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  مقد مه

  
 مخالفان بالقوه و بالفعل هيئت حاكمه  يكى از اهداف عمده زندانى كردن افراد در رژيم هاى غير مردمى، حذف

االيام، جهت هموار كردن استقرار كامل ديكتاتورى و خودكامگى و خاموش كردن صداى  است كه از قديم
طلبى، ساده ترين راه، يعنى زندانى كردن مخالفان را برگزيده و دستĤويز آنان براى اين منظور،  آزاديخواهى و حق

... رهم زدن امنيت كشور، خيانت به ملت و دين، خيانت به انقالب، منحرف كردن مردم و ب: اتهامات مختلفى از قبيل 
رژيمهاى ديكتاتورى، مخالفان را دستگير و راهى زندان ميكرده و ميكنند تا در آنجا، آنها را بطور فيزيكى . بوده است

يشان با كمك وسايل و از صحنه خارج كرده و يا پس از هتك حيثيت، شخصيت زدائى و ملكوك كردن آبرو
امكاناتى كه در اختيار دارند، آنها را به صورت انسانهاى عاطل و باطلى درآورده و يا در خدمت منافع خود قرار 

اين يكى از امور مستمر در همه دورانها بوده . دهند و بدينگونه با خفه كردن صداى آنها از دستشان خالص بشوند
 .است

يم هاى ديكتاتورى و خودكامه، معترضين و كسانى كه مدافع آزادى و حقوق انسانى  براى رسيدن به هدف فوق، رژ
كنند تا از يكطرف  بوده و هستند را با زندانى كردن، از صحنه خارج كرده و رابطه آنها را با محيط و مردم قطع مى

ع دهنده يكطرفه به مردم آنان به مردم و اطالعات دسترسى نداشته باشند و از طرف ديگر، خود تنها رابط و اطال
 .باشند

 گر چه زندانى و خفه كردن صداى مخالفين از اهداف عمده زندانى كردن مردم در همه دورانها بوده است، اما 
روشى كه در هر دوره و زمان، براى از پاى درآوردن مخالفين در درون و برون زندان توسط هيئت حاكمه براى 

گاه از روشهاى بسيار خشن، گاه بسيار ظريف و . شده، هميشه يكسان نبوده است رسيدن به آن هدف كلى استفاده مى
وسايل ابداعى شكنجه كردن زندانى براى . حيله گرانه و پيچيده و گاه تركيبى از روشهاى مختلف استفاده شده است

گاه بعضى از اعتراف گرفتن و در هم شكستن روحيه مقاومت وى نيز در هر دوره و زمانى متفاوت بوده است و 
در هر حال روش . اند شده ها، مبتكر و مبدع بعضى از انواع شكنجه و آالت مختلف آن بوده و بدانها مشخص مى رژيم

 .كرده است برخورد با زندانى بسته به شرايط خاص زمان و مكان آن جامعه تغيير مى
 و نيز 66 تا60هورى اسالمى بين سالهاى  در خالل اين نوشتار، روشهاى مختلف از پاى درآوردن زندانى در رژيم جم

كند را، توضيح داده و به طور ملموس در باره آنها  اهدافى كه هيئت حاكمه از اينگونه اعمال تعقيب كرده و مى
عالوه برآن در باره مشكالت و گرفتاريهايى كه اعمال و رفتار زندانيان درهم شكسته و به اصطالح . بحث خواهد شد

در اين خصوص . آورند، سخن بميان خواهد آمد ، براى رفقاى خود و ساير زندانيان بوجود مى(ابتو )"توبه كرده"
كنند براى درهم شكستن روحيه زندانيان و اعتراف گرفتن از آنان، از  خواهيم ديد كه چگونه مقامات زندان سعى مى

 .زندانيان درهم شكسته و منفعل سود جويند
اى تلقى گردد و كسانيكه قصد  ت كه  شايد براى ديگران و نسلهاى آينده تجربه هدف از ذكر اين موارد اين اس

دارند به خاطر عقيده و منافع ملى و آزادى و حقوق انسانى، دست به فعاليتهاى سياسى و اجتماعى بزنند، بتوانند تا 
آزادى و حقوق انسان يك امر حدودى آگاهانه به عمل برخيزند و بدانند با وجوديكه مبارزه با ظلم و ستم و دفاع از 

مقدس و مشروعى است، ولى براى مدافعين و قيام كنندگان جهت برپاداشتن آن اهداف مقدس نيز، مصائب و 
الجرم زمانى كه هنوز هيچ اتفاقى نيفتاده . مشكالتى وجود خواهد داشت كه گاه به قيمت هستى شان تمام ميشود

ود را قاضى كنند و اگر احساس كردند كه يك چنين توانايى و است، بهتر است كمى به خود آيند و وجدان خ
بينند، دست به اعمالى نزنند كه هم موجب از  شوند در خود نمى فداكارى را در مواقعى كه با آن مشكالت مواجه مى

ده بين رفتن خود و هم خسران ديگران شوند و يا حداقل امكان و توان خود را بسنجند كه تا چه حد و تا كجا آما
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فداكارى هستند و در  همان محدوده عمل كنند تا در پروسه عمل مجبور به توجيه كردن اعمال خود و قلب حقايق 
 .نشوند و خود را به ثمن بخس نفروشند

 كسانى كه فارغ از احساسات و شور اجتماعى، توان خود را بسنجند و زمانى كه جو احساسات در جامعه برانگيخته 
ى كنترل احساسات خود را در دست داشته باشند و دست به اعمالى نزنند كه بعداً باعث شود، بتوانند كم مى

شرمسارى خود و ديگران بشوند، اين خود بزرگترين مبارزه و بهترين مساعدت به خود و كسانى است كه به خاطر 
 .زنند اجتماعى مى- هاى فردى و اجتماعى دست به فعاليتهاى سياسى مصالح ملى و حفظ آزادى

 نگارنده خود پنج سال و اندى را در زندانهاى مختلف جمهورى اسالمى بسر برده، وقايع و حوادثى رامشاهده نموده 
در طول اين مدت، تحليل چگونگى اين حوادث و برخوردهاى مختلف درون زندان و . و با آنها برخورد داشته است

و تبديل كردن وى به يك عنصر كارپذير، فكرم كشف روشهاى مختلف شخصيت زدايى و به زانو درآوردن زندانى 
و به اين علت هر واقعه و رويدادى را به دقت مورد تجزيه و تحليل قرار دادم و تمام . را به خود مشغول كرده بود

، راز و رمز اين ...اى، گروهى سعى و كوشش خود را بكار بردم تا در حد امكان، خارج از هرنوع پيشداورى فرقه
 نوظهور زندان و زندانى و روشهاى مختلف شكنجه در جمهورى اسالمى و كشف علل و عوامل جامعه پديده نسبتاً

 .شناسانه اين پديده تا حدودى برايم آشكار گردد
 تجربه هاى اندوخته شده در اين راستا را جهت ضبط و نگهدارى در حافظه تاريخى كشور، وظيفه انسانى، ملى و 

بعضى از دوستان بويژه مرحوم مهندس بازرگان به نگارنده در جمع آورى و انتقال توصيه . دينى خود تلقى كردم
 .ها به نسل حاضر و نسلهاى آينده نيز، مشوق تنظيم و نگارش آن بوده است اين تجربه

 مطالب عرضه شده در دو جلد تنظيم شده است كه در حقيقت جلد اول شامل گاهنامه پنج سال و اندى از 
شناسى زندانى و زندانبان،  و جلد دوم به جامعه. ، بعضى از روشها و اطالعاتى است كه بدست آمدهرويدادها، وقايع
هاى اطالعاتى و تجربى  گيرى سازمانهاى اطالعات، امنيت، ساختار سيستم شكنجه و منابع و سرچشمه چگونگى شكل

 .آن اختصاص يافته است
اما اميد من آنست . دو جلد بعهده خوانندگان گرامى است داورى و قضاوت نهايى در باره محتويات كتاب در هر

كه عالقمندان پس از مطالعه، احساس نكنند كه وقت عزيزشان بيهوده تلف شده است و اين زمانى حاصل است كه 
 .بدان اميد. اى بدست آورده باشند در خالل مطالعه مطالب ارائه شده، ره توشه

صدر و  ان دكترماشااللَّه آجودانى، دكتر عبدالكريم الهيجى و ابوالحسن بنى از دوستان و دانشمندان گرانقدر، آقاي
اند، و  ها و پيشنهادهاى مفيد خود در بهبود آن كمك كرده دوستان ديگر كه با مطالعه دستنوشته كتاب، با راهنمايى

 .كنم ارى مىنيز از ساير دوستان كه در تايپ، اصالح و چاپ از كمك خود دريغ نكردند، صميمانه سپاسگز
 در خاتمه از همه كسانيكه در رابطه با مطالب و موضوعات مطروحه در اين نوشته، اطالعات دقيقتر، نمونه هاى عينى 

دانند، تقاضامندم براى ضبط در حافظه  و يا مطالب گفتنى دست اول دارند و طرح آنرا مفيد براى جامعه و كشور مى
 . ح چاپهاى بعدى، اينجانب را از الطاف خود محروم نگردانندتاريخ كشور و يا در جهت بهبودى و اصال

                                                          محمد جعفرى 

 1377                                                          لندن 
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 258 انتقال اطالعات و تجربه ساير سازمانها و تشكيالت، به جمهورى         - 2 

 سالمى       ا

 266 اطالعات و تجربه هاى برون مرزى                                                    - 6 
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 274                                             يادداشتها                                                  

 شماى سازمان بى سيم و سيستم اطالعاتى رژيم پهلوى :  ضميمه

  
  
  

  فصل اول

  
  

  زندان و زندانى در جمهورى اسالمى

  
ن ، آقاى بنى صدر در ميدان آزادى سخنرانى مهمى ايراد كرد كه در قسمتى از آن براى اولي59 در شهريورماه سال 

. بار بطور آشكار، به شكنجه و اذيت و آزار زندانيان و انواع مختلف زندان در جمهورى اسالمى شديداً حمله كرد
متعاقب آن حزب جمهورى اسالمى كه محل تجمع روحانيت حاكم بود، باكمك تمام امكانات خود و با مددگرفتن و 

مهورى و يا تبديل وى به يك ماشين امضاء را در چراغ سبز آقاى خمينى، برنامه حذف آقاى بنى صدر از رياست ج
هاى آزاديخواهى و تسلط بر ارگانهاى  گسيل چماقداران به خيابانها و حمله به تجمع. دستور كار خود قرار داد

وقتى كه پرونده سازيها آشكار شد، آقاى . مملكتى و پرونده سازيهاى مختلف براى رياست جمهور را، شدت بخشيدند
آقاى بهشتى وقتى مدعى قاضى است و اينگونه پرونده سازيهاى ": پاسخ به نامه شورايعالى قضايى گفتبنى صدر در 

پس از مأيوس شدن از تبديل آقاى بنى صدر به ماشين امضاء، تصميم به ) 1 ("!مفتضح را ميكند، دادرس خداست 
رى، تهاجم گسترده به تمام حذف وى گرفته شد و با دستگيرى دوستان و همكاران و حذف وى از رياست جمهو

 .حقوق فردى و اجتماعى آغاز گرديد
 با يورش همه جانبه به تمام آزاديخواهان و استقالل طلبان و با سرازير شدن و گسيل كردن جمع كثيرى مردم، از 

ور تبديل همه دسته ها و گروهها به زندانها، مردم ما در داخل و خارج از زندان، براى اولين بار شاهد پديده نو ظه
 و اعتراف كردن عليه خود به اين سبك و با اين وسعت عظيم در تاريخ "تواب"كردن و تبديل شدن متهمين به 
 .زندان و زندانيان در كشور شدند

شد، ولى سيل تواب شدن و اعترافهاى تلويزيونى به  اى انجام مى  در اوايل ظهور اين پديده، گهگاهى مصاحبه
. شدند و هر روز و شب دسته دسته تواب، ظاهراً آماده مصاحبه و اعتراف عليه خود مىسرعت گسترش پيدا كرد 

گروه تواب فقط محدود به جوانان كم سن و سال و بى تجربه در كار سياسى نبود، بلكه كم نبودند شخصيت هاى 
علت چيست كه : شد  مطرح مىرفته رفته براى بسيارى اين مسئله. بارز سياسى و با تجربه كه در دام اين روش افتادند

شوند؟ چه روشهايى اعمال شده كه زندانيان را به يك عنصر  دسته دسته زندانيان، خود آماده اعتراف عليه خود مى
كارپذير تبديل كرده است؟ اين روشهاى اعمال شده چه اثراتى بر روى متهمين و زندانيان داشته است كه آنها را 

كند؟ و سرانجام اين سيستم شكنجه با  اير عوامل اطالعاتى و اعوان و انصار آنها مىتواب و آلت دست دادستانى و س
كارآيى آن چنانى خود، از كجا آمده كه اين چنين تحول و توسعه پيدا كرده و ساختار آن چگونه شكل گرفته 

 است؟
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قول معروف هواداران  تا حدودى قابل فهم است كه چرا افراد كم سن و سال بى تجربه و فاقد اطالعات و يا ب
اما مسئله بر سر افرادى است كه صاحب اسم و رسمى بوده، القاب و عناوينى داشته . شدند احساسى گروها، تواب مى

و در سلسله رهبران، گردانندگان و بزرگان گروههايى نظير پيكار، مجاهدين خلق، فدائيان خلق، رنجبران، حزب 
هاى  سؤال اين بود كه چرا آنان تن به آن مصاحبه. از روحانيون بودندها و بعضى  توده، جبهه ملى، بنى صدرى

آمدند و يا اينكه پس از تخليه  و بعد هم بصورت آلتى در دست آنها در مى! "دادندشان مى"دادند و يا  كذايى مى
ردند و يا در حاليكه سپ كامل اطالعات و استفاده كردن از تمام تجربه ها و توانائى هايشان، آنها را به جوخه اعدام مى

از همه چيز بريده و يا دچار انواع و اقسام ناراحتى هاى روانى و جسمى شده بودند، آنها را عاطل و باطل رها 
گذاشتند كه اينان مشمول عفو حضرت امام و رأفت  كردند و تازه هزار منت بر سر آنها و بستگانشان و مردم مى مى

ا رهبران اين گروهها و افراد با تجربه و سابقه دارى كه عمرى را در كارهاى و چر. اند جمهورى اسالمى قرارگرفته
تشكيالتى و مبارزاتى گذرانده بودند و از اطالعات و تجربيات ذى قيمتى برخوردار بوده، تا اين حد مقهور و خام 

ودند كه پيش بينى كنند آيا اينان قادر نب. شدند شدند و تن به اين قبيل اعمال داده و بعد هم حذف مى دستگاه مى
كردند و با ذلت و خوارى تن به اعدام  چه سرنوشتى در انتظارشان است ؟ چرا قهرمانانه از اهداف خود دفاع نمى

داد كه اين افراد با تجربه و سابقه دار، با استعداد و تشكيالتى و سازمان  دادند؟ چه عواملى دست به دست هم مى مى
آمدند و هيچ روزنه و راه نجاتى جز  اى نبود، گرفتار مى ه بيرون آمدن از آن كار سادهيافته، در دام اين مهلكه، ك

 كردند؟ تسليم در برابر خواسته هاى دادستانى و مسئولين اطالعاتى براى خود تصور نمى

  
  طرح مسئله 

  
اسم عابدينى، اثنى عشرى، نمايد كه بگوئيم و يا بپذيريم كه افرادى نظير حسين روحانى، ق انديشانه مى  خيلى ساده

يكشبه تحول پيدا كرده و به حقانيت ... حسين سيفيان، احسان طبرى، عموئى، احمد غضنفرپور، سيد مهدى هاشمى و 
اند و از چنان استعداد و آمادگى پذيرش حق برخوردار بوده كه به محض تابش  مسئولين جمهورى اسالمى پى برده

چه حوادث، اتفاقات و فعل و انفعاالتى در مغزها !! اند؟ ماده پذيرش آن شدهنور حق جمهورى اسالمى در زندان، آ
دهد كه يك چنين انسانى، هنگامى كه آزاد است و دسترسى به همه نوع اطالعات و دادوستدهاى اطالعاتى  رخ مى

 "پيچ توبه"وردى كند، اما همينكه همين انسان از پيچ اوين و يا بقول الج دارد، تشعشعات خورشيدى را دريافت نمى
هاى دوردست  شود كه كورسوى شعله چراغ نفتى را از فاصله گذرد، ناگهان چنان تحولى در او ايجاد مى مى

كند؟ اين مسئله در خور يك تحقيق جدى است و بايد آنرا خارج از مسائل قهرمانى،  قهرمان سازى،  دريافت مى
عه قرار داد تا چگونگى چنين تحوالت و فعل و انفعاالتى كه احساسى و گروهى، از جهات و زواياى مختلف مورد مطال

 .شود بر همگان آشكار گردد در مغز متهمين و زندانيان ايجاد مى
 بعداز فراهم شدن و يا فراهم آوردن بهانه هاى الزم و يورش سيل آسا به تمام بنيادهاى آزاديخواهى و حقوق 

مه اقشار مختلف به زندان ها و متعاقب آن، مصاحبه هاى تلويزيونى  و گسيل دسته دسته مردم از ه60انسانى در سال 
اى كه فقط از  دهنده و گردن گرفتن اعمال كرده و ناكرده و يا حتى اظهار ندامت از مسئله از اعترافات تكان

ديشان، اين امر، دگران. هاى تلويزيونى آغاز گرديد ذهنشان گذشته و هرگز تحقق عملى پيدانكرده است،  در برنامه
روشنفكران، سياستمداران وساير توده مردم را در چنان بهت و حيرتى فرو برد كه در اين رابطه مرحوم مهندس 

ها، اعترافها و توبه كردنها در جامعه، در   روانى اين مصاحبه-بازرگان براى خنثى كردن و يا كاستن از اثرات روحى 
گويم و اگر ديديد كه من روزى به تلويزيون آمدم و   مىمردم حرف من همين است كه حاال":يك سخنرانى گفت 

  ."حرفهاى ديگرى زدم بدانيد كه آن حرفها، حرفهاى من نيست
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ها، نظر مردم و بينندگان با وجود بهت و حيرت از   در اوايل كار و پخش يكى دو برنامه تلويزيونى از اينگونه مصاحبه
، اين اعترافات را باور كرده، نتيجه گيرى "قرار عقال على انفسهم جايزا"ها بر اين بود كه بر اساس اصل  آن برنامه

كنند كه اين جمهورى اسالمى چه جمهورى مظلومى است كه گرفتار يك چنين كسانى شده است و اينان طبق 
 .بگذار به سزاى اعمال خود برسند. چشمشان كور باد. اند اعترافات خودشان، چه جانيان و توطئه گرانى بوده

هاى تلويزيونى گسترده و عمومى شد و هركه بود و نبود به  ولى رفته رفته و پس از اندك مدتى كه اين برنامه 
محض اينكه پايش به زندان و بويژه اوين و كميته مشترك و زندانهاى دادستانى انقالب ارتش و سپاه مى رسيد، تواب 

ولين و جبران گذشته ناپاك خود، ظاهراً چنين مى شد و براى نشان دادن حسن نيت و صحت توبه خود به مسئ
: اين سئوال به مرور مطرح شد. وانمود ميكرد كه خود پيشنهاد و ترتيب اين برنامه هاى تلويزيونى را داده است

ها درست و بدون خدشه باشد، چه تحولى روى داده است  گيريم كه تمام اين اعترافات گفته شده در اين مصاحبه
كنند و  شوند و عليه خودشان اعتراف مى  و بازداشت شدگان، آماده مصاحبه هاى تلويزيونى مىكه خيل زندانيان

گذارند؟ سپس اين سؤال كاملتر شد و بين افراد مبارز، سياسيون،  بدينوسيله توبه نصوح خود را به نمايش همگان مى
ين و سياسيون در رژيم شاه خيلى مقاوم بدين شكل در جامعه عنوان گرديد كه چرا مبارز... روشنفكران، روحانيون و 

هائى كه در مورد شكنجه گاههاى شاه ذكر شده بود، در مقابل آن رژيم  بودند و با قدرت تمام و با وجود آن شكنجه
گشودند، ولى زندانيان در رژيم جمهورى اسالمى به سرعت بريده و  كردند و لب از لب نمى سفاك مقاومت مى

دهند و الجرم در خدمت  رژيم جمهورى در ميĤيند؟ مسئله   و توان خود را از دست مىشوند و مقاومت تواب مى
چيست و سرّ مطلب كجاست ؟ چه نيرو، چه خاصيت ويژه و حقانيتى در درون اين سيستم وجود دارد كه در برابر آن 

 شوند؟ انسانها اين چنين بى اراده مى

گشودند، برعكس در اين رژيم، غالب  كردند و لب از لب نمى  در زمان شاه، مبارزين تا پاى مرگ ايستادگى مى
دهند كه هرآنچه از تجربه، اطالعات ومسائل درون گروهى دارند، در اختيار دادستانى قرار  زندانيان چنان وا مى

و دهند و عالوه برآن آنچه را كه مرتكب شده و يا قرار بوده است كه انجام پذيرد و هرآنچه كه اندوخته فكرى  مى
 . كنند اند، به تمامه در طبق اخالص گذاشته، تقديم جمهورى اسالمى مى عملى داشته

 اين پرسشها و نظاير آن زمانى جوابى مناسب و درخور خواهند يافت كه دو سيستم حكومتى و رهبرى آن، سيستم 
ينانه و بدور از مسائل هاى امنيتى دو رژيم، وضعيت و شرايط كمى و كيفى زندانى و مبارزين در دو رژيم، واقع ب

در فصول آينده نگارنده با بضاعت اندك، سعى در روشن كردن . ايدئولوژيكى، احساسى و گروهى بررسى شود
جوانب مختلف مسئله خواهد كرد و در خالل توضيح و تحليل، زواياى مختلف اين معضل را به مرور و مرحله به 

 .لهاى مطروحه، پاسخهاى مناسب خود را خواهند يافتمرحله بررسى كرده و در اين راستا تا حدودى سؤا
  

  مشخصه نظام سلطنتى حاكم بر ايران

  
بيدارى و آگاهى نسبى مردم در . شده است  كشور ايران در طول تاريخ، با نظام سلطنتى فردى خودكامه اداره مى

سلطنت در اين خاندان، يك دو قرن گذشته، موجب شد كه نظام سلطنتى فردى سلسله قاجار، كه بدليل استمرار 
نوع مشروعيتى نسبى در بين جامعه پيدا كرده بود، از درون به مرور متحول شده و به يك رژيم سلطنتى مشروطه 

مبارزات مردمى و روشنفكرى  كه در زمان مظفرالدين شاه به اوج خود رسيد و بعضى از اقشار مردم به . تبديل گردد
دند، باعث گرديد تا سرانجام مظفرالدين شاه فرمان مشروطيت را امضاء كند و حقوق فردى و اجتماعى خود واقف ش

مجلس شورايملى افتتاح شد و سلسله قاجار مشروعيتى تازه، قانونى و مردمى يافت و اين سلسله سلطنتى فردى كه تا 
س قانون اساسى آن زمان بيش از يك قرن بر كشور فرمان رانده بود، تبديل به يك نظام سلطنتى مشروطه براسا
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مجلس، مسئول اداره كشور و پادشاه مشروطه بصورت سمبوليك، باالترين مقام كشور . مصوب نمايندگان مردم گرديد
 .را پيدا كرد و از دخالت مستقيم در امور كشور منع گرديد

طيل و آن را به  با فوت مظفرالدين شاه، محمدعلى شاه براى از بين بردن دستĤوردهاى مبارزات مردم، مجلس را تع
مليون و . توپ بست، نظام مشروطه را ملغى و رژيم استبدادى را با حمايت روسيه تزارى مجدداً به كشور باز گرداند
اى با  العاده مبارزين از اطراف و اكناف كشور قيام كردند وسرانجام پس از فتح تهران در همان روز، مجلس عالى فوق

و بزرگان پايتخت و آزاديخواهان معروف، انعقاد يافت و محمدعلى شاه را از حضور پانصدتن از نمايندگان مجلس 
نظر به اينكه اصل سلطنت مشروطه را مشروع و قانونى . سلطنت خلع و پسرش احمدميرزا را شاه مشروطه اعالم كرد

 .دانستند، متعرض اصل سلطنت كه در سلسله قاجار متحول شده و تداوم يافته بود، نشدند مى
 و بيرون كردن احمدشاه از كشور و سپس الغاى سلطنت قاجار و تأسيس سلسله 1299اه با كودتاى انگليسى  رضاش

پهلوى، اولين ضربه را بر پيكر مشروعيت نظام مشروطه سلطنتى وارد كرد و با در افتادن با سياستمداران وطنخواه، 
ن و سانسور شديد مطبوعات و با كشتن، خفه روشنفكران، آزاديخواهان و رفتن به جنگ مذهب و برقراركردن خفقا

كردن و تبعيد مبارزان و مخالفان و تعطيل همه دستĤوردهاى مبارزات وطن خواهانه مردمى، باقيمانده مشروعيت 
رژيم خود را از بين برد تا جائى كه بعداز جنگ بين الملل دوم و تبعيد وى، پسرش كه با حمايت متفقين به سلطنت 

 جلب اعتماد مردم و بازگردانيدن مشروعيت از دست رفته، اعالن كرد كه روش پدرش را ادامه رسيده بود، براى
 .نخواهد داد و دستĤوردهاى مردمى را محترم خواهد شمرد و نادرستى هاى پدر را جبران خواهد كرد

. ستمر خود ادامه داد  و با رفتن ديكتاتور و پيدا شدن مفرى براى آزاديخواهان، ملت به مبارزه م1320 از شهريور 
مليون و آزاديخواهان و كسانيكه طالب آزادى و استقالل كشور از دخالت بيگانگان و استبداد داخلى بودند، بدور 

قانون ملى . اى بود، جمع شدند و جبهه ملى تشكيل شد دكتر محمد مصدق كه يك سياستمدار برجسته و شناخته شده
 از تصويب مجلس 1329 اسفندماه 29بارزات ملت ايران است در شدن صنعت نفت كه نتيجه اين دوره از م

مجلس براى اجراى اين قانون، رأى تمايل به نخست وزيرى دكتر مصدق داد و او نيز پس از . شورايملى گذشت
رسيدن به نخست وزيرى جهت استيفاى حقوق از دست رفته ملت ايران،  قانون ملى شدن صنعت نفت را در سراسر 

انگليس و امريكا به مقابله با دولت ملى و قانونى . را گذاشت و دست انگليس را از شركت نفت كوتاه كردكشور به اج
مصدق به روسها پيشنهاد كرد كه نفت ايران را . مصدق برخاستند و مانع فروش نفت ايران در بازارهاى جهانى شدند

عالوه بر اين مصدق خواستار غرامت . امتناع كردندارزانتر از نرخ بين المللى از وى بخرند، ولى آنها از اين كار 
در آن موقع حزب توده نوشت كه هروقت در ايران حكومت كارگرى . از روسها گرديد(  تن طال بود11كه )جنگ 

 مرداد و روى 28طرفه اينكه بالفاصله پس از كودتاى . روى كار آمد، طالها در اختيار ايران قرار خواهد گرفت
 .دتا، آن طال ها در اختيار رئيس دولت كودتا، سپهبد زاهدى قرار گرفتكارآمدن دولت كو

 سرانجام پس از آنكه امريكا و انگليس با توطئه هاى گوناگون نتوانستند شرايط خود را بر مصدق تحميل كنند و يا 
داد به رهبرى  مر28وى را با محاصره اقتصادى از حكومت ساقط كنند، متوسل به كودتا شدند و با انجام كودتاى 

كه اين لكه سياه بر دامن وى و رژيمش نشست و مشروعيت ملى و قانونى ) 2.(، شاه  بر اريكه قدرت سوار شد"سيا"
وى بشدت و بطور جدى خدشه دار گرديد و در اذهان عمومى به رژيم كودتا مشهور و از نظر استقالل نيز در بين 

 "خدايگان آريامهر"ت كردن اين رژيم به مليون و آزاديخواهان و با پش. مردم، عامل بيگانگان در كشور شمرده شد
سپس با برقرارى سيستم تك حزبى رستاخيز، با دست . شمردن شاه، مشروعيت اجتماعى خود را نيز زير سؤال برد

خود پايان نظام مشروطه سلطنتى را اعالم داشت و نظام مشروطه سلطنتى كه شاه در رأس آن به عنوان حافظ نظام 
مشروطه و قانون اساسى و حفظ دموكراسى پارلمانى شمرده مى شد، به يكباره تبديل به يك نظام ديكتاتورى تك 
حزبى گرديد و حرف شاه كه در رأس آن قرار داشت، مافوق مجلس و قانون شد و در يك چنين حالتى مشروطه و 
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هب و مذهبيون، دست به اعمالى نظير تغيير و در پايان با در افتادن با مذ. مشروطه خواهى محلى از اعراب نداشت
زد كه ...  و "كتاب آسمانى" در سوگند ارتشيان به "قرآن"مبداء تاريخ كشور از هجرت به شاهنشاهى، تبديل كلمه 

 .ضد دين و مذهب بودن وى بسادگى براى توده مذهبى كشور قابل درك و هضم شد
ن متكى شده بود، مردم را رو در روى خود قرار داد و از نظر توده،  بدينوسيله رژيمى كه از مردم بريده و به بيگانگا

مشروعيت مذهبى و دينى وى بكلى از بين رفت و وى را در اذهان توده مردم، بصورت يك فرد ضد دين و معاند با 
 گر ساخت و در بايست حافظ تشيع و ترويج آن باشد، جلوه معتقدات مردم، كه خود رژيم طبق قانون اساسى مى

با فراهم . نتيجه به رژيمى تبديل شد كه همه مشروعيتهاى خود را يك به يك از دست داده و بى پوشش شده بود
شدن و فراهم كردن زمينه هاى داخلى و خارجى حذف يك چنين رژيمى، مخالفين وى، فرصت طاليى جهت 

 .استه از پاى درآمداى را بدست آوردند و شاه سرانجام در برابر توده بپاخ برانگيختن قيام توده
  

  مشخصات رژيم پهلوى و رهبرى آن در افكار عمومى مخالفين

  
 :شود بصورت زير چنين خالصه كرد  مشخصه رژيم سلطنتى و رهبرى آن در افكار عمومى مخالفين را مى

  
 :مشخصات رهبرى رژيم:                مشخصات رژيم پهلوى

 : رژيم
              كودتاچىپهلوى                    غاصب

  كودتا                                            وابسته و بيگانه پرست

  ديكتاتورى خونخوار                    ديكاتور و فرعون صفت

  وابسته به اجانب                           وطن فروش و بى دين

 يژه امريكا و اسرائيل ضدانسانى و ضدحقوق بشرى      آلت دست اجانب بو

  حامى بهائيت و تسلط آن             مروج فرهنگ مبتذل غرب

 اسرائيلى  عارى  از مهر-  دست نشانده امريكائى

  ناشر فحشاء و بى عصمتى            خصم قرآن و اسالم

  فرعونى و طاغوتى                        جبار و ستمگر و فرعون زمان

                     عامل فحشاء و منكرات وطن فروش خائن    

                                                      بهائى

  
  
  

  مخالفين رژيم سلطنتى

  
 ملى و روشنفكر، -  به بعد،از هر گروه و دسته، چپ و راست، ملى، مذهبى1356 تقريباً تمام مخالفين رژيم شاه از سال 

براى مبارزين در زمان شاه، در هدف اصلى كه مبارزه با رژيم . ايد ساقط شود وحدت نظر داشتندمتفقاً در اينكه شاه ب
در اينكه احياناً بعداز شاه چه نوع حكومتى برسر كار بيايد حرف بود، . ديكتاتورى سلطنتى بود، ابهامى وجود نداشت

اى كه بودند چه  خالفين از هر طيف و دستهدر كوران مبارزه، م. ولى در اصل انقراض رژيم شاهنشاهى اختالفى نبود
شناختند، از  در داخل و خارج از كشور و چه در داخل و خارج از زندان هاى شاه، تا حدود زيادى همديگر را مى
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افكار و عقايد و خواسته هاى سياسى يكديگر آگاهى نسبى داشتند، نقاط ضعف و قوت همديگر را در طول زمان 
 .ى از توان بالقوه و بالفعل يكديگر آگاه شده بودندبدست آورده و بطور نسب

هاى مبارزه با هم گفتگو و مذاكره   قبل از انقالب، گروههاى مختلف سياسى، مذهبى و مبارز در رابطه با راه
در طول زمان، با وحدت كردنها و جدا شدنها، اغلب . شدند گاهى با هم وحدت و زمانى از هم جدا مى. كردند مى

ضعيت خصوصى و اخالقى رفتارهاى پنهانى و آشكار و تا حدودى از زير و بم فعاليتهاى هم و نيز از صفات نسبت به و
در آن زمان چون همه داراى دشمنى واحد بودند، براى پيروزى بر آن دشمن . شدند و خصوصيات يكديگر آگاه مى

 در آن دوران، به خصوصيات شخصى و اما. شد واحد، همكاريهاى دور و نزديك گاهى برقرار و زمانى گسيخته مى
ديدند، به خاطر مبارزه و  رفتارهاى پنهانى و ساير اعمال يكديگر بطور جدى كارى نداشتند و چيزهائى را هم كه مى

چيزى كه بعداز انقالب براى حذف افراد بشدت از آن استفاده )گرفتند  پيروزى بر دشمن مشترك ناديده مى
 (.شد مى

ديد، مجاهد، گروههاى چپ را تأييد و با آنها  بليغ ميكرد و برايش امكانات و وسيله تدارك مى آخوند، مجاهد را ت
اى ديگر حامى همه  همكارى و همفكرى داشت، ملى و مذهبى با هم همكارى و همĤهنگى داشتند، روشنفكر بگونه

اين گروهها . دل نظر وجود داشتبا وجود اختالفات و تشتت بين گروهها، يكنوع همكارى و ارتباط و تبا. اينها بود
كشيدند و يكديگر را به اين و يا آن رفتار و كردار  براى  هم اغلب بطور پنهانى و گاهى هم آشكار خط و نشان مى

 به بعد، بمرور همه براى پيروزى انقالب حول 1356ولى در بحبوحه انقالب يعنى از اواخر سال . كردند متهم مى
حتى گروههاى چپ و الئيك كه يا از پايه مخالف دين بودند و يا . خمينى جمع شدندمحور رهبرى انقالب، آقاى 

هرچه زمان به . موافق جدائى دين از سياست و اداره كشور، نسبت به انقالب و پيروزى آن با مذهبيون همصدا شدند
گرديد، تا اينكه  سته مىشد، از مخالفتها نيزكا جلو ميĤمد و نشانه هاى پيروزى تحت رهبرى اسالمى آن روشنتر مى

جامعه حول محور اسالم و رهبرى آقاى خمينى به حركت در آمد و سرانجام رژيم سلطنتى سرنگون و انقالب پيروز 
 .شد

ها، خصوصيات شخصى و سيرسلوك، رفتار و اعمال  شناخت نقاط قوت و ضعف، امكانات و توانائى:  كوتاه سخن اينكه
نقالب از يكديگر، براى تجزيه و تحليل مسئله اصلى طرح شده در اول اين فصل، در پنهان و آشكار مبارزين قبل از ا

برابر گروه حاكم نكات شايان توجهى در بر خواهد داشت كه در بخشهاى آينده به برخى از آنها پرداخته خواهد 
لى و خارجى مى ولى فعال قبل از هرچيز به مشخصه رژيم جمهورى اسالمى و رهبرى آن در افكار عمومى داخ. شد

 .پردازيم
  

  رژيم جمهورى اسالمى

  
هاى مختلف آن، از صدر اسالم تا عصر حاضر   با اوج گيرى انقالب و به ميدان آمدن مذهب، با تمام قدرت و پشتوانه

و مطرح شدن شعار آزادى، استقالل، حكومت اسالمى، در فاصله چند ماه به انقالب در برابر ديكتاتورى، وابستگى و 
ام شاهنشاهى، حكومت اسالمى سرلوحه كار مبارزين قرار گرفت و بدون اينكه ابعاد مختلف آن و ساختارش نظ

هنوز . مشخص شود، بعنوان يك خواست همگانى بسرعت در سراسر كشور و بين اقشار مختلف مردم مطرح گرديد
ص نشده است و اداره كشور و هم كه دودهه از عمر اين حكومت گذشته است، ساختار آن بر خود مدعيان آن مشخ

چرا كه آنچه در اين دوران . امور مردم با بنيادهاى اين حكومت، مورد مناقشه جدى خود صاحبنظران اسالمى است
اى از ديكتاتورى پرولتاريا و رژيم خودكامه سلطنتى است كه با  تحت نام حكومت اسالمى جريان پيدا كرده، ملقمه

ذهبى و دينى بخود گرفته است و حتى قريب به اتفاق رهبران مذهبى غير پوشش ديكتاتورى مذهبى، چهره م
دانند و اگر هم واليتى را در امر حكومت قائل باشند، آنرا مختص  وابسته، واليت فقيه را در انطباق با اسالم نمى
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، غير از آنچه در بحبوحه انقالب و اوج گيرى آن در مورد حكومت اسالمى مطرح شده بود. دانند معصومين مى
عدالت خواهى اسالم، مبارزه با ظلم و ستم، آزادى ملت تحت لواى دين، حق به : شعارهاى عمومى كشدارى نظير

در آن زمان كه جامعه در تب و تاب . چيزديگرى مطرح نبود... حقدار رسيدن، به حقوق مظلوم رسيدگى كردن و 
گشت و اگر كسانى هم  اى و اساسى مى ائل ريشهانقالب و سوار بر توسن احساسات بود، كمتر كسى بدنبال مس

اى مردم بر رفتن  همه كوششها حول محور بسيج توده. اى داشتند، كسى بدنبال شنيدن آنها نبود حرفهايى و يا تجربه
توده مردم رؤياى خود را از حكومت اسالمى، حكومتى عارى از هر نوع ظلم و ستمى كه . شاه متمركز شده بود

ديد و گاهى هم   بهشت برين تبديل خواهد شد و همه چيز سرجاى خودش قرار خواهد گرفت، مىجامعه در آن به
وقتى شما قدرت را بدست گرفتيد، : كردند كه خبرنگاران و يا كسان ديگر از آقاى خمينى رهبر انقالب سؤال مى

ده و مدون شده است و فعال همه چيز آما: شد كشور را با چه قوانين و ظوابطى اداره خواهيد كرد؟ جواب داده مى
 .وظيفه ما ساقط كردن شاه است، بعد از آن همه چيز درست خواهد شد

هاى مختلف مبارزات اسالمى از صدر اسالم تا زمان حاضر مورد بهره   براى استقرار حكومت اسالمى، تمام پشتوانه
دا و رسول و حكومت حضرت على و مرجعيت شيعى و اهرمهاى بسيار قدرتمند محراب و منبر خ. بردارى قرار گرفت

كربالى حسينى و ساير ائمه شيعه كه از گذشته دور تا به امروز در بين جامعه دينى و اسالمى ما وجود داشت و با 
خون و پوست مردم آن سرزمين عجين شده بود، همه آنها به صحنه آمد و با راه افتادن طوفان خروشان، طبيعى بود 

اسات فكر كنند كه  تحت لواى اين حكومت دينى به آمال و آرزوهاى ديرينه خود كه توده مردم از روى احس
 . خورد، برايشان به ارمغان آورده خواهد شد خواهند رسيد و آنچه بدرد دنيا و آخرتشان مى

گذاشتند و يا فرصت  خواست آنرا باز كند، يا نمى اى بود كه كسى نمى  حكومت اسالمى بمثابه يك ظرف بسته
ن آن وجود نداشت كه محتواى درونى آن مورد مطالعه و مداقه قرار گيرد و اال چيزيكه بعدها تحت عنوان بازكرد

واليت مطلقه فقيه استقرار پيدا كرد، حدود ده سال قبل از انقالب بوسيله آقاى خمينى تحت نام حكومت اسالم يا 
خش دست رهبر انقالب، توده مردم به درياى مواج در آن هنگام كه با چر. واليت فقيه مطرح و انتشار پيدا كرده بود

اى موافق و مخالف با طيب خاطر و يا با اكراه و جهت طرد نشدن از  شد، در يك چنين هنگامه خروشان تبديل مى
 .دادند جامعه و از جانب هواداران خود، حكومت اسالمى و رهبرى آنرا مورد تأييد قرار مى

م و رهبر آن، قبل و بعد از استقرار، نزد افكارعمومى مسلمانان و به خصوص ملت  با استقرار جمهورى اسالمى، رژي
اى كه ميتوان آنرا در شماى زير خالصه كرد، مشهور شده  مسلمان ايران و نيز افكار عمومى جهان، با مشخصات ويژه

 :بود 
  

  مشخصات حكومت اسالمى و رهبرى آن در افكار عمومى

 :       مشخصات رهبر حكومت اسالمى :     مشخصات حكومت اسالمى
 االمام   جمهورى اسالمى                             پيشواى شيعيان جهان و نايب

  نه شرقى  نه غربى                             روحانى و عارف

  الهى و مردمى                                   بت شكن تاريخ

 رى         موساى زمان ضدامريكا و ضد سرمايه دا

  ضد اسرائيل و ضد  صهيونيسيم       مقام مرجعيت و واليت

  مستضعفان جهان                             قائد دوران

 (ص)اللَّه ها                 صاحب محراب و منبر رسول  پابرهنه ها و كوخ نشين
 سالله رسول خدا حكومت امام زمان                           مردى از 

  حامى مستضعفان جهان و ضد         مرتبط با امام زمان و گرفتن جواب
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  مستكبران                                        مسائل از حضرت

  متقين                                               عالم دين و تارك دنيا و زيست در

                             زى طلبگى                             

  
 با نگاهى مختصر به مشخصات رژيم سلطنتى و رهبر آن شاه، كه پيش از اين ذكر گرديد و مشخصات رژيم جمهورى 

شود، آشكار است كه مبارزه و مقاومت كردن در برابر  اسالمى و رهبر آن آقاى خمينى كه در شماى فوق مالحظه مى
تر، ساده تر و همĤهنگ تر با اعتقادات مبارزين است و راه مبارزه نيز روشن است كه با كى و رژيم شاه خيلى آسان

اما مقاومت و ايستادگى در برابر رژيم جمهورى اسالمى، با آن ويژگيهائى كه در مورد . براى چه بايد مبارزه كرد
اى  اند و با پشتوانه توده  با آن روبرو بودهرژيم و رهبرى آن ذكر شد و با وجود ابهاماتى كه از نظر اعتقادى، مبارزين

 .اى نبوده است عظيمى كه به همراه داشت، چندان كار ساده
اى و داراى رهبرى با آن ويژگيها، در حال استقرار است و اهرمهاى مختلف   وقتى يك رژيمى با چنان مشخصه

به فرمان فرموده هاى درست و نادرست قدرت نيز در دست رهبر آن قرار گرفته و سيستم هاى تبليغاتى نيز گوش 
وى هستند تا مدح و ثناى خود را از وى شروع كنند، ديگر مبارزه با او بسيار مشكل و وى قادر است كه با اين 
دستگاههاى تبليغاتى، هرچه را كه بخواهد به توده احساسى گوش به فرمان خود بباوراند و اگر روزى خداى ناكرده 

اند، مثال از وزير خارجه توضيح   خودش، چون از بعضى از مسائل پشت پرده آگاه نبودهدوستان و ياران نزديك
فارلين پاسخ بدهد، با يك حمله  بخواهند كه در مجلس حاضر شود و به سؤال آنها در مورد رابطه با امريكا و مك

ان از حلقوم اسرائيل در اينهائى كه در مجلس اين سؤالها را مطرح كردند صدايش": شديد رهبر روبرو ميشوند كه
و يا وقتى همين رهبر فعلى . گر ميشوند و با وجود توبه از سرشان دست بردار نيستند ، يكمرتبه همه اينها توبه"ميĤيد

) 3 ("قدرت واليت فقيه هم نامحدود نيست": اى اعتراضى به آقاى خمينى گفت  در مقام رياست جمهورى در نامه
حق با ! بله : و هنگامى كه توبه كرد و گفت )  4 ("اى اليت فقيه را نشناختهو": آقاى خمينى در جواب گفت 

و در بين دوستان و متعهدان به اسالم و مبانى اسالمى، از جمله افراد ... ": آقاى خمينى در جواب گفت . شماست
 ديكتاتورى مطلق شد جلو استقرار يك چنين زمانيكه هنوز مى) 5(".دهيد نادرى هستيد كه چون خورشيد روشنى مى

گرفته شود، اغلب گروهها، شخصيتهاى سياسى و فرهنگى، احزاب ملى و غير ملى، مبارزين، روشنفكران مذهبى و 
غيرمذهبى، همه متفرق و ضدهم، ولى نسبت به اين قدرت در حال جوشش و استقرار، متحد بودند و سعى داشتند به 

ك و نزديكتر سازند و نشان دهند كه تنها اين گروه و دسته، حامى هر نحوى كه شده خود را به قائمه اين رژيم نزدي
 .و پشتيبان واقعى رژيم و رهبرى آن است

هنوز مسائل و راه زيادى .  آنچه تا بحال گفته شده است، تنها علت توبه و اعتراف كردنها در برابر اين رژيم نيست
م دسته دسته و گروه گروه از پاى در آمده و تواب مى وجود دارد تا معلوم شود كه چرا مبارزين در برابر اين رژي

 .گرديدند شدند و سپس منفعل از صحنه خارج مى
  

  زندان  يكى از ابزار سلطه

  
 يكى از آسانترين و ساده ترين وسيله حذف مخالفان در رژيمهاى ديكتاتورى، از هر نوع كه باشد، فردى، گروهى، 

اگر چه تمام . نان تحت عناوين مختلف و گسيل آنها به زندانهاى مختلف است، بازداشت كردن آ...حزبى، مذهبى و 
شناسان و پژوهندگان مسائل اجتماعى براين عقيده هستند كه پركردن زندانها از مخالفين دردى را دوا  جامعه
د دارند سلطه همه ترى بخود ميگيرد، اما در كوتاه مدت براى ديكتاتورها و كسانيكه قص كند و مشكل ابعاد پيچيده نمى

چون . كردن مخالفين، حالل مشكالت است جانبه خود را بر جامعه گسترش دهند و تنها قدرت فائقه باشند، زندانى
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زندان، ساده ترين ابزارى است كه با كمك آن ميشود دهن مخالفين را بست و با يك فرمان، گروه و يا افرادى را 
و يا با پرونده سازيهاى مختلف، . ا وادار به همكارى و يا سكوت كردبازداشت و سپس با روشهاى گوناگون آنها ر

آنهائى را كه ممكن بشود فيزيكى از صحنه خارج و يا لكه دار و بى حيثيت كنند و يا حداقل با نگاهدارى آنها در 
ر به پذيرش هيچ ديكتاتورها و رژيم هاى ديكتاتورى، چون حاض. زندان از ادامه فعاليتشان در بيرون، در امان باشند

قانون و قول و قرارى نيستند، هيچ اظهار نظر و مخالفتى را تحمل نخواهند كرد و به بند كشيدن مخالفين و بر قرار 
 .كنند كردن جو سانسور را بهترين وسيله آسوده شدن از دست آنان تلقى مى

شود و   اجتماعى محترم شمرده مىاى برخوردار هستند و حقوق فردى و  در كشورهائى كه از دموكراسى جاافتاده
حكومتها متكى به آراء مردم هستند نيز، زندان وجود دارد و با وجوديكه در مواقع نادرى در زندانهاى آنها رفتار 

اى براى به  شود، معهذا زندان، وسيله مشابهى نظير آنچه كه در كشورهاى داراى رژيم ديكتاتورى هستند مشاهده مى
رژيم هاى ديكتاتورى از هر نوعى كه باشند، چون به آراء مردم تكيه . ياسى و يا عقيدتى نيستبند كشيدن مخالفين س

ندارند، طبيعى است كه آزادى را سد راه حكومت خودكامه خود ميدانند و از آن هراس دارند كه اگر ملت آزاد 
راين با انواع حيل و دسائس بناب. گردد و در كشور آزادى نسبى برقرار شود، رهبرى و حكومت را از دست بدهند

دانند، مردم آشنا و  مردم علم و اطالع ندارند، صالح خود و كشور را نمى: گويند مانع برقرارى آزادى هستند و مى
آگاه به مسائل جهانى نيستند، مردم آمادگى گول خوردن دارند و لذا اگر آزادى وجود داشته باشد، آلت دست 

مردم را بايد با شتاب و اجبار به دروازه .  رسد كه در كار بزرگان امرونهى كننديا مردم جاهل را چه. خواهند شد
گوسفند نميداند كه كدام چراگاه و علفزار . تمدن بزرگ رساند، مردم حكم گوسفند را دارند و علما حكم چوپان را

 بايد مطيع و تابع محض مردم. برى برايش مناسب است، بر گوسفند نيامده است كه به چوپان بگويد مرا به كجا مى
 . ميليون مردم رأى بدهند كه مخالف رأى رهبر باشد، رأى رهبر قابل اجرا است30اگر . رهبر باشند

كنند، آن رأى و نظرى محترم است كه موافق   در بعضى مواقع كه ديكتاتورها صحبت از رأى و آزادى مردم مى
بينند و تحت فشار مردم هستند و يا وقتيكه در   را تنگ مىديكتاتورها زمانى كه عرصه. نظر و صوابديد رهبر باشد

جهان تا . كنند خواهند توده را بخود جلب كنند، صحبت از آزادى و حكومت مردم بر مردم مى مراحل اوليه مى
وقتى از آزادى و . كنون هيچ ديكتاتورى را بخود نديده است كه واقعاً به آزادى و آراء مردم اعتقاد داشته باشد

 :زنند بدين خاطر است كه ى حرف مىرأ
 . هنوز سوار بر ملت نشده و تا بدست گرفتن كامل قدرت و سوارشدن بر اريكه حكومت فاصله دارند- 1 
اند و نيز براى اغفال و   براى بستن دهان روشنفكران و آن قشرى كه تا حدودى مطلع هستند و مانع قدرت مطلقه- 2 

 .آورند دى فردى و اجتماعى به ميان مىفريب آنها سخن از رأى مردم و آزا
 براى موجه نشان دادن خود به مردم و جلب حمايت افكار عمومى جهان است كه صحبت از مردم به ميان - 3 

 .خواهند چنين وانمود كنند كه براى استيفاى حقوق مردم تمام خطرات را به جان خواهند خريد آورند و مى مى
 . در آيند"ستاره توده" و يا "ثقل"ع كشور را در اختيار بگيرند و بصورت مركز  براى اينكه رهبريت بالمناز- 4 

بازد و گام  رنگ مى... شوند، معانى رأى مردم، آزادى هاى فردى و اجتماعى و  به مرور كه بر اريكه قدرت سوار مى
، گروهها، دستجات و "تفرقه بينداز و حكومت كن"بهمان نسبت كه با . روند به گام بسوى قدرت خودكامه پيش مى

و با بوجود آوردن سازمانهاى . شوند كنند، بهمان نسبت ديكتاتورتر مى شخصيتها را از صحنه خارج و يا حذف مى
پيچيده و تو در تو كه سر نخ همگى آنان به نحوى در دست خود رهبر است، بخشى از آگاهان را تحت عناوين 

كنند و بخشى  بخود مشغول مى... ماينده رهبرى، رئيس شورا و مختلف عضو شوراى مركزى، عضو هيئت اجرائى، ن
رسد، فريادشان به آسمان بلند  كنند و در مراحل آخر هنگامى كه نوبت  طرد اينها مى ديگر را با كمك اينان طرد مى

 طلبان و سرانجام همه آگاهان و آزاديخواهان معتقد به آراى مردم را از صحنه خارج و ناآگاهان و فرصت. شود مى
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كنند و زمانى ديگر از  زمانى از اين دسته و گروه و شخص تعريف و تمجيد مى. كنند را بر گرده مردم سوار مى
هر دسته و گروه و يا شخص نيز براى . كنند و بدين طريق بين همه يك حالت ترس و رقابت ايجاد مى. كسانى ديگر

كند چنان وانمود  تر خود را به رهبر نزديك و سعى مىاز بين بردن ترس خود و حفظ مقام و موقعيتش، هرچه بيش
دهد و از  كند كه او و يا گروه وى است كه مو به مو پيرو منويات رهبر است و رهبر بدين منوال كار را ادامه مى

طريق ايجاد توازن قوا بين آنها، از تمام آنها به سود منافع شخصى و گروهى خود استفاده كرده و هر وقت زمان آن 
البته كار . فرا رسيد، اين و يا آن شخص، كه ديگر نقش خودش را بدرستى بازى كرده است، بدور خواهد انداخت

اند و يا احتمال  هنوز تمام نشده و براى خفه يا بى حيثيت و يا لكه داركردن اشخاص و يا كسانيكه در مقابل او ايستاده
وامل اطالعاتى و امنيتى و پرونده سازيهاى الزم، آنان را بازداشت ميرود در آينده مشكلى ايجاد كنند، با استفاده از ع

 .افكنند و به زندان مى
 در تمام رژيم هاى ديكتاتورى و توتاليتر، دستگيرى افراد و زندانى كردن و تحت انواع شكنجه قرار دادنشان، بقصد 

 :پذيرد اهداف زير انجام مى
 .اد دستگيرشده، بدين منظور كه كسى جرأت مخالفت نداشته باشد ايجاد ترس و وحشت در جامعه و در خود افر-  
 قطع كردن رابطه مردم با اشخاص و افراد دستگيرشده و كسانيكه در جامعه از امكانات ارتباطى و اسم و رسمى -  

 .برخوردار هستند، بطوريكه خود رژيم تنها رابط جامعه و بازداشت شدگان باشد
 .راد در افكار عمومى  و غير موجه جلوه دادن آنها ملكوك و بى حيثيت كردن اف-  
 .هويت و منفرد  گسستن رابطه افراد، اشخاص و گروهها با هم و تبديل آنها به افرادى بى-  
 . حذف مخالفين در درون جامعه بدين منظوركه كسى نباشد كه از اعمال آنها انتقاد و يا سخن حقى را بيان كند-  
 ملى و ميهنى كه وسيله رژيم ديكتاتورى به يغما ميرود دفاع كند و صدايش بگوش مردم  كسى نباشد كه ازمنافع-  

 .برسد و در دل آنها اثر كند تا براى احقاق حقوق خود بپا خيزند
 ... و -  

البته با دستگيرى و زندانى .  و تمام اينها به قصد استقرار ديكتاتورى و خودكامگى و اشباع خوى فرعون صفتى است
زيرا در تمام جوامع و دورانها، . گردد مخالفين كار تمام نشده است و خيال رژيم از اين امر راحت نمىكردن 

اى از افراد دستگير و زندانى شده و يا كسانيكه حاكمان قصد دارند آنها را دستگير كنند، تا حدودى وجيه  عده
اند و چون  و از افراد سرشناس و مشهور جامعهاند، گذشته خوبى دارند، بين مردم تا حدودى محبوب و محترم  المله

. اى در بين مردم دارند، بسادگى قادر نيستند كه پاسخگوى چون و چراهاى مردم خود و جهان باشند نفوذ و ريشه
دهند و با فراهم كردن و  اين است كه براى به زانو در آوردن زندانى، وى را مورد شكنجه روحى و جسمى قرار مى

گيرند كه منجر به ملكوك كردن و بى حيثيت كردن اينگونه  نه هاى الزم، روشهايى را در پيش مىفراهم شدن زمي
بايد هرجا ريشه اى هست از جا . افراد، چه آنهائيكه در زندان هستند و چه آنهائى كه خارج از زندان هستند بشود
هر مال و ثروتى غارت و هر زبانى كنده شود، هر عزت مند و محبوبى خار و خفيف، هر آبادى و عمرانى تخريب، 

گردد كه  با سرازير كردن اشخاص به زندان، بخشى از اهداف فوق، زمانى بهتر و آسانتر عملى مى. هست بريده شود
زندانى عليه خود و اعمالى كه انجام داده و يا نداده است اعتراف كند و بقصد جبران گذشته نادرست خود توبه 

ى از طريق اعترافات و توبه كردنها، هم خود افراد زندانى و اسير را بصورت ابزارى در رژيم هاى ديكتاتور. نمايد
حيثيت و يا برايشان  اند را بى دست خود در ميĤورند و هم افراد همرزم، همگروه و كسانيكه با وى ارتباط داشته

، بدون بررسى پديده زندان يافتن پاسخ مناسب براى پرسشهاى مطرح شده در اول اين فصل. كنند پرونده سازى مى
الجرم بخش بعدى را به پديده زندان در . و وضعيت زندانيان عقيدتى و سياسى در رژيم گذشته ميسر نخواهد بود

 .دهيم رژيم گذشته اختصاص مى
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 (پهلوى) زندان در رژيم گذشته 
  

در پرده ابهام باقى مانده و بطور  پديده زندان و زندانى در زمان شاه، مانند بسيارى از پديده هاى ديگر آن رژيم 
به نظر ميرسد كه تجزيه و تحليل اين مسأله براى دست اندركاران . جدى مورد بررسى و ارزيابى قرار نگرفته است

رژيم فعلى در خور صواب نخواهد بود و برايشان به لحاظ تبليغى نكته مثبتى بحساب نميĤيد و از دست اندركاران 
خواستند به اين مسأله توجه  طبيعى است اگر متوليان رژيم گذشته مى. ن توجه نكرده استرژيم گذشته نيز كسى بدا

كنند و اين پديده را آنسان كه هست به جامعه عرضه بدارند، قبل از هر چيز الزم بود كه دست به ايجاد شرايطى 
ك چنين كارى بدو دليل عمده ي. بزنند تا در آن شرايط، جامعه بتواند اين مسئله را آنطور كه هست ارزيابى كند

يكى اينكه تمام كوشش خود رژيم اين بود كه هيوالى زندان و سيستم اطالعاتى در بين جامعه : عملى نبوده است
آنقدر مخوف و ترسناك جلوه كند و سايه شوم آن بر كل جامعه فروافتاده باشد كه مردم بخاطر ترس از آن نتوانند 

نكه دستگاههاى تبليغاتى رژيم چنان نازا و ناتوان بود كه مسائلى را هم كه و ديگر اي. دست از پا خطا كنند
خواستند جامعه از واقعيت درست آن مطلع شود، برايشان مقدور نبود آنطور كه براى مردم قابل باور باشد، آنرا  مى

اى است كه در جو  ت جامعهاى از ابهام پيچيده بود و اين خاصي اين بود كه هميشه اكثر مسائل در هاله. عرضه بدارند
 .برد سانسور بسرمى

اى كه سانسور بر آن سايه افكنده است هميشه اين مشكل وجود دارد كه تبليغات رژيم حاكم بر آن، در بين   در جامعه
جامعه اثر منفى برجاى ميگذارد و هر مطلب و يا اطالعاتى را كه رژيم در اختيار مردم ميگذارد، برداشت و تعبير 

اى هيچكس وظيفه خودش نميداند كه كوشش كند  در يك چنين جامعه. ز آنها معكوس و منفى خواهد بودمردم ا
اند و يا هستند، مطلع بشود و لذا بيشتر به مسائلى  پى به حقيقت مطالب ببرد و از كم و كيف آنها، آنگونه كه روى داده

پذيرند و از  اى عليه رژيم بود، آنرا مى ينكه پديدههم. روى ميĤورند كه بشود آن را دستĤويزى عليه رژيم قرار دهند
 .كنند آن عليه رژيم استفاده مى

 بهرجهت قصد از عنوان كردن مسئله زندان و زندانى در رژيم گذشته، مبرى كردن رژيم شاه از جناياتى كه مرتكب 
درآيد تا جامعه از شده است نيست، بلكه هدف اين است كه كوشش شود مسائل آنطور كه بوده است به تصوير 

بعضى ابهامها خارج شود و بتواند مسائل را بهتر ارزيابى كند و به راه حلهاى مناسبترى براى حل مسائل كشور خود 
بررسى مسئله زندان و زندانى در زمان شاه براى هدف ما كه پيدا كردن پاسخى مناسب براى . دسترسى پيدا كند

تنى در برخواهد داشت و نتيجه بررسى آن هر چه باشد به فهم مسائل سؤالهاى مطرح شده است، نكات مفيد و گف
 .مطرح شده كمك خواهد كرد

.  اينكه در زندانهاى رژيمهاى ديكتاتورى از هر نوع آن، شكنجه هاى روحى و جسمى وجود دارد جاى انكار نيست
 الزم است آنها را مورد بررسى اما همين مسائل در هر رژيمى چهره متفاوتى دارد كه با توجه به طبيعت آن رژيم

 .قرار داد
اغراق آميز و ...  در مورد زندانهاى شاه در مواردى از جمله تعداد زندانيان سياسى، اعدامها، وضعيت دادگاههاو

در مواردى رژيم نسبت به رويدادى متهم شده است و گاه مرگ . گاهى به اصطالح يك كالغ چهل كالغ شده است
شده است از آن بعنوان مستمسكى عليه رژيم استفاده كرد، با ايجاد شايعه آنرا   راكه مىمشكوك بعضى از اشخاص

 :در بررسى پديده زندان و زندانى در زمان شاه چند مسئله حائز اهميت است . اند بگردن رژيم انداخته
  اغراق و بزرگ كردن بعضى از مسائل- 1 

  وضعيت اجتماعى زندانيان- 2 

 ب موقعيت ويژه قهرمان شدن و كس- 3 

  روال كار دستگاههاى اطالعاتى در رژيم شاه- 4 
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  عناوين و مشخصه زندانيان در رژيم انقالبى- 5 

  
  
  اغراق كردنها- 1 

  
هستند، ميبايست راستى و درستى را از ( ع) مسلمانان و بويژه شيعيان كه مدعى پيروى از موالى خود حضرت على 

 مورد دوستان و دشمنان خود بكار برند و براى همه نمونه راستى و درستى آن حضرت بياموزند و روش وى را در
دادند و وظيفه   هر درست و نادرستى را به رژيم شاه نسبت مى"جايز شمردن دروغ مصلحت آميز"باشند، متأسفانه با 

ه كرد، ولو آن شد از مطلبى عليه شاه استفاد همينكه مى. دانستند كه صحت و سقم آنرا تحقيق كنند خودشان نمى
شد، مهم نبود كه آن مسئله درست بوده است يا نادرست، مهم اين بود كه  مطلب دروغ باشد، از آن استفاده مى

اى براى  شد شاه چنين و چنا ن است، بايد از هروسيله آنروزها گفته مى. شود از آن عليه رژيم استفاده كرد يا خير مى
وقتى يك روشى در جامعه پذيرفته و بكار گرفته شد، آن روش ديگر غافل از اينكه . ساقط كردن وى سود جست

اى هر كسى كه قدرت را بدست بگيرد از همان روش براى از  در يك چنين جامعه. شناسد دوست و دشمن نمى
 .ميدان بدركردن مخالفين خود استفاده خواهد كرد

ه نتيجه يكسانى ببار آورده است كه وقتى در ايست كه در طول تاريخ آزمايش شده و هميش  اين يك امر تجربه شده
، جايز شمرده شد، "كند هدف وسيله را توجيه مى"دروغ مصلحت آميز ويا ... اى و  اى، دسته اى، فرقه بين جامعه

متفاوت است ... روش دروغگويى به سراسر جامعه سرايت خواهد كرد، زيرا مصلحت هر دسته، گروه، فرقه، شخص و 
مصلحت خود از دروغ عليه ديگران سود خواهند جست و برا ى راحت كردن وجدان خود از و هركدام بنا به 

 استفاده خواهند كرد و راضى و خوشحال كه طبق روش دين "دروغ مصلحت آميز"دروغگويى، از توجيه مذهبى 
ا آن دست بگريبان اگر ما آدمهايى منصف و با خودمان يگانه باشيم، بجاى اينكه از رژيمى كه ب. اند خود عمل كرده

هستيم شكايت كنيم، اول بايد از خودمان شكوه و شكايت كنيم، زيرا اين رژيم ديكتاتور كم و زياد دست پخت 
و اكنون نيز اگر بخواهيم تغييراساسى در رژيمى كه بر كشور مسلط است بوجود بياوريم، قبل . اعمال همگى ما است

 .جديد نظر نمائيماز هر چيز بايد نسبت به اعمال و روش خود ت
 دروغ و شايعه سازى، حول و حوش رژيم شاه بشدت رواج داشت و هركسى كه با رژيم مخالف بود و در بين 

آمد، آن مرگ را به گردن رژيم شاه  اجتماع از اسم و رسمى برخوردار، اگر اتفاق منجر به مرگى برايش پيش مى
 دژخيمان رژيم كشته شد و بعدهم مرتب روى آن تبليغ گفتند كه فالنى بطور مرموزى بدست انداختند و مى مى
شد كه  شد و آنقدر آنرا تكرار ميكردند كه به مرور امر بر كسانى هم كه از اصل مسئله با خبر بودند، چنان مشتبه مى مى

صمدبهرنگى، : در اين مورد مثالهايى چون. بله به دست رژيم كشته شده است: گفتند با وجود آگاهى از آن مى
 .وجود دارد... المرضا تختى، جالل آل احمد، مصطفى خمينى، كافى، دكترشريعتى وغ

 سال كمتر از پانصد مورد 25  در بيدادگاههاى رژيم كودتا، در عرض مدت 1357  مرداد تا سال 28 از كودتاى 
و كشته شدن  كه سرانجام با واردشدن ارتش 1342 محرم 12در نهضت . حكم اعدام مخالفين رژيم صادر شده است

اى، آن خيزش عظيم خوابيده شد كه در آن رابطه مراجع تقليد بازداشت شدند و همگى آنها بعداز مدتى آزاد  عده
كه آقايان خمينى و قمى مجدداً بازداشت و تبعيد شدند، در آن رابطه دادگاه فقط حكم اعدام دو نفر طيب حاج 

شابه آن خيزش در جمهورى اسالمى برابر با قتل عام توده و حاج اسماعيل رضايى را صادر كرد كه م) 6(رضايى 
 .توانست باشد وسيعى مى

.  بعد از آن واقعه از سازمانها و مبارزين داخلى، چندان خبر مهمى نبود و همگى آنان مهر سكوت بر لب نهاده بودند
ر و تعدادى نيز در درگيريها اى دستگي  به بعد، سازمانهاى مسلحانه شكل گرفت و در رابطه با آن عده1349از سال 
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، كه تقريباً اين سازمانها متالشى شده بودند، تعدادى از اعضاء درجه اول اين 1354در اين دوره تا سال . كشته شدند
اى نيز حبس هاى  اند، در دادگاهها به اعدام محكوم و عده سازمانها كه مستقيم در عمليات نظامى شركت داشته

اگر كسانى همت بخرج . گى آنها در جريان انقالب و در بحبوحه پيروزى آن آزاد شدندالمدت گرفتند كه هم طويل
 سال تحقيق كنند، شايد به رقمى كمتر از آنچه ذكر شد 25بدهند و در مورد آمار دقيق اين اعدامها در طول 

 شده، از ضوابطى و اين خود نشان دهنده آنست كه در دادگاههاى رژيم شاه حداقل به خاطر ترس هم كه)  7(برسد
شد رژيم شاه دسته دسته و هزاران هزار جوانان ميهن  اما تبليغات وشايعات چنان بود كه گفته مى. پيروى شده است

در مورد .  اجساد آنها را به درياچه نمك قم ريخته است42 خرداد 15سپارد و يا در جريان  هاى اعدام مى را به جوخه
ر رژيم گذشته، چنان اغراق شده بود كه در آن زمان مخالفين رژيم در داخل و تعداد زندانيان سياسى و عقيدتى د

اين . خارج از كشور جا انداخته بودند كه رژيم يكصد هزار زندانى سياسى دارد و اين رقم را به همه باورانده بودند
ارج از كشور اطالعات تبليغ نادرست در مورد تعداد زندانيان سياسى در ايران بحدى بود كه خود ما هم كه در خ

 هزار زندانى سياسى دارد، در حاليكه 50گذاشتيم، باورمان شده بود كه ايران حداقل  واخبار در اختيار ديگران مى
 .وقتى درب زندانها باز شد، كل زندانيان سياسى رقمى حول و حوش  سه هزار نفر يا كمتر بود

  
  غلو در آمار و ارقام-1- 1 

  
ه در كشور ما، باالبردن و غلوكردن در آمار و ارقام يك امر مسرى همه دورانها بوده است و اين  چنان بنظر ميرسد ك

كمتركسانى در مورد شنيدن خبرى و يا ديدن آمار و ارقامى بخود اجازه . مسئله ريشه در تاريخ كشور ما دارد
و ارقام در جهت تمايالت قلبى آنان دهند كه با نظر انتقادى به صحت و سقم آن بپردازند، بويژه اگر آن آمار  مى

همينكه رقمى از جانب مقامى رسمى و يا كسانى كه از مشروعيتى نزد مردم برخوردار هستند شنيده شده باشد، . باشد
اين امر ممكن است داليل متعددى داشته . سازند پذيرند و سپس تحليل خود را بر آن مبنا استوار مى غالباً آنرا مى

ر اينجانب مهمترين آن اين است كه در كشور ما و جوامعى نظير ما، جان انسان و حقوق وى، ارزش باشد، ولى به نظ
واقعى خود را باز نيافته است و با وجوديكه مسلمانان به ظاهر معتقد هستند كه اگر انسان، انسانى را كشت، مثل اين 

، )8(ته شدن همه انسان ها تلقى شده است است كه نسلى را كشته باشد و كشته شدن يك انسان بى گناه در حكم كش
اند كه تا رقم كشته شدگان و اعداميان باال نباشد، وجدان اين انسانها بيدار  چنان كشت و كشتار را عادى جلوه داده

چند : گذرند و ميگويند شود و قلبشان به طپش در نميĤيد و به راحتى از كشته شدن و يا اعدام چند انسان مى نمى
تفاوت،  براى اين انسانهاى خمود و بى. اند و خيلى مهم نيست يا سه نفرى كشته شده و يا اعدام شدهنفرى، دو 

اند كه تا رقم اعدامى و كشته شده باال نباشد،  مفاهيمى مثل نوع بشر و همنوع را، اينقدر كم بها و بى ارزش كرده
نكه گروهگرايى و فرقه گرايى چنان قوى است ديگر اي. كند و جامعه بحركت در نميĤيد اش را بخود جلب نمى توجه

كه هر دسته و گروهى تا از گروه و دسته خودش اعدام نشوند و يا به زندان نيفتند و يا مورد شكنجه قرار نگيرند، 
چشمشان كور، بگذار سزاى اعمالشان را ": نسبت به ديگران در برابر اين بالها بى تفاوت هستند و غالباً ميگويند

 ."ببينند
 اما همين ها به مجرد اينكه نوبت به دسته و گروه خودشان ميرسد، صداى وانفسا و وااسالماشان بلند ميشود كه چرا از 

شود كه از گروه و  اصل شكنجه و زندان، زمانى نزد اينان مذموم و بد تلقى مى. اند گروه اينان زندانى و شكنجه شده
ل از آنكه خودشان گرفتار يك چنين مصائبى شوند يا مسئله زندان، دسته خود آنها گرفتار شده باشند، واال تا قب

اند، و در بسيارى موارد با شكنجه گر اصلى همصدا و همگام  تفاوت از آن گذشته شكنجه و اعدام را نشنيده و يا بى
به حمايت اند و يا در مركز سيستم حكومتى، رهبرى سيستم را كه همه اينها از او نشأت گرفته است، همه جان شده

آيا تا قبل از اينكه مديران و شهرداران مناطق مختلف تهران زندانى و شكنجه نشده بودند، كسان ديگرى . اند كرده
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زندانى و شكنجه نشده بودند؟ اگر جواب اين سؤال مثبت است، نبايد كسانى كه امروز صداى خود را بوجود شكنجه 
ه چرا آنموقع كه ديگران دچار همين مصيبت شده بودند، صدايشان اند از خود سؤال كنند ك در زندانها بلند كرده

در ذهن فرد فرقه گرا، انسانى انسان . اين نتيجه گروهگرايى و فرقه گرايى است! آمد؟ آيا آنان انسان نبودند؟ در نمى
 .است كه به نحوى جزو گروه خودش باشد

 با فشار همه جانبه آقاى منتظرى به 64ى كه در سال اند كه هنگام  در كشور ما، انسان را به حدى  بى ارزش كرده
آقاى خمينى، الجوردى از سمت دادستانى انقالب اسالمى مركز بركنار شد و زندانها را تحويل مسئولين جديد داد، 
آمار زندانيان تحويل گرفته شده در زمان رياست وى با آمار زندانيان تحويل داده شده به مسئولين جديد همخوانى 

داد و اين تعداد كسرى، كسانى بودند كه بدون دادگاه و بطرق  شت و آمار موجود، زندانيان كمترى را نشان مىندا
اللَّه در اين مورد گفتگو و  وقتى نگارنده با بعضى از بچه هاى حزب. مختلف توسط وى سربه نيست شده بودند

نيانى كه تحويل گرفته، تعدادى را كم آورده اعتراض ميكردم كه آقاى الجوردى يك چنين انسانى است كه از زندا
مگر چندتا آدم كم آورده : گفتند و خودش بدون هيچ مجوزى آنها را سربه نيست كرده است، آنها در جواب مى

و به همين علت است . اين است معنى بى ارزش بودن انسان! است؟ در كشور ما دويست سيصد نفر آدم چيزى نيست 
 چه در رژيم حال، در همه زمينه ها براى اثرگذارى هرچه بيشتر، آمار و ارقام را دستكارى كه چه در رژيم گذشته و

 .برند ميكنند و آنرا تا حد ممكن باال مى
 همانگونه كه قبال خاطرنشان شد، زندان در تمام رژيمهاى ديكتاتورى، يكى از وسايل حذف مخالفين بالفعل وبالقوه و 

با وجود اين، وضعيت و شرايط . كل جامعه، جهت ايجاد ديكتاتورى مطلق استحاكم كردن جو خفقان و ترس بر 
زندان و زندانى در هر كدام از رژيمها متفاوت است و نميشود آنها را با هم مقايسه كرد، زيرا هر كدام از آنها 

م برآن نوعى از رژيمهاى ديكتاتورى كه تا حدودى رژيم حاك. محصول شرايطى است كه بر جامعه حكمفرماست
جامعه از وضعيت نسبتاً با ثباتى برخوردار است و حدود و وظايف هر ارگان و دستگاهى را در صورت ظاهر، قانون 

اى برخوردار است، نميشود آنرا با يك رژيم  مشخص ميكند و قوه قضائيه در آن رژيم از استقالل دست و پاشكسته
 رهبر انقالب نيز با حاكميت مطلق خودش هر روز احكام انقالبى نوپا كه در آن هيچ چيزى سرجاى خودش نيست و

نشاند و يا دست به خلق ارگان و سازمانهاى جديد تحت امر خود  جديدى صادر ميكند و اين و آن را بر مسندى مى
 .زند، مورد مقايسه قرار داد مى

رژيم انقالب اسالمى برخالف كردند كه   انسانهاى ساده لوح  و خوش باور، قبل از پيروزى انقالب اسالمى فكر مى
ساير رژيمهاى انقالبى گذشته، ضامن اجراى عدالت و ضوابط است و اجازه نخواهد داد كه خودسرى و تعدد مراكز 

غافل از اينكه انقالب با داشتن رهبر فردى مطلق العنان، اسالمى و غير اسالمى نمى . قدرت در كشور ايجاد شود
 رسيده چون اعتقاد دارد كه بايد با جبر و اكراه، دين و در واقع ذهن خود را شناسد و گروه تشنه تازه به قدرت

حاكم مطلق بر جامعه بگرداند و  چون اوامر خود را همان دستورات مطلق خداوند تلقى كرده و خود را نيز نماينده 
 .شوند انگارند، لذا اينان از هر ديكتاتورى ديكتاتورتر مى تام االختيار خدا مى

شود با رژيم انقالبى جمهورى اسالمى مقايسه نمود، زيرا هركدام از اينها   دادگاههاى رژيم شاه را نمى وضعيت
كسانى كه در رژيم شاه دستگير و به زندان . محصول شرايط خاصى هستند كه در جامعه بوجود آمده است

اههاى آن دوره تا حدودى ضوابطى در دادگ. دانستند كه حد كيفر آنها تا كجاست افتادند تا حدودى از قبل مى مى
شد از قبل پيش بينى كرد و بر همه مشخص بود كه غير از كسانى كه مسلحانه  شد و بسيارى از احكام را مى اجرا مى

 براى فعاليتهاى سياسى غيرمسلحانه چند - شد كه در مواردى حكم اعدام برايشان صادر مى- عليه رژيم مبارزه ميكنند 
در آن رژيم، دادگاهها يك حالت ظاهرى داشت و بعضى از جنبه . ا از اين قبيل احكام بودسالى حبس، تبعيد و ي

متهم از امكان نوشتن . وكيل مدافع ولو تسخيرى وجود داشت. شد هاى حقوقى متهم در آنها، تا حدودى رعايت مى
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دادگاه نيمه باز . الع داشتاليحه دفاعيه و آخرين دفاعيات برخوردار بود و قبل از دادگاه از كيفرخواست خود اط
 .كرد بود و حداقل تعدادى در آن شركت داشتند و متهم با تهيه كردن آخرين اليحه دفاعيه از خود دفاع مى

 با فشارهاى بين المللى و مبارزه مبارزين خارج از كشور، گهگاهى از بعضى از مجامع بين المللى، وكال و يا 
شدند و در بازگشت   كشور و تماس و مالقات با زندانيان راهى ايران مىحقوقدانانى براى بازديد از زندانهاى

كردند و رژيم را در مواردى محكوم  گزارشاتى از سفر خود همراه با ذكر مواردى از نقض حقوق بشر را منتشر مى
ترس رژيم شاه روى افكار عمومى جهان حساب ميكرد و نسبت به آن حساس بود و از افكار عمومى . نمودند مى

حقيقت آن است كه . كرد كه بعضى از ضوابط و اصول را در دادگاهها و زندانها رعايت كند داشت و لذا سعى مى
و )  9. (چون رژيم شاه، يك رژيم وابسته بود و بنا به گفته خودش  متفقين تصميم گرفتند كه وى شاه ايران باشد

، بر سر قدرت بازگشت كه )10(العاتى و رايزنى انگلستان ، با پيشنهاد و كمكهاى اط"سيا" مرداد 28سپس با كودتاى 
در حقيقت عامل دست نشانده غرب به حساب ميĤمد و چون خودش بيش از همه به اين مسئله واقف بود، اين بود كه 
افكار عمومى غرب برايش مهم و تعيين كننده بود و از جمله به علت ترس از غربى ها و راضى نگاهداشتن آنان و 

 .و هم جهت نشاندادن خود با آنان، دادگاههاى رژيم شاه از يك ضوابطى برخوردار بودهمسو 
 نكته مهم ديگر اينكه دادگاههاى رژيم گذشته، غالباً نسبت به اعمال انجام شده حكم صادر ميكردند و عقايد را تا 

 .تزمانيكه بصورت عمل درنيامده بود محاكمه نميكردند و كمتر صورت تفتيش عقايد داش
اى زندانى را محاكمه و   در زندانهاى جمهورى اسالمى، عقايد مردم نيز به مسلخ كشيده ميشود و بخاطر داشتن عقيده

نكته مهم اينكه وقتى دادگاههاى رژيم شاه متهمى را به كيفرى محكوم ميكرد، اين حكم به وى . كنند محكوم مى
يدانست كه ديگر كارى با او ندارند و بايد صبر كند تا آزاد شد و زندانى بعداز آن وضعيتش مشخص بود و م ابالغ مى

اما يك زندانى در جمهورى اسالمى از روز دستگيرى تا زمانيكه آزاد ) 11.(شود و يا مدت محكوميتش به پايان برسد
ميشود، هيچگاه مطمئن نيست و هميشه اين ترس را دارد كه هر لحظه ممكن است در اثر اتفاق جديدى وضعيتش 

 .يير كندتغ
ها وحدت نظر داشتند و دوست و دشمن  اى كه بودند، در بعضى از خواسته  مخالفين رژيم گذشته از هر گروه و دسته

ها، اهداف شعارها و پشتيبانى ايدئولوژى، نكته ابهامى  در خواسته. ظاهراً برايشان مشخص، هدف و مقصد نيز معلوم بود
و راه، انگيزه مقاومت و ايستادگى انسان در برابر مخالف را بشدت باال عدم ابهام در هدف . برايشان وجود نداشت

در صورتيكه بعداز انقالب براى زندانيان همه اين . بخشد ميبرد و به انسان نيروئى براى مقاومت كردن ارزانى مى
 .اى از ابهام پوشيده شده بود موارد، بطوريكه بعداً خواهد آمد، در هاله

  
  زندانيان در رژيم گذشته وضعيت اجتماعى- 2 

  
اى يك عمل ميهنى، مردمى، رهايى بخش و براى بسيارى ديگر يك وظيفه دينى،   مبارزه در رژيم گذشته براى عده

مبارزين در گذشته از موقعيت واالى اجتماعى و دينى . گرديد اجتماعى و جهاد در راه حق و عمل خدايى تلقى مى
زدند نه تنها در بين جامعه معزز و محترم بودند، بلكه از عناوين و  به مبارزه مىشدند و كسانيكه دست  برخوردار مى

شدند و گفتار و اعمال و رفتارشان  رفتند صدرنشين مى اينان هرجا كه مى. شدند القابهاى مهمى نيز برخوردار مى
كمتر به ساير اعمال و رفتار كردند، مردم  اى مبارزه مى آمد و همين كه عده سرمشق و نمونه براى ديگران بحساب مى

بلحاظ عزيز و محترم بودن مبارزين در بين مردم، برخى هم براى كسب آن موقعيت فريد . آنها توجه داشتند
آوردند و چون آگاهى و باور عميقى نسبت به آن معتقدات و اهدافى  اجتماعى و تشخص طلبى، به مبارزه روى مى

 وقتى انقالب پيروز شد و آنها به آب و علفى رسيدند، به يكباره تمام آن كردند نداشتند، كه به خاطرش مبارزه مى
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ارزشها و عهد و پيمانها نقش بر آب شد و خود اينان چنان عمله ظلمه شدند كه روى شاه و اعوان و انصار وى را سفيد 
 .كردند

افتادند نيز، در بين مردم و   مىكردند و احياناً به زندان  در آن زمان خانواده و وابستگان آنهائى كه مبارزه مى
رفتند صدر نشين  شد و به هر محفلى كه مى هايشان اكثراً رفع مى اجتماع معزز و محترم بودند و مسائل و گرفتارى

شدند و حتى دوستان و آشنايان و مردم به آنان بخاطر داشتن چنين فرزندان  بودند و از عزت و افتخار برخوردار مى
مخوف و ترسناك . كردند گفتند و خانواده ها نيز به داشتن چنين مبارزينى افتخار مى يك مىو يا خويشاوندى تبر

كردند و در  كسانيكه با آن مبارزه مى. مبارزين و ساواك فايده در برداشت: جلوه دادن ساواك براى هر دو دسته
براى ساواك نيز اين فايده را در برداشت و . شدند مقابل آن ايستاده بودند، رشيدتر، مقاومتر، نستوه تر و قهرمانتر مى

كرد و از مقدار آنها كاسته  افكند، از روى آوردن بسيارى به مبارزه جلوگيرى مى كه وقتى جو ترس همه جا سايه مى
 كه جرقه انقالب زده نشده بود، سازمانهاى مسلحانه تقريبا 56 تا اوائل 54و بهمين  علت است كه از سال . شد مى

 .بودند و مبارزين سنتى نيز همه خاموش نشسته و تماشاگر صحنه بودندمتالشى شده 
اى در افكار عمومى مخالفين رژيم   مبارزين و زندانيان عقيدتى وسياسى در رژيم گذشته عناوين و مشخصات ويژه

 :شود آنها را فهرست وار در جدول زير خالصه كرد كردند كه مى پيدا مى
  
 يم شاه  مشخصات زندانى در رژ-1- 2 

  
  انقالبى مبارز                                    وطن پرست

  مجاهد نستوه                                    قهرمان ملى

  مسلمان آزاده                                    مجاهدين راه حق

 تقالل و آزادى آزاديخواه                                         مجاهدان راه اس

 شيران در بند(                      ع) رهروان راه حسين

  مجاهد خلق                                     فدائى خلق

  ضدامپرياليسم و ضد صهيونيسم      ضد رژيم سلطنتى و ديكتاتورى

 ... ضدامريكا و ضد كاپيتاليسم             مدافع برپايى عدالت و آزادى و 

  
  قهرمان شدن و  كسب موقعيت ويژه- 3 

  
 جوانان در سنين جوانى آمادگى هر نوع فداكارى و كارهاى ماجراجويانه را به قصد كسب افتخارات مختلف ملى، 

دارند و اگر در عنفوان جوانى در رابطه با اينگونه مسائل افتخارآفرين و قهرمان ... اجتماعى، سياسى، مذهبى و
مسائل سياسى، اجتماعى و مذهبى . شوند ند، طبعاً بخاطر جذابيت آن، به طرف آن مسائل كشيده مىپرورانه قرار بگير

موقعيكه به صورت مقابله با ظلم و ستم و احياى حقوق مظلوم از ظالم در آيد، از جذابيت خاصى براى نسل جوان 
ى فداكارانه در اطراف اينگونه مسائل شود و قادر است كه جوانان را با شور و شوق به طرف فعاليت ها برخوردار مى

 .بكشاند
زنند همه  كند كسانيكه دست به مبارزه عليه رژيم ظالم حاكم مى  هنگامى كه جوان پرشور و پراحساس مشاهده مى

شود براى  شناسد و حاضر مى گردند، ديگر سرازپا نمى شوند و از موقعيت خاصى در جامعه برخوردار مى جا مطرح مى
طبعاً آگاه و ناآگاه بخشى از مبارزه عليه رژيمى كه به . ت ملى و اجتماعى از خود مايه بگذاردكسب افتخارا
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ديكتاتورى و ستمگرى مشهور شده است، با انگيزه قهرمان شدن و كسب موقعيت اجتماعى و دست زدن به اعمال 
 :اند  زدهشود كسانيكه دست به مبارزه پذيرد، بويژه وقتى مشاهده مى خداپسندانه انجام مى

 . از القاب و عناوين بس افتخار آميز و خداپسندانه در جامعه برخوردار هستند-  
كنند و بخصوص با مشاهده اينكه با يكى دو بار به زندان رفتن و يا به  اى كسب مى  در بخشى از جامعه موقعيت ويژه-  

دان اطالعى بعنوان يك كارشناس امور مبارزه دست زدن، با وجوديكه به لحاظ علمى، تجربى و يا حتى مذهبى، چن
ميهنى، ملى و اسالمى ندارد، در مجامع مختلف ميتواند خود را عرضه كند و حتى در موارد متعددى به بسيارى از 

شود و چنان شور  مجربين، بزرگان و اسالم شناسان انتقاد كند و به آنها خرده بگيرد، خودبخود غرورش برانگيخته مى
شود از بسيارى از چيزهاى ديگر صرفنظر كند و تمام تالش و هم و غم  ست ميدهد كه حاضر مىو هيجانى به او د

 .خود را صرف مسائل مبارزاتى كند
داند و اين احساس مسئوليت  دهد و خود را در برابر كشور و ملت مسئول مى  احساس مسئوليت به وى دست مى-  

شود كه خود را در برابر ملت و مردم و دين مسئول و متعهد  كردن به مرور به آنچنان مسئوليتى خطير تبديل مى
داند كه به دفاع و استيفاى حقوق همه برخيزد و حتى خودش را فراتر از اين،  كند و وظيفه خود مى احساس مى

نيا شود و د از اين مرحله به بعد ديگر همه چيز او در امر مبارزه خالصه مى. پندارد مسئول تغيير و دگرگونى جهان مى
پردازد كه به  كند و در مشاهدات و مطالعات خود فقط به آن قسمتهايى مى را از دريچه چشم مبارزه جوئى نگاه مى

دين، قرآن، احاديث، ادعيه، همه و همه را بخاطر آن بخش مبارزه : نحوى بيانگر امر مبارزه و مبارزه جوئى است
شود و براى  قرآن براى او در بحث جهاد و مبارزه خالصه مىپذيرد و خالصه اسالم و  جويانه و توضيح و توجيهش مى

 .شود كه گوئى چيز ديگر و يا بحثهاى ديگرى در اين جهان وجود ندارد اينان اين امر بصورتى جلوه گر مى
كند و خودش را قيم و مسئول   اين احساس مسئوليت به مرور در آنان بصورت قيم مردم و ملت بودن جلوه مى-  

شود كه گويى همه بايد از نظريات وى تبعيت و  داند و اين امر چنان در نظر او مشتبه مى و همه مردم مىتمام امور 
 .پيروى كنند

همين كه يكى دو . اى و نه علمى الزم است كند كه با واردشدن به ميدان مبارزه، نه تحصيلى، نه تجربه  مشاهده مى-  
گردد و حتى اگر احياناً كار به اعدام هم بكشد،   و شرف برخوردار مىبار به زندان بيفتد و آزاد شود،از همه آن عزت

گردد و در  به همه آن اجر و ثواب اخروى مفتخر و يا در زمره قهرمان ملى ويا مجمسه آزاديخواهى محسوب مى
بى، خارج از كشور هم كه از اعدام خبرى نبود بعنوان يك مبارز خستگى ناپذير و كارشناس امور اجتماعى، انقال

 .گردد به جامعه معرفى مى... مذهبى و 
 ...  و 

 همه اين عوامل به جوانان پرشور و پر احساس، انگيزه قيام و شركت در امر مبارزه و مقاومت و ايستادگى در برابر 
بزرگى و عظمت كار مبارزه به حدى است كه هيچ امر ديگرى با آن . كند رژيم ديكتاتور و ستمگر را اعطاء مى

رسد، چرا كه  تخصص در امرى و يا تجربه و علم و دانش  هيچ به پاى آن نمى. واند به مقايسه و برابرى برخيزدت نمى
آيد و در ذهن  شوند و در آن استمرار ميورزند، بصورت حرفه و شغل در مى امر مبارزه براى كسانيكه وارد آن مى

پندارند، اينان نه تنها خود را مجرب و  خصص مىخودشان نظير كسان ديگرى كه در علوم و حرفه ديگر خود را مت
 .دانند متخصص در امر مبارزه، بلكه مسئوليت تغيير سرنوشت مردم را نيز برخود فرض مى

 جهت نشان دادن عظمت كار مبارزه و بزرگى آن در ذهن خود مبارز و نيز در ذهن جامعه، شعارهاى مبارزاتى عليه 
 :آوريم  مىرژيم گذشته را در ذيل بصورت فهرست

  
  شعارهاى مبارزاتى عليه رژيم شاه-1- 3 
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  شاه عامل امپرياليسم و صهيونيسم درمنطقه

  شاه ژاندارم منطقه براى حفظ منافع امپرياليستها

  شاه سگ زنجيرى امپرياليسم امريكا

  حكومت دست نشانده امريكا نابود بايد گردد

  جرثومه فساد بايد از زمين بركنده شود

  مبتذل غرب بايد برچيده شود فرهنگ

  مرگ بر شاه خونخوار

 اش اسرائيل  مرگ بر امپرياليسم و سگ زنجيرى

  حكومت بايد دست زحمتكشان باشد

  شاه عامل فحشاء و فساد

  قانون اسالم ضامن سعادت بشر

  مستضعفين جهان بايد حاكم جهان گردند

  ظالم را بايد با شمشير ادب كرد

 ايد بدست خود ملت تعيين شود، نه امريكا، نه انگليس و يا شوروى سرنوشت ملت ايران ب

  استقالل و آزادى

  اسرائيل غاصب محو بايد گردد

  ملت فلسطين بايد به خانه و كاشانه خود برگردد

  سرزمين قدس آزاد بايد گردد

  امپرياليسم غرب و در رأس آن امريكا نابود بايد گردد

 دوران، كم و بيش مورد قبول همه گروههاى مبارز و شعارهاى همه كسانى بود كه در  اين شعارها و نظاير آن در آن
اما بعد از پيروزى انقالب، هر گروهى به دنبال هدف و شعار مخصوص به خود . رژيم گذشته به مبارزه برخاسته بودند

هبرى و قدرت را بدست اى صاحب انقالب شدند و ر دسته. بود و الجرم وحدت و يكپارچگى خود را از دست دادند
اند،  گرفتند و سلطه خود را برهمه گروههاى ديگر غلبه دادند و دسته هاى ديگر كه با دسته اخير، امروز دشمن شده

اينگونه شعارها و . قبال با هم دوست و يا متحد بودند و شعار همگى آنان همين ها بود و يا حداقل آنرا قبول داشتند
 بخشد؟  آيا به انسان فداكارى و از خودگذشتگى نمىكسب موقعيت در بين اجتماع،

اى كه در مورد زندانيان شاه، قبال فهرست آن آورده شد و مبارزه كردن   برخوردار شدن و كسب آن مشخصات ويژه
و باوجوديكه روال . براى تحقق شعارهاى فوق و سقوط چنين رژيمى براى هر كسى افتخارآفرين و قهرمان پرور بود

كنندگان زندان در رژيم گذشته غيراز روالى بودكه در جمهورى اسالمى رواج پيدا  هاى اطالعاتى و ادارهكار دستگا
 .ها در مورد استوارى و مقاومت و نستوه بودن زندانيان در آن رژيم خالى از اغراق نيست كرد، معهذا داستان سرايى

  
  روال كار دستگاههاى اطالعاتى در رژيم گذشته- 4 

  
ه به برخوردارى مبارزين و زندانيان سياسى و عقيدتى از همه نوع حمايت مادى و معنوى در بين مردم و  با توج

گروههاى مخالف رژيم و داشتن موقعيت واالى اجتماعى در بين جامعه و معزّز و محترم داشتن خانواده هايشان و نيز 
به آنها در جمهورى اسالمى قابل مقايسه نبوده و با توجه به شرايط زندان ساواك و دادگاههاى رژيم شاه كه با مشا

نيست، در مورد كسانيكه در رژيم گذشته به زندان افتاده و شكنجه شده و عوارض آنرا تحمل كرده و لب از لب 



25  

اند، اغراق شده است و واقعيت مسئله هرگز روشن نشده است و ظاهراً صالح بر روشن شدن آن نيز نبوده و  نگشوده
 : وجوديكهنيست، ولى با

اى هر عيب واقعى و غير واقعى معترضين به   در آن زمان بر خالف بعداز انقالب كه رژيم به خاطر پشتوانه توده-  
رساند و حتى با انواع و اقسام حيل از گناهان  خود را با دستگاههاى عريض و طويل تبليغاتى به گوش همه مردم مى

در آن رژيم . كند  براى ملكوك كردن شخصيت آنها به جامعه معرفى مىكند و آنها را پنهان مردم نيز پرده درى مى
روال بر اين نبود كه آنها را با طبل و دهل به گوش مردم برسانند و مردم نيز عيوبى را كه مبارزين داشتند و يا از آن 

كردند نزد  ى مىگذاشتند كه ديگران از آنها مطلع شوند و سع كردند و نمى شدند، از آن چشم پوشى مى مطلع مى
 .تفاوت اصلى دو رژيم در مشروعيت بود كه يكى نداشت و ديگرى به ميزان وسيعى داشت. جامعه نيز پنهان بماند

هاى اشخاص و متهمين را كه بايستى به عنوان اسرار   روال كار رژيم گذشته بر اين قرار نگرفته بود كه پرونده-  
ر معرض افكار عمومى بگذارد و بجز گاهى بصورت كتاب و جزوه و شخصى اشخاص محفوظ و مصون از افشا باشد، د

بسيارى از اعمال كه در رژيم انقالبى اسالمى از گناهان كبيره . فيلم هاى تلويزيونى به معرض نمايش همگانى بگذارد
گى شد، زيرا هنوز زندگى عمومى و بويژه زند شود، در آن رژيم گناه و عيبى شمرده نمى شده و مى شمرده مى

توان سراغ  البته از اين نمونه ها گاهى در آن رژيم نيز مى. خصوصى و داخلى مردم مصون از بعضى از تعرضات بود
 )12.(داد

كشتند و  شدند نمى كردند و يا راهى زندان مى  در آن زمان بدنبال روابط نامشروع گذشته، افرادى راكه دستگير مى
روابط نامشروعى با زنى يا دخترى داشته است و ... ا در دوران جوانى و كردند كه ببينند در گذشته و ي تحقيق نمى

چون در آن رژيم مسئله زن و مرد و روابط آنها، . گرفت اش كمتر مورد تفتيش قرار مى زندگى خصوصى گذشته
 .كند، مطرح نبوده است بصورتى كه جمهورى اسالمى از آن براى پرونده سازى، سوءاستفاده كرده و مى

دادند  رفتند و آنرا مورد تفتيش قرار نمى  آن رژيم بجز موارد استثناء به اطاقهاى خواب و خصوصى مردم نمى در-  
كه ببينند چه نوع وسايل آرايشى، لباسهاى زير و يا چه نوع وسايل كمك جنسى وجود دارد كه آنها را در جرايد 

 .منتشر كنند كه در منزل فالن شخص مثال فالن چيزها بوده است
 در آن زمان  مأموران ساواك و زندان و دادستانى اعتقاد نداشتند كه هر چه مردم را بيشتر شكنجه و آزار برسانند -  

االرض،  در آن زمان مسئله مفسدفى. و يا بيشتر اعدام كنند، از اجر و ثواب اخروى بيشترى برخوردار خواهند بود
 .مأموران نيز چنين اعتقادى نداشتندمحارب با خدا، باغى و بخصوص ارتداد وجود نداشت و 

 نماينده خدا و رسول و نايب امام و امام نبود و به نمايندگى از خدا و رسول و - شاه- در آن زمان رهبر آن رژيم -  
سپرد و مخالفت با شاه نيز، مخالفت با  نمايندگى امام زمان، دسته دسته افراد را به زندان و جوخه هاى اعدام نمى

 .گرديد  و امام زمان، نه در نزد جامعه و نه در نزد حاكمان تلقى نمىخدا و رسول
كردند و با توطئه هاى خود سبب   در آن زمان در داخل زندان، بوسيله عوامل خود براى افراد پرونده سازى نمى-  

 .گرديدند سنگين تر شدن پرونده آنها نمى
شود با عوامل خود در داخل زندان براى زندانيان   كه مى در آن زمان هنوز مأموران آن رژيم ياد نگرفته بودند-  

هاى خود، آنها را به كارهايى واداشت و بعد همان كارها را سند جرم وى و سنگين ترشدن  توطئه كرد وبا توطئه
 .اش قرار داد پرونده

كنند و از اين طريق آبرو هاى تلويزيونى   و هنوز در آن زمان خيلى باب نشده بود كه زندانيان را وادار به مصاحبه-  
شود از طريق فشار و ترس مردم را واداشت  آنها كمتر به اين فكر افتاده بودند كه مى. و حيثيت آنها را از بين ببرنند

 .كه با شركت در مصاحبه هاى تلويزيونى عليه خود اعتراف و شهادت بدهند



26  

دن مصاحبه و شركت دادن زندانيان در آن مصاحبه  البته آن رژيم نيز در چند سال اواخر عمر خود بفكر ترتيب دا
وضعيت . ولى جنبه عمومى بخود نگرفته بود. ها و اعتراف عليه خودشان، افتاده بود و چند مورد آن نيز اتفاق افتاد

كسانى كه در زندانهاى شاه از اول تا به آخر با وجود شكنجه هاى روحى و جسمى لب از لب نگشوده و مقاوم و 
اگر كسانى دست به يك تحقيق جدى در اين زمينه بزنند به اين نتيجه . تاده باشند، چندان درخشان نيستنستوه ايس

اند،  خواهند رسيد كه تعداد اين قبيل اشخاص با آن خصوصيات كه عليرغم انواع و اقسام شكنجه هاتابه آخر ايستاده
 .گيرد رقم باالئى را در بر نمى

تعلق به رژيم گذشته به غيراز بنيان گذاران سازمان مجاهدين خلق و فدائيان  براساس اسناد و مدارك موجود م
خلق كه در عمليات مسلحانه عليه رژيم شركت كرده و دستگير شده و براى گرفتن اعتراف شكنجه شده و تا آخر 

ختلف مالحظه در بين اسناد و مدارك م. اند، در مورد مابقى مبارزين تعدادشان محدود است ايستاده و اعدام شده
اللَّه منتظرى، محمد على  اللَّه الهوتى، آيت اللَّه طالقانى، آيت شده در اين رابطه، در اكثر موارد بيش از همه آيت

 .شود نام برد را مى... اللَّه سحابى، داريوش فروهر، عموئى و  رجائى، دكتر عباس شيبانى، مهندس عزت
شد حرفى از عمل آنان به ميان  نوشتند، سعى مى عروف توبه نامه مى در آن زمان حتى در باره اشخاصى كه بقول م

نيايد، و اال از سردمداران جمهورى اسالمى كسانى هستند كه براى آزادى خود در زندان رژيم شاه توبه نامه نوشته و 
ته، مصاحبه كرده، اسامى بسيارى از كسانيكه در رژيم گذشته توبه نامه نوش. اند يا در مصاحبه تلويزيونى شركت كرده

از ساواك پول گرفته و جيره خوار دستگاه بوده، اعتراف و يا همكارى كرده، حتى بعداز انقالب نيز مكتوم مانده 
به جز اسناد تعدادى از افراد كه بدست اين و يا آن افتاد و كم و زياد منتشر شده است، مابقى اسناد در پرده . است

عسگراوالدى، )شود  زيرا شامل حال بسيارى از دولتمردان جمهورى اسالمى مى. ستاستتار و يا نابودى قرار گرفته ا
 ... (.انوارى، فخرالدين حجازى و 

 نظر به اينكه تمام مراكزى كه اينگونه اسناد و مدارك در آنها موجود بوده است در اختيار دادستانى انقالب، سپاه و 
ان خود را يا نابود و يا مخفى كرده است و فقط به مناسبتهايى كميته ها قرار گرفت، رژيم جمهورى، اسناد همكار

اند سند ساواكى بودن، همكارى كردن، پول گرفتن از  كرده است و يا الزم ديده هراز گاهى كه شرايطى ايجاب مى
ت به گروه زيادى از روحانيون كه از دول. اند ساواك و يا توبه نامه نوشتن بعضى ها را بقول خودشان افشاء كرده

اند و ليست آنها در نخست وزيرى ساواك و بانك مركزى موجود بود، همه آن ليست ها از  گرفته نحوى مواجب مى
به دوستى كه ليستى را در . بين رفت و يا مخفى شد، و هرگاه الزم آيد بعضى از آن نام ها از پرده برون خواهد افتاد

وى از تحويل دادن آن ليست به من طفره رفت و گفت .  بدهيك نسخه از اين ليست را به من: اختيار داشت گفتم
آقاى خمينى هم هر . كه ليست را به آقاى بنى صدر خواهد داد و سرانجام معلوم نشد كه برسر آن ليست چه آمد

در بدو . شود گفت كه رسيدگى مى گرفت و مى شد را مى ليست يا سندى كه مربوط به روحانيون در رژيم گذشته مى
ظاهراً براى رسيدگى و بستن دهان ديگران، دادگاه در بسته ويژه روحانيت تشكيل داد كه در آن دادگاه نيز امر هم 

گهگاهى يكى دو نفر از آن افراد كه با رژيم جمهورى كنار نيامده و يا خيلى در بين جامعه بدنام شده بودند را خلع 
 سركوبگر روحانيون مخالف واليت فقيه و مدافع لباس كرد و سپس همين دادگاه ويژه بصورت يكى از ارگانهاى

 .آزادى در آمد
  
  عناوين و مشخصه زندانيان در رژيم انقالبى- 5 

  
اند، مشخصات رژيم گذشته و رهبر آن شاه،  گيرى كرده  خوانندگانى كه مطالب مختلف اين فصل را تا به اينجا پى

شخصه زندانيان در رژيم شاه را در جداول مختلف مشخصات رژيم جمهورى اسالمى و رهبر آن آقاى خمينى و م
اينك وقت آن رسيده است كه براى تكميل كردن آن جداول، جدول القاب و عناوين زندانيان در . اند مرور كرده
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آوردن اين جداول فهم مطلب را براى خوانندگان آسانتر خواهد . آورده شود جمهورى اسالمى و افكار عمومى
ك چنين جداول و مشخصاتى قضاوت ارزشى و صحت و سقم آنها نيست، بلكه منظور آنست كه قصد از آوردن ي. كرد

قضاوت ارزشى . آنچه در افكار عمومى جامعه مطرح بوده است، صرفنظر از درستى و يا نادرستى آن، آورده شود
 .مطالب و گفته ها بر خود خواننده است

  
  
  
  
  مشخصات زندانى در جمهورى اسالمى-1- 5 

  
  مفسد محارب و باغى                       ضد حكومت امام زمان

  مرتد                                                 گروهكى

  ضد انقالب                                       خائن به دين و ملت

 ا ضد اسالم و ضد قرآن                      تفاله غربى ها و امريكايى ه
  منافق                                               ساواكى

  التقاطى                                            ضد مكتبى

  ليبرال هاى امريكايى                        طاغوتى 

  زناكار، شرابخوار، معتاد                   فراماسون، صهيونيست

  
سيارى در اين رابطه هم نظر است كه اين القاب و مشخصات در مورد زندانيان يك القاب واقعى و  نگارنده نيز با ب

شود اينگونه  ممكن است بعضى از آنها در مورد بعضى از متهمين از حقيقتى برخوردار باشد، ولى نمى. حقيقى نيست
ين القاب و مشخصات و با تبليغاتى كه در اما حرف اين است كه ا. القاب را بطور عمومى در مورد همه يكسان بكار برد

... مورد آنها در جامعه شده است، اثرات خود را بر روى نه تنها توده مردم گذاشته، بلكه حتى خيلى از روشنفكران و 
را نيز متأثر كرده است و بهترين دليل اين اثرپذيرى منفى اينكه، جز تعداد انگشت شمارى كه به شكنجه و روش 

اند، مابقى يا آن را تأييد كرده يا از كنار آن  ندانى در جمهورى اسالمى اعتراض كرده و موضع گرفتهبرخورد با ز
 .اند، مگر اينكه نوبت شكنجه و زندانى كردن گروه خودشان رسيده باشد گذشته و يا مسأله را به بوته فراموشى سپرده

ت و ايستادگى در برابر رژيم شاه چقدر آسان بوده شود كه مقاوم  با عنايت به جدول ذكر شده به آسانى فهميده مى
عالوه براين با توجه به . و به عكس، در رژيم جمهورى اسالمى با چه خطرات ويرانگر و خانمانسوزى مواجه بوده است

دهد كه داشتن انگيزه مقاومت در  جداول مشخصات زندانى در رژيم شاه و شعارهاى مبارزاتى عليه شاه، نشان مى
ن رژيم از چه عظمت و بزرگى برخوردار بوده است و در جمهورى اسالمى، مبارزين در برابر رژيم و افكار برابر آ

دهند كه چرا در رژيم جمهورى اسالمى دسته  خود اين جداول نشان مى. اند عمومى جامعه با عكس آنها مواجه بوده
كردند كه در برنامه هاى تلويزيونى آنچنانى   مىگرديدند و يا آماده شان شدند و آماده مى دسته زندانيان تواب مى

 .شركت كنند و عليه خود به اعمال مرتكب شده و نشده اعتراف و اظهار پشيمانى و ندامت كنند
رسد كه هنوز براى بسيارى مسئله خالى از ابهام نيست و هنوز   اما با وجود تمام آنچه كه تا بحال گفته شده، بنظر مى

اند و به دو مطلب در خور اهميت كه  ول اين فصل جواب هاى مناسب و در خور را نيافتهسؤالهاى مطروحه در ا
 :نقش كليدى در حل واقعى مسأله دارند پرداخته نشده است

  
  دوستان سابق، دشمنان الحق- 1 



28  

  روش برخورد جمهورى اسالمى با مخالفين- 2 

 . شد در فصول بعد به تجزيه و تحليل اين دو مطلب پرداخته خواهد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل دوم

  
  
  دوستان سابق، دشمنان فعلى- 1 

  
 بدون استثناء در تمام انقالبهاى يكى دو قرن گذشته، از انقالب كبير فرانسه تا انقالب اسالمى كه در آن توده مردم، 

 و "ستاره" يا "بت" كرده و اين رهبر بصورت  سر به شورش عليه نظام حاكم برداشته و رهبرى بالمنازع فردى پيدا
 توده درآمده و با حركت و چرخش دست وى، توده به اينطرف و آنطرف حركت كرده، سرانجام "ثقل"يا مركز 

و اين يكى از خصوصيات چنين انقالبهايى . خود آن رهبر شالوده و پايه ديكتاتورى و استمرار آن را ريخته است
المله  راى سازمان و تشكيالت منسجم و رهبرى دستجمعى با شركت افراد شناخته شده و وجيهاست، انقالبهايى كه دا

شخصيت اجتماعى و  در طول زمان) 14(و تشكيالت و رهبرى دستجمعى آن ) 13(مورد قبول جامعه نبوده و سازمان 
 و يا "ستاره"قالبها آن زيرا در اينگونه ان. مشخص آن است حقوقى استوارى پيدا نكرده است، ديكتاتورى عارضه

كند و ساير شخصيتهاى سياسى و غير سياسى از  ، نقش تعيين كننده اصلى را در تمام عرصه ها بازى مى"ثقل"مركز 
كنند كه بيشتر در رابطه با رهبر معنى و مفهوم پيدا  متقدمين و متأخرين، نقش دست دوم و يا عامل را بازى مى

 . نيستندكنند و داراى يك شخصيت مستقلى مى
 در طول مبارزه و به خصوص زمان اوج گيرى آن، هنگامى كه جامعه در حال غليان است، متأسفانه تمام افراد 
سرشناس و شخصيتها و گروهها دانسته و يا نادانسته تمام امكانات و هستى خود را به پاى آن فردى كه بهر دليلى 

كنند تنها با رهبرى اوست كه جامعه  ريزند و فكر مى ست، مىظاهراً از همه در جامعه از قدرت بيشترى برخوردار ا
هاى آن  گردد كه رژيم را ريشه كن و آنرا واژگون كند و نظام جديدى را بر ويرانه شود و قادر مى يك جا كنده مى

ه بدون توجه به جوانب كار و بررسى عوارض بعدى آن، همه استعداد و امكانات به پاى آن رهبر ريخت. برپا سازد
حكومت مال شما است و من بعد از پيروزى و واژگونى رژيم، در : رهبر زيرك نيز با وانمود كردن اينكه. شود مى

و چون هنوز قدرت مطلق پيدا نكرده . كند نشينم و مشغول ارشاد خواهم شد، اين فكر را تقويت مى گوشه خلوت مى
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آيد، از  ور با حركت انگشت وى به حركت در مىشود و كش است و مطمئن نيست كه آن نظام از ريشه واژگون مى
كند و در موقع خودش دست به سروگوش هركسى و مخلى بالطبع هركدام  همه نيروها در جاى خود استفاده مى

كند و به مرور همكاران و افراد مورد اعتماد خود را انتخاب و  كشد و همه آنها را سبك و سنگين مى جداگانه مى
 .كند  نقش آنها تمام شده است، از صحنه حذف مىديگرانى راكه ظاهراً

شوند، زيرا قبال به اندازه كافى تزكيه  كنند كه اين رهبران به اين علت به ديكتاتورى مبتال مى  شايد بعضى ها فكر مى
ولى در يك چنين شرايطى، مسئله به شكل ديگرى . اين مطلب در جاى خود قابل تأمل است. اند و جهاد اكبر نكرده

). 15(نگرند و نه يك ديد نسبى  رح است و آن اينكه در آن شرايط خاص به يك چنين انسانهايى، با ديد مطلق مىمط
شخصى را تصور كنيد كه بدون داشتن هيچ امكاناتى به مرور تمام قله هاى رفيعى كه در يك كشور ممكن است 

ردم نيز تمام آمال و آرزو و رؤياى خود را در وجود داشته باشد را فتح كند و رهبر بالمنازع كشور گردد و توده م
چهره او مشاهده كند و دواى دردهاى دنيوى و اخروى خود را از وى خواستار شود و از روى احساس و بدون تفكر 
و انديشه با خواست او به خيابانها بريزند، بمرور اين امر به خود رهبر مشتبه نخواهد شد و اين فكر به او دست نخواهد 

كه وجود او در اين جهان و در اين زمان يك وجود استثنائى و فريد است و نظر، فكر و انديشه او، راهگشاى داد 
مسائل داخلى و خارجى و جهانى است و همه بايد از افكار وى پيروى كنند؟ در اين مرحله، وى خود را بصورت 

گفتارش . ه وجودش مشخصه حق و باطل استبيند ك اى مى  و يا ستاره"مركز ثقل"نگرد، بلكه بصورت  يك فرد نمى
وحى منزل و قانون خلل ناپذير براى اداره جامعه بايد تلقى شود و نظرات وى ماوراى مجلس، دولت، احزاب و هر 

آيا يك چنين تلقى عمال در تمام رهبران انقالبهاى گذشته و هر حاكم ديكتاتورى . ساختار اجتماعى ديگرى است
 وجود نداشته است؟

و كسانيكه در جامعه از امكاناتى برخوردار هستند، از اين مسئله بطور كلى غافلند و ... سيون، روشنفكران، احزاب  سيا
كنند و يا اثر  كنند خيلى جدى تلقى نمى يا اينكه خطر آن را هنگامى كه همه چيز را به پاى آن فرد قربانى مى

شود، در عين  اين عمل، پايه هاى رژيم، ساده تر واژگون مىدر عين حال كه با . وضعى اين امر بر آنها پوشيده است
آيند  بيشتر اينان زمانى درست بهوش مى. سازد حال خود آن فرد را قدم به قدم به ديكتاتورى نزديك و نزديكتر مى

رسد، داد و  نوبت به حذف هر كدام از سابقون كه مى. كه زمينه حذف خودشان وسيله ديكتاتور آماده شده است
شود كه وامحمدا، واعليا، واحسينا، چرا چنين و چنان شده است و قبل از اينكه نوبت جدى حذف  يادشان بلند مىفر

خودشان فرا برسد، مطلب خيلى برايشان ملموس و قابل درك نيست و حتى گاه و بيگاهى كه خلجانات و يا چيزى 
پردازند و يا اينكه فكر  ى به توجيه آن مىا رسد كه حكايت از رشد ديكتاتورى وى دارد، بگونه به نظرشان مى

شود كه تا نوبت  كنند خود در نهايت، توان آن را دارند كه نظرات خود را به وى بقبوالنند و همين امر باعث مى مى
 .خودشان نرسيده، خيلى جدى به مسئله برخورد نكنند و هوشيار نگردند

  
  

  حاميان و فعاالن انقالب

  
 :همكاران هر انقالبى را مى توان به دو دسته متفاوت تقسيم كرد حاميان، فعاالن و 

 كسانيكه در طول ساليان عسرت در داخل و خارج از كشور فعال بوده و براى پيروزى انقالب مبارزه كرده و - الف 
 .اند اجتماعى و يا مذهبى داشته و جزو مخالفين جدى رژيم بوده-انگيزه هاى قوى سياسى

آخرين لحظات پيروزى انقالب و بويژه بعد از پيروزى آن، بدان پيوسته و در اطراف آن ستاره يا  كسانيكه در - ب 
 .اند اند و از طرف رهبر به مقامهاى مختلفى رسيده بت و يا مركز ثقل جمع شده

  



30  

  همكاران و فعاالن انقالب در دوران عسرت و مبارزه- الف 

  
، به اين "انقالب فرزندان خود را مى خورد":الب خواند و اين تعبير كه شود آنها را فرزندان انق  اين گروه كه مى

 :گروه اشاره دارد كه خود به دو دسته و يا دو گروه متفاوت قابل تقسيم است
  
 گروهى كه از نظر تفكر، سنخيت و تابعيت قبل از اينكه رهبر انقالب به يك ستاره و يا مركز ثقل توده مردم - 1 

 .اند و نظرات وى جزو عقايد و ايمان آنها شده است و تابع بى چون و چراى وى بودهتبديل شود، مطيع 
دانسته و يا  تر مى  گروهى كه يا با رهبرى قبل از پيروزى انقالب چندان روى خوشى نداشته، خود را محق و اليق- 2 

مسائل، با وى همكارى، اى مالحظات و  به لحاظ فكرى با وى اختالف داشته ولى به خاطر دشمن مشترك و پاره
 .اند همفكرى و رايزنى داشته

 در رابطه با مسئله طرح شده در فصل قبل، گروه ب، فعال در اين مبحث از اهميت خاصى برخوردار نيست، زيرا 
اى هستند كه زمانيكه احساس كردند و مطمئن شدند كه  رهبر انقالب با اين گروه مشكل جدى ندارد و اينان دسته

حاكم ماندنى نيست و انقالب در حال پيروزى است به انقالب پيوسته و يا بعداز پيروزى، اغلب به خاطر ديگر رژيم 
چون خطرى از جانب . اند و انقالبى شده) 16(بردن منفعتى از اين خوان يغماى بدست آمده، خط عوض كرده 

د، آنها بخاطر بردن منافع و زدودن اينان متوجه رهبر انقالب نيست و همينكه رهبرى گوشه چشمى به آنان نشان ده
مخالفت گذشته خود با انقالب و رهبرى، بدون چون و چرا، مطيع اوامر رهبر خواهند شد و اغلب كاسه داغ تر از 

توانند در رابطه با انقالب چندان ادعايى داشته باشند  داند كه اينان نمى از طرفى چون رهبرى مى. شوند آش نيز مى
دارد و بوسيله اينان بسيارى از  برسند مطيع امر خواهند بود، اينان را بر بسيارى ديگر مقدم مىو همينكه به پستى 

 .كند انقالبيون اصيلى كه موافق ميل او نباشند را، از ميدان بدر مى
  اين تقسيم بندى حاميان و فعاالن انقالب به دو گروه اصلى الف و ب مطرح شده، تنها براى سهولت و ساده تر كردن

هريك از اين دو گروه را نيز ميتوان به چندين و چند گروه مختلف ديگر تقسيم . فهم مسائل در اينگونه روابط است
شود، گروههاى متعدد و شخصيتهاى برجسته زيادى به آن جذب و  هرچه انقالب به زمان پيروزى نزديكتر مى. كرد

بحث اصلى ما در رابطه با . گيرند  و يا ب قرار مىهركدام نيز بنا به تناسب وضعيت، در داخل يكى از گروه الف
همكارى و روابط گروهها و افراد با يكديگر تا پيروزى انقالب، متوجه گروه الف، يعنى همكاران و فعاالن انقالب در 

 .دوران عسرت خواهد بود
  
  روابط و همكارى در دوران عسرت و مبارزه- 1 

  
شود  قالب و پيروزى آن يا خبرى نيست و يا پيروزى قطعى و زمان آن را نمى در دوران عسرت و زمانيكه هنوز از ان

بطور دقيق پيش بينى كرد، كوشش بسيارى از سياسيون و غير سياسيون فعال، بدست آوردن بخشى از حقوق فردى و 
متر بفكر اجتماعى و يا رسيدن به يك نوع حكومت پارلمانى نسبتاً آزاد در چهارچوب همان رژيم موجود است و ك

خواهند كه اهداف و نظراتشان در نظر گرفته شود و در اداره كشور  آنها بيشتر مى. واژگونى كامل رژيم هستند
 . نيرو بحساب آيند بعنوان يك

گذارند،   در ميان اينان رهبران مذهبى و طرفدارانشان و كسانيكه تحت نام دين پا به ميدان فعاليت هاى سياسى مى
دانند و خود را نيز نماينده خدا و دين به   دين و قوانين آن را بهترين وسيله اداره كشور مىبه لحاظ فكرى چون

آورند، حكومت و زعامت را مختص خود دانسته و كسان ديگر كه حكومت را در دست دارند و يا آنرا به  حساب مى
 شمرند و چون بدست گرفتن آورند، از هر قماش و دسته اى كه باشند، همگى را در ذهن خود غاصب مى دست مى
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اما اگر زمانى وسايل و امكانات فراهم شد، براى . كنند كامل قدرت را امكان پذير نمى بينند، سكوت اختيار مى
اينان . گيرند بدست گيرى رهبرى مردم و تشكيل حكومت به نمايندگى از طرف دين و خدا، تمام امكانات را بكار مى

واستگاههاى متفاوت، چون كم و زياد با رژيم در حال مبارزه هستند، هنگامى كه همگى با طرز تفكرهاى مختلف و خ
ريشه هاى انقالب دوانيده شد و جامعه آماده يك انقالب عمومى و همگانى گرديد، به دليل سابقه مبارزاتى شان، 

 همگى و يا قريب كنند و زندان رفتن هايشان، زجرو شكنجه و محروميت كشيدنهايشان، مردم را بسوى خود جلب مى
همه اين طيفها با طرز تفكرها و خواستگاههاى مختلف، فرزندان . شوند آورند و انقالبى مى به اتفاق به انقالب روى مى

شوند كه بعد از پيروزى انقالب، اكثرشان بوسيله گروه و يا فرديكه رهبرى را در دست خود گرفته  انقالب ناميده مى
شوند و دستگاه رهبرى به طرق مختلف، هرگروه، دسته و يا شخصيتى را كه در  است به نحوى از صحنه خارج مى

 .برابر خود، مانع اجراى اهداف خود تلقى كند، با روشها و وسيله هاى گوناگون به حذف آنان همت مى گمارد
يل فقدان يك اى شدن انقالب، هنگاميكه شيرازه رژيم در آستانه فروپاشيدن قرار گرفت، بدل  با اوج گيرى و توده

رهبرى دستجمعى مستقل با شخصيت حقوقى و اجتماعى مقبول در بين توده مردم، دموكراسى و حكومت مردم بر 
 و حتى بسيارى از - كند و در اين مرحله كمتر مردم  مردم جايش را با حكومت رهبر انقالب برمردم عوض مى

آيد در حد شعار باقى  گر هم از آن حرفى به ميان مى به دموكراسى و آزادى توجه دارند و ا-انقالبيون وسياسيون 
ماند و همه نظرها و توجه ها به سوى رهبرى و نزديكترشدن به رهبر است، زيرا اوست كه نبض جامعه را در دست  مى

دهد كه تنها اوست كه از  دارد و سوار بر احساسات مردم است و متقابال به شخص رهبر نيز اين احساس دست مى
كند و حافظ خير و صالح دنيا و آخرت آنهاست، و لذا يك تنه با  مصالح توده مردم حراست و نگهدارى مىمنافع و 

اند و مانع اجراى نظراتش هستند  تكيه بر همين مردم، بر همه چيز و هركس كه به نحوى مقابل خواسته هايش ايستاده
تشان حق و حقوقى قائلند و حتى بعضى از گروهها ساير انقالبيون و شخصيتهاى مختلف كه براى خود و نظرا. تازد مى

و شخصيتها كه پيروزى انقالب را نتيجه زحمات و كوششهاى مستمر خود در طول ساليان پيش از انقالب تصور 
كنند و در نتيجه رهبرى و زعامت انقالب و مردم را از آن خود تلقى كرده و گروه حاكم را غاصب حقوق خود  مى
شوند، و از اينجا برخورد و  ايستند و مانع اجراى نظراتش مى ن مختلف رو در روى رهبرى مىدانند، به عناوي مى

اين . شود زند و زندانها پراز انقالبيون مى شود و دستگاه رهبرى به قلع و قمع آنها دست مى تقابلهاى آشكار ظاهر مى
 مشروعيت، امكانات و اطالعاتى برخوردار است دستگاه رهبرى انقالبى براى قلع و قمع و به توبه كشاندن انقالبيون از

كه هرگز رژيم گذشته در برابر مخالفين خود از آن برخوردار نبوده است و با تكيه بر اين اطالعات و امكانات، دمار 
 .آورد از روزگار همه در مى

  
  اطالعات دستگاه رهبرى انقالب از انقالبيون- 2 

  
ن قدرت در دست يك گروه و يا شخص رهبر، دستگاه رهبرى از چند دسته  بعد از پيروزى انقالب و متمركز شد

 :اطالعات برخوردار است 
 . اطالعاتى كه از انقالبيون مختلف در دوران عسرت و همكاريهاى مشترك بدست آمده است- الف 
ز اطالعات  اطالعات و امكاناتى كه توسط بقاياى رژيم گذشته كه به نحوى همكار رژيم فعلى شده، و ني-  ب 

 .گيرد سازمانهاى مختلف اطالعاتى رژيم گذشته كه در اختيار دستگاه رهبرى قرار مى
 اطالعات و امكاناتى كه از طرف گروههاى وابسته به خارج و گروههائى كه با بعضى از كشورهاى خارجى از -  ج 

 .كنند هبرى انقالب پيدا مىنوعى رابطه برخوردار هستند و ظاهراً منافع مشتركى در اين مقطع با دستگاه ر
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اى از  كند و مجموعه  همه اين سه دسته اطالعات و امكانات به دستگاه رهبرى، در جاى خاص خود كمك مى
در اين قسمت به . آورد كه دستگاه رهبرى توسط آنها بتواند مخالفين خود را از ميان بردارد امكانات را بوجود مى

 امكانات رهبرى از ساير انقالبيون كه بطور عمومى در همه انقالبهاى گذشته توضيح چگونگى دسته اول اطالعات و
پردازيم و هنگامى كه به مثال انقالب اسالمى رسيديم به دسته دوم و سوم اين اطالعات نيز  وجود داشته است، مى

 .خواهيم پرداخت
  
  اطالعات از انقالبيون در دوران عسرت و همكارى مشترك-1- 2 

  
انقالبها در دوران عسرت و مبارزه دو گروه و دسته، بنحوى كه در بند الف ذكر شده، وجود داشته است و با  در تمام 

ها، طرز تفكر و اهداف مختلف، به خاطر داشتن دشمن مشترك و هدف مشترك، يعنى  وجود خواستگاهها، ايده
اند وبدين جهت از خط مشى،  هسرنگونى رژيم حاكم، با هم همكارى، همفكرى و يا كم و زياد رايزنى داشت

ايدئولوژى، تاكتيك و استراتژى و نقاط قوت و ضعف يكديگر بطور نسبى با خبر بوده و تا حدودى از تار و پود هم، 
 :اند بطورى كه در زير خواهد آمد، آگاهى پيدا كرده

خيزند،  اكم به مبارزه بر مى گروهها و دسته هاى مختلف انقالبى و ساير شخصيتهايى كه در طول زمان عليه رژيم ح-  
شوند  در جريان فعاليتها، همكارى و رايزنى، خود از نقاط قوت و ضعف و بخصوص ضعفهاى اخالقى يكديگر مطلع مى

و با آگاهى از اين نقاط ضعف و ضعفهاى اخالقى است كه دستگاه رهبرى بعد از پيروزى انقالب، دست به پرونده 
 .زند  صحنه مىسازيهاى مختلف براى حذف آنان از

شوند و   در طول زمان از روابط شخصى و غيرشخصى، زدوبندهاى درون گروهى و برون گروهى يكديگر آشنا مى-  
 .كنند از روابط و كمكهاى خارجى نيز كسب اطالع مى

ر  از روشهاى آشكار و پنهان يكديگر و بخصوص از آن دسته از كارهاى مخفى يكديگر كه دستور اجراى آنها را د-  
كنند، نظير دستور ترورهاى  اند ولى آشكارا اجراى چنين اعمالى را انكار مى پنهانى به خواص و پيروان خود داده

 .سرّى و بكارگيرى بعضى از اعمالى كه براى از ميدان بدركردن مخالفان خود كه در جامعه مشروعيت ندارد
هاى يكديگر و شناخت افراد عالقمند و هواداران هم، در  با خبر بودن و با خبر شدن از امكانات، استعدادها و نيرو-  

 .بين اقشار مختلف جامعه
 از شعارهاى آشكار و پنهان يكديگر و اينكه هرشعارى را براى چه منظور و جذب و جلب كدام يك از اقشار جامعه -  

 .گردند برند، با خبر مى بكار مى
كنند كه هواداران  ر مطلع گرديده، عالوه برآن درك مى از دشمنان و مخالفين عقيدتى و غير عقيدتى همديگ-  

ديگر گروهها، در چه نقاط و بخشهايى از جامعه وجود دارند و قوت و ضعف آنها در كجا است و در كجا امكان جذب 
 .نيرو بيشتر است

 ... و -  

  
مركز "ه رهبرى كه اكنون  اين اطالعات، آگاهى ها و شناخت بعداز پيروزى انقالب، مهمترين منبعى است كه دستگا

 توده مردم شده است از آنها عليه دوستان و حاميان خود و انقالبيون ديگر و  براى از ميدان بدر كردن آنان "ثقل
 توده شده و از طرف ديگر دستگاههاى "مركز ثقل" و يا "بت"، "ستاره"رهبر چون از يك طرف . كند استفاده مى

آورد كه از  تمام آن اطالعات و  ختيار دارد، اين امكان را براى خود بوجود مىتبليغاتى و امكانات كشور را در ا
ضعفهاى اخالقى و روشهاى غير مشروعى كه در دوران پيش از انقالب عليه رژيم و حاميان آن و يا مخالفان بكار 

دانند، استفاده كند و  ىاند و خود را صاحب و وارث انقالب م گرفته شده، عليه انقالبيونى كه در مقابل او ايستاده
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چون طرف مقابل از يك چنين امكاناتى برخوردار نيست و مشروعيت الزم و كافى را نيز در بين توده ندارد، لذا قادر 
نيست كه به جامعه بگويد كه دستگاه رهبرى نيز از اين روشها استفاده كرده و دست به اين زدوبندها زده و يا بنوبه 

ى را هم مرتكب شده است و حتى اگر در آن شرايط جوشش و غليان، كه تا مدتها بعداز خود، كارهاى خالف اخالق
پيروزى انقالب وجود دارد، بخواهند بعضى از آن اطالعات را عليه دستگاه رهبرى و گروهش افشاء كنند، چون نبض 

ش ضعف و خللى را از جامعه در يد رهبر است و اوست كه سوار بر احساسات توده است و جامعه نيز آمادگى پذير
پذيرد و  دستگاه رهبرى خود ندارد، اين است كه اگر هم دست به افشاگرى بزنند، جامعه در آن حالت از آنان نمى

 . گردد تازه اين افشاگرى تبديل به سند و مدركى عليه خودشان مى

صيت ديگرى كه باشند خود را  همكاران، فعاالن و حاميان دوران عسرت و درماندگى از هر دسته و گروه و يا هر شخ
شمرند و حاضر نيستند كه مثل سايرين، بدون  چون و چرا مطيع رهبر و  صاحب انقالب و وارث و فرزندان انقالب مى

برعكس نسبت به تقسيم كردن منافع و پستها و . گروهيكه رهبرى را در دست دارند باشند و يا از آن گروه تبعيت كنند
 .دارند كنند و در امور مختلف امرونهى روا مى ورد مىاداره كشور با رهبرى برخ

 گروه رهبرى با قدرت رهبر كه از روابط، كارهاى خالف اخالق، دستورات پنهانى، ترورهاى سرّى و ساير ضعفهاى 
خود و ساير انقالبيون مطلع است، براى اينكه از دست اين مخالفين انقالبى خود راحت شود و از طرف ديگر رازها و 

برد و در صورت رام  رار گذشته گروه خودش پنهان بماند، به مرور و با ترفندهاى زيركانه از اين انقالبيون مىاس
پردازد و با كسانيكه در آخرين لحظات پيروزى انقالب و يا بعداز پيروزى به آن پيوسته و يا به  نشدن به حذف آنها مى

زند و بسيارى از امور را بدست اينان  اند، پيوند مى ع شدهبعضى از دشمنان گذشته كه اكنون در اطراف رهبرى جم
 .سپارد مى

و انقالب اسالمى ايران هر كدام با توجه ...  صرفنظر از اينكه هر انقالبى نظير انقالب اكتبر فرانسه، اكتبرشوروى، چين،
ينى مردم آن مرز و به شرايط خاص اجتماعى، آداب و سنن ملى، وضعيت فرهنگى و تاريخى، اعتقادات مذهبى و د

اند، از قوانين يكسانى  اند، ولى به لحاظ تحول بنيادى و مسيرى را كه پيموده بوم، تفاوتهاى صورى و ظاهرى داشته
بهمين علت، پس از پيروزى در تمام اين انقالبها، نسبت به )  17.(اند پيروى كرده و نتايج تقريباً يكسانى نير ببار آورده

انقالب ":يان دوران عسرت، يكسان عمل شده است و شايد به همين علت است كه گفته اندهمكاران، ياران و حام
بلعيدن فرزندان انقالب وسيله خود انقالب، از گذشته دور تا به امروز به شكلهاى . "خورد فرزندان خود را مى

ت در ميĤيد و براى چون مركز ثقل انقالب، بصورت يك برگزيده و ناجى بشري. گوناگون بهمين منوال بوده است
نجات و رساندن توده به رستگارى، حق حذف هركسى را كه در برابر اين مسئوليت خطير در مقابل خود مشاهده 

 .دهد كند، به خود مى
  
  رهبر و جايگاه ويژه در تاريخ-2- 2 

  
است، احساس  به مرور كه ستاره، بت و يا مركز ثقل واحدى براى انقالب در حال ساخته شدن و قدرت گرفتن 

هرچه قدرت اين مركز ثقل در . دهد منجى بودن و مسئوليت خطير تغيير كشور و جهان به آن تك ستاره دست مى
شود، به همان ميزان احساس برترى و استثنائى بودن خودش نسبت به همه مردم  بين توده كشور و جهان تقويت مى

اى را از آن  ع تثبيت گشت و حمايت و پشتيبانى گسترده تودهگردد و زمانيكه بعنوان رهبر بالمناز در وى زيادتر مى
خود ساخت و براى واژگونى و انقراض رژيم حاكم، نظرات و راه حلها از آن وى و يا بنام وى عرضه شد و نظراتش 

آورد و وجود  قانون و مافوق قانون تلقى گرديد، وى خودش را يك شخص برگزيده و نجات بخش به حساب مى
كند و الجرم وظيفه سنگين نجات كشور خويش و جهان را برگرده  اى الهى براى بشريت تلقى مى طيهخودش را ع

هيچگاه و در هيچ شرايطى حاضر نيست . كند اى در تاريخ براى خود مشاهده مى خود احساس كرده، جايگاه ويژه
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بگيرد و اگر زمانى تحت كه اشتباهات و خطاهاى خود را كه موجب ويرانى و تباهى كشور شده است به گردن 
شرايط خاصى مجبور شد كه مسئوليت اشتباه و خطاى تصميم خود را بپذيرد، پذيرفتن آن مسئوليت و عواقب تصميم 

، معتقد است كه چون )18.(گرداند اى براى هرچه بيشتر بسط قدرت مطلق خود مى گيرى غلط خود را، وسيله
يا تمام تباهى . )اند، فساد و ويرانى به وجود آمده است ع اجرا نكردهديگران دستورات و اوامر وى را درست و به موق

در اين (. كند ها ونابسامانى ها را بازمانده رژيم گذشته يا توطئه خارجى ها براى نابودى انقالب و كشور وانمود مى
از . صر و فريد مى پنداردمرحله، افكار، رفتار و سلوك، ايده آلها، راه حلها و تلقى خود از جهان و مسائل آن را منح

شود واز طرف ديگر خود وى به سرعت به بتى ديگر، كه همه امكانات آن  يكطرف عصيانگر، شورشگر و بت شكن مى
او به خاطر مسئوليت خطير و منحصر به فردى كه جهت تغيير و ساختن تاريخ . شود فراهم گشته است، تبديل مى

پرورد، به هركسيكه نسبت به اين  حقق آنچه كه هر زمان در ذهن مىكشور و جهان براى خود قائل است و براى ت
جايگاه ويژه برخورد كند و يا نظراتش مخالف وى باشد، مشكوك شود، در حذف و از بين بردن او كوچكترين 

اين است كه در حذف ياران مشكوك و از بين بردن دشمنان واقعى و غيرواقعى . دهد ترديدى به خود راه نمى
آل خويش ترديدى به خود  نظر به اينكه در ساختن بهشت ذهنى و جامعه ايده. شود ت بى رحم و ظالم مىخود، سخ
كند و يا اصال چيزى به حساب  دهد، كشت و كشتارهاى بى حساب و وسيع در نظراو موجه و اندك جلوه مى راه نمى

 .آيد نمى
و مدارى ارزش ندارد و اگر گهگاهى در اثر فشارهاى  براى اينگونه رهبران در يك  چنين حالتى، هيچ قانون و قرار 

زنند، خود را پايبند به آن  مختلف و يا براى خاموش كردن صداى دوستان و دشمنان خود از قانون حرف مى
انديشند و هر آنچه  بينند، چون آنان تنها به آن جايگاه ويژه و به سرانجام رساندن رسالت خويش در جهان مى نمى

ه اين هدف مقدس نزديك و نزديكتر كند، عملى شرعى، پسنديده و خدائى است و اگر براى رسيدن به كه آنان را ب
هاى وسيعى از بين بروند و يا بخشهايى از كشور ويران گردد، در  اين هدف متعالى ذهنى آنان، الزم باشد كه توده

 در نظر آنان بدينگونه و نسبت به آن آيد و اعمال نظر آنان و در مقايسه با آن هدف متعالى چيزى به حساب نمى
 . شود هدف و جايگاه ويژه، ارزيابى مى

نگاه كنيد، صحت اين مدعا برايتان ...  اگر با دقت و بدور از پيش داورى به اعمال و رفتار هيتلر، استالين، مائو و 
و در تمام مدت  سال همه جا 25پزشك مخصوص مائو كه در سفر و حضر بيش از Zhisui Li.  شود آشكار مى

 :گويد مى همراه وى بوده است، در رابطه با بى رحمى و سنگدلى مائو، چنين
قبول كردن اينكه مائو چگونه آماده است شهروندان خودش را بخاطر رسيدن به اهدافش قربانى كند بغايت ... " 

هرو، نخست وزير هند داشت  با جواهر لعل ن1954من اين مطلب را در خالل مالقاتى كه در اوايل سال . سخت بود
كرد و آماده بود كه چين ميليونها از مردم خود را در مقابل   تصور مى"ببر كاغذى"مائو بمب اتمى را . فهميدم

چين جمعيت زيادى . بمب اتمى چيزقابل ترسى نيست: مائو به نهرو چنين گفت. پيروزى بر امپرياليسم از دست بدهد
نهرو با .  مليون نفر چيزى نيست كه از آن ترسيد20 يا10مرگ .  هستى ساقط كنندتوانند او را از آنها نمى. دارد

 مليون نفر 300 در يك نطقى در مسكو، مائو گفت او آماده است كه 1957در سال . شنيدن اين سخنان وحشت كرد
بزرگ حتى اگر چين نصف جمعيت خودش را از دست بدهد، كشور از آن رنج . از دست بدهد، نصف جمعيت چين

 هنگامى كه ميليونها خلق چين در طول "يك گام به پيش"در . توانيم جمعيت بيشترى توليد كنيم ما مى. برد نمى
قحطى مردند، من كامال آگاه شدم كه تا چه حد مائو با ساير امپراطوران خونخواريكه اينچنين مورد تحسين او 

ن از گرسنگى در حال جان كندن هستند ولى او بدان دانست كه ميليون ميليو مائو مى. هستند، شباهت تام دارد
 )19(".كردند و اراده او حاكم مطلق بود مائو مركزى بود كه ديگران در اطراف او گردش مى... . كرد توجه نمى

 ."گويم آرى مى سى ميليون بگويند نه من":  يا آقاى خمينى مى گفت
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ارند براى احدى، حتى دوستان خود ارزشى قائل نيستند و  رهبران ديكتاتورمنش، آن هنگامى كه براريكه قدرت سو
فقط كسانى ظاهراً در نزد ايشان از عزت و احترام برخوردار هستند كه بر گرد كعبه او طواف كنند و مطيع گوش 

 .بفرمان وى باشند
نزد آقاى  60در يكى از روزهاى ارديبهشت سال :  آقاى حسين خمينى، پدربزرگش را اينچنين برايم توصيف كرد

از درب وردى كاخ رياست جمهورى خبر دادند كه آقاى حسين خمينى . تقوى رئيس دفتر رياست جمهورى بودم
نظر به اينكه آقاى بنى صدر تمايل به اين مالقات نداشت، . آمده است و مى خواهد با آقاى بنى صدر مالقات كند

قات كنيد و ببينيد چه مطلب و يا پيامى دارد؟ وى را لطفاً برويد و با حسين آقا مال: آقاى تقوى به نگارنده گفت
پس از سالم و احوالپرسى، حسين آقا از من پرسيد . مالقات كرده و در يكى از اطاقهاى دفتر با هم به گفتگو نشستيم

دم خواهد بكند؟ پاسخ دا دانيد كه در رابطه با اين وضعيت موجود، برنامه آقاى بنى صدر چيست و چه مى آيا شما مى
اگر . از قول من به آقاى بنى صدر بگوئيد كشوردر حال ويرانى و متالشى شدن است: وى سپس گفت. اطالع ندارم

خواهد كشور و انقالب را از دست حزب و آخوندها نجات دهد، تنها راه كوتاه كردن دست  آقاى بنى صدر مى
رگم از كشت و كشتار وحشت دارد، كامال در كند كه پدربز و اگر وى فكر مى. حزب و روحانيون از امور كشور است

آقاى خمينى . آيد اگر سيصدهزار نفر را بكشد، خم به ابرويش نمى. شناسم من پدربزرگم را خوب مى. اشتباه است
در اين . در آن مكتب نظر بر اين است كه انسانها نظير كف هاى روى دريا هستند. العربى است پيرو مكتب ابن ابى
. فظ و نگهدارى يك امر مهم نظير حكومت، اگر الزم باشد كه بسيارى را هم فدا كرد بايد كردطرز تفكر براى ح

شوند، نظير همان كف هاى دريا كه بعداز تركيدن به دريا  كسانى كه بخاطر حفظ و پايدارى آن امر مهم فدا مى
اند و اگر بى  اهان كمترى رفتهاند و با گن و دراين صورت اگر مجرم بوده به حق كشته شده. شوند هستند متصل مى
 .اند، اجر و ثواب بيشترى در انتظارشان است گناه بوده

 در آن روزها حسين آقا برعكس احمد آقا كه بازيگر بود، از روى خلوص نيت و صداقت فعاليت مى كرد و در 
قاى هاشمى جستجوى پيدا كردن راه حلى براى نجات كشور از چنگال حزب و آخونديسم بود و بدين خاطر آ

 23وى در خاطرات شنبه .  آشكار كرده است"عبور از بحران"رفسنجانى نگرانى خود را از اين مسئله در كتاب 
 :نويسد  مى64، ص 60فروردين 

اطالع يافتم كه حاج احمد آقا خمينى مصاحبه مطبوعاتى انجام داده و برخالف مصاحبه هاى گذشته، ايشان با خط " 
اش را محكوم كرده و توضيحى از معناى خط  نشان داده و موضعگيرى حسين آقا اخوى زادهامام نسبتاً هماهنگى 

 ."سوم داده است
 :نويسد  ارديبهشت در مورد سانسور همه جانبه حسين آقا، در عبور از بحران مى13 در يكشنبه 

هد مطرح شد و اينكه به در آن جلسه سخنرانى پريروز حسين آقا در مش. ساعت هفت صبح جلسه هيئت رئيسه داشتم" 
 ( كتاب95ص  )".همه مطبوعات اطالع داده شد كه حرفهاى او را ننويسند

 :نويسد  خرداد پس از حذف آقاى بنى صدرمى28 در 
 ( كتاب160ص  )".بود پس از مدتى حسين آقا خمينى را مالقات كردم، بى روحيه" 

گفت، رهبران حزب جمهورى اسالمى و  دش مى حسين آقا كه با روحانيون بزرگ شده بود، همانطورى كه خو
دانست كه حذف آقاى بنى صدر بمنظور قبضه كردن قدرت و ايجاد  شناخت و مى آقاى خمينى را خوب مى
وى در اين راه نزديك بود جان خود را از دست . از اين رو كامال بى روحيه شده بود. ديكتاتورى مطلق دينى است

بطوريكه نقل . بود هاى مكرر سياسى مى  نرسيده بود، شايد جزو سرسلسله جنبانان قتلبدهد و اگر مادر بزرگش بداد او
مادر بزرگش . برند براى خاموش كردن صدايش وى را ربوده و به يكى از خانه هاى امن اطالعاتيان مى: شده است

ها يادگار فرزندم مصطفى حسين آقا تن: گويد رود و به وى مى كه بموقع از قضيه مطلع شده، به نزد آقاى خمينى مى
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كنم كه آبرويى  بندم و همه چيز را چنان افشا و برمال مى اگر مويى از سرش كم شود، چادرم را به كمرم مى.است
آقاى خمينى با مواجه شدن با ! اى؟ كارت به جايى رسيده است كه قصد نابودى فرزندم را كرده. برايت باقى نگذارد

ولى سرانجام با حاكم كردن ديكتاتورى . گردد كند و سپس حسين آقا آزاد مى اين معضل به احمد آقا اشاره مى
 .مطلق صدايش را براى هميشه در نطفه خفه كردند

 براى فهم بهتر مطلب و نيز چگونگى نحوه استفاده عملى از مطالبى كه در اين فصل تا بحال به اختصار ذكر شده 
كند و بر ديگران است كه با توجه به  قالب اسالمى ايران بسنده مىاست، نگارنده به ذكر انقالب شيعى عباسى و ان

نكات عمومى ذكر شده، ساير انقالبها را در اينگونه روابط مورد بررسى قرار دهند و صحت و سقم آن نكات را تحقيق 
 .نمايند

  
  انقالب شيعى عباسى

  
 رويدادهاى آن مطلع هستند، انقالبى است كه به  انقالب شيعى عباسى كه كم و بيش مردم ما از بخشهايى از وقايع و

نام دين و پشتوانه دينى برسر قدرت آمده است و مدت چهارقرن بر بخش عظيمى از جهان آن روز حاكم بوده و 
 و يا 50اى در سال  از طرفى رهبر فعلى جمهورى اسالمى، آقاى خامنه. مشتركات زيادى با انقالب اسالمى ايران دارد

ز جلسات حسينه ارشاد سخنرانى داشت، كه نوار آنرا براى اتحاديه انجمنهاى اسالمى دانشجويان در  در يكى ا51
موضوع سخنرانى اين بود كه خاندان آل على و بنى عباس با هم سازمان و تشكيالت نقيب و نقبا . اروپا فرستاده بودند

بخشى از سخنرانى حكايت از اين داشت كه . درا بوجود آورده و با هم عليه سلسله اموى به مبارزه برخاسته بودن
 . كردند چگونه بعداز پيروزى خاندان بنى عباس، انقالبيون و خاندان آل على را حذف و سربه نيست مى

 با توجه به آن سخنرانى و مطالعه چگونگى تأسيس خالفت عباسى و شباهتهاى زيادى كه در سربه نيست كردن 
 آن دوران با جمهورى اسالمى مشاهده كردم، اين مطلب برايم تداعى شد كه مخالفان وسيله خاندان عباسى در

گذاران آن هستند، چه شباهتهاى  اى و هاشمى رفسنجانى از پايه  امنيت و شكنجه كه خامنه-سازمان مخوف اطالعات 
خواب عميقى اينان در چنان . زيادى در سربه نيست كردن مخالفان با روشهاى دوران جاهليت خالفت عباسى دارد

 . فرو رفته و فكرشان قاصر از درك اين مطلب، كه آن دوران سپرى شده و جهان جهانى دگر است

 انقالب شيعى عباسى و شيعى علوى كه در زمان اوج گيرى و پيروزى آن به شيعى تمام عيار عباسى تبديل شد، شايد 
ئل، حوادث، رويدادها و روشهاى بكارگيرى آن بتوان گفت اولين انقالب دينى در نوع خود است كه بسيارى از مسا

ريشه هاى اوليه آن بعداز واقعه عاشورا و شهادت حضرت امام . براى شيعه ها و ساير مسلمانان كم و بيش روشن است
اميه و رسانيدن خاندان پيامبر و آل على به  اميه شكل گرفت كه هدف آن براندازى بنى حسين بدست خاندان بنى

 . اميه بود  مسلمين و خونخواهى فرزندان پيامبر از خاندان حاكم بنىحكومت و زعامت

 بعداز آن واقعه عظيم و جانخراش و قتل عام خاندان پيامبر در كربال، در اطراف و اكناف عالم اسالم، گروههاى 
بين بوسيله بزرگان قيام توا: اميه و حاكم گردانيدن خاندان پيامبر بود مختلفى قيام كردند كه هدفشان براندازى بنى

شيعه، قيام مختار، قيام زيدبن على، محمد بن عبداللَّه بن حسن معروف به حسن مثنى يانفس زكيه كه در مدينه خروج 
كرد و قيام يحيى بن زيد در خراسان، نمونه هايى از اين قيام ها هستند كه با بدست آوردن پيروزى هاى نسبى و 

اميه سركوب و سران و ياران آن  م، سرانجام همگى آنها بدست حاكمان بنىدوانيدن ريشه هاى نهضت در بين مرد
اميه را در بين جوامع مختلف  هاى حكومت بنى ولى همين قيامهاى به ظاهرشكست خورده، پايه. كشته و شهيد شدند

اس رهبرى آن عب اميه منقرض و انقالب پيروز شد و خاندان بنى اسالمى آن روز ويران ساخت و سرانجام خاندان بنى
 . را بدست گرفت و مابقى گروهها و همه انقالبيون ديگر بكلى از صحنه و از انقالب حذف گرديدند
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براى جذب و كشاندن ...  تمام گروههاى فعال و رهبرانشان در نقاط مختلف بخصوص خراسان، كوفه، مدينه، بصره و 
 و مقدس ترين شخصيتها در نزد توده مردم نظير ابن اميه، از مهمترين مردم به صحنه مبارزه عليه ظلم و ستم بنى

و در رأس همه آنها شخصيتهاى مختلفى از خاندان پيامبر سود ... الحسين و  بن عباس، محمد حنيفه، زيدبن على
الحسين به خونخواهى امام حسين  كردند و با شعار يالثارات جستند و خود و يا گروه خويش را به آنان منتسب مى مى

 . كردند نش قيام مىو يارا

رسيدند، در مركز و محور اين   در تمام اين دوران، دو خاندان بزرگ و گسترده كه هردوى آنها به يك ريشه مى
يكى خاندان بنى عباس كه از عباس بن عبدالمطلب و ابن عباس عموى پيامبر، حافظ و مفسر : قيامها و شورشها بودند

تقيماً از نسل حضرت فاطمه و حضرت على كه فرزندان پيامبر خوانده قرآن، و ديگرى خاندان بنى هاشم كه مس
هاى مختلف اين دو خاندان تا پيروزى انقالب شيعى عباسى كه  بسيارى از سران و تيره. گرفت شدند، ريشه مى مى

 عظيم معروف به ابوالعباس سفاح و برادرش منصور دوانيقى برمسند زعامت و رهبرى امپراطورى بن عباس عبداللَّه
شناختند، از راز و رمز يكديگر آگاهى داشتند، از انگيزه حركت و  ياران يكديگر را مى. اسالمى نشستند با هم بودند

هاى واقعى  نقاط قوت و ضعف افكار و انديشه. ميزان نفوذ و قدرت يكديگر در بين جوامع اسالمى مطلع بودند
ه بسيارى از آنان انگيزه اصلى، شعار اصلى و دستورات پنهانى يكديگر را در طول زمان دريافته بودند و با وجوديك
ها در آستانه پيروزى  دادند، اما از تمام اين اطالعات و آگاهى خود را جز براى خواص و حلقه اسرار خود بروز نمى

تى به انقالب، جهت حذف و طرد همگى انقالبيون بجز آنانيكه حامى و پشتيبان رهبرى بودند، استفاده كردند و ح
بسيارى از اين حاميان و كسانيكه خود موجب پيروزى انقالب و رساندن خاندان عباسى به حكومت بودند نيز وفا 

 . نكردند و همگى را به مرور سربه نيست كردند

 اين فرزندان انقالب از يكطرف صاحب نفوذ و قدرت بودند و از طرف ديگر به اسرار انقالب، زد و بندها، ترورها، 
ات پنهانى و سرّى، روشهاى اتخاذى در مقابل دوست و دشمن در طول مبارزه، دسترسى داشتند و اين دستور

لذا رهبر . اطالعات خطر بزرگى براى رهبرى در پى داشت و ممكن بود روزى عليه رهبرى مورد استفاده قرار گيرد
ه خود را صاحب و وارث انقالب كسانى ك: زند انقالب با زيركى و حيله هاى گوناگون با يك تير دو نشان مى

دانند را از سر راه خود بر مى دارد و با از بين رفتن آنان اسرار انقالب و اسرار رهبرى كمتر در معرض افشاء  مى
گذارند و با  گيرد و هم مرگ آنان را به گردن دسته و گروههايى كه قصد حذف آنان را دارند مى شدن قرار مى

كشت و كشتار، شكنجه، شخصيت . كنند ند و در اين رابطه رحم به صغير و كبير نمىكن آنان نيز تصفيه حساب مى
مهم نيست، مهم حفظ اسرار انقالب و حفظ قدرت دستگاه رهبرى و استقرار ... زدايى و هتك حيثيت، قتل و غارت و 

 قدرت افراد تحت نام  و يا بسط"مركز ثقل"و استمرار حكومت جديد بنام پيروى و تبعيت بى چون و چرا از رهبر و 
 . رهبر است

 رهبر انقالب با تكيه بر قدرت اطالعات و امكانات جمع شده در دست خود و پشتيبانى مردم، اين حق را به خود 
دهد كسانى كه مخالف نظر وى هستند و يا احتمال خطرى از ناحيه آنان متوجه انقالب، كه در حقيقت متوجه  مى

و تمهيدى از سر راه خود بر دارد تا بدون مانع و رادعى بتواند ايده و انديشه خود را خود رهبرى است، به هر وسيله 
 .كند يك ايده خدائى و استثنائى است كه به وى القاء شده، آنرا تحقق ببخشد كه فكر مى

 و  هدف از اين نوشتار، تجزيه و تحليل انقالب عباسى نيست، بلكه هدف اصلى روشن كردن آن نوع اسرار، مسائل
. تواند براى از بين بردن ديگران از آن ها سود جويد روشهايى است كه اگر در دست هر دسته و گروه كه باشد مى

بنابراين وجود آنها براى همه طرفهاى درگير حساس و الجرم بخش بزرگى از آن مصائب كه گريبانگير انقالبيون پس 
 .گردد  و از اين رو بحث ما، بيشتر درهمين مورد متمركز مىشود، از ناحيه همين اطالعات است از پيروزى انقالب مى

  
  اطالعات و اسرار شكننده و حساس
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 اطالعات، اسرار، دستورالعملهاى سرّى و روشهايى كه در دوران مبارزه با رژيم حاكم و بعداز پيروزى برآن رژيم 

. اى اصلى در هر انقالبى در اختيار دارندبكار گرفته شده و خواهد شد را كم و زياد همه گروهها و بخصوص گروهه
در اين زمان هم رهبرى انقالب و هم ساير رهبران گروههاى درگير، قسمتهايى از آن را غيراخالقى و نادرست 

دانند آن دستورها و اسرار در جامعه آشكار و يا اينكه فاش شود كه اينان عامل و  دانند و يا حداقل صالح نمى مى
نظر به اينكه انجام اين قبيل اعمال و روشها فاقد مشروعيت و . اند نه روشها و دستورالعمل ها بودهدستوردهنده اينگو

ها بايد جزو اسرار باقى بماند و در حفظ و فاش نشدن  نزد افكار عمومى تقبيح شده است، الجرم اين اطالعات و شيوه
 زندان، اعدام، توطئه هاى گوناگون، هتك حيثيت تطميع و تحبيب، ترساندن،: آنها از تمام امكانات مختلف از قبيل

شود گفت اكثر افراد رده باالى انقالب و  اگر نگوئيم همه، مى. شود كردن ها و واداركردن به توبه استفاده مى
توان گفت كه  مى) 20.(اند شخصيتهاى دوران عسرت هركدام به نسبت،از بخشى از اين اسرار و اطالعات آگاه بوده

اند، تا حدودى نسبت به بعضى   اجراى بخشى از آن اقدامات بوده و يا اگر هم خود عامل و مباشر نبودهيا خود عامل
اند افشاى آن اسرار و  كرده اين افراد و شخصيتها بدليل اينكه فكر مى. اند از آنها در زمان خود اطالع حاصل كرده

شود، و يا  شان و يا از بين رفتن منافعشان مىاطالعات در آن زمان به نفع رژيم تمام شده و يا موجب حذف خود
شود بعداز اينكه  از اين روست كه مشاهده مى. اند زده اند، از افشاى آنها سرباز مى اينكه امكان افشاى آن را نداشته

كم هركدام به نحوى به افشاى  انقالب از جوش و خروش اوليه باز ايستاد و يا زمانيكه آب ها از آسياب افتاد، كم
ورزند و بدينسان اسرار انقالب كه بستگى به قدرت و توان دستگاههاى رهبرى دارد، با  عضى از آن اسرار مبادرت مىب

بخشى از اين نوع اطالعات، اسرار و روشها در انقالب عباسى كه در غالب . كند گذشت زمان شروع به افشا شدن مى
 : به صورت زير خالصه كردتوان انقالبها وجود داشته و بكار گرفته شده است را مى

  
  آگاه از اسرار  يكديگر- 1 

    

خيزند در دوران مبارزه به مرور از اهداف، انگيزه و   قبال متذكر شدم گروهها و كسانيكه عليه رژيمى به مبارزه بر مى
ارج كردن گردند و همين اطالعات بعداز پيروزى بهترين وسيله خ امكانات و نيز بعضى از اسرار يكديگر آگاه مى

 . رقيبان مدعيان و وارثان انقالب از صحنه زعامت و استقرار حكومت مطلقه فردى و ديكتاتورى است

اميه واژگون گرديد، با دو دسته مختلف از انقالبيون مواجه   عباسيان هنگامى كه به قدرت رسيدند و حكومت بنى
آنها از . ديدند خالفت مطلقه خود را در خطر مىكردند و با وجود آنها  بودند كه از هر دو گروه احساس خطر مى

همان اول دست بكار شدند و از تمام امكانات و اطالعاتى كه داشتند كمك گرفتند تا دست هر دو دسته را از سر 
سرداران، نقيبان و كسانيكه در طول مبارزه خود آنها را با : اين دو دسته عبارت بودند از. خود و انقالب كوتاه كنند

رالعملها به اطراف و اكناف فرستاده و فرمان داده بودند كه مردم از اينان اطاعت كنند، و در رأس همه آنها دستو
 .سليمان بن كثير،ابوسلمه خالل و ابومسلم خراسانى بودند و دسته دوم تيره هاى مختلف خاندان بنى هاشم

  
  دسته اول انقالبيون- 2 

  
 گرفتار و رازش فاش شد، برادر خود ابوالعباس سفاح را جانشين كرد و به  ابراهيم امام هنگامى كه بدست مروان

كمى بعد از آن ابوالعباس همراه با ياران و كسانى از . ياران و نقيبان خود دستور داد كه از سفاح اطاعت كنند
د ابوالعباس و هنگام ورو. خاندانش به كوفه كه قبال بدست انقالبيون به رهبرى ابوسلمه خالل افتاده بود، آمد

خاندانش به كوفه، ابوسلمه آنها را مدت چهل روز در خانه وليدبن سعد جاى داد و ورود آنها را از شيعيان مكتوم 
باالخره اين راز فاش شد و مردم ) 21. (" شتاب مياريد":گفت  داشت و موقعيكه از وى در باره امام مى پرسيدند مى
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: اكثر مورخين بر اين مطلب اتفاق نظر دارند. ا ابوالعباس سفاح بيعت كردندو سران آنها و يا سران شهر آمدند و ب
هنگامى كه خبر مرگ ابراهيم امام به ابوسلمه خالل رسيد، بنا به داليلى كه خيلى مشخص نيست، از رأى سابق خود 

ندان به دعوت آل ابوطالب بازگردد و خالفت را به فرز( آل عباس)بگشت و خواست كه از دعوت عباسى 
اى به امام جعفرصادق و  اند كه ابوسلمه نامه با كمى اختالف نوشته... يعقوبى، مسعودى و . ابيطالب باز گرداند بن على

تواند  مسعودى اين واقعه را كه مى. "شما بيائيد تا مردم با شما بيعت كنند"عبداللَّه بن حسن فرستاده و گفته است كه 
 :دهد  در برداشته باشد، چنين شرح مىدرسهاى فراموش نشدنى براى بسيارى

بدين جهت محمدبن عبدالرحمان . ابوسلمه از پس مرگ ابراهيم امام بيم داشت كار وى آشفته شود و تباهى گيرد" 
الحسين  با دو نامه به يك مضمون پيش ابوعبداللَّه جعفربن محمدبن على بن( بود( ص)اسلم غالم پيغمبر)بن اسلم را 

اللَّه عنهم اجمعين فرستاد و هر  ب و ابو محمد عبداللَّه بن حسن بن حسين بن على بن ابيطالب رضىبن على بن ابيطال
يكى را دعوت كرد كه پيش او برود تا دعوت را متوجه او كند و بكوشد تا از مردم خراسان براى او بيعت گيرد و 

دالرحمن در مدينه پيش ابوعبداللَّه محمد بن عب. "بشتاب، بشتاب و چون قاصد قوم عاد مباش": بفرستاده گفت
: ابوعبداللَّه گفت. جعفربن محمد رفت و شبانگاه او را بديد و گفت از پيش ابوسلمه آمده است و نامه را بدو داد

 من قاصدم نامه را بخوان و هرچه مى ": گفت".من با ابوسلمه چه كار دارم، ابوسلمه كه شيعه ديگران است"
داللَّه چراغى بخواست و نامه ابوسلمه را برداشت و روى چراغ گرفت تا بسوخت و به ابوعب. "خواهى جواب بده

قاصد از پيش وى برون شد و پيش عبداللَّه بن حسن رفت و نامه را ... .  آنچه ديدى به رفيق خود بگو":قاصد گفت
ده بود بر خرى  سوار شده عبداللَّه يك روز پس از آنكه نامه بدو رسي. بدو داد كه پذيرفت و خواند و خرسند شد

اى ابو ": بدو گفت. ... بمنزل ابوعبداللَّه جعفربن محمد رفت و چون ابومحمد او را تا بديد از آمدنش حيرت كرد
 "اى ابو محمد چه كاريست ؟":  گفت".بلى و مهمتر از آنكه بتوان گفت":  گفت"اى؟ محمد براى كارى آمده

 ".اند كند كه پيش او بروم و شيعيان خراسانى ما نيز پيش وى آمده ت مىاين نامه ابوسلمه است، مرا دعو":گفت 
اند؟ مگر ابومسلم را تو سوى خراسان  اى ابو محمد از چه وقت خراسانى ها شيعه تو بوده":ابوعبداللَّه گفت

اى يا كس  اند تو سبب آمدنشان بوده ، اينها كه سوى عراق آمده)22(اى؟ مگر تو گفته بودى سياه بپوشد  فرستاده
اين قوم ":  عبداللَّه بن حسن با او به گفتگو پرداخت و گفت "اى ؟ آيا كسى از آنها را مى شناسى؟ پيش آنها فرستاده

بخدا او مهدى اين امت نيست و ": ابوعبداللَّه جعفر گفت ".در طلب محمد پسر من هستند كه مهدى اين امت است
بخدا مخالفت تو از روى حسد ": لَّه با او مشاجره كرد تا آنجا كه گفت  ابوعبدال".اگر شمشير بكشد كشته خواهد شد

گويم از روى خيرخواهى است ابوسلمه نظير اين نامه را كه بتو نوشته به   بخدا آنچه مى": ابوعبداللَّه گفت".است
 آنكه بخوانم من نيز نوشته است ولى قاصد او اقبالى كه پيش تو يافت پيش من نيافت و من نامه او را پيش از

عبداللَّه خشمگين از پيش جعفر برون شد و قاصد ابوسلمه پيش او باز نگشت مگر وقتى كه با سفاح بر ) 23(".سوزانيدم
 )24 (".خالفت بيعت كردند

ابوسلمه وزير آل محمد با ابوالعباس اختالف داشته و يا : شود و آن اينكه  از تمام اين مطالب يك چيز روشن مى
ديده است و يا واقعاً حقايق را متوجه شده و پشيمان شده است كه ورود ابوالعباس و  ا در خطر مىقدرت خودش ر

بهرحال اين راز فاش شد و . خاندانش را به كوفه پنهان داشته و نامه به امام صادق و عبداللَّه بن حسن نوشته است
 بيايد و بيعت كند و اگر بيعت نكند سفاح دشمنى وى را بدل گرفت و صحبت شده بود كه تنها پيش ابوالعباس

ولى با وجوديكه وى تنها نزد ابوالعباس رفت و با وى بيعت كرد، باز در صدد از بين بردن وى . همانجا او را بكشند
چون ابوسلمه خالل يكى از سرشناسترين و قدرتمندترين افراد قديمى انقالب بود، كه قبل از اينكه ابومسلم به . برآمد

، به خراسان رفته بود و در خراسان، فارس، رى و كوفه جاپا و طرفدارانى داشت و بنام وزير آل محمد خراسان رود
براى امير حفص بن سليمان وزير آل محمد از ": نوشت ابومسلم در نامه هايش به او مى) 25.(معروف شده بود
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ر در بين تمام انقالبيون و خاندان بنى ابوسلمه يك شخصيت بسيار سابقه دار و مشهو) 26  (".ابومسلم امين آل محمد
با توطئه و برنامه ريزى از قبل تعيين شده بوسيله . اى نبود عباس و خاندان ابوطالب بود، لذا كشتن او كار ساده

اند و بدينسان هم از قدرت و  فرستاده ابومسلم از خراسان به كوفه، كشته شد و شايع كردند كه خوارج او را كشته
و اگر هم . حت شدند و هم قتل وى را بگردن دشمن ديگر انداختند و به نفع خودشان تبليغ كردندترس از وى را

اى براى  كردند كه ابومسلم وى را كشته و تازه اين پرونده شد، عنوان مى كرد و يا فاش مى مسئله مشكلى ايجاد مى
ات اتفاق نظر دارند كه ابوسلمه خالل، وسيله باز تاريخ نويسان با اختالفاتى در ظاهر و سياق كلم. گرديد ابومسلم مى

: شود حدس زد به حقيقت نزديكتر است، مى آوريم ولى در اينجا گفته طبرى را، كه مى. فرستاده ابومسلم بقتل رسيد
وقتى ابوالعباس امير مؤمنان غلبه يافت، شبى به صحبت بوديم و از رفتار ابوسلمه سخن : گويد ابوجعفر منصورمى"

اگر اين با نظر ":  ابوالعباس گفت"شما چه ميدانيد شايد آنچه ابوسلمه كرد با نظر ابومسلم بود":كى گفت ي. آورديم
پس از آن ابوالعباس مرا .  آنگاه پراكنده شديم".اى هستيم، مگر خدا آنرا از ما بگرداند ابومسلم بوده ما هدف بليه

 ابوالعباس به ابومسلم نوشت و رأى خويش ".وست  رأى من رأى ت":  گفتم"رأى تو چيست؟": پيش خواند و گفت
اگر امير ": ابومسلم به اميرمؤمنان نوشت. را معلوم وى داشت و اينكه ابوسلمه قصد دغلى داشته  و از او بيم دارد

اى اميرمؤمنان چنين مكن ":  اما داود بن على به ابوالعباس گفت".مؤمنان چنين چيزى از او داشته بايد او را بكشد
به ابومسلم بنويس . دانى آنرا بر ضد تو دستاويز كنند  ابومسلم و مردم خراسان كه با اويند وضع او را به نزدشان مىكه

 ابوالعباس اين را به ابومسلم نوشت و به همين  سبب ابومسلم مراربن انس ".يكى را سوى ابوسلمه فرستد و او را بكشد
 ) 27. (". خوارج ابوسلمه را كشتند":  گرفتند و او را بكشتند و گفتندضبى را فرستاد و يارانش شبى راه ابوسلمه را

 در جامعه هميشه كسانى هستند كه بدليل داشتن موقعيت اجتماعى، انقالبى و يا شرايط ويژه سياسى و يا نظامى آنان، 
. ر امكان پذير نيستسربه نيست كردنشان از طريق پرونده سازى و متهم كردن آنان به وابستگى به اين و يا آن كشو

ريزند و يا  كنند و سپس برايشان اشك تمساح مى ازاين رو اينگونه اشخاص را با توطئه هاى گوناگون سربه نيست مى
گردانند و در غالب موارد هم از شهادتشان براى اغفال و تحميق هرچه بيشتر توده  به درجه رفيع شهادت نائل مى

در اينجا به توضيح چند نمونه از اين سربه نيست كردنها در جمهورى . كنند  مىبرانگيخته شده، استفاده هاى تبليغى
 :پردازم  آقاى هاشمى رفسنجانى كه سرنخهائى را بدست داده است مى" عبور از بحران "اسالمى با استناد به كتاب 

  دكتر مصطفى چمران -  

  آيت اللَّه الهوتى-  

  تيمسار فالحى و سرهنگ فكورى-  

  
  
  قتل دكتر مصطفى چمران -1- 2 

  
رسد كه دكتر مصطفى چمران به دستور سران جمهورى اسالمى به قتل رسيده است و سپس آنرا به   چنان به نظر مى

اند و  هم از دست وى و گروه نظامى مستقلش راحت شده: اند اند و با يك تير دو نشان زده گردن دشمنان انداخته
 . اند دن ديگران قرار دادهاى براى كوبي هم شهادتش را وسيله

اند، دهان به دهان   بعداز كشته شدن دكتر چمران، اين شايعه كه ويرا، خود سران جمهورى اسالمى به قتل رسانده
. گرفت گشت و چون وى از جلو هدف اصابت گلوله قرار گرفته بود، شايعه به قتل رساندنش هر روز شدت مى مى

 و به "عبور از بحران"اكنون با انتشار كتاب . اند وى را خودى ها به قتل رساندهگفتند كه  دوستان و عالقمندانش مى
براى پاسخگوئى به اين سئوال . كردند شود كه شايعات در آنروزها حقيقتى را بيان مى دست دادن سرنخها معلوم مى

 .الزم است مختصرى به نقش وى در اين رابطه پرداخته شود
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ال در مصر، سوريه و لبنان دوره عمليات جنگهاى نامنظم را ديده بود و در لبنان فرمانده  نظر به اينكه دكتر چمران قب
هنگاميكه . بود، تجربه و تخصص ذيقيمتى بهمراه داشت( بازوى نظامى مجلس اعالى شيعيان لبنان)نظامى گروه امل 

و فرمانده كل قوا، گروه مستقل عراق به ايران حمله كرد، وى از همان تاكتيك ها استفاده كرد و با اجازه ارتش 
نظامى از داوطلبان تشكيل داد كه ستاد جنگهاى نامنظم اين گروه در اهواز قرار داشت و فرماندهى اين گروه مستقل 

 .در اختيار خود وى بود
رفت و خود وى مستقل عمل  اى نمى اش زير بار بهشتى، هاشمى و خامنه  آقاى دكتر چمران و گروه مستقل نظامى

اند و مترصد بودند كه بعد از عزل  به دو علت احمد آقا و هاشمى رفسنجانى از اين گروه وحشت داشته. كرد مى
قبل از اينكه آقاى . صدر از فرماندهى كل قوا و رياست جمهورى، ممكن است برايشان مشكل تراشى كند آقاى بنى

ران خواسته بود كه جانشينى فرماندهى كل بنى صدر را از فرماندهى كل قوا عزل كنند، آقاى خمينى از دكتر چم
ديگر اينكه آنها مطلع بودند كه وى با آقاى بنى صدر . اما وى از اينكار امتناع ورزيده بود. قوا را از طرف وى بپذيرد

پرداخت و عالوه برآن در شوراى عالى دفاع و هم در  به رايزنى مى...  در مورد مسائل مربوط به جبهه و جنگ و 
 .كرد صدر حمايت مى گهاى نامنظم ازآقاى بنىستاد جن

ولى امروز دم خروس .   و بعداز آن بصورت شايعه همه جا مطرح بود60 مسئله قتل دكتر چمران در آنروزهاى سال 
 60 خرداد سال14وى در خاطرات پنجشنبه .  آقاى هاشمى هويدا شده است"عبور از بحران"از البالى اوراق كتاب 

 :نويسد مى
حسابى . احمد آقا مطالب مهمى داشت. شب در نخست وزيرى با احمد آقا و آقاى رجائى جلسه داشتيماول " 

 ". مسئله گروه مسلح چمران، مسئله بنى صدر و راه حلهايى داشت: كند همراهى مى
 داشته  طبق گفته وى گروه مسلح چمران برايشان مسئله بوده و احمد آقا براى آن و نيز براى بنى صدر راه حلهايى

با دست زدن به كشت و كشتار خيابانى و ايجاد جو . شانزده روز بعد راه حل هر دو مسئله آشكار گشته است. است
ترور و وحشت، طرح عدم كفايت سياسى رئيس جمهور و در واقع كودتا عليه وى را از مجلس گذراندند و همزمان 

 31آقاى رفسنجانى در خاطرات .  به قتل رسيده استبا طراحى توطئه و اجراى آن وسيله اياديشان، دكتر چمران
 :  نويسد خردادمى

در تهران : در خيلى از شهرها آشوب مختصرى توسط گروهكها ايجاد شده بود كه با دخالت مردم سركوب گرديد" 
هه متأسفانه خبر شهادت دكتر چمران در جب...  نفر مجروج از حوادث ديروز گزارش شده است 156 نفر كشته و 16

دهالويه، حالوت رأى موافق مجلس را از كاممان برد و اعالن خبر شهادت را تا آخر شب براى اينكه مجلس تحت 
 كه در صورت عزل -امروز عليرغم تهديد هايى كه از طرف گروهكها شده بود ... الشعاع قرار نگيرد به عقب انداختم 

 15كه امروز صبح - شايد قاطعيت دادگاه انقالب -دند  كوچكترين حركتى نكر-كشند  صدر شهر را به آشوب مى بنى
 ".اللَّه  و به علت حضور حزب- نفر از عوامل آشوب را سريعاً محاكمه و مجازات كرده است 

تقارن قتل چمران، با كشتار مخالفان و اوج . اند   نفر كشته شده و به قتل رسيده31 طبق گفته وى در عرض دو روز 
و ماههاى پس از آن، سئوال برانگيز است بويژه كه با كشته شدن چمران مشكل گروه گرفتن سركوب در روزها 

 هاشمى رفسنجانى مطرح بوده هم -مستقل نظامى زير فرماندهى او كه در مذاكرات خصوصى سيد احمد خمينى 
 !!حل شده است 

 :  و اما كشته شدن دكتر چمران طبق اطالعات بدست آمده چنين است

گويد اين عمل در وضعيت  كند، وى مى اى خمينى به دكتر چمران پيشنهاد فرماندهى كل قوا را مى پس از اينكه آق
سپس در جبهه، در جمع . ورزد جنگ خطرناك و عواقب وخيمى براى كشور در پى دارد و از قبول آن امتناع مى

تغيير : گويد كند و مى تعدادى از پاسداران و پرسنل زير نظر خود، از شدت ناراحتى اين مسئله را مطرح مى



42  

پاسداران نفوذى كه در گروه مستقل چمران وارد . فرماندهى كل قوا به صالح كشور نيست و اينكار خطرناك است
دهند و اينان كه طبق گفته هاشمى براى گروه چمران  اى و رفسنجانى اطالع مى شده بودند، مطلب را به خامنه

پاسداران نيز از جلو دكتر . دهند كه وى را هدف گلوله قرار دهند تور مىطرح و برنامه داشتند، بهمان پاسداران دس
 .بندند و بدين طريق يكى از ميهن پرستان صديق و با وفا را از پاى در ميĤورند چمران را به گلوله مى

  
  قتل آيت اللَّه الهوتى-2- 2 

  
ه سياسى و فعاليت ها و موضعگيريهاى  براى بررسى چگونگى قتل آقاى الهوتى به ترتيب مختصرى در مورد سابق

سياسى او پس از انقالب و سپس به چگونگى قتل وى براساس آنچه كه آقاى هاشمى رفسنجانى آورده است 
 .پردازم مى

حجت االسالم والمسلمين حسن الهوتى اشكورى از زمره روحانيون مبارز و انقالبى بود كه سالهاى متمادى را در " 
مرحوم . پرى كرده بود و تالشهاى زيادى براى استقرار نظام جمهورى اسالمى انجام دادزندانهاى ستم شاهى س

الهوتى پس از انقالب، مسئوليتهاى مهمى چون نماينده ولى فقيه در استان گيالن، نماينده مردم رشت در مجلس، 
 )28 (".سرپرست سپاه پاسداران و امامت جمعه رشت را عهده دار بود

مره كسانى بود كه همراه پرواز انقالب بود و در فيلمهاى اصلى، هنگام پياده شدن آقاى خمينى از  آقاى الهوتى از ز
هواپيما، پشت سر وى قرار داشت ولى در سانسورهاى بعدى اين فيلم، تصوير او همچون تصوير صادق قطب زاده 

اما بعداز روشن شدن .  بودآقاى الهوتى يكى از طرفداران پروپاقرص و يار نزديك آقاى خمينى. شود حذف مى
مواضع رهبرى در استقرار ديكتاتورى واليت فقيه، وى در خط استقالل و آزادى پاى فشرد و روز به روز از خط 

تا اينكه ابتدا در كوچصفهان به هنگام سخنرانى، چماقداران دستگاه . آقاى خمينى و دستگاه رهبرى فاصله گرفت
دادند و سرانجام با چراغ سبز رهبر و اشاره آقاى هاشمى رفسنجانى بدست رهبرى، وى را مورد ضرب و شتم قرار 

 .جالد اوين از ميان برده شد
  فروردين 30 خاطرات 

شب مهمان آقاى الهوتى بوديم از امام و ماها شكايت داشتند كه چرا در جريان حادثه كوچصفهان از ايشان " 
 ( كتاب74ص  )".را آرام و تنظيم كردبايد با ايشان صحبت و احساساتش . حمايت نشده است

  ارديبهشت 18 جمعه 

ظهر آقاى الهوتى مهمان ما بود و بحث هايى در باره نقاط ضعف جناح ليبرال شد و ترديدى كه بعضى ها در " 
 ( كتاب103ص  )".بعضى گله ها شخصى است. كيفيت فرماندهى جنگ دارند تعديل شده است

  خرداد 22 جمعه 

ايشان از مواضع امام، ما، مردم، صدا و . تى آمد و بحث هاى زيادى در باره مواضع ايشان داشتيمشب آقاى الهو" 
 ( كتاب151ص  )".سيما و مجلس انتقاد داشت

 آقاى الهوتى كه يك چهره محبوب  و سرشناس و باسابقه و فعال بود، مانعى بر سر راه استقرار ديكتاتورى بحساب 
اند احساساتش را آرام و تنظيم كنند و  صر آشكار است و بقول آقاى هاشمى نتوانستهميĤمد و بطوريكه از همين مخت

 .شود وى را مطيع و فرمانبردار خود سازند، تصميم به حذف وى گرفته مى
  آبان 6 چهارشنبه 

ش اند و خانه را تفتي  بعدازظهر خبر دادند كه از طرف دادستانى انقالب به خانه حسن الهوتى ريخته3ساعت " 
دنبال : گفت . به آقاى اسداللَّه الجوردى گفتم با توجه به سوابق و مبارزات آقاى الهوتى بى حرمتى نشود. كنند مى

اند و احمد آقا هم تماس  اول شب اطالع دادند كه آقاى الهوتى را به زندان برده. مدارك وحيد الهوتى هستند
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آقاى الجوردى پيدا نشد، به آقاى سيد حسين موسوى . نندقرار شد بگوييم ايشان را آزاد ك. گرفت و ناراحت بود
احمد آقا گفت، امام هم از شنيدن خبر ناراحت . تبريزى دادستان كل انقالب گفتم و قرار شد فوراً آزاد كنند

 ( كتاب348ص  )".شدند
  آبان 7 پنجشنبه 

. اند  را ديشب به بيمارستان قلب بردهاول وقت بعداز نماز و كمى مطالعه، عفت تلفنى اطالع داد كه آقاى الهوتى" 
آقاى الجوردى دادستان انقالب . معلوم شد صحت دارد. تماس گرفتم. اند بالفاصله تلفن زد و گفت از دنيا رفته

اند، براى توضيح مدارك مربوط به وحيد آمده بودند كه به محض ورود به  تهران گفت، آقاى الهوتى اتهامى نداشته
  صبح جلسه 8ساعت .  قرار شد پزشكى قانونى نظر بدهد. بى شده و معالجات بى اثر مانده استزندان دچار سكته قل

در باره كيفيت دفن آقاى الهوتى . من خبر فوت ايشان را دادم و ضمن اعالم خبر گريه كردم. علنى تشكيل شد
الع به قبرستان ببرد خواست بدون اط دادستانى مى. مشورتهايى شد، قرار شد روابط عمومى مجلس اعالن كند

 ( كتاب349ص  )".موافقت نكردم
   آبان 9 شنبه 

چون خانواده ايشان بخاطر نارضايتى شديد از جريان حاضر نشد . اى براى مرحوم الهوتى بگيريم قرار شد فاتحه" 
تصادف روابط عمومى مجلس شورا براى ايشان و دو نفر ديگر نمايندگان مجلس كه اخيراً در . اعالن فاتحه كند

 ( كتاب352ص  )".اى اعالم كرد ، يكجا فاتحه...اند  اتوموبيل فوت كرده
  آبان 13 چهارشنبه 

 صبح آمد و پرونده آقاى الهوتى را كه از دادستانى براى اطالع دادن به امام گرفته 10احمد آقا خمينى  ساعت " 
و گفت در مورد ايشان بهتر بود با ظرافت . دو ليستى از اشيايى كه در بازرسى آقاى الهوتى برده بودن. بود آورد

 ( كتاب356ص  )"عمل شود بخاطر خدمات ايشان در دوران مبارزه
  آبان 15 جمعه 

مقدارى آنها را تسليت دادم و ارشاد . اول شب حميد و فائزه آمدند و شب را پيش من ماندند چون تنها بودم... " 
 ".صراحت نگفتم كه آقاى الهوتى در زندان سكته كرده و فوت شدهغير مستقيم گله داشتند كه چرا من با . كردم

 ( كتاب359ص )
  آبان 26 سه شنبه 

آقا جالل را فرستاده بودم كه چيزهاى شخصى مرحوم الهوتى را كه دادستانى هنگام بازداشت ايشان از ... " 
 ( كتاب371ص )".منزلشان برده بود بگيرد، بعداز ظهر آورد

با . مى به اندازه كافى گويا و حاكى از اطالع و موافقت وى در بازداشت آقاى الهوتى است اظهارات آقاى هاش
 :وجود اين توجه به چند نكته زير خالى از فايده نيست

اند و خانه  دهند كه به منزل آقاى الهوتى ريخته  طبق اعتراف خود آقاى رفسنجانى عالوه براينكه به وى خبر مى- 1 
پس . با توجه به سوابق و مبارزات آقاى الهوتى بى حرمتى نشود: گويد ى به آقاى الجوردى مىكنند، و را تفتيش مى

 . موافق بازداشت و تفتيش خانه وى بوده است

احمد آقا هم در . اند اند كه آقاى الهوتى را به زندان برده  سپس بعداز تفتيش خانه، به آقاى هاشمى اطالع داده- 2 
. عذر بدتر از گناه. شود اما آقاى الجوردى پيدا نمى. ده است بگويند وى را آزاد كنندو قرار ش. جريان بوده است

گذاشتند و خود  گفتند و از بازداشت آقاى الهوتى ناراحت بودند، قرار مى اگر آقاى هاشمى و احمدآقا راست مى
دانستند كه در آن شرايطى  ىهر دو اين آقايان م. كرد رفت و وى را آزاد مى احمد آقا يكراست به زندان اوين مى
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سپردند، آقاى الجوردى در محل دادستانى  كه همه روزه دهها نفر از فرزندان اين كشور را به جوخه هاى اعدام مى
 .خورد انقالب در زندان اوين است و از آنجا تكان نمى

قرار شده ". ماند ثر مىشود و معالجات بى ا  آقاى الهوتى به محض ورود به زندان اوين دچار سكته قلبى مى- 3 
بايد پرسيد نظر پزشكى قانونى چه بود و كجا اعالم شد؟ آيا سكته قلبى آقاى . "است كه پزشكى قانونى نظر بدهد

الهوتى هم از نوع سكته هايى نبوده است كه با تزريق آمپول هوا و يا با شياف پتاسيم كه منجر به سكته قلبى فورى 
 ...نظير سعيدى سيرجانى، ماموستا محمد ربيعى امام جمعه، غفار حسينى و . اند شود، ويرا از بين برده مى

اما . خواسته است كه جنازه را بدون اطالع به قبرستان ببرد، ولى آقاى هاشمى موافقت نكرده است  دادستانى مى- 4 
ردى اعتراض كرده دادستانى جنازه را قبل از موعد مقرر بدون سر و صدا حركت داده است و آقاى هاشمى به الجو

 .اين حرفها، بيشتر شبيه موش و گربه بازى است . است
 آقاى الجوردى دادستان اينقدر جرأت و جسارت نداشت كه بدون اجازه مقامات باال، آقاى هاشمى رفسنجانى، - 5 

 پروپاقرص احمد آقا و آقاى خمينى و چراغ سبز آنها، شخصى نظير آقاى الهوتى را كه از مبارزان با سابقه و يار
اش يورش ببرد و سپس وى را بازداشت و روانه زندان  آقاى خمينى و پدر دو داماد آقاى رفسنجانى است را به خانه

 .كند
رسيده و سپس مجريان نظير الجوردى  طبق اعترافات خود آقاى هاشمى، به تصويب وى مى...  اعدامها، بگيروببندها 

 :اند كرده آنرا اجرا مى
   مهر 3 جمعه 

آقاى مهدوى . اى و احمد آقا بوديم ، خامنه(كنى)ناهار را در منزل موسوى اردبيلى و با حضور آقايان مهدوى " 
 ( كتاب302ص  )".پيشنهاد داشت بكلى اعدامها قطع شود و با محاربان ماليمت كنيم كه تصويب نشد( كنى)

از چهارنفر باقى مانده، اگر . عدام ها بوده است مهدوى كنى كه خود پيشنهادكننده قطع اعدامها بوده، طبعاً مخالف ا
الجرم . رسيد شد و پيشنهاد مهدوى كنى به تصويب مى دو به دو موافق و مخالف بودند، رأى ها سه به دو مى

بايست هاشمى،  بايستى از چهارنفر باقى مانده، حداقل سه نفر مخالف قطع اعدام ها باشند و آن سه نفر هم مى مى
نظر به اينكه حاج احمدآقا از جانب پدرش نيز شركت مى كرده، در صورت موافق . مدآقا باشنداى و اح خامنه

آقاى موسوى . شده است نبودن با خشونت و اعدامها به معناى راضى نبودن آقاى خمينى به اين امر نيز تلقى مى
در اينصورت دو . نى تلقى شودگرفت كه نظرش به معناى مخالفت با نظر آقاى خمي اردبيلى هرگز در جايى قرار نمى

در اين معادله مسلم است كه احمد خمينى، هاشمى . نفر ديگر براى حفظ ظاهر هم كه شده مجبور به اطاعت بودند
در هرحال اگر هاشمى با نظر مهدوى كنى موافقت داشت، اين . اند اى موافق اعدام ها بوده رفسنجانى و خامنه

اى و موسوى  د و مسئولت ادامه اعدام ها را متوجه احمد خمينى، خامنهكر موضوع را در خاطرات خود قيد مى
 .نمود اردبيلى مى

  مهر17 يكشنبه 

در باره . موسوى اردبيلى و اسداللَّه الجوردى داشتيم( عبدالكريم)اى، خامنه( سيدعلى)اى با آقايان  سپس  جلسه" 
 ( كتاب302ص  )".تصميماتى اتخاذ شد... وضع زندانها و دادگاهها و 

  مهر27 دوشنبه 

اى با حضور آقايان محمد يزدى، ربانى املشى و سپس جلسه مشورتى با مسئولين سپاه، دولت و شوراى  عصر جلسه" 
گزارش دادند كه ضد انقالب . قضايى داشتيم كه در باره برخورد با ضد انقالب و زندانى ها و اعدام ها بحث شد

اند و تصميم گرفته   نيروهاى تروريستى بازداشت و بخشى هم مجازات شده  درصد از85ضربه كارى خورده و حدود 
 ( كتاب333ص  )".شد كه اعدام ها كم باشد و تابع حركت تروريستى باشد
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  آبان 18 دوشنبه 

 به نظر -بيشتر انگشت روى نقاط ضعف . اى تلويزيونى با خبرنگاران انگليسى داشتيم بعداز ظهر در مجلس، مصاحبه" 
 (. كتاب361ص  )".دادم من هم خونسرد جواب توضيحى مى... ها، اعدام ها زندانى. گذاشتند  مى- خودشان

وى خبرنگاران انگليسى را ظاهراً دست . داند نقاط قوت خود مى...  ها، اعدام ها را  به زعم آقاى هاشمى، زندانى
انسان بايد چقدر از خود بيگانه و . ندا انداخته و گفته است كه آنها به نظرخودشان دست روى نقاط ضعف گذاشته

 !!مخبط شده باشد كه پاسخ دادن خونسرد به اين جنايات را مايه فخر و مباهات و يا نقاط قوت خود تلقى كند 

  
  
  
 !  ولى فقيه پشت پرده ؟-3- 2 
  

جريانهايى كه در كند كه در قلع و قمع همه   با عنايت به مطالب ذكرشده، آقاى هاشمى رفسنجانى خود اعتراف مى
جهت مخالف نظر ايشان بوده، از آمران و عامالن اصلى بوده است و هدفى جز دستيابى به قدرت مطلقه و تملك 

 :قهرى و انحصارى حكومت و حاكميت نداشته و با استناد به اعترافات زير، ولى فقيه واقعى ايشان بوده است 
   فروردين8 خاطرات - 1 

خواست بفهمد كه باالخره ما با آقاى بنى صدر چه  احمد آقا مى. حبت هايى داشتيمسپس با احمد آقا ص... " 
گفتم ايشان اگر قانع باشد كه رئيس جمهور در حد قانون اساسى باشد و از مقام رياست جمهورى عليه . خواهيم كرد

 ( كتاب42ص  )"توانيم ايشان را تحمل كنيم ارگانهاى قانونى سوء استفاده نكند، مى
  فروردين23خاطرات  - 2 

اطالع يافتم كه حاج احمد آقا خمينى مصاحبه مطبوعاتى انجام داده و برخالف مصاحبه هاى گذشته، ايشان با خط " 
 (. كتاب66ص  )"اش را محكوم كرده است امام نسبتاً هماهنگى نشان داده و موضعگيرى حسين آقا، اخوى زاده

 .پيوندد  هاشمى به- اى   خامنه- ند كه به باند بهشتى ك  بدين ترتيب احمد خمينى را هم ناگزير مى
  خرداد28 خاطرات - 3 

آخر شب احمد آقا تلفن كرد و از اينكه پيام امام از تلويزيون پخش نشد شكايت كرد و گفت پيام را در اجتماع " 
الريجانى توضيح از آقاى . اند مردم امجديه خوانده و مردم شعارهاى پرشورى عليه بنى صدر و ليبرال ها داده

 ". شود گفت براى پاك كردن شعارهاى تند وقت زيادى صرف شد و به برنامه نرسيد بعد هم پخش مى. خواستم
 ( كتاب161ص )
  
  
  تير24 خاطرات - 4 

 202ص  )".حاج احمد آقا هم امروز آمد به دفتر من و نگران بعضى از سم پاشى ها بود و قرار شد اقدام كنم" 
 (كتاب

  تير27رات  خاط- 5 

اى كه براى يكى از آشنايان پيش آمده بود كمك و رسيدگى  حاج احمد آقا خمينى هم آمدند و راجع به پرونده" 
 ( كتاب206ص  )".خواست عادالنه مى

  بهمن 2 خاطرات - 6 
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د اول شب احمد آقا آمد و در باره اينكه خواهرش در قم كالسهاى تعليم بيسوادى تشكيل داده و اكنون مور" 
اى بگويد كه نهضت آزادى در تصميم  مشورت كرد در مصاحبه. تعرض حزب اللهى قرار دارد، چاره جويى داشت

 ( كتاب454ص  )".ايم اند كه ما كمك كرده اخيراً آنها گفته. رفتن امام از عراق به پاريس نقشى نداشته است
، قوه مجريه، مقننه، قضائيه و سازمانهاى " بحرانعبور از" و مندرجات كتاب "اقرار عقال على انفسهم جايز" براساس  

مختلف لشكرى و كشورى، در زير سلطه آقاى هاشمى رفسنجانى بوده و رتق و فتق همه امور بدست وى صورت 
مسايل . هيچ امرى از امور كشور نبوده است كه بدون صالحديد و خواست ايشان انجام پذيرفته باشد. گرفته است مى

 :اهميت آن، در يكى از مراحل سه گانه زير به اجرا در ميĤورده است كشور را بسته به 
 (شوراى دو نفره)كرده است   مهمترين امور را با احمدآقا در ميان ميگذارده و سپس عمل مى- 1 
 (شوراى سه نفره)كرده و به اجرا در ميĤمده است  اى شور مى  امور و مسايل مهمتر را با احمد آقا و خامنه- 2 
كرده  اى، نخست وزير، موسوى اردبيلى و مسئول مربوطه حل و فصل مى ور مهم را با مشورت احمدآقا، خامنه ام- 3 

 ...( نفره يا6شوراى )است 

 .داده است  در اين سه شوراى مختلف، احمد آقا را البد براى همراه كردن نظر آقاى خمينى با خود شركت مى
هاى نامرئى توطئه كنندگان   هاشمى شخصى نيرومند و مستظهر به پشتوانه احمد آقا كه مطلع بوده و يا شده كه آقاى

ها، ترورها،  داخلى و خارجى است و بدرستى فهميده است كه راديو و تلويزيون قواى سه گانه و سرنخ تمام سمپاشى
ت عاملى در ها، همه در دست وى قرار دارد، از اينرو بسمت اهداف وى چرخيده و يا اغفال شده و بصور چماقدارى

و سرانجام احمد خمينى نيز . دست وى عمل كرده است و آقاى خمينى را نيز احتماال بدان سمت سوق داده است
بعداز شركت در بسيارى از جنايات و توطئه ها و خاتمه اجراى نقش خود، بطوريكه اخيراً فاش شده است به قتل 

قااحتماالً از عملكرد خود نسبت به آقاى منتظرى پشيمان بطوريكه نقل شده است، بعداز اينكه احمد آ. رسيده است
كند، وى نيز به  اندازند، انتقاد مى شده و به سوء مديريت كشور و اينكه هر فساد و خرابكارى را به گردن امريكا مى

: است نيازى، رئيس سازمان قضايى نيروهاى مسلح گفته : كند  گزارش مى78 بهمن 38پيام امروز شماره . رسد قتل مى
 .اند در اعترافات سعيد امامى آمده است كه احمد خمينى را نيز به قتل رسانده

  
  قتل تيمسار فالحى و سرهنگ فكورى-4- 2 

  
 براى روشن شدن توطئه قتل سران نظامى، الزم است به عقب برگرديم و زمينه چينى نابودى سران نظامى را با 

 :سالمى، آقاى هاشمى رفسنجانى مورد ارزيابى قرار دهيمكمك اعترافات ولى فقيه پشت پرده جمهورى ا
فرماندهى بخاطر ناهماهنگى و وحشت . در خصوص جنگ و فرماندهى ارتش، مطالب و احتماالت زيادى داريم... " 

 كه منافع مشترك پيدا - از نيروهاى خالص اسالمى، مايل است نيروهاى غير اسالمى را در ارتش حاكم كند 
خلبان شيرودى كه سمبل ايمان و شجاعت و تالش . يروهاى خالص دينى را يا منزوى و يا منفصل نمايد  و ن- اند كرده

خواهند دست مؤمنان را كوتاه  جنگد نه تخصص، و مى گفت كه امروز ايمان مى است، در پادگان ابوذر به من مى
شت داشت و به من گفت پيامش وح. ايشان همراه و همرزم خلبان شهيد كشورى و خلبان شهيد آشورى است. كنند

را به شما بگويم و ضبط هم شده، احتمال اينكه مديران جنگ بعلل سياسى طالب طوالنى شدن جنگ باشند، وجود 
 براى -  بعضى هم باشند-احتماال آقاى بنى صدر بمنظور تضعيف دولت و شايد . دارد و اين احتمال تكليف آور است

در اين مورد الزم است جنابعالى سريعاً .  كمبود مهمات و اسلحه قابل توجه استمخصوصاً... اجراى منويات امريكا و
فكرى بفرماييد و بهتر است در يك جلسه طوالنى و محرمانه با دوستان مورد اعتماد ارتشى نظير صياد شيرازى، نامجو، 

 )29 (".با حضور ماها در خدمتتان بحث و تصميم گيرى شود... سليمى، شيرودى و
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وديكه سران نظامى از بين رفتند و فرماندهى جنگ و ارتش طبق منويات آقاى هاشمى بدست نيروهاى خالص  با وج
اسالمى مورد اعتماد وى افتاد، حتى بعداز فتح خرمشهر مانع صلح شد و طبق گفته احمد خمينى، آقاى خمينى مايل 

جنگ را براى اجراى منويات امريكا و ) 30(بود كه جنگ تمام بشود، اما مسئوالن جنگ موافق پايان كار نبودند
 .انگليس طوالنى كرد تا سرانجام جام زهر را به آقاى خمينى نوشانيد

   فروردين 4 سه شنبه 

اى تلفنى صحبت كردم، صحبت از زياده طلبى آقاى بنى صدر در مورد اختيارات شوراى عالى  با آقاى خامنه" 
براى تحويل گرفتن اسناد دبيرخانه شورا )  31(فشار آقاى فالحى ( نهمچني)دفاع پس از برگشت به قانون اساسى و 

 ( كتاب37ص  )".بود
   خرداد28 پنجشنبه 

نظر ايشان اين بود كه فعال به همين وضع بماند تا . در باره شوراى فرماندهى نيروهاى مسلح، با امام صحبت شد" 
. ايشان گفتند احمد در هيچ كارى نبايد وارد شود. مپيشنهاد احمد آقا را داد. شخص يا اشخاص مناسبى پيدا شوند

گفتند اگر ارتش در جريانات سياسى دخالت  نگران بودند ولى مى. آقايان فالحى و فكورى را آنجا مالقات كردم
 ( كتاب160ص  )".دانستند نكند بهتر است و از اين جهت عزل بنى صدر را خوب مى

  تير23 سه شنبه 

ى آمدند و پيشنهادهايى داشتند براى تعويض كادر ستاد نيرو پس از سرهنگ جواد فكورى گروهى از نيروى هواي" 
كه احتماال پست فرماندهى نيروى هوايى را براى پست وزارت دفاع از دست بدهد، چون قانون اساسى دو شغل را 

 ( كتاب201ص  )"دهد اجازه نمى
   مرداد3 سه شنبه 

 رجائى، احمد خمينى، موسوى اردبيلى، تيمسار فالحى و سرهنگ فكورى افطار را در نخست وزيرى با آقايان" 
فالحى از عملكرد دادگاه انقالب و انجمنهاى اسالمى و امنيت شغلى افسران شكايت داشت و چاره . صرف كردم

 ( كتاب215ص  )"كرد جويى مى
   مرداد7 چهارشنبه 

با توجه به فرار . اهان تصفيه در نيروى هوايى بودندظهر گروهى از همافران آمدند و خيلى ناراحت بودند و خو" 
در دفتر آقاى رجايى فوراً جلسه با حضور آقاى موسوى اردبيلى و سرهنگ . بنى صدر با هواپيمايى از اين نيرو

سرهنگ فكورى خيلى ترسيده و تعادل خود را از دست داده بود . فكورى فرمانده نيروى هوايى تشكيل داديم
گفتم زمينه خوبى براى تصفيه ضد انقالب . هوايى با اين دو مورد فرار هواپيما متزلزل شده استگفت نيروى  ومى

 ايدئولوژى نيرو و دادگاه انقالب ارتش، تصميمات مهمى - با مشورت انجمن اسالمى سياسى . در نيرو پيش آمده
.  را آقاى سرهنگ معينى قرار داديمجانشين فرمانده. ستاد فرماندهى و فرماندهان پايگاهها را عوض كرديم. گرفتيم

 ( كتاب219ص  )".اختيارات آقاى فكورى را به معينى داديم
  شهريور15 يكشنبه 

اول وقت سرهنگ جواد فكورى، فرمانده نيروى هوايى آمد و تذكراتى در مورد . پيش از ظهر در خانه ماندم" 
اين اختالف .  در اين مورد با تيمسار فالحى همراهند .داد پيشنهاد بركنارى فرمانده نيروى زمينى را مى. جنگ داشت

 ( كتاب217ص  )"قابل توجه است و مزاحم كار؛ از تصفيه نيروى هوايى گله داشت، اين هم جالب توجه است
  شهريور20 جمعه 
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. بودگفتند سپاه آماده ن. از تأخير عمليات مقرره ناراحت بودند. عصر در مجلس جلسه شوراى عالى دفاع داشتيم" 
سپس جلسه . سرهنگ معينى پور را بعنوان فرمانده نيروى هوايى تعيين كرديم و سرهنگ جواد فكورى را مشاور ستاد

 ( كتاب278ص  )"احمد آقا هم در هر دو جلسه شركت داشت. مشورتى داشتيم
   مهر7 سه شنبه 

از سران نظامى، تيمسار فالحى اول شب خبر رسيد كه هواپيماى حامل تعدادى مجروح جنگى، جنازه و چندنفر " 
نزديك تهران، كهريزك ... رئيس ستاد، سرهنگ نامجو وزير دفاع، كالهدوز قائم مقام سپاه و سرهنگ فكورى و 

خبر روشنى در . بودمC-130تا آخر شب با مراكز نظامى در تماس  . اند اى زخمى اى شهيد و عده سقوط كرده، عده
امكان معمولى بودن حادثه  هم هست، بايد . رود احتمال خرابكارى مى. يامدعلت سقوط و سرنوشت آقايان بدست ن

 ( كتاب307ص  )".تلخى حادثه فشار و سنگينى زيادى برايم آورد. تحقيق شود
   مهر8 چهارشنبه 

احتمال شهادت فرماندهان نظامى . حادثه هواپيما هنوز در ابهام است. اول وقت با ستاد مشترك تماس گرفتم" 
تيمى براى تحقيق اعزام . اند ر شده، چون جلوى هواپيما سوخته است، ولى خلبان و كمك خلبان زندهزيادت
. دهد پخش شود اى كه فقط اصل خبر را مى قرار شد اعالميه. با احمد آقا و جاهاى ديگر تماس گرفتم. اند شده

. اى داشتيم اى جلسه و آقاى خامنهبا حضور احمدآقا و آقاى موسوى اردبيلى ( كنى) صبح در دفتر مهدوى 9ساعت 
دهد كه به احتمال قوى خرابكارى نبوده است و چهار نفر آقايان فالحى، نامجو، كالهدوز و  تحقيقات نشان مى

  نفر زنده 23 نفر مسافر ديگر بوده است كه فقط 25 مجروح و 32 جنازه، 33هواپيما حامل . فكورى جزو شهدا هستند
در مورد جانشين آنها مشورت كرديم و تشييع جنازه را به فردا . هيه شد و امام هم بيانيه دادنداى ت اعالميه. اند مانده

 ( كتاب208ص  )".موكول كرديم
 : در رابطه با اين حادثه نكات زير حائز اهميت است 

ورت بعيد گرفت، در اينص شد و آتش مى كرد، به محض برخورد به زمين منفجر مى  اگر براستى هواپيما سقوط مى- 1 
 .اند  نفر ديگر زنده مانده23بود كه سرنشينان آن جان سالم بدر ببرند، در حاليكه خلبان، كمك خلبان و 

اى كه  كند، بر اثر ضربه وقتى هواپيمايى خارج از باند فرودگاهى سقوط مى.  فقط جلوى هواپيما سوخته است- 2 
 و در يك لحظه آتش سوزى به تمام قسمتهاى ديگر سرايت گيرد شود، آتش مى هنگام برخورد با زمين به آن وارد مى

در لحظه سقوط هم امكانات آتش . كند و نه اينكه فقط جلوى آن آتش بگيرد و به جاهاى ديگر سرايت نكند مى
است كه بالفاصله مأمورين آتش نشانى از سرايت آتش به ساير قسمتها جلوگيرى بعمل  نشانى در زمين موجود نبوده

 . آورند

گويد، چون جلوى هواپيما سوخته است، احتمال شهادت فرماندهان نظامى   آقاى هاشمى روز بعداز سقوط مى- 3 
براى آقاى هاشمى نيز ظاهراً جاى تعجب است، با وجوديكه جلوى . اند زيادتر شده، ولى خلبان و كمك خلبان زنده

اند، اما فرماندهان نظامى   هستند زندههواپيما سوخته، خلبان و كمك خلبان كه در جلوى هواپيما در كابين
دانست كه خلبان و كمك  اگر اين يك توطئه از پيش طراحى شده نبوده، آقاى هاشمى از كجا مى. اند سوخته

اى است ميان سوختن جلوى  ثانياً چه رابطه. اند، ولى احتمال شهادت فرماندهان نظامى زيادتر شده خلبان زنده
ال  شهادت فرماندهان نظامى و زنده ماندن خلبان و كمك خلبان ؟ اين نكته به اين هواپيما و زيادتر شدن احتم

 .مطلب اشارت دارد كه هواپيما سقوط نكرده و به زمين نشسته و در زمين توطئه اجرا شده است
دهان  چون هواپيما نظامى بوده است، در عرف نظامى و سلسله مراتبى، قائده چنين است كه براى احترام، فرمان- 4 

دهند و آقاى هاشمى نيز به اين  نظامى را در كابين جلوى هواپيما، جايى كه خلبان و كمك خلبان هستند جا مى
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اند، خلبان و  پس اگر جلوى هواپيما بسوزد و بخاطر آن آتش سوزى، فرماندهان نظامى از بين رفته. نكته معترف است
 .اشندبايستى همراه آنان از بين رفته ب كمك خلبان نيز مى

 در اين حادثه نيز مثل ساير حوادث، اول با احمد آقا، كسى كه در غالب توطئه ها همگام، همراه و يا طراح و - 5 
 .گذارد گيرد و سپس با سايرين جلسه مى پيشنهاد دهنده بوده است تماس مى

شب بعداز . عزام شده استحادثه هواپيما هنوز در ابهام است و تيم براى تحقيق ا: نويسد   مهرمى8 در خاطرات - 6 
با ستاد مشترك تماس گرفتم، حادثه هواپيما هنوز در : گويد صبح اول وقت مى. بايد تحقيق شود: گويد حادثه مى

 صبح گزارش و تحقيقات رسيده و نتيجه تحقيقات نشان 9اما ساعت . اند ابهام است، تيمى براى تحقيق اعزام شده
نبوده است و چهارنفر آقايان فالحى، فكورى، نامجو و كالهدوز جزو شهدا دهد كه به احتمال قوى خرابكارى  مى

اى  اند كه فورى در ظرف كمتر از چند ساعت از يك چنين حادثه اى بوده چه تيم مجرب و كارآزموده. هستند
به اطالع چه تحقيقات و گزارش تيم تحقيقاتى كجا انتشار پيدا كرد و . اند تحقيق كرده و نتيجه آنرا نيز اعالم كرده

آيا خانواده هاى شهداى اين حادثه اجازه داشتند آنرا مطالعه و يا در اختيار وكالى خود قرار . كسان و مقاماتى رسيد
 دهند؟

اينجانب با يكى . اند  نفر زنده مانده23 مسافر ديگر بوده است كه فقط 25 مجروح و 32 جنازه، 33 هواپيما حامل - 7 
با ورود . وى گفت كه من در حال و هواى خودم بودم. ونگى اين حادثه صحبت كردماز آن زنده ها در مورد چگ

اى ديدم كه هواپيما در حال نشستن است، فكر كردم كه به  بعداز چند لحظه. به فضاى تهران ديدم شهر روشن است
داى مهيبى شنيده و آتش ناگهان در روى زمين ص. ايم و هواپيما براى فرود و نشستن پايين ميĤيد باند فرودگاه رسيده

دانم ديگر چه شد تا اينكه خودم را  از ترس و وحشتى كه بر من مستولى شد، نمى. و دود و غبارى را مشاهده كردم
 .در بيمارستان ديدم

 بعداز حادثه خانم فكورى، نظربه اينكه جزو خانواده شهدا بود، با آقاى كروبى سرپرست بنياد شهيد مالقات و از - 8 
كند كه پرونده كشته شدن همسرش را تحقيق و رسيدگى كند كه چرا وى كشته شده است، در حاليكه  ا مىوى تقاض

كند كه اين حادثه، يك توطئه طراحى شده براى از بين  اند و وى اضافه مى  مسافر و خلبان و كمك خلبان زنده23
پول و يا چيزى الزم داريد بگوييد همه اگر مشكلى داريد، : گويد آقاى كروبى در پاسخ مى. بردن آنها بوده است

خواهم علت كشته شدن  گويد مى خانم فكورى مى. چيز را براى شما مهيا مى كنيم، ولى پيگير اين مسئله نباشيد
گويد در كشور برخوردهاى سياسى و  آقاى كروبى مى. همسرم را بدانم كه به چه گناهى وى بايستى از بين برود

به نفع شماست كه اين پرونده . ن برخورد و تقابل ممكن است چيزهاى زيادى اتفاق بيفتدتقابل وجود دارد و در اي
 .را پيگيرى نكنيد و هرگونه چيزى كه براى زندگى كردن و تحصيل بچه ها الزم است بفرماييد دريغ نخواهد شد

ثه با استناد به اعترافات  نارضايتى و نامطمئنى دستگاه رهبرى از سران نظامى و تجزيه و تحليل چگونگى وقوع حاد
آقاى هاشمى، يك شاهد در هواپيما و گفتار خانم فكورى همه داللت بر وجود يك توطئه از پيش طراحى شده 

 .براى از بين بردن سران نظامى بوده است
دند كه فرماندهان نظامى، فالحى و فكورى بدرستى فهميده بو:  نكته مهم ديگر كه در اين رابطه بايد گفته شود اينكه

آنها از اين . دستگاه رهبرى مايل به صلح و خاتمه جنگ نيست و تا همه چيز را از بين نبرند، كار را تمام نخواهند كرد
 كه اميدشان از آخوندهاى مسلط بر 60اوايل سال . كردند و در صدد چاره جويى بودند مسئله اظهار نگرانى مى

ضى از بنى صدرى ها كه با جبهه و جنگ سروكار داشتند و يا رفت دستگاه رهبرى قطع شده بود، آقاى فكورى با بع
داشت كه با وجود اين دستگاه رهبرى و اين آخوندها كه  كردند، غير مستقيم و بطور تلويحى اظهار مى و آمد مى

حاضرند قيصريه را فداى دستمالى بكنند، جنگ و مسائل كشور حل نخواهد شد و تا شكست، جنگ را ادامه خواهند 
 .كرد و گهگاهى نيز پيشنهاداتى مى. لذا آقاى بنى صدر بايد فكرى بكند. داد
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 تيمسار فالحى نيز كه بين آخوندها مشهور بود كه وى يك سياستمدار برجسته و هم يك فرمانده نظامى است، از وى 
 .كردند ترس داشتند و در موارد مختلف اين ترس خود را از وجود سران نظامى آشكار مى

، آقاى خمينى، حزب جمهورى اسالمى، روحانيون وابسته 60 خرداد سال 15ركت در بزرگداشت سالروز  جهت ش
بجز آقاى بنى صدر اعالميه دادند و شركت وسيع وگسترده مردم را در اين تظاهرات وظيفه شرعى دينى و انقالبى 

ش خبرنگاران خارجى، روزنامه هاى قلمداد كردند، معهذا استقبالى از جانب مردم از آن بعمل نيامد و طبق گزار
 هزار نفر شركت 60 تا 45مستقل داخلى، احزاب مستقل، مراكز اطالعاتى، شهربانى، ارتش و شاهدان عينى حدود 

 .كرده بودند
هم اكنون از اطالعات شهربانى ركن :  غروب پانزدهم خرداد، تيمسار فالحى به منزل آقاى بنى صدر آمد و گفت

رگانها، اطالعات گرفتم و كسانى را هم خودم مستقال مأمور كرده بودم كه تعداد شركت كنندگان دوم ارتش و ساير ا
 هزار نفر 60 تا 45طبق مجموعه گزارشها، جمعيت شركت كننده امروز بين . در تظاهرات امروز را دقيقاً گزارش كنند

درت بسيج مردمى خود را از دست دهد كه آقا ق بوده است و اين به معناى شكست آقاى خمينى است و نشان مى
آقا از اين به بعد براى بازيابى . بنابراين بايد بفكر چاره باشيد. براى او تحمل اين شكست دردآور است. داده است

قدرت خويش به زور متوسل خواهد شد و دست به كشتار خواهد زد و با تكيه به استراتژى زور عمل خواهد كرد و 
 .پيشنهادى نيز داشت

اى از اطرافيان وى به زندان، بعضى از اينگونه  يده نگارنده، بعداز حذف آقاى بنى صدر و سرازير شدن عده بعق
و دستگاه رهبرى كه هميشه از سران . اطالعات وسيله توابين و يا مطلعين به مقامات دادستانى درز پيدا كرده است

قت مناسب آنها را از بين ببرد و بدين منظور است برد، تصميم گرفته است كه در و نظامى در ترس و وحشت بسر مى
باوجوديكه از . تواند يك حادثه تصادفى و اتفاقى باشد كه توطئه حادثه هواپيما از قبل طراحى شده است و نمى

 .تواند كمكى براى فهم دقيقتر مطلب باشد اصل مطلب بدور افتاديم اما ذكر اين مثالهاى زنده مى
 جو ظن و بد گمانى نزد سران انقالب بشدت قوى است و هر طرف، هر حرف و حركت طرف  بعد از پيروزى انقالب،

به همين علت ابوسلمه كه در اوايل كار ابومسلم را نزد شيعيان . كند ديگر را دليل بر مخالفت با خود تلقى مى
ومسلم كشته شد، ترس و خراسان معرفى و حمايت كرده بود، هنگامى كه ابوسلمه با توطئه ابوالعباس بدست همين اب

ابوالعباس . وحشت دستگاه عباسى و بويژه ابوجعفرمنصور را بيش از پيش فراگرفت و در دل تصميم به قتل وى گرفت
هنگامى كه . اى بسوى ابومسلم به خراسان فرستاد سفاح بعداز كشته شدن ابوسلمه خالل، برادر خود جعفر را با عده

: سليمان بن كثير به حسين گفت . كرد لنگ، وى را همراهى مى ، عبيداللَّه حسينابوجعفر پيش سليمان بن كثير رسيد
ابومسلم . "ما پيوسته اميد داشتيم كه كار شما سامان گيرد، اگر مايل بوديد ما را براى هرچه خواستيد دعوت كنيد"

ابومسلم رفت و آنچه را حسين لنگ هم از ترس غافل كشى پيش . از همراهى سليمان بن كثير با ابوجعفر خبر يافت
 .كه ابومسلم او را كشت. سليمان بن كثير گفته بود با وى بگفت

سخن امام را ":  بعداز آن ابومسلم، سليمان بن كثير را كه به هر دليلى از او بدگمان شده بود، پيش خواند و گفت 
:  گفت . ام از تو بد گمان شده: گفت . آرى: از هر كه بدگمان شدى او را بكش ؟ گفت : بياد دارى كه به من گفت

هنگامى . پس بگفت تا گردن او را زدند. مرا قسم مده كه خيانت امام را بدل دارى: گفت. دهم ترا به خدا قسم مى
اگر ابومسلم را واگذارى و او را نكشى، خليفه نخواهى ": كه ابوجعفر از پيش ابومسلم بازگشت به ابوالعباس گفت 

. خاموش باش و اين را نهان دار:   ابوالعباس گفت".كند بخدا هرچه بخواهد مى":  گفت ".اردبود و كارت اعتبار ند
ابومسلم بعداز دريافت خبر رسمى كشته شدن ابوسلمه خالل، وسيله خليفه ابوالعباس و كشتن سليمان بن كثير، ) 32(

 )33. (مه را بكشد و او چنين كردالخزاعى را به فارس فرستاد و فرمان داد تا عمال ابوسل االشعت بن محمد بن
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 بعداز كشته شدن اين شخصيتهاى انقالب بدست ابومسلم و راحت كردن خيال خليفه عباسى از اين افراد صاحب 
 .نفوذ، نوبت به خود ابومسلم رسيد و ابوجعفر منصور با توطئه و طرح از پيش تعيين شده وى را كشت

  
  كشتن ابومسلم- 3 

  
رماندهى ابومسلم در خراسان پيروز شد و به ساير نقاط سرايت كرد و در واقع ابومسلم مؤسس و  انقالب عباسى با ف

و لذا قدرتمندترين شخصيت انقالبى بود و چون ابراهيم امام به وى فرمان داده، او . بنيان گذار دولت عباسى است
هيم امام، مستقيم فرمان علنى كردن قيام را را به خراسان فرستاد و دستور داده بود همه از وى اطاعت كنند و باز ابرا

وى دعوت خود را علنى كرد و سلطه خويش را در همه جا . بوى داده و دو پرچم براى اينكار برايش فرستاده بود
 .بخصوص خراسان گسترد و با داشتن فرمان از ابراهيم امام، كه سرور همه اينان بود بر قدرتش افزود

يكى اينكه : آمد بعداز پيروزى انقالب براى خليفه عباسى خطر درجه يك به شمار مى به دو دليل عمده ابومسلم 
رفت و سپاه و لشگر و فدائى داشت و خراسان زير سلطه او بود و ديگر  خودش قدرتمندترين فرد انقالب بشمار مى

 خبر بود كه هركدام از آن، خطر اينكه از بسيارى از اسرار مخفى ابراهيم امام، ابوالعباس سفاح  و رمز و راز انقالب با
 :شود آمد كه به چند نمونه آن اشاره مى عمده براى دستگاه رهبرى بحساب مى

اى ":  هنگامى كه ابراهيم امام رأيش بر ابومسلم قرار گرفت و فرمان داد همه از وى اطاعت كنند، به وى گفت 
ه باش، اين قبيله يمنى را بنگر و حرمت بدار و ميانشان ابوعبدالرحمن، تو يكى از ما خاندانى، سفارش مرا به ياد داشت

اين قبيله ربيعه را بنگر و از كارشان بدگمان . اقامت كن كه خدا اين كار را جز به كمك آنها به كمال نمى رساند
اند، هر كس از آنها را كه به كارش بدگمان شدى يا چيزى در  اين قبيله مضر را بنگر كه دشمنان همسايه. باش

هر نو سالى را كه به پنج وجب . اگر توانستى زبان عربى را از خراسان براندازى برانداز. اطرت افتاد، خونش را بريزخ
رسيد اگر از او بدگمان شدى خونش را بريز، با اين پير يعنى سليمان بن كثير مخالفت مكن و نافرمانى او مكن و 

و به همين علت وقتى ابومسلم قيام را علنى كرد ). 34 (".چون كارى به نظر تو پيچيده آمد از من به او بس كن
اى را به زندان كرده بود، با ابومنصور  باز هنگامى كه ابومسلم عده) .35(يكى از اهل بيت و از بنى هاشم است : گفتند

العباس با دستور و خواست ابو). 36 (".تازيانه تو شمشير باشد و زندانت گور": مشورت كرد و ابومنصور بدو گفت
اين است كه يك . با اشاره و بى اشاره اينان بسيارى را سربه نيست كرده بود. سفاح، ابوسلمه خالل را با توطئه كشت

چنين شخصى با داشتن يك  چنين اطالعات وسيع و نفوذ مادى و معنوى، خطر بسيار بزرگى براى دستگاه رهبرى 
 .بايست از صحنه حذف گردد بود و مى

الحيل وى را به نزد خود فرا  كه تصميم به قتل ابومسلم گرفته بود، با لطايف( منصور دوانيقى)ابوجعفر  خليفه عباسى، 
آنگاه خليفه به مالمت وى . وقتى ابومسلم پيش خليفه رسيد از رفتار دربانان با خود نزد وى شكايت كرد. خواند

 اثر داشت و پيش از آنكه ترا در كارى دخالت  چرا سليمان بن كثير را كه در كار دعوت ما چنان":پرداخت و گفت 
 ".گويند از پس آنهمه تالش كه كردم با من چنين نمى":ابومسلم بدو گفت ... "دهيم، يكى از نقيبان ما بود، كشتى؟

داد، آنچه كردى در ايام  اى پسر زن خبيث به خدا اگر كنيزى به جاى تو بود، قلمرو خويش را سامان مى": گفت
مگر تو نبودى كه به من نامه نوشتى و از . بريدى دى و به اعتبار ما، اگر به اعتبار خودت بود نخى را نمىاقبال ما كر

امينه دختر على خواستگارى كردى و پنداشتى پسر سليط بن عبداللَّه بن عباسى؟ بى مادر به جايگاهى بلند اوج 
اى امير مؤمنان مرا براى دشمن خويش ": گفتابومسلم كه فهميد كه خليفه قصدكشتن وى را دارد  .... ".گرفتى
 خليفه طبق نقشه قبلى وى را كشت و بدينسان به كار ". كدام دشمنم از تو دشمن تر است": منصور گفت ".نگهدار

 .مؤسس و بنيان گذار خالفت عباسى پايان داده شد
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   شعارهاى مبهم- 4 

  
اميه براى بدست گرفتن زعامت مسلمين   عليه حكومت بنى از همان ابتداى كار كه خاندان عباسى دست به فعاليت

بسيارى از نقبا و رهبران . زدند، كارشان را با شعارهاى ناروشن و مبهم ولى جذاب و طبق خواسته مردم شروع كردند
انقالب در دوران عسرت، از اصل شعارها آگاهى داشتند، ولى هنگاميكه در خصوص آنها مورد سؤال واقع مى شدند 

ابهام در شعارها و اهداف به نحوى . دادند جوابهاى دوپهلو كه مردم از كنه مطلب با خبر نشوند آنرا پاسخ مىبا 
: دادند انتخاب شده بود كه هنگاميكه سردستگان مورد سؤال واقع مى شدند، به راحتى به سؤالهاى مردم پاسخ مى

كنيم بجهت مسائل امنيتى است كه اگر دستگاه  اينكه ما از بردن نام حقيقى رهبر و يا هدف اصلى خوددارى مى
در آن زمان چون فعاليت گروههاى علوى و . كند زند و جلو كارها را سد مى بفهمد، فورى دست بكشتار مى

غيرعلوى و عباسى بعداز شهادت فرزندان پيامبر در كربال و به خونخواهى از آنان شروع شده بود، زمينه فعاليت در 
اميه آماده و مهيا بود و اينان شعارشان را براساس خواست مردم و همان زمينه، آماده بنا   خاندان بنىاين راستا بر عليه

آل محمد، يك شعار  اين شعار الرضامن.  بود"والرضا من آل محمد"، "يالثارات الحسين"اولين شعار . كردند
 و جاى ديگر خاندان علوى را نام مى عباس است منظور خاندان بنى. گفتند كشدارى بود و هرجا كه الزم بود مى

 .بردند
فرستادند و مخفيانه و يا بعداً آشكارا از مردم بيعت   خاندان بنى عباس، نقيبان و نمايندگانى را به اطراف و اكناف مى

( ص)بسوى كتاب خدا و سنت پيامبر": گرفتند و آن عبارت بود  بيعت را هم با محتواى مبهم از مردم مى. گرفتند مى
 )37 (" شخص مورد رضايت از خاندان محمدو

) 38(تو يكى از خاندان ما هستى :  هنگاميكه ابراهيم امام به ابومسلم فرمان داد كه دعوت را آشكار كند، بوى گفت
و )  39 ("يكى از بنى هاشم نمودار شده ": واز اهل البيت هستى و بعد وقتى ابومسلم ظاهر مى شد، مى گفتند

)  40.(كرد  مشهور شده بود و مردم را بنام بنى هاشم و بيعت با آل محمد دعوت مى"وتگر بنى هاشمدع"ابومسلم بنام 
البته تمام اين . و باز اين دعوت بنام بنى هاشم و آل محمد نيز ناروشن و مبهم بود و مى شد هم آنرا بهر سو چرخاند

 و اال براى نقبا و نمايندگان و رهبران انقالب شعارهاى ناروشن و مبهم براى جذب افراد و مردم عادى و قبايل بود
روشن بود و خود اينان براى خواص، نام امامان عباسى را ... نظير ابومسلم، ابوسلمه خالل، سليمان بن كثير و 

كردند، ولى  در اول كار به خاطر حسن نيت و اعتقاد كار را شروع مى. همه اينان از حقايق آگاه بودند. بردند مى
دست آوردن موفقيت و پيدا كردن موقعيت و قدرت، حفظ قدرت و نگهدارى موقعيت، با اعتقاد و توجيه بعداز ب

ساخت كه براحتى با كمك آن پديده دست به كارهاى خالف  شد و از آن پديده ديگرى مى نادرستى ها ممزوج مى
يرادى هم در اين كار زدند و اشكال و ا اخالق و غافل كشى هاى مختلف با توجيه هاى مختلف مذهبى مى

 .ديدند نمى
  
  ترور اشخاص و شخصيتها- 5 

  
و قبال ذكر گرديد كه فرمان و دستور غافل كشى و .  غافل كشى مخالفين در دوران انقالب عباسى رواج داشت

ندانت گور ات شمشير و ز تازيانه: داد و نيز منصور به ابومسلم گفت ) 41(ترورها را ابراهيم امام به ابومسلم خراسانى 
كار بجائى رسيد كه حتى ابوالعباس . ابومسلم بسيارى را مخفيانه و غافلگيرانه كشته و سر به نيست كرده بود. باشد

همه اين ترورها . اند سفاح بوسيله ابومسلم، ابوسلمه خالل وزير آل محمد را كشت و بعد گفتند كه خوارج او را كشته
شود و بسيارى مواقع كسانى را به جرم  اى براى اجراءكنندگان آن مى پروندهو غافل كشى ها بعداز پيروزى انقالب، 

 .اند دست زدن به همين ترورهائيكه خود فرمان اوليه آن را صادر كرده بودند، محكوم و كشته
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  مدعى و مطلع بودن از ضعفها- 6 

  
سرت، خودشان هركدام به تنهايى  در هر انقالبى وضع چنين است كه بعداز پيروزى انقالب، سران اصلى دوران ع

اين است كه رفتار و . دانند مدعى انقالب هستند و آن را از آن خود و پيروزگرداندن آن را نيز بدست خود مى
كند هرچه بيشتر  كند و هركسى سعى مى برخوردها بعداز پيروزى انقالب و در گرماگرم پيروزى نسبت به هم تغيير مى

ابومسلم خراسانى و ابوسلمه خالل بعداز پيروزى، خود را صاحب انقالب و اگرنه . خشدپايه قدرت خويش را تحكيم ب
رهبر، بلكه خود را همشأن و هم رتبه رهبر تصور مى كردند وبه خاطر زحمات و رنجهائيكه در اين راه كشيده بودند 

و رهبرى نيز كه دخالت در خود را محق مى دانستند كه شريك در امر رهبرى و در تقسيم غنائم بدست آمده باشند 
كند، در انتظار فرصت است تا هركدام از اين مدعيان  امور را در اين سطح مزاحم و مانع اجراى اوامر خود تلقى مى

آقاى خمينى نيز با همين روشها آيت اللَّه العظمى . و يا كسانيكه نسبت به آنها مشكوك شده است را از ميان بردارد
 كه منجر به بازداشت آقاى خمينى گرديد، بلحاظ 42 خرداد سال 15بعداز قيام . حذف كردشريعتمدارى را از صحنه 

 خرداد در بين توده و 15سنت و قانون، مراجع تقليد مصون از تعرض بودند، اما چون آقاى خمينى تا قبل از قيام 
شتيبانى نمى كردند، از بين اى نبود، اگر مراجع ديگر از مرجعيت و اقدامات وى پ كشور مرجع چندان شناخته شده

بهمين علت مراجع تقليد و آقاى شريعتمدارى كه مرجع شناخته شده بنامى در كشور . اى بود بردن وى كار ساده
بود، طى چند اعالميه و هجرت به شهر رى از اقدامات آقاى خمينى حمايت و مرجع بودنش را مورد تصديق و تأييد 

 .قرار داد
 و از زمان بنيان گذارى دارالتبليغ وسيله آقاى شريعتمدارى نسبت به وى كينه داشت،  آقاى خمينى كه از قديم

. كرد، از ميان بردارد مترصد فرصت بود تا وى را كه بزرگترين مزاحم و رقيب پر قدرت خود در حوزه قم تلقى مى
فشارها قرار داد و سپس ابتدا بطرق مختلف وى را تحت انواع . بعداز پيروزى انقالب اين فرصت به وى دست داد

هنگام تصويب قانون اساسى، نظربه اينكه آقاى شريعتمدارى موافق قانون اساسى مصوب مجلس خبرگان نبود، با 
و چون به روحيه ماليم و ضعيف . وعده متمم قانون اساسى و تأمين نظرياتش وى را وادار به امضاء و تأييد آن نمود

 مرحوم قطب زاده، "شو"بدين طريق كه با استفاده از . دى وى استفاده كردوى آشنا بود از همين ضعف براى نابو
تحت نام كودتا و با همكارى و همراهى و توطئه حزب توده كه وسيله سرهنگ كبيرى و سرهنگ عطاريان ساخته و 

به ساخته پرداخته شده بود، هم قطب زاده را اعدام كردند و هم با كمك بله قربان گويان و مراجع وابسته و يكش
شده خود، از طريق ايجاد رعب و وحشت و جمع كردن طومار و امضاء، آقاى شريعتمدارى را از مرجعيت خلع 

و با اين عمل براى اولين بار در تاريخ شيعه، ضربه كارى بر بنيان مرجعيت وارد ساخت و بهمه نشان داد كه . كرد
 .سى قرار دادشود همه چيز و حتى مرجعيت را نيز بازيچه اغراض سيا مى

  
  دسته دوم، انقالبيون

  
 قبل از اين آورده شد كه عباسيان در دوران اوج گيرى انقالب و پيروزى آن از دو دسته انقالبيون احساس خطر مى 

و باز پيش از اين گفته شد  كه با چه توطئه . كردند و خالفت مطلقه خود را با وجود آن دو دسته در خطر مى ديدند
بودند بطور فيزيكى از صحنه خارج ... ى سران دسته اول را كه مهمترينشان ابوسلمه خالل، ابومسلم وو دسيسه هاي

چون قبل از . همزمان و بعداز آن از دسته دوم صاحب اعتبار و نفوذ، يعنى خاندان علوى نيز غافل نبودند. ساختند
 نفوذ آنان در بين مردم اطالع داشتند و آنها را پيروزى از يكطرف انگيزه خاندان علوى را مى دانستند و از اعتبار و

دانند و وجود آنها را مانع و رادعى براى خود  بچشم كسانى نگاه مى كردند كه خود را صاحب امر و امام واقعى مى
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از طرف ديگر تمام افراد و خاندان آنها را از كوچك و بزرگ مى شناختند و با بسيارى از آنان در . آوردند بشمار مى
 .وران عسرت همكارى و همفكرى داشتندد

 تيره هاى مختلف خاندان علوى كه از نسل امام حسن و يا امام حسين بطور وسيع گسترده شده بودند، همه را گرفته 
 .زندان كرده يا كشته و يا اگر نتوانسته آشكارا بعضى ها را بكشند، آنها را تحت مراقبت شديد قرار داده بودند

هورى اسالمى نيز با اجازه و چراغ سبز آقاى خمينى، طرفداران دكتر شريعتى، جبهه ملى، دكتر  دستگاه رهبرى جم
مصدق، نهضت آزادى، جاما و همه كسانيكه خارج از حلقه اسرار و يا تابع و مطيع نبودند، با ترور، كشتن، هتك 

 .دندحيثيت كردن و يا روانه زندانها گردانيدن، هركدام را بطريقى از صحنه حذف كر
اميه خالفت را به چه كسى   هنگاميكه كار بنى مروان آشفته شد، بنى هاشم شبانگاه در مكه مشورت كردند كه بعدازبنى

همه جمع حاضر در آنجا به اتفاق محمدبن عبداللَّه بن حسن بن على بن ابيطالب را . دهند و با وى بيعت كنند
. حال سير حوادث و وقايع، خود وى را خليفه كرده است). 42(منصور هم در آن شب با او بيعت كرد . برگزيدند

همان اوايل خالفت منصورمحمدبن عبداللَّه در مدينه بر ). 43(طبيعى است كه نتواند مدعيان ديگر را تحمل كند 
اى عثمان تو بودى كه بر ": منصور به پدر من رو كرد و گفت: گويد محمدبن عثمان مى. عليه حكومت وى قيام كرد

من و تو در مكه با يكى بيعت كرديم، من به ": پدرم گفت. "اميرمؤمنان قيام كردى و بر ضد ما كمك كردىضد 
 )44.(سپس ابوجعفر منصور بگفت تا گردن او را بزدند. "بيعت خويش وفا كردم و تو به بيعت خويش خيانت كردى

ردن بنام آنها در جواب نامه ابوجعفرمنصور به  مسئله بيعت كردن ابوجعفر منصور به خاندان ابيطالب در مكه و قيام ك
 )45. (محمدبن عبداللَّه، هنگام قيام وى در مدينه منعكس است

 نامه ابوجعفر به محمدبن عبداللَّه بن حسن هنگام قيام در مدينه و جواب محمد به وى و باز پاسخ منصور به نامه 
ها، شعارها و ادعاى هر دو خاندان  دهد كه هدفها، انگيزه محمد، بسيار قابل مطالعه و تعمق است و به خوبى نشان مى

گيرد و هركدام ديگرى را با همان طرز تفكر و اعتقاد و شعارهاى خودش محاكمه  از يك منشأ سرچشمه و نشأت مى
نها منصور فرزندان حسن را از كوفه آورد و آ) 46. (خواهد كه توبه كند و به صراط مستقيم در آيد كند و از او مى مى

. الحسن را بياورد و زنده بر روى او ستونى ساخت تا كشته شد بن را محبوس كرد و از ميان آنان محمدبن ابراهيم
به ": حدى سخت شده بود كه عبداللَّه بن حسن گفت وضعيت به. و چين را برسر بعضى از آنان خراب كرد)  47(

بنا به فرموده امام جعفر صادق، )  48 (".ما را مى كشندخدا در حكومت آنها ايمن بوديم و در ايام حكومت خودمان  
اميه را  شكنجه، كشتار، تبعيد، زندان و صدمات و زجرى كه خاندان آل على از خاندان عباسى كشيدند، روى بنى

 .سفيد كردند
فين در مواردى، رايجترين برخورد با مخال...  با توجه به شرايط زمانى، مكانى، طرز تفكر از آزادى و حقوق انسانى و 

زندانى كردن و به زنجير و غل كشيدن، . گرفتن بيعت از مخالفين است و بيعت گرفتن با زور يعنى همان توبه كردن
تبعيد و تحت نظرگرفتن بخصوص براى آن دسته از مخالفين عباسى كه امكان كشتن فورى آنان وجود نداشته، رواج 

 .ى، سر به نيست كردن آنان بوده استداشته است، ولى اساس برخورد با مخالفين جد
 در آن دوران از مخالفينى كه بطور علنى قصد كشتن آنها را داشتند، بجز خاندان علوى، همگى حاضر به توبه كردن 

در مورد . و با اينحال با وجود توبه، بازهم از خالفت خود مطمئن نبودند و لذا آنها را سربه نيست ميكردند. بودند
با اتخاذ يك تصميم آگاهانه و شناخت دقيق از وضعيت انقالب ( ع) و در رأس آنان امام جعفر صادق خاندان آل على

و سران آن كه در رابطه با ارسال نامه از طرف ابوسلمه خالل براى بيعت كردن به آنحضرت مالحظه كرديد، امام 
 خود هيچ زمينه بدست ابوالعباس سفاح و صادق نه با آنان بيعت كرد و نه آشكارا عليه آنان وارد عمل شد و با عمل

با وجود اين آنحضرت و شيعيانش از تعرض و . اى براى نابودى وى قرار دهند منصور نداد كه آنها آن را بهانه
 .مصون نبودند... مزاحمت و
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  در آن دوران نيز اگرمثل امروز از يك چنين دستگاههاى روابط جمعى و ارتباطاتى نظير راديو تلويزيون و
مطبوعات برخوردار بودند، قطعاً همه اين مخالفين را از طريق اين دستگاهها وادار به توبه و اعتراف عليه خود مى 
كردند و در اين اعتراف و توبه گرفتن ها از همان ادعا و شعارهاى خودشان در دوران انقالب استفاده مى كردند و 

اى را همكار اطالعاتى خود و بخشى را نيز به  عدام، دستهاى را ا سپس با هتك حيثيت و ملكوك كردن آنان، عده
اما در آن زمان آنها از يك چنين شرايط و امكاناتى برخوردار نبودند و لذا با . طرف منفعل شدن سوق مى دادند

آوردند و متقدمين  با  مخالفين خود آنگونه برخورد مى كردند و همان نتيجه را كه حذف مخالفين است بدست مى
 .تر، محيالنه تر و عوام پسند و يا تركيبى از آنها در پى بدست آوردن همان نتايج هستند هاى مدرنروش

  
  روش برخورد جمهورى اسالمى با مخالفين

  
، به حاميان و فعاالن انقالب در دوران "دوستان سابق، دشمنان فعلى" در قسمت اول همين فصل تحت عنوان  

هاى مختلف انقالبى و مخالفين ديگر رژيم و داشتن اطالعات همه جانبه رهبرى عسرت و همكارى و همفكرى گروه 
انقالب پس از پيروزى، از ساير گروهها و دسته ها و اشخاص كه هم اكنون به صورت مخالف در آمده و يا خودشان 

ى  يك به يك آن كنند پرداخته شد و با ذكر مثال عينى در رابطه با انقالب شيعى عباس را وارث انقالب تلقى مى
موارد كه تقريبا در تمام انقالبها  با توجه به شرايط زمانى، اجتماعى و تاريخى، مذهبى و فرهنگى  سارى و جارى 

در فصول بعدى موارد توضيح داده شده در رابطه با جمهورى اسالمى مورد بررسى قرار . است، توضيح داده شد
 انقالب با ياران، دوستان قديمى و حاميان اصلى انقالب بخصوص خواهد گرفت و قبل از آن به روش برخورد رهبر

 .كنند، جهت از ميدان بدركردن و يا مطيع كردن آنان اشاره خواهد رفت آنهائيكه ادعايى دارند و امر ونهى مى
 مطيع  گروهها، احزاب و شخصيتهايى كه در دوران عسرت و نيز پيروزى انقالب فعاالنه در امر انقالب شركت داشته و

اند، مانع بزرگى سر راه رهبر انقالب جهت استقرار آن نوع حكومتى كه مى خواهد  بى چون چراى رهبر نگشته
كند آشكارا و يا با ايماء و اشاره به آنان حالى كند كه  بسازد، مى باشند و بنابراين رهبر با اتكاء به روشهايى سعى مى

بر اين است كه مطيع و تابع امر رهبر باشند تا به همه چيز برسند و اال كشتى را كشتيبان ديگر آمده است و فعال صالح 
در اين قسمت بخصوص روش آقاى خمينى با كسانى كه مانع اجراى اوامرش بودند حائز كمال . حذف خواهند شد

اتى اهميت و در خور يك تحقيق جداگانه است و ما فعال از آن در مى گذريم و به روش برخورد سازمانهاى اطالع
در زندان با مخالفين مى پردازيم و در اين رابطه نيز سازمانهاى اطالعاتى و دادستانى انقالب با در دست داشتن برگ 

اما اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه خشت اول اين بناى كج با دست رهبر . كردند سبز رهبر انقالب عمل مى
 .گذاشته شد

  
  مخالفين برخورد سازمانهاى اطالعاتى با

  
، كه از اين )49(امنيت و شكنجه - در زندانهاى جمهورى اسالمى مخالفين و متهمين با سازمانهاى مختلف اطالعات

اين عوامل در زندانها، از تمام وسائل و روشهايى كه قبال در . شود، روبرو بودند  از آنها ياد مى"ساش"ببعد تحت نام 
هاى عقيدتى و سياسى و گروههاى براندازى اعمال شده بود، استفاده زندانهاى رژيم گذشته نسبت به زندانى 

عالوه برآن، روشهاى برخورد گروههاى چپ و غير چپ در داخل و خارج از زندان با افراد خودى و . كردند مى
غيرخودى و نيز روشهاى تجربه شده در كشورهاى بلوك شرق و يا سازمانهائى كه تمركز قدرت در دست يك فرد و 

اين روشها از طريق مأموران اطالعاتى آن كشورها و يا از .  حزب خاص قرار دارد، مورد استفاده قرار گرفته استيا
. گرفت طريق احزاب وابسته به آنها نظير حزب توده و اعوان و انصار آن حزب در اختيار عوامل دادستانى قرار مى
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و به عوامل دادستانى آموخته مى شد و آنها هم در رابطه همچنين گاهى اين روشها توسط برخى از زندانيان پيشنهاد 
 .كردند با كليه متهمين و زندانيان از تمامى اين تجارب و روشها استفاده مى

 در جريان پيروزى و بالفاصله بعداز پيروزى انقالب، اولين گروهى كه دستگير شده و راهى زندانها گرديدند، افراد 
اين افراد تقريباً شامل اكثر بخشهاى طبقات حاكم از مقامات . ى رژيم سلطنتى بودندوابسته به رژيم گذشته و بقايا

 .شدند لشكرى و كشورى، قضايى و مجلسين سنا وشورا، امنيتى و بويژه مقامها و عوامل مختلف ساواك مى
ى داده است  و  برخى از اين افراد كسانى بودند كه گويا هنوز در خواب بوده و متوجه نشده بودند چه تحولى رو

دانستند و يا امكاناتى براى فرار به خارج از كشور نداشته و يا در اثر  وعده و وعيدهاى  يا خود را چندان گناهكار نمى
تعدادى نيز وجود داشتند كه حاضر به دربدرى و بى خانمانى در كشورهاى بيگانه نبودند و . لفظى اغفال شده بودند

 .فرار به خارج از كشور ترجيح داده بودنديا بهردليل ديگرى قرار را بر 
 با گسيل اينان به زندانها، دادگاههاى انقالب بكار افتاد و بدون رسيدگى كافى و بدون تشكيل دادگاههائى كه قبل از 
انقالب قول داده شده بود كه مورد قبول و رضايت مردم و جهانيان باشد، اغلب با يك محاكمه بى ضابطه و برق آسا 

و اعدامها شروع شد و هنگامى كه صداى آقاى مهندس بازرگان نخست وزير، آقاى بنى صدر، سازمانهاى محكوم 
حقوق بشر و كسان ديگر در اعتراض به اين اعدامها و دادگاهها در آمد و خواستار آن بودند كه به اينگونه روشها 

: ى خمينى در جواب به اين اعتراضها گفت خاتمه داده شود و نبايد افراد را بدون محاكمه واقعى اعدام كرد، آقا
بعداز اعدام اولين دسته از مقامات . مجرميت اينها مسلم است و همينكه احراز هويت بشوند براى دادگاه كافى است

يك طيف كه ظاهراً : رژيم گذشته وبراه افتادن ماشين دادگاه انقالب، دو جريان بكلى متفاوت بروز و ظهور كرد
گرفت و در بعضى از دستگيريها دست داشتند   انقالبى اسالمى، اسالمى نماها و چپ ها را در برمىبخشى از گروههاى

و افراد نفوذى و غيرنفوذى آنان در درون زندانها و دادگاههاى انقالب نفوذ داشتند و نيز افراديكه نسبت به بعضى از 
د، مرتب زندان و دادگاهها را بطرف خشونت مقامات رژيم گذشته بداليلى كينه شخصى و غيرشخصى پيدا كرده بودن

دادند و به دولت و مقامات انقالب و رهبرى اعتراض داشتند كه به اندازه كافى قاطع و  و اعدامهاى برق آسا سوق مى
كنند؟ شكنجه و اعدامهاى سريع بوسيله همين گروهها تجويز  انقالبى نيستند و چرا عوامل رژيم گذشته را اعدام نمى

نگامى كه نوبت به خود اين گروهها رسيد صدايشان در آمد كه واانقالبا، چرا اينهمه اعدامهاى برق آسا و ه. شد مى
كشت و كشتار و چرا اينهمه شكنجه متداول گشته و اينها چه دادگاهى است ؟ غافل از اينكه وقتى بى ضابطگى و بى 

خشى از دولت موقت و بويژه شخص مهندس گروه دوم كه عمدتاً ب. شناسد قانونى روش شد، دوست و دشمن نمى
گرفت، مخالف شكنجه و اعدامهاى بى ضابطه بودند و اعتقاد داشتند  بازرگان، بنى صدر و كسان ديگرى را در بر مى

تا جائى كه ممكن است بايد از اعدام جلوگيرى بشود و بجز مواردى خاص الزم است عفو عمومى شامل حال همه 
رهبرى انقالب نيز براثر فشارهاى گروه دوم، گاه و . ى، همه در بازسازى كشور شركت كنندبشود و با اتحاد و يگانگ

بيگاه حرفهايى كه دال بر عفو عمومى و حفظ ضابطه و عدالت در دادگاهها بود موافق نظر دسته اخير از زبان جارى 
فهماند كه هرچه  اره به آنها مىكرد، ولى از آنطرف با بازگذاشتن دست عوامل دادستانى، كميته و سپاه با اش مى

 .زودتر كار آنان را تمام كنند
 اين قبيل اعمال از يكطرف به خاطر ترس برگشت رژيم گذشته و از طرف ديگر به خاطر تحكيم پايه هاى قدرت 

همين فشارهاى گروه دوم براى رعايت عدالت و ضابطه و جلوگيرى از اعدامهاى بى . گرفت رژيم جديد صورت مى
اى در دست  و برق آسا به دستگاه رهبرى كه در صدد اسقرار حاكميت مطلق خود بود، خود تبديل به وسيلهرويه 

اين برخورد و تقابلها . عوامل مختلف دستگاه رهبرى براى پرونده سازى و قطورتر كردن پرونده براى اين گروه شد
دانستند، بويژه در رابطه با تقسيم و  نقالب مىدر رابطه با مسائل مختلف در بين گروهها و كسانيكه خود را وارث ا

رئيس جمهور وقت آقاى . گرفت و همچنان ادامه داشت توزيع قدرت و غنائم بدست آمده، روز به روز شدت مى
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بنى صدر مانع برخورد قهرآميز بين گروههايى از انقالبيون كه موافق رهبرى نبوده و خود را وارث حقيقى انقالب 
 .دانستند بود نيكه خود را طرد شده از انقالب مىدانستند و كسا مى

اى، كودتا عليه رياست جمهور و يا قول ديگر عزل رياست جمهورى كه نوع اخير نيز در حكم   سرانجام بنا بر نظريه
يكنوع كودتا عليه تمام بنيادهاى آزاديخواهى و ضابطه گسترى بود، زمينه تقابل قهرآميز فراهم گشت و از دهه دوم 

 بازداشتهاى وسيع و بى ضابطه شروع شد و عده زيادى كه اين بار از خود گروههاى مبارز و 60ادماه سال خرد
جو خشونت، ترس و وحشت انقالبى با فرمانهاى دستگاه رهبرى انقالب به عوامل . مدعى بودند به زندانها گسيل شدند

تا .  و شكنجه بر جامعه و درون زندانها حكمفرما شدآشكار گرديد و يكباره وحشت... دادستانى، مقامات كميته، سپاه و
كردند كه اين انقالب چون تحت نام دين و رهبر آن نيز مرجع تقليد و عارف و  آنزمان خوش باوران فكر مى

 .روحانى است، از مابقى انقالبهاى گذشته مستثنى است و در اين يكى ضابطه اساس كار است
ولى هنوز بعضى از گروههاى مسلمان . اى روبرو شدند ناگهان با وحشت بى سابقه اما با بروز اين خشونت ها، مردم 
بودند كه متوجه عمق مسأله نشده بودند و براى تحكيم پايه هاى قدرت رژيم ... چپ نما و روشنفكران مسلمان و 

كرد، با  مىحزب توده و اعوان و انصار وى كه نقش ستون پنجم را در جمهورى اسالمى بازى . كردند خدمت مى
ادعاى حمايت از خط ضدامپرياليستى امام و انقالب و دستگاه رهبرى، راههاى خشونت و قبضه كردن قدرت را 

با پيدا شدن و درست كردن بهانه و برداشته شدن مانع تهاجم قهرآميز . داد مستقيم و غيرمستقيم به آنان نشان مى
هاى ملى شروع شد  فردى و اجتماعى و تعطيل كردن روزنامههجوم به همه بنيادهاى آزاديخواهى و دفاع از حقوق 

و متعاقب آن گسيل مردم در سراسر كشور به زندانها آغاز گرديد و شكنجه، جو رعب و وحشت با چهره هاى 
 .گوناگون آشكار گرديد

 يكسره  يكى از اشتباهات ما در فهم و تحليل مسئله شكنجه و بى ضابطگى آن اين است كه گروهى همه گناه را
گويند كه اين آقاى خمينى بود كه مسبب اين جو خشونت و  كنند و مى متوجه دستگاه رهبرى و آقاى خمينى مى

اين گروهها بودند : گويند دانند و مى گروهى ديگر بر عكس، همه گناه را متوجه گروهها مى. ارعاب و اعدام گرديد
سير تحول اين خشونت  و روندى كه . شكنجه شدندكه موجب بوجود آمدن اين تقابل قهرآميز و جو خشونت و 

جمهورى اسالمى طى كرده تا به مرحله نهايى خود رسيده، در خور يك تحقيق مستقل است تا مشخص شود چگونه 
كم ريخته شده است و چه كسان و گروههايى خود از اولين پايه گذاران آن خشونت ها  پايه هاى اين خشونت كم

در اسناد و مدارك گروههاى آن زمان مطالبى در رابطه با اينگونه مسائل ذكر شده . اند ا بودهدر درون و برون زندانه
اين تحقيق . و در اين ميان بويژه اسناد مدارك و نشريات گروههاى چپ و چپهاى مسلمان، نكات مهمى را در بردارد

اعت و توان عملى برخوردار هستند بر كسانى كه از بض. طلبد از حوصله اين بحث خارج است و كار مستقلى را مى
عالوه برآن يكى ديگر از مسائل . فرض است كه اين تحقيق جداگانه را پيگيرى كنند و آنرا به سرانجام برسانند

اى كه بايد در باره آن تحقيق شود، جاانداختن و ترويج محاكمه ها و دادگاههاى انقالبى بود كه مورد تأييد  ريشه
آنها فكر (. از رژيم شاه)گرفت، زيرا قربانيان آنها دشمنان پيشين آنها بودند  قالبى قرار مىان-غالب گروههاى سياسى

. شود و سپس به سراغ ديگران هم خواهد رفت اى پذيرفته شود به مرور سنت مى نمى كردند كه اگر چنين رويه
عت بازجويى كرد و كشت، كار شود ظرف چند دقيقه و يا چند سا چنانچه وجدان اجتماعى بپذيرد كه انسانى را مى

ايكه از آن بدست آيد  اى از اين پژوهش ها بدست خواهد آمد و هر نتيجه محققاً تحقيق در خور مطالعه. تمام است
در روشنترشدن زواياى ايجاد جو خشونت و شكنجه و نيز سؤالهاى مطروحه در فصل اول اين نوشتار حائز كمال 

 .اهميت خواهد بود
  

 ر زندان روش برخورد د
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 در زندانهاى جمهورى اسالمى، عوامل دادستانى از تمام وسايل و روشهاى عملى شده و رايج در سازمانهاى امنيتى 
رژيم گذشته نظير ساواك، روش برخورد گروههاى چپ با افراد و مخالفين خود، روشهاى تجربه و آزمايش شده 

 يا يك گروه خاص است  و ديگران تحت نام نمايندگى سازمانهائى كه در آنها تمركز قدرت  در دست يك شخص و
عالوه برآن، روشهاى ابداعى ويژه، همراه با . كنند، استفاده شده و خواهد شد از وى و بنام وى اعمال قدرت مى

ريشه و اساس دستگيرى، شكنجه و زندان، . چاشنى مذهب و با تكميل كردن روشهاى گذشته بكار گرفته شده است
در به انقياد كشيدن افراد و ايجاد جو رعب و وحشت  در كل جامعه و در نتيجه سلطه بر ... ، اعدام و اعتراف گرفتن

براى به انقياد در آوردن زندانى، روشهاى مختلف را روى وى آزمايش كرده و سپس اثرات . ديگران نهفته است
فتاد، همان را تا حصول نتيجه ادامه خواهند كنند و هركدام كه بيشتر مؤثر و كارگر ا هركدام را جداگانه ارزيابى مى

زمانيكه جوانه هاى نتيجه ظاهر و آشكار شد، براى اغفال زندانى از روشهاى پيچيده مختلط تحبيب و تنبيه و . داد
آمادگى و يا آماده كردن زندانى براى توبه و اعتراف عليه خود، به دو دسته عوامل مختلف . گيرند ترس بهره مى

 :بستگى دارد
  روشهاى برخورد عوامل دادستانى با متهم و زندانى- الف 

  وضعيت و شرايط خود زندانى-  ب 

  
  روشهاى برخورد عوامل دادستانى با زندانى - الف 

  
شود تا زندانى را وادار كنند و يا وادار شود كه نسبت به اعمال انجام شده و نشده   بعضى از روشهائيكه بكاربرده مى

 :اف و توبه كند، بقرار زير استعليه خود اعتر
  
  ايجاد جو ترس و وحشت- 1 

براى ايجاد . كند  مهمترين وسيله براى اعتراف گرفتن از زندانى روشهائى است كه در وى ايجاد ترس و وحشت مى
حساسيت هركس نسبت به مسائل و نيز اهميتى كه وى . شود فرمول خاصى ارائه داد ترس و وحشت در افراد نمى

البته روشهايى عمومى وجود . به آنها دارد متقاوت است و ترس وى نيز بستگى به اين حساسيت و اهميت داردنسبت 
اما عوامل دادستانى هميشه درجه حساسيت و . شود دارد كه براى ايجاد ترس در افراد، غالباً از آن ها استفاده مى

ن هدف عوامل دادستانى، ايجاد جو عمومى ترس و مهمتري. كنند اهميت مسائل مختلف را بر روى افراد آزمايش مى
زمانيكه اين جو بوجود آمد، اعتراف گرفتن و واداركردن به توبه بميزان . وحشت در داخل و خارج زندان است

 .اى تسهيل و افزايش مى يابد قابل مالحظه
نگاميكه جو ترس بر آنان كنند و بيشتر اعمال مردم، ه  در جو ترس، مردم از روى تصادف و اتفاق منطقى عمل مى

هستند . ترس مانند هر عامل ديگر يك پديده در وجود و هستى ما است. مستولى است، غير ارادى و غير منطقى است
اند تا چگونه ترس را به ديگران القاء كنند تا آنان عامل اجراى نظراتشان  كه آموزش ديده... بعضى افراد سازمانها و 

شود و  دست به گريبان است ديگر خودش نيست، او آرام و قرار ندارد و بسويى رانده مىانسانى كه با ترس . باشند
 و اعجاز آن آگاهى "قدرت ترس"به اين علت است كه ديكتاتورها چون از . دهد كه او را بسوئى برانند اجازه مى

 برد مثل انسان مستى است كسيكه در حالت ترس بسر مى. كنند دارند، از آن براى رسيدن به اهداف خود استفاده مى
كند و فرار از  كه فكر و منطق  خود را از دست داده است و لذا فقط از روى تصادف و اتفاق منطقى عمل مى

 .العمل طبيعى يك چنين انسانى است واقعيات عكس
. اند جسته بدين خاطر از دوران هاى بس گذشته تا به امروز، سلطه گران از ايجاد جو ترس در ديگران هميشه سود 

شكنجه كردن با انواع و اقسام وسايل از قبيل شالق زدن با كابل به كف پا زدن، اعدامهاى مصنوعى، چشم بستن، 
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توهين كردن، در سلول انفرادى انداختن، توهين كردن در مقابل دوستان و بستگان، برچسب هاى مختلف زدن، در 
و ... ادهاى مختلف از قبيل سيگار، ترياك، چاى و قهوه مضيقه هاى خوراكى، آشاميدنى و سوء استفاده از اعتي

اينها همه روشهايى است كه بطور . روانى از وسايل ايجاد ترس هستند- قراردادن همه اينها بعالوه فشارهاى روحى
آزمايش و تجربه كردن اينكه كداميك از اينها در هر فرد و شخصيتى . كم و زياد در همه جا متداول و رايج است

-بدليل شرايط مختلف روحى.  واقع خواهد شد، در نزد عوامل دادستانى از اهميت فوق العاده برخوردار استمؤثر
اى توان ايستادگى دارد و در برابر بعضى ديگر و يا از  روانى، هر انسانى در مقابل بعضى از آن روشها تا مرحله

كشيدن سيگار و يا كم و زياد شدن غذا عنان اختيار از كسانى حتى در مقابل ن. اى به بعد به زانو در خواهد آمد مرحله
باور كردن اين مسئله كه مگر ممكن است كسى به خاطر غذانخوردن و ننوشيدن چاى و يا قهوه، . كف مى دهند

كنند،  نكشيدن سيگار بزانو درآيد، براى كسانيكه در شرايط آزاد بسر مى برند و با فراغ بال اين مسائل را مطالعه مى
ولى نويسنده خود شاهد و ناظر بوده است كه دادن يك نخ سيگار، چند حبه قند، يك فنجان .  مشكل استكمى

 .در آن شرايط سخت و تنهايى، چه اثرى برروى زندانى داشته است... چاى يا قهوه و
نوع اعتراف و  كسانيكه بهر دليل ترس و وحشت بر آنها غلبه كرد، براى رهايى و نجات جان خود به سادگى آماده هر

در بعضى شرايط و بعضى از موارد، براى ايجاد ترس و توبه و اعتراف . شوند توبه از اعمال كرده و ناكرده خود مى
. كنند اند، استفاده مى گرفتن از روش روبروكردن دوستان همرزم، هم حزب و يارانى كه قبال با هم همكارى داشته

كنند كه نسبت به  قه هاى ضعيف و ناآگاه را پيدا كرده، آنها را وادار مىدر اين روش، حلقه و يا حل: بدينطريق كه 
اند و بعدازاينكه سرنخى گير آوردند اين  اعمال دوستان خود تك نويسى و يا اعتراف كنند، چه كارهايى انجام داده

ديمى را بجان هم كنند تا اعمال خود را فاش كنند وبدينطريق هم ياران و دوستان ق دوستان را با هم روبرو مى
در چنين مواردى و براى چنين اشخاصى، اعتراف و . كنند اندازند و هم از اعمال و افكار آنها اطالع حاصل مى مى

 .كند توبه كردن، آخرين شانس است كه شخص اسير دربند در دنياى تاريك براى رهايى خود آنرا آزمايش مى
  
  
  
 ه رو كردن كارهاى خالف شرع و عرف گذشت- 2 
  

 ديگر از روشهاى ايجاد ترس و وحشت بخصوص در دل افراد انقالبى، روكردن كارها و اعمالى است كه وسيله اين 
افراد و يا با مباشرت آنها انجام پذيرفته است و اين اعمال و كارها، از آن قبيل كارهايى است كه در نزد افكار 

 .عمومى مذموم، خالف شرع و عرف جامعه شناخته شده است
 قبال توضيح داده شد كه اشخاص و گروههاى مختلف انقالبى در دوران عسرت و يا حتى بعدازپيروزى انقالب، 
زمانيكه هنوز ظاهراً همه با هم يكى هستند، دست به انجام اعمال و روشهايى مى زنند كه ممكن است براى آنها 

اما انجام آن اعمال و روشها  در نزد افكار . باشندتوجيهى داشته باشند و يا يكنوع مجوز از بعضى از رهبران گرفته 
ترور كردن، حكم قتل پنهانى صادر كردن، جعل و : عمومى و عرف جامعه مذموم و پست شناخته شده است مانند

اين گروهها و اشخاص هنگاميكه انقالب پيروز ... . تقلب كردن ،برچسب و تهمت زدن، دزدى كردن، دروغ گفتن و 
براى حفظ و حراست و تحكيم انقالب دست به انجام همان كارها و روشهاى خالف اخالق و عرف شود ظاهراً  مى

و حتى . جامعه مى زنند، ولى در حقيقت، هدف اصلى از انجام آن كارهاتفوق خود بر سايرين و يا حذف آنها است
 آنها مى زنند و آنرا به گاهى براى حذف كردن بعضى از انقالبيون و اشخاص صاحب نفوذ در جامعه دست به ترور

 .گردن وابستگان رژيم گذشته و يا مخالفين خود مى اندازند
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 در اين زمان چون هنوز ظاهراً اختالفى در ميان نيست، در مواردى هم كه اختالفى موجود است، هنوز در سطح 
ى تابع آن از انجام اين رهبرى و ساير ارگانها. عموم مردم ظاهر نشده است و همه زير فرمان دستگاه رهبرى هستند

آورند و حتى اگر بعضى از اعمال انجام شده آشكار  قبيل اعمال خالف عرف و اخالق جامعه حرفى به ميان نمى
گشت و ممكن نشد كه انجام آن عمل مكتوم نگاه داشته شود، خود آن گروهها با كمك و نفوذ دستگاه رهبرى، آن 

آورند و يا اينكه  كنند و از مجريان آن حرفى به ميان نمى مختوم اعالم مىقبيل پرونده ها را به نحوى ماست مالى و 
از طرف ديگر رهبرى و سازمانهاى اطالعاتى وى، با اشاره رهبر و با شناختى كه از . كنند آنها را بى گناه قلمداد مى

وهها انجام شده و باعث ديگر انقالبيون و اشخاص با نفوذ در جامعه دارند، با همين اعمالى كه توسط اشخاص و گر
تقويت و تحكيم قدرت رهبرى و پايه استقرار و استمرار ديكتاتورى گشته است، دست به پرونده سازى عليه مجريان 

سپس هر . دارند اى عليه شان در دست خود نگاه مى زنند و آنها را بعنوان حربه اين قبيل اعمال براى روز مبادا مى
اى آنها را دستگير كرده و يا  ى از ناحيه اينان احساس كنند، با روش پيچيده و زيركانهزمان كه صالح بدانند و يا خطر

كشند و عامالن، كه در اين موقع ديگر امكان در آمدن صدايشان و رساندن آن به جامعه برايشان وجود ندارد و  مى
كارها با مباشرت و يا بوسيله ما اين درست است كه آن : اند، ديگر ممكن نيست به جامعه بگويند چون بى حيثيت شده

انجام پذيرفته است، اما انجام آن ها با اشاره و موافقت فالن و بهمان رهبر و يا فرد بوده و توجيه مذهبى و يا 
اين است كه تنها راه نجاتى اگر برايشان متصور باشد، كه غالباً احتمال آن . تشكيالتى آن در دست اينان بوده است

سپس دستگاه رهبرى، .  توبه و تقاضاى عاجزانه طلب بخشش از گناهان از مقام معظم رهبرى استكم است، اعتراف و
گرداند و  براى خاموش كردن صداى آن مسئله در جامعه و يا براى پاسخگويى به جامعه، آن پرونده ها را آشكار مى

شكار كردن آن پرونده ها توسط لذا چون انجام آن كارها، خالف اخالق عرف و قانون در جامعه بوده است، با آ
كند  دستگاه رهبرى است كه توده ناآگاه برانگيخته شده، به وجود چنين رهبرى آگاه و عدالت خواه افتخار مى

وبراى احقاق حق خون هاى ريخته شده ديگران و دفاع از حريم مقدس اخالق و دين، صلوات و درود برايش 
 .فرستند مى

، اخالق و دين در جامعه، وقتى كارشان با دستگاه رهبرى انقالب به اين مرحله  عاملين اين كارهاى خالف عرف
از يكطرف رهبر كه بصورت . گيرند آيد و از همه طرف در منگنه قرار مى رسيد، ناقوس پايان كارشان به صدا درمى

 در زندان به عوامل بت و يا مركز ثقل جامعه در آمده است، اگر خداى ناكرده اينان بخواهند برعليه چنين رهبرى
دادستانى كه اغلب جوانهاى پرشور و احساساتى، كه تابع بى چون و چراى رهبر هستند حرفى بزنند، تنها كينه و 

اند و در  كنند و چون خود اينان عامل اين بت ساختن و مطلق كردن ها بوده نفرت آنها را نسبت بخود تقويت مى
اند، حال چگونه ممكن است بگويند كه بت و يا  كرده ين رهبرى عمل مىگذشته ظاهراً به نمايندگى و با مجوز هم

از طرف ديگر عوامل دادستانى در لباس دوستى با وعده و وعيدهاى . مركز ثقل خودشان نيز نادرست بوده است
قام گذشته و كنند كه اگر اعتراف و توبه كنند، هم رهبر آنها را خواهد بخشيد و به رتبه و م مختلف به اينان القاء مى

باالتر از آن خواهد رساند و هم خود را از اين مهلكه نجات داده و هم انقالب را از دستبرد مخالفين، معاندين، 
حفظ خواهند كرد و الجرم اينان در آن دنياى بسته و تاريك سلول زندان، تنها راهى كه برايشان ... اجانب و 

رهاى نادرست گذشته توبه و چنان وانمود كنند كه اين اعتراف و توبه ماند اين است كه عليه خود اعتراف و از كا مى
اند و بعد هم از رهبر  از روى كمال آزادى و اختيار بوده است و با فكر كردن بر اعمال گذشته به اين نتيجه رسيده

 خواننده براى روشن شدن مطلب اخير، به ذكر يك مثال قناعت كرده و قضاوت را به خود. تقاضاى عفو بنمايند
 :نمايم واگذار مى

 بعداز دستگيرى سيد مهدى هاشمى و دارودسته وى، روزى با ماشين يكى از بچه هاى حزب اللهى به جائى مى 
از جمله اخبار آن روز  قرائت كيفر خواست سيدمهدى هاشمى . راديو ماشين روشن بود و اخبار پخش ميكرد. رفتيم



61  

هنگاميكه دادستان شروع به خواندن كيفرخواست . انى انقالب ارتش بودو ياران وى توسط آقاى رى شهرى، دادست
كرد به خود جلب كرد و با دقت هر دو به كيفرخواست  كرد، توجه آن دوست حزب اللهى را كه رانندگى نيز مى

بعداز ختم كيفرخواست، آن دوست حزب اللهى كه ظاهراً يكى از طرفداران سيد مهدى بود به . كرديم گوش مى
آيا شما از اين كيفرخواست چيز نادرست و خالفى دستگيرتان شد؟ من كه هرچه دقت كردم از آن :  گفتمن

كنند، در  چيزى نفهميدم و هرچه فكر كردم ديدم سيد مهدى كارى نكرده است و اينها برايش پرونده سازى مى
رخواست، آقاى سيدمهدى مرتكب براساس اين كيف. كنيد مسئله اينطور نيست كه شما تصور مى: جواب به او گفتم

وى دست به جعل و تقلب در اسناد، اختفاى اسلحه، . اعمال بس بزرگ خالف شرع، عرف، اخالق و قانون شده است
آن جوان حزب اللهى . زده است... مباشرت و ارتكاب به قتل قبل و بعداز انقالب، ترور، پرونده سازى عليه ديگران و 

اگر در انقالب و براى انقالب اينها جرم است ما همه مرتكب چنين اعمالى . ستاينها كه گفتى چيزى ني: گفت
در پاسخ . ايم شده... ايم، بسيارى از ما مرتكب جعل اسناد، اختفاى اسلحه، ترور، از ميدان بدركردن اين و آن و شده

كن بود آنرا علنى اعالن كنيد وبه زديد، آيا مم آيا هنگاميكه شما دست به اين قبيل كارها مى: به اين مطلب به او گفتم
پس : به او گفتم. طبيعى است كه خير: جامعه بگوئيد كه براى حفظ انقالب بايستى دست به اين قبيل اعمال زد؟ گفت

دهيد اين است كه انجام اين قبيل اعمال در جامعه  معناى اين كار كه شما آن را مخفى از جامعه و در خفا انجام مى
زيرا وقتى انجام كارى عرفى، اخالقى، شرعى و قانونى .  و اخالق، شرع و دين و قانون استمذموم و خالف عرف

دهند و انجام آن  بود، نيازى به مخفى كردن آن در جامعه نيست و مجريان، آنرا بطور آشكار و علنى انجام مى
سئله تنها مختص سيدمهدى اين م: سپس به او گفتم. براساس بنيادهاى اخالقى و قانونى در جامعه پسنديده است

براى فردفرد شما و به جهت انجام چنين كارهايى برايتان پرونده . هاشمى نيست، بلكه براى همه افراد مانند اوست
درست شده است و تمام اين كارها در آن پرونده ضبط گرديده است و هروقت كه الزم باشد و صالح بر آن قرار 

سيله هركه را كه بخواهند و يا از ناحيه او خطرى احساس كنند، وى را حذف گرفت، آن را رو خواهند كرد و بدينو
اند، گروهها و اشخاص  زده اند كه دست به اين قبيل اعمال مى اين تنها سيد مهدى و گروه وى نبوده. خواهند كرد

در دوران بعداز تنها آشكارشدن آن اعمال ) 50. (اند ديگر نيز براى به قدرت رسيدن، دست به اعمال مشابهى زده
رهبر هوشيار و . پيروزى انقالب، بستگى به شرايط آن گروه و اشخاص در جامعه و در رابطه با رهبرى و انقالب دارد

گويد تا آن را مخفيانه انجام دهند تا اگر بعداز انجام، آن  زيرك، اوامر خود را با ايماء و اشاره به پيروان خود مى
شكلى پيش آورد، گناه آن را متوجه عامل و نه شخص و يا مقام دستوردهنده آن مسئله اتفاقى علنى گشت و يا م

 .گردانند
  
  دام سازى- 3 

  
 از ديگر روشهائى كه بعداز پيروزى هر انقالبى براى استقرار كامل ديكتاتورى و حذف هر نوع مخالفى بويژه 

اند و يا در  رعمومى از موقعيتى برخوردار بودهمخالفانى كه خود از داعيان انقالب بوده و يا در نزد جامعه و افكا
اند، بى حيثيت كردن  دستگاه جديد براى خود موقعيتى كسب كرده و با هيأت حاكمه و دستگاه رهبرى مخالف شده

اين روشى است كه از گذشته هاى دور تا به امروز در اكثر جوامع . و حذف آنها از طريق دام و پرونده سازى است
بمنظور از صحنه خارج كردن بعضى از افراد و شخصيتها، .  هدفهاى خاصى اعمال گرديده استبراى رسيدن به

ها، به داليل ضعف هاى اخالقى،  برايشان پرونده سازى كرده و يا دامى در سرراهشان قرار داده و هنگاميكه آن
ده و با آن پرونده كه ظاهراً يك در دام آن تله گرفتار آمدند، از آن دام پرونده مورد نياز ساخته ش... احساسى و 

 .دهند پرونده واقعى است، آنها را از حيز انتفاع انداخته و بدينطريق خود را از دست آنها نجات مى



62  

 دولتها و بويژه بخشهاى اطالعاتى و امنيتى آن، در مواقع خاص و براى حذف يا معامله و يا بى حيثيت كردن 
رسد، از طريق دام و  ر به حذف آشكار آنها نيستند و يا راه ديگرى بنظرشان نمىمخالفينى كه ظاهراً بداليل خاصى قاد

كنند اول شخصيت فرد و يا گروه را لكه دار كرده و در مرحله بعد به حذف كامل وى اقدام  پرونده سازى سعى مى
ى از اين دامسازى اگر هركسى به اطراف خودش و تجربه هاى دوران زندگيش نگاه كند، مى تواند نمونه هاي. كنند

ها و قراردادن تله در سرراه شخصيت ها و بعضى از افراد را پيدا كند كه بدين طريق آنها را ملكوك و از ميدان بدر 
در رابطه با جاسوسى و ضدجاسوسى اين نوع از دامسازيها بسيار .  اند كرده و يا فيزيكى از قيد حيات راحت كرده

 طول تاريخ بشر و بخصوص در دو قرن اخير بسيارى از دامسازيهايى كه در در. رايج و به كرات ديده شده است
كشورهاى مختلف و جوامع گوناكون بوقوع پيوسته وبعدها راز آنها از پرده بيرون افتاده است، بصورت كتاب 

 .داستان، فيلم، نمايشنامه و گزارش درآمده و گهگاهى بعضى از آنها در صدر اخبار قرار گرفته است
گاه رهبرى اگر از ناحيه افراد وشخصيتهاى معتبر و مقبول جامعه و يا كسانيكه در بين گروهها و بخشهايى از اقشار  دست

اند احساس خطر  مختلف جامعه صاحب اسم و رسمى شده و يا با برخوردارى از موقعيت انقالب امكاناتى بهم زده
 انقالبهاى مختلف با توجه به شرايط زمانى، مكانى پرونده سازى در. كند كند، غالباً از اين روش استفاده مى

برخوردارى از پشتوانه هاى مختلف ايدئولوژيكى، عقيدتى، دينى و فرهنگى بصور مختلف و اشكال گوناگون بوده 
 :شود آنها را به دو دسته عمده تقسيم كرد است كه در اين رابطه مى

  انقالبهاى ماركسيستى -  

   انقالبهاى مذهبى و دينى-  
  

  انقالبهاى ماركسيستى

  
 انقالبهائى كه با پشتوانه ايدئولوژى ماركسيستى پيروز شده و يا بعداز اينكه انقالب در كشور پيروزى بدست آورده، 

دام گستردن و پرونده سازى براى مخالفين تحت عناوين خيانت به . ايدئولوژى ماركسيستى حاكميت يافته است
يدئولوژى ماركسيستى، برگشت به زندگى بورژوائى، جاسوسى به نفع بيگانه و بر ضد حزب طبقه كارگر، خيانت به ا

طبقه كارگر، توطئه عليه حزب و دستگاه رهبرى انقالب، توطئه وبراندازى حكومت طبقه كارگر، همدستى و همكارى 
ونه دام و پرونده سازيها، در اينگ. با كشور ثالث عليه طبقه كارگر و از اين قبيل دامسازيها رايج و شايع بوده است

 . كنند را بنا به موقعيت شخصيت مورد نظر در اجتماع، چاشنى آن كرده و مى... اغلب سكس، دزدى، اختالس و 

 در دوران استالين با پرونده سازيهاى گوناگون، دسته دسته افراد حزبى و انقالبى را دستگير كرده و سپس با وعده 
اى   به بهانه اينكه به صالح حزب طبقه كارگر است، كه به موارد مذكور در پروندهعفو و بخشايش از جانب رهبرى و

كه تشكيل و اعالم شده است اعتراف كنند، بسيارى از آنها را وادار به اعتراف و توبه نسبت به كارهاى ناكرده خود 
شدند و ديگر فرصت  ام مىكردند و سپس بعداز اعتراف در پيشگاه جامعه بسيارى از آنها راهى جوخه هاى اعد مى

با كمك اين نوع پرونده سازيها كه در زمان استالين به اوج . دادند كه حقيقت را بازگويند هيچ امكانى را به آنها نمى
خود رسيد، دست به تصفيه هاى وسيع در اتحادجماهيرشوروى و در بين تمام احزاب سوسياليستى كشورهاى اقمار 

 . زده شد

 پرونده سازى در دوران استالين بويژه بعداز فروپاشى حكومت سوسياليستى در شوروى و  در رابطه با دام و
اما چون . كشورهاى اقمار آن، كتابهاى بسيارى نوشته شده كه در آنها بسيارى از آن دامسازيها آشكار گرديده است

كسانى كه مايل به اطالع و هدف از اين نوشتار تحقيق و بررسى اين روش براى حذف مخالفين در آن دوران نيست، 
 .توانند به كتابهائى كه در اين زمينه نوشته شده است رجوع كنند تحقيق بيشترى در آن دوران هستند، مى

  



63  

  انقالبهاى مذهبى

  
 انقالبهائى كه تحت نام دين و پشتوانه مذهبى نضج گرفته و پيروز شده وبا نام دين حكومتى را بنا نهاده است، نظير 

و انقالب اسالمى ايران، دام و پرونده سازيها با توجه به مذهب و اعتقادات مذهبى ... يعى عباسى، صفوى انقالب ش
اللَّه، بدروغ خود را  مخالفت با اميرالمؤمنين، مخالفت با امام، قيام برعليه خليفه رسول: مردم عبارت بوده است از 

تله سازيها و انداختن شخصيتهاى برجسته در يك چنين اين نوع . منتسب به امام و خاندان پيامبر كردن و غيره
ولى در انقالب اسالمى ايران دام و . دامهائى بقصد حذف فيزيكى آنها، بيشتر در انقالب شيعى عباسى رايج بوده است

مخالفت با حكومت امام زمان، مخالفت با حكومت خدا، دين و رسول، مخالفت با امام : پرونده سازيها تحت عناوين
ينى، مرتد، مفسد و محارب و باغى، رشوه خوارى، همكارى با رژيم گذشته و يا ساواك، لواط، زنا و روابط جنسى، خم

اين تله و پرونده سازيها در جمهورى اسالمى در دومرحله جداگانه انجام پذيرفته . است... جاسوسى بنفع بيگانگان و 
 :است

افراد برجسته و كسانيكه داراى موقعيت اجتماعى هستند و جذب  مرحله اول اين پرونده و دامسازيها، شامل حال 
شود كه ممكن است در آينده در سلك مخالفين در آيند و يا حتى بعضى از  كامل رژيم نشده و يا احتمال داده مى

ند، مقامات خود رژيم كه احتمال بروز مخالفتى از آنها در آينده ميرود و يا پاى خود را از گليم خويش درازتر كن
شود و هرزمان كه  جهت بى حيثيت و ملكوك كردن چهره آنان در جامعه، براى همه اينان پرونده و دامسازى مى

الزم باشد با روكردن اينگونه پرونده ها و تبليغ بر روى آنها بوسيله دستگاه عريض و طويل تبليغاتى خود، از آنان 
كنند و يا اگر ديگر  اراده خويش تبديل مى  يا به عامل بىشود و سپس يا آنها را بطور كامل حذف و هتك حيثيت مى

خيلى معزّز و محترم باشند از آن پرونده ها در خاموش كردن و واداركردن آنها به ادامه همكارى سود خواهند 
 . جست

ستشان را  اغلب انسانهائى كه عموماً درگذشته ضعفهايى داشته و يا هنگاميكه در انقالب پست و مقامى پيدا كرده و د
در انقالبهايى كه رهبرى . اند اند، وسوسه شده و مرتكب كارهاى خالف اخالق، قانون، شرع و عرف شده باز گذاشته

اى معدود متمركز است و در برابر مردم و يا هيچ ارگانى مسئول و پاسخگو نخواهند  آن در دست يك فرد و يا عده
ال عمومى و دولتى تجاوز به حقوق و اموال ديگران، بود، دست بسيارى از دست اندكاران در تاراج امو

سرازيركردن درآمدهاى كالن به جيب خود و يا وابستگان از طريق زدوبند، به ثمن بخس خريدن يا فروختن اموال 
اى، گرفتن امتيازهاى مهم انحصارى، گرفتن  اى، تصاحب زمين هاى موات و دولتى و مصادره دولتى و مصادره

ت نامهاى صورى مختلف، زدوبند باشركتها و پيمانكارى هاى داخلى و خارجى، گرفتن ارزهاى دولتى تح
كميسيونهاى مهم در رابطه با خريدهاى دولتى و بويژه خريدهاى خارجى، واريز كردن پولهاى دولتى و سپرده هاى 

را براى مرتكبين آن باز است و اين اعمال پرونده و دام سازى ... مردم بحسابهاى شخصى و بردن سودهاى كالن و 
عالوه بر مسائل شرح داده شده از مسائل جنسى و در مواردى وابستگى به رژيم گذشته و . كند خيلى آسان مى

توان گفت كه بحق، جمهورى اسالمى در دام گذارى و  در حقيقت مى. جاسوسى به نفع بيگانگان استفاده شده است
، مسائل جنسى و جاسوسى، يد طوالئى پيدا )51(ادفهاى ساختگى پرونده سازيهاى رشوه خوارى، ترور اشخاص با تص

 .كرده و سال بسال آنرا پيچيده تر و تكميل تر كرده است
 مرحله ديگر استفاده كردن از دام و پرونده سازيهاى مختلف بويژه در درون زندانها و بقصد گرفتن اعتراف و وادار 

ساختن پرونده و اعتراف گرفتن از يك زندانى كه در درون .  استكردن زندانى به توبه، بشدت رايج و معمول بوده
در . زندان هاى انقالب از هرگونه امكان دفاع از خود بدور است، خيلى ساده تراز وضعيت و شرايط غيرانقالبى است

حقيق اين رابطه جمهورى اسالمى براى آندسته از زندانيانى كه قصد پرونده سازى برايشان داشته است، دست به ت
گذشته هاى دور آنها زده و بويژه در اين رابطه از كسانيكه در گروههاى انقالبى و از مخالفين رژيم گذشته بوده و 
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و يا وسيله ... اطالعاتى در مورد آن زندانى داشته و يا از پرونده هاى ساواك و ساير ارگانهاى اطالعاتى گذشته و 
شود و چون انسانها عموماً  همه اينها براى  پرونده سازى استفاده مىدوستان خود آنها اطالعاتى كسب كرده كه از 

جايزالخطا هستند و در دوران زندگى و يا عهد نوجوانى و جوانى ممكن است خطايى در رابطه با مسائل جنسى 
ست گذرد، در بعضى مواقع از آن رابطه ها مدعى خصوصى در كرده باشند و با وجود اينكه ساليان دراز از آن مى

. آورند سازند و شاهدانى نيز براى آنها تراشيده و به صحنه هاى دادگاه مى كرده و پرونده قطورى براى متهم مى
طبيعى است، اگر كسى در گذشته ضعفهاى اخالقى داشته و ياكارهاى خالف عرف شرع و قانون مرتكب شده باشد، 

دن چاشنى ترس از مجازات و كيفر زندانى، به حال كه در زندان هست با برجسته كردن اين ضعفها و اضافه كر
 .شود در قبال چشم پوشى از آنها هرچه را از او بخواهند اعتراف و از گذشته خود توبه كند سادگى حاضر مى

اند منحصر   مسئله وادار كردن به توبه و اعتراف عليه خود تنها به افراديكه در گذشته خالف و يا ضعف اخالقى داشته
كه شامل حال كسانى هم كه بهردليل در بازجوئى ها و در رابطه با عوامل دادستانى ضعفى از خود نشان شود، بل نمى
اين مسلمانان و حاميان دين حتى تحقيق خود را به اطاق خواب افراد نيز معطوف داشته و با . اند نيز شده است داده

مقامات اطالعات در . اند يز فيلم تهيه كردهنصب دستگاه فيلمبردارى از روابط جنسى و خصوصى بعضى از افراد ن
منزل يكى از مديران شركتهاى اتوموبيل سازى با تعبيه دستگاه فيلمبردارى در اطاق خواب وى، تمام روابط وى را با 
خانمى كه بنا به گفته مطلعين صيغه وى بوده است فيلمبردارى كرده و بعداً آنرا بعنوان سند زناكارى وى در اختيار 

اش پرزور بوده،  ولى چون طرف سمبه. چرخيده است ند و اين فيلم بين خواص جهت تماشا دست به دست مىداشت
يكى از متهمين به نويسنده اظهار داشت اگر با اينها كنار . توانسته بود كه از دادگاهى شدنش جلوگيرى بعمل آورد

در يك چنين مواردى طبيعى . ام من زنا كردهنمى آمدم، مى خواستند كه نسبت زنا به من بدهند و اعالن كنند كه 
است كه زندانى ديگر توان ايستادگى نخواهد داشت و حاضر به هر نوع اعترافى عليه خود خواهد شد و بسادگى 

در اينگونه موارد و پرونده سازيها رژيم جمهورى اسالمى . توبه و از گذشته خود اظهار ندامت و پشيمانى خواهد كرد
 :الب، به اصطالح مثل كبوتر دو برجه عمل كرده استو دادستانى انق

  
  قضاوت در رابطه با دوستان و همكاران خود- 4 

  
 موارد زيادى مشاهده شده است كه وقتى  فرد و يا افرادى از خودى هاى رژيم به اين قبيل اعمال و مسائل جنسى 

اند، مقامات دادستانى و  سئله را آشكاركردهاند و اتفاقى آن مسئله رو شده است و يا كسان ديگرى آن م دست زده
اند و حتى كسانى را كه موجب  جمهورى اسالمى بالفاصله تمام كوشش خود را در خاموش كردن آن بكار برده

آقاى دكتر حسن آيت هنگاميكه در . شود در اينجا به دو نمونه اشاره مى. اند اند، مجازات كرده آشكار كردن آن شده
نان در آموزش و پرورش مشغول تدريس در دبيرستان دخترانه بوده است، به دخترى تجاوز رژيم گذشته در سم

بعداز انقالب . كرده كه پرونده در آن زمان برايش تشكيل شده است و به همين علت از آنجا اخراج گرديده است
كه از روشدن و عمومى آنها نيز كوشش كردند . اين پرونده مجدداً آشكار گرديد و به اطالع سران مملكتى رسيد

. در صورتيكه نظير همين مسئله در مورد ديگران به اعدام آنها منجر شده است. شدن آن جلوگيرى بعمل آورند
بچه هاى . مورد ديگر در رابطه با آقاى معاديخواه وزير ارشاد اسالمى در زمان صدارت آقاى مهندس موسوى است

بعد كه مسئله آشكار . انجام عمل جنسى دستگير و بازداشت كرده بودندسپاه، آقاى معاديخواه را با خانمى در حين 
روزى از . گرديد، تنها كارى كه با وى كردند اين بود كه او را وادار كردند كه از وزارت ارشاد اسالمى استعفا بدهد

ئله معاديخواه زديم، اين مس  ى  در حياط زندان قدم مى-روز ها در زندان قزل حصار هنگاميكه با آقاى حسين م
آقاى معاديخواه حتى قبل از انقالب نيز : مطرح شد و من از وى پرسيدم كه نظرشما در اين مورد چيست؟ وى گفت

اما به . دنبال اين قبيل اعمال و كارها بود و اين اولين بار نبوده است كه وى مرتكب انجام چنين عملى شده است
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غه كردند و كسانى راكه دست به آشكار كردن آن زده و موجب تضعيف وى ترفيع مقام داده، مسئول بنياد نهج البال
يكى از جوانان حزب اللهى را كه در رابطه با . شده بودند به زندان محكوم كردند) 52(حزب جمهورى اسالمى 

سخ ايد؟ او پا افشاى مسئله آقاى معاديخواه زندان كرده بودند، به آقاى الجوردى مى گويد چرا مرا زندان كرده
فقط اين چند مورد را براى نمونه عنوان كردم و اال . اى همين براى تو بس كه موجب تضعيف حزب شده: دهد مى

 .اين قبيل موارد آنقدر زياد است كه اگر جمع آورى شوند خود كتاب قطورى خواهد شد
  
  قضاوت در رابطه با زندانيان و مخالفين- 5 

  
يا خيلى كوچكتر از آن، هنگاميكه براى يك مخالف و يا كسانيكه با رهبرى و  همين قبيل موارد كه قبال ذكر شد و 

ترين مسأله جنسى را مطلع  گرفتند، اتفاق افتاده بود و يا از گذشته يك زندانى جزئى حاكميت رو در رو قرار مى
دام سر راه وى قرار در لباس دوستى و كمك : شدند، براى آن كه آنرا تبديل به مسئله زنا بكنند بعناوين مختلف مى
گفتند اشكالى ندارد، بگو يكبار  دادند و براى اينكه از او حرف بكشند كه به اعتراف وى منجر شود، مثال به او مى مى

سپس از همين موارد پرونده زنا تشكيل ... اى و يا  اى و يا حداقل دستى به سروروى وى كشيده زنى را بوسيده
و زندانى كه از هيچ حقوق دفاعى برخوردار نبود، .  تراشيدند آمد برايش مى ىشد و شاهدانى نيز اگر الزم م مى

الجرم براى فرار از آن مسائل و گاه راحت كردن خود و حفظ آبرو، حاضر به اعتراف عليه خود شده و توبه را بر 
كار كرده، آبرو و در بعضى مواقع اين قبيل پرونده ها را در افكار عمومى جامعه آش. ايستادگى ترجيح داده است

وقاحت را گاهى به حد اعالى خود رسانده، بخشهائى از . دادند حيثيت خانواده و بستگان و نزديكان وى را بر باد مى
 :بعنوان مثال به نمونه زير توجه كنيد. اند پرونده متهم را استخراج كرده و بصورت كتاب انتشار داده

ه و ناشر آن دادگسترى جمهورى اسالمى ايران، شوراى عالى قضايى  كه پديدآورند1359 اسنفد 14 دركتاب غائله 
 :در مورد سرگرد دلشاد تهرانى چنين آمده است. است

اين آقا دلچسب تر از .  پس از سرهنگ فرسنداج به فرماندهى گارد گماشته شد- سرگرد دلشاد تهرانى -  ج " 
اى اين آقا  گزارش بسيار محرمانه.  ناهنجار داشتسرهنگ بود، چون ظاهرى آراسته و متدين و باطنى بس آلوده و

 :را چنين معرفى مى نمايد
 . در يك خانواده مذهبى در تهران در خيابان اميريه، خيابان فرهنگ متولد شده است- 1 
 . شناسند  سراى فرهنگ و خيابان بوذرجمهرى، نمايشگاه داران و دالالن اتوموبيل او را خوب مى- 2 

 . پاتوق دلشاد خيابان جمشيد و شهرنو بود قبل از ازدواج- 3 
 . نوهد است 23 از پرسنل قديمى تيپ - 4 
 . ساله تجاوز نموده13 در يك مأموريت نظامى در نقده به يك دختر 1341 در سال - 5 
 .بوده است...  در جوانى - 6 
 .اند داشته...  عوامل قديمى باشگاه كيان، بخصوص مهدى لحافدوز با وى روابط - 7 
 . قبل از انقالب خبرچين ضد اطالعات تيپ بود- 8 
 . در جريان كاروانسراسنگ، عضو فعال و بهمين جهت سى هزار ريال از ساواك دريافت نموده است-9 
 بالفاصله پس از انقالب رنگ عوض كرده سرپرست كميته پاكسازى تيپ شد كه كليه سوابق پليد خود را از - 10 

 . داردپرونده ركن دوم اطالعات بر مى
 از امكانات شغلى خود بعداز پيروزى انقالب استفاده كرده و يك اتوموبيل بنز سوارى طاغوت به قيمت بسيار - 11 

 )53 (".نازل و قسطى خريدارى مى نمايد
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 بعداز خودكشى و يا خودكشى كردنش، وى را شخصى عاشق و دلسوخته امام و نمونه بارز يك نظامى 1367 در سال 
 :كنند معرفى مى... ذر از ماديات و انقالبى و برح

سرهنگ تهرانى از افسران دلسوز متهعد و از جان . سرهنگ دلشاد تهرانى، افشاء كننده كودتاى نوژه در گذشت" 
يكى از همكاران او در گفتگويى با خبرگزارى جمهورى اسالمى در مورد تعهد كارى و . گذشته ژاندارمرى بود

پايبندى و ارادت او به اسالم و انقالب زبانزد همه بود و در اجراى وظايف : خصائل اخالقى وى اظهار داشت 
وى تأكيد كرد سرهنگ تهرانى در همين حال با اخالق حسنه خود محيط كارى را . داشت كمترين اغماضى روا نمى

گ تهرانى طى كشف و افشاى كودتاى نوژه از بارزترين فعاليتهاى مرحوم سرهن. آكنده از صفا و صميميت كرده بود
. وى در جبهه هاى جنگ تحميلى حضور فعال داشت و در چند نوبت نيز مجروح شد. دوران خدمتش بوده است

قبل از انقالب . سرهنگ دلشاد تهرانى عاشق دلسوخته حضرت امام و نمونه بارز يك نظامى انقالبى و وطن دوست بود
. دتى معاونت بيمارستانى ژاندارمرى را بعهده داشتدر هوانيروز فعاليت داشت و سپس وارد ژاندارمرى شد و م

اى با همسر و  اش بصورت بى پيرايه   ساله51تواضع و ايمانش او را برحذر از توجه به ماديات كرده بود و تا پايان عمر 
 مجلس ختمى در 14/30، ساعت (جمعه)بمنظور بزرگداشت مرحوم سرهنگ تهرانى فردا . دو دخترش زندگى كرد

 ) 54 ("وسعيد واقع در خيابان ابوسعيد منعقد استمسجد اب

در .  منقول است كه اين اطالعيه و مطلب را مقامات امنيتى به خبرگزارى جمهورى اسالمى و روزنامه داده است
اند، ولى بعداز خودكشى، وى را  كتاب دادگسترى جمهورى اسالمى، آقاى دلشاد تهرانى را بدانگونه معرفى كرده

 راز مطلب چيست ؟.  كنند ى مىاينگونه معرف

 علت ناهنجار و فاسد معرفى كردن دلشاد تهرانى در مرتبه اول اين است كه وى در آن زمان مسئول يگانه حفاظت 
قصدشان نشان دادن فساد و بخدمت گرفتن افراد فاسد در دفتر آقاى . رياست جمهور، آقاى بنى صدر بوده است

اند و بيچاره دلشاد تهرانى كه در اين رابطه چوب بنى صدر را  فى كردهبنى صدر است كه ويرا اين چنين معر
اند وى يكى از افسران ورزيده اطالعات بوده و كشف و افشاى كودتاى نوژه را  طرفه اينكه نقل كرده. خورده است

ه وى در اند كه اين كشف هم در دورانى است ك كنند و توجه نكرده از مهمترين فعاليت دوران خدمت وى ذكر مى
 .دفتر رياست جمهورى مشغول خدمت بوده است

 - گيرند و بكارهاى امنيتى   را بخدمت مى- به زعم آنها- در مرتبه دوم همين افسر با باطنى بس آلوده و ناهنجار 
 . گردد گمارند، از همه عيوب گذشته پاك و مفتخر به القاب هاى افتخارآميز مى اطالعاتى بكار مى

كردند از آقاى تهرانى خواسته شده  ، بطوريكه نقل مى1376 آذرماه سال 2دكتر كاظم سامى در  بعداز قتل مرحوم 
است همانطوريكه كودتاى نوژه را كشف كرده است، قاتل دكتر سامى را نيز پيدا بكند و نشان دهد كه دولت در اين 

شود، اما محتواى پيام را كه  ر مىآقاى تهرانى دست بكا. دهند قتل دست نداشته است و وعده خلعتى نيز به او مى
با پيدا كردن قاتل دكتر سامى نشان دهد كه دولت در قتل دست نداشته است را بدرستى دريافت : گويد مى

گيرد و سرانجام دو هفته بعداز قتل دكتر سامى، هنگاميكه سرنخ  كند و با پيگيرى و جديت كار تحقيق را پى مى نمى
رسانند و همانروزها شايع كردند كه وى  يز كارش به ضرب گلوله وى را به قتل مىكند در پشت م اصلى را كشف مى

و براى حتم غائله بدينگونه از زحمات وى قدردانى . در اطاق كارش با اسلحه كمرى خود خودكشى كرده است
 .كردند

  
  
  
  ساختن پرونده هاى جنسى و ساير دامها- 6 
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و عقيدتى بازداشت و اعدام كرده و بخاطر اغفال ذهن جامعه، براى كم آب و  بسيارى را در رابطه با مسائل سياسى 
رنگ كردن شخصيت وى، مسئله اصلى را كه يك مسئله سياسى بوده است حذف و در حكم اعدام آنها، مسئله را 

ئله بسيار قابل خود اين مس. اند لواط، زنا و يا موارد متعدد زناى محسنه و يا جرايم مربوط به مواد مخدر اعالم كرده
تعمق است كه با توجه به آن شرايطى كه در قرآن و متون اسالمى در مورد اثبات زنا و لواط ذكر شده است، چگونه 

اند كه به اثبات آن بپردازند، همانطوريكه در مورد زنا آمده است كه چهار شاهد عادل  و به چه طريق اينها توانسته
اند و مثل ميلى كه در سرمه دان برود، رابطه زن و مرد را   را مشاهده كردهبايد شهادت بدهند كه خود انجام عمل

اند و يا خود عامل، در كمال آزادى برعليه خود شهادت بدهد كه چنين عمل شنيعى را انجام داده است و نيز  ديده
 زنا و يا لواط كسانى را با ساختن پرونده هاى. آمده است كه چهار شاهد عادل بايد در يك جلسه شهادت بدهند

اند، كه جرم اصلى آنها مسئله سياسى و مخالفت بوده است و مقامات جمهورى اسالمى و دادستانى از  اعدام كرده
در اينجا نيز به ذكر يك نمونه . اند اند، اطالع داشته بعضى از آنها قبل از مخالفت و زمانيكه در سلك انقالبيون بوده

هنگاميكه وى را . ، مسئله آقاى اميدنجف آبادى، حاكم شرع انقالب اصفهان استاين نمونه انتخابى. كنم بسنده مى
اعدام وى بخاطر دو مسئله، يكى اعدام ميراشرافى و . اعدام كردند، در حكم اعدام وى مسئله لواط ذكر شده است

 اعدام آقاى اميد نجف آبادى خودش در مجلس خبرگان براى ما جريان. ديگر افشاى مسئله مك فارلين است
تو هيچ كارى : هنگاميكه ميراشرافى را دستگير و او را بازجوئى كردم بمن گفت: ميراشرافى را چنين نقل كرد

يقين بدان اگر مرا اعدام كنى، خودت بدتر از : در جواب گفت.  كنم به او گفتم كه ترا اعدام مى. توانى بكنى نمى
دستگيرى وى، سيل تلفنها و سفارشها و توصيه ها نسبت به وى بعد از : آقاى اميد چنين ادامه داد. آن خواهى ديد

تا اينكه امام خمينى وارد كار شد و من اطالع حاصل كردم كه . شروع شد و من به هيچكدام از آنها توجهى نكردم
 من .اند فورى ميراشرافى را رها كنم به اصفهان آمده است پيكى از طرف آقاى خمينى بهمراه نامه آقا كه امر كرده

قبل از اينكه پيك برسد و نامه آقاى خمينى را بدست من بدهد، فورا او را احضار كردم و دستور اعدام را صادر و 
نامه را روى چشم . يكى دو ساعت از اعدام وى گذشته بود كه پيك رسيد و نامه را بدستم داد. وى را اعدام كردم
فى را رها كن و هركارى دارى زمين بگذار و فورى بيا پيش مضمون نامه اين بود كه ميراشرا. گذاشتم و باز كردم

ايد و قبال وى اعدام شده است و من خبر نداشتم كه امام از  سپس به پيك گفتم متأسفانه كمى شما دير رسيده. من
وقتى آقا را مالقات كردم با يك نگاه خيره . اعدام وى ناراضى است و بالفاصله در تهران خدمت آقا رسيدم

 !ميراشرافى را اعدام كردى؟: اى گفت كننده
اميدنجف آبادى در سفرى به خارج از كشور در پاريس، از طريق آقاى منوچهر :  دوم افشاى مسئله مك فارلين 

آقاى اميدنجف . شود قربانى فر، كه سابقاً با وى رابطه داشته است، از جريان رفتن مك فارلين به ايران مطلع مى
سيدمهدى با دردست داشتن اين . كند ران، جريان را به سيدمهدى هاشمى گزارش مىآبادى در بازگشت به اي

وى سپس جريان . شود اى بده و بستان بكند، ولى موفق نمى كند كه با هاشمى رفسنجانى و خامنه گزارش سعى مى
كند و   سوريه منتقل مىدهد و او هم آنرا به مك فارلين را به ابووفا مأمور اطالعات سفارت سوريه در تهران اطالع مى

هنگاميكه خبر در لبنان انتشار پيدا كرد، آقاى هاشمى . شود از طريق او خبرش در روزنامه الشراع لبنان درج مى
در همان سخنرانى . رفسنجانى مجبور شد در همان روز سخنرانى كند و مسئله را يك جورى رفع و رجوع نمايد

بعد هم آقاى خمينى خودش . بود كه چند جور و ضدونقيض حرف زدآقاى هاشمى رفسنجانى چنان دستپاچه شده 
صدايشان از حلقوم ": وارد اصل قضيه شد و خطاب به كسانيكه از وزير امور خارجه توضيح خواسته بودند گفت 

 ."آيد اسرائيل بيرون مى
آقاى اميد نجف آبادى كه از جمله .  مدتى بعداز اين وقايع، آقاى سيدمهدى و تعدادى از يارانش را دستگير كردند

چنين )  55(در كتاب خاطرات سياسى رى شهرى . وى را در اين رابطه دستگير و سپس تحت نام لواط اعدام كردند
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، اعدام تاريخ )56(فتح اللَّه اميد نجف آبادى، همكارى با مهدى هاشمى، مسائل شديد خالف اخالق : آمده است
اميد، بعداز اعدام وى و مطلع شدن از عنوان لواط براى او بسيار ناراحت يكى از طرفداران سيد مهدى و . 67/8/16

مگر نه اينكه . اند كه او لواط كرده است من از اينان متحيرم كه چطور از نظر فقهى احراز كرده: گفت بود و مى
خ ثابت كرده چهار شاهد عادل بايد شهادت بدهند كه اين عمل واقع شده و وقوع آنرا با تعبير معروف ردكردن ن

توانستند  اند، چون اگر عادل بودند چگونه مى شود كه اينان عادل نبوده معلوم مى. اند باشند و يا خود مشاهده كرده
 .به درون خانه ها بروند و وقوع اين عمل شنيع را مشاهده كنند

آورند و يا اينكه شخصى  مى در اين رابطه، بنا به موقعيت و اطالع از شخص مورد نظر يا از گذشته او، چيزى بدست 
دهند و بعد آن فرد كاشته شده، با وى آمد و رفت پيدا مى كرده، سپس بعداز دستگيرى وى،  را در سر راه او قرار مى

آن فردى را كه سر راهش قرار داده بودند، احضار و يا دستگير و وى را نسبت به عمل انجام شده وادار به اعتراف 
. رد زندانى، راه ديگرى جز اعتراف به گناه و توبه و ندامت از گذشته خويش نخواهد داشتدر اينگونه موا. كنند مى

كردند كه جوانى را سر راه وى قرار داده بودند و بعد آن جوان را حاضر  در مورد اميد نجف آبادى نقل مى
 .كند كه با من عمل لواط انجام داده است كنند و نسبت به وى اعتراف مى مى

وارد دامسازى در زندان براى زندانى، فرستادن يكى از افراد خودى در نقش زندانى و يا زندانى آنتن  ديگر از م
وسخن چين و يا افرادى از حزب و يا گروه خود زندانى كه همكارى را با دادستانى شروع كرده، در سلول فرد 

ه است، فردى كه از خودشان است و در چنين مواردى كه بسيار در زندان جمهورى اسالمى رايج بود. زندانى است
شود و با وى اظهار همدردى و همدلى  يا زندانى است كه تن به همكارى داده، با زندانى مورد نظر همنشين مى

كم اعتماد وى را بخود  كند از هر درى سخنى به ميان آورد و با همدلى و مهربانى كردن، كم كند و سعى مى مى
ف از هرنظر در نقش دوست و شخصى مورد اعتماد، اول مسائل و وضعيت خودش جلب كند و براى جلب اعتماد طر

كند كه دادستانى از اين مسائل اطالع ندارد و  كند و چنين نيز وانمود مى را بصورت گوناگون براى وى نقل مى
وى نيز مسائل ... كند و براثر نبود تجربه كافى، تنهايى، فرار از ترس و  بدينوسيله شخص مورد نظر را اغفال مى

كند كه از وى هرچه بيشتر  دهد و اين شخص نيز سعى مى كند و يا سرنخهايى را بدست وى مى خودش را نقل مى
سپس مسائل كشف كرده و يا مطلع شده و يا تمام مسائلى را كه بخاطر دوستى . حرف بكشد و چيزهايى كشف كند

بعداز دريافت اين اطالعات باز جويان با زندانى . گذارد براى وى نقل شده، همه آنها را در اختيار دادستانى مى
داند كه مقاومت كردن ديگر بى  شود كه اسرارش فاش شده است، مى كنند و وقتى زندانى متوجه مى برخورد مى
در اين نوع موارد كه بسيار زياد ديده شده است، تنها راه باقى مانده براى زندانى اعتراف عليه خود و . معنى است

 .ه كردن از اعمال گذشته استتوب
 به بعد هجوم و سيل نوجوانان و جوانانى كه از روى احساس و شور 60 بعد از پيروزى انقالب و بويژه از خرداد سال 

و هيجان انقالبى جذب اين و يا آن گروه شده بودند، بسوى زندانها شروع شد و اين توده بى تجربه و جوان، 
كردند و اطالعات گروهى و سازمانى خود را   كه در چنته داشتند به نحوى عنوان مىشدند و آنچه بسادگى اغفال مى

ديدند كه بسيارى از رهبرانشان و افراد باالى سازمانها  بخصوص هنگاميكه اين جوانان و نوجوانان مى. دادند لو مى
كردند ديگر جائى براى  پائينى ها احساس مى. اند توبه و اعتراف كرده و همكارى با دادستانى را شروع كرده

در اين رابطه . ايستادگى و مقاومت نمانده است و بقول معروف وقتى پيش نماز اين كند، پس نماز آن خواهد كرد
الجوردى به قصد سنگين تر كردن پرونده آقاى قطب زاده، پاسدارى را با برنامه ريزى در سر راه وى كاشت و 

الفين است، اعتماد وى را بخود جلب كرد و اطالعات دريافتى از وى را پاسدار نيز بعنوان اينكه نفوذى و از مخ
ترسيد بعضى از دوستانش امكان يابند  تحويل دادستانى داد و در نتيجه دادستانى اعدام وى را تسريع كرد، چون مى

 .از طريق آقاى خمينى به كمك وى بشتابند و وى را نجات بدهند
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نزد آقاى . كنند از اعدام وى جلوگيرى بعمل آورند دوستانش كوشش مى بعداز دستگيرى قطب زاده بعضى از 
نظر به : گويند شوند و مى كنند و از خدمات وى به انقالب و خود آقاى خمينى به وى متذكر مى خمينى وساطت مى

است، اگر اينكه وى جزو يكى از ياران شما، عضو شوراى انقالب، اولين رئيس صدا و سيما و وزير امور خارجه بوده 
و اين قصاص قبل از جنايت است و اعدام وى در نزد افكار . هم در ذهنش چيزى گذشته، اما كارى انجام نشده است

 .عمومى جهان انعكاس بدى خواهد داشت
اش و سازمان مجاهدين  الجوردى و دارودسته. گويد موقتاً از اعدام وى خوددارى كنيد  ظاهراً آقاى خمينى مى

به رهبرى و طراحى حسن واعظى براى گرفتن مجوز و تسريع در اعدام قطب زاده توطئه زير را به انقالب اسالمى 
 :آورند اجرا در مى

 يكى از پاسدارانى كه با سلول آقاى قطب زاده در تماس بوده است، رابطه نزديكى با وى برقرار كرده، چنين 
بعداز . ى و يكى از افراد نفوذى در دادستانى استكند كه از دوستان وى و از مخالفين جمهورى اسالم وانمود مى

گويد كه ما در بيرون امكانات زيادى داريم و با نفوذيهاى خود قادريم شما  جلب اعتماد آقاى قطب زاده بخود، مى
را از اينجا فرارى دهيم و بخارج از كشور بفرستيم و چون شما يك شخصيت شناخته شده در افكار عمومى جهان 

 .تواند براى آزادى كشور از دست ديكتاتورى آخونديسم مفيد واقع شود د شما در خارج مىهستيد، وجو
پاسدار براى . گويد حال كه چنين است ترتيب كار را بدهيد شود و مى  قطب زاده خام حرفهاى اين پاسدار مى

يل فرار وى را فراهم ترتيب دادن جريان فرار آقاى قطب زاده از چنگال الجوردى، مى رود كه با گروه خود وسا
گويد ترتيب همه كارها داده شده است، ولى  گردد و به وى مى بعداز چند روز ديگر به سلول قطب زاده بر مى. كند

اند خرج اينكار سيصد هزار دالر است كه از اين مبلغ نصف آنرا  كسانى كه قرار است شما را بخارج فرارى دهند گفته
 .عداز انجام كارگيرند و مابقى را ب اول كار مى
توانم بشما حواله بدهم تا در آلمان دوستم آنرا بشما پرداخت  گويد من در اينجا پولى ندارم ولى مى مى  قطب زاده

گيرم و از طريق گروه خود با دوست شما رابطه برقرار  گويد اشكال ندارد و من حواله را مى پاسدار مى. كند
آقاى قطب زاده به دوستى كه . شود ب آنها ريخت، ترتيب فرار شما داده مىكنيم و بعدازاينكه وى پول را به حسا مى

گيرد و ميرود تا ترتيب كار  پاسدار حواله را مى. دهد كه آن مبلغ را بحساب آنها واريز كند در آلمان دارد حواله مى
 .را بدهد

گوييم كه  ويند ما كه به شما مىگ برند و مى گيرند و نزد آقاى خمينى مى اش حواله را مى  الجوردى و دارودسته
وى نه تنها پشيمان نشده است، بلكه در درون زندان نيز طرح فرار خود را ريخته . آقاى قطب زاده توطئه گر است

گويد حال كه چنين است ترتيب  بعداز آن آقاى خمينى مى. است و اين هم سندى كه با دست خودش نوشته است
اند فورى وى را اعدام  اش خوشحال و خندان از اينكه مجوز اعدام را گرفته الجوردى و دارودسته. او را بدهيد

 .كنند مى
شود تا  گذرد و خبرى نمى  قطب زاده منتظر است تا ترتيب فرار وى را فراهم آورند چند روزى از دادن حواله مى
پاسدار كه ظاهراً . زنداندا اينكه بعداز هفت هشت روزى پاسدارى كه مجرى توطئه بوده است را به سلول وى مى

. اند گويد برنامه لو رفته است و در اثر لو رفتن آن، مرا دستگير و شكنجه كرده شكنجه نيز شده است به قطب زاده مى
 .شود كه اين طرح توطئه اجراى اعدامش بوده است ولى قطب زاده متوجه مى

بدين ترتيب كه اول تير . ن تيرباران كردندكردند كه وى را با زجروشكنجه كرد  بعداز اعدام، پاسداران نقل مى
زدند و وى كه افتاده بود و دست و پا ميزد تمام بدن ويرا با تير سوراخ سوراخ كردند و در  بدست و پاى وى مى

يك چنين حالى هنگاميكه ديگر رمقى برايش باقى نمانده بود تير خالص را به مغز وى خالى كردند و به حياتش 
 .خاتمه دادند
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  فصل سوم

  
  زندانى در معرض بمباران اطالعات يكطرفه

  
شود، عالوه برآنچه كه تا   ديگر از موارد مهمى كه منجر به شكستن روحيه مقاومت و اعتراف و توبه كردن زندانى مى

فه در شرايط ترس و وحشت و اطالعات يكطر. بحال ذكر گرديد، قرار دادن زندانى در معرض اطالعات يكطرفه است
سازد و موقتاً چنين حالتى به  افتد و در مواردى حتى امر را بر خود زندانى به مرور مشتبه مى تنهايى بسيار كارگر مى

كند تمام آنچه را كه بويژه بعداز پيروزى انقالب انجام داده است، خطا و اشتباه بوده و  دهد كه فكر مى او دست مى
هى است كه مسئولين امر و مقامات دادستانى و يا افراد ديگرى در رابطه با عوامل دادستانى راه درست همان را

معموال  زندانى تا موقعيكه در زندان و در معرض هجوم بمباران اطالعات يكطرفه . كنند غيرمستقيم به وى القاء مى
 رابطه با فرد مطلع ديگرى قرار گرفت ولى هنگاميكه آزاد شد و يا به نحوى در. ماند است در حالت ندامت باقى مى

شويد، و اين حالت، يك  گردد و در چنين حالتى اغلب منفعل شده و دست از همه چيز مى به زودى دوباره بر مى
 .حالت ايده آل براى رژيم حاكم است

دانى دور و  براى اينكه اطالعات يكطرفه مؤثر واقع شود، در مراحل اوليه تمام وسايل ارتباطى را از دسترس زن
كنند و دائم با وى در تماس و مراقبت هستند  عوامل مستقيم و غير مستقيم دادستانى جاى همه آن ارتباطات را پر مى

اين اطالعات يكطرفه كمتر بر . كنند اند، بر روى وى ارزيابى مى و اثرات اطالعات مختلفى را كه بوى منتقل كرده
كنيد، در غالب  بدين علت است كه شما مشاهده مى. شود ؤثر واقع مىروى زندانى بدون ايجاد جو ترس و وحشت م

رژيمهاى انقالبى، داخل و خارج از زندان و بازداشتگاهها را، با روشهاى مختلفى مخوف و خطرناك و بصورت 
يكه هنگام. ترسانند آورند و با آن هيوال، هم زندانى و هم مردم خارج از زندان را مى هيوالى ترس و وحشت در مى

. پذيرد ترس در دل زندانى جاى گرفت، در اختيار قرار گرفتن وى بوسيله عوامل رژيم حاكم بسادگى انجام مى
اگر زندانى در شرايط مختلف نترسيد . مهمترين مرحله، همان مرحله ايجاد ترس و هراس شديد در دل زندانى است

حله بستگى به شرايط شخص زندانى، يا از او دست و بازجويان متوجه اين امر شدند كه او ترسو نيست، در اين مر
 .آورند كشند و يا در اعدامش تسريع بعمل مى مى

بعضى از اين راه و روشها، در جاهاى مختلف اين . كنند  از راههاى مختلف، ترس و وحشت در دل زندانى ايجاد مى
كنند كه ترسو نيستند و اگر كسى به   مىولى به اين نكته اشاره ميشود كه بسيارى فكر. نوشته توضيح داده شده است

. "چرا بترسيم، مرگ يكبار شيون يكبار": گويند ترسيد؟ خيلى محكم مى آيا شما در زندگى از چيزى مى: آنها بگويد
. اى ديگر است اين چنين جوابهايى در حالت عادى خيلى ساده است، ولى در شرايط سنگين و خاص، وضعيت بگونه
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اند، از وجود ترس در خود، اطالع درستى ندارند و يا در حقيقت  گرفتار آن شرايط نشدهاينان چون در زندگى 
شود چنين اشخاصى  اين است كه گاهى مشاهده مى. خواهند خود را در نزد ديگران از دست و پا بيندازند نمى

 در انسان، خود نشان از بسيارى از چيزها و دلبستگى ها. وقتى در آن شرايط قرار گرفتند، از هر ترسويى ترسوترند
همه مردم بطور طبيعى خانواده و بستگان و . ولى بسيارى به وجود اين ترس در خود باور ندارند. وجود ترس است

بخصوص زن و بچه، رتبه و مقام، شهرت و ثروت، آبرو و موقعيت اجتماعى، محبوب و قهرمان بودن، صحت و سالمت 
حيط اجتماعى، زيست در بين اجتماع و حشر ونشر با ديگران، دين و نفس و روان، برخوردارى از شخصيت در م

را دوست دارند و ... عقيده، ايدئولوژى و مسلك و مرام، پايبندى به اهداف دينى ومسلكى، رهبرى ومديريت و 
ه هنگاميكه خطر، آن مقول. هركسى نسبت به بعضى از اين مقوله ها حساستر و نسبت به بعضى ديگر كمتر حساس است

و برعكس مقوله هاى ديگرى در مقابل مقوله فوق قرار دارند كه . كند هاى حساستر را تهديد كرد، ترس بر او غلبه مى
انسان از داشتن و يا منتسب بودن و يا از انجام دادن آنها تنفر دارد و اگر كسى و يا دستگاهى وى را به آن چيزهائى 

 .شود دان بچسباند، در اين حالت، باز ترس بر وى مستولى مىكه از آن تنفر دارد نزديك كند و يا وى را ب
افتد و يا كسانى وى را   در هر حال هنگاميكه ترس در دل زندانى جاى گرفت و مؤثر افتاد، خود وى بدست وپا مى

پردازند و در اين رابطه امكان دسترسى به بعضى  كنند و يا كمى به تحبيب وى مى به سمت دلخواه خود هدايت مى
با اين امكانات نظير يك تماس تلفنى و يا مالقات . كنند اند، به وى اعطاء مى از امكانات را كه قبال از او قطع كرده

اى با خانواده، در اختيار گذاردن بعضى امكانات رفاهى، برداشتن شكنجه از روى وى و وعده و  حضورى چند دقيقه
ند و در اينصورت مرتب به سلول سر زده، با وى همدردى و كن وعيد دادن، نظر وى را تا حدودى به خود جلب مى

اين اعمال در زندانهاى رژيم انقالبى و در شرايط . كنند كنند و بدينوسيله باب مذاكره و بحث را باز مى درد دل مى
ت كه چون يكى از چيزهاى بديع در زندانهاى انقالب اين اس. پذيرد بحران خيلى ساده تر از رژيم معمولى انجام مى

در غالب  موارد هم زندانى و هم زندانبان هردو ظاهراً انقالبى و همكار بوده و يا فعاليت و مبارزه مشتركى بر عليه 
اى نسبت بهم  شناسند و يا از نظر فكرى، گروهى و دسته اند و لذا يا از نزديك همديگر را مى رژيم گذشته داشته

اى  عده: اند انقالب، اينها كه قبال تا حدودى يگانه بودند، دوگانه شدهآشنايى داشته و دارند و حاال بعداز پيروزى 
در شرايط انقالب، شرايط زندان و زندانى از نظر ماهيت، كامال با زندان . نقش زندانبان بخود گرفته و ديگران زندانى
وان و نوجوانى كه در صرفنظر از هواداران، عالقمندان و اعضاء جديد ج. معمولى رژيم قبل بطور كلى متفاوت است

اند، زندانى و زندانبان يكديگر را  شرايط بعداز انقالب به اين شخصيت و يا آن شخصيت، اين و يا آن گروه پيوسته
شناسند، همه اينها در گذشته  شناسند و تا حدودى از تاروپود هم آگاهى دارند، نقاط قوت و ضعف يكديگر را مى مى

اند، الجرم اكنون زندانبان و عوامل دادستانى  اند، هدف و شعارهاى مشتركى داشته دهداراى مواضع تقريباً يكسانى بو
كشانند و بسيارى را تحت نام خيانت  زندانيان خود را با همان عقايد قبلى و شعارها و اهداف خودشان به محاكمه مى

و نوجوانى كه با همان شعارها، هواداران، عالقمندان و اعضاء جوان . برند به همان اهداف و شعارها به مسلخ مى
همان اهداف و همان عقايد قبل از انقالب گرد اين و يا آن سازمان، اين و يا آن شخصيت بعداز انقالب جمع 

اند و بيشتر احساسات  اند، از نظر اطالعات در سطح بسيار نازلى هستند و از تجربه چندانى نيز برخوردار نبوده شده
و اين نازل بودن . ينان را به اين و يا آن وابسته كرده است و نه علم و آگاهى و شناختنوجوانى و جوانى است كه ا

تنها مسئله انكار و . شود سطح اطالعات و تجربه، يكى از عواملى است كه منجر به مؤثر واقع شدن اطالعات يكطرفه مى
وزى انقالب است و با همين ها نيز به خدشه ناپذير در نزد اينان، همان عقايد، شعارها و اهداف قبل و در حين پير

ها، ساده تر و زودتر و بيشتر از رژيم گذشته منجر به اعتراف  اينگونه به  محاكمه كشيدن. محاكمه كشيده خواهند شد
حال اين سئوال مطرح است كه چگونه اين اطالعات يكطرفه در رژيم انقالب بشدت كارگر . شود و توبه كردن مى

 شود؟ عتراف و ندامت كشيده مىافتد و كار به ا مى
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  چگونگى تأثير اطالعات يكطرفه

  
شود و اشخاص را به   اطالعات يكطرفه گرچه نسبت به همه مردم اثرات نامطلوب داشته و موجب گمراهى آنان مى

راهى كه مطلوب شخص اطالع دهنده است خواهد كشاند، اما با اين وجود، وضعيت شخصى كه آزاد است با كسى 
در زندان بعداز پيروزى . زندانى و اسير در بند است به لحاظ تأثير همين اطالعات يكطرفه كامال متفاوت استكه 

انقالب و بعداز گذشت فاز اول آن كه نوبت گرفتارى افراد و شخصيتهاى رژيم گذشته است، نوبت به انقالبيون و 
ا كه خود انقالبى و صاحب انقالب و يا از حاميان آن اين بار زندانها از اين انقالبيون و خودى ه. رسد خودى ها مى

 .شود دانند انباشته مى اند و خود را وارثان و فرزندان انقالب مى بوده
 اينان هنگاميكه آزاد و فعال هستند هر دسته، گروه، حزب و يا شخصيتى، براى خودش خط مشى و اعتقاد و هدفى 

كند كه انقالب را بر طبق راه و  كوشش مى. ط مشى خو گرفته استدارد و افكار و اعمالش با آن روش و منش و خ
عالقمندان، هواداران و اعضاء تازه وارد جوان و نوجوانى كه بعداز . روش دلخواه خود به پيش ببرد و هدايت كند

ظ اند، بلحا پيروزى انقالب به اين و يا آن گروه، اين شخصيت  و يا آن شخصيت روى آورده و گرد وى جمع شده
اند، مى  برترى تجربه و اطالعات در وضعيت نازلترى نسبت به كسانيكه قبل از پيروزى انقالب همراه و همگام بوده

با وجود اين چنان . اند اين دسته اخير بيشتر بر اثراحساسات و تبليغات احساسى گرد اين و آن جمع شده. باشند
دادن اطالعات يكطرفه و القاء آن به اين دسته . اى دارند ژهنمايد كه اينان نيز براى خود طرز فكر و خط مشى وي مى

از طرف رهبر يا دستگاه رهبرى آن گروه، سازمان و يا شخصيت به افراد پيرو و هوادار خود، بسادگى ممكن ميگردد 
ولى دادن . و اثرگذارى اطالعات ديگران بر روى آنان در محيط هاى آزاد، بسيار مشكل و گاه غير ممكن است

در زندان انقالب، . ين اطالعات به همين دسته و نيز دسته متقدمين در زندان انقالب، بشكل ديگرى مطرح استهم
شود كه دو پديده قبال وجود داشته باشد و فضاى  دادن اطالعات يكطرفه به زندانى زمانى در وى مؤثر واقع مى

 :جامعه آكنده از اين دو باشد
ر جامعه تثبيت شده باشد و عوامل اطالعاتى و دادستانى بعنوان نمايندگان آن مركز  رهبر، ستاره و يا مركز ثقل د- 1 

 .ثقل عمل كنند
 . جو ترس و وحشت درون و برون زندان را فرا گرفته باشد- 2 

با اوج گيرى و پيروزى انقالب، رهبر، بت و يا .  هردوى اين پديده ها در جامعه بعداز انقالب بوجود آمده است
ترس و . است ن در جامعه مشخص گشته و توده بفرمان آن رهبر و يا مركز ثقل  به قيام و قعود برخاستهمركز ثقل آ

وحشت نيز بعداز پيروزى انقالب بطرق مختلف بوسيله دستگاه رهبرى تحت نام حمايت از انقالب به كوتاه كردن 
در . برجامعه حاكم گشته است... و دست ضدانقالب در رژيم گذشته، جلوگيرى از به انحراف كشيده شدن انقالب 

مركز ثقل، بت يا رهبر و حاكم گردانيدن ترس و وحشت بدون استثناء با شدت و ضعف : تمام انقالبها اين دو پديده
 .وجود داشته و خواهد داشت

  
  رهبر، بت  و يا مركز ثقل- 1 

  
عاب و ترس فضاى كشور را فرا گرفت،  بعد از انقالب، هنگاميكه ديكتاتورى مطلق بر جامعه حاكم گشت و جو ار

ما كه بخاطر ديكتاتورى قيام نكرده بوديم، قيام كرده بوديم كه : گويند آيند و مى بسيارى از مردم تازه بخود مى
آزادى و استقالل و عدالت و ضابطه در كشور مستقر گردد، ولى حال بجاى آن، ديكتاتورى مطلق و ترس و وحشت 

اند كه اگر نه همه مردم، اما بسيارى از همين مبارزين، انقالبيون،  ه اين نكته توجه نكردهاينان ب. حاكم گشته است
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سياستمداران مذهبى و غير مذهبى، روشنفكر و نيز اقشار مردم، خود مسبب بوجود آمدن آن بت و يا مركز ثقل و 
 .اند عامل استقرار ديكتاتورى مطلق و ترس و وحشت بوده

ه نشده است بسيارى از كارها ممكن است، ولى هنگاميكه آن بت ساخته شد و همه چيز در  تا بتى در جامعه ساخت
رسد كه همه تقصيرها را  دست او قرار گرفت، ديكتاتورى مطلق قطعى است و در اين صورت درست بنظر نمى

اند نيز، نسبت  متوجه آن بت و يا مركز ثقل ساخت، بلكه كسانيكه خود در ساختن و شكل گيرى آن نقش بازى كرده
هيچ ديكتاتورى و يا بتى از اول ديكتاتور نيست، بلكه روابط و عواملى . به اعمال و كردار خود مقصر و گناهكار هستند

استعداد، توانايى و شخصيت بت شدن و ديكتاتورشدن . شود دهند تا اينكه ديكتاتور ساخته مى دست بدست هم مى
آقاى خمينى كه خود بنيان گذار واليت مطلقه فقيه . اص وجود دارددر همه با شدت و ضعف و شكل و فرمهاى خ

كم ديكتاتور  رضاخان هم از اول كه ديكتاتور نبود، كم": است در يكى از سخنرانيها در اوايل پيروزى انقالب گفت
 طواف در هر حال وقتى بتى ساخته شد و قبله حاجات گشت، همه بر گرد او به مانند حجراالسود به)  57 . ("شد

و رهبر و يا مركز ثقل وقتى وجود ) 58(كنند از دست وى فرمانهاى مختلف بگيرند شوند و كوشش مى مشغول مى
كم شروع به قلع و قمع كردن نه تنها  خودش را در جامعه بعنوان رهبر و صاحب امر مطلق، تثبيت شده ديد، كم

خود و نيز آن كسانيكه نردبان ترقى ) 59(همراهان خاص مخالفين انقالبى و غيرانقالبى، بلكه آن دسته از موافقين و 
تنها كسانى حق حيات و ماندن دارند كه رازدار او بوده و عضوى . اند مى پردازد وى براى رسيدن به قله قدرت شده

 .از حلقه پيوسته اويند و در اين حلقه نيز هرزمان، هر عضوى خالف رأى او عمل كند، وى نيز بايد حذف بشود
خود ... ميكه آن تك شخصيت در جامعه وجودش مسجل گشت، توده مردم و حتى روشنفكران، سياستمداران و  هنگا

را در اختيار او قرار مى دهند و گوش بفرمان هستند كه هر فرمانى كه از ناحيه او صادر شود، بدون تفكر و تعقل به 
رسد، آنها بجاى اينكه  يا از روى انصاف بنظرشان نمىمرحله اجرا درآورند و گاهى كه اين فرمان ويا دستور عاقالنه و 

كند، حتماً  كنيم و رهبر كه اشتباه نمى اين فرمان و دستور نادرست است، مى گويند حتماً ما اشتباه مى: بگويند
بخشى از اينگونه افراد كه كم هم نيستند، در بخش اطالعاتى و دادستانى و . مصلحت چنين است و ما نمى فهميم

شوند هيچ،  ها مشغول شكنجه كردن و شخصيت زدايى افراد زندانى و اسير هستند و از كارشان ناراحت كه نمىزندان
اند و پاداش  بلكه شاد و خندان كه اوامر رهبرى و يا صدر شوراى هيئت رئيسه و يا ولى مطلقه فقيه را به اجرا گذاشته

اوايل كار : ى الجوردى دادستان انقالب گفته استكردند كه آقا نقل مى. ويا اجر جزيل در انتظار آنها است
شدم،  شدم، ولى بعداً از اعدام افراد نه تنها ناراحت نمى كردم ناراحت مى دادستانى هنگاميكه چند نفر را اعدام مى

آقاى على كريمى معاون آقاى خلخالى نيز كه براثر . شدم كه مجرى فرمان الهى هستم بلكه شاد و خوشحال نيز مى
كرد و آن  هنگاميكه آقاى خلخالى فرمان اعدام صادر مى: كرد فات كارش به زندان كشيده شده بود تعريف مىاختال

بسيارند . شايد بسيارى فكر كنند كه اينگونه افراد چند نفر استثنايى هستند. گشت شد، شاد و شنگول مى فرمان اجرا مى
همچنانكه . كنند تند، نظير اينان و يا بدتر از آنان عمل مىكسانيكه اگر در آن شرايط و در آن پست و مقام قرار گرف

كرده  بودند و هستند كسانيكه فكر مى. اند بسيارى از شكنجه گران امروز، ناقدين شكنجه كردن در رژيم گذشته بوده
 بدون... كنند كه آقاى خلخالى، هادى غفارى، الجوردى، موسوى تبريزى دادستان اسبق كل انقالب و يا  و مى

كرد كه اين اوست كه جلو  البته آقاى خمينى  هم چنان وانمود مى. اند زده اجازه رهبرى دست به اين جنايت ها مى
اما آقاى خلخالى به . اين كشت و كشتار را گرفته است و اگر جلو توده را رها كند خيلى بيشتراز اينها خواهند كشت

وى تمام اعدامها را به : كردند گفته است   وى سئوال و يا انتقاد مىكرات در پاسخ به كسانيكه در رابطه با اعدام ها از
مركز ثقل و يا بت كه تبديل به ديكتاتور شده است، دائما از طريق . دستور و تجويز آقاى خمينى انجام داده است

 خود را متراكم كند كه كينه و نفرت دستگاههاى ارتباط جمعى كه در اختيار دارد به توده مردم زجر كشيده القاء مى
او از خواسته ها وبويژه احساسات توده . كند دشمن هم كسى است كه او معين مى. كرده و بر سر دشمن فرو بريزند



74  

گذارد و  مى) 60(اند، وى درست دست روى همان احساسات  داند كه تحت چه فشارهايى بوده آگاهى دارد و مى
 تعقل وا دارد و توده اغفال شده نيز حمله را بطرف هر دشمنى دهد تا توده را بحركت و هيجان كور بدون فشار مى

اى بوجود آيد كه چه بهتر و اگر نه،  براى به بندكشيدن هر نوع مخالفى، اگر حادثه. كند كه او اشاره كرد آغاز مى
ازمان و گروه مردم، از هر دسته، س شود و سپس گروه اى آفريده مى بوسيله ايادى و عوامل وى بطور مصنوعى حادثه

دهد و در آنجا مابقى برنامه  حزب و يا شخصيتهاى مختلف مملكتى را گرفته، تحويل سياه چال هاى زندان ها مى
 .كند ادامه پيدا مى

  
  
  
  
  فراگيرى جو ترس و وحشت- 2 

  
انندگان قطعاً خو.  در مباحث گذشته به مناسبتهايى به بعضى از روشهاى ايجاد جو ترس در دل زندانى پرداخته شد

در محيط زندگى خود، شاهد بعضى از روشهاى ايجاد جو ترس بوده و تجربياتى اندوخته و يا اينكه براثر مطالعه 
در تمام رژيمهاى نوپاى انقالبى و از جمله انقالب اسالمى، شرايط ايجاد جو . اند اينگونه مسائل، اطالعاتى كسب كرده

 :راترس و وحشت از هر جهت آماده و مهيا است زي
 رژيم گذشته فرو پاشيده ولى هنوز بسيارى از عوامل آن در كشور مشغول فعاليت بوده و يا بعضى از آنها از اركان -  

 .دولت انقالب هستند
 اركان رژيم جديد هنوز كامال ثبات و استقرار پيدا نكرده و بسيارى از زعماى قوم هنوز وحشت برگشت رژيم قبل -  

 .را دارند
دانند و يا حداقل سهم   دسته ها و شخصيتهاى مختلف، رهبرى و صيانت كشور را از آن خود مى همه گروهها،-  

 .بزرگى را براى خود قائل هستند
 .اى قرار گرفته و يا قرار داده شده است  جامعه از نظر امنيت سياسى و اقتصادى در وضع بهم ريخته-  
رما نيست و مردم در طول اوج گيرى انقالب به قانون  تخلف از قانون امرى سارى گشته، قانون چندانى حكمف-  

دانند  دانند كه آنچه را كه حق مى اند و همه نيز حق خود مى شكنى و تخلف از قانون و آزادى نامحدود خو گرفته
 .عمل كنند

يا  هر دسته و گروه و يا شخصيتى بنا به موقعيت اجتماعى و توانائى خود در صدد است كه بخشى از اركان و -  
 .پستهاى مهم را تصاحب و عوامل نفوذى و غيرنفوذى خود را در جاهاى مختلف براى كسب قدرت پراكنده سازد

 برخوردهاى داخلى بين گروههاى صاحب نفوذ و شخصيتهاى مختلف نسبت به چگونگى اداره كشور و استقرار -  
 .حكومت آينده، نوع حكومت و ساختار و قوانين آن شروع شده است

كنده كردن و يا به تعبيرى پراكنده شدن اسلحه گرم بين توده مردم، بويژه جوانان و نوجوانان امرى عادى  پرا-  
 .شده است

 كسانيكه در رژيم گذشته، چه داخلى و چه خارجى، منافعشان بخطر افتاده است، مترصد بوجودآمدن فرصتى براى -  
 .ضربه زدن به رژيم جديد هستند

 ... و -  

ينه و عوامل بسيار مناسبى براى ايجاد جو ترس و وحشت و برقرار كردن سانسور شديد در بين جامعه در  همه اينها زم
اما . شود اولين مرحله، ايجاد ترس و وحشت دامنگير عوامل رژيم گذشته مى. دست رهبر و يا مركز ثقل انقالب است
تواند  زنگ خطرى براى ديگران است و مىشود، خود بخود بصدا در آمدن  روشى كه در مورد آنها بكار گرفته مى
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حتى در دل بخشى از انقالبيون ترس ايجاد كند، بخصوص كه بخشى از خود اين انقالبيون در اوايل كار دست به 
با اعدامهاى برق آسا و بدون محاكمه و وجود . زنند كارهاى نادرست و بى ضابطه تحت عنوان كارهاى انقالبى مى

شود و در پى آن غارت خانه و منازل بخشهايى از رژيم گذشته و  ين ضربه ها فرود آورده مىدادگاههاى نامناسب، اول
بدون ضابطه مشخصى، تحت عنوان دفاع از حقوق مستضعف و مظلوم شروع و سپس ... مصادره زمين، كارخانجات و 

و ) 61(شود  ن چپاول مىبجاى سرازير شدن اين اموال به خزانه دولت براى استفاده هاى عمومى، در دست اين و آ
در اين مرحله، ترس در . پذيرد و يا نمايندگان رهبرى انجام مى) 62(همگى اينگونه اعمال تحت نام و فرمان رهبر 

كشند و ازهمه چيز دست  گيرد و بعضى ها كه هوشيارترند متوجه امر شده خود را بكنارى مى دلها كمى شدت مى
بخاطر كم و زياد سهم . پردازند گيرند و به چپاول و يغماگرى مى قرار مىشويند و يا جزو حلقه رهبرى جديد  مى

در بخشهاى مختلف اقتصادى و سياسى و مديريتى است كه اينها كه قبال تا حدودى با ) 63(بردن از اين خوان يغما 
رار واليت مطلقه گيرد و دستگاه رهبرى نيز كه در صدد استق شوند و اختالفها شدت مى هم يگانه بودند، دوگانه مى

كند و خود اين گروهها و شخصيتها را وسيله خراب كردن و از  است، از اين اختالفات حداكثر بهره بردارى را مى
كنند و بعضى ديگر  اى تحت اوامر رهبرى در نقش زندانبان عمل مى كند و به مرور عده بين بردن خودشان مى

 .شوند زندانى همين ياران ديروز خود مى
زيرك و آگاه، با وقوع هر حادثه واقعى و ساختگى، ضربه خود را به گروهها و كسانيكه مورد نظرند وارد  رهبر 

كند و با اشاره به ارگانهاى نوپاى بوجود آمده از انقالبيون تحت فرمان، يورش به دسته ها و گروهها و  مى
ن گروههاى ناآگاه و غافل نيز فرصت هاى كند و در بسيارى موارد، اي شخصيتهاى خارج از حلقه رهبرى را صادر مى

سپس با بوجود آمدن و . مناسبى براى يورش به خودشان در اختيار دستگاه رهبرى و عوامل دادستانى قرار مى دهند
كنند و رهبر در حاليكه از يكطرف به توده برانگيخته شده، وعده  يا آوردن چند حادثه، شرايط را سنگين و آماده مى

دهد، از طرف ديگر با زيركى خاصى فرمان يورش و بستن دهان  ادى عدالت و حكومت قانون را مىهاى توخالى آز
كند و آنها نيز كه  و قلم همه گروههاى آزاديخواه و برقرارى جو سانسور را به عوامل دادستانى و اطالعاتى صادر مى

كنند و آنها را  يريهاى وسيعى را آغاز مىاند، با يورش برق آسا دستگ گوش بفرمان و در انتظار چنين روزهايى بوده
سازند و بمنظور ايجاد جو رعب و وحشت در داخل و خارج زندان تعدادى را فورى از هر دسته و  راهى زندانها مى

و بدين ترتيب جامعه در بهت و . سپارند تا ديگران حساب كار خودشان را بكنند گروهى به جوخه هاى اعدام مى
 .گيرد حشت همه جا را فرا مىرود و و حيرت فرو مى

 در زندان انقالب، اصوال بحث از قانون و ضابطه، كارآيى چندانى ندارد و تازه اگر هم هراز گاهى اثرى از قانون 
اى نيست و هر شخصى نيز توانائى و موقعيت  پيدا بشود، دفاع براساس قانون و يا صحبت كردن از قانون كار ساده

برند و آن را ذبح  كشند، بلكه اعتقاد و افكار را نيز به مسلخ مى ا اعمال را به محاكمه نمىدر آنجا تنه. آن را ندارد
قانون در نظر عوامل دادستانى يعنى حرف مركز ثقل و يا رهبرى كه بصورت بت جامعه در آمده . كنند شرعى مى

نشده بود، چون هنوز بحث از در مورد خود نگارنده در بدو دستگيرى و زمانيكه هنوز اوضاع بكلى دگرگون . است
ولى بعد از . اى از من بازجوئى كرد ، چند جلسه)64(قانون و ضابطه به ميان بود، بازجو براساس قانون مطبوعات 

به يكباره بر زندان ها حاكم ) 65(برقرارى جو ارعاب و ترس كه بويژه بعداز انفجار دفتر حزب جمهورى اسالمى 
بعداز آن من هيچگاه در صدد برنيامدم كه براى دفاع از . ندان ها بكلى تغيير كردگشت، تمام روابط و شرايط در ز

خودم از طريق استدالل قانونى پيش بروم كه مثال فالن كار و يا بهمان عمل يك عمل قانونى و يا غير قانونى بوده 
موافقت يا مخالفت با . ار ندارنددر زندان انقالب، بازجويان، دادياران و عوامل دادستانى اصوال با قانون سروك. است

اعمال و اعتقادات نيز از نقطه نظر مركز ثقل مطرح و بحث كلى اين است كه . مركز ثقل و يا بت جامعه مطرح است
آيا اعمال و اعتقادات زندانى و يا دسته و گروه و يا شخصيت مورد نظر وى در جهت حمايت و پشتيبانى از آن مركز 
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گيرند و روى آن قضاوت  ؟ از اين نگاه مسائل مورد ارزيابى و تفتيش قرار مى!بوده است يا خيرثقل و يا ستاره جامعه 
وضعيت در يك چنين شرايطى و اسير بودن در دست كسانيكه نه قاضى بوده و نه تجربه قضاوت داشته و نه . شود مى

اند و نه حتى از چگونگى  اشتهاز قانون و چگونگى مراحل تحقيق در مورد پرونده و پروسه آن علم و اطالعى د
اند و تنها قضاوت آنها براساس  انقالب و شرايط و وضعيت آن و مراحلى را كه طى كرده است اطالع كافى داشته

اى موافق و يا مخالف انقالب بودن، موافق و يا مخالف مركز ثقل بودن، آنهم از نقطه نظر دستگاهى كه  حرف كليشه
بى مناسبت . بسر بردن در يك چنين شرايطى بسيار شكننده و سخت است. ه استوار استرهبرى را به تمامه قبضه كرد

، نوشته آقاى احسان نراقى بيفكنيم و ببينيم "از كاخ شاه تا زندان اوين"نيست كه در اينجا نگاهى مختصر به كتاب 
 .وى مسئله زندان و زندانى انقالب را چگونه مورد ارزيابى قرار داده است

  
 آقاى احسان نراقى و كتاب از كاخ شاه تا زندان اوين -1- 2 

  
 زندان اوين دور هم نشسته بوديم 329، واحد 6اى از بند    تعدادى از دوستان در گوشه61 روزى  از روزها در سال 

اى با خوشبينى نسبت به آن اظهار نظر  و در مورد صحبتهاى دادستانى و مسئوالن زندان بحث در گرفته بود و عده
ما بايد ببينيم كه رئيس جمهور جزيره اوين، يعنى آقاى الجوردى در مورد : در پايان آقاى نراقى گفت . كردند مى

نگارنده اين سطور براى اولين بار در . گويد و نه آقاى موسوى اردبيلى و يا كسان ديگر ما و سرنوشتمان چه مى
بال اسم وى را شنيده بودم و يادم هست كه يكبار در سال ق. زندان اوين با وى آشنا شدم و مدتى با وى همبند بودم

آقاى بنى صدر . خواسته به خارج از كشور سفر كند، در فرودگاه وى را بازداشت كرده بودند ، هنگامى كه مى1358
زد كه اسباب آزادى و خروج وى را فراهم كند تا كتابى  را كه در مورد شاه و رژيم گذشته  به اينطرف و آنطرف مى

من شخصاً او را نديده بودم و در طول زمانى هم كه روزنامه انقالب اسالمى منتشر . آماده كرده بود منتشر كند
وى در رژيم گذشته مؤسسه مطالعات علوم اجتماعى وابسته به دانشگاه . شد، هيچگاه با روزنامه تماسى نگرفت مى

در آنجا به كار تحقيق ... ى، تكميل همايون، بنى صدر و حسن حبيب: تهران را پايه ريزى كرده بود كه از جمله آقايان
 .در اطراف مسائل مختلف اجتماعى در ايران پرداخته بودند

كند مسائل مختلف آنجا را كشف و شناسائى   آقاى نراقى يكى از محققان مسائل اجتماعى است و در هركجا سعى مى
ار رژيم گذشته و يا حال بودند، با ايجاد رابطه كوشش در زندان، از افراد گروهها وكسانى كه دست اندر ك. كند
وى داراى زبانى مناسب براى . كرد كه مسائل مختلف را تحقيق كند و داليل كارها و فعاليت هاى آنها را دريابد مى

 با وى مدتى. ايجاد رابطه و جو اعتماد در بين افراد مختلف و از روش برخورد مناسبى نيز با ديگران برخوردار است
در تمام طول اين مدت، در صدد جمع آورى اطالعات مفيد و كنكاش مسائل مختلف با . زندانيان مختلف هم بند بود

و اگر بگويم كه وى توانسته بود اطالعات مفيد و وسيعى را چه در رابطه با رژيم گذشته و چه در . برد آنها بسر مى
 زندان و دادستانى، روشهاى مختلف شكنجه، وضعيت حاكم بر رابطه با رژيم جمهورى اسالمى و بويژه مسائل مختلف

دادگاهها، برخورد زندانبانان و عوامل دادستانى و اطالعاتى با زندانى و متهم، كشف و راز بعضى از رويدادهاى مهم 
وى كه يك محقق و كارشناس مسائل اجتماعى است، خيلى شايق است كه مورد . ام را بدست آورد، اغراق نگفته

اغلب در اينگونه مسائل ... ورت و رايزنى قرار بگيرد، حال چه رژيم شاه باشد و چه رژيم جمهورى اسالمى و چه مش
از اينكه مسئولين و مقامات باالى كشور به نظراتش گوش فرا دهند و . كند كه راهى به افراد با نفوذ پيدا كند سعى مى

رسد كه اهل دوز و كلك نيست  بنظر مى. شكفد ود و مىش نظرات اصالحى وى را بشنوند، رضايت خاطرش جلب مى
منتها قادر است كه با هركس و هر رژيمى بسازد . گويد و كمتر اهل قلب و غش است و آدمى است كه نظراتش رامى

كنند واال در زمينه علوم اجتماعى  اى است كه بخاطر آن دوست و دشمن از وى انتقاد مى و بنظر من اين همان نكته
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ه و تحليل آن، استادى مجرب و به روش تحقيق مسائل اجتماعى مسلط و از تجربه ذى قيمتى نيز برخوردار و تجزي
 .است

از كاخ شاه تا " در پاريس منتشر كرده است كه در ايران نيز ترجمه فارسى آن بنام 1992 وى كتابش را در سال 
 نگارنده در زندان با وى آشنا شدم و مطلع از اينكه از آنجا كه. چندين بار چاپ و منتشرگرديده)  66 ("زندان اوين

وى چه اطالعات وسيعى از زندان انقالب در مورد زندانيان، عوامل دادستانى، حوادث و وقايعى كه درون زندان 
اتفاق افتاده كسب كرده، انتشار چنين كتابى با اين سبك و محتوا از كسى كه خود قريب دوسالى را بطورى كه 

يد بدون داشتن هيچ جرم مشخص گرفتار بوده است و در اين مدت يا شاهد بسيارى از انواع و اقسام گو خودش مى
لذا پس از مطالعه دقيق كتاب، برخود . شكنجه ها بوده يا شنيده و يا آنها را كشف كرده است، خارج از انتظار بود

ئى كه بر  آقاى نراقى در مقدمه. بدهمالزم ديدم كه در مورد آن براى اذهان خوانندگان گرامى توضيح مختصرى 
گرچه كتاب در مجموع . ترجمه فارسى كتاب نوشته، صحت و امانت در كار ترجمه را ارزنده توصيف كرده است

شامل اطالعات مفيد و دست اولى است، ولى محتواى آن قسمت از كتاب كه در رابطه با زندان اوين و برخورد 
انى و دستگاه قضايى انقالب است به نحوى تدوين شده كه به خواننده خارجى رژيم جمهورى اسالمى، عوامل دادست

دهد كه عوامل دادستانى و دستگاه قضايى انقالب را  كند، چنين احساسى دست مى و داخلى كه كتاب را مطالعه مى
ى، آن شرايط و نه تنها از گناه مبرى بداند، بلكه به يك چنين دستگاهى كه در آن شرايط بحران و جو سنگين سياس

 .امكانات و برخوردارى را براى مخالفان و دشمنان خود در زندان فراهم كرده است، يك نمره عالى نيز بدهد
ام،  رساند و بسيارى از حوادث و وقايع را همزمان با آقاى نراقى در زندان شاهد بوده  تا جائيكه اطالعات يارى مى

سمتهايى را كه برشته تحرير درآورده است بدون اينكه مطلب دروغ و آقاى نراقى در قسمت مربوط به زندان، آن ق
اى به نگارش درآورده كه شرايط حاكم برزندان، رفتار،  يا نادرستى را ذكر كرده باشد، مطالب و موضوعات را بگونه

دستگاه مظلوم كردار و برخورد عوامل دادستانى با زندانيان تماماً معلول روش غلط اين و يا آن گروه بوده است و 
عالوه برآن ) 67. (اند رهبرى و قضايى جمهورى اسالمى را اجباراً و نا خواسته به يك چنين راه و روشى سوق داده

با وجوديكه وى . وى غالباً در تجزيه و تحليل و بيان امور واقع در زندان به گفتن بخشى از حقيقت بسنده كرده است
 و شرايط دادگاهها، برخورد قضات و عوامل دادستانى با متهمين و زندانيان، اى در رابطه با وضعيت اطالعات گسترده

اى، بكارگيرى انواع و اقسام روشهاى شكنجه روحى و جسمى داشته است، نه تنها  چگونگى صدور احكام چند دقيقه
نگارش درآورده كه حتى اى را بيان كرده به نحوى به  از آنها ذكرى به ميان نياورده است، بلكه اگر حادثه و يا واقعه

  و يا داستان مالك 464  و شورجه ص 383داستان حسن گشتاپو ص : نظير. االمكان بشود آنرا طبيعى جلوه داد
 . كتاب423 ص 6الرقابى مسئول بند 

 آقاى نراقى از شكنجه كردن متهمين باروشهاى مختلف بقصد گرفتن اعتراف، كه خود شاهد بسيارى از آنان و از 
از وضعيت حاكم بر دادگاهها و حكام . اند، نامى به ميان نياورده است ضى از دوستان همبند خودش بودهجمله بع

انداخت كه حتى خود آقاى نراقى براى يك دوست پيرمرد وشريف خود، جهت  شرع كه لرزه براندام هرزندانى مى
دو پاسدار زندانى از پاسداران آقاى  كه در اختيار 6آماده كردن وى براى رفتن به دادگاه در دفتر داخلى بند 

. قدوسى كه به زندان افتاده بودند بود، دادگاهى صورى با قاضى شرع اينجانب و دادستانى خود وى تشكيل داد
نظر به اينكه آن دوست خود معتقد بود كه هيچ كار خالف قانونى انجام نداده است و بيگناه وى را به زندان 

وى در آن دادگاه صورى، جهت گوشزدكردن بعضى از چيزهائى كه در نظر او جرم نبود اند، ما با محاكمه  انداخته
ولى از نظر دادستانى و قضات خود مختار جرم به حساب مى آمد، كمى كوتاه بيايد تا قاضى را بطرف تخفيف جرم و 

شناخت،  بل مىيا آزادى سوق دهد و خوشبختانه آن شخص در همان روز دادگاه چون آقاى گيالنى وى را از ق
از وضعيتى كه هنگام بازديد آقاى موسوى . اما آقاى نراقى حتى اينها را نيز مكتوم گذاشته است. رأى به آزاديش داد
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تبريزى، دادستان كل انقالب و ترس و وحشتى را كه با بازديد وى در آن شب بر بند حاكم شد، با ذكر يكى دو 
 (. كتاب445 ص)جمله غير مستقيم از كنار آن گذشته است 

شود،   اين نوع برخورد يك روشنفكر با مسائل كشور و بويژه دستگاههاى قضايى و آنچه كه به حقوق بشر مربوط مى
برخورد روشنفكرى است كه به سمت قدرت در حال چرخيدن است و مايل است در هر رژيمى و تحت هر شرايطى 

آقاى نراقى اجازه . ذعان داشته باشند و هميشه مطرح باشدمورد مشورت قرار بگيرد و مقام علمى و توانايى او را ا
اى به لوموند نوشته و كسانى  انتشار اين كتاب را دليل برسعه صدر مسئوالن انتشارات كشور دانسته و به همين علت نامه

 :اند، مغرض ناميده است را كه در خارج از كشور از وجود سانسور داخل كشور انتقاد كرده
اند اشاره كنم و اين  زم مى دانم به سعه صدر مسئوالن انتشارات در كشور كه اجازه انتشار كتاب را دادهدر اينجا ال" 

به هرصورت ... ام  اى نوشته است گفته مطلب را من به روزنامه لوموند كه اخيراً در باره وضع كتاب در ايران مقاله
دامه يابد تا مغرضان در خارج ازكشور به خود اجازه اميدوارم اين آزادمنشى مسئوالن انتشاراتى به همين گونه ا

ندهند زندگى روزانه نويسندگان در ايران را شبيه به زندگى توأم باترس و وحشت سلمان رشدى تلقى كنند و بى 
انصافى را بجائى برسانند كه تجليل از شعراى بزرگ مانند حافظ وسعدى و فردوسى را بصورت امر تحميلى از طرف 

دانند نمايندگان جمهورى اسالمى در سالهاى  وان كنند در صورتيكه همه دست اندركاران فرهنگى مىيونسكو عن
گذشته رأساً ابتكار تنظيم قطعنامه مربوط به تجليل از اين بزرگان را براى تصويب در كنفرانس عمومى يونسكو بعهده 

 )68 (".اند داشته و از هيچ كوششى در اين راه فروگذار نكرده
اى دور، بلكه  فكر در فكر و ذهن توده مردم يعنى كسى كه بتواند حوادث و جريان را اگر نه براى آينده روشن

حداقل براى آينده نزديك ترسيم كند و سيرعمومى و جهت جارى حركت كشور را در آينده پيش بينى و مورد 
اى داشته باشد را،   مختلف و يا دليل ويژهتواند داليل ارزيابى قرار دهد و نه اينكه با صادر كردن مجوز كتابى كه مى

با شناخت استعداد و توانايى كه از آقاى احسان . برهمه امور تعميم دهد و چند قدم دورتر را نتواند مشاهده كند
نراقى سراغ دارم خيلى بعيد است كه وى از روى ناتوانى علمى خود يك چنين كتاب و تحليلى را از زندان ارائه 

 .دا داناتر استداده باشد و خ
 نظربه اينكه از بازديد آقاى موسوى تبريزى دادستان كل انقالب در اينجا ذكرى به ميان آمد، جهت تجسم رفتار 

 .دادستان كل با زندانى و متهم و الجرم كل جامعه شرح ماوقع خالى از فايده نيست
  
  انتصاب موسوى تبريزى به دادستانى كل و زنده بودن يك مرتد-2- 2 

  
 بعداز ترور آقاى قدوسى دادستان كل كشور، آقاى موسوى تبريزى طى حكمى از طرف آقاى خمينى به آن مقام 

در آن شبى كه در اخبار راديو و تلويزيون اعالن شد كه حجت االسالم موسوى تبريزى، دادستان كل . منصوب شد
اى در اطاق   آن لحظه پيش تيمسار سجده، تعريف كرد كه در6انقالب شده است، يكى از زندانيان اطاق يك، بند 

پرسيدم يعنى چه . "انّاللَّه و انّا اليه راجعون": اى گفت وقتى اين خبر اعالن شد، تيمسار سجده. باهم نشسته بوديم
گفتم . ديگر كار من تمام است و با آمدن اين شخص مرا اعدام خواهند كرد: جناب تيمسار؟  وى در جواب گفت

براى اينكه ما عاملين آتش زدن سينما ركس آبادان را شناسائى كرديم و معلوم شد كه دست چه : چرا ؟ پاسخ داد
شناسم و تمام اينها در  كسانى در كار بوده است و من در جريان كامل و كم و كيف آن هستم و عاملين آنرا مى

منبع خبر و درز پيدا نكردن به ام مندرج است و چون او هم در اينكار دست داشته است براى از بين بردن  پرونده
 .چند روز بعد وى را صدا زدند و بردند و بعدهم او را تيرباران كردند. بيرون، مرا خواهند زد و همين هم شد

 بعداز اينكه مدت كمى از دادستانى كل انقالب موسوى تبريزى گذشته بود، روزى جهت بازرسى و رسيدگى به 
به داخل . ارانش به داخل بند ما آمد و از يك يك اطاقها شروع به بازديد كردمسائل زندان همراه چندنفر از پاسد
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كرد و اين معنى رسيدگى به  اى مى آمد از فرد فرد افراديكه در آن اطاق بودند چند سئوال كليشه هراطاقى كه مى
آقاى . ان نراقى بوداز جمله افراديكه در آن اطاق بودند، آقاى احس. اول به اطاق يك وارد شد. كار زندانى بود

تو ": گويد موسوى تبريزى تا چشمش به آقاى نراقى افتاد در حضور جمع حاضر در آن اطاق به آقاى نراقى مى
در آن وضعيت كه جو وحشت همه را گرفته بود با گفتن اين جمله وضعيت سختى !  ؟"اى مفسد و مرتد هنوز زنده

روحيه خود وى خيلى بد نبود و بعداز . ا نيز اعدام خواهند كردكردند كه عنقريب وى ر پيدا شد و بسيارى فكر مى
 .دو سه روزى بحال عادى گذشته بازگشت

  وارد شد، بچه ها دور تا دور اطاق نشسته بودند و پاسداران همراهش 4 هنگامى كه دادستان به اطاق ما يعنى اطاق 
شد و پس  رسيد از جايش بلند مى ت به وى مىهركسى كه نوب. به وسط اطاق آمدند و شروع به سئوال و جواب كرد
در اين اطاق سرتيپى بود . نشست اى است مى اش در چه رابطه از گفتن نام و علت دستگيرى خود و يا اينكه پرونده

وقتى نوبت بوى رسيد، هنگاميكه وى از جايش بلند شد و ايستاد و نام خود را ذكر كرد، . بنام آقاى تيمسار اميراصالنى
به  . "تو همان كسى هستى كه در چهارراه قصر آدم كشتى و بايد اعدام شوى": تبريزى بوى پريد و گفتموسوى 

از قضا يكى  دو سه روز بعد اين تيمسار را صدا . توان گفت كه او آنشب با حرف خود وى را اعدام كرد جرأت مى
اما خوشبختانه او را به دادستانى .  اعدام بردندگفتند كه وى را هم براى غالباً مى. زدند كه با كليه وسايل آماده شود

 .ارتش منتقل كرده بودند و بعداز مدتى آزاد شده بود
گناهى بكند و يا درخواستى براى   در آنشب جو بقدرى سنگين و وحشتناك بود كه هيچكس جرأت نداشت اظهار بى

ام و يا   و در اين رابطه نيز دستگير شدهنامم اين است: كردند كه بگويند همه به اين قناعت مى. خودش مطرح كند
گفت، وى از اين عمل  و اگر به كسى چيزى نمى. داد كرد، مختصر جواب مى اگراز كسى سؤال ديگرى مى

 .شد و غالباً ميل داشتند كه فعال بگذرد تا شايد در آينده فرجى بشود خوشحال مى
انى و وجود تثبيت شده مركز ثقل و يا رهبر انقالب در  خالصه كالم اينكه بعداز فروافتادن بختك ترس بر روى زند

جامعه، كار القاء اطالعات يكطرفه به زندانى در زندان انقالب با آن شرايط حاكم بر زندان خيلى ساده تر از شرايط 
طى از يكطرف زندانى اطالعات كافى در زمينه هاى مورد لزوم ندارد و با قطع كردن همه كانالهاى ارتبا. ديگر است

از . رسد، اطالعات انتخاب شده است شوند و تمام اطالعاتى كه بوى مى مانع دستيابى وى به هرنوع اطالعاتى مى
طرف ديگر، زندانى اگر هم در آن شرايط اطالعاتى داشته باشد، ياراى مخالفت در برابر مركز ثقل و يا ستاره جامعه 

 .در خود احساس نخواهد كرد
دهند و زندانى را براساس  انقالب دو دسته اطالعات مختلف يكطرفه را به خورد زندانى مى معموال عوامل دادستانى 

يكى، يادآورى و القاء اهداف و : كنند كشند و او را وادار به اعتراف و توبه مى همين دو دسته اطالعات به محاكمه مى
 .اشعارهاى تثبيت شده انقالب و ديگر، اعمال غيرقابل دفاع گروهها و شخصيته

  
  يادآورى و القاء اهداف و شعارهاى تثبيت شده انقالب- الف 

  
 شعارها و اهداف انقالب، هم براى زندانى و هم براى دادستانى در طول اوج گيرى و تداوم آن بعداز پيروزى 

دت گرچه در دوران عسرت و حتى زمانيكه انقالب  در حال اوج گيرى بود و تا م. انقالب، كامال مشخص شده است
كمى بعداز انقالب، هر گروه، دسته و يا شخصى عالوه بر شعارهاى عمومى، شعارها و اهداف مخصوص بخود را بيان 

اما بعداز تثبيت وجود مركز ثقل و رهبر انقالب بعداز پيروزى، شعارها و اهداف كه بعضى از آنها ظاهراً . مى كرد
است، يكسره در دست آن ستاره است و دستگاه رهبرى است تحقق يافته و بعضى ديگر تداوم دارد و تكميل تر شده 

كند و هرزمان كه الزم باشد، شعارهايى جديد كه  كه از شعارها و اهداف بعنوان ابزارى در دست خود استفاده مى
 . تكميل كننده شعارهاى قبلى است را به توده در حال غليان و جوشش عرضه مى دارد
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 و رهبرى  آن در افكار عمومى و نيز شعارهاى مبارزاتى عليه رژيم شاه فهرست  قبال مشخصه رژيم جمهورى اسالمى
شود كه بخشى از شعارها و اهداف انقالب، از نظر صورت ظاهر تحقق پيدا  با نگاهى به آنها مشاهده مى. وار آورده شد

 داشت تحقق پيدا كرده با اضمحالل رژيم شاه، تمام آن شعارها و اهدافى كه پسوند و يا پيشوند شاه. كرده است
است و با در دست گرفتن قدرت وسيله رهبرى انقالب، شعارهاى جديد كه تندتر و حادتر نيز شده است بوسيله 

شخص اسير نيز بداليل . آورند كنند و بخاطرش مى شود و زندانى را با همه آنها بمباران  مى دستگاه رهبرى اعالن مى
از طرف ديگر خود وى نيز با آن . ت بخواند و يا در اصل آنها تشكيك بعمل آوردمختلفى قادر نيست كه آنها را نادرس

اى كه وى به آن وابسته است و يا شخصيت مورد  اكنون بدليل اينكه گروه و دسته. شعارها به مبارزه كشيده شده بود
ز طرف گروه و يا شخص اش و يا خود وى با دستگاه رهبرى روبرو واقع شده است و تا زمانيكه آزاد بوده ا عالقه

شده است، بهمين دليل در خط  اش در رابطه با علل مخالفت با دستگاه رهبرى تغذيه اطالعاتى مى مورد عالقه
اش  حال كه دستگير و به زندان افتاده، تمام آن كانالهاى اطالعاتى. كرده است تشكيالتى و يا گروهى خود عمل مى

در جو ترس . رسانند دادستانى پر كرده و اطالعات يكطرفه الزم را به وى مىقطع گرديده و جاى تمام آنها را عوامل 
شود و  كند كوچك مى و وحشت و سلول تنهايى، اغلب دنياى زندانى نيز نظير همان سلولى كه در آن زندگى مى

از همين شود، چون به دنيا نيز  اش نيز كوچك، و لذا با مختصر لطف و يا محبتى اغفال مى بموازات آن خواسته
در اين دنياى حقير پست و . گاه زندگى و دنياى وى تبديل به همين سلول ميشود. كند دريچه تنگ نگاه مى

در اينگونه موارد كمتر از مسائل و . آورد افتد و وى را از پاى در مى كوچك، اطالعات يكطرفه بسيار كارگر مى
از . دهند و بديهى را در لباس ناصح مشفق بوى تذكر مىكنند، بلكه مرتب مسائل ساده  اطالعات پيچيده استفاده مى

مگر تو ضدامپرياليسم و ضد استكبار نبودى، مگر ضد اسرائيل و طرفدار آزادى فلسطين : كنند يكطرف بوى گوشزد مى
كردى، مگر براى نابودى شاه  و بيت المقدس نبودى، مگر براى حاكميت مستضعفين بر سرنوشت خودشان مبارزه نمى

خواستى كه اين ميكده ها و  وت قدعلم نكرده بودى، مگر تو آرزوى برپايى حكومت اسالمى نداشتى، مگر نمىو طاغ
فاحشه خانه ها از بين برود، مگر خواهان آزادى و استقالل و رهايى از سلطه بيگانگان نبودى، مگر نمى خواستى كه 

آيا تو ضدامپرياليسم و ضد : شود رف ديگر گفته مى؟ از ط... خواستى كه  همين پابرهنه ها حاكم گردند و مگر نمى
شناسى؟ آيا امام ضد طاغوت و ضد ظالم نيست؟ آيا اين حكومت اسالمى و رهبرش امام،  استكبارتر از امام كسى را مى

 اش را متوجه اسرائيل و نابودى آن نكرده است؟ آيا اين امام نيست كه يك تنه مقابل امريكا ايستاده و لبه تيز حمله
كاخ سفيد بايد سياه شود؟ آيا كارگران و كشاورزان، حامى بهترى از اين حكومت و رهبرش امام دارند كه : گويد مى
؟ آيا اين امام نبود كه شاه را بيرون "دهد بوى عرق بدن كارگر بوى عطر مى" و "خدا هم كارگر است": گويد مى

ى وى نبود كه باعث آزادى همه زندانيان گرديد؟ آيا اكنون كرد و امريكا را به زانو در آورد؟ آيا اين امام و رهبر
همين پابرهنه ها نيستند كه كارها بدستشان است؟ آيا اين حكومت و امام در مقابل شرق و غرب نايستاده است و آيا 

 ؟...اين حكومت اسالمى و رهبرى آن نيست كه 
دانى در تب و تاب انقالب، جواب سطحى همه آن  در آن سلول تنهايى و باال بودن شمشير داموكلوس باالى سر زن

ها مثبت است و حتى اگر كسى قادر به استدالل عميق آنها باشد، جرأت اينكه به مركز ثقل  و يا بت انقالب خرده 
اگر در آن . بگيرد، نخواهد داشت، چون وى مافوق قانون و كمربسته از طرف امام زمان و مجرى فرمان الهى است

كند و معصوم نيست، همين براى  يد كه وى هم تحت تأثير شرايط و كانالهاى اطالعاتى عمل مىشرايط كسى بگو
محارب بودن وى كافى است و هنگاميكه آقاى مهندس بازرگان از كانالهاى ارتباطى كه آقاى خمينى را احاطه 

اد اين اطالعات بر روى در حاليكه كم و زي. خروشد آشوبد و بوى مى گويد، آقاى خمينى برمى كرده است سخن مى
اش فكر كند، بوى القاء  زندانى اثر گذاشته و يا حداقل او را وادار كرده كه مجدداً نسبت به مسائل و گذشته

آيا از شخصيت تو بدور نبود كه در مقابل حكومت اللَّه قرار بگيرى؟ تو جواب خدا و ملت را چه خواهى : كنند مى
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نخاستى و آيا وسيله و آلت دست ديگران قرار نگرفتى؟ آيا اينها كارهاى مردمى بود كه داد؟ آيا تو با امام به مبارزه بر
خرمنها را آتش زدند؟ آيا اين مردم كوچه و بازار چه گناهى كرده بودند كه وسيله عوامل گروهكها قطعه قطعه 

 بدست گروهكها كشته شوند؟ شدند؟ اگر به نظر شما عقيده آزاد است، چرا اينها بايد بجرم اينكه حزب اللهى هستند
ا مسلحانه در مقابل حكومت اسالمى و امام آيا گروه و رهبر شما مخالفت با امام، آن عارف پير و طلبه نكرد؟ آيا شم

نايستاديد؟ آيا شما با اعمالتان جگر آن سالله پيغمبر را بدرد نياورديد؟ آيا شما بهشتى و يارانش را نكشتيد؟ اين 
بايستى به زعم شما قطعه قطعه  چه گناهى كرده بودند كه مى...  ساله، صدوقى، دستغيب، مدنى و 80- 70پيرمردان 
؟ شما جوانان پاك، ...اى، دنبال آزادى و حقوق بشر هستند و آيا   يك چنين گروههايى با چنين كارنامهشوند؟ آيا

چگونه دنبال يك چنين گروههايى چشم بسته راه افتاديد و چگونه اين از خدا بى خبران از سادگى، پاكى و بى 
 اطالعى شما سوءاستفاده كردند؟

. اى در بيرون از زندان هم قابل دفاع نيست تا چه رسد به سلول زندان مه طبيعى است كه يك چنين اعمال و كارنا
انسان وقتى درحصار تشكيالتى و سازمانهاى سانترال دموكراتيك چپى و يا نشأت گرفته از آن و تشكيالت مذهبى 

قش حسن صباحى گرفتار آمد و تحت تعليمات خاص گروهى قرار گرفت، بمرور سازمان و تشكيالت در نظر وى ن
كند و فرمانهاى رهبر و يا كسيكه محور قدرت تشكيالت را در دست دارد، براى هوادار و عضو، به مثابه  خدا پيدا مى

وحى منزلى است كه هيچ خدشه بردار و تشكيك پذير نيست و هرچه از آن مركز صادر شود، همان حق است ولو 
شكيالتى و تعليمات و اطالعات آن فرو ريخت و انسان با اما وقتى اين حصار ت. باشد... فرمان قتل،جنايت، خيانت و 

در زندان يك چنين شرايطى بوجود . شود خودش خلوت كرد، بسيارى از آن اعمال برايش سئوال برانگيز مى
زندانى ديگر در محاصره تشكيالت خاص خود قرار ندارد و با بمبارانهاى اطالعات و بخاطر غلبه جو ترس و . آيد مى

با .  قادر است كه متوجه حصار جديدى كه در آن گير افتاده است بشود و منطقى روى آن فكر كندوحشت، كمتر
كنند و همه اينها با ترس  اطالعات يكطرفه تمام نكات منفى سازمان و رهبران و كارنامه اعمال آنان را بوى گوشزد مى

س شد كه تزلزل و يا خلجاناتى در دل زمانيكه احسا. آورد شود و تزلزل در روحيه زندانى بوجود مى عجين مى
. كنند آيند و راه نجات از اين ورطه هالكت را بوى القاء مى زندانى پيدا شده، عوامل دادستانى باز به كمك وى مى

كنند و خود را از  از اين ببعد در وصف توبه و كسانيكه پس از مرتكب شدن خطايى و يا جرم و خيانتى توبه مى
كنند و مثالهاى تاريخى  ند، مثل اين است كه تازه از مادر متولد شده باشند، با وى صحبت مىگردان گذشته پاك مى

كنند كه براى  آورند وبعد كه وى را آماده توبه كردند، مرتب به او القاء مى و دينى نظير توبه حر را برايش مى
آيد و براى  كى كه از دستت بر مىجبران گذشته و قبولى توبه بايد اعتراف كنى و از دادن هر اطالع و يا كم

اين اعتراف و . راهنمايى مردم و جوانان مفيد است، نبايد كوتاهى كنى تا ديگر اشخاصى مثل تو در دام گرفتار نيايند
و بدينطريق گروهى آماده اعتراف و . توبه كردن و كمكهاى تو نزد خدا و خلق پسنديده است و اين جهاداكبر است

اى تحت تأثير اطالعات يكطرفه و جو ترس آميخته با كمى محبت  ى است كه در اين مراحل عدهطبيع. شوند توبه مى
 .شوند و برانگيختن احساسات و مورد سئوال قراردادن اعمال و رفتار گذشته تواب مى

از اين آيد كه منجر به توبه و اعتراف عليه خود و حتى   اين نكته كه چه تحولى در آن شرايط در زندانى بوجود مى
گردد، جريان بسيار پيچيده و داليل  فراتر، همكارى همه جانبه اطالعاتى تشكيالتى و تجربى با عوامل دادستانى  مى

همه جوانب مسئله مشخص نيست كه چه تحولى در آن . تواند داشته باشد گوناگون و تودرتويى براى هرفرد مى
تمام كوشش من با توجه به آنچه كه به . گردد اى مى يهشود كه منجر به چنين رو شرايط در فكر انسان حاصل مى

باوجود آنچه . كنم شما را به حقيقت مسئله نزديك و نزديكتر سازم ام، اينستكه سعى مى تجربه اندوخته و مطالعه كرده
اند و هنوز عوامل  تا بحال از نظرتان گذشته است، بسيارى از زندانيان هنوز هم محكم روى موضع خود ايستاده
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ديگرى بايد دست بدست هم بدهند تا اينكه زندانى وادار به توبه و اعتراف عليه خود بشود كه بعضى از آنها را در 
 )69.(بحثهاى آتى مالحظه خواهيد كرد

 در يك رده بندى كلى در زندان انقالب، دو دسته افراد تقريباً از هم متمايز هستند كه عوامل دادستانى تمام هم و 
است كه از طريق دادن اطالعات مختلف و يا بكاربردن روشهاى گوناگون آنها را وادار به توبه و غمشان براين 
يكى افراد رده هاى باال وسرشناس گروههاى مختلف و يا شخصيتها و افراد موقعيت دار در بين جامعه، : اعتراف نمايند

 .اند وه، اين و يا آن شخصيت شدهو ديگرى هواداران، جوانان و نوجوانانى كه تازه جذب اين و يا آن گر
 عوامل دادستانى هردو دسته را مد نظر دارند، ولى در به اعتراف و توبه كشاندن افراد و نمايش آنها از طريق رسانه 

چون اعتراف و توبه اين . هاى گروهى و مصاحبه هاى راديو و تلويزيونى، بيشتر گروه دسته اول مورد نظر هستند
اگر اين دسته به . و هم در بين هواداران و اعضاء ساده تازه وارد و هم زندانيان، اثر مستقيم دارددسته، هم در جامعه 

اعتراف و توبه كشيده شدند، اعتراف و توبه گرفتن و يا با ميل خود توبه كردن براى افراد دسته دوم خيلى ساده 
اينستكه عوامل دادستانى در عين حاليكه با . ندما شود و جاى زيادى براى ماندن بر موضع قبلى برايشان باقى نمى مى

 .سازند تا آنها را وادار به توبه و اعتراف نمايند كنند، فشار كار را بر روى گروه اول متمركز مى گروه دوم برخورد مى
  
  رده هاى باال و سرشناسان- 1 

  
محابا به همه حقوق فردى و   و بىشود  در اوايل كار، معموال هنگاميكه سيل دستگيرى ها وبازداشت ها آغاز مى

افراد ساده و كم اطالع از روبرو شدن با . گردد شود، وجود ترس و وحشت تا حدودى حاكم مى اجتماعى حمله مى
يك چنين شرايطى و حفظ موضع از صداقت و حسن نيت بيشترى برخوردار هستند تا افراد رده هاى باال و بعضى از 

 جوانان و نوجوانان هوادار و اعضاء ساده هنوز آن پيچيدگى افراد رده باال را پيدا شخصيتها و افراد سرشناس، زيرا
به همين علت است كه در بسيارى از موارد، افراد رده هاى . اند نكرده و راه و روش توجيه گرى را هنوز ياد نگرفته

شوند و تا افرادى  امل دادستانى مىبرند ولى در مقابل، خرده پاها زودتر طعمه عو باال و شخصيتها جان سالم بدر مى
اين خرده پاها و هواداران و جوانان ساده كه هنوز . اند در بيرون بخود بجنبند، آنها را بجوخه هاى اعدام سپرده

طعم بعضى از عناوين و مقامها را نچشيده، از تجربه چندانى برخوردار نبوده و تعليمات گروهى كه برايشان نقش خدا 
كنند كه رده هاى باال و افراد سرشناس نظير خودشان از چنين صداقت و صميميتى برخوردار  فكر مىرا پيدا كرده، 

اينان هنوز . كنند ايستند و خود را فدا مى لذا روى موضع مى. هستند و آن تعليمات براى آنان نيز جنبه وحى دارد
هاى باالى گروهها و يا  راى غالب رهبران ردهاند كه متوجه شوند، اگر نه همه، ولى ب آن تجربه كافى را پيدا نكرده

افراد سرشناس و شخصيتها و نيز دستگاه رهبرى كه قدرت انقالب را در دست دارد، داستان، داستان قلعه حيوانات 
 )70. (است

امال  در رابطه با سران و باالئى ها و مقايسه آن با خرده پاها، مسئله هم براى خودشان و هم براى عوامل دادستانى ك
زندانيان گروه اول در طول زمان تجربه هائى اندوخته و روشهاى مختلف توجيه گرى را نيز تمرين . متفاوت است

از . اند و قادرند كه بهتر هم با عوامل دادستانى برخورد كنند و هم به توجيه مسائل براى خود و آنها بپردازند كرده
هستند، عوامل دادستانى نيز مايلند كه آن ... ه هاى تشكيالتى وطرف ديگر چون اينان حامل اطالعات، اسرار، تجرب

اطالعات و تجربيات را از آنان اخذ نمايند و بقول معروف آنها را تخليه اطالعاتى كنند، لذا فرصت بيشترى در اختيار 
بردن گذارند كه همين پيداكردن فرصت بيشتر، در آن جو سنگين و طوفانى، احتمال جان سالم بدر  آنان مى

مگر آندسته از افراد استثنائى از رده هاى باال و شخصيتها كه از نظر عوامل دادستانى وضعيتشان . شود برايشان بيشتر مى
در اينصورت با بستن سريع اتهامات درست و نادرست و . كنند كامال مشخص است و از وجودشان نيز احساس خطر مى

براى به زانو در آوردن زندانى، عوامل . سپارند  هاى اعدام مىيا دام نهادن سرراهشان، فورى آنها را بجوخه
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كنند و با بزرگ و يا خطرناك جلوه دادن آن، زمينه توبه  دادستانى قبل از هر چيز از ضعف خود زندانى استفاده مى
 .آورند كردن سران و باالئى ها را فراهم مى

  
  نقاط ضعف رده هاى باال- 2 

  
ى از ضعفهاى اخالقى و غيراخالقى گروهها، افراد سرشناس وشخصيتها در دوران عسرت  پيش از اين در مورد بعض

در صدد تحكيم قدرت خود هستند، نكاتى خاطرنشان كردم و ... انقالب و بعداز پيروزى انقالب، زمانيكه گروهها و
در دوران . طلع هستندافزودم كه تمام گروهها و افراد سرشناس مبارز، كم و زياد از نقاط ضعف و قوت همديگر م

دهد و دستگاه رهبرى انقالب را در دست خود  بعداز پيروزى انقالب، گروهيكه قدرت خود را برهمه غلبه مى
گيرد، براى حذف ساير گروهها، اشخاص سرشناس و شخصيتهائى كه با وى همĤهنگ نيستند، از اين ضعفها پرونده  مى
اين مسئله در تمام انقالبها جارى بوده است و در . كند ا استفاده مىسازد و در موقع خودش برعليه آنان از آنه مى

 .انقالب اسالمى نيز بشدت رواج داشته و دارد
 افراد رده باالى گروهها، بعضى از شخصيتهاى سياسى و غيرسياسى كه قبل از پيروزى انقالب عليه رژيم حاكم فعاليت 

داف اوليه سازمانى و تشكيالتى خود و يا مواضع اخالقى و عقيدتى داشتند، به مرور زمان براثر عوامل مختلفى از اه
گيرند و براى بدست گرفتن قدرت و يا تفوق و غلبه هژمونى خود بر سايرين در بعضى از تصميمات غير  فاصله مى

ند كن اخالقى، غيرشرعى، غير قانونى و خارج از عرف جامعه در مورد ديگران و حتى در مورد اعضاء خود شركت مى
گيرند ويا در بعضى از  به مرور از اهداف اوليه فاصله مى. بندند و يا حداقل از آن آگاهى دارند و از آن دم فرو مى

دهند و آن هدف متعالى مبارزه بر عليه نابرابرى و ظلم و ستم، تبديل به هدف بدست گرفتن  جهات تغيير مواضع مى
 مبارزه و زمان، امر مبارزه براى اين قبيل گروهها و شخصيتها در طول. شود قدرت و حكومت به هر وسيله ممكن مى

هم بصورت يك شغل مانند هر شغل ديگرى كه ممرى براى گذراندن زندگى است وهم بصورت يك مقام اجتماعى 
آيد و براى خود مسئوليت بزرگ نجات نه تنها كشور خويش، بلكه نجات جامعه جهانى را بر  و رهبرى جامعه در مى

شوند و اين نحوه نگرش به مسائل، خود  كم براى خود حقى مافوق ديگران قائل مى پندارند و كم ود مىعهده خ
نكات ضعف زيادى در طول زمان بدنبال خواهد داشت و از اين ديد بايد به بعضى از چرخشها نسبت به مواضع اوليه 

روش اتخاذى براى تغيير رژيم و ساختن قبل از پيروزى انقالب همه گروهها در اعتقادات و . آنان نگريسته شود
هاى رژيم، به يك نوع مطلق گرايى و جزميتى رسيده بودند و در تاروپود آن مطلق و  آل برويرانه اى ايده جامعه

اند و هيچ روش و راه حل ديگرى جز آنچه كه خود بداخل آن رانده  جزميت تنيده شده در اطراف خود خو گرفته
دانند و  از طرفى خود را صاحب و متولى آن مطلق و جزميت مى. نند، برايشان متصور نيستدا شده و آنرا از خود مى

البته تا جائيكه امكان داشته باشد آنرا . شمارند ديگران را در ادامه راه حل و روش در ذهن خود، فاقد صالحيت مى
لق گرايى هرنوع روش غيراخالقى، شود كه انسان درگير جزميت و مط همه اينها باعث مى. سازند بر زبان جارى نمى

خالف عرف و سنت جامعه را براى خود جايز بشمارد و براى هر عمل نادرست خود توجيه هاى عجيب و غريب 
اما در دوران عسرت و مبارزه بدليل . شوند و الجرم ضعفهاى اخالقى و غيراخالقى از پس يكديگر حادث مى. بتراشد

شود، ولى رده هاى باال، سران و بعضى از شخصيتها،  اين ضعفها كمتر ظاهر مىجو سانسورى كه برجامعه حاكم است، 
گيرند و يا از آن در  كنند، آن ضعفها را ناديده مى از آنها كم و زياد اطالع دارند و چون برعليه رژيم مبارزه مى

شود و از هر  نها دگرگون مىاما بعداز پيروزى انقالب، همه اي. شود كم اينها درست مى كم: گويند گذرند و يا مى مى
دهند تا سران رده  عوامل مهمى دست به دست هم مى. شود نكته كوچكى پرونده بزرگى براى عامل آن تشكيل مى

 :هاى باال و بعضى از افراد سرشناس و شخصيتها، در درون زندان انقالب به اعتراف و توبه كشانده شوند
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 براى خود قائل بودن كه در اثر اين طرز تفكر، انسان اسير در بند و  مسئوليت بزرگ و خطير نجات جامعه و جهان-  
كوشد كه بهرنحوى كه ممكن است جان خود را  شود و مى زندانى نيز يك چنين وظيفه سنگينى براى خود قائل مى

 بعداً و ظاهراً يكى از راههاى نزديك و عملى آن اعتراف و توبه كردن است با اين تصور كه. از مهلكه نجات دهد
 .ممكن است همه آنها را توجيه كند

بطور طبيعى سياستمداران، .  عامل مهم ديگر، انتظار نداشتن از زندان و داغ و درفش بعدازپيروزى انقالب است-  
انقالبيون و شخصيتهاى برجسته و سرشناس جامعه كه درگير امر مبارزه هستند، تمام هم و غم خود را به اين امر 

 كه انقالب پيروز بشود و نظام فاسد از بين برود و اصال بفكر بعداز پيروزى انقالب نيستند كه ممكن سازند معطوف مى
شود، فكر  و به اين علت وقتى انقالب پيروز مى. است همين مسائل با حدت و شدت بيشتر در لباس ديگرى تكرار شود

ر حالت مستى و عشق سوار بر اسب د. كنند كه آن دوران سپرى شده است و دوران، دوران خودشان است مى
آيند كه خود را اسير در چنبره  تازند و زمانى از اين حالت مستى بيرون مى پيروزى، بدون توجه به جوانب كار، مى

بينند و چون انتظار چنين شرايطى را نداشته و فكرى براى پيش آمدن چنين  ياران و همكاران ديروز خود مى
ريزند و با وجوديكه شايد خيلى بحثها و مطالب در مورد مقاومت، ايستادگى  ع فرو مىاند، خيلى سري وضعيتى نكرده

اند، گوئى بيكباره تمام آنها كارآيى خود را از  داده بخاطر عقيده و هدف را مطالعه كرده و يا به ديگران تعليم مى
 .تدست داده است و در اين حالت نيز نزديكترين راه نجات، همان اعتراف و توبه اس

 ضعفها كه از مهمترين عوامل وادار كردن و يا وادارشدن زندانى به توبه و اعتراف عليه خود است، بدو دسته تقسيم 
 :شوند مى

 ضعفهاى اخالقى كه شامل مسائل مختلف جنسى و سكسى، تهمت و برچسب زدن، دزدى، نوعى همكارى با رژيم - 1 
آيد و بعداز  كه بيشتر در اثر ضعف اخالق و اعتقاد بوجود مى.. .گذشته، توطئه چينى عليه اين و آن، دروغگويى و

بخصوص وجود . كند اى در دست گروهيكه قدرت را تصاحب كرده است پيدا مى پيروزى انقالب اينها اهميت ويژه
شود كه وى به هر عملى كه بوى القاء كنند براى رهايى و يا  بعضى از اينها در پرونده شخص زندانى موجب مى

در بخشها و فصول گذشته به بعضى از اينگونه . شدن آنها، به اعتراف و توبه و همكارى هاى ديگرى دست بزندرون
 .موارد با ذكر مثالهايى پرداخته شده است و نيازى به تكرار مجدد آن نيست

  اعمال غير قابل دفاع گروهها، انحراف از مواضع- 2 

رژيم شاه، تشكيالت و يا سازمان زيرزمينى را براى مبارزه حاد بقصد  در قرن اخير معموال كسانيكه در رژيمى نظير 
اند، غالباً جوانان تحصيل كرده دانشگاهى بوده كه تحصيل دانشگاهى را تمام كرده و يا  سرنگونى آن رژيم بنياد نهاده

قت و ايمان، شور و شوق اند آكنده از صدا جوانانى بوده. اند در نيمه راه رها كرده و به مبارزه با رژيم روى آورده
اى كه جو سانسور همه  اين جوانان پرشور در جامعه. براى برقرارى عدالت و مساوات و ازبين بردن نابرابريهاى جامعه

جانبه برقرار بوده و قلمها و زبانها را بريده و بى عدالتى و ديكتاتورى حاكم است و سازمان يا تشكيالتى كه بكار 
مى بپردازد وجود ندارد و يا اگر وجود دارد، كارآيى خود را از دست داده است و به مبارزه جدى با چنين رژي

اى برايشان تحمل ناپذير  كنند وجود يك چنين جامعه نامى بى محتوى و محفلى دوستانه مبدل شده، احساس مى
بايستى  ذهبى كه مىكنند كه علما و مقامات روحانى و م عالوه برآن در كشورى نظير ايران مشاهده مى. گشته است

پاسدار عدالت و برقرارى مساوات و حقوق فردى و اجتماعى باشند، ظاهراً سكوت اختيار كرده يا حامى و مبّلغ رژيم 
دهند، در يك چنين محيط و  موجود شده و يا حركت چندانى در زمينه هاى سياسى و اجتماعى از خود نشان نمى

 .افتند و سازمان زيرزمينى بقصد براندازى رژيم مىشرايطى، اين جوانان بفكر ايجاد تشكيالت 
اما بلحاظ مسائل .  مشخصه بارز اين بنيان گذاران، تشكيالت زيرزمينى و مخفى، صداقت، ايمان، شور و هيجان است

در آن دوران كه علم مبارزه . اند اجتماعى و سياسى، نه از تجربه كافى و نه از علم و دانش الزم برخوردار بوده
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ت بتى در دست بلوك شرق قرار گرفته بود و براى هر مسئله اجتماعى، سياسى، اقتصادى، نظامى، فرهنگى، بصور
هنرى و مذهبى نسخه هاى عملى مشخصى را براساس ديد تنگ نظرانه ايدئولوژى تدوين شده ارائه داده و طبق آن 

ه بى طبقه و برابر ذهنى و رويائى، فرا ها، جامعه را به مبارزه عليه رژيمهاى موجود براى رسيدن به جامع نسخه
اين جوانان پرشور كشور ما نيز بدون توجه به تجربه هاى تاريخى، فرهنگى و مذهبى كشور خويش، از . خواندند مى

بعضى از اين نسخه ها عكسبردارى كرده و راه حل كشور خويش را در گرو عمل به اين نسخه ها و اجراى آن 
بدو طيف كلى تقسيم شده كه در اساس  هر دو طيف، آن نسخه ها را كليد مشكالت ايران اين جوانان . پنداشتند مى

گروه اول آشكار و عريان همان نسخه ها را پذيرفته و در عمل يكى از طيفهاى مختلف ماركسيست . كردند تصور مى
ه دين تشكيل شده بود، از گروه ديگر كه از جوانان مذهبى و عالقمند ب.  لنينيستى را اساس كار خود قرار دادند-

كردند و از طرف ديگر چون خود معتقد  يكطرف راه حلى در مذهب براى حل مشكالت و بحران كشور مشاهده نمى
كوشيدند كه بين مذهب و علم، آشتى برقرار سازند و چون آن نسخه ها را علم محض  به دين و مذهب بودند مى

كردند كه با اين ابتكار خود، آن  كردند و فكر مى  دين مشاهده نمىپنداشتند، الجرم در آن تضادى با اسالم و مى
هاى دينى و يا چيزهايى را كه به نظر آنها دين مسكوت گذاشته است، پرخواهند كرد و بدينترتيب يك تفسير  كاستى

ارائه اى كه در انحصار ماركسيستها بود،  جديدى از دين كه عبارت از آشتى دادن دين با آن علم محض بت شده
دادند و توجه چندانى نداشتند كه وقتى روش شناخت، نگرش انسان به جهان و تحوالت آن از يك زاويه و ديد 

دارد و مابقى  خاصى باشد، در طول زمان آن جهان بينى و ايدئولوژى خاص را كه اصل و اساس كار است نگاه مى
 .كند يعنى زوائد و شاخ و برگها را فداى آن مى

كنيم كه اين طيف از جوانان در طول حيات خود، چندين فاز مختلف را طى   است كه مشاهده مى به همين علت
در درون و برون كشور و در داخل ) 71(كردند و سرانجام دچار تعدد هويت شدند و تصفيه هاى درون گروهى 

كديگر و لودادن افراد اين تحوالت درون گروهى با ابعادى كه پيدا كرد، باعث حذف ي. تشكيالت آنها صورت گرفت
خودى به پليس  و اعدامهاى سازمانى، شالق زدنها، بايكوت كردن اعضاء خود در داخل و خارج از كشور گرديد و 

 )72.(سرانجام انحرافات درونى و برونى آشكار گشت و گروههاى مختلف عليه يكديگر دست به افشاگرى زدند
 در زير ضربات رژيم شاه خرد و متالشى شد و افراد و اعضاء 54ال  در هر حال سازمان و تشكيالت هر دو طيف در س

در درون . آن يا در درگيريهاى خيابانى كشته شده يا راهى زندانها گرديده و يا فرار كرده و راهى ديار غربت شدند
ضاء باقيمانده و برون زندان و خارج از كشور، اختالفات درونى  و برونى سازمان تحول يافته مجاهدين و بعضى از اع

بر اسالميت خود از يكطرف و همه اينها با چريكهاى فدائى خلق و طيفهاى آن به هر چه ضعيفتر شدنشان در داخل 
كمك كرد و در خارج از كشور نيز منجر به متالشى شدن كنفدراسيون  جهانى دانشجويان و چند شقه شدن آن و 

ه اين طيفها با گروههاى مذهبى در درون وبرون زندان و در و از طرف ديگر، اختالفات مجموع. جبهه ملى دوم شد
 .شود خارج از كشور باعث اختالفات و كينه هاى شديدى گرديد كه هنوز كه هنوز است آثار آن ديده مى

 به بعد كه تمام اين سازمانها متالشى شده و در نهايت ضعف بودند و جز اسمى چيزى از آنها 54 مختصر اينكه از سال 
نمانده بود، شاه مغرور از اينكه همه سازمانهاى مخالف را متالشى كرده و نفسها را در سينه ها خفه كرده و سانسور باقى 

جزيره "همه جانبه برقرار ساخته است، در نهايت حزب واحد رستاخيز را برپا كرد و اعالم نمود كه ايران را به 
غافل از اينكه اين جزيره آرامش و ثبات در ميان . رده استاى پرآشوب و متالطم تبديل ك  در منطقه"آرامش و ثبات

اقيانوس متالطم، آتش زير خاكسترى بود كه به هنگام وزيدن باد حقوق بشر و مورد سئوال قرارگرفتن رژيم ضد 
  بر شدت شعله افزود وبه طوفانى"ارتجاع سياه"حقوق بشرى شاه، آتش زير خاكستر شعله ور گرديد و با انتشار مقاله 

 .بدل شد كه رژيم شاه را زيرو رو كرد و برباد داد و حكومت انقالبى اسالمى مستقر گرديد



86  

 با اوج گيرى انقالب و بازشدن درب زندانها و آزادشدن كليه زندانيان سياسى و پيروزى انقالب، اين گروهها مجدداً 
 و فداكاريها در جامعه از عزت و دست به كار بازسازى سازمانهاى متالشى شده خود شدند و چون بخاطر مبارزه

احترامى برخوردار بودند، دست به تبليغات شديد براساس همان نسخه هاى موجود زدند و بسيارى از جوانان و 
سپس جهت بدست گرفتن قدرت به كار جمع آورى اسلحه، . نوجوانان پرشور و هيجان زده را بخود جذب كردند

تلف پرداختند و بلحاظ روانى و احساسى و مبارزه مسلحانه با رژيم شاه، خود اسناد و مدارك و نفوذ در ارگانهاى مخ
كردند و در اين امر خود را  دانستند و يا حداقل سهم بزرگى از آنرا طلب مى را وارث و صاحب حقيقى انقالب مى

ا اينان برخورد در آنطرف سكه، گروههاى مذهبى كه در درون وبرون زندان و خارج از كشور ب. دانستند ذى حق مى
داشته و يا خط و نشان كشيده بودند، بدور رهبر انقالب جمع شده و بسيارى از مناصب و پستهاى حساس را اشغال 

آقاى خمينى و دستگاه رهبرى نيز كه از اول نظر خوبى نسبت به آنان پيدا نكرده بود، روى خوشى به آنها . كردند
اى در جهت حذف و يا مهاركردن اين گروهها بكاربرده  شش  همه جانبهنشان نداد و ارزشى برايشان قائل نبود، كو

شد و روز به روز آنها را در مقابل خود قرار دادند و اينان نيز از هرفرصت كوچكى براى بزرگ و قدرتمند جلوه 
 .و سرانجام زمينه تقابل فراهم گشت) 73(كردند  دادن خود استفاده مى

ياست جمهورى و انفجار حزب جمهورى اسالمى، بهانه اين تقابل و رودررويى به اوج  با بركنارى آقاى بنى صدر از ر
رهبرى اين سازمانها و تشكيالت و بخصوص سازمان مجاهدين خلق . خود رسيد و ترور و كشت و كشتارها شروع شد

نى در بين مردم با نداشتن علم و شناخت كافى از طبيعت انقالب و وضعيت و شرايط مركز ثقل آن، يعنى آقاى خمي
از يكطرف و تحت فشار قرار گرفتن و حفظ و نگهدارى جوانان پرشور و حساس و انگيزه دادن به آنها از طرف ديگر، 
خود را وارد فاز جديد يعنى مبارزه مسلحانه عليه رژيم نوپاى انقالب كرد و با اين عمل سند مرگ خود را در آن 

 و توان كافى براى يك چنين روياروئى نداشت، با چند يورش و دستگيرى سازمان كه هنوز تجربه. زمان امضاء نمود
و اعدام بعضى از سران و اعضايش اين روياى ميليشا و ارتش ملى كه به زور تبليغات خود ساخته، كه هم خود و هم 

عمالى زده در اثر اين درهم ريختگى و گسست، دست به ا. كسان ديگر را اغفال كرده بود، به يكباره در هم ريخت
 .شد كه غالب آن جز در جمعهاى تشكيالتى و چمبره سازمانى در هيچ جاى ديگر قابل دفاع نبوده و نيست

 سپس انحراف از مواضع اعالن شده گذشته، وسيله بنيانگذاران سازمان يكى پس از ديگرى شروع شد و روز بروز 
 است كه در اثر تغيير و چرخش از اهداف و ناپايدارى مواضع، يكى از مهمترين ضعفهايى. شدت بيشترى يافت

شود كه دفاع از آنها يا ممكن نيست و يا در شرايط زندان كار  گيرد و اعمالى را موجب مى مواضع گذشته نشأت مى
 .بسيار مشكلى است

  محاكمه با همان شعارها و انحرافات-  ب 

  
  زندان در اوايل پيروزى انقالب- 1 

بعداز پيروزى هر انقالبى كه توده در آن به صحنه كشيده شده است و از جمله انقالب  در فصول گذشته ذكر شد كه 
يكدسته اعضا و مقامات رژيم گذشته و دسته ديگر . اسالمى ايران، دو دسته زندانى متمايز از يكديگر وجود دارد

 .گيرند انقالبيون و كسانيكه به نحوى بعداز پيروزى انقالب در مقابل دستگاه رهبرى قرار مى
نحوه محاكمه و دادگاه و نوع اتهام اين دسته با . شود  وضعيت دسته اول در همان اوايل پيروزى انقالب مشخص مى

شود و دادگاههاى  گرچه در گرماگرم پيروزى انقالب به اين دسته ظلم و ستمهايى مى. دسته دوم كامال متفاوت است
وههاى انقالبى و بويژه انقالبى نماها، براى نشان دادن بى ضابطه جهت خاموش كردن شعله آتش خشم مردم، گر

شوند، به كار آنها رسيدگى و بعضى را اعدام، بخشى را به زندان و يا مصادره  اينكه مجرمين بدست عدالت سپرده مى
گذشته در اما گروههاى انقالبى و انقالبى نماها به دليل كينه و تنفر شديدى كه از رژيم . كنند محكوم مى... اموال و 

حتى بعضى از . كنند، بلكه خود عامل و مجرى آن هستند دل دارند نه تنها به اين بى ضابطگى ها اعتراضى نمى
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اى معتقد هستند و نسبت به بعضى از تركتازيهاى بعداز پيروزى انقالب  سياستمداران و روشنفكران كه به ضابطه
 و دستگاه رهبرى و گروههاى انقالبى مطيع امر و يا به ظاهر شود كنند، اعتراض آنها به چيزى گرفته نمى اعتراض مى

گذرند و از آن سندى  گذارند و از كنار آن مى مطيع و يا گردآمده زير چتر رهبرى، به اينگونه اعتراضها وقعى نمى
 .سازند نيز عليه اعتراض كنندگان مى

اند،  اند نه تنها پناهگاه خود را از دست داده اده با فروپاشى رژيم گذشته، اعضاء و مقامات آن رژيم كه به زندان افت
برداشته ... بلكه چون پرده از روى جنايات رژيم، ظلم و ستمها، بى عدالتى ها و تجاوز به حقوق فردى و اجتماعى 

شده است، خود را تا حدودى مقصر و گناهكار دانسته و براى پاك شدن و بدست آوردن پناهگاهى در رژيم جديد 
توبه و اعتراف كردن . كنند دهد و آمادگى آنرا پيدا مى تراف و توبه از گناهان گذشته به آنها دست مىاحساس اع

آيد  اين گروه از زندانيان نسبت به ظلم و ستمها و اعمال رژيم گذشته در اوايل پيروزى انقالب كار مهمى به نظر مى
. دهد ز زمان كوتاهى اهميت خود را از دست مىولى بعدا. كند وبه ظاهر كمك به حقانيت رژيم جايگزين شده مى

معموال چنين متداول بوده است كه بعداز اعدام بعضى از مقامات باالى رژيم گذشته، مابقى مقامهاى لشكرى و 
كشورى رژيم كه دستشان به قتل و يا مباشرت در امر قتل و به جان و ناموس مردم و يا خيانت مستقيم به كشور در 

 .گان آلوده نبوده است، تنها به صرف همكارى با رژيم گذشته مؤاخذه نخواهند شدرابطه با بيگان
اند و يا در گرماگرم پيروزى انقالب دستگير   گروهى از سران و يا غيرسران كه مانده و قرار را بر فرار ترجيح داده

. شوند ا كوتاه مدت محكوم مىگردند، بعضى ها اعدام، گروهى ديگر به زندانهاى طوالنى و ي شده، راهى زندانها مى
اهميت مسئله زندان و زندانى در يك رژيم انقالبى، زمانى . كند اى پيدا نمى در اين دوران، زندان اهميت ويژه

در انقالب چنين متداول است . شوند شود كه دسته دسته از انقالبيون و حاميان انقالب راهى زندان ها مى شروع مى
رسد، آنوقت تازه از خواب غفلت بيدار  به دستگيرى اعضاء و هواداران خودش فرا مىكه هر گروه هنگاميكه نوبت 

ولى تا قبل از اين اگر بعضى از دورانديشان و . شود اش به آسمان بلند مى شود وصداى عدالت خواهى مى
دعوت كنند خيرخواهان دستگاه رهبرى را به گذشت و عفو عمومى و پاره كردن زنجير دور و تسلسل كشت و كشتار 

گى و ترسوئى، وابستگى به اين و آن،  و به بعضى شكنجه ها و زندانى كردنها اعتراض كنند، آنان را به بى عرضه
كنند و يا اگر از شكنجه و زندانى كردنهاى بى ضابطه چيزى بشنوند يا اصال به  متهم مى... ليبرال و ليبرال پيچيده و 

 .گيرند شوند و آنرا ناشنيده مى  نمىآورند و يا وارد اين وادى روى خود نمى
  
  
  
  معيار سنجش حق و باطل در درون وبرون زندان- 2 

  
كند و   رژيم جديد بعداز پيروزى انقالب، بهر شكل و فرم و نامى بر ويرانه هاى رژيم گذشته استقرار پيدا مى

مركز ثقل نيز . كند ه انقالب اخذ مىمشروعيت خودش را از رأس دستگاه رهبرى يعنى همان مركز ثقل، بت و يا ستار
ارگانهايى نظير شوراى انقالب، مجلس شوراى ملى و يا اسالمى، . راند  فرمان مى"اقبال عامه"با برخوردارى از 

كنند و براى  كه بعضاً ظاهراً با مراجعه به آراء مردم موجوديت پيدا مى... رياست جمهورى، هيئت دولت و 
شود،  ان به منزله رفتن كشور بسوى دموكراسى، ضابطه و حكومت مردم بر مردم تلقى مىانديشان و نزديك بين ساده

شود و يا  اما در حقيقت تمام آنها بنا به طبيعت يك چنين انقالبى، به ابزارى در دست دستگاه رهبرى تبديل مى
  حكومتى كه وى بنياد كنند و وظيفه آنها هرچه بيشتر موجه جلوه دادن دستگاه رهبرى، خود رهبر و تبديلش مى

نهاده در افكار عمومى جهان و كشور است و اگر كسى در اين ارگانها حاضر به آلت دست شدن نشود بهر طريقى 
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نگرد و وظيفه و علت  رهبر انقالب به همه اين ارگانها بمنزله ابزارى در دست خودش مى. بايد حذف گردد
 :داند كه وجوديشان را فقط در اين مى

ايل كار براى بستن دهان بعضى از مخالفين، بخشى از روشنفكران و سياستمدارانى كه در انقالب شركت  در او- 1 
 .كرده و افكار عمومى جهان كه نگويند حكومت در خط ديكتاتورى است

 . آزادى خواه جلوه دادن رهبر، دستگاه رهبرى و حكومت جديد- 2 
 .اى مستقرشده در كشور مردمى و متكى به آراء مردم نشان دادن ارگانه- 3 
 . روپوش و روتوش و قانونى كردن حرفها، گفته ها و اميال رهبرى در افكار عمومى- 4 

 از نظر توده مردم برانگيخته و هيجان زده، همه اين ارگانهاى ظاهراً دموكراتيك تا زمانى مورد احترام و پذيرش و 
زيرا اين رهبر انقالب است كه توده را با .  قبولش باشددموكراتيك است كه رهبر آنرا دموكراتيك بداند و يا مورد

اين رهبر بنا به شرايط ... . راند، نه مجلس، نه دولت، نه شوراى انقالب و نه فرمانهاى خويش به اينطرف و آن طرف مى
 اعالن اجرا و... و موقعيتهاى مختلف، اوامرش از طريق شوراى انقالب، مجلس، دولت، نخست وزير، رئيس جمهور و يا

و شايد بهمين علت است كه بعداز . شود و همه اين ارگانها در انتظار پشتيبانى و حمايت رهبر از خود هستند مى
آورند با وجود دولت، مجلس،  شوراى انقالب، نخست وزير، رئيس  آيد و يا مى پيروزى انقالب هرمشكلى كه پيش مى

شوند كه با صادركردن فرمانى و يا دستورى رسمى  خواستار مىطلبند و از وى  همه از وى استمداد مى... جمهور و 
در اوايل كار حتى بسيارى از افراد سياستمدار روشنفكر و دموكرات منش . به حل اين و يا آن معضل كمك كند

را بردند تا نظر وى   غافل از اين تالى فاسدى كه بر اين امر مترتب است با عشق و عالقه تمام كوشش خود را بكار مى
و از اينجاست كه رژيم بسوى ديكتاتورى مطلق گام . به اين و يا آن مسئله جلب كنند و حل آن را از وى طلب كنند

چون مراكز مختلف قدرت و . طلبيدند شايد به اين علت هرلحظه از رهبر استمداد مى. شود به گام نزديك مى
ولى اينها احتماال از كنه مسئله . شوند جام وظيفه آنها مىكنند و مانع ان گروههاى غيرقانونى در برابر آنها قد علم مى

 .زنند غافل هستند كه تمام و يا اكثر اين گروهها و مراكز، با اشاره و فرمان خود رهبر دست به آن اعمال مى
 پيدا  در نزد توده برانگيخته شده در حال غليان، حرف رهبر، حركت رهبر، گفتار رهبر، حكم قانون و باالتر از آن را

چيزى و يا امرى حق است كه مركز ثقل . گردد كند و حتى معيار و سنجش حق و باطل و تميز آن از يكديگر مى مى
بنابراين هنگاميكه شخصيتى مركز ثقل . و يا ستاره انقالب آنرا تأييد كند و درست بداند در غير اينصورت باطل است

... هيتلر، مائو، لنين .  و نمونه متعالى نزد توده برانگيخته شده استشد، گفتار، حرفها، حركات و سكناتش نيز بمنزله بت
گيرد و  و به اين علت است كه زندانى در زندان انقالب در وضعيت بسيار سختى قرار مى. و آقاى خمينى چنين بودند

اى كه  گروه ودستهحاميان انقالب، انقالبى ها و انقالبى نماها از هر. شود اكثر راههاى گريز به روى وى بسته مى
كنند كه حداقل در زمانيكه عوامل دادستانى وى را  باشند، هنگامى كه وارد زندان انقالب شدند كمتر جرأت پيدا مى

در آن شرايط حاد . دهند، مستقيم مخالفت خود را با رهبر و اوامر وى ابراز دارند تحت بازجوئى و محاكمه قرار مى
و با توجه به مشخصات . ان مسجل شود، فورى كار وى را تمام خواهند كردو هيجان زده اگر چنين امرى برايش

كنيد كه مخالفت كردن با يك چنين رهبرى  رهبر انقالب اسالمى در افكار عمومى كه قبل از اين آمد، مالحظه مى
 .آنهم در زندان، چه عواقب سنگينى در پى خواهد داشت

كردند  ايستى به درگاه خداوند بعمل آورد، تغيير و زندانيان را وادار مى عوامل دادستانى همين توبه را كه در اسالم ب
به نمايندگى از رهبر توبه را ... قضات شرع، حكام، عوامل دادستانى و . كه بدرگاه رهبر انقالب توبه كنند

دهند و   انجام مىهمه اينها در پشت كوه رهبر مخفى شده و بنام او هرعملى را. پذيرفتند و  يا آنرا رد مى كردند مى
بارها به خود اينجانب تذكر دادند كه اين دنيايت كه تباه . كنند حتى تكليف آن دنيا و قيامت زندانى را نيز معين مى

 .شده است، حال بخاطر آن دنيا بيا و بدرگاه امام توبه كن
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  دشمنى در لباس دوستى- 3 

  
انى در رژيم شاه و رژيم خمينى در اين امر نهفته است كه در  يكى از تفاوتهاى اساسى بين زندانيان و عوامل دادست

دانستند، در  رژيم شاه، زندانيان و متهمين، زندانبانان و عوامل دادستانى و ساواك را دشمنان آشتى ناپذير خود مى
ى را صورتيكه زندانبانان و عوامل دادستانى بعدازانقالب براى حداقل بخشى از زندانيان و متهمين چنين حالت

ديد و از  اى مى هر يك از اين دو گروه زندانى و عوامل دادستانى، گروه ديگر را دوستان فريب خورده. اند نداشته
شناختند و همكارى عليه رژيم شاه  چون هردو گروه يا درگذشته همديگر را مى. نگريستند اين ديدگاه به هم مى

 به ظاهر داراى اهداف مشتركى در برانداختن آن رژيم بودند داشتند و يا اگر هم يكديگر را نديده بودند حداقل و
شد كه حتى در زندان با  همين امر باعث مى. و به طرق گوناگون از اطالعات مثبت و منفى يكديگر آگاهى داشتند

همديگر توجه به آن شكنجه هاى قرون وسطائى كه اصال قابل مقايسه با زمان شاه نبوده است، زندانيان و زندانبانان به 
اى خود موجب  وجود يك چنين پديده.  نگاه نكنند"آنتاگونيست"به چشم يك دشمن آشتى ناپذير و بقول معروف 

شد و اين يكى از آن چيزهائى است كه  اعتراف كردن و تواب شدن و يا حداقل زمينه توبه و اعتراف كردن مى
 .كسى به آن چندان توجهى نكرده و يا از آن براحتى گذشته است

كنند كه خيلى از مسائل را موشكافانه  كردند و يا مى فكر مى... انديشان، سياستمداران، روشنفكران و  بسيارى از ساده
كردند كه اين عوامل دادستانى،  كنند و آگاهى از جوانب مختلف مسائل دارند و بعضاً تصور مى تجزيه و تحليل مى

تند كه بخاطر كمبود اطالعات و در جريان مسائل نبودن، اى هس افرادى كم اطالع و يا بچه هاى گول خورده
از اين رو خود اغفال شده و بعضى از مسائل و اطالعات را بعنوان . كنند اينگونه با دوستان قديم خود بدرفتارى مى

سپس عوامل . دادند روشن كردن مواضع و انقالبى نشان دادن خود و يا هدايت آنها به صراط مستقيم به آنها مى
خواستند كه همين حرفها را در مصاحبه هاى  ادستانى، اين گفته هايشان را تأييد و ستايش كرده، از اينان مىد

شدند و يا آنها را  بدين ترتيب به عناوين مختلف آنها اغفال و خام مى. تلويزيونى بيان كنند و به ارشاد مردم بپردازند
 .كردند اغفال مى

كه زمينه آن -ستقيم براى  حاضركردن بعضى افراد به مصاحبه، با وى طرح دوستى  عوامل دادستانى مستقيم و غير م
اين مصاحبه ها پخش نخواهد شد و يا فقط براى : شدند كه ريختند و از اين در وارد مى  مى-خود بخود آماده بود

يل آزادى شما بستن دهان بعضى از افراد تندرو خودى و روشن كردن موضع شما براى آنان جهت فراهم شدن وسا
و به بعضى ها با انگشت گذاشتن روى نقاط ضعف آنها از يكطرف و ستايش و بزرگ ... است و نقش فرماليته دارد و 

وظيفه انقالبى، اسالمى و تاريخى شما است كه در اين زمان : كردند كه كردن آنان از طرف ديگر، به آنان القاء مى
خطر است بياييد حقايق را با مردم در ميان بگذاريد و نگذاريد كه توده كه انقالب و رهبرى آن مواجه با بحران و 

و با اين طريق كسانى اغفال شده و حرفهايى را كه به آنها . هاى جوان مسلمان اين مملكت به انحراف كشيده شوند
 .كردند كردند بعنوان حرف و نظر خود در مصاحبه هاى مختلف بيان مى القاء و يا ديكته مى

بايستى از اين امر بديهى از قبل  دانستند، حداقل مى كه خود را روشنفكر، سياستمدار و توانا و مطلع از امور مى كساني
اى انجام و حرفهايى زده شد، ديگر اختيار آن از دست آنان خارج است و اين  آگاهى داشته باشند كه اگر مصاحبه

صالح بداند و يا موقعيت ايجاب كند به پخش تمام و يا در اختيار عوامل دادستانى و مصاحبه گر است كه هرموقع 
. قسمتى از آن كه الزم باشد مبادرت خواهد ورزيد و يا از آن استفاده هاى مشروع و نامشروع ديگرى خواهد كرد

اى از مصاحبه هايشان پخش شد، زبان به شكوه و شكايت  بعضى از همين اشخاص، هنگاميكه قسمتهاى مثله شده
اى بوده كه براى  نا نبوده است اين مصاحبه ها پخش شود و يا مطالب گفته شده در آن، مطالب دوستانهگشودند كه ب

بخشى از متهمين و زندانيان قادر نبودند تمايزى بين حال و . دوستان گفته شده است نه براى پخش عمومى آن
روسه پيروزى انقالب با هم دوست بوده و گذشته قايل شوند و براى خود روشن كنند كه اگر آنها در گذشته و يا در پ



90  

اى وجود خارجى ندارد و مسئله در چشم توده برانگيخته و  اند، امروز ديگر چنين مسئله يا هدف مشتركى داشته
، شخص ديگرى مطرح "مركز ثقل" و يا "ستاره"در چشم اينان جز آن . عوامل دادستانى بدان شكل مطرح نيست

 در هر زمانى، مرزهاى "مركز ثقل انقالب"بعداز پيروزى انقالب، . نقالب هستندنيست و همه گوش بفرمان بت ا
توجه نكردن به اين نكته موجب اغفال و فريب خوردن بعضى ها شده است . كند دوستى و دشمنى ها را مشخص مى

كردند و با اين   مىو آنانى كه با چشم دوست گمراه و يا اغفال شده و بى اطالع به عوامل اطالعاتى و دادستانى نگاه
طرز تفكر كه با دادن بعضى اطالعات و يا روشن كردن مواضع انقالبى خود براى آنان و يا از طريق دوستى ها آنان 

 .را در خط درستى هدايت خواهند كرد، به كجراهه رفته و باعث اغفال خود شدند
 آن سطحى نگرند و برعكس، "ستاره"انقالب و  غالب زندانيان بعداز پيروزى انقالب به دليل عشق و عالقه مفرط به 

عوامل دادستانى برايشان چندان تفاوتى ندارد، همينكه كسى پايش به زندان رسيد او را ضد انقالب تلقى كرده و از 
بويژه كسانيكه خود انقالبى بوده و در رژيم گذشته مبارزه كرده و يا به . كنند پيش حكم محكوميت آنان را صادر مى

همه كوششها و . شوند كنند و نسبت به آنها سختگير تر مى اند در نظرشان خطرناكتر جلوه مى فتادهزندان ا
بگيروببندهاى عوامل دادستانى بعداز پيروزى انقالب، در ظاهر براى راهنمايى و هدايت آنهائى است كه از صراط 

طن، هدف حذف تمام آنها و يا تبديل آنها اند، ولى در با مستقيم انقالب خارج شده و يا رو در روى آن قرار گرفته
و اين زمانى حاصل است كه از آنان شخصيت زدايى بشود و بهترين راه . در دست خود است ) 74(بصورت ابزارى 

با اين وجود چون زمينه فراهم است، دو گروه . شخصيت زدايى، كشاندن و واداركردن آنان به اعتراف و توبه است
از پيروزى هر انقالبى نسبت به هم ديدى آشتى ناپذير ندارند و حداقل هر دو طرف در ظاهر زندانى و زندانبان بعد

با وجوديكه . نسبت به هم ديدى دوستانه، برادرانه و ديدى كه يك مجموع خانواده نسبت بهم دارند خواهند داشت
براى . فكر وجود داشته باشنددر داخل يك خانواده ممكن است افراد كامال متضادى از نظر اعمال، كردار و طرز ت

نشينند  اينان نيز هيچگاه باب مذاكره و دوستى نسبت بهم بسته نيست و در شديدترين حالت مخالفت، بازهم با هم مى
پردازند و با اندك اشاره چشمى و يا دست نوازش و محبت به سر و روى زندانى كشيدن،  و به گفتگو و بگو و مگو مى
شود و همين ها عاملى است كه موجب بعضى از اعترافها، مصاحبه ها و توبه   عوض مىگاهى به كلى نظر زندانى

 .كردن ها شده است
  
  شخصيت زدايى كردن- 4 

  
 يادآور شدم، براى اينكه رژيمى و بخصوص رژيم نوپاى انقالبى "زندان يكى از ابزار سلطه" همچنانكه در بخش 

بيت كند، بالفاصله بعداز پيروزى انقالب به شخصيت زدائى و ملكوك سلطه خود را برجامعه حفظ، گسترش و آنرا تث
دامنه اين شخصيت زدائى و بى حيثيت كردن مردم ميدان وسيعى را در بر . پردازد كردن چهره اشخاص مى

دستگاه رهبرى هركسى را كه رو در روى انقالب بايستد، از . شناسد گيرد و در اين امر خودى و غير خودى نمى مى
ئل و يا نظر رهبرى انتقاد كند، سئوال براى مردم برانگيزد، امر و نهى كند و يا احساس كند كه ممكن است در مسا

گمارد و بويژه اگر اينگونه اشخاص در بين  آينده مزاحمتى ايجاد كند را تحمل نكرده به حذف همه آنها همت مى
... يت اجتماعى و سياسى، موقعيت فرهنگى و دينى و اى، شخصيتى، استعدادى، توانائى، موقع جامعه و كشور از ريشه

برخوردار باشند، تا ريشه آنها را از بيخ و بن در نياورد، آرام و قرار نخواهد گرفت و همه بدين منظور است كه به 
جامعه و جهان نشان دهد كه هيچ راه حل ديگرى براى مسائل كشور غيراز خودشان باقى نمانده و هم به مردم كشور 

هم به ساير كشورها بقبوالند كه غيراز اينان كسى كه توانايى اداره كشور را داشته باشد وجود ندارد و از اين رو و 
بندند و براى نيل بدين  نهند و لب از سخن فرو مى است كه الجرم از روى ناچارى و ناعالجى به سلطه آنها گردن مى

 .لوه دادن آن در درون و برون زندان استمقصود كارآمدترين اسلحه، زندان و ترسناك و مخوف ج
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 هنگاميكه با كمك بعضى از روشهايى كه قبال برشمردم ترس و وحشت را در دل متهم و زندانى ايجاد كردند، هم 
آيد و  آورد و هم زنگ خطر براى كسانيكه در خارج از زندان هستند به صدا در مى خود زندانى را از پاى در مى

 .كنند كه اگر شما هم از پاى ننشينيد، چنين سرنوشتى نيز در انتظار شما است به آنها گوشزد مىمستقيم و غيرمستقيم 
 :گيرند  براى درهم شكستن روحيه زندانى، سه دسته عوامل مختلف را بكار مى

 . مخوف و ترسناك ساختن محيط و برخوردها در درون زندان- 1 
 .نى و انگشت گذاشتن بر روى آنها وبزرگ جلوه دادن آنها در دست داشتن و يا پيداكردن نقاط ضعف زندا- 2 
 مجسم كردن و باوراندن اعمالى كه زندانى مرتكب شده، در فكر اجراى آنها بوده و يا بدانها اعتقاد داشته است و - 3 

 .تلقين كردن به وى كه با اين اعمال و اعتقادات، زندانى مرتكب چه گناه عظيم و بزرگى شده است
كند و ترس وى  هاى آكنده از ترس، شكنجه و تنهايى، بكارگيرى سه دسته عوامل فوق در زندانى اثر مى در محيط 

ترس از اعدام، ترس از هم پاشيده شدن خانواده، ترس از بى آبروئى، ترس از بين : نسبت به بعضى از مسائل نظير
ترس از برچسب زدنهاى مختلف و ترس رفتن كار، شغل و حرفه، ترس از مصادره اموال، ترس افشا كردن اعمال، 

سپس در . دهد كه حكايت از كارگر افتادن آنهاست افزايد و زندانى از خود عالئمى بروز مى بر شدت آن مى... از
اى با وى  حاليكه جو ترس و وحشت برهمه جا غلبه دارد، كمى وى را مورد تحبيب قرار داده، روابط ظاهراً دوستانه

و متأسفانه در . شود اه با ترس و وحشت وعده و وعيدهاى مستقيم و غيرمستقيم به وى داده مىكنند و همر برقرار مى
شود كه بتواند با كمك آن وعده و وعيدهاى داده  آن جو تنهايى و ترس، زندانى كمتر بفكر يافتن معيارهايى مى

اش به رفتارهاى  همزمان وابستگىشده را مورد ارزيابى قرار دهد، الجرم ايمانش نسبت به آنها كارپذيرانه تر و 
 .گردد تقليدى و كليشه اى كه به او القاء شده است زيادتر مى

گرداند و آنها هم كه بطرق  شود و به مرور خود را به عوامل دادستانى نزديك مى  در نهايت زندانى منفعل مى
اش  آشفته و درهم ريختهكنند و انگشت روى احساسات  كنند مرتب روى او كار مى مختلف وى را كنترل مى

گذارند و راه و روشى راكه بايد براى رهايى خودش از ورطه هالكت و بدبختى انتخاب كند، به وى القاء  مى
سوزد كه چرا يك چنين فرد  كنند كه واقعاً دلشان براى سرنوشت وى مى كنند و چنان به زندانى وانمود مى مى

خواهند زندانى را  ام كوشش عوامل دادستانى به ظاهر اين است كه مىتم. توانايى به اين مصيبت گرفتار آمده است
نجات دهند، اما او را بين دوزخ و بهشت، خوف و رجاء، اعدام و آزادى، تا ابد در زندان بودن و پوسيدن و يا رها 

ط سهمگين، شود كه تنها راه رهايى از اين شراي به زندانى القاء مى. دارند شدن و رسيدن به همه چيز نگاه مى
زندانى انقالبى از يكطرف حالت  غريقى را دارد كه بهر حشيشى براى رهايى خودش . همكارى، اعتراف و توبه است

زند و از طرف ديگر نه اعتقاد دارد و نه قادر است كه انقالب و يا دستگاه رهبرى و روشهاى ديكتاتورمĤبانه  دست مى
ا در نقش يك منتقد، بعضى از مسائل سطحى و پيش پا افتاده را انتقاد ام. را در لباس روشهاى انقالبى انتقاد كند

كند و عوامل دادستانى نيز آنها را برايش توجيه كرده، اهميت انتقاد وى و همكارى و خدمت وى را به انقالب و  مى
 كه به اينجا كار. نمايند سازند و سرانجام وى را وادار به همكارى ولو بسيار كوچك مى مردم بوى خاطرنشان مى

شود و زندانى براى راضى كردن وجدان و حفظ غرور و شخصيت خود، خود را  رسد روحيه زندانى شكسته مى مى
 :كند در دو حالت متضاد درگير مى

 اعتراف، توبه و همكارى را مسئوليت خطير آگاه كردن مردم و جوانان كشور به حقايق براى خود و دوستانش - 1 
 .كند قلمداد مى

كند، نمى تواند خودش را بطور مطلق گول بزند و تا حدودى آگاه است كه  وقتى در تنهايى با خود خلوت مى - 2 
كند، لذا براى جلوگيرى كردن از لكه دار شدن شخصيت خود، دست به اعمال و  شخصيت خودش را لكه دار مى

يل كارها سوق دهد و همكاران ديگرى زند كه هرچه بيشتر دوستان و يا افراد ديگرى را به اين قب پيشنهاداتى مى
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براى خود پيدا بكند تا از شدت انگشت نما شدن خود در جامعه و نزد دوستان خود بكاهد و از اين طريق براى اين 
و بدينطريق بعضى از زندانى . بار سنگين، به اصطالح شركاء جرمى بيابد تا توجيهى براى او باشد و از شدت آن بكاهد

و اين در حالتى است . شوند ندن دوستان و اشخاص ديگر به مصاحبه، توبه و يا اعتراف كردن مىها خود موجب كشا
شكنجه گران و عوامل . كه شكنجه گران و عوامل دادستانى در باطن براى يك چنين افرادى پشيزى قائل نيستند

ا براى خود قائل هستند و اين دادستانى نيز رسالت بزرگ حفظ دستĤورد انقالب  و نجات مردم از دست ضد انقالب ر
انقالبى و ضدانقالبى بودن را نيز . اند افتخارى است كه مستقيم از دست بت و يا مركز ثقل انقالب بدان مفتخر شده

و بدينسان عوامل دادستانى همه ضدونقيضهاى بت و يا مركز ثقل را در . كند آن تك ستاره يا مركز ثقل تعيين مى
كنند و اينگونه مصلحت گرائيها و توجيه كردن ها را نيز مستقيماً از اعمال   خود توجيه مىلباس مصلحت انقالب براى

اند كه بهروسيله ممكن از زندانى شخصيت زدايى بعمل آورند  لذا آماده. اند رفتار و كردار بت انقالب دريافت كرده
رهبرى و مظلوميت وى را براى توده در و وى را وادار كنند كه عليه خود اعتراف و توبه كند و بدينطريق حقانيت 

 .حال جوشش و غليان اثبات نمايند
  
  فقر معيار ارزشى و ارزيابى- 5 

  
 با توجه به تجربه هاى تاريخى و شخصى، يكى از مهمترين مشكلى كه بعد از پيروزى هر انقالبى و از جمله انقالب 

ان انقالب و مبارزين  رژيم گذشته بوده، شده است، فقر اسالمى ايران دامنگير كسانى كه خود از حاميان و پشتيبان
معيار درست ارزيابى امور واقع و تهى شدن دست آنان از ضابطه و اتخاذ روش صحيح ارزيابى با معيارهاى ارزشى 

بعداز پيروزى انقالب و در طول زمان بخشى از انقالبيون و حاميان آن . نسبت به اعمال و كردار حاكميت است
ت يا مركز ثقل انقالب و يا جانشينان آن تك ستاره كه به نحوى از انحاء از دخالت در امور كشور كنار زده وسيله ب

آورند  اند، روى در روى انقالب قرار گرفته و يا از اعمال دستگاه رهبرى و اداره كنندگان كشور انتقاد بعمل مى شده
غالب اينان . انجامد ت، متوارى شدن و به حذف فيزيكى مىو بسيارى از آنان الجرم كارشان به زندان، فرار، مهاجر

اند و لذا  چه در داخل و چه در خارج از زندان دچار فقر معيارهاى درست ارزشى و اغتشاش در ضابطه، گرفتار آمده
 وجود اين فقر يكى ديگر از داليلى است. كمتر قادرند كه روش صحيح و درستى را در برابر رژيم حاكم اتخاذ كنند

عدم معيار درست ارزيابى كردن و تهى بودن دست انسان . كشاند كه آنها را به اعتراف، توبه و مصاحبه كشانده و مى
نخست فقر معيار و ارزشهاى واقعى مبارزين در رژيم : شود از ارزشهاى درست بعداز انقالب، بدو دسته تقسيم مى

شته بدون آگاهى واقعى، اعتقاد و ايمان قلبى به مبارزه بخشى از انقالبيون در رژيم گذ. گذشته و قبل از انقالب
كشيده شده و ارزشهايى را پذيرفته و بخاطر حاكم گرداندن اين ارزشهاى پذيرفته شده، دست به مبارزه عليه رژيم 

اما همين انقالبيون و مبارزين بدون آگاهى عميق و يافتن ارزشهاى درست، بعضاً بخاطر موقعيت، . زدند گذشته مى
شدند و حرفهايى از عدالت،  به مبارزه كشيده مى... جو زمان و بدست آوردن موقعيت اجتماعى و قهرمان مĤبانه و

را ... مساوات، مسئوليت اجتماعى، ظلم و ستم، رشوه و فساد، جنايت و خيانت به ملت و كشور، اعتقادات اسالمى و
 معيارهاى درستى براى شناخت آن مفاهيم و ارزشها در كردند ولى از داشتن بطور سطحى آموخته و آنها را بيان مى

برابر غيرارزشهاى حاكم تهى بودند و اگر هم چيزهايى در دست داشتند، بسيار سطحى و نازل بود و طبيعى است كه 
اگر افرادى در يك چنين شرايطى گرفتار آيند و سرازير زندان شوند از پيش معلوم است كه برسراينان چه خواهد 

اين كمبود بويژه بعداز انقالب، وسيله كارآمدى براى شخصيت زدايى كسانى است كه در دام عوامل آمد و 
 .آيند دادستانى گرفتار مى

اغتشاش در معيارها و مشتبه شدن آنهاست كه در زير به :  دسته دوم كه بسيار مهمتر و كارآمدتر از دسته اول است
 .توضيح اين مهم پرداخته خواهد شد
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 شاش در معيارهاى ارزشى و ارزيابى اغت- 6 

  
 بعداز پيروزى انقالب براى بسيارى از انقالبيون چه موافق و چه كسانيكه بعداً به صف مخالفين حاكميت به هر شكل و 

دهند، معيار ارزشى آنها كم و بيش دچار اغتشاش، گسيختگى  پيوندند و به اصطالح اپوزيسيون را تشكيل مى نوعى مى
اند، اما بعداز پيروزى  اين درست است كه اين دسته براى خود معيار ارزشى و ضابطه داشته. گردد مىو مشتبه شدن 

گردد و معيار صحيح در نظر اكثريت،  معيارهاى مورد ارزيابى و ارزشى بيشتر به ستاره و يا مركز ثقل انقالب متكى مى
 .ل انقالب تأييد و مهر صحت بدانها گذاشته باشدغالباً آنهايى است كه صحيح بودن و با ارزش بودن آنرا مركز ثق

پيوندند، در درجه اول دانشجويان داخل و خارج از   در انقالب كسانيكه در دوران عسرت به صف انقالبيون مى
هستند و در اوج گيرى انقالب، ساير ... كشور، روحانيون جوان، بعضى از فارغ التحصيالن دانشگاهها، بازاريان و

با وجوديكه خواستگاههاى هر گروه و دسته تا حدودى با يكديگر تفاوت دارد، ولى . پيوندند دان مىطبقات نيز ب
اند و به يك زندگى بسيار  اكثراً و بجز يك اقليتى كوچك هيچكدام هنوز مزه پست و مقام و يا رياستى را نچشيده

اند و به  ر كسانيكه به صف اپوزيسيون پيوستهاما بعداز انقالب، همه انقالبيون و نيز اكث. اند كرده ساده قناعت مى
حاكميت اعتراض و انتقاد دارند، كم و زياد در رژيم جديد صاحب پست و مقامى، وزير و وكيلى، عضو شوراى 

... و) 75(اى  انقالب و يا نمايندگى امامى، مدير كل و يا سرپرستى استانى و يا قائم مقامى، فرمانده سپاه يا كميته
اند، با امضاء آنها  اند، صاحب ابواب جمعى و بله قربان گو بوده تومبيل دولتى و راننده شخصى داشتها. اند بوده

اند، پول و  آمده، خانه لوكس و امكانات رفاهى پيدا كرده شده و كارهايى به اجراء در مى پولهايى رد و بدل مى
ردن و چشيدن چنين امكاناتى ناخودآگاه و مزه ك. اند مزه همه اين تنعمات را چشيده... اند و ثروتى بهم زده

 .كند گذارد و معيارهاى ارزشى انسان را دچار اختالل مى خودآگاه يك اثر وضعى بر روى انسان مى
كند كه آيا   اثر وضعى داشتن پست و مقامى و برخوردار بودن از امكاناتى براى شخص دارنده آن، چندان فرقى نمى

وى صداقت و راستى و منافع ملى عمل كرده و يا بخاطر منافع شخصى و گروهى و يا از ر... او در آن پست ومقام و
مهم اين است كه عناوين و پست و مقام و برخوردارى از امكانات رفاهى و اجتماعى و بله قربان گو داشتن، . هر دو

همه . ست نظير  خانوادهدر)  76.(گرداند معيار ارزيابى انسان را از خود و محيط خود دچار اختالل و اغتشاش مى
ايد كه در يك خانواده گاه  شما كم و زياد حداقل در خانواده خود، دوستان و يا بستگان، تجربه داشته و يا ديده

اى  عضوى از آن داراى ارزشهاى انسانى بسيار واال و يا بسيار پست و خطرناك و يا منحرف بوده است و يا در خانواده
و يا خارج از ارزشهاى حاكم برخانواده است، كمتر اتفاق افتاده است پدر و يا مادرى فرزندى كه از هر جهت شرير 

بطور كلى يك چنين فرزندى را طرد كرده باشند و برعكس با هزار اما و اگر و شايد مسئله را در مورد فرزند خود 
د شايد تا قيامت وى را از گيرند، در صورتيكه اگر يك صدم آنرا در فرزند خانواده ديگرى مالحظه كنن نديده مى

چرا چنين است؟ براى اينكه در داخل خانواده يك نوع منافع مشترك، احساس مشترك و يا عالئق . خود برانند
شود انسان در يك چنين مواقعى، ضابطه و ارزشهايش دچار اغتشاش شود و رابطه  مشتركى برقرار است كه باعث مى

 .جاى ضابطه را بگيرد
ك چنين حالتى حكمفرماست و حاكمان نيز با آگاهى از اين اغتشاش در ضابطه و معيارهاى ارزشى  در انقالب نيز ي

براى خود من، بارها چه در داخل و چه خارج از زندان اين سئوال و پرسش . تازند اپوزيسيون، چهار نعله برآنها مى
در روى آن ايستاده بوديم و پاى خود را پيش آمده است كه بسيارى از ماها با رژيم شاه چه اختالفى داشتيم كه رو 

براى سرنگون كردن آن توى يك كفش كرده بوديم؟ در صورتيكه وقتى به اعمال و كردار بسيارى در رژيم جديد 
حتى اين سئوال را من با بسيارى از انقالبيون و مخالفين . كنيم، اصال قابل مقايسه با رژيم گذشته نيست نگاه مى

با وجود داشتن اين رفتار و كردار و اعمال، شما با رژيم شاه چه :  كردم و از آنها پرسيدمسرسخت رژيم شاه مطرح
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. دانيم كرديد؟ جواب اين بود كه اگر حقيقت را بخواهى خود ما هم نمى ايد كه با وى مبارزه مى مخالفتى داشته
حروم بوده و شكلها، معيار ارزيابى اى از داشتن معيارهاى درست ارزيابى اعمال م وقتى رهبران و اپوزيسيون جامعه

گيرند و نه محتوى، در يك چنين حالتى قدرت تشخيص و ارزيابى درست از بين خواهد رفت و اين  قرار مى
آورد و كار وى را  ارزيابى اعمال و روشها با شكلهاى بى محتوى است كه زندانى را در زندان انقالب از پاى در مى

 .كشاند  مصاحبه  مىبه اعتراف عليه خود و توبه و
  
  اپوزيسيون- 7 

  
كنند و مدعى    سياستمداران، انقالبيون، روشنفكران و كسانيكه در رژيمى خود را در زمره اپوزيسيون قلمداد مى

هستند كه قدرت و توان اداره كشور و هدايت آنرا بسوى ترقى و تعالى دارند و حاكمان بر سرير قدرت را ناتوان و 
اند را با  د، حداقل بايستى قادر باشند كه اعمال و رفتار رژيم ولو اينكه خود در استقرار آن سهيم بودهشمرن ناصالح مى

بعنوان مثال كسانيكه جزو اپوزيسيون هستند بايد براى . ضابطه و معيارهاى ارزشى درست، مورد قضاوت قرار دهند
دارد و اگر به اين نتيجه رسيدند كه اعمال خود روشن كنند كه چه تفاوتى بين اين رژيم و رژيم گذشته وجود 

آيد كه روش مبارزه  ورفتار اين رژيم به مراتب براى جامعه و ملت خطرناكتر و اثر مرگبارترى دارد، آنوقت الزم مى
در اينجا الزم . خود را با اين رژيم متجاوز و متجاسر به حقوق فردى و اجتماعى مورد تجديد نظر جدى قرار دهند

 :اى بين گذشته و حال بعمل آورده شود ايسهاست كه مق
 . ابعاد ظلم و ستم و تعدى و تجاوز به حقوق فردى و اجتماعى چه تفاوتى كرده است-  
 . با توجه به ازدياد جمعيت، ميزان زندانيان عقيدتى و سياسى به كجا رسيده است-  
 .ود، چه تفاوتى پيدا كرده است برخورد عوامل دادستانى و اطالعاتى با مخالفين سياسى و عقيدتى خ-  
 . دستگاه قضايى كشور مستقل تر شده يا وابسته تر-  
 . امنيت  قضايى چه ابعادى بخود گرفته است-  
 . ميزان درآمد سرانه باال تر رفته است و يا بسوى قهقرا كشيده شده است-  
 .ته است كشور از نظر اقتصادى و توان مالى در وضعيت بهتر و يا بدترى قرار گرف-  
 . رشوه و فساد در دستگاه ادارى كشور ابعاد گسترده ترى پيدا كرده و يا از آن رخت بربسته است-  
 . دروغ و حيله و تزوير در دستگاه رهبرى كشور همه گيرتر شده است و يا اينكه بسوى بهبودى رفته است-  
 .ايم و يا بى آبروتر  در جامعه بين المللى آبرومندتر شده-  
 .يت اقتصادى و مالكيت مستحكمتر شده است يا ضعيف تر امن-  
 . از دين و ارزشهاى دينى پاسدارى بعمل آمده و يا مورد تجاوز قرار گرفته و بصورت دستĤويزى در آمده است-  
 . ديكتاتورى شاهنشاهى خطرناكتر است و يا ديكتاتورى مطلق واليت فقيه-  
 .ر شده است و يا به رده حيوان و كمتر از آن تنزل پيدا كرده است پاسدارى از جان انسانها و حرمت آن بيشت-  
 . آزادى دانشگاهها محترمتر شمرده شده و يا بيشتر به زنجير كشيده شده است-  
 . درجه رشد تحصيالت و اعتبار دانشگاهها بكجا رسيده است-  
 ... و-  

ند كه مسائل مطروحه در رژيم جديد ابعاد بس دار  با وجوديكه اكثريت اپوزيسيون، آشكار و يا در خفا اظهار مى
گسترده تر منفى بخود گرفته است، اما بدليل همان اغتشاش در ضابطه و معيارهاى ارزشى، مانع تجديد نظر جدى در 
مبارزه با رژيم است و به علت وجود همين اغتشاش در ضابطه و معيارهاى ارزيابى صحيح است كه عوامل دادستانى 

چون . كنند مك آن از زندانى شخصيت زدايى بعمل آورده و او را به اعتراف و توبه وادار كرده و مىدر زندان با ك
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هر دو طرف، يعنى زندانى و زندانبان يك نوع معيار ارزيابى وسنجشى دارند و عوامل دادستانى با همان ابزار زندانى 
 .آورند كشانند و او را از پاى در مى را به محاكمه مى

نكه بعداز پيروزى انقالب اغتشاش در ضابطه و معيارهاى ارزشى پيدا شده است و معيار ظاهرى حاكم و  نظربه اي
كند كه  محكوم، حاكميت و اپوزيسيون يكى است، انتخاب راه درست نيز مشكلتر شده است و چون انسان فكر مى

گها فاصله گرفته است، جرأت خودش در ساخت اين رژيم مؤثر بوده است، حاال هم كه از آن اهداف اصلى فرسن
به ": دهد و به همين علت است كه يكى از شخصيتهاى اپوزيسيون در پاسخ به اين پرسش  طرد و نفى آنرا بخود نمى

حرفهايى . خوب االن آزادى بيشتر است": دهد  جواب مى"نظر شما در زمان شاه مشكالت شما كمتر بوده يا االن ؟
. ولى اين موضوع گسترده نيست و قابل تعميم هم نيست. توانستيم كنيم كه قبال نمى ىزنيم و انتقاداتى از دولت م مى

در زمان شاه ما، يعنى همه زندانيان زمان شاه در اين جهت كه آن رژيم فاسد و باطل است و بايستى سرنگون شود با 
اما .  چه در خارج از كشورشد، چه در داخل كشور و هرگونه فعاليتى عليه آن دولت توجيه مى. هم همĤهنگ بوديم

. خواهيم اصالح و بهتر شود و پيشرفته تر و محكمتر شود االن ما با اين نظام و دولت نه تنها خصومت نداريم، بلكه مى
ما با همين دولت اگر پيشنهاداتى را . كرديم بكنيم توانيم امروز آنگونه مبارزاتى كه آن زمان با رژيم شاه مى ما نمى

 )77 (".اى اصالح امور انجام دهد، كارى نداريم و زياد طالب قدرت نيستيمكه ما داريم بر
 پاسخ به اين پرسش گويا است و حكايت از اغتشاش در ضابطه و معيارهاى ارزشى دارد و بيان اين مطلب نيز هست 

حاكميت اى بين خود و  چون تفاوت اساسى و ريشه. كند كه چرا بخشى از اپوزيسيون با اين رژيم مماشات مى
و اين طرز تفكر، خود يكى از عوامل شكنندگى در برابر رژيم حاكم بعداز انقالب در . بيند كند و يا نمى احساس نمى

 .درون و برون زندان است
  
  حاكم و محكوم در زندان انقالب- 8 

  
 گروه تقريباً بصورت  در زندان انقالب برخالف زندان رژيم سرنگون شده، حاكم و محكوم، زندانى و زندانبان، هردو

عوامل . ظاهر داراى شعار مشترك، خواستگاه مشترك، ابزار كار مشترك، اهداف و اعتقادات مشترك هستند
 .كشند دادستانى انقالب با همان ابزار كار و اعتقادات زندانى، وى را به محاكمه مى

مل كرده و كار مفيدى انجام داده باشد، در شود، هركسى براى اينكه به وظيفه انقالبى خود ع  وقتى انقالب پيروز مى
. گردد شود و در عين حال به دسته، گروه و يا اين و آن نيز وابسته و نزديك مى جائى و يا ارگانى مشغول فعاليت مى

كنند و هرجا كه احساس كنند قدرت و حكومت به آن سمت  اى از اين انقالبيون مرتب موضع و جا عوض مى عده
گذرد كه همه اهرمهاى قدرت به يك سمت ميل  زمانى نمى. كنند ن نيز به همان سمت ميل مىكند، آنا ميل مى

شود و سپس اين قدرت براى استقرار ديكتاتورى مطلق  كند و در دست مركز ثقل و يا ستاره انقالب جمع مى مى
واهد مستقل عمل خويش، هيچ نيروى مخالف و هيچ شخصيتى كه در جامعه از اسم و رسمى برخوردار باشد و بخ

 .پردازد كند وبه حذف همه، حتى ياران نزديك خود مى كند و يا امر و نهى نمايد را تحمل نمى
 از مهمترين ابزار حذف افراد كه در دست رهبر متمركز شده است، عوامل اطالعاتى و دادستانى و دستگاههاى 

ب كه مستقيم تحت امر رهبر انقالب عمل عوامل دادستانى انقال. مختلف تبليغات و يا رسانه هاى گروهى است
شوند و زندانى با همان ابزار و  كنند و از هيچكس و يا ارگان قانونى شنوايى ندارند، با اشاره رهبر دست بكار مى مى

شايد براى بسيارى . شود اعتقادات كه با ابزار و اعتقادات زندانبان يكى است به محاكمه و اعتراف و توبه كشيده مى
واقعيت امر اين است كه اين مسئله چه مورد قبول باشد و چه نباشد، واقعيتى است كه . رفها قابل قبول نباشداين ح

اين مطلب اخير در رابطه با يافتن پاسخ . كاهد اى از اهميت آن نمى وجود دارد و قبول داشتن و نداشتن آن، ذره
 .سئوالهاى مطروحه در آغاز فصل اول، نقش كليدى دارد
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 محاكمه با ابزار و اعتقادات  خود زندانى -9 

  
 در بخشهاى مختلف اين نوشتار يادآورى شده است كه بعداز پيروزى انقالب، انقالبيون چه موافقين و چه كسانيكه به 

پيوندند، بسيارى از خصوصيات قبل از انقالب خود را از دست  مرور و در طول زمان به جرگه اپوزيسيون مى
سبت به اهداف و ارزشهايى كه بخاطر تحقق آنها در رژيم گذشته آماده پذيرش و قبول بسيارى از دهند و حتى ن مى

و . گردد رود يا برايشان بى تفاوت مى مشكالت و ناراحتى ها بودند، حساسيتشان نسبت به آنها كم شده و يا از بين مى
ايستد و  مصالحى در برابر اين تجاوز آشكار نمىگيرند، هركسى بنا بر  هنگاميكه  آن ارزشها مورد تجاوز جدى قرار مى

شود  اى حاصل مى اثراتى كه از داشتن چنين روحيه. آورد يا اينكه آن تجاوز را از ناحيه رهبرى تجاوز به حساب نمى
 :عبارتند از

 .گردد  اغتشاش در ضابطه و معيارهاى ارزشى شان پديدار مى- 1 
 .شوند تا حقيقت و محتوى گرا ى در ارزيابى هاى خود بيشتر شكل گرا م- 2 
 .خورد  منافع اپوزيسيون به نحوى با منافع هيئت حاكمه گره خورده و يا مى- 3 
 قدرت شهامت و جسارتشان را كه بخود بقبوالنند يا بباورانند كه، با وجوديكه ما در پيروزى انقالب و استوارى - 4 

برى فعال از رژيم گذشته نسبت به حقوق فردى و اجتماعى ايم، اما اين حكومت و دستگاه ره اين حكومت سهيم بوده
 .ظالمتر و ديكتاتورتر است را، از دست داده است

 يكنوع رابطه عاطفى و احساسى و هم خانواده بودن با انقالب و انقالبيون حاكم دارند، با وجوديكه حاكمان اينان - 5 
كنند، ولى اپوزيسيون هنوز اميدوار است كه  رف نگاه مىرا طرد كرده وبه آنها بچشم زايده هايى بى فايده و بى مص

 .بتواند حاكمان را به صراط مستقيم برگرداند
كنند و لذا اپوزيسيون قادر   حاكم و محكوم، دستگاه رهبرى و اپوزيسيون خود را عضو يك خانواده احساس مى- 6 

 .به ايستادگى درست در مقابل هيئت حاكمه و دستگاه رهبرى نيست
عضى از اپوزيسيون يا انقالبيون قبل، از اعمال و روابط خود با داخل و خارج از كشور و روشدن كامل آن  ب- 7 

و . روابط وسيله هيئت حاكمه و متقابال هيئت حاكمه از روكردن بعضى از اسرار و اطالعات وسيله آنان نگران هستند
 .كنند از اين جهت با هم مماشات و كجدار و مريز برخورد مى

 نه رحم است گر خونم نريزد چشم فتانش" 

 "كند برگشته مژگانش  كه كجدار و مريزى مى

 هر از گاهى به بعضى از معنونين اپوزيسيون وعده و وعيدهايى داده شده و چشمك همكارى به آنها زده و مفيد - 8 
اى  شمى رفسنجانى و يا آقاى خامنهكنند و اينان نيز همينكه مثال به آقاى ها بودنشان را براى  جامعه به آنها گوشزد مى

كنند كه بله  دهد، دل خوش مى نويسند و يا مالقاتى دست مى اى مى و يا ديگر مقامات جمهورى اسالمى گاهى نامه
 .گويند نيستند و قابل اصالح شدن هستند اينها آنطورها هم كه مى

سامى، امير اعالئى، دكتر قاسملو، رهبران  آدم كشى هاى آنان را كه حتى شامل دوستان اپوزيسيون نظير دكتر -9 
دانند، بلكه  مانند، كار رهبران درجه يك و نظر آنان نمى شده است، آنهم با آن روشها و قساوتهاى بى... كرد و

گويند كه ممكن است گروههايى در داخل هيئت حاكمه و بدون اطالع دستگاه رهبرى، دست به يك چنين  مى
اى از يكى از اين جنايات حاكم برداشتند،   اگر كسانى و يا گروهى با ايستادگى خود پردهجناياتى زده باشند و تازه

بعضى از اينان براى بده و بستانهاى سياسى خود و بدون در اختيار داشتن اطالعات الزم آنرا مورد تشكيك قرار 
 .دهند مى



97  

اى، آگاهى و اطالعات عميقى ندارند لذا  وده نظر به اينكه از ماهيت و قوانين سارى و جارى چنين انقالبهاى ت- 10 
شوند و بويژه آن تك ستاره و يا مركز ثقل اوليه انقالب، براى  كسانيكه بر اريكه انقالب سوار مى: توانند بپذيرند نمى

شود و هركه در برابرش بايستد و يا نسبت به اعمالش انتقاد كند، بهروسيله  خودش نقش خدايى و ماورايى قائل مى
يك چنين روحيه  و روشى، اخالق . ن در نابودى او خواهد كوشيد و تا او را از بين نبرد، از پاى نخواهد ايستادممك

 .شود عملى جانشينان و ساير رهبران بعدى انقالب و نيز تمام عوامل اطالعاتى و دادستانى مى
 ...  و

اير انقالبيونى كه بطور كلى حذف شده و يا  يك چنين شرايط  و وضعيتى با شدت و ضعف در بين اپوزيسيون و نيز س
اند وجود داشته و دارد و عوامل دادستانى و اطالعاتى و هيئت حاكمه از چنين وضعى مطلعند و  راهى زندانها گشته

از همين شرايط حداكثر بهره بردارى را براى شخصيت زدايى در داخل و خارج از زندان بويژه در درون زندان 
صرفنظر از عواملى كه در بخشهاى مختلف ذكر گرديد كه . كنند  به اعتراف، توبه و مصاحبه مىبراى كشاندن آنها

وجود آنها موجب شكسته شدن و شكستن روحيه زندانى و آماده و يا واداركردن آنها به اعتراف، توبه و مصاحبه عليه 
 .، اعتراف و مصاحبه كندگردد، وجود چنين شرايطى خود كافى است كه انسان را وادار به توبه خود مى

 يكسان بودن شعارها، ابزار، اهداف و اعتقادات زندانى در ظاهر و يا در باطن با شعارها، ابزار، اهداف و اعتقادات 
عوامل دادستانى و زندانبان، مهمترين عامل شكسته شدن روحيه اسير در چنگال عوامل دادستانى است و دست زدن 

دفاع بعداز پيروزى انقالب و يا داشتن ضعفهاى اخالقى و گروهى، خود عامل قوى به بعضى از كارهاى غير قابل 
براى هرچه . ديگرى براى وادار شدن و يا وادار كردن زندانى به اعتراف و توبه و كارهايى از اين قبيل است

قى طيفها و يا دسته كنم و ماب ملموس تر كردن مطلب اخير با ذكر دو مثال از دو طيف مختلف بعنوان نمونه اكتفا مى
 .توانند در ذهن خويش ترسيم كنند ها و شخصيتهاى منفرد ديگر را خوانندگان خود مى

و ... مذهبى، شامل جبهه ملى، نهضت آزادى، جاماو- در اين مثال از گروه بنى صدر بعنوان طيف ملى:  مثال اول
رچه آقاى بنى صدر صاحب تشكيالت، گ. آوريم مذهبى ديگر كه در اين طيف مى گنجد مى-ساير شخصيتهاى ملى

اى نبود و اصوال از نظر تفكر بيشتر به حركت خودجوش مردم اعتقاد داشت و معتقد بود كه  گروه و يا حزب و دسته
دارد، با اين وجود بعداز كنار زدن وى  شود و انسان را از حركت و بعثت باز مى سازمان و تشكيالت به بنياد تبديل مى

، عوامل دادستانى و اطالعاتى كسانى راكه از دفتر رياست جمهور، دفتر همĤهنگى، روزنامه از رياست جمهورى
كردند، دستگير كرده، گروه بنى  انقالب اسالمى، پاسداران و ساير ارگانها كه به نحوى با بنى صدر ارتباط پيدا مى

آقاى بنى صدر در طول . تناميدند و بدين ترتيب در زندان گروهى بنام گروه بنى صدر شكل گرف صدرى مى
مبارزات قبل از پيروزى انقالب و بعداز آن تا انتخابات رياست جمهورى، به نظر نگارنده در افكار عمومى چنين 

 :اى پيدا كرده بود مشخصه
  يار نزديك امام خمينى -  

 .شور از حاميان پروپاقرص امام و تحليل گر مسائل انقالب و ارائه دهنده راه حلهاى مشكالت ك-  
 . تئوريسين خطوط انقالب و برنامه حكومت اسالمى-  
 . نماينده امام در رابطه با بحث آزاد با ساير گروهها و پايه گذار بحث آزاد-  
استالينيسم - اثبات و استدالل اين مطلب كه مجاهدين گروهى التقاطى است كه اساس مطالبشان بر ماركسيسم-  

 .م دارداستوار است و رگه هايى نيز از اسال
شد كه از   در تبليغات، انتخابات رياست جمهورى از موافقين واليت فقيه و يا حداقل در ظاهر چنان وانمود مى-  

 .موافقين است
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 هنگاميكه بعضى از همكاران و دوستان آقاى بنى صدر راهى زندانها شدند، عالوه بر مسائل شخصى و عملكرد فردى 
مل دادستانى به نحوى از آنها مطلع شده بودند، از آنها پرس و جو بعمل هر شخص و مسئوليتى كه داشت  و عوا

از تمامى كسانى كه دستگير شده بودند براساس همان مشخصاتى كه ذكر شد يكسرى سئوالهاى عمومى ديگر . آمد مى
 .آمد بطرق مختلف از غالب زندانيان اين گروه بعمل مى

  طرح سئوالهاى  عمومى از افراد اين گروه

  
 سئوالهايى كه براى به زانو در آوردن كسانيكه به نحوى در ارتباط با آقاى بنى صدر دستگير شده بودند، با توجه به 

 :اعتقادات و تفكرات خودشان بشرح ذيل است
 شناخت؟  مگر آقاى بنى صدر مقابل امام نايستاد، آيا او اسالم را بهتر از امام مى-  

 فعال نبودند؟... هاى ضدانقالب، مجاهدين، رنجبران، اقامه و آيا در دفاترهمĤهنگى وى، گروه-  

آورد، چطور شد كه رو در  گفت ضد واليت فقيه نيست و براى اثبات آن داليلى نيز مى  آقاى بنى صدر كه مى-  
 روى امام ايستاد و ضد واليت فقيه شد؟

-و اساس تفكراتشان بر ماركسيسمگفت كه مجاهدين التقاطى هستند   مگر آقاى بنى صدر معتقد نبود و نمى-  
استالينيسم استوار است و رگه هايى از اسالم دارند، چطور شد كه بيكباره آنها عوض شدند و وى با آنها ائتالف  كرد و 

 گفت اساس تفكراتشان اسالمى است و شاخ و برگهايى از ماركسيسم دارند؟

 چطور شد كه با " سلولهاى اوين نيز نخواهم ترسيدمن از شنهاى گرم خوزستان نترسيدم، از": گفت  او كه مى-  
 رجوى و سرهنگ معزى ضدانقالب فرار كرد و شماها را تنها گذاشت؟

 كداميك از اين گروههاى ضدانقالب به آقاى بنى صدر رأى داده بودند كه وى به آنها روى آورد و به آنها ميدان -  
 داد؟

 اشراقى را انتخاب نكرد؟ پس چرا هنگاميكه هيئت و نماينده  مگر خودش در هيئت سه نفره حل اختالف آقاى-  
 خودش عليه خودش رأى داد، وى از آن سرپيچى كرد؟

 ... و مگر -  

اما در جو . ممكن است چنين باشد) 78. (شود گفت كه همه اين سئوالها و نظاير آن، جواب و استدالل دارد  مى
گيرد  بويژه اين مسائل زمانى شدت مى. وت و شكل ديگرى داردسنگين و ترس و حشت زندان، مسئله بطور كلى متفا

گذارد كه خود زندانى نه تنها موافق بعضى از آن اعمال نبوده، بلكه ضد آن نيز  و اثر مرگبار بر روحيه زندانى مى
يكى از مهمترين عوامل از پاى درآوردن زندانى، آن قبيل اعمال رهبرى و كادر باالى سازمان و . بوده است

تشكيالت است كه از نظر آن فرد همكار و يا طرفدار و يا عضو نادرست است و يا وى از چگونگى وقوع آن اطالع 
به بعضى از عوامل ضربه پذيرى و بريدن زندانى در همين بخش اشاره . نداشته و در زندان از آن مطلع شده است

 .خواهد شد
كنند كه چهره خود را در قالب انسانى معصوم و كامل  سعى مى غالب رهبران و كادرهاى باالى سازمانها و تشكيالت 

و با داشتن دم مسيحيايى براى طرفداران و ابواب جمعى خود جلوه دهند تا بدينوسيله هرچه بيشتر پيروان خود را به 
ها را بينند و اگر هم آن زنند و اغلب آنها را نمى اينان هيچگاه از نقاط ضعف و شكست دم نمى. خود متكى سازند

دارند و برعكس چنان اعتماد و اطمينان به پيروزى را به  احساس كنند براى هواداران و عالقمندان مخفى نگاه مى
دهند كه آنها بخود بباورانند كه اگر همه عوامل برعليه آنها متحد شوند، در پيروزى حتمى آنها  طرفداران خود مى

 در زندان به نكات ضعف و اعمال نادرست رهبرى و كادرهاى و به اين دليل وقتى زندانى. اثرى نخواهد داشت 
اى كه از اين ناحيه بر روح و روان وى وارد  شود و ضربه كند، سخت برافروخته مى باالى تشكيالت اشعار پيدا مى

كند و اين يكى از ضربه هاى كارى براى اعتراف و توبه و منفعل شدن توده زندانى  شود، وى را متالشى مى مى
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و چون هنوز مركز ثقل يا رهبر انقالب نزد توده از قداستى برخوردار است، عوامل اطالعاتى تحت امر رهبر . است
زند و با يك چنين  دهند و حرف آخر و قانون همان است كه وى مى انقالب با جهت سنج وى، خود را جهت مى

 .روند قانونى به جنگ زندانى براى خردكردن شخصيت وى مى
يها و حذف آقاى بنى صدر از رياست جمهورى در نقاط مختلف كشور، ارگانهاى مختلف دست به  بعداز درگير

براى به زانو در آوردن و واداركردن آنان به اعتراف و توبه و . بازداشت و دستگيرى همكاران و هواداران وى زدند
تجربه گى و با  ى، سادگى و بىمصاحبه عليه خود، عوامل دادستانى با ايجاد جو ترس و ارعاب از نقاط ضعف شخص

ممكن است . كردند استمداد از بعضى ضعفهاى اخالقى و يا اعتقاداتى، آنان را وادار به مصاحبه و توبه عليه خود مى
براى بعضى ها اين سئوال پيش آيد كه آقاى بنى صدر با آن مشخصات گفته شده و با آنكه با تأييد و اشاره امام به 

ر دولت شوراى انقالب، وزير اقتصاد و دارائى و همزمان جانشين وزير امور خارجه شد، شوراى انقالب رفت، د
نمايندگيهاى مختلف از امام داشت، خود امام فرماندهى كل قوا را بوى تفويض كرد وبا آنهمه تأييد و تمجيد امام و 

خيانت كرده است، اسالمش كردند كه مثال وى  روحانيت از وى، چگونه در زندان عوامل دادستانى استدالل مى
درست نبوده و خود را مسلمان جا زده است يا اسالم را مورد سوء استفاده قرار داده و قصد به انحراف كشيدن 

 ؟ ...انقالب در جهت منافع غربى ها داشته است و يا

وقتى شخصى . ست پاسخ اين است كه در انقالب، معيار ارزش و قانون، حرف مركز ثقل انقالب و يا آن تك ستاره ا
در نقش مركز ثقل و يا بت انقالب تثبيت گشت، هر سخن، ايماء، اشاره و حركت وى، خود قانون و بلكه ماوراى 

او براى قانع كردن توده برانگيخته شده استدالل و منطق آن چنانى الزم ندارد و مهم نيز نيست كه . قانون است
هنگاميكه او عليه كسى سخن . د و فردا همان فرد را تكذيب بكندامروز يكى را تأيي. مرتب حرفهايش را عوض بكند

. شود راند و حرفى به ميان آورد، آن شخصيت از آن به بعد در نزد توده برانگيخته اغفال شده، ضدانقالب تلقى مى
اند  ا شكستهگرچه در اين زمان ظاهراً هنوز روزنامه و مطبوعات وجود دارند، اما چون قلمها و قدمهاى آزادانديشان ر

اند، زندانى حتى اگر خود از مسائل واقعى و نقش واقعى رهبر در تحميق توده ها آگاهى  و هر نفسى را خفه كرده
تنها اگر خيلى . داشته باشد، در يك چنين جوى آنهم بويژه در زندان جرأت ابراز آن را بخود راه نخواهد داد

نحوى عمل كند كه برچسب ضداسالم و انقالب بوى زده نشود و از هوشيار و با تجربه باشد، شايد قادر شود كه به 
 .طرف ديگر در دام همكارى با آنها گرفتار نيايد و اين نقشى است بسيار سخت و دشوار

ها، آقاى حسينى بنام مستعار نادرى، براى وادار كردن اينجانب به  ، سربازجوى بنى صدرى60 دى و يا آذرماه سال 
نى صدر، حسن واعظى كه يكى از سران مجاهدين انقالب اسالمى است و من ويرا قبال مصاحبه عليه آقاى ب

كرد، مرا به  شناختم و در زندان بعضى از سران گروهها و شخصيتها را با حيله و طرفند وادار به مصاحبه و توبه مى مى
ه، به اين كشور خيانت كرده و از صدر خائن بود هنگام مالقات پس از سالم و تعارفات الزم گفت بنى. مالقات وى برد

از شدت . تو بيا و مصاحبه كن و بگو آقاى بنى صدر از خارجى ها پول گرفته است. خارجى ها پول گرفته است
شنوم كه وى از خارجى  من اطالعى ندارم و اين اولين بار است كه از شما مى: ناراحتى سرم را بزير انداختم و گفتم

دانم و از آن اطالعى ندارم بدروغ  ا اعدام و يا حبس ابد كنيد هرگز چيزى را كه نمىاگر مر. ها پول گرفته است
آيى بگويى كه بنى صدر از خارجى ها پول  نمى: پس از بحثهاى مفصل سرانجام با تهديد گفت. آنرا نخواهم گفت

گويد آقاى   بازجو مىكنم و آن اينكه ميĤيم و ميگويم برادر گرفته است ؟ در جواب گفتم به يك شرط مصاحبه مى
شنوم و منبع آن شما  چون اين خبر را اولين بار است كه من از شما مى. بنى صدر از خارجى ها پول گرفته است

 "در اوين"شرح كامل اين بحث و گفتگو در كتاب . بعداز اين جواب مرا رها كرده و به سلول بازگردانيد. هستيد
 .آمده است
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جاهدين خلق و مجموعه گروهها و طيفهايى است كه به نحوى در محدوده اين طيف در مورد سازمان م:  مثال دوم
براى سهولت در كار و درك اين مطلب كه چرا به سرعت كار به اعتراف توبه و مصاحبه عليه خود . گيرند قرار مى
بر آن غالب شعارها عالوه . شود، الزم است كه گذرا نظرى به جداولى كه در آغاز اين نوشته آمده بيفكنيد منجر مى

و اهداف مجاهدين و طيفى كه اين گروه در برگيرنده آنست و نيز اعمال غيرقابل دفاع آنان، از نظر اعضاء و 
 :گردد هواداران زندانى خودشان و نيز ديگران بصورت زير خالصه مى

  
 : شعارها و اهداف

  شاه سگ زنجيرى امريكا

  شاه كودتاچى را از كشور بيرون كنيد

 ت بيگانگان و عامل آن  شاه از كشور كوتاه بايد گردد دس

  شاه عامل امپرياليسم امريكا و صهيونيسم

  مردم جهان بايد عليه امپرياليسم امريكا بپا خيزند

  احتضار امپراطورى دالر

  امريكا تفاله امپرياليسم

  امريكا ببر كاغذى

  امپرياليسم غرب بسركردگى امريكا

 لسطين بپا خيزيد براى دفاع  از ملت ف

  زحمتكشان براى منافع خود بپا خيزند

  قدرت از آن كارگران و زحمتكشان است

  شاه عامل ژاندارم منطقه براى منافع امپرياليسم

  مستضعفين جهان بايد حاكم برسرنوشت خود شوند

  راه حلهاى ليبرالى، كليد حل مسائل كشور نيست

 يد با اسرائيل اين عامل امريكا مبارزه كن

...  

 :  اعمال غير قابل دفاع

 فرار به فرانسه و قرارگرفتن در بطن امپرياليسم، دست گدائى به سوى امريكا اين تفاله امپرياليسم دراز كردن، به 
درگاه سناتورهاى امريكائى رفتن و از آنها امضاء و تأييديه جمع كردن، به غربى ها روى آوردن و از آنها استمداد 

وش آمدن امريكائى ها اعالن كردن كه سرهنگهاى امريكائى را در ايران سازمان مجاهدين نكشته طلبيدن، براى خ
را ترور كردن، دست به ...  ساله نظير صدوقى، مدنى و80-70است، با بنى صدر ليبرال وحدت كردن، روحانيون پير 

ها را صادر كردن، به رژيم بعث ترور افراد كوچه و بازار بجرم حزب اللهى بودن زدن، فرمان كشتن حزب اللهى 
عراق متوسل شدن و در جنگ عامل صدام گرديدن، در جنگ عليه ملت خود به رژيم عراق اطالعات دادن كه بيشتر 
فرزندان اين كشور را بكشد، در جنگ بعنوان عامل اطالعاتى صدام عليه مردم ميهن خود عمل كردن، با عشقبازيهاى 

انداختن، فرمان طالق و ازدواج سازمانى صادر كردن، مادران و فرزندان را از متعدد انقالب ايدئولوژيك راه 
يكديگر جدا كردن و آنها را به امان خدا رها كردن، شوهران و زنان را وادار به جدائى كردن، زيارتنامه براى رهبر 

 ...درست كردن، زندان و شكنجه گاه درست كردن و
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كند و به آن  اهيد يافت كه در درون زندان وقتى كه انسان با خودش خلوت مى با اندكى توجه به مطالب باال درخو
شعارها و اهداف و سپس اينگونه اعمال مى نگرد، نمى تواند در برابر اينگونه اعمال، چه خود عامل آن بوده و يا 

راى اينگونه اعمال توجيه شود ب در بيرون از زندان و در چمبره سازمان و تشكيالت مى. نبوده به دفاع از آنها برخيزد
زيرا انسان در يك سيستم تشكيالتى و سازمان سلسله مراتبى و حاكميت مركزى . و تفسيرهاى گوناگون پيدا كرد

بمانند يك انسان اسير و در بندى است كه شعور و اراده شخصى از وى سلب شده و در اختيار سازمان قرار گرفته 
سخ شده است و هر فرمان سازمانى را بايد گردن بگذارد و از آن به مانند در درون چنين تشكيالتى انسان م. است

اما هنگاميكه اين تار تنيده شده تشكيالت بدور اعضاء و هواداران پاره شد، همراه آن همه . وحى منزل پيروى كند
يگر از عوامل ريزد و ديگر انسان قادر به دفاع از يك چنين اعمالى نخواهد بود و اين خود يكى د چيز فرو مى

 .تواند باشد انحراف و توبه كردن ها مى
  

  طرح و ايجاد سئوال براى يك عضو و يا هوادار تشكيالت

  
 عوامل دادستانى با حاكم كردن جو وحشت و ترس بر زندان و قطع تمام روابط زندانى با دنياى خارج و قراردادن 

هداف و شعارهاى سازمان در گذشته و اعمال و كردار آنها زندانى در معرض بمباران اطالعات يكطرفه با توجه به ا
 :دهند بعداز پيروزى انقالب، زندانى را با همان ابزار و اعتقادات خودش بدين شرح مورد سؤال و پرسش قرار مى

داد و در نقش عامل آنها عمل   مگر اين سعادتى نبود كه از طرف سازمان اطالعات سرى كشور را به روسها مى
 ؟كرد مى

 آيا اين سازمان مجاهدين نيست كه در جنگ عراق عليه ايران، اطالعات نظامى و سوق الجيشى كشور را به عراق 
 داد؟ مى

 در كجاى دنيا ولو كشورى كه بدترين حكومت را داشته باشد، سازمانى به دشمن كشورش كه در حال جنگ با 
 جوانان و فرزندان كشورش را قتل عام كند؟دهد كه بتواند هرچه بيشتر  كشور اوست، كمك و اطالعات مى

 ممكن است اين سؤال به ذهن خواننده خطور كند كه باوجوديكه رژيم حاكم دست به يك چنين اعمالى و گاه 
گذارد و كشور را به سوى بدبختى و فقر و فالكت  زند و همه حقوق فردى و اجتماعى را زير پا مى بدتر از آن مى

 ل دفاع است و اعمال اينها غير قابل دفاع؟دهد، اعمالش قاب سوق مى

 مسئله اين است كه وقتى گروهى و اشخاصى و يا دسته هايى، نقش اپوزيسيون را بعنوان كسانيكه مدافع حقوق 
اند، ديگر  فردى و اجتماعى و آزادى و مدعى هستند كه براى استيفاى حقوق ملت در برابر يك رژيمى قيام كرده

اگر آنها نيز چنين كنند، . زند بزنند ان قبيل اعمال، كارها و يا روشهايى كه رژيم حاكم مىتوانند دست به هم نمى
ماند، جز اينكه دو گروه قلدر و قداره بند، برسر خوردن خوان گسترده ملت با هم به  ديگر نقشى برايشان باقى نمى

 بر اريكه قدرت نشده است، زندان و شكنجه ايكه هنوز بقدرت نرسيده و سوار زمانيكه گروه و دسته. اند ستيز برخاسته
گاه و دادگاههاى تفتيش عقايد داشته باشد و هريك از اعضاء خود را كه از اعمال رهبرى و يا خط مشى سازمان 
انتقاد كند به هر نحوى كه شده است، شمع آجينش كند، پس اگر يك چنين كسانى به قدرت برسند با مخالفين خود 

 كرد؟و ديگران چه خواهند 

 اين چه سازمان مردمى است كه دستگاه رهبرى آن مسلط برجان و مال و حتى زن و بچه اعضاء خود است و با -  
يك دستور تشكيالتى زن ها بايد از مرد ها جدا شوند و با دستور ديگر، شوهران بايد زنان خود را طالق بدهند، با 

ن خدا رها كنند و اجازه ديدن آنها را نداشته باشند و يا فرمان بعدى رهبر، مادران بايد بچه هاى خود را به اما
دستور بعدى  همه بايد از پدر و مادر و بستگان و دوستان خود ببرند و فقط و فقط به پرستش تشكيالت و دستگاه 
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زند، اگر حاكم بر مردم و كشور  رهبرى بپردازند؟ يك چنين سازمانى كه در زمان معزولى دست به چنين اعمالى مى
 شد چه ها كه نخواهد كرد؟   

چه گناهى كرده بودند كه بايستى ترور و ...   ساله شهيد دستغيب و شهيد صدوقى و80-70 اين پيران روحانى -  
 قطعه قطعه شوند؟

 مگر آن بقال كاسب دوره گرد و افراد كوچه و بازار چه جرمى مرتكب شده بودند كه دستور ترور آنها داده شده -  
كنيد، پس چرا دستور ترور كسانى را به جرم اينكه حزب اللهى   از آزادى افكار و عقايد پيروى نمىاست؟ مگر شما

 دهيد؟ هستند مى

دهد زنان و مردان بايد از هم  داند؟ چرا سازمان دستور مى  مگر اسالم ازدواج را مهمترين سنگ بناى اجتماع نمى-  
 جدا شوند؟ اين چگونه اسالمى است ؟

دهد كه مادران بايد از بچه هاى  گويد بهشت زير پاى مادران است، با چه معيارى سازمان دستور مى ىم  اسالم كه-  
 خود چشم بپوشند و آنها را به امان خدا رها كنند؟

 گويد تو بايد زن خود را طالق بدهى و يا از همسر خود جدا بشوى؟  كدام دين و مذهبى مى-  

 مبارزه با امپرياليسم و كاپيتاليسم امريكا نبوده است، حال چه شده است كه از  مگر مهمترين اهداف و شعار سازمان،-  
 كنند؟ آيا امريكا عوض شده است ؟ درگاه امپرياليسم كمك و استمداد طلب مى

اند كه براى جلب حمايت از آنان   آيا سناتورهاى امريكايى از حمايت و نگهدارى امپرياليسم چشم پوشى كرده-  
 كنند؟ امضاء جمع مى

كند كه سرهنگان امريكايى را   آيا اين خوش خدمتى و چراغ سبزنشان دادن به امريكا نيست كه سازمان اعالن مى-  
 ترور نكرده است؟

  آيا چه كسى بيشتر از امام خمينى امريكا را مورد حمله قرار داده است و كاخ سفيد را سياه كرده است؟-  

 رى اسالمى و امام خمينى ضداسرائيل و حامى ملت بى پناه فلسطين است ؟ چه كشور و يا گروهى بيشتر از جمهو-  

  آيا جمهورى اسالمى و امام خمينى حامى مستضعفان و كارگران نيستند؟-  

  اين پيرمرد عارف نبود كه شاه را بيرون كرد و گروه شما و ديگران را از سياهچالهاى رژيم شاه آزاد كرد؟-  

شناسد يا اين پير عارف امام خمينى كه تمام عمر خود را در مبارزه براى  بهتر اسالم را مى آيا شما و سازمان شما -  
 اسالم سپرى كرده است ؟

  آيا شما از خدا و پيامبر نترسيديد كه در برابر حكومت اللَّه به مقابله برخاستيد؟-  

 را بدرد آورديد و افراد خدمتگزار اين  شما در برابر خدا و رسول چه جوابى خواهيد داد كه دل اين سالله پيامبر-  
 مملكت را كشتيد؟

 آيا با وجود اين همه جنايات و اعمال خالف شرع، عرف و دين هنوز باور داريد كه رهبران سازمان به اسالم باور -  
 خواهند كشور اسالمى داشته باشند ؟ دارند و مى

 د پا برجا مانده است؟ آيا سازمان به يكى از اهداف و شعارهاى بنيانگذاران خو-  

: شود دفاع كرد كه امام گفت كند؟ از اين بيشتر مى  آيا چه كسى بيشتر از امام از كارگران و زحمتكشان دفاع مى-  
 ؟"دهد عرق بدن كارگر بوى عطر مى" و " خدا هم كارگر است"
 رابر حكومت اللَّه نايستاده بودى؟دانى كه حكم كسى كه در برابر حكومت اللَّه قيام كند چيست؟ آيا تو در ب  تو مى-  

 مگر تو مخالف وابستگى به بيگانگان نيستى؟ و مگر حكومتى مستقل تر از جمهورى اسالمى كه نه شرقى و نه غربى -  
است وجود دارد؟ و مگر اين امام نيست كه دست بيگانگان را از كشور قطع كرد و پابرهنگان را بر مسند حكومت 

 نشاند؟
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 ... و-  

جه به آنچه تابحال در مورد شكستن روحيه زندانى و به زانو درآوردن وى گفته شده است، هنوز نكات مهم  با تو
 .ديگرى وجود دارد كه توجه به آنها حائز كمال اهميت است

  
  

  عوامل ديگر ضربه پذيرى زندانى

  
اگر به هر . گذارد وى برجاى مى ضربه وارد شدن به اعتقادات، آمال و آرزوهاى زندانى، اثرات روحى متفاوتى در 

ولى نسبت به همه عوامل . نحوى خللى در اعتقادات شخص زندانى وارد شود، اثرات آن از پيش قابل بررسى نيست 
كوشند كه اعتقادات، آمال و آرزوهاى  و به همين علت عوامل دادستانى سخت مى. ديگر اثر آن خطرناكتر است

ريزد و بسيار شده است  با ضربه خوردن به اعتقادات، ساير چيزها ناگهان فرو مى. زندانى را مورد تشكيك قرار دهند
ايكه به  كه در يك چنين مواردى زندانى بصورت آلت فعل عوامل دادستانى درآمده است و براى جبران ضربه

.  خود عمل كنداعتقاداتش خورده و يا از وى سوء استفاده شده است از آنطرف بام بيفتد و بشدت عليه گروه و دسته
شود، بشرح  عوامل ديگرى كه باعث بريدن و ضربه پذيرگشتن و به اعتراف كشاندن و يا كشيده شدن اسير در بند مى

 :گردد زير خالصه مى
بسيارى از زندانيان همه گونه سختى و شكنجه را تحمل كرده و .  ايجاد خلل و تشكيك در اعتقادات اسير دربند- 1 

حال اگر . كنند كنند كه در راه اعتقاد و آرمان خود اينچنين فداكارى مى بدان افتخار هم مىخرند و  آنرا بجان مى
خداى ناكرده خود اين اعتقاد و آرمان ضربه بخورد و بويژه اگر اين ضربه خوردن در اثر اعمال رهبران و 

رد كه بزودى وى را از پاى در گذا كادرهاى باالى تشكيالت باشد، اثر بسيار بد مستقيم در روحيه زندانى برجاى مى
 .خواهد آورد

 .اند  به زير سئوال رفتن شخصيت مورد قبول و عالقه وى و يا كسانيكه بيانگر اعتقادات و آرمان وى بوده- 2 
زمانيكه زندانى احساس كند كه اغفال شده و يا از وى سوء استفاده شده است، .  احساس اغفال  و فريب خوردن- 3 

 .آيد حتماال در دام عوامل دادستانى گرفتار مىشكند و ا بشدت مى
 اين سه عامل از مهمترين عوامل كليدى هستند كه خيلى سريع به شكسته شدن روحيه زندانى در زندان منجر 

 .گرداند شود و زندانى را در برابر بازجو و عوامل دادستانى بى پوشش و مقاومت مى مى
اد رده هاى باالى گروه سازمان و تشكيالت و پذيرش و قبول دست زدن  اعتراف و همكارى و يا منفعل شدن افر- 4 

 .به روشها و اعمال نادرست وسيله اينان
 بى اطالعى خود شخص زندانى و نداشتن معيارهاى مناسب براى سنجيدن افعال و اعمال حاكميت و كسانيكه - 5 

 .اند وى را به بند كشيده
اى راه افتادن و تنها از روى احساس عمل كردن و عواقب  و يا دسته بدون فكر و مطالعه دنبال شخص گروه - 6 

 .بعدى مسائل را نسنجيدن
اند، شايد پاسخ سئوالهاى مطروحه در فصل اول   خوانندگان عزيز كه جامعه شناسى زندان و زندانى را دنبال كرده

اى در  ر مسائل مطروحه، روزنهكتاب را تا حدودى يافته و احتماال جهت دنبال كردن و يا پيداكردن جواب ساي
 .        ذهنشان گشوده شده باشد

 در حد بضاعت علمى و اطالعاتى خود به مسئله شكنجه كننده و شكنجه شونده و روشهاى مختلف شكنجه و به اهداف 
م است سخنى اما چنين بنظر ميرسد كه هنوز كار اين نوشته به پايان نرسيده و الز. ام اين روشهاى غير انسانى پرداخته

 . گفته شود"ساش" امنيت و شكنجه يا سازمان -در باره چگونگى شكل گرفتن سيستم اطالعات 
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  فصل چهارم

  
  ساختار سيستم شكنجه

  
ف،  در رابطه با زندان و زندانى و نحوه تحول فكرى يك زندانى و آماده كردن و يا آماده شدن وى جهت اعترا

مصاحبه و توبه، آنچه را كه در طول پنچ سال و اندى تجربه در زندانهاى جمهورى اسالمى اندوخته و آنچه را كه 
براثر مطالعه مطالب مختلف در اين رابطه بدست آورده بودم، در فصول گذشته براى اطالع همگان برشته تحرير 

اند و يا ذهنشان بدان مشغول  كرده اسالمى فكر مىممكن است كسانى كه به زندان و شكنجه در جمهورى . درآوردم
چگونه رژيم : بوده و يا در اثر مطالعه فصول مختلف اين نوشتار، اين سؤال به  ذهنشان خطور كرده باشد كه

هاى جوان بى تجربه دادستانى و اطالعاتى و فاقد دانش الزم، يك چنين روندى  جمهورى اسالمى و بويژه اين بچه
دست به خلق يك سيستم كامال پيچيده اطالعاتى زده و آن را روز به روز تكميل و تكميلتر كرده را طى كرده و 

 باشند؟

كند كه دستگاه اطالعاتى جمهورى اسالمى از بدو تشكيل و پايه   مطالعه فصول مختلف كتاب، از اين امر حكايت مى
اى تبديل  و در نتيجه به يك هيوالى پيچيدهريزى، به سرعت شاخه هاى خود را در همه ارگانها و همه جا گسترده 

شده است و در كار طرح پرونده سازى براى به زانو درآوردن مخالفان، بكارهاى عجيب و غريبى كه در تاريخ 
كشور ما يا بى سابقه  و يا در بعضى از موارد بسيار كم سابقه بوده دست زده و از اين جهت به نقش عظيم تخريب 

نگارنده در بعضى از بخشهاى اين نوشته به مناسبتهايى گذرا، به اين پديده كه اين . يده استاى دست ياز گرايانه
سيستم از كجا تغذيه شده و از چه منابعى استفاده كرده و چه دستهايى در تحول و شكل گيرى آن نقش بازى 

ه مردم و بسيارى از اين پديده از اين جهت حائز اهميت است كه در اذهان تود. ام اند، اشاره كرده كرده
باوجوديكه در اوايل پيروزى انقالب، كادر دادستانى و : روشنفكران و سياسيون چنين سؤالى مطرح شده بود

سازمانهاى اطالعاتى تابعه و غالب دست اندركاران آن، ظاهراً از همين جوانها و بچه هاى انقالبى و يا به ظاهر 
اند يك چنين  ت حقوقى و اطالعاتى تشكيل شده است، چگونه موفق شدهانقالبى فاقد تجربه و علم و دانش و صالحي

اى را پايه ريزى كنند كه سيستم مخوف اطالعاتى و امنيتى شاه با برخوردارى از  سيستم پيچيده مكارانه و رزيالنه
انهاى كارشناسان تحصيل كرده و كار آزموده و با استفاده از امكانات و تجربه كشورهاى دوست خارجى و سازم

 آيد؟ در مقايسه با آن چيزى بحساب نمى... سيا، موساد، اينتليجنس سرويس و: اطالعاتى نظير
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 در رژيمهاى نوپاى انقالبى پوشش و ظاهر كار اين است كه كارها و امور در دست همين بچه هاى ساده كوچه و 
، در حقيقت نقش پوشش را براى تجربه و فاقد دانش الزم اما اين جوانهاى بى. بازار و عارى از تجربه است

اى  اينان از طريق مكانيسمهايى كه ويژه يك رژيم نوپاى انقالبى توده)  79. (كنند كارگردانان پشت صحنه بازى مى
از طرف ديگر . شوند است، بفرمان رهبر، حاميان وى و كسانيكه از پشت صحنه كارگردان مسائل هستند رهبرى مى

 قانون محسوب "مركز ثقل انقالب"اى حكمفرما نيست و در عمل فقط حرف  بطهچون در آن بحران قانون و ضا
شود، و چون اين جوانان پرشور و هيجان و پراحساس برانگيخته شده، پيرو بى چون و چراى رهبر و دستگاه  مى

وق مردم رهبرى هستند، دستشان در انجام هر عملى باز است و هرنوع عملى را كه بخواهند نسبت به جان مال و حق
لذا بسيارى از چيز ها و روشها را در عمل . كنند دهند و به مثابه يك موش آزمايشگاهى روى مردم عمل مى انجام مى

بدون آنكه بخواهم نقش . شوند آموزند و كم كم به افرادى كاردان و متخصص و مجرب تبديل مى و تجربه مى
در هر :  كمرنگ و يا ناديده بگيرم، نكته حائز اهميت اينكه"ساش"جوانان و توده بى تجربه را در شكل گيرى و بنياد 

انقالب و يا رژيم نوپا، همينكه قدرت به سمتى ميل كرد و مركز ثقل به لحاظ توده مردم مشخص گشت، غالب افراد 
شوند و اطالعات و تجربه  كاردان و متخصص و در يك كلمه تكنوكراتها، در رشته هاى گوناگون بكار گماشته مى

براى روشن شدن مسئله الزم است كه هركسى . اى خود را به ثمن بخس در اختيار قدرت جديد خواهند گذاشته
اداره كنندگان سازمانهاى مختلف كشور و مشاورين و تنظيم كنندگان قراردادهاى اسارت بار نظير : از خود بپرسد
شود  وزير شدن را چند روزى مى":  شوتمن گفتچه كسانى هستند؟ و بهمين علت است كه لنين به... بيانيه الجزاير و

 )80 . ("آموخت و مابقى كارها را متخصصين و تكنوكراتها برايمان انجام خواهند داد
امنيتى و شكنجه، باچنان كارآيى كه ذكر آن رفت، -شود سيستم اطالعاتى  در بخشهاى مختلف اين فصل كوشش مى

 و توسعه پيدا كرده؟ ساختار آن چگونه شكل گرفته و سرانجام منابع بررسى و معلوم شود از كجا آمده؟ چگونه تحول
 و سرچشمه هاى اطالعاتى و تجربى آن از كجا نشأت گرفته است؟

 نظربه اينكه سيستمهاى شكنجه و روشهاى مختلف و نحوه بكارگيرى آنها در درون سيستمهاى اطالعاتى و امنيتى شكل 
امنيت و شكنجه -آيد، سيستم اطالعات تم اطالعاتى و امنيتى به ميان مىگيرد، در اين فصل هرجا بحث از سيس مى

 .مورد نظر است
، در مقايسه با رژيم ماقبل خود، ايجاد "مركز ثقل انقالب"اى با داشتن   يكى از مشخصه هاى رژيمهاى انقالبى توده

ى و عقيدتى مخالفين دستگاه كردن يك سيستم اطالعاتى پيچيده و توانا در رابطه با حذف فيزيكى و غير فيزيك
...  ، انقالب چين، انقالب اسالمى و1917سيستم اطالعاتى و شكنجه شوروى بعداز پيروزى انقالب اكتبر . رهبرى است

اى برخوردار بوده كه تا مدتها همه مخالفين بالقوه و  از خود چنان كارآيى و استعداد نشان داده و از امكانات ويژه
غالب كسانيكه به اردوگاههاى كار .  را با اشاره و گوشه چشم رهبر، از صحنه خارج ساخته استبالفعل دستگاه رهبرى

كردند عليه خود اعتراف كنند كه قصد  اند، وادار شده  و يا آنها را وادار مى اجبارى و يا زندان ها فرستاده شده
روند صحيحى نداشته و نه تنها عمل خود را توطئه داشته، ضد انقالب بوده، در گذشته زندگيشان در رابطه با انقالب 

شود كه  شق اخير بعداز پيروزى انقالب چنان رايج مى. محكوم كنند، بلكه انديشه و فكر خود را نيز به مسلخ بكشند
حتى غالب كارشناسان و صاحب نظران با وجوديكه خود صاحب رأى و نظر بوده، كارشان در اثبات و حقانيت و 

 .شود  خالصه مى"مركز ثقل انقالب" و يا "ستاره"حرف بركرسى صحت نشاندن 
اى بود كه در بطن رژيم جمهورى اسالمى رشد و نمو  امنيتى و شكنجه در رژيم شاه، بمثابه نطفه-  سيستم اطالعاتى

اى تبديل شد، كه از نظر وسعت اطالعات و ميزان شكنجه قابل مقايسه با سيستم اطالعاتى  كرد و به يك سيستم پيچيده
رژيم خمينى از يك امكانات فوق العاده اطالعاتى وشكنجه بقصد اعتراف، برخوردار گرديد كه . شاه نبوده و نيست

برخى از شكنجه گران، خود شكنجه شدگان رژيم . ديد هيچگاه رژيم گذشته خواب داشتن آن را هم بخود نمى
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اشتند و هم تمام اسناد و مدارك اطالعاتى و كه بعداز انقالب هم آن تجربه ها را د...( الجوردى و)پيشين بودند 
 .شكنجه رژيم گذشته را

اند كه  اى برخوردار بوده  تمام رژيمهاى انقالبى و از جمله رژيم خمينى از منابع و عوامل مختلف اطالعاتى ويژه
 "ستاره انقالب" و يا "مركز ثقل"غالب انقالبهاى پيروز كه برخوردار از يك . رژيم ما قبل بكلى فاقد آن بوده است

هايى كه در ريختن شالوده يك حكومت  با يك جاذبه قوى است، به سرعت به غالب منابع اطالعاتى و تجربه
منابع، عوامل و تجربه هاى گوناگون به كمك هم آمده، دور هم جمع . كند ديكتاتورى مؤثر است، دسترسى پيدا مى

يخى، فرهنگى و اوضاع و احوال دستگاه رهبرى، يك سيستم شده، يكديگر را تكميل كرده و با توجه به شرايط تار
هر انقالبى با توجه به شرايط تاريخى، . اى را براى كارپذير ساختن افراد خود، پايه ريزى كرده است اطالعاتى ويژه

ه فرهنگى و آداب و سنن مردم و خواستگاه رهبرى از منابع و عوامل اطالعاتى و تجربى متفاوتى برخوردار بوده ك
. شود و در حقيقت فصل مشترك همه آنها، كارپذيرى است وظيفه آن در كارپذير ساختن افراد كشور خالصه مى

منابع و عوامل گوناگون اطالعاتى و تجربى كه به كمك رژيم خمينى آمده يا از آن برخوردار شده و در اين سيستم 
 :به شكل و شمايل خودى درآمده، بشرح زير است

 (ميراث تاريخى)جربه هاى بجا مانده در طول تاريخ  اطالعات و ت- 1 
  اطالعات و تجربه هاى اندوخته شده در اوايل كار در كميته هاى انقالب و سپاه پاسداران- 2 

 ...(ساواك، دفتر ويژه و) اطالعات و تجربه هاى رژيم گذشته - 3 

 مار آن اطالعات و تجربه هاى گروههاى چپ، بويژه حزب توده و سازمانهاى اق- 4 

  اطالعات و تجربه هاى افراد تواب در درون زندان بويژه بعضى از سران آنها- 5 

  اطالعات و تجربه برون مرزى- 6 

 . در بخشهاى مختلف  اين فصل به توضيح و چگونگى عوامل و منابع فوق پرداخته خواهد شد
  
  اطالعات و تجربه هاى ميراث تاريخى- 1 

  
هركس و يا هر سازمان . يابى است  منفى ميراث بشر در طول تاريخ، قابل انتقال و دست دانش و تجربه هاى مثبت و

و ارگانى با فراهم و يا فراهم شدن وسيله كار، قادر است كه تجربه هاى مورد نياز خود را از محيط هاى مختلف 
. بط مورد نياز بزندجمع آورى و هنگام بكارگيرى مجدد، آنرا تكميل و يا دست به خلق عناصر جديدى در روا

هرانسان، سازمان و يا ارگانى در رابطه با مسئوليتى كه براى خود قائل است در تالش جمع آورى و بدست آوردن 
الجرم عناصر اطالعاتى و تجربى مورد نياز خود  كه بطرق . اطالعات و تجربه الزم جهت محقق ساختن آن است

زمايش و ابداع كرده و به عمق اطالعات و تجربه هاى بجا مانده مختلف در دسترس او قرار گرفته، جمع آورى، آ
افزوده است و بسيارى از آن را در پروسه عمل تكميل تركرده و مجدداً آن را مورد آزمايش قرار داده و به همين 

 .نحو آن را تا به امروز ادامه داده است
شور دو دسته تجربه و اطالعات متفاوت در طول تاريخ  در رابطه با مسائل انسانى و ا جتماعى و يا اداره و مديريت ك

بمرور جمع آورى، تدوين و تكميل شده و دست بدست گشته است و هر نسلى به فراخور وضعيت و شرايط خود بر 
 :غناى آن افزوده است

خارج  هدايت كشور به سمت بهبودى و آبادانى از طريق مشاركت همه آحاد مردم كه اين قسمت از بحث ما - الف 
 .است
  سلطه بر ديگران و به انقياد و بندگى در آوردن انسانها-  ب 
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  سلطه برديگران و به انقياد و بندگى در آوردن انسانها-  ب 

  
 در زمينه عملى و نظرى، چندان كتاب مستقلى كه حاصل تجربه و اطالعات بجا مانده ميراث تاريخى بشر از نقطه 

بطه با برقراركردن سلطه و به انقياد و بندگى درآوردن انسان باشد، تدوين نشده مورد نظر بحث اين نوشتار در را
اطالعات و تجربه هاى بجا مانده در اين رابطه غالباً در لباس حكايت، امثال و حكم، داستان، بعضى از وقايع . است

            .     پراكنده در كتابهاى تاريخى، ادبى و بعضى از كتب ديگر آمده است... تاريخى و

نامند و بويژه حكومتهاى فردى و   حكومتهاى دموكراسى غربى، جهت حفظ آنچه كه خود آنرا منافع ملى خويش مى
غير فردى خودكامه براى برقراركردن سلطه و شكنجه كردن مردم در صدد بدست آوردن اطالعات و تجربه هاى 

ارشناسان مجرب، آنها را تدوين و مورد استفاده قرار داده و الزم از منابع مختلف برآمده و با بكارگيرى مشاورين و ك
افزايند و از نشر و تدوين آن، جهت افكار عمومى مردم جلوگيرى بعمل  دهند و مدام بر عمق و وسعت آنها مى مى

 در بعضى مواقع، بعضى از آن اطالعات و تجربه هاى انحصارى دولتها از. دارند آورده و در انحصار خود نگاه مى
جانب مخالفان حكومت ها و يا دست اندر كارانيكه از كرده خود پشيمان شده و يا بجرگه مخالفان پيوسته، انتشار 

 .پيدا كرده و بعضى از اسرار رو شده است
بايست بيش از همه به روشن كردن سازوكار و سيستم سلطه و شكنجه   آزاديخواهان و مدافعان حقوق انسان كه مى

آوردن انسان بپردازند و جنبه هاى مختلف آنرا براى افكار عمومى روشن سازند، كمتر به آن توجه جهت به انقياد در
جمع آورى و تدوين كرده در برگيرنده تجربه و ... آنچه را كه مخالفان حكومتها، محققان و. اند مبذول داشته

ها، ظلم و   بذكر بعضى از جنايات، حق كشىشود از آن عليه رژيم بكار برد و در اين رابطه غالباً اطالعاتى است كه مى
ها، بسنده شده است و در بعضى از موارد نيز تجربه ها را از جنبه قهرمان پرورى و قهرمان بودن و يا  ستمها و شكنجه

اند و كمتر به محدوده چگونگى شكل گرفتن سيستم شكنجه و اثر متقابل آن برجامعه و حكومت و  شدن تدوين كرده
شود اطالعات و تجربه هاى منفى نام نهاد،  اطالعات و تجربه هاى نوع اخير را كه مى. اند يل آن پرداختهتوسعه و تكم

 :توان آنرا بدو دسته كلى تقسيم كرد مى
  اطالعات و تجربه هاى سرّى ويژه واحدهاى مسلح- 1 

 امنيتى و شكنجه- اطالعات و تجربه هاى ويژه دواير اطالعاتى- 2 

  
 جربه هاى سرّى ويژه واحدهاى مسلح اطالعات و ت- 1 

  
 در قسمت نخست، بدليل استكاك منافع در داخل و خارج از مرزها، كشورها با هم برخورد و جنگ و جدال داشته 

متشكلترين سازمانهائيكه در طول تاريخ بوجود . و براى نگهدارى و حفظ منافع، سازمانهاى نظامى بوجود آمده است 
ارتش ويژه هر كشورى سعى كرده است كه اطالعات و تجربه هاى مورد نياز . نظامى استآمده، همان سازمانهاى 

از اين رو  دواير اطالعات و ضد اطالعات در . خود را جهت حفظ منافع خويش بدست آورده و آن را سرى نگهدارد
سته بندى و طبقه كار اين دواير مختلف اطالعاتى بدست آوردن اطالعات و تجربه و د. ارتش بوجود آمده است

اطالعات طبقه . تر شده است در ارتشها، اين سازمانها روز به روز وسعت پيدا كرده و پيچيده. بندى كردن آنهاست
در حكومتهاى . بندى و تدوين شده در اين سازمان هاى پيچيده اطالعاتى، در انحصار دولت و سران حكومت است 

طالعات در جهت كارپذيركردن مردم داخل كشور و نيز شكنجه آنها از اينگونه ا... خودكامه، حكام پادشاهان و
در اين سازمانها، كتابهاى زيادى از جنبه هاى مختلف اطالعاتى نوشته شده است كه در . كنند استفاده كرده و مى

ملكرد گهگاهى نيز بعضى از اطالعات و تجربه ها و ع. اختيار خود ابواب جمعى اين سازمانها و فرماندهان آن است
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چون اين بخش مورد نظر . منفى آنها در رابطه با مردم به خارج درز پيدا كرده و در اختيار عموم قرار گرفته است
 .پردازيم گذريم و به قسمت دوم كه مطلب اصلى بحث است  مى بحث فعلى نيست از ادامه آن در مى

  
  اطالعات و تجربه هاى ويژه دواير مختلف ساش - 2 

  
يام بشر تمايل شديدى به سلطه و باركشيدن از همنوعان خود داشته و براى به انقياد درآوردنشان آنها را  از قديم اال

خوى شخصيت پرستى در آدميان با شدت و ضعفهايى وجود دارد و غالباً و بويژه در . كم وبيش شكنجه كرده است
برترتصوركردن فكر . كند ال و واالتر تصور مىكشورهاى استبدادى و تحت سلطه، هر فردى افكار خود را از سايرين با

و رأى خود، بويژه هنگاميكه انسان در پست و مقام و يا مديريت خانه، مدرسه، دانشگاه، كارخانه، ارتش و در رأس 
شود و هر زمان بر شدت آن  كند، چندين و چند برابر مى گيرد و يا بطريقى آنرا قبضه مى همه رهبرى كشور قرار مى

 .گردد ىافزوده م
اما همينكه . پندارند  غالب انسان ها هنگاميكه صاحب پست و مقامى نيستند خود را با ديگران همسنگ و همطراز مى
سازد كه گاه دوستان  پست و مقامى به آنها روى آورد، پست و مقام غالباً افراد را چنان از خود بى خود و  مخبط مى

 نگهدارى آن نزديكترين ياران و گاه فرزندان خود را نيز فداى آن برند و براى حفظ و قديم خود را از ياد مى
 .حاكمان در زمان معزولى، همه شبلى و بايزيد شوند: كنند و به همين علت است كه گفته اند مى

مقام و رياست پرستى پايه و اساس .  مسئله شخص وشخصيت پرستى يكى از اهداف اوليه حكومتهاى خودكامه است
باور اين نكته كه پست و مقام و بويژه . حب الرياسه رأس كل خطيئه: اند خطاها است و بدرستى گفتهتمام سيئات و 

ايست، براى  كند، با وجوديكه يك امر تجربه شده رهبرى در حكومتهاى ديكتاتورى، غالب انسان ها را بكلى عوض مى
نى كه آدم خوبى بود، پس چرا حاال كه فال: پرسند خيلى ها باور آن سخت است و گاه در مقام چرائى از خود مى

آدمى كه حتى از كشتن مگس وسيله مگس كش جلوگيرى . پست و مقامى پيدا كرده است، آدم ديگرى شده است
دانست، هنگاميكه در مقام رهبرى كشور قرار گرفت براى حفظ و حراست آن، دسته  كرد و آنرا خالف شرع مى مى

چرا چنين است ؟ اين يك واقعيت تجربه شده تاريخى است كه پست و مقام . سپرد دسته افراد را بجوخه اعدام مى
همه ديكتاتوران عالم كم و زياد از يك . رساند سازد و گاه به مرتبه فرعونيت مى انسان را از خود بيگانه و مخبط مى
 كه مانع از بوجود اى باشد شوند مگر اينكه اداره امور كشور و رهبرى آن بگونه چنين خلق و خويى برخوردار مى

اين پديده از نظر جامعه شناسى و انسان شناسى در خور مطالعه و تحقيق جدى است و با . آمدن ديكتاتور بشود
وجوديكه در اطراف آن كارهاى زيادى شده است، ولى هنوز بخوبى تحوالت فكرى كه در خلق وخوى انسان و 

 . و مكانيسم آن براى توده مردم كامال شناخته شده نيستآيد بخوبى تبيين نشده است مغز يك ديكتاتور پديد مى
 همين انسانهاى معمولى، زمانيكه يكى از آنها بنا به هر دليل و شرايطى مصدر امورى و بويژه اگر در مقام رهبرى 

گذارد و از او  كشور واقع شد، آن پست و مقام و رهبريت در ذهن و فكر وى در جهات مختلف زندگى او اثر مى
نگهدارى پست و مقام تبعاتى دارد كه اگر كسى بخواهد بهر قيمتى آنرا حفظ كند، . سازد انسان ديگرى مىيك 

داد كه تو با انجام اين  مادر ناصرالدين شاه به وى هشدار مى. پذيرد الجرم تبعات آنرا هم بايد بپذيرد و معموال مى
ر قصر بوكينگهام در لندن از امضاء قرار داد با انگليسها و احمد شاه هنگامى كه د. كنى كارها سلطنت خود را تباه مى

در غالب موارد پست و مقام، تبعات خود . تو سلطنت قاجار را بباد دادى: اش بوى گفت امتناع ورزيد، نايب السلطنه
مل كند مگر اينكه دارنده آن على گونه عمل كند و چون غالب انسانها توان على گونه ع را بر صاحب آن تحميل مى

كشوردارى و اداره : گويند شناسان و پژوهندگان مسائل اجتماعى و انسانى مى كردن را ندارند، اين است كه جامعه
آن بايد بر پايه ضابطه و قانونى كه منبعث از خود مردم باشد استوار گردد تا همه حكام و مجريان را بشود مهار و 

 .يگر جلوگيرى بعمل آيدتحديد كرد و هم از تجاوز و تعدى خود مردم به يكد
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 ديگر از عوارض وضعى پست ومقام اين است كه فردى كه صاحب پست و مقامى شد، بمرور اين فكر در ذهن او 
اثروضعى پست : اين دو پديده. اى دارد كند كه او از نظر توان و استعداد، نسبت به اقران خود برترى ويژه خطور مى

كنند و در نتيجه دارنده پست و مقام   اثر متقابل دارند و همديگر را تكميل مىو مقام واحساس برترى ويژه، بر يكديگر
و چون خودش حق . آورد پندارد و الجرم خودش را محك حق و باطل بحساب مى فكر و رأى خود را فوق همه مى

 از در مخالفت و هاى او نيز در انطباق با خواسته هاى واقعى ديگران است، الجرم نبايد كسى است، فرامين و خواسته
يا انتقاد نسبت به اعمال و كردار وى برآيد و اگر كسى به اين نكته توجه نكرد و رو در روى او واقع شد و يا او حس 

شود و وى حق  كرد  كه ممكن است در آينده رو در روى او واقع بشود، حذف وى از اوجب واجبات تلقى مى
آيد و شكنجه، بمثابه يك وسيله  له شكنجه ياران و همنوعان پيش مىدهد و از اينجا مسئ حذف كردن او را بخود مى

 .گردد براى حفظ و پاسدارى قدرت در برابر مخالفان بالقوه و بالفعل مباح تلقى مى
  
  
  
  

  شكنجه

  
 منظور از شكنجه چيست ؟:  قبل از پرداختن به هرمطلبى، الزم است مشخص شود

آيد، تنها به معنى آزار دادن و اذيت كردن متهم به  كنجه به ميان آمده و يا مى به نظر نگارنده، هرجا كه بحث از ش
آالت و ادوات شكنجه بقصد گرفتن اعتراف نيست، بلكه شكنجه به تمام روشها، اذيت و آزارهاى روحى و جسمى كه 

كرده و ناكرده و اعتقادات شود متهم و يا غير متهم وادار شود و يا او را وادار كنند كه از اعمال و كردار  باعث مى
خود توبه كرده و خودش به مقابله با افكار و اعمالش برخيزد و چنين نيز وانمود كند كه اين اعترافها، توبه ها و انجام 

 .شود بعضى از كارها، از روى ميل و رغبت و در كمال آگاهى انجام پذيرفته است، اطالق مى
 تعليم و تربيتى روى مسئله شكنجه و اثرات آن بر روى انسان شكنجه  در طول تاريخ، هيچ حكومتى و هيچ دستگاه

شونده و شكنجه كننده و روشهاى مختلف شكنجه كردن و آثار آن، تحقيق جامعى بعمل نياورده است و جامعه را در 
 با وجوديكه پديده شكنجه در. مقابل يك چنين مسائل و عوارض آن و جلوگيرى از بروز آن آموزش نداده است

طول تاريخ و در نزد تمام حكومتهاى روى زمين كم و زياد وجود داشته و دارد، كتاب و اثرات تدوينى چندانى در 
نه تنها هيچ حكومتى حاضر نشده است كه در اين مورد كار جدى بعمل آورد، بلكه . اين رابطه تأليف نشده است

حكومتها چون خود عامل ابداع و بوجود . اند مصلحين و مخالفان وجود شكنجه نيز دست به يك چنين كارى نزده
سازند، طبيعى  آورنده انواع و اقسام شكنجه و روشهاى مختلف آن هستند و خود با كمك آن انسان ها را كارپذير مى

اخيراً مصلحان و مخالفان وجود شكنجه، . است كه  در مورد تحقيق و آشكار شدن آن براى جامعه دست بعملى نزنند
، اما در اطراف جوانب مختلف شكنجه و اثرات آن بر روى جامعه، )81(اند  ارهايى را شروع كردهباوجوديكه ك

 .شكنجه كننده و شكنجه شونده، زمينه هاى تحقيقى زيادى وجود دارد كه بايد به آنها پرداخته شود
ردن، بقتل رساندن، مثله ك:  در البالى اوراق تاريخى، جامعه از بعضى از اقسام شكنجه آگاهى پيدا كرده است

سوزاندن، شالق زدن، فلك كردن، به سياه چال انداختن، غل و زنجيركردن، خانه را بر سرنشينانش خراب كردن، 
اينها از انواع شكنجه ... . زير ديوار گذاشتن، كوركردن وسيله ميل بچشم كشيدن، مسموم و ترور كردن، نسل كشى و

انهاى مختلف ديده شده است و انسان آنها را تجربه كرده و تجربه هاى هاى خشنى است كه در البالى تاريخ در زم
 .آن در طول تاريخ مانده و به نسل حاضر انتقال پيدا كرده است

اما . اند  ديكتاتورها و حكومتهاى خودكامه، جهت كارپذير ساختن و حذف مخالفان، روشهاى مشتركى را بكار گرفته
اى را كه خود مبدع و مبتكر آن بوده و يا  ى و ديكتاتورى روشهاى ويژهدر كنار آن روشهاى مشترك، هر رژيم
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از طرفى شكنجه كردن و حذف ديگران، در . تجربه گذشته ها را تكميل كرده، همه را در كنار هم بكار گرفته است
 غالباً رژيم ها. نزد جوامع و افكار عمومى مشروعيت ندارد و در ظاهر عامل آن بدنام و ظالم تلقى خواهد شد

دارند و اينگونه مسائل، بعنوان  روشهاى بكارگيرى و تجربه شده را جز در موارد نادرى، از افكار عمومى پنهان نگاه مى
 .شوند مسائل امنيتى و اطالعاتى از ديد عموم مخفى است و تا سرحد امكان مانع آشكار شدنش مى

شويم، چهره عريان شكنجه هاى خشن نزد افكار عمومى  آئيم و به زمان حاضر نزديكتر مى  هرچه در تاريخ بجلو مى
بدين جهت ديكتاتورها و . جهان مذموم و پست شمرده شده و سروصداهايى عليه بكارگيرى آنها بپا شده است

رژيمهاى ديكتاتورى و بويژه در اين مورد رژيمهاى دموكرات نيز، براى كارپذيرساختن و حذف مخالفان از چهره 
پديده شكنجه، كه در گذشته . اند كرده و دست به ابداع و ايجاد روشهاى محيالنه و مكارانه زدهخشن شكنجه عبور 

يك پديده كامال عريان بود، در اين سيستم ها تبديل به يك دستگاه پيچيده پنهانى شد كه بطور سيستماتيك با كمك 
 .زنند ىآن دست به شكنجه همنوعان خود در جهت كارپذيرساختن و حذف آنان زده و م

  
  

  ابداع سيستم شكنجه براى كارپذيرى

  
 با خارج شدن غرب از تاريكى قرون وسطى و دادگاههاى تفتيش عقايد كليسا و مطرح شدن بيش از پيش حقوق 
فردى و اجتماعى، عدالت، توزيع ثروت و قدرت، بمرور و بويژه اشكال خشن شكنجه مورد اعتراض شديد توده 

چهره . كم بعضى از وجوه آن از بعضى از جوامع غربى رخت بربسته است قع شده و كممردم و آزاديخواهان وا
عريان و خشن انواع شكنجه هاى فيزيكى چنان در اذهان مردم كريه و زشت تصوير شده كه كمتر حكومتى حاضر 

ى پوشيده و بزك با وجود اين هنوز بعضى از آنها در چهره ها. ها بزند است آشكارا دست به انجام آن قبيل شكنجه
اما روال و جريان عمومى حذف . شود شده جريان دارد و در بعضى مواقع نيز بعضى از اشكال وحشيانه آن ديده مى

همزمان دستگاههاى . به مرور كه روشهاى خشن شكنجه، چهره خود را مى پوشاند. اينگونه روشها در جريان است
محيالنه ترى را سازمان داده و به مرور آنرا بصورت يك سيستم اطالعاتى و امنيتى حكومتها، روشهاى رذيالنه و 

روشها، اطالعات و تجربه هاى بدست آمده را، در سازمانهاى اطالعاتى و . اند شكنجه عمومى و همگانى در آورده
بشكل سيستمى پيچيده در ... ب، موساد و. گ.، اينتليجنس سرويس، كاMI 5 ،6  "MI "، "سيا"امنيتى خود نظير 

اند و اينبار نه بقصد حذف فيزيكى افراد، بلكه بيشتر بقصد  ورده و روز به روز آنرا تكميل تر و پيچيده تر كردهآ
اند و همه اين اطالعات بجا مانده تجربه شده و  كارپذيرساختن و مغزشويى توده مردم، سيستم را ابداع و ايجاد كرده

د خودشان در درون دستگاههاى عريض و طويل سرى ويژه خود قابل استفاده را در زمان حاضر، همراه با دست آور
گاهى بطور اتفاقى بعضى از مطلعين كه بهر دليلى از درون آن سازمانها . كنند طبقه بندى و حفظ و نگهدارى مى

 .دان اند، بخشى از آن اعمال و روشها را آشكار كرده و در اختيار افكار عمومى قرار داده خارج و با آن مقابل شده
 در چين، روسيه و ساير كشورهاى شرق وبويژه در ايران تا همين اواخر و تا حال با تغيير و تحوالتى، قسمت اعظم 

حكام و پادشاهان در كشورهاى مختلف . اشكال خشن شكنجه كه در حافظه تاريخى ثبت شده، بكار گرفته شده است
اى در  داده ولى هيچكدام بشكل سيستم پيچيده ه قرار مىاى چند از آن اشكال را مورد استفاد هركدام يك و يا پاره
اى پيدا نكرده بود و در هر دوره و دودمان سلطنتى، شقوقى از آنرا براى مطيع و رام كردن و  نيامده و نظم و ضابطه

 .گرفتند يا حذف مخالفين بكار مى
م سيستمهاى پيچيده اطالعات و شود، ما  حقيقت آنست كه همانگونه كه غرب مام دموكراسى در جهان محسوب مى

كم طبق  امنيتى و شكنجه پيچيده، كم-در كشورهاى شرق، سازمانهاى اطالعاتى. آيد شكنجه در جهان نيز بحساب مى
 مرداد، نيروهاى نظامى و انتظامى هركدام 28در كشور ما، تا قبل از كودتاى . الگوهاى كم و زياد غربى بنياد گرفت
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ها، در داخل و خارج از زندان ها با همان چهره  اطالعاتى ويژه خود را داشتند و شكنجهبطور محدود، دواير ساده 
 مرداد، سازمان ساش تا حدودى طبق 28براى اولين بار بعداز كودتاى . شد هاى عريان و نامنظم بكار گرفته مى

د و به يك سازمان  مشهور ش"ساواك" و با كمك مشاورين و كارشناسان آن بوجود آمد كه بنام "سيا"الگوى 
در اين زمان، كارشناسان و متخصصين آموزش ديده در غرب در امور مختلف، به . عريض و طويلى تبديل گرديد

 .جمع آورى مسائل اطالعاتى و تجربه كردن روشهاى مختلف شكنجه بر روى مردم پرداختند
شكنجه براى اهداف خود استفاده  در غرب، برعكس شرق سازمانهاى ساش جز در موارد نادرى، از چهره عريان 

. شوند و مردم نيز از وجود آنها چندان ناراحت و نگران نيستند نكرده و خيلى در اذهان عمومى مردم نيز ظاهر نمى
 را تا هركجا كه بخواهند "حفظ منافع ملى"پوشش آنها نيز اين است كه حافظ منافع ملى خويش هستند و اين 

جهان و بويژه جهان به اصطالح سوم، كم و زياد دچار يكنوع تناقض و دوگانگى در افكار عمومى . دهند گسترش مى
 :اند اين رابطه شده

 از يكطرف با موج حقوق بشر كشورهاى غربى كه به تمام نقاط جهان سرايت كرده روبرو هستند و از طرف ديگر 
هاى پيچيده اطالعاتى و امنيتى كه در همزمان حكام و مناديان حقوق بشر در غرب از طريق اهرمهاى قدرت و سازمان

 در چپاول استعدادهاى مادى كشورهاى شرق و "منافع ملى"اى بنام حفظ  اختيار دارند، دست به رقابت كم سابقه
شود،  شان در تقابل آشكار واقع مى اند و در مواقعى كه حفظ حقوق بشر با منافع مادى ملى جهان به اصطالح سوم زده

و اين از جمله مهمترين وظايف تمام . حفظ منافع مادى ملى بر همه چيز تقدم دارد: گويند ىعريان و بى پرده م
دستگاههاى اطالعاتى و امنيتى غرب جهت كارپذير ساختن و شكنجه كردن انسانها به باوراندن و پايدارى و حفظ 

 كنند، غالباً حقوق بشر فداى حفظ و هركجا اين دو مقوله باهم تقابل پيدا. اين دوگانگى حقوق بشر و منافع ملى است
 .شود منافع ملى مى

 بهرحال موج آزاديخواهى و عدالت گسترى و دفاع از حقوق فردى و اجتماعى غرب در دو قرن اخير به شرق هم 
اين  موج آزاديخواهى و عدالت طلبى، . سرايت كرده و كم وزياد آن كشورها را تحت تأثيرخود قرار داده است

با متولد شدن حكومت سوسياليستى در روسيه پس از انقالب اكتبر . ن جهان دو قطبى گرديدموجب بوجودآمد
 و سپس سرايت آن به ساير نقاط جهان، بويژه بعداز جنگ دوم جهانى، جهان از نظر حكومت و اداره كشور به 1917

مهاى مخصوص بخود، دو بلوك شرق و غرب تقسيم شد كه هر كدام از اين دو بلوك در زمينه هاى مختلف سيست
 .بويژه در زمينه سازمانهاى اطالعاتى،امنيتى و شكنجه داشتند

 با تقسيم شدن جهان به دو بلوك انقالبى شرق و بلوك كاپيتاليسم و استعمارگر غرب، موج تنفر شديد بكارگيرى 
انقالب و روشهاى مختلف خشن شكنجه كه داشت كم كم رنگ مى باخت، در كشورهاى انقالبى شرق تحت لواى 

حفظ و حراست از دست آوردهاى انقالب در برابر تجاوز امپرياليسم غرب، بار ديگر در شكل سازمان پيچيده 
امنيتى تازه متولد شده در كشورهاى انقالبى بلوك - اين سازمانهاى اطالعاتى. اطالعاتى و امنيتى تولدى تازه يافت

 را تحت لواى دفاع از حقوق توده مردم و انقالب واجب شرق، هر نوع تجاوز به حقوق فردى و اجتماعى و شكنجه
شمردند و چون پشتيبانى سازمان يافته توده كارپذير و برانگيخته شده را پشت سر خود داشتند، براى خفه كردن  مى

 هر صداى مخالفى انواع و اقسام روشهاى شكنجه در اين سازمانهاى پيچيده تازه متولد شده در درون و برون زندانها
اين سازمانها در كشورهاى انقالبى بلوك شرق نسبت به سازمانهاى . گرفت بطور سيستماتيك مورد آزمايش قرار مى

 :مشابه آن در بلوك غرب از ويژگيهايى برخوردار بودند
 . بكارگيرى روش عريان شكنجه بطور وسيع و بى سابقه با داعيه خواست توده مردم و بنام مردم-  
 عظيم مردم به اردوگاههاى كار اجبارى و يا زندانها، تحت لواى ضد انقالب، بدون مواجه  سرازير كردن خيل-  

 .شدن با مخالفتهاى جدى
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ها، دوستان و آشنايان به   وادار كردن و وادارشدن مردم به كارهاى جاسوسى و دادن اطالعات داخلى خانواده-  
 .سازمانهاى اطالعاتى و امنيتى

نگيخته و كارپذير شده و واداركردن بخشى از آنان به كار شكنجه همنوعان و ابداع و  كمك گرفتن از توده برا-  
 .خلق انواع شكنجه هاى جديد

 سازمان دادن بخشى از جوانان برانگيخته شده براى شكنجه هاى خيابانى و برهم زدن اجتماعات و گسيل مردم به -  
 .زندانها

 .ت به حقوق فردى و اجتماعىاى نسب  تبعيت نكردن از هيچ قانون و ضابطه-  
 .اى، جز فرامين و گفته هاى دستگاه رهبرى بويژه مركز ثقل انقالب  به بازى گرفتن هر نوع قانون و ضابطه-  

اوال به اين :  در اوايل كار جهت ايجاد و استمرار قدرت"ساش" اين ويژگيها، همراه با بازگذاشتن دست سازمانهاى 
دهد و   اجازه هرنوع شكنجه و تجاوز به حقوق فردى و اجتماعى را در ابعاد گسترده مىسازمانهاى اطالعاتى و امنيتى

گردند و مستقيم و  رساند كه غالب اوقات، خود رهبر و يا دستگاه رهبرى در چمبره آن اسير مى ثانياً كار را بجايى مى
راى كانالهاى ارتباطى است كه اين غير مستقيم تابع توقعات آنان خواهند بود و اطالعات و اخبارشان تنها از مج

الجرم جريان درست وقايع و امور از نظرشان پنهان . گذارند دستگاهها، در محدوده توقعات خود در اختيارشان مى
 .ماند مى

اما موج قوى . امنيت و شكنجه، طبق الگوى غرب پى ريزى شد- بنابرآنچه ذكر شد، در ايران اولين سازمان اطالعات
ركسيستى و نفوذ آن در كشور، موجب پيدا شدن و بوجود آمدن احزاب و دستجات مختلف پيرو ايدئولوژى ما

امنيت و شكنجه ساخته و -سياستهاى بلوك شرق و ايدئولوژيشان شد و از طريق اين پيروان وابسته، سيستم اطالعات
و پرداخته شده، مناديان اين سيستمهاى ساخته . پرداخته آن ايدئولوژى نيز به بخشهايى از جامعه سرايت كرد

ايدئولوژى جديد، در زمينه هاى مختلف، با كار فرهنگى ممتد در حدود يك قرن بر روى جوانان پرشور كشور، 
روشها و رفتارهاى جديد انقالبى، جزو خلق وخوى آنان شد و بمرور با همان تعاليم فرهنگى در حافظه ذهنى آنان 

 فراهم - اى آموزش داده شده تحت لواى كارهاى انقالبى و توده-ها جهجاى گرفت و زمينه هاى پذيرش انواع شكن
سازمان ساش جمهورى اسالمى از يكطرف . گشت و سپس بطرق مستقيم و غير مستقيم به جمهورى اسالمى منتقل شد

شها و وارث ميراث بجا مانده از رژيم شاه بود و از طرف ديگر تجربه هاى سازمان يافته اطالعات و امنيت غرب و رو
سيستمهاى تازه متولد شده انقالبى كشورهاى شرق به آن عالوه گرديد كه در بخشهاى بعدى به توضيح چگونگى آنها 

 .خواهيم پرداخت
  
  اطالعات و تجربه هاى اندوخته شده در كميته هاى انقالب و سپاه- 2 

          پاسداران

  
گذشته و پيروزى انقالب، كميته هاى محلى مستقر در مساجد،  با اوج گرفتن انقالب و در بحبوبه بهم ريختگى رژيم 

بعد از فروپاشى رژيم و دسترسى توده مردم به انبارهاى اسلحه، واحدهاى نظامى . جهت كمك به مردم بوجود آمد
كم به كميته هاى محلى  و انتظامى در تهران و بعضى از مناطق كشور، غالب اسلحه هاى پخش شده بين مردم كم

 پيدا كرد و بعداز فروپاشى كامل رژيم، كميته ها خودبخود مسئول حفظ نظم و برقرارى امنيت در محله هاى انتقال
اسلحه ها هم بين جوانان، نوجوانان و ساير مردم محل تقسيم شد و به اين جوانان و توده مردم . خود شدند

با وجوديكه رياست غالب كميته هاى . ت دادبرانگيخته شده، با در اختيار داشتن اسلحه، احساس قدرت و توانائى دس
 .محلى بطور اتوماتيك در دست روحانى محل و يا امام مسجد قرار گرفت، بگير و ببندها شروع شد
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بزنها و اوباشان محل، اينبار در لباس  كشها،يكه اما كباده.  غالب اعضاء كميته ها، توده مردم، جوانان و نوجوانان بودند
سازمانهاى چپى و بويژه حزب توده و . اجازه سرپرست اجرايى آن شدند  ها شده و با اجازه و بىانقالبى وارد كميته

سازمانهاى وابسته به آن و سازمانهاى اسالمى چپ نيز براى يارگيرى و تقويت سازمان خود، اعضا و هواداران خود را 
چ ضابطه، قاعده و يا حد و مرزى براى وارد در بدو امر هي. به رفتن به كميته ها و فعال شدن در آنجا تشويق كردند

تركيب كميته هاى انقالب . شد خواست، وارد و مشغول فعاليت مى شدن در كميته ها وجود نداشت و هركسى كه مى
 :از اين قرار بود

  افراد ساده محلى مركب از جوانان و نوجوانان و سايرين- 1 

  اراذل و اوباشان و يكه بزنهاى محل- 2 

  و عالقمندان حزب توده و سازمانهاى وابسته به آن اعضاء- 3 

  اعضاء و هواداران ديگر سازمانهاى چپ- 4 

  اعضاء و عالقمندان سازمانهاى افراطى اسالمى و چپ گراهاى اسالمى- 5 

 بغيراز جوانان و نوجوانان وسايرتوده ساده بى آاليش پراحساس محل كه با هدف كمك به انقالب و برقرارى حق و 
اراذل و : ها با اهداف خاصى وارد شده بودند ت در كشور مشغول فعاليت شده بودند، مابقى افراد فعال كميتهعدال

اوباش و يكه بزنهاى محل با هدف چپاول و غارت و باز بودن دست خود در انجام همان اعمال سابق با حدت و 
شده در فوق غالباً هدف اصلى شان جذب اعضاء مابقى گروههاى ذكر . شدت بيشتر، اما در لباس انقالب و انقالبيگرى

ها، كسب اطالعات و اخبار و خط دادن به كميته ها در جهت اهداف گروهى خود  جديد، نفوذ پيداكردن در كميته
آمد، الجرم هرچه بيشتر اوضاع ناآرام و  كشى، هدف اصلى گروه دوم بشمار مى چون چپاول و غارت و كباده. بود

پرداختند، دستشان در  دادند و بكارهاى حاد انقالبى مى تر نشان مى چه اينان خود را انقالبىبهم ريخته بود و هر
 .شد رسيدن به هدفشان بازتر مى

 گروههاى سوم، چهارم و پنجم كه از گروههاى صاحب تشكيالت، حزب و سازمان و آشنا به مسائل تشكيالتى و 
شان پيشبرد خط مشى جارى دسته و  ودند، وظيفه اصلىچگونگى نفوذ براى كسب قدرت، وارد كميته ها شده ب

فصل مشترك و خط مشى همه گروهها در رابطه با انقالب و وضعيت كشور، بهم ريختگى هر چه . ياسازمان خود بود
. بيشتر كشور، سازمانهاى آن و بويژه سازمانهاى نظامى و انتظامى و كسب هرچه بيشتر امكانات براى گروه خود بود

ن از كارهاى تشكيالتى، حزبى و نفوذى مطلع بوده و آموزش ديده بودند، در كميته ها بكارهاى نفوذى اينان چو
جوانان و توده مردم كه دلشان . دادند مشغول شدند و هرچه بيشتر كميته ها را به انجام كارهاى حاد انقالبى سوق مى

شد، بدون   مقامات و اعضاء آن رژيم تجويز مىآكنده از كينه شديد نسبت به رژيم گذشته شده بود، هر عملى عليه
بردند و هم از نظر روحى شاد و خوشحال  زدند و از كنار آن هم، بهره مادى مى تفكر و تأمل دست به انجام آن مى

داد و كينه و تنفر را نسبت به اعضاء رژيم گذشته شدت  هركه در بهم ريختگى و بگير و ببند بيشتر خط مى. شدند مى
 .شد ، بيشتر در كميته ها و نزد دستگاه رهبرى صاحب نفوذ مىبخشيد مى

هاى انقالب، گرفتن و دستگير كردن ساواكيها، سران رژيم و بعضى از مقامات آن   اولين كارهاى انقالبى اين كميته
ى داشتند ا بود كه بسرعت به دستگيرى سرمايه داران، كارخانه داران و ساير كسانيكه به نحوى با رژيم گذشته رابطه

بچه هاى محل با تركيبى كه گفته شد، كه جزء اعضاء كميته ها بودند، با پيدا كردن قدرت در درون . سرايت كرد
كميته ها عالوه بر دستگيرى، مصادره، بازداشت سران و بعضى از مقامات رژيم پهلوى، دست به تصفيه حسابهاى 

زدند و تحت نام ضدانقالب او را نيز بازداشت كرده و بحساب گذشته با كسانيكه بنا به داليلى خرده حسابى داشتند 
رسيد، انجام  ها، هرچه بفكر خودشان در رابطه با افراد بازداشت شده مى بچه هاى درون كميته. رسيدند وى نيز مى

 .كردند ها را روى بعضى افراد دستگير شده تجربه مى دادند و حتى گاهى براى بازى، بعضى از شكنجه مى
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. پرداختند انداختند و براى بازى و خنده به اذيت و آزار وى مى انكه بچه هاى محله، گاهى يكى را بدام مى همچن
در كميته ها اين فرصت به حد اعلى براى آنها پيش آمد كه هرچه بيشتر بعضى از شكنجه هايى كه بنظرشان 

شكنجه . شد لف و بدفعات بكار گرفته مىتجربه هاى اندوخته شده بطرق مخت. رسيد، بر روى افراد تجربه كنند مى
در بدو امر، در مورد وابستگان رژيم گذشته و بويژه ساواكى ها اينطور ... براى بعضى از افراد رها شده بى قيد و بند و

حزب توده، سازمانهاى . كردند، حاال بايستى با خودشان كرد شد كه عين همان كارهايى راكه با جوانان مى توجيه مى
گر و سازمانهاى اسالمى چپى كه متأثر از ايدئولوژى چپ و آشنا به مسائل انقالبى و راه حلهاى انقالبى گذشته چپى دي

. كردند ها را بداخل كميته ها و اعضاء آن منتقل مى بلوك شرق بويژه شوروى و چين بودند، آن روشها و تجربه
بى برانگيخته شده، قدرت، شخصيت و قهرمان شدن به ها و روشهاى شكنجه براى جوانان پرشور انقال اعمال آن تجربه

شد، از جان و دل و بدون كوچكترين  آورد و از جهت ديگر چون دفاع از توده تحت ستم تلقى مى ارمغان مى
بدينطريق روشهاى تجربه شده در انقالبهاى گذشته، . زدند تفكرى نسبت به عواقب آن دست به انجام آن اعمال مى

از طرف ديگر بعضى از زندان رفته هاى زمان شاه كه اطالعاتى از روشهاى شكنجه، . اه يافتبدرون كميته ها ر
اعتراف گرفتن و كارهاى بازجوئى داشتند و كم وزياد خود با بعضى از اشكال شكنجه روبرو شده بودند، آن ها را 

اى از تجربه و روشهاى زير  يجه مجموعهبداخل كميته ها انتقال  دادند و در مورد افراد بازداشتى بكار گرفتند و در نت
 :بدرون كميته ها راه يافت

 ...هاى اندوخته شده جوانان، نوجوانان در كوچه و بازار و محله و  تجربه-  

 امنيتى و شكنجه گروههاى چپ و مسلمانهاى چپ گرا و افراطيون مسلمان -هاى اطالعاتى  تجربه-  

  تجربه و روشهاى شكنجه ساواك-  

 هاى شاه و يا مطلعين از مسائل امنيتى و پليسى هاى زندان رفته تجربه -  

 . روشهاى ابداعى وسيله افراد مختلف در درون كميته ها-  
به شرحى كه در . امنيتى و شكنجه رژيم شاه متالشى و از بين رفت-كنند كه سازمانهاى اطالعاتى  بعضى ها فكر مى

امنيتى و شكنجه رژيم گذشته، تمام و كمال به رژيم -هاى اطالعاتىبخش بعد مالحظه خواهيدكرد، در حاليكه دستگاه
ها، همراه با اسناد و مدارك كامل آن، در سازمان اطالعات و امنيت  جديد انتقال پيدا كرد وهمه آن روشها و تجربه

ازمان شود گفت كه بخشى از هسته اوليه س عليرغم اين حقيقت، مى. بنيادگرفته جمهورى اسالمى متمركز گرديد
اطالعات و امنيت جمهورى اسالمى، ابتدا در درون كميته ها شكل گرفت و سپس آن مجموعه به اطالعات سپاه 

 .پاسداران و دادستانى انقالب منتقل شد
 بالفاصله پس از تشكيل هسته اوليه سپاه پاسداران، بخش اطالعات و امنيت آن شكل گرفت و بسرعت به همه جا 

 غالب مراكز ساواك، در شهرستانها و مراكز كل ساواك در تهران، مقر سپاه پاسداران شده گسترش پيدا كرد و چون
كميته . گيرى، سپاه به اطالعات و تجربه هاى ساواك در زمينه هاى مختلف دسترسى پيدا كرد بود، از همان بدو شكل

گشتند و هركجا به  و اطالعاتى مىها وسپاه در همان اوايل شكل گيرى بدنبال دستگيرى و بازداشت افراد با تجربه 
كردند كه از تمام اطالعات و تجربه هاى  كردند، آنها را بازداشت و در مرحله اول سعى مى آنها دسترسى پيدا مى

نظر به اينكه در تشكيل . رسيد مختلف آنان استفاده كنند و بعداز گرفتن اطالعات و تجربه نوبت به مسائل ديگر مى
ه و آموزش ديده ارتش، ركن دوم و ضداطالعات ارتش، افراد سازمانهاى مسلح مبارز عليه شاه و سپاه، افراد با تجرب

نيز افراد ديگر شركت داشتند، گرفتن اطالعات و تجربه و تشكيل سازمان اطالعاتى و امنيتى، سرلوحه كارشان قرار 
ظاهر امر اين بود كه . ها دست يافتندگرفت و چون دسترسى به بسيارى از جاها داشتند، بهمه آن اطالعات و تجربه 

دادند، ولى  البته بدنه سپاه را توده مردم تشكيل مى. اند ويك سازمان مردمى است سپاه را توده مردم تشكيل داده
افسران و درجه . هسته اصلى رهبرى و تشكيالتى و اطالعاتى آن بوسيله افراد با تجربه و آموزش ديده شكل داده شد
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هاى اوليه سپاه را بوجود آوردند و يوسف كالهدوز،  ، يكى از شاخه(باغشاه سابق)پادگان الهوتى داران گارد در 
 .فرمانده سپاه پاسداران، يكى از همين افسران گارد بود

  
  اطالعات و تجربه هاى رژيم گذشته ساواك و دفتر ويژه اطالعات- 3 

  
هاى اندوخته شده در اوايل كار، در كميته هاى انقالب و  در دو بخش گذشته به ميراث تاريخى و اطالعات و تجربه 

اينك وقت آنست كه به چگونگى انتقال اطالعات و .  پرداخته شد"ساش"سپاه پاسداران، در چگونگى شكل گيرى 
 .پرداخته شود( ساواك دفتر ويژه اطالعات)تجربه هاى رژيم گذشته 

 در ساواك و دفتر ويژه اطالعات متمركز بود و اين دو مركز، امنيتى و شكنجه رژيم شاه-  تمام دستگاههاى اطالعاتى
ساير دستگاههاى اطالعاتى رژيم گذشته نظير ركن دوم ارتش . دست نخورده تحويل رژيم نوپاى انقالب گرديد

در چمبره اين دو سازمان بود و آن دو بر كليه آنها مسلط بودند و ... ، اطالعات شهربانى و(اطالعات و ضداطالعات)
در حقيقت چنانكه از چارت تشكيالتى و شرح وظايف دفتر ويژه اطالعات مشهود است، اين دفتر بمنزله مغز متفكر 

 . كرده و بر همه آنها نظارت تام داشته است امنيتى شاه عمل مى-دستگاههاى اطالعاتى

به جمهورى اسالمى منتقل شده  قبل از اينكه كسانى بعداز انقالب به اين دو مركز دسترسى پيدا كنند، تمام و كمال 
هاى اين دو    در جمهورى اسالمى از تلفيق و تجربه"ساش"است و به نظر نگارنده هسته اصلى سازمان جديد 

هاى  عليرغم اينكه بعضى از پادگانهاى نظامى را مردم تسخير كردند و قسمتى از اسلحه. سازمان بنياد گرفته است
ن از قبل براى انتقال قدرت از رژيم شاه به رژيم نوپاى انقالب، از طريق سبك آنها بدست مردم افتاد، ولى چو

چندين محور مختلف با غرب و در رأس آنها امريكا توافقهايى بعمل آمده بود، ارتش دست نخورده باقى ماند و 
 تحويل جمهورى اسالمى گرديد و با وجوديكه سازمانهاى چپى و اسالمى چپ و حزب توده كوشش در انحالل
ارتش داشتند، عناصر نفوذى و ديگران كمتر بداخل آن نفوذ كردند و بافت اصلى آن همچنان دست نخورده باقى 

 .ماند
 ساواك و دفترويژه اطالعات نيز يك چنين سرنوشتى پيدا كرد و اين دو مركز همچنان دست نخورده به جمهورى 

ك  را مردم تسخير كردند و كم و زياد در بعضى از البته در بعضى از شهرستانها، مراكز ساوا. اسالمى سپرده شد
ولى خيلى زود جلو اين كار . مناطق، مردم از بعضى از مسائل اطالعاتى و بعضى از پرونده هاى ساواك مطلع شدند

گرفته شد و اسناد و مدارك را از دستبرد افراد محفوظ نگاه داشتند وسريع مقر ادارات ساواك در سراسر كشور به 
 بهمن، بدرون 23گروهى از مردم همراه با پاسداران روز . داران، كميته و يا دادستانى انقالب تبديل گرديدمقر پاس

افراد مسلح ". محوطه مركز اصلى ساواك در سلطنت آباد تهران راه يافتند و در محوطه آن بگشت و گذار پرداختند
د و آنرا تحت مراقبت شديد قرار دادند و از مردم را حدود ساعت يك بعدازظهر از ساختمان ساواك بيرون كردن

 )82 ("ورود افراد جلوگيرى كردند و خود در آنجا مستقر شدند
 بعضى از گروههايى كه ظاهراً خارج از توافقهاى غرب با دستگاه رهبرى انقالب و دست اندركاران انتقال قدرت به 

رت از دست توده مردم و يا بعضى از گروههاى رژيم جمهورى اسالمى بودند و يا اينكه در صدد خارج ساختن قد
ديگر بودند و به نحوى با دستگاه رهبرى در ارتباط مستقيم و غيرمستقيم بودند و از قدرت مركز ثقل و يا دستگاه 

 را تدارك ديده بودند و براى دست يابى بر اطالعات "ساش"كردند، از قبل قبضه كردن مراكز  رهبرى استفاده مى
رج ساختن مردم از عرصه فعاليت، حواسشان از قبل جمع اين مراكز بود و لذا در همان روزهاى اول و مدارك و خا

كه مردم به عشق انقالب و بدست آوردن آزادى خويش مشغول فعاليت بودند، گروههايى از قبيل گروه رفيق 
هدين انقالب اسالمى را دوست، مهندس غرضى و بعضى از گروههايى كه بعداً با هم ائتالف كرده و سازمان مجا
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بوجود آوردند، مراكز ساش را در اختيار خود گرفتند و سپس با بكار گرفتن كارشناسان ساواك از تجربه هاى آنان 
 . استفاده كردند"ساش"در بنياد نهادن سازمان جديد 

يد و كسى از كم  يعنى دفتر ويژه اطالعات چنين عمل شد و دست احدى به آنجا نرس"ساش" در مورد سازمان ديگر 
، در دفتر ويژه اطالعات مشغول فعاليت بود 57 بهمن سال 22ارتشبد حسين فردوست تا روز . و كيف آن مطلع نشد

و كسان ديگر از سران انقالب در تماس بود و پسرش نيز تا يكسال و نيم بعداز ) 84(نى  و بعداز آن با مرحوم قره) 83(
ارتشبد حسين فردوست از جمله با سرهنگ . و احدى متعرض او نشد) 85(د انقالب در وزارت خارجه مشغول كار بو

. معمار صادقى كه تا مدتها در نخست وزيرى مشغول كار بوده، با بعضى از سران انقالب در تماس و ارتباط بوده است
)86( 

 "قوط سلسله پهلوىكتاب ظهور وس" اگر خواننده به شماى سازمان بى سيم و دفتر ويژه اطالعات رژيم شاه كه از 
 و بويژه "سيا"استخراج و به آخر كتاب الصاق گرديده است، توجه كند و شرح وظايف و رابطه آن دو را با سازمان 

ها و بويژه  سرويسهاى اطالعاتى انگليس مورد مداقه قرار دهد، برايش آشكار خواهد شد كه چگونه امريكايى
 )87. (اند  نظارت داشتهها بر سازمان اطالعات و امنيت كشور انگليسى

هاى ارتشبد حسين فردوست، تمام اطالعات كشور در اختيار دفتر ويژه   براساس چارت تشكيالتى اين دفتر و گفته
 .امنيتى ديگر، اشراف و نظارت كامل داشته است- بوده و اين دفتر بر ساواك و تمام ارگانهاى اطالعاتى

، بمنظور پيداكردن دستهاى پنهان مؤثر در "ط سلطنت پهلوىظهور و سقو" كالبد شكافى از مندرجات كتاب 
 :و آيا به ذهن خوانندگان و پژوهشگران اين سؤالها خطور نخواهد كرد. سرنوشت كشور، شايان اهميت است

ا  آيا اين كتاب با اشاره اربابان اصلى تدوين و انتشار پيدا نكرده است تا به ايرانيان غير مستقيم بگويند سرنوشت شم-  
 در دست ما بوده و تصور نكنيد همه چيز تمام شده و ما را با شما ديگر كارى نيست؟

 آيا انگليسى ها سهم خود را از انقالب ايران تنها به خوردن سرمايه ايران در سرمايه گذارى نفت شمال انگليس -  
 )88(اند؟  بسنده كرده

 بهمن 22ه انجام وظايف محوله مشغول بوده و فردوست تا  با وجوديكه اين دو سازمان تا پيروزى انقالب در ايران ب
در دفتر محل كار خود مستقر و بعداز آن نيز در دسترس و تماس با مقامات جمهورى اسالمى بوده است، باوركردنى 

 ، يعنى ساواما نقشى نداشته است؟"ساش"است كه وى در بنيادنهادن سازمان جديد 

تشبد حسين فردوست در ايجاد ساواما نقش خود را بازى كرده است و ساواما را  براساس منابع اطالعاتى مختلف، ار
برپايه همان دفتر ويژه با يك مركز تلفن مستقيم براى دستگاه رهبرى پايه ريزى كرد كه دفتر اوليه آن در خيابان 

 :گويد احسان نراقى مى. قرار داشت( كاخ)فلسطين 
 همكارى با مقامات جمهورى اسالمى را پذيرفته و اطالعات بسيار اش، زمانى كه شاه مطلع شد دوست قديمى" 

ارزشمندى جهت تأسيس سازمانهاى امنيتى براى جمهورى اسالمى جهت كارآيى بهتر دادگاههاى انقالب در اختيار 
 شناختى كه او از افراد داشت، بدون شك رهبران جمهورى... آن قرار داده است، بسيار سرخورده و نااميد گرديد

 )89 (".اسالمى را به هنگام قضاوت در مورد اشخاص يارى مى كرد
و زمانى فرمانده مراكز اطالعات ارتش شاهنشاهى ( ركن دوم ستاد ارتش)نى خود يك افسر اطالعاتى   تيمسار قره

طرح، بود، از تجربه كافى در امر اطالعات و امنيت برخوردار بود، با كمك وى طرحى تهيه شده بود كه براساس آن 
اما چون در اوايل پيروزى انقالب . كارمندان ساواك در يك طبقه بندى جديد در رژيم جديد بكار گمارده شوند

نى و دولت موقت،  آمد و عالوه بر آن اجراى آن طرح از طريق سپهبد قره اين طرح به مذاق خيلى ها خوش نمى
ى از گروههاى دست اندركار نبود، آن طرح همĤهنگ با قبضه كردن قدرت و ايجاد ديكتاتورى جديد توسط بعض

ولى بعداً همان طرح بصورت ديگرى به اجرا درآمد و ساواكى ها بكار . در آن موقع تا حدودى معوق ماند
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در زمان نخست وزيرى رجائى، مصوبه دولت وقت . برگردانده شدند و حتى حقوق عقب مانده آنان نيز پرداخت شد
و چون اينان در . آن مصوبه به طريقى به روزنامه انقالب اسالمى رسيد. داخت شودابالغ شد كه حقوق ساواكيها پر

دادند كه حقوق ساواكى ها پرداخت شود و از  كردند، يعنى از يكطرف مخفيانه دستور مى آن موقع دودوزه بازى مى
ا لكه دار كنند، بعنوان خواستند خفه كنند و از حيز انتفاع بيندازند و يا وى ر طرف ديگر هركس ديگرى را كه مى

لذا بدين علت روزنامه انقالب، آن مصوبه . آوردند ساواكى و يا همكارى با ساواك از وى شخصيت زدائى بعمل مى
را جهت اطالع افكار عمومى انتشار داد كه اين مسئله بعداً به يكى از سندهاى جرم روزنامه انقالب اسالمى تبديل 

 .شد
افتاده بودند، براساس اطالعاتى كه در دست داشتند، وضعيت و سرنوشت كارمندان  ساواكى هايى كه به زندان 

بعضى ها كه در . ما كارمندان و متخصصين ساواك سه دسته شديم: كردند ساواك را براى نگارنده چنين بيان مى
گير كردند، به دسته ديگر را كه كمى ديرتر دست. همان روزهاى اوايل انقالب دستگير شدند، غالباً اعدام شدند

حبسهاى مختلف محكوم كردند و كسانى را هم كه از دستگيرشدن مصون مانده بودند با پرداخت حقوق معوقه به 
عالوه بر اين، خود در زندان شاهد بودم كه با ساواكيها بطور مرتب در مورد مسايل مختلف و . كار دعوت كردند

هايى كه براى هر ساواكى  مضافاً پرونده. پرداختند و مشورت مىانتقال تجربه و اطالعات بطرق گوناگون به رايزنى 
شد و يا اوراق بازجوئى و سؤال و جوابهائى كه در حيطه كارى هريك از آنها  دستگير و يا زندانى شده تشكيل مى

 .امنيتى و شكنجه ها بودند- آمد، خود حاوى اطالعات و تجربه هاى آزمايش شده مسائل اطالعاتى بعمل مى
گرماگرم پيروزى انقالب و مدتى بعداز آن كه توده مردم و بسيارى ديگر كه خارج از زدوبندها و قرارومدارها  در 

طپيد، بدون توجه به اهميت مسائل اطالعاتى و امنيتى، سخت  بودند و دلشان براى انقالب و حاكميت مردم مى
 بودند و خود در مركز زدوبندها و قرار و مدارها اما كسانيكه از پشت پرده صحنه گردان مسائل. مشغول فعاليت بودند

بردند تا جائيكه ممكن است بعضى از اطالعات به بيرون درز  با غربى ها قرار داشتند، تمام كوشش خود را بكار مى
تا توانسته بودند ... پيدا نكند و لذا در مراكز حساس نظير وزارت خارجه، نخست وزيرى، ساواك، ركن دوم ارتش و

 .هاى مهم را بوسيله ايادى خود از بايگانى ها خارج ساخته بودند هپروند
هاى   طى حكمى اجازه يافتم كه براى تهيه گزارش و گرفتن اطالعات، پرونده هاى اعدام شده58 اينجانب در سال 

ى شخصى ساواك براى تمام امراى ارتش و مقامات باالى لشكرى و كشورى پرونده ها. دادگاه انقالب را مطالعه كنم
دادگاههاى انقالب از اين . حاوى تمام اطالعات پرسنلى و ساير اطالعات در زمينه ها مختلف تشكيل داده بود

ها در محاكمات استفاده و سپس اين پرونده و پرونده تشكيلى دادگاه انقالب را يكى كرده، پس از ختم  پرونده
 .دادند ان قصر مستقر بود تحويل مىمحاكمه به بايگانى دادستانى انقالب، كه آن موقع در زند

 ماهه اول انقالب در بايگانى موجود بود و 6-5 تمام پرونده هاى اعدام شدگان مقامات لشگرى و كشورى در همان 
اما هيچگاه به پرونده سپهبدنصيرى و اميرعباس . من توانستم اطالعات زيادى از محتويات آن پرونده ها بدست آورم

پس از پرس و جوى زياد در بايگانى گفته شد كه . كردم و جاى آنها در قفسه بايگانى خالى بودهويدا دسترسى پيدا ن
اصال اين دو پرونده به اينجا منتقل نشده است و براى درز پيدا نكردن اطالعات مندرج در آنها، اين پرونده ها در 

 .اختيار از ما بهتران قرار گرفته است
شد كه امور و كارهاى اطالعاتى و امنيتى بدست جوانان ساده و بى تجربه  ظاهر مىنمود و ت  گرچه به ظاهر چنين مى

كردند براى حذف حاكميت مردم و بنياد  است، اما بسيارى از كسان و بويژه حلقه اطراف دستگاه رهبرى سعى مى
د و به غناى آن نيز  رژيم گذشته بهره جوين"ساش"استقرار ديكتاتورى جديد، از تمام اطالعات و تجربه سازمانهاى 

لذا با كمك همان متخصصين و ساير كارشناسان، . بيفزايند و بهروسيله ممكن آن را از دستبرد ديگران خارج سازند
 . در رژيم جديد ريخته شد"ساش"بنياد سازمان مخوف و جهنمى 
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ختلف ذيل به جمهورى  با توجه به آنچه كه گفته شد، تمام روشها و تجربه هاى آزمايش شده رژيم گذشته بطرق م
 :اسالمى منتقل شده است

  تحويل تمام و كمال مركز ساواك و دفتر ويژه اطالعات-  

 "ساش" بكارگيرى بخشى از اعضاء ساواك در سازماندهى و بنياد سازمان جديد -  

  مشورت و رايزنى با ساواكيهاى به زندان افتاده و كمك گرفتن از آنان-  

  در رژيم گذشته "ساش"يار داشتن تمام اسناد و مدارك سازمانهاى  و از همه مهمتر، در اخت-  

  بكار گرفتن بعضى از اعضاء دفتر ويژه اطالعات، از جمله سرهنگ معمار صادقى و خود ارتشبد فردوست-  

 آنچه در مورد اطالعات و مسائل امنيتى و شكنجه رژيم گذشته و چگونگى انتقال آن به جمهورى اسالمى گفته شد، 
برمحققين و مطلعين فرض است كه نكات مبهم و . نزله فتح بابى است جهت گشودن بحث و تحقيق بيشتر مسئلهبم

 .تاريك آنرا براى خود و نسلهاى آينده روشن سازند
  
  اطالعات و تجربه گروههاى چپ بويژه حزب توده- 4 

  
پرداخته شد كه روشهاى خشن و عريان  در بخش ابداع سيستم شكنجه براى كارپذيرى، بطور اختصار به اين مطلب 

شكنجه كه رفته رفته براثر مساعى و كوشش ملل آزاد رنگ باخته و در افكار عمومى مشروعيت خود را تا حدود قابل 
اى از دست داده بود، بار ديگر در كشورهاى انقالبى تحت لواى حفظ و حراست از انقالب و دستĤوردهاى  مالحظه

اينبار با كار مداوم فرهنگى و ايدئولوژيكى شكنجه گران و بنيان گذاران ديكتاتورى . رفتاى بخود گ آن، جان تازه
-نوين انقالبى بر روى بخش وسيعى از اقشار مردم، روش شكنجه براى حفظ و حراست از انقالب، مشروعيت انقالبى

 .ايدئولوژيكى و فرهنگى پيدا كرد
ان واليت مطلقه فقيه، جهت حذف فيزيكى و غيرفيزيكى مخالفان،  ايدئولوگهاى ديكتاتورى مطلق پرولتاريا و واعظ

با استفاده از احساسات و ضعف انسانها . كشت و كشتار و شكنجه انسان، پشتوانه ايدئولوژيكى و شرعى برايش تراشيدند
شم و گوش و ها دست يازيدند تا چ در مقابل مسائل احساسى و روانى، به ايجاد كينه و متراكم كردن آن در بين توده

چون انسانهاى كينه جو كه كينه . دل آنان در هنگام تجاوز به حقوق ديگران و شكنجه همنوعان خود كور و كر باشد
هايشان متراكم شده، ديگر يك انسان عادى نيستند، بلكه انسانهايى هستند كه هرلحظه مترصدند كه كينه هاى  در سينه

 .وسيله عقده درونى خود را بگشايندخود را بر سر اين و آن خالى كنند و بدين
 ايدئولوگها، واعظان واليت مطلقه، رهبر و در يك كلمه مركز ثقل انقالب با آگاهى از اين ضعف درونى انسان، هر 
زمان كه الزم باشد كينه هاى متراكم شده را متوجه اين دسته و يا آن دسته، اين شخص و يا آن شخص، اين كشور و 

، عالوه بر اينكه خالى كردن كينه هاى متراكم شده را "ساش"سازمانهاى تازه متولد شده . رديا آن كشور خواهد ك
بر سر اين و آن سازمان خواهند داد، همان روشهاى خشن و عريان شكنجه را نيز با روشهاى رذيالنه و محيالنه 

ترس افكندن بر كل جامعه، زدائى مخالفان بالقوه و بالفعل و  روانى تركيب كرده و براى حذف و شخصيت- روحى
 .بطور منظم و سيستماتيك آنرابكار خواهند گرفت

 احزاب چپ و چپ گرا در كشورهاى بلوك شرق و انقالبى با تقسيم گيتى بدو قطب استعمارگر غرب و قطب تحت 
و غير ستم شرق، جهان را عمال بدو بلوك دوست و دشمن تقسيم كردند و اين طرز تفكر را كه تمام كشورهاى غرب 

هركه "آنان هستند، در بين جوامع رواج دادند و به اين شعار كه  ( آنتاگونيست)سوسياليستى، دشمنهاى آشتى ناپذير 
سپس با رساندن مركز ثقل انقالب به مرحله خدايگانى، ماورائى، معصوم، .   تحقق عينى بخشيدند"با مانيست  بر ماست

اى وارد كند، دشمن آنتاگونيست توده معرفى  ل بگذارد و يا خدشههركس را كه در مقابل آن خدايگان عالمت سؤا
 .كرده، الجرم بايد از سر راه برداشته شود
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اى از تقدس و  ها و زدودن قبح شكنجه و پوشاندن هاله  جهت تحقق اين وظيفه خطير، شكنجه و تحميق توده
سود ... دين، خدا و رسول، فقه و اصول ومشروعيت به آن، از همه وسايل موجود و ابداعى خود يعنى ايدئولوژى، 

با برقرار كردن جو شديد سانسور و تسلط كامل بر تمام دستگاههاى روابط جمعى، با روشهاى مختلف به . جستند
واكسينه كردن توده مردم در مقابل شكنجه كردن همنوعان خود پرداختند و از جمله بهمين علت است كه در 

كنند كه دسته دسته از همنوعان خودشان را راهى اردوهاى كار  نسانها مالحظه مىاينگونه جوامع، با وجوديكه ا
نه تنها جامعه . پردازند سپرند و يا وسيله گروههاى تحت فرمان به سالخى انسانها مى كنند، بجوخه هاى اعدام مى مى

هاى قرون وسطائى و  شكنجهبى تفاوت از كنار آن مى گذرد، بلكه حتى بخشى از روشنفكران و سياستمداران نيز آن 
گذرند و در موقع خود از اعتراض به اين قبيل امور دم  بينند از كنار آن مى بينند و يا اگر هم مى بدتر از آن را نمى

شد،  در صورتيكه اگر يكصدم اين قبيل شكنجه ها و يا اعدام ها در رژيمهاى ماقبل انقالب واقع مى. بندند فرو مى
 .داد خروشيد و يا حداقل خشم خود را نسبت به دستگاه رهبرى نشان مى آمد و مى در مىجامعه يكپارچه بحركت 

  
  گسترش فرهنگ كينه ورزى

  
 مركز ثقل فعاليتهاى فرهنگى احزاب چپ بر روى احساسات توده تحت ستم و متراكم كردن كينه آنان نسبت به 

گشت گذاشتن روى نقاط ضعف توده مردم و غرب و تمام كشورهاى غيرسوسياليستى متمركز شده بود و با ان
احساسات آنها و نشانه گيرى كردن آن بسمت اين كشورها، بعنوان عامل تام و تمام بدبختى آنان، فرهنگ كينه 

اين فرهنگ بدون توجه به . جوئى و كينه ورزى را هرچه بيشتر در سينه آنها در طول حدود يك قرن متمركز كردند
 و بدون توجه به اينكه هركجا و تحت لواى هرنامى، اگر قدرتى متمركز شود، ماهيت قدرت و ساختار آن

گيرد و اين ديكتاتورى تحت هر اسم و رسمى و يا ايدئولوژى كه باشد، تفاوت چندانى نخواهد  ديكتاتورى شكل مى
متراكم كردن داشت و تبعات و عوارض يكسانى در پى خواهد داشت، توده مردم را هرچه بيشتر بسوى كينه ورزى و 

از طرف ديگر چون بنياد . داد آن در سينه ها وخالى كردن آن از هرآنچه كه رنگ و بوى غير چپ داشت، سوق مى
فرهنگ ماركسيستى بر تمركز قدرت جمعى و ديكتاتورى پرولتاريا استوار بود، به توده مردم تحت ستم چنان نشان 

ر كرد و نظامش تبديل به يك نظام سوسياليستى شد، همه به محض اينكه در يك كشورى حكومتش تغيي: دادند مى
ها و سيه روزيها از بين  چيز يكشبه عوض خواهد شد و كشور به بهشت برين تبديل خواهد گشت و همه بدبختى

اما موانعى كه بر سر راه عبور به اين بهشت برين وجود دارد، بايد وسيله اين توده تحت ستم از  سرراه . خواهد رفت
اين موانع در درجه اول كشورهاى امپرياليستى غرب و در مرحله بعد سيستم حكومتى است كه متمايل . ته شودبرداش

به غرب و يا وابسته به آن است و اين عامل تمام بدبختى هاست و لذا بايد كينه خود را نسبت به غرب و تمام آثار و 
 تفكر هستند متمركز كنيد و به محض وجود امكانى، نشانه هاى آن، در كشورهاى خود و كسانيكه خارج از اين طرز

 .برآنان برآشوبيد و همه آنان را به زباله دان تاريخ بسپاريد
 وظيفه مبرم توده تحت ستم، جهت تبديل جهان به بهشت برين، الغاى مالكيت و سيستم حكومتى و حاكمان برآن 

الكيت را ذاتى بشر و الزم پيشرفت و ترقى جوامع سيستم و حذف تمام كسانى است كه به نحوى مالك، حاكم و يا م
با متمركز كردن كينه طبقاتى خود نسبت به آنان و برآشوبيدن بر آنان، شما معمار ساختن بهشت برين . دانند مى

احزاب چپ در طول تاريخ عمر خود، القاء و حذف را، مركز كارهاى فرهنگى و اجتماعى خود قرار . خواهيد بود
اى است، بهركجا و بهر سيستمى كه اينان  ذف و تخريب در برابر سازندگى كار بسيار سهل و سادهدادند و چون ح

لذا حذف و ويرانى . هاى آن پرداختند دست پيدا كردند به تخريب كامل آن و ساختن آن بهشت موعود بر ويرانه
 .يا اساس كار قرار گرفتهرآنچه كه از گذشته ريشه دارد، جهت استقرار قدرت نوبنياد ديكتاتورى پرولتار
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 فرهنگ ماركسيستى كه با تكيه بر ايدئولوژى مادى گراى چپ و بنيانيده كردن خشونت بنياد نهاده شد، فرهنگى 
سازمان يافته با پشتوانه ايديولوژيكى به بشريت عرضه كرد كه اساس آن بر متراكم كردن كينه و خشونت و حذف و 

ين فرهنگ وجه مشترك فرهنگى تمام بنيان گذاران ديكتاتورى است و شايد و از اين نظر، ا. تخريب استوار بود
بدين جهت ) 90. (اند بخاطر اين ريشه فرهنگى است كه غالب احزاب چپ، طراحان كودتاها، تخريبها و حذف بوده

له الزم زمخت، كينه ورز و كينه جو هستند و با فرهنگ سازندگى و آبادانى كه كارى لطيف، پرظرافت و صبر و حوص
 .اى عميق دارد دارد، فاصله

 اين نكته حائز اهميت است كه ريشه فرهنگى تمام بنيان گذاران ديكتاتورى، چه چپى و چه راستى، يك چيز و آن 
هم خاصيت تراكم قدرت و قدرتمدارى است و لذا اگر قدرت در دست كسى متراكم شد، در هركجا و با هر 

با وجوديكه . يكتاتورى مطلق است كه با خشونت و حذف همراه و عجين استايدئولوژى كه باشد، سرانجام آن، د
كشورهاى غربى در چندين دهه گذشته علنى و غير علنى از كودتاها، ديكتاتورها، حمايت كرده و يا خود آن را 

 نشده اند، چون عمل آنان فاقد پشتوانه ايدئولوژيكى بوده، خشونت و حذف در آن كشورها بنيانيده تدارك ديده
 .است و مشروعيت سازمان يافته و ايدئولوژيكى پيدا نكرده است

 در گرماگرم اوج گيرى انقالب اسالمى و بعداز پيروزى آن، بدليل وجود يك چنين فرهنگى در بين احزاب و 
گروههاى اسالمى چپ گرا و چپ هاى اسالمى و تشويق و ترويج فرهنگ خشونت و حذف از جانب اين گروهها به 

دستگاه رهبرى نيز كه در صدد .  تحت ستم و سانسورشده، توده آمادگى پذيرش بيش از پيش آنرا پيدا كردتوده
قبضه كردن قدرت، استقرار و بنياد نهادن ديكتاتورى واليت مطلقه بود و با چنين فرهنگى همĤهنگى داشت، آنرا 

فرهنگ خشونت و . وناگون خود تكميل كردهاى گ اساس كار قرار داد و كم وكاستهاى آنرا نيز با ابداع و تجربه
حذف بعنوان يك سيستم منسجم مديريت و رهبرى كه در كشور ما، در طول بيش از نيم قرن بطور سيستماتيك وسيله 
احزاب و گروههاى مختلف چپ و در دهه اخير نيز سازمانهاى اسالمى چپ گرا به كمك آن آمدند، تبليغ و ترويج 

بعداز پيروزى انقالب، رژيم جمهورى اسالمى بطرق .  وسيعى از انقالبيون پيدا كردگشت و بمرور ريشه در بخش
از طرف ديگر، دستگاه رهبرى كه انقالب را بسمت استقرار ديكتاتورى سوق . گوناگون وارث بالفصل اين فرهنگ شد

طلقه، مواد و مصالح واعظان واليت م. داد، از اين فرهنگ به ارث رسيده و تجربه و دستĤوردهاى آن سود جست مى
موجود در فقه و اصول، احاديث و روايات و آياتى از قرآن را با آن تركيب كرده و آنرا بشكل يك فرهنگ مذهبى 
خشونت و حذف و تخريب در خور فهم و قبول توده تحت ستم درآوردند و سپس با كمك همين توده بقدرت 

 .قوه و بالفعل خود در بين همين توده از آن بهره جستندرسيده، براى شكنجه كردن و حذف و تخريب مخالفان بال
از همان اوايل پيروزى، خشونت، -  فرهنگ مسلمانان قشرى كه از اين نقطه نظر با فرهنگ مادى اشتراك دارد 

 اساس كار سازمانهاى - حذف، تخريب و بكاربردن شكنجه را جهت بنياد ديكتاتورى مطلق و قبضه كردن رهبرى
قرار گرفت و زمينه هاى ديكتاتورى و خشونت و شكنجه كه ريشه در تاريخ كشور داشت، ولى در اثر  "ساش"نوبنياد 

مبارزات مردمى در يك قرن و نيم گذشته، كمى در جامعه رنگ باخته بود، بدليل وجود تسلط اين مسلمانان قشرى بر 
در نزد توده مردم امرى عادى تلقى دستگاه رهبرى كشور، وضعى بوجود آورد كه پذيرش آن بعداز پيروزى انقالب 

 :شد و ضرب المثلهايى از قبيل
 اى؟ اى             جز به تسليم و رضا كو چاره  در كف شير نر خونخواره

، دوباره در خاطره ها زنده شد و اين امر حكايت از ريشه داربودن اين "دهد بر باد زبان سرخ سر سبز مى" ويا 
 .ان يافته جديد استفرهنگ و قبول اين پديده سازم

كران معنويت روى برتافته و فرهنگ مادى گراى تنگ نظر را شيوه كار خود قرار   قشريون مذهبى كه از فرهنگ بى
و ( توده)عالوه براين، غالب سازمانهاى چپ بويژه حزب مادر . هاى آن سود جستند دادند، بسرعت از تمام تجربه
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ا، تجربه و فرهنگ خود را بطرق مختلف در اختيار آنان قرار دادند و در مسلمانان چپ گرا و سازمانهاى تابعه آنه
البته آقاى خمينى در . هاى خود خدمت شايانى به جمهورى اسالمى كردند سازمان دادن و نحوه بكارگيرى تجربه

 اعدام اين رابطه استاد همه بود و گامهاى نخستين را برداشت و در قبال اعتراض برخى از خيرخواهان نسبت به
شدگان رژيم گذشته، پاسخ داد كه اعدام شدگان مجرم بودند و نيازى به محاكمه آنان نبوده و فقط بايد هويت 

 .شده است آنان احراز مى
  

  حزب توده

  
 احزاب چپ بويژه حزب توده در كشور ما، قريب يك قرن مبّلغ و پيام آور فرهنگ تخريب، حذف، خشونت و كينه 

گراها  حقيقت اين است كه حزب توده در بين تمام احزاب چپ و چپ. ستم بوده استدر ميان توده تحت 
همه آنان . اند وسازمانهاى اسالمى چپ، بمنزله حزب مادر تلقى شده كه ساير احزاب چپ از آن انشعاب پيدا كرده

- لنينيستى-اركسيستنظر به اينكه حزب توده، مروج و مبّلغ اصلى فرهنگ م. اند اين فرهنگ را از مادر اخذ كرده
گراى ديگر، سازمانهاى اسالمى چپ گرا و بخشى از روشنفكران مذهبى  استالينيستى در ايران است، سازمانهاى چپ

نيز، اين فرهنگ و شيوه هاى كار آن را در نظر و عمل پذيرفته و سپس به ترويج آن به شكل و شمايل اسالمى و يا 
 .اند غير اسالمى پرداخته

مبارزه اضداد در درون پديده ها به نابودى عناصر كهنه و فاسد و : تفكر ماركسيستى كه معتقد است براساس نحوه 
انداختن ضدين  كوشند با ايجاد جو سنگين خشونت و بجان هم رشد و نمو عناصر نو منجر خواهد شد، بدين خاطر مى

 هميشه در طول تاريخ عمر خود، .براى ميوه چينى آن، يعنى گرفتن قدرت بدست طبقه پيشرو كارگر نائل آيند
 .اند سيستم حذف، تخريب و خشونت را اساس كار قرار داده و آنرا تبليغ و ترويج كرده

 حزب توده بعداز پيروزى انقالب به حذف همگى مليون و كسانيكه به ايران و آزادى و استقالل آن خارج از 
ا مانعى اساسى برسرراه رسيدن خود بقدرت اى داشتند و وجود آنان ر چهارچوب فكرى آنان عشق و عالقه

دانستند، بهر طريق ممكن كمر همت بستند و در اين راه از هرگونه كمك و مساعدت و در اختيارگذاشتن تجربه و  مى
كرد كه  اين حزب چنين فكر مى. ورزيدند امكانات خود به جمهورى اسالمى، بصورت آشكار و پنهان دريغ نمى

انيت، چون فاقد توانائى اداره كشور و رهبرى آن است و اين سياستمداران مسلمان و روحانيون و دستگاه روح
مليون هستند كه تجربه الزم را براى اداره كشور و رهبرى آن در اختيار دارند، لذا بايد اين شخصيت ها از سر راه 

نيت است و آقاى خمينى نمودند كه چون رهبرى در دست روحا در اين حالت، چينن فرض مى. آنان برداشته شوند
بعنوان مركز ثقل انقالب تثبيت گشته است، لذا اگر به اين مركز ثقل و دستگاه رهبرى نزديك شوند و نظر مساعد اورا 

شوند كه سياستمداران مسلمان و  بخود جلب كنند، با كمك رساندن به دستگاه رهبرى بطرق گوناگون قادر مى
ند و بدنبال آن زمينه حذف خود دستگاه ارتجاع روحانيت و رهبرى آن مليون را از صحنه سياست كشور حذف كن

آيد و سپس با يك ضربه نهائى كه ديرى نخواهد پائيد آنان را از صحنه حذف و خود سكان انقالب را  فراهم مى
 .بدست خواهند گرفت و به رؤياى خود تحقق خواهند بخشيد

عملى و تجربى در چنته داشت كه مى توانست به تحقق آن رؤيا  براى نيل به اين مقصود، هرآنچه بلحاظ تئورى و 
كمك كند، براساس شيوه هاى مختلف كه چگونگى آن بعضاً در دستگاه رهبرى حزب و بعضاً از طريق خود رهبر 

اين هميارى و . شد، در اختيار رهبران جمهورى اسالمى قرار مى گرفت حزب، يعنى شخص كيانورى تبيين مى
 : شود ده با جمهورى اسالمى بدو بخش تقسيم مىهمگامى حزب تو

  تئوريزه كردن فرهنگ خشونت و جلب اعتماد دستگاه رهبرى- 1 

 "ساش" همگامى و هميارى با آقاى خمينى، دكتر بهشتى، هاشمى رفسنجانى و سازمانهاى - 2 
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  تئوريزه كردن فرهنگ خشونت و جلب اعتماد دستگاه رهبرى- 1 

  
ب و بازشدن فضايى موقت براى نفس كشيدن گروهها و احزاب مختلف جهت اعالم موجوديت و  بعداز پيروزى انقال

زدند و تنور مطبوعات شعله ور ... فعاليت دور جديد و پيشبرد خط و ربط خود، دست به انتشار ارگان، روزنامه، مجله و
عالوه بر اينكه ... وزنامه، مجله، جزوه ودر اوايل پيروزى انقالب غالب احزاب، گروهها و سازمانها با انتشار ر. گرديد

سعى در پيشبرد خط فكرى و جلب و جذب افراد بخود را داشتند، هركدام براساس طرز تفكر و بينش خود به 
 .كردند جمهورى اسالمى، رهبران انقالب و توده مردم ارائه طريق مى

 يا ساختگى در مورد سخت گرفتن بر ابواب اى واقعى و  غالب اين مطبوعات هر روز به مناسبتى و يا وقوع حادثه
با نوشتن ... جمعى رژيم گذشته، تحت نامهاى ساواكى، عوامل رژيم، نوكران امپرياليستها، طاغوتيان، عاملين غرب و

شدند و هرگاه جمهورى  دستگيرى و برخورد قاطع با آنان را خواستار مى... ها، هشدارها و ها، انتشار بيانيه مقاله
اى از زمان در كار بگير وببند سران و وابستگان رژيم گذشته وقفه، تعلل و يا كوتاهى  مواردى و يا برههاسالمى در

ها، از  ورزيدند، باز تحت عناوين برخورد انقالبى با سران رژيم، ساواكيها، ستمگران، عوامل امپرياليستها و بيگانه مى
 تحت تعقيب قراردادن و به مجازات رساندن آنها طريق نوشتن مطالب گوناگون تئوريزه شده، خواستار سريع

غالب اين مطالب در . شد كه تنور اعدامها و به زندان كشيدن ها گرم نگاه داشته شود شدند و بدينطريق سعى مى مى
لباس دلسوزى و عشق و عالقه به انقالب و حفظ و حراست آن از دستبرد عوامل رژيم گذشته و وابستگان داخلى و 

 .شد  ارائه مىخارجى آنها
شد و به مرور با  كم از پرداختن به عوامل رژيم گذشته فارغ مى آمد و جمهورى اسالمى كم  هرچه زمان بجلو مى

هاى اندوخته شده و راه و روشهايى كه بعضاً  كرد، با همان تجربه افراد گروهها، احزاب و سازمانها مشكل پيدا مى
پرداخت، هر  آمد و هنگاميكه با آنها بدست و پنجه نرم كردن مى دشان مىوسيله خودشان ارائه شده بود، به سراغ خو

خورد، تازه از خواب غفلت بيدار شده،  گروه، دسته، حزب و يا سازمانى كه تنش به صابون جمهورى اسالمى مى
و خدمتگذاران شود با انقالبيون  زد كه مگر مى و فرياد مى. شد صدايش در مخالفت با شكنجه، زندان و اعدام بلند مى

 .به انقالب يك چنين اعمال و رفتارى كرد
 اين صداى وانفسا، واحسينا و واويال در مخالفت با شكنجه هنوز كه هنوز است ادامه دارد و آخرين بارى كه در 
داخل كشور نوبت شكنجه و زندان به شهردار تهران و شهرداران مناطق مختلف آن رسيد، بسيارى از شكنجه گران و 

داران سابق صدايشان به آسمان بلند شد و ثبوت وجود شكنجه را در جمهورى اسالمى اعالن كردند و بعضاً چماق
اشك تمساح ريختند كه ما اطالع نداشتيم كه چنين شكنجه ها و چنين برخوردهايى در زندانهاى مختلف جمهورى 

 آقاى بنى صدر با صداى رسا اعالم 1359ال آن روزيكه در س. اما امروز اين امر بر ما ثابت شد. اسالمى وجود دارد
غالباً جهت نزديك كردن خود به آقاى . كرد كه در جمهورى اسالمى شكنجه برقرار است و انواع زندان وجود دارد

سعى در خاموش كردن و يا نشنيدن اين صداى بحق كردند و بعضى ديگر هم با به ميخ ... خمينى و دستگاه رهبرى و
 .پرداختند  خود به كسب وجهه مىو به نعل زدن براى

 اين اشخاص، احزاب و سازمانها و بسيارى ديگر، از اين مطلب اساسى غافل بودند كه وقتى روش و منشى باب گشت، 
شود و سپس از دوستان و يگانه ها سر  ابتدا بكار بردن اينگونه روشها از بيگانه ها شروع مى. شناسد دوست و دشمن نمى

بضه كنندگان قدرت و بنيادگذاران ديكتاتورى و حفظ و حراست آن، دشمن واحدى وجود براى ق. آورد برمى
دشمنان، زمانى گروهها، احزاب و اشخاص خارجى هستند و زمانى ديگر . ندارد، هر زمان دشمن خاصى مطرح است

د در جامعه وظيفه ها، گروهها و اشخاص درونى و دوست و آنهائى كه به زعم دستگاه ديكتاتورى و شرايط موجو دسته
از طرف ديگر انقالبيون و يگانه . شان تمام شده و بايستى اينك كنار زده شوند و كسان ديگر جاى آنها را اشغال كنند
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دانند، طبيعى است كه در مقابل كنار زدنشان سخت تا جائى كه قدرت  ها خود را وارث انقالب و آقاى خمينى مى
كتاتورى نيز الجرم با همان روشهاى بكار برده شده وسيله خود اينان رفتار ايستند و دستگاه رهبرى دي دارند مى

 .كند مى
. شود  در هر حال نشريات آن دوره از نقطه مورد نظر اين بحث بدو دسته نشريات چپ و چپهاى اسالمى تقسيم مى

ار، چلنگر، نامه مردم، راه ها، ارگان ها و نشريات مختلف گروهها و احزاب چپ نظير پيك نشريات چپ به تمام روزنامه
 :شود در دو نكته مهم زير خالصه كرد وجه مشترك تمام اين نشريات را مى. شود اطالق مى... كارگر و

 شخصيت زدايى از مليون و سياستمداران اسالمى غير روحانى، آزاديخواه و استقالل طلب و حذف آنان از - 1 
 .صحنه سياسى كشور

هبرى جمهورى اسالمى به تندروى و برخورد انقالبى با عوامل رژيم گذشته و با  تشويق و تحريض دستگاه ر- 2 
 .مخالفين ديكتاتورى مطلق و تئوريزه كردن فرهنگ خشونت و روشهاى برخورد حذف گرا

 دسته ديگر تمام نشريات سازمانهاى اسالمى افراطى و چپ هاى اسالمى نظير نشريات سازمان مجاهدين خلق، 
، نشريات سازمان مجاهدين انقالب (ارگان فدائيان اسالم)، نبرد ملت (رگان جنبش مسلمانان مبارزا)روزنامه جنبش 

 .گيرد را در بر مى... اسالمى، روزنامه جمهورى اسالمى و
 دسته اخير نيز نسبت به برخورد با عوامل رژيم گذشته همان موضع و همان راه و روش و اهداف دسته اول را كم و 

. داشتند كرد و به لحاظ خشونت و تشويق برخوردهاى تند انقالبى با آنها، وحدت نظر يكسانى ابراز مى زياد تعقيب مى
دسته اخير بيشتر تندى و خشونت را با شكل و . تفاوت را ميشود تنها در بكاربردن سياق كلمات و جمالت مشاهده كرد

مان دسته قبل، همت خود را بر نزديك شدن بخشى از اين دسته نيز نظير ه. كرد شمايل اسالمى زينت آرايى مى
هرچه بيشتر به دستگاه رهبرى انقالب و كوبيدن مليون و آن دسته از سياستمداران مسلمان كه دم از رأفت و الفت و 

زدند و مخالف اعدامهاى برق آسا بودند، قرار داد و سرانجام اين دسته با تئوريزه كردن راه و روش خود  گذشت مى
روزنامه جنبش مسلمانان مبارز، گروه نهضت آزادى و مليون را به كلمه . ب ليبرال و ليبرال پيچيده دادندبه آنها، لق

صدر و دوستان وى را ليبرال پيچيده لقب داد و از آن ببعد دستگاههاى تبليغاتى رژيم بدون اينكه  ليبرال و آقاى بنى
 كوبيدن و حذف دو دسته ذكر شده از اين القاب از محتواى واقعى اين لغات اطالع درستى داشته باشند، جهت

 .كردند استفاده مى
 مختصر اينكه نشريات اين دوره براى عالقمندان به اينگونه مسائل و پژوهشگران پى گير ريشه هاى فكرى و تئوريزه 

ادى در كردن فرهنگ خشونت و شكنجه در ايران، منابع سرشارى از اطالعات و داده ها هستند و مطالب گفتنى زي
 .اى چندانى با نشريات احزاب و گروههاى چپ ندارند بردارند و از اين زاويه نشريات دسته اخير تفاوت اساسى ريشه

  
  نقش پيشĤهنگى حزب مادر-1- 1 

  
 نفر در تاريخ 53 نفر از گروه موسوم به 37كه از بقاياى حزب كمونيست ايران و با شركت ) 91( حزب توده ايران 

اين .  نفر است53 شمسى تحت اين نام اعالم موجوديت كرد، وارث حزب كمونيست ايران و گروه 1320مهرماه 
الملل است، بلحاظ تئورى و تجربه هاى عملى و پخش و  حزب كه مبّلغ و ناشر فرهنگ ماركسيستى و كمونيسم بين

 .ده استاستالينيستى در كشور، نقش پيشĤهنگ مادر را بازى كر- نشر و نفوذ  فرهنگ ماركسيست
 تمام گروههاى انشعابى از حزب توده و ساير گروههاى چپى با الهام از مشى احزاب كمونيست در كشورهاى چين، 

هركدام به نحوى مبّلغ و پيام آور اين فرهنگ در كشور شدند، اما منبع الهام بخش و سرچشمه اصلى ... آلبانى، كوبا و
روهها، نشريات، كتب، جزوات، مطالب و منابع حزب توده را، چه در و اگر از تمام اين گ. همه آنها حزب توده است

زمينه ترجمه متون ماركسيستى وچه در زمينه ارائه تئورى هاى مختلف نسبت به مسائل گوناگون گرفته شود، چيزيكه 
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ار اين بدين لحاظ حزب توده، مادر و بنيانگذ. ماند چندان كار چشم گيرى نخواهد بود از ناحيه خودشان باقى مى
از اين نگاه، حزب توده، الهام بخش فرهنگ ماركسيستى و روش و منش آن در . شود فرهنگ در كشور محسوب مى

 .سازمانها و گروههاى چپ گراى اسالمى نيز بايد بحساب آورده شود
 كردن و  مركز ثقل فرهنگى نشريات مختلف حزب توده و سازمانهاى وابسته به آن مستقيم و غيرمستقيم، بر تئوريزه

مشى تاكتيكى . روشهاى برخورد حذف گرا جهت قبضه كردن قدرت و برپايى ديكتاتورى پرولتاريا استوار است
مرحله اول : حزب، بعد از پيروزى انقالب براى رسيدن به استراتژى نهايى خود، بر دو مرحله مختلف استوار شده بود

ه آقاى خمينى و دستگاه رهبرى روحانيت و حمايت و حذف دشمنان بالقوه و بالفعل خود از طريق نزديك شدن ب
پشتيبانى از آنان و جلب اعتماد آنان و مرحله دوم پس از پاكسازى و حذف مخالفين ايدئولوژيكى و سياسى خود 
بوسيله دستگاه رهبرى و آقاى خمينى  و يارى رساندن به آنان براى رسيدن به اهداف مرحله اول، قبضه كردن 

دانستند،  چون آنان دستگاه روحانيت را ناتوان و فاقد علم اداره كشور مى. فتن رهبرى كشورقدرت و بدست گر
مند شدن از كمك و يارى اربابان خود، بسادگى  كردند قادر خواهند بود با فرا رسيدن فرصت نهايى و بهره تصور مى

 )92. (آنان را از صحنه رهبرى و اداره كشور حذف و خود برمسند قدرت تكيه زنند
 وظيفه نشريات حزب توده به لحاظ آموزشى و انتقال تجربه به دستگاه رهبرى و توده مردم، جاانداختن خط امام 

خط امام را به انقالبى عمل كردن و بكارگيرى روش . بعنوان تنها راه رهايى كشور و ضامن سعادت و استقالل آن بود
طن پرست، مليون و سياستمداران مسلمان آزاديخواه و خشونت و حذف متخصصين تواناى رژيم گذشته، ارتشيان و

خوشمزه اين است كه اين حزب مادى گراى وابسته، مليون و سياستمداران . كردند استقالل طلب، تشويق مى
كردند كه قصد دارند جامعه را از محتواى دينى و مذهبى  مسلمان آزاديخواه و استقالل طلب را كسانى قلمداد مى

نشريات حزب توده و اعضاء و هواداران خط امامى آن حزب، در هر . ور را بدام غربى ها بكشانندخالى كنند و كش
پست و مقامى كه بودند وظيفه شان كمك رساندن، راه و روش نشان دادن و دادن اطالعات به دستگاه رهبرى و 

زاب و گروههاى چپ نقش فراهم كردن زمينه حذف و خشونت در بين توده مردم بود و بدين لحاظ براى تمام اح
نقشى را كه نشريات حزب توده، سازمانهاى وابسته، اعضاء و هواداران خط امامى آن . كرد پيشĤهنگ مادر را ايفا مى

 :شود بشرح زير خالصه كرد مستقيم و غير مستقيم دراين برهه از تاريخ كشور ما بازى كرده است را مى
نشان دادن . د انقالب را از دستبرد ضدانقالب حفظ و حراست كرد خط دادن و يا توسل به روشهايى كه باي- 1 

گروهها و دسته ها و شخصيتهاى ضدانقالب و ضدانقالب سازى كردن، از طريق ارائه تحليلها و تئوريها براساس تجربه 
 .هاى گذشته

ه و استقالل طلب و  پراكندن شايعه و پرونده سازى براى مليون و سياستمداران مسلمان و مسلمانان آزاديخوا- 2 
اعتماد كردن هرچه بيشتر ذهن آقاى خمينى و دستگاه رهبرى نسبت به نهضت آزادى، جبهه ملى، بنى  مشوب و بى

 .صدر و نظائر آنها
 پراكندن اطالعات غلط و تحليل رويدادها و نقد و انتقاد مواضع مليون، آزاديخواهان و استقالل طلبان، مطابق با - 3 

 .ى و دستگاه رهبرىذائقه آقاى خمين
 حمايت همه جانبه از خط امام تبيينى خود و ترويج و تبليغ آن در مورد رويدادهايى نظير اشغال سفارت امريكا، - 4 

و غلبه دادن خط امام و حزب جمهورى اسالمى در مقابل خط بازرگان، ... انقالب فرهنگى، دادگاههاى انقالب و
 .نهضت آزادى و بنى صدر وساير مليون

 خط دادن به ارگانها و اشخاص مختلف از طريق افراد نفوذى و هوادار خود در آن ارگانها، بويژه سپاه، كميته ها - 5 
 .و دادستانى ها
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 چگونگى حذف مخالفين ديكتاتورى خط امام و حذف مديران گذشته و جايگزين كردن ديگران بجاى آنان در - 6 
 .هاى اندوخته شده و روشهاى بكاربرده شده در انقالبهاى گذشته سازمانهاى لشگرى و كشورى با تكيه به تجربه

هاى اين   مركز ثقل انقالب و دستگاه رهبرى كه دركار ساختن ديكتاتورى مطلق واستقرار آن بودند، از غالب تجربه
 جستند و واعظان و متكلمان حزب زورپرست بيگانه پرست كه در جهت راستاى استقرار ديكتاتورى بود، سود مى

اى، حديثى، روايتى و يا نقل قولى از معصوم، لباس  ديكتاتورى نيز روشهاى خشونت، تخريب و شكنجه را با ذكر آيه
دادند و با كمك همين توده به حذف، تخريب و شكنجه  پوشاندند و به خورد توده برانگيخته شده ناآگاه مى شرع مى

در قسمت دوم اين بخش براى ملموس كردن . اختندآزاديخواهان، استقالل طلبان و مدافعين حقوق مردم پرد
مطالب ذكر شده در اين راستا، به نمونه هاى عينى و تجربى همگامى و هميارى حزب توده با آقاى خمينى و دستگاه 

 . پرداخته خواهد شد"ساش"رهبرى و سازمانهاى 
  
 "ساش" همگامى و هميارى حزب توده با جمهورى اسالمى و سازمانهاى - 2 

  
اى تحت عنوان  در مورد همكارى و هميارى حزب توده و سازمانهاى اقمار آن با جمهورى اسالمى، اخيرا جزوه 
اين . اى كانون نويسندگان آنرا منتشر كرده است شود يكى از فعالين توده  پخش شده كه گفته مى"كتابچه حقيقت"

پردازد و در اين رابطه به بعضى از  اسالمى مىكتابچه، ابتدا به نقش اطالعاتى حزب در خدمت به مقامات جمهورى 
نفوذيها در گروه سلطنت طلب و گروههاى سياسى و چگونگى نقل و انتقال اطالعات و لودادن آنها به جمهورى 

در همين قسمت بعضى از نفوذيهاى حزب را در سپاه پاسداران، مجلس، نهادهاى دولتى و . كند اسالمى اشاره مى
اش چگونه در خدمت سازمان جاسوسى  دهد كه حزب توده و سازمان مخفى و نظامى وضيح مىبرد و ت ارتش نام مى
كرده است كه خواسته هاى اطالعاتى و  و دستگاه رهبرى جمهورى اسالمى بوده و سعى مى. ب.گ.شوروى  ك

هنگ در اين بخش نقش اطالعات رسانى و جاسوسى كردن سرهنگ كبيرى و سر. جاسوسى آنها را برآورده سازد
سپس ضربه اول جمهورى اسالمى در بهمن . دهد  توضيح مى"ساش"عطاريان را براى مقامات دادستانى و سازمانهاى 

 به حزب توده و لو رفتن بعضى اطالعات و سرنخهايى، از اعمال حزب و چگونگى برخورد حزب و شورويها به 61ماه 
گيرى رهبران و اعضاء حزب را در ضربه دوم در سال بخشد و در پايان، چگونگى دست اين پديده جديد روشنائى مى

عالوه برآن، در رابطه با مسائل درون زندان و همكارى و رايزنى هاى رهبران حزب با مقامات . كند  شرح مى62
 .كند دادستانى، نكات مهمى را بازگو مى

الب مهم و دست اولى از  كه حاوى مط"كتابچه حقيقت" نگارنده عالقمندان به اينگونه مطالب را به خواندن 
كنم و قبل از اينكه  شوروى است، دعوت مى. ب. گ. خدمات حزب توده و چگونگى آن به جمهورى اسالمى و ك

پردازم كه با وجوديكه اين جزوه حاوى مطالب مهم  به نكاتى از اين جزوه در اينجا اشاره كنم به ذكر اين مطلب مى
ورى اسالمى است، اما همه همكاريهاى اطالعاتى و غيراطالعاتى را در دست اول در رابطه با همكارى حزب با جمه

جزوه نسبت به بعضى از رايزنى هاى برخى از سران حزب توده و بعضى ديگر از ارتشيان هوادار و يا . گيرد بر نمى
 .ستخاموش ا... اعضاء حزب با دستگاه رهبرى جمهورى اسالمى نظير سرهنگ حاتمى، احسان طبرى و كيانورى و

 :شود  همكاريها و روابط حزب توده با جمهورى اسالمى به دو بخش مجزا تقسيم مى
 همكاريهاى اطالعاتى و غيراطالعاتى حزب توده و سازمانهاى اقمار آن به جمهورى اسالمى و سازمانهاى -  الف 
  تا قبل از دستگيرى و متالشى شدن حزب، وسيله جمهورى اسالمى"ساش"

 بعداز "ساش "عاتى و رايزنى هاى سران حزب با مقامات جمهورى اسالمى و سازمانهاى  همكاريهاى اطال-  ب 
 .متالشى شدن حزب در زندان و بازداشتگاههاى مختلف



126  

ها ونواقصى در اين جزوه و برخى كم وزياد شدن هاى اطالعاتى نادرست، نويسنده آن در   باوجود بعضى از نارسايى
نده كشور از چگونگى وقوع حوادث و رويداد ها وتخريب كشور با كمك يك آگاه كردن نسل حاضر و نسلهاى آي

بايسته است كه ديگران نيز كه منبع اطالعات دست اول در . اى زده است چنين احزابى وابسته، دست بكار برجسته
، در اختيار رابطه با چگونگى تغيير و تحوالت كشور هستند، اطالعات خود را قبل از اينكه چراغ عمرشان خاموش شود

افكار عمومى قرار بدهند و اجازه ندهند اين اطالعات مهم و برجسته از تاريخ تحوالت كشورشان با خودشان بگور 
سپرده شود و بر سر آنان همان رود كه برسر ديگران از جمله احمد خمينى رفت و حجت االسالم حسن به درستى 

 ."وسيعى را با خود بگور برداى از اطالعات  پدرم گنجينه": بعداز مرگ پدر گفت
هايى از همكارى اطالعاتى و رايزنى حزب توده و هواداران آن، كه در جزوه   نگارنده در هر دو قسمت فوق نمونه

اى  از آنها سخنى به ميان نيامده و نويسنده در برون و درون زندان از آنها با خبر و مطلع شده است را، بعداز خالصه
 . كنم  نقل مى"ابچه حقيقتكت"از بعضى از مطالب 

 چشمگيرترين مطلبى كه در مورد همكارى و هميارى حزب توده و سازمان هاى اقمار آن با جمهورى اسالمى 
تدوين شده است، همين كتابچه است كه با چشم پوشى از بعضى از نكات كوچك و يا نارسايى هاى ديگر حقايق 

 : اين جزوهبنا بگفته. پنهان و ناگفتنى را فاش ساخته است
اگر اطالعات مهم بود و شخص در مقام مهمى قرار . تمامى بدنه حزب موظف به كار اطالعاتى وخبرى بودند" 

شد و اگر توانسته بود در ارگانى نفوذ كند، بازهم  داشت، ارتباط ويژه، جدا از ارگانى كه عضو آن بود با او برقرار مى
يكى از وظايف اصلى سازمان مخفى، كار اطالعاتى و . گرفت ب قرار مىدر اين ارتباط ويژه با مسئول شبكه علنى حز

بخش مهم آن، كار نفوذ در ارگانهاى دولتى و حكومتى و همچنين در احزاب و سازمانهاى اپوزيسيون و كسب 
 مرتبط با" يا "راستگرا"در مورد احزاب و سازمانهائى كه از سوى حزب توده ايران . اطالعات از درون آنها بود

شد، وظيفه نفوذيها شناسائى و كسب اطالعات داخلى اين    ارزيابى مى"طيف برانداز" يا "ضد انقالب" يا "امپرياليسم
يا اين . گرفت بطور مستقيم يا غير مستقيم اين اطالعات در اختيارحكومت جمهورى اسالمى قرار مى. سازمانها بود

شد  رسماً از طرف حزب به مقامات جمهورى اسالمى ارائه مىرسيد و  اطالعات از سوى نفوذيها به مركزيت حزب مى
شدند، دو ديگر اينكه با  يكى اينكه دشمنان استراتژيكى حزب و شوروى سركوب مى: كه اين امر دو نتيجه داشت

براى جلوگيرى از لو رفتن . شد جلب اعتماد جمهورى اسالمى، فضا براى فعاليت علنى تر و قانونى تر حزب باز مى
شد كه مستقيماً به جمهورى اسالمى  اى منبع اطالعاتى، در زمان مناسب به فرد نفوذى دستور داده مى ت تودهماهي

توانست  شدند و دوم آنكه نفوذى مى يكى آنكه دشمنان حزب سركوب مى: اين امر دو نتيجه داشت. مراجعه كند
... .  خوبى براى حزب فراهم مى شدموقعيت مهمى در حكومت جمهورى اسالمى بدست آورد كه در نهايت شرايط

يكى از اعضاء سازمان مخفى حزب در حزب ملت ايران داريوش فروهر نفوذ كرد و در سازمان جوانان آن فعال 
 تماس برقرار كرده "قوم بختيار"يكبار گزارشى داد كه فروهر با . شده و از مسئوالن نشريه سازمان جوانان آنها شد

رى با اتكاء به اطالعات آن فرد، اطالعات كاملى از تشكيالت، روابط و افراد و كارهاى در كيانو. كه شورش برپا كنند
 به 60اين كار دستگيرى فروهر را در سال . گذارد پيش و برنامه هاى تماس با بختياريها را در اختيار دادستانى مى

سازمان مخفى حزب توده ... تقل كردحزب نيز منبع اطالعات خود را در اين جريان به شبكه علنى من. دنبال داشت
 مجموع اطالعات، از جمله اطالع مربوط 61، در شاخه مشهد حزب رنجبران نفوذ كرد و در سال 59 و 58در سالهاى 

يكى از اعضاء مؤثر ... . به چارت تشكيالتى حزب رنجبران را به دستور حزب در اختيار سپاه پاسداران قرار داد
، بعلت تحت تعقيب بودن، توسط يكى از 60 جريان آمل شركت داشت در نيمه دوم سال اتحاديه كمونيستها كه در

شرط پناه دادن به او اينست كه اطالعات جريانات آمل و : كيانورى به او گفت. بستگانش به حزب توده پناه آورد
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. دادستانى تحويل دهدحزب نيز اين اطالعات را بنام خودش به . اتحاديه كمونيستها را در اختيار حزب قرار دهد
 )93 (".اين پروسه بطور كامل و به همين ترتيب انجام شد. سپس حزب اورا نجات خواهد داد

 :گويد مى  جزوه در مورد سرهنگ بيژن كبيرى وسرهنگ عطاريان و نفوذ آنها در گروههاى مختلف
ل مردم داده بود و معاون فرمانده در انقالب، پادگان كاله سبزها را تحوي. بيژن كبيرى سرهنگ كاله سبزها بود" 

پدر او در زنجان بود و عمويش از فرماندهان ارتش فرقه دموكرات آذربايجان بود . تيپ نوهد كاله سبزها شده بود
برادر . بعدها به حزب و سازمان مخفى پيوست. خود او هوادار حزب بود. كه پس از شكست آن فرقه، اعدام شده بود

بعدها پرتوى، . او نيز به سازمان مخفى منتقل و مسئول سازمان مخفى در زنجان شد. عال بوداو در شبكه علنى حزب ف
اما او چهره وفادار و فدائى . كبيرى مورد اعتماد افراد زيادى از افسران سلطنت طلب بود. مسئول مستقيم كبيرى شد

واست كبيرى كه منبع اطالعات خ حزب نمى. حزب توده بود و در اين شبكه ها در موقعيت خطرناكى قرار داشت
همچنين در مورد همه نفوذيهاى نظامى حزب، اعتقاد داشت كه اين افراد، از جمله كبيرى . مهمى بود شناسائى شود

هم او را در جريان بگذارند و هم موقعيت خود را نزد رى . مستقيماً به رى شهرى رئيس دادگاه ارتش مراجعه كنند
همچنين قرار شد كه در صورت آغاز زمان سركوب و .  شهرى شخص نيرومندى استشهرى بهتر سازند، چرا كه رى

. اى كبيرى از آنها جدا شده و كنار رود تا عدم دستگيرى او توجيه شود دستگيرى اين شبكه هاى برانداز، به بهانه
) 94(ركوب سه گروه پس از س. كبيرى تعداد زيادى از شبكه هاى نظامى مخالف و برانداز جمهورى اسالمى را لو داد

بايد خود را . انگيخت زيرا شبهه همه را برمى. ها، ديگر صالح نبود كه كبيرى آزادانه سركار سابقش برود از اين شبكه
او موضوع را با رى شهرى در . داد بعنوان شخصى كه تحت تعقيب حكومت است و زندگى مخفى دارد نشان مى

د ارتش خواست كبيرى را محرمانه بعنوان مأموريت به دادگاه ارتش به اين خاطر رى شهرى از ستا. ميان گذاشت
فقط با . بنابراين كبيرى در محل كار خود حاضر نشد. ولى از نظر ظاهرى وانمود كند كبيرى فرارى است. بفرستد

رش ماشين و خانه در اختيا. شناسنامه جعلى و حساب بانكى جعلى بنام او آماده كردند. رى شهرى تماس مى گرفت
در . در ارتش هم شايع بود كه موفق به فرار شده است. گذاشتند و با همسر و فرزندش به زندگى مخفى پرداخت

 )95 (".شد نتيجه اعتماد گروههاى سلطنت طلب به اوبيشتر مى
كبيرى خود را بعنوان . كنند كنند و اعتماد وى را بخود جلب مى  كبيرى و عطاريان در گروه قطب زاده نفوذ مى

. كند كى از اعضاء شوراى مركزى يك سازمان گسترده نظامى كه افسران زيادى را در اختيار دارد، معرفى مىي
كنند و صحبتها را  اش صحبت مى شود و با قطب زاده چندين بار در مورد طرح و برنامه اعتماد قطب زاده جلب مى

 .دهد ا در اختيار خمينى قرار مىدهد و رى شهرى نيز آنر نيز ضبط كرده، نوار آن را به رى شهرى مى
 :شود كند كه دو نمونه از آن در اينجا آورده مى  جزوه موارد مهمى از جاسوسى حزب براى شوروى ها را ذكر مى

 كيانورى در صدد بدست آوردن اطالعات در مورد چگونگى نصب دستگاه استراق سمع وسيله ساواك در - 1 
 :طالعات به شورويها استسفارت شوروى در زمان شاه و دادن آن ا

كند كه يك جريان   در جلسه مشترك خود با هاتفى و پرتوى و خدائى، كيانورى مطرح مى59در مرداد ماه " 
اند  براندازى وبمب گذارى را شناسائى كرده و تاكنون هر اطالعاتى از آنها را به دادستانى داده است، نتوانسته

و . اند تا ريشه جريان را پيگيرى كنند اند ولى موفق نشده گير كردهحتى چند نفر را دست. درست برخورد كنند
 كه با شبكه براندازى وابسته به خارج رابطه دارد، شناسائى شده كه قرار است "شخص ساواكى"اكنون  : گويد نيزمى

ون شما گويد كه شخصاً با قدوسى، دادستان صحبت كرده است كه چ كيانورى مى. در نماز جمعه بمب گذارى كنند
ناتوان هستيد، اجازه دهيد كه آنها يعنى حزب اين كار را تمام كنند و قدوسى نيز موافقت كرده و از اينرو قرار 

شود پرتوى مسئله را سازماندهى كند كه اين شخص را دستگير كرده و در بازجوئى آن با دادستانى مشاركت  مى
 اتفاق دادستانى، اين شخص را دستگير كند ولى به تنهائى قرار بر اين شد كه سازمان مخفى حزب به. داشته باشند
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شود و سرانجام كيانورى خانه ساواكى  برنامه حزب با موافقت دادستانى انجام مى) 96. (بازجوئى  را از او انجام دهد
ى سپس دهد و پس از دستگيرى و بردن به دادستان مورد نظر را به نماينده دادستانى و پاسداران و پرتوى نشان مى

 ساعت او 24فرستند تا مدت  گيرند و يك پاسدار نيز همراه او مى دهند و رسيد مى فرد ساواكى را تحويل پرتوى مى
ساواكى با چشم بند به زيرزمينى كه مجهز به . را بازجوئى كنند و پس از كسب اطالعات او را به دادستانى باز گردانند

. برد كه همان دقايق اوليه بازجوئى كميته محل به آن خانه هجوم مى. شود آكوستيك بوده براى بازجوئى برده مى
آن فرد ساواكى با على كتانى حدود يك هفته در . دهند باالخره آنها را تحويل اوين مى. افتد توضيحات مؤثر نمى

و دوست با ا. داند على كتانى نيز با آن گروه بازجوئى بوده است و آن ساواكى نمى. شوند يك سلول زندانى مى
اين شخص در . دهد اى به دادستانى مى گيرد و سپس طى يك نامه كتانى اطالعاتى از آن فرد مى. شوند صميمى مى

 افراد حزب توده مشخص 62، بعدها هم در دوره بازجوئى هاى پس از دستگيرى سال ...شود  همان ايام اعدام مى
، عضو اداره هفت (عقيب و دستگيرى او را برعهده گرفتاز جمله ساواكى كه كيانورى خود ت)شود كه اين افراد  مى

ساواك و مسئول نصب دستگاه استراق سمع در سفارت شوروى در دوره شاه بود و از اين رو تعقيب و دستگيرى آنها 
اصرار كيانورى براى بازجوئى حزب از اين فرد براى آن بوده كه اطالعات در اين رابطه را . براى كيانورى مهم بود

 )97 (". حزب بدست آورد و به شوروى بدهدخود
  
  دادن اطالعات موشكى و نظامى به روسها- 2 

  
هاى حامل نقشه و اطالعات فنى مخفى  در جايى وجود دارد و  با تحقيقات سازمان مخفى معلوم شد كه دفترچه... " 

 بگيرند و تعدادى از اين اشياء شود، ولى كيانورى گفت بايد بيرون آورده شوند و فتوكپى بسيار شديد محافظت مى
و موشك ( شود كه روى تانك سوار مى)، موشك دراگون (شود  سوار مىF - 41كه روى )در رابطه با موشك فنيكس 

به دستور . نيز توسط افرادى از سازمان مخفى و نظامى بيرون آورده شد( شود كه روى كشتى سوار مى)هاريون 
. شود و وى آنها را به مأمور شوروى تحويل دهد( جوانشير)اللَّه ميزانى  يل فرجكيانورى قرار شد كه همه اسناد تحو

 (. كتابچه حقيقت3ص  )"...به جوانشير داده شد( اطالعات)بدين ترتيب يك كارتن جزوه و نقشه 

با . ب. گ. اى ك  كتابچه حقيقت، موارد زيادى از همكاريهاى اطالعاتى و رايزنى سران حزب توده و مأموران توده
تمام اطالعاتى كه در جزوه در مورد اعمال . مقامات اطالعاتى و غيراطالعاتى جمهورى اسالمى را آورده است

سرهنگ بيژن كبيرى و عطاريان و نفوذ آنها در گروههاى مختلف ذكر كرده است، با اطالعاتى كه نگارنده در زندان 
ام، در انطباق  ير اطالعاتى جمهورى اسالمى بدست آوردهاز طريق خود اعضاء اين گروهها و پاسداران اطالعاتى و غ

 .است
  

  جلب اعتماد سران جمهورى اسالمى

  
 جلب اعتماد و نظر مقامات جمهورى اسالمى و بويژه دستگاه رهبرى، بمنظور فراهم آوردن زمينه فعاليت گسترده 

از بدو تأسيس تا زمان حاضر، هميشه اما از طرف ديگر چون حزب توده . براى حزب توده، الويت درجه اول داشت
هاى انترناسيوناليست شوروى شناخته شده و كارشكنى هاى مختلف  بعنوان يك حزب وابسته به بيگانه و مجرى برنامه

هايى از تاريخ نهضت ملى ايران، كه امكان كسب موفقيتهايى فراهم شده بود، براى آزاديخواهان و  حزب در برهه
الشمس شده بود، لذا براى رسيدن به آن الويت درجه اول و زدودن آن بدناميها، راه دراز و  استقالل طلبان، اظهرمن

بايستى آن راه از طريق نزديكى و نشان دادن همكاريهاى همه جانبه و خيره كننده خود  سختى در پيش بود كه مى
 :د كهبنابراين به لحاظ عملى و تجربى الزم بو. شد به رهبران جمهورى اسالمى، طى مى



129  

  به دستگاه رهبرى جمهورى اسالمى ثابت كنند كه به آنها وفادار هستند-  

  ثابت كنند كه پيرو خط امام هستند و آن خط سرلوحه برنامه حزب قرار گرفته است-  

 دانند  ثابت كنند كه خط مشى روحانيت و رهبرى آن را براى اداره كشور صحيح و مترقى مى-  

 .وكمك رسانى به مقامات جمهورى اسالمى در مقابل مخالفان آن هستند آماده همه نوع همكارى -  
شد، در بخش نخست تحت عنوان   بخشى از اين خط مشى و وظايف را كه به كارهاى تبليغى و نظرى مربوط مى

تئوريزه كردن فرهنگ خشونت و شكنجه براى جلب اعتماد دستگاه رهبرى جمهورى بخود، آورده شد و در آن 
ه گرديد چگونه تجربه ها و دستĤوردهاى نظرى و فرهنگى به مقامات جمهورى اسالمى و سازمانهاى بخش مالحظ

اما راه نزديكى و جلب نظر دستگاه رهبرى جمهورى اسالمى بخود، تنها با همكاريهاى . كرد  انتقال پيدا مى"ساش"
 تئورى و تحليل را، با به عمل درآوردن چرا كه وفادار بودن به. هاى خود به آنان ميسر بود مختلف و انتقال تجربه

 .شود به اثبات رساند آن مى
 تحت عنوان پيروى از خط امام به تمام اعضاء و هواداران خود القاء كرده بودند كه همه جا خود را به شكل و 

اى مختلف توانند از آن خط دفاع كنند تا راه نفوذ در ارگانها و دستگاهه ها در آورند و تا مى الهى شمايل حزب
به اين علت است كه . برايشان باز شود و با فعاليت در اين راه، نظر مقامات و دستگاههاى مختلف را بخود جلب كنند

هاى درجه اول هستند و مليون و  ها و خط امامى الهى بينيم در آن دوران حزب توده و اعوان وانصار آن، حزب مى
 . جانبه دستگاه تبيلغات رهبرى قرار دارند و نه حزب تودهاستقالل طلبان و آزاديخواهان مورد حمله همه

 نكته بس مهم و در خور اهميتى كه حزب توده بخوبى دريافته بود ولى غالب نيروهاى ملى و آزاديخواه و استقالل 
طلب از درك بموقع آن عاجز بودند، حساسيت آقاى خمينى و دستگاه رهبرى نسبت به دكتر محمد مصدق و مليون 

 .بود
تا .  حزب توده با درك اين حساسيت، وسيله خوبى براى نزديكى خود به آقاى خمينى بدست آورده بود

كرد كه باكوبيدن مليون و خط و ربط آنان و پرونده سازى و شايعه پراكنى براى آنان، خود را  توانست سعى مى مى
مينى چنان نسبت به مصدق حساس بود كه از آقاى خ. پيرو امام نشان داده و در نتيجه به دستگاه رهبرى نزديك كند

آورد از كوبيدن وى تحت عناوين  اما هرفرصتى كه بدست مى. كرد توانست خوددارى مى آوردن نام وى تا مى
كوتاهى ... و) 100 ("ما چقدر سيلى از اين مليت خورديم"، )99 ("با اسم يك نفر ملى"، )98 ("مليت و آزادى"

ه پردازيها و پرونده سازيهاى حزب توده و سازمانهاى اقمار آن در مورد مليون و مصدق كرد و بهمين علت، شايع نمى
حزب توده با درك بموقع اين حساسيت، از آن در جهت . آمد و پيروان راه وى، به مذاقش خوش و راست مى

ساسيت از كرد و همزمان چندين كار را با كمك وجود اين ح پيشبرد خط مشى و تاكتيك حزب بهره بردارى مى
 :برد پيش مى

 با مخالفت كردن با مليون، آزاديخواهان و استقالل طلبان، خشنودى خاطر خطير آقاى خمينى و دستگاه - الف 
 .كرد رهبرى را ارضاء مى

 با شايعه پراكنى، سخن چينى، پرونده سازى و پراكندن اخبار جعلى و كذب نسبت به مصدق و نيروهاى ملى و -  ب 
داد و همزمان، اختالف بين آقاى خمينى و  ها بسط و توسعه مى ذ خود را در ارگانها وبين حزب اللهىآزاديخواه، نفو

 .كرد دستگاه رهبرى وى را با آنان عميق تر مى
انسان نسبت به آن چيزيكه حساس است و يا چيزى كه دوست دارد از زبان كسى :  يك نكته مهم و روانشناسانه اينكه

شود كه آن  كم باورش مى آيد و سپس كم ا از زبان دشمن هم بشنود، ابتدا از آن خوشش مىبشنود، اگر دروغ آن ر
باوجوديكه حزب توده را يك حزب . مطلب دروغ، راست است و اين بدين علت است كه مى خواهد چنين باشد

كرد و برعكس  ى مىكردند، چون حزب، خود را پيرو خط امام و در خط امام معرف وابسته به بيگانه و خائن تلقى مى
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دادند، آقاى خمينى و دستگاه رهبرى وى از  مليون و آزادانديشان، مرتب خط امام را مورد انتقاد و بررسى قرار مى
چون . شد آمد و حتى شايعات و اطالعات غلط حزب در مورد مخالفين و منتقدين باورشان مى آن خوششان مى

 .يكه حساس است، قبال نسبت به آن پيشداورى داردخواستند كه چنين باشد، زيرا انسان به چيز مى
 از طرف ديگر بهرحال چون حزب توده، يك حزب وابسته به بيگانه و خائن در ذهنشان قبال تلقى شده بود، دلشان با 
وجود تمام آن ظاهرسازيهاى حزب، از آن مطمئن نبود و با وجوديكه از تجربه ها و اطالعات آنان در راستاى حذف 

جستند، اما نسبت به اهدافشان با ديد   خود جهت قبضه كردن قدرت و بنياد نهادن ديكتاتورى مطلق بهره مىمخالفين
 .نگريستند شك و ترديد مى

 حزب توده با نفوذ در ارگانهاى مختلف و نزديكى با دستگاه رهبرى، خط مشى، روش و طرز تفكر خود را درمورد 
واز طرفى چون ريشه و اساس تمام . كرد تورى مطلق به آنان منتقل مىچگونگى قبضه كردن قدرت و استقرار ديكتا

كند، لذا هرآنچه كه در راستاى استوارى و  نظامهاى ديكتاتورى ماهيتاً يكسان است و فقط شكل و شمايل آن فرق مى
دستگاه فكرى آيد و فورى آنرا از هركه باشد اخذ كرده سپس در  بنياد ديكتاتورى باشد، به مذاق ديكتاتور خوش مى

بدين طريق است كه روشهاى استقرار ديكتاتورى، به دستگاهى كه در . دهد خود به آن شكل وشمايل خودى مى
است، انتقال پيدا ... صدد ساختن و استقرار ديكتاتورى، چه نوع پرولتاريائى، چه شاهنشاهى، چه واليت فقيهى و چه 

ور فهم توده مردم آن كشور باشد و خودى تلقى گردد در كند و در آن دستگاه به شكل و شمايلى كه در خ مى
 .آيد مى

 بسيارى از گفتنى ها را در مورد حزب توده و همكارى و همياريش با جمهورى "كتابچه حقيقت" با توجه به اينكه 
مى  و رايزنى حزب توده با دستگاه رهبرى جمهورى اسال"اعمال نفوذ"اسالمى گفته است، در اينجا به مواردى از 

كه نگارنده در ارتباط با آن قرار گرفته است و هركدام نشان دهنده چگونگى انتقال تجربه حزب به دستگاه رهبرى 
 :شود  است اشاره مى"ساش"و سازمانها 

  
  آيت كيوان، فرمانده سپاه كرمانشاه- 1 

  
بعداز پنج سال ) 101.(ت شدم در كرمانشاه وسيله سپاه پاسداران دستگير و بازداش60 خرداد سال 20 نگارنده در 

شناختم، ديدم  واندى كه از زندانهاى جمهورى اسالمى آزاد شدم، روزى يكى از افراد حزب توده كه قبال وى را مى
آقاى جعفرى ": در ضمن صحبتها، وى از من پرسيد. و طبق معمول از اينطرف و آنطرف با وى صحبت به ميان آمد

آنچه مسلم است سپاه مرا دستگير كرد، ولى آيا اين عمل :  گفتم" را دستگير كرد؟دانيد در كرمانشاه چه كسى شما مى
من يكى دو روز بعد از دستگيرى : سپس وى گفت. خودسرانه و يا به دستور مقامى بوده است از آن اطالعى ندارم

فداران حزب توده بود، شما وسيله آقاى آيت كيوان، كه از بچه هاى قهرود كاشان و فرمانده سپاه كرمانشاه و از طر
 .وى بمن گفت كه ما جعفرى را دستگير كرديم و تحويل دادستانى و زندان داديم. خبردار شدم

  
 اى در زندان  تحليل توده- 2 

  
بردم و هنوز از جريان فرار آقاى  بسر مى!!( كميته توحيد) هنگاميكه در سلول انفرادى كميته مشترك 60 در سال 

بنى صدر با مسعود رجوى ائتالف و وى را نخست : تم، روزى بازجويم به سلول آمد و گفتبنى صدر اطالعى نداش
نظر تو در اين مورد : سپس پرسيد. اند وزير و مسئول تشكيل شوراى ملى مقاومت كرده و با هم به فرانسه گريخته

اگراسناد و : گفت. دكني كنم اين مطلب حقيقت داشته باشد و شما داريد خيالبافى مى فكر نمى: چيست؟ گفتم
بعد از . اگر اسناد و مدارك آن را آوردى، ديگر دليلى ندارد كه قبول نكنم: كنى؟ گفتم مداركش را بياورم قبول مى
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آن رفت و روز بعد باز به سلول آمد و مقدارى از تلكس هاى مختلف كه از فرار آقاى بنى صدر و مسعود رجوى 
 و احوال جارى كشور كه به قلم يكى از كاركنان خبرگزارى جمهورى كرد باضافه تحليلى از اوضاع حكايت مى

 .اسالمى بود را برايم آورد و گفت اينها را مطالعه كن و رفت
ابتدا خواستم . اى بوده باشد  تحليل را مطالعه كردم و از آن چنين استنباط كردم كه آن بايستى بقلم يك فرد توده

اما بعداز فكركردن حقيقتاً جرأت نكردم، چون به . اى است ين يك تحليل تودهكه به بازجويم بگويم كه به نظر من ا
اى ها باشند و اگر اين نظر بگوش آنها برسد،  اين نتيجه رسيدم كه شايد در خود اينجا و يا دادستانى افرادى از توده

فاصله پرسيد نظرت در مورد آن لذا روز بعد كه بازجو مجدداً به سلول بازگشت، بال. كنند ام را سنگين تر مى پرونده
اما در مورد آن تحليل گفتم كه چون من مدتها است كه . رويداد و تحليل چيست؟ در مورد رويداد نظرم را گفتم

توانم نسبت به آن اظهار نظر كنم و اضافه  برم و از مسائل و تغيير وتحوالت آن بى خبر هستم، نمى در زندان بسر مى
 .م يك تحليلى از اوضاع و احوال كشور استكردم كه در هر حال اين ه

  
 اللَّه حاتمى، جاسوس چند جانبه  سرهنگ هدايت- 3 

  
كه يكى از نفوذيهاى حزب توده بود، با مهارت تا پست دبيرى شوراى رياست جمهورى و ) 102( سرهنگ حاتمى 

سالمى و آقاى خمينى داشت، در وى كه ارتباط تنگاتنگ با حزب جمهورى ا. رئيس دانشكده افسرى ارتقاء پيدا كرد
نگارنده در زندان اطالع حاصل كردم كه وى از نفوذى هاى حزب . رفتر رياست جمهورى جاسوس چند جانبه بود

اى بوده است خوددارى  اما مسئوالن مربوطه، حتى بعداز دستگيرى، از اعالن كردن اينكه وى توده. توده بوده است
 .كردند

اطالعاتى و نفوذى حزب توده بود، به دفتر رياست جمهورى راه يافت و تا قبل از  سرهنگ حاتمى كه يك افسر 
لورفتن گزارش از دفتر رياست جمهورى و سر درآوردن آن نزد آقاى خمينى، بعنوان مشاور نظامى در دفتر كار 

بيا : ان بمن گفتروزى يكى از دوست. من اول بار وى را در همان اوايل انقالب در اداره دوم ارتش ديدم. كرد مى
باهم به اداره دوم ارتش برويم تا در آنجا با يك افسر مسلمان مؤمن كه خيلى هم عالقمند به مطالب آقاى بنى صدر 

ابتدا وى در آنجا . در روز موعود من به اتفاق آن دوست به اداره دوم، محل كار وى رفتيم. است آشنا شوى
سپس بعضى از پرونده هاى افسران را بما نشان داد .  ما توضيحاتى دادمقدارى از وضع كار آن اداره و وظايفش براى

 را كه آقاى بنى صدر در اروپا قبال منتشر كرده "كيش شخصيت"و سرانجام از كشوى ميز كارش چند تايى كتاب 
اسالمى با بودجه خودش تعدادى از آن را چاپ و منتشر كرده است و خيلى عالقمند به مسائل : بود، در آورد و گفت

من ديگر با او ارتباطى پيدا نكردم تا اينكه بعداز انتخاب آقاى بنى صدر به رياست . بويژه مطالب آقاى بنى صدر است
 .جمهورى، بعنوان مشاور نظامى در دفتر رياست جمهورى مشغول كار شد

اللَّه طالقانى  حوم آيت، روزى از روزها كه آقاى بنى صدر جهت ديدار با مر57 در اوايل پيروزى انقالب در سال 
اللَّه طالقانى سرهنگ حاتمى را، كه در دوران پيروزى انقالب بمنزل وى رفت و آمد داشته  بمنزل وى رفته بود، آيت

صدر وى  سپس آقاى بنى. كند آورده است، به وى معرفى مى و بعضى از اخبار و اطالعات درون ارتش را برايش مى
به همين علت چندنفرى از طريق سرهنگ حاتمى به اداره دوم ارتش براى . ى كردن  آشنا و معرف. را به آقاى  م

يكى از روزها كه دو نفربراى تحقيق به آنجا رفته بودند، سرهنگ حاتمى . رفتند تحقيقات و تهيه گزارش به آنجا مى
رونده ها منع كرديد؟  در ن از وى پرسيده بود كه چرا بچه ها را از مطالعه پ. سپس آقاى م. مانع كار آنها شده بود

جواب گفته بود كه چون پرونده تيمسار مقربى ربوده شده و به سفارت شوروى داده شده است، لذا از در اختيار 
و بدينطريق سرهنگ حاتمى به . گذاشتن و مطالعه پرونده ها به غير ارتشى هاى مسئول، جلوگيرى بعمل آمده است

 .دفتر رياست جمهورى راه يافت
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  لو رفتن گزارش از دفتر رياست جمهورى-1- 3 

  
شدند ونسبت به مسائل مختلف مملكتى با هم بحث و گفتگو   گهگاهى نزديكان آقاى بنى صدر با هم جائى جمع مى

يكى از شبها كه در منزل آقاى فرهاد طوسى، جهت بحث و . كردم كردند، كه منهم در اين جلسات شركت مى مى
 در آن موقع آقاى بنى صدر در جمع ما نبود، يكى از دوستان پيشنهاد كرد كه بهتر گفتگو جمع شده بوديم، چون

است خالصه و نتايج بحثها را يادداشت كنيم و به اطالع آقاى بنى صدر برسانيم تا وى با مطالعه آن گزارش، نظرات 
ستان همه موافقت كردند و دو. ما را بداند و الزم نباشد كه هركسى جداگانه پيش وى برود و نظرش را بازگو كند

گفتند كه حرف بدى نيست و لذا قرار شد كه جمعبندى شده نظرات، بصورت گزارش به اطالع آقاى بنى صدر 
 .برسد

گذارد و به  رسانند، آقاى على اميرحسينى آنرا در پاكتى مى  بعداز اينكه گزارش را به اطالع آقاى بنى صدر مى
اين پاكت مدارك شخصى خود من است، لطفاً آن را : گويد دهد ومى  صدر مىمسئول بايگانى دفتر ويژه آقاى بنى

شود و  اين گزارش از دفتر آقاى بنى صدر دزديده مى! در جائى بايگانى كن و هروقت الزم داشتم آن را به من بده
 : عبارتند از اى كه به گزارش اضافه شده بود دو نكته. رسد با اضافه كردن دو نكته به آن بدست آقاى خمينى مى

  
 آقاى على اميرحسينى گفته است كه آقاى خمينى يك بت شده است و بايد در روزنامه انقالب اسالمى ستونى باز - 1 

 .شود و يواش يواش اين بت را شكست
 دفاتر همĤهنگى در تمام محله ها بايد باز شوند و يكمرتبه همه را بسيج كنند ومردم را برعليه آقاى خمينى - 2 

 .انندبشور
رسد و وى نيز از آن سخت عصبانى و   اين گزارش با اضافه كردن دو نكته فوق به آن، بدست آقاى خمينى مى

بيند كه او خيلى عصبانى است و به آقاى بنى صدر  رود مى روزى كه آقاى بنى صدر نزد وى مى. شود برآشفته مى
چه قرارى؟ او : گويد  هم كه از همه جا بى خبر است مىآقاى بنى صدر. گويد كه ما از اين قرارها با شما نداشتيم مى

گيرد و بالفاصله متوجه  آقاى بنى صدر گزارش را مى. اين قرارها: گويد دهد و مى گزارش را به آقاى بنى صدر مى
دهد كه اين دو نكته به اين  اند وبراى آقاى خمينى توضيح مى شود كه آن دو نكته را با خط ديگرى اضافه كرده مى
 .گردد دارد و بعداز خداحافظى بر مى سپس آقاى بنى صدر گزارش را بر مى. زارش اضافه شده استگ

 نگارنده در دفتر روزنامه مشغول كار بودم كه از دفتر آقاى بنى صدر بمن زنگ زدند و گفتند كه آقاى بنى صدر 
. جمهورى نزد آقاى بنى صدر رفتمفورى به دفتر رياست . يك كار خصوصى با شما دارد، لطفاً فورى بيائيد دفتر

از دفتر ما گزارشى را دزديده و به آقاى : بعداز سالم و احوالپرسى، آقاى بنى صدر گفت. ديدم ناراحت است 
حاال بدون اينكه كسى مطلع بشود، شما آنرا تحقيق . در اينجا جاسوسى اين كار را كرده است. اند خمينى رسانده

روى : در جواب آقاى بنى صدر گفتم.  هاى اين دفتر مرتكب اين عمل شده استكنيد و ببينيد كداميك از بچه
شناختم  هايى كه مى كنم و بعداز آن به محل روزنامه بازگشتم و روى بچه كنم و كار تحقيق را شروع مى مسئله فكر مى

ى بنى صدر مراجعه كردم، روز بعد كه بدفتر آقا. كردم كنند، فكر مى دانستم در دفتر آقاى بنى صدر كار مى و يا مى
 .مسئله حل شده است و ما جاسوس را گرفتيم: يكى از دوستان گفت

  
  چگونگى كشف مسئله-2- 3 

  
بيا اينجا ببينم اين حرف را كجا : گويد  همان روز، هنگاميكه آقاى بنى صدر آقاى على اميرحسينى را مى بيند مى

گويد،  آقاى امير حسينى مى. اى جاسوس هم اوست سى كه زدهاى و پيش هرك اى؟ هر كجا كه اين حرف را زده زده
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اى كه در روزنامه  شما كجا و پيش چه كسى اين حرف را زده: پرسد كدام حرف و مسئله چيست؟ آقاى بنى صدر مى
آرام به آقاى خمينى حمله كرد و اين بتى كه ساخته شده است را  انقالب اسالمى بايد ستونى باز كرد و در آن  آرام

ام كه آقاى خمينى  ام ولى گفته من چنين حرفى نزده: گويد كند و مى بمرور شكست؟ آقاى اميرحسينى كمى فكر مى
ستون اين انقالب است و نبايد گذاشت كه اين ستون صدمه ببيند كه اگر اين ستون صدمه ديد، كل انقالب صدمه 

ست و نبايد اجازه داد كه اين ستون خدشه دار خواهد ديد، چون بحق و يا ناحق، كل انقالب قائم به اين ستون ا
خوب همين حرف را : گويد آقاى بنى صدر فورى مى. شود، حتى اگر خودش بخواهد، بايد جلو اين كار را گرفت

اى؟ از طرف ديگر آقاى بنى صدر به  اى؟ جاسوس و دزد همانجاست، فكر كن ببين اين حرف را كجا زده كجا زده
بچه ها پيش آقاى بنى صدر . بچه ها بگوئيد بيايند اينجا تا مسئله را براى آنها مطرح كنمبه : گويد ن مى. آقاى م

من اين : گويد سپس در آن جمع آقاى امير حسينى مى(. ها، نزديكان ودوستان وى هستند منظور از بچه)آيند  مى
پس جاسوس در : گويد ىآقاى بنى صدر م. ام حرف را در منزل آقاى فرهاد طوسى و در حضور جمع خودمان زده

احتماال سندگزارش بحث : گويد آقاى اميرحسينى مى. جمع خودمان بوده و  از دفتر ما مطلب بيرون رفته است
اگر . حال بايد ببينيم كه سند سرجاى خودش هست يا خير. منزل آقاى طوسى دزديده شده و يا لو رفته است

سپس . شود رگشته باشد و سرجايش باشد، مسئله سخت تر مىبرنگشته باشد، ممكن است جاسوس پيدا بشود و اگر ب
ام را كه بشما دادم لطفاً  پاكت مدارك شخصى: گويد رود و مى آقاى اميرحسينى نزد مسئول بايگانى دفتر ويژه مى

ى شود و به صندوقى كه گزارش در آنجا بايگان مسئول بايگانى هم بالفاصله بلند مى. بمن بدهيد چون آنرا الزم دارم
گردد و  مات و متحير برمى. كند مى بيند كه گزارش در آنجا نيست هنگاميكه در صندوق را باز مى. شده بود مى رود

دانم چه اتفاقى افتاده است، آن پاكت سرجايش نيست و كليد اين صندوق را فقط من و حامد  نمى: گويد مى
 خوب اين مدرك هنوز سرجايش برنگشته است، گويد دهد و پيش خودش مى اميرحسينى چيزى بروز نمى. ايم داشته

 .بايد دقت كرد و فهميد كه چه كسى آنرا برده است
 يكى از ساختمانهاى چندطبقه نخست وزيرى، در چهارراه اميراكرم قرار داشت كه يك طبقه اين ساختمان در اختيار 

قسمتى از بخش داخلى بود، دفتررياست جمهورى بود و بخش نهضتهاى رهايى بخش و بخش اسناد و مدارك، كه 
 .افراد و كارمندان اين دو بخش در آن طبقه مشغول كار بودند. در آن ساختمان مستقر بود

 صبح روز بعد، خيلى زود اميرحسينى همراه با رضا مرشدى، قبل از اينكه كارمندان ديگر اين دو بخش به دفتر وارد 
آيند، براى اينكه از  بعداز آنكه همه بچه هاى قسمتها مى. كنند كنند و چيزى پيدا نمى شوند، آن جاها را جستجو مى

 .كنند كنند و با يك ابتكار گزارش را پيدا مى چيزى خبردار نشوند، مطلب را عنوان نمى
گويند كه اين چه وضعى   رضا مرشدى و اميرحسينى بدون اينكه فرصتى به بچه ها بدهند به رشيد صدرالحفاظى مى

اندازند و بعداز آن  و يك دعواى مصنوعى راه مى. آئيد و چرا اينقدر نامرتب هستيد ر مىاست و شما هميشه دي
با بهانه تشكيل دادن جلسه هفتگى در مورد نامنظمى بخشهاى . گويند كه همين حاال بايد جلسه هفتگى تشكيل داد مى

و همينطور . گويند برويد بيرون ىشوند و به سرعت به همه بچه ها م مختلف دفتر، يكمرتبه با داد وبيداد بلند مى
كنند تا لباس ها  بچه ها فرصت پيدا نمى. دهند ها آنها را به بيرون كردن از ساختمان هل مى خودشان از پشت سربچه

روند به يكى ديگر از بچه  بعدكه بچه ها از دفتر بيرون مى. و كيفهاى خود را، كه روى ميزها گذاشته بودند، بردارند
روند و  بندند وسركيف بچه ها مى از داخل درب اطاق را مى. ه شما سر اينها را در بيرون گرم كنگويند ك ها مى

در حين جستجو اصل گزارش را، كه خالصه جمعبندى نظرات دوستان بنى . كنند شروع به گشتن محتويات كيفها مى
. جويند كى از كارمندان دفتر مىصدر در منزل آقاى فرهاد طوسى بود، همراه با اضافاتى در كيف آقاى بخشايش، ي

، زمانيكه در آبادان معلم بوده و انقالب سفيد درس )103(سند آقاى كياوش : عالوه برآن اسناد ديگرى منجمله 
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داده و نيز نوار محاكمه سپهبدربيعى كه در آنجا ارتباط خود را با آقاى دكتربهشتى و هايزر، همراه با جزئيات بيان  مى
 .كند على تهرانى آن نوار را براى آقاى بنى صدر آورده بود، پيدا مىكرده و آقاى شيخ 

صدر تلفن كرده، نتيجه كار را  شوند و فورى به آقاى بنى  بعداز پيدا كردن اين اسناد، دوستان خيلى خوشحال مى
 اين بخش خواهد با كارمندان گويد بگوئيد آقاى بنى صدر مى آقاى بنى صدر مى. كنند گزارش و تعيين تكليف مى

كنيم و از جريان آن نوارى پركرده خدمت آقاى خمينى  در اينجا مسئله را مطرح مى. ديدارى داشته باشد
آقاى رضامرشدى، اميرحسينى و مجيدبهبهانى هم با مراقبت كامل كه كسى جائى نرود و چيزى را تغيير .  فرستيم مى

 .كنند ندهد، بچه ها را تعقيب مى
. برند كنند و به دفتررياست جمهورى مى فرستند و همه را سوار ماشين مى هورى ماشين مى سپس از دفتر رياست جم

و آقاى عبدالباقى . خواهم خودم بيايم، چونكه ممكن است اين آقا بيشتر خجالت بكشد نمى: گويد آقاى بنى صدر مى
 .فرستد الهى را بجاى خودش مى آيت

دانيد كه حكم كسى كه در دفتر رياست  شما مى: گويد كند و مى آيد و مسئله را مطرح مى  آيت پيش بچه ها مى
جمهورى جاسوسى كند و اسناد و مدارك به خارج ببرد يا بدزدد چيست ؟ جرم سنگينى در انتظار چنين شخصى 
است، مگر اينكه از روى ناآگاهى و اغفال بوده باشد وشخص عامل خودش بلند شود و اعتراف كند و صداقت خود 

گويد كه سند از اين دفتر  ورزد و مى هرچه آيت الهى اصرار مى. دهد هيچكس جواب نمى. يق اثبات نمايدرا بدينطر
باز كسى . هركسى اين كار را كرده است خودش بگويد. ربوده شده، جاسوسى شده و به خارج برده شده است

 .دهد جواب نمى
كنى، بلند شو و كيفهاى همه را   و معطل مىآقاى حاج آيت، چرا خودت را اينقدر خسته: گويد  اميرحسينى مى

هركسى اين كار را ! گويد خير آقاى آيت باز مى. تفتيش كن و اول هم از من شروع كن تا اين مسئله روشن شود
گويد حاج آقا  باز آقاى اميرحسينى مى. شود كه اعتراف كند باالخره كسى حاضر نمى. گويد كرده است خودش مى

كيف آقاى بخشايش را شما بگرديد، اگر سند داخل كيف او نبود؟ . كب اين عمل شده استدانم كه كى مرت من مى
افتد و  بيند، ناگهان بگريه مى وقتى وى مسئله تفتيش را جدى مى. گويد كيف را بده بگرديم حاج آيت به بخشايش مى

 حاتمى مرا وادار به اين كار حاج آقا من از روى نادانى و بچگى اين يك سند را برداشتم و آقاى سرهنگ: گويد مى
باز . گوئى؟ كيف را بده بگرديم تو ديگر چيزى ندارى و همين است و آيا راست مى: گويد سپس آيت مى. كرد

خورد كه  دهد و قسم مى گويد ببخشيد حاج آقا، اين يك مدرك ديگر هم هست و مدرك دومى را مى بخشايش مى
اى و ديگر چيزى ندارى؟ خوب كيف را بده  ويد واقعاً تو توبه كردهگ باز آقاى امير حسينى مى. توبه كرده است

سرهنگ حاتمى ما : گويد دهد و مى آورد و به حاج آقا مى كند و گزارش را در مى باز دوباره گريه مى. تفتيش كنيم
سناد و مدارك را گول زد و به اين كار واداشت و گفت كه اينها مسلمان نيستند و بهتر است براى ما و آقاى خمينى ا

 . تهيه كنى و مواظب اينها و كارشان در اينجا باشى

 مشروح كامل اين جريان را بر روى نوار ضبط كردند و همراه با اصل مدرك تحويل آقاى بنى صدر دادند و وى 
را نيز به اشراقى داماد آقاى خمينى تلفن كرد و وى را خواست و هنگاميكه او آمد، آقاى بنى صدر جريان ماجرا 

برايش تعريف كرد وسند و نوار تهيه شده، تحويل وى داده شد كه به آقاى خمينى بدهد و بگويد كه مسئله كودتا بر 
آقاى بخشايش اضافه كرد كه من سند را برداشتم و به آقاى حاتمى دادم و او آن را براى . عليه شما اين بوده است

.  چند نكته را هم او به اصل گزارش اضافه كرده استحزب جمهورى اسالمى و آقاى خمينى فرستاده است و آن
بعداز اينكه آقاى بخشايش از دفتر رياست جمهورى اخراج شد، به پاس اين خوش خدمتى كه كرده بود، سر از 
حزب جمهورى اسالمى درآورد و آقاى دكتر بهشتى او را بعنوان يكى از اعضاء شوراى مركزى حزب جمهورى 

 پس از بركنارى آقاى بنى صدر از رياست جمهورى، كه حزب براى تعيين خط مشى اسالمى وارد حزب كرد و
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كشور و بحث و بررسى آن همه اعضاء برجسته خودش را جمع كرده بود، آقاى بخشايش هم جزو اين برجستگان بود 
 .و هنگاميكه حزب منفجر شد، او هم  در آن انفجار كشته شد

ه آقاى سرهنگ حاتمى كارش جاسوسى براى حزب جمهورى و آقاى  هنگاميكه بعداز اين جريان مشخص شد ك
دانيم كه او  حاال كه ما مى: وى گفت. خمينى است، بچه ها به آقاى بنى صدر گفتند كه وى را از دفتر اخراج كن

 چون اگر او را برداريم يكى. دهيم، ولى بگذاريد سرجايش باشد جاسوس است، بنابراين ديگر كارى به او رجوع نمى
 .شناسيم و بهتر است كه فعال صدايش را در نياوريم حال  ما او را مى. فرستند شناسيم مى ديگرى كه ما او را نمى

  
  آقاى خمينى و كيانورى- 4 

  
 يكى از اهداف حزب توده  بعداز پيروزى انقالب، جلب نظر آقاى خمينى بخود و ايجاد تشويش و نگرانى آقاى 

در اين رابطه . رى اسالمى نسبت به مليون و آزاديخواهان بويژه آقاى بنى صدر بودخمينى و دستگاه رهبرى جمهو
عالوه برآنها به يك مورد كه در جائى ديگر . در بخشهاى گذشته و كتابچه حقيقت، مطالب گفتنى زيادى آمده است

 .پردازم تفصيل آن تا به امروز نيامده است مى
 دانشگاه لندن و از همكاران و دوستان آقاى بنى صدر قبل از پيروزى  آقاى دكتر تقى زاده، استاد پاتالوژى در

لندن پايه گذارى University College در   Development Pathalogyاى را بنام   انقالب، دوره
بعداز پيروزى انقالب و انتصاب وى به رياست دانشگاه ملى، با توافق وزارت . كرده بود و خودش استاد اين دوره بود

وى در آخرين سفر خود به . كرد اى براى تدريس اين دوره به لندن سفر مى  هفته6وم و آموزش عالى، همه ساله عل
 هنگام بازگشت به ايران در اولين فرصت بديدن آقاى بنى صدر كه بتازگى ازديدار 60لندن، در فروردين ماه سال 

هنگاميكه : گويد ت معمولى، آقاى بنى صدر به وى مىبعد از احوالپرسى و تعارفا. با آقاى خمينى برگشته بود رفت 
شما آقاى دكتر تقى زاده را براى مذاكره با طارق عزيز وزير خارجه : اخيراً بديدن آقاى خمينى رفتم، آقا گفت

ايد و وى از طرف رياست جمهورى در آنجا مذاكراتى براى پايان دادن جنگ انجام داده  عراق به انگلستان فرستاده
:  پرسد سپس از آقاى خمينى مى. كند قاى بنى صدر بعداز شنيدن اين خبر از آقاى خمينى آنرا تكذيب مىآ. است

بعداز آن آقاى بنى صدر از . كيانورى خبر را آورده است: گويد چه كسى اين خبر و مطلب را به شما گفته است؟ مى
و مگر وى با شما رابطه دارد كه اينگونه كرد  اى ضددين، اينجا چكار مى پرسد، كيانورى توده آقاى خمينى مى

او هرهفته : گويد دروغها را براى تشويش خاطر شما از رئيس جمهور منصوب خود شما آورده است؟ آقاى خمينى مى
بعداز تكذيب خبر از طرف آقاى بنى صدر و گفتگو با آقاى . آورد آيد و اطالعات و اخبار براى ما مى مرتب اينجا مى
 .كنند شود و قضيه را بشوخى و مزاح برگزار مى آقاى خمينى قانع مىخمينى، ظاهراً 

 : چند روز بعداز آن، روزنامه مردم در صفحه اول در يك كادر مشخص نوشته بود
دهد كه آقاى دكتر تقى زاده درسفر اخير خود به لندن، از طرف آقاى بنى صدر  وقايع نگار ما از لندن گزارش مى" 

 ."... ايران و عراق با طارق عزيز وزير خارجه عراق انجام داده استمذاكراتى در مورد جنگ
اى خبر را تكذيب كرد و طبق قانون مطبوعات از   آقاى تقى زاده بعداز ديدن اين خبر در روزنامه مردم، طى نامه

 آنها از ولى. مديريت روزنامه خواست كه تكذيب نامه خبر، در همان صفحه و با همان تيتر در روزنامه درج شود
تكذيب خبر خودساخته خوددارى ورزيدند و جريان نيز در جهتى پيش رفت كه امكان تعقيب آن براى كسى وجود 
نداشت و سرانجام چاهى را كه حزب توده براى ديگران ساخته و پرداخته بود، خود بقعر آن سقوط كرد و پرونده 

 .هاى جاسوسى و خيانتش بكشور در تمام عمر حزب گشوده شد
اگر رهبر و يا دستگاه رهبرى كشورى با رهبر حزبى درمورد مسائل : در اينجا الزم است  يك نكته را تذكر بدهم 

عيب و ايراد در اين است كه يك . كشور مشورت و رايزنى بكند، بر نفس مشورت و رايزنى عيب و ايرادى نيست
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به كشور آشكار بوده است، دستگاه رهبرى كشور اش به بيگانه و خيانتش  حزبى كه در طول تاريخ عمر خود، وابستگى
از وجود يك چنين حزبى براى حذف مليون و كسانيكه براى استقالل و آزادى كشور از دخالت بيگانگان تمام عمر 

 .اند، استفاده كند خود را در مبارزه سپرى كرده
 بيان "كتابچه حقيقت"ه نويسنده كرد و بطوريك  آقاى كيانورى با آقاى خمينى و دكتر بهشتى ديدار و گفتگو مى

شما ": گويد پس از ماجراى طبس، در جريان گفتگو ميان بهشتى و كيانورى، بهشتى به كيانورى مى: كند مى
 )104 (" كه البته يكى از آن كانالها، دفتر خمينى بود"اطالعاتتان را به كانالهاى ديگرى غيراز بنى صدر بدهيد

كرد، آقاى خراسانى از طرف حزب توده،   آقاى خمينى و دكتر بهشتى مالقات مى عالوه براينكه خود كيانورى با
. داد روزهاى چهارشنبه در نخست وزيرى با آقاى بهزاد نبوى مالقات و اطالعات و گزارشات حزب را بوى مى

نها را از خود اى عليه مجاهدين بدهد و آ هنگاميكه آقاى خمينى چندين بار به آقاى بنى صدر پيغام داد كه اطالعيه
شما از من جواز قتل آنها را . خواهيد شما اطالعيه نمى: دور كند، آقاى بنى صدر در جواب به آقاى خمينى پيغام داد

اى با آنها  من نه رابطه. اى بدهم و سپس با اينكار به قتل عام آنها بپردازيد خواهيد من اطالعيه شما مى. خواهيد مى
و در ثانى چرا شما به كسانيكه با حزب توده سروسر دارند و . ن عليه آنها اطالعيه بدهمدارم و نه سروسرّى، پس چرا م

فرمائيد كه اطالعيه بدهند و  گيرند، نمى كنند و خط مى مرتب عليه رئيس جمهور كشور و مليون با آنها مشورت مى
 آنها را از خود دور كنند؟

  
  آقاى خمينى و رايزنى با احسان طبرى- 5 

  
دارد، از  اى كه براى آقاى خمينى ارسال مى  بمناسبت پيروزى انقالب اكتبر، آقاى گورباچف طى نامه55ال  در س

آقاى خمينى در پاسخ به نامه گورباچف با آقاى . كند كه به سوسياليسم و پيشبرد آن كمك كند وى دعوت مى
براى اين منظور، احسان طبرى . شود كند و نظر وى را خواستار مى احسان طبرى، تئوريسين حزب توده مشورت مى

برند و وى نظر طبرى را در مورد شوروى و پاسخ نامه به گورباچف خواستار  را در جماران به نزد آقاى خمينى مى
اطالعاتى كه من از درون اتحاد جماهير شوروى و وضعيت نابسامان آن دارم، اگر : گويد احسان طبرى مى. شود مى

 بنويسند و او را به اسالم دعوت كنند، اين نامه در شرايط حاضر و بحران شوروى انعكاس اى به گورباچف آقا نامه
چون اوضاع درون شوروى سخت بحرانى و كشور در حال بهم ريختن است و . كند خوبى در بلوك شرق پيدا مى

چندنفر ديگر تهيه نامه را با همكارى جوادى آملى و . شود لذا دعوت وى به اسالم در زمان حاضر مؤثر واقع مى
آقاى . كنند نويسد و سپس با فرستادن هيئتى به شوروى، آنرا به گورباچف تسليم مى كنند و آقاى خمينى آنرا مى مى

العربى را مطالعه كند و در اين رابطه آقاى  ابى كند كه كتاب ابن خمينى در اين نامه به گورباچف پيشنهاد مى
العربى را توصيه  ابى گويد كه قرآن را مطالعه كند و ابن را آقاى خمينى نمىگويد چ كند و مى اسحاق اعتراض مى آل
 .كنند بهمين علت وى را بازداشت مى. كند مى

 احسان طبرى، چنان براى مقامات جمهورى اسالمى پرارزش و مهم بود كه تمام كوشش خود را براى نجات  جان 
بچه هاى اطالعات و سپاه كه در ارتباط با سران حزب توده . داما آن كوششها مؤثر واقع نش. وى از مرگ بكار بردند

احسان طبرى چندبار سكته كرد و مقامات دادستانى و وزارت : بعداز دستگيرى آنها بودند، براى نگارنده نقل كردند
ء ولى آخرين باريكه سكته كرد، اطبا. اطالعات و سپاه تمام سعى و كوشش خود را در بهبود حال وى بكار بردند

از آنها پرسيدم اينقدر . هرچه كوشش كردند كه جان وى را از مرگ نجات دهند، متأسفانه مؤثر واقع نشد و مرد
با داشتن اطالع وسيع و همه جانبه، وجود وى براى ما بسيار ذيقيمت بود، ولى : وجود او براى شما مهم بود؟ گفتند

 .ه ممكن بود از وجود وى بهره الزم را ببريممتأسفانه زود از دست ما رفت و ما نتوانستيم تا آنجا ك
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  آقاى رفسنجانى و حزب توده- 6 

  
 كمك شايان توجهى به روشن كردن زواياى تاريك و بحرانى اوائل انقالب و  "عبور از بحران" انتشار كتاب  

، بعضى از  خود60آقاى هاشمى در خاطرات سال . چگونگى بسته شدن نطفه ديكتاتورى واليت مطلقه كرده است
نكات تاريك و مبهم آن دوره را آشكار كرده و سرنخ هاى مهمى نيز بدست داده است كه از جمله آنها ارتباط 

 .خودش با سران حزب توده است
 ارتباطات و رايزنى هاى آقاى هاشمى و ساير سران جمهورى اسالمى با سران حزب توده و اعوان و انصار آنها، براى 

زه كافى گويا و حاكى از اين است كه بنيانگذاران ديكتاتورى مطلقه، چسان براى جا انداختن صاحبان خرد به اندا
 .اند كرده   و حذف ميهن پرستان، مليون، آزاديخواهان و استقالل طلبان با حزب توده هماهنگ عمل مى"خط امام"

  ارديبهشت 23 چهارشنبه 

معموال با دادن اطالعات با مسئولين . د و اطالعاتى آوردندآقايان كيانورى و عموئى از رهبران حزب توده آمدن" 
دهيم و دفترشان را آزاد  كنيم، اجازه سفر به خارج به آنها نمى كنند و از اينكه به آنان اعتماد نمى رابطه برقرار مى

 ( كتاب108ص  )".كنيم، گله و شكايت داشتند نمى
  تير27 شنبه 

 ( كتاب206ص  )"هايى  حزب توده آمدند و خواسته هايى داشتند و توصيهآقايان كيانورى و عموئى از رهبران" 
  مرداد11 يكشنبه 

گزارشى از فعاليت ضدانقالبى يك گروه كمونيستى، بنام اتحاديه . كيانورى و عموئى از حزب توده آمدند" 
ت ضدانقالب در مرزهاى كمونيست ها و دادن اسلحه به انشعابيون كردستان از دموكراتها براى جنگ با آنها و حرك

 ( كتاب224ص  )".تركيه با ايران دادند
  شهريور16 دوشنبه 

كيانورى و عموئى از دبيران حزب توده بعنوان يك مالقات فورى و ضرورى آمدند و كارشان سعايت عليه آقاى " 
. آورده بودند( ىبظن قو)حزب توده تصميم گرفته است ايشان را بدنام كند و يك گزارش جعلى . بهزاد نبوى بود

 ( كتاب274ص  )".اندازى دارند، بايد فكرى كرد و ضمناً تقاضاى اجازه فعاليت بيشتر داشتند سياست تفرقه
 آقاى بنى صدر در همان بدو ورود به ايران، بمنظور ايجاد و گسترش بحث آزاد در جامعه، بعنوان روش دست يابى 

حب نظران، در مقابل روشهاى زورمدارى و چماقدارى فعاليت به حل مسائل كشور، از طريق شركت همه جانبه صا
همه گروهها و دسته ها بروند و با : بعداز روبرو شدن با اقبال عامه، آقاى خمينى گفت . اى را آغاز كرد گسترده

بعداز برگزارى چند جلسه بحث در . نماينده ما، آقاى بنى صدر در راديو و تلويزيون بحث آزاد برقرار كنند
لذا جلوى . يزيون احساس اينكه با اين عمل، كفه ترازو به نفع بنى صدر در حال چرخيدن است قوت گرفتتلو

اما براى وانمود كردن اينكه ما با بحث آزاد موافقيم، با كمك حزب . بحث آزاد با شركت آقاى بنى صدر گرفته شد
 .يكى دو جلسه بحث آزاد برقرار گرديد... توده و فدائيان اكثريت و

   خرداد4 دوشنبه 

تلويزيون مناظره آقايان بهشتى، پيمان، كيانورى، فرخ . شام در همان مجلس صرف شد و ديروقت به خانه آمدم" 
 127ص  )".تا ساعت يك و ربع بامداد بيدار ماندم. كرد اللَّه مصباح را پخش مى نگهدار، عبدالكريم سروش و آيت

 (كتاب
  خرداد15 جمعه 
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ها خيلى بى منطق و ضعيف حرف  ها و فدايى اى توده. ناظره ايدئولوژيك را تماشا كردمعصر مقدارى از م" 
 كتاب، شركت كنندگان در بحث، احسان طبرى حزب 127ص  )".  را تعريف كنند"تضاد"زدند، حتى نتوانستند  مى

 (توده، فرخ نگهدار فدائيان اكثريت، عبدالكريم سروش و مصباح حوزه علميه قم
  
 ات و تجربه هاى افراد تواب بويژه بعضى از سران  اطالع- 5 

  
 :رسد  قبل از ورود به اين بحث ذكر دو نكته ضرورى بنظر مى

توان درجه ايمان وى را نسبت به  تا انسان در معرض آزمايش واقعى و ملموس قرار نگرفته باشد، نمى:  نكته اول
غالب انسانها، هنگاميكه در بوته . ، مورد قضاوت قرار دادكند مسائل اعتقادى، ايدئولوژيكى و آنچه را كه بيان مى

اما چون خود و وجدانشان نسبت به اين مردوديت آگاهى دارند، . آيند گيرند مردود از آب در مى آزمايش قرار مى
كنند بطرق مختلف رفقا، همكاران و  براى رضايت خاطر خود و رهايى از درد وجدان و قضاوت مردم، سعى مى

اند بكشانند و در اين راه همراهانى براى خود جستجو كنند تا در  را به گردابى كه خود در آن غرق شدهديگران 
 .نتيجه از شدت درد و رنج و نيز مالمت ديگران نسبت بخود بكاهند

در هنگام روبروشدن با سختى و مصيبت، بويژه اگر آن سختى با ترس .  سختى و مصيبت يكى از موارد آزمايش است
ن شده باشد، كمتر كسى قادر است از آن جان سالم بدر برد، مگر آن معدود كسانيكه قبال خود را از غالب عجي

 .وابستگى ها تزكيه كرده باشند و بصورت مجسمه ايمان و اعتقاد نسبت به رفتار، كردار و گفتار خود در آمده باشند
در . خت ترين موارد ابتالء و آزمايش انسان است ايكه جاى بحث آن اينجا نيست، زندان يكى از س  بداليل عديده

زندان، بويژه زندان رژيمهاى نوپاى انقالبى، بدالئل زير بسرعت خالء و سستى ايمان نسبت به آنچه كه قبال اعتقاد 
 .شود كرده است، ظاهر مى داشته و يا بيان مى

  وجود جو ترس و وحشت-  

  وجود شكنجه و ارعاب-  

 هاى يكطرفه  ده وجود اطالعات و دا-  

  وجود انواع و اقسام دامها-  

  اطالع داشتن و يا فاش شدن بخشى و يا همه اسرار زندانى-  

  وابستگى هاى زندانى به بسيارى از چيزها-  

.  همكارى، رايزنى و دادن اطالعات زندانى به زندانبان و مأموران اطالعاتى از جمله آثار ظهور اين پديده است
كند، كه ترس همه جانبه بر   زمانى بصورت واقعى ظهور قطعى پيدا مى"ساش"ا عوامل سازمانهاى همكارى زندانى ب

 .زندانى مستولى شده باشد
 هنگاميكه ترس به شكلى برزندانى غلبه كرد و وجود او را فرا گرفت، غالباً زندانى بجاى پيداكردن راه حل غلبه بر 

كند، فرار از ترس است كه با توجيه هاى مختلف نيز پشتيبانى  ترس، سريعترين راه حلى كه بذهن وى خطور مى
كه بيرون آمدن از اين - در نتيجه همكارى با عوامل دادستانى و گرفتار آمدن در دام مأموران اطالعاتى . شود مى

 تنها راه حل، فرار وى از ترس - دام همراه با شخصيت زدائى كامل زندانى و تخليه كامل اطالعات همراه است
. شود نسخه يكسانى براى همه زندانيان صادر كرد كه اگر در دام گرفتار آمدند، چنين و چنان كنند البته نمى. ستا

اما تجربه نشان داده است كه با وجود همه مسائلى كه ذكر شده است، احزاب، دسته ها و گروههاى مختلف در 
وحتى در . سلكى و مرامى خود عمل خواهند كردهنگام مواجه شدن با گرفتارى، تا حدودى با توجه به راهنماى م

هاى خود با عوامل دادستانى از آن استمداد خواهند گرفت و خالصه در  رابطه با همكاريهاى اطالعاتى و رايزنى
جستجوى پيدا كردن راه حل ايدئولوژيكى و عقيدتى براى توجيه همكارى خود با مقامات دادستانى برخواهند آمد 
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 وجدان و زدودن آثار شرمسارى نزد همبندان و توده مردم و دوستان و همكاران خود، به وسپس براى آسودگى
خواهند ... همكاريهاى خود، جنبه عقيدتى و ايدولوژيكى نظير كشف حقيقت، بازگشت به اسالم، بازگشت به مردم و 

 .داد
گروهها، ... گشته ويا به ظاهر برگشته وپرونده هاى بازجوئى و اطالعات و تجربه زندانيان تواب منفعل بر:  نكته دوم

ترين و سرشارترين منابع انتقال تجربه و روشهاى مختلف شكنجه  ، غنى"ساش"براى سازمانهاى ... احزاب، تشكيالت و
. باشند هاى مختلف سازمانهاى متبوعه خود مى حامل بهترين اطالعات و تجربه... غالب افراد تشكيالتى، حزبى و. است

نحوه عضوگيرى، : هايى از قبيل  هوادار سازمان، تشكيالت و يا حزبى، كم و زياد حامل اطالعات و تجربههر عضو و يا
نحوه نفوذ در ارگانها و اشخاص صاحب نفوذ، نحوه جذب افراد بخود، چارت تشكيالتى اعضاء مؤثر در تشكيالت، 

اعضاء، نقاط قوت و ضعف اعضاء، اهرمهاى قدرت در سازمان و يا تشكيالت، روشهاى مختلف حفظ و نگهدارى 
هاى سازمانى براى اعضاء منفعل و خاطى و تخلفات تشكيالتى، ارتباطات مختلف، طرز تفكر و عقيده، حذف  تنبيه

فيزيكى و غيرفيزيكى افراد مزاحم و خطرناك خودى و بيگانه است كه اين اطالعات و تجربه ها كمتر در جاهاى 
اين نوع .  اين قبيل اطالعات و تجربه ها بسيار ارزشمند است"ساش"سازمانهاى ديگر قابل دسترسى هستند و براى 

ها، در نظر و عمل، روى آنها كار شده و در طول زمان وسيله اعضاء و هواداران سازمان و يا  اطالعات و تجربه
گروههاى هاى بازجوئى متهمين سياسى  بدين جهت پرونده. تشكيالت، كاربرد عملى آن به اثبات رسيده است

اى است كه در اختيار سازمانهاى اطالعاتى قرار دارد كه در موارد  بهترين منابع حاضر و آماده... مختلف، شخصيتها و
مختلف مورد بهره بردارى قرار خواهند گرفت و اختصاص به يك دسته و يا حزب خاصى ندارد و يك مسئله عمومى 

 .و همگانى است
 را "ساش"گى انتقال برخى از اطالعات و تجربه هاى زندانيان با عوامل سازمانهاى  بعداز ذكر اين دو نكته به چگون

 .پردازيم در دو قسمت مختلف حزب توده و ساير سازمانها و تشكيالت مى
  
  زندانيان حزب توده و انتقال تجربه- 1 

  
 1320 نفر در مهرماه 53ه  همانگونه كه در پيش آمد، حزب توده از بقاياى كمونيستهاى سابق و بويژه غالب گرو

بردند، براى جلب افكار رژيم و ايجاد موقعيت   نفر، هنگاميكه در زندان بسر مى53گروه . رسميت خود را اعالم كرد
 دادند و چندين شماره از آن نيز وسيله "رجعت"اى بنام  براى خود در آن دوران در زندان، پيشنهاد انتشار مجله

 . اين اولين پيشنهاد زندانيان به دادستانى از اين نوع استزندانيان انتشار پيدا كرد و
 در بازجوئى هاى خود اطالعات وسيعى از كارها، اعمال وروش 1336 سروان خسرو روزبه، پس ازدستگيرى در سال 

اين اطالعات عالوه براينكه شامل اطالعات تشكيالتى، نظامى، . حزب توده را در اختيار مقامات دادستانى گذاشت
خسرو روزبه به تشريح . آمد رهنگى و ترورهاى حزب بود، در هر زمينه بيانگر روشهاى كارى حزب نيز به حساب مىف

پردازد، كه در مجموع روشهاى مختلفى از حذف فيزيكى افراد  و توضيح چگونگى شش ترور مختلف وسيله حزب مى
 بعدى جهت حذف مخالفين خود استفاده دهد كه طبعاً از بعضى از آن روشها، رژيم و رژيمهاى را توضيح مى
جمعا شش قتل توسط سازمانهاى حزب توده ايران صورت گرفته است كه مقتولين ": گويد روزبه مى. خواهند كرد

 )105. ("محمد مسعود، حسام لنكرانى، محسن صالحى، داريوش غفارى، پرويز نوائى و آقابرار فاطرى: عبارتند از
  
نامه مرد امروز را به ضرب گلوله بقتل رساندند وسپس قتل وى را به گردن رژيم شاه  محمد مسعود، مدير روز- 1 

شود  دهد كه چگونه مى اين قبيل قتل ها نشان مى)  106. (انداخته و از آن بهره بردارى سياسى و تبليغاتى كردند
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هم : هره بردارى كردشخصيتى را ترور كرد و سپس قتل را به گردن دشمنان خود انداخت و از آن در دو جهت ب
 .خود از ّشر وى آزاد خواهند شد و هم قتل را به گردن دشمنان خود خواهند انداخت

اطالعات وسيعى در باره چاپخانه و .  حسام لنكرانى كه از افراد نزديك به كميته مركزى حزب توده بود- 2 
گروه ترور ابتدا "ود تلقى كرد هنگاميكه حزب وى را يك عنصر خطرناك براى خ. سازمانهاى مختلف حزب داشت

 با پتكى كه قبال تهيه كرده بود به "آرسن"اى كه براى ترور وى اجاره كرده بودند بردند و در آنجا  وى را به خانه
بعد دو سه ضربه ديگر زد و بكمك عباسى نيم تنه بااليش را توى گونى . مغزش كوفت و حسام بالفاصله بيهوش گرديد

نيمه شب هنوز صداى ناله حسام قطع نشده بود، عباسى دسته كلنگ دو ... ل آشپزخانه منتقلكردند و جسد را بداخ
سرى را بدست گرفت و يك سر آن را روى گونى بر روى گردن حسام گذاشت و فشار داد تا نفسش بكلى قطع 

 )107 (".گرديد
ى گذاشتن و تا نيمه هاى شب وى را در  آيا اينگونه جنايات، با پتك بر سر كسى كوبيدن و نيم تنه بااليش را درگون

حال جان كندن رها كردن و سپس با يك سركلنگ دوسره از روى گونى بر گلوى وى تا قطع كامل نفس وى فشار 
 وارد كردن، همان هائى نيست كه در رژيم جمهورى اسالمى نظير آن واقع شده است؟

چون از سازمان كناره گيرى كرده بود و عده زيادى  پرويز نوائى عضو سازمان جوانان حزب توده بوده است و - 3 
كرده، حزب وى را  شناخته و بنا بگفته روزبه، در ركن دوم ارتش با فرماندار نظامى كار مى از افراد سازمان را مى

گروه ترور نيز او را ربوده و در اتومبيلى سوار كرده و با . عنصر خطرناك تلقى و فرمان قتل وى را صادر كرده بود
 )108. (اند خفه كردن و برسرش كوبيدن، وى را بقتل رسانده

 داريوش غفارى، آقابرار فاطرى و محسن صالحى هرسه عضو حزب بوده و چون سروان محمد پوالد - 6  و �4 5 
كنند، حزب آنها را عناصر  دژ، گزارش داده بود كه اينها با ركن دوم ستاد ارتش ارتباط دارند و همكارى مى

 )109. (كنند قى كرده و حكم ترور آنها را صادر كرده و گروه ترور نيز حكم را اجراء مىخطرناك تل
دهد كه از هر مخالفى كه احساس خطر شد بايد وى را   آموزش مى"ساش" اين قبيل قتلها و ترورها، به سازمانهاى 

به . از اتهام منتسب به خود نيستبراى بقتل رساندن، هيچ نيازى به دادگاه و حتى حضور خود در دفاع، . بقتل رساند
صرف اينكه مأمور مورد اطمينان، گزارش داد كه فالن و يا بهمان شخص عنصر خطرناكى است، بايد از صحنه حذف 

 . و كشته و نابود شود

 :كند هاى مختلف ربوده شدن او اشاره مى  خسرو روزبه در مورد برنامه اجرا نشده ربودن سرهنگ مبصر، به نقشه
هيه كردن كاميون اسقاطى و سپس عمداً آنرا با اتومبيل سرهنگ مبصر تصادم دادن و ربودن وى وسيله  اول ت

دوم تلفن منزل را قطع كردن و نيمه شب به منزل ريختن و ربودن و سپس . اند افرادى كه قبال آماده شده
اى  رسهاى عملى و تجربه شده، بمثابه د"ساش"براى سازمانهاى ) 110(همه روشهاى توضيح داده شده . فراركردن

است كه در مواقع الزم با تكميل و تركيب كردن چندين روش با هم درجهت دست يابى به روشهاى پيچيده تر 
 .تواند مورد استفاده قرار بگيرد مى

، بجز 1362 در مورد چگونگى انتقال تجربه زندانيان حزب توده بعداز دستگيرى سران و فعالين آن در سال 
 از احسان طبرى كه در آن كارنامه حزب قبل و بعداز "كژراهه"هاى تلويزيونى سران حزب و كتاب  مصاحبه

كتابچه "اما . پيروزى انقالب به نقد كشيده شده است، چيز ديگرى از جانب جمهورى اسالمى انتشار پيدا نكرده است
ها وهمكاريهاى  ست و حكايت از رايزنى، حقايق زيادى را در اين رابطه در معرض افكار عمومى قرار داده ا"حقيقت

. شود بسيار گسترده سران و فعالين حزب توده با مقامات جمهورى اسالمى دارد كه در ذيل بچند مورد آن اشاره مى
 :"كتابچه حقيقت"بنا به گفته 
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  ارديبهشت، قسمتهايى از7اواسط روز .  ارديبهشت، دستگيرى مرحله دوم انجام شد6 شب، 12 از ساعت " 
پرتوى را پيش كيانورى . دهند هاى كيانورى و عموئى و به آذين را براى برخى از دستگيرشدگان نشان مى مصاحبه

ايم كه هيچ چيز را از  ما در اينجا به اين نتيجه رسيده: گويد برند و كيانورى با سفارش قبلى بازجوها به او مى مى
اكثريت افرادى كه به دنبال ضربه دوم ارديبهشت . كند ه مىو به بيان واقعيات توصي. جمهورى اسالمى مخفى نكينم

چرا كه اعترافات اصلى صورت گرفته بود و در عين حال اين .  دستگير شدند، زياد در معرض شكنجه قرار نگرفتند62
ه جو عمومى در زندان، جو روحي. افراد اصال روحيه خوبى براى مقاومت عدم انجام مصاحبه يا عدم اعتراف نداشتند

بطوريكه اكثريت مطلق اين افراد ضمن اعالم توبه، مسائل خطرساز را از خود . تسليم وشكست و عدم مقاومت بود
همه آنها در اين فكر بودند كه گليم خود را از آب بيرون كشند و . انداختند كردند و به دوش ديگرى مى دور مى

 عبدالحسين آگاهى و تقى ده منش كه در مراحل اوليه به جز. براى آنها، جان ديگر رفقا و موقعيت حزب مطرح نبود
بازجوئى شهيد شدند، تمامى افراديكه در ضربه اول دستگير شده بودند، حاضر به مصاحبه شدند و بجز رحمن هاتفى 

اما . كه در مراحل بازجوئى شهيد شد، تمامى افراديكه در ضربه دوم نيز دستگير شده بودند، حاضر به مصاحبه شدند
 .وها از همه افراد مصاحبه نگرفتند و در تلويزيون سراسرى نيز مصاحبه افرادى را كه معروف بودند پخش كردندبازج

در واقع طى يك نامه به . دهد  در زندان پيشنهاد ميزگرد را در همان ماههاى اول، شخص كيانورى به بازجوها مى
 :دهد آنها دو پيشنهاد مى

 .ر شود و تاريخ و تخلفات حزب بررسى شود ميزگردى از رهبران حزب برگزا- 1 
 ميزگردى از تمام رهبران چپ در ايران تشكيل شود كه در رابطه با تاريخ چپ و ماركسيستها بحث شود تا ريشه - 2 

 )111 (".جريان ماركسيستى و چپ در ايران از بين برود
 :گويد مى  كتابچه حقيقت در مورد بازجوئى  و تخليه كامل اطالعاتى

همه . ر مراحل بازجوئى ها در يك سال اول، رهبران حزب همه اطالعات خود را دادند و كامال شكسته شدند د" 
تمامى كادرها، افراد زير مجموعه خود را معرفى . افراد، اطالعاتى را كه در اختيار داشتند به بازجوها ارائه دادند

حتى تا چند هفته بعداز دستگيرى ضربه دوم، بسيارى از . چگونگى قرارهاى خود را گفتند و سرقرار نيز رفتند. كردند
يكى از علتهاى اصلى، ضعف روحيه ناشى از مصاحبه رهبران ويژه مصاحبه عمومى . پائينى ها سر قرارها دستگير شدند

 ".پس از اين مصاحبه، خيلى ها داوطلبانه اعالم كردند كه اطالعات خود را مى دهند. بود
 :كند شوند اشاره مى دانند اعدام مى افراد شكسته و اغفال شده در حاليكه مى جزوه بدرستى به روحيه 

 نفر از سازمان نظامى 13، در دادگاه نظامى، 62در اواخر سال . شود  در بيدادگاههاى فرمايشى محاكمات آغاز مى" 
 نفر تأييد و به 10اعدام حكم . شود حكم اعدام سه نفر معزّز، شجاعى و مغازه تأييد نمى. گيرند حزب حكم اعدام مى

 نفر را به حسينيه زندان اوين 10قبل از اجراى حكم اعدام، اين . نويسند وصيتنامه مى. شود همه آنها ابالغ مى
. شوند دانند ساعتى بعد اعدام مى اين در حالى است كه همه آنها مى. آورند كه براى ديگران سخنرانى كنند مى

. كند عطاريان اظهار ندامت و توبه مى. دانسته است مسئله جاسوسى در ميان است گويد نمى كند ومى افضلى گريه مى
جهانگيرى سخنان مفصل و انتقادى در رابطه با مناسبات درون جامعه . كند كبيرى از كار خود اظهار تأسف مى

فته و اعالم بقيه افراد سخنى نگ. نمايد كند و نسبت به حزب توده و شوروى موضع گيرى انتقادى مى شوروى مى
 )112 (".كنند حرفى ندارند مى

 .كنند  سپس دقايقى بعداز سخنرانيها، آنها را اعدام مى
كند كه با  پردازد و اشاره مى  كتابچه به چگونگى روند تغيير شرايط زندان بر اثر مساعى و كوشش آقاى منتظرى مى

 مجاهدين و نيروهاى چپ به موضع خود باز شرايط جديد و از بين رفتن جو ترس و وحشت در زندان اكثر توابين
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گردند كه نتيجه اين روند، تغيير مجدد مديريت زندان بمنظور ايجاد مجدد جو رعب و وحشت است و اقدام به  مى
 .شود كنند كه خبر اعدامها، باعث رعب دوباره و تضعيف روحيه زندانيان مى اجراى احكام اعدام مى

ممكن است بقيه را هم اعدام : كنند كنند واظهار مى  پناه با رئيس شعبه صحبت مى سرانجام جودت، گالويژ و قائم" 
در اين شرايط بين جودت و پرتوى . اى كه سرموضع هستند صحبت كنيم پس اجازه بدهيد ما با افراد توده. كنند

ها را به عموئى و شود و جودت هم اين پرونده  نمونه هاى پرونده هاى بازجوئى به آنها داده مى. شود گفتگو مى
دهد تا با نشان دادن مسائل درونى بازجوئى و برخى مطالب ارائه شده، بويژه بازجوئى كيانورى به  حجرى نشان مى

كيانورى به . ها، آنها را بيشتر به سمت تحقيق و فرار از خطر جلب كند آنها و وجود برخى مسائل زشت در اين پرونده
 به او يك اطاق بدهند و هركسى را كه سرموضع است از هر گروهى باشد پيش او دهد كه شعبه دادستانى پيشنهاد مى

بطور نوبتى افراد . كند در اين سناريو نيز، مريم نقش منشى كيانورى را ايفا مى. بياورند تا با آنها صحبت و قانعشان كند
 ).113 ("...آورند را پيش او مى

دهد و در اين ميزگرد از طبرى  رتيب ميزگرد كل جريانات چپ را مى باالخره بنا به گفته كتابچه حقيقت، دادسرا ت
 :شود نيز دعوت مى

 از حزب توده ايران طبرى، كيانورى، جودت، بهزادى، گالويژ، هادى پرتوى، معزّز و عباس خرسند در ميز گرد " 
 دقيقه 20و (  نيمهدر دو بخش يك ساعت و) ساعت 3هرجلسه . شود  ميزگرد شروع مى66از آبان . كنند شركت مى

 ساعته به 3 جلسه 16 ساعته به حزب توده و 3 جلسه 37. استراحت بين دو بخش همراه با فيلمبردارى تلويزيونى
 ".كند گروههاى ديگر اختصاص پيدا مى

و ( بيژن شيروانى)و فدائيان خلق اكثريت ( اكباتانى، مسعود فراستى و محسن خاتمى) نفر 3از گروههاى رنجبران " 
پدرام رهبرى و على ) نفر 2 فدائيان خلق اقليت يك نفر و گروه اشرف دهقانى يك نفر، از اتحاديه كمونيستها از

مجرى . كنند و از كومله يك نفر و از سهند يك نفر و از حزب كمونيست يك نفر، در ميز گرد شركت مى( كاشانى
 ".ميزگرد نيز حاج ناصر است

كژراهه كه منتشر شده )اج و لكنت زبان در اثر سكته، ناچار است از كتابش به علت كسالت مز:  گويد  طبرى مى" 
اگر .  درصد كتاب را كه راجع به مسائل مطروحه در ميزگرد است مى خواند80در طول ميزگرد . استفاده كند( بود

 را خود شوند كه كتاب كژراهه جالب آنكه بعدها برخى به دروغ مدعى مى. دهد شود پاسخ مى سئواالتى هم مى
 )114 (".اند طبرى ننوشته و مأموران برايش نوشته

كنيد كه چگونه اطالعات وسيع ذى قيمت دست اول و   با توجه به مسائل مطروحه در اين قسمت، مالحظه مى
گيرد و اين سازمانها، تجربه، اطالعات و   قرار مى"ساش"روشهاى تجربه شده، مفت و مجانى در اختيار سازمانهاى 

گيرند و با تكميل ظريفتر و پيچيده تركردن،  مورد نياز دستگاه ديكتاتورى را، از افراد مخالف خود مىروشهاى 
 .برند مجدداً آنها را عليه خودشان بكار مى

  
       

  انتقال اطالعات و تجربه زندانيان ساير سازمانها و تشكيالت به- 2 

          جمهورى اسالمى

  
ه موضوع انتقال اطالعات و تجربه زندانيان ساير گروهها و تشكيالت به جمهورى اسالمى  در اينجا قبل از اينكه ب
باوجوديكه كم و زياد در بعضى از بخشهاى . اى را در مورد ترس خاطرنشان اهل خرد كنم بپردازم، الزم است نكته

 سخن بميان آمده و كتابهائى نيز در اين نوشتار جسته و گريخته از ترس و اثر آن بر انسان، بويژه انسان اسير و در بند
انسانى كه با ترس دست به گريبان : شود چنين خالصه كرد اين مورد به نگارش در آمده است، حاصل همه آنها را مى
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. دهد كه او را به سويى برانند شود و اجازه مى او آرام و قرار ندارد به هرسوئى رانده مى. است ديگر خودش نيست
كند و فرار از واقعيات، عكس  رس به سر مى برد، فقط از روى اتفاق و تصادف منطقى عمل مىكسى كه در حالت ت

اما تفاوت حزب . شناسد و نگاه به زندانى از منظره ترس، حزب توده و غير توده نمى. العمل يك چنين انسانى است
 : توده با ساير سازمانها و تشكيالت و اشخاص در كشور ما در اين است كه

زب توده متشكلترين و منسجم ترين سازمان و تشكيالت ايران در قرن اخير است و در واقع حزب توده، مادر  ح- 1 
 .آيد ساير سازمانها و تشكيالت بويژه سازمانهاى چپ و چپهاى اسالمى بشمار مى

يست  حزب توده سازمانى پيچيده، تودرتو و وابسته است، مستظهر به كمك هاى مادى و معنوى حزب كمون- 2 
 .شوروى و سازمانهاى اطالعاتى و تجربه هاى عملى حزب مادر است

 بلحاظ فرهنگى، حزب توده مسلح به ايدئولوژى قدرت و حفظ و استقرار آن و مجهز به روشهاى استالينيستى - 3 
اما ساير سازمانها و . حذف، براى از پاى درآوردن مخالفان خود و بوجود آوردن يك ديكتاتورى متمركز است

و از اين نقطه نظر، بسيارى از روشهاى شكنجه و از . اند تشكيالت داراى يك چنين پشتوانه تشكيالتى و تجربى نبوده
 مورد استفاده قرار گرفته است، همان "ساش"پاى در آوردن مخالفان در جمهورى اسالمى كه بوسيله سازمانهاى 

زين شده وبا ذائقه غارتگرى و زمينه هاى فرهنگى روشهاى تجربه شده بلوك شرق است كه به رنگ و لباس مذهب م
 .ملوك الطوايفى حكام سلطه گر، بشكل وشمايل خودى درآمده است

 زندانيان بطور عموم و زندانيان عضو و يا هوادار سازمان و يا تشكيالتى بطور اخص، بهترين منبع سرمايه براى انتقال 
 سال و اندى خود را در زندانهاى جمهورى 5 رابطه تجربه نگارنده در اين.  است"ساش"تجربه به سازمانهاى 

ام و جاى جاى روشهاى مختلف از پاى درآوردن  اسالمى در جلد اول كتاب جمع آورى و برشته تحرير در آورده
ام و برگشت به آن مطالب دوباره در  زندانى، شخصيت زدائى كردن، حذف فيزيكى و غير فيزيكى وى را يادآور شده

 .هايى از آن اشاره خواهم كرد اما به نمونه. ل آور خواهد بوداينجا مال
. ام  قبال تفاوت زندان و زندانى و زندانبان را در يك رژيم نوپاى انقالبى و رژيم فرسوده غير انقالبى يادآور شده

 : اينك وقت آنست كه به اين نكته اشاره كنم

بصورت يك سيستم درحكومتى شيوه كار شود، بسيار  هنگاميكه تحميق كردن مشروعيت قانونى بخود بگيرد و 
هر حركتى، تحت . اى بس دشوار و سنگين خواهد بود شود و مقابله با يك چنين دستگاه تحميق كننده خطرناك مى

شود و  لواى مقابله با حكومت قانونى و مشروع  يا برهم زدن امنيت اجتماعى و يا براندازى، بشدت در هم كوبيده مى
و اين يكى از . دهد شود كه عزيزترين ياران خود را از دست مى  قدرت و حفظ آن بجائى كشيده مىگاه دامنه

هنگاميكه بتى . گردد شود و آن بت مركز ثقل انقالب مى اثرات رژيمهاى انقالبى است كه در آن بتى ساخته مى
مانيكه اين ستاره و يا بت پابرجاست ساخته شد، كارپذير كردن و تحميق توده را قطعاً به همراه خواهد داشت و تا ز

در يك چنين حالتى، توده فكر و منطق خود را مثل اينكه از دست . به هركجا كه او اراده كند، توده را خواهد برد
و تا آن بت و يا مركز . او كوركورانه، گوش به فرمان بت و يا ستاره خويش است و به دور او مى چرخد. داده است

 چرخش در داخل و خارج از زندان همچنان ادامه خواهد داشت و دستگاههاى تبليغاتى ثقل پابرجاست، اين
بنابراين كمتر كسى در داخل زندان جرأت . همگانى و قوه سركوبگرى كه ايجاد كرده، آنرا استمرار خواهند بخشيد

 ارزيابى مجدد قرار بدهد و از كند كه به رهبر انقالب خرده بگيرد ويا خود انقالب را مورد انتقاد و و جسارت پيدا مى
پندارند و بيش از آنكه به محتواى  چرا كه غالب زندانيان بهرحال خود را انقالبى مى. زواياى مختلف به آن بنگرد

درونى شعارها و ا هداف نظر داشته باشند، به ظواهر و شعارها قناعت خواهند كرد و چون ستاره و يا مركز ثقل 
هاى تند و تيز و دلخواه مردم برانگيخته شده است، از كنه عملكرد واقعى وى و جهتى را انقالب سوار برتوسن شعار

از طرفى چون در تمام طول مبارزه، مبارزين سازمانها و . شوند كه دستگاه رهبرى انقالب اتخاذ كرده است غافل مى
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اند، شعارهاى تند و  ت عادت كردهگروهها غالباً به شعارهاى تند چپ روانه و حل همه مسائل از راه قبضه كردن قدر
دهد، نه تنها با شعارهاى خود مبارزين همسو و همجهت است، بلكه بمراتب  تيزى كه رهبر و يا مركز ثقل انقالب مى

الجرم ظواهر امر چنان است كه مركز ثقل انقالب در عمل و نظر، جهت احقاق حقوق توده . تندتر و حادتر است
 آن طوفان برانگيخته شده و غلبه احساسات، بجز معدود كسانى از كنه واقعيت اشعار در. مردم محروم پيشتاز است

 .كنند پيدا نمى
ام كه اولين گروه زندانى بعدازپيروزى هر انقالبى، اعوان و انصار رژيم گذشته و سازمانهاى   قبال يادآور شده

 قدرت و امكانات بوسيله مردم از پاى در كند كه رژيم گذشته با آن اين گروه چون مشاهده مى. اطالعاتى آن است
آمده است، رژيم جديد و رهبرى آن را برحق تلقى كرده و براى تبرئه خود و اثبات بى گناهى خويش بسادگى 

بويژه مأموران سازمانهاى اطالعاتى كه حامل . آماده هستند كه تجربه ها و اطالعات خود را در اختيار بگذارند
گذارند و هم اسناد و مدارك موجود  اند، هم اطالعات خود را در اختيار مى رژيم گذشتههاى اندوخته شده  تجربه

سازمانهاى اطالعاتى رژيم گذشته و روشها و تجربه هاى بكاربرده شده و چگونگى آنرا براى رژيم جديد توضيح 
بحق و يا به ناحق در مقابل رسد كه  بعداز اين گروه نوبت به انقالبيون وافراد سازمانها و تشكيالتى مى. دهند مى

دستگاه رهبرى قدعلم كرده و در صدد كسب امتياز و يا بدست آوردن قدرت و يا سهم خود از اين خوان به يغما 
گيرد كه در رژيم گذشته به مبارزه برخاسته بودند و خواستار  دودسته اخير غالباً كسانى را در برمى. رسيده هستند

 .ندسرنگونى و يا تغيير رژيم بود
 بلحاظ دستگاه رهبرى انقالب، كسانيكه به هرنحوى نسبت به رهبرى انقالب و اهداف آن اعتراض كنند و يا آنرا 

 .گردند مورد انتقاد قرار دهند، ضدانقالب، ضد مردم و ضد رهبرى تلقى شده، راهى زندانها و يا اردوهاى كار مى
كنند،  با تمام زندانيان غالباً بمثابه دشمنان آشتى ناپذير نگاه مى "ساش" در زندانها نيز، مأموران اطالعاتى سازمانهاى 

اما برعكس زندانيان نسبت به آنان از چنان ديدى ظاهراً برخوردار نيستند و كم وزياد، آنها را بصورت همرزمانى نگاه 
ا را به راه راست كنند كه حاال دچار اشتباه شده و يا مسائلى را خوب درك نكرده و لذا بايد كوشش كرد آنه مى

دانند، كمتر جرأت و شجاعت  از طرف ديگر چون خود را انقالبى و مبارز و انقالب را متعلق بخود مى. بازگرداند
اى به   دارند و حتى چندان عالقه"ساش"ديدن دقيق ظلم و ستمها را وسيله دستگاه رهبرى و سازمانهاى مختلف 

 :ر آنچه كه نسبت به زندانبانان در زمان رژيم گذشته داشتند، ندارندبحث جدى به چشم دشمن با زندانبان خود، نظي
. دادم  زجرى كه من در زندان پس از انقالب كشيدم، در هيچيك از زندانهاى دوره شاه نكشيدم، ولى بروز نمى" 

 سعى اصال. ، سلولى بود كه سعيد محسن در آن بود و خودم هم در دوره شاه در اين سلول بودم10سلول شماره 
. اگر چه خاطره كشى بدترين چيز است. كردم خاطراتم را بكشم كه نتوانم آن نظام را با اين نظام مقايسه كنم مى

كردم چون ايمان داشتم در نظام، جناح بنديهاى زيادى وجود دارد و در اين مورد اتفاق نظر  بهرحال اين كار را مى
مريضها را . كرد ه بود اعدام نكرده بودند و در زندان همكارى مىاالسالمى را كه وزير بهدارى شا شيخ. وجود ندارد

خيلى جگرم آتش گرفت كه يك آدم ضدانقالب و سلطنت . يك روز من را ديد، گفت باالخره توهم آمدى. ديد مى
آقاى احمدزاده بود كه . آنموقع در انفرادى آن طرف ما داريوش فروهر بود. زند طلب به من چنين حرفى مى

همه اينها كسانى بودند كه در مبارزه با شاه خون دل خورده بودند و حاال در زندانهاى انقالب . شنيدم را مىصدايش 
گرفتم قطع  بعداز انقالب عليرغم اينكه من هيچ محكوميتى نداشتم، حقوقم را كه از شركت نفت مى. كشيدند زجر مى

مقايسه اين برخوردها با پيش از انقالب . م قطع كردندكردند و خانم من را هم كه دبير بود اخراج و حقوق او را ه
 )115 (".براى من معنى دار است، اما هنوز هم عالقمند نيستم بيشتر در آن باره بحث كنم
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 تمام هم وغم خود را در جهت بى هويت كردن، شخصيت "ساش" زندانبانان و مأموران اطالعاتى سازمانهاى 
برند و براى رسيدن به اين مقصود  فيزيكى و يا غير فيزيكى زندانيان بكار مىزدايى، ملكوك كردن و سرانجام حذف 

 :كنند در دو جهت عمل مى
ها، استعداد و روشهاى ويژه سازمانى  كنند تمام زندانيان را تخليه اطالعاتى كنند وتمام اطالعات، تجربه  سعى مى- 1 

 .آنان را اخذ و در جهات مختلف مورد استفاده قرار دهند
 با عنايت و تكيه بر همان اطالعات و تجربه هاى اخذ شده از آنان، پس از هتك كردن حيثيتشان، آنان را از - 2 

 .صحنه حذف كنند
هاى باالى سازمانها و تشكيالت  به زندانها، كه   با سرازير شدن دسته ها و  گروههاى اخير و بويژه سران و اعضاء رده

هاى  هاى كوتاه مدت و دراز مدت رده سازماندهى، قرار و مدارها، برنامهها هستند و از  منبع دست اول تجربه
اطالع دارند، ... سازمانى، چارت تشكيالتى، روشهاى مختلف مورد استفاده، تاكتيكها، استراتژى، ايدئولوژى، عقيده و

 با در دست  دست بكار شده، از يكطرف جوترس و وحشت و ارعاب ايجاد كرده و از طرف ديگر"ساش"سازمانهاى 
داشتن بعضى از سرنخها و اطالعات جزئى و يا كلى زندانى، با تكيه بر همان شعارهاى مورد قبول خود آنان در لباس 

خواهند كه حداقل با آنان همكارى كنند و  خدمت به امام، به كشور، به دين و انقالب و جبران مافات، از آنان مى
 به مردم و ارشاد توده محروم، در خدمت آنان بگذارند و از اين اطالعات و تجربه هاى خود را در جهت خدمت

براى نيل به اين مقصود، هم كابوس وحشت و ترس را برسرشان نگاه .طريق دين خود را به كشور و انقالب ادا كنند
 .گذارند اى از اميد ونجات را برايشان باز مى دارند و هم روزنه مى

هاى باالى  افتد در مورد بسيارى از رده و تيره و تار سلول، بسيار كارگر مى اين روش اخير كه در آن جو تنهايى 
بكار برده و از آن نتايج ... سازمانها از جمله حسين سيفيان، فرج اللهى، قاسم عابدينى، اثنى عشرى، حسين روحانى و

 غير مستقيم به آنان وانمود كرده در حاليكه به اينان اعدام تعليقى داده بودند، مستقيم و. اند دلخواه را بدست آورده
اند و توبه شان واقعى است، اميد نجات برايشان  بودند، در صورتيكه با همكارى كردن خود ثابت كنند كه برگشته
و اين انسانهاى مأيوس درمانده، تنها نجاتى كه . وجود دارد و ممكن است مشمول عفو حضرت امام قرار بگيرند

و به همين علت .  با مأموران اطالعاتى و دادستانى و اثبات درستى توبه خود استبرايشان متصور است، همكارى
برند و در اين مواقع، اينان از خود مأموران سازمانهاى  نهايت سعى و استعداد خود را در همكارى همه جانبه بكار مى

و آنچه راكه در توان دارند  در همكارى و دادن پيشنهادهاى مختلف و نشان دادن راه و روش  داغتر هستند "ساش"
 بما ": حسين روحانى به نگارنده گفت. گذارند رسد براى اثبات توبه خود در طبق اخالص مى ويا به ذهنشان مى
اى به آنان  وى با پيشنهادهاى خود به دادستانى خدمات ارزنده. "اند، ولى شايد نجاتى پيدا بكنيم  اعدام تعليقى داده

 :كنم  از آنها در زير اشاره مىكرد كه از جمله به بعضى
آقاى .  توسط دادستانى مركز اجرا شد از جانب وى به دادستانى پيشنهاد شد62 طرح مالك و مستأجر كه در سال - 1 

حسين روحانى به دادستانى پيشنهاد كرد كه براى بدام انداختن مخالفين جمهورى اسالمى، طرح مالك و مستأجر را 
ساس اطالعيه دادستانى مركز، در اين رابطه همه مالكين در تهران موظف بودند كه به اجرا در آورند كه برا

بطوريكه عوامل دادستانى اظهار داشتند، بسيارى از . مشخصات كامل مستأجرين خود را به دادستانى اطالع دهند
 .عناصر گروهها در اثر اجراى اين طرح بدام افتادند

، از حسين روحانى سرچشمه گرفته و به 61ونى دسته جمعى گروهها در سال  پيشنهاد اوليه مصاحبه هاى تلويزي- 2 
كمك بعضى ديگر از زندانيان پرورانده شده و حتى پيشنهاد اينكه چه كسانى را دادستانى وادار كند كه در اين  

 )116. (مصاحبه ها شركت كنند، خود زندانيان داده بودند
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 دادستانى مركز بوسيله زندانيان براى ارشاد مردم و جوانان نا آگاه خارج  از طرف"مشكاة"اى بنام   انتشار مجله- 3 
 )117.(از كشور، پيشنهاد ديگر وى بود كه باالخره سرانجام نگرفت

 بعضى از زندانيان وادار شده، يا خود پيشنهاد كرده بودند كه در كار بازجوئى قادرند كه به دادستانى كمك كنند و 
دادند  شد و يا اينكه غير مستقيم خط مى ها، از بعضى از اعضاء گروهها استفاده مى از بازجوئىدر اين رابطه در بعضى 

چون طبيعى است كه اعضاى گروهها و سازمانها، خود بهتر از . كه مثال از فالن عضو و يا هوادار چگونه بازجوئى شود
فل شوند، در زندان و غير زندان قادرند هر كس ديگرى به خم و چم سازمان و تشكيالت وارد هستند و لذا اگر منع

مهران اصدقى كه طبق اعترافات خودش در مثله كردن .  بكنند"ساش"كمك شايانى در انتقال تجربه به سازمانهاى 
از جمله در مورد جلب .  شركت داشته است، در زندان بكار بازجوئى ديگران پرداخته بود61پاسداران در سال 

 )118. (نتشار مجله مشكاة در حاليكه چشمهايم بسته بود، از من بازجوئى بعمل آوردهمكارى خود اينجانب در ا
 احمدرضا كريمى كه مغزى كامپيوترى داشت، تمام حركات وسكنات و زواياى كار بسيارى از اعضاى سازمان 

شود گفت  ىبابرخوردى كه نگارنده با وى در زندان داشتم، م. مجاهدين را در كامپيوتر ذهن خود ذخيره داشت
كه وى بمنزله تاريخچه متحرك سازمان مجاهدين بود كه از تمام اطالعات و تجربه وى در مورد گذشته سازمان و 

ايكه بتواند التقاطى بودن مجاهدين را  اعضاء و زواياى تاريك آن بهره بردارى شد و عالوه برآن، پيشنهاد تهيه جزوه
 .رود سالمى انتشار پيدا كرد، نتيجه كار وى بشمار مىنشان دهد كه در زندان رژيم شاه و جمهورى ا

 احمد رضا، بعداز آزادشدن از زندان شاه، زندگى نيمه مخفى اختيار كرد و در خوزستان به شغل معلمى اشتغال 
اين گروه ابتدا اطالعات مورد نياز خود را از وى . بعداز پيروزى انقالب بدست گروه غرضى گرفتار آمده بود. داشت

 .شود دهند و در آنجا تخليه كامل اطالعاتى مى ته و سپس او را تحويل زندان اوين مىگرف
 وى در پاسخ به اين سئوال كه آيا شما از طرف ساواك مأمور شده بودى كه دكتر شريعتى را وادار كنى كه با 

من بود كه خوشبختانه ساواك همكارى و يا كنار بيايد، آنرا تكذيب كرد و گفت، اين مورد جزو يكى از اتهامات 
از وى پرسيدم، پس چطور اين مسئله به سرعت در همه . خانم دكتر شريعتى در دادگاه حاضر شد و آنرا تكذيب كرد

جا پخش شد؟ پاسخ داد، نظر به اينكه مخالف سازمان و خط مشى آن بودم و اطالعات فراوانى در مورد سازمان 
ثى و بى اثر سازد با اتهامهاى گوناگون و انتشار آن دست به سمپاشى و داشتم، سازمان براى اينكه اطالعات مرا خن

 .تخريب همه جانبه من زد و اين نيز جزو يكى از آن موارد است
 حسين سيفيان كه از اعضاء با سابقه سازمان مجاهدين و فردسرشناسى در بازار بود، وى را با ماشين سوارى خودش 

وى كه در زمان شاه جزو گروه مجيدشريف واقفى .  شده بود، دستگير كردندكه مقدارى اسلحه نيز در آن جاسازى
و صمديه لباف نژاد بود و بطوريكه خودش نقل كرد يكى از انبارهاى اسلحه سازمان در زمان شاه در اختيار وى بود 

واقفى را در سازمان پس از فاز تغيير ايدئولوژى، شريف . كه فقط سرپرستش مجيدشريف واقفى از آن اطالع داشت
ها را تحويل دهد و چون وى از تحويل دادن آن سرباز زده بود، تصميم به قتل وى  فشار گذاشته بود كه اسلحه

 .گرفته و وى را كشتند
 حسين سيفيان كه در زندان از سازمان بريده و برگشته بود، عالوه بر همكارى، تمام اطالعات خود را نيز در اختيار 

هاى دادستانى نزديك بود كه در  اى به بچه به اندازه. بود و اميد داشت كه مورد عفو قرار بگيرددادستانى قرار داده 
اما هنگام بازگشت از اين مرخصى وى را . اش برود ، يك ماه مرخصى بوى دادند كه پيش همسر و خانواده61سال 

 .اعدام كردند
ى صدر حاكم شده بود و آنها فريب بعضى از حرفها  براثر ترس و وحشتى كه بربعضى از همكاران و دوستان آقاى بن

اند در اختيار  را خورده بودند، بطوريكه خود براى نگارنده نقل كردند، بعداز توبه كردن آنچه را كه اطالع داشته
 از همين دوستان "بنى صدريها"اينجانب اطالعاتى راكه در زندان در مورد .  قرار داده بودند"ساش"سازمانهاى 
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 بدست آوردم، بسيار چشمگير و مهم بودند و با وجوديكه مدير مسئول روزنامه انقالب اسالمى بودم، تاقبل از خودمان
 از اعضاء و "ساش"اى راكه سازمانهاى  بر همين اساس، بنظر نگارنده اطالعات و تجربه. زندان از آنها بى اطالع بودم

ند، از اطالعات و تجربه هاى مطلع ترين و نزديكترين فرد ا هواداران خود سازمانها بدست آورده و جمع آورى كرده
 .سازمان و يا تشكيالتى، بيشتر و دقيق تر است

 "ساش"تعهد داده بودند كه بعداز آزادشدن با ...  براثر مغزشويى، ترس و وحشت، افرادى از هر دسته و سازمان و
 روانى شده و از - د شدن گرفتار بيماريهاى روحى همكارى خود را ادامه دهند كه حتى بعضى از آن افراد بعداز آزا

 .بردند آن رنج مى
  
  اطالعات و تجربه هاى برون مرزى - 6 

  
 از كره شمالى و روسيه كارشناس امنيتى استخدام "ساش" بنا به گفته بعضى از اطالعات و گزارشات، سازمانهاى 

دكتر باهنر در همان اوايل پيروزى انقالب به آلمان بنابر اطالعى كه دريافت كردم هنگاميكه مرحوم . كرده بودند
شرقى سفر كرده بود، در آنجا كارشناسان مختلف از جمله امور امنيتى از روش برخورد خودشان با دشمنان حزب و 

 .ندانقالب و غلبه برآنها، با دكتر باهنر به رايزنى پرداخته و نظر مساعد خود را در اين رابطه به اطالع وى رسانده بود
 عالوه براين، طبق اطالعات يكى از رابطين وزارت اطالعات، در زمانى كه دولت آلمان غربى با جمهورى اسالمى 

باخت، تا سالى قبل از داستان ميكونوس، مأموران امنيتى آلمان، مأموران ايرانى را در آلمان تعليم و  تخت نرد مى
 وزير اطالعات به آلمان كرد، از اين واحدها نيز ديدار بعمل دادند و حتى در سفرى كه فالحيان، آموزش امنيتى مى

 .آورده بود
امنيتى، حزب اللَّه لبنان، بعضى از فلسطينيان، - از اطالعات و تجربه هاى متخصصين اطالعاتى"ساش" سازمان 

ه، بويژه در تا حدودى مورد استفاده قرار داد... هاو ها، سودانى معاودين عراقى، گروههاى شيعى افغانى، سورى
. اطالعاتى اينان سود جسته است- طراحى و اجراى قتل ها و ترورهاى خارج از كشور، از كمك نيروهاى امنيتى

 با كشورها و گروههاى خارج از كشور در خور "ساش"تفصيل و نحوه كار، حدود و ثغور همكاريهاى سازمان هاى 
 .اطالعات دقيق و تحقيق جداگانه است
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  حاصل سخن 

  
 با برقرارى جو سانسور و خفقان و يورش به تمام بنيادهاى آزاديخواهى و حقوق فردى و اجتماعى بوسيله متوليان 

ين ابعاد واليت مطلقه، گروه گروه و دسته دسته مردم سرازير زندانهاى انقالب شدند و پديده نوظهور تواب با چن
با گسيل تّوابين به . وسيع و شكل و شمايلى كه در تاريخ كشور ما سابقه نداشته، براى اولين بار بوقوع پيوست

سبب چيست كه : ها واعتراضها عليه خود، بمرور اين سئوال در اذهان بسيارى مطرح شد تلويزيون و انجام مصاحبه
چه روشهايى اعمال شده است و آن روشهاى شكنجه . شوند  مىدسته دسته زندانى، ظاهراً آماده اعتراف عليه خود

چه اثراتى بر روى متهمين و زندانيان داشته است كه اينچنين آنها را بيك عنصر كارپذير، در دست عوامل اطالعاتى 
اين سيستم شكنجه بى سابقه با اين وسعت پيچيدگى و كارآيى از كجا منشاء و سرچشمه گرفته . تبديل كرده است

 ست؟ چگونه تحول و توسعه پيدا كرده و ساختار آن  شكل گرفته است؟ا

 . در جستجوى پاسخهايى مناسب براى يك چنين سئوالهايى است كه اين نوشتار پديد آمده است
 بدون شناخت درست زمان و پديده نوظهور انقالب و بازگشت به آن دوران هيجان و طوفان زده با ارزشهاى حاكم 

 آن جو در بخش وسيعى از مردم و بدون توجه به جايگاه ويژه و مسئوليت خطير و منحصرى كه پذيرفته شده در
 انقالب جهت تغيير و ساختن تاريخ كشور و جهان براى خود قائل بوده و يا بوى چنين "ستاره" و يا "مركز ثقل"

ژه و مسئوليت خطير در ذهن آن جايگاه وي. اى قابل شناسايى درست نخواهد بود القاء شده است، يك چنين پديده
 انقالب چنان عظيم و بزرگ است كه براى حفظ و خدشه ناپذير شدن آن، كشت و كشتار، "ستاره" و يا "مركزثقل"

 .كند آيد، بلكه گاه انجام آن ضرورت نيز پيدا مى ها نه تنها چيزى بحساب نمى ظلم و ستم و ويرانى
جديدى نيز بر مركز ثقل انقالب حاكم شده كه در مقايسه با  در شرايط جديد بوجود آمده، همزمان ارزشهاى 

ارزشهاى گذشته كه گاه و بيگاه و تا قبل از سوار شدن بر موج انقالب و تثبيت نقش رهبرى منحصر بفرد، از زبان وى 
اكنون كه وى در مصدر خدايى نشسته و نقش خدايى و اهورايى براى . شده است، بكلى متفاوت است جارى مى

و بدين . اى به آن وارد نكنند داند كه به اين نقش ويژه اشعار داشته و خدشه قائل شده است، همه را موظف مىخود 
هركه به اين جايگاه ويژه و نقش . دارد جهت است كه امر ونهى از اعمال و نظريات خود را از احدى روا نمى

 .اى وارد كند، بايستى به شدت منكوب گردد اهورايى وى خدشه
شويى افراد و كل جامعه در حال جوشش و غليان به منظور ايجاد جوترس و وحشت در درون و برون زندانهاى  مغز

انقالب، از مهمترين عوامل برقرارى جو خفقان و سانسور شديد و گسيل به زندانها و واداشتن آنها به توبه و اعتراف و 
 . عقايد خود استانجام مصاحبه هاى كذايى عليه خود و به نقد كشيدن افكار و
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 انقالب به منظور ساختن بهشت موعود ذهنى خود، با كمك اهرمهاى قدرتى " بت " و يا " ستاره "، " مركزثقل " 
اند، بجز معدودى از افراد وابسته و نزديك  كه يكى پس از ديگرى همه اقشار مردم بدست خود در اختيارش گذاشته

 .رج خواهد ساختبه حلقه اسرار خود، ديگران را از صحنه خا
 پديد آمدن اغتشاش در معيارهاى ارزشى و ارزيابى و قلب معيار تشخيص حق و باطل در مردم، نسبت به اعمال، 

دهد كه با تكيه بر   امكان مى"ساش"گفتار و كردار مركز ثقل و آنچه كه برجامعه حاكم گشته است به سازمانهاى 
اى به منظور حفظ و نگهدارى بهشت ظاهراً ساخته شده  رتو و پيچيدهاوامر و نواهى رهبرى به ايجاد سازمانهاى تود

هاى مختلف، هر منتقدى را از صحنه خارج سازد و در اين امر ظاهراً جز از  دست بزند و با طرح و اجراى برنامه
كار به دستگاه رهبرى، از هيچ ارگان قانونى و غيرقانونى و يا شخصيتهاى ديگر حرف شنوايى نخواهد داشت و حتى 

كشد كه گاه خود مركز ثقل نيز در چمبره آن سازمانهاى پيچيده و تودرتو كه با مجوز و اشاره خود وى  آنجا مى
 .گردد ساخته شده است، اسير و محاصره مى

هاى   گشته و در اين راستا، از همه تجربه"ساش" شكنجه با تمام ابعاد آن، ركن ركين اين سازمانهاى نوبنياد 
 .كند شابه گذشته و متخصصين درجه اول آنها، در خفا و علن استفاده كرده و مىسازمانهاى م

 از طريق زدوبند و خط گرفتن از اشخاص، گروهها و يا كشورهايى كه اگر كسانى، خارج از حلقه اسرار رهبرى به 
فر مورد خشم و غضب آنها نزديك شوند و يا نامى از آنها بر زبان جارى سازند، تحت عنوان خطاى بزرگ و ذنب اليغ

 .دستگاه رهبرى قرار خواهند گرفت و بعنوان عوامل بيگانه و خائنين به كشور و ملت، از صحنه خارج خواهند شد
 مبارزه با يك رژيم فرسوده كه مشروعيتهاى مختلف خود را از دست داده و رهبرى آن در افكار عمومى داخلى و 

 مرداد وحمايت  28امريكايى -ر شد، گرديده و با كودتاى انگليسىخارجى، ملقب به عناوينى كه در فصل اول ذك
همه جانبه آنان برسرپا مانده است، خيلى ساده تر و مايه افتخار غرور وسربلندى هر مبارزى است تا مبارزه با يك 

 گسترده رژيم انقالبى اسالمى نوپا و با مشروعيتهاى همه جانبه و منحصر در نوع خود و با برخوردارى از حمايت
 .اى، با آن عناوين و القاب مقدس الهى اى و نيز داشتن رهبر توده توده

 براى يك چنين رژيمى از پاى در آوردن مخالفين خود بدون اينكه آب از آب تكان بخورد و صدايى از كسى 
  در جوى كه حاميان و عالقمندان و تعقيب كنندگان خطوط فكرى. بيرون آيد، امرى چندان مشكل نيست

آيند و داشتن كتاب و يا نوارى  مجرم به حساب مى... دكترمحمد مصدق، دكتر شريعتى، مهندس بازرگان، بنى صدر و
. شود، در يك چنين شرايطى معلوم است كه برسر ديگران چه خواهند آورد از آنان  سند جرم برايشان محسوب مى

 تك ستاره انقالب، توده عاشق ناآگاه برانگيخته شده،  و آن"مركز ثقل"در اينگونه شرايط، با اشاره و ناز وكرشمه 
شوند تا   بهر طرف كه الزم باشد گسيل مى"ساش"باضافه چماقداران حزب الهى سازمان داده شده، وسيله سازمانهاى 

نده اللَّه و برپادار اللَّه، پيش مرگ روح دمار از روزگار هر نفس كشى در آورند و بعد هم مفتخر به لقب جوانان حزب
فقط در يك چنين رژيمهاى انقالبى ممكن است مردم را واداشت كه برعليه اعمال كرده و . دين خدا نائل شوند

احساس  ناكرده خود اعتراف كنند وبعدهم اعدام شوند و هيچ اتفاقى نيفتد و جامعه نسبت به جان انسانها اينچنين بى
 .شود

سانى در رابطه با همكارى زندانى و زندانبان و دادن اطالعات به  در تمام موارديكه در اين نوشتار نام كس و يا ك
 آورده شده است، هدف محكوم كردن و قضاوت ارزشى نسبت به آنان نبوده و نيست، بلكه هدف "ساش"سازمانهاى 

 آنها تنها، تنوير افكار عمومى نسبت به چگونگى سير تحول و تشكيل سازمانهاى ساش و منابع اطالعاتى و تجربى كه از
نظربه اينكه نگارنده سخت معتقد است كه اگر شرايط مهيا شد، امثال الجورديها، . باشد استفاده شده است، مى

اگر مى بينيم كه از ميان آنهمه يكى الجوردى . فراوانند... ها، رى شهريها، فالحيان ها و ها، موسوى تبريزى خلخالى
، اين بدين علت است كه از ميان بسيارى، پست ...دستان كل و يا شود ويا ديگرى خلخالى و يا موسوى تبريزى دا مى
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در همان شرايط اگر اين پستها به . به اينان واگذار شده است... قاضى القضاتى، دادستانى مركز، دادستانى كل، و
كه تمام سعى الجرم پيش از هرچيز الزم است . آورد شد، چه بسا كه همان نتايج را ببار مى كسان ديگر نيز واگذار مى

و كوشش خود را بكار برد تا از بوجود آمدن چنين شرايطى جلوگيرى بعمل آورد و اال اگر شرايط آماده شد، تعداد 
اين امر . زيادى از انسانها آمادگى ارتكاب جنايت، ظلم و ستم و شكنجه كردن همنوعان خود را پيدا خواهند كرد

جا چنين شرايطى آماده شده است، همان نتايج را نيز ببار آورده منحصر به ملت و مردم ما نبوده و نيست و هرك
دهند و غالباً به اينگونه مسائل و جنايتها بصورت مجزا و  اى است كه كمتر آنرا مورد توجه قرار مى و اين نكته. است

 .فردى مى نگرند و از زمينه هاى بوجود آمدن چنين انسانهايى غافلند
دارند، كه اگر از اين منظر به اين جنايتها و خيانت ها نگريسته شود، جنايتكاران و كسانيكه  بسيارى از اين نكته واهمه 

آموزد كه راه و روشى  نگاه از اين منظر به ما مى. آمر، عامل و مباشر اين جنايتها هستند، تبرئه و از گناه مبرى شوند
 .اتخاذ نكنيم كه در آينده باز شرايط مشابهى در كشور بوجود آيد

اى كه   با توجه به جداول مختلفى كه در فصول گذشته ارائه شده و با عنايت به بعضى از مطالب جسته و گريخته
بمناسبتهاى مختلف در اين نوشتار ذكر شده است، اميد است كه اگر نتوانسته باشم جوابهاى روشن و كاملى براى 

اقل چشم خوانندگان محترم و محققين و سئوالهاى مطروحه در فصل اول و چهارم را بدست داده باشم، حد
اى براى فكركردن و يافتن پاسخهاى مناسبترى براى اينگونه پرسشها گشوده  هاى تازه پژوهشگران را به بازشدن زاويه

 .باشم
 عليرغم همه آنچه كه گفته شد و با وجود جو خشونت، ارعاب و ترس، بازهم كسانى با ايمان راسخ در برابر رژيم 

و كسان ديگرى هم هستند كه با وجود .  مطلق ايستادند و جان خود را بر سر اعتقاد خود گذاشتندديكتاتورى
ايستادگى در برابر يك چنين رژيمى، بخاطر بعضى مصالح و عوامل، كشتنشان بدست رژيم ميسر نشد، ولى آنان نيز 

و . فتن مشروعيتهاى مختلف رژيم شدنددچار انواع مشكالت و گرفتاريها شدند و از پاى نايستادند و موجب از بين ر
ديگرانى كه در داخل و خارج از كشور كوشيدند كه چهره رژيم شكنجه گر و متجاوز به حقوق انسان را نزد افكار 
عمومى داخلى و خارجى آشكار سازند و مشروعيت انسانى، حقوقى و مذهبى آن را مورد سئوال جدى قرار دهند و 

 پى گير با بررسى يكى از پرونده هاى جنايت، سران رژيم جمهورى اسالمى را آشكارا سرانجام يك دادگاه مستقل و
نزد افكار عمومى جهان تروريست اعالم كند و در نتيجه يكسال و اندى بعد، پس از كشته شدن فروهرها و 

بوجود آيد كه نويسندگان، دستگاههاى اطالعاتى كشور مجبور شوند كه قتلها را به گردن بگيرند و الجرم فضايى 
. اى براى نفس كشيدن حداقل بعضى ها بوجود بيايد و آمرين و عاملين بعضى از جنايتها و قتلها آشكار بگردد روزنه

 .بخاطر همه آن پايمردى ها و ايستادگى ها روحشان شاد و نامشان سربلند و جاويد باد
  

 1377       لندن                                                            
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  يادداشتها

  
  ص اول550، شماره 1360 خردادماه 7 روزنامه انقالب اسالمى، پنجشنبه - 1 

 :گويد  شاه خود در مورد دكتر محمد مصدق چنين مى- 2 
. اهده كرده بودم علت عدم اعتماد من به مصدق آن بود كه در گذشته تناقضهاى بسيار ميان گفتار و كردارش مش" 

مصدق رسماً بيانگر احساسات ضداستعمارى و ميهن دوستانه ايرانيان بود و اعالم ميداشت كه بايد از اعطاى هرگونه 
ناميد و در حقيقت بزرگترين نقطه ضعف او  امتياز به خارجيان اجتناب كرد و اين رويه را سياست موازنه منفى مى

 ).67اسخ به تاريخ، محمد رضا پهلوى ص پ)".همين منفى بودن در همه شئون بود

 كسى كه سياست موازنه منفى كه يك رويه سياسى براى كوتاه كردن دست بيگانگان از دخالت در امور كشور و 
توانست بدون اتكاء به بيگانگان بر سرقدرت باقى  داند، آيا مى منافع آنست را با منفى بودن در همه شئون يكى مى

 !بماند؟
 1408، شماره 1366 ديماه 12اى، كيهان، شنبه   آقاى خامنه نمازجمعه- 3 

 20، صحيفه نور، جلد 16/10/66 نامه آقاى خمينى، مورخ - 4 

 20، صحيفه نور، جلد 21/10/66اى، مورخ   نامه آقاى خمينى به خامنه- 5 

 و رئيس جمهور بروز ، مجلس، شوراى نگهبان(دولت) براثر اختالفاتى كه بين نخست وزير 66 توضيح اينكه در سال 
كرد، آقاى خمينى حكم اجراى تعزيرات حكومتى را به دولت واگزار كرد و عالوه برآن فتوائى در مورد روابط كار، 

شد كه براساس خدماتى كه دولت به كارفرما  كارگر و كارفرما داد كه برطبق آن فتوى، به دولت اختيار داده مى
 .شود، الزام و اجبار كند اش گذاشته مى لسله الزامات و وظايف كه برعهدهتواند كارفرما را به يك س دهد، مى مى

اى در مدرسه سپهساالر جمع شده و در   در اين رابطه، روحانيت مبارز، شوراى نگهبان و رئيس جمهور آقاى خامنه
: گفت كه مىاى جمعبندى نظرات را  اطراف اين دو موضوع به رايزنى و تبادل نظر پرداختند و سپس آقاى خامنه

و . اى به اطالع آقاى خمينى رساند ، طى نامه".شود اقتدار دولت اسالمى تنها در چهارچوب احكام اسالم اعمال مى"
كند و در مورد و روابط مربوط به   به فتواى آقاى خمينى اشاره مى66 ديماه 11اى در نماز جمعه  سپس آقاى خامنه

 :گويد كار، كارگر و كارفرما مى
دهد، شروط الزامى برقرار كند، يعنى كارفرما كه  تواند در مقابل خدماتى كه انجام مى فرمايد دولت مى مى امام " 

تواند كارفرما  تواند با كارگر يك روابط غيرعادالنه برقرار كند، دولت مى در شرايط عادى و بدون نظارت دولت مى
 .شود يف كه برعهده كارفرما گذاشته مىرا اجبار و الزام كند بر رعايت يك سلسله از الزامات و وظا

يعنى كارفرما از . شود  و اين در اختيار دولت اسالمى است و در مقابل آن، خدماتى در اختيار كارفرما گذاشته مى
شرط استفاده از اين خدمات اين . كند برق، جاده اسفالته، بندر و انواع و اقسام امكانات و خدمات دولتى استفاده مى

يد در مقابل كارگر متعهد شود كه به وى ظلم نشود و تبعيض در جامعه به صورت يك چيز رايج و عرف است كه با
اين يك نكته اسالمى به معناى برهم زدن قوانين پذيرفته شده و احكام پذيرفته شده اسالمى نيست . متداولى در نيايد

برخى : اى گفت لمسلمين سيدعلى خامنهاالسالم وا حجت. و تكيه سؤال دبيرشوراى نگهبان نيز روى همين بود
تواند با كارفرما شرط  دولت مى: فرمايند خواستند از فتواى امام اينطور استنباط و يا سوء استفاده كنند كه امام مى مى

چه كارهايى؟ كارهايى كه . توانى از خدمات استفاده كنى كه اين كارها را انجام دهى كند كه در صورتى مى
نه، اين ها شايعاتى است كه افراد : فرمايند امام مى. ذيرفته شده و احكام پذيرفته شده اسالمى استبرخالف مقررات پ

: امام كه فرمودند. يعنى چه ؟ يعنى چنين چيزى در پاسخ امام وجود ندارد. كنند مغرض اين شايعات را ايجاد مى
 آن شرطى است كه در چهارچوب -  اين هر شرطى نيست -تواند شرطى را بر دوش كارفرما بگذارد  دولت مى

 18 ص 1408، شماره 1366 ديماه 12كيهان، شنبه . "احكام پذيرفته شده اسالمى است و نه فراتر از آن 
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 :گويد  آقاى خمينى در پاسخ به نامه رئيس جمهور پيرامون اختيارات حكومت اسالمى و بيانات وى در نماز جمعه مى
اى كه از  شود كه شما حكومت را كه به معناى واليت مطلقه ه اينطور ظاهر مى از بيانات جنابعالى در نماز جمع" 

اللَّه عليه و آله وسلمه واگذار شده و اهم احكام الهى است و بر جميع احكام فرعيه الهيه  جانب خدا به نبى اكرم صلى
احكام الهى داراى اختيار ام حكومت در چهارچوب  دانيد و تعبير به آن كه اين جانب گفته تقدم دارد، صحيح نمى

اللَّه  اى از واليت مطلقه رسول بايد عرض كنم حكومت شعبه... . هاى اينجانب است  است، بكلى برخالف گفته
اللَّه عليه و آله و سلّم است، يكى از احكام اوليه اسالم است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج  صلى
قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح تواند  ، حكومت مى...است

تواند هر امرى را چه عبادى و يا غيرعبادى است كه جريان آن مخالف  كشور و اسالم باشد، يك جانبه لغو كند و مى
كه از فرايض مهم الهى تواند از حج  حكومت مى. مصالح اسالم است از آن مادامى كه چنين است جلوگيرى كند

 ".است، در مواقعى كه مخالف صالح كشور اسالمى دانست موقتاً جلوگيرى كند
آنچه گفته شده . شود، ناشى از عدم شناخت واليت مطلقه الهى است  آنچه گفته شده است تا كنون و يا گفته مى

كنم كه  صريحاً عرض مى. ن خواهد رفتاست كه شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختيارات از بي
 نامه آقاى ".كنم فرضاً چنين باشد، اين از اختيارات حكومت است و باالتر از آن هم مسايلى است كه مزاحمت نمى

 170، ص 20نور، ج  ، صحيفه16/10/66خمينى، مورخ 

نويسد و در آن از  اى به وى مى هاى رئيس جمهور، بالفاصله بعداز دريافت پاسخ آقاى خمينى مجدداً نام  آقاى خامنه
متعاقب آن آقاى . گذارد حرفهاى گذشته خود توبه كرده و به نظر آقاى خمينى در مورد اقتدار حكومت صحه مى

 :گويد اى رئيس جمهور، خطاب به وى چنين مى ، در پاسخ به نامه آقاى خامنه21/10/66خمينى در تاريخ 
رئيس محترم جمهورى اسالمى دامت افاضاته، مرقوم شريف جنابعالى واصل اى،   جناب حجت االسالم آقاى خامنه" 

ام و همان ارتباط  اينجانب كه از سالهاى قبل از انقالب با جنابعالى ارتباط نزديك داشته. و موجب خرسندى گرديد
دانم و شما را چون  بحمداللَّه تعالى تاكنون باقى است، جنابعالى را كه يكى از بازوهاى تواناى جمهورى اسالمى مى

برادرى كه آشنا به مسائل فقهى و متعهد به آن هستيد و از مبانى فقهى مربوط به واليت مطلقه فقيه جداً جانبدارى 
دانم و در بين دوستان و متعهدان به اسالم و مبانى اسالمى از جمله افراد نادرى هستيد كه چون  كنيد، مى مى

 173، ص 20ور ج   صحيفه ن"...دهيد خورشيد روشنى مى

 و نقش وى در آن حادثه، زمزمه 42 خرداد 15 در رابطه با شركت طيب حاج رضايى و به راه انداختن دسته در - 6 
و شايعاتى از طرف دست اندركاران دادگاه و وكالى آن پرونده مبنى بر دستور گرفتن از ساواك جهت راه 

 هربار وكيل طيب خواسته است اين مسئله را در دادگاه انداختن بلوا و شورش بگوش رسيده است و گفته شده كه
بهرحال اين مسئله نيز نظير بسيارى از مسايل . مطرح كند، رئيس دادگاه از طرح آن جلوگيرى بعمل آورده است

ديگر كشورما در خور يك بررسى و تحقيق جدى است كه روشن ساختن آن از جانب كسانى كه اطالعات موثقى 
 .اللَّه اعلم. د بتواند گرهى از گره ها را بگشايددر دست دارند شاي

 نفر از شهداى گروههايى كه تا قبل از پيروزى انقالب با رژيم شاه برخورد مسلحانه و 341 طبق آمار از مجموع - 7 
 28 نفر از گروههاى كوچك ماركسيست بودند و تنها 38 نفر از مجاهدين، 73 نفر از فدائيان، 172اند،  مبارزاتى داشته

 )29، صفحه 57نقل از ايران فردا، شماره  )".نفر از گروههاى كوچك اسالمى از جمله هيئتهاى مؤتلفه بودند
 32 قرآن سوره مائده، آيه - 8 

 . به نقل از كتاب مأموريت براى وطنم-9 
 . به نقل از بحث شفاهى پروفسور كاتم با آقاى بنى صدر در پاريس- 10 
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اند و   كرده"ملى كشى"اند كه حتى بعداز پايان مدت محكوميتشان به اصطالح  ى نيز بوده در رژيم شاه، زندانيان- 11 
 .اند مدتى اضافه در زندان نگهداشته شده

هاى ساواك، گزارش متعددى از زندگى خصوصى بسيارى از افراد كه به نحوى تحت نظر ساواك   در پرونده- 12 
 .كردند  آن موارد از آنها، بهره بردارى مىگاهى با برمال كردن بعضى از. بودند وجود داشت

 چون در انقالب هند در طول چندين دهه، حزب كنگره عرصه فعاليت افراد و شخصيتهاى برجسته و -14 و 13 
كاركشته گرديده و نقش اجتماعى و حقوقى مستقلى پيدا كرده بود، مانع از بوجود آمدن ديكتاتورى قبل و بعداز 

ا كنگره خلق آفريقاى جنوبى نقشى را بازى كرد كه بطور مسالمت آميز حكومت به و ي. ترور گاندى گرديد
 .نمايندگان مردم انتقال پيدا كرد

 نفر، سيزده نفرشان به 14كه از آن ) شيعه باوجود داشتن اين اعتقاد كه فقط چهارده نفر معصوم وجود دارد - 15 
و مابقى انسانها جايزالخطا هستند و معناى اين اعتقاد آنست كه ( تاند و نفر چهاردهم نيز در غيبت اس لقاءاللَّه پيوسته

ولى متأسفانه جوامع شيعى سخت دچار مطلق گرايى . هيچكس را نبايد مطلق كند و همه را بايد با ديد نسبى بنگرد
 .ندكنند و همه بدنبال يافتن ناجى و بت مورد قبول خود هست اند و به انسانها با ديد نسبى نگاه نمى شده

 مشهور است كه آقاى غالمرضا آقازاده، وزير نفت آقاى مهندس موسوى نخست وزير، هنگامى كه در كابينه - 16 
اى كه با شركت همه معاونين و مديران قسمتهاى  آقاى هاشمى رفسنجانى پست وزارت خود را حفظ كرد، در جلسه

تواند خود را تطابق  كسى با ريل جديد مىام، هر  من ريل عوض كرده": مختلف آن وزارتخانه تشكيل داد گفت
 ".تواند برود دهد بماند و اگر نمى

 The، از   )1362 نشر نو، -تهران ) نگاه كنيد به كتاب كالبدشكافى چهار انقالب، ترجمه محسن ثالث - 17 

Anatomy of Revolution, by Crane Brinton, New York 5691 

امريكا وسيله دانشجويان پيرو خط امام براى حذف مرحوم مهندس بازرگان  آقاى خمينى بعداز اشغال سفارت - 18 
اشغال سفارت . من اشتباه كردم كه بازرگان را نخست وزير كردم: از صحنه و انداختن نارسائى ها به گردن وى گفت

م و برتر از امريكا كه موجب از بين رفتن دارائى هاى كشور و تحميل جنگ ويرانگر به كشور گرديد را انقالب دو
 .و بدينوسيله بسيارى از وطن پرستان و مليون را از صحنه خارج ساخت. انقالب اول خواند

 91 -    The private Life of Chairman Mao, The Memoiries of Mao 

Personal physicien 
Dr. Zhisui Li. Translated by Professor Tais Hung-Chaowitt                   

نظير قتل شمس آبادى، حسنعلى منصور، مهندس بحرينى، فاجعه سينماركس، روابط با غرب و عوامل ساواك و  - 20 
 .حوادثى نظير آن در طول مبارزات انقالب اسالمى ايران

 4625 تاريخ طبرى، جلد يازدهم، ترجمه ابوالقاسم پاينده، ص - 21 

، (ع)كنيد كه طبق بيانات امام جعفر صادق  حظه مىمال.  تاريخ عجيب عبرت آموز است اما عبرت گيرنده كم- 22 
كنند، از پيروان روش و منش بنى  آنهايى كه مردم را به پوشيدن لباس سياه بعنوان لباس مورد قبول دين تشويق مى

 (.ع)عباس هستند و نه امام صادق 

من با حكومت كارى ندارم و  حداقل ميبايست آن مسلمانان و شيعيانى كه آقاى خمينى به آنها گفته بود كه - 23 
پردازم، اين درس را از امام خود حضرت صادق گرفته  روم قم به كار طلبگى مى حكومت مال شماست و من مى

اى خاص در سر نداشت، دست به يك  كردند كه آقاى خمينى اگر خودش هدف و ايده بودند و اين اندازه فكر مى
داد و خود را به زندان و  شد و به زد و بندها تن نمى  نمى42سال  خرداد 15زد و باعث قيام  چنين كارهايى نمى

انداخت كه ديگران بيايند و بر مسند زعامت و رهبرى انقالب تكيه بزنند و يا دسته ديگر كه  تبعيد و بى خانمانى نمى
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بكشد، چقدر به خواستيم كه شاه را از اريكه قدرت به زير  شناختيم، ولى كسى را مى گويند آقاى خمينى را مى مى
 .اند بيراهه رفته

 259 و 258 مروج الذهب، نوشته مسعودى، ترجمه ابوالقاسم پاينده، ج دوم، ص - 24 

 و تاريخ طبرى، ترجمه ابوالقاسم پاينده، 334 تاريخ يعقوبى، ج دوم، ترجمه دكتر محمد ابراهيم آيتى، ص - 25 و 26 
 4654، ص 11ج 

 4653 و 4652، صص 11پاينده، ج  تاريخ طبرى، ترجمه ابوالقاسم - 27 

 349 عبور از بحران هاشمى رفسنجانى، پاورقى صفحه - 28 

 .، مندرج در كتاب عبور از بحران25/11/59 نكته ششم از نامه آقاى هاشمى رفسنجانى به آقاى خمينى، مورخ - 29 
 16/1/74 روزنامه جمهورى اسالمى، مورخ - 30 

 . ستاد مشترك ارتش بوداللَّه فالحى، رئيس  تيمسار ولى- 31 
 4655، ص 11 تاريخ طبرى، ترجمه ابوالقاسم پاينده، ج - 32 

 277 العبر، تاريخ ابن خلدون، ج دوم، ترجمه عبدالحميد آيتى، ص - 33 

 4501، ص 10 تاريخ طبرى، ترجمه ابوالقاسم پاينده، ج - 34 

 4516 همان سند، ص - 35 

 4552 همان سند، ص - 36 

 4564 و 4550 همان سند، صص - 37 

 4516 و 4501 همان سند، صص - 38 

 4529 همان سند ص - 39 

 320 و 329 تاريخ يعقوبى، ج دوم، صص - 40 

 4655، ص 11 تاريخ طبرى، ترجمه ابوالقاسم پاينده، ج - 41 

  ترجمه ابوالقاسم پاينده، ص11 و تاريخ طبرى، ج296 تاريخ ابن خلدون، ج دوم، ترجمه عبدالحميد آيتى، ص - 42 
4740 

اى كه تاب و توان تحمل آقاى منتظرى را ندارد و با وجود وى، واليت و مرجعيت ساختگى   نظير آقاى خامنه- 43 
 .بيند خود را متزلزل مى

 4859 ، ص 11 تاريخ طبرى، جلد- 44 

و دست يابم در قبال تو تعهد دارم كه اگر از آن پيش كه به ت...": گويد اى به محمد مى  ابوجعفرمنصور در نامه- 45 
توبه كنى و بازآيى، ترا با همه فرزندانت و برادرانت و پيروانتان به خونها ومالهايتان امان دهم و از هر خون و مالى 
كه به گردن تو است در گذرم و هزار هزار درهم به تو دهم و هرچه بخواهى به تو دهم و هر چه بخواهى انجام 

 و همه كسانى را كه از مردم از خاندان تو كه در زندانند رها كنم و دهم و در هر واليتى كه بخواهى منزل دهم
هركه را پيش تو آمده و يا با تو بيعت كرده و پيروى تو كرده و يا در چيزى از كار تو دخالت كرده امان دهم و 

گيرى هركه اگر خواستى براى خويش اطمينان . هرگز هيچكسى از آنان را در مورد چيزى از او سر زده تعقيب نكنم
سپس محمدبن عبداللَّه در .  ".را خواستى پيش من فرست تا امان و پيمان و قرارى كه مورد اطمينان تو باشد بگيرد

كنم كه حق، حق ماست  اى به تو عرضه مى من نيز همانند امانى كه به من عرضه كرده": گويد جواب نامه منصور مى
پدر . ايد ايد و به بركت ما توفيق يافته مك شيعيان ما در باره آن قيام كردهايد و به ك و شما بنام ما دعوى اينكار كرده

بنام خدا در ... اند  ايد در صورتيكه فرزندان وى زنده ما، على وصى بود و امام بود، چگونه واليت او را به ارث برده
اى كه  ن و مال و هرحادثهكنم كه اگر به اطاعت من درآمدى و دعوت مرا پذيرفتى، ترا به جا قبال تو تعهد مى
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دانى از  يى باشد كه مى اى امان دهم مگر در باره حدى از حدود خدا و يا حقى كه از آن مسلمانى و يا ذمى آورده
كنم كه تو پيمان و  حق من از تو به اينكار بيشتر است و پيمان را بيشتراز او رعايت مى. اينگونه چه به گردن دارى
دهى؟ امان ابن هبيره يا امان عمويت  چگونه امانى به من مى. اى كسانى پيش از من دادهامان به من ميدهى كه به 

 4813- 4805، صفحات 11ترجمه تاريخ طبرى، ج  )"عبداللَّه بن على يا امان ابومسلم؟

 4808- 4805، صص 11 تاريخ طبرى، ج - 46 

 296 تاريخ ابن خلدون، ج دوم، ترجمه عبدالحميد آيتى، ص - 47 

 4780، ص 11ريخ طبرى، ترجمه ابوالقاسم پاينده، ج  تا- 48 

امنيت و شكنجه، شامل عوامل دادستانى انقالب و ارتش، سپاه، كميته، اطالعات مردمى، -  سازمانهاى اطالعات- 49 
 .شود  ياد مى"ساش"بسيج مردمى، وزارت اطالعات و زندانبانان است كه از همه آنها به نام 

ين قبيل كارها و روشهاى انجام شده خالف عرف، شرع، اخالق، دين و قانون كه در خفا،  اگر كسانى به تحقيق ا- 50 
قبل و بعداز پيروزى انقالب اسالمى وسيله گروهها، اشخاص و رهبران انجام پذيرفته است، همت بگمارند، آن تحقيق 

 .خود، كتاب قطورى خواهد شد
آقاى حجت االسالم محمودى، عضو مؤثر . ل از بين بردند آقاى اميرعالئى را در يك  تصادف ساختگى اتومبي- 51 

اللَّه منتظرى را نيز بنا بگفته مطلعين بعداز قضيه سيد مهدى هاشمى، در يك تصادف  كتابخانه سياسى و از نزديكان آيت
 .ساختگى بقتل رساندند

 . چون آقاى معاديخواه، عضو كميته مركزى حزب جمهورى اسالمى بود- 52 
-409، صص 1364، دادگسترى جمهورى اسالمى ايران، شوراى عالى قضايى، چاپ اول، 1359 اسفند 14 غائله - 53 

410 

 2 و 1، صص 18632، شماره 1367 آذر 17 روزنامه اطالعات، پنجشنبه - 54 
 278 خاطرات سياسى رى شهرى، باب سوم، ص - 55 

 .نده، لواط است و منظور از اين مسائل شديد خالف اخالق، براساس محتويات پرو- 56 
كند كه خودش يك آدمى است كه با  كند در انسان، از اول خيال مى كم بروز مى ديكتاتورى كم... " - 57 

كند تحميل كردن، رأى خودش  ديكتاتورى مخالف است، الكن بعضى وقتها كه اتفاق در آرا و در اقوال شروع مى
اين . خواهد بكند بر ديگران ن ثابت كند، تحميل مىخواهد تحميل كند بر ديگرى، نه اينكه با برها را هم مى

... ديكتاتورى است كه انسان بخواهد آن چيزى را كه خودش فكر كرده است ديگران از او بى جهت قبول بكنند 
 بود، آنوقتى كه رضاخان در -كسى- شما خيال نكنيد كه اول رضا خان يك ديكتاتورى بود يا هيتلر يك ديكتاتور 

كم كه وارد جامعه شدند و  ولد شد و چه بوده است، ديكتاتور هم نبوده است، هيتلر هم نبوده، كمآن محلى كه مت
اى كه در باطنش بود هى زيادتر شد و همينطور به تدريج قوت پيدا  قدرت پيدا كردند، هرچه قدرت زيادتر شد ملكه

صحيفه نور، ج  )"... شد مثل رضاخان كرد تا يكوقت يك ديكتاتورى شد مثل هيتلر يا در مملكت ما يك ديكتاتورى
 )24/11/59 سخنرانى 72، ص 14

 آقاى ابراهيم يزدى كه بنا بگفته ها و نوشته هاى خودش، نزديكترين فرد به آقاى خمينى بوده است، -58 و 59 
 نگشت، تا اى مطيع بى چون و چراى وى بعداز اينكه آقاى خمينى سوار بر اريكه قدرت شد و وى نيز بنا به هر انگيزه

آقاى دكتر يزدى كه در زمان نخست وزيرى مهندس بازرگان وزير امور . حدودى محترمانه از صحنه حذف شد
خارجه بود، خود داستان دور زدن شوراى انقالب و هيئت دولت و گرفتن فرمان قطع رابطه با مصر، از باالى سر 

رابطه با امريكا شيوه و مرجع تصميم "تحت عنوان اى  هيئت دولت و شوراى انقالب را از آقاى خمينى، در مقاله
 :دهد ، چنين توضيح مى10 و 11، صص 77، ارديبهشت ماه 42، مندرج در مجله ايران فردا، شماره "گيرى
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بعنوان مثال هنگاميكه دولت مصر . اى را اقتضاء نمايد شرايط ويژه هر كشورى ممكن است رويه هاى ويژه ... " 
سميت شناخت و قرارداد كمپ ديويد با صحراى سينا را با آن دولت امضاء كرد، بسيارى از دولت اسرائيل را به ر

اينجانب گزارشى در اين مورد تهيه و در هيئت دولت و سپس در شوراى . كشورهاى عربى با مصر قطع رابطه كردند
 در شوراى انقالب اين پيشنهاد اما هم در دولت و هم. انقالب مطرح و قطع رابطه ديپلماتيك با مصر را پيشنهاد دادم

هنگاميكه گزارش كامل را به رهبر فقيد انقالب دادم، ايشان پيشنهاد اينجانب را تأييد كردند و طى . تصويب نشد
 ".يادداشتى نظر موافق خود را به وزارت امور خارجه ابالغ كردند

دارد كه نشان دهنده اين است كه چسان افراد  و اين تنها بعنوان مثال و نمونه ذكر گرديد و اال موارد زيادى وجود 
كنند يگانه و بديل است، از دست مركز ثقل از يكديگر  در گرفتن فرمان براى اميال و يا راه حل خود كه فكر مى

 .كند گيرند و رهبر آگاه از اين مسائل و مكنونات نيز، از همه آنها در جهت خواست خود بهره بردارى مى سبقت مى
ه اهل دردند و كسانيكه بخواهند تفاوت اينگونه روش و رفتارها ومغايرت آنها با اصل و ريشه دين را  كسانيك- 60 

اش كه نمونه  در دوران حكومت چند ساله( ع)مورد مطالعه قرار دهند، الزم است كه به رفتار و مشى حضرت على 
سيدند كه آنحضرت اينگونه روشهاى اگر به اين نتيجه ر. اتّم و اكمل يك مشى دينى و انسانى است بپردازند

دانست و هرگز دست به چنين روشهايى براى حفظ و نگهدارى حكومت  جمهورى اسالمى را كامال مغاير با دين مى
اند و  زد، آنوقت وظيفه خود بدانند كه رفتار كسانى را كه تحت لواى دين بر اريكه قدرت سوار شده خويش نمى

ى حفظ و نگهدارى قدرت خويش، از اوجب واجبات مى شمرند، به پاى دين اى را برا انجام هر عمل و شيوه
 .نگذارند

ها، آقاى خمينى هيئتى را مأمور بررسى   ماهى از انقالب نگذشته بود كه براثر فشار بعضى6- 5 هنوز كمتر از - 61 
اى اعالم كرد  حبهسخنگوى آن هيئت آقاى صادق طباطبائى در مصا. پرونده هاى اختالس در بنياد مستضعفان كرد

بعد هم معلوم نشد كه اين پرونده هاى اختالس چه شده است و روز .  پرونده اختالس وجود دارد700كه متجاوز از 
گويا قرار بر اين بوده است كه براى غارت . به روز اختالس و غارت اموال مردم در بنياد مستضعفان كالنتر و بيشتر شد

اگر كسانى همت بخرج داده و . ذير هيئت حاكمه، بنياد مستضعفان را بنياد نهندو سير كردن شكم گرسنه وسيرى ناپ
كار تحقيق و غارت و چپاول اين بنياد را برعهده بگيرند، خود كتابى قطور خواهد شد كه وسعت غارت بيت المال را 

 .تنها در اين مركز روشن خواهد كرد
 كه اموالشان مصادره شده است خيلى بيشتراز اينها اينهائى:  آقاى خمينى در يك سخنرانى اعالن كرد- 62 

 .بدهكارند
ژ بدستان خود براى غارت منزل يكى از -3كردند، رؤساى دو كميته با   در گرماگرم پيروزى انقالب نقل مى- 63 

گفت اين محل غنيمتى من  اين دسته به آن يكى مى. صاحب منصبان اقتصادى رژيم گذشته همزمان بهم رسيدند
 .كردند گفت غنيمتى من است و سر غارتگرى با هم جدل مى آن ديگرى مىاست و 

 .، جلد اول، از همين نويسنده"در اوين" براى اطالع بيشتر نگاه كنيد به كتاب - 64 
 انفجار حزب جمهورى اسالمى بهانه و شرايط نهايى را براى بوجود آوردن جو ارعاب و ترس و برقرار كردن - 65 

از نقطه نظر اين زاويه است كه الزم . تن شالوده ديكتاتورى مطلق بدست دستگاه رهبرى دادسانسور شديد و ريخ
اندركار بوجودآمدن يك چنين بهانه و شرايط نهايى  است به اين انفجارنگريسته شود تا معلوم شود چه دستهايى دست

 براى تصفيه حسابهاى كلى با مردم و استقرار ديكتاتورى مطلق بوده است؟

 66 -   DES PALAI DU CHAH  AUX PRISONS DE LA REVOLUTION 

  با رژيم جمهورى 60 از اينكه روش غلط بعضى از گروهها، بويژه اعالن جنگ مسلحانه بعداز خردادماه سال - 67 
ولى اينكه رژيم در خط قبضه كردن قدرت و . اسالمى در آن مقطع نادرست بوده است، با وى همعقيده هستم



157  

دستگاه رهبرى بالفاصله بعداز پيروزى . تورى ناخودآگاه و ناخواسته افتاده است، عارى از حقيقت استاستقرار ديكتا
انقالب در خط حفظ و استقرار سلطه خود بر مردم و كشور برآمد و اين عامل از جمله عواملى است كه بعضى از 

 .گروهها را به اتخاذ روش نادرست سوق داد
استقرار سلطه و ديكتاتورى است، از همان مراحل اوليه بعداز پيروزى انقالب شروع  شكنجه نيز كه يكى از وسايل 

 را آقاى هاشمى "عبور از بحران"اما اعالن جنگ مسلحانه بر شدت و حدت آن افزود و اينك كه كتاب . شد
قرار رفسنجانى به رشته تحرير در آورده است، خود بهترين سند و شاهد گوياى اتخاذ روش حذف همه و است

، چاپ دوم، مؤسسه خدمات فرهنگى "ازكاخ شاه تا زندان اوين" به نقل از مقدمه كتاب -68. ديكتاتورى مطلق است
 1373رسا، 

بعمل آورد تا به ...( زينوويف، كامنف، بوخارين، )يى بين اينها با محاكمات مسكو  تواند مقايسه  خواننده عزيز مى- 69 
 .ابداى در اين رابطه دست ي نكات تازه

 قلعه حيوانات، نوشته جورج اورل، شباهت تامى به انقالب و رهبران آن و نحوه تغيير و دگرگونى آن دارد كه - 70 
 .مطالعه آن خالى از فايده نيست

،  54  براى اطالع بيشتر نگاه كنيد به كتاب تغيير مواضع ايدئولوژيك سازمان مجاهدين خلق در سال -71 و 72 
تاب شامل بحثهاى درون گروهى سازمان مجاهدين خلق و سازمان چريكهاى فدائى خلق،  جنگل، دو ك4شماره 

 .اسناد جبهه ملى دوم گروه باختر امروز، روزنامه باختر امروز، نوشته هاى مصطفى شعاعيان
د،  اوايل پيروزى انقالب، روزيكه مقر فدائيان خلق در خيابان ميكده را انقالبيون مسلمان تصرف كرده بودن- 73 

آقاى مسعود رجوى به همراه محمدمهدى جعفرى و محسن رضايى به منزل آقاى احمد صدر كه در آنجا آقايان 
آقاى رجوى بحثى را در مورد . بازرگان، يزدى، صباغيان، عزت اللَّه سحابى و آيت اللَّه طالقانى نيز بودند، وارد شدند

طوريكه نهضتى ها عصبانى شدند و پرسيدند كه چه كسى دولت موقت شروع كرد و آنها را مورد حمله قرار داد، ب
بنى صدر گفته است و قصدش اين بود كه آنها را عليه بنى صدر : اين حرفها را زده است؟ آقاى رجوى گفت

اند و مقر آنها را  كه امروز ريخته: بعد از آن، جريان چريكهاى فدائى خلق را مطرح كرد و گفت. تحريك كند
كنند و  حق با مردم است كه چنين كردند، آنها هر روز صبح و شام توطئه مى: لَّه طالقانى گفتال آيت. اند گرفته

همين روزها مردم : سپس آقاى طالقانى فرمود. اند گيرند و مردم كار درستى كرده ريزند و مى بنابراين مردم مى
بعداز آن . كنيد د شما از آنها پشتيبانى مىكنن گيرند، بخاطر اينكه آنها هركارى كه مى ريزند و مقر شما را نيز مى مى

ام و شما مثل فرزندان من  آقاى طالقانى در مقام نصيحت برآمد و گفت من پيش امام خيلى از شما وساطت كرده
كه شما فرزندان من . )سپس آقاى رجوى به آقاى طالقانى گفت همين يك حرف براى من كافى است. هستيد
م اكنون در دانشگاه سخنرانى دارم و رفت در دانشگاه و گفت من هم اكنون از پيش و بلند شد و گفت من ه( هستيد
 و سپس داستان پدر طالقانى از آنجا "شما فرزندان من هستيد ": آيم و ايشان فرمودند كه  اللَّه طالقانى مى آيت

 .شروع شد
نقالب هستند، نسبت به ديگران  چون غالب خود اينان بصورت ابزارى چشم و گوش بسته گوش بفرمان رهبر ا- 74 

خواهد كه اينان نيز بدون چون و چرا حرف اين سربازان واقعى انقالب و  نيز همان احساس را دارند و دلشان مى
 .پندارند نماينده رهبرى را پذيرا باشند و اگر غيراز اين عمل كنند، آنان را اغفال شده و معاند مى

ژ - 3ترين آخوند هم امروز حداقل رئيس كميته محل است كه  رضه ترين و سادهاللَّه طالقانى، بيع  و بقول آيت- 75 
 .بدست و افراد مسلح تحت امر دارد

 الجوردى كسيكه به جالد اوين مشهور شد و در اين عصر و زمانه گروه گروه بچه هاى اين مرز و بوم را به - 76 
قاى محمدى گيالنى اعتراض كردند كه چرا اينهمه سپرد و هنگاميكه به قاضى القضات اوين، آ جوخه هاى اعدام مى
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چه كنيم ما خودمان هم اسير دست آقاى الجوردى هستيم و طبق : شود؟ در جواب گفته بود احكام اعدام صادر مى
 آقاى منتظرى براى عزل آقاى الجوردى از سمت دادستانى به آقاى خمينى 63نقل قول موثقى، هنگاميكه در سال 

به پدرت بگو بايد بين من و الجوردى ": گويد كند و به احمدآقاى خمينى مى ه جماران تلفن مىفشار آورد، شبى ب
چون هنوز در آن زمان، شرايط حذف آقاى منتظرى مهيا نشده بود، با حذف پست دادستانى . يكى را انتخاب كند

غيير و تحول و تحويل دادن پس از اين ت. انقالب اسالمى مركز، آقاى الجوردى را از پست دادستانى حذف كردند
زندانها به مسئولين جديد، طبق فهرست موجود، تعداد زندانيان تحويل گرفته شده در زمان آقاى الجوردى با تعداد 

اى  يعنى اينكه عده. اى زندانى كم آورده بود زندانيان تحويل داده شده، هم خوانى نداشت و تعداد قابل مالحظه
آقاى سيد محمد . از بين برده بود... بدون تشكيل دادگاههاى صورى زير شكنجه و يا زندانى را در طول زمان حتى 

خاتمى رئيس جمهور كه طرفدار قانون و حقوق فردى و اجتماعى است، پس از ترور يك چنين شخصى، وى را به 
. مفتخر گردانيد "سرباز سخت كوش انقالب" و "خدمتگزار مردم"، "شهيد واالمقام" ، "سردار سرافراز اسالم"لقب 

اى، از جمله حكايت از اغتشاش در معيارهاى ارزشى و ارزيابى  آيا اين نوع نحوه نگرش، صرفنظر از هرنوع مسئله
 نيست؟

 32، ص76، ويژه نامه انتخابات، سال پنجم، ارديبهشت 32 مجله ايران فردا، شماره - 77 

، بلكه نشان دادن واقعيات و جوى است كه زندانى  غرض از ذكر اين نكات، قضاوت ارزشى در مورد آنها نيست- 78 
 .برده است در آن بسر مى

. كنند كه خود ابتكارعمل را در دست دارند  اين جوانان از روى احساس و عالقه در بسيارى از موارد فكر مى- 79 
 روشن شدن اين براى. اى ديگر است و ابتكار عمل در دست كارگردانان پشت صحنه است اما متأسفانه حقيقت بگونه

نكته كافى است كه بچند حادثه عظيمى كه در تاريخ انقالب كشور ما رخ داد و ظاهراً اين جوانان ساده و بى تجربه 
اگر به وقايعى نظير گروگان گيرى و نتايج خفت بار : اند، توجه كنيد نقش بازى كرده و ابتكار عمل را در دست داشته

را با ديدى كالبد شكافانه ... و سركشيدن جام زهر، مسئله سلمان رشدى وآن، چماقدارى، ادامه جنگ تا شكست 
اند و  ها، گردانندگان پشت صحنه سرنخ را در دست داشته بنگريد، به اين نتيجه خواهيد رسيد كه در تمام اين پديده

تر مورد مهمى توان گفت كه كم بجرأت مى. اند هروقت كه الزم بوده وسيله همين جوانان آن را شل و سفت كرده
در مواردى هم كه جوانان . توان ديد كه بعدازپيروزى انقالب كار در دست كارگردانان پشت صحنه نبوده باشد مى

اند، رهبر و دستگاه رهبرى سوار بر آن موج شده و كشتى را بطرف ساحل مورد نظر خود  ابتكار را در دست داشته
 .اند هدايت كرده

 هر ": گويد  شوتمن، در رابطه با كمبود تجربه و تخصص براى اداره كشور مى لنين در پاسخ به اعتراض- 80 
حتى الزم نيست كه اصول . هيچ نياز به كيفيتى ويژه نيست. تواند طى چند روز وزير بودن را بياموزد كارگرى مى

 ".جام خواهند داداى ها كه ناگزير از كاركردن براى ما خواهند بود ان اين قسمت امور را حرفه. فنى را درك كند
 )278زندگى و مرگ لنين، نوشته رابرت پاين، ترجمه عبدالرحمن صدريه، ص )
اند كه آن  مطالعات و تحقيقاتى را در اين رابطه پى گرفته) N G O( در سالهاى اخير، سازمانهاى حقوق بشر - 81 

 .شار پيدا كرده است، انت(ديگر هرگز: شكنجه)Torture : Never Moreاى تحت نام    مطالب در مجله
 .، مركز ساواك چگونه تسخير شد4، ص 1064،  شماره 57 بهمن 29 كيهان، يكشنبه - 82 
 674 و 625- 624 ظهور وسقوط سلطنت پهلوى، خاطرات ارتشبد حسين فردوست، ج اول، صص - 83 

 676- 674 همان مدرك، صص - 84 

 685 و 671- 670 همان مدرك، صص - 85 

 674 و 629- 628 همان مدرك، صص - 86 
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 و 363-354، به كتاب ظهور و سقوط پهلوى، صص "دفتر ويژه اطالعات" براى اطالع بيشتر از سازمان بى سيم و - 87 
 . نگاه كنيد389-407

دارد و آقاى   شاه در پاسخ به تاريخ از سرمايه گذارى و مشاركت ايران در نفت شمال انگيس پرده بر مى- 88 
پيرامون مشاركت ايران در سرمايه نفت شمال و سرنوشت آن پرسيده و هنوز كه هنوز اى  مهندس بازرگان در نامه

 .است دستگاه رهبرى جمهورى اسالمى به آن جواب نداده و سكوت كرده است
 342 از كاخ شاه تا زندان اوين، نوشته احسان نراقى، ص - 89 

 زائيده فرهنگ خشونت، حذف و تخريب  از اين نگاه، آيا پول پوت در كامبوج و طالبان در افغانستان- 90 
، در رژيم جمهورى اسالمى "ساش"ماركسيستى نيستند؟ و آيا اين سيستم خشونت و شكنجه و بنياد جديد سازمانهاى 

 متأثر از احزاب چپ و چپ گراهاى اسالمى كه يك چنين فرهنگى در آن ها غلبه دارد، نبوده است؟

 نفر از 37، در منزل سليمان محسن اسكندرى با حضور 1320 در مهرماه  اولين جلسه هيئت مؤسسان حزب توده،- 91 
اف، كاردار سفارت شوروى كه بزبان فارسى خوب صحبت  على.  نفر و كمونيستهاى ديگر تشكيل يافت53دسته 

موضوع مذاكره در اين جلسه، تشكيل حزبى بنام كمونيست . كرد و قيافه شرقى هم داشت در اين جلسه حاضر شد مى
كرد كه با توجه به شرايط و اوضاع و احوال ايران، حزبى بايد  اف با اين نام مخالفت كرد و استدالل مى على. ودب

بدين لحاظ نام حزب . تأسيس شود كه معتدل و ميانه رو باشد تا بتواند كليه طبقات را در خود جمع آورى كند
حزب "اف پذيرفته شد، نام   از شور بسيار نظر علىباالخره پس. كمونيست در شرايط فعلى براى ايران مناسب نيست

 كتاب كمونيزم در ايران، سرهنگ على 200 و 199 نقل از صص ". براى حزب جديدالتأسيس انتخاب گرديد"توده
 .زيبائى

 اينان با تكيه بر روش خشونت و حذف، از اين نكته غافل بودند كه اوال قادر نخواهند بود اعتماد آقاى خمينى و - 92 
، همين روشهاى ارائه شده وسيله "ساش"دستگاه رهبرى را بخود جلب كنند و ثانياً دستگاه رهبرى و سازمانهاى 

خودشان را در مورد خودشان بكار خواهند بست و به تأمين و مراقبت آنان خواهند پرداخت و ثالثاً در مواقع 
رژيم خواهند شتافت، همچنانكه در رساندن اطالعات المللى به كمك  حساس، غربى ها به بهانه مقابله با كمونيزم بين

 .در مورد خود حزب توده عمل شد
 10 و 8 كتابچه حقيقت، صص - 93 

اينجانب در ايامى كه در محبس بودم با غالب اعضاء اين . است...  گروه نامارا، گروه قطب زاده و گروه - 94 
 در جريانهاى مختلف بازجوئى پى برده بودند كه عامل آن ها. گروهها و كسانيكه اعدام نشده بودند، هم بند بودم

اطالعاتى كه از اينان دريافت كردم در انطباق . اند نفوذى  لو دادنشان سرهنگ كبيرى و سرهنگ عطاريان بوده
 . است"كتابچه حقيقت"كامل با مطالب 

 12 و 11 كتابچه حقيقت، صص - 95 

  12 كتابچه حقيقت، ص -97 و 96 
ما گرفتار الف و گزاف محمدرضاخان بوديم بصورت شاهنشاهى، اعليحضرت آريامهرى، حاال گرفتار تا حاال " - 98 

ما نه آنها را باور ... از اين حرفها... عرض كنم... مليت و آزادى و اين حرفها هستيم، سر قبر دكتر مصدق برويم و
 272، صحيفه، نور جلد چهارم، ص 8/11/57سخنرانى آقاى خمينى در تاريخ . "كنيم كرديم و نه اينها را باور مى

آن مقاصدى كه بر خالف مسير ماست، با اسم يك نفر كه ملى است، مسير ما نفت نيست، نفت پيش ما مطرح " -99 
ما اسالم را مى خواهيم، اسالم كه آمد، نفت هم مال . ملى كردن نفت پيش ما مطرح نيست، اين اشتباه است . نيست

 258، ص 6، صحيفه نور، ج 3/3/58نى آقاى خمينى در تاريخ سخنرا. "شود خودمان مى
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كنند كه بگذاريد يك قدرى بگذرد ببينيم ملى   آقايان سر يك ملى شدن چيز، امروز ديديد كه التماس مى" - 100 
خواهم بگويم كه در زمان مليت، در زمان آن كسى  من نمى. ما چقدر سيلى از اين مليت خورديم. چطورى است

خواهم بگويم كه طلبه هاى مدرسه فيضيه را  كنند، چه سيلى به ما زد و آن آدم من نمى ه از آن تعريف مىكه اينهم
، 29/4/59 سخنرانى آقاى خمينى در تاريخ ".به مسلسل بستند در آن زمان همان طورى كه زمان پهلوى بستند

 256، ص 12صحيفه نور، ج 

 .، جلد اول، از همين نگارنده نگاه كنيد"در اوين"ن، به كتاب  جهت اطالع از چگونگى بازداشت و مشروح آ- 101 
وى در زمان رياست جمهورى آقاى بنى صدر، تا .  آقاى سرهنگ حاتمى افسر اطالعاتى ركن دوم ارتش بود- 102 

بعد از حذف بنى صدر و تشكيل . قبل از دزديده شدن سند از دفتر، يكى از مشاوران نظامى رياست جمهور بود
رياست جمهور، وى دبير شوراى رياست جمهور شد و بعداز انتخاب رجائى به رياست جمهورى وى را به شوراى 

كرده است  بعضى نظرها براين است كه وى هم براى حزب توده كار مى. فرماندهى دانشكده افسرى منصوب كردند
 .و هم براى انگليسى ها و وى يك جاسوس چند جانبه بوده است

 .از انقالب نام خود را به علو تبار تغيير داد اين شخص بعد- 103 
 10 و 9 كتابچه حقيقت، صص - 104 

 همين كتاب مراجعه 444-425براى اطالع كامل از اين حادثه به صص . 537 كمونيزم در ايران، ص -106 و 105 
 .شود

 .، اوراق بازجوئى خسرو روزبه114-113،  به نقل از صص 541 همان سند، ص - 107 
 .، به نقل از اوراق بازجوئى549ونيزم در ايران، ص  كم- 108 
 554- 550 همان سند، صص - 109 

 براى اطالع بيشتر از چگونگى بكارگيرى روشهاى مختلف در مورد ترورهاى حزب توده و توضيح جداگانه - 110 
ا را از اوراق نويسنده تمام آنه.  مراجعه شود562- 537 و 441-430هركدام، به كتاب كمونيزم در ايران صفحات 

 210 و 19-�17 �206 136-�131 120-�119 114-�113 31- �27 25بازجوئى سروان خسرو روزبه، صفحات 
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 18 كتابچه حقيقت، ص - 111 
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