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  ی دھقاناشرف: نويسنده

  بابک آزاد: فرستنده

  ٢٠١٢ جوالی ٢۵

  

  !ئیره ي زنجیو قتل ھا  ساواک با شکنجهیدگيتن
  

 ۀھنوز منتشر نشد تاب سوم ساواک در مورد کۀري دارکلي مد،ی ثابتزيبا پرو" امريکا یصدا"ري اخی تلفنیگو و گفت

 را به خود جلب کرده یاسي سن فعاالاز یاري کتاب ھم بود، توجه بسني ای برای بازار گرمی که خود نوع- یو

  . شده استمي تنظی ثابتزيروگو با پ و  گفتی فرد ، طی به نام عرفان قانعیکتاب توسط فرد نيا.  است

 پس ی ثابتزي فرستاده شدن پروداني تر به مقي دقاين و  آمدداني به می چرائنمورد،ي موضوع مھم بحث در اکي

امروز از طرف محافل   مربوط است کهی امر با تالش ھائني اايآ.  باشدی شاه مميازگذشت سه دھه از سقوط رژ

 در امريکا ی جنگکي خط ستراتژیدر راستا - ی اسالمی جمھورمي در مقابل رژی سازوي آلترناتی برایستياليامپر

 گر،ي؟ موضوع د!ردي گی صورت م-راني تحت ستم ایت سلطه و در جھت مقابله باانقالب توده ھا تحیکشورھا

 و اروپا امريکاران و ين اي بین شخص که دائما به راحتيا.  فرد استی قانععرفان یعني ی ثابتیگو و طرف گفت

رابطه   در چهگريبارت د به عاي ی اسالمی جمھورمي از رژی کند، با چه مجوزیگر رفت و آمد مي دیوکشور ھا

 سفر امريکا شاه، به ۀ دوردر راني ای داخلتي امنۀ ادارسيگو با رئ و  گفتی ، برامي رژني با وزارت اطالعات ایا

دادن به " خاتمه" و خواھان ی اسالمی است که ظاھراًمخالف جمھوریکرده و دست اندر کار انتشار کتاب کس

 فرد، فرماندار ی پسر برھان قانعی شود که وی گفته مست؟ي کفرد یانع کالم عرفان قکي؟ در!باشد یآن م" عمر"

  چونینام با مزدوران بی باشد، و خود وی با مردم مبارز کرد می اسالمی جمھورنيخون  جنگۀ در دوروانيمر

مقام  چون قائم یشغل ھائ  وزارت اطالعاتدر که انيني سپاه پاسداران و روح هللا حسنيشي فرمانده پ،یمحسن رضائ

 یئ رهي زنجی اطالعات وقت و متھم به قتل ھاري وزمشاور ،ی امامدي سعني داشت و از مدافعیدادستان انقالب اسالم

 است، در زداشتهيرا ن" یمرکز اسناد انقالب اسالم "سي نژاد شد و سمت رئی احمدیتي وامنیاسيبود و بعد مشاور س

وجه   فرد چهی مطرح است که عرفان قانعأله مسني ا،یه طور کلب.  آن ھا قرار داردیبانيارتباط بوده و  موردپشت

 و به خورد مي تنظی کتابیگو باثابت و  قرار گرفته تا در گفتی دارد که مورد اعتماد وی ثابتزي با پرویمشترک

ۀ طري که تحت سی تمام کسانیند که براا یاالتؤ ھا سنيا  و چه در خارج از کشور بدھد؟رانيخوانندگان، چه در ا
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  در چهی اسالمی جمھورمي چون رژی ھائیکتاتوريافته اند که دي و به تجربه درکرده ی زندگکتاتوري دی ھاميرژ

 سفر به خارج از کشور ۀاجاز لي دلی بمي رژني دانند که ای مشغولند و می مخالفی به خفه کردن ھرگونه صدایابعاد

ال ؤ سیتعمق رو.  مطرح استند،ي بنشیاسالم یھور جممي رژناگو با مخالف و  گفتی دھد تا پای نمیبه ھر کس

 در حزب ی حتی اسالمی جمھورنا با دستجات مختلف مخالففرد ی که عرفان قانعني فوق و اطالع از ایھا

 یايگو پرداخته است، گو و  فرد را دارد به گفتی متبوع قانعمي جنگ با رژۀسابق  کهرانيدموکرات کردستان ا

اطالعات و کل   وزارتدأئي شخص مزبور بدون آن که مورد تی ھاتي امر است که فعالني و از جمله امختلف ليمسا

 موضوع ھم ني جا به انيانجام شود؛ و از ا  توانستهی قرار داشته باشد، اساساً نمی اسالمی جمھورکتاتوري دميرژ

 کيدئولوژي در حوزه ایائ ھا و چه کارھروش کدام ران،ي ستم اتحت ی برد که از طرف دشمنان توده ھای توان پیم

 فرد ی عرفان قانعیگو و  که به طور مشخص به گفتیاما، تا جائ. ردي گیدر جھت انحراف افکارمردم صورت م

 ساواک در ی بااعضای اسالمی ارتباط وزارت اطالعات جمھوری مربوط است، تنھا در روند بررسی ثابتزيباپرو

  .افتي دست  فوقی ھاالؤس توان به پاسخ ی م،خارج از کشور

سرکوب   شاه ھم فقطمي در رژج،ي است که خالف تصور راني قرار داد و آن ادي مورد تأکدينجاباي را در ای مھمۀنکت

 از ھر روش و م،ي رژنا ومخالفنا شاه عالوه بر سرکوب مبارزۀ اگر در دوریول.  حفظ نظام حاکم نبودۀليوس

 ی حفظ نظام استفاده می برارهي و مجالت و غتاب کانتشار قي از طرکيدئولوژي اۀ و از جمله مبارزگري دیابزار

 حاکم ی دارهي سرماستمي شاه در جھت حفظ سۀ فراتر از دوراري بسی با ابعادیاسالم ی ھا در جمھورني اۀشد، ھم

در واقع،  به ھمان اندازه که سرکوب جامعه و شکنجه درزندان .  شوندی موجود به کار گرفته میاسي ستيوحاکم

  توجه م،ي رژني در ازياندازه ن  است، به ھماناني شاه در جرمي فراتر از رژی با شدت و ابعادیم اسالیجمھور یھا

افکار   جھت گمراه ساختنعهي دروغ و شاۀ و اشاعاتي واقعفي جھت تحرکيدئولوژي و ای نظرۀبه کار درحوز

 امروز ی اسالمی که جمھورستي نھودهيب .د داراني تر از گذشته جرعي وساري بسی در جامعه با شدت و ابعادیعموم

 از آن یلي که خرهي و فلسفه و اقتصاد دان و غ،ی اجتماع،یاسي گرسلي پژوھشگر، تحلس،ي نوخيخدمت گزاران تار

 ني از آن ھاھمیکي که - دارد اري شده اند، به حد وفور در اختلي فارغ التحصامريکا و اروپا ی از دانشگاه ھا،ھا ھم

 خيپژوھشگر تار"پرطمطراق   عنوانی اسالمی جمھورمي در رژگري دی ھایليفرد است که مثل خ یعرفان قانع

 و به اصطالح ساني نوخي به اصطالح تارني آموزش ایاما ھر چقدرھم برا.  کشدی مدکيرا با خود " معاصر

 موخته از دانش وآستندي ساده که قادر نلي دلني دردانشگاه ھا بودجه صرف شده باشد، آن ھا به ارهيپژوھشگران و غ

 ھر چه فراگرفته اند را به طور آگاھانه در ديعکس باه  استفاده کنند، بلکه درست بقتي کشف حقی خود برایھا

 ارزش و ی بی آن ھا از کار خود جز محصوللذا، رند،يکار گه  بقتي شفاف حقۀ کردن چھراهيجھت کدر و س

 و به سند؛ي نوی ھا کتاب مرد فی است که قانعی روالنيدر چن .دعرضه کننچيز ديگری  توانند ی اتکاء نمرقابليغ

 ی قانع،امريکا ی با صدا١٣٩٠ ]ميزان[ مھر ماهازدهي خي به تاری که در مصاحبه استين  تعجبی ھم جالي دلنيھم

 ی اسالمی اش بامقامات جمھوری با توجه به روابط علندياو که ظاھراً با. ميابي ی از ساواک منيدر دفاع آتش فرد را

 نيو از ا (ی و ضد خلقتکاري نھاد جنانيرايعکس به تطھه  بد،ي ساواک سخن بگوهي علان،يني و حسئی رضارينظ

 کوشد ی مصاحبه منيپرداخته و در ا)  شدهجادي وزارت اطالعات که درتداوم ساواک شاه اري در واقع به تطھقيطر

ھم " موفقنا" که ساواک در کار خوددي گویاو م. وه دھد جلامريکا) ی ای آیس (اي مستقل ازسازمان سیآن را نھاد

 شود بلکه ی ساواک مربوط نمتي به عدم موفقني کند،ایري شاه جلوگمينبوده است و اگر نتوانسته از سقوط رژ

 ني ھمامريکا یبا صدا  ھم در مصاحبهیاتفاقاً ثابت!!   دادیگوش نم  از خود شاه بود که به حرف ساواکريتقص
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 ی، ول" بد ھستندانشي اطرافیشاه خوب است ول"  شد کهی گفته مني از اشيجالب است که پ. نوان کردموضوع را ع

 شاه خوب بودند و خودشاه بد اني به مردم بباورانند که اطرفديحاال با.  عکس شدهه بغاتيتبل حال که شاه مرده است،

 انجام شده اتي جناۀبا آن را از ھم  مرتبطکارانتي کاسه کوزه ھا بر سر شاه، ساواک او و جناۀبود، تا با شکستن ھم

 الزم ی سخنان ولي و تحلهي فرد مربوط است، در تجزیسخنان قانع  که بهیاما تا جائ.  شاه مبرا جلوه دھندۀ دوررد

 مي ساواک رژۀ ادامی اسالمی که وزارت اطالعات جمھورنيشود که با توجه به ا  نکته تعمقني ایاست رو

عدم " ضعفِ "  خواندن و اطالقامريکا یاضح است که ساواک را تحت فرمان سازمان جاسوس واست، یشاھنشاھ

در واقع، . سرکوب و شکنجه را ھم خواھد گرفت  دستگاه دومني ایعني حق ساواک ه وارث بی به آن، پاتيموفق

العات  پردازد که سال ھاست از طرف وزارت اطیاز ساواک م  به دفاعی خطی فرد درست در راستایقانع

 شرم شکنجه و ی نھاد بني شود؛ و ای مبي آشکارا تعقراني اۀدي رنج دی باتوده ھاتي در ضدی اسالمیجمھور

 عمل فهي وظني ابه ی دفاع از ساواک را ھم به عھده گرفته، امروز به گونه افهي که وظرانيمردم مبارز ا سرکوب

  . مانندی ھا انگشت به دھان می کند که خود ساواکیم

 سرکوب یمعن  شود جز بهی مربوط مراني اۀ که به جامعی خواند، تا جائیساواک م" موفق" فرد، کاریقانع چه آن

 فرزندان ني و آگاه ترنيھا در حق بھتر  شکنجهني ترانهي و اعمال وحشراني به مردم مبارز ااهي اختناق سليو تحم

و "فرھنگ"، "شعور" بر لي دلی و ھستند که حتوده بیعي امور طبفرد ی از نظر قانعاي ھا گوني ایول. ستي نرانيا

 از یکي ی کار دفاع از ساواک، حتۀ در ادامفرد نيآخر ھم.  شودیھم م" موفق"سازماندھندگان آن کار " ژيپرست"

 اي کند که گوی می نسل جوان معرفیبرا"  فرھنگی با شعور، داراآدم کي" کل آن، حسن پاکروان را یرؤسا

 و ن قاتالۀ سر دستکهي را در مورد کسی ادعائني چگونه ممکن است چنیبه راست"!! بود ژي پرستکي رانيا یبرا"

 فرد رادر ی؟  اظھارات فوق الذکر قانع!اوردين  ارزان به حسابیلي دستگاه مخوف بود، اباطکيسرشکنجه گران 

            : توان مشاھده کردی مري زنکيل

http://www.youtube.com/watch?v=GTNQfjSwh0I 

  او در ساواک به بخش شکنجه و قتل جوانانفي که شغل ناشرني با توجه به ایزثابتي برخورد به شخص پرودر

" سرشکنجه گر ساواک"عنوان    بهی شاه مربوط بود، اغلب از او به درستمي رژنا و مخالفنا و مبارزستيکمون

در کتاب .  استی ثابتزي پروی جرمھااز یکي است که سرشکنجه گر ساواک بودن، تنھا ني اتياما، واقع.  شودیادمي

 اني، نگارنده، شکنجه در مورد زندان" ۶٠ ۀ در دھی اسالمیجمھور ی از زندان ھایلي تحل،یدر جدال با خاموش"

  : کرده استفي تعرنگونهي را ایاسيس

 و ستم لم ظهي که علی که آن را در مورد کسانباشد ی طبقات استثمارگر می در دست حکومت ھایشکنجه، ابزار "

 یکار مه  ب-  آگاه و مبارزی و چه در مورد توده ھایچه در مورد روشنفکران انقالب–پا خاسته اند ه حاکم بر جامعه ب

 در جامعه و تحت سلطه نگاه یجار  سرکوب مبارزاتیھدف از اعمال شکنجه، به طور کل"و گفته شده که ." برند

 داخل جامعه در تي کنترل امنۀفي وظیثابت ت توجه شود کهي واقعنيا اساس، اگر به نيبر ا".  داشتن توده ھا است

 اعتراض در ادي آن در عمل جز خفه کردن ھرگونه فریکه معن  شاه را در ساواک به عھده داشتميجھت حفظ رژ

 برجامعه یکتاتوري اختناق و دلي کالم تحمکي و در راني تحت ستم  ای ھاگرتودهيگلو و سرکوب کارگران و د

 ني متوجه شد که اتوان ی رفت، آن وقت میکار مه  ھدف بني ھمی زندان ھا ھم درست برار، و شکنجه دنبود

 تر وبزرگتر از سر شکنجه گر ساواک بودن در عي شنی حتی شاه، جرمی سلطنتمي رژتکاريعنصر تبھکار و جنا

 ونيلي به منجه و شکبتي از مص مملوی زندگکي لي تحمی ثابتزيبه واقع جرم بزرگترپرو. زندان را بر گردن دارد
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 یم  خدمتش در ساواکۀ در طول تمام دورراني اۀ محروم جامعیھا تن از کارگران وزحمتکشان و کالً به توده ھا

   .باشد

  سوم ساواک، طراحۀري دارکلي مدنيا.  کنمی اشاره می مشخص ثابتی نمونه از جرم ھادو یکي جا تنھا به ني ادر

 در اي و یري وبعد دستگراني گروه جوانان روشنفکر و مبارز ااي جمع ني ساواک در ب نفوذ دادن مأمورانیاصل

 به دام انداختن ی برای ظاھراً مبارزاتیھا جادتشکلي ای او طراح اصلنيھمچن.  آن ھا بودۀاني قتل مخفیموارد

 به عنوان مرد ی ثابتیسيلو در واقع پی ظاھراً مبارز ولۀ شدیدو تشکل طراح . بودراني و متعھد ایجوانان انقالب

 ۀ بود در دھی تشکلیکي زد، راني اۀ جامعی و ترقشرفتي به جنبش خلق ما در راه پیکه ضربات بزرگ دوم ساواک

 که ی ضرباتفيتوص. شعبه زد  و خوزستان ھمجانيکه البته بعداً در آذربا"  تھران حزب تودهالتيتشک" چھل به نام

 ی قلم از آن ضربات به دام انداختن رفقاکي فقط ست،ي مقدورننجايرد، در ا وارد آوراني به مردم االتي تشکنيا

 که یطي در شرا١٣۵۴ سال ]حمل[نيدر فرورد.  گروه بودني بردن اني و از ب١٣۴۶در سال "یگروه جزن "یانقالب

که  بود یزثابتي ساواک، پروۀ کل سالخ خانري مدني ھماستي گذشت، تحت ری آن رفقا متيسال از محکوم ھشت

 ی مأموران ساواک در تپه ھای گلوله ھابا ني شد و آن مبارزختهي مجاھد ری به ھمراه دو انقالبء قتل آن رفقاۀتوطئ

  .انده شدندت در خون خود غلنياو

 ی نژاد قرار داشت که وقتیاري نام عباس شھربه ی،  فرد" تھرانالتيتشک" به معروف یسيلو پالتي رأس تشکدر

 سي رئني اولاري بختموري اش موفق به قتل تی ھمکاران ساواکقياز طر  حزب توده،یھبر گرفتن ری با به بازیو

 شي نماکيدر  ،"یتيمقام امن "وان با عنی ثابتزي پرود،ي برد، گردیکه در عراق به سر م ساواک متّمرد شاه

 یثابت. ديخ مردم کش قدرت ساواک را به رد،ينام"مرد ھزار چھره" را یاري که شھری ظاھر شد و در حالیونيزيتلو

 کنان دي آنان پرداخت و تھدانيدر م  رعب و وحشتجادي مردم  و اريتوانست به تحق  تا آن جا کهیونيزيدر آن شو تلو

. ستي شاه نمي مقابله با ساواک و رژیاراي کس را چي ساواک در ھمه جا حضوردارند و ھران مأمواي کرد که گوديتأک

  خلقی فدائیکھاي چری گذشت که غرش گلوله ھای در مقابل مردم نمی ثابتیت نمائ قدرني ازایالبته ھنوز چند ماھ

 زين" یتيمقام امن"آن مردک " مردھزار چھره"پا کرد و ه  بیآن ھا طوفان" تي ثبات و امنۀريجز" در اھکل،يدر س

  . شدی اعدام انقالب،یفدائ  بعد به دست رزمندگانیچند

 اززندان ی نھاوندروسي به نام سیعنصر خائن" فرار "ی طراح،ی ثابتزي پرویسيلوپ ی ھای از طراحگري دمورد

 ليدر اوا)*  کرده بودندکيشل ی به دست وی گلوله ای حت،ی نھاوندروسي سی جلوه دادن فرار ساختگیعي طبیبرا(

 یسيلو پ با سازمانی نھاوندروسيس. توسط آن خائن بود" رانيا ی خلقھابخشيسازمان آزاد "یاي پنجاه و احیسال ھا

 وتحت یري و موجب دستگختي رني را بر زمراني اخواهي از جوانان مبارز و آزادیاريخون بس  پنجاهۀاش، در دھ

 با تي در ضدی ثابتزي چند قلم ازاعمال پروني اساس ھمه بی حتن،يبنابرا. دي گردیگريشکنجه قرار گرفتن تعداد د

 را به تصور ی اجتماعدي و تبه کار پلیئ حرفه تکاريجنا کي او به عنوان ی جرم ھاینينگ توان سی مران،يمردم ا

  .آورد

 از یواقع  کامالً مواظبند که اطالعاتی اسالمیش در جمھورشاني و چه ھمکیچه خود ثابت  باز و ھم امروز،ري داز

 ،یم اسالی کار آمدن جمھوری رولياوا در ھمان. ردي قرار نگراني مردم ااريش در اختني ننگیساواک و عملکردھا

 با ی دادگاه مردمکيمسلماً .  شدندريدستگ) مقدم ناصر و یريحسن پاکروان، نعمت هللا نص( کل ساواک سيسه رئ

 ساواک را آشکار و در ۀ پشت پردی ھاتي سه تن، واقعني اۀ با محاکمتوانست ی توده ھا در آن، معيحضور وس

 ی ازتوده ھاقي حقای درست به خاطر اختفایالم اسی جمھورمياما سران رژ.  مردم قرار دھدیآگاھی خدمت ارتقا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 دھند تا مبادا بي مردم ترتی ھاتوده ني ترعي آزاد در حضور وسی آن ھا، دادگاھی برانشدند حاضر راني ایانقالب

 مطلع و نا ري خبر و غی بلي از مسایلي شاه از خمي رژدي وسانسور شدیکتاتوري اختناق و دطي که در شرارانيمردم ا

 ما یبرا( ببرندی ھا پتي از واقعیا به گوشه ی کل ساواک حتی اعترافات رؤساانيشده بودند، از م ه داشتهآگاه نگا

 یکي ھا، دهي تازه به قدرت رسبرخورد ني ام،ي خلق را از نو سازمان داده بودی فدائیکھايکه در آن زمان تشکل چر

 یاً معلوم شد که دست اندرکاران جمھوربعد).  بودیاسالم ی جمھوری ضد خلقتي شناخت ماھی برامياز عال

 ساواک را اعدام ني پائی از رده ھاگري دی و بعضتکاراني انقالب، آن جناۀدور  خاصطي اگر چه در شرایاسالم

 ن،يبنابرا. خدمت گرفتند خاص خود به" ساواک "ی برپائی آن دستگاه را برای از اعضای بخش بزرگیکردندول

 نھا کند که نه تی فرد سعیگو با قانع و خلق، در گفت  عنصر از دشمنانکيه عنوان  ھم بی که ثابتستي تعجب نیجا

از قتل و را  مردم ی ھای دانسته ھا و آگاھی قرار ندھد بلکه بکوشد حتی کساري از ساواک دراختیدي اطالع جدچيھ

 کرد که تالشريکاام ی در صدای ثابتزيپرو.  اعتبار جلوه دھدی ب، مبارز جامعه توسط ساواکیروھايکشتارن

 معتقد به اصالحات شهيھم" که ی شاه مبرا ساخته و خود راشخصمي رژی ھاتيشخص خودش را از ھمه ننگ و جنا

 زشت خود را پنھان و خونخوار بودن خود را ۀنبود، چرا که نتوانست چھر  کار موفقني او در اینامد، ولب" بود

 از یکي و رد؛ي بگی درستمي تصمتوانست ی نمیضيخاطر مر گفت که شاه در اواخر به یمثالً و.  آشکار نکند

ھای  نکرد و به قتل ی ھا جاراباني خون مردم را در خی به حد کافاشاهي که از نظر او گوست دانني شاه را اراداتيا

را آوردند در   مسلحنيمأمور: " کرداني گونه بني را انهي زمني خود در ای شکوه و ناراحت،یثابت .عام نپرداخت

  ."دي نکنیراندازي ، بعد گفتند تابانيخ

کرد،  پرداخته  عنوان" امريکا یصدا" در مصاحبه با ی ثابتزي که پروی از دروغ ھائیموارد  مقاله بهني اۀ ادامدر

 ساواک ی ھاچال اهي است  که در سی اانهي وحشی از آن دروغھا مربوط به انکار شکنجه ھایکي که - خواھد شد

  . گرفتی صورت میاسي سانيحق زندان دری شخص واستيتحت ر

 زنده که ھنوز یني رساند که با وجود صدھا شاھد عی وقاحت را به چنان درجه ایزثابتي مزبور، پروۀ مصاحبدر

 ی ادعاني شاه را بر تن و جان خوددارند، با امي رژی ساواک در زندان ھای قرون وسطائیو آثار شکنجه ھا درد

 را یاسي ساني زندانۀ مخالف بوده و شکنج اصالً ايگو" بود ی قانونري غزي چکيه با شکنجه ک" و مسخره که فيسخ

 مغلوب، نقش خود تکاراني جناۀ وجود شکنجه در ساواک را انکار و ھمچون ھمداساساً ي است، کوشدهيھم ند

   . را کتمان کندیاسي سانيدرشکنجه زندان

بودن شکنجه، "ی قانونريغ" کند که ی را کتمان منيا، اام.  کندی صحبت مرانيشکنجه در ا  بودنی قانونري از غاو

" ی قانونري غزي چکي" که اساساً خودحکومت شاه کامالً نيکما ا. ستي کشور نبوده و نني عدم وجود آن در ایبه معن

  سلطنت کند نهديشاه با"شعار معروف .  کردی ممت کامل ھم حکویکتاتوري حال وجود داشت وبا دنيبود، با ا

 یسال ھا  بود کهی شعار-  کردی پا  گذاشته و خالف آن رفتار مري را زی مبنا که شاه قانون اساسني بر ا- "حکومت

 ی شعار اصلکي نيا.  شدیم  مطرحراني قانون در اتي و حاکمی حکومت قانونکي استقرار ی درست برایطوالن

 ري اسلي به دلی خرده بورژوائاناتيجر و ستھاي بود که از طرف رفرمراني چھل در اۀ دھلي تا اوای سۀ دھیدر ط

 تابد ی را بر نمی قانونچي که ھراني در اسميالي وابسته به امپرتيحاکم تي و عدم شناخت ماھشيبودن در توھمات خو

 که در ساواک ی با سمتیزثابتي که پرواست ني اتي واقعاً،يثان.  شدی ، به خطا دنبال مستي نبندي پایقانون چيو به ھ

 ساواک در سال سياو از زمان تأس.  شاه بودمي رژی سازماندھندگان شکنجه در زندانھاني تریز اصل ایکيداشت 

 آن ني گرفته تا آخراري بختموري آن، تسي رئني از اول-  آن دستگاه مخوفکل ی، در کنار رؤسا١٣۵٧ تا سال ١٣٣۶
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   . داشته استیمکار و در رتق و فتق امور باھمه وجود با آن ھا ھداشته  قرار - ھا، ناصرمقدم 

 به ی شاھنشاھمي مخالف رژاي و خواهي و آزار و شکنجه و قتل ھر انسان آزادتي اذ،یريدستگ ی اساساً براساواک

 و باسواد ی و روحیجسم  انسان ھا از لحاظني سالم تر،یوالئي بود که چون ھیوجود آمده بود؛ و دستگاه مخوف

 با قتل آن ھا اي ی و در مدت کوتاھدي کشی مددرون خو نان کشور را به جواني و با استعداد ترني با شعور ترن،يتر

 لحاظ نياز ا.  گذاشتی می جان باقمهي و آش و الش شده و نی ھا را زخماآني و ختي ری منيخونشان را بر زم

 و ضي رنجور و مرماراني بیراي داد که پذی خوب و مجھز را انجام ممارستاني بکيعکس کار  ساواک درست

 از مرگ ی و حتافتهي شفا مارستاني روند و در آن بی به آن جا می درمان و بھبودی است که برای در حال مرگیحت

 و ستمي کرد و در آن ھمان سی کار مگريمثل ادارات د  ساواک درستی حال دستگاه ادارنيبا ا.  کنندی مداينجات پ

 و نظم و انضباط یاندھ تفاوت که نوع سازمني با ا-  ادارات کشور برقرار بود گري حاکم بود که دردینظم و انضباط

    .بود سهي لحاظ با ارتش قابل مقاني سخت تر و محکم تر و از اگري دۀبر ساواک از ھر ادار حاکم

 جزء و کل یساؤ رتبه و ریتا کارمندان عال از کارمندان جزء گرفتهرا  کارکنان خود گر،ي مثل ھر نھاددساواک

 ۀ و آزار و شکنجتي شکنجه گر بوده و در اذی ھمگی داشتند ولی خوددرجاتاني در مبازجو ھا ھر چند. داشت

 و تياذ ی ھاوهي از شیعني -  کار خود یچگونگآن ھا موظف بودند که از .  دخالت داشتندماً يمستق یاسي سیزندان

ذ اطالعات از آن  که جھت اخی کردند، و شگرد ھائی اِعمال میاسي سی که در حق زندانیآزار و نوع شکنجه ھائ

 از رشکنجه،ي از حد مقاومت او در ز،ی بردند، از وضع زندانیکار مه  مقاومت شان بۀيشکستن روح ھا و درھم

و خالصه از ھر آن چه به کسب و   و خود آن اطالعاتی خود در گرفتن اطالعات از زندانتي عدم موفقاي تيموفق

 گزارشات نيا.  باالتر خود گزارش دھندیبه رده ھا  مرتب به طور-  در ساواک مربوط بودیکار شکنجه و آدمکش

 شد، ی مهيتھ عکس یاسيس اني زندانۀ شکنجه شدی از تن ھایحت.  شدی ممي محرمانه، تنظشتري بايدر درجات کمتر 

 ی و پشت و ھر جانهيجزغاله شده، از پا و دست و س  منقلی روی با اطو داغ شده، از باسن و پشت ھای ھانهياز س

 و آش و الش شده، از دست دهي شالق خورده و ترکیفرو برده بود، از پاھا  را در آنگارشي بدن که بازجو سرگيد

 تر بر قي گرفت تا آن ھا بتوانند ھم ھرچه دقی باالتر قرار می رده ھااري در اختنھاي اۀھم... و...و  شکستهیو پاھا

 ۀ ھمبي ترتنيبه ا.  خود استفاده کنندیبعد في ناشریھاکار شکنجه گران نظارت کنند و ھم از آن ھا در تکامل کار

 ني به ھمماً ي سوم که کسب و کارش مستقۀري داسي به مثابه رئی ثابتزيپرو مقامات مربوطه و اتفاقاً در درجه اول

 تحت ساواک ی ھااھچالي که در سلي مساني تری گرفته تا جزئی از امور کللي مساۀ ھمانيبود، در جر امور مربوط

 ھا یباالئ.   به باال بودني روندگزارش از پائنيا.  گشتندی گذشت قرار گرفته و از آن ھا مطلع میمان آن ھا مفر

 ی گوناگون می گذشت ،استفاده ھای تحت فرمان آنھا می ھااه شده و از ھر آن چه در شکنجه گافتيازگزارشات در

 یاسيس یروھاي نیدست آمده از کار مبارزاته عات ب اطالی بر مبنایاسي سلي تحلۀ ارائري نظیمور انجاما.  کردند

مؤثرتر کردن کسب و کار خود   در جھت ھر چهیدست آمده از شکنجه و بازجوئه  باتيدر جامعه، استفاده از تجرب

ۀ  دستان در شکنجه گاه ھا، پروسري به زی ثابتقي و از طرنيپائ و باالخره ابالغ فرمان از باال به...رهي و غرهيو غ

 منتقل امريکا ی ای آیدست آمده به سازمان سه  باتي تجربۀ مسلم است که ھمنيھمچن. شدی می بود که طیرگيد

   .رندي قرار گزي شدتا مورد استفاده اربابان شاه نیم

ۀ  ھماني ھمان شکنجه گران بود و در جراي بازجوھا ۀ که درساواک داشت، در واقع در رأس ھمی با سمتیثابت

 شکنجه دي جدليدوساي امورات ساواک از خرۀ ھمی قرار داشت و به طور کلیکنجه و بازجوئ مربوط به شليمسا

 مختلف شکنجه و ی روش ھاموزش آیگربراي دی کشورھااي لي از شکنجه گران به اسرائیگرفته تا ارسال بعض
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 نيگرفته و از ا م حکیاسي ساني  تا برخورد به زندانرهي غو نا مبارزاني نفوذ در مۀقي طریري و فراگ،یبازجوئ

 زد و یاوخود شخصاً به شکنجه گاه ھا سر م.  گرفتی در ساواک صورت می ثابتزي ھمه با نظر و فرمان پرول،يقب

 دستاندرکاران در ساواک گري و داني  بازجوني ھمچنیو.  کردیم  نظارتگذشت یمستقماً بر ھر آن چه در آنجا م

 از ی با بعضاني در حضور بازجوزيگاه ن.  دادی از جمله شاه قرارم مقامات باال وی نظر و فرمان ھاانيرا در جر

 ۀ در دھیاسي سیزندان کي من به عنوان نهي زمنيدر ا.  کردی مبرخورد کي شکنجه شده از نزدیاسي سانيزندان

  . دھمحي توضی اندک، آن ھا قرار داشته وخود شاھد بوده امانيکه در جررا  ی ھائتي توانم واقعیپنجاه م

 در مورد خود من صورت ی ثابتاستي پردازم که در ساواک تحت ری نمی ھائشکنجه حي به تشرنجاي در اتهالب

ھم از شکنجه   که بعد از فرارم از زندان به وجود آمد، توانستمی در فرصت١٣۵٢خوشبختانه من در سال  .گرفته

 و به خصوص در مورد گري دناز که در موردمباری اانهي وحشی اِعمال شده بر خودم و ھم از شکنجه ھایھا

 کتاب کي که در ھمان سال به صورت -سمي شاھد بودم بنوکي خلق ازنزدی فدائیکھاي گذار چراني و بنهي اولیرفقا

 کتاب در ھمانزمان و به نيا.  منتشر شدراني خلق ای فدائیکھاياز طرف سازمان چر" مقاومتۀ حماس"به نام 

 مطالب آن ی به بازگوئیازي نجهي خوانده شده و درنتیئه در سطح توده  اول پس از سقوط شایخصوص در سال ھا

 که ني کنم که با توجه به اهي توصزاني توانم به آن عزیم در مورد نسل جوان مبارز امروز ھم. ستي جا ننيدر ا

  اغراقگونه چي ھا بدون ھتي واقعني رو عني بود و از اميصرفاً انتقال تجربه به رفقا ھدف من از نوشتن آن کتاب

 ۀحماس" چه در رابطه با شکنجه و چه مقاومت در مقابل آن در کتاب مزبور مطرح شده اند، واز آن جا که یگوئ

 وشناخت فضا و ی تجربه آموزیپنجاه نوشته شده، لذا  براۀ مسلحانه در دھۀ  مبارزانيدرست در بطن جر" مقاومت

 خلق، خود به ی فدائیکھايمسلحانه چرۀ  آغاز مبارزز پس ای در اوضاع ملتھب مبارزاتراني اۀ جامعی واقعطيشرا

 فرارم از یکه من چگونگ"  ماندگاریبذرھا" به نام یکي گر،ي توان از دوکتاب دی منيھمچن.  کتاب مراجعه کنندنيا

 ۀھ در دی اسالمیجمھور ی از زندان ھایلي تحل- یدر جدال با خاموش" کرده ام، و کتاب حي در آن تشرزيزندان ران

 که مقدور بود به ی تا حدی اسالمی جمھورمي رژی شاه با زندانھامي رژی زندان ھاۀسي در آن ضمن مقاهک" ۶٠

 فقط از نجايدر ا.  را اخذ نمودیاتي پرداخته ام، تجربنهي زمني در اگري دلي نوع شکنجه ھا در ساواک ومساحيتشر

  .کنمي را مطرح می ھائتيواقع یاسي ساني از زندانی با بعضداري به شکنجه گاه ھا و دیثابت سرزدن

بھروز   امی و برادر گرامقي اعمال شده به رفی از شکنجه ھایضمن اشاره به بعض" مقاومتۀ حماس" کتاب در

 موضوع مطرح نياست؛ و ا  ساواک سخن رفتهی قرون وسطائی شکنجه ھاري او در زۀ از شھادت قھرمانان،یدھقان

 لحاظ که شکنجه گران ني از او مطلع بود رشکنجهيو جان باختن بھروز در زشده که شاه شخصاً از شکنجه ھا 

 ی محي تشرشتري بنجاي موضوع را در انيا.  شده بودیکنند، ناراحت و عصبان نتوانسته بودند از او اطالعات کسب

 ني بھترۀشکنج اني در جر-ی ثابتزي از شاه گرفته تا پرو- کنم که خودنشانگر سطح و حد قرار داشتن مقامات باال

  . باشدی می چون بھروز دھقانینفرزندان مردم و از جمله بزرگا

  شکنجه، به تصادف از امر فوقري که در ھمان زمان شھادت بھروز در زيیاسي سیزندان  فوق را از زبانموضوع

 شود، اني که اوشاھد بود بی که مطلب ھرچه زنده تر به ھمان صورتني ای کنم؛ و برای مفيمطلع شده بود، تعر

  : برمیکار مه ر اول شخص را بيضم

 شناختم، سه چھار ی که او را میدر اتاق عالوه بر خطائ.  بردندیزجوئمرا به با  شب بود که١٢ساعت حدود  "

.  آمدندیبه اتاق م  رفته و دوبارهروني از اتاق بی شناختم و آن ھا ھی ھم بودند که من آن ھا را نمگريد یبازجو

 گذاشت، چندمشت و لگد به من زد و با نثار چند فحش ی مزي می را روی بازجوئیکه ورقه ھا ی در حالیخطائ
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 ی که با بني اتاق، از ایاز فضا. سي را بنوی دانی که میزھائي ھمھچني ھا، بشیسي گفت چرت و پرت ننوکيرک

 ازبچه ھا یگريالً گروه د گفتم که احتمای خود مشي افتاده و پی کردم که اتفاقاتیاحساس م  کردند،ی صحبت مميس

بازجو ھا ھمه . وارد اتاق شده  کت و شلوار آراستا بی شد که در باز شد و شخصی از شب سپریمدت. لو رفته اند

:  گفتی که خطائدمي شنی صحبت شدکه من اول کامالً متوجه نشدم ولیاز موضوع.  و دور او را گرفتندستادهيسرپا ا

  : باالتر از بازجو ھا دارد، جواب داد کهیلي خیارد که معلوم بود مقامتازه و شاھنشاه چه فرمودند؟ شخص

ظاھراً به عالمت   کاغذ بود و خودکار رای که سرم رویمن در حال.  شدی و عصبانناراحت یلي خحضرتياعل

خدمت معلوم بود که تازه وارد به . مي چشم آن ھارا بپاري کردم از زی دادم، سراپا گوش شدم و سعینوشتن تکان م

 اتاق را دود ی دفعه فضاکي. ش گذاشت به دھانیگاري که سدمي را دی روشن کرد وخطائیگارياو س. شاه رفته بود

 ھم در یگري از خودشان فرددريآن ھا فراموش کرده بودند که غ.  کردندی دود مگاري مرتب سیھمگ.  پرکردگاريس

 کنند و باز آن ی صحبت می مورد بھروزدھقان که دردميشن.  سخت مشغول صحبت بودیلياتاق است و سرشان خ

 از او گرفته ی اندازه ناراحت شد که اطالعاتی اظھارتأسف کرد، بیليمقام باالتر گفت که شاھنشاه از فوت بھروز خ

 را با زھاي چیلي شد مرد، او خفي گفت بھروز حیکرد به قدم زدن در طول اتاق و م  او شروعني حنيدر ھم. نشده

 ی ھامن گفتن به مأموران خودشان کرد  و خطاب به آراهي دفعه شروع به فحش و بد و بکيبعد . بردبه گور  خودش

 متوجه ی خطائني حنيدر ا....!.   ماند  تماممهي کارھا نیلي شد، با مرگ او خفي بھروز حد،يگفت، چرا او را کشت

.  افتادمني به زمید کتکم زد که از صندل سر من آمد وآن قدر با مشت و لگی تمام به باالضيو با  خشم و غ من شد

 صدا کرد و مرا به دست او یپاسبان.  برو و فکر ھاتو بکن...پاره کرد و گفت مادر  را پارهی بازجوئیورقه ھا

 در مقابل اتاق بازجوھا قرار داشت، ازآن جا چند پله ی شھرباننيرزميز....نيرزمي به زندازيببرش ب سپرد و گفت

  ."...دي رسیبه سلول ھا م خورد و ی منيپائ

 با ھم به صورت دو ارگان سرکوبگر جدا ی ھمکارني تا آن زمان در حیساواک و شھربان  است گفته شود کهالزم

 آن ھا نيمابي تضاد فديتشد  مسلح در جامعه که باعثوني انقالبۀ بعد از گسترش مبارزی کردند ولی متيازھم فعال

  .به وجود آمد" ی مشترک ضد خرابکارتهيکم" به نام ی اتهي دو ارگان، کمیروھاي نبيشد، از ترک

 ی آن چه در شکنجه گاه ھا ماني شخص شاه در جری و حتی حکومتربطي مقامات ذۀ دھدکه ھمی فوق نشان مۀنمون

 نيا.  قرار داشتنددھه، ني مسلح در اوني سرنوشت ساز انقالبۀ پنجاه با توجه به مبارزۀ به خصوص در دھگذشت،

 با شکنجه اياظھار داشت که گو" امريکا یصدا"گو با و  کشد که در گفتی می ثابتیبطالن کامل به ادعاھاخود خط 

در آن .  قبل که در ساواک بود شاھد شکنجه نبوده استیپنجاه و نه در دھه ھاۀ  نه در دھايمخالف بوده و گو

 است دهي را دیاسي سیزندان"ھشت نفرھفت " دروغ را گفت که فقط ني اني ساواک ھمچنۀ سالخ خانسيرئ مصاحبه،

   ." بکنندیونيزيتلوۀ  خواستند مصاحبی بودند که میکسان"که آن ھا ھم 

 معمول ی قرون وسطائیدادن خود از شکنجه ھا  مبرا جلوهی برای  ثابتۀ درمورد تالش مذبوحانشتري از بحث باگر

 ی کرد، ولی نمداري حضوراً دیاسي ساني زندانکيکاي از یاست که ثابت  درستني گفت که ادي بام،يدر ساواک بگذر

 کي ازنزداني از آن زندانی کرد، با بعضی مجابي که شغلش در ساواک ایفيکه او بر اساس وظا  استني اتيواقع

 یقيرف.  خلق بودی فدائیکھايان گذارچري بنري کبی از رفقایکي ،ی عباس مفتاحقي از آن ھا رفیکي. برخورد داشت

 منظور صدھزار تومان ني او، ازمردم استمداد خواسته و به ھمیري دستگیارانش در ساواک برا و ھمکیکه ثابت

که " یصد ھزار تومان "کي چر٩ اني حاال که از م،یآر.  کرده بودندنييتع زهيجا) زمان گزاف در آن یمبلغ(

زنده به دست  اس ما عبقي مردم قرار داشت، رفدي و برزن در معرض دی ھر کوواري در و دیعکساشان ھنوز رو



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

ر  که دی وحشتناکاري بسیآثار شکنجه ھا  کهیطي رفته و در شراري کبقي رفني به سراغ ایآن ھا افتاده بود، ثابت

 و  در مقام سرشکنجه گر با او به گفتند،ي آن ھا رانبی بود و امکان نداشت ثابتدايش ھومورد او اِعمال شده بود بر تن

 ۀمصاحب" به ی و در آرزوی عباس مفتاحقي شکستن رفدرھم ی برای ودميشنآن طور که من . گو نشسته بود

  .جهي نتی و البته ب-کار برده بوده  را بی مقاوم، ھرگونه کوششقيرف  آندنيکش" یونيزيتلو

. با خود من بود"  یتيامن مقام "ني اداري دھد دی فوق را نشان مۀني در زمی ثابتی ادعابودن ني که دروغگري دمورد

مدتھا به دنبال من گشته و  ه داشت،ي اولی ھایري که از من در ارتباط با دستگیساواک با ردّ ١٣۴٩ل درسا

 داده لي آن ھا را تشکی جدلي از مسایکي ،ینظام - یاسي سازمان سکي زن در درون کي من به عنوان یريدستگ

 چه به خاطر شرکت من در هجيدر نت.  منظور صرف کرده بودندني رابه ایادي خاطر ھم وقت زنيبود و به ھم

خاطر   در جامعه بود، چه بهدي جدۀدي پدکي خلق که در آن زمان ی فدائکي دختر چرکيعنوان  جنبش مسلحانه به

 کي شده بود، لي ھا تبدی چی ھا وشھربانی آن ھا که به موضوع بحث ساواکۀاني وحشیمقاومتم در مقابل شکنجه ھا

 از بازجو ھا در آن جا جمع یادي زۀ بردند که عدیاتاق بزرگ ودم مرا به بی بازجوئري که من ھنوز زیروز موقع

فکر  . برده اندجا مشخص نبود که چرا مرا به آن ميبرا.  اتاق تعجب کردمکيتعداد بازجو در  از گرد آمدن آن. بودند

 از من نپرداختند ی از آن ھابه بازجوئکي چيھ.  طور نبودني ایول.  استی از بازجوئیگري ھم روش دنيکردم که ا

 با ی نگذشته بود که مردیمدت کوتاھ. کردن من نمودند شروع به مسخره! حي از آن ھا به قصد تفریبلکه تنھا بعض

 باره ساکت شده و به ھمان گونه که رسم بود به محض ورود او از کي ھاھمه بازجو . مآبانه به آنجا آمدسيتبختر رئ

مقام " جز یآن مرد کس.  ھم  نشستندهي من نشست و پس از آن بقیبرو روباً ي تقریاو در صندل. جابرخاستند

 و نابود ستي ظاھر شده و ازنونيزي تلوۀ من باز در صحنیري قبل از دستگیمشھور نبود که مدت کوتاھ"یتيامن

 وني در مقابل انقالبی کرده و به قدرت نمائصحبت اھکليس" غائله "اني و پااھکلي سني به اصطالح مھاجمکردن

" ی ثابتیجناب آقا. "نشان داده بود  و طبق معمول ساواک را  قدر قدرتپرداخته راني تحت ستم ایمسلح و توده ھا

 مرا برانداز کرد و نگاھش را لحظه ی حسابءابتدا) د کردنی لفظ او را خطاب مني است بازجو ھا بااادمي که یتا جائ(

مسلّم است که صحبت آن ھادر مورد من . ازجو ھا شد نگفت و مشغول صحبت با بیزي چیصورتم دوخت ول  بهیا

ال از من کرد و دوباره به صحبت با ؤ دوسیکيسپس او . ندي ببکي به آن جا آمده بود که مرا از نزدیبود و ثابت

  . زد مرا از اتاق بردندی که اوبا بازجو ھا حرف می بعد در حالی و اندکتبازجو ھا پرداخ

 از روني شاه در بمي رژنا و مخالفنامبارزۀ اني به کشتار مخفی دروغ  ثابتیھاادعا ی در افشاگري موضوع دکي

 را دروغ یقي درست و حقیزھاي راست و دروغ با ھم و آن گاه چکردن ی با روش قاطیثابت.  شودیزندان مربوط م

واندن مرگ  خیعي و از جمله با طبدهبرخورد کر ساواک در سطح جامعه" یئره ي زنجیقتل ھا"خواندن، با امر 

 ني اتياما واقع.  کندیدست عمال ساواک انکار مه  را بیت ھائي اساساًچنان جنا،ی و غالمرضا تختیصمد بھرنگ

  توسط عمال ساواکانهي مختلف، مخفی که در جامعه به روش ھایفي شری و انسان ھانامبارز انياست که در م

 ۀ تنھا دو نمونی و تختی  صمد بھرنگ- و گمنام اندستندين جامعه شناخته شده ی از آن ھا برایلي و خ- کشته شده اند

  : گفتراني محبوب مردم ای مردمۀسندي نو،ی در مورد صمد بھرنگی ثابتزيپرو. باشند یبرجسته م

 رابعد گفتند او .  رود ارس رد بشود، شنا بلد نبود و غرق شداز یفراھت) حمزه (ی رفته بود با آن آقایصمد بھرنگ"

 نجايدرا." (نبود  بد ھمم،ي را در آوردني داستان را درآورده بود بعدا گفت بله ما انيالل آالحمد ھم که ا جیآقا. کشتند

 اي"  آراز "ۀقصد داشته ازرودخان"، "یفراھت)حمزه (یآقا "ی با آن به قول وی کندکه صمد بھرنگی مطرح میثابت

 سوم در ساواک، ۀري دارکلي مد،ی ادعائنيبا چن). ود بری و به شوروده ردش-  ھا نام گذاشته اندني  که ا-" رودارس"
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 قرار خودۀ في مرگ صمد به نفع ساواک را وظهي که توجی اسالمی کار وزارت اطالعات جمھوریندانسته بردشوار

، "دهينجو" خاطر نيبه ا.  آن راتکرار کرد، افزوددهي نجوی ھاست که ثابتني و داستان آل احمد ھم اختراع ھم-داده 

 توانست راحت بگردد ی ساواک حرف زده بود نملي خالف می اگر آل احمد کلمه اشاه، یکتاتوري دميت رژچون تح

 ھا به ني ایاتھام زورک  که درست بر عکسِ یدر حال.  نداشته باشندی ھم با او کاری تحت فرمان ثابتی ھایساواک و

 و ی شک در مورد کشته شدن بھرنگهدھرگوني کوشن که امروز ھم موجود است، در آن زمای وۀآل احمد، مقال

 امروز ادعا ی که ثابتی درست به گونه ایمقاله خالف باور توده ھا، ول در آن.  سازدی به دست ساواک را منتفیتخت

 یبه مرض "نهيآل احمد درمد" برادر "اي که گوی از نوعیعي طبی مردم، مرگیآن دو فرزند گرام  کند، مرگیم

   .داده شده استبود، جلوه " ناشناخته مرده

 خود را با ھم ھماھنگ کنند که یاندرکاران بتوانند حرف ھا  قرار به دروغ گفتن است، مشکل است که دستیوقت 

ھمان " یشورو فرار به"و " رود ارس"موضوع گذشتن از .  تراوش نکندروني از آن حرف ھابه بیتناقض و تضاد

 گمراه کردن ذھن ھا ی براعاتي شانيکرده ام، از اول اشارهبه آن " راز مرگ صمد"طور که من قبالً ھم در کتاب 

 از او ی قره داغ رفته بوده و حاال بر نگشته و خبرۀدھند که چون صمد به منطق  طور جلوهني خواستند ایم. بود

 و ی مھربان وبرادر ،ی شدن جسد به ھّمت اسد بھرنگداياما با پ.  رفته استی از مرز گذشته و به شوروپس ست،ين

 چي شد ھی نمداي اگر جسد ھم پیالبته حت . رنگ باختعهي شاني صمد، اکدلي و یمي صمست دو،ی کاظم سعادتقيرف

 امر ھم تيدر واقع.  شناختند، وجود نداشتی که صمد را می کساناني درمعهي آن شارشي پذی برای واقعۀني زمگونه

"(!) تنھا شاھد" آراز رفت و تنھا برگشت و عنوانکه با صمد به قتلگاه) یحمزه فراھت (ینه خود آن افسرژاندارمر

 تا کنون مثل یگري کس دچي نمود، و نه ھدايرا پ" قتل او  حال متھم بهنيدر ع "ی و به گفته ایمرگ صمد بھرنگ

 تأمل یبا کم"! شد از ارس رد بشود، شنا بلد نبود و غرق"  خواسته است که ی صمد ماي ادعا نکرده بودکه گویثابت

 هي افزوده و امر توجشي ھای کار ھمپالگیبر دشوار  چگونهی ادعائني با چنیت که ثابدي توان دیسخنان م ني ایرو

  . تر کرده استدهيچي آن ھا خراب تر و  پی را برایکار

 ی در آب ھای کشته شدن صمد بھرنگی چگونگتي کتمان واقعی است که برایمزدوران ني از آخریکي یثابت

اما . تکرار کرد"امريکا یصدا" او و جالل آل احمد با لکنت زبان در هي را علی اساسیبآراز، اتھامات ۀ رودخان

 ني دفاع الي اتھامات و دللي قبنيبافاکت و شواھد الزم و با استدالل، کذب ھمه ا" راز مرگ صمد" در کتاب شيشاپيپ

 در ی اسالمیجمھور یقتل ھا در شي ھمان تک شاھد که پااي ،ی ھمان افسر ژاندارمر،ی از حمزه فراھتمزدوران

برادرم صمد "ھمراه با کتاب  (کتاب ني است، نشان داده شده است؛ و درست ھمري ھم گکونوسيرستوران م

 کرد که با ی تصور می اسالمی سال ھا که وزارت اطالعات جمھوراز پسبود که ) ینوشته اسد بھرنگ" یبھرنگ

گشته، مشکوک بودن مرگ صمد را " تنھا شاھد"آن به اصطالح ۀو تبرئ" یباور شکن"اش موفق به " نهيآد"ۀ پروژ

 ته که دال بر کشیاتي واقعۀ ھمرغم ی و علن،يبا وجود ا.  مطرح و به ثبوت رساندرانيا ی روشنفکرۀمجدداً در جامع

 که ی به گونه ای که صمدبھرنگمي تصور کنی لحظه اديائي باشد، بی از ساواک میدست دارو دسته اه  صمد بشدن

".  از رود ارس رد بشود، شنا بلد نبود و غرق شدیفراھت) حمزه (یرفته بودبا آن آقا "دي گوی متکاري مردک جنانيا

 مي و رژی ثابتۀ، در دور"رود ارس "نجاي و در ار از مرزکشوی قانونري دانند که رد شدن غی خوب، ھمه ماريبس

  جرمني دانند که مجازات ای ھمه مزي را نني ا. استني شد که امروز ھم چنی محسوب میاي اش جرم جدیشاھنشاھ

 برخورد ی تر ازافراد عادرانهي سخت گیلي خیليھرچه بود، در صورت ارتکاب افسران ارتش به آن، با آن ھا خ

 که نيحال با در نظر گرفتن ا.  شدی ھااعمال می در مورد ارتشی فرد عادکي از یشتري بیلي شد و مجازات خیم
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 افسر آن ی کار با ھمراھني ھم ای ثابتی اساس ادعاه رد شود و ب" ارس"د که خود بتواند ازرود صمد ما شنا بلد نبو

مرتکب جرم تالش   کهیندارمر افسر ژاکي به عنوان ی در مورد وني صورت گرفته، بنابرای حمزه فراھتیعني ھا،

 ھم برخورد کامالً سخت  آن-گرفت ی برخورد صورت مدي از مرز شده بوده منطقاً بای قانونريجھت خروج غ

 مجازات و چي است چرا افسر آن ھا در ھمان سال ھدرست ی ثابتیاگر ادعا.  نبودني که چنیدرحال! ی ارانهيگ

  که در آن زمانی به شوروی قانونري جرم مربوط به خروج غوردنشد؟ آن ھم در م  رابطه متحملني را در ایعقوبت

 وقت چي، ھ"تنھا شاھد" خود.  داشتیديه خود مجازات جداگانه و شد کسمي به کمونشي بود با داشتن گرایمساو

 رانيتازه آن طور که در مطبوعات چاپ شده در ا.  نکردهنموردي را در ایگري ھر مجازات داي تحمل زندان یادعا

 اش ی ژاندارمرفورميوني ۀ بر کپیگري دۀ کرد و ستارداي مقام و درجه ھم پی او بعدھا درارتش ارتقادهمطرح ش

 ی با صمد برای ھمراھیاساساً مدع ،"تنھا شاھد" ھمان اي است که آن افسر و نياما تناقض آشکار ا! اضافه شد

.  به آن منطقه رفته بودی بھرنگصمد با حي گردش و تفریبرا  و ادعا کرده است کهستيگذشتن از رودخانه آراز ن

 از او یا  بود و خود او ھم در فاصلهستادهيکنار رودخانه ا است که صمد اصالً در ني بر اديتأک  اتفاقاً یدر داستان و

   ...داستان هي شود و بقی صمد باز می پاري زی ناگھان چاھايمشغول شنا بود که گو

  تراشند، دستشانی مهي آراز توجۀ رودخانی در آب ھای جان باختن صمد بھرنگی براشتري ھابني ھرچه اديني بیم

 تيبا حما" تنھا شاھد"  مطرح شده در باال را بھتر است خود آنی حل معمابه ھر حال،.  شودی رو مشتريب

 ی دستگاه وزارت اطالعات جمھوریبرا" نخبه" فرِد یقانع .ديکنندگانش در ساواک و وزارت اطالعات حل نما

ده و به  منتشر نشی، تا کتاب ثابت"!! معاصرخيتار"مربوط به   تناقضنيدر ا" پژوھش"  ھم  فرصت دارد با یاسالم

  ! تناقض را ھم به نفع ساواک، حل کندنيا امده،يبازار ن

 و نيقتري پنجاه در ساواک بر چند تن از صدۀ اعمال شده در دھی شدت شکنجه ھانيّ  که مبی مقاله را با ذکراسنادنيا

  . برمی ماني فرزندان مردم است به پانيپاک باخته تر

 آن انگذاراني ازبنیکي خلق و ی فدائیکھاي چرنيسيود احمدزاده، تئور مسعري کبقياسناد، رف  از نمونه ھا در آنیکي

 که او را ی تمام کسان،ی فدائستيکمون کي مسعود احمدزاده به مثابه قي رفیصرف نظر از موضع انقالب.  باشدیم

رف  اشدي حمقيرف.  کرده اندادي ی با شگفتگرفش شی ھوش و ذکاوت واستعدادھاۀ شناختند از درجی مکياز نزد

 ی گفت که مسعود با افراد عادی ام که مدهيمن شخصاً بارھا از او شن.  نابغه بودکي مسعودقيجداً معتقد بود که رف

 ساواک و تکارانيروزجناي آورد که دی ماديه  انسان بیوقت.  نابغه بودکي کرد که مسعود ی مدي داشت و تأکفرق

 گرفته و راني را از آغوش مردم ای بھائگران یو چه گوھرھا وزارت اطالعات چه جوانان با استعداد انيامروز جان

 ف،ي فرھنگ و کثی شعور و بی باني جانني ان،ي آورد که عالوه بر ایادميه  بی کشند؛ وقتی و نابود کرده و مستين

 رانياۀ  جوان جامعی استعدادھای و سرکوب از رشد و شکوفائیکتاتوري مختنق و با چه دطيشرا  چهليبا تحم

 نيرا از ب"  کشوری ھاهيسرما"ی آن ھا چگونه به قولی اعمالني شود که با چنی معلوم می کنند، وقتی میريجلوگ

کار مرتجع در  تبھاني جانني بندند، آن وقت نقش ای بسته و مرانياۀ  جامعشرفتي برند و راه را بر پیبرده و م

 خود رانشان ی بارزی باز ھم با برجستگن،راي اۀ و در عقب نگھداشتن جامعخي تکامل تارچرخ یگذاشتن چوب ال

  . دھدیم

  کهی در دادگاھ١٣۵٠ شده که در سال هي البال تھی به نام نوری حقوق دان فرانسوکي  شده، از گزارشادي سند

 یني شاھد عکياز   گزارشنيا.  شده بود، حضور داشتلي تشکگري دی مسعود احمدزاد و رفقاقي رفۀ محاکمیبرا

 قي البال، از رفینور.  سند در ھمان زمان درسطح جھان پخش شدکي به عنوان ،ی المللنيمع بمورد قبول در مجا
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 که  ای لحظهکياحمدزاده در : " سدي نوی بعداً اعدامش کرده نام برده وممي که رژیمسعود به عنوان  مھندس

 و شکمش را نهي سیاني مبخش... بدنش نشان دادی خود را در آورد وآثار شکنجه را روراھني کرد، پداي پیفرصت

 یسوختگ.... وحشتناک بودیمنظره ا.  دادی ملي خورده بود، تشکچي ھم پی که توقيعم ی جراحت و سوختگیجاھا

از خطوط متصل  ش حک شده بود که کامل در پشتلي مستطکي.  بدتر از قسمت جلو بودیش حتھا وجراحات پشت

حدس .  زدی برق میکوچکتر ی سوختگی جاھاليط مستنيا در داخل یحت.  شدی ملي در ھم سوخته تشکیبافت ھا

 به نام یدينقل قول فوق از کتاب فرد ھال" ( بودمتري سانت٢٢ بر پشت اش حداقل ی فلززي آثار می که پھنازنم یم

    .)اخذ شده" راني در ای دارهيسرماۀ  و توسعیکتاتوريد"

 تي،  واقع" صفحه ششم – الملل ني اسناد عفو بتيسا) ١٩٧۶نوامبر  (راني الملل در موردانيگزارش عفو ب " در

  : مطرح شده استزي صورت ننيفوق الذکربه ا

 ی المللني از طرف سازمان بیندگي که به نماراني خود در اتيمورأ از می البال ، درگزارشی نوری فرانسوليوک"

نام مسعود   متھم بهکي ني بیلفظۀ  صورت گرفت ، به مشاجر١٩٧٢ سال بروریف/جنوری که در خواهيآزاد یوکال

اعتراف نامه او با } آن به اصطالح{ کهد داری کند که در آن احمدزاده اظھار میاحمدزاده و دادستان اشاره م

 یخارج" روزنامه نگار "کي البال ی که نورني محاکمه، احمدزاده به تصور اۀدر پروس.  دست آمده استه شکنجه ب

 ی شکم و پشت خود که به نظر می بر روی وحشتناکی سوختگی وجاھادياست، به ناگاه ژاکت خود را باال کش

 به نام ناصر صادق گري متھم دکيدنبال آن حادثه ،  به.   مذکور نشان دادلي به وکا رھستند یمي ماه قدني چنددنديرس

 ۀليادگان به وس زعي به نام بدیگري البالاظھار داشت که مسعود احمدزاده و متھم دی نورليگو با وک و  گفتنيدر ح

 عضالت هي آن از ناحز زادگان بعد اعيبد.   شود ، سوخته شده اندیداغ م" ديحرارت سف"در وسط آن با   کهیزيم

    ."...رود ی به جلو مني زمی بدن خود بر رودني که به کمک بازوان و با کشی فلج شد، به طوربدن نيپائ

 بود که ھمان طور که گزارش مذکور راني خلق انيزمان مجاھد سایانقالب نا از مبارزیکي زادگان عي اصغر بدیعل

 گرش شکنجه ی خود، تا به آن حد در مقابل بازجوھای انقالبی به خلق و آرمان ھای با وفاداریو گر آن استانيب

 در ی از جان باختن بھروز دھقانني البالھمچنیردر گزارش نو. گر آن استانيمقاومت کرده بود که شرح حال فوق ب

 خود در اتي موضوع را در دفاعنينام ناصر صادق که شجاعانه ا  بهگري دی شکنجه به نقل از مجاھد انقالبزير

 است ی کاف،ی بھروز دھقانقي اعمال شده به رفیدر مورد شدت شکنجه ھا. سخن رفته است دادگاه عنوان کرده بود،

وزارت اطالعات   در دستگاهیکه ھمزادان و رجوع شود ی ثابتزي خوِد دم و دستگاه پرویونگزارش پزشک قان به

کرده  درج" ١٣۵٧ کنش ھا  تا بھمن نياز اول  خلقی فدائیکھايچر" تحت عنوان ی آن را در کتاب،ی اسالمیجمھور

 تا ی را حتراني اۀدي رنج دیھا  کارگران و تودهقي فرزند صدني آن شکنجه ھا، مزدوران ساواک اۀبا وجود ھم. اند

 ی رحمی بۀ درجانگري که بی ھم پس از جان باختناش، به تخت بسته بودند، امریواقع ھنوز مدت و در – مرگ ۀلحظ

     .و قساوت دست اندر کاران وکارکنان ساواک بود

 دست سازشان یھا" شاھکار" گاه از ،یکتاتوري تحت اختناق و دیھا  تودهگري که دشمنان کارگران و دمي دانیم

 ی مردم و باز داشتن آن ھا ازمبارزه استفاده ماني رعب و وحشت در مجاديت ا ازموارد مختلف شکنجه، جھیعني

 راني اۀدي  وادار کردن خلق رنج دیرا برا ی اوهي شني باز چنري ھم، از دی اسالمیوزارت اطالعات جمھور. کنند

 به ی آورادي یرااماب. کار برده استه  خاموش کردن آتش مبارزات آن ھا بی درمقابل ظلم و ستم، و برانيتمک به

 بر سر راني مبارز و مقاوم ایشده ول  شکنجه و سرکوبی شان از آن چه ھمان توده ھایري و سرمشق گنانيا

 داي در جامعه انعکاس پی ساواک وقتاتياتفاقاً ھمان شکنجه ھا و جنا  گفتدي باوردند، ساواک آتکارانيساواک و جنا
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  شد،لي شاه تبدمي ساواک و رژهي سوزان علیل مردم به خشمحاصل از آن شکنجه ھا در د  نفرتیکردند، وقت

 و دهي دبتياستثمار و سرکوب شده و مصۀ  ھا تودونيلي، آن گاه م" فرو خفته استی ھاديخرمن سرخ ام" که یخشم

 آن ھا به مفھوم مرگ بر ھرگونه یکه برا" مرگ بر شاه"شعار   پر قوتني آمدند و با طنابانيشکنجه شده به خ

به مراکز   را از جا کنده و با حملهی سلطنتمي رژی ھاهيو ستم در جامعه و مرگ بر ساواک بود، پا ر و ظلماستثما

 آن بود را ھم در معرض رکلي مدیزثابتي که پروی سالخ خانه ھائر شاه دمي رژاتي از انبوه اسناد جنایساواک، برخ

 با آنان چه خواھند کرد، و با تجربه راني اۀدي که مردم ستمدننديتا بب  منتظر باشنددي بار بانيا.  ھمگان قرار دادندديد

   ! خواھند بردشي به پی ظفرمندريآموخته اند انقالب خود را در چه مس  کهیھائ

  

  ٢٠١٢ چمار٢٣ – ١٣٩١ ]حمل[نيفرورد ۴

  

   

  

  :سي نوريز

  

 ۀليوس  شده بهميتنظ(تش که پزشک بود، در کتاب خاطرا“   حزب تودهیسازمان انقالب" از رھبران یکورش الشائ *

 نيد ايئأ بود؛ و ضمن تدهيد  را پس از ظاھراً فرارش از زندانی نھاوندروسيمطرح کرده است که س)  شوکتديحم

  :دي گوی مکتاب آن ١٨١ گلوله خورده بود، در صفحهی نھاوندروسيامر که به دست س

 یخود کورش الشائ". د قرار داشتي دلتوئچپ و عضله  دستی گلوله رویجا. من فقط زخم او را پانسمان کردم  "

 که در جھت یونيزي تلوشي نماکي در ی ثابتزيساواک سرخم کرد و به خواست پرو  و در مقابلريبعداً دستگ

  . شده بود، شرکت کردمي مردم تنظی مبارزاتهيروح فيتضع

 http://www.ashrafdehghani.com/SAVAK-shekanjeh-ghatl-haye-zanjirehie.htm  

 

  

  

 


