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  محمد رضا شالگونی
 

 "سربازان گمنام امام زمان"پرده ای دیگر از چشم بندی های 
 
 
  هرگز نميرد آن که دلش زنده شد به عشق "
 

   " ثبت است بر جریده عالم دوام ما
 )حافظ(        

 
                  

" ١٣٥٧ين کنش ها تا بهمن خلق، از نخست چریک های فدایی"کتابی که دستگاه اطالعاتی جمهوری اسالمی تحت عنوان 
 جز معرفی زیرا این کتاِب حجيم عمًال چيزی نيست. تبليغاتی عجيب و سوال برانگيزی است منتشر کرده، به یک لحاظ، کار

ظاهرًا نویسنده یا نویسندگان کتاب چنان در . شاهنشاهی چریک های فدایی خلق به روایت بازجویی ها و گزارشات ساواک
گاهی به نظر می رسد آنها حتی  .اند اند که خود عمًال به راوی امانت دار ساواک تبدیل شده ساواک فرو رفته های البالی پرونده

 های اند و از دنيای فکری و اجتماعی مارکسيست های ایرانی دهه چيزی نخوانده های ساواک برای نوشتن این کتاب جز پرونده
   :گاه کنيدمثًال به این تکه ن. دانند چهل و پنجاه چيزی نمی

 
مائو، . این اختالفات ظاهرًا وجهی ایدئولوژیک داشت . ميالدی، اختالفات چين و شوروی از پرده بيرون افتاد١٩٦٠در اوایل دهه "

که ناسيوناليزم  کمونيست شوروی را تجدید نظر طلب می خواند و متقابًال خود نيز متهم می شد استالين، رهبر وقت حزب
ص ." ( لنينيسم را مورد حمله قرار داده است–عام مارکسيسم  سيستی در آورده و از این طریق اصولچينی را به لباس مارک

٥٨)   
 

خسين دختران معاویه بودند که آنها را در مدینه گرگ  خسن و"این جمالت آدم را به یاد حکایت آن مردی می اندازد که گفته بود 
ها پيش از آن که  قرن بيستم خبر داشته باشد می داند که استالين سالدرشت ترین تيترهای تاریخ  کسی که فقط از". خورد

الاقل در سطح بحث (و مائو با استالين دعوا نداشت؛ بلکه  مرده بود) ١٩٥٣در سال (اختالفات چين و شوروی علنی بشود، 
تجدیدنظر طلبی رهبران  استالين زدایی در شوروی دوره خروشچف معترض بود و آن را یکی از مظاهر به) های ایدئولوژیک

   .شوروی می ناميد
 

یک جانبه بر منابع ساواک برای چيست؟ آیا حکومِت امام  بنابراین خواننده کتاب با این سوال ناگزیر روبرو می شود که این تکيه
، جز منابع ساواک افزایش است نویسان و تاریخ پردازانش که از برکت پول نفت، شمارشان هم دائمًا در حال زمان با انبوه تاریخ

 آتش"به نظر من، این کتاب نقش . ندارد؟ چنين چيزی بسيار بعيد می نماید چيزی برای گفتن درباره چریک های فدایی خلق
تصادفی . جيره خور با خيال راحت وارد عمل شوند را به عهده دارد که مواضع دشمن را می کوبد تا بعدًا تاریخ پردازان" تهيه

توضيحات دیگرانی که  اميد است این اثر که قطعًا آخرین روایت نخواهد بود، با: "می گوید (٢٣ در ص(کتاب نيست که پيشگفتار 
   ".تکميل گردد اند، ای از این جریان نقش ایفا نموده خود در گوشه

 
ی، یکی از حتی در دموکراسی های ليبرال همه جا و) و نه فقط تاریخ نویسی سياسی(فراموش نباید کرد که تاریخ نویسی 

 های ليبرالی، در مقابل بوق و کرنای منتهی در دموکراسی. پيکارهای سياسی است ترین محورهای مهم ترین و ایدئولوژیک
مثًال کسی که در امریکا مجال و توان . دارد دستگاه های ایدئولوژیک حاکم، الاقل امکان تاریخ نویسی آلترناتيو هم وجود

مراجعه کند ) زین نوشته هاورد" (تاریخ مردم ایاالت متحده"آزادانه می تواند به کتابی مانند  جستجوی حقيقت را داشته باشد،
اما در کشوری . چه خبری بوده است" دموکراسی گستری"برای  تا دریابد پشت صحنه پيکار تعطيل ناپذیر طبقه حاکم امریکا

کنند جالی وطن کند،  مجبورش می اشاره بکند،" ترکان جوان"کسی جرأت کند مثًال به قتل عام ارمنی ها توسط  مانند ترکيه اگر
 و ما در ایران گرفتار حکومتی هستيم که در مقایسه با آن، حتی. ادبيات باشد حتی اگر تنها برنده جایزه نوبل کشور در

می خمينی کسی مثًال زندگی نامه رس در جمهوری اسالمی کافی است. کند کماليسم ترکيه چشم اندازی رویایی جلوه می
 ای به جنایات شيخ فضل اهللا نوری در سرکوب آزادی خواهان جنبش مشروطيت اشاره یا خامنه ای را زیر سوال ببرد یا حتی

چنين حکومتی نه . و حبس طوالنی محکوم شود بکند، تا به طور کامًال رسمی و قانونی، به اتهام توهين به مراجع، به شالق
تاریخ معاصر  بزرگ ترین و با نفوذ ترین جریان مارکسيستی یکی از حساس ترین دوره های ارهمی تواند از تاریخ پردازی در ب

درزگيری تاریخ . ساواک شاهنشاهی در باره آن اکتفا نماید  اجتناب کند و نه می تواند به روایت١٣٤٧ – ٥٧ایران، یعنی دهه 
بنابراین جمهوری اسالمی، نمی تواند  .ابر خود قرار می دهدوظایفی است که هر دیکتاتوریِ  ایدئولوژیک در بر یکی از مهمترین

   .تاریخ معاصر ایران تن در بدهد به خالء تبليغاتی، مخصوصًا در حوزه
 

فدایی خلق فعًال مانعی وجود دارد که باید از ميان برداشته  اما بر سر تاریخ پردازی دلخواِه جمهوری اسالمی در باره چریک های
توجه کنيم که چریک  دهه ی پيش از انقالب داشته باشيم، به این حقيقت باید" مشی مسلحانه"رباره د هر نظری که. شود

عمومًا جمع انسان های جان برکفی بودند که بی آن که  های فدایی خلق و سایر گروه های مارکسيست هم سو با آن،
برخاسته بودند و   خفه کننده ی شاهنشاهیحتی پيروزی سریع داشته باشند، عليه دیکتاتوری چشمی به مقام و قدرت یا

کشاند، پيش از هر چيز نفرت  چيزی که آنها را به مبارزه می. باشد همه می دانستند که عمر چریک قاعدتًا نمی تواند طوالنی
 الیه های با همين هویت بود که آنها در ميان و. دیکتاتوری و امپریاليسم بود و سرسپردگی به عدالت خواهی و برابری طلبی از

اند  دارند، هنوز زنده بعالوه بخش بزرگی از کسانی که خاطره جانفشانی آنها را به یاد. یافتند مترقی مردم شناخته شدند و ارج
 به نظر من، مجاهدین خلق آن. دارند آنها، هم چنان یاد آنها را عزیز می و صرف نظر از عقيده امروزی شان در باره شيوه مبارزه

های  تعصبات مذهبی برهانند، در ذهنيت همان الیه علی رغم این که هنوز نتوانسته بودند خود را از چنگ بعضیها نيز،  سال
اسالمی ناگزیر شده به  برای از بين بردن این حقيقت است که دستگاه اطالعاتی جمهوری. گرفتند می مترقی در همان رده قرار

اوًال بازجویی ها و گزارشات ساواک شاهنشاهی را به عنوان اسناد  آنها می کوشند. اسناد ساواک شاهنشاهی متوسل شود
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خلق و البته همه مبارزان کمونيست کشور ما  معتبر جا بزنند؛ ثانيًا به کمک آنها نام و خاطره پرُحرمت چریک های فدایی تاریخی
حتی تشکيالت  شه ی براندازی انقالبی وذهن مردم خراب کنند و باالخره، ثالثًا هر نوع اندی عليه دیکتاتوری شاهنشاهی را در

   .انقالبی مخفی را بی اعتبار و بی حاصل نشان بدهند
 

   دو کلمه در باره اسناد ساواک و صاحبان کنونی آنها
 

اسناد ساواک نخستين چالشی است که با آن روبرو  اند که اعتراض به اعتبار کرده نویسنده یا نویسندگان کتاب پيش بينی می
و ). ٢٠ – ٢١پيشگفتار کتاب، ص  نگاه کنيد به(اند  اعتبار این اسناد را نخستين وظيفه خود قرار داده بنابراین دفاع از. خواهند شد

های  اوليه هر بازجویی ممکن است گمراه کننده باشد، ولی بازجویی چکيده ی دفاعيه شان این است که هر چند مراحل
شونده و یا دیگر افراد گروه و همچنين  روحيات بازجویی... و قابل اعتنایی استحاوی اطالعات دقيق "تفصيلی بعدی  تکميلی و

   ."می یابد که به لحاظ روان شناختی بسيار حائز اهميت است مناسبات بين آنها نيز در آنها بازتاب
 

ید یک نظر اخالقی و ، قبل از هر چيز با گران شود گفت؟ هر نظری در باره ی نتيجه کار شکنجه در باره این دفاعيه چه می
خواه ناخواه  ، ، با هر توجيهی که باشد زیرا بی طرفی در باره شکنجه. نظر شریرانه است انسانی باشد و گرنه ضرورتًا یک
توانند در باره ی کار اسالف خودشان موضعی اخالقی  نمی "سربازان گمنام امام زمان"اما . همدستی با شکنجه گران است

. خودشان هم خواهد بود کنند، زیرا چنين موضعی به طور گریزناپذیر به معنای محکوميت کار و کارکرد مبگيرند و آن را محکو
بعالوه آنها . ساواک و حتی از شکنجه تقریبًا، سخنی به ميان نمی آید تصادفی نيست که در تمام کتاب از توحش شکنجه گران

موجود در اسناد ساواک را زیر سوال خواهد برد؛   اعتبار اطالعاتدانند که هر سخنی در باره شکنجه، الاقل تا حدی، اوًال می
دقيقًا چيزهایی هستند  و این هر دو. روز انسان های زیر شکنجه را در ذهن خواننده تداعی خواهد کرد ثانيًا مقاومت و نيز حال و

در عوض آنها . ليغاتی شان دست یابندکنند تا بتوانند به هدف های تب که نویسندگان کتاب می خواهند از ذهن خواننده پاک
و ارزیابی تحليلی " کارشناسی"اصطالح  می کنند که می خواهند در باره ی ارزش اطالعاتی اسناد بازجویی ها، نظرِ  به وانمود

ار حائز بسي به لحاظ روان شناختی"است که مخصوصًا تأکيد دارند که اسناد بازجویی ها  "کارشناسی"و با این نظر . ارائه بدهند
باشد تا بداند که روان شناسی انسان زیر شکنجه نمی  الزم نيست آدم تجربه ای از بازجویی و شکنجه داشته". اهميت است

خویشتن خویش را پشت  عمومًا هر انسان زیر فشار و سرکوب نقابی به چهره دارد که به دقت می کوشد .تواند قابل اتکا باشد
شکنند ، معموًال خویشتن خویش را بروز نمی دهند، بلکه فقط نقاب  که در زیر شکنجه میحتی انسان هایی . آن پنهان کند
بپوشانند و یا برای هميشه آن را  بعد از مرحله ای آنها ممکن است خویشتن خویش را حتی از خود نيز. می کنند شان را عوض

شکنجه  .کسته اند، جرأت نمی کنند آن را بروز بدهندهایی درهم ش دقيقًا چون انسان دهند؛ یا گم بکنند، اما آن را بروز نمی
هایی نقابدار هستند و مکنونات شان  ها انسان ترین انسان دانند که حتی شکسته آنها نيز می) یا اربابان(گران و همچنين ارباب 

در دنيای سرکوب شده، . ا کنندپيد توانند آرامش اما ناگزیرند آنها را با همان نقاب شان بپذیرند و گرنه نمی .دهند را بروز نمی
البته  ولی(در غالب موارد . که پشت آن نگرانی و ناتوانی شان را پنهان می کنند سرکوب گران نيز نقاب به چهره دارند، نقابی

اطالعات مشخصی را از فرد زیر شکنجه بيرون کشيد، ولی  توان با شکنجه می) تأکيد دارم" نه هميشه"نه هميشه، و روی این 
 -تر و تو قربانی شکنجه پر پيچ زیرا با افزایش شکنجه، دنيای ُنه توی روان شناسی. دنيای درونی او راه یافت ز نمی توان بههرگ
 که مبارزات مردم توانسته است شکنجه را در آنها از حالت روتين خارج سازد و اگر جز این بود، کشورهایی.  توتر می شود-در
آسيب پذیرتر از کشورهایی بودند که شکنجه  بایست از نظر اطالعاتی می) جنایت معرفی کندالاقل در سطح رسمی به عنوان )

نيز  شکنجه فقط به لحاظ اخالقی محکوم نيست، به لحاظ عملی. دانيم که چنين نيست اما می. در آنها یک قاعده است
   .ناکارآمد است

 
در حال حاضر، . استفاده ی گزینشی از این اسناد است  بلکهاما مسأله ی مهم تر نه ارزش اطالعات موجود در اسناد ساواک،

یعنی کليد آنها در  .اسناد فقط و فقط برای دستگاه اطالعاتی جمهوری اسالمی قابل استفاده است اطالعات موجود در این
د یا حتی چه تصميم می گيرند چه چيزی را منتشر یا مخفی کنن است و آنها هستند که" سربازان گمنام امام زمان"دسِت 

نجات این اسناد از دست این کليد  و تا جمهوری اسالمی پا برجاست اميدی به. ببرند یا به اسناد موجود بيفزایند چيزی را از بين
کنند  آنها از ميان انبوه عظيم اوراق بازجویی های ساواک چيزهایی را منتشر می تصادفی نيست که. داران بهشت وجود ندارد

را به مخاطره " مصلحت نظام"تا حدی اعتبار دارد که  حقيقت تاریخی از نظر اینها.  کنند که به کارشان آیدو طوری منتشر می
اسناد تاریخی، واز جمله  با این معيار، طبيعی است که آنها به خود حق می دهند که همه. تقویت کند نيندازد، بلکه حتمًا

چه کردند؛ یا با انبوه مدارک و " النه ی جاسوسی"آنها با اسناد  هفراموش نکرده ایم ک. اسناد ساواک را دستکاری کنند
ساواک نيز هميشه در دست آنها  پرونده های. ی پایان ناپذیر قتل های زنجيره ای و غيرزنجيره ای چه کردند شاهدان رشته

 و حتی مسلمانان غيرمقلد کمونيست ها، مجاهدین، ملی گراها، ليبرال ها نشان دهنده ی ضعف، فساد و بيرحمی عالج ناپذیر
تا بوده چنين بوده و تا هست " نظام"این ". مبارز روحانيت"خواهد بود و گواه رشادت، مظلوميت و شهادت طلبی پيروان " آقا" ِ

به (شود  می" مصلحت نظام"اگر بنا به . معيار بسيار کشداری است" مصلحت نظام"است که  حقيقت این. چنين خواهد بود
دستکاری در . های زمينی را برای هميشه نادیده گرفت تی نماز و روزه را موقتًا تعطيل کرد، چرا نشود حقيقتح) قول خمينی

مخالف  جریان آن"نيست، می شود حتی قانون اساسی خود جمهوری اسالمی را در صورتی که  اسناد ساواک که چيزی
هر گونه شکنجه برای : "و هشتم این قانون می گوید صل سیمثًال ا. باشد، تعطيل یا به طور کامل وارونه کرد" مصالح اسالم

شهادت و اقرار و  اطالع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نيست و چنين گرفتن اقرار و یا کسب
ه در زندان دانيم که شکنج اما همه می." شود قانون مجازات می متخلف از این اصل طبق. سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است

است؟ تردیدی نمی توان داشت که  جمهوری اسالمی در تمام دوره موجودیت این رژیم یک قاعده جا افتاده بوده های سياسی
" مصلحت نظام"ولی با معيار طالیی . شده ی قانون اساسی خوِد آن است عمل جمهوری اسالمی درست وارونه ی اصل یاد

فضای انقالب داغ بود و  هشتم قانون اساسی هنگامی نوشته شد که هنوزاصل سی و: تناقض نيز قابل حل است این
برخالف رژیم شاهنشاهی، در حکومت امام زمان از شکنجه خبری  ایجاب می کرد که به مردم تضمين داده شود که" مصلحت"

ن رفته، شرایط عوض سرشا وقتی خر والیت از پل گذشت و مخصوصًا مردم متوجه شدند که چه کاله گشادی نخواهد بود؛ اما
به قول منتظری در نامه ی (چنان شکنجه و کشتاری راه بيندازند که  ایجاب می کرد که" مصلحت نظام"شده بود، و این بار 

مدون و حتی فراتر از آن، هيچ  از نظر جمهوری اسالمی هيچ قانون. کنند" روی ساواک شاه را سفيد) "به خمينی معروف اش
هر آن چيزی است که در نهایت " مصلحت نظام. "باشد، وجود ندارد" نظام مصلحت"ی مردم به تشخيص آیه و حدیثی که راهنما
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". مصالح اسالم"می شود عينِ   "مصلحت نظام"تشخيص می دهد و وقتی او تصميم اش را گرفت ، " ولی فقيه"یعنی  یک نفر،
 اینها همه.  چند هزار زندانی سياسی را قتل عام کنندکه در عرض چند هفته تصميم گرفت" ولی فقيه "١٣٦٧مثًال در تابستان 

بنابراین نمی توانستند اقدامی عليه رژیم انجام  قبًال با حکم قطعی محکوم به حبس شده بودند و سال ها در زندان بودند و
بود و معموًال به پرونده  هابسيار کوتاهی که سرنوشت اینها را رقم ميزد، غالبًا در باره اعتقادات این بدهند؛ بعالوه مصاحبه های

از رهبران رژیم تاکنون کسی جوابی نداده است، اما از حرفی که یک بار  چرا آنها را کشتند؟. سياسی فردی آنها ربطی نداشت
جمهوری اسالمی "او گفت . زد در باره اعدام شدگان به دست جمهوری اسالمی زده، می شود جواب آنها را حدس خمينی

کسی که : معنای این حرف بسيار روشن است". همه سُبع بودند شته است، آنهایی که کشته شدندحتی یک انسان نک
" مصلحت نظام"یا  تشخيص بدهد که او مخالف جمهوری اسالمی است" ولی فقيه"اسالمی باشد، یعنی  مخالف جمهوری

ده ی جانوران درنده سقوط می کند، حتی بشریت خارج ميشود و به ر ایجاب کند که او این کاره است، خود به خود از جرگه ی
کتاب مورد بحث ما هستند، این  که نویسندگان" سربازان گمنام امام زمان"وظيفه ی ! برای دریدن نداشته باشد اگر دندانی

در کشور استبداد " مصحلت"این . خودشان بدانند" مصلحت"را عين " نظام مصلحت"است که از رعایای ولی فقيه بخواهند که 
به خون خویش / سلطان رأی ُجستن خالف رأی: "قرن ها پيش سعدی در باره ی آن گفته است. ما تاریخی طوالنی دارد ه یزد

   ."بباید گفتن اینک ماه و پروین/ این اگر خود روز را گوید شب است. باشد دست ُشستن
 

   انسان گرفتار در دست شکنجه گران معموًال چه می کند؟
 

که قاعدتًا نظر هر خواننده ای را به ..." فدایی خلق های چریک"محورهای مورد تأکيد نویسندگان کتاب یکی از چشم گيرترین 
بيماری رایجی نيز  اسطوره سازی های دروغين و بيهوده را که اتفاقًا) "به قول خودشان(است که  خود جلب می کند، این

واک، چهره ی چریک فدایی خلق را به عنوان یکی از سا کوشد به کمک اسناد به عبارت دیگر، کتاب می. بشکنند" هست
پذیرد که در ميان  که خود به طور ضمنی می(ایستادگی و فداکاری در مقابل دیکتاتوری شاهنشاهی  شاخص ترین سمُبل های

   .بی اعتبار سازد) مردم سمُبل بسيار جا افتاده ای هم هست
 

بازشناختن اسطوره های مردمی و توضيح منشاء و  ازی بپرهيزد، امابه نظر من هم، تاریخ نویسی علمی باید از اسطوره س
ها اشتباه  جریان مردم ممکن است در شناخت افراد و. از وظایف هر تاریخ نویسی علمی است دليل شکل گيری آنها خود یکی

شرایط خاصی شکل اسطوره های مردمی تحت . ستایند نمی کنند، اما بی دليل قهرمان نمی سازند و هر کسی را بی دليل
فدایی خلق در  چهره ی تاریخی چریک. مردمی بيان آرزوهای مردم و نماد کمال طلبی آنها هستند قهرمانان. می گيرند

نمادهای ایستادگی در مقابل استبداد و نابرابری ثبت شده،  شرایطی در حافظه الیه های مترقی مردم ایران به عنوان یکی از
مردمی را در برابر آن می  د از بيداد و خفقان رژیم شاهنشاهی رنج می بردند؛ ثانيًا هر مقاومتتمام وجو که اوًال مردم با

 بر خود نهاده بودند، جز فداکاری بی ریا و سرسپردگی به انبوه لگدمال" خلق فدایی"ستودند و ثالثًا از زنان و مردانی که نام 
اسطوره "خطری برای خود می بينند و آن را  ر حافظه ی مردم راآنهایی که اکنون این نام نيک د. شدگان چيزی نمی دیدند
کوشند  قبل از هر چيز از دیدن چهره ی خود در آیينه افکار عمومی وحشت دارند و می می نامند،" سازی دروغين و بيهوده

   .سازند شان محروم نسل جوان مبارزان آزادی و برابری را از شناختن نسب نامه
 

که باب طبع (تصوری خيالی از مقاومت  چيست؟ نخست آنها" اسطوره سازی دروغين"ویسندگان کتاب از اما ببينيم منظور ن
 می پردازند، تا با شکستن آن نشان بدهند که چریک های فدایی خلق همه) باشد انقالبی گری سانتی مانتال هم می تواند
باید برای این : "چنين است) ٢١کتاب، ص  يشگفتاردر پ(مقدمه چينی آنها . دادند به محض دستگيری، یک دیگر را لو می
 پس از هر دستگيری، خانه های امن به سرعت تخليه می شدند و یا ضربه ای دیگر پرسش، پاسخی شایسته بيابيم که چرا

هر مقاومت می کردند، خانه های امن بعد از  منظور حضرات این است که اگر چریک ها در بازجویی" به گروه وارد می گردید؟
. واقعی ندارد در این جا آنها عمدًا تصوری از مقاومت القاء می کنند که ربطی به زندگی .دستگيری تخليه یا کشف نمی شدند

   .گرفتار در دست شکنجه گران داشته باشيم برای روشن شدن مسأله باید تصوری واقعی از رفتار انسان مبارز
 

اطالعاتی به بازجو ندهد و در عين حال تا می تواند از  جه این است که هيچترین مسأله ی هر مبارز گرفتار در زیر شکن مهم
رود، بلکه او ناگزیر  بازجو پيش نمی این کار صرفًا با سکوت در مقابل سواالت. الاقل از شدت و تمرکز آن بکاهد شکنجه بگریزد یا

 بازجویی جایی برای بيان مواضع سياسی. ندجواب های انحرافی زیادی را سرهم ک است برای متقاعد یا خسته کردن بازجو،
غالبًا سعی می کند هویت سياسی و اعتقادات خود  فرد زیر بازجویی نه تنها می کوشد اطالعاتی به بازجو ندهد، بلکه. نيست

 صفر شروع غالبًا از اما بازجویی. این منظور گاهی مجبور می شود خود را حتی طرفدار رژیم جا بزند و برای. را نيز پنهان کند
اطالعات . با تکيه بر آنها می خواهد اطالعات بيشتری به دست بياورد نمی شود و بازجو اطالعاتی از فرِد زیر بازجویی دارد که

هر چه ميزان این اطالعات بيشتر  دست بازجو، در کنار شکنجه، اهرم دیگری است برای فشار بر فرد زیر بازجویی و موجود در
 زیرا بازجویی روی سواالت مشخص تری کانونی می شود و. دشوارتر می گردد ن بازجویی برای فردباشد، کور کردن جریا

کلی بازجو نيست، بلکه سواالت مشخص  مشکل اصلی فرِد مقاوم سواالت. بنابراین شدت و تمرکز شکنجه افزایش می یابد
در   سرهم بندی کردن جواب های انحرافی نيز.ها بسيار دشوارتر از اولی هاست دومی اوست، زیرا طفره رفتن از پاسخ به

   .مقابل سواالت مشخص بسيار دشوارتر است
 

حتی در مواردی که بازجو اطالعات . خشن تر است در بازجویی افراد مرتبط با مبارزه مسلحانه فضای بازجویی و شکنجه آشکارا
شود که او قراری با  ، زیرا فرض بر این گذاشته میبازجویی ندارد، از او اطالعات مشخصی می خواهد مشخصی در باره فرد زیر

آنجا که قرارهای اعضای تيم های مسلح کوتاه مدت هستند، هر فرد  و از. رفقای خود دارد و در خانه امنی زندگی می کند
د و بازجو با زمان دار روبرو می شو مبارزه مسلحانه، از همان ساعات و حتی لحظات اول بازجویی با دو سوال مشخصِ  مرتبط با

 و.  ساعت اول، قرار و آدرس خانه ی امن را از او بيرون بکشد٤٨ یا ٢٤همان  کوشد در استفاده از هر شکنجه ی ممکن می
طریق است که او می تواند رفقای خود را از خطر  تالش اصلی مبارز زیر بازجویی سوزاندن این اطالعات حياتی است، زیرا از این

واقعًا طاقت  زیر شکنجه ی بی امان متمرکز روی یک یا دو سوال در چند روز اول بازجویی ت درمقاوم. آنی نجات بدهد
کردن قرارهای من در آوردی، تداوم و تمرکز شکنجه را  فرساست، بنابراین فرد زیر بازجویی غالبًا تالش می کند با سرهم

   .بشکند
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   :د نتيجه می رسيمناگزیر به چن با توجه به نکات ساده ای که یادآوری کردم،

 
تواند حاوی بخش های غلط اندازی باشد که  اوراق بازجویی بسياری از افراد دستگير شده در یک نظام دیکتاتوری می – ١

بازجویی آدرس خانه  در این بخش ها خواهيد دید که فرد زیر. سازشکاری فرد زیر بازجویی است ظاهرًا نشان دهنده ی ضعف یا
دهد یا حتی با لحن تأئيد آميزی از رهبر یا رهبران رژیم سخن می  اسم و مشخصات رفيقی را به بازجو میای، تاریخ قراری یا 

برای به دست آوردن تصویر درستی  .بخش ها ممکن است تصویر کامًال واژگونه ای از فرد زیربازجویی به دست بدهند این. گوید
دریابيد  با دست یابی به همه اوراق بازجویی ممکن است.  او دست یافتاوراق بازجویی از بازجویی فرد مورد نظر، باید به همه

یا هویت سياسی او در آغاز برای بازجو ناشناخته بوده و  که هيچ یک از آن اطالعات در آن تاریخ معين هيچ ارزشی نداشته اند،
واقعی اش، مقاومت   هویت سياسیدشمن حتی خود را طرفدار رژیم جا زده اما بعدًا با معلوم شدن او برای گریز از دست

که انصافًا (بحث ما، ظاهرًا برای خراب کردن نام عباس سورکی  مثًال نویسندگان کتاب مورد. تحسين انگيزی انجام داده است
تيمسار معظم " سپاسگزاری او از  تکه ای از) ترین چهره های مقاومت در زندان های رژیم ستم شاهی بود یکی از درخشان

در  اش اند، که گویا سورکی هنگام آزادی از زندان در یکی از دستگيری های قبلی آورده ) ٦٤در ص (را " زمان امنيتریاست سا
اش و ادامه مبارزه  برای پوشاندن هویت واقعی تردیدی نباید کرد که عباس سورکی آن نامه سپاس را!  نوشته است١٣٣٩سال 

شهادت  و خيلی های دیگر که می توانند(باسی را که من می شناختم ع. نوشته بوده ای که می شناسيم، ی فداکارانه
   .تصورناپذیر بود) فکر می کنم حتی(یک پارچه آتش بود و کنار آمدن با دشمن برایش ناممکن و ) بدهند

 
ازجو، در تاریخ ضرورتًا به معنای اطالعات تازه برای ب در اوراق بازجویی ها هر اطالعات داده شده توسط فرد زیر بازجویی، – ٢

از طریق (کند که می داند قبًال  ممکن است فرد زیر بازجویی صرفًا دارد اطالعاتی را تأئيد می. مربوطه نيست نوشته شدن ورقه
بردن  برای پی. به دست بازجو افتاده است و انکار آنها را بی فایده می داند) رژیم اعترافات دیگران یا اسناد کشف شده توسط

بازجویی سایر افراد هم پرونده دست یافت و تاریخ نوشته  اجرا، باید به کل اوراق بازجویی و حتی گاهی به اوراقبه واقعيت م
است با کروکی روابط  در اوراق آخرین جلسات بازجویی هر فردی ممکن. را به دقت مورد توجه قرار داد شدن هر ورقه بازجویی

ی افراد مختلف، یا تاریخچه ی شکل گيری گروه روبرو بشویم؛ ولی از  ا در بارهه"تک نویسی"افراد مختلف، فهرستی از نام ها، 
اطالعات تازه یا باارزشی به بازجو  اینها نمی شود نتيجه گرفت که فرد موردنظر در تاریخ نوشتن این اوراق داشته هيچ یک از

به   بازجویی های افراد هم پرونده او می توانبازجویی هر فرد و مقایسه آنها با فقط با دسترسی به کل اوراق. داده است می
   .تصور درستی از بازجویی او دست یافت

 
را ضرورتًا ) در پرونده ی افراد مرتبط با گروه های مسلح به ویژه(قرارها، آدرس ها یا اسامی نوشته شده در اوراق بازجویی  – ٣

شکنجه برای سوزاندن تاریخ  نحرافی باشند که فرد زیرممکن است آنها جواب های ا. واقعی به حساب آورد نباید اطالعات
   .قرارها و اطالعات واقعی اش به بازجو داده است

 
از سوزاندن زمان معينی، آدرس خانه ی تيمی را  توانستند بعد اعضای گروه های درگير در مبارزه مسلحانه معموًال می – ٤

بنابراین توجه به تاریخ . کرد ی زمانی مقرر حتمًا خانه مزبور را تخليه خواهندکه اعضای تيم در فاصله  بگویند، زیرا فرض بر این بود
   .اهميت بسيار زیادی دارد یا آدرس قرارِ داده شده در اوراق بازجویی

 
افراد ضرورتًا نظر واقعی فرد زیر بازجویی در باره آن  نظر منفی یا انتقادی بيان شده در اوراق بازجویی در باره افراد مختلف، – ٥

   .شده باشد برای منحرف کردن ذهن بازجو و پنهان کردن اهميت واقعی فرد مورد نظر بيان نيست، بلکه ممکن است
 
. باال، فضای بازجویی و شکنجه را منعکس کنند نباید انتظار داشت که اوراق بازجویی یا گزارشات بازجویان به مقامات – ٦

های فدایی  چریک"مثًال نمونه ی جالب در همين کتاب . گذارند خود به جا نمیاز کارهای  شکنجه گران معموًال سند کتبی
در اول صفحه . عکس آن را نيز در آخر کتاب آورده اند یکی از اوراق بازجویی علی اکبر صفائی فراهانی است که..." خلق

) جنگل(کوهستان   دوستان خود درآقای علی اکبر صفائی فراهانی لطفًا آخرین وضعيت: "چنين است سوالی که از او می شود
مورد مسير این افراد دارید با ترسيم کروکی و مشخص کردن مسير  و قرار الحاق بعدی به آنها و هر گونه اطالعات دیگری که در

   !بوده است؟ آیا فضای بازجویی از فرمانده عمليات سياهکل این قدر مودبانه". فرمائيد مرقوم
 

   "سربازان گمنام امام زمان" رسوای نمونه هایی از تاریخ نویسی
 

فدایی خلق چنان رذیالنه و در عين حال  سند سازی دستگاه امنيتی جمهوری اسالمی برای خراب کردن چهره چریک های
فقط به چند  من در اینجا. موارد آن، یقينًا خواننده این یادداشت را فرسوده خواهد کرد ناشيانه است که پرداختن به تک تک

   .اشاره می کنمنمونه 
 

تالش های نویسندگان کتاب این است که  یکی از چشم گير ترین.  تالش برای بی اهميت نشان دادن جنبش فدایی–الف 
 اهميت و بی ریشه در جامعه ایران نشان بدهند که در مبارزه با دیکتاتوری جنبش فدایی را یک جریان سياسی بی

   :کتاب توجه کنيد  دو نمونه زیر از آغاز و پایانفقط به. شاهنشاهی اصًال به حساب نمی آمد
 
   :پيشگفتار کتاب با این جمالت که ظاهرًا تز تئوریک پایه ای نویسندگان کتاب را بيان می کنند، شروع می شود – ١

 
با اعضاء ساواک و کميته مشترک ضد خرابکاری  اگر بتوان چند عمليات نظامی و یا درگيری های مسلحانه ای که بين مامورین"

پيدایش  ناميد، باید چرایی"  روی داد جنبش مسلحانه١٣٤٩ – ١٣٥٧در خالل سال های  سازمان های مسلح و مخفی را که
به . یا حاکمان مستبد و دیکتاتور خود جستجو کرد این جنبش را در متن مبارزات مردم در برخی کشورها، عليه اشغالگران و

بلکه مارکسيم  ما مارکسيسم را انتخاب نکردیم"ز این سخن منسوب به خليل ملکی که دیگری ا عبارت دیگر می توان ترجمان
عنوان یگانه و یا موثرترین راه برای فائق آمدن بر دیکتاتوری  یعنی انتخاب مشی مسلحانه به. ، به دست داد"ما را انتخاب کرد
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جاذبه های آن این تقليد را پنهان نگاه  ًال تقليدی بود کهکه انتخابی آگاهانه و از سر ناگزیری باشد، رفتاری کام شاه پيش از آن
   ".داشت

 
از خشن ترین دیکتاتوری های جهان، توانست به  اوًال جریانی را که در یکی از خشن ترین دوره های سرکوب و اختناقِ  یکی

ویژه جوانان   مترقی کشور، بهعملياتی خود را حفظ کند و در ميان بخش بزرگی از الیه های مدت یک دهه تداوم تشکيالتی و
 دو سال اول بعداز قيام، به بزرگ ترین جریان –انقالب و یکی  تحصيل کرده، جاذبه ی انکار ناپذیری داشته باشد و در گرماگرم

شدن مسأله کافی  برای روشن. کشور تبدیل شود، نمی شود جریانی بی اهميت و وارداتی قلمداد کرد سياسی غيرمذهبی
روحانيت حاکم محسوب می شوند و تاریخ پردازان جيره  ایی را با دو جریان مسلحانه ی مذهبی که سوگلیاست جنبش فد

. هستند" موتلفه اسالمی هيأت های"و " فدائيان اسالم"منظورم . کتاب ها پرداخته اند، مقایسه کرد خور رژیم در ستایش شان
ک های مالی شبکه های سنتی بازاریان مذهبی برخوردار بودند و کم هر دو گروه از چتر حمایتی بخشی از دستگاه مذهب و از

به مراتب بازتری فعاليت می  در شرایط سياسی) یعنی دوره فعاليت چریک های فدایی خلق(دهه پيش از انقالب  در مقایسه با
که  اما می دانيم. عی زمان خودبودند و در ارتباط با سنتی ترین الیه های اجتما کردند و البته که هر دو پدیده های غيروارداتی

ی  مانده هایش هنوز به تاریخ مبارزه که باقی" هيأت های موتلفه اسالمی"مخصوصًا . هر دو به سرعت متالشی شدند
 آن در نظام والئی به امتيازات بی حسابی دست یافته اند، گروهی بود که فقط مسلحانه گروه شان می نازند و از برکِت

دهها نفرشان دستگير شدند و تمام شبکه   مسلحانه واحد دست بزند و در فردای ترور حسنعلی منصور،توانست به یک اقدام
   .شان از هم پاشيد

 
مبارزه مسلحانه چریک های فدایی خلق،  ثانيًا معلوم نيست دليل نویسندگان کتاب در وارداتی و تقليدی معرفی کردن

عميق  اگر مارکسيسم را علی رغم ریشه های. نه با شرایط خاص ایرانمبارزه مسلحا مارکسيسم آنهاست یا نامناسب بودن
ترین جنبش های زحمتکشان این کشور، وارداتی بدانيد، با  اش در تاریخ یک صد سال اخير ایران و نفوذ غيرقابل انکار آن در مهم

ضدگلوله ی صددرصد وارداتی سوار  بنزآیا می شود اتوموبيل های . خيلی چيزهای دیگر را هم وارداتی بدانيد همان معيار باید
 کمک تکنولوژی الکترونيک صددرصد وارداتی آموزش داد و برای رخنه کردن به را به" حوزه های علميه"شد؛ مطالب عهد بوقی 

استفاده کرد؛ و در همان حال جهانی ترین  خصوصی ترین بخش زندگی مردم از وسائل جاسوسی الکترونيک صددرصد وارداتی
خواندن مبارزه  اما اگر دليل نویسندگان کتاب، در تقليدی! پدیده ای وارداتی قلمداد کرد؟ انقالبی دوران معاصر رااندیشه 

با شرایط خاص ایران باشد، باید دید معيار آنها برای این  مسلحانه ی چریک های فدایی خلق، ناسازگاری این شيوه ی مبارزه
با َبه َبه و َچه َچه،  را" هيأت های موتلفه اسالمی"و " فدائيان اسالم"انه ی می شود مبارزه ی مسلح ارزیابی چيست؟ آیا

  همان حال مبارزه ی چریک های فدایی خلق را تقليدی و وارداتی دانست؟  ی اصيل برآمده از دل مردم معرفی کرد و در مبارزه
فدائيان "مثًال مبارزه ی مسلحانه ی  .اهد کردباره ی شرایط زمانی متفاوت نيز تز تئوریک حضرات را بی اعتبارتر خو بحث در
 سياسی نسبتًا بازی وجود داشت و راه مبارزه ی سياسی به ویژه برای جریان های به دوره ای تعلق دارد که فضای" اسالم

ت، با مبارزات دکتر مصدق برای ملی کردن صنعت نف مذهبی نه تنها باز بود، بلکه دربار پهلوی از ترس جنبش توده گير چپ و
شان را به وحشت  و حاميان روحانی" فدائيان اسالم"اما چيزی که در آن شرایط، . همه جانبه بود دستگاه روحانيت در ائتالفی

و تقویت جنبش عمومی آزادی خواهانه و ضدامپریاليستی  می انداخت، چشم انداز گسترش جنبش طبقاتی کارگران و دهقانان
و . مسلحانه می کشاند  ميدان مبارزات سياسی توده ای بود که آنها را به سوی اقداماتباختن در ترس از. مردم ایران بود

   .بود" تروریستی"کلمه  درست به همين دليل، اقدامات آنها به دقيق ترین معنای
 
   :و در پایان کتاب، خواننده با این پاراگراف روبرو می شود – ٢

 
 بهمن، در حالی که ١٩روز . پای می فشردند آنان کودکانه بر خواست های خوددر ماه ها و حتی روزهای پایانی رژیم پهلوی "

گوشه ای  دولت مهندس بازرگان راهپيمایی گسترده ای انجام دادند، چریک های فدایی در همه اقشار جامعه در تأئيد و حمایت
 بهمن، در حالی که زدو خورد ٢١روز شنبه . گرامی بدارند از زمين چمن دانشگاه تهران گردهم آمده بودند تا واقعه سياهکل را

شده بود؛ و مردم به  از یک سو، و افراد گارد شاهنشاهی از سوی دیگر، از نيمه های شب گذشته آغاز بين مردم و همافران
مطلق، در کنجی از زمين چمن دانشگاه تهران، در حالی که  چریک های فدایی خلق در تنهایی... سرعت مسلح می شدند

   "..!"کنيم ایران را سراسر سياهکل می: "خود را با مردم قفل زده بودند، شعار می دادند رهای ارتباطتمامی د
 

 هنوز آن قدر زیادند و مستندات ١٣٥٧بهمن  خوشبختانه شاهدان عينی آن روزهای حساس. اما این یک دروغ گوبلزی است
قبل از همه  رونه نشان دادن حقایق مربوط به آن روزها،انبوه است که هر تالشی برای وا صوتی و تصویری آن حوادث چنان

حقيقت این است که شعار سياهکل در آن روزها، قبل از . گذارد را به نمایش می" سربازان گمنام امام زمان"چهره رسوای خوِد 
س افتادن سالح به دست از تر ای بود، چيزی که انبوه مردم آن را می خواستند و روحانيت قيام مسلحانه توده هر چيز دعوت به

 ميان همافران و گارد شاهنشاهی حادثه ای بود که کامًال خارج از کنترل درگيری مسلحانه. مردم، با آن مخالفت می کرد
 بهمن بسيار ٢٢در تبدیل آن درگيری به قيام  طرفداران خمينی صورت گرفت و انصافًا نقش سازمان فدایی و سایر نيروهای چپ

حتی بعد از آن  بلکه) که علی رغم مخالفت آنها، از پائين مشتعل شد(او نه تنها قبل از قيام  مينی و نزدیکانو خ. چشم گير بود
 سه شب بعد از قيام، -کردند، تاجایی که دو  پنهان نمی نيز ناراحتی خود را از افتادن سالح به دست مردم به هيچ وجه

   .قلمداد کرد افتادن سالح به دست مردم را توطئه امریکا،  سخنانی در تلویزیون سراسری هاشمی رفسنجانی ضمن
 
اما . اند خلق از هيچ تقلبی روی گردان نبوده نویسندگان کتاب برای سندسازی عليه چریک های فدایی.  ادعاهای بی سند–ب 

به عنوان نمونه . پيداست ، ندا اند که رِد تقلب حتی در کتابی که خود سرهم بندی کرده انجام داده گاهی این کار را چنان ناشيانه
   :فقط به چند مورد زیر توجه کنيد

 
امنيتی می خواسته از خانه تيمی در تهران نو فرار  که حميد اشرف وقتی در زیر آتش نيروهای) ٦٤٥در ص (ادعا می شود  – ١

کشت؛ تا مبادا   به سرشاناز فرار، ارژنگ و ناصر شایگان شام اسبی را با شليک گلوله هایی در آخرین لحظات پيش"کند، 
   ."اطالعاتی به دست ساواک و کميته مشترک بيفتد  ساله،١٣ و ١٢گرفتار شوند و از طریق آن دو کودک " زنده"
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روایت خودشان آمده است که حميد اشرف تنها فردی بوده  حتی در. اما آنها در باره راوی و شاهد این ماجرا چيزی نمی گویند

را نداشت که با روایت  حميد اشرف شجاعت آن"می گویند که ) ٦٤٦در ص (و باز خوِد آنها . در می برد که از آن خانه جان به
؛ یعنی می "، این جنایت را به نام خود ثبت کند"جنگ چریکی در ایران پاره ای از تجربيات"صادقانه ی این واقعه در جزوه ی 

سربازان "هاتف غيبی حقيقت ماجرا را به  اچار باید بپذیریم که اگرن. که حميد اشرف منکر قتل آن دو کودک بوده است پذیرند
اما . دهند آنها به استناد گزارش ماموران ساواک چنين جنایتی را به حميد اشرف نسبت می خبر نداده باشد،" گمنام امام زمان

چون . ک معصوم را کشته استحميد اشرف آن دو کود همه قراین حاکی از آن است خوِد ماموران ساواک نيز ندیده اند که
با هالوگری تمام فرض  حتی اگر(جنازه آن دو کودک رسيده اند که حميد اشرف فرار کرده بوده و آنها  ظاهرًا آنها هنگامی بر سر

یعنی روشن . حدس زده اند که او قاتل آنها بوده است) الاقل بپذیریم که کنيم که منافعی در تحریف ماجرا نداشته اند، باید
ماموران امنيتی رژیم شاهنشاهی  که صحنه ی قتل شاهد عينی نداشته، بلکه تنها مبنای روایت، حدس و ارزیابی تاس

ارژنگ و  آیا آنها دليلی داشتند که. آتش گرفته و الاقل چهار نفر را کشته بودند است، یعنی دقيقًا همان کسانی که خانه را زیر
. دليل فنی نداشتند، اما انگيزه نيرومند برای دروغ پردازی، چرا ها کشته نشده اند؟ نه،ناصر شایگان زیر رگبار گلوله های خود آن

در رژیم " سربازان گمنام امام زمان" عنوانی که به همتایان" (حافظان جزیره ثبات"این که دو کودک معصوم با آتش  زیرا اعالم
 ژیم، ضربه بسيار مخربی بود؛ و برعکس نسبت دادناند، برای چهره بزک کرده ر به قتل رسيده) شاهنشاهی داده می شد

ی شورش عليه رژیم شاهنشاهی  که در آن هنگام شاخص ترین چهره" کمونيست بيرحمی"قتل آن دو کودک معصوم به 
پس می بينيم که حتی اگر از . قلع و قمع مخالفان رژیم بازتر می کرد را در" حافظان جزیره ی ثبات"شد، دست  محسوب می

اما برای نویسندگان . ساواک باشد نه حميد اشرف وقی نيز به ماجرا نگاه کنيم، قاعدتًا بار اتهام باید بر دوش مامورانحق نظر
زیرا اگر اصل  .دارند" حميت رسته ای"چرا؟ به خاطر این که نسبت به ماموران ساواک احساس  .کتاب همه این ها بی معناست

پرونده قتل های زنجيره ای و مشابهات بی پایان آن . خالی می شود زیر پای خودشان نيزبرائت ماموران امنيتی زیر سوال برود، 
   .والیت می خوابد "ستون خيمه ی"بياورید که اگر اعتبار روایت خوِد حضرات زیر سوال برود،  را به یاد

 
 را افشاء کرده، بعداز انتشار این ادعای ساواک که سی و چند سال این) فاطمه سعيدی(ضمنًا به یاد بياورید که مادر شایگان 

. بازگو می کند و صراحت تمام، عوض شدن روایت های مختلف ساواک در باره شهادت فرزندانش را کتاب رسوا، بار دیگر با دقت
 بود کشته شده اند و چند روز بعد از ماجرا" درگيری متقابل"در  بنا به شهادِت مادر، ساواکی ها قبًال می گفته اند که بچه ها

روایت ساواک را بر روایت زن مبارزی که  باید توضيح بدهند که چرا" سربازان گمنام امام زمان. "رسوا را جعل کردند که آن روایت
زندان  شاهنشاهی از دست داده و خود در آن رژیم ماه ها زیر شکنجه بوده و سال ها چهار فرزندش را در مبارزه با رژیم

   کشيده، ترجيح می دهند؟
 
چيده اند که گویی او بعد از دستگيری کامًال با بازجویان  طوری گزارشات را) ٦١٤ – ٦٢٠در ص (در باره اعظم روحی آهنگران  – ٢

اما . رفقایش به آنها داده است قرارهایش را گفته وحتی در مواردی داوطلبانه پيشنهاداتی برای دستگيری همکاری کرده، همه
 ماند که اگر او همه چيز را گفته، چرا هيچ کس دستگير نشده؟ نویسندگان کتاب ننده در میبعد از خواندن همه مطالب، خوا

چهارم، پنجم و ششم مرداد ماه، طی ساعات  به گزارش مندرج در اسناد، اعظم روحی همچنين در روزهای: "خود می گویند
". بر نداشت ها برای کميته مشترک نتيجه ای درمختلف برده شد که ظاهرًا هيچ کدام از آن مختلف به محل های قرار در جاهای

داده، قرارهای انحرافی برای سوزاندن اطالعاتش بوده  آیا این نشان نمی دهد که همه قرارهایی که اعظم روحی آهنگران می
دن چهارده بعداز گذران که نویسندگان کتاب می دانند که اگر دو کلمه صریح در باره مقاومت زنی که است؟ اما حقيقت این است

بنویسند، بسياری از رشته های شان در باره چریک های فدایی خلق پنبه  ماه در زیر شکنجه و بازجویی، تيرباران شده است،
   .شد خواهد

 
او در حين دستگيری زخمی شده و بعدًا در  در باره دستگيری حبيب مومنی با نقل گزارش ساواک گفته می شود که – ٣

می  مومنی پيش از مرگ، در حالی که دوره نقاهت خود را سپری"یادآوری می کنند که  و بعد. تبيمارستان در گذشته اس
نفر دیگر اجاره کرده بود، در اختيار مامورین   که به اتفاق دو٢٦٧کرد؛ آدرس خانه تيمی خود را در قلعه حسن خان، پالک 

که آیا حبيب مومنی  خواننده این سطور می ماند". ه یافتندخانه مراجعه کردند؛ آنجا را تخليه شد وقتی مامورین به آن. گذاشت
در حالی که دوره نقاهت خود را سپری "نویسندگان کتاب با آوردن قيد  داوطلبانه آدرس خانه را به ماموران داده یا زیر شکنجه؟

نيست کسی که در حين عجيب  اما آیا. اصرار دارند نشان بدهند که او داوطلبانه اطالعات خود را داده است ،"می کرد
 جنگيده، داوطلبانه اطالعاتش را به آنها بدهد؟ قراین نشان می دهد که او زیر دستگيری دست به اسلحه برده و با ساواکی ها

دهد که او بعد از سوزاندن زمان کافی،  و خالی بودن خانه نشان می. شکنجه آدرس خانه تيمی را به بازجویان داده است
الاقل در نتيجه  زیاد با تن زخمی زیر شکنجه قرار داشته و شاید هم زیر شکنجه جان داده یا نابر این به احتمالآدرس را داده، و ب

 –مجبورند حتی چاله " سربازان گمنام امام زمان"اما  .شکنجه حالش خراب شده و بعدًا در بيمارستان جان باخته است
دليرانه مقاومت  ریک فدایی خلق با تن زخمی در زیر شکنجه ساواکرا صاف کنند تا معلوم نشود چ های گزارش ساواک چوله

   .کرده و اطالعاتش را سوزانده است
 
کنند که او تلفن خانه چنگيز قبادی و  ادعا می نویسندگان کتاب) ٣٩٦ – ٤٠٠در ص (در باره دستگيری مسعود احمدزاده  – ٤
اما خود ". سازد  داشتند در همان بازجویی های اوليه فاش می...مشترکًا با عباس مفتاحی چنين دو منزل دیگر را که هم"

، که وظيفه آن "خيانت"این، با پيش کشيدن بحثی در باره مفهوم  علی رغم. ها تخليه شده بودند کنند که همه خانه اعتراف می
لو دادن خانه و قرار خيانت اگر  گویند به مسعود احمدزاده است، می" خيانت"فضایی مناسب برای چسباندن عنوان  صرفًا ایجاد

  انجام٥٠ / ٥ / ١٠می باشد؛ زیرا وی در پنجمين جلسه بازجویی که در تاریخ  در این صورت احمدزاده نيز خود خائن"،  باشد
ناميدن ضعف در زیر شکنجه " خيانت"در باره  صرف نظر از هر نظری که". سازد ؛ شماره تلفن منزل چنگيز قبادی را فاش می شد

در زیر  "ضعف"، مترادف دانستن  تجربه ی شناخت از بسياری از افراد در چهل سال گذشته که من خودم به(باشيم داشته 
کتاب، با قطعيت می توان دریافت که مسعود احمدزاده  ، از همين گزارش نویسندگان)اشتباه می دانم" خيانت"شکنجه را با 

تاریخ بازجویی یاد  همين. ق کشف خانه های یاد شده دستگير نمی شودزیرا هيچ کس از طری. بود همه اطالعاتش را سوزانده
 ٤٨انواع شکنجه چيزی نگفته، در حالی که احتماًال می توانسته  ترین شده گواه روشنی است که او یک هفته تمام زیر خشن

انند چهره ی مبارزی مانند مسعود نتو می دانند که اگر" سربازان گمنام امام زمان"اما . آدرس خانه قبادی را بدهد ، ساعت بعد
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کردن این  ی شان در سرهم بندی ، تمام پروژه افراد چریک های فدایی خلق را خراب کنند ترین ، یعنی یکی از درخشان احمدزاده
   . صفحه ای برباد رفته است٩٠٠کتاب 

 
 که خود نيز ١٣٥٠دستگير شدگان سال مانده از  همين جا باید یادآوری کنم که تا آنجا که من می دانم همه فدائيان زنده

بعد . می کردند بودند، مقاومت مسعود احمدزاده در زیر شکنجه را نه خوب، بلکه درخشان توصيف ای کرده های دليرانه مقاومت
 در غالب فدائيان دستگير شده) اند با هر طرحی که در نظر داشته) ، بازجویان از تمام شدن بازجویی ها و پيش از شروع دادگاه

نهاد کرده بود که همه  احمدزاده پيش در آنجا مسعود. را برای مدتی در اوین به یک اتاق واحد فرستاده بودند ٥٠تابستان 
بازجویی اش  و خود قبل از همه، جریان. جمع بازگو کنند و به ارزیابی جمعی بگذارند بازجویی های شان را بی کم و کاست، در

، با چنين جرأتی می تواند در مقابل همه  داشته باشد ه کوچک ترین ضعفی در بازجوییآیا کسی ک. را بازگو کرده بود
خلق فقط به خاطر نقش  بازجویی خود را بازگو کند؟ شهرت مسعود احمدزاده در ميان چریک های فدایی ای هایش پرونده هم

شکنجه بود که آن را تکميل کرد و از او چهره مقاومت درخشان او در زیر  برجسته اش در پرداختن تئوری مبارزه مسلحانه نبود،
   .حماسی ساخت ای
 
بهروز دهقانی هنگام . رذیالنه آنهاست گزارش نویسندگان کتاب در باره بهروز دهقانی نيز یکی از سندسازی های – ٥

يان سرراست اما ب. زیر شکنجه بی آن که اطالعاتی بدهد، به شهادت می رسد ، مسلحانه مقاومت می کند و در دستگيری
کنند به خواننده القاء کنند که حتی او نيز  حقيقتی می تواند پروژه نویسندگان کتاب را خراب کند، بنابراین آنها سعی می چنين

تهران بوده و  ، می گویند او اعتراف می کند که رابط شبکه تبریز با)٣٥٣ص (گزارش ساواک  با نقل. کسانی را لو داده است
و نيز می گویند که او . معلوم می شود که خانه تخليه شده است اما در مراجعه به خانه.  را نيز می دهدآدرس خانه امن خود

به این ترتيب، نویسندگان . می شود ای مشترک با اصغر عرب هریسی نيز اقرار می کند، ولی آن خانه نيز تخليه خانه به داشتن
این  که می دانسته به بازجویان می دهد، بی آن که در باره تاریخِ  دادنامنی را  گویند بهروز دهقانی آدرس دو خانه کتاب می

نشان می دهد که بهروز دهقانی در زیر شکنجه  اما تخليه شدن هردو خانه. آدرس، یعنی مهم ترین نکته، چيزی گفته باشند
... فوت ميکند ی در بيمارستان زندانچند روز بعد بهروز دهقان"شکنجه چنان وحشيانه بوده که  و. قرارهای خود را سوزانده است

" قساوت ساواک"آنها حتی از ! بينيد می". نمایان می سازد و گزارش پزشکی قانونی از معاینه جسد، قساوت ساواک را اندکی
روز ها توسط به دادن آدرس خانه ، اما از تاریخِ ) صفحه ای بسيار نادر است٩٠٠چيزی که در سراسر این کتاب ) نيز یاد می کنند

طریق آن  ميان چيزهای به جا مانده، ماموران امنيتی نامه رمزی پيدا می کنند که از در خانه اول، در. دهقانی چيزی نمی گویند
خانه دوم، بعد از تخليه خانه، اصغر عرب هریسی، تحت  به سر قرار حميد توکلی می روند و او را دستگير می کنند و در مورد

در واقع . دستگير می شود و تن از رفقایش برای گرفتن ودیعه به بنگاه معامالتی مراجعه می کند ود تأثير توصيه غيرعاقالنه
حتی اگر . عرب هریسی نتيجه اعتراف بهروز دهقانی قلمداد شود گزارش طوری چيده شده که دستگيری حميد توکلی و اصغر

نتيجه اشتباه و سهل انگاری رفقایی  که هر دو دستگيری، دراز ماجرا را بپذیریم، بی هيچ تردید می توان گفت  روایت خوِد کتاب
   .تخليه کنند و رد پایی از خود بر جای نگذارند افتد که قرار بوده خانه را اتفاق می

 
نيز ) ٨٥٩ص (خسروشاهی به ميان می آید و در پایان کتاب  نام حبيب برادران) ٦٧٦ و ٥٤٠در ص (در کل کتاب فقط دوبار  – ٦

بنابراین خواننده کتاب اگر اطالعی  .دو بار از اطالعاتی صحبت می شود که گویا او به بازجویان داده است و در هر. عکسی از او
 باشد، قاعدتًا گمان می کند که او کسی بوده که جز اطالعاتی که در بازجویی در باره حبيب برداران خسروشاهی نداشته
خسروشاهی برای سوزاندن اطالعاتش، بازجویان   اما می دانيم که حبيب برادران.داده، چيز قابل ذکری در باره اش وجود ندارد

بی تردید او . باخت آنجا با استفاده از فرصت، دالورانه خودش را زیر اتوموبيلی انداخت و جان را سر یک قرار انحرافی برد و در
در تاریخ پيکارهای آزادی زحمتکشان این کشور باقی ثبت است و " عالم بر جریده"یکی از عاشقان پاکباخته ای بود که نام شان 

بپردازند، زیرا گفتن حقيقت در باره ی او به طرح  اما نویسندگان کتاب نياز داشته اند تصویر فوری وارونه ای از او. ماند خواهد
از طریق   کهاین است که علی رغم همه دستکاری ها باز هم از متن خوِد کتاب روشن است و جالب. شان آسيب می زده

   .است داده شده از طرف او چيز به دردخوری عاید ساواک نشده" اطالعات"
 
بارز چریک های فدایی خلق استقالل نظری و  یکی از مشخصات.  تالش برای وابسته نشان دادن چریک های فدایی خلق–ج 

طبيعی است که  بنابراین. مردم نيز همين بودو ضمنًا یکی از دالیل محبوبيت آنها در بين  سياسی آنها از قطب های جهانی بود
) ٦٤٢ – ٦٤٤ص (آنها ادعا می کنند . زمينه خود داری کند دستگاه اطالعاتی جمهوری اسالمی نمی تواند از سند سازی در این

دریافت می کردند که  از دولت ها و سازمان های سياسی کشورهای دیگر کمک های مالی و تدارکاتی که چریک های فدایی
، جبهه خلق )جناح جرج حبش(جنوبی، جبهه خلق برای آزادی فلسطين  این دولت ها و سازمان ها عبارت بودنداز ليبی، یمن"

اتحاد شوروی و کمک های آن اشاره کرده  و باز ادعا می کنند که گویا حميد اشرف در نامه ای به رابطه با". عمان برای آزادی
سازمان های  چقدر قابل اتکاء است و واقعيت ماجرا چه بوده است؛ ثانيًا گرفتن کمک از ااوًال باید دید منابع این ادعاه.است

بلکه گاهی از لوازم اجتناب ناپذیر هر نوع مبارزه مردمی،  انقالبی و مردمی همرزم در کشورهای دیگر نه تنها کار بدی نيست،
محکوم کردن  ای مختلف از هم دیگر، جزمحکوم کردن پشتيبانی جنبش های مترقی کشوره. است مترقی و انقالبی

کردن هر نوع رابطه ای با هر دولتی و تحت هر  و حتی محکوم. همبستگی بين المللی زحمتکشان معنای دیگری ندارد
تحت هر  هر رابطه ای با هر دولتی و. بقا و گسترش جنبش های انقالبی مردمی آسيب بزند شرایطی نيز می تواند به امکان

ی اخير جهان جایی برای تردید باقی نمی گذارد که  نگاهی به تاریخ همين دو سده. ًا به وابستگی نمی انجامدشرایطی ضرورت
دولت ها نمی  بخش مردم در مناطق مختلف جهان بدون بهره برداری از اختالفات و تضاد منافع بسياری از جنبش های رهایی

گيری های چریک های فدایی خلق که علنًا اعالم شده اند و  ها و موضعثالثًا با توجه به سياست . توانستند به نتيجه برسند
ندادند و هميشه از استقالل نظری و  هستند، با قاطعيت می توانيم بگوئيم که آنها هرگز به هيچ قدرتی امتياز قابل بررسی هم

فدایی  این خط استقالل چریک هایقاطعيت می توان گفت که دقيقًا کنار گذاشته شدن  و باز با. سياسی خود پاسداری کردند
انقالب بود که به فاجعه ی پيروی آنها از سياست اتحاد  سازمان فدایی در دوره بعداز" اکثریت"خلق از قدرت های دیگر توسط 

تماس با بعضی سازمان  رابعًا اگر چریک های فدایی خلق را صرفًا به خاطر. جمهوری اسالمی انجاميد شوروی در حمایت از
همه آنهایی که . آشکارا از آنها وابسته تر بود" حضرت امام خمينی" ياسی و دولت ها، وابسته بدانيم، باید بپذیریم کههای س

رادیو بغداد برنامه ای داشت به نام  سال ها را به خاطر دارند، می دانند که در آن سال ها سيد محمود دعایی در حوادث آن
رژیم  با توجه به رابطه ی دعایی با خمينی، مسلم است که آن برنامه در رادیوی رسمی و". تاریخ مبارزات روحانيت در ایران"



 8

اگر چریک های فدایی . تأئيد او نمی توانست باشد بعثی، حتی اگر با راهنمایی خمينی صورت نگرفته باشد، بدون اطالع و
عنوان سندی متقن برای  ری اسالمی آن را بهرادیو بغداد می داشتند، آیا اکنون آوازه گران جمهو خلق چنان برنامه ای در

   !وابستگی آنها َعلم نمی کردند؟
 

به هر خس و خاشاکی متوسل شده اند،  نویسندگان کتاب که برای خراب کردن چریک های فدایی خلق: و یک سند خنده دار
جزنی، عمدًا  زارشات ساواک در باره بيژنآنها از ميان انبوه گ. اسرائيل پيدا کرده اند سندی هم در مورد وابستگی بيژن جزنی به

با یک تکنيسين اسرائيلی که مدتی قبل به ایران آمده و مدتها  اخيرًا"سندی را بيرون کشيده اند که می گوید مادر بيژن جزنی 
 چند روزی ساله به نام رونالد است ٢٠سازمان امنيت بود ازدواج کرده است و اخيرًا پسر شوهر این خانم که جوانی  در زندان

بوده  مادر جزنی چنان پدیده عجيبی می بينيد که شوهر). ٣٠ص "(ایران مشغول کار شود است از اسرائيل به ایران آمده تا در
اما نویسندگان کتاب که فکر می کنند ممکن . است زندانی بوده) البد به اتهام جاسوسی برای اسرائيل(که حتی در رژیم شاه 

: اضافه می کنند اتهام جاسوسی ناپدری بيژن جزنی نشده باشد، در زیر نویس همان صفحه چنين هاست خواننده کامًال متوج
وظایف این اداره فعاليت در زمينه . است" اداره مستقل هشتم ریاست"گيرنده این گزارش که فاقد تاریخ و شماره می باشد، "

سندی علم می کنند که  راحت ادعایی را مطرح کنند،می بينيد؟ آنها حتی در جایی که نمی خواهند باص !"ضد جاسوسی بود
حتی یک مو هم که از خرس بکنی غنيمت "معروف می اندازد که  آدم را به یاد آن مثل" سند"کشف این . القای ُشبه کنند

   !"است
 
ره برداری از بعضی نویسندگان کتاب با به. خلق  بهره برداری تبليغاتی در باره تصفيه های درون سازمانی چریک های فدایی–د 

اشاره  (٥٣٢ – ٥٤١در ص (از تصفيه های خونين درون سازمانی در ميان چریک های فدایی خلق  شایعات و روایات، به مواردی
صرف نظر از این که آمران و عامالن آنها چه کسانی بوده اند و توجيه  اوًال اگر چنين جنایاتی واقعًا اتفاق افتاده باشد،. می کنند

انتساب چنين اتهاماتی، حتی به بدنام ترین  ثانيًا در. ی ارتکاب چنين جنایاتی هر چه بوده، مسلمًا باید محکوم شودبرا شان
یک از آنها تاکنون خبر،  ثالثًا این شایعات را قبًال هم شنيده ایم، ولی درباره هيچ. اخالقی حرف زد افراد، باید با دقت و مسووليت
" شایعات"همين دليل است که من هم چنان ترجيح می دهم آنها را  و به. ه دست نيامده استشاهد یا مدرک قابل اتکایی ب

افشارنيا من در زندان عادل آباد  با احمد. افرادی را که ادعا می شود تصفيه شده، من شخصًا می شناختم یکی از. بنامم
 جوان آذری. از او دارم؛ رفيق نازنينی بودنبودیم، ولی خاطره های خوشی  شيراز آشنا شدم، هر چند مدت زیادی با هم

یا (قيام و ظاهرًا بعد از حرف های بهمن نادری  بعداز. به او داده بودند" اوزون احمد"بلندقدی بود و بچه ها به شوخی لقب 
در باره حرف هایی  یکی از رفقای من که ضمنًا هم پرونده ای او هم بود، به من گفت چنين) ساواک بازجوی معروف" تهرانی"

حتی نویسندگان کتاب نيز . آنجا که به یاد دارم، به نتيجه ای نرسيد اما تا. احمد زده می شود و مدتی هم دنبال ماجرا را گرفت
این تردیِد آنها را . کنند با تردید صحبت می تالش برای بهره برداری از ماجرا، در مورد احمد افشارنيا و همه موارد دیگر علی رغم

اسدیان به  در باره قتل عبداهللا پنجه شاهی که گویا توسط احمد غالميان لنگرودی و سيامک د ادعای مهدی فتاپورحتی در مور
مجموعه همين . مشاهده کرد) ٨٢٠ – ٨١٧در ص ) اتهام داشتن رابطه جنسی با ادنا ثابت، صورت گرفته، نيز می شود

تبه کاری ها  ل اتکاء نشان می دهد که حتی اگر مواردی از این نوعنبود قراین و مدارک قاب آشفتگی ها در روایت های مختلف و
فعاالن سازمان از آنها بی خبر بوده اند، وگرنه چنين خبرهایی  صورت گرفته باشد، با تصميم فرد یا افراد بسيار محدودی بوده و

   .بازجویی ها و روابط سازمانی درز می کرد حتمًا در
 

   کالم آخر
 

بسياری از آن چه در نظر داشتم در باره  تر از آن شد که می خواستم، بی آن که توانسته باشم بهاین نوشته طوالنی 
تحریفات  حقيقت این است که اشاره ای کوتاه حتی به مهم ترین موارد. اشاره کنم سندسازی های رذیالنه نویسندگان کتاب

ترین معرف کتاب همان موسسه رسوایی است که آن را منتشر به اما شاید. اینها به نوشته ای حجيم تر از خود کتاب نياز دارد
نه تنها در این مورد،  دستگاه والیت، بنا به تعریف، کشتن حقيقت است؛" مطالعات و پژوهش های سياسی" هدف. کرده است

دی است که شان مثًال از جنس همان رهنمو"مطالعات"در " امام زمان سربازان گمنام"خط راهنمای . بلکه هميشه و همه جا
این کار جمهوری اسالمی نيست، بلکه  او علنًا از منبر نماز جمعه گفت. به آنها داد" ای قتل های زنجيره"ماجرای  ای در خامنه

خور کردن  در راستای آن رهنمود بود که با چيز. اسرائيل را باید در این قضيه پيدا کرد حتمًا دست عناصر نفوذی بيگانه و مخصوصًا
اسرائيل در ارتباط بوده، و بعد با دادن یک پيچ صد و هشتاد  ی نشاندند که با "محفل نفوذی خودسر"، او را در رأس سعيد امامی
بنابراین تردیدی . را به زندان فرستادند ها، افشاء کنندگان و دادخواهان آنها مسأله، به جای عامالن و آمران آن قتل درجه ای به

 نه تنها کشتن حقيقت است، بلکه در بسياری از موارد، حقيقت" پژوهش های سياسی مطالعات و"نباید داشت که وظيفه 
مردم ایران نيز به تجربه این را دریافته اند و  و فکر می کنم اکثریت قاطع. درست وارونه آن چيزی است که آنها تبليغ می کنند

انتشارات دستگاه  .ا تردید و سوءظن می نگرنددستگاه های تبليغاتی جمهوری اسالمی باشد، ب هر چيزی را که مورد تأکيد
فضای سياسی ایران امروز دارند که انتشارات دستگاه های  های اطالعاتی حکومت امام زمان همان نقش و وظيفه ای را در

همان گونه رسوا  "... چریک های فدایی خلق" داشت و کتاب ١٣٣٢ مرداد ٢٨شاهنشاهی بعد از کودتای  اطالعاتی رژیم
در آن روزهای تاریک تاریخ ..." کتاب سياه درباره سازمان نظامی"و  "سير کمونيسم در ایران"د بود که کتاب هایی مانند خواه
   .ایران

 
دیکتاتوری شاهنشاهی، با قطعيت می توان گفت که  در باره نقش فعاالن مذهبی طرفدار روحانيت و فعاالن چپ در مبارزه با

سياسی سازمان  مثًال اگر مبارزات. ت که تاریخ پردازان جمهوری اسالمی تصویر می کننداس حقيقت درست وارونه آن چيزی
ای منتهی به   که نخستين حرکت های توده١٣٥٥ تا ١٣٢٠از   ساله، یعنی٣٥یافته عليه سلطان دوم پهلوی را در یک دوره ی 

مذهبی طرفدار روحانيت به فعاالن  ين نسبِت فعاالن، در نظر بگيریم، به جرأت می توان گفت که ميانگ)گردید  آغاز١٣٥٧انقالب 
و اگر مقایسه ای ميان . مخصوصًا در زندان های سياسی به مراتب کمتر بود چپ در تشکل های سياسی مخفی وعلنی و

دهه ی پيش از انقالب صورت بگيرد،  های فدایی خلق و گروه های هم سوی آنها با فعاالن مذهبی طرفدار روحانيت در چریک
جسورانه  (و نيز مجاهدین خلق(این است که چریک های فدایی خلق و هم سویان آنها  حقيقت. نتيجه آشکارا گویاتر خواهد بود

ها و زندان های دیکتاتوری نيز محکم ترین  در شکنجه گاه. دادند ترین مبارزه عليه دیکتاتوری را در دهه ی پيش از انقالب سازمان
اسالمی با این حقيقت، خود جنایت  درافتادن دستگاه اطالعاتی جمهوری. تعلق به همين ها بودایستادگی ها م و پی گيرترین
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به  بگذارید طنز زیبای حافظ را به یادتان بياورم که در اشاره. بار خواهد آورد دیگری است که رسوایی بيشتری برای رژیم به
   :بساط ریاکاری همين دین ساالران می گوید

 
    نَبَرد روز بازخواستترسم که بهره ای "

   ."نان حالل شيخ زآب حرام ما
 

   ١٣٨٧آذر 
 

*****  
 

   :پس نوشت
 

. در باره آن نوشته است) ١٣٨٧ آبان ٦به تاریخ ) نقدی است که فرخ نگهدار..." چریک های فدایی خلق"عجيب تر از خوِد کتاب 
کتاب که بگذریم، او   در باره ی ضعف های فنی و تحقيقیچنانی و چند یادآوری ظاهرًا دانشمندانه از چند انتقاد بی خاصيت آن

  :مثًال به این عبارات نگاه کنيد. تأئيد کرده است آب تطهيری بر سر آن ریخته و با صراحت شگفت آوری آن را
ها و  سند و مطلب و نيز انبوهی از تالش محصول مطالعه و واشکافی دهها هزار صفحه" های فدائی خلق چریک"کتاب "»
او، جز در  نکته قابل مالحظه در کار پژوهشگر آنست که. ی رویدادهاست های گم شده حلقه ها برای بازیافت ها و تحليل سستج

من با . ذهن خود را مبنای بازنگاری رویدادها قرار نداده است چند مورد معين که پائين تر به آنها خواهم پرداخت، ساختار ارزشی
انگيزه رد یا اثبات صحت ایدئولوژی   به-پردازم  های وزارت مطبوع وی نمی  به انگيزه-وی قانع شدم که شخص  خواندن کتاب

 مجاب نيستم که او رویدادها را پس. طرز فکر ليبرالی، دست به قلم نبرده است اسالمی، یا حقانيت اندیشه مارکسيستی، یا
   ."هم چيده است و کنارها و تعلقات حزبی و سياسی خود، گزین کرده  از عبور از منشور بستگی

 
   :یا

 
ها و  ها و رنج ها، شور و شوق شاهد فراز و نشيب کسانی چون من که خود در دهساله قبل از انقالب از دور و نزدیک شریک یا"

ر مان با اکث ایام جوانی های تلخ و شيرین ها و خاطره ایم، یادمانده نگاه داشتن سازمان خود بوده زجرهای فدائيان برای زنده
که از  ام، و نيز با روایاتی های کتاب، با روایاتی که من خود شاهد آن بوده گزارش بسياری از. روایات آقای نادری ناهمساز نيست

های مربوط به ضعف و قوت دستگير  گزارش. تطابق دارد شد ها نقل می نبردهای فدائيان با ساواک و دستگاه سرکوب در زندان
   ".دانستيم می های قبل از انقالب هاست که ما در سال ها تقریبا همان در جریان شکنجهو  ها شدگان در زیربازجویی

 
   :یا

 
کتاب مواد خام فراوان . ها عمدتا اجتناب کرده است چریک آقای نادری از تحليل و تفسير رویدادها و داوری پيرامون عملکرد"

علل عمومی فراز و فرود آنان را باز  رکت فدائيان را بازسازی کرد وتوان از درون آن جهاتی از تصویر عمومی ح می فراهم آورده که
   ".برای صاحب نظران و تحليل گران و ارزش گذاران آینده گرد آورده است کتاب آقای نادری اطالعات فراوان. شناخت

 
دار را در این همراهی با آنها به کنم که انگيزه فرخ نگه برای من انگيزه نویسندگان کتاب کامًال قابل فهم است؛ اما باید اعتراف

سازترین و خونين ترین  در یکی از سرنوشت" خط امام"آیا تالش او برای توجيه پادویی هایش در تقویت  .درستی نمی فهمم
که حتی نسبت به دوستان ورفقای پيشين خودش نيز که بر خاک افتاده اند،  دوره های تاریخ معاصر ایران، او را به آنجا کشانده

   !کينه و دشمنی می کند؟ حساسا


