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  دماوند: فرستنده

  ٢٠١۵ می ٢٠

 !چھل سال بعد از جنايت تپه ھای اوين
 ) با فريبرز سنجریمصاحبه ای(

١ 

.  وابسته به امپرياليسم شاه در تپه ھای اوين می گذرد چھل سال از يکی از رسواترين جنايات رژيم:توضيح پيام فدائی

ُن شده ای ، نه  زندانی سياسی که اکثرا از زندانيان سرشناس زندان ھای يي از پيش تعۀچھل سال پيش ساواک طی برنام

 جمعی به رگبار گلوله بست و سپسه شاه بودند و سال ھا از محکوميت آن ھا می گذشت را در جريان يک اعدام دست

در اين جنايت ھولناک رفقا عباس سورکی، بيژن جزنی، . اعالم کرد که آن ھا در حين فرار کشته شده اند عوامفريبانه

زاده، احمد جليل افشار و دو مجاھد خلق کاظم ذواالنوار و مصطفی  حسن ضياء ظريفی، سعيد کالنتری، محمد چوپان

ين عزيزان با توجه به اين که در چھلمين سالگرد اين  اۀضمن گراميداشت خاطر. جوان خوشدل به شھادت رسيدند

جنايت ، شاھد اظھار نظرھائی در رابطه با اين اقدام ددمنشانه و ھم چنين نظرات و جايگاه رفيق بيژن جزنی در 

طور طبيعی پرسش ه سازمان چريکھای فدائی خلق ايران در شبکه ھای اينترنتی بوديم و از آن جا که آن اظھار نظرھا ب

چريکھای فدائی خلقی بود که از سال پنجاه آن  ۀائی را سبب شده اند، به ھمين دليل از رفيق فريبرز سنجری که از زمرھ

در زندان ھای رژيم شاه به سر می برد و در آن سال ھای پر جنب و جوش تاريخی، خود از نزديک شاھد رويداد ھا و 

 سال ]ثور[بھشتي در اردمصاحبهن يا. تمان در اين زمينه باشداالؤمسايل درون زندان بود ، خواستيم تا پاسخگوی س

  . جاری انجام شده است

اجازه بدھيد که اولين پرسش را در رابطه با . با تشکر از اين که پاسخ گوئی به پرسش ھای ما را پذيرفتيد: سؤال

که بر چه اساسی چريکھای  شروع کنيم و بپرسيم ۵۴ُکشتار نه زندانی سياسی در تپه ھای اوين در فروردين سال 

 اطالع داريد که ً ساواک به قتل رسيده اند؟ حتماۀفدائی خلق معتقدند که اين زندانيان نه در حين فرار بلکه بر اثر توطئ

رسانه ھای امپرياليستی ھمانند بی بی سی ھمواره در صحبت از اين واقعه چنين جلوه می دھند که اين چريکھا و 

ستند که مرگ اين زندانيان را کار مقامات امنيتی اعالم می کنند،  يا بخش ھائی از سلطنت ھواداران شان بوده و ھ

ُطلبان چنين تبليغ می کنند که ادعای اعدام نه زندانی توسط ساواک دروغی است که گويا کمونيست ھا برای سياه 

لطفا واقعيت آن چه که اتفاق . ه اند سلطنت ، آن را عنوان می کنند و اين زندانيان در حال فرار کشته شدۀکردن چھر

  افتاده را با توجه به دانسته ھا و مشاھدات خودتان توضيح دھيد؟ 

 اين عزيزان را گرامی ۀقبل از ھر چيز بگذاريد ياد و خاطر.  با سپاس از شما که چنين فرصتی را پيش آورديد:پاسخ

 شرايط سختی که در زندان وجود داشت ، نه تنھا ۀرغم ھم ن انقالبيی بودند که علیا کنم که آن ھا مبارزتأکيدبدارم و 

خود را عليه اين ۀ وقت در مقابل رژيم شاه سر خم نکردند بلکه در خود زندان به ھر طريقی که ممکن بود مبارز ھيچ
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ھدين مجاھد انقالبی، کاظم ذواالنوار از اعضای مرکزيت سازمان مجا.  رژيم و در جھت رھائی توده ھا ادامه می دادند

سازمانی که اعضايش جان بر . خلق ايران بود و مصطفی جوان خوشدل نيز از کادرھای آن سازمان محسوب می شد

رفقای گروه جزنی نيز انقالبيونی بودند که . کف به طور مسلحانه عليه رژيم وابسته به امپرياليسم شاه مبارزه می کردند

آنھا . شرکت داشتند و ھمچنان بر مواضع انقالبی شان پای می فشردندسال ھا در کوران مبارزه عليه رژيم شاه فعاالنه 

و صرف نظر از اين که چه درکی از نظرات سازمان چريکھای فدائی  ھمگی طرفدار جنبش مسلحانه در ايران بودند

ر دوران  بيشتًن موقعی تيرباران شدند که تقريبااتعدادی از اين مبارز .داشتند، از آن دفاع می کردند خلق ايران

 . محکوميت خود را کشيده بودند

  بايد بگويم که زمانی که اين جنايت رخ داد من در ءدر ابتدا. با اين توضيح بر می گردم به پرسشی که مطرح کرديد

در سلول ھای انفرادی  .مشترک بودم ، ولی چند روز بعد از اين رويداد خونين مرا از کميته به اوين منتقل کردند ۀکميت

 –دو خبر دردناک را به من داد يکی به شھادت رفيق خشايار سنجری " مورس" زندانی سلول کناری ام از طريق اوين،

ُ در قزوين طی يک درگيری با نيروھای مسلح رژيم مربوط می شد و خبر ديگر تيرباران نه زندانی سياسی -برادرم 

ن می گذرد، ترديدی در اين که يسياسی در تپه ھای اوُچه آن زمان و چه امروز که چھل سال از کشتار نه زندانی . بود

منشاء اين يقين، ھم به شناختم از زندان ھای ساواک و ھم به شناخت . ُاين نه زندانی را ساواک شاه کشته است نداشته ام

 ۀ ھمًن تقريبا کنم که در اين يقيتأکيدھمين جا ھم .  از رفقائی بر می گردد که بيشترشان را از نزديک ديده و می شناختم

به واقع  کسی که شرايط زندان ھای شاه را ديده باشد .  نيرو ھای سياسی در آن زمان سھيم بودندۀزندانيان سياسی و ھم

به سادگی متوجه می شود که آن تعداد و چنان ترکيبی از زندانيان با آن شرايطی که زندانيان را حمل می کردند امکان 

مھم تر اين که اگر مبنا را بر اين بگيريم که گويا آن ھا در جريان انتقال از .  جمعی باشندنداشت که قادر به فرار دسته 

ن را به تازگی به اوين منتقل کرده بودند ازندان اوين به زندان ديگری قصد فرار داشتند ، با توجه به اين که آن مبارز

ًکامال می توان گفت که اساسا اين مورد را به طور (ندان ديگری دروغی بيش نيست  انتقال آن ھا از اوين به زألۀ مسً

 خونبار ۀ اين واقعيت که سلطنت طلبان اين جا و آن جا جھت تطھير چھر،بنابراين). مفصل در پائين توضيح خواھم داد

 رژيم شاه و ساواک جھنمی اش سياه چھره تر از. ساواک جنايتکار شاه داستان سرائی می کنند را نبايد زياد جدی گرفت

.  ننگين آن ھا مشحون از اين جنايات استۀکارنام. کمونيست ھا داشته باشند" سياه سازی"آن بوده و ھستند که نيازی به 

 اطالعاتی ، نقش خود در اين مأمور ھر ۀوقتی که پرويز ثابتی که خود يکی از طراحان اين جنايت بوده با وقاحت ويژ

طور طبيعی وظيفه دارند که به ھر وسيله ای متوسل ه ، ھمکارانش ھم ب خود جنايت را انکار می کند ًجنايت و اساسا

 وظايف و رسالت رسانه ھای امپرياليستی ھم فکر ۀدر بار.  آن رژيم ننگين پاک سازندۀ ننگ را از چھرۀشوند تا اين لک

و در طول سال ھا در چون آن ھا برای پيشبرد ھمين سياست ھا شکل گرفته اند . نمی کنم نيازی به توضيح بيشتری باشد

  .  دشمنان مردم در افکار عمومی ھستندۀھر زمينه ای مشغول تطھير چھر

 کسانی ۀ کسانی که دروغ پردازی ھا و توطئه گری ھای ساواک را ديده و می شناسند و برای ھمۀبه باور من برای ھم

ه زندانی در حين انتقال به زندانی ديگر ، ُساختۀ فرار ن-که زندان ھای شاه را از نزديک تجربه کرده اند داستان ساواک

بر برخی  ويژه جوانانی که در آن سال ھا نبودند،ه اجازه بدھيد تا برای مخاطبان و ب. دروغ بيشرمانه ای بيش نيست

ئی "آقا" ساواک و ۀ زندانيان را در زمان سلطۀطور معمول ھمه  بًاوال.   کنمتأکيدشواھد و داليل موجود در اين زمينه 

ان ساواک ھم در داخل ماشين و مأمورثال پرويز ثابتی ھا جھت انتقال دستبند می زدند و جدا از دست بند، نگھبانان و ام

کن می ُدر نتيجه امکان باز کردن دستبند آن ھم ، ھم زمان از سوی نه زندانی غير مم. در کنار زندانی حضور داشتند

ان ساواک با ماشين ھای ديگری ماشين حمل زندانيان را مأمورن و  می دانست که نگھبانادر ثانی ھر زندانی . باشد

بنابراين ھر زندانی سياسی که کمی تجربه داشت می دانست که حتی  در صورت خروج از ماشينی . اسکورت می کنند
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 اساس  برًثالثا. ان مسلح ديگری که اين ماشين را اسکورت می کردند مواجه خواھد شدمأمورکه در آن قرار داشت با 

 در زندان قصر و ًسيستم حاکم بر زندان ھای شاه در تھران در آن زمان يا زندانی تحويل شھربانی داده می شد که عمدتا

تعداد محدودی ھم در زندان قزل حصار نگھداری می شدند و يا زندانی در اختيار ساواک قرار می گرفت که در اين 

البته . چون به واقع زندان ديگری وجود نداشت.  مشترک محبوس بودۀکميت در بازداشتگاه ھای اوين و يا ًصورت الزاما

ی که در ن زندانيبنابراي. ر نبودنديدر سال ھای قبل زندان جمشيديه و قزل قلعه ھم موجود بودند که در آن زمان ديگر دا

ر و يا تبعيد به زندان ھای قصر بود را اگر می خواستند منتقل کنند يا می بايست به ساواک بفرستند و يا به قزل حصا

و زندانی بازداشتگاه ھای ساواک ھم اگر قرار به انتقالش بود می بايست به شھربانی تحويل داده شود و يا . شھرستان ھا

  .چون مکان ديگری برای انتقال وجود نداشت. بين اوين و کميته جا به جا شود

د الزاما می بايست آن ھا را تحويل شھربانی می دادند و به زندان ُبنابراين اين نه زندانی را اگر می خواستند تبعيد کنن

در حالی که تعدادی از اين زندانيان پيشاپيش در زندان قصر يعنی تحت نظر شھربانی بودند و به . قصر می فرستادند

 جليل افشار خود  محمد چوپان زاده و احمدءاز سوی ديگر واقعيت اين است که رفقا. تازگی تحويل اوين داده شده بودند

قابل . در تبعيد بوده و به تازگی به تھران منتقل شده بودند و در نتيجه امکان تبعيد فوری آن ھا نمی توانست مطرح باشد

را مطرح کرده و " انتقال "ۀً فرار اين زندانيان، ساواک صرفا کلمۀتوجه است که در داستان ساختگی رژيم شاه در بار

 می خواسته است زندانيان تازه انتقال داده شده از زندان قصر به اوين را دوباره به قصر بر ًتوضيح نداده که آيا مثال

که برخی از آن زندانيان به تازگی از کميته به اوين منتقل  در حالی.  مشترک تحويل دھندۀگردانند و يا به زندان کميت

نکردند که اعالم کنند قرار بوده اين زندانيان به ت أُ کثيف قتل نه زندانی ھرگز جرۀخالصه طراحان توطئ. شده بودند

ت نکردند کمترين جزئياتی را راجع به اين أکدام زندان منتقل شوند که در حين انتقال دست به فرار زده اند؛ و ھرگز جر

ستاخيز  اعالم ايجاد حزب ر١٣۵٣ اسفند ماه ١١ًاساسا چند روز بعد از اين که شاه در . اعالم کنند" فرار"به اصطالح 

 وابسته به جنبش مسلحانه بودند از جمله رفيق بيژن جزنی را از زندان قصر ًنمود تعداد زيادی از زندانيانی را که اکثرا

 و يا  رفيق محمد   تا دوران انقالب در ھمين زندان نگھداری می شدندًبه اوين منتقل کرده بودند و اين زندانيان اکثرا

 از اھواز به زندان قصر منتقل شده بود و بر اساس اسناد خود ساواک در ]حمل[ماهچوپان زاده در اوائل فروردين 

 ٢٩پس وقتی اعالم کردند که آن ھا در . تحويل داده شده بود" مشترک ضد خرابکاریۀ کميت" فروردين به ٢٨تاريخ 

ی خواسته اند آن ھا را به زندان فروردين ماه کشته شده اند کسی که کمی تجربه داشته باشد نمی تواند بپذيرد که دوباره م

  .ديگری منتقل کنند که اقدام به فرار کرده اند

سه گر شکنجه گرانی امثال پرويز ثابتی تراوش کرده بود که يبنابراين فرار اين زندانيان، دروغی بود که تنھا از مغز دس

بزرگتر باشد باورش آسان تر خواھد فکر می کردند چون در قدرت اند ھر دروغی را می توانند بگويند و دروغ ھر چه 

کتاب ھشتم چريک ھای فدائی خلق، که از " چپ در ايران به روايت اسناد ساواک"بگذاريد در اينجا  به کتاب . بود

 ۴٧٣در صفحه . منتشر شده نيز رجوع کنيم١٣٨٠سوی مرکز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطالعات در بھار سال 

 فروردين تحويل ٢٨پان زاده درج شده و در اين سند نوشته شده است که نامبرده را روز اين کتاب سند انتقال رفيق چو

جدا از مورد رفيق چوپان زاده که در باال توضيح دادم خود من در ھمان دوره موقعی که در کميته بودم . کميته داده اند

 ٢٩در روز پنجشنبه "ھرانی آمده است که در ضمن در اعترافات ت.   با کاظم ذواالنوار در کميته ھم سلول بودمًشخصا

کتاب "  (نی به من اطالع داد که کاظم ذواالنوار را به بازداشتگاه اوين منتقل نمايمولفي عطارپور تءفروردين ، رضا

کی از شکنجه گران ساواک و از ي" ن زادهيحس" عطار پور مجردء رضا- ١٨٠شکنجه گران می گويند ، صفحه 

ابراين نه قرار بود اين زندانيان تحويل شھربانی داده شوند و نه قرار بود به کميته منتقل شوند ، بن) ته بودين کميولؤمس
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به ھمين دليل ھم ھست . تنھا امکانی که باقی می ماند جمع کردن آن ھا در روی تپه ھای اوين برای کشتارشان می باشد

  . ه اندرو مورد اصابت گلوله قرار گرفته  از روبًکه اين عزيزان اکثرا

   

آيا اين احتمال ھم ھست که مأموران ساواک اين زندانيان را قبل از کشتار دسته جمعی مورد شکنجه قرار داده : سؤال

  باشند؟

 ءچون خود اسناد ساواک نشان می دھد که برخی از اين رفقا. جائی است و حتما بايد به آن پرداختار ب بسيسؤال :پاسخ

 به روشنی نشان می دھد که فراری در ألهرب و شتم قرار گرفته اند که خود ھمين مسقبل از شھادت، وحشيانه مورد ض

چپ در ايران به روايت "در کتاب .  از اسناد ساواک صحبت کردم ، بگذاريد چند مورد را بيان کنم. کار نبوده است

عباس سورکی که من با او در   در مورد رفيق بسيار عزيز ٣٩٠که در باال به آن اشاره کردم در صفحه " اسناد ساواک

 به خصوصيات انقالبی زندان عادل آباد شيراز از نزديک آشنا شده و در طی حدود يک سالی که با ھم بوديم با پی بردن

ش بيشتر وجود ارزشمندش را شناختم، رفيقی که يکی ازسمبل ھای پايداری در مقابل دشمن بود، گزارش قابل تحسين

قيد " علت فوت، شکستگی جمجمه  و آسيب مغزی در اثر برخورد با جسم سخت"ر آن پزشک قانونی درج شده که د

عالئم خونمردگی وسيع باز : " می باشد آمده است که١٣۵۴ فروردين ماه ٣٠در اين گزارش که به تاريخ . شده است

در ضمن در اين .  "مشاھده می شود که مربوط به زمان حيات بوده و بر اثر برخورد با جسم سخت به وجود آمده است

ً اين گزارش کامال آشکار می کند که به احتمال قوی ،بنابراين.  گزارش در ھيچ کجا به اصابت گلوله اشاره نشده است

  ھمين کتاب در مورد رفيق محمد چوپان زاده آمده ۴٧۴در صفحه .  رفيق عباس سورکی را در حين شکنجه کشته اند

ت مشاھده می شود که مربوط به زمان حيات بوده و در اثر برخورد با جسم سائيدگی ھائی در ھر دو دس: "است که

و پزشک قانونی گزارش داده است که مرگ بر اثر گلوله رخ داده، گلوله ای که به سمت " وجود آمده استه سخت ب

ه اشاره شده  نيز به اصابت گلولءدر ضمن در گزارشات پزشک قانونی در مورد بقيه رفقا. راست پيشانی اصابت نموده

  .است

جسم " قبل از اعدام، وحشيانه شکنجه شده اند و به عبارتی ديگر با ءھمين دو مورد به روشنی نشان می دھد که اين رفقا

با توجه به اسناد بنابراين برای ھر ناظر بی طرفی پاسخ پرسشی که کرديد ، . مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند" سخت

 کنم که در گزارش تأکيداما برای اين که جای ھيچ شبھه ای باقی نماند ، الزم می بينم باز ھم . خود ساواک روشن است

پزشک قانونی در مورد رفيق حسن ضياء ظريفی که در آن قيد شده گلوله از پھلوی راست وارد و از پشت سمت راست 

ُون مردگی وسيع زير جلدی در عمق و سمت راست سر مشاھده می گردد که خ: "کمر خارج شده نيز آمده است که
سائيدگی در : " شده کهتأکيدھمچنين ". مربوط به زمان حيات بوده و در اثر برخورد با جسم سخت به وجود آمده است

 ھا نشان می ھمه اين فاکت". سمت چپ نيز وجود دارد که در اثر برخورد با جسم سخت در زمان حيات ايجاد شده است

 آن ھا را سپس ۀدھند که برخی از اين عزيزان را قبل از اعدام وحشيانه مورد ضرب و شتم قرار داده و جسم شکنجه شد

  .به گلوله بسته اند

  

جدا از مواردی که بر شمرديد، تھرانی بازجوی ساواک ھم در اعترافاتش روشن نموده بود که اين جنايت : سؤال

  ن طور نيست؟اي. چگونه رخ داده است

درست می گوئيد ، تھرانی به عنوان يکی از کسانی که در اين جنايت شرکت داشت شرح روشنی از آن چه در : پاسخ

 به ھمين دليل ھم پرويز ثابتی برای الپوشانی جنايتی که خود سازمان ًاتفاقا. عمل اتفاق افتاده بود را در دادگاه بازگو کرد

تالش می کند چنين جلوه دھد که مبنای اين که ھمه بر اين جنايت ) در دامگه حادثه ( چاپ شده اشۀداده بود در مصاحب
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که ) تھرانی(نام نادری پور ه  مشترک ضد خرابکاری بۀيکی از بازجويان کميت" به خاطر اظھارات ً دارند صرفاتأکيد

 ادعا ، دروغی بيش نيست ، چون در حالی که اين. قرار دارد) ٢۵۵صفحه " (بعد از انقالب، دستگير و محاکمه می شده

ھمان طور که گفتم در ھمان زمانی که اين اتفاق افتاد ھيچ زندانی سياسی نبود که بر اساس تجربيات موجود در جنايتی 

 کنم که اين تأکيد به اعترافات تھرانی اشاره نکردم تا بر اين واقعيت ء من در ابتداًاتفاقا. که اتفاق افتاده شک داشته باشد

يت نه با دستگيری تھرانی بلکه از ھمان لحظه ای که اين خبر از سوی ساواک در مطبوعات تحت نظر خودش درج جنا

برای نمونه سازمان چريکھای .   اين سازمان جھنمی عليه جنبش انقالبی برای ھمگان روشن بودۀشد ، به عنوان دسيس

 شش ، ضمن درج بيانيه ای تحت ۀدر نبرد خلق شمارفدائی خلق ايران به دنبال اين جنايت در ارديبھشت ھمان سال 

خواه رو ھای ترقي رژيم برای خلق ما و نيۀچھر: "نوشت" جنايت بزرگ شاه عليه جنبش انقالبی خلق ايران"عنوان 

در اين نوشته از ادعای رژيم در ". جھان بسيار شناخته تر از آن است که چنين دروغ کثيفی مورد قبول آن ھا قرار گيرد

  .نام برده شده بود" يک افسانه بافی احمقانه و مسخره" باره به عنوان اين

بنابراين با اين که اين واقعيتی است که اعترافات تھرانی برخی از زوايای عملی اين جنايت را روشن نموده است اما 

 انکار موجود ، شکی در  شاه و در زمان وقوع اين اتفاق با توجه به شواھد غير قابلۀھيچ انسان آگاھی در دوران سلط

  . اعدام اين زندانيان توسط ساواک شاه نداشت

  

  ًدر اين جا يک سؤال مھم و اساسی مطرح است و آن اينکه اساسا چرا رژيم شاه به اين جنايت دست زد؟ : سؤال

  ن جستاف جواب اين پرسش را قبل از ھر چيز بايد در وضع جامعه و نيازھای رژيم مزدور شاه در سرکوب مخال:پاسخ

 سال اوج ۵٣ اگر به آن سال ھا برگرديم و رويداد ھای آن دوران را مرور کنيم متوجه می شويم که سال .جو نمودو 

در اين . ران استيشکوفائی و رشد جنبش مسلحانه و به خصوص سال رشد چشمگير سازمان چريکھای فدائی خلق ا

 درگير در جنبش مسلحانه يعنی سازمان مجاھدين خلق و سال از يک طرف تعدادی عمليات بزرگ از طرف دو سازمان

سازمان چريکھای فدائی خلق انجام شده بود و از سوی ديگر گرايش شديدی در ميان جوانان و مردم نسبت به اين 

 ۀ مسلحانه، توده ھای ستمديدۀثير مبارزأتحت ت. ًسازمان ھا به وجود آمده بود که مسلما از چشم رژيم شاه پنھان نبود

 به سياست کشيده شده بودند، در حالی که چند سال قبل چنين گرايشی در مردم ديده نمی شد و خود اين امر ًايران شديدا

در جامعه ای که سياست گريزی يکی . نشان می داد که در آن زمان جنبش مسلحانه به برخی از اھداف خود رسيده بود

ن اثير مبارزات چريک ھا و مبارزأس و خفت بيداد می کرد تحت تتر" انبوه کھنسال"از روحيات حاکم بر مردم بود و 

مسلحی که از جان خويش نيز برای پيش برد جنبش مايه می گذاشتند، رژيم شاه به جائی رسيده بود که مجبور شده بود 

آوريم و يا اگر سخنرانی شاه در زمان اعالم حزب رستاخيز را به ياد .  مردم را دعوت به دخالت در سياست بکندًرسما

 سياست سخن گويد ، حال به جائی رسيده بود که ۀ متوجه می شويم که شاھی که مايل نبود کسی در بارًمطالعه کنيم فورا

 ايرانيان را دعوت به عضويت ۀ احزاب فرمايشی و دولتی را منحل نموده و ھمۀ ، ھم۵٣ سال ]حوت[ اسفند ماه١١در 

اما ھمين پيروزی . اين خود يک پيروزی برای جنبش مسلحانه بود. دمی کن" حزب رستاخيز"در حزب خودش يعنی 

به سر آمده " دو دوزه بازی" اعالم می کرد که دوران ًچون شاه رسما. خبر از تدارک برای شدت عمل رژيم ھم می داد

 رستاخيز و تک در واقع شاه با اعالم حزب. و يا بايد با من باشيد و يا بايد پاسپورت بگيريد و از کشور خارج شويد

  .حزبی کردن سيستم سياسی حاکم ، خبر از سختگيری ھای بيشتری می داد

در زمانی که شاه عربده می کشيد و به قول معروف شمشير را " حزب رستاخيز"اما، درست روز بعد از اعالم برپائی 

وزی ، فرمانده منفور گارد  اسفند ماه با ترور انقالبی سروان نور١٢از رو می بست، چريکھای فدائی خلق در روز 

 اسفند ماه ، عباس ١۴دانشگاه صنعتی، پاسخ اراجيف شاه را دادند و توی دھان وی زدند و سپس دو روز بعد و در 
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 اسفند ماه سرتيپ زندی ٢٧سازمان مجاھدين خلق نيز در .  ساواک را اعدام انقالبی کردندۀشھرياری، مرد ھزار چھر

 ھارت و پورت ھای شاه در مورد قدر قدرتی ۀًاين رويدادھا دقيقا خنثی کنند. دام نمودند مشترک را اعۀول کميتؤپور مس

ًاما رژيم شاه مصمم بود که با توسل به اقدامات ھر چه شديد تری سدی در مقابل رشد جنبش انقالبی که کامال . خود بود

  . ، ايجاد کندمی دانست در تداومش سيل مبارزات توده ھا با آن در جامعه جاری خواھد شد

 در تپه ھای اوين يکی از جلوه ھای اعالم اين سياست به ۵۴ فروردين ماه سال ٢٩ زندانی سياسی در ٩ ۀاعدام ددمنشان

 کنم که اين فقط يکی از جلوه ھای سياست خشونت تأکيد. سازمان ھای مسلح خلق و نيروھای مبارز درون جامعه بود

سال ھا را به ياد آوريم ، می بينيم که ساواک قبل از ارتکاب به اين جنايت دست چون اگر رويداد ھای آن . بار شاه بود

 فروردين ماه آن سال رفيق محمد ١٧از جمله در . ًبه برخی اقدامات جنايتکارانه ای زده بود که قبال سابقه نداشت

ن نمی گذشت را به صرف معصوم خانی که دانشجوی دانشگاه صنعتی بود و حدود يکماه بيشتر از ارتباطش با سازما

يک مورد ديگر . اين که اعالميه ھای چريکھای فدائی خلق را در دست داشت به زير شکنجه کشاند و به شھادت رساند

ساواک به پايگاھی که رفيق خشايار سنجری، يکی ۀ  محمود نمازی و منصور فرشيدی بود که در جريان حملءقتل رفقا

اين دو مسلح نبودند و چند روز . ليت آن جا را به عھده داشت دستگير شده بودندوؤ سازمان مسۀاز کادر ھای با تجرب

 ھمين موقعيت ًاساسا(اما با اين که ساواک از اين موضوع مطلع بود . بيشتر ھم از پيوستن شان به سازمان نمی گذشت

با اين حال بر اساس ).  شد فوق و شھادت رفيق خشايار در جريان درگيری مسلحانه اش با نيروھای شاهۀھم باعث ضرب

 تھرانی در اعترافاتش ،در مورد کشتن اين دو رفيق. سياست جديد ساواک پس از دستگيری ، آن ھا را بالدرنگ کشتند

محمود نمازی و . بعد از سه روز عطارپور گفت ھر سه بايد بميرند و ھر کسی بايد متھم خود را بکشد: "می گويد

من فکر می کنم . سيدند و يک روز که آمدم حسينی به من گفت کار طرف تمام شد شھادت رۀمنصور فرشيدی به درج

 کشتارھائی ۀاين موارد از نمون) ١٧٨ صفحه -شکنجه گران می گويند (بر اثر شکنجه و يا خوردن ضربه شھيد شدند 

ھستند که سياست جديد ُھستند که ساواک قبل از کشتار نه زندانی سياسی به آن ھا دست زده بود؛ و نمونه ھای بارزی 

بنابراين رژيم شاه با اعدام .  و اعالم حزب رستاخيز را بازتاب دادند۵٣ اسفند سال ١١ساواک پس از سخنرانی شاه در 

ُنه زندانی سياسی و رفقائی مثل جزنی ، ظريفی ، سورکی و مجاھدينی مثل کاظم ذوالنوار به مردمی که قلبشان با جنبش 

با اين کشتار، .  سنگينی برای شان در بر خواھد داشتۀمی داد که حمايت از اين جنبش چه ھزينِمسلحانه می تپيد نشان 

طور طبيعی سازمان ه ساواک به جنبش مسحانه ھم ندا می داد که به ھر وسيله ای متوسل خواھد شد تا اين جنبش و ب

  .  سياسی کشور پاک سازدۀھای اصلی آن را از صحن

  

 جنبش مسلحانه در اوج شکوفائی خود به سر می برد و ھمين باعث شد که رژيم ۵٣ال شما گفتيد که در س: سؤال

 و اين که رژيم با اين سياست می خواست  ًشديدا احساس خطر کرده و سياست جديدی عليه جنبش مسحانه اتخاذ بکند

ف بود که حال با اين ولی مگر در سال ھای قبل ، رژيم شاه کم می کشت و يا شمشيرش در غال. توده ھا را بترساند

  اقدام می خواست به ھمه بگويد که شمشير را از رو بسته است؟ اين موضوع را چگونه توضيح می دھيد؟

 اين درست است که رژيم شاه در مقابله با جنبش مسلحانه که در سياھکل اعالم موجوديت کرده بود از ھيچ :پاسخ

 ۀ  از تئوريسين ھای جنبش مسلحانه ھم پيش بينی کرده بود که مبارزًاتفاقا رفيق پويان، يکی. ی کوتاھی نکردگريوحشي

ما اين خشونت و  و) ء مسلحانه و رد تئوری بقاۀضرورت مبارز" (کند  بارتر می ليس را خشونتو پۀسلط"مسلحانه 

 و خود شدت تعداد اعدام ھا، کشتن زير شکنجه ھا.  مسلحانه به عينه شاھد بوديمۀدرنده خوئی را بعد از آغاز مبارز

شکنجه ھا و محکوميت ھای سنگين در بيدادگاھای فرمايشی نشان می دادند که رژيم شاه در سرکوب اين جنبش چه 

  .درجه ای از درنده خوئی از خود نشان می دھد
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  مسلحانه پارامتر ھای جديدی شکل گرفتهۀثير مبارزأر بود و تحت تيياوضاع جامعه در حال تغاما بايد توجه داشت که 

ی که يھر چه می گذشت مردم بيشتر از قبل نسبت به اين جنبش واکنش مثبت نشان می دادند و حمايت معنو. بودند

به رغم نظرات کوته .  مسلحانه ايجاد کرده بود کم کم و به تدريج  به جلوه ھائی از حمايت مادی گذر می کردۀمبارز

.  تنھا دانشجويان نبودند که به اين جنبش سمپاتی نشان می دادند رايج که اين روز ھا ھم زياد شنيده می شوند اينۀبينان

 در حالی که دانشجويان گرايش شديدی به اين جنبش داشتند کارگران و ستمديدگان نيز نسبت به اين حرکت ھمدلی ًاتفاقا

نمونه ، ساواک برای . رژيم اين واقعيت را بھتر از ھر کس ديگری در زوايای مختلف جامعه می ديد. نشان می دادند

رغم ھمه دسيسه ھائی که چيده بود به اعتبار مقاومت و پايداری اين دو رفيق  می ديد که دادگاه گلسرخی و دانشيان علی

 مسلحانه  چه حمايتی را در صفوف مردم شکل داد و چگونه به ضد ھمان دسيسه ھا  بدل ۀقھرمان و دفاع شان از مبارز

ز جنبش مسلحانه دانشجويان مبارز را پس از مدتی زندان به سربازی می فرستادند و در چنين شرايطی  اگر در آغا. شد

 بين يک تا سه سال می دادند، حال با اوج گيری جنبش الزم ديده ًدر سال ھای بعد به آن ھا احکامی در حد زندان مثال

رغم   جامعه ، علیۀح در صحنبودند که شدت عمل خيلی بيشتری نشان دھند؛ چرا که به دليل حضور سازمان ھای مسل

رو می ه سرکوب ھای قبلی باز ھم ھر روز رژيم شاه با موج گسترده تری از دانشجويان ھوادار جنبش مسلحانه روب

در شرايط جديد اين رژيم می ديد که عالوه بر دانشجويان، توده ھای تحت ستم نيز تکان خورده و از حرکت جديد . شد

ًدليل بود که رژيم شاه کامال درک می کرد که با جنبش مسلحانه وارد بازی مرگ و زندگی به ھمين .  استقبال می کنند

شده است و اين گزينه در مقابلش قرار گرفته که يا بايد اين جنبش را از پای در آورد و يا دير يا زود با پيوستن توده ھا 

ت جديدی الزم بود که يکی از مشخصه ھای برای مقابله با اين وضع سياس. به اين جنبش از صحنه جاروب خواھد شد

  .بود" بارتر خشونت "آن توسل به سرکوب ھر چه 

 سيستم سياسی کشور ًوقتی که شاه احزاب فرمايشی  ايران نوين و مردم را منحل و حزب رستاخيز را اعالم کرد و عمال

اده بود ديگر حتی توان تحمل بازی ی که ديکتاتوری حاکم شکل داسيرا تک حزبی ساخت اين نشان می داد که سيستم سي

از آن جا که رژيم شاه می .  ھم ندارد ،که کسی در سر سپردگی آن ھا شک نداشترا  دو حزب فرمايشی ۀھای مسخر

دانست که در بطن جامعه چه می گذرد و می دانست که ھمين مردمی که با زور سرنيزه تحقير و سرکوب می شوند دل 

ند و در نتيجه می توانند از ھر فرجه و شکافی برای رسيدن به اھداف شان که در تقابل با به سازمان ھای مسلح بسته ا

 حتی اگر اين -  رژيم شاه بود سود جويند در تقابل با چنين واقعيتی نمی خواست ھيچ منفذی را باز باقی بگذارد ۀسلط

 تا جائی که می توانست تنگ تر می کرد  راءبنابراين فضا. منفذ مربوط به اصطالح رقابت دو حزب فرمايشی خود باشد

برای ھمين ھم بود که حتی انتقاد . و نمی فھميد که ھر چه فضا تنگ تر شود قدرت انفجار الزامی شديدتر خواھد بود

در  توصيف اين . ھم ديگر تحمل نمی شد) حزب به اصطالح اپوزيسيون آن زمان" (مردم"ول حزب ؤھای آبکی مس

اين اوضاع را رفيق پويان با دور انديشی کمونيستی . ت که رژيم شمشير را از رو بسته بودوضع است که می توان گف

 احمدزاده ، مفتاحی بود ، به روشنی ءکه از ويژگی ھای بنيانگذاران چريکھای فدائی خلق يعنی خود اين رفيق و رفقا

ی بر عناصر مبارز، فشار خود را بر از طريق اعمال قھر ضدانقالب: "آن جا که می گويد دشمن. پيش بينی کرده بود

بخشد و با  به اين ترتيب او به تضادھای اين طبقات با خود شدت می. دھد  طبقات و اقشار زير سلطه افزايش میۀھم

او چون خرس . برد وار به پيش می ايجاد آتمسفری که ناگزير از ايجاد آن است، آگاھی سياسی توده را جھش

.  خود به ھمه مشکوک استۀجز متحدين خويش، يا در حقيقت منابع نيرو و تغذي. کند مله میوار ح ای ديوانه خورده زخم

العمل ھا مواجه  انگيز، ھر سخن ناخشنودانه، از سوی او با بدترين عکس ھر نارضائی کوچک، ھر حرکت شک

ھائی که  اما شيوه. ه را بازگرداندکند به اميد آن که امنيت گذشت کند، تيرباران می اندازد، شکنجه می به زندان می. شود می

  )ء مسلحانه و رد تئوری بقاۀضرورت مبارز" (کنند می گيرد، به ناگزير عليه خود او عمل  به ناگزير به کار می
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