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  !شکنجه گران سازی" تاريخ"باز ھم در باره 
 فريبرز سنجری

 
 

که بوسیله " 1357بھمن  چريکھای فدائی خلق از نخستین کنش ھا تا"پیش از اين در رابطه با کتاب 
منتشر شده است، بحثی از طرف نگارنده  در بھار امسال" موسسه مطالعات و پژوھشھای سیاسی"

در اتاق " برای چريکھای فدائی خلق چیست؟" تاريخ نگاری "ازھدف دشمن "اين سطور تحت عنوان 
 با توجه به حجم زياد کتاب و گستردگی موضوعات مطرح شده در آن،. ارائه شد پلتاکی چريکھای فدائی

جمھوری اسالمی بر علیه  بررسی تمام و کمال اين کتاب که در واقع از طرف وزارت اطالعات و امنیت
در اينجا . است به وقت بیشتری نیازمند است ی جامعه ما تنظیم و پخش شدهنیروھای مبارز و انقالب

پلتاک، زوايای ديگری از کتاب مزبور را مورد توجه قرار داده و به  می کوشم بدنبال بحث ارائه شده در
نفرت مردم و جوانان  در ابتدا يادآور شوم که وزارت اطالعات که از شدت کینه و. آنھا بپردازم بررسی

خصوص خوانندگان جوان، کتاب را نه به نام  بت به خود آگاه است جھت گمراه کردن خوانندگان بهنس
در میان خیل " محمود نادری." محمود نادری منتشر کرده است  خود بلکه به اسم شخصی به نام

 مزدان جمھوری اسالمی نام شناخته شده ای نمی باشدو تاکنون کسی مطلبی را از گسترده قلم به
اسناد سازمان اطالعات و  با اين حال از آنجا که کتاب مزبور بر اساس. ین نامی نديده و نخوانده استچن

گشته و اين اسناد و گزارشات تنھا در اختیار  امنیت کشور در زمان رژيم سلطنت يعنی ساواک تدوين
 جعلی باشد و جمھوری اسالمی قرار دارد، روشن است که اين نام چه وزارت اطالعات يعنی ساوامای

سربازان  " بیانگر ھويت يکی از مزدوران وزارت اطالعات می باشدکه خمینی دژخیم آنھا را چه نباشد
ھائی ھستند که در طول حیات  آنھاھمان شکنجه گران و تیر خالص زن. می نامید" گمنام امام زمان

ا کشتار مبارزين ستمديده ما دريغ نورزيده و ب جمھوری اسالمی از ھیچ جنايتی در حق مردم
ھمین به اصطالح سربازان گمنام امام زمان ھستند که حال به .کردند شیار" گورستانھای بی مرز"

عنصر  فقیه جنايتکارشان وظیفه تخطئه چھره نیروھای انقالبی و مخدوش کردن سیمای ھر دستور ولی
د مد نظر گرفته شود اين است باي نکته مھمی که در مطالعه اين کتاب. مخالف رژيم را به دوش گرفته اند

چنین جلوه دھند که مبارزات مردم ما که سر انجام به  که امروز در تاريخ سازی دولتی می کوشند
 و با اعتراض خمینی و روحانیت به شاه آغاز شده 42 خرداد 15انجامید، از  سرنگونی رژيم سلطنت

يابند سعی در جا  ھا نیز ھر جا فرصت میکتابھای ديگری نیز در اين زمینه نوشته اند و آخوند  . است
اين "دروغ در شیراز فرياد می زند که  برای نمونه حائری شیرازی به. انداختن اين تاريخ می کنند

 26خبرگزاری کار ايران "(کردند  و دانشگاھیان چنین کارى نمي روحانیون بودند که جلوى رژيم ايستادند
ديکتاتوری سلطنت در اين دوران  که در صحنه واقعی مبارزه بر علیهالبته مردم ايران می دانند ).1387آبان

 که با 50سازي، مبارزات دھه " تاريخ"در اين . داشته اند اتفاقا خمینی و دارو دسته اش کمترين نقش را
فدائی پیش رفت و نقشی بزرگ و تاريخی در تاريخ مبارزات مردم ما کسب  پیشگامی کمونیستھای

توسل به ھر وسیله  لی قرار دارد و قلم به مزدان جمھوری اسالمی در تالش اند تا باآماج حمله اص نمود
انقالبیون چريک فدائی و پیشبرد خط ضد  ای از جمله اسناد ساواک ساخته جھت مخدوش نمودن چھره

  .انقالبی فوق الذکر گام بردارند
با جانفشانیھا و تالش ھای نیرو  باطھدف اصلی رژيم از جعل تاريخ مبارزات مردم ما و قلب حقايق در ارت

رژيم شاه و رسیدن به آزادی دست به فعالیت انقالبی   در جھت سرنگونی50ھای مردمی که در دھه 
 انداختن تاريخ سراسر دروغی که خود ساخته اند نیز در اساس اين است که زدند، و کوشش در جا

ترين انقالبیون و کمونیستھا بدست  با خون پاک باختهجوانان مبارز ما را از گنجینه گرانبھائی از تجربه که 
  .طوالنی تر سازد آمده محروم ساخته و عمر ننگین خود را

 
ای از طرف افراد و  متاسفانه ھمچون ھمیشه به دنبال انتشار اين کتاب شاھد تالشھای مذبوحانه

حقیقی جلوه دھند و دشمن را کاری ت نیروھای معلوم الحالی بوديم که کوشیدند حمله ھمه جانبه
اين عده با . جا زده شود" دلسوز چريک ھا "، "امام زمان گمنام"بیشرمانه تر سعی شد که نويسنده 

چنین برخورد می کنند که خود در توصیف کار چگونگی تاريخ سازی خود نوشته  وزارت اطالعاتی ھائی
بازجوئی ھا مبتنی   که عموما بردر اين کتاب تالش شده تا از میان مجموعه اسناد پراکنده ای": اند

بخوبی بر اين امر آگاه اند که اعترافات  و چون خود" است؛نقشی از سیمای چريکھای فدائی تصوير گردد
اطالعات نادرست می باشد، جھت موجه جلوه دادن اين روش مذموم و  زندانی در زير شکنجه مملو ار

اقارير کسب  اساسا بدون تکیه بر بازجوئی ھا واصطالح تاريخ نويسي، مدعی شده اند که  کثیف در به
مفھوم واقعی آن ھمانا در  که" (در شرايط خاص"شده از سوی نیروھای امنیتی که بقول خودشان 
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. ھر گونه تاريخ نگاری نا دقیق و ناقص می باشد اخذ شده) شرايط بازجوئی و اعمال شکنجه می باشد 
دست چین  ی در زمینه تاريخ نگاری را مورد تائید قرار داده اند بااينکه اين نوآور به اين ترتیب آنھا پس از

پروژه تاريخ سازی خود را  کردن تکه ھائی از بازجوئی ھای رفقای فدائی و برخی گزارشات ساواک،
به رشته تحرير در آورده اند، و بعد ھم با وقاحتی که  پیش برده و بقول خودشان تاريخ چريکھای فدائی را

 امام زمان يعنی امثال الجوردی ھا ، حسین شريعتمداری ھا ،روح هللا حسینی ازان گمنامتنھا از سرب
نقش داشته اند می  ھاو سعید امامی ھا ساخته است از ديگرانی که خود در گوشه ای از اين جريان

  .خواھند که برای تکمیل اين پروژوه پا پیش بگذارند
اعترافات زير شکنجه چه معنائی دارد و  تاريخ نويسی بر اساسبنابراين، قبل از ھر چیز بايد ديد که آيا 

شکنجه را مبنای شناخت يک جريان سیاسی قرار داد؟ دژخیمان وزارت  آيا اساسا می توان اعترافات زير
در ذات  يعنی نويسندگان کتاب به اين سوال پاسخ مثبت می دھند چرا که جنايت و شکنجه اطالعات

وھمینطور کسانی که در بساط رژيم  اساسا اگر آنھا و ھمپالگی ھايشان. ستکثیف آنھا نھادينه شده ا
اما برای ھر انسانی که قلبش برای تحقق . انگیز خواھد بود می رقصند، غیر از اين بگويند تعجب بر

ستم  بديھی انسانھا می تپد ، نمی گويم برای رھائی کارگران و زحمتکشان از سلطه حقوق اولیه و
برابری و آزادی و حقوق اولیه  گويم برای برقراری سوسیالیسم و کمونیسم بلکه تنھا اگرطبقاتي، نمی 

اعترافاتی که در زير شکنجه اخذ شده، عملی غیر  بشر مورد نظر باشد در اين صورت ھم استناد به
در کشور ھای پیشرفته غربی که . ھر گونه وجاھت حقوقی و قانونی است انسانی ،غیر اخالقی و فاقد

رسیدگی و کار  بورژوائی در آنھا حاکم است دادگاھھا نه تنھا چنین اعترافاتی را مبنای مکراسید
زندانی يا فرد مورد اتھام به زور و اجبار  دادرسی خود قرار نمی دھند بلکه بر عکس اگر روشن شود که

رند بلکه قانونا بايد آن اعترافات را به رسمیت نشناخته و کنار می گذا مبادرت به اعتراف نموده نه تنھا
در انگلستان . قرار گیرد که زندانی را تحت فشار قرار داده تا مجبور به اعتراف نمايد تحت محاکمه کسی

که مکالمات ضبط شده تلفنی متھم را به مثابه سند  دادگاھھا حداقل تا کنون به پلیس اجازه نداده اند
 غیر قانونی است اما سربازان گمنام امام زمان باکه استراق سمع خود عملی  به دادگاه ارائه کند چرا

شکنجه ھای دژخیمانی  يعنی در زير" شرايط خاص"وقاحتی که تنھا از آنھا ساخته است، بازجوئی در 
ھا را حقیقت محض و اسنادی قابل  چون حسینی ھا،عضدی ھا،حسین زاده ھا،تھرانی ھا و رسولی

بنابراين کسانی که . را دستمايه تاريخ نگاری قرار می دھند ااتکاء جا می زنند و از آن بیشرمانه تر آنھ
اعترافات را  کنند که بنیان کارشان بر اعتراف زندانیانی قرار دارد که در زير شکنجه اين خود اعتراف می

و حاصل کارشان از ھمان برگ اول فاقد  بیان کرده اند از ھمان گام اول خود را رسوا و بی اعتبار نموده
آنھا را بايد به دلیل چنین گستاخی بیشرمانه ای به محاکمه  تازه خود. ارزش و اعتباری استھرگونه 

سربازان  شناخت بیشتر روش کاربه اصطالح تحقیقی دشمنان مردم، بايد ديد که آيا حال برای. کشید
رف در آنھا و يا بر عکس با دخل و تص گمنام امام زمان به ھمین اعترافات زير شکنجه پای بند مانده اند و

متن بازجوئی ھا تالش کرده اند ھمان تکه ھای بازجوئی ارائه  با قرار دادن برخی کلمات و جمالت در
مخدوش  خود احتیاج داشته اند شکل دھند تا قادر باشند خط ضد انقالبی خود را در شده را آنطور که

شده با توجه به خط فکری  هنگاھی به بازجوئی ھای ارائ. نمودن چھره رزمندگان فدائی پیش ببرند
توجه به شناختی که از شخصیت رفقائی که  حاکم بر چريکھای فدائی و مباحثات جاری در آن و با

گرفته وجود دارد، نشان می دھد که نويسندگان کتاب ھر کجا که  بازجوئی آنھا مورد استناد قرار
در حالیکه   به ھمین دلیل است که آنھا.میل خود تغییراتی در متن بازجوئی ھا داده اند  خواسته اند به

اما ھیچ سندی که بیانگر اين  در طول صفحات کتاب بارھا به بازجوئی رفقای مشخصی استناد می کنند
می توان گفت . بازجوئی آن رفیق قید شده ارائه نمی دھند امر باشد که اين حرفھا و استنادات واقعا در

  کتاب به بازجوئی ھای رفقای چريک فدائی استناد نموده ھیچمواردی که نويسنده که در قريب به اتفاق
امام زمان می باشد و ولی  به خیال آنھا چون نويسنده از سربازان گمنام. سند و دستخطی ارائه نداده

پس " در کشور امام زمان تقلب وجود ندارد:" که فقیه جمھوری اسالمی يعنی خامنه ای ھم گفته است
 باورکند و بپذيرد که حتما نیازی به ارائه سند نبوده است به خصوص که به ی آنھاخواننده بايد به حرفھا

زمان مثل شک در  باور نويسندگان کتاب در مملکت امام زمان شک در معصومیت سربازان گمنام امام
دنیا و چه در آن دنیا عقوبتھای سختی در  وجود خود امام زمان بوده و از جرم ھائی است که چه در اين

 صفحه بازجوئی از 20دشمن برای رفع اين مشکل در پايان کتاب حدود  البته نويسندگان کتاب. ر داردب
موارد ديگری ھم که به  فدائی را درج نموده اند وبا اين کار به خواننده می گويند بايد بپذيری که  رفیق20

نويسندگان کتاب مورد می باشد و بوسیله  آنھا استناد شده حتما عین ھمین مواردی که گراور شده
اما حتی . اتفاقا ھمین ھا نیز به آشکاری مورد تحريف قرار گرفته اند  که البته. تحريف قرار نگرفته است

اشاره شد در ھمین  که عمال نیستند چون ھمانطور که( صفحه را ھم دقیق و مستند بدانیم 20اين  اگر
نويسنده روی ھوا است و به واقع کتاب فاقد  ھمه استناد ھای ديگر)ھا ھم تحريف و جعل صورت گرفته 

نمونه در اين کتاب بار ھا به بازجوئی ھای رفیق شھید بھمن روحی  برای. ھر گونه سنديتی می باشد
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اين کمبود  برای رفع. استناد شده اما حتی يک برگ از دستخط وی در کتاب درج نشده است آھنگران
 بھمن سال 17رفیق بھمن در  می دانیم که.  می شودھمواره به بازجوئی شفاھی رفیق بھمن اشاره

 روزی که نامبرده 7آيا در حدود .شده است  بھمن ھمان سال زير شکنجه شھید24 دستگیر و در 54
جالدان شاه قرار داشته ھیچ مطلبی روی کاغذ ننوشته است؟ اگر  زنده و در زير شکنجه و بازجوئی

خواننده اين  ه ھمان صورتی که قبال اشاره شد انتظارشان ازپس ب. وی ارائه نداده اند ھیچ دستخطی از
  .وی می گويند، بايد بپذيرد از قول" سربازان گمنام امام زمان"است که ھر چه را آنھا يعنی 

اطالعات می باشد تعجبی  ھمچنین بايد دانست که وقتیکه ريش و قیچی دست رذالت پیشگان وزارت
بازجوئی رفیقی ارائه می دھند سند جعلی بوده   به عنوان سندندارد که آنجائی ھم که دستخطی را

برای نمونه برگی که به عنوان . برگ بازجوئی درست کرده باشند باشد، يعنی خودشان برای زندانی
از . است بھروز دھقانی ارائه شده کامال جعلی بوده و تقلبی بودن آن اظھرمن الشمس بازجوئی رفیق

وی نیز در زير برخی از نامه  ز گذشته در سطح جنبش موجود بوده و امضایآنجا که دستخط اين رفیق ا
از جمله دستخط رفیق . اثبات اين جعل سھل تر است ھائی که از او تاکنون چاپ شده قابل رويت است

 از سوی احمد شاملو منتشر می شد ،ماھی سیاه کوچلو دانا که 58سال  بھروز در کتاب جمعه که در
" مرگ او برادرم صمد بھرنگی روايت زندگی و"اھباز منتشر شده است و در کتاب سیروس ط به کوشش

کتابھائی دسترسی ندارند می  کسانی که به چنین. که اسد بھرنگی نوشته است درج گرديده است 
 از سوی چريکھای 1383صمد بھرنگی که در شھريور ماه  توانند دستخط اين رفیق را در پیام فدائی ويژه

ھر کس می تواند با . سايت سیاھکل موجود است نیز مالحظه نمايند  منتشر شده ودرفدائی خلق
شود که  دستخط با آنچه بنام بازجوئی رفیق بھروز دھقانی در اين کتاب چاپ شده متوجه مقايسه اين

بازجوئی برای خود و به نام  نويسندگان کتاب جھت پیشبرد خط ضد انقالبی خود چگونه حتی برگ
در اين مورد مشخص ھمه . رفیق بھروز جا زده اند خته و امضای خود را نیز به جای امضایديگران سا

خود نشان دھند اينکه فدائی ھا می گفتند بھروز قفل سکوت بر لب زد و  ھدفشان آن بوده که به خیال
ای ھای سازمانھ خلق را حفظ کرد و جان باخت دروغ است و گويا کسی نمی تواند در زير شکنجه اسرار

زھی . خود به پلیس خودداری نمايد" اطالعات تمامی"اطالعاتی مقاومت نموده و از دادن به قول اينھا 
  !بیشرمی

بازجوئی رفقای فدائی مورد  با توجه به مطالب فوق با قاطعیت می توان گفت که حتی آنچه به نام
ته تحرير در آمده است و نويسندگان کتاب به رش استناد قرار گرفته بیشتر جعلی و بر اساس تمايل

 منبع موثقی برای اظھار نظر در مورد ديدگاھھا و تاريخ چريکھای فدائی خلق اساسا نمی تواند به عنوان
بودن به اصطالح اسناد ارائه  اين را به خصوص به آنھائی بايد گفت که در جعلی. مورد استناد قرار گیرد
دسته حاکم چه بر سر به اصطالح اسناد سفارت  اينھا فراموش کرده اند دارو. شده شک نمی کنند

بیاد دارند که در آن جريان ھر کس را که می خواستند بد نام کنند با تکیه  حتما خیلی ھا. امريکا آوردند 
عامل امريکا قلمداد می  اسنادی که مثال دانشجويان خط امام آنھا را تکه تکه به ھم چسبانده بودند، بر

از خودی ھاشان اساسا سنديت آن اسناد را زير  از کھنه شدن آن داستان برخیاتفاقا حاال پس . کردند
نويسنده اين کتاب نسبت به چريکھا صحبت " دلسوزی "بیشرمانه از امروز آنھائی که. سوال می برند

را  دچار شعف شده اند الپوشانی می کنند که ساوامای جمھوری اسالمی که اين کتاب کرده و از آن
دانشجوئی جعل کرده و با پخش   ھمان ارگانی است که در يک دوره در روز روشن نشريهتنظیم کرده ،

مھیا کرد و علیرغم اينکه ھمه می دانستند اين  آنھا در دانشگاھھا توجیه دستگیری دانشجويان را
آخر . دانشجويان را دستگیر و شکنجه کرده و به زندان محکوم نمود نشريات جعلی ھستند، بازھم آن

ھای  ھای جمھوری اسالمی است که يکی از آخرين نمونه" کسب و کار"کردن ھم يکی از  جعلسند 
که رسوائی آن ھرگز  آن جعل سند دکترا برای علی کردان ، وزير کشور دولت امام زمان می باشد

  .فراموش نمی شود
ديگری که بايد به آن توجه  جدا از سند سازی ھای وزارت اطالعات و جعلی بودن بازجوئی ھا مسئله

برای خالصی از شکنجه و چه به خاطر گمراه  نمود اين امر است که زندانی زير شکنجه ھمواره چه
برای نمونه در آن سالھا رسم اين . در اختیار بازجو قرار می دھد کردن دشمن اطالعات نادرست و دروغ

از  يش و کور کردن خط ساواک بخشیکسی را که می گرفتند برای عدم افشای نام رفقا بود که ھر
گردن رفیقی می انداخت که قبال  اطالعات و فعالیتھای خود و يا منبع جزواتی که از وی گرفته بودند را به

مجموعه روابط اش نمی توانست از نام رفیق شھیدی استفاده  شھید شده بود و در صورتیکه با توجه به
 فراری است و فعال دست ساواک به او نمی رسد، نام میاز رفیقی که می دانست  کند، در درجه اول

شھره عام و خاص  برای نمونه رفیق عباس مفتاحی که مقاومت اش در زير شکنجه ھای ساواک. برد
در آن زمان فراری بود به عنوان مسئول خود  بود، در زمان دستگیری و تا مدتھا، رفیق چنگیز قبادی را که

حمدزاده که می دانست دستگیر شده است ھم به عنوان رفیق تحت ا نام می برد و ازرفیق مسعود
 در حالیکه بعد ھا روشن شد که خودش يکی از بنیان گذاران چريکھای. برده بود مسئولیت اش اسم
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فريب دشمن بکار می برد،  بنابراين بدون توجه به تاکتیک ھائی که زندانی برای. فدائی خلق می باشد 
چنین کاری تنھا . مبنای تاريخ نويسی قرار داد ھای اسرای يک تشکیالت راچگونه می توان بازجوئی 

است که شکنجه و خشونت ضد انقالبی در ذھنشان نھادينه شده  نشاندھنده اوج حماقت کسانی
 ھر اعتراف زير شکنجه را می توانند به ديگران به عنوان حقیقت محض جا بزنند است و فکر می کنند

  . دارد باشد نیازی به طرح مثا لھای بیشماری که در اين زمینه وجودفکر نمی کنم که ديگر 
کتاب به وفور بکار برده شده است، و  درمورد بازجوئی ھا بايد به رذالت ديگری نیز اشاره کنم که در اين

در تاريخ ھای مختلف و در بازجوئی ھای متفاوت بیان شده،  آن ھمانا قاطی کردن اظھارات زندانی که
بگیريم و فرض  تحريفاتی را که در بازجوئی ھای گراور شده در کتاب انجام شده را ناديده اگر. دمی باش

به بازجوئی رفیق غفور حسن پور اشاره  را بر درستی ادعا ھايشان بگذاريم انگاه می توان برای نمونه
ر، خود گفته نشان داده شود که حسن پور اين کمونیست پیگی  کتاب درج شده تا896کرد که در صفحه 

 ويا در مورد اين رفیق که بزرگترين نقش را در شکل گیری ، سازماندھی و! نیست است که کمونیست
وقتیکه در مقابل  تجھیز گروه جنگل داشته و خونش را ضامن باورھايش کرده چنین جلوه می دھند که

 در خانه اش پیدا شده کتابی که احتماال اين سوال قرار می گیرد که چرا عکس ھای شاه و فرح از متن
ھدف نويسنده از درج اين صفحه روشن است وی . خطاب می کند" اعلیحضرت"شاه را . پاره شده است

  .اصطالح حسن پور را خراب کند در تالش است تا به
در مورد رفیق حسن پور با اين  از آنجا که در اين کتاب چھره ھر رفیق فدائی را به شکلی خراب می کنند

کنند که وی خودش را کمونیست نمی دانسته است و از  ی می خواھند به خواننده چنین القادلقک باز
 نام می برده است چنین برخوردی را در مورد رفیق شھید احمد خرم آبادی نیز شاه و فرح ھم با احترام

و يا به !تندکمونیست نمی دانس کرده اند تا اينطور القاء کنند که از قرار چريکھا خودشان ھم خودشان را
خطاب می " اعلیحضرت"امر را انکار و حتی شاه مزدور را  دلیل بی ارادگی وضعف در شرايط بازجوئی اين

  .کردند
از او سوال می کند که اگر  در برگی که به عنوان بازجوئی از رفیق حسن پور در کتاب چاپ شده بازجو

از اظھار " عالیتھای مضره و کمونیستی ف" علت  نام دوستان خود را نگوئید معنايش اين است که به
من کمونیست نیستم و نبودم و نخواھم " پور در پاسخ می گويد که  حقايق خودداری می کنید و حسن

می باشد  49 آذز سال 23ببینیم که اين پاسخ در چه زمانی داده شده است تاريخ بازجوئی  حال" بود
وظیفه بوده و ھنوزدقیقا  ر زمان دستگیری افسريعنی درست روز دستگیری رفیق غفور حسن پور که د

ھمه تالش اش اين است که ھمه سر نخ ھائی  و. نمی داند که دشمن تا چه حد از وی اطالعات دارد
در چنین شرايطی معلوم است که او نبايد ھم سینه سپر . سازد را که ساواک دارد را شناخته و کور

دستگیر  49 آذر 23طالع رفقا بايد بگويم که حسن پور در برای ا. يک کمونیست ھستم کرده و بگويد من
بھمن ھنوز علنا داشتند  13  تا11شد و رفقای شھر و رابطین کوه که وی آنھا را می شناخت در حدود 

آيا اين خود حد و مدت طوالنی مقاومت اين رفیق را  فعالیت می کردند و ھیچکدام دستگیر نشده بودند
  نشان نمی دھد؟

بنابراين . دشمن انطباق دھد ھر رفیق انقالبی در بازجوئی می کوشد که خود را با اطالعاتبدون شک 
از وی ندارد و يا خود وی از حد اطالعات بازجو بی  احمقانه است که از کسی که ھنوز بازجو، اطالعی

 از در روز اول بازجوئی ھمان برخوردی را داشته باشد که بعدا و پس اطالع است انتظار داشت که
کار در  اما نويسنده کتاب که به دلیل شغل نا شريف اش يعنی. پرونده در پیش می گیرد روشن شدن

است، برای خراب  ناآگاه تصور کرده وزارت جھنمی اطالعات به اين امور آگاه است واما خواننده خود را
  .ای متوسل شده است کردن رفیق حسن پور به چنین ترفند رذيالنه

شکنجه و بازجوئی به کار  را جھت ضعیف جلوه دادن رفیق کبیر مسعود احمدزاده در زيرترفند مشابھی 
از دستگیری اش و در شرايطی که بازجويان  بازجوئی مسعود در اوين که چند ھفته پس. برده اند

اعترافات ديگران قرار داده بودند انجام شده ،در اين کتاب به حساب  ساواک اين رفیق را در جريان
اوائل مرداد  واقعیت اين است که رفیق مسعود در.روز اول و اعترفات وی جا زده شده است وئیبازج

ھای متوالی شکنجه شد اما   بوسیله شھربانی و نه ساواک دستگیر شد و در شھربانی روز50سال 
دند و پشت وی را کامال سوزانده بو. بازجويانش قرار نداد سرسختانه مقاومت نمود واطالعاتی در اختیار

 در زمان شکنجه رفیق مسعود در اتاقی که نزديک اتاق بازجوئی مسعود قرار رفیق حمید توکلی که
می زدند را شمرده بود  يکبار که تعداد شالق ھائی که به وی: داشته محبوس بود بعد ھا در اوين گفت 

چه درجه رذالتی الزم شما خود قضاوت کنید که   شالق به وی زده بودند حاال600تنھا در آن بار حدود 
ضعیف جلوه دھند و بگويند که او شماره تلفن خانه رفیق قبادی را و  است تا چنین رفیقی را فردی

کنند که  اتفاقا در صفحات ديگری از کتاب، خودشان اعتراف می. ديگری را لو داده است آدرس خانه
از اين طريق دشمن به ھیچ   ومسعود شماره تلفن خانه ای را گفته که ماھھا پیش تخلیه شده بوده

گران خود داده که خود می دانسته در آنجا تله  کس دست نیافته است و آدرس خانه ای را به شکنجه
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به واقع لحظه ای به اين بینديشید که اين رفیق بايد از چه جسارت و  . انفجاری کار گذاشته شده بوده
تله مرگ   زير شکنجه ھم دشمن را به سویو اراده انقالبی قوی ای برخوردار باشد که در شجاعت

  .ھدايت می کند
بازجو قرار داده است و يا حتی  نويسندگان کتاب با درج اطالعاتی که ادعا می شود فالن رفیق در اختیار

نوشته ممکن است جعل و دروغ باشد می کوشند  چاپ اظھار پشیمانی رفیقی که اساسا خود آن
بنابراين اجازه دھید که از زاويه ديگری ھم به . خود را پیش ببرند یرفقائی را خراب و خط ضد انقالب

انقالبی را به  تااين موضوع ھم روشن شود که نمی توان شخصیت يک. زير شکنجه بپردازيم بازجوئی
تجربه نشان داده است که . نمود ھیچ وجه در محدوده چگونگی مقاومت او در زير شکنجه خالصه

برخی سرسختانه می . شکنجه از خود بروز می دھند مختلفی در مقابلمبارزين عکس العمل ھای 
آنھا سپس . بازجو مجبور شود گوشه ھائی از اطالعات خود را باز گو نمايد ايستند و چیزی نمی گويند تا

اذيت و آزار  برخی در زير فشار شکنجه و برای خالصی از. ھمین چارچوب بازجوئی پس می دھند  در
دوران بازجوئی گر چه يکی از حوزه ھائی  اما.اطالعاتی در اختیار بازجو قرار می دھندشرايط بازجوئي، 

دارد اما تنھا عامل نبوده و نبايد و نمی توان شخصیت يک  است که در شناخت ھر انقالبی اھمیت
ه عھد چون تجربه نشان داده که رفقائی که در جريان بازجوئی از. اين عامل سنجید انقالبی را صرفا با

دو باره روحیه خود را باز  کامل شکنجه بر نمی آيند و تا حدی ضعف نشان می دھند در خیلی از مواقع
دارد مثل دادگاه و زندگی جمعی در زندان و يا پس از  يافته و در پروسه ھای بعدی که زندانی در پیش

اگر کسی می  بنابراين. کنندقاطعانه به مبارزه ادامه داده و از باور ھای خود دفاع می  آزادی از زندان،
در . مبارزاتی وی را در نظر بگیرد خواھد درکی عینی و واقعی از يک مبارز داشته باشد بايد کل پروسه

که در بازجوئی در لحظاتی مقاومت مورد انتظار را نداشته اند  اين صورت خواھد ديد که چرا برخی از رفقا
دفاعیاتی  و تبديل نمودند در حالیکه می دانستند که چنینرژيم را به صحنه محاکمه خود ا بیدادگاه ھای

در نظر گرفت که افراد را بايد در پروسه  بنابراين ھمواره بايد اين درس را. نتیجه ای جز اعدام در بر ندارد
  .به شناختی واقعی از آنھا دست يافت فعالیت و زندگیشان در نظر گرفت تا

است که نويسنده می  ن جھت خراب کردن انقالبیون اينيکی ديگر از شگرد ھای کثیف کتاب دشم
رفقا برای نجات جان خود اظھار پشیمانی  کوشد با چاپ نامه ھائی به خواننده اطالع دھد که برخی از

بر فاکتھای غیر قابل انکارنشان داده ايم که اسناد ادعائی درج شده  گرچه ما تا کنون با تکیه. کرده اند
ساخته  ديت بوده و نويسنده ھر کجا الزم داشته جھت پیشبرد خط خود سندیدشمن فاقد سن در کتاب

نابدل و مناف فلکی بايد با قاطعیت  يا جعل کرده است، اما در رابطه با رفقا احمد خرم آبادی ،علیرضا
بیدادگاه ھای شاه چنین اظھار پشیمانی ھائی کرده بودند، ھرگز  تاکید کنم که اگر چنین رفقائی در

را مورد  در آن سالھا تنھا کافی بود که فردی انقالب سفید شاه و اصالحات ارضی. شدند  نمیاعدام 
بماند به اينکه کسی . شود تائید قرار دھد تا از تخفیف ھای اساسی در مدت محکومیت اش برخوردار

! محکومیت وی تخفیف قائل شوند اعدامش ھم بکنند ولی به جای اين که در. نامه پشیمانی بنويسد
سازيھائی کوچکترين تاثیری در خدشه دارکردن نام اين رفقا نمی تواند  بنابراين چنین تھمت ھا و سند

به زنده بودن رفقائی  اتفاقا غرض ورزی نويسندگان کتاب را در قبال رفیق مناف فلکی با توجه. کند ايجاد
ناف در بیدادگاه شاه يعنی دفاع ايدئولوژيک م که با وی در يک دادگاه محاکمه می شدند و شاھد زنده

 و يا. زحمتکشان در مقابل رژيم شاھنشاھی بودند به وضوح می توان نشان داد دفاع از منافع کارگران و
به برخورد قھرمانانه اين  بايد در مورد رفیق علیرضا نابدل توضیح داد که چگونه نويسنده حتی اشاره ای

طبقه سوم بیمارستان شھربانی به بیرون پرتاب کرد  زرفیق که برای ندادن اطالعات به دشمن خود را ا
جالب است توجه کنیم که در کتاب . سعی در خراب کردن چھره او می کند نمی کند ولی به ھر ترتیبی

) زيارتی(روحانی از طرف وزارت اطالعات تحت نام سید حمید" نھضت امام خمینی"به نام  ديگری که
اجازه دھید توجه . تالش شده است ردن رفیق احمد خرم آبادینامی منتشرشده است باز برای خراب ک
در سندی که به عنوان گزارش ساواک در . اطالعات جلب کنم شما را در اين مورد به سند سازی وزارت

آخرين  در مرحله"در دادگاه " مجتبی خرم آبادی"مزبور چاپ کرده اند آمده است که   کتاب1223صفحه 
توجه کنید گزارش ساواک در  . نمود" ت به شاھنشاه آريامھر و میھن اعالمدفاع وفاداری خود را نسب

" . مجتبی خرم آبادی "وزارت اطالعات نوشته شده  مورد احمد خرم آبادی است اما در به اصطالح سند
 ھنگامیکه رفیق احمد خرم آبادی در بیدادگاه رژيم شاه محاکمه می شد آزاد در حالی که مجتبی در

از آنجا که مجتبی بعد  .  ھیچگونه ارتباطی با چريکھای فدائی خلق زندگی خود را می کردبوده و بدون
نابرابر شھید شد روشن است که سند   دريک درگیری52ھا به جنبش مسلحانه پیوست و در سال 

اطالعات باشند، به اشتباه نام مجتبی را به جای نام برادرش  سازان که الزاما بايد از ماموران وزارت
 چنین اشتباھی از ساواک نمی توانست سر بزند که نام احمد خرم آبادی که در نوشته اند وگرنه

حال که دو برادر شھید  اين اشتباه سربازان گمنام امام زمان است که.حضورش بود را مجتبی قید کند
ورد از سند آيا ھمین م. جای ھم بکار برده اند شده اند در سند سازی خود نام آنھا را به اشتباه به
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اظھار ندامت ھای ادعا شده در کجا و بوسیله چه کسانی جعل شده  سازي، خود بیانگر آن نیست که
آبادی را خراب  اينکه چرا دژخیمان وزارات اطالعات اينقدر اصرار دارند که نام احمد خرم است؟ در مورد

رفیق عزت غروی نوشته است مادرش  کنند ھم بايد دانست که نامه ای که رفیق احمد خرم آبادی برای
با احساس ترين وموثر ترين نامه ھائی بود که در جلب  در آن سالھا درسطح جنبش توزيع شده و يکی از

 حال کتاب دشمن می کوشد با چھره ای که از احمد خرم آبادی. مسلحانه موثر بود نظر مردم به جنبش
غروی و جلب وی به   برای گول زدن مادرمی سازد اين نامه را جعلی و کار خودچريکھای فدائی آنھم

برنامه ھويت برای بی ھويت کردن مبارزين  اين بی شرمی تنھا از سازمان دھندگان. سازمان جلوه دھد 
گفت که نام پر آوازه اين رفقاھرگز از ياد ھا فراموش نشده و چنین  اما در ھمین جا بايد. ساخته است 

ھا را  ردھای انقالبی شھدای ما در مقابل دشمنان تودهمذبوحانه ای ھرگز عظمت بر خو تالشھای
 .و شکنجه نخواھد داشت خدشه دار نخواھد ساخت و جز رسوائی ھر چه بیشتر حاصلی برای رژيم دار

 
می کوشند تاريخ چريکھای  در خاتمه الزم است با تاکید بر تالش مذبوحانه نويسندگان کتاب دشمن که

جريان در تغییر فضای سیاسی جامعه در آن سالھا ی   و انقالبی اينفدائی خلق را تحريف و نقش بزرگ
را کمرنگ و مخدوش سازند به کسانی که آن کتاب را کاری تحقیقی  سیاه سلطه ديکتاتوری سلطنت

چشم  گفت که شما با کار تحقیقی خواندن دروغھا و اراجیف وزارت اطالعات خاک به جلوه می دھند
نشان می دھید که جز در  بايد به آنھا گفت که شما بار ديگربه ھمگان. جوانان اين مملکت می پاشید

ھر چند که البته از کسانی که . نمی داريد جھت طوالنی تر کردن سلطه ديکتاتوری حاکم گامی بر
قدرت حاکم بودن نقشی ندارند، اين رذالت امری طبیعی و بديھی  ھمواره نشان داده اند جز پابوس

 ين تالش ھای مغرضانه، جوانان ما به خوبی می دانند که اساس کار دستعکس ا اما بر. است 
آنھا تاريخ نويسی برای  اندرکاران وزارت اطالعات در اين کتاب نه انجام يک کار تحقیقی است و نه قصد

تا با تحريف تاريخ مردم ما از طريق جعل تاريخ  چريکھای فدائی خلق می باشد، بلکه آنھا در تالش اند
 ساخته شده خود را به مردم قالب کرده و جوانان را از ھر گونه مبارزه ای فدائی خلق، تاريخچريکھ

  .راه آينده گردد انقالبی و ھر گونه کار تشکیالتی باز دارند و اجازه ندھند که گذشته چراغ
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