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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٢ سپتمبر ١٩

  

  )ليس مخفی مخوف شاهوپ( ساواک ۀپاک کردن چھره و تبرئ

  )»من يک شورشی ھستم«بررسی جنايات ساواک، در نگاھی به کتاب (

  

افتاده اند تا با وارونه نشان دادن تاريخ، بر انبوه جنايت ھای حکومت  مدعيان از گور درآمدۀ سلطنت، به تالش اخيراً 

حتی پرويز ثابتی، اين مھرۀ اصلی ساواک مخوف نيز پس از سی و چھار سال . سلطنتی پھلوی سرپوش بگذارند

  .زندگی در خفا، زبان گشوده و به پرده پوشی و وارونه نمائی جنايت ھای ساواک و رژيم شاه پرداخته است

 ١٢از اعضای گروه (ز فرح پھلوی ھمسر محمدرضا پھلوی تا ثابتی، قانعی فرد، امير فتانت و حتی ايرج جمشيدی ا

 اعمال و اھداف و سياست ھای حکومت شاه، به ويژه معروف ترين و پر سر و ۀو غيره دربار)  گلسرخیۀنفر

ت دانشيان، عباس سماکار، طيفور بطحائی گلسرخی و کرام(  نفره١٢صداترين دادگاه سياسی آن، يعنی دادگاه گروه 

 آن است و از سوی "ساواک" حکومت شاه و ۀ کرده اند که ھدف شان از يک سو، تبرئئی، اظھارنظرھا)و غيره

ديگر و مھم تر از ھمه، تحريف جنايات حکومتی است که سی و چھار سال پيش اکثريت مردم ايران با ھدف رھائی 

  . ی و برابری آن را سرنگون کردنداز ديکتاتوری و برقراری آزاد

اما گرايش مذھبی مبارزات جاری آن زمان در ايران، با حمايت سرمايه داری جھانی و با سرکوب و کشتار 

 ما غالب شد و جناياتی به بار آورد که شايد برای مردم ناآگاه اين تصور را پيش بياورد که ۀوحشيانه، بر جامع

 ولی به خاطر ابعاد گستردۀ جنايت ھای حکومت اسالمی نمی توان توجيھی برای .دوران گذشته قابل تحمل تر بود

  . ش ساخته استتی يافت که جامعۀ ما به خاطر تبھکاری اش سرنگونبازگشت به دوران حاکمي

افزون بر اين، ريشه ھای به قدرت رسيدن گرايش اسالمی در ايران را بايد در سياست و عمل کرد رژيم پھلوی؛ 

 آن با مذھب و گروه ھای مذھبی و مسجدھا و تکيه ھا و اختصاص کمک ۀی حساب گرانه و سخاوت مندانبرخوردھا

ر و زندان و ھای مالی کالن به آن ھا و از  سوی ديگر سرکوب و کشتار از جنبش ھای اجتماعی و تھديد و ترو

  .جو کرد  ون دگرانديش حکومت به ويژه نيروھای چپ و کمونيست جستاشکنجه و اعدام مخالف
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به عنوان * »من يک شورشی ھستم«ھدف اين نوشته؛ با مراجعه به کتاب خاطرات زندان عباس سماکار؛ به نام 

 سندی کامال مشخص ۀيکی از کتاب ھای مرجع دربارۀ شکنجه ھا و بی دادگاه ھا و زندان ھای حکومت پھلوی ارائ

 مربوط به آن آشنائی دارند، تا پاسخ مستدلی باشد بر ۀدست که اغلب مردم ايران با پرونااز پليدی ھای رژيم پھلوی 

انتخاب اين .  حکومت شاه از ستمگری ھا و چپاول ھای آنۀزبان بازی جرياناتی که امروزه در پی پاک کردن چھر

کتاب به عنوان سند، از آن رو ست که يکی از معدود کتاب ھای خاطرات زندان از زمان شاه است که در آن به 

ره ھای مشخصی از زندگی اجتماعی اقشاری از مردم ايران به نمايش درآمده و به ويژه به جنبه ھای خوبی، دو

به ويژه، جا دارد جوانانی که در حکومت اسالمی به . روانشناسی اجتماعی ِ سرکوب و کشتار اشارات فراوانی دارد

رو ھستند، بدانند که جوانان پيکارگر در  هدنيا آمده اند و به شکل روزمره با ستم و سرکوب و تھديدات دولتی روب

ن سياس و سرکوب اساواک شاه، جدا از تعقيب مبارز. رو بوده انده زمان حکومت پھلوی نيز با چنين معضالتی روب

 ۀو ھواداران مشی مبارز» چريک«آن ھا، حتی جوانانی را که شلوار لی و کفش کتانی می پوشيدند به عنوان 

 تلخ می را زار قرارمی داد و با دستگيری، شکنجه و زندانی کردن و کشتن آنان زندگی آنانمسلحانه مورد تعقيب و آ

  . کردند

 اين راه باز بمانند و برخی نيز تا پايان به ۀچه بسا برخی از آنان در نيم. جوانان اصوالً شورشی و پراز نيرو ھستند

ه کتاب خاطرات دوران زندان خود در حکومت برای نمونه؛ عباس سماکار، ھنگامی ک. آرمان خود وفادار باشند

اين نکته خود حکايت دارد که او ھنوز خود را با . گذاشت» من يک شورشی ھستم«پھلوی را می نوشت، اسم آن را 

  .گرايش جوانی اش ارزيابی می کند

. محکوم شد، ھمراه گلسرخی و کرامت دانشيان از سوی دادگاه نظامی شاه، به اعدام ١٣۵٢عباس سماکاردر سال 

اعدام و . رژيم شاه کرامت و گلسرخی را اعدام کرد و عباس سماکار نيز با يک درجه تخفيف، از اعدام نجات يافت

جز انديشيدن به سرنوشت مردم جامعۀ خود و اعتراض عليه ه زندانی کردن اعضای اين گروه که ھيچ جرمی ب

گو  و  گفتياسی را آزاد کنند و طرح شان از مرحألسرکوب موجود مرتکب نشده بودند و می خواستند زندانيان س

پيشتر نرفته بود؛ يعنی جوانانی بودند که می خواستند آزادی خواه، چپ، و پيکارگر باشند، توجيھی برای محکوميت 

  . ھای سنگين و اعدام شان وجود نداشت

سرخی ن، مانند خسرو گل برخی از آنا زندانيان سياسی و غيره در کله  داشتند که حتیئیآن ھا ايده ھائی در راه رھا

  . که از پيش زندانی بود ھيچ نقشی در طرح ھا و برنامه ھا و افکار افراد ديگر اين گروه نداشت

ساواک، ارگان مخوف حکومت شاه، در خصوصی ترين امر و زندگی مردم جامعه جاسوسی می کرد و ھر کسی 

خالف مدعيان امروزی سلطنت، بی . محاکمه می کشاندرا دشمن و خطرناک می پنداشت به زندان و شکنجه و 

. دادگاه ھای حکومت پھلوی، ھم چون دادگاه ھای جھل و جنايت حکومت اسالمی بود؛ منتھا ظاھر آن تفاوت داشت

به . در حکومت پھلوی قضات دادگاه ھای سياسی، نظامی بودند اما در دادگاه ھای حکومت اسالمی آخوند ھستند

س و ظاھرشان عوض شده است؛ اما ھدف، سياست و ايدئولوژی حکومت ھای آنان عليه آزادی، عبارت ديگر، لبا

  .برابری، عدالت و انسانيت تفاوتی نکرده است

حکومتی که زندان سياسی و شکنجه .  نيست، اين که کدام حکومت بيش تر شکنجه و اعدام کردهۀبحث بر سر مقايس

يا زياد اعدام و شکنجه اش تفاوت ماھوی ندارد و در کل يک حکومت جانی و و قانون اعدام داشته باشد، تعداد کم و 

  . آدم کش است
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به اين ترتيب، آزادی زندانيان سياسی در اثر جنبش انقالبی مردم ايران بود که جان زندانيان سياسی را نجات داد و 

يا زندانيان سياسی تمام عمر خود را در اگر چنين انقالبی روی نمی داد آ. ھزاران زندانی سياسی از زندان آزاد شدند

  زندان ھای حکومت پھلوی سپری نمی کردند؟

زندگی ھر يک از آنان که . بررسی زندگی زندانيان سياسی پيشين درس ارزشمندی برای تداوم مبارزاتی ست

رمانده است و در مقاومت خود را در برابر بيداد از دست نداده و ھمچنان به آرمان ھای انسانی و پيشرو خود وفادا

 اين خصلت ھا را نگه داشته و ھنوز ھم ۀکسی مانندعباس سماکار که ھم.  آموزنده است،مبارزه پيگيری می کند

او در سن . ن فرھنگی، اجتماعی و سياسی دورانش به شمار می آيد در ھمين رديف استثيرگذارترين فعاالأيکی ار ت

در واقع ھر جوانی که خاطرات سماکار را می . ی کمونيست است سالگی، ھنوز ھم، به معنای واقعی يک شورش۶۵

 ھا و ديکتاتوری ھا ئی طبقاتی را در مقابل ستم ھا، زورگوۀخواند انرژی و ايده می گيرد و راه مقاومت و مبارز

ثير چنين خاطرات و تجربيات ارزشمندی أ جوانان امروز جامعه که می توانند تحت تۀنمون. انتخاب می کند

من نمونه ھايش را در ميان جوانانی که پس از مبارزات مردمی دو سه سال پيش به ناچار به .  کم نيستند،يرندقرارگ

 اين تجريات می ثر ازأسياری از ھمين ھا ھستند که آشکارا خود را متب. ناھنده شده اند بسيار ديده امخارج از کشور پ

  .پھلوی به مبارزه سخت و نفس گيری مشغولند حکومت ۀبختانه، ھم چون جوانان دورآن ھا نيک. دانند

  

  نگاھی به يک تاريخچه چھل ساله

 نفر از جمله خسرو گلسرخی را به اتھام سوء قصد ١٢،  ساواک اعالم کرد ١٣۵٢ سال ]ميزان[ مھر ماه١٠روز 

 ھای  رهنگاران و چھ  شدگان که شامل گروھی از روزنامه  بازداشت.  سلطنتی بازداشت کرده استۀعليه خانواد

اطالعيه . بازداشت شدند» فرح و وليعھد«و ربودن » ترور شاه«فرھنگی و ھنری بودند، به اتھام تالش برای 

هللا دانشيان، عباس سماکار، رضا عالمه  ، خسرو گلسرخی، کرامت ئیساواک، اين افراد را شامل؛ طيفور بطحا

 رازی، مريم اتحاديه، مرتضی سياھپوش، منوچھر  نگرازی، ابراھيم فرھ هللا جمشيدی، شکوه فرھنگ  زاده، رحمت  

  . مقدم سليمی و فرھاد قيصری معرفی کرد که گويا دارای زيربنای فکری آنارشيستی و مارکسيستی بودند

. البته خالف ادعای ساواک، دستگيرشدگان ھمه شان جزو يک گروه نبودند و از تيم ھای مختلفی تشکيل می شدند

  : ، اين گروه ھا را چنين معرفی می کند)من يک شورشی ھستم(اتش عباس سماکار، در خاطر

 دوازده نفری که در اين پرونده به نام يک گروه گردآمدند، جدا از ھمه کسانی که در ۀبه اين ترتيب مجموع«

ر  سال زندان محکوم گرديدند، د١١ اين پرونده دستگير شدند و برخی از آن ھا مانند يوسف آلياری حتی به ۀحاشي

  .واقع جزو يک گروه به شمار نمی آمدند و در عمل از چھار دسته و تيم تشکيل می شدند

يکی تيم شکوه . يکی تيم کرامت دانشيان، طيفور بطحائی و امير فتانت و يوسف آلياری. يکی تيم من و عالمه زاده

و يکی ھم تيم . طحائیفرھنگ، ابراھيم فرھنگ، مريم اتحاديه، مرتضی سياه پوش و ايرج جمشيدی و طيفور ب

  .خسرو گلسرخی، منوچھر مقدم سليمی و شکوه فرھنگ

ساواک به انواع توطئه و حيله ھا از مدت ھا قبل در فکر دستگيری و ھدايت ھر کدام از اين آدم ھا به دام ھای 

ع خسرو ن بود و آخر سر نيز گروه گلسرخی را با توطئه ای پليد به گروه ما چسباند و تنھا به خاطر دفايمع

  ».گلسرخی در دادگاه او را کشت و برای خود نفرتی ابدی خريد

.  فرھنگی سماکار را در اين جا بياورمۀشنائی با مسائل مطرح در اين کتاب، ناچارم معرفی کوتاھی از پيشينآبرای 

وی، در . ان است عالی سينما در تھرۀ سينما و تلويزيون از مدرسۀاو نويسنده، شاعر و فيلمساز، فارغ التحصيل رشت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

خاطرات عباس سماکار، در واقع شرح چگونگی دستگيری، . عين حال يک فعال سياسی ِ جنبش کمونيستی است

 ھا، شکنجه ھا، جريان دادگاه، متن دفاعيات اعضای گروه و چگونگی گذراندن دوران محکوميت در ئیبازجو

 خسرو گلسرخی و ۀزندگی نامه و وصيت نام از اين خاطرات نيز به ئیبخش ھا. زندان ھای حکومت پھلوی است

  .کرامت دانشيان و وضعيت زندان ھای قصر و اوين تھران و زندان ھای آبادان، اھواز، کرمانشاه اختصاص دارد

. ران خارج شديانه از ايز مدت كوتاھی در زندان به سر برد و سپس مخفيعباس سماکار در زمان حکومت اسالمی ن

» ديران در تبعيسندگان ايكانون نو«ت دبيران أياسی و ادبی خود، ھم اكنون عضو ھيی ست ھايوی، افزون بر فعال

  : است و کتاب ھائی را که تا کنون منتشر کرده به شرح زير است

چھار گفتار (» دی ھايتبع«، )دفتر شعر(» خواب نقره ھا و ستاره ھا«، ) داستانۀمجموع(» ريبختك ھای شر«

نگره (»  شناسیئیبايدرآمدی بر نقد ساختارھای ز«، ) داستانۀمجموع(» ن حدوديمزی در ھيچ«، )دي تبعۀدربار

ا يؤ، نقره و ر) بلندۀفلم نام(» واناي«، )نقد آثار(» شیينقد آثار نما«و » نقد آثار ادبی«، )ات و ھنريپردازی ادب

ك يمن «و ) لم نامهف(» وھر دست دوم، کسی کنار پنجرهش«) لم نامهف(» سوپر استار، امتحان«، )ر شعردفت(

 به ١٣٨٠در لس آنجلس در بھار » شركت كتاب« كه شرح خاطرات زندان اوست كه از سوی »شورشی ھستم

اد، خسرو گلسرخی، يبه «: سديه كرده و می نوي ھمرزمانش ھدۀن كتاب آخر را به خاطرياو ا. ده استيچاپ رس

 سوزان، ۀ ای كه نام شان را نمی دانم، ولی خاطراسی و جان باختهياد ھزاران زندانی سيان، و به يكرامت دانش

  ».ھستی درخشان، مبارزه، مقاومت و آرمان ھای انسانی شان قلبم را به تپش وامی دارد

  : ، چنين آمده است»من يک شورشی ھستم«شگفتار کتاب يدر بخشی از پ

ست و پنج سال از يش از بيت خاطر من بوده است؛ ولی، تازه اكنون كه بين خاطرات سال ھا مشغولينوشتن ا«

ن كار نپرداختم، برای ين به ايش از اين كه چرا پيا. ری گروه ما می گذرد به نگارش آن دست زده اميخ دستگيتار

سم، ولی ين خاطرات را بنوين قدر می دانم كه بارھا و بارھا بر آن بودم تا ايفقط ھم. ستيز كامال روشن نيخودم ن

ن خاطرات را برای يدم كه ھرگاه گوشه ای از ايبارھا و بارھا، می د. ز می داشتزی مرا از نوشتن بايھربار، چ

ژه آگاھی از نقش خسرو ياقی خواستار آگاه شدن از چگونگی ماجرا، و به ويدوستانم بازگو می كنم، با چه اشت

گونه مردم كوچه دم كه چيان در آن ھستند؛ بارھا و بارھا به مواردی برمی خوردم و می ديگلسرخی و كرامت دانش

ز از يند كه حتی روح من و ھم رزمانم نيو بازار از خسرو و كرامت اسطوره ساخته اند و از مسائلی سخن می گو

دم كه در رابطه با خسرو و كرامت از يان زمان شاه ديحتی در چند نمونه از خاطرات زندان. آن ھا خبر ندارد

افتم؛ يدم و شوق نوشتن می ين ھا را می دي اۀو من ھم. تيعال پردازی ست تا واقيمسائلی سخن گفته اند كه خ

افتم كه علت اساسی و يسرانجام ھم درن. زی مرا بازمی داشتيولی زمانی كه آغاز به نوشتن می كردم باز چ

  ...».ن خاطرات چه بودي من از نوشتن اۀبازدارند

گر ي دۀرگز نمی دانستم كه تا چند لحظساعت حدود دوازده ظھر بود و من ھ«:  دستگيری اش می نويسدۀو دربار

م ھستند و من بی يريمور ساواك در آن جا منتظر دستگأد تا مرا به محلی ببرد كه دو ميارم به سراغم می آيدست

   ...».ز، با پای خود به محل گرفتاری ام خواھم رفتيخبر از ھمه چ

  : نويسد در اين ميان می» ر فتانتامي«عباس سماکار، در ارتباط با چگونگی لو رفتن گروه شان و نقش 

در واقع، ساواک يکی از . به دو سال پيش از آن برگشتم و صداقت جان، و نگاه شفاف کرامت را به ياد آوردم«

 گفت تحت تعقيب است، ساواک، مقدمه  از ھمان وقتی که می.  ھا را در رابطه با او به پيش برده بود پليدترين نقشه

بعد تعريف کرد که چگونه امير ) آلياری(يوسف . ز طريق امير فتانت به او نزديک شودکرده است که ا چينی می
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کرده که ساواک ديگر دست از سر او برداشته، به او  ھا، و در زمانی که کرامت فکر می  فتانت پس از آن تعقيب

و برای جلب اعتماد او، . ھا او را برای سازمان فدائی عضوگيری می کند  شود و به عنوان رابط چريک  نزديک می

افتاده را به او می  ھا به دست ساواک می   که از چريک ئی ھا ترين خبرھای عملياتی و اعالميه ھمواره دست اول 

  .  اش با سازمان فدائی را اثبات کند داده تا رابطه 

يح داد که علت  توض)ھای بسيار توسط رژيم جمھوری اسالمی اعدام شد که سال ھا بعد، پس از شکنجه (يوسف 

 ھا مدتی زندانی   با ھر دوی آن۴٨ کرامت و خود او به امير فتانت ھم اين بوده است که او در سال  اعتماد اوليه

تواند او را به ھمکاری بکشاند،  منتھی ساواک بعد از زندان، می . کشيده و خيلی خوب ھم مقاومت کرده بوده است

  ».توطئه بچيند و دام بگستراندو از اين طريق برای ديگر مخالفين خود 

امير فتانت قرار بوده برای اجرای طرح گروگانگيری که ساواک برنامه آن را ريخته بود اسلحه ای را به گروه 

  . دانشيان تحويل دھد

  تا آن جا که من می«: عباس سماکار، چگونگی دستگيری گروه شان و موضوع اسلحه را چنين شرح می دھد

 کنم  و فکر می.  ھا را تحويل بگيرد دستگير شده ترسيده که اسلحه) ايرج(عد از آن که جمشيدی دانم، طيفور روز ب

يعنی با نرفتن جمشيدی به سر قرار اسلحه، ساواک که در جريان بوده و در . که راز دستگيری ما ھم ھمين جاست

د، به اين نتيجه رسيده که ما موضوع رابطه با امير فتانت، قرار بوده به عنوان سازمان چريک ھا به ما اسلحه بدھ

ايم و از ترس اين که فرار نکنيم، فوراً ريخته است و قبل از آن که ما حرکت  جاسوس بودن فتانت را فھميده

   ». مشخصی که بشود حتا آن را شروع به اقدام برای عمليات گروگان گيری به شمار آورد دستگيرمان کرده است

  : سماکار می نويسد.  دستگير شدند١٣۵٢ ]سنبله[اعضای گروه در پايان شھريور

 به کشف جاسوسی امير فتانت و چگونگی دستگيری ۵يک روز ھنگام قدم زدن با يوسف آلياری در حياط بند ... «

زيرا . ھا مواظب بوديم که ساواک متوجه منبع پخش خبر نشود البته ضمن پخش اين خبر بين بچه. مان رسيديم 

يکی دو ھفته بعد از اين ماجرا از بيرون زندان خبر رسيد .  مقابل اين افشاگری انتقام بگيردممکن بود بخواھد در

رفته و بعد ھم سوار يک  اند که با خيال راحت با مادرش در خيابان راه می  ھا امير فتانت را در شيراز ديده که بچه

ديگر شکی برای ما باقی نمانده بود که . داديم ساواک در اختيارش گذاشته، شده است ماشين شيک، که احتمال می 

 ديگری را ھم به شکنجه ۀاو جاسوس کثيفی بوده که دو تن از بھترين فرزندان اين مملکت را به کشتن داده و عد

  » .و زندان کشيده است

  : دھد سماکار، ماجرا را چنين شرح می 

در آن جا . ن آزاد شد و به شيراز رفت محکوميت خود از زنداۀ يک سالۀکرامت دانشيان پس از گذراندن دور«

 اش در زمان زندان با او سود  ئیيکی از زندانيان که پنھانی با ساواک تماس داشت به سراغ او رفت و از آشنا

او . اين شخص امير فتانت نام داشت. ھای فدائی معرفی کرد جست و خود را به عنوان رابط سازمان چريک 

گيری رضا پھلوی برای آزادی زندانيان   از طرح گروگان ئینشيان و طيفور بطحاسرانجام توانست در تماس با دا

سياسی آگاه شود و موضوع را به ساواک خبر دھد و موجبات دستگيری يک گروه دوازده نفره را در اين رابطه 

به پيش برده ) نشيانهللا دا کرامت ( ھا را در رابطه با او  در واقع، ساواک يکی از پليدترين نقشه[...] فراھم آورد

کرده است که از طريق امير فتانت به او  چينی می گفت تحت تعقيب است، ساواک مقدمه  از ھمان وقتی که می . بود

   ھا، و در زمانی که کرامت فکر می يوسف بعد تعريف کرد که چگونه امير فتانت پس از آن تعقيب. نزديک شود

ھا او را برای  شود و به عنوان رابط چريک  ته، به او نزديک می کرده که ساواک ديگر دست از سر او برداش
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  ترين خبرھای عملياتی و اعالميه و برای جلب اعتماد او، ھمواره دست اول . کند سازمان فدائی عضوگيری می 

. ات کنداش با سازمان فدائی را اثب داده تا رابطه   افتاده را به او می   ھا به دست ساواک می  که از چريکئیھا

 با ھر ۴٨يوسف توضيح داد که علت اعتماد اوليه کرامت و خود او به امير فتانت ھم اين بوده است که او در سال 

تواند او  منتھی ساواک بعد از زندان می . ھا مدتی زندانی کشيده و خيلی خوب ھم مقاومت کرده بوده است دوی آن 

  ». مخالفين خود توطئه بچيند و دام بگستراندرا به ھمکاری بکشاند و از اين طريق برای ديگر

 آرابال که ئیده بودم که لويھمان روز شن«: راز  چنين آمده استي کتاب نيز، ماجرای جشن و ھنر ش١٢٧در صفحه 

 بود و در جشن و ھنر حضور داشت، از فرح درخواست کرده بود که ئیاي اسپانۀاز ھنرمندان صاحب نام و برجست

ر و در دادگاه نظامی به اعدام محکوم شده بود، مورد بخشش قرار دھند و از اعدام او يستگ را که دئیرضا رضا

  . اما فرح نمی پذيرد».چشم بپوشد

 زاده که از  زادی زندانيان سياسی از اين قرار بود که سماکار و عالمهآاما اصل ماجرای طرح اين گروه برای 

گو می گذارند که؛ با مخفی  و اشتند، طرحی را بين خود به گفتکارمندان تلويزيون بودند و گرايش مارکسيستی د

 سينمای کودکان و نوجوان، فرح ۀبرداری تلويزيون و وارد کردن آن به مراسم جشنوار کردن سالح در دوربين فيلم 

  . يا وليعھد را که در برنامه شرکت می کردند گروگان بگيرند و آزادی زندانيان سياسی را طلب کنند

 که خود با دانشيان و امير فتانت و ئیبطحا. خواھد که برايشان اسلحه تھيه کند  می ئی، از رفيقش بطحاسماکار

يوسف آلياری از يک سو و با شکوه و ابراھيم فرھنگ، مريم اتحاديه، جمشيدی و سياھپوش از سوی ديگر تيم ھای 

  . پذيرد سياسی داشتند، پيشنھاد سماکار را می 

کند که از طريق امير فتانت، که ظاھرا رابط او سازمان چريک ھای فدائی بوده ولی در  می کرامت دانشيان سعی 

در واقع، امير فتانت، به ھنگام گذراندن دوران .  ھای مورد نياز را تھيه کند اصل با ساواک ارتباط داشته اسلحه

فتانت، پس از آگاھی از . ده بودھای آنان تبديل ش زندان، ھمکاری با ساواک را شروع و عمال به يکی از مھره 

ای در  دھد که اسلحه  ساواک ترتيبی می . گذارد قضيه گروگان گيری، اطالعات الزم را در اختيار ساواک می 

که ) ايرج جمشيدی(اختيار آن ھا گذاشته شود و سپس در حين اجرای برنامه دستگير شوند، اما عضوی از گروه 

موران أبه اين ترتيب، م. ه بود دچار بيم می شود و سر قرار حضور پيدا نمی کندن شدييبرای تحويل گرفتن اسلحه تع

آگاھی پيدا کرده و از اين جھت است که در سر » فتانت«کنند که اعضای گروه، از نفوذی بودن  ساواک تصور می 

  . کند اند و برای اين که فرصت فرار کردن را از آن ھا بگيرد ھمگی را دستگير می قرار حاضر نشده 

 عمليات بود و مقدماتی نيز برای آن چيده بود که اسلحه ھا ۀطرح ساواک؛ دستگيری گروه عباس و رضا در صحن

  .  دستگير شدگروه فوراً . اما با منتقل نشدن اسلحه ھا، ھمه چيز به ھم ريخت . عمل نکند

خود شيرينی، نام خسرو گلسرخی شکوه فرھنگ در بازجوئی اوليه، بدون ھيچگونه مقاومتی تسليم می شود و برای 

شکوه فرھنگ، با . آورد و منوچھر مقدم سليمی را که اصال در جريان طرح گروگان گيری نبودند به زبان می 

 ۀگرا و ھمسرش عاطفه گرگين به عنوان خبرنگار سرويس ادب و ھنر در روزنام خسرو گلسرخی شاعر جوان چپ 

ای  ھا در دوره  آن .  خوانی داشتند  ھای کتاب  و منوچھر مقدم سليمی دورهکرد و به اتفاق اين دو کيھان فعاليت می 

ھای چپ شان و تقابلی که با نظام   انديشه ۀ به واسط۵٠ ۀدادند که در اوايل دھ کوتاه گروھی فکری را تشکيل می 

کوه فرھنگ از در اين ميان، ش. سلطنتی داشتند احتماال طرحی را عليه محمدرضا پھلوی در سر می پروراندند

ھا   که شاه در آن ئیھا ھا و محل  طريق روابط خاصی که با خلبان مخصوص شاه داشته، در جريان رفت و آمد

بر اساس اين .  داد اش را در اختيار گروه قرار می آوری شده  کرده قرار می گيرد و اطالعات جمع  اقامت می
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 ألۀ ھا عملی نبودند، مس  که ھيچ يک از ايدهئیما از آن جا متفاوتی ريخته می شود، ائی ھای ابتدا اطالعات طرح

 طرح ھا، گروه گلسرخی، يک گروه مطالعاتی ۀ بست رسيدن ايد با به بن. شود ھرگونه اقدامی عليه شاه منتفی می 

 ھمان    اعضای اين گروه بعد از برگزاری چند جلسه کتاب خوانی ھمگی در. مارکسيستی ديگر تشکيل می دھند

  .، دستگير می شوند١٣۵٠گيری گروه در سال  ای شکل ابتد

  

  يک از نمونه از شکنجه ھای شديد عباس به نقل از کتابش

ايرج جمشيدی، شکوه فرھنگ، ابراھيم فرھنگ و مريم اتحاديه جزو کسانی بودند که خيلی زود  در ميان اين گروه،

  .تسليم ساواک شدند

 زاده و سليمی و   نفر از دستگيرشدگان يعنی گلسرخی، دانشيان، سليمی، بطحائی، سماکار، عالمه٧در دادگاه اول، 

مريم اتحاديه و سياھپوش به پنج سال حبس و سه نفر بقيه؛ شکوه فرھنگ، ابراھيم . جمشيدی به اعدام محکوم شدند

  .  سال زندان محکوم شدند٣فرھنگ و قيصری ھر يک به 

 تشکيل شد، حکم اعدام دو نفر از محکومين دادگاه اول ١٣۵٢ادگاه تجديدنظر که در سه شنبه دوم بھمن ماه در د

ر پيدا کرد و پنج نفر از متھمان شامل بطحائی، گلسرخی، يي سال تغ١٠ سال و جمشيدی به ١۵يعنی سليمی به 

 بھمن ماه ٢٨ ھای روز  مان شاه که در روزنامهبه فر. زاده ھم چنان به اعدام محکوم شدند دانشيان، سماکار و عالمه 

 زاده از مجازات اعدام عفو و به حبس ابد   انتشار يافت، سه نفر از محکومين يعنی بطحائی، سماکار و عالمه١٣۵٢

، در بامداد »!!!عفو ملوکانه«ری پيدا نکرد و آن ھا روز بعد از يير يافت، اما حکم اعدام دانشيان و گلسرخی تغييتغ

  . در ميدان چيتگر تھران تيرباران شدند١٣۵٢بھمن  ٢٩

 ساواک ۀواکنش مردم ايران به اعدام اين دو تن و کل اين پرونده نشان داد که خالف تصور شاه و تبليغات احمقان

اقت فرسائی که به طرند، بلکه آگاه از شکنجه و فشار مخوف او، مردم ايران نه تنھا با رژيم سر سازگاری ندا

سياسی وارد می آيد و متنفر از سرکوب و اعدام جوانان جامعه، سياست ھای پليد رژيم را برای سلطه نقش زندانيان 

  .بر آب می کنند

 ما از دير باز بر آن ۀست که مردم جامعا مقاومت در برابر آن امری ۀآگاھی از فشار بر زندانيان سياسی و آواز

ھای مخفی زندان باقی نمانده و به بيرون درز کرده است و جامعه  اين شکنجه ھا در بيغوله ۀنمون. باور داشته اند

کسانی که در اين باره نوشته اند، دفاعياتی که در دادگاه ھای در بسته ارائه . نمونه ھای بسياری از آن را به ياد دارد

ان سياسی نيز در نمونه ھائی از اين مقاومت و شرايط دشوار زنداني. شده ھمه به نوعی به آگاھی مردم رسيده است

 زندان کشيدنش در حکومت ۀاو به يکی از فرازھای درخشان و تاريخی دور. خاطرات عباس سماکار منعکس است

ره می کند که يک اعتصاب غذای طوالنی در زندان ديزل آباد کرمانشاه است که به خاطر شکنجه و شرايط اشاه، اش

  .بد زندان صورت گرفته است

ترين   رحيمی طوالنی ئیآباد کرمانشاه به سر برد و در اين دوره به ھمراه يح دان ديزل سماکار، مدتی را در زن

 روز نيز به ۶ روز اعتصاب غذای تر، مدت ۶٨آنان بعد از .  روز انجام داد٨۶اعتصاب غذای تاريخ را به مدت 

 روز و عباس ٨٠از  بعد ئیاعتصاب غذای خشک دست زدند و دو بار رگ دست ھايشان را بريدند و سرانجام يح

 ھای شان از جمله انتقال به زندان تھران   روز با به زانو در آوردن زندانبانان خود به خواسته٨۶سماکار بعد از 

  .دست يافتند
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 روز اعتصاب غذا در اين ٨۶ روز و عباس سماکار رکورددار با ٨٠ رحيمی، معلم مارکسيست کرمانشاھی با ئیيح

 در ھمان ١٣۶٠ در حکومت اسالمی، در سال ئیيح.  نمونه ھائی از اين مقاومت بودندزمينه در جھان رکورد دار و

  . زندان ديزل آباد کرمانشاه اعدام شد

  :  رحيمی نوشته استئیسماکار در توصيف يح

ديدم که آرزوی من است  کرد، می  او واقعا انسان مقاومی بود و وقتی از پرونده اش و کتک خوردنش تعريف می «

 ھوادار مشی چريکی و پيرو خط مسعود ئیيح «[...]» .داشتم و مانند او انسان قاطعی بودم عت او را می که شجا

  ».کرد و حاضر بود برای آن بسختی بجنگد احمدزاده بود و با شدت تمام از مشی چريکی دفاع می

ھای سياسی   نيز به فعاليت پس از انقالب.  مردم ايران از زندان آزاد شد۵٧ با انقالب ١٣۵٧ رحيمی در سال ئیيح

پس از مدتی به زندان افتاد و ھمين جا در در زندان ديزل .  خلق ايران ادامه دادئی ھای فدا خود با سازمان چريک

  .آباد کرمانشاه بود که تيرباران شد

نتشاريافته و در اوائل انقالب، در يوتيوپ ا» تھرانی«لمی از محاکمات يکی از بازجوھای ساواک به نام اخيرا نيز ف

ی را که در سال يس سياسی ساواک، زندانيان سياسياو اعتراف می کند که به دستور مستقيم ثابتی به عنوان رئ

خطرناک ارزيابی می کرد، تحت شکنجه را  يعنی يک سال پيش از انقالب دستگير می شدند و ساواک آن ھا ١٣۵۶

نش عمومی مردم، بدون تشکيل دادگاه مخفيانه از بين می ھای شديد قرار می گرفتند و سپس آن ھا را از ترس واک

  . بردند

به اين ترتيب، طيف ھای مختلف سلطنت طلبان و شاه پرستان نمی توانند با عوام فريبی و تحريف واقعيت ھای 

ھر دوی اين حکومت ھا، ھم چون حکومت اسالمی . مستند تاريخی، حکومت ھای پھلوی اول و دوم را تبرئه کنند

 ضربه ھای کوبنده ای به جامعه ما، به ويژه جنبش ھای اجتماعی برابری طلب و آزادی خواه و عدالت جو زده فعلی

اگر حکومت رضاشاه، دست آوردھای انقالب مشروطيت را نابود کرد، پسرش محمدرضا شاه نيز کليه جنبش . اند

 را از بين برد و با حمايت دول ١٣٣٢ ]اسد[ مرداد٢٨ قبل از کوتای ۀھای اجتماعی و آزادی ھای نسبی دور

 و سازمان سيا يک حکومت مستبد را روی کار آورد که تا انقالب امريکا آن ھا، دولت ۀس ھمأامپرياليستی و در ر

 ۀدر واقع حکومت اسالمی نيز از دل چرکين اين حکومت بيرون جھيد و تعفن آن نه تنھا جامع.  ادامه يافت۵٧

 ۵٧حکومت اسالمی نيز ھم چون حکومت رضا شاه دستاورد انقالب .  نيز فراگرفتايران؛ بلکه منطقه و جھان را

  .مردم ايران را  با وحشی گری و قساوت تمام از بين برد

دار و رسمی شان، ھم چنين گروه ھای چماقحکومت ھای مستبد عالوه بر ارگان ھای سرکوب امنيتی و اطالعاتی 

ليس رسمی تجمعات و اعتراضات مردمی را به عنوان وبدون دخالت پچاقوکش را نيز بسيج می کنند تا در ظاھر 

  . حامی حکومت به ھم بزنند» نيروھای مردمی«

 ھای جنجالی تاريخ معاصر ايران و از بازيگران اصلی  مخ، يکی از نام شعبان جعفری معروف به شعبان بی 

 ٢٨ات سياسی به خصوص در کودتای وی لمپنی بود که به خاطر حضورش در حرک.  بود١٣٣٢ مرداد ٢٨کودتای 

»  مخ شعبان بی« ھا و چاقوکشان آن زمان به  شعبان جعفری که در ميان الت.  شھرت يافت١٣٣٢مرداد سال 

 ھای قدرت در آن زمان طرف  بود و در درگيری» محمدرضا شاه پھلوی«شھرت داشت از دوستداران سينه چاک 

  . شاه را در مقابل دکتر مصدق گرفت
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 مرداد، او نقش دست اولی در پيروزی خيابانی طرفداران شاه و ارتش در مقابل نيروھای مخالف ٢٨کودتای در پی 

اش بر کسی پوشيده نبود، به طوری  » شاه پرستی« او به محمدرضا شاه و ۀعالق. شاه و طرفداران مصدق بازی کرد

  .را برای خود برگزيد» بخش  تاج«که پس از پيروزی کودتا و بازگشت شاه به ايران، شعبان شھرت 

 مرداد بنا به پيشنھاد تيمسار زاھدی با شاه ٢٨در گزارشات آن دوره آمده است که شعبان جعفری، پس از کودتای 

 شد، در ضمن در ھمين مالقات از شاه اجازه گرفت تا ءسيس باشگاه ورزشی به او اھداأمالقات کرد و زمينی برای ت

. انباز تشکيل دھد تا در مواقع ضروری از آنان در حمايت از شاه استفاده شودجمعيتی به نام جمعيت جوانان ج

مدتی نيز تيمور بختيار . سه سال طول کشيد و محمدرضا پھلوی خود آن را افتتاح کرد» باشگاه جعفری«ساخت 

  . رياست افتخاری اين باشگاه را برعھده داشت

 در ١٣۵٧ی ايران در پيش از انقالب ايران در سال ئ انه زورخھای ترين باشگاه  باشگاه جعفری يکی از معروف 

گان جھانی و حتی گردشگران خارجی برای ی جمھور، ميھمانان دولت، ھنرپيشساؤپادشاھان و ر. شھر تھران بود

  .شدند ی باشگاه جعفری دعوت می ئ ھای زورخانه  تماشای ورزش 

اما به . ر شده و تيغ زن شناخته می شدي يک جاسوس اج مرداد، بيش تر در حد٢٨شعبان جعفری تا پيش از كودتای 

 با اشاره به ئیخود او در جا. دنبال کودتا بود که در دربار و امرای ارتش و رجال سياسی ھم نفوذ ويژه ای پيدا کرد

 اين ».تونستم خواستم تو تھرون بكنم می  اون موقع من ھر كاری می «: آن دوران و قدرت روزافزونش گفته است

داری، چاقوکشی، با چماق» شعبان بی مخ«يا ھمان » شعبان خان«يا » شعبان علی جعفری«ونه بود که نام گ

  . كشی در تاريخ حکومت پھلوی ثبت شد ری و آدمي گ ، بدمستی، باجئیزورگو

او و ھمراھانش . ر شد، شعبان بی مخ مقابل شھربانی حاضر شدين فاطمی دستگي، وقتی دكتر حس١٣٣٢در اسفند 

  . اطمی را زير مشت و لگد گرفتتد و با ضربات چاقو وی را زخمی کردندف

 ۀدر زمينمحرم  ماه ۀخوانی دھ  مراسم روضه ۀھزين. شعبان بی مخ، مراسم ھای عزاداری بزرگی ھم برپا می کرد

ه می  دباغخانه ساواک به عھدۀي، مراسم برپا می کرد و محرم را در تك پرداختهدين داری نيز اين عنصر انگل

در واقع مذھب، ناسيوناليسم و فاشيسم ، سرکوب، آدم کشی و سانسور در ھر دو رژيم شاه و خمينی . گرفت

  .لوژی رسمی و ماھيت واقعی حکومت ھا را تشکيل داده استئوايد

او نيز مانند شعبان بی . ھمزاد کنونی شعبان بی مخ در حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی، حسين هللا کرم است

 که هللا ئیگروه ھا. داران و قداره بندان مذھبی حامی حکومت اسالمی است ھا و چماق لباس شخصیۀمخ، سردست

ن و حتی منتقدين حکومت اتش زدن و زخمی کردن و کشتن مخالفکرم آن ھا را رھبری می کند در ضرب و شتم و آ

 حکومت اسالمی، با ۀ سی و چھار سالۀی دورابانی او و گروه وابسته اش طيت خيفعال. مھارت فوق العاده ای دارند

  . دولتی صورت گرفته استۀاردھا بودجيليتی و با اختصاص مينظارت مستقيم ارگان ھای امن

ته تا ريزه خواران ريز و اکنون، پس از اين ھمه سال لوليدن در مخفی گاه ھا ، از فرح پھلوی و  پرويز ثابتی گرف

، ١٣٣٧ثابتی از سال . کومت شاه و دستگاه ساواک مخوف آن را تبرئه کنندھا، وارد صحنه شده اند تا حدرشت آن

 و روزھای منتھی به ۵٧ھمکاری با ساواک، سازمان امنيت و اطالعات حکومت پھلوی را آغاز کرد و تا آبان 

ت او که در چھار دوره ساواک تحت رياست تيمور بختيار، حسن پاکروان، نعم. سقوط اين حکومت، در ساواک بود

  . فرد دوم بود،هللا نصيری و ناصر مقدم در اين سازمان حضور داشت

 اصلی سازمان ۀانتخاب شد، گردانند» تیيمقام امن«و » سخنگوی ساواک« به عنوان ١٣۵٠ ۀل دھيثابتی، که اوا

 ۀ ھمران داشت درين سازمان ھا در ايو عوامل ا» سيا«و » موساد«ساواک به شمار می آمد و با ارتباطاتی که با 
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 سوم ۀرکل اداريس ساواک، به سمت مدئيری، ري توسط ارتشبد نص١٣۵٢او، در سال . امور آن ھا را ياری می داد

  .ن و عمال ھمه کاره ساواک شدييتع

د با يد داشت که دولت بايکأ سرکوب شوند و ھمواره تن حکومت شاه بايد شديداً اابتی، بر اين عقيده بود که مخالفث

  .شھرت داشت» شکنجه گر مخوف ساواک«او، ھم چنين به . ات را سرکوب کندت تمام تظاھريقاطع

، تمام تالش خود را از طريق رسانه ھای بورژوازی به ءپرويز ثابتی، اکنون پس از سی و چھار سال زندگی در خفا

ا تبرئه ليس مخفی مخوف حکومت پھلوی رو به کار گرفته تا ساواک، اين سازمان پامريکاويژه تلويزيون دولتی 

، به پرسش ھای سيامک دھقانپور مجری ١٣٩٠سال ]دلو[ بھمن ماه ١٨او در ھفتاد و پنج سالگی، در تاريخ . کند

  :، پاسخ داده استامريکادر تلويزيون صدای » افق « ۀبرنام

  آقای ثابتی چه شد که بعد از بيش از سه دھه تصميم گرفتيد از دوران فعاليت تان در ساواک حرف بزنيد؟«

ن با آقای قانعی فرد مصاحبه ای انجام دادم و ايشان مطالبی که گفتم را در کتابی که در دست انتشار دارد منعکس م

  »...کرده است

 منتشر شد و او، سپس راھی تھران شد و با برگزاری جلسه امريکااين کتاب اخير از سوی قانعی فرد، نخست در 

رات جزئی به زودی در ايران نيز منتشر خواھد ييد که کتابش با تغای برای معرفی اين کتاب در تھران، اعالم کر

  .شد

 که برای اين کتاب نوشته ھم به ئیاالت و زيرنويس ھاؤگو با ثابتی، ھمواره با س و خود قانعی فرد، در گفت

ی  به نوعئین به ويژه کمونيست حقانيت می دھد و در جاا به حکومت اسالمی در سرکوب مخالفحکومت شاه و ھم

بنابراين، کار ساواک .  سر مملکت می آمدئیه بالچونيست ھا می افتاد معلوم نبود می گويد؛ اگر کشور به دست کم

  !در سرکوب کمونيست ھا و سپس حکومت اسالمی به نفع کشور بود؟

او، خيلی اما . ال می کندؤ خسرو گلسرخی، از ثابتی ثابتی سۀفرد، در ارتباط با پروند  کتاب، قانعی ٢٨٩ۀ در صفح

 ثابتی در !؟» ھا بعد از طريق اينترنت ديده است دادگاه را در آن وقت اصال نديده و سال« دھد که  کوتاه پاسخ می

  ». کشف شد١٣۵٢در سال ) گروه موسوم به گلسرخی(ھا   اين ۀشبک«: گويد ادامه می 

ترين دادگاه ھای نظامی حکومت شاه دادگاه گروه دوازده نفره که به نام گلسرخی معروف شد، يکی از پرسر و صدا

بود و دفاعيات گلسرخی و دانشيان و ھمراھان آن ھا ھم چون عباس سماکار، طيفور بطحائی و ديگران، در سطح 

گسترده ای در رسانه ھای داخلی و خارجی بازتاب يافت، مرزھای ايران را شکافت و حتی به گوش افکار عمومی 

س ساواک قرار داشت، از اين پرونده سازی أل چگونه است که ثابتی که در رحا. بخشی از مردم جھان نيز رسيد

 نفر که گلسرخی و دانشيان نيز جزوشان بودند و دادگاه شان بنا به تصميم ساواک برنامه ١٢جنايت کارانه برای اين 

 اعدام گلسرخی و تاً ريزی شده بود، خبر ندارد؟ احتمال خود ثابتی يکی از طراحان اصلی دستگيری و داگاھی و نھاي

 فرمانده وقت سپاه پاسداران ئیاز سوی ديگر، قانعی فرد که رابطه ديرينه ای نيز با محسن رضا. دانشيان بود

  .االت جدی از ثابتی نمی کندؤحکومت اسالمی دارد، در اين مورد س

 بفروشی مشغول بود ھدی؛ نصيری به بساز وقرار داشت، اما به قول اردشير زاس ساواک به ظاھر نصيری أدر ر

ن حکومت مشغول بود و يا آن ھا را در زندان ھا و زير شکنجه از ابتی اداره می کرد؛ به ترور مخالفو ساواک را ثا

يکی از ترورھای جنجالی ساواک، ترور تيسمار بازنشسته، تيمور بختيار در عراق است که با حکومت . بين می برد

  .شاه به مخالفت برخاسته بود

  : دير کل سوم ساواک در مصاحبه ای پس از قتل تيمور بختيار، به خبرنگاران چنين توضيح می دھدثابتی م
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به سراغ فئودال ھا و مالکين سابق و کسانی که انقالب عميق اجتماعی ايران  ... ١٣۴٨تيمور بختيار در سال «

ن ھا به کمک دولت عراق به قدرت و سروری ناحق آن ھا را کسب کرده بود رفت و افرادی را برای تماس با آ

داخل کشور فرستاد و به آن ھا وعده داد؛ چنان که با وی ھمکاری کنند نه تنھا امالک و قدرت سابق خود را باز 

خواھند يافت، بلکه از وجوه و امکاناتی که دولت عراق در اختيار آن ھا قرار خواھد داد، نيز بھره مند می 

  )١٣٣٣٧ره شما. ٢/١٠/١٣۴٩اطالعات،  (».گردند

ھمچنين از فرح ديبا ھمسر محمدرضا شاه، پرويز ثابتی و ديگر کسانی که در دوران حکومت شاه صاحب پست و 

مقام مھمی بودند پرسيدنی ست که آيا ساواک، زندانيان سياسی را در تپه ھای زندان اوين، بدون ھيچ گونه تشريفات 

 ٢٩شد و در شبانگاه   به زندان اوين برده ١٣۵٣فندماه دادگاھی به قتل می رساند؟ بيژن جزنی، در اواسط اس

مورين أ ھای اوين توسط م  نفر از زندانيان مجاھد در تپه٢ نفر از رفقای گروه وی و ۶ ھمراه با ١٣۵۴فروردين 

ريفی، احمد جليلی افشار، مشعوف ءظ، حسين ضيائیشش فدا.  گران زندان اوين تيرباران شد ساواک و شکنجه

نتری، عزيز سرمدی، محمد چوپان زاده، عباس سورکی و دو مجاھد مصطفی جوان خوشدل، کاظم کال) سعيد(

 ھای  روزنامه. ذواالنوار ھمراه با بيژن جزنی مخفيانه و بدون ھيچ گونه دادگاھی توسط ساواک تيرباران شدند

در حين فرار از زندان  زندانی ٩حکومت سلطنتی، فردای روز کشتار بيژن و يارانش و مجاھدين خبر دادند که 

اين جنايت . گران ساواک مسکوت ماند  شکنجه ۀاين موضوع تا زمان انقالب بھمن و دستگيری و محاکم. کشته شدند

و گفت چگونه که .  در دادگاه تشريح کرد» آرش« گران ساواک به نام  ھولناک حکومت پھلوی را يکی از شکنجه

  . جا به رگبار گلوله بستند  ھای اوين برده و در آن  به تپهبيژن جزنی، يارانش و دو زندانی مجاھد را

که در تاريخ » گريگوری لوويچ بندارفسکی«، به قلم پروفسور » در ايرانامريکاتاريخ توسعه طلبی «در کتاب 

 نيز امريکا فارسی آن در تھران منتشر شده است از جمله به جنايات حکومت پھلوی با حمايت دولت ۀ، ترجم١٣۵٨

  .ره شده استاشا

 به دستور واشنگتن و به امر نخست وزير قوام نيروھای ١٩۴۶مبر تاب می خوانيم؛ در دس اين ک٣٢ ۀدر صفح

آن ھا را گروه گروه .  شرکت کنندگان در جنبش دموکراتيک آذربايجان پرداختندۀارتش ايران به سرکوب وحشيان

ھانری والس، يکی از نزديکان روزولت و از . ی آويختنددستگير و تيرباران می کردند و يا در ميدان ھا به دار م

  : با لحنی دردناک می گويدامريکا ۀرجال دولتی برجست

ليس ايران در عمليات خود عليه مردم ايران زير فرمان سرتيپ ومن شرم دارم از اين که بگويم نيروھای پ«

 در ايران بزرگ ترين حزب امريکاسفير به رھبری اين شخص و به فرمان آلن .  بوده اندامريکائیشوارتسکوپف 

اپوزيسيون ايران غيرقانونی اعالم شده و رھبران اتحاديه ھای کشور به زندان تسليم گرديده و جمع کثيری اعدام 

  ».شده اند و ھزاران خانواده را به زور و قھر به بازداشتگاه ھا فرستاده اند

 ھزار تن از مبارزان دمکرات و عناصر ميھن ٢۵بيش از پس از آن که  «: اين کتاب نيز آمده است٣٣در صفحه 

  »...پرست ايران بازداشت و شکنجه و بسياری از آنان اعدام شدند

پس از . ليس مخفی ساواک در سيستم رژيمی که طبق نقشه ھای واشنگتن ايجاد شده بود، جای خاصی داشتوپ«

چه تعدادی از مبارزان ايرانی قربانی اين . رده اند ھزار نفر در ساواک کار می ک۶٠سقوط رژيم شاه معلوم شد که 

  دستگاه جھمنی شدند؟

 ھزار نفر در سياه چال ھای ٣٨۵روزنامه ھای تھران می نويسند در دوران سلطنت محمدرضا پھلوی بيش از 

می  روزنامه ھا يادآور ضمناً . آن واقع در خارج تھران به قتل رسيدند» تونل مرگ«ساواک در شکنجه گاه ھا و 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٢

 و ٧٠ھمان منبع؛ ص ص  (».شوند که اين رقم به ھيچ وجه کامل نيست و شمار شھيدان از اين ھم بيش تر است

٧١(  

 تشکيل ۀاز ھمان لحظ.  رھبری مستقيم داشت-ق و ترور يي اين دستگاه عظيم تض-سيس ساواک أسيا در ت«

. مجھز می شدند و رھنمود می گرفتندآموزش می ديدند و » سيا«، عمال آن توسط کارکنان ١٩۵٧ساواک در سال 

 تن از کارکنان ساواک در پايگاه ١۵٧د کرد که ئيأ تامريکا ۀ سخن گوی وزارت خارج١٩٧٨در اواخر سال 

 از اين ١٩٧٨البته بايد گفت که سال .  تعليماتی می گذرانندۀ دور- مرکز ويرجينيا -در ماکلين » سيا«مخصوص 

به طور » سيا» «پااليشگاه ويرجينيا« پنج ساله ۀ پيش از آن، در ھر دوربود، زيرا سال ھای» کم بار«لحاظ 

  )٧٢ھمان منبع؛ ص  (». تن از عمال ساواک تعليم می ديدند۴٠٠متوسط 

 نفری، جار و جنجال و تبليغات ١٢ يک گروه ۀامی آن، برای محاکمظام حکومت شاه و ساواک و دادگاه نسرانج«

 ھا و محاکمات   دادگاهئیدر حقيقت ھدف ساواک از برپا. ه ضد اھداف شان تمام شد بوسيعی راه انداختند که نھايتاً 

 نفر، اين بود که قدرت خود رابه جامعه نشان دھد و به زعم خود با آفريدن رعب و وحشت در جامعه، ١٢علنی اين 

اما دانشيان و . د مبارزاتی را در ميان جوانان باشۀسعی کند تا مانع رشد و گسترش ھر گونه روحيه و انگيز

. گلسرخی و ھم چنين عباس سماکار و طيفور بطحائی، شجاعانه در زندان و در مقابل بازجويان با شجاعت ايستادند

   ».کنم که شما بتوانيد مرا نکشيد من کاری نمی «: گفت گلسرخی، می 

ی دھد و کسی از افراد متھم در اگر اين پرونده خون«: کرامت دانشيان در اين رابطه در زندان به ساير رفقايش گفت

ھا نقش بر آب   برداری از اين پرونده سازی  ھای ساواک برای بھره اين پرونده شھيد شود، آن وقت تمام نقشه 

  ».شده است و ھمين طور ھم شد

ی  جامعه از سانسور و اختناق و ھم چنين زندگی بودند اما در دام طرح ھائیجوانانی که عاشق مبارزه در راه رھا

 علنی حکومت پھلوی تبديل کردند و در ۀتر از ھمه دادگاه را به محاکمشدند و مھمساواک و دادگاه ھای نظامی آن ن

  . تاريخ ماندگار شدند

خوابی دادن،  ، بی  زان كردن به مدت طوالنیيھای مختلف بدن، آو كی، سوزاندن قسمت ياستفاده از شوك الكتر

دن ناخن، فرو كردن يھا و پاھا و زدن ضربات متعدد كابل بر كف پاھا، كش ست استفاده از دستگاه آپولو و بستن د

  بيشانی و به صليختن قطرات آب به طور متوالی روی پي فندك، رۀر ناخن و داغ كردن سوزن با شعليسوزن به ز

 کميته ، يعنی»ته مشترك ضد خرابكاریيكم« معروف ۀکميت.  ھای ساواك بودند دن، برخی از انواع شكنجهيكش

  . گاه مبارزان انقالبی بود مشترک شھربانی و ساواک، شكنجه

به اين ترتيب، می توان گفت که برگزاری دادگاه نظامی و اعدام خسرو گلسرخی و کرامت دانشيان، يکی از وقايع 

 ۀن، جامعبنابراي.  سياه حکومت پھلوی حذف کندۀمھم تاريخ پھلوی دوم است که ھيچ کس نمی تواند آن را از کارنام

ما دست کم در نزديک به صد سال اخير ھم توسط حکومت ھای پھلوی اول و دوم و ھم چنين حکومت اسالمی، 

از اين رو، در حال حاضر .  سرکوب شده اند و از ھرگونه آزادی ھای فردی و جمعی مردم محروم مانده اندشديداً 

پيشاپيش ھمه جوانان پرشور و شورشی، برای پيکارگران و جنبش ھای اجتماعی حق طلب و برابری خواه و در 

 جامعه ای می کوشند که در آن، شاه و شيخ سرنوشت جامعه را رقم نزنند؛ بلکه مردم مستقيما سرنوشت خود ئیبرپا

 شان را به دست گيرند و حکومتی را برقرار کنند که نه مافوق مردم، بلکه دولتی خدمتگزار و در کنترل ۀو جامع

ز يارای اين را نداشته باشد که به حقوق و آزادی ھای فردی و جمعی شھروندان تعرض کند تا چه مردم باشد و ھرگ

  !برسد زندان سياسی و زندانی سياسی و شکنجه گاه و حکم اعدام داشته باشد
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  :سھراب سپھری، در گير و دار اعدام خسرو گلسرخی، اين چنين سرود

   راز گل سرخئیکار ما نيست شناسا

   اين ستکار ما شايد

  .که در افسون گل سرخ شناور باشيم

  

شرکت کتاب ـ : ، ناشر١٣٨٠، چاپ اول، بھار »عباس سماکار«به قلم » من يک شورشی ھستم«کتاب * 

  . آنجلس لوس

ر يلی، مديژن خليب. رات جزئی انتشار يافته استيي نويسنده و ناشر در ايران نيز با تغۀاين کتاب ھمچنين، بدون اجاز

ک شورشی يمثال کتاب من «: ، به بی بی سی گفته است»من شورشی ھستم« کتاب ۀ از جمله دربارشرکت کتاب،

د چاپ کرده اند ولی با حذف يران ھم تجديھمان کتاب را در ا. ھستم نوشته عباس سماکار را شرکت کتاب چاپ کرد

  ».مواردی

  

  ٢٠١٢مبر  ھجدھم سپت- ١٣٩١ ]سنبله[سه شنبه بيست و ھشتم شھريور

  

 


