
 

 ... )جزنی و ( تروريسم دولتی پهلوی 
  ۱۳۷۹ نگين ، سال ۱۲به نقل از نشريه شماره 

  ۱۳۸۳ تابستان –سازمان اتحادفداييان خلق ايران : تنظيم مجدد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

را به يکباره انجام » شاهکارِ  بزرگ « دو  ) و آگاهانه ( ، اما » جرم « ، نمی گويم مرتکب دو » اتحاد فدائيان « اين دوستاِن 
  :دادند  

  ؛) که من بارنگ قرمز در زير می آورم ( نام نويسنده را نيآوردند  -۱

و ... گاه روزانه هاِی ديروز « ه مطالبی تحت عنواِن  که اولين بار در سلسل! ) انگار يافتهء خودشانست ( نگفتند  -۲
 امده بود و اينان از آنجا نقل ۱۳۸۳ خرداد ۲۷، بتاريخِ  » عصر نو « ، در تارنمایِ  ) به نقل از نگين ( »  امروز 

 !کرده اند ونه مستقيما از نگين 
، هنوز ( ! ) » دربريدن از سکتاريسم « بعد از اينهمه سال ، بعداز اينهمه تجربه ، بعد از اينهمه ادعاِى شان 

 ! که مبارکِ  شان باد -گذشته شانرا حفظ کرده اند » خوِب « اخالق هاِی 

  حسن امين
  ۱۳۵۲-۱۳۵۴حذف فيزيکی مخالفان سياسی درسال های : تروريسم دولتی 

   سياسی ديگر از آغاز تا پايانبازنگری حادثه قتل بيژن جزنی و هشت زندانی

  
  مدخل -۱

حذف فيزيکی و مقاتله و منازعه انسان ها پيشينه ای دراز دارد که . مصداق بارز تروريسم دولتی انهدام فيزيکی افراد انسانی است
ن ، مسبوغ به از داستان هابيل و قابيل شروع می شود و بلکه گويا پيش از اين نيز بين اجداد اعالی نوع بشر در خلقت های پيشي

برابر متون دينی و منطوق قران مجيد ، به هنگام خلقت آدم ابوالبشر ، فرشتگان آسمانی دربرابر خداوند زبان به . سابقه بوده است
  اعتراض گشودند که چرا خالق عالم درمقام مخلوقی است که دست به سفک دما و خونريزی خواهد زد ؟

احدهای اجتماعی اعم از کوچک و بزرگ يعنی از خانواده گرفته تا سطح ملی و بين المللی قتل و کشتار مخالفان در درون و برون و
درحالی که در همه اديان الهی و تمدن های . در طول تاريخ به عنوان شيوه ای برای تامين اهداف فردی و جمعی شناخته شده است

 درطول قرون و اعصار ، دولت های بزرگ و کوچک و ، بشری ، کشتن انسان های بيگناه ، گناهی عظيم و جرمی نابخشودنی است
نظام های سياسی قوی و ضعيف هرکجا توانسته اند از حذف فيزيکی به عنوان راه کارمطمئنی برای آسودگی خود از دردسر 

ه اولين حق از مخالفان سياسی خود استفاده کرده اند و به نظام قضايى با توصيه های دينی و اخالقی درباب حق ديانت انسان ها ک
درقرن اخير ، رژيم نازی به پيشوايى هيتلر و رژيم شوروی به زعامت استالين ، هزاران . حقوق بشرجهانی است ، اعتنايى نکرده اند

درايران نيز اين کار از ديرباز تا همين زمان با قتل نويسندگان و فعاالن و متفکران سياسی . تن از مخالفان خود را از ميان بردند
ون ميرزاآقاخان کرمانی ، ميرزاده عشقی ها ، دکتر فاطمی ها ، کريمپورشيرازی ها ، جزنی ها در رژيم پادشاهی و کسانی چون همچ

 و همچنين حوادثی چون توطئه برای سقوط اتوبوس ۱۳۷۷معصومه مصدق ، فروهرها ، محمدمختاری و محمدجعفر پوينده به سال 
. ان به دست نيروهای امنيتی وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ايران ادامه داشته استحامل نويسندگان به دره در راه ارمنست

موضوع سخن ما در اين وجيزه شرح و بسط چند مورد از حذف فيزيکی مخالفان سياسی در دوره محمدرضا شاه پهلوی در فاصله 
  . است۱۳۵۴ تا ۱۳۵۲زمانی سه ساله ی بين 

  انهدام فيزيکی مخالفان درعصرپهلوی -۲
از بين بردن سيدحسن مدرس ، تيمورتاش . ر عصر پهلوی اول ، انهدام فيزيکی مخالفان ، يکی از تمهيدات معمول دستگاه رضاخان بودد

ترور ميرزاده عشقی يکی از بارزترين نمونه های انهدام فيزيکی مخالفان به دست . ، دکتر ارانی ، نتيجه همين سياست حذف فيزيکی بود



قتل عشقی سروده است ، با به کارگرفتن واژه ی » ماده تاريخ « نان که محمد هاشم ميرزا افسر در قطعه ای که برای چ. عوامل دولتی بود
  :به اين گونه تروريسم دولتی تصريح دارد » ترور « 

  حربه ی وحشت و ترور ، کشت چو ميرزاده را
  »عشقی قرن بيستم « : سال وفات او بخوان 

نمونه ای ديگر از تروريسم ) طبيب زندان (  در زندان ، با تزريق آمپول هوا توسط پزشک احمدی ۱۳۱۸همچنين قتل فرخی يزدی در 
سياهه کسانی که به اين ترتيب در دوره ی رضاشاه از بين رفتند ، طوالنی است و در سال های اخير . دولتی در عهد رضاشاه پهلوی است

کتاب اول در دومجلد باعنوان ترورهای سياسی به قلم دکتر علی بيگدلی از دوکتاب مستقل درذکر اين مصائب منتشر شده است که 
سوی انتشارات سروش و کتاب دوم با عنوان زيرتيغ به قلم دکتر سيف اله وحيدنيا از سوی انتشارات دستان منتشر شده است و به 

 فارسی و خارجی داخل و خارج از کشور منتشر عالوه ده ها بلکه صدها مقاله ی ريز ودرشت درمورد اين قتل های سياسی در مطبوعات
  .شده است که اسناد ارزنده ای برای ثبت درتاريخ بشمار می رود

نگارنده دراينجا .  به طور فعال تعقيب شد۱۳۵۴-۱۳۵۲ از جمله طی سال های –درعصر پهلوی دوم نيز اين سياست درمقاطعی تاريخی 
بخصوص که مقدمات و مراحل اوليه يکی از آنها درمسير انجام وظيفه قضايى .  می کندفقط به دو مورد شاخص از آنگونه قتل ها اشاره

  :نگارنده توجه مرا جلب کرد
 و رئيس سازمان برنامه در کابيته شريف امامی در ۱۳۲۵وزير کار و تبليغات درکابينه قوام السلطنه در ( اولين مورد قتل احمد آرامش 

  .مايل به جبهه ملی ، درروز روشن است که بارگبار مسلسل به قتل رسيداز فعاالن سياسی تندرو و مت) ۱۳۳۷
 طرح ريزی شده بود ، ولی ۱۳۵۲بود که درارديبهشت ) از اعضای گروه سياهکل  ( مهندس احمد جليلی افشاردومين مورد ، توطئه قتل 

يى خود به عنوان داديار ناظر زندان با اين مسئله به طور نامنتظره ای براثر مداخله ی قانونی نويسنده که نادانسته درمسير کار قضا
به دنبال يک زمينه ) از جمله بيژن جزنی (  وی همراه هشت زندانی سياسی ديگر ۱۳۵۴ فروردين ۳۰اما در. برخورد کردم ، عقيم ماند

 حکمی از –دکترحسين فاطمی  مثل اعدام –وجه اشتراک اين قتل ها آنست که برخالف قتل های ديگر . چينی زيرکانه تر به قتل رسيد
  .دادگاهی ولو ناصالح صادر نمی شود ، بلکه حذف فيزيکی منحصرا درنتيجه ی تصميم گيری مقامات امنيتی به مرحله ی اجرادرمی آيد

ود  ساواک حذف فيزيکی مخالفان را بااستفاده از شيوه های تازه تردردستور کارخ۱۳۵۴-۱۳۵۲چنان که امروز ثابت است ، درسال های 
قرارداده بود ، ولی برخالف عصر قاجار که اغلب اين کار بااستفاده از قهوه ی قجر ويا خفه کردن و شمع آجين کردن ويا نظير عصر 
رضاشاه پهلوی باتزريق آمپول هوا به نتيجه ی دلخواه خود درحذف فيزيکی مخالفان می رسيد ، ساواک بااستفاده از اسلحه ی گرم و 

، ۱۳۵۲ تير۱۴احمد آرامش را چهل روز بعد از مکاتبه ی بازرس قضايی يادشده بامن که درتاريخ . د نايل می شدرودررو به اهداف خو
يعنی ماموران رسمی .  درحالی که درپارک الله مشغول قدم زدن بود ، هدف رگبارمسلسل قراردادند۱۳۵۲ مرداد۲۸صورت گرفت در روز 

شدند ، ابتدا نگهبانان و باغبانان پارک را که می خواستند مانع ورود اتومبيل ها به پارک ساواک در روز روشن با سه لندرور وارد پارک 
اگر طرز عمل ساواک درآن تاريخ نسبت به کسی که ) ۱.(شوند بازداشت کردند وپس از قتل احمد آرامش به سرعت از پارک خارج شدند

علوم است که طرز عمل نسبت به کسی که در زندان اراک به سر می برد بايد درمالعام درپارک الله درتهران کشته شود ، چنين بود ، م
  چگونه می توانست باشد؟

  چگونگی مالقات من با يک محکوم سياسی -۳
درآن زمان يکی از .  به سمت داديار در دادسرای اراک به کار اشتغال داشتم۱۳۵۱نويسنده پس از گذراندن کارآموزی قضايى درسال 

اراک ، ) ندامت گاه (  از زندان شهربانی ۱۳۵۲ ارديبهشت ۲۶روز . ت بر زندان ها درحوزه ی قضايى اراک بودمسئوليت های من ، نظار
 اعتصاب غذا نموده ۲۵/۲/۵۲ صبح روز ۸زندانی امنيتی احمد جليلی افشار ، فرزند مظفر ، از ساعت « : نامه ای به دادسرا رسيد که 

  »رئيس دايره ی ندامتگاه ، سروان ذوالفقاری . ستن اعتصاب نشد ، مراتب اعالم می گرددبا نصايح الزم ، نامبرده حاضر به شک. است
مدير دفتر دادسرا . سوابق را از دفتر دادسرا خواستند. رسيد) آقای هشامی که اصال اهل خوانسار بود( اين نامه به نظر دادستان اراک 

  :گزارش داد که ) ۲۷/۲/۵۲(روز بعد 
  ».ياسی است و سابقه ای در دادسرا نداردنامبرده ، زندانی س« 

  :، دايره ی زندان شهربانی اراک ، در تعقيب نامه ی روز پيش گزارش کرد که ) ۲۷/۲/۵۲(همان روز 
احمدجليلی افشار ، درحال اعتصاب غذا می باشد و با نصايح حاضر :  زندانی ضدامنيتی ۲۶/۲/۵۲)مورخ  ( ۱۴-۵۸-۱-۱پيرو شماره ی « 

  ».تصاب نشده است به شکستن اع
. لذا انتظار پاسخی نداشت. قابل توجه است که اين هردو نامه ، هيچ يک از دادسرا کسب تکليف نمی کرد و فقط موضوع را اطالع می داد

 ۲۷/۲/۵۲اما چون من به عنوان داديار ناظر زندان هر ماه يک بار از زندان بازديد می کردم ، دادستان ، در ذيل نامه ی رئيس زندان مورخ 
  :چنين نوشت 



 – هشامی –دادستان اراک . در بازديدی که از زندان می فرماييد ، درمورد اعتصاب زندانی بررسی بفرماييد: آقای امين داديار محترم « 
۲۷/۲/۵۲«  

 اعتصاب غذا کرده که) سياسی ( » زندانی ضدامنيتی « نويسنده برحسب وظيفه ، برای بازديد از زندان به شهربانی اراک رفتم و جويای 
معلوم شد مهندس جليلی افشار به علت عضويت درگروه سياهکل در دادرسی ارتش به همراهی بيژن جزنی به اعدام محکوم . بود ، شدم

شده است ، ولی عاقبت براثر فشار افکار عمومی ، اينان هرکدام به پانزده سال زندان محکوم شده اند و نامبرده را پس از چندی برای آن 
وبيژن جزنی را به زندان شهربانی قم و ديگر چريک ( دور باشد ، به زندان عادی شهربانی اراک ) همچون بيژن جزنی ( که از همرزمانش 

  .کرده اند» تبعيد« ) ها را به زندان های عادی شهرهای ديگر 
خود زندان ، محلی گود .  محوطه ی شهربانی بوددرمرکز شهر ودرداخل) برخالف امروز که بيرون از شهر است ( زندان اراک ، درآن زمان 

با صحنی کوچک و تعدادی اتاقک و يک سالن بالنسبه بزرگ بود که پله نداشت و عنداللزوم باگذاشتن نردبان به آن پايين و باال می 
استخوانی ، اما بسيار تميز و منظم او الغر و . من زندانی را برای مالقات خواستم ، او را به اتاق کوچکی در دفتر شهربانی آوردند. رفتند
برسبيل نصيحت و موعظه به زندانی، پيشنهادکردم که اعتصاب خود را بشکند و من نيز به نوبت خود به عنوان يک قاضی جوان به . بود

صاب غذاشده او قول دادم به حکم وظيفه ی قضايى ، بدون ترس و هراس و باعالقمندی به اجرای عدالت ، به شکايات او که موجب اعت
البته يک نفر مامور شهربانی درتمام اين احوال ، ايستاده و ناظر و مراقب احوال و گفت و . است ، برابر قانون و مقررات رسيدگی کنم

  .شنود ما بود
چ اعتماد و هي. من باال و پايين اين تشکيالت را ديده ام: احمد جليلی افشار که ته لهجه ای آذری داشت ، با جسارت و قوت قلب گفت 

اما شما اگر خيلی . اطمينانی به اين نظام و تشکيالت آن نيست و نه شما بلکه هيچ کس دراين مملکت به شکايت من رسيدگی نمی کند
به خودتان اطمينان داريد ، فقط يک خواهش جزيى مرا که حداقل حقوق انسانی من به عنوان يک زندانی است ، انجام دهيد و نامه ام را 

  .ب برسانيدبه مخاط
به خواهش من . به هرحال سالمت خود را به خطر نيفکنيد. شما اعتصاب خود را بشکنيد. به شما اطمينان می دهم اين کار را بکنم: گفتم 

که مثل خود شما جوانی تحصيل کرده ام و برای شما به عنوان يک مهندس تحصيل کرده ی هم وطن احترام قائلم ، اعتصاب خود را 
ن گونه شکستن اعتصاب با پادرميانی من که داديار ناظر زندان ام ، احترام شما را بهتر محفوظ نگه می دارد تا اين که بعد از اي. بشکنيد

زندانی «  يک ليوان شير آوردند و ». تن در دهيد) رفتن من خدانکرده از پای درآييد و به وسايل ديگری  مثل تزريق اجباری سرم 
نامه را به « : گفت». نامه رابدهيد ، ما خواهيم رساند« : بنده هم محترما بلکه دوستانه به زندانی گفتم .ردکمی از آن خو» ضدامنيتی 

شکايتی مستند از وضع زندان شهربانی اراک از جهت نقض « :  گفت »مضمون چيست؟ «:  گفتم ».عنوان دبيرکل سازمان ملل نوشته ام
بر اعالميه حقوق بشر جهانی است که برای ارائه ی دليل برصحت حرف هايم مقداری حداقل حقوق من به عنوان يک موجود زنده برا

هروئين در زندان اراک به وسيله ی خود ماموران شهربانی به زندانيان معتاد فروخته می . هروئين و تعدادی شپش درپاکت گذاشته ام
  ».شود و وجود شپش هم نشان دهنده ی سطح بهداشت اين زندان است 

ه صحبت احمد جليلی افشار به اينجا رسيد ، رئيس زندان که گويا از پشت در يا به طريق ديگر به اين گفت وگو ، گوش فرا داده وقتی ک
( ها ... اين مادر! آقای داديار « : بود ، با عصبانيت وارد دفتر شد و با فحاشی و تهديد به زندانی حمله کرد و بعد خطاب به من کردو گفت 

اين ها رابايد نابود . ها را کند...بايد ريشه اين . و رژيم شاهنشاهی و خائن به مملکت اند... دشمن اعلی حضرت )  رکيک فحش های خيلی
  »!آن وقت شما نشسته ايد ، به حرف های او مثل يک شاکی بی گناه با مسالمت گوش می کنيد. کرد

 او که دشمنان رژيم مشروطه سلطنتی اند ، در دادرسی ارتش محاکمه اين شخص و امثال. به هرحال ، مملکت قانون دارد« : بنده گفتم 
درحکم محکوميت آنان نوشته نشده که . شده اند و بعد از اثبات جرم برابر قانون دادرسی ارتش به چند سال زندان محکوم شده اند

حرف های شما و . هين شنيدن  مجازات شوندعالوه بر زندانی بودن ، بايد به طريق ديگری هم مثل چندضربه شالق يا فحش خوردن و تو
حرکات شما االن خالف قانون همين مملکت است که شما برای حفظ آن ماموريت داريد ، بلکه کتک زدن زندانی به وسيله ی شما جرم 

ه حين انجام همين االن بند. حکم قانون درباب جرم مشهود معلوم است. مشهود است که درحضور داديار به اين زندانی حمله کرديد
  ». وظيفه ی قضايی هرچه ديده و شنيده ام ، صورت جلسه خواهم کرد

افسر رئيس زندان ، به بدترين وجهی دستور داد زندانی ضدامنيتی را از اتاق مصاحبه بيرون بردند و عمال مانع ادامه صحبت من با زندانی 
. ک خوردن زندانی را صورت جلسه کنم و به امضای زندانی برسانممن همانطورکه به شخص زندانی گفته بودم می خواستم کت. مذکور شد

وقتی زندانی را از اتاق خارج کردند ، و من هم بناچار از آن اتاق بيرون آمدم ، فهميدم که رئيس . ولی چنين فرصتی از من سلب شد
اافتاده ای بود برده است تاگزارش ماوقع را زندان ترسان از عاقبت کار ، احمد جليلی افشار را نزد رئيس شهربانی اراک که سرتيپ ج

من بی اعتنا و با پای پياده از صحن شهربانی و جلوی اتاق رئيس . به قدرت قانون مغرور شوم» قاضی کم تجربه « مبادا من . بدهد
فترش بيرون آمد و مرا  سرتيپ برادر نام داشت ، از د– اگر فراموش نکرده باشم –شهربانی خارج می شدم که سرتيپ رئيس شهربانی که 



معلوم شد قضيه خيلی حساس است که روز تعطيل ، شخص سرتيپ رئيس . من وارد اتاق بزرگ او شدم. به داخل اتاقش دعوت کرد
شهربانی در دفتر کارش ناظر و مراقب گفت و گوی من با اين زندانی و نتيجه ی کار بوده است و قبل از خروج من از ساختمان شهربانی ، 

وز تعطيل بود ، به منزل دادستان تلفن کرده اند که ايشان بيايد و ببيند چرا من داديار به عوض اين که پشتيبان ماموران دولت چون ر
  باشم ، به درددل های يک زندانی ضدامنيتی گوش داده ام؟

چه قدر به شما « : گفت که » يتی زندانی ضدامن« در فاصله ای که دادستان هنوز نيامده بود ، سرتيپ رئيس شهربانی درحضور من به 
 ». اين چند سطر نامه را بنويسيد ، برويد. گفته و می گويند که شاهنشاه مثل يک پدر مهربان می خواهند شما را مشمول عفو قراردهند

 در همان حال و در زندانی باز هم. فشار وارد می شده است» ندامت نامه « اين سخن ها معلوم می کرد که به زندانی مذکور برای نوشتن 
  .حضور جمع هيچ گونه رغبتی به قبول اين پيشنهاد نشان نداد

ايشان هم بالفاصله از . من عين ماوقع را به ايشان گفتم.  به دفتر سرتيپ رئيس شهربانی آمد– دادستان –در اين فاصله ، آقای هشامی 
معلوم شد وضع خيلی حساس تر و وخيم تر .  بود ، تلفن کردندهمان جا به آقای مصطفی انواری رئيس دادگستری که اصال اهل اصفهان

ما هنوز در دفتر سرتيپ رئيس شهربانی . شده است و همکاراتن قضايى از عواقب خطير چنين اوضاعی برای من و خودشان بيمناک اند
من قضيه را همين االن : بانی گفت بوديم و راجع به اين مسائل صحبت می کرديم که انواری رئيس دادگستری تلفن کرد و به رئيس شهر

خواهش کردند شما هم موضوع را به سپهبد صمديان پور رئيس . اطالع داده ام) ۲(تلفنی به آقای صادق احمدی وزير دادگستری 
سرتيپ هم همان لحظه به سپهبد .تلفنی گزارش کنيد تا آن دو در تهران باهم صحبت کنند و تصميم بگيرند) ۳(شهربانی کل کشور 

معلوم شد ، همه ی اين حضرات به طور دقيق از اوضاع و احوال اين زندانی مستحضرند و فقط من حساسيت . صمديان پور تلفن کرد
  .موضوع را دست کم گرفته ام

  درگيری من با ساواک و زندان شهربانی -۴
اال اين که من گزارش مکتوب . ف شدمتا آنجا که به اين پرونده ی حساس خطرناک و امنيتی مرتبط می شد ، بنده ديگر از صحنه حذ

) يعنی اهانت و ضرب و شتم نسبت به زندانی سياسی احمد جليلی افشار به دست رئيس زندان ( خودم را نوشتم و با اعالم جرم مشهود 
 عليه من نوشته تسليم کردم و در برابر، شهربانی و ساواک اراک هم گزارشی) دادستان اراک ( پرونده را به مقام قضايى مافوق خودم 

با خدمتگزاران رژيم در تشکيالت شهربانی و ساواک و زندان بد است و با دشمنان رژيم ! بودند که اين شخص به اقرار و اعتراف خودش 
که يکی از آنان از سرکردگان سياهکل بوده و اکنون پس از محکوميت در زندان اراک زندانی است احساس هم سويى و هم فکری می 

  .کند
رت دادگستری از تهران بالفاصله بازرسانی فرستاد که اين قاضی عجيب و غريب که من باشم و اين طرز کار ديوانه وار را که اظهار وزا

نمونه ای از آن ! در داخل ساختمان شهربانی ! مهر و شفقت با يکی از سران واقعه ی سياهکل و محکومان به اقدام عليه امنيت کشور 
سه قاضی عاليرتبه که پس از سوابق بسيار ديگر به سمت قاضی القضات و بازرس بايد در نيک .  و معاينه کننداست از نزديک مشاهده

اين بازرسان عالی رتبه که از نظر مقام قضايى معادل مستشار ديوان عالی . وبد قضات ديگر نظر می دادند از تهران به اراک مامور شدند
ا همه ی همکاران قضايى من ، ارباب رجوع ، وکالی دادگستری ، ماموران شهربانی و ساواک به کشور بودند، چندروزدر محل ماندند و ب

  .صحبت نشستند و بعد به تهران برگشتند و گزارشی دادند
من تا به امروز نمی دانم که اين سه بازرس قضايى عالی مقام درگزارش خود راجع به من و اتهامات ساواک و شهربانی نسبت به من در 

اين قدرهست که اتهاماتی که ماموران زندان ، شهربانی و ساواک از جهت هم سويى . ارش های فردی و جمعی خود ، چه نوشته بودندگز
با افکار و عقايد احمد جليلی افشار به من نسبت داده بودند ، ثابت نشد و دادستان و رئيس دادگستری محل به پاکی و صداقت من 

 ۱۴طی نامه ای خصوصی به تاريخ ) يوسف بهنيا ( پی اين بازرسی ، يکی از سه بازرس عالی وزارت دادگستری اما در. گواهی داده  بودند
 با احترام تمام ضمن ستايش کارهای علمی و نويسندگی من ، پيش بينی بلکه توصيه کرد که من بايد استاد دانشگاه بشوم که ۱۳۵۲تير

  .ی دادگستری آينده ی خوشی نخواهم داشتمفهوم مخالف اش آن بود که ديگر به عنوان قاض
   )۱۳۵۲بازرسی قضايى اداره کل بازرسی وزارت دادگستری در ( متن نامه ی يوسف بهنيا  -۵

  حضور محترم دوست دانشمندم جناب آقای سيد حسن امين داديار محترم دادسرا) : روی پاکت : گيرنده (
  ازرسی وزارت دادگستری اداره ی کل ب–يوسف بهنيا ) : فرستنده ، پشت پاکت ( 
۱۴/۴/۵۲  
آثاری که از . با کمال خوشوقتی ، مکتوب گرامی و آثار گرانبهای قلمی آن نويسنده توانا را دريافت کردم! دوست دانشمند ، برادر مکرم « 

عارف و مجامله به بدون ت. مطالعه ی مضامين نغز و آموزنده ی آن ها بسيار لذت بردم و انشااله بازهم به کرات مطالعه خواهم کرد
استحضار جنابعالی  می رسانم که انشااله قريبا در رديف اول و رده ی ممتاز نويسندگان ارزشمند کشور قرار خواهيد گرفت و همانطور که 

  .يارب اين آرزو ، مرا چه خوش است. مفتخر و مباهی خواهيد شد» مالصدرای ثانی « حضورا اعالم کردم به لقب 



را زينت افزای کتابخانه ی محقر خود ساختم و اميد است که ان شااله با اهدای ساير آثار ) ۴( جلد کتاب اهدايى دو! دوست ارجمندم 
  .گرانبها ، حقارت کتابخانه مرتفع گردد

 برداری انشااله کوشش خواهيد فرمود که از وجودتان برای تربيت نونهاالن کشور و دانش پژوهان حداکثر استفاده و بهره! استاد عاليقدر 
  .بشود و به احراز مقام استادی دانشگاه ، کرسی پرافتخار آنجا را ارزشمندتر بسازيد

در خاتمه ، بارديگر تشکرات صميمانه قلبی را ابراز و از درگاه حضرت احديت عزت و سعادت و موفقيت کامل آن شخصيت بارز علمی را 
  ». خواستارم
  )۵) (تمضا ( يوسف بهنيا : ارادتمند 

  
  گی حذف فيزيکی مخالفان سياسی به دست ساواکچگون -۶

بيچاره يعنی احمد جليلی افشار از چريک های سياهکل که دست تصادف ، مرا با او در زندان مواجه » زندانی ضدامنيتی « اما برسر 
 اخذ درجه ی دکتری به دوسال بعد از ديدار من با او در زندان اراک، من برای. ساخت ، چه آمد؟ کاش هرگز به اين راز پی نمی بردم

بعضی . دانشگاه لندن ايستاده بودم» مدرسه مطالعات شرقی و آفريقايى « در مدخل ) ۱۹۷۵اکتبر ( ۱۳۵۴در مهر . انگليس رفته بودم
ن دانشجويان ، گزارشی را که سازمان عفو بين المللی مستقر در لندن ، درباره ی نقض حقوق بشر درايران منتشر کرده بود ، به دست م

  :درآن نوشته بود که . دادند
. نه نفر زندانی سياسی ، از جمله بيژن جزنی و مهندس احمدجليلی افشار ، در محوطه ی يکی از زندان های تهران به قتل رسيده اند« 

يان نام برده  منعکس شده بود چنين گزارش کرده بود که زندان۱۳۵۴ فروردين ۳۰دولت ايران رسما به طوری که در روزنامه کيهان مورخ 
ايست « در زمانی که ماموران زندان می خواسته اند آنان را از زندانی به زندان ديگر منتقل کنند شروع به فرار کرده اند و چون به فرمان 

قل و انتقال اوال، تدبيرات امنيتی که به هنگام ن« سازمان عفو بين المللی نوشته بود که . پاسخ نداده اند ، هدف گلوله قرار گرفته اند» 
ثانيا ، بعضی از زندانيان مذکور درتاريخی که به قتل رسيده اند آخرين .زندانيان سياسی در ايران معمول است ، امکان فرار نمی دهد

ثالثا، اگر واقعا .هفته های دوران محکوميت خود را می گذرانده اند و پس از اتمام محکوميت ، ديگر انگيزه ای برای فرار نداشته اند
پس قتل اين . ندانی درحال فرار باشد ، تنها بايد به پای او تيراندازی شود تا مانع فرار او شوند نه اين که با تيراندازی او را بکشندز

زندانی ها تنها به اين دليل بوده که رژيم ايران طی چندين سال زندانی کردن اين اشخاص نتوانسته است آنان را وادار کند از افکار خود 
لذا در آستانه ی پايان يافتن مدت محکوميت ايشان ، خواسته است صدای شکايت شان را از شکنجه های جسمی و روانی ايام . ندبرگرد

چون دولت ايران ، مطمئن بوده است که اين افراد پس از آزادی به نوعی دوباره عليه رژيم دست به کار . زندان برای هميشه خاموش کند
  ».می شوند

گمان کنم همان ماه ها بود که اميرتيمور سفير ايران در لندن . بار درسطح جهانی برای رژيم ايران بسيار ناگوار بودانعکاس اين اخ
  )۶. (خودکشی کرد و پرويز راجی که خاطرات او در اوائل انقالب به فارسی ترجمه کرده است ، به جای او منصوب شد

يشيدم که به احتمال قريب به يقين توطئه قتل مهندس احمد جليلی افشار، دو سال با خود اند) ۱۹۷۵اکتوبر / ۱۳۵۴آبان ( من آن وقت 
 که من با او مواجه شده بودم ، يعنی همزمان با طرح قتل احمد آرامش در تهران ، ۱۳۵۲پيش از آن در همان روزهای پايانی ارديبهشت 

شته اند اين زندانی سياسی مقاوم را به نوعی سربه نيست کنند يعنی بسا که ماموران امنيتی در همان زمان قصد دا.طرح ريزی شده بود
گزارش کتبی . و مثال درپی اعتصاب غذا و ضعف و بی هوشی به نوعی او را حين انتقال از زندان به بيمارستان در آمبوالنس از بين ببرند

ف ، نوعی احتياط کاری برای عادی نشان دادن به دادستان محل ، آن هم با آن عبارات بدون تقاضای ارشاد و راهنمايى يا کسب تکلي
بايد تاکيد کرد که چنين گزارشهايی به دادسرا ، معموال به مالقات حضوری بين شخص زندانی و مقام قضايى منجر نمی . قضيه بوده است

 کمتر از دو سال بعد ، نقشه به هرجهت ،. شود و مالقات و مذاکره ی من با زندانی سياسی ، برای مسئوالن زندان کامال غيرمنتظره بود
قتل اين زندانی به گونه ای ديگر اجراشد و آن هم به اين صورت که او وهشت زندانی سياسی ديگر آماج رگبار مسلسل در زندان اوين 

  .قرارگرفتند
شد و آن ، اين که  ، اصل قضيه برای همگان روشن ۱۳۵۷من اطالع ديگری از اين ماجرا نداشتم تا آن که پس از پيروزی انقالب در 
 به دست ماموران ساواک به انتقام خون ۱۳۵۴ فروردين ۳۰مهندس احمد جليلی افشار يکی از نه نفر زندانی سياسی بوده است که در 

استاد ( دکتر سيد جالل الدين مدنی . سرتيپ زندی پور که به دست چريک ها به قتل رسيده بود ، با رگبار مسلسل کشته شده است
، به صورت پاورقی مطالبی دراين باب ) جلد دوم ( در اريخ سياسی معاصر ايران )  حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران دانشکده ی

خالصه ی اين مطالب اين است که ماموران ساواک پس از ترور سرتيپ . نوشته است که نقل آنها برای  روشن شدن موضوع مفيد است
ا به عنوان انتقام برخالف همه مالک های حقوقی و موازين اخالقی به وضع فجيعی به قتل رساندند زندی پور ، نه تن از زندانيان سياسی ر

دکتر مدنی سپس می . و اعالم داشتند که اين زندانيان در حال فرار بوده اند و لذا چون به فرمان ايست اعتنا نکرده اند ، کشته شده اند



. عت نداشت و به محکوميت های معروف دادگاههای نظامی هم وقعی نمی گذاشتساواک به شکنجه به صور مختلف آن قنا« : نويسد
عالوه براين که محکومين را بعد از پايان مدت زندان بنا بر اراده ی خودش نگاه می داشت ، گاهی به جنايات هولناک ديگری مبادرت می 

  ».کرد که جنبه تاريخی يافته است
 اشاره به قتل نه تن از محکومان سياسی عين اعترافات يکی از ماموران ساواک به نام بهمن  با۱۳۵۷ خرداد ۲روزنامه ی کيهان مورخ 

  :را دردادگاه انقالب ، چنين نقل می کند» بهمن تهرانی « نادری پور معروف به 
 ترور سرتيپ زندی پور ، بعد از. متاسفانه اين کثيف ترين جنايتی بود که ساواک انجام داد و از همه بدتر من هم درآن نقش داشتم... «

 ، محمد ناصری مرا به اتاق خودش خواست و گفت که در عملياتی قرار است تو هم شرکت ۱۳۵۴رئيس وقت کميته ، در حدود اوايل سال 
ی هنوز طرح آن به مرحله : علت چيست؟ او گفت: من پرسيدم . دستور داده است) مسئول بلندپايه ی ساواک ( ثابتی ) پرويز ( کنی که 

به من تلفن کرد ) يا همان حسين زاده (  فروردين بود که رضا عطارپور۲۹روز پنجشنبه . مدتی گذشت.... اجرا درنيامده ، فضولی زيادنکن
 بعد از پايان وقت ۲برای بعدازظهر ساعت : را تهيه کنم تا به زندان اوين منتقل شود و بعد گفت) ۷(نامه ی انتقال کاظم ذواالنوار : و گفت 

من بالفاصله نامه ی انتقال کاظم ذواالنوار را تهيه کردم ، به . اری در رستوران هتل آمريکا مقابل سفارت آمريکا برای ناهار حاضر باشيماد
درسرميز غذا عطارپور عنوان . همزمان به رستوران رسيده بوديم همه.... امضا رساندم و به اکيپ ها دادم که به زندان اوين منتقل کنند

عمليات را پرويز ثابتی مديرکل وقت ساواک به طور کامل : پرسيدم چه عملياتی؟ عنوان کرد. روز اجرای عمليات است....  امروزکرد که
رئيس وقت ( در جزئياتش قرار دارد و تمام مسائل را خودش پيش بينی و تصويب کرده و مقامات ديگر هم می دانند و سرهنگ وزيری 

همانطور که عده ای از رفقای ما به وسيله ی اين سازمان : جريان چيست؟ گفت : پرسيدم . را قرارداردهم درجريان ماج) زندان اوين 
: بالفاصله هم گفت . های مجاهد ترور شدند ، درنظرگرفته شده تعدادی از زندانيان سياسی نيز مورد تهاجم قراربگيرند و کشته شوند

عده ای مثل من که دو ساعت قبل از اين جريان درماجرا . ق نق زدن نداردچون همگی شما اين موضوع را می دانيد ، هيچ کس ح
قرارگرفته بوديم ، ديديم اگر بخواهيم انعکاسی انجام بدهيم ، مسلما باتوجه به اين که درجريان قرارگرفتيم ، خطرات جانی برای ما 

پس از تحويل . نه ی نزديک زندان اوين به انتظار ايستاديمماهم در قهوه خا. زندانيان را از زندان تحويل گرفتند.... دربرخواهد داشت
 آمد و از طريق جاده ای که از داخل قريه ی اوين می – درحالی که لباس فرم ارتشی خودش را پوشيده بود –آمدند ، سرهنگ وزيری هم 

 از مينی بوس –ا و چشم هايشان بسته بود  درحالی که دست ه–درآنجا زندانيان را . گذشت به باالی ارتفاعات بازداشت گاه اوين رفتيم
  .پياده کردند و همه را دريک رديف روی ميز نشاندند

: محتوای سخنرانی عطارپور اين بود که گفت . پس از اين که روی زمين نشستند ، عطارپور يک قدم جلوتر آمد و شروع به سخنرانی کرد
 دردادگاههای انقالب خودشان به مرگ محکوم کردند و آن ها را کشتند ، ماهم همانطور که دوستان و رفقای شما همکاران و رفقای ما را

تصميم گرفتيم شما را که رهبران فکری آن ها هستيد و با آنها از داخل زندان ارتباط داريد ، مورد تهاجم قراربدهيم و شما را اعدام کنيم 
  ...و از بين ببريم 
 درآنجا پاسداری می داد که اين سرباز را هم از آنجا دور کردند و هيچ کس غير از چند نفر  نفر را آوردند ، سربازی قبال۹جايى که اين 

  .گروه ما وجود نداشت
اين عمل . ما شما را محکوم به اعدام کرديم و می خواهيم حکم را درباره ی شما اجرا کنيم: عطارپور خطاب به گروه بيژن جزنی کفت 

ولی نمی دانم عطارپور نفر اولی بود يا سرهنگ وزيری که با يک مسلسل اوزيک که . ديگر واقع شدمورد اعتراض بيژن جزنی و چند نفر 
البته بايد بگويم من تا آن . من هم نفر چهارم يا پنجم بودم که مسلسل به دست من دادند. آورده بود ، رگبار را به روی آنها خالی کرد
دانم دقيقا تيرهای من به آنها خورد ، يا نه و اين هم مهم نيست چون مهم نفس عمل نمی . موقع اصال با مسلسل تيراندازی نکرده بودم

با ) ۸(پس از پايان کار ، سعدی جليلی اصفهانی . است که من دراين جريان هولناک شرکت کردم و از آن روز هميشه ناراحت بودم
  .گيشان خاتمه دادمسلسل باالی سر اين افراد رفت و هرکدام که نيمه جانی داشتند ، به زند

 نفر خيلی فکرکردم که چرا اين ها را انتخاب کردند ؟ دونفر از اينها مصطفی جوان خوشدل و کاظم ذواالنوار از ۹درمورد نحوه انتخاب 
ر د. اعضای سازمان مجاهدين خلق بودند و بقيه مثل بيژن جزنی ، مشعوف کالنتری و سايرين متعلق به گروه سياهکل يا چريک ها بودند

حتی قبال اقداماتی کرده بود که سازمان تبلی فيلم که متعلق به او بود . مورد جزنی من می دانم که ثابتی اختالف شخصی با جزنی داشت
من فکر می کردم چون درطول زندان به دفعات مورد شکنجه ) ۹(در مورد کاظم ذواالنوار و مصطفی جوان خوشدل . تعطيل شود

زده بودند ، انتخاب شدند تا بدين وسيله زهرچشمی به ساير سازمان های مجاهد نشان داده شود ، چون آنها قرارگرفته بودند و حرفی ن
  .اغلب مستشاران نظامی آمريکا را مورد حمله قرار داده و ترور می کردند

و از بين برديم و بعدا اجساد بعد از اين که اين جنايت وحشتناک تمام شد ، من و رسولی چشم بندها و دست بندهای اينها را سوزانده 
  )۱۰.( ارتش منتقل کردند۵۰۱اين عده به داخل مينی بوس منتقل شد و حسينی و رسولی آن ها را به بيمارستان 

  هويت نه نفر مقتول -۷



ی ، بيژن جزن:  در زندان اوين حذف فيزيکی شدند ، عبارت بودند از ۱۳۵۴ فروردين ۳۰نه نفر زندانی سياسی که به دست ساواک در 
حسن ضياظريفی ، احمد جليلی افشار ، مصطفی جوان خوشدل ، کاظم ذواالنوار ، مشعوف کالنتری ، عزيز سرمدی ، محمد چوپان زاده ، 
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 .۳۱-۲۳، صص ۱۳۷۸وحيدنيا ، سيف اله ، درزير تيغ ، تهران ، انتشارات دستان ،  -۱
صادق احمدی ، يک قاضی حرفه ای اهل کرمانشاه بود که تمام مدارج و مناصب قضايى را از دادياری دادسرای شهرستان های  -۲

پس به معاونت پارلمانی وزارت دادگستری نختلف تا دادستانی تهران طی کرد و بعد از آن از کرمانشاه به نمايندگی مجلس و س
و بيش از اکثر وزرای دادگستری يعنی نزديک به شش سال در سمت وزارت .  وزير دادگستری شد۱۳۵۰رسيد و در شهريور 

و خلف او دکتر غالمرضا کيان ) ۱۳۵۰ تا شهريور۱۳۴۷از آذر( سلف او دکتر منوچهر پرتو به مدت دوسال و نه ماه . دوام آورد
  .براريکه ی وزارت دادگستری تکيه زدند) ۱۳۵۷ تا شهريور۱۳۵۶از مرداد(  ماه ۱۳به مدت پور 

شايد به همين دليل . سپهبد صمد صمديان پور ، شخصی محافظه کار و قانون مداربود و به عالمان دينی نيز احترام می گذاشت -۳
 .، پس از انقالب هم از خطر درامان ماند

، کانون ) تهران ( برداشتی از مشاعر مالصدرا : ه از من درآن تاريخ که عبارت بودند از دوکتاب از چهارکتاب منتشر شد -۴
 .۱۳۵۱داستانی از آخرين دهه ی پيش از مشروطيت ، هران ، عابدی ، :  و فراش باشی ۱۳۵۱انتشارات عابدی ، 

-خرداد ( ۱۰۵، کلک ، شماره ی نامه های نامورا ، نامه ی يوسف بهنيا به سيد حسن امی . ک.برای گراور اصل نامه ،ر -۵
 ۵۵-۴۹،صص)۱۳۷۸تير

 .۱۳۷۴، تهران ، اطالعات ، ) دکتر حسين ابوترابيان ( مهران .ا.راجی ، پرويز ، خدمتگزار تخت طاوس ، ترجمه ی ح -۶
 ، در دوره ی تحصيل در دانشکده ی کشاورزی تهران با فرهادصفا و عبدالرسول)  در شيراز ۱۳۳۶متولد ( کاظم ذواالنوار  -۷

ذواالنوار در سازماندهی و . پيوست) منافقين بعدی (  به سازمان مجاهدين خلق ۱۳۷۴مشکين فام آشناگرديد و درسال 
در زندان و در زير شکنجه های ساواک نيز ، باز در پيشبرد هدف های . دراداره وطرح عمليات نظامی نقش برجسته ای داشت

ی از دژخيمان را شناسايى کرده اطالعات الزم را دراختيار همرزمان خود از جمله يک. مبارزاتی و انقالبی خود می کوشيد
ساواک نخست ذواالنوار را عضوی ساده از مبارزان می پنداشت ، چون به مقامش در جابجايى زندان در سازمان . گذارد

لذا به . يزی نصيبش نشدمجاهدين خلق پی برد ، برای لودادن و کسب اطالعات ذواالنوار را بيش از پيش شکنجه کرد اما چ
 تن ۱۰۱سعيديان ، عبدالحسين ، زندگی نامه ی . (  تيرباران گشت۱۳۵۴ فروردين ماه ۳۰همره هشت نفر ديگر از چريک ها در 

  )۸۷ ، ص۱۳۵۸از قهرمانان انقالب خلق ايران ، تهران ، مجله ميهن ، 
بود که بدون کنکور وارد دانشکده ی حقوق )  ۱۳۵۴ورودی ( سروان سعدی جليلی اصفهانی ، ليسانسيه حقوق قضايى  -۸

خود او در همان سال های دانشجويى به .  همدوره و همکالس بود۱۳۵۴ تا۱۳۴۹او با ما درسال های . دانشگاه تهران شده بود
من در آن زمان ، اين مطلب را حمل براين کردم که می خواهد . من گفت که محمدرضاپهلوی ، شخص اورا به نام می شناسد



بگويد دربين همدوره ای های نظامی اش شاگرد ممتاز است و به دليل قابليت هايش مثال از دست پادشاه ، مکرر جايزه اخذ 
 !کرده است

. از کودکی با جلسات مذهبی درارتباط بود. ، در خانواده متوسط مذهبی متولد گرديد) ش. ه۱۳۵۴-۱۳۲۵(مصطفی خوشدل  -۹
 به طرزی اهريمنی به وسيله رژيم درهم کوفته شد ، وی را سخت تکان داد و به ۱۳۴۲ خرداد۱۵وقتی قيام عظيم مردم در 

 اسير چنگال ۱۳۵۱پس از مدتی به سازمان مجاهدين خلق پيوست و بعد از مدت ها مبارزه درسال . مبارزه با رژيم برخاست
 شد و ضمن بازجويی و شکنجه وی را به دژخيمان ساواک و برای شکنجه زندانيان و اقرارگرفتن از آنها به شکنجه گاهها برده

 .دادگاه کشانيدند
ولی چندی بعد محکوميتش به حبس ابد تبديل گشت و . و دادگاه فرمايشی مصطفی خوشدل را محکوم به اعدام ساخت -۱۰

اده شد درتمام دوران زندگی اش در زندان به انواع شکنجه ها آزموده و در فر برقی و ساير ابزارهای شکنجه سوزانيده وزجر د
خوشدل شهيد : دکتر شريعتی که بارها مصطفی خوشدل را ديده بود ، گفت .  تيرباران گرديد۱۳۵۴ فروردين ۳۰و سرانجام در 

 )۶۱سعيديان ، همانجا ، ص . ( زنده است
htm.doranpahlawi/bargiaztarikh/org.etehadefedaian.www://http 
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 : رضا براهنى

 
  

  اعدام جزني و ديگران-اسناد ساواک 
 

  مقدمه
 

، دقيقا يک سال پس از انقالب، در مجله معروف نيشين که ١٩٨٠اى است که در سال  آنچه خوانندگان محترم ذيال ميخوانند، ترجمه مقاله
در واقع مقاله دو قسمت دارد، يکى مقدمه ى کوتاه شوراى دبيران نيشين بر مقاله . يشود، به قلم من درج شده استدر نيويورک چاپ م

اما گفتن سه نکته نيز پيش از آوردن ترجمه مقاله . شأن نزول مقاله من در مقدمه آن شوراى دبيران آمده است. من، و ديگرى مقاله من
 .ه به خرج خواهد داد پيشاپيش تشکر ميکنماز حوصله اى که خوانند. ضرورى است

ـ علت اينکه مجله نيشين از من خواست درباره اسناد و عکسهاى ضميمه مقاله بنويسم اين بود که من يک سال پيش از آن زمان 1
فکران، هنرمندان و بودم که بيش از سيصد نفر از نويسندگان، شاعران، روشن" کميته براى آزادى هنر و انديشه در ايران"رئيس افتخارى 

فعاالن سياسى و حقوق بشر آمريکا و جهان، از جمله آرتور ميلر، نوآم چامسکى، ژان پل سارتر، سيمون دبوار، مدودف و ديگران با آن 
 معتبر، مقاالت من درباره تجاوز به حقوق بشر در ايران، عالوه بر آثار ادبى ام، توسط ناشران و مجله ها و روزنامه هاى. همکارى داشتند

آدمخواران تاجدار، مجموعه شعر و مقاله با مقدمه . منجمله، نيويورک تايمز، نيويورک ريويو آو بوکس، نيشين و مجله تايم چاپ ميشد
در دو سه " اينديانا"و ظل اهللا، شعرهاى زندان، توسط انتشارات دانشگاه " رندوم هائوس، وينتج"، نويسنده رگتايم توسط "ال داکترو. اى"

و [ ٧٦کميته فرعى روابط بين المللى مجلس نمايندگان آمريکا، سال ] پيش از انقالب چاپ شده بود، و شهادت من در کنگره آمريکا سال
با من در همان سال، بين من و جامعه مطبوعاتى و روشنفکرى و ادبى آمريکا ارتباط مستقيمى ايجاد کرده بود، و " باربارا والترز"مصاحبه 

خم دوزرده کردنها بسيار طبيعى بود که نيشين اسناد خفقان دوران شاه را که پس از انقالب به دستش رسيده بود، در در نتيجه اين ت
  .اختيار من بگذارد، تا درباره آن مطلب بنويسم

رصه سياسى را اى، عزم ورود به ع ـ نگارش مقاله درباره دوره خاصى از خفقان در کشور، از ديدگاه من ، که هرگز، و در هيچ مرحله2
برعکس معتقدم که دوران خفقان . نداشته ام و ندارم، به معناى آن نيست که وقتى خفقان را در دوره بعدى ديدم از آن چشم بپوشم

 شمسى و سالى که در آن قتلهاى زنجيره اى شروع شد و تا به ٦٧ شمسى، سال ٦١ و ٦٠جمهورى اسالمى، بويژه در سه مقطع، سال 
. اما من اين خفقان را هم ناشى از آن خفقان قبلى ميدانم. ا کرده است، از هر دوران رژيم پهلوى تيره تر و بدتر بوده استامروز ادامه پيد

. آنها بر سر زبانها و فرهنگهاى غيرفارس ايران کوبيدند. دو پهلوى مشروطيت را بازيچه اميال و هوسهاى نامشروع خاندان خود کردند
رت فرهنگى را با کشتار در تبريز، زنجان، اردبيل، مهاباد و شهرهاى کردستان از بين برد، و در واقع اصل شاه سابق همه فرصتهاى کث

اساسى دموکراسى در ايران، يعنى باسواد شدن در عصر تعليم و تربيت به زبان مادرى را، تبديل به يادگيرى زبان فارسى، يعنى زبان يک 
: و تربيت، و غرضم اين است که پيش از مشروطيت روى هم رفته دو گروه باسواد ميشدندميگويم عصر تعليم . سوم مردم ايران کرد

يعنى کشورى که با ذات کثرت فرهنگى و زبانى خود بايد در عصر ورود تعليم و . دربار و اطرافيان دربار، و روحانيت در حوزه خاص خود
بچه را بر روى زبان در راستاى عواطف ذاتى اين زبان نگه ميداشت، تربيت جديد تکيه بر زبانهاى مادرى ميکرد، يعنى رابطه مادر و 

توسط عصر دو پهلوى از ذات خود، يعنى زبان به عنوان پديده اى که به زن و مادر مربوط ميشد، جدا شد، و تبديل شد به تحميل 
جدا : يعنى بر دو سوم مردم ايران، و نتيجهپدرساالرانه مرکز، يعنى تحميل زبان فارسى از طريق حکومت پهلوى بر سراسر نقاط ايران، 

به دليل اينکه سواد روشنفکر فارسى بود، يعنى او در . شدن زبان تحصيالت از زبان اکثريت مردم، و جدا شدن تفکر روشنفکرى از مردم
فارس، فارسى حرف ميزد، در حالى که برعکس روحانيت فارس با . زبان مادرى اش بيسواد بود، و زبان مادرى زبانى غير از فارسى بود

 روحانيت ترک با ترک، ترکى صحبت ميکرد، روحانيت کرد با کرد، کردى صحبت ميکرد، روحانيت ترکمن با ترکمن، ترکمنى، روحانيت 
. قطع رابطه روشنفکر با مردم خود آن روشنفکر در ذات سياست زبانى و فرهنگى مبتنى بر راسيسم بود. عرب با عرب، عربى و الى آخر

کر ميکردند که کشور از طريق حاکميت زبان فارسى بر سراسر ايران پابرجا ميماند، در حالى که راسيسم پهلوى، با بيسواد نگه داشتن ف
روشنفکران کشور در زبان مادريشان در حوزه هاى غيرفارسى زبان، دست روحانيت را در اين حوزه ها به کلى باز ميگذاشت از يک سو؛ 

 بين مردمان غيرفارس، و فارس از سويى ديگر؛ و نژادپرستى غريبى را در ميان روشنفکران فارس و فارسى زده و کينه ايجاد ميکرد
ايجاد ميکرد که نمونه بدخيم و عقب مانده و فاشيستى آن را در امثال دکتر جالل متينى و اصحاب او ميتوان ديد، که مدام پرچم 



 را، حتى پس از سقوط مفتضحانه هر دو، در مجالت عقب مانده راسيستى و رسميِت سرچشمه گرفته از عقب ماندگى دو پهلوى
  تلويزيونهاى راسيستى افراشته نگه ميدارند، و هرگز کسى از اينان نميپرسد که چرا دو پهلوى، يعنى محمدرضا و رضا چيزى از زبان 

  

  
  

يرى زبان مادرى مهم بود و زبانهاى خود کشور و يا يادگيرى فرض مادرى خود نميدانند، و چرا ياد نگرفتند و چرا ياد نميگيرند، و آيا يادگ
رابطه روشنفکر را از مردم بريدن، و آن هم در عصر تعليم و تربيت، . کنيد فرانسه، يا انگليسى؟ در ذات اين روابط، عدم رابطه قرار داشت

ليل اينکه روحانيت، از طريق زبانهاى بريده با مردم رابطه نه تنها به ضرر مردم تمام شد، بل که به ضرر خود پهلوى ها هم تمام شد، به د
برقرار کرد، و روشنفکران به علت تحصيل در زباِن به قلدرى رسميت يافته، مردم مناطق خود را روشن نکردند، و به همين دليل گرچه 

تا آنهايى که رابطه با بخش بيسواد جامعه همه روشنفکران اعم از فارس و ترک و کرد و عرب و بلوچ و ترکمن مخالف سلطنت بودند، نهاي
داشتند، يعنى روحانيت، هم سلطنت را، که روشنفکران نيز براى سقوط آن زحمت کشيده بودند، ساقط کردند و هم اجازه ندادند 

ان و اطرافيان روشنفکران در اداره جامعه سهمى داشته باشند، و حتى آن نيمچه روشنفکرانى را که خودشان قبول داشتند، يعنى بازرگ



تر بود، آيا دادن حق انتخاب شدن و انتخاب کردن براى  و سئوال اين است؟ آيا کشف حجاب مهم. او را، در اولين فرصت تار و مار کردند
بان زنها مهمتر بود، يا تدريس و تعليم و تربيت به زبان مادرى، و پرچم حيثيت زن را از همان ابتدا برافراشته نگه داشتن؟ آيا ميشد ز

مادر را بريد، و فقط به زور از سر او حجاب برداشت؟ و آيا نبايد خود او به زبان مادرى باسواد ميشد و خود، نه تنها آن حجاب و دهها 
حجاب ديگر را هم از سر و روى خود و جامعه برميداشت؟ و يا در سى سال بعدتر، آيا يادگيرى زبان مادرى مهم تر بود يا حق راى دادن و 

ب کردن و انتخاب شدن به دو مجلس فرمايشى؟ و حقيقت اينکه آن زنها که انتخاب شدند چه گلى بر سر مادرها و دخترهايى زدند انتخا
که کودکان دو سوم آنها قرار بود باز هم به زبان فرمايشى پهلوى ها، تحصيالت پيدا کنند، و مدام در حال بيگانه شدن به عاطفه زبان 

از خودبيگانگى نسبت به زن و مادر را بلندتر نگاه دارند؟ روحانيت به دليل ذات کارى که ميکرد، کارهايش را مادرى، فقط ستون عظيم 
به زبان خود آن مردم انجام داد، در نتيجه درست در زمانى که پهلوى تيشه به ريشه ريشه دار شدن تفکر در ايران ميزد و با ايجاد فاصله 

ه زبان مادرى را تعليق به محال ميکرد و بين روشنفکر و مردمى که روشنفکر از ميان آنها برخاسته ايجاد تفکر مدرن از طريق تحصيل ب
بود و همه چيز را به فارسى ميگفت و مينوشت و ميخواند رابطه را قطع ميکرد ـ چرا که مردم نميفهميدند او چه ميگويد ـ روحانيت خود 

 شد، هم از خير روشنفکر ؛ و کشور به دليل راسيسم و عقب ماندگى سلطنت پهلوى، و را در راس امور قرار داد، هم از شر سلطنت خالص
به دليل بريدگى دو سوم جمعيت از مادر و زبان مادرى، غرق در قهقراى غريبى شد که نمونه اش را در عصر حاضر در هيچ کشورى 

. وى سلطنت پهلوى را از نظر روشنفکرکشى سفيد کردتنها سلطنت پهلوى نبود که روشنفکرکشى کرد، روحانيت ر. نميتوان پيدا کرد
  بويژه که همين روشنفکرها، به تصور اين که در انقالب آزادى انديشه و بيان خواهد آمد، منويات خود را پيش از انقالب و در حين انقالب، 
بروز داده بودند، و پرونده هاى ساواک نيز بود که در اختيار ساواما بود ـ و به محض اينکه درى به تخته خورد، روحانيت افتاد به جان 

در دوران پهلوى اول از طريق لومپن هاى او، در دوران پهلوى دوم از طريق . و هنوز هم ادامه دارد. روشنفکران، و بگير و ببند شروع شد
و هر سه دمار از روزگار روشنفکر عصر درآوردند، روشنفکرى که . ى او، در جمهورى اسالمى، از طريق لومپن هاى اسالمىلومپن ها

و رضا پهلوى، سِر چشمه را از . ميدانست که بايد با مردم تماس بگيرد، و نميدانست که با مردم بايد با زبان خود آن مردم تماس بگيرد
ان فارسى به عنوان زبان همه مردمان ايران، کور کرده بود، و با اين کور کردن، در واقع زمين روحانيت را همان اول با رسمى شناختن زب

و در خارج از . براى شخم و تخم آماده کرده بود، تا اينکه پس از گذشت هفتاد سال نهايتا مشروعه را به جاى مشروطه به کرسى نشاندند
عواکنندگان را که وقتى قانون اساسى مينويسند اول ميگويند زبان رسمى کشور فارسى کشور هم دعواست، و بنگريد صالح ترين د

است، و بعد ميگويند همه اقوام ايران با هم مساوى هستند، و اين را به نام تجدد مينويسند و مينويسانند، و نميفهمند که اگر اين نوشته 
ختى سازمان ملل از ايران را هم در برابر او بگذارند، و بگويند ما با اين را به يک خارجى نشان بدهند و ترکيب زبانشناختى و قوم شنا

قانون و يا قوانين اساسى ميخواهيم در ايران مدرنيته را رواج دهيم، با يک ويرايش کوچک، هر شاگرد متوسطه کانادايى حتى خط بطالن 
اشد آنا ميفهمد که اغلب قوانين اساسى نوشته شده توسط بر اين قوانين اساسى ميکشد، چرا که آدمى که بويى از دموکراسى برده ب

. همين روشنفکران ما فقط تجزيه ايران را ميخواهند، وگرنه درک ترکيب، و نگارش قانون اساسِى اين ترکيب، امر بسيار ساده اى است
و افالس و اندراس قوم گرايى منحطى فقط بايد خود را از سبعيت تعصب، از فاشيسم و شووينيسم آريايى گرايى رضا و محمدرضا پهلوى، 

و چنين چيزى حاصل نميشود جز از طريق دقت در ساختار قومى . که کشور را براى اقوام ديگر به صورت دارالعجزه ميخواهد، رهايى داد
پس از ورود . شودمردمانى که در يک حوزه جغرافيايى ـ تاريخى زندگى ميکنند، و اين که يک قوم نبايد برده و غالم قوم ديگر محسوب 

وسيله اوليه مدرنيته به ايران، که عبارت بود از مدرسه جديد و تعليم و تربيت جديد، هيچکس از باشعورهاى کشور نبايد زير بار 
بيشعورترين شعارها که زبان رسمى کشور فارسى است ميرفتند، چرا که سه چهارم مردم ايران هرگز بوى تحصيل به مشامشان نخورد، 

و هم از اين . اينکه تحصيل به زبان ارباب، اگر رعيت بخواهد قيد رعيت بودن را از سر خود وابکند به درد هيچ رعيتى نميخوردبه دليل 
نظر است که اعاده حيثيت از کسانى که زندگانيشان را بر سر حقوق مليتهاى ستمديده ايران گذاشتند، براى هر کسى که در جهت 

من در اين ترديد ندارم که اگر زنده ياد دکتر محمد مصدق درک متوسع ترى از . برميدارد حياتى استآزادى و برابرى در ايران گام 
دموکراسى ميداشت، و در همان زمان که نفت را ملى اعالم ميکرد، مسئله اصلى قانون اساسى، يعنى موضوع شوراهاى ايالتى و واليتى را 

ى قوام و استالين در باکوى  زنده ياد ديگر يعنى سيد جعفر پيشه ورى که به حيلهنيز احيا ميکرد، و از روح گسترده و بالديده آن 
باقراوف تنش را تشريح کرده، در جذام خانه باکو دفنش کردند الهام ميگرفت، و دموکراسى چند سرى را براساس کثرت اقوام و مليتهاى 

پنج يا شش هزار لومپن برادران رشيديان و کرميت روزولت و ايران شکل ميداد، هرگز، به صراحت ميگويم، هرگز، فاتحه حکومتش را 
وقتى کسانى که در چارچوب کشورى مثل ايران دموکراسى . سرلشگر زاهدى پرورش يافته در نازيسم هيتلرى نميتوانستند بخوانند

شورى ميخواهند يکسان و يکدست ميخواهند بايد به اين قضيه توجه کنند که اين دموکراسى را براى اين کشور ميخواهند، و يا براى ک
و اگر قبول داشته باشيم که ايران کشورى است چند مليتى و چند فرهنگى، آنگاه کسانى . ساخته از يک مليت و زبان و فرهنگ و ريشه

يشه ورى به  قاضى محمد باالى دار ميرود، پ٤٥چرا که اگر تنها بمانند در سال . که شيفته دموکراسى هستند ميتوانند با هم کار کنند
و بدتر از آن حال و روز . تبعيد ميرود و پناه دهنده اش دشمن جانش از آب درميآيد، و آن يکى هم، مصدق به آن حال و روز دچار ميشود



مردمى است که در آن شبانه روز يک نفر دست نشانده به نام محمدرضا پهلوى، به ملتى در سکوت نگه داشته شده، و در زندان نشسته، 
ى بيايد و گوشش را مثل سگ بگيرد و از ايران "هايزر"ظمت خود را بزند تا اينکه به قول تيمسار ربيعى در دادگاه اسالمى، ژنرال الف ع

محرمانه : "بيرون بکند، و نيز در همان دادگاه وقتى که از خلعتبرى وزير خارجه سئوال ميکنند چه کسى با سيا تماس ميگرفت؟ بشنوند
و . اش بازى بوده حتى تا آخرين لحظه نداند در کجا زندگى کرده، دارد در کجا ميميرد، و هنوز هم گمان کند که همهيعنى يک نفر ." است

آدم ميخواهد دو مشتش را ! به راستى که چه کسانى بر کودکى من، جوانى من، ميانسالگى من و بر دربدرى امروز من حکومت کرده اند
  .ارقه نور از کاسه چشمش بيرون بپرد تا دست کم اين تاريکى عظيم را در کورى مطلق نظاره کندبلند کند و بزند توى مخش تا آخرين ب

در همان روزهاى اول انقالب وقتى که : اما. ـ اين مقدمه دارد بيش از متن ميشود و اميدوارم خواننده نگويد متن درخوِر مقدمه نبود3
اى  مه ميکردند، از دوست روزنامه نگارى که دکتر يزدى را ميشناخت و با او مراودهنصيرى و رحيمى و ناجى و خسروداد و ديگران را محاک

ولى پيش از آنکه به من رخصت مصاحبه دهند، کار از کار . داشت خواهش کردم از او بخواهد که من با تيمسار نصيرى مصاحبه اى بکنم
در آن روز . يگويد که چهار نفر از تيمسارهاى شاه را اعدام کرده انددو روز بعد از خواب بيدارم کردند که بلند شو، راديو م. گذشته بود

مخالفان تلويزيونى قطب زاده، در ميان جماعتى که در دانشگاه جمع شده بودند، دنبال اشخاصى ميگشتند که درباره اعدام ها صحبت 
 از بلندگوى مخالفان قطب زاده خطاب به من آن روز. کسى از پشت پرده خبر نداشت. اولين اعدام هاى حاکميت جديد بود. کنند

مسئله . مسئله مخالفت يا موافقت با خود آن اشخاص نبود. جمعيت گفتم که من با اين اعدام ها مخالفم، و به طور کلى با اعدام مخالفم
قاله اى در اطالعات، عليه قطب چهار روز بعد در م. اگر در آن زمان به چند دليل مخالف بودم حاال به هزار دليل مخالفم. اصلى اعدام بود

شايد يکى از . من براى حقوق انسانها مبارزه ميکنم نه براى مرگ آنها!" انقالبيون ايران سانسور را در جنين خفه کنيد: "زاده، نوشتم
اعدام محکوم کرده شاه مرا به . ولى اعدامش را نميخواستم. نفرت انگيزترين آدمها نصيرى بود، که به خود من نيز شخصا ظلم کرده بود

گرچه در يازده . ولى من سقوط او را ميخواستم، اما اعدامش را نميخواستم. پشت سر من انواع مختلف بد و بيراهها را هم گفته بود. بود
د سالگى شاهد اعدام کسانى شده بودم که شاه حکم اعدام آنها را صادر کرده بود، و در اين دوره نيز نامم در فهرست کسانى که باي

کشته ميشدند گذاشته شده بود ـ هنوز هم بايد اسمم توى همان ليست باشد ـ ولى اعالم کرده ام که اگر کسى مرا کشت نبايد کشته 
على بن ابيطالب به پسرانش گفته بود ـ اميدوارم عين جمله را دارم مينويسم ـ قاتل من بر سر من يک ضربت زده، اگر مردم شما . شود

ثانيا کسى حق ندارد قاتل مرا بکشد، خواه . من اعالم ميکنم که اوال زندگى و مرگ من ربطى به پسرانم ندارد. بزنيدهم بر او يک ضربت 
ولى جواب اعدام، اعدام . من اعدامهاى دوران شاه و اعدامهاى جمهورى اسالمى را محکوم ميکنم. با يک ضربت، خواه با هزار ضربت

. من جاده صاف کن مرگ و قتل نيستم.  و مسئله آزادى، و مسئله مبارزه براى آزادى استوظيفه من روشن کردن مسئله مرگ. نيست
مختارى . مختارى نزديکترين دوست من بود. غفار حسينى، ميرعاليى، مختارى و پوينده، همه با من دوست بودند: دوستان مرا کشته اند

ما قتل را با قتل . من نميخواهم قاتالن او هم کشته شوند. ترين آنانو يکى از دقيق ترين و هوشيار. معصوم ترين فرد جمع مشورتى بود
. ايم قاتل آفريده شرايطى است که ما به وجود آورده. کشتن قاتل هم جنايت است. قتل را با مرگ قتل پاسخ ميگوييم. جواب نميدهيم

 من اگر زنها و مردها و بچه هاى جهان را من اگر سواد پيدا نميکردم، اگر به طرف شعر و هنر و مسئله آزادى کشيده نميشدم،
. نميشناختم، من اگر شعر حافظ و مولوى و هولدرلين و گرترود استاين را نميخواندم، من اگر عشق را تجربه نميکردم، شايد قاتل ميشدم

 نفرت داشتم، ولى با قتل او مخالف من از الجوردى. بايد شرايط قتل را براى قاتلهاى احتمالى از بين ببريم. شرايط قتل در من از بين رفته
از من بيشتر، شکسپير و . درست است. به من گفته اند روزگار دوزخى آقاى اياز و رازهاى سرزمين من خيلى قتل دارند. بودم

 باطن قتل اگر جامه هنر بپوشد تا ما حضور مرگ را حس کنيم، چه بسا که مايه صفاى. البته در آثارشان. داستايوسکى آدم کشته اند
تهديد مرگ را در هنر شاهد شويم، لرزه بر انداممان به صورت هنرى بيفتد، ولى نه بميريم و نه بکشيم، بل که مرگ عام در ما . شود

حق نداريم با کينه . تفريد شود، بخشى از فرديت ما شود، بدانيم که رفتنى هستيم و فقط هنر ماندگار است و هنر مبارزه با مرگ است
من عارف نيستم، شاعرم که از عارف هزار برابر .  هر کسى فقط يک بار زندگى ميکند، يعنى اين فرصت تنها فرصت است.زندگى کنيم
همه . کسى را نکشيد: اداى دين من به اين صورت است که مينويسم. جهان بر من بزرگ ترين هديه اش را ارزانى داشته. باالتر است

. اين زندگى است، و زندگى عجيب دندانگرد است. د، همه گاهى جهان را تيره و تلخ ميبينندهمه بد و بيراه ميگوين. عصبانى ميشوند
نوعى درک معناى زندگى و مرگ . گذشت هم نيست. و اين عرفان نيست. ولى ما حق گرفتن جان کسى را ندارم. همه گاهى کينه ميورزند

ود قبوالنده ام که نبايد قتل بکنم، يعنى تب کرده ام از دست من با هزار زحمت به خ. هيچکس مستوجب مرگ نيست، حتى قاتل. است
کسانى که عمرى به من ظلم کرده اند، و حقم را از دستم درآورده اند، و دور و بر دنيا از دولت سر مردمى که من به آنها تعلق دارم عيش 

جوان، جاهل و اشتباهکار هستند، . يت کردن آنها را ندارمميدانم که قدرت ترب. عالم را کرده اند و منتش را بر من و امثال من گذاشته اند
از جهل آنها هم . ولى من مرگ آنها را نميخواهم. و جوانان جاهل و اشتباهکار حتى تعدادى از پيران خرفت شده را عليه من ميشورانند

يد از آن چيزى که به ذهنشان به عنوان ولى به رغم اينها با. به طور کلى شاعر و نويسنده موجودات بى دفاعى هستند. لذتى نميبرم
اين نوع دفاع کردن را در ذات کار شاعر و نويسنده ميدانم، اما کار شاعر و . حقيقت ـ ولو حقيقتى موقتى ـ راه باز ميکند، دفاع کنند



به . و مانع استقالل اثر شوندنويسنده را پيچيده تر از آن ميدانم که بگذارم دفاع يا عدم دفاع مستقيما در شعر يا در رمان ظاهر شوند 
  .همين دليل اين قبيل امور را به چارچوب مقاله ميآورم

درباره آدمهايى که موضوع متن اين مقدمه طوالنى هستند، حرفى جز اين نميتوانم گفت که من شخصا موافق يا مخالف آنها از نظر 
معتقدم آخرين شاه ايران ترسو، نادان، خودخواه و جاه . شده انداينها به دستور شاه کشته . من مخالف قتل آنها هستم. سياسى نيستم

پس بر من حرجى نيست . و از پاکشى هاى افتخار آميز علم چنين برميآيد که بدجورى درگير عياشى بود. طلب، بى سياست و وابسته بود
د که علم قرار است قصه عياشى هاى او را به اين اگر شاه زنده بود و بو ميبر. اگر از او آن تصوير رازهاى سرزمين من را کشيده ام

اما چيزى که بيش از خصلت . و علم روى قوادهاى شهرنو را سفيد کرده. صراحت بنويسد، حتما او را پيش از جزنى و ديگران ميکشت
ع مقاله من در نيشين هستند، فرض کنيد شاه اين پنجاه نفر را که اسنادشان موضو. ديگر به شاه لطمه زده تزلزل درونى و نادانى اوست

و در عين حال سقوط هم ميکرد ـ گرچه در سقوطش اين قتلها هم نقش داشته است ـ و در همان سال هم که سقوط کرد، . نميکشت
 توسط خمينى کشته ميشدند، و يا از ايران خارج ميشدند و به ٦٧ و يا در سال ٦١ و ٦٠بى شک آن پنجاه نفر در سال . سقوط ميکرد

 زنده بود و با اپوزيسيون ٦٠ تا ٥٧من گمان نميکنم اگر جزنى در فاصله .  اپوزيسيون هزار سر ايرانى در خارج از کشور ميپيوستندجمع
البته من نه به فرض اعتقاد دارم، و نه به فرض محال، و از نظر تاريخى هم قاعدتا اعتقاد . خمينى همکارى ميکرد، تاريخ عوض ميشد

ولى شاه ميتوانست بدون کشتن گروه جزنى همان . ا در مرحله بعدى تاريخ دخالت دهيم تا چيز عجيبى پيش آيدندارم که مرده ها ر
يکى مثل آيت اهللا خمينى طبق . جز تزلزل درونى و نادانى هيچ دليلى براى اين کشتار نميبينم. و باز هم سقوط ميکرد. باشد که بود

ى را هم ميکشت، به دليل اينکه طبق آن قانون هر کسى در عصر چهارده قرن پس از صدور قانون اسالم آدمها را ميکشت، و تعداد عظيم
پس همه گناهکارند، فقط هنوز همه شان در حين . آن احکام حتما در عمرش يک کار غيرشرعى واجب القتل کننده مرتکب ميشود

انگار وقتى که آدمى را ميکشت .  اشخاص را صادر ميکردولى معلوم نيست شاه به چه مناسبت حکم اعدام. ارتکاب جرم گير نيفتاده اند
در روزهايى که ميخواهند عليه مصدق کودتا کنند، شاه . شاه ميخواست ثابت کند که شخصا شاه است. آن تزلزل موقتا از بين ميرفت

کافى است آدم . ضع را داردپيش از انقالب نيز همين و. چنان متزلزل است که معلوم ميشود اعتقاد راسخ دارد که شخصا شاه نيست
. افسوس که چند نفر را گير نميآورد بکشد تا شخصا شاه شود. در اين دوره نيز شخصا شاه نيست. خاطرات ژنرال هايزر را بخواند

شاه . اين حرف بيشتر به شوخى شباهت دارد. همسرش گفته است که شاه چون نميخواست مردم کشته شوند ايران را ترک کرده است
. ميرفت کشته ميشد، و بعد که رفت، چون عادت داشت سلطنت کند و ديگر نميشد سلطنت کند فورا بيمارى اش قوت گرفت و مرداگر ن

شاه از دولتى که انتظار دوستى از آن داشت، يعنى آمريکا، حتى يک پناه . ولى شاه مسئول حکومتى است که بعد از او بر سر کار آمد
   .غدر زمانه مرگش را شتاب داد. و ميرفت بميردساده هم نديد ـ شاه مريض بود 

 

  
 
 

اما همه کسانى که کشت روى هم روشنفکر به ) پدر هادى غفارى جزو استثناهاست(شاه در سراسر حکومتش به ندرت آخوند کشت 
ولى . بخشى از وجود او بودشايد مذهبى بودن هم . گفته اند که شاه به اين دليل روحانى ها را نکشت که قلبا مذهبى بود. حساب ميآمدند

هر دو سيستم . شاه به اين دليل آيت اهللا خمينى را نکشت که بين سيستم فکرى روحانيت و سيستم فکرى سلطنت تشابهاتى ميديد



زنها حتى يک آشپز خوب هم به . (پدرساالر بودند و هر دو مدعى قيمى ملت، و هر دو معتقد به شىء بودن زن، و حتى بيشعور بودن زن
ثابت کردن اين . هر دو معتقد بودند که با واسطه يا بى واسطه با خدا رابطه دارند) از مصاحبه شاه با اوريانا فاالچى." نيا تحويل نداده اندد

 خرداد زد، در دوران ١٥اگر خمينى آن حرفهايى را که در جريان . قبيل ارتباطات بسيار دشوار است، شاه هيچ روشنفکرى را تبعيد نکرد
ولى يک اشتباه بزرگ هم کرد که از بيست و . محمدرضا، خمينى را نکشت، تبعيد کرد. کشته ميشد. اه ميزد، به تبعيد نميرفترضاش

شاه روشنفکران را سرکوب کرد و هر جا که دستش رسيد آنها را . هشت مرداد شروع شده بود و آمده بود تا روزهاى آخر سلطنتش 
 ميخواست خمينى برنگردد و او را همانطور که تهديد کرده بود که گوشش را ميگيرند و از مملکت شاه اگر. و اشتباه بزرگى کرد. کشت

براى اين کار بايد به سلطنت . بيرونش ميکنند، از ايران بيرون نکند، بايد به تقويت تنها رقيب خمينى، يعنى روشنفکران، ميپرداخت
شيم، اما هر کس ميتواند خود را در آن لحظه تاريخى قرار دهد و بپرسد اگر من نه اينکه با سلطنت صورى موافق با. صورى اکتفا ميکرد

شاه بودم و ميخواستم سلطنت خود را حفظ کنم و يا کل سلطنت را حفظ کنم چه ميکردم؟ شاه همه صفوف روشنفکرى را با شکست 
اه تعدادى از آنها را يا در خيابانها و يا در زندانها مواجه کرد، و به همين دليل روشنفکران جوان به سوى کار چريکى کشيده شدند، که ش

و سرکوب روشنفکران . کشت، و بعد با بستن مجالت، با ايجاد حزب رستاخيز، با سانسور و ارعاب و تهديد، روشنفکران را سرکوب کرد
خمينى بر .  اين يک واقعيت است.منظرى زشت در سراسر جهان از شاه ساخت، و کار شاه را پيش از آنکه خمينى به پاريس برود ساخت

موجى که روشنفکران در جهت احراز دموکراسى در کشور به وجود آورده بود، سوار شد، و همه مردم عامى و عادى را که حرف شنوى از 
لى به رغم و. او داشتند و نه از روشنفکران، به يک جا جمع کرد و قدرت را به دست گرفت و با هوشيارى تمام آن را به روحانيت سپرد

او کار ناتمام شاه را در سرکوب روشنفکران جدى گرفت و به زعم . اين هوشيارى خمينى هم به سوى اشتباهى شبيه اشتباه شاه رفت
 کار را يکسره کرد، اما غافل از اينکه روشنفکران ققنوس وار از درون خاکستر بار ديگر در آغاز دهه هفتاد سر بر کردند ٦٧خود در سال 

 و منشور جديد کانون، راه رسيدن به تفکر فردى و جمعى و مبارزه با سانسور را نه تنها ١٣٤تراض به روحانيت، با نگارش متن و با اع
پيش پاى روشنفکران جوانتر، بل که پيش پاى جوانانى از طرفداران سابق خمينى گذاشتند که از انحصارطلبى، خودکامگى و ثروت 

. ان در عصر جديد توسط روحانيت، به تنگ آمده بودند، و شيفته تجربه روشنگرى و روشنفکرى بودنداندوزى، و فقدان درک ماهيت انس
و چون در ايران، يا مردم ايمان خود را به هاله مذهبى از دست داده بودند، و يا روحانى اى با هاله مقدس از نوع خمينى ديگر در ميان 

کرى، از نوعى که هميشه در دستور کار روشنفکران بود، راه حل ديگرى در پيش نبود، روشنفکران دينى جز کشش به سوى عمل روشنف
  .همين راه ادامه دارد. نداشتند

عده اى روزنامه نگار با سر نترس در زندان . اکنون آيت اهللا خامنه اى نيز درست وضع شاه را پيش از دو سه سال قبل از انقالب دارد
اذهان عمومى مردم و اذهان عمومى جهانيان مخالف حاکميت . ترس در خارج از زندان هستندعده اى روزنامه نگار با سر ن. هستند

همانطور که شاه گمان ميکرد که با کشتن امثال جزنى امکان دارد هم سلطنت خود و هم سلطنت به عنوان يک . روحانى در ايران هستند
 و آزادى ميداد شانس بيشترى براى ماندن داشت ـ آيت اهللا خامنه اى نهاد تاريخى را حفظ کند، و اشتباه ميکرد ـ چرا که اگر نميکشت

هم با يکى شمردن خود با اسالم ـ و با اين تصور که اگر او برود اسالم هم رفته است ـ همه روزنامه نگاران مهم کشور را يا زندانى کرده و 
اسالم تعطيل اعالم : امنه اى کشور را به خاطر خود و تصور خود ازدر واقع آيت اهللا خ. يا دور از دسترسى به روزنامه ها نگاه داشته است

اکنون فقط يک راه در برابر روحانيت وجود دارد، اجتناب از آدمکشى، کناره گيرى ازحکومت، و سپردن حکومت به دست . کرده است
ن عميقا دل بسته اند و به خاطر آن تا پاى جان کسانى که به دموکراسى و انديشه کثيرالمله بودن کشور و اعتالى اعتبار جهانى مردم ايرا

اين نباشد، سرنوشت محمدرضا شاه، همان سرنوشت روحانيت خواهد بود، خواه حکم کشتار . مبارزه کرده اند و مبارزه هم خواهند کرد
دير و زود دارد، . ل خواهد بافتکسى که نيمى از قالى ايران را بافته باشد، نيمه ديگر را عين نيمه او. بدهند و خواه حکم کشتار ندهند

  .سوخت و سوز ندارد
اگر من مقاله اى را که بيست و سه سال پيش در يک مجله خارجى نوشته ام در اين جا ترجمه ميکنم و ميآورم براى عبرت پاره اى از 

مردم . يک چيز روشن است. يراندست اندرکاران مسئله ايران است، هم آنهايى که داخل ايران هستند، و هم آنهايى که در خارج از ا
ايران بيش از هر زمان ديگر اشتهاى دموکراسى پيدا کرده اند، و اين اشتها را با خوردن مجدد آن چيزى که آن را قبال از هضم رابع 

، هوشيارى، و مردم از کهنگى خسته شده اند، تازگى ميخواهند، تازگى دموکراسى، و در سايه بردبارى. گذرانده اند ارضاء نخواهند کرد
  .کار جمعى آن را به دست خواهند آورد

 
  ٢٠٠٣ اوت ٢٤تورنتو 

 
 گزارش مخصوص

 اسناد ساواک



 ۱۹۸۰ فوريه، ۲۳مجله نيشين، 
 

در رسانه ها به آن اشاره ميشود، به نظر ميرسد توسط کميسيونى بين المللى بررسى » اسناد منتسب به جنايات شاه«آنچه دائماً به عنوان
اخيرا نسخه هايى از اسناد و عکس هاى اصلى که از پرونده هاى ساواک، پليس مخفى ننگين ايران برگرفته شده، در اختيار . خواهد شد

، »تامس ريکس«اين اسناد توسط مقامات دولت ايران به گروهى از کشيشان آمريکايى که همراه پروفسور. مجله نيشين قرار گرفته است
اسناد در واقع اوراق معمولى مرگ هستند ـ . ، به ايران رفته بودند، در تهران، تحويل داده شده است»جورج تائون«ايرانشناس دانشگاه 

اجازه دفن و گزارش کالبد شکافى پنجاه نفر از زندانيان سياسى معروف ايران، که در بسيارى از موارد در نتيجه خشونت بيرحمانه در 
در نثر . ى که آنان در برابر اطباى کالبد شکاف رسمى قرار داده شده اند، نشان ميدهدعکس ها اين مردگان را به هيأت. زندان مرده اند

اما وقتى که آنها را . خشک طبى و ادارى اسناد، اشاره به شکنجه، و يا تاييد اين که در واقع اينها قتلهاى قانونى هستند، ديده نميشود
 با عمليات ساواک بوده، و نيز از روى اسنادى که در دادگاه هاى پس از در مجموع در نظر بگيريم، و از طريق قرائت شخصى که آشنا

انقالب ارائه شد، اين برگه ها و عکس ها مجموعه اى از شواهدى را تشکيل ميدهند که بر مکانيسم کينه توزانه خفقان در سلطنت شاه 
شخصا توسط ساواک شکنجه شده، دعوت کرده ايم که ما از رضا براهنى، شاعر، رمان نويس و همکار سابق نيشين، که . صحه ميگذارند

اصالت اسناد را يکى از مقامات سازمان عفو بين المللى و يک کارشناس . گزارش ها را تفسير کرده، آنها را بر زمينه حوادث قرار دهد
 .مستقل ايرانى ـ آمريکايى تاييد کرده اند

 شوراى دبيران نيشين
 

  *رضا براهنى
. گهان درى به اتاقى تاريک در گذشته ملت ايران گشود و اسناد محرمانه رژيم سابق را در رويت همگان گذاشتانقالب در ايران نا

بوروکراسى عظيمى از دروغ، ريا و فساد سقوط کرده بود، و خوشبختانه اين بوروکراسى، سرمسِت روياهاى جاودانگى خود، درباره همه 
اسامى، شماره هاى رمز، شماره هاى شناسنامه و عکس هاى ماموران ساواک در همه جا . چيز و همه کس اسناد مربوط را حفظ کرده بود

تهران شهر بيمارى مينمود که اتاق هاى شکنجه وحشتناک آن را . محل اتاق ها و ايستگاه هاى شکنجه معلوم شد. به چشم ميخورد
اين مراکز از بيرون شبيه خانه هاى . ن ساخته شده بودسه مرکز عمده تفتيش عقايد در نزديکى دانشگاه تهرا. نقطه چين کرده بود
. وقتى که من در روز دوم انقالب از دو تا از اين مراکز ديدن کردم، هنوز بعضى از وسائل شکنجه به چشم ميخورد. ايرانى هاى مرفه بود

اين نقب ها به سلول . وشنشان ميکرديک مرکز بازجويى مرموز درست در قلب تهران، نقب هاى زيرزمينى داشت که چراغ هاى کم نور ر
شاه گفته بود که شکنجه پس . هايى منتهى ميشد که در آن هنوز تکه هاى فاسد گوشت انسان ها به دستگاه هاى شکنجه چسبيده بود

به جا  در اين محل ۱۹۷۶چگونه امکان داشت اين قطعات گوشت و استخوان کنده شده و اره شده قبل از .  قطع شده است۱۹۷۶از سال 
 .بود» زيبايى«مانده باشد؟ تعجب اين جاست که صاحب اين خانه سرهنگى به نام 

در اينها کتک . ولى اين ايستگاه ها، و ساير ايستگاه هاى کمابيش مهم در مقايسه با کميته، و زندان هاى اوين و قصر رنگ ميباختند
مدرن ترين اينها اوين بود که بعضى از سلول هاى آن گويا . ه داشتزدن، شالق زدن و شکنجه زندانيان سياسى شب و روز، بى وقفه ادام

وقتى که نيروهاى انقالبى اين زندان را محاصره کردند صداهاى ضعيف و استغاثه مانندى، انگار از ته چاه، از پشت . با رمز باز ميشد
 .قامات ساواک بودديوارهايى با درهاى مخفى شنيده ميشد که گويا کليد آنها در اختيار عالى ترين م

من از تجربه شخصى خود به عنوان زندانى . قرار گرفته اند در لفاف زبان معمولى ساواک پيچيده شده اند» نيشين«اسنادى که در اختيار
يکى زبانى خصوصى بين شکنجه گر و : سياسى ميدانم که ساواک از دو زبان مختلف در بازجويى هاى توأم با شکنجه اش استفاده ميکرد

هر دو زبان اعمال مشابهى را وصف . کنجه شده؛ و ديگرى دستگاه مشروحى از حسن تعبير و زبان آراسته براى استفاده رسمى و ادارىش
شکنجه گر . ميکردند، ولى فرهنگ لغات اولى، از فرهنگ لغات دومى سلب اعتبار و حيثيت ميکرد، و يا به زبان ديگر، به آن تجاوز ميکرد

ولى وقتى که اين کلمات » !حبه، مشخصات اون بچه کونى را که جمعه شب باهاش بودى باالخره از مخت ميکشم بيرونمادرق«:فرياد ميزد
حضرتعالى لطفا هويت دوستى را که «:را به متن بازجويى رسمى مصوبه ساواک بر ميگرداند کلمات با گستاخى تمام تغيير پيدا کرده بود

از «، »لطفا بيان بفرماييد«و » بچه کونى«همان » دوست«بود؛ » مادرقحبه«همان » حضرتعالى» «.جمعه شب مالقات کرديد بيان بفرماييد
 .«مخت ميکشم بيرون

اسنادى که در اختيار نيشين گذاشته شده اند بايد با در نظر . ممکن است اين را گذراندن زبان از خالل روند آدمخوارى نام بگذاريم
 .گرفتن اين شيوه رمزگشايى شوند

 اسناد، که کپى يکى از آنها ذيال چاپ شده است، برگ اجازه دفن و گزارش هاى کالبد شکافى در حدود پنجاه زندانى سياسى اين
در صفحه اول شماره و تاريخ سند . به ظاهر اسناد ساده و رسمى است. برجسته است که توسط پليس مخفى سياسى شاه کشته شده اند



کتاب قانون روى پاهاى شير مفتوح است، و در زير آن . رى، با شير و خورشيد، و شمشير برافراشتهآمده، با نشانه رسمى وزارت دادگست
 .«اداره پزشکى قانونى«:ميخوانيم

 :، نمونه وار ترجمه ميشود»چه گواراى ايران«برگ اجازه دفن بيژن جزنى، از نظريه پردازان برجسته چريکى و ملقب به 
، نام خانوادگى جزنى، در حدود سى ساله، که به علت اصابت گلوله به ]اسم پدر درج نشده است[ر ــبدين وسيله اجازه دفن بيژن، پس»

پزشکى اجازه دفن را امضا کرده و مهر اداره پزشکى ) ۱(». درگذشته، صادر ميشود۱۳۵۴ بهمن ۲۹جمجمه اش و ضايعه مغزى در تاريخ 
 .تاريخ مرگ استتاريخ امضا، يک روز بعد از . قانونى روى امضا زده شده

تاريخ دوم اجازه نامه . گزارش کالبد شکافى که به دنبال اجازه نامه دفن مى آيد، مفصل تر است، و معناى واقعى اش فورا معلوم نيست
به دنبال آن، اسامى پزشک، بازپرس، نماينده دادستانى ارتش، نام ونام فاميلى مرده، روز و ساعت . دفن روى اين برگ نيز آمده است

 ارتش است، شماره اجازه نامه دفن، ماهيت حادثه اى که منجر به مرگ متوفى شده، ۵۰۱البد شکافى، اسم بيمارستان، که بيمارستان ک
و نيز اسامى گزارشگران مرگ هم داده شده که در اين مورد بخصوص » .زد و خورد با ماموران موقع فرار از زندان: علت مرگ. آمده است

جاهايى هم براى درج نام پدر، شماره عکس، محل حادثه و . ته ضد خرابکارى است، و آخر سر تاريخ مرگ استدادستانى ارتش و کمي
 .محل مرگ هست، ولى جلو اينها خالى است

جسد متعلق به مردى است در حدود سى و پنج ساله که موقع معاينه از بيرون هيچگونه نشانه خفگى و «:گزارش کالبد شکافى اين است
جاى اصابت دو گلوله ديده ميشود، يکى به قطر يک سانتيمتر روى ابروى چپ، و ديگرى دو سانتيمترى . در او ديده نميشودمسموميت 

از محل ورود گلوله ها، مايع مغز، . اند ولى جاى خروج تيرها نيست تيرها به جمجمه اصابت کرده.  سانتيمتر۱/۱۵باالى ابروى چپ به قطر 
با در نظر گرفتن متن اطالعات فوق، علت مرگ اصابت . جمجمه در اطراف سوراخ ها خرد شده است. ش کردهو خون آبکى به بيرون تراو

 «.به اين ترتيب اجازه نامه دفن طبق اعالم دادسراى نظامى و نماينده ساواک صادر ميشود. گلوله به جمجمه و آسيب مغزى است
توان به پيشانى مردى در حال فرار دو تا گلوله زد؟ چرا محل حادثه و چگونه مي. ظاهر قضيه نيز نشان ميدهد که سند مشکوک است

 .مرگ داده نشده است؟ ساواک حتى حوصله اين را نداشته است که قصه هاى مفصلى براى پوشاندن عمل خود سر هم کند
. سئله اى غير عادى نيست به ضرب گلوله کشته شدند، م۵۴ بهمن ۲۹ زندانى سياسى برجسته اى که در تاريخ ۹مورد بيژن جزنى و 

بسيارى از پنجاه گزارش کالبد شکافى ساواک که در اختيار مجله نيشين قرار دارد مرگ را به جراحات تيرهايى نسبت ميدهد که هنگام 
ار دارد، در ولى بسيارى از اين جراحاِت ناشى از اصابت گلوله، روى سينه و پيشانى قربانيان قر. فرار قربانيان بر آنها اصابت کرده است

بسيارى . نتيجه طبيعى است که ناظران مستقل به اين نتيجه برسند که زندانيان در برابر جوخه اعدام قرار داده شده، به قتل رسيده اند
از اسناد، از جمله سندى که عکس آن در اين مقاله به چاپ رسيده در توصيف زخم ها و کوفتگى هاى سينه، شکم، دست راست و هر دو 

 .درج کرده است» سوءتغذيه« يکى از گزارش هاى کالبد شکافى علت مرگ را .پاست
، انقالب قادر شد حتى مرموزترين اسناد را به کمک اعترافات علنى اشخاص معترف به عضويت در ساواک ۱۹۷۹پس از ماه فوريه 

گاه انقالبى که به صورت سرتاسرى از تلويزيون، در مورد جزنى، يکى از ماموران ساواک به نام بهمن تهرانى در جلسه داد. رمزگشايى کند
در ايران پخش ميشد، افشا کرد که او يکى از چهار عضو جوخه اعدامى بوده که جزنى و هشت زندانى ديگر را درست از روبه رو هدف 

 .قرار داده اند، تهرانى اعتراف کرد که ساواک، داستان فرار را براى اجتناب از آشوب مردم جعل کرده است
وقتى که سوراخ گلوله در تن زندانى ديده نميشد، توصيفى از بدن مثله . ساواک زبان را به چيزى غير از معناى واقعى آن مسخ ميکرد

قطعاتى از بدن مرده و مقدارى از خون او، که » .علت مرگ بعدا تعيين خواهد شد«:شده داده شده و بعد کلمات زير اضافه شده است
هاى  در دادگاه. اما جنازه را براى دفن به گورستان ميفرستادند. رون کشيده شده بود، به آزمايشگاه فرستاده ميشدمستقيما از قلب او بي

زندانيان هم پرونده اين قربانيان تاييد . انقالب، ماموران رژيم شاه گزارش دادند که اين قبيل زندانى ها را تا حد مرگ شکنجه داده اند
 .کنجه بوده استکردند که علت اين مرگ ها ش

اين صحنه ها صاحب اين قلم را که جريان دادگاه را در تلويزيون . در دادگاه، دهها قربانى عليه شکنجه گران سابق خود شهادت دادند
ار تماشا ميکرد، به ياد ريچارد سوم، نمايشنامه شکسپير، مى انداخت که در آن نيز اشباح ظاهر ميشدند و با سئوالهاى خود پادشاه را دچ

فريادهاى مضطرب قربانيان شکنجه در دادگاه، اگر نه واژه به واژه، از لحاظ روانى به فريادهاى استغاثه آميز . عذاب وجدان ميکردند
يادت نيس چقدر التماس » «يادت نيس منو از پام آويزون کردى؟«. »يادت نيس به من تجاوز کردى؟«: اشباح شکسپير شباهت داشت

 «کردم منو کابل نزن؟
در همه موارد، جز يک مورد که . اند مهبل و مقعد هر دو معاينه شده. بر اسناد مربوط به زنان نوعى طنز تلخ صريح و گستاخانه حاکم است

دست نخورده . پرده بکارت معاينه شد«:شوهر داشته، گزارش به اين صورت تنظيم شده است» احتماال«زن بيست و هشت سال داشته و 
 «. نخورده است، و وضع طبيعى مقعد را پس از مرگ داردعضله مقعد دست. است



ما از قرائت . اين ساواک است. ، اثر يرزى کازينسکى کش نرفته ايم]پرواز را به خاطر بسپار[اين حوادث را از رمان پرنده رنگ شده
از زندان کميته . جاوز ميشده استخاطرات اشرف دهقانى، يکى از معروفترين زندانيان سياسى زن، پى ميبريم که به زنان در زندان ت

مامور مسئول اتاقى که در آن روز زندانيان در آن . مشترک، مرا به دفتر شهربانى مرکز که چسبيده به کميته است بردند تا زنم را ببينم
ه چهارده ساله را من نجواى آهسته دخترى سيزد. مالقاتى ها را ميديدند، دکتر رسولى، يکى از وحشتناکترين شکنجه گران ساواک بود

 «.اين رسولى است، به من تجاوز کرده«:شنيدم که به پدرش ميگفت
تنها يک انقالب ميتوانست حقيقت . ساواک از زبان به عنوان وسيله فريب، و وسيله تجاهل، جهت مخفى کردن حقيقت استفاده ميکرد

ان ميدهد چه کسانى عليه شاه جنگيدند و انقالب را به واقعيت اسنادى که در اختيار نيشين قرار گرفته به وضوح تمام نش. را برمال کند
در گوشه بعضى از اسناد و يا عکس ضميمه، . شايد يک نفر باالى چهل سال باشد.  ساله۳۰ تا ۲۰اغلب شهدا جوان هستند، . تبديل کردند

 .يادداشت کوتاهى ديده ميشود
اين دو سازمان، اولى مارکسيستى لنينيستى، و دومى » .هدين خلقعضو سازمان مجا«:يا » .عضو سازمان چريک هاى فدايى خلق»

اين مردان و زنان و . داراى موضع راديکال چپ نسبت به اسالم به طور مساوى فهرست افتخارآميز شهدا را به خود نسبت ميدهند
دادگاه بر سر اين نکته توافق داشتند که بسيارى از ماموران ساواک در . پيروان آنان، سرسختانه عليه شاه، ساواک و ارتش شاه جنگيدند

نام اين دو سازمان در آنها احساس هايى حاکى از بهت، وحشت و تحسين بر مى انگيخته است شکستن اعضاى آنها در زير شکنجه 
 (۲.(تقريبا غيرممکن بود

 وقتى يکى از اعضاى اين دو گروه در ميان .اين دو گروه الهام بخش اميدهاى بزرگ بودند. من شاهد مبارزه اين دو گروه در انقالب بودم
مردم ظاهر ميشد، مردم بوسه بارانش ميکردند، راه را براى او و سالحش باز ميکردند تا او به سوى سرنوشت خود رهسپار شود، 

يزيون، کاخ هاى شاه پادگان ها، ايستگاه هاى راديو و تلو. سرنوشت رويارويى با ارتشى که آمريکايى ها تا بن دندان مسلحش کرده بودند
 .و امرا، مشاوران و وزرايش يک يک سقوط کردند، تا اين که کل دستگاه سلطنت سرنگون شد و انقالب به پيروزى رسيد

از طبقه چهارم، که در اشغال هيأت تحريريه روزنامه بود پشت . روز دوم انقالب روى کف طبقه چهارم روزنامه اطالعات خون ريخته بود
 .ماموران ساواک از پشت بام کميته، بالکن طبقه چهارم را زير باران گلوله گرفته بودند. ته ديده ميشدبام زندان کمي

از پشت بام کميته . مرد جوان مسلحى، که به يکى از دو سازمان مذکور تعلق داشت، از نردبان باال آمد تا به بالکن طبقه چهارم برسد
اعضاى تحريريه پشت ديوارها مخفى . ولى او توانست پيش از مرگ خود را به بالکن برسانديکى از ماموران ساواک گلوله اى به او زد، 

 .شده بودند
مرد جوان ديگرى وارد شد و با عجله به طرف بالکن خزيد، تفنگ مرد مرده را برداشت و سينه خيز خود را به اتاق بزرگ که غرق سکوت 

همان عضو » .من برادر مردى هستم که روى بالکن مرد«:او گفت» و کى هستى؟ت«:يکى از اعضاى هيأت تحريريه پرسيد. بود، رساند
جواب » جنازه را چه کارش کنيم؟«ـ » .من اسمى ندارم، برادرم هم اسمى نداشت«:او جواب داد»اسمت چيه؟«:تحريريه پرسيد

 «.نه جنازه اش. من به تفنگ او احتياج دارم. دفنش کنيد. نميدونم«:داد
شاه ايران مدعى شد که از شکنجه زندانيان سياسى در ] روزنامه نگار معروف انگليسى[»ديويد فراست«اتى اخير با در مصاحبه مطبوع

اطالعى از شکنجه ] شاه[با لحن شکوه آميزى از مصاحبه کننده پرسيد که وقتى او. ايران در طول سلطنت درازش اطالعى نداشت
ندان هاى ايران سزاوار سرزنش باشد؟ ولى شاه بالفاصله با گفتن اين که هوادارانش در نداشت، چگونه امکان داشت براى اتفاقات داخل ز

با پذيرش اين حرف، شاه ايران، مسئول بيش از سى سال .  دست از شکنجه کشيدند، خود به خود حرف قبلى خود را رد کرد۱۹۷۶سال 
  .شکنجه در ايران است

 
بهمن تهرانى در تلويزيون ايران اعتراف کرد که . اکمه شود که بهمن تهرانى محاکمه شدعدالت ايجاب ميکند که شاه در همان دادگاه مح

او نه تنها به دستور پرويز ثابتى، معاون ساواک ايران، دست به شکنجه زده بود، بل که نيز کپسول هاى سمى را به زور توى دهان 
 بسته بود، به دليل اين که آنها ـ همانطور که تهرانى مدعى شد ـ قصد در چهارديوارى زندان آنها را به مسلسل. قربانيانش فرو کرده بود

تهرانى، زندانى را در محوطه زندان به گردش ميبرد، و در تمام مدت . آيين مسموم کردن به همان سادگى تيرباران بود. فرار داشتند
و بعد ناگهان گردن قربانى اش را ميگيرد، دهان او . د کردحرف هاى محبت آميز به او ميزند و وانمود ميکند که به زودى او را آزاد خواهن

 .زندانى در مدتى کمتر از نيم ساعت ميميرد. را باز ميکند و کپسول سمى را در دهان او فرو ميکند
ه توسط دوست و رئيسش، شکنج] در همان تاريخ ياد شده در روز کشتار جزنى و ديگران[۱۹۷۵در يک مورد ديگر، مزدور شاه در سال 

گويا [اين هتل و رستوران معروفش روبه روى سفارت آمريکا در ايران قرار داشت. گر تبهکار، حسين زاده، به هتل آمريکا احضار ميشود
 .[هنوز هم آن جاست



ر پس از صرف چلوکباب آنها با ماشين به طرف شمال غرب تهران، که زندان اوين د. در آنجا چهار شکنجه گر ديگر به آنها ميپيوندند
 .آنجا قرار دارد، ميروند

 نفر از زندانى ها را از سلول هاى انفراديشان ۹بعد . پس از آن که داخل محوطه زندان ميشوند، به هر کدام يک مسلسل داده ميشود
ستند، و در اين زندانى ها برجسته ترين زندانيان سياسى ايران ه. بيرون ميکشند و به بيرون محوطه زندان ميبرند تا تيربارانشان کنند

زد و خورد با «ميان آنها بيژن جزنى هم ديده ميشود، همان کسى که، چنان که در باال گفتيم، سند کالبد شکافى اش مرگ او را به 
باور کنيد «:تهرانى گفت» شما چکار کرديد؟«:قاضى دادگاه از متهم تهرانى پرسيد. نسبت داده است» ماموران موقع فرار از زندان

 زندانى قبال تحت شکنجه شديد قرار گرفته بودند تا از ۹اين » . اول تيراندازى کردند، من بعد از آنها تيراندازى کردمماموران ديگر
ساخته شود، اما از آنجا که شکنجه با توفيق روبه رو نشده بود، سرهاى آنها را درست از روبه رو هدف گلوله قرار » سلطنت طلب«آنها

 .داده بودند
  

  
  
  

من از فجايعى صحبت ميکنم که يا به چشم خود .  ساله را شکنجه دادند تا هويت مهمانان پدر و مادرهاشان را برمال کنندکودکان شش
 در بند اول زندان ۲۲در سلول . زنها را با قرار دادن سيم هاى برق در آلت تناسليشان شوک برقى دادند. ديدم، و يا برايم روايت شد

جوانى به نام » .م شک برقى شيرم رو خشک کرده، به من يک ليوان شير بدين بدم به بچه«:يغ زدکميته زنى بيش از ده ساعت ج
. گرفته بوده» ممنوعه« روز تمام روزانه بيست ساعت شکنجه شد تا به ساواک نگويد از چه کسى يک کتاب ۹محمدعلى شهبازى 

لو وزن نداشت روى کف اتاق شکنجه طبقه دوم کميته افتاده نگهبانى در زندان کميته به من گفت که جنازه مردى که بيش از سى کي
مورد ديگر جريان زندانى اى است که من تن نيمه کباب شده او را کول . قبال او چند دقيقه اى به سلول من انداخته شده بود. است

هميشه بو و قيافه گوشت حالش را به هم بعدها . گذرانده بودند» تطهير به وسيله آتش«او را از رونِد. ميکردم و به دستشويى ميبردم
به او تجاوز » اردالن«و کارگرى را ديدم که شکنجه گرى با اسم مستعار . ميزد، چرا که او را به ياد کباب شدن گوشت خودش مى انداخت

 .کرده بود
عام ميليونها زن و مرد را بريزد و در اين ترديدى نيست که شاه به اندازه هيتلر آن جاه طلبى و تخيل شيطانى را نداشت تا نقشه قتل 

زندانيان، دست . زندان کميته يکى از آن دوزخ ها بود. ، وقتى که او طرح دوزخ را ميريخت تنه ميزد»دانته«ولى نقشه هايش به . اجرا کند
ول ها به توالتها و از بند به دست، چشم بند به چشم، مثله شده، زخمى، هم از نظر جسمانى و هم از نظر روانى، و جملگى فلج، از سل

 .توالت ها به اتاقهاى شکنجه ميرفتند و باز به سلول ها برميگشتند
دستکم نيم ميليون ايرانى در زمان حياتشان، الاقل يک بار طعم کتک، شالق و شکنجه ساواک را چشيده . وسعت عذاب گيج کننده بود

اطالع از شکنجه ايرانيها فقط مربوط به خود ايرانيها .  بازجويى کرده استشايد در هر خانواده دستکم يک نفر باشد که ساواک از او. اند
سازمان عفو بين الملل، اتحاديه بين المللى حقوق بشر، انجمن قلم آمريکا، بسيارى از سازمان هاى مذهبى و سازمان هاى حقوق . نبود

اما کاخ سفيد، وزارت خارجه، . ا توصيف و مستند کرده اندبشر، و نيز دهها روزنامه نگار در سراسر جهان شکنجه در زندان هاى شاه ر
 .شاه و همه سفرايش، هرگونه نسبت شکنجه را انکار کرده اند



کميته «، ۱۹۷۷در سال . بسيارى از آمريکايى ها کوشيدند رئيس جمهور کارتر را درگير مبارزه در راه آزادى زندانيان سياسى ايران بکنند
لم آمريکا نامه اى به کاخ سفيد نوشت و از کارتر خواست که گروهى مرکب از نويسندگان برجسته آمريکا، از ، در انجمن ق»آزادى نوشتن

جمله آرتور ميلر، ادوارد آلبى، ريچارد هائورد و چند تن ديگر را بپذيرد تا آنان درباره وضع وخيم نويسندگان و روشنفکران ايران به او 
اين دو پس از . رانيان مورد بحث، اسامى آيت اهللا طالقانى و نيز آيت اهللا منتظرى نيز ديده ميشددر فهرست اسامى اي. اطالعاتى بدهند

 .انقالب به دستور آيت اهللا خمينى به امامت جمعه تهران منصوب شدند
او از اجابت . اع کردکارتر از پذيرفتن هيأت نمايندگى انجمن قلم و نيز پذيرفتن دادخواست جهت آزادى ايرانيان سرشناس در زندان امتن

به جاى آن . درخواست مکرر و مصرانه اپوزيسيون خارج از کشور در مورد متوقف کردن حمايت از رژيم ديکتاتورى خوددارى ورزيد
حتى او در زمانى که شاه مشغول کشتار مردم . هزاران جعبه گاز اشک آور، و سالح هاى ضدآشوب فراوان در اختيار رژيم شاه قرار داد

او نه تنها از شاه در کاخ سفيد استقبال کرد، بلکه به تهران پرواز کرد و آغاز سال . يابانها بود به شاه تلفن کرد تا به او روحيه بدهددر خ
 . را در کاخ ديکتاتور گذراند۱۹۷۸مسيحى 

ه هاى آمريکا به قيمت زندگى در نظر بسيارى از مردم ايران سياست حقوق بشر کارتر بازى اى رياکارانه در جهت دفاع از دست نشاند
پس چگونه مردم ايران ميتوانند آن چه را . تسليحات نظامى آمريکا، هم مستقيم کشت و هم غيرمستقيم. مردمى رنج کشيده و فقير بود

 که به عنوان همکارى آمريکا با شاه در طول سى و شش سال زمامدارى او بر مردمى رنجيده ميبينند، فراموش کنند؟
 
 
) چاپ دانشگاه اينديانا(ظل اهللا، شعرهاى زندان«:آخرين کتاب هاى او عبارتند از. اهنى، شاعر، رمان نويس و منتقدى ايرانى استرضا بر*

او حاال در ايران زندگى . براهنى در دانشگاههاى آمريکا و ايران تدريس کرده است). وينتج، رندوم هائوس( و آدمخواران تاجدار
 (. درج شده است۱۹۸۰ فوريه  ۲۳ل صفحه اول مقاله براهنى در مجله نيشين در همان تاريخ اين يادداشت در ذي(ميکند

 
عين متن فارسى در . ـ اين بخش که به صورت نقل قول آمده، از ترجمه انگليسى متن فارسى، دوباره به فارسى ترجمه شده است١

 .ممکن است کلمات اين ور و آن ور شده باشند. اختيارم نيست
 
 مطالب از انگليسى به فارسى ترجمه ميشود، ممکن است عين کلمات که براى چاپ در نيشين از فارسى به انگليسى ترجمه ـ چون٢

 .ولى مفهوم دقيقا همان است که در اصل اسناد بوده است. شده بود نباشد
 
آنچه بر سر اين دو گروه در دوران انقالب، و . تـ راقم اين سطور هرگز با اين دو سازمان، نه قبل و نه بعد از انقالب، ارتباط نداشته اس٣

 ۸۲براهنى، سال .(در طول اين بيست و سه چهار سال آمده، بخشى از تاريخ معاصر است که بايد دست اندرکاران تاريخ به آن بپردازند
 )شمسى

 
 :زيرنويس عکس ها

 ـ رضا براهنى1
 ـ طرح از اردشير محصص2
 ـ پيکر رضا رضايى3
 دپوشـ پيکر سرور آال4
 روحى آهنگران) على اصغر(ـ پيکر بهمن 5
 ـ پيکر نورالدين شاه صفدرى6
 ـ متن فارسى گزارش پزشکى قانونى درباره بهمن روحى آهنگران7
 ـ ترجمه انگليسى گزارش پزشکى قانونى درباره بهمن روحى آهنگران8
 ـ بيژن جزنى9

 
 رضا براهنى

 
  !يانسالگى من و بر دربدرى امروز من حکومت کرده اندبه راستى چه کسانى بر کودکى من، جوانى من، م

 آدم ميخواهد دو مشتش را بلند کند و بزند توى مخش تا آخرين بارقه نور از کاسه چشمش بيرون بپرد

htm.1iRezaBerahan/persian/org.ahwazstudies.www://http 
 



 


