تمـاس مقامـات     روشن كردن گروگان

دولتي مرا آزاد كردند. از آنجا يكسـره مـرا بـه سـفارت بردنـد و در سـفارت       
من مصاحبه مفصلي انجام دادند. البته آنها از ديـدار گروگانهـا   دانشجويان با 

با من جلوگيري بعمل آوردند. ناگفته نماند كه از همان آغاز احسـاس كـردم   
كه مسئله اشغال سفارت نه براي مبارزه عليـه امپرياليسـم كـه بيشـتر يـك      
تسويه حساب دروني حكومت و كشاندن آن زير نفوذ روحانيون است، حتـي  

يت آن دانشـخويان چيـز ديگـري بـوده باشـد. زنـدگي نشـان داد كـه         اگر ن
احســاس مــن در اينمــورد كــامالً درســت بــود و مســئله اشــغال ســفارت و 
گروگانگيري اساساً به تحكيم موقعيت روحانيون متحجر انجاميد. طـي ايـن   
ديدار دانشجويان اشغال كننده سفارت اسنادي را بما نشان دادند كه بوسيله 
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فارت قيچي شـده بـود و آن دانشـجويان آنهـا را بـا چسـب بهـم        مأموران س
در  CIAچسبانده و كپي گرفتـه بودنـد. در ايـن اسـناد بـه روشـني نقـش        

شـد. بـاالتر از آن حتـي     سازماندهي ساواك و هدايت رژيـم شـاه ديـده مـي    
  ها دست داشتند. در شكنجه CIAشد كه مأموران  مواردي مشاهده مي

ما همه جانبه در سخنرانيها و مقاالت افشاگرانه به پس از بازگشت به امريكا 
نقش ساواك و رژيم شاه و همچنين دولت امريكا در سركوب ايرانيان 

المللي  پرداختيم و بطور جدي در كمپين كشاندن شاه به يك تريبونال بين
هاي زندانيان  اي از عكس براي رسيدگي به جناياتش كوشيديم. ما مجموعه

شكنجه شده و بدنهايشان متالشي بود گردآوري سياسي را كه بشدت 
كرديم و آنها را با خود به غرب آورديم تا مردمان ما بدانند كه ساواك و 

چه بر سر جوانان و  CIAرژيم شاه با حمايت همه جانبه امريكا و 
دهنده بودند و ابعاد  اند. اين تصاوير واقعاً تكان روشنفكران ايراني آورده

كردند. حال  رژيم و سازمان امنيت آنرا برمال مي گري بيرحمي و وحشي
كند  امروز پس از بيش از سي سال اگر اين فرد (منظور ثابتي است) فكر مي

كه جهان آن همه رذالت را فراموش كرده است كور خوانده است. تاريخ را 
خواهم باز هم تكرار كنم كه مسئله آزادي  توان تغيير داد. در خاتمه مي نمي

ان خاتمه نيافته است و اين مردم بايستي در برخورد به معضالت مردم اير
كنوني بدام گذشته نيفتند و در فكر آينده بهتر باشند. رو به آينده، رو به 

  پيشرفت. پيروز باشيد.
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درنورت يورك سيويك سنتر، اتاق  2012مارس  16اين كتاب روزجمعه 
  معرفي شد.  "كانسيل چمبر"

درباره ي اين كتاب چنين  كريتوپروفسورهارولد برنده ي جايزه نوبل 
  نوشته است:

يك جو فرهنگي  1960دردوران پس ازجنگ جهاني دوم وبوِيژه دردهه ي "
ي روشنفكري تحول يافت. چنين بنظرمي رسيد كه پيشرفت   خوشبينانه

هاي حاصله درحوزه هاي آموزش ورفاه اجتماعي مبشرآن آست كه جامعه 
حاصل ازدرهم آميختگي جزم (اعم  به خودآمده است وازستيزه جويي هاي

ازسياسي ومذهبي) وجاه طلبي هاي امپرياليستي دروي مي گزيند. همين 
ستيزه جويي هاست كه نوع بشررا ازآغازتمدن طاعون زده كرده است. 
همچنان كه به پايان قرن بيستم نزديك شديم وهم اكنون كه درآغازقرن 

ستي درهم شكسته شده بيست ويكم بسرمي بريم، اين رؤياي شيرين برا
است وهم اكنون غيرممكن وآرمان گرايانه مي نمايد. عزت مصلي نژاد 

با استفاده  "اديان وبازگشت شقاوت بارخدايان"دركتاب خود تحت عنوان 
ازيك روش عيني وفلسفي مارا قادرساخته است كه به شيوه اي بهتردرك 

اوچهره ي  كنيم كه چرا خشونت توسط اعتقادات ديني توجيه مي شود.
زشت احياء ديني عصرمارا به نمايش مي گذارد وريشه هاي اين بازگشت را 
عريان مي سازد وبه بهترين صورت ممكن نمونه هاي مبارزه براي حقوق 
بشرجدا ازمذهب را درراه آزادي انساني به دست مي دهد. عزت مسيري را 

تم مي نشان مي دهد كه به صلح، هماهنگي اجتماعي، روشنگري جهاني خ
شود وهمچنين به رهايي انسان ازانواع ستم هايي كه توسط كساني آعمال 

  "مي شود كه ادعاي زعامت برمبناي فلسفه ي مذهبي دارند.
، فيلسوف روشنگرمعاصرومديرعامل انجمن مؤلفين كتب دكترريچارد هال

  درسي آمريكا درباره ي اين كتاب چنين اظهارنظركرده است:
ه گنجينه است ازحقايق مربوط به تاريخ ومعتقدات اين كتاب خارق العاد"

مذاهب اصلي جهان. اين كتاب همچنين شرح دردناكي است ازرشد 
روزافزون مذاهب دراعمال تروروشكنجه ملي وبين المللي. اين كتاب دعوتي 

    "است آشكارازكل بشريت براي بازگشت به انسان گرايي وخردورزي.
*  




