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  اشرف دھقانی

  بابک آزاد: فرستنده

 ٢٠١٢ سپتمبر ٠۴

  

  "! مقاومتۀحماس"ھای ثابتی عليه کتاب  دروغ
 

 سوم ۀکه اولی سردمدار ادار  قانعی فرد- تیپس از بازار گرمی ھای رسانه ھای فارسی زبان غرب، کتاب ثاب

می عليه توده ھا و نيروھای ساواک و ديگری يکی از پيشبرندگان خط وزارت اطالعات جھنمی رژيم جمھوری اسال

کچل را زلف "رسانه ھای غرب که قانعی فرد را به مصداق مثِل . خواه و مخالف اين رژيم است، منتشر شدآزادي

 و خواندند، پيشاپيش اطالع داده بودند که اين کتاب در طی گفت" گر تاريخ معاصر ايرانپژوھش"،  "علی خوانند

  .گوی دو عنصر ياد شده با ھم تنظيم گشته است

برای آن انتخاب شده، ھر کسی در می يابد که دو " در دامگه حادثه" کتاب مذکور که نام بی مسمای ۀبا مطالع

 عليه نه فقط مردم مبارز ايران و - در مورد عملکردھای ساواکعنصر فوق جھت وارونه جلوه دادن حقايق 

 تالش کامالً آگاھانه و - فرزندان انقالبی آنان بلکه حتی عليه ھر فرد مخالف رژيم ھای شاه و جمھوری اسالمی

حساب شده ای نموده اند؛ واقعيتی که در عين حال بيانگر آن است که رسانه ھای فارسی زبان غرب در ضديت با 

  . کدام دروغ ھا و تھمت ھا، برنامه ھائی را برای تبليغ کتاب مزبور اختصاص دادندۀکدام حقايق و در جھت اشاع

و در حفظ و تداوم ظلم و  در دست پخت دو عنصر ھم مسلک و ھم پيمان در خدمت گزاری به دستگاه ھای امنيتی

الوه بر ھمه دروغ ھا و افتراھائی که بخشی از ستم و جنايت در حق توده ھای ايران، يعنی ثابتی و قانعی فرد، ع

 شان در سال ھای پيش تنظيم گشته، تھمت ھای ۀآنھا با تکرار ياوه ھای مزدوران شناخته شده و غير شناخته شد

  .ساز شده است"  مقاومتۀحماس"ناشيانه ای ھم عليه کتاب 

مريکا با ثابتی و قانعی فرد، اصدای " افق" برنامه تلويزيونی ۀ اين سطور بر اساس مصاحبۀپيش از اين، نگارند

 قانعی فرد و ۀنوشته و به معرفی چھر" تنيدگی ساواک با شکنجه و قتل ھای زنجيره ای"مقاله ای تحت عنوان 

بدون آن که در  - پرداختم ،مريکا مطرح کرده بودا تلويزيونی صدای ۀافشای عمده ترين مطالبی که ثابتی در برنام

ه در شھربانی و در اوين بر شخص من اعمال شده بود که پرويز ثابتی ھم بخشاً در آن ھا مورد شکنجه ھائی ک

  .، صحبت کنم* مقاومت ذکر شدهۀدخالت داشت و در کتاب حماس
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مسلم است که ياوه گويانی چون پرويز ثابتی و قانعی فرد و ھمکاران علنی و غير علنی شان، در پيشگاه مردم آگاه و 

خود آنھا ھم می  . شدن داشته باشندءاز آنند که قابل برخورد بوده و نياز به افشا  تر و حقيرترقھرمان ايران نازل

دانند که توده ھای مردم که ظلم و ستم و جنايات رژيم ھای متبوع آنھا را با گوشت و پوست خود لمس کرده اند، 

قادر نباشند درک عميق و راستين خود از ھرگز وقعی به سخنان آنان نخواھند گذاشت؛ چرا که اين توده ھا حتی اگر 

آن سخنان را به صورت فرموله بيان کنند، به روشنی برايشان عيان است که چنين خدمت گزاران دستگاه امنيتی 

سرائی می کنند و چگونه دروغ ھائی را با شگردھای آموخته از ھمان  برای پيشبرد چه ھدف ھای ضدخلقی داستان

 طبقاتی ايران قلم به ۀرغم چنين واقعيتی، در جامع اما علی. بندی کرده و اشاعه می دھنددستگاه ھای امنيتی سرھم 

ھا و ءسفسطه، چنان افترا" ھنر"دستان تاريک انديش بورژوا و خرده بورژواھائی وجود دارند که می کوشند با 

  . و به نام خود، به خورد ناآگاھان و بی خبرانی در جامعه بدھندتکراردروغ ھائی را 

 و اکاذيب در جامعه می ء افتراۀثابتی ھا و قانعی فردھا درست با اميد به چنين قلم به دستانی است که به اشاع 

بورژوا و خرده بورژوا البته نه در يک حوزه بلکه در حوزه ھای مختلف دست " روشنفکران"اين دسته از . پردازند

نه با به راه انداختن بحث ھای اسکوالستيک در مورد به کار سفسطه می زنند؛ ھمچنان که امروز به عنوان نمو

 ھزاران نفر شاھد ۀو غيره می کوشند خاليق را مجاب کنند که گويا ھيچ سندی حتی اگر تجرب" تاريخ"و يا " سند"

عينی ھم مؤيد آن بوده باشد، قابل اتکاء نيست؛ و تاريخ دروغی است که بسته به راوی آن می تواند اين طور يا آن 

ت چنين سفسطه ھائی که بر منطق غير علمی استوار ھستند خورشيد حقيقت برخاسته از واقعيا.  تعبير شودطور

بين مثالً شکنجه دھنده و شکنجه شده، خود را " تساوی"ن شان حتی با ايجاد اعينی را انکار می کنند و مدافع

 که افراد منافعیدر واقع بر "!! وی طلبتسا"ھای " دموکرات"اين قبيل به اصطالح . ھم جلوه می دھند" دموکرات"

 که آزاديخواھان در بيان واقعيت ھا و منافعی تعقيب می کنند و  دروغۀدر اشاعوابسته يا مدافع رژيم ھای ضد خلقی 

ھمين ھا .  در جامعه دارند، چشم می بندند و چنان منافعی را از ديده ھا پنھان نگاه می دارند راستی و حقيقتۀاشاع

 که در بحث ھائی که بيشتر به کالف سردرگم شبيه می شوند آنقدر خود و خواننده را سردرگم می سازند ھم ھستند

تا اين که به اين نتيجه می رسند که گويا حقيقت اساساً دست نيافتنی است و يا اصالً حقيقتی وجود ندارد که بر اساس 

  !واقعيت شکل گرفته باشد

 که ھر کدام نيز سعی می کنند عنوان -" تاريک انديشان"يل بحث ھای غير علمی  ثابتی ھا و قانعی فردھا به اين قب

چرا که .  دل خوش اند- دھن پرکنی برای خود دست و پا کنند، و يا ھمدستان شان چنان عناوينی به آنھا می چسبانند 

ايل اجتماعی نبرده  مسۀ بوئی از مارکسيسم و آخرين دست آوردھای علمی بشر در زمينمسلماً چنان بحث ھائی که 

بنابراين پيشاپيش برای مقابله با اين قبيل قلم . اند، تنھا می توانند درخدمت توجيه اراجيف چنين عناصری قرار گيرند

به دستان تاريک انديش، الزم است در مواجھه با دروغ ھا و تھمت ھا، روی حقايق و واقعيت ھای انکار ناپذير 

. لطه کاری، به انکار حقايق مربوط به تاريخ معاصر جامعه ما بپردازندااد تا با مغتأکيد کرد و به ھيچ کس اجازه ند

مورد ياوه گوئی ھای پرويز ثابتی، مھره ای از ساواک، کسی که در "  مقاومتۀحماس"بر اين اساس اکنون که کتاب 

يند، قرار گرفته الزم ديار غربت و در غربت خويش ھم خود را از آماج خشم توده ھای مبارز ايران مصون نمی ب

  .است به اختصار ھم شده پاسخی به آن ياوه گوئی ھا داده شود

اين کتاب متعلق به کارگران و . امروز ديگر صرفاً به شخص من تعلق ندارد"  مقاومتۀحماس"واقعيت اين است که 

 بلکه بعدھا ۵٠ ۀقط در دھرنج کشيده و دربند ايران است؛ متعلق به کسانی است که نه ف زحمتکشان و ھمه توده ھای

 خود عليه ظلم و ستم و استثمار و مقابله با رژيم ھای وابسته به ۀو ھنوز ھم از آن تأثير گرفته و از آن در مبارز
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 ۶٠ ۀامپرياليسم حامی شرايط جھنمی در جامعه، الھام گرفته و می گيرند؛ متعلق به کمونيست ھا و آزاديخواھان دھ

 به ھمان -بودند   در مقابل آنھا ترسيم کرده۵٠ ۀزندگی زيستند که پيشگامان شان در دھاست که با ھمان عشقی به 

 در کتاب حماسه مقاومت نشان داده شده؛ و با ھمان خشم و کينه و نفرتی نسبت به دشمن ی از آنگونه که بخش

اکانه، فدا کردند که از جنگيدند و در راه ساختن جامعه ای آزاد و مطلوب اکثريت آحاد جامعه، جان خود را بی ب

  .پيشگامان شان، آموخته بودند

 جوانان و مردم سلحشور ايران در يک مقطع ۀبه واقع انعکاس گوشه ای از تاريخ سراسر مبارز"  مقاومتۀحماس"

معين است؛ و سندی است که نه تنھا از شکنجه ھای قرون وسطائی حاکم در زندان ھای رژيم شاه که پرويز ثابتی 

 نوين و ۀتکوين پديد با ۵٠ادوھايش بود، پرده برداشته بلکه جو مبارزاتی بسيار درخشنده ای که در سال يکی از پ

 ۀ، اين فرزندان کمونيست کارگران و زحمتکشان و توده ھای رنجديده، در جامعافتخار آفرين چريکھای فدائی خلق

ی آنان را در سطحی ھر چه ئاری ھای افسانه ما ايجاد شده بود را ترسيم نموده و جنگندگی و قھرمانی ھا و فداک

  .می شناساند) و نه فقط آن ھا(گسترده تر به مردم ايران 

 ايران تعلق دارد، درست به ھمين دليل که اين کتاب ۀبه مردم ستمديد"  مقاومتۀحماس"درست به ھمين دليل که 

 درست به ھمين دليل که اين نوشته ھنوز بخشی ھرچند کوتاه از تاريخ مبارزاتی مردم ايران را تشکيل می دھد، و

 تحت سلطه ايران می باشد، آری درست به اين داليل ۀ جوانان و ديگر نيروھای مبارز در جامعۀالھام بخش مبارز

است که دو ھم مسلک و ھم پيمان در ضديت با توده ھای مبارز ايران، يعنی ثابتی و قانعی فرد، صفحاتی از کتاب 

و االّ بحث بر سر يک شخص نيست که از .  مقاومت اختصاص داده اندۀکنی عليه کتاب حماسخود را به دروغ پرا

  : تا جائی که ثابتی می گويد-ھای او به تنگ آمده باشند " اغراق گوئی"به اصطالح 

نه، بحث نه مربوط به يک فرد بلکه مربوط به ". به نظر من، او ھنوز ھم از اغراق گوئی، دست بر نداشته است "

بحث بر سر باورشکنی در ميان اين مردم و . ردم رنجديده، مربوط به روشنفکران و توده ھای مبارز ايران استم

 اجتماعی مردم ۀ مقاومِت فرزندان دلير توده ھای مبارز ايران در گذشته و حال از حافظۀ حماسۀزدودن خاطر

 قھرمانان ۀبحث بر سر کدر کردن چھر. شودماست، حماسه ھائی که تعدادشان به يکی دو تا و ده تا ھم ختم نمی 

 کسانی است که الھام بخش توده ھای ۀثيرات اجتماعی آنان و خدشه دار کردن چھرأمردم، جلوگيری از گسترش ت

مبارزات شان عليه ظلم و سرکوب و جنايات رژيم ھای مدافع سيستم سرمايه داری در ايران می باشند؛  رنج ديده در

. از دست کارگران و قشرھای وسيع تحت ستم مردم ايران است"  مقاومتۀحماس"ه يا سالح بحث بر سر گرفتن حرب

، مقاومت ھای تا پای جان انقالبيون در مقابل جنايات " مقاومتۀحماس"بحث اين است که با بی اعتبار جلوه دادن 

بحث بر سر کتمان . دتلقی گرد" شک برانگيز"دستگاه ھای امنيتی شاه و جمھوری اسالمی، دروغ و يا حداقل 

برخوردھای تھاجمی و دليرانه و دشمن شکن چريکھای فدائی خلق و رفقای کبيری چون مسعود احمدزاده و عباس 

 قرون وسطائی ۀمفتاحی در مقابله با دستگاه امنيتی رژيم شاه و مقاومت افسانه ای آنان در زير شکنجه ھای وحشيان

ی خواھند خون پاک بھروز دھقانی، اين اسطوره مقاومت ايران در ساواک و شھربانی است؛ بحث اين است که م

بحث اين است که استقامت ھا و . ، ھدر شده جلوه دھند"جانوران وحشی خونخوار" را در زير شکنجه ھای ۵٠سال 

، )فضيلت کالم(، شيرين معاضد ) شايگان-فاطمه سعيدی ( زنان سلحشوری چون رفيق مادر ۀرشادت ھای قھرمانان

 پنجاه ، افسانه ھای دروغين ۀو ده ھا زن چريک فدائی و مجاھدين انقالبی در دھ) مجاھد انقالبی(مه امينی فاط

  .پنداشته شود
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 را ١٣۵٠ مقاومت تنھا يک سند و نمونه ای است که واقعيت ھای درون زندان ھای رژيم شاه در سال ۀکتاب حماس

 ما به سمبل مبارزه و مقاومت ھزاران ۀاريخ معاصر جامعدر ت"  مقاومتۀحماس"با اين حال . برمال ساخته است

انقالبی با نام و گمنامی تبديل شده که با رنج و خون خود، توده ھای ميليونی ايران را برای مصاف با دشمنانشان به 

 یثابه يکی از ننگين ترين حکومت ھاميدان مبارزه کشاندند؛ ھمان توده ھای مبارزی که به عمر رژيم شاه به م

وجه صرفاً بر سر يک شخص و يا يک کتاب نيست، بحث بر سر چنين  آری بحث به ھيچ. سلطنتی، پايان دادند

اين را دو مفتری ھم مسلک و ھم .  تحت سلطه ماستۀواقعيت ھای انکار ناپذير در جنبش انقالبی ايران و در جامع

  .پيمان، خيلی خوب می دانند

  : کتاب مزبور نوشته اند٣١۵ و ٣١۴ و ٣٠٨ثابتی و قانعی فرد در صفحات 

 ديگری ۀنمون... بسيار اغراق گوئی شده است... در مجموع می توان گفت که در زمينه اتھام شکنجه نيز: ... ثابتی"

دھقانی ديد که پس از انقالب اعتراف کرده است ) اشرف(از اين اغراق گوئی را می توان در کتاب خاطرات ربابه 

 غير واقعی و برای تبليغ عليه رژيم بوده است که به نظر من او ھنوز ھم از اغراق ادعاھا در کتاب،% ٧٠که 

  )٣٠٨صفحه ." (گوئی، دست بر نداشته است

مثل رقيه ...يادم نيست اما شايد به قلم افراطی ھا خوانده ام که در ساواک تجاوز به زنان شده و  :قانعی فرد"

  .دانشگری

  )ب آمده استدر خود متن کتا... عالمت سه نقطه(

 سالی که من با ساواک بودم ٢٠من با اطمينان می توانم بگويم در تمام مدت . اين اتھام به کلی بی اساس است: ثابتی

دھقانی که چنين ادعائی را پس از ) اشرف(ربابه . ھيچ وقت حتی نشنيدم که يک زندانی چنين ادعائی را کرده باشد

در صد نوشته ھايش از جمله ادعای تجاوز نا صحيح % ٧٠بعدا گفت . ود فرار از زندان و خروج از کشور، کرده ب

  .و برای بد نام کردن رژيم بوده است

عليرضا نوری زاده نقل می کند که در روزھای اوليه انقالب به ستاد مرکزی چريکھای فدائی خلق واقع در خيابان 

شرف دھقانی را در آنجا ديده و با اشاره به کتاب ا. رفته تا با کسانی مصاحبه کند) ساختمان ساواک تھران(ميکده 

. خاطراتش، شروع به ھمدردی با وی کرده و او با کمال تعجب گفته است مطالب اين کتاب بيشتر نادرست است

ادعای رقيه دانشگری ھم اگر خودش ادعا کرده و ديگران برای بد نام کردن ساواک ، جعل نکرده باشند، بيش از 

  ).٣١۵ و ٣١۴صفحات ." (ی اعتبار نداردادعای اشرف دھقان

"!! پژوھشگر" به آنچه که قانعی فرد مصاحبه گر، ببخشيد ءدر برخورد به ياوه ھای اين مفتريان، الزم است ابتدا

وقت موضوعی را که اين عنصر  تاريخ معاصر، در اينجا مطرح کرده اشاره نموده و بگويم که رقيه دانشگری ھيچ

ان نکرده است و اين شگردی است که برای خلط مطلب و به خيال خود ايجاد ترديد در حقيقت به او نسبت می دھد بي

به اين خيال که گفته خواھد شد که اين موضوع اگر در مورد (مربوط به تجاوز به زنان در زندان ھای رژيم شاه 

 که اگر او ريگی در کفش در حالی. به کار می برد) رقيه دانشگری حقيقت نداشته پس موارد ديگر ھم دروغ است

 خود را از کتابی ذکر کند ۀ، می توانست مثال و نمون"در ساواک تجاوز به زنان شده"نداشت برای اين که ببيند که 

نيست بلکه به گونه ای تنظيم شده بود که وزارت اطالعات " به قلم افراطی ھا"که نه فقط ") داد بی داد"کتاب (

چريکھای فدائی خلق از نخستين کنش ھا تا بھمن " (کتاب دشمن"انی برای تدوين امکان يافت به منظور آذوقه رس

 البته با حذف جمالتی در آن که نشر آنھا را در -) ١٣٨٣در سال (، به آن در ايران اجازه تجديد چاپ بدھد )١٣۵٧

 شده، نبايد بگويد که به او چسبانده" پژوھشگر تاريخ معاصر"ظاھراً قانعی فرد که عنوان . ايران مصلحت نمی ديد
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در ساواک تجاوز "آری، او می توانست در اين کتاب يک نمونه از اين که . اصالً از وجود آن کتاب بی اطالع بود

 ساله در شکنجه گاه تبريز در ١٩نمونه تجاوز به يک دختر !  بخواند" افراطی ھا"را به قلم غير " به زنان شده

  .قلم خود او در آن کتاب نوشته شده است ، واقعيتی که به ١٣۵٣فروردين سال 

 ساله در مقابل شکنجه شنيع ذکر شده و شکنجه ھای وحشيانه ديگری که در تبريز و سپس در ١٩اين که اين دختر 

تھران بر او اعمال شده بود تا چه حد توانسته بود دوام آورده و اسم و قراری را در اختيار اراذل و اوباش شکنجه 

دھد، اين که او بعداً در چه موضع سياسی ايستاد و امروز از طرف مرتجعين و نيروھای راست، گر ساواک قرار ن

خوانده می شود، اموری نيستند که بتوانند کمترين تغييری بر نھايت ستم و " غير افراطی"يا " افراطی"به اصطالح 

 در حق دختر نوجوانی - ردند، بدھندظلمی که آن بی شرفان در حق چنان گلی تازه رسته، اين دختر نوجوان اعمال ک

ھمه می دانند که شنيع بودن . که عشق به زندگی و رسيدن به جامعه ای آزاد، پای او را به صحنه مبارزه کشانده بود

اين نوع شکنجه مانع از ذکر نام و مشخصات او شده ولی چنين امری ذره ای از سنديت موضوع که خيلی از 

  .از آن مطلع بوده و ھستند، نمی کاھد)  و از جمله خود من (۵٠ ۀزندانيان سياسی در دھ

صرفنظر از اين که از موضوع فوق واقعاً مطلع يا غير مطلع بود، به "!! پژوھشگر تاريخ معاصر ايران"آری، 

. تجاوز در ساواک، از شگرد دادن اطالعات غلط استفاده می کندۀ عمد به جای ذکر موارد واقعی در مورد شکنج

 است که طرف مقابل مصاحبه گر می شگرِد قاطی کردن راست و دروغ باھم برای کتمان حقيقت در دنبال اين اتفاقاً 

ادعای رقيه دانشگری ھم اگر خودش ادعا کرده و ديگران برای بد نام کردن ساواک، جعل نکرده باشند، : "گويد

  .بگذريم". بيش از ادعای اشرف دھقانی اعتبار ندارد

 مقاومت گويا در خارج از ۀاين طور القاء می کند که کتاب حماس  فوق، ثابتی با شيادی تمامالی مطلبه در الب

تا کنون .  و ادعای دروغی را مطرح می کندءاين اولين باری است که عنصری چنين افترا. کشور نوشته شده است

 حداقل اين مالحظه را از طرف کسی ابراز نشده بود، چرا که ديگران"  مقاومتۀحماس"چنين دروغی در مورد 

 که از آدم کشی ھا و خون ريزی ھای ساواک و وزارت اطالعات جان بدر ۵٠ ۀداشتند که از ميان نسل جوان دھ

 يعنی در ١٣۵٣ و يا ١٣۵٢برده اند، امروز کسانی ھستند که شھادت می دھند که اين کتاب را در ايران در سال 

 عزيزم، ايران نرسيده بود، خوانده اند؛ يا آن را در ھمان زمان در زمانی که پای من ھنوز به خارج از مرز موطن

ش در اختيار ديگران، با زندان و شکنجه مواجه شده و از  يا به خاطر خواندن و يا گذاشتنجامعه پخش کرده اند؛

ج از در ضمن اولين تاريخ انتشار اين کتاب در خار. طرف دستگاه ھای مربوطه رژيم شاه، محکوميت گرفته اند

جوی حقيقت باشد، برای  و اينھا برای ھر کسی که در جست. کشور ھم مدتی بعد از انتشار آن در ايران بوده است

  .نسل جوان کنونی و حتی برای نسل ھای آينده، گواه بارزی در رد اکاذيب ثابتی ھستند

ھنگی با وزارت اطالعات، به يعنی ھشت سال پيش از آن که ثابتی در ھمآ (١٣٨٣در مقدمه ای که من در فروردين 

برای چاپ جديد کتاب ياد شده نوشتم، به تفصيل توضيح داده ام که ) دست بزند"  مقاومتۀحماس"چنين دروغی عليه 

 من در کدام پايگاه چريکی و در چه شرايطی به نوشتن آنچه که در زندان ھای رژيم شاه شاھد بودم، ١٣۵٢در سال 

با دستگاه ( زحمت کار تکثير ءنشدنی، شيرين معاضد آن را تايپ کرد و کدام رفقاپرداختم و چگونه رفيق فراموش 

و کارھای ديگر مربوط به انتشار آن را کشيدند و چطور با پيشنھاد رفيق کبير فريدون جعفری آنچه در ) پلی کپی

اران رژيم شاه می ، رژيم حامی آنھا و کليه مزدوران و جنايتک)داخلی و خارجی(درونم نسبت به سرمايه داران 

اتفاقاً در آن مقدمه به اين موضوع ھم اشاره .  تحرير در آوردمۀبه رست!" خطاب به دشمن"گذشت را تحت عنوان 

قرار دادن تجربه و اطالعاتم از شکنجه گاه ھای رژيم شاه و مقاومت ھای  کرده ام که تنھا ھدف من از نوشتن،
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؛ و ھرگز تصور ايگاه ھای مختلف در سازمان چريکھای فدائی خلق بودبه رفقای مستقر در پرفقای شھيد و زندانيم 

اين که نوشته يا يادداشت ھای من از زندان ممکن است به صورت کتابی منتشر شود را ھم نداشتم؛ و اين رفقای من 

اين نکته . بودند که تصميم گرفتند که آنچه من برای رفقای سازمان نوشته بودم را به صورت يک کتاب منتشر کنند

را به قصد تبليغ عليه "  مقاومتۀحماس"ھم پيشاپيش کذب اتھام ثابتی را بر مال می سازد که گفته است که گويا من 

صحبت می کند نيز واقعاً خنده " بدنام کردن ساواک"اين که ثابتی از . رژيم شاه و برای بدنام کردن ساواک نوشته ام

چون اين ارگان امنيتی به طور ساده در !! شايد ھم راست می گويد! نبود" بدنام"گويا ساواک به حد کافی . دار است

نبود، بلکه رسوای عام و خاص بوده و برای مردم ايران سمبل کثيف ترين و زشت ترين و بی " بدنام"ميان مردم 

  .شرف ترين ارگان ھا بود

 چاپ جديد کتاب حماسه ۀل مقدم متن کامۀدر اينجا ضمن آن که برای تلخيص در کالم، خواننده را به مطالع

مقاومت، رجوع می دھم، از آن مقدمه تنھا يک قسمت مربوط به چگونگی آماده سازی کتاب برای انتشار و پخش 

  : ايران را نقل می کنمۀدر جامع

انجام داده و کتاب را در جامعه پخش آن را ) تايپ، چاپ و غيره(ما می بايست ھر چه زودتر کارھای تکنيکی "...

وجه نبايد وقت را از دست می داديم، چرا که يک  به ھيچ. زندگی مخفی شرايط خاص خود را داشت. می کرديم

اخالل ايجاد کند و يا حتی باعث شود که ھرگز  دستگيری و يا درگيری با مزدوران دشمن می توانست در انتشار آن

از اين رو من به ياد ندارم که قبل از چاپ کتاب حتی . تقال تجربه و تأثير گذاری بودمسأله بر سر ان. منتشر نشود

يک بار از اول تا به آخر آن را خوانده باشم تا مثالً موضوعاتی که احتماالً در آغاز از قلم افتاده بودند را به آن 

 مقاومت ھا، تا آن جا که مستقيماً به امروز که به کتاب بر می گردم، می بينم که در شرح شکنجه ھا و. اضافه کنم

نی است که خود از نزديک به نحوی در جريان شکنجه و مقاومت آن ھا امن مربوط است و يا در مورد مبارزخود 

قرار داشتم و يا در مورد آن ھا در ھمان موقع از زبان خود مزدوران رژيم شنيده ام، دچار ھيچ گونه اغراق گوئی 

تأکيد بر اين واقعيت را از اين جھت الزم می بينم که در سال ھای اخير ( توضيح داده ام نشده و عين واقعيت را

بين شکنجه گر " صفا"و " صلح" برقراری ۀ فريبکارانۀ ايدۀبرخی از مرتجعين و مماشات طلبان در خدمت به اشاع

نايات وحشتناک مزدوران و قربانی، و برای خاموش کردن آتش خشم ستمديدگان عليه ستمگران، کوشيده اند تا ج

 ۀحماس"در اين چارچوب اينھا به طرز سخيفانه ای واقعيات مندرج در . ساواک در زندان ھا را الپوشانی کنند

 ۀ حماسۀ نقل از مقدم-.) خوانده اند" خود ساخته" و " مبالغه آميز"را نيز ھدف قرار داده و آنھا را " مقاومت

  .١٣٨٣مقاومت، چاپ جديد اروپا، بھار 

 مقاومت از زبان يک مفتری حقير و بی مقدار ديگر به ۀھمانطور که ديده شد، ثابتی سخن دروغ خود را عليه حماس

 دروغ و تھمت عليه ۀجھت آگاھی عموم درمورد شخص مزبور بگويم که وی اشاع. نام نوری زاده نقل می کند

را عليه  استان جديد و پر از دروغ و تناقضید  مقاومت را از چندين سال پيش آغاز کرده و ھر بار ھمۀکتاب حماس

رفقای من ھم در طی ساليان اخير، گاه گاھی به افشای .  آن سرھم بندی کرده استۀو نويسند"  مقاومتۀحماس"

 جوالی سال ٢١که در تاريخ " ياران" تلويزيون - راديو ۀمثالً او يک بار در برنام. دروغ ھای او پرداخته اند

من چون آدم "...  :، اين دروغ را گفت که)عليرضا ميبدی(گو با مجری برنامه  و ی گفت پخش شد، در ط٢٠٠۴

ايشان می گفت به خدا قسم، سوگند ... ی به من تلفن کرد ئ نيروی ھوا٢صادقی ھستم در انتقال پيام، يک افسر رکن 

ستيم، شکنجه  را نشکھرگز ما کسی را دست و پايش. ی درست نيستئرد و گريست، گفت ھرگز چنين چيزھامی خو

ی است که ھمه اش تبليغات بوده و درست نبوده، طبيعتاً در رژيم ئی که زده می شد حرف ھائنکرديم و اين حرف ھا
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ی اعمال شده، مواردی از شکنجه ھای بسيار بد بوده، اما بعد از انقالب ما پی برديم تا چه حد ئگذشته شکنجه ھا

ی که سال ھا بود که او رفته و اين خانه را رھا ئ سرھنگ زيباۀ خان ھا، مثالً مبالغه آميز بوده بعضی از اين توصيف

بنده خودم رفتم . کرده بود، يک مقدار استخوان گوسفند و مرغ و غيره ريخته بودند که اينھا استخوان انسان ھاست

ر و ديوارھا ماليده از يا حتی اوين را که رفتم ديدم، صحبت از اين بود که در اتاق ھا خون به د. آنجا را ديدم

 معلوم شده تمام آن فصولی که از مار انداختن و تجاوز و غيره بود، يا خاطرات اشرف دھقانی که بعداً . شکنجه

ولی بعداً در رژيم واليت فقيه، به دخترھا تجاوز کردند، در زندان بدترين شکنجه را اعمال کردند نسبت . دروغ بود

  ...."کنندبه آزاد انديشان و ھنوز ھم می 

ارگان چريکھای فدائی  ،١٣٨٣ تير ماه ۶٢شماره " پيام فدائی "ۀدر پاسخ به اين ياوه ھا در ھمان زمان در نشري

درج شد که مطلب کوتاه زير " ژورناليسم عليرضا نوری زاده بوی تعفن می دھد: "خلق ايران، مقاله ای تحت عنوان

که با استناد به کدام دانسته و مدارک موثق او به اين امر پی برده و از  اما اين: "را از آن مقاله در اينجا ذکر می کنم

  ".شنونده خود نيز می خواھد که آن را باور کند، اساسا مجھول گذاشته می شود

نيز دقيقا در ھمين نکته نھفته است که " حقيقت"و " شايعه"و فرق بين " واقعيت"و " دروغ"در واقع، مرز ميان 

و عليرضا . ی محتاج بدان استئو حقيقت گو" وقايع نگاری"اتی، و نياز از دليل و برھان اثبدروغ و شايعه بی 

 ۀی، رشتئآن افسر کذا"  پيامۀانتقال صادقان"نوری زاده که تا اينجا فقط به دروغ و شايعه متوسل شده است در پايان 

 خاطرات اشرف دھقانی که بعدا معلوم يا: "ديگری به پايان می بردۀ زشت کالم خود را با دروغ بزرگ و بيشرمان

که چطور معلوم شد، که يا چه معلوم  اين." شده تمام آن فصولی که از مار انداختن و تجاوز و غيره بود، دروغ بود

شنونده تنھا !! ؟ ظاھرا نياز به اثبات ندارد"دروغ بود... تمام آن فصول "کرد، کجا معلوم شد، و ِکی معلوم گرديد که 

 از او اگر ھم احياناً ! ھمين و بس. بداند که اين عليرضا نوری زاده است که دارد با او سخن می گويدکافی است 

  !"ُدمم: بپرسيد شاھدت کو؟ بی معطلی به شما خواھد گفت

 تلويزيون -ژورناليست دروغگو و خيال پرداز مزبور که ساکن لندن است، يک بار ديگر باز از طريق ھمان راديو 

 ۀ ديده و او به نوری زاده گفته است که مطالب کتاب حماسدر يک مھمانیگويا وی اشرف دھقانی را ادعا کرد که 

 ٣٠رخ پنج شنبه ؤ کيھان لندن مۀ ھفته نام١٢١١پس از آن وی در شماره . مقاومت مبالغه آميز و دروغ بوده اند

ب، از راست ارتجاعی تا چپ  انقالۀ در آستان١٣۵٧در سال : "نوشت" يک ھفته باخبر"، در بخش ١٣٨٧خرداد 

 ملی ميراث دار مصدق، تا آقای مھندس شھرستانی شھردار تھران، از وکالی مجلس رستاخيز تا ۀانقالبی، از جبھ

برادر مسعود  تئوريسين حزب توده، استاد احسان طبری، از چريک سرفراز مبارز اشرف دھقانی تا زندانی نادم،

 تحرير الوسيله و کتاب مستطاب انقالب ۀ العظمی امام خمينی، نويسندرجوی، يکصدا ستايشگر حضرت آيت هللا

شده بودند و ھر کدام از ظن خود بر اين باور بودند که ؛ امام حکومت عدل ... اسالمی و نامه ھای کاشف الغطاء و 

تحويل ) لفه ای ھاتؤ مذھبی ھا ملی ھا و البته م- ملی(علی را بر پا می کند، امام به قم می رود و حکومت را به ما 

چپيھا، پدر کيانوری را در مقام رئيس (می دھد، امام يک وسيله است، با او پھلوی را به زير می کشيم و بعد ما 

مجاھدين و توابع نيز برادر مسعود را به رياست (و ما ) جمھوری و اشرف خانم را در مقام نخست وزير می نشانيم

ت برادر موسی تشکيل می دھيم و برای اين که متھم نشويم که دمکرات جمھوری می رسانيم و دولتی نيز به رياس

نيستيم و اھل ائتالف نمی باشيم، وزارت فوائد عامه را می دھيم به پدر طالقانی و وزارت نساجی را نيز می دھيم به 

  )."پسر ھوله برق المع
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ی کيھان لندن فرستادند و از آنجا که  تکذيبه ای براءدر جھت مقابله با شايعه پراکنی فوق نيز رفقای من ابتدا

 ياد شده آن تکذيبه را به صورت سر و دم بريده چاپ کرد، در رد آن اتھامات، در نشريه ھای چريکھای ۀروزنام

  :بخش ھای کوتاھی از آن نوشته ھا را در اينجا ذکر می کنم. فدائی خلق ايران مقاالتی در اين زمينه نوشته شد

ضمن اعالم موضوع فوق و تأکيد بر اين که مطلب درج شده در ١٣٨٧ مرداد ماه ١١٠ه نشريه پيام فدائی شمار

به ويژه " چپ انقالبی" ھا و دروغ ھای آشکاری عليه ءحاوی افترا"کيھان لندن از طرف عليرضا نوری زاده، 

وغ  درروابط عمومی سازمان ما متن زير را در تکذيب: " اطالع داد که" چريکھای فدائی خلق ايران بود

ولين نشريه ھفتگی کيھان چاپ لندن ارسال نمود و از آنھا خواست که طبق عرف ؤپردازيھای نامبرده به مس

متن و حذف قسمتھائی که سفانه کيھان چاپ لندن با سانسور آشکار اين أاما مت. مطبوعاتی مبادرت به درج آن نمايند

 مرداد ماه ٣ماتی از خود به يک متن رسمی، درتاريخ ش انطباق نداشت و از آن بدتر با اضافه کردن کلبا منافع

 مزبور را به ۀ، نام"متمدنانه"به ھمين دليل الزم ديديم جھت اعتراض به اين سانسور . مبادرت به چاپ آن نمود

 برابر با ١٣٨٧ تيرماه ٢٢متن تکذيبه به نشريه کيھان لندن به تاريخ ." طرق ديگری به اطالع مردم ايران برسانيم

موضع گيريھای قاطع . : ".. به شرح زير در نشريه پيام فدائی فوق الذکر درج شده است٢٠٠٨جوالی  ١٢

ی خلق عليه خمينی و جمھوری اسالمی از ھمان بدو به قدرت رسيدنش بر ھيچ فردی با اندک ئچريکھای فدا

ھر نيرو و فردی ھم صدق اطالعات و آگاھی سياسی پوشيده نيست؛ و ھمگان می دانند چنان ادعائی اگر در مورد 

که از ھمان آغاز با شجاعت تمام به افشای ) ی خلقئچريکھای فدا( دھقانی و ياران او کند در مورد رفيق اشرف

 مرتجع خمينی پرداخته و به مردم در بند ايران و روشنفکران و آزاديخواھان گفتند که جمھوری اسالمی ماھيتا ۀچھر

دارد و مردم بايد مبارزاتشان را تا رسيدن به آزادی و دمکراسی ادامه دھند، ھرگز ھيچ فرقی با رژيم ديکتاتور شاه ن

در رد اين دروغ پردازی .  يک دروغ آشکار ايراد نشده استۀصادق نبوده و جز به منظور تھمت زنی و اشاع

 داد، از جمله مندی را به اسناد و مدارک بسيار زيادی که موجودند رجوعه عليرضا نوری زاده می توان ھر عالق

که مواضع و ) com.siahkal.www(ی خلق ايران در سايت ئ جامع نشريات و آثار چريکھای فدابه ليست

برخوردھای چريکھای فدائی خلق و رفيق اشرف دھقانی از ھمان روز اول به قدرت رسيدن خمينی مرتجع در آنھا 

  ."عاھای اخير نويسنده و دروغپردازی ھای او را ثابت می کننددرج شده و کذب اد

 خبری چريکھای فدائی خلق ايران نيز در رد اتھامات نوری زاده مطلبی درج -  بھمن، نشريه سياسی١٩در نشريه 

  :گرديد که بخشی از آن چنين است

 خلق ايران و رفيق اشرف یئيم جمھوری اسالمی به چريکھای فدا اخير وزارت اطالعات رژۀھم زمان با حمل"

ش با نيرو ھای  نام عليرضا نوری زاده که روابطدھقانی، يکی از به اصطالح ژورناليستھای معلوم الحال به

ی ئرمال گشته است نيز طی يک قلمفرساارتجاعی از جمله دارو دسته ھای سرکوبگر جمھوری اسالمی بارھا ب

برای ھر ... ويژه رفيق اشرف دھقانی نموده استه سازمان ما و بعوامفريبانه موجی از اتھامات رذيالنه را نثار 

طور آشکار در تضاد با واقعيت ه  کذائی فوق که بۀکسی با اندک آگاھی سياسی مسلم است که داستان سرھم بندی شد

 است موريت خويش کوشيدهأنوری زاده در انجام م.  دروغ و عوام فريبی ابراز شده استۀقرار دارد تنھا برای اشاع

دروغ ھر چه بزرگتر "تا به تقليد از گوبلز يکی از مشھورترين دستياران رژيم فاشيست ھيتلر، با توسل به تاکتيک 

ی بگويد که شايد درست به خاطر بی پايه بودنشان قابل باور به نظر ئچنان دروغھا" ورش ھم راحت تر استباشد با

مان ما توسط عليرضا نوری زاده ھا تازگی ندارد و ھمواره يکی البته نشر اکاذيبی از اين دست عليه ساز!... برسند

ايشان که ھمواره داشتن سطح بسيار وسيع . را تشکيل داده است" تبعيد"کار روزنامه نگاری ايشان در " خطوط"از 
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و چه در سرويس ھای " امام خمينی"و خارج حکومت " داخل"چه در " خصوصی" "منابع"و " ارتباطات"

 افتخار خود می داند، مدتی قبل نيز به ۀو خارج و در ميان دولتھای مرتجع عربی در منطقه را مايجاسوسی داخل 

 مھمانی ديده و گويا آن رفيق به نوری زاده ۀدروغ مدعی شده بود که رفيق اشرف دھقانی را شخصا در يک جلس

که در رابطه با زندانھای شاه و شرح شکنجه ھای وحشتناکی "  مقاومتۀحماس"گفته است که تمام محتويات کتاب 

اين ھم کوشش ناموفق ديگری از طرف پادوی مذکور ! بوده اند" دروغ"توسط ساواک در آن توضيح داده شده، 

برای رفتن در جلد گوبلز فاشيست بود تا بتواند جنايات رژيم ضد خلقی شاه و ساواک آن را در انظار توده ھای ناآگاه 

رفيق اشرف که نسلی از جوانان و نو جوانان آن "  مقاومتۀحماس"ر ساخته و کتاب ويژه جوانان مبارز تطھيه و ب

به بسياری از بھترين  مبارزه با دشمنان خلق کشانيد و ھمچنين حماسه ھای مقاومت مشابه متعلق ۀدوره را به عرص

 -غير واقعی جلوه دھد ی و مبارز خلق آن نسل را ، در اذھان توده ھای محروم بی اعتبار و دروغ و ئفرزندان فدا

 شماره - بھمن ١٩نقل از نشريه ." ( که البته جز رسوائی ھر چه بيشتر، دست آوردی ديگری برای اين پادو نداشت

  ).١٣٨٧ تيرماه ١۵ -۶٨

ھم چه واقعاً متعلق به ھمان دروغ پرداز قبلی بوده باشد و چه " در دامگه حادثه"در مورد دروغ ذکر شده در کتاب 

اما گوينده اين دروغ ھر .  و آشنايانم تا کنون از آن اطالع نداشتيمءد ثابتی، بايد بگويم که نه من و نه رفقااختراع خو

اوالً من خوشبختانه ھرگز .  آن را بسيار ناشيانه تنظيم کرده است-  خود پرويز ثابتی يا عليرضا نوری زاده -که باشد 

رو نشده و او را نديده ام، نه در لندن در يک ه لحال روبدر عمرم با عليرضا نوری زاده، اين عنصر معلوم ا

 که البته در زمان -در خيابان ميکده " سازمان چريکھای فدائی خلق ايران"و نه در تھران در ستاد !! ميھانی

% ٧٠"کرده ام که " اعتراف"ثانياً ثابتی وقتی می گويد که گويا من . برقراری آن ستاد، خيابان فدائی ناميده می شد

 ابھام گوئی شان ايجاب می کند ۀھمچنان که شيو"!! ادعاھا در کتاب غير واقعی و برای تبليغ عليه رژيم بوده است

به طور صريح معلوم نمی کند که گويا چنين حرفی از طرف من به چه کسی و در کجا گفته شده است؟ ھر چند از 

ثالثاً ھمين . الگی او يعنی نوری زاده گفته شده استمتن نوشته اين طور بر می آيدکه گويا اين حرف به ھمان ھمپ

 "به نظر من او ھنوز ھم از اغراق گوئی، دست بر نداشته است: "در مورد شخص من می گويد) ثابتی( عنصر

 ديگر او ۀحال اين سخن را با گفت). که البته مفھوم آن در واقع، حقيقت گوئی و وفاداری به آن است(، )٣٠٨صفحه (

ادعاھا در کتاب غير واقعی و برای % ٧٠پس از انقالب اعتراف کرده است که "د که ادعا می کند که مقايسه کني

اگر من ). شرفی ندارند که خجالت بکشند! (آخر اين قدر تناقض در يک متن کوتاه". تبليغ عليه رژيم بوده است

برنداشته ام پس چطور چنان " اغراق گوئی"کرده ام و ھنوز ھم دست از " اغراق گوئی"ھمواره به اصطالح 

؟ رابعاً ثابتی از فرد شياد و !! سوم ساواک به من نسبت می دھد را کرده امۀی که اين سردمدار ادار"اعتراف"

در روزھای اوليه انقالب به ستاد مرکزی چريکھای ) " عليرضا نوری زاده(رسوای ياد شده نقل می کند که گويا او 

اشرف دھقانی را در آنجا . رفته تا با کسانی مصاحبه کند) ساختمان ساواک تھران(ه فدائی خلق واقع در خيابان ميکد

ديده و با اشاره به کتاب خاطراتش، شروع به ھمدردی با وی کرده و او با کمال تعجب گفته است مطالب اين کتاب 

  !عجبا". بيشتر نادرست است

فقط .  آنھا نمی پردازمۀوان ديد که من در اينجا به ھم آن تناقضی را می تۀوقتی ادعائی سراپا دروغ است در ھر تک

به اين اشاره می کنم که اگر فرد مذکور برای انجام مصاحبه با فدائی ھا به ستاد آنھا رفته بوده حتماً با کسانی ھم در 

رده مصاحبه ک" سازمان چريکھای فدائی خلق"عليرضا نوری زاده با چه کسانی در ستاد . آنجا مصاحبه کرده است

است؟ اين مصاحبه ھا درکجا چاپ و منتشر شدند، آدرس شان کجاست؟ ھمين ادعای دروغ در مورد مصاحبه 
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 ادعائی او در کجا منتشر شد که گويا طی آن اشرف دھقانی ۀمصاحب. ھم صادق است" اشرف دھقانی"ادعائی او با 

 در آن روزھا، کسان ديگری ھم شاھد آيا در آن ستاد شلوغ". مطالب اين کتاب بيشتر نادرست است"گفته است 

 نوری زاده با افرادی در آن ستاد و مشخصاً اشرف دھقانی بوده اند؟ چرا تا کنون کسی از خود اشرف ۀمصاحب

دھقانی تھمتی که ثابتی يا نوری زاده به او می زنند را نشنيده است؟ آيا چنان حرف عجيب آن ھم در شرايط انقالبی 

  نوری زاده گفته شده است و بس؟ فقط به عليرضا ۵٧سال 

 شواھد و مدارک در رد اکاذيب ثابتی و قانعی فرد و ھمراھان شناخته ۀدر پايان تأکيد می کنم که صرفنظر از ھم

 دادگاه رھبران و اعضای چريکھای فدائی خلق و ۀلم ھای صحن شان، کافی است روزی فۀشده و غير شناخته شد

 دادگاه مربوط به ۀ و يا حتی گزارش کامل آنھا و از جمله صحن۵٠ در سال  مجاھدين خلق ايرانۀرھبران برجست

خود من در معرض ديد ھمگان قرار گيرند تا سند ديگری باشند بر اين حقيقت که آنچه از شکنجه و مقاومت ھا و 

در کتاب  ۵٠رشادت ھای بی نظير فرزندان کمونيست و آزادی خواه مردم ايران در زندان ھای رژيم شاه در سال 

 ما بوده که تاريخ معاصر مردم ما را ۀ مقاومت بيان شده، تنھا بخش کوچکی از يک واقعيت بزرگ در جامعۀحماس

 تن از چريکھای فدائی خلق و در رأس آنھا رفيق ٢٣ دادگاه معروف ۀجرأت کنند و فقط صحن. شکل داده است

 خود رفيق مسعود احمدزاده و ۀ دادگاه جداگانۀ صحنيا. مسعود احمدزاده را در معرض ديد توده ھای ما قرار دھند

رفقائی را که در دفاع از حقيقت، بدون ھراس از ھر عقوبتی و با شجاعت تمام تن ھای شکنجه شده خود را به 

عنوان سند و مدرکی دال بر وجود شکنجه ھای قرون وسطائی در ساواک، در معرض ديد آن به اصطالح دادگاه ھا 

 را ۵٠ ۀ مقاومت گوشه ای از شکنجه ھا و مقاومت ھای نسل انقالبيون دھۀراستی مگر کتاب حماسبه . قرار دادند

ت نمی کنند حداقل تنھا دادگاه آن انقالبيون را أ درصد آن دروغ است پس چرا جر٧٠گزارش نداده است؟ و اگر 

  علنی کنند؟

ائی، مجيد احمدزاده، عليرضا نابدل، برخورد رفيق عباس مفتاحی و رفقای فراموش نشدنی، چون ھمايون کتير 

مناف فلکی، اکبر مؤيد، اصغر عرب ھريسی، محمد تقی زاده، حميد توکلی، مھدی سواالنی، غالمرضا گلوی، بھمن 

مجاھدين انقالبی چون ناصر صادق و علی ميھن دوست در به اصطالح دادگاه  ھمچنين... آژنگ، حاجيان سه پله و

مردم آشکار سازند تا نسل جوان ببيند که فرزندان دلير و وفادار به آرمان ھايشان، شان را برای توده ھای وسيع 

کمونيست ھا و انقالبيون صديق و آزاديخواه، در آنجا چگونه با دفاعيات پرشور و تماماً متکی بر واقعيات عينی 

که به (تحت ستم ايران جامعه در آن زمان، به دفاع از منافع و حقوق کارگران و زحمتکشان و ديگر توده ھای 

 تحليل ھای مبتنی بر دليل و استدالل، آن بی دادگاه ھا را به ۀپرداخته و با ارائ) معروف است" دفاع ايدئولوژيک"

  .ش تبديل کردنداليسم شاه و مزدوران ريز و درشت رژيم وابسته به امپريۀدادگاھی برای محاکم

 مختنق ايران و در ۀين و عاملين جنايت و خونريزی در جامعبر چنين اساسی است که امثال ثابتی ھا که از آمر

 شان بوده و ھستند، بدون لِه کردن حقيقت در زير پای خود و تھمت زنی ھا و دروغ گوئی ۀزندان ھای سياھچال گون

رنگ  و دروغ و تھمت ھای آنھا در برابر خورشيد حقيقت ءاما افترا. ھای مشمئز کننده قادر به دفاع از خود نيستند

  .می بازند

  ٢٠١٢ست گا ٣١-  ١٣٩١ ]سنبله[ شھريور١٠

  

اخيراً که دفاعيات رفيق . ، آمده است"در شکنجه گاه اوين" مقاومت در بخش ۀ شرح اين موضوع در کتاب حماس-*

که تازه منتشر شده است را خواندم می بينيم که شخص پرويز ثابتی ) ١٣۴٧به تاريخ دھم دی ماه (جزنی در دادگاه 
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 خود بيان ۀآنچه رفيق جزنی در دفاعي.  اين رفيق نيز شرکت داشته استۀتوأم با شکنج) يا تحقيق(ازجوئی در ب

  :کرده، چنين است

 ماه ، من شرح بازداشت، شکنجه ھا و انتقال به زندان اوين و اسامی شھود و مأموران تحقيق را ٩طی قريب  " 

وشته ام و از جمله اسامی مأموران تحقيق به نام ھای مستعار عبارت خواه به نام مستعار آن ھا و خواه به نام حقيقی ن

 شھاب است –مھاجرانی، يوسفی، عاملی، جوان، خواجوی، نصيری که به احتمال زياد نام حقيقی عاملی : است از 

  ".و جوان و پرويز ثابتی و سرھنگ عميد

  

 

 


