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  جيلو .الف

  
 

  مقدمه
  

 ، دربهار سال)١"(چریکهای فدایی خلق از کنشهای اوليه تا انقالب بهمن"کتاب 
 گذشته و هنگامی منتشر شد که نشانه ای از عزم استوار اکثریت بزرگی از مردم

چنان  در. ایران برای مهار استبداد ودیکتاتوری نظام مستقردر کشور در دست نبود
 ی وقتی با مخاطبين بيرون ازفضایی کاتبان دستوری موسسه پژوهشهای حکومت

 دایره محارم خویش به گفتگو درباره تاریخ جنبش چریکی دربخش فدایی آن
 نشستند، طبق رویه معمول برای تطهير تاریخ نظامی خون ریز، که چاکرانه سر به
 آستان خدمتش سایيده بودند، بر آن شدندکه بسی فراتر از ساواک شاه، لباس

 ١٣٥٠ جنش ضد دیکتاتوری جوانان کشور در دهه گانگستریسم ووابستگی برتن
های  پوشانده، مرگ را کسب وکار رهبران آن گزارش کرده واز فرازمنبرپوسيده داعيه
 نظام فقاهتی، که درطول سه دهه ملتی را به ذلت واقليتی مستبد را به عزت

  .رسانده بود، برمزار قربانيان آن اشک تمساح بریزند
است که با به خدمت " طالعات و پژوهشهای سياسیموسسه م"ناشر این کتاب 

 کادرهای امنيتی پرورش یافته درجمهوری اسالمی وهم چنين نادمين جریانات گرفتن
 سياسی سرکوب شده ،یکی از ابزاراهای ایدئولوژیک نظم مستقر، درالقا واثبات
 حقانيت تاریخی خویش، ازطریق تدوین دلخواه تاریخ گذشته گرایشات سياسی

  .گون در ایران معاصر ميباشدگونا
نزدیک، فعاليت متشکل احزاب و سازمانهای  در گذشته ی دور و: این موسسه اثبات این ادعاست که" محققان "وظيفه مرکزی 

مغایر با  عنوان اسالم فقاهتی برمسند کشورداری جلوس کرد، به دور از هر نوع اصالت و غير وابسته به اسالمی که بعدا تحت
این موسسه " محققان"کوشش . درکشور بوده است ی آزادی خواهانه و عدالت پژوهانه گروه های عمده اجتماعیخواسته ها

مخالف  تاریخ مبارزات گذشته در زمان سلطنت پهلوی ها، ازتاثير احزاب وسازمانهای براین مدار ميچرخد که صحنه
. شود" پاکسازی"وتبليغاتی از جمله تاریخ نگاری جعلی،  وژیکاستبدادودیکتاتوری با توسل به ابزارهای مختلف اطالعاتی، ایدئول

که اگردر آن ایام ساواک  بود" سازمان چریکهای فدایی خلق ایران"مخالف حکومت شاه در آن هنگام، همين یکی از سازمانهای
مامورین "توسط باید به هر قيمتی در تحریف تاریخ آن دوره،  نتوانست به پاکسازی آن درعمل تحقق بخشد، این خواست

  . موسسه جامه عمل بپوشداین" پژوهشگر
سربازان گمنام امام زمان شد ومقرر گشت که  های حلقه محارم" محمود"ثواب انجام این تکليف شرعی، این بار نصيب یکی از 

ترازوی حجره از گونی های انبار اسناد بيرون کشيده، وآنهارا درچندین نوبت با استفاده ایشان چند منی تاریخ درهم، از
بازارعاشقان والیت، به مشتریان بی خبر ازگذشته عرضه  ، در اوزان وبسته بندیهای های مطلوب راسته"پژوهشهای سياسی"

  .کند
محمودنادری نویسنده کتاب قرار گرفت، برنامه  در جریان انجام این تکليف دینی، یکی از موضوعاتی که مورد توجه ویژه آقای

را مدلل سازد که  ایشان دربررسی خود ميکوشد این ادعا. سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بود  درعملی ساواک برای نفوذ
سيطره وکنترل ساواک قرارگرفت واین پيروزی ساواک، نتيجه نفوذ   ببعد تحت١٣٥٥سازمان چریکهای فدایی خلق ایران از سال 

   .تتشکيالت ورهبری سازمان چریکهای فدایی بوده اس گسترده آن در
کتاب وخصوصا پراتيک عينی طی شده سازمان  در مورد این داوری چه باید گفت؟ بررسی ادعاها ،اسناد وقراین عرضه شده در

وامکانات آن  شاه نشان ميدهد که، ساواک بالخره موفق شد تا آنجا که در حيطه قدرت چریکهای فدایی خلق ایران در زمان
نابودی آن به عقب رانده وبا ضربات کاری، خونين، وپی درپی در  یران را تا آستانهقرارداشت، سازمان چریکهای فدایی خلق ا

دورانهای سخت ودشوار وبی  فعاليت آن، سرمایه های ارزشمندی راازصفوف آن، که فشرده تجربيات مبارزاتی مراحل مختلف
راده صفوف زخم خورده واز هم گسيخته بخش هيچ لحظه ای نتوانست اشتياق وا تکرار خویش بودند از بين ببرد، اما هيچگاه ودر

. نابود سازد)بطور کامل ازدست رفته بودند که درچندین مرحله( ای ازآن را برای بازسازی مجدد صفوف آن واحيائ رهبری عمده
دی از نابو سازمان چریکهای فدایی خلق ایران وعلی الخصوص باز سازی تدریجی رهبری آن بعد ادامه فعاليت واحدهای مختلف
سيطره ساواک بر "درمورد" کشف آقای محمود نادری" ، روشنترین دليل بر بطالن١٣٥٥ تير ٨کامل شورای عالی رهبری در

سازمانی با  آنست، و این حقيقت، همان تفاوت بنيادی است که" ساواک در درون رهبری تشکيالت سازمان وخصوصا حضور
عليرغم ارزیابيها ونظرات متنوع . آندوره مشخص ميسازد وآلوده در" رلتحت کنت"اراده مستقل از ساواک را با سازمانهایی 

وابستگان و عالقمندان  درمورد زمينه ها، تئوری ها، وپراتيک طی شده گذشته سازمان فدایی، ما بين ویامتضادی که امروزه
  .آن، ادعایی بی بنياد استاز طریق نفوذ در تشکيالت ورهبری  تاریخ آن وجود دارد، اما ادعای تسلط ساواک بر سازمان

بوده است که اغلب آنها را اقای نادری  هدف اصلی نوشته ی حاضر، بررسی ادعا ی فوق ساواک بر اساس داده ها و شواهدی
ای ازوابستگان  که قرار بود درتکميل خود نتيجه همفکری وهمکاری عده) ٢(این بررسی . ميدهد در اختيار خوانندگان کتاب قرار

 ماه پيش تهيه گردید، ولی سلسله حوادث قبل وبعد از ٧یعنی  ایی خلق ایران درزمان شاه باشد، دربهار امسالچریکهای فد
 بهمن، انتشار آنرا ١٩به بهانه  جمهوری در ایران، تمرکز برای انتشارجمعی آنرا منتفی ساخت، واینجانب اکنون انتخابات ریا ست

 اند، با مسئوليت فردی خویش و به اميد آنکه عالقمندان ومطلعين تشویق به رفع عليرغم کمبودهایی که فرصت رفع پيدا نکرده
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نکات پيرامون موضوع نفوذ ساواک به سازمان  اما قبل از ورود به مبحث اصلی، طرح برخی. این کمبودها شوند، منتشر ميکنم
   .چریکهای فدایی خلق ضروری ميدانم

  
   : برخی تذکرات-الف

  
  تاب ادعاهای نویسنده ک-١
  

نفوذ، صرفا مربوط به خود نویسنده کتاب بوده و  داوریهاو احکام موجود در کتاب در باره تسلط ساواک بر سازمان فدایی از طریق
. یافت نمی شوند سنگ آنها، در ميان منابع و شواهد ذکر شده در متن برای مستند کردن آنها اسناد و شواهد هم عرض و هم

بود درون سازمان رخنه کند و برکليه فعاليتهای گروه اشراف  ا کاراطالعاتی حساب شده توانستهساواک ب"مثال ادعای این که 
نشان دهد، استوار نيست، بلکه  را به وضوح وقطعيت" اشراف ساواک بر کليه فعاليتهای سازمان"داده هایی که  یابد نه تنها بر

   .ده کتاب، اساس معتبری بر چنين ادعایی فراهم نمی کننداز خود نویسن خود اسناد ساواک و همچنين اظهارات نقيض دیگری
  
   روا یت نویسنده از اسناد ساواک-٢
  

به برخی رویدادها را عين اسناد ساواک  در موارد متعددی خواننده کتاب به این سمت سوق داده شده، که توضيحات مربوط
از آنجایی . است یسنده از اسناد و از پروسه وقوع یک رویدادداده ها، خالصه استنباطات نو اما در واقع بخشی از این. تصور کند

برای تفکيک استنباطها و خالصه برداریهای خود از اسناد ساواک  که او، اغلب خود را مقيد به هيچ توضيح و یا نشانه گذاری،
 ازسيرتکوین رویدادهای مربوط دلخواه با در نظر داشت کارنامه ارگانهای امنيتی جمهوری اسالمی درارایه روایات نکرده است، و

بر " سازی فاکت"به همين دليل اتهام . حقيقت ودقت این روایت نویسيها، بسيارباز است به گذشته ، باب تردید وپرسش در باره
ازجهات گوناگون پرداخته اند موارد ی را در این زمينه نشان  نویسنده کتاب موضوعيت داشته وکسانيکه که تاکنون به نقد کتاب

. ماخذ، و اضافاتی ازخود نویسنده است همين ردیف ما به مواردی بر می خوریم که ترکيبی از اسناد ساواک با ذکر در. اده اندد
   .غير ممکن هم نباشد اما دشوار است در بعضی موارد تشخيص مرز این دو اگر

  
   اسناد ساواک-٣
  

  :باید دو مالحظه زیر را در استفاده از آنها در نظر داشتتعداد کثيری ازاسناد مربوط به ساواک در کتاب موجود است که 
اصل اسناد ساواک مورد استناد در کتاب را   به جز نویسنده کتاب و همردیفان وی، هيچ یک از خوانندگان امکان دسترسی به-

  . برابر اصل استندارند تا مطمئن شوند که متن کپی
هستند فاقد توالی منطقی در توضيح مراحل یک  مربوط به یک موضوع واحد در موارد متعددی، اسناد عرضه شده در متن که -

های متعدد گم  وجود حلقه. تناقض، وسواالت بی پاسخ در آنها با مقداری دقت قابل کشف است رویداد معين بوده و ابهام،
ه هم، جزبا طرح یکی از دو رویدادهای مجزا و یا متصل ب شده دراسناد ارائه شده درمتن، در تشریح و کالبد شکافی پروسه

بوده است که ما در این  یا اینکه به هر دليلی دسترسی به برخی اسنادبرای نویسنده نا ممکن. نيست فرض زیر قابل توضيح
 احيانا اگر تذکری ازاو می یابيم به جای پاسخ وحل موضوع به ایجادسواالت زمينه تقریبا نه چيزی از نویسنده کتاب ميشنویم ونه

نویسنده را به اجبار ویا به اختيار به برخورد  ویا اینکه مالحظات و اهداف از پيش تعيين شده خاصی،.  منجر ميشودبيشتر
حاصله از آن  روشن است که چنين رفتاری در برخورد با شواهد واسناد، مردود بوده و نتایج .گزینشی با اسنادواداشته است

  .اهند بود شده نخوقادر به تبيين حقيقت رویدادهای طی
  
  اغتشاش و دستکاری در اسناد و رفرنسها-٤
  

به طوری که حتی اگر اسناد مربوطه هم در  آدرس و ماخذ اسناد در پاورقی ها، در موارد ی مخدوش و غير قابل اتکا هستند؛
در این  ای مندرججستجوگر قادر نباشد بدون دشواری، بعضی از آنها را بر اساس آدرس ه دسترس قرار بگيرند، چه بسا خواننده

  . ذکر نشده استهم چنين کم نيستند استناداتی که ماخذ مشخصی برای آنها. کتاب بيابد
توضيح مختصری در پایان هر رفرنسی، که با عالمت  برای جلب توجه خوانندگان به برخی از موارد پيش گفته در بخش پاورقيها،(

گذاری  هم چنين ویرگول. شخصی من از رفرنس ارائه شده استاین توضيحات دریافت . است ستاره مشخص شده، داده شده
بعضی اسامی مستعار به کار . اسناد نيز از من است تاکيدات درمتن بعضی از. در شروع و پایان متن هر رفرنسی از من است

  ).اشخاص حقيقی وحاضرند رفته در گزارشات ارسالی،
  
   برخی مالحظات و تجربيات-ب
  

مخالف، به ناچار مکث بيشتری در این مورد شده  نفوذ سازمانهای امنيتی در درون احزاب و سازمانهایبه لحاظ اهميت موضوع 
اطالعاتی متوجه  خطرناکترین تهدیدی است که از سوی سازمانهای" نفوذ"بتوان ادعا کرد که  در یک نگاه کلی شاید. است

طریق به دست یک سازمان اطالعاتی می رسد، می تواند این  کم و کيف اطالعاتی که از. مخالفان دولتهای استبدادی است
سازمانهای امنيتی  تجربه عملی. نابودی کامل یک جریان سياسی، در شرایطی مشابه ایران منجر شود به خنثی سازی و یا

مورد نظر وظایف آنها بسته به شرایط، می تواند از تامين اطالعات  حکایت از وجود طيف متنوعی از عوامل نفوذی می کند که
تشکيالت آنها ویا تزریق اطالعات  برای سرکوبی وسيع سازمان معين گرفته تا تشدید تفرقه و خرابکاری در درون روسای خود
  .هدف خنثی سازی و تغيير مشی سياسی احزاب را شامل شود تا نفوذ ایدئولوژیک با...گمراه کننده و

  : برخی موارد مهم را ذکر می کنم٥٠ و ٤٠دهه های  ص ایران دراز ميان تجارب نيروهای چپ غير اسالمی در شرایط مشخ
، تعدادی از )اعضای مرکزی گروه جزنی از( ساواک موفق می شود از طریق عنصر نفوذی در مناسبات پيشين عباس سورکی-١

 ١٣٤٦دی ماه قبل از این که گروه بتواند مشی مسلحانه خود را عملی کند، در  اعضای رهبری و کادرهای گروه جزنی را،
توده ایران و پيشينه دستگيری و زندان بوده  عامل نفوذی ساواک، ناصر آقایان با سابقه فعاليت سياسی در حزب. دستگير کند

  ).٣(است
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   نفوذ ساواک در راس تشکيالت تهران حزب توده ایران-٢
 ساواک با اجير کردن او نه تنها موفق شد .بود عامل اصلی نفوذی ساواک عباس شهریاری از کادرهای با سابقه حزب توده ایران

بقایای گروه جزنی، و  کنترل کامل خود بگيرد، بلکه ازاین طریق ضربه های موثری به سایرین از جمله تشکيالت تهران حزب را در
  ).٥و٤. ( ساختگروهی که بعدا به گروه فلسطين شهرت یافت نيز وارد

رفتن تقریبا همه کادرهای مبارز این سازمان  بخش خلقهای ایران که به از بين نفوذ در راس گروهی به نام سازمان رهایی -٣
. می گردد از خارج به ایران بر" سازمان انقالبی حزب توده "نهاوندی از کادرهای رهبری  سيروس١٣٤٨درسال. منجر گردید

مشی حزب کمونيست چين بر آن طرفداری از خط  تاسيس گروهی به نام سازمان رهایی بخش خلقهای ایران را که تمایالت
یک برنامه   به خدمت ساواک درآمد و بر اساس١٣٥٢او بعد از دستگيری، در سال . داده اند غالب بوده را از جمله به او نسبت

هدف از تشکيل این گروه نه تنها یک . نظامی زد-سياسی درازمدت طراحی شده از سوی ساواک، دست به ایجاد یک سازمان
براین بوده که از این جریان به عنوان  شکارکردن نيروهای مبارز متاثر از راه انقالب چين بود، بلکه احتماال قرار  برایدام استراتزیک

فعاليتهای  از فعاالن علنی ومخفی وابسته به سایر سازمانهای مبارز در کانونهای داغ وسيله کاری، برای گرد آوری اطالعات
بعد از چندین سال . موجود در آن زمان نيز استفاده شود ودی جنبشهای مسلحانه چریکیصنفی و سياسی، ردیابی، نفوذ و ناب

ارزشمند و مبارزی از این  ، کادرها و اعضای١٣٥٥اطالعاتی، سرانجام ساواک موفق می شود در آذرماه  تورگستری و کار پيگير
ان گروه و در حالی که هيچ کدام از آنها سيروس نهاوندی برای رهبر گروه را، درست در آستانه فاش شدن ماهيت پليسی

یکی از اعضای . مختلف کشور دستگير کند نبودند مورد حمله قرار داده، تعدادی را کشته و تعداد زیادی را در شهرهای مسلح
  ).٨و٧و٦(همين رابطه دستگير و زیر شکنجه های وحشيانه ساواک از بين می رود مخفی قطع ارتباط شده سازمان نيز در

جریان دیدار او از یک نمایشگاه در شيراز در   ساواک ادعا می کند که گروهی که نقشه ربودن فرح پهلوی را در١٣٥٢درسال -٤
همزمان در برخی  در این رابطه کرامت اهللا دانشيان در شيراز و برخی از مرتبطين او به طور .سر داشته، را دستگيرکرده است

فعال دانشجویی دانشگاه پهلوی شيراز، بعد از دستگيری  صی به نام حسين فتانت،بعدا معلوم شد شخ. نقاط دستگير شدند
ضد شاه را به ساواک  او بعد از آزادی فعاليت خبر رسانی خود از مبارزان. توسط ساواک جذب می شود ، در زندان١٣٤٩در سال 

یران در پی نفوذ به درون محافل هوادار سازمان چریکهای فدایی خلق ا ادامه می دهد و بعد از چندی با ادعای ارتباط با سازمان
می پيوندد، وبعد هم در زمان مناسب همه  او در پس این نقاب، اعتماد دانشيان را جلب و به حلقه دوستان نزدیک او. آید بر می

   ).٩(آنها را به دست ساواک می سپارد
ساواک قاعدتا باید اقدامات دامنه داری را برای  دستگاه، ٥٠بعد از تاسيس سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، در اوایل دهه 

برای نابودی  شواهد موجود همگی بدون استثنا، حکایت از شتاب وتعجيل ساواک. داده باشد نفوذ دردرون صفوف آن انجام
ی نفوذ بيانگر این است که، ساواک به دالیل مختلف برا تجربه. فيزیکی کامل این جریان در حداقل زمان ممکن می کند

گذشت زمان و افزایش  اگر حتی چنين امکاناتی با. ویژه رهبری سازمان فاقد امکانات واقعی بوده است درتيمهای مسلح و به
توانست با دلخوش کردن به حفظ درازمدت این امکانات درحاشيه  شناخت و تجربه فراهم می شدند، به طور کلی ساواک نمی

رهبری سازمان، اجازه  حفظ عواملش در سطوح تيمهای مسلح و فراتر از آن دردرونمسلح، و نيز به بهای  تشکيالت مخفی
این یک نقشه بسيار پر ریسک برای ساواک بود که عليرغم نفوذ جدی  .تداوم اقدامات مسلحانه از سوی این سازمان را بدهد

 هم، همگی ٥٠ و ٤٠مختلف در دهه  ایتجربه نفوذ ساواک در گروهه. سازمان کار آن را هر چه سریعتر یکسره نکند در درون
 سمت مسلح شدن برود و ساواک از آن اطالع پيدا کرد، بالفاصله هجوم خود را حاکی از آن است که، هرجا گروهی خواست به

  .شروع کرده و کوشيد با بازداشت همه اعضا، گروه را ازبين ببرد
  
  دشواریهای ساواک در نفوذ به درون سا زمانهای چریکی-پ
  
بر عليه سازمان برای کنترل یا نابودی آن را   بخواهيم بر اساس تجربه و شواهد عينی، اقدامات نفوذی دستگاه امنيتی شاهاگر

موضوع خواهم  من بعدا به بررسی تفصيلی این. که ساواک در این امر توفيقی به دست نياورد بررسی کنيم، باید با تاکيد گفت
   :عوامل متعددی را برشمرد  های این امر، می تواناما پيرامون دالیل و زمينه. پرداخت

واقعيت این است . سازمانهای چریکی نو بنياد بوده است  شاید بتوان گفت اولين آن، فقدان تجربه ساواک برای نفوذ به درون-١
اختار سازمانی و کار، س پدیده های کامال جدیدی برای سازمان امنيت زمان شاه بودند که به لحاظ روش که سازمانهای چریکی

تا  تجربه ساواک در امر نفوذ. سازمانهای سنتی پيشين تفاوتهای بنيادین داشتند روابط درونی و محرکهای روانی و ایدئولوژیک با
مخفی بين اعضای آن برقرار باشد اما زندگی  آن زمان، اغلب مربوط به گروههای سياسی سنتی بود که گرچه ممکن بود روابط

فعاليت آنها  اگر ساواک موفق به نفوذ در درون آنها می شد، ترجيح می داد تا زمانی که . علنی داشتندو آدرسهای کامال
و حتی در مواردی که بر رهبری آن مسلط می شد می . دارد انعکاسی در جامعه نداشت، گروه را در کنترل و تحت نظرخود نگه

   ... جدید دیگر استفاده کند وعنوان دامی برای شکار اعضا و گروههای کوشيد از گروه به
چين می شدند اغلب نيازی به تغيير سبک و   افراد نفوذی ساواک که از ميان اعضا و فعاالن گروههای سياسی سنتی دست-٢

خطرکردن، سيستم انضباطی شبه نظامی سفت و سخت زندگی مخفی در خانه های  روش زندگی و کار خود نداشتند،
قرارها و روابط و ترددهای اعضای مخفی  امل با خانواده، دوست و آشنا، کنترل سيستماتيک روزانهقطع ارتباط تقریبا ک تيمی،

موارد  آزمایش عملی اعضا قبل از مخفی شدن و بعد از آن به طرق مختلف، که در اغلب خانه های تيمی توسط مسئوالن آنها،
می کرد و گاهی عمليات شبه نظامی و نظامی   طلبشرکت درکارهای بسا دشواری که ظرفيتهای روانی و فيزیکی خاصی را

مجازات  نسبتا سخت از نظر تغذیه و استراحت و خواب، وغالب بودن روانشناسی تنبيه و شرایط... را هم شامل می شد و
، قوی در نزد افراد نفوذی ساواک عليه گروه مربوطه فقط و فقط به شرط وجود انگيزه های بسيار... سخت جاسوسان ساواک و

هم تامين  حتی اگر چنين انگيزه ای. درون سازمان چریکی فرستاده می شد، تحمل پذیر شود می توانست برای کسی که به
استتار ماهيت فعاليتهای خود از چشمان تيزبين همراهانی  بود، عامل نفوذی باید از مهارت فوق العاده و هنر کم نظيری، برای

  ...عف باریکتر از مو ی همدیگربودند، برخوردار می بود ودر پی کشف نقاط ض  ساعته و مدام٢٤که 
تجربه چندین دهه . ميان کادرهای خود تربيت کند  ساواک قادر نبود در کوتاه مدت افرادی قادر به تامين نيازهای فوق را از-٣

احزاب  خود اینمخالف همگی حاکی است که افراد نفوذی ساواک از ميان صفوف اعضای  مقابله ساواک با احزاب سياسی
چریکی، جلب عناصری از اعضای مخفی این تيمها و یا افراد  عملی ترین راه ساواک برای نفوذ در درون تيمهای. اجير شده بودند

عناصری البته چندان هم آسان  پيدا کردن چنين. تيمها که ممکن بود در مرحله بعد، به عضویت درآیند، بود علنی مرتبط با این
سازمان با  خواهيم کرد گرچه ساواک در چندین مورد، این راه را برای نفوذ به حاشيهدها به آنها اشاره دی که بعطبق اسنا. نبود

یکی . مخفی وشورای رهبری، بالخره با شکست روبرو شد توفيق آزمایش کرداما برای تامين حضور عوامل خود در درون تيمهای
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کردن کسی بود که  م در حاشيه سازمان و نه در درون آن، همراه شد، اجيرنسبی برای ساواک، آن ه از مواردی که با موفقيت
قطعا . خشک بيجاری، سابقه دوستی و آشنایی قبلی داشت با دو نفر از اعضای مخفی سازمان؛ مسرور فرهنگ و یوسف قانع

. ساواک فراهم کند برایردیابی افراد مخفی سازمان و رسيدن به خانه های تيمی را می توانست  اطالعات این شخص امکان
ترتيبی نمی توانست به تامين و تداوم حضور ساواک در درون سازمان  اما سطح ارتباطات و موقعيت این منبع ساواک، به هيچ

  .منجر گردد
طور عمومی و به جز در مواردی بسيار خاص،  به.  ساواک در صورت رسيدن به خانه های تيمی، اغلب مجبور به زدن آنها بود-٤

احتياطی،  کوچکترین بی. برای رسيدن به کل سازمان یک سياست کامال پر ریسک بود  دادن زمان مراقبت از این تيمهاکش
طوالنی تر کردن مدت مراقبت روی دهد، می توانست  عدم هماهنگی و اشتباه کوچک از سوی ماموران، که ممکن بود به خاطر

نقش بر  فی و تيمهای مسلح منجر شده و زحمات پر هزینه ساواک رانشده از سوی افراد مخ به عکس العملهای پيش بينی
مسلح، همگی نشان دهنده نوعی سرعت عمل و  تجربه در گيریهای مسلحانه ساواک با اعضای مخفی و تيمهای. آب سازد

 ط مخفیدر مواردی که ساواک قصد رد گيری رواب. اعضای مخفی سازمان بوده است تعجيل ساواک برای دستگيری یا کشتن
هوشياری فرد مسلح ممکن نمی شد، ساواک می  افراد چریک، و نه زدن آنها را داشته، اگر امکان تعقيب به هر دليلی از جمله

در کشور،  وقوع عمليات نظامی). ١٠(تعقيب، از طریق شکنجه اطالعات او را به دست آورد کوشيد سوژه را دستگير و به جای
اعتبار ادعاهایی که درمورد ثبات و امنيت کشور، به طور  ر جامعه همراه می بود، حداقل، برایخصوصا اگر با انعکاس وسيع آن د

خارجی حکومت شاه شرمساری  دستگاههای تبليغاتی آن با هياهو دنبال می شد زیان باربوده، و برای روابط دائم توسط شاه و
ی یکسره کردن کار چریکها در کوتاهترین زمان از سوی شاه برا به همين دليل، ساواک. و سرشکستگی را در پی داشت

اجرای اوامر شاه، سخت کار  ساواک باید ثابت می کرد و نشان می داد که درجهت. دایم وفزاینده ای بود ممکن، تحت فشار
 ساواک نمی توانست منتظر نتيجه نهایی کار نسبتا مدت دار کسانی که بر اساس همه این دالیل،. می کند و کامال جدیست

سرعت می کوشيد از طریق اطالعاتی  به درون سازمانهای مسلح فرستاده شوند، بماند و بنابراین از همان ابتدا به ممکن بود
 آن قرار می گرفت، سریعا به خانه های تيمی رسيده و آنها را مورد حمله قرار که از سوی منابع خبرچين و همکار در اختيار

افراد مخفی و مکان استقرار تيمهای مسلح، چه بسا  حمله به. ینحلی را در خود حمل ميکرداما خود همين رفتار تناقض ال. دهد
این ادعا آقای محمد  نمونه زنده. ارتباطات عوامل نفوذی با افراد و تيمهای باقيمانده می گردید باعث گسيخته شدن و اختالل

اعتراف می کند که او نتوانسته است در سازمان قانع، ساواک  منبع ساواک است که بعد از کشته شدن یوسف) ١١(کتابی
   .این تجربه بر خواهيم گشت ما به. نفوذ کند

  
  مروری بر ادعاهای اقای نادری-ت
  

   ):تاکيدات ازماست(با هم، به سراغ اظهاراتی که نویسنده کتاب در مورد کم و کيف نفوذ ساواک در سازمان کرده، می رویم
  
  :سازمان بر اساس روایت نویسنده کتابسطح و کيفيت نفوذ ساواک در -١

سازمان رخنه کند و برکليه فعاليتهای گروه  ساواک با کاراطالعاتی حساب شده توانسته بود به درون"نویسنده مدعی است که 
به مشترک در ضر با کشته شدن صبا بيژن زاده و بهنام اميری دوان، موفقيت ساواک و کميته" :او می گوید) . ١٢" (اشراف یابد

آخرین روزهای این سال متواليا ضرباتی دریافت کردند که طی آن   تا٥٥چریکهای فدایی از آغاز سال . زدن به چریکها تکميل شد
وگرفتار آمدن گروه در چنبره ساواک از  این ضربات از یکسو. ورزیده خود و علی الخصوص حميد اشرف را از دست دادند کادرهای

این عوامل . کرد به این ضربات، اکنون باید انشعاب در گروه را نيز اضافه. را به تحليل برد ن چریکهاسوی دیگر، تمامی نيرو و توا
گمان می کردند در آستانه توده ای شدن است؛ بدون  ٥٤دست به دست هم دادند تا جنبش مسلحانه که چریکها در سال 

بدون این که نمره قابل  ت به خاموشی گرائيد و پرونده آنچنان که تبليغ می شد و یا انتظار می رف کسب موفقيتی در خور، آن
در این سالها که شعله های جنبش مسلحانه زبانه . باشد، بسته شود قبولی درجهت نبرد با دیکتاتوری شاه دریافت کرده

ی مالحظه کردیم ول. مسلح بودیم ساده انگاریهای خوش خياالنه و یا خيالپردازانه اعضا؛ خصوصا رهبران گروههای کشيد؛ شاهد
 نزدیک شدند و دور نبود که اعضای رهبری، یکسره از منابع ساواک تعيين که چگونه نيروهای امنيتی گام به گام به آنان

  )١٣."(گردند
اسالمی، چریکهای فدایی غير از آن که تعدادی دیگر از   تا پيروزی انقالب١٣٥٥از آغاز سال : "در ادامه این ادعاها می خوانيم که

واقعيت این است که در آن ...باشند درگيریهای خيابانی از دست بدهند دیگر نتوانستند عمليات نظامی داشته ضایشان را دراع
  )١٤". (که پليس بر چریک توفق یافت سالها، آرایش نيروها به گونه ای در آمد

عمول در جمهوری اسالمی را منعکس دستوری م "تاریخ نگاری"احکامی که درچندین پاراگراف فوق نتيجه گيری نویسنده از 
 به بعد ١٣٥٥سال  سازمان چریکهای فدائی خلق ایران بعد از ضربات تيرماه:داللت می کنند که  کرده، بدون هيچ ابهامی بر این

بر آن مسلط شود و دور نبود روزی که اعضای رهبری سازمان،  در چنبره نيروهای امنيتی شاه گرفتار آمده و ساواک توانست
  .ساواک تعيين گردند از منابع" کسرهی"

تعدادی از رهبران سازمان قبال از اعضای  از سوی آقای نادری، با وضوح وروشنی تمام حاکی است که" یکسره"کار برد قيد 
بقيه  و) ایشان بر اساس اسناد ساواک نام و مشخصات آنها را هم در دست داشته باشد و البد باید(نفوذی ساواک بوده اند 

 یعنی حدود سه ١٣٥٧ تا انقالب بهمن ١٣٥٥سال  ای رهبری هم به زودی از همکاران ساواک تعيين می شدند، و از آغازاعض
نظامی داشته  ایران جز آن که تعدادی از اعضای خود را از دست دادند نتوانستند عمليات سال سازمان چریکهای فدایی خلق

   .باشند
  
   احکام متناقض-٢

اوال، پيوستگی درونی ادعاهای گوناگون او را در البالی  ر نتيجه گيریهای نویسنده، چاره ای جز این نداریم کهبرای ارزیابی اعتبا
  :سنجش قرار دهيم و ثانيا به اسناد عرضه شده در کتاب رجوع کنيم  استدالالت او مورد

کهای فدایی خلق وارد آورد از رهگذر چری  بيشترین ضرباتی که ساواک بر٥٧ الی ٥٥طی سالهای : " نویسنده کتاب می گوید-
  )١٥." (گه گاه متهمان نادمی را نيز به همراه داشتند همين گشتهای خيابانی بود که البته

نویسنده با یک . از آن استخراج گشته اند این اظهاریه، درست در سطور همان صفحه ای درج شده اند، که ادعاهای پيش گفته
 پس گرفته و به ما خبر می دهد که؛ بيشترین ضرباتی که بر سازمان در طی سال  راچرخش ناگهانی، ادعای پيشين خود

ما در بخش بعدی با تفصيل . از جمله نفوذ  وارد گردیده از رهگذر گشتهای خيابانی بوده اند و نه از طرق دیگر١٣٥٧-١٣٥٥
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دور "... نویسنده کتاب در مورد این کهدر کتاب عرضه شده اند، خواهيم رفت تا حکم  بيشتری به جستجوی اسناد ساواک که
را در پرتو شواهد عرضه شده در کتاب مورد آزمایش قرار  )١٦..." (نبود که اعضای رهبری، یکسره از منابع ساواک تعيين گردند

  .ذکر چند روایت دیگر از نویسنده بحث را پی می گيریم اما فعال با. دهيم
چون ارتباطش با گروه قطع شده . بگریزد ارد شد، خشک بيجاری توانست از آنجاپس از ضرباتی که به دسته شمال چریکها و"

از  گلپور نيز او را به یکی. منوچهر گلپور، دانشجوی دانشکده پلی تکنيک می رود بود نزد یکی از سمپاتهای خود به نام
 ١٠٠٢٨با شماره ] ک. م[ به نام دوست گلپور دست بر قضا، این. دوستانش معرفی نمود تا نسبت به اختفای وی اقدام کند

گلپور با وی در  مربوط است به مالقات...سندی که مربوط به خبر چينی فرد مذبور می باشد  اولين). "١٧..." (منبع ساواک بود
هر ساواک، به درون دسته ای از چریکها نفوذ می کند و اخباری از منوچ پيش از این دیدیم چگونه منبع) "١٨ . (٥٤-١٠-١٢تاریخ 
قاطعيت ادعا کرد با نفوذی که ساواک  شاید بتوان با)."١٩"(یوسف قانع خشک بيجاری را در اختيار ساواک قرار می داد گلپور و

توده  صورتی که انقالب اسالمی به پيروزی نمی رسيد؛ سرنوشت تشکيالت تهران حزب در چریکهای فدایی ایجاد کرده بود در
ساواک در این گروه چه کسانی بودند و اینان   به درستی نمی دانيم دیگر نفوذیهای.سرنوشت محتوم چریکهای فدایی بود

  )٢٠." (می دانيم ساواک افراد مختلفی را مترصد نفوذ در این گروه کرده بود بعدها چه نقشی ایفا کردند؛ ولی
می بينيم، اظهارات فوق به هيچ همان گونه که  در مورد ربط این اظهارات نویسنده با ادعاهای پيشين او چه می توان گفت؟

نوشته صریح خود  چریکهای فدایی خلق ایران نبوده و حداکثر بنا به" ساواک در رهبری سازمان وجود منابع"ترتيبی موید ادعای 
به درستی "همچنين، این اظهاریه نویسنده که . داللت می کند "به درون دسته ای ازچریکها" نویسنده، بر نفوذ منبع ساواک 

نافی حکم دیگر او است " کردند نفوذیهای ساواک در این گروه چه کسانی بودند و اینان بعدها چه نقشی ایفا ی داند دیگرنم
اگر واقعا، به درستی نمی توان گفت که . ساواک تامين می شده اند که می گوید، بخشی از رهبران سازمان از منابع

که بخشی از این نفوذیها در سطح  ده اند، پس چگونه می توان معلوم کرد،ساواک در سازمان فدائيان چه کسانی بو نفوذیهای
توانسته است حتی به شماره رمز محمد کتابچی منبع نفوذی ساواک دست  اگر نویسنده. رهبری سازمان حضور داشته اند

 سازمان و سطوح مختلف چگونه نمی توانسته است حداقل شمه ای هم به معرفی عوامل نفوذی ساواک در یابد، پس
عموم برساند؟ او که با خيالپردازی از فعاليت یک منبع ساواک در  خصوصا رهبری آن پرداخته، و مشخصات آنها را به اطالع

نتيجه می گيرد، به چه دليلی راهی  سازمان، عامدانه حضور گسترده عوامل نفوذی ساواک دردرون رهبری سازمان را حاشيه
 خود، که همانا معرفی این عوامل نفوذی ساواک در درون سازمان باشد را بر نمی دعاهایميانبر و مستقيم، برای اثبات ا

حکم ماموریتی که برعهده داشته، باید  گزیند؟ حقيقت این است که دستان او در این زمينه مطلقا تهی است، اما، او به
  .خود می گنجاند" تحقيق"در  سفارشات غيبی را، به هر ترتيبی که شده

اگر انقالب : "مرحله اجرا در آورد و اثبات کند که  ، در عين حال می کوشد یکی دیگر از این سفارشات را پيگيرانه بهنویسنده
نيست که قبال نوشته  اما او ظاهرا، متوجه". نوشت تشکيالت تهران حزب توده در انتظار سازمان بود اسالمی رخ نمی داد سر

این بيان قطعا . از عوامل آن در رهبری سازمان نفوذ کرده بودند راف داشت و برخیاست، ساواک بر همه فعاليتهای سازمان اش
تشکيالت تهران حزب توده ایران، در مورد  سرنوشتی اگر نه فالکت بارتر، بلکه حداقل در همان سطح کيفيت فاجعه بار وضع و

سازمان   را از دست ساواک نجات دهد، سرنوشتاز این که انقالب از راه برسد و، چریکها یعنی قبل. سازمان را بيان می کند
  .آنها رقم خورده و کارشان پایان یافته بود

  
پرسش می بيند که توضيح دهد، دليل وامداری  البته، ناگفته نماند که نویسنده، خود را فارغ از هر نوعی پاسخی به این

در  هوری اسالمی چيست؟ اگر این سازمان قبالبه انقالب اسالمی وحاکميت حاکميت جم سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
از نجات آن توسط انقالب اسالمی در ميان باشد؟  پنجه پر قدرت ساواک گرفتار آمده و خرد شده بود، دیگر چه سخنی می تواند

ند، و بعد آن زمان داشت تمهيدات و اقدامات ساواک، هنوز فدائيان موقعيتی مستقل از اراده ساواک در اگر هم، عليرغم تمامی
روشنفکران و مردم، توجه ساواک را به خود معطوف و باعث نجات چریکها  هم، برفرض رویدادهای مربوط به خيزش ميليونی

جایگزین حکومت شاه، یا  این صورت ادعای نویسنده وقتی می توانست مصداق داشته باشد، که نظام اسالمی شد، در
. بدترین حالت کمتر از ساواک به سرکوب و کشتارخونين آنان دست می زد  درحداقل حق حياتی، به آنان قایل می شد، و یا

شکنجه و کشتاری که ارگانهای امنيتی نظام  نویسنده به خاطر حرفه خویش، قاعدتا باید آگاه باشد که ميزان درد و رنج و آقای
شاه را   روا داشتند روی سياه ساواک،)دیگراحزاب و سازمانهای شرکت کننده در انقالب و(جمهوری اسالمی درحق فدائيان 

همفکران او، حتی استخوانهای متالشی شده قربانبان  او باید به خوبی بداند، که همقطاران و. صدها بار سفيدتر کرده است
با این . کنند اسالمی درگورهای بی نام و نشان دسته جمعی لعنت آبادها را هم تحمل نمی بی دفاع زندانهای جمهوری

حقيقتا به چه دالیلی باید بستگان هزاران کشتار دسته  .علوم نيست کاتب محترم از کدام رهایی سخن می گویدتوصيف، م
سرکوب خشن وخونبار نظام  زندانی به سختی شکنجه شده و زجر دیده و انبوه بيشمار جان به در بردگان جمعی، دهها هزار

 شکنجه گاههای مخوف و چوبه های دارکشتار های انبوه وجمعی آن با مستبد والیت فقهی در ایران، وام دار انقالب اسالمی
  باشند؟

اگر او حقيقتا به دنبال کشف حقایق  .برخوانندگان کتاب روشن است که نویسنده، هيچ پاسخی به این پرسشها ندارد
جان   که بر حقایق می بود، نباید از پيش برآن می شد،١٣٥٧سالهای قبل از بهمن  رویدادهای مربوط به جنبش چریکی در

کرده است، پرده ساتر کشيده و اعالم کند که  سخت موجود در همان اسناد پراکنده و دستکاری شده ای که خود به ما عرضه
  چنبره ساواک گرفتار آمده و بخشی از رهبری آن توسط ساواک تامين شده بود؟ سازمان چریکهای فدایی خلق در

مورد فعاليت نفوذی ساواک درحاشيه سازمان  ام ارائه شده دراین کتاب، فقط از یکو اما کاوش پيگير ما در اسناد و احک
نام  می کند و هيچ نشانه و شاهدی که مستقيم و یا غير مستقيم به عضویت کسی به چریکهای فدایی خلق ایران، حکایت

آقای محمد . دست نمی دهدباشد را، به  محمدکتابچی، در تشکيالت سازمان چریکهای فدایی خلق ایران داللت داشته
  .فدایی خلق ایران هم نبوده است کتابچی، حتی عضو علنی سازمان چریکهای

 ١٣٥٧ تا انقالب در بهمن ١٣٥٥آغاز سال  از: " می گوید٧٧٢ -٧٧٣نویسنده در ص. به سراغ ادعای دیگری از کتاب می رویم
اما ) ٢١."(باشند ست دادند نتوانستند عمليات نظامی داشتهتعدادی از اعضای خود را از د چریکهای فدایی خلق ایران جز آنکه

مطبوعات دوران انقالب : "فراموشی می سپارد و اعالم می کند که  کتاب برسد گفتار پيشين خود را، به٨٢٩او، تا به صفحه 
  ).٢٢..."(فتایران نمی یا که اعالميه ها و عمليات نظامی چریکها، هيچگونه پژواکی در جامعه ملتهب گواه این است

اما برای روشن شدن اعتبار ادعای او، ما این  گرچه معلوم نيست که منظور آقای نادری از دوران انقالب شامل چه دوره ایست،
 ٢٢آنست تا  که نقطه آغاز گسترش جنبش ضد استبدادی و ضد دیکتاتوری در ابعاد توده ای ١٣٥٦محدوده را از زمستان سال 

گيریم، که طی آن سایه خشن سانسور دولتی کم یا   کامل حکومت پهلوی انجاميد، در نظرمی که به سرنگونی١٣٥٧بهمن 
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بر سر جامعه  که دکتر شاهپور بختيار تشکيل دولت داده و شاه صحنه را ترک می کند همچنان ١٣٥٧بيش، حدودا تا آبان ماه 
ان و مدافعان پی گير حکومت شاه بودند، سنگينی وابستگ مطبوعاتی که البته اکثریت قریب به اتفاق روسا و مدیران آن جزو

سانسور را، نشانه عدم  چگونه می توان، عدم انعکاس فعاليتهای متنوع چریکها در این مطبوعات تحت با این حساب. می کند
  پژواک فعاليتهای آنان در جامعه ملتهب آن زمان دانست؟

پرسش این است که، وقتی او مدعی می . باشد تار نویسنده میدر اینجا، مقصود اصلی ما اشاره به یک مغلطه عجيب در گف
داشته که،اوال،  چریکها دیگر نتوانستند عمليات نظامی داشته باشند، پس چگونه او انتظار  تا انقالب،١٣٥٥شود که از آغاز 

  . مطبوعات دوره انقالب منعکس شوندعملياتی که روی نداده و اقداماتی که انجام نشده اند، در
اند، پس چگونه است که ناگهان تغيير نظر می دهد و  انيا، او که قبال گفته بود، چریکها در این دوره عمليات نظامی نداشتهو ث

وقایع زیر به نقل از  شده توسط این سازمان اما انعکاس نيافته در مطبوعات آن دوران اشاره می کند؟ به عمليات نظامی انجام
درست در همان مقطعی رخ داده اند که ایشان، قبال وقوع آنها را ) ماخذ اند  آن بقيه فاقد آدرسکه البته به جز یک مورد(کتاب، 

  ):تاکيدات از ماست(شده بود بازگویی برخی حوادث مربوط به تاریخ سازمان چریکهای فدایی خلق ایران منکر در
 در ٥٥-٢-١٢این بمب در ساعت .سان تعبيه نمایدخرا مریم شاهی ماموریت می یابد بمبی را در اداره کار و امور اجتماعی"...

  ).٢٣..."( منفجر شدطبقه سوم اداره مذکور
چریکهای فدایی بامداد نوزدهمين روز ...خاسته بود  در حالی که ایران به تمامی در برابر رژیم پهلوی بر٥٦در بهمن ماه سال "

شهرستان قم  تری چهار و ساختمان حزب رستاخيزبزرگداشت هشتمين سال واقعه سياهکل در کالن این ماه و به بهانه
  ).٢٤" (بمبهایی منفجر ساختند

  
  : رخ داده اند ١٣٥٧وقایع زیر همگی در سال 

..." چریکها به نيروهای شهربانی در ميدان عشرت آبادحمله بردند) منظورنویسنده احتماال شهریورماه است(در نيمه همين ماه "
)٢٥(  
سرهنگ مرتضی زمانی پور و راننده وی را ترور ...و پشتيبانی از مبارزات حق طلبانه مردم مبارز مشهددر نهم مهرماه چریکها به "

  )٢٦..."(کردند
 همين ماه ١٣مزدوران رژیم خائن شاه در زنجان و در   آذر ماه، چریکها با بمب و مسلسل به اداره شهربانی و مقر٤در سحرگاه "

  ).٢٧."(های پليس تهران واقع در خيابا ن شاه رضا حمله بردندمرکز هدایت گشتي ٢به قرار گاه شماره 
اما با تاکيد باید گفت که ليست آنها فراتر . کرد ما در اینجا کوششی برای تکميل ليست رویدادهای مشابه وقایع فوق نخواهيم

حال یک بار . است ه کردهنویسنده کتاب، عليرغم دسترسی به اسناد آنها، به خوانندگان خود عرض از چند رویدادی است که
حضور " خارق العاده"کند درکنار ادعای قبلی او بگذارید تا به قدرت  دیگر رویدادهای ذکر شده را که نویسنده به آنها استناد می

اسالمی، چریکهای فدایی غير از آنکه تعدادی   تا پيروزی انقالب١٣٥٥از آغاز سال : " پی ببرید که به ماخبر می دهد ذهنی او
واقعيت این است که ...باشند درگيریهای خيابانی از دست بدهند دیگر نتوانستند عمليات نظامی داشته یگر از اعضایشان را درد

  )٢٨". (که پليس بر چریک توفق یافت در آن سالها، آرایش نيروها به گونه ای در آمد
بود، واگر دور نبود روزی که اعضای رهبری  کاگر سازمان چریکهای فدایی خلق در چنبره ساوا:حال سوال اساسی این است 
حداقل بخشی  یعنی این که در آن مقطعی که مورد نظر نویسندگان کتاب است،(تامين گردند  سازمان یکسره از منابع ساواک

ات اجازه یافت به عمليات فوق که تمام هدف ساواک ازاقدام ، چگونه این سازمان)از رهبران سازمان از منابع ساواک بودند
اجازه داد، رهبری سازمان بعد از  واگرچنان بود، چگونه ساواک. آن، جلوگيری از وقوع آنها بوده، دست بزند نفوذی اش به درون

که  تدریجی، دوباره ترميم و بازسازی شود، تا نه تنها بتواند فعاليتهای خود را ، طی پروسه ای١٣٥٥ تير٨نابودی کامل در 
پرنفوذترین جریان متشکل چپ کشور را حفظ  اسيت داشت ادامه دهد بلکه، همچنان موقعيتحکومت شاه شدیدا به آنها حس

  .الیه های بيشتری از اقشارنوین جامعه شهری گسترش دهد و دایره نفوذ سياسی خود را به درون
ه سازمانهای نيروی سرکوب خود را علي سٌر آشکار این است که دستگاه امنيتی زمان شاه وظيفه داشت نه تنها بيشترین

 تاثير فضای جنگ سرد، عقد اتحاد نا نوشته ای را با برخی محافل عمده مذهبی مسلح چریکی شهری متمرکز کند، بلکه تحت
مذهبی و انجمنهای ضد بهایی وغيره برای ایزوله  مخالف و موافق شاه، از حوزه های علميه گرفته تا امامان جمعه و هيئتهای

. پيش ببرد با اتوریته ترین و متشکل ترین نيروی آن در داخل کشور بود،, عمال" فدایی" خشکردن ونابودی جنبش چپ که ب
یکی از پایه های اصلی سناریوی از پيش طراحی شده کتاب او  است، اما اذعان به آنها، نویسنده قطعا از حقایق فوق آگاه بوده

مغشوش و مخدوش، خرد و  های فدایی خلق را آن چناناو وظيفه داشته است، تصویر سازمان چریک. است را درهم می ریخته
 تا آستانه انقالب بهمن ١٣٤١ خرداد ١٥پيرو آیت اهللا خمينی که بعد از  ناتوان ونحيف، وتيره وتارترسيم کند که جریانات سياسی

ون حاکم نبودند، همچ هيچ گونه اثر محسوسی درتغيير فضای سياسی عمومی کشور بر عليه استبداد سياسی منشا
تابلوی سفارشی موسسه مطالعات وپژوهشهای جمهوری اسالمی  ستارگان بی رقيب ميدان مبارزه ضد استبدادی، درمرکز

   .بدرخشند
  
   منابع خبری ساواک-ث
  

بپردازیم، نگاهی گذرا به روشهای معمول مورد  قبل از این که به بررسی اسناد ساواک در مورد عوامل خبرچين یا نفوذی
ازمنابع  واطالعات از درون سازمانهای مخالف کرده وسعی می کنيم تصویری هر چند کلی  برای کسب اخباراستفاده ساواک

  .انسانی ساواک در پيرامون سازمان ، به دست دهيم
سازمانهای سياسی مخالف را بسته به کيفيت رابطه  برای کمک به درک موضوع نفوذ، منابع خبری ساواک در پيرامون و درون

تقسيم " نفوذی"و ،" همکار"، "خبرچين" گروه کلی ٣وظایفی که برعهده داشتند، شاید بتوان به  ازمانهای هدف ونوعآنها با س
  .کرد

در ) همکاران افتخاری(پاداش و یا بدون آن کسی بود اغلب فاقد پيشينه سياسی، که اخبار محيط خود را با دریافت" خبرچين"
وظيفه یا  ل تعيين می کرد که به چه نوع اخباری عالقمند است و بر همين اساساز قب ساواک. اختيار ساواک قرار می داد

نوع وظيفه خود، رابطه ای گذرا و موقت با ساواک  به خاطر" خبرچينان"برخی . می گذاشت" خبرچين"وظایفی را بر عهده 
توان گفت که  به جرات می. دخبرچين ممکن بود شناخته شده در محيط کار خود و یا ناشناس باش .داشتند و برخی برعکس

مراکز مختلف اداری و آموزشی، کارگری و نظامی وغيره به  ساوک هزاران نفر از انواع خبرچينان خود را عليه جنبش چریکی در
  ).٢٩(چریکی دست پيدا کند کوشيد از این طریق به عناطر مخفی و یا علنی طرفدار و یا در ارتباط با جنبش خدمت گرفته و می
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پيوست، و یا از ترس جان و یا در مقابل  ساواک کسی بود که، یا از صفوف مبارزه بریده می شد و به حکومت می "همکار"
  .خواست ساواک را دراختيار آن قرار می داد امتيازهای مشخصی اطالعات مورد در

د ساواک بود که به طور گروه مورد پی گر حزب و) رسميت عضویت عنصر کليدی بود(ساواک از اعضای رسمی " نفوذی"عامل 
خبر و  تعریف شده تشکيالتی به نفع ساواک کار می کرد، و وظيفه اش جمع آوری هر نوع مخفيانه در درون و چهارچوب مرزهای

اجرای وظایف ویژه ای بود که ساواک در هر مرحله ای  اطالعی از حيات درونی و ارتباطات بيرونی گروه مربوطه و هم چنين
  .می دادبرعهده او قرار 

اما نفوذ از پيرامون به . جنبشی امکان پذیر است امنيتی، نفوذ در حوزه پيرامونی هر-به طور کلی برای دستگاههای اطالعاتی
پيرامون سازمانهای  تجربه نشان داد که نفوذعوامل ساواک در. سازمانهای سياسی متفاوت است درون تشکيالت در مورد

اما حضور آنها در درون واحدهای مسلح ورهبری آنها با  ا کم وبيش عملی بوده،مسلح اصيل چریکی کشور در آن ساله
  .موانع غير قابل رفعی روبرو شده وناممکن گشته بود دشواریهای عملی و

می کنيم به منابع انسانی بالقوه و بالفعل  حال به سراغ تجربه عملی جنبش چریکی فدایيان در زمان شاه می رویم و نگاهی
   :فدایی خلق ایران يرامون سازمان چریکهایساواک در پ

  
  زندانيان و باز داشت شدگان در آستانه آزادی--١

مبارزان زندانی ای که مدت محکوميتشان  ساواک می کوشيد با گرفتن تعهد عدم فعاليت سياسی و همچنين تعهد همکاری از
برای گرد آوری خبر  ، در صورت امکان بتواند بعضی از آنها راپاسيو و خنثی نگهدارد و بعدها هم درحال پایان بود، آنها را درجامعه

چریکی، تعداد قابل توجهی از کسانی که در زندان بودند، مانعی  در سالهای مبارزه. جلب کند" همکاری"از فعاالن سياسی به 
تن به سازمانهای پيوس پای چنين تعهداتی را برای بيرون آمدن و خالصی از زندان و سپس مخفی شدن و نمی دیدند که

رضا رضایی از . (آقای نادری از او در کتاب خود نام برده است چوخاچی یکی از همين نمونه هاست که. چریکی، امضا کنند
به سازمان مجاهدین خلق  مجاهدین خلق نيز با امضای تعهد همکاری ساواک را فریب داد و بعد از رهایی اعضای سازمان

   ).پيوست
  
  ن اعضای مخفی شده سازمانهای چریکی بستگان و دوستا-٢

مخفی در صورت دستگيری، کسانی را از  ساواک می کوشيد که با تهدید و اجبار و یا وعده پاداش و حتی قول بخشش فرد
ساواک  این عوامل در واقع نقش خبرچين را برای. افراد مخفی شده، به همکاری جلب کند دایره افراد فاميل و یا دوستان نزدیک

در . خواهر صبا بيزن زاده در تهران را می توان نام برد از نمونه های چنين افرادی، حبيب موسی زاده شوهر. می کردندایفا 
ماموران ساواک برای دستگيری و یا از بين  خبرچينان به اختيار و یا به اجبار، وارد یک رشته همکاریهای فعال با بعضی موارد این

حاجی  شاید بتوان کشته شدن سليمان پيوسته. ساواک ارتقا می یافتند" همکاران"سطح  بردن افراد مخفی مسلح شده و به
دسترسی به اسناد نفوذیهای ساواک در پيرامون سازمان  محله را نمونه ای از این مورد محسوب داشت که آقای نادری عليرغم

داشته و ساواک از طریق   کوره پزخانه بود رابطهسليمان با پسر عمه اش، غالم عليدوست، که کارگر. است آنرا از قلم انداخته
 ، سليمان ظاهرا به همراه رفعت معماران طی یک ١٣٥٧ خرداد ٢تاریخ  او در پی کشف روابط سليمان بوده است، تا این که در

   ).٣٠(ساواک کشته می شوند درگيری با
  
  همکاران ساواک در ميان هواداران و حاشيه سازمانهای چریکی-٣

هواداری که زندگی علنی داشته و ممکن بود  فعال، افرادی را در درون محافل" همکاری"ی کوشيد در مرحله اول ساواک م
. محافل، بنشيند برقرارکنند، جلب کرده و درکمين روابط عناصر مخفی سازمانهای چریکی با این ارتباطاتی با سازمانهای چریکی

ساواک تالش کرد از . یوسف قانع مثالی ازاین مورد است رور فرهنگ ومحمد کتابچی دوست و همکالسی دوران دانشکده مس
او، از دستگيری یا  از مسرور فرهنگ و یوسف قانع خشک بيجاری به دست آورده و در پروسه همکاری طریق او اطالعاتی را

  . مخفی سازمان دست یابداز طریق رد گيری یوسف، به دیگر افراد کشتن یوسف قانع که با او تماس می گيرد، اجتناب کند تا
را به سر قرار خود با فتحعلی پناهيان راهنمایی  نمونه دیگر مربوط به یکی از روابط علنی فتحعلی پناهيان می باشد که ساواک

درگيری توسط  ثابتی از روسای ساواک، فتحعلی پناهيان بعد از یک مقاومت سرسختانه، درجریان به اعتراف پرویز. می کند
   ).پانویس ها  در١٠رجوع کنيد به رفرنس شماره (نيتی کشته می شودمامورین ام

  
  تالش ساواک برای تعبيه عامل نفوذی در درون تشکيالت مخفی سازمان-٤

سازمانهای مسلح مخفی مورد اشاره قرار گرفت،  به دالیلی که قبال در بخش دشواریها و موانع مربوط به نفوذ ساواک در درون
نشان می دهد  اسناد مربوط به ساواک در کتاب. مخفی سازمان عمال ناموفق از کار درآمده است تيمهاینفوذ ساواک در درون 

  . ناکام مانده بودکه ساواک کوشيده بود از چندین طریق به این هدف خود برسد اما
 رهبری آن شده چریکهای فدایی خلق تا سطح آقای نادری تاکنون اولين کسی است که مدعی نفوذ ساواک در درون سازمان

 در سطح رهبری سازمان یکی از رویاهای بسيار شيرین ساواک بود که هيچوقت البته شکی نباید داشت که نفوذ. است
هم شده بود احساس وظيفه کرده اند " تهرانی"دیگرکه  ی"نادر"به نيابت از یک " اما ظاهرا آقای نادری. نتوانست بر آورده شود

   . تاریخ فدایی به هر قيمتی تعبير کنندبازگویی که، این خواب را در
  
  اسناد ساواک چه می گویند؟-ج
  

طراف خانواده اعضای مخفی، و سه مورد   شخص خبرچين در٣اسناد مربوط به ساواک در کتاب آقای نادری جمعا بر تعبيه 
عدم  ین سه اقدام اخير با مورد از ا٢. به درون تشکيالت سازمان داللت می کنند دیگراقدام مشخص برای فرستادن افرادی

شخصی به نام محمد کتابچی، از دوستان  اما اقدام سوم، منجر به جلب همکاری. توفيق کامل ساواک خاتمه می یابند
 موقعيت. بيجاری، که هر دو از اعضای مخفی سازمان بوده اند، می شود مشترک مسرور فرهنگ و یوسف قانع خشک

کرد که ممکن بود روزی بعد از طی پروسه ای به   امکان بالقوه در پيرامون سازمان تعيينمحمدکتابچی را می توان به عنوان یک
سازمان نقطه پایان  اما سير حوادث، تحقق چنين پروسه احتمالی را قطع و به تداوم رابطه او با .عنوان عضو علنی برگزیده شود

  :با هم به سراغ اسناد ساواک می رویم. گذاشت
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   در حاشيه خانواده های مبارزان مخفی"خبرچينان" حضور-١
مبسوطی در این مورد، به خصوص ليست طویل  نویسنده کتاب قطعا می تواند به خاطر دسترسی به اسناد ساواک، اطالعات

انقالب  متعدد ساواک درحوزه های علميه و صفوف روحانيون ، که تعدادی از آنها بعد از همکاران خبرچين و بعد هم نفوذیهای
اما ایشان با همه هياهویی که پيرامون . قرار دهد يتهای مهمی در حکومت جدید کسب کردند، را در اختيار افکارعمومیمسئول

معرفی کرده، و سپس هم  برپا کرده اند، تنها چند خبرچين را درارتباط با بستگان افراد مخفی سازمان "نفوذ ساواک درسازمان"
  .دردرون وحتی قلب تشکيالت مخفی سازمان جا بزنند وذی ساواککوشيده اند آنان را به عنوان عوامل نف

 در باره صبا بيژن زاده ٣١١مدیریت کل اداره سوم   به٦/٣/٥٤در تاریخ » ساواک تهران«در گزارشی که : "آقای نادری می نویسد
در جوار خانواده  م، منبعیبه منظور اقدامات مراقبتی و کسب خبراز نامبرده باال با طرح الز« :ارسال داشته، می خوانيم 

" »... با این ساواک همکاری می نماید و١١٨٧٩افتخاری با شماره رمز   به عنوان منبع١/٣/٥٤مشاراليها نشان گردید که ازتاریخ 
به اتفاق  «١٢/١١/٥٥ روز١٦در ساعت  او) ." ...٣٢" (هيچ اطالعی از گزارشات خبری منبع مورد اشاره در دست نيست " ).٣١(

 لباس مرتب و چهار خانه] درحالی[دارای سبيل کم پشت و پشت سرش پهن بود و   ساله که قدش کوتاه،٢٣ی در حدود جوان
معمول از حبيب موسی زاده شوهر  به منزل خواهرش می رود و پس از گفتگوهای.»درشت به رنگ طوسی به تن کرده بود

ی زاده پاسخ می دهد در آینده نزدیک می خواهد منزلی کند؟ حبيب موس خواهرش می پرسد، آیا قصد ندارد منزلی تهيه
تلفن باشد تهيه کند و به وی می  اضافه می کند سعی نماید یک محل سکونت مناسبی که دارای«تهيه کند که صبا،  مستقل

  تهيه کند تا تومان که مشاراليه تاکيد می نماید منزل را٢٠٠٠ الی ١٥٠٠گوید  حبيب می. گوید کرایه منزل در چه حدودی باشد
اطالع ، طرحی تهيه می کند، که به موجب آن  ساواک متعاقب این). "...٣٣" (».وی بتواند در مواقع ضروری با او تماس بگيرد

خانه تهيه  در این طرح پيش بينی می کنند که همزمان پایگاهی روبرو یا جنب. قرار دهند منزلی تهيه شده ودر اختيار منبع
: ثابتی در ذیل این گزارش می نویسد). ٣٤..." (چریکها دست یابند ز طریق کنترل بيژن زاده به دیگر اعضائشده، ایجاد کنند تا ا

کميته نيز منبعی در اطراف  .مورد تایيد است برای اجرا با کميته مشترک ضد خرابکاری هماهنگی به عمل آید اساس طرح
 به منزل خواهرش مراجعه ٩/١١/٥٥ روز ٢٢يژن زاده بار دیگر در ساعت صبا ب" ).٣٥(به عمليات لطمه وارد نشود . مشاراليها دارد

مناسبی تهيه و از برادرش جدا شود تا این  منزل«کند و پس از گفتگوهای معمول، مجددا از حبيب موسی زاده خواست که  می
ذیل این خبر می   در ساواک،کارشناس موضوع» .دوستانش بتواند از منزل مزبور استفاده نماید که در فرصتهای مناسب همراه

ساواک با هماهنگی کميته مشترک برای تهيه . هستند» امن به نظر می رسد اعضای گروه صبا بيژن زاده فاقد خانه«:نویسد
افتد و باالخره خانه ای در خيابان  زاده و یگر دوستان او بتوانند گه گاه از آن استفاده کنند، به تکاپو می خانه ای که صبا بيژن

 را ٦پ  ، درب سوم،١٠٤، دست چپ خيابان ١٠٢ داخل خيابان، بعد از خيابان ١٠٣خيابان  ران نو، بعد از حمام تهران پارس،ته
منزل فعلی منبع که با برادرش مشترکا زندگی می  به طور غير محسوس..«). "٣٦"(برای این منظور مناسب تشخيص می دهد

با تعيين محلهای پایگاه به  د پایگاه در یکی از منازل اطراف به دقت مطالعه و مراتبتهيه و امکان ایجا نمایند بررسی و کروکی آن
خاتمه اضافه می نماید به طوری که از فحوای کالم منبع استنباط شده  در...کميته مشترک ضد خرابکاری اطالع داده شود

برادرش جدا نموده و وقتی منزلی تهيه  نماید ازنظر دارد منبع را که در حال حاضر با برادرش در یک منزل زندگی می  سوژه در
 که خانه های امن گروه لو می رود برای یک یا دو شب برای مخفی شدن استفاده کرد از پوشش او و همسرش برای مواقعی

   ).٣٧"(» پرنيان فر-ریيس سازمان اطالعات و امنيت تهران... نمایند
خانواده صبا بيژن زاده به او و اعضای دیگر   از طریق همکاران خود درهمان گونه که در باال روشن است، ساواک می کوشد

و صبا بيژن  خاطر عدم همآهنگی اجتناب ناپذیر ارگانهای مختلف ساواک، راه به جایی نبرده اما، این نقشه به. سازمان برسد
 در یک درگيری با ماموران ساواک ٨/١٢/١٣٥٥وی، در تاریخ  زاده در یک حادثه کامال غير مرتبط با خبر چين ساواک و امکانات

   .کشته می شود
  
   تالش برای جلب همکاری افراد دستگير شده برای نفوذ در سازمان-٢
   مورد حسين چوخاچی-

گرچه برای ما ). ٣٨.(زندان آزاد می شود طبق روایت نویسنده از اسناد ساواک، حسين چوخاچی با شرط همکاری با ساواک از
اشاره  چوخاچی به ساواک از همان نوع تسهيل آزادی از زندان بوده که ما قبال به آن  همکاری حسينمعلوم نيست که تعهد

انتخاب کرده بودند واو از این موضوع آگاهی یافته و  کردیم، یا این که، مامورین با برنامه قبلی حسين چوخاچی را برای نفوذ
می پيوندد و بعدها  حسين مخفی شده و به سازمان. سنگ می خورداما در هرصورت تير ساواک به . بود ساواک را فریب داده

   .در یک درگيری با ماموران ساواک کشته می شود
  
   مورد حسن فرجودی-

 به ٣١١امنيت خراسان به مدیریت کل اداره سوم برابرگزارش شيخان، رئيس سازمان اطالعات و: "آقای نادری خبر می دهد که
عمل آمده آمادگی  فرجودی با توجه مستمری که در خالل درمان در بيمارستان به...« : ١ه /٢٢١٢٩  و با شماره٣٠/١٠/٥٥تاریخ 

گروه جلب و صریحا اظهار می دارد با تذکراتی که هنگام  کامل خود را جهت هر گونه همکاری و گشت زنی و معرفی افراد
قرار گرفته و برای جبران  را تاکنون در صف خرابکارانو چندین روز تفکر به این نتيجه رسيده است که چ مصاحبه انجام گردیده

  نفر از افراد عضو سازمان عمال و یا از نظر١٢توجه به این که با حدود  خطای گذشته حاضر به هرگونه فداکاری می باشد و با
 همين جهت به معرفی خواهد کرد و به قيافه آشنایی کامل دارد آنها را و هم چنين دیگر افراد مشکوک را در گشت زنی

اکيب  صداقت وی در نظر است نامبرده در یکی از اتوموبيلهای گشت زنی مستقر و دو منظوراستفاده از شخص مذکور و ارزیابی
که توسط نامبرده معرفی می گردند بوده و از وجود  دیگر کميته نيزآماده عمليات و کنترل مناطق و افراد مشکوک و یا کسانی

وی در خصوص  عوامل خرابکاراستفاده و به وی تذکر و تضمين داده شده است چنان چه اقدامات این شخص درجهت شناسایی
معرفی نماید در مورد وی تا مرحله ترخيص تسهيالت الزم  معرفی عوامل خرابکار صادقانه و ثمر بخش باشد و اعضای مربوط را

   ُُُ )٣٩"(». خواهد شدفراهم و نظرش تامين
با توجه به :  مخابره می کند١ه/٢٣٣٤٢شماره   تلگراف ذیل را با٣١١ و ٣٨١اک مشهد به ادارات کل  ساو٢١/١١/٥٥در تاریخ "

در  فرجودی عضو دستگير شده در مشهد خاتمه یافته و آمادگی همکاری الزم جهت شرکت این که مراحل باز جویی از حسن
است مقرر فرمایند نسبت به اعزام وی به کميته  اهميتگشت زنی ندارد و از طرفی اطالعات وی از افراد گروه در تهران حایز 

برای آموزش می آیند  با افرادی که«:پرویزثابتی ذیل این تلگراف می نویسد . شيخان." اعالم دارند مرکز وسيله شهربانی نظریه
  ) ٤٠" (»]٥٥[٢٥/١١/٣٥ شدوسيله آقای ناصری به مشهد گفته. همراه آنها بياید

عناصر گروه چریکهای به اصطالح فدایی خلق در  ی از زندان ضمن یک تماس تلفنی و در مورد محل ترددمشاراليه بعد از آزاد"
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استفاده قرار  به موقع بهره برداری و برای شناسایی و رسيدن به اعضای مخفی و متواری مورد اختيار گذارد که این اطالعات
مانده گروه مسافرتهایی به شمال، اصفهان، و مشهد نموده  قیگرفته است و شخص مذکور برای بر قراری ارتباط با عناصر با

به گروه وصل شود و بعد  مجدد تلفنی اعالم داشت با یکی از افراد درتهران مالقات نموده و قرار است است وی طی یک تماس
ری ارتباط مخفی شده معموله مشخص گردید که یاد شده بعد از برقرا از آن تاکنون ارتباطش قطع گردیده است و در بررسيهای

چنانچه اجازه فرمایند عکس  با توجه به موارد فوق چون مشاراليه مخفی گردیده استدعا دارد در صورت تصویب :نظریه. است
   )٤١."(وی تکثير و در دفترچه متواریان ثبت شود

: ر درخواست می کندشهربانی کل کشو  به تيمسار ریاست١٦/٣/٥٧متعاقب این گزارش، ساواک طی نامه ای در تاریخ "
اختيار  واحدها اعالم نمایند چنانچه نامبرده باال مشاهده گردید وی را دستگير و در خواهشمند است دستور فرمائيد به کليه«

  )٤٢" (».سازمان اطالعات وامنيت محل قرار دهند
ه ریاست سازمان اطالعات و امنيت کل سوم ب  از اداره٣١٢٣/٨٢-٧٢٠٦ و به شماره ٢٥/٣/٥٧همچنين در نامه دیگری به تاریخ "

متعاقبا  و...« اعالم می کند ١٣٢٠ الهيجان متولد ١٧شهرت فرجودی شماره شناسنامه  تهران، در باره حسن فرزند آقاجان
خرابکاری خراسان دستگير و با تعهد همکاری مرخص   پس از یک برخورد مسلحانه با کميته مشترک ضد١٠/١٠/٢٥٣٥مورخ 

نامبرده باال با توجه به   قطعه عکس١٠حضور در محلهای قرار خود داری کرده است لذا با ایفاد تعداد اراليه ازگردیده ليکن مش
خرابکار از طرف وی متصور می باشد خواهشمند است دستور فرمایند  این که احتمال فعاليت مجدد در جهت اهداف گروههای

  ) ٤٣"(». مراتب را اعالم دارندوده و در صورت کسب هرگونه خبریهمکاران افتخاری را به نحو مقتضی توجيه نم منابع و
در حالی .  دی ماه قيد شده است١٠دستگيری وی  در خبر فوق، تاریخ: "آقای نادری فراموش نمی کند که به ما توضيح دهد که

ناشناس  ی و به طورتوان حدس زد که فرجودی پس از تماس مجدد با گروه طی یک درگير می.  دی ماه دستگير شد١٦که او 
بدون اطالع سازمان به زندگی آرام و بی دغدغه ای  حدس دیگر این است که او نيز مانند اورانوس پورحسن،. کشته شده باشد
  )٤٤."(روی آورده باشد

 نشان می دهند که هم این اسناد ساواک و در مورد این اسناد و حدسيات آقای نادری چه می توان گفت؟ گرچه شواهد موجود
است که  هستند، اما، حتی با قائل شدن اعتبار قطعی براین اسناد وحدسيات، کامال روشن هم حدسيات ایشان غير قابل اتکا

نفوذ ساواک به درون سازمان را با شکست کامل  حسن فرجودی موفق می شود با مهارت تمام مامورین را فریب داده و نقشه
سوال روبرو  شواهد دیگر اعتبار داستان ساواک و حدسيات اقای نادری را با بابگذریم برخی  از این موضوع که. روبرو کند
   :باهم به سراغ برخی از این شواهد ميرویم. ميسازد

فرجودی تحت مراقبت شدید ساواک در آن  اخباری از بيمارستانی که حسن"در آن ایام، بعد از دستگيری حسن فرجودی،
منبع این اخبار، یکی از پزشکان معالج حسن فرجودی بود که با . می رسد نبستری و تحت شکنجه بوده به دست سازما

فرجودی در زیر شکنجه های  طبق اظهارات این پزشک، حسن. سنجری مسئول یکی از تيمهای مشهد ارتباط داشت کيومرث
شده و از دست سياه شده و دست و پای شکسته، دچار ایست قلبی  ساواک روی تخت بيمارستان، با بدن سراسر کبود و

در آن موقعيت بحرانی، که  توجه به موقعيت و اطالعات فرجودی، موفقيت ساواک در کسب اطالعات زنده از او با). ٤٥"(می رود
 ساله ٦می توانست نقطه پایانی برحيات سازمان گذاشته و تالش  سازمان در پروسه ترميم رهبری و تشکيالت خود بوده،

سازمانی که حسن فرجودی  حقيقت این است که افراد و امکانات مخفی. "آن به نتيجه برساندنابودی کامل  ساواک را برای
  ).٤٦"(دستگيری او متحمل ضربه ای نشده و سالم می مانند ردهای قابل دسترس و زنده از آنها داشته بعد از

ث سنجری، در مخابرات تلفن شناسایی کيومر آقای نادری مدعی است که بر اساس اعترافات حسن فرجودی ساواک موفق به
به گواهی  بنا. اما دو روایت دیگری نيز از این حادثه دردست است. او می گردد، ميشود راه دور مشهد که منجر به کشته شدن

آن موقع ها رژیم : "یک تصادف به ترتيب زیر از بين می رود یکی از چریکهای مخفی باز مانده از آن دوره کيومرث سنجری بر اثر
 مضمونش یادم -خرابکاران مشهد نوعی مانور راه می انداخت که شاید اسمش هم آمادگی برای مبارزه با  روز در٣-٤ سالی

برف و یخبندان سختی هم بود برای ارتباط گيری به مخابرات می رود  کيومرث در یکی از این روزها که.  بود-هست نه اسمش
کسانی اسلحه را . به زمين می افتد ن خانه وصل می کرد پایش سر می خورد و که خيابان را به تلف- پله٤ یا ٣-هایی روی پله

 تصادف، همين. امکان حرکت را از او می گيرند، و کيومرث سيانورش را می جود به کمرش می بينند و می ریزند روی سرش و
 -ستند در این گونه موارد تحقيق کنندو می توان آن موقع رفقای علنی در مشهد زیاد بودند. قدر ساده و همين قدر هم غم انگيز

  ).٤٧..." (از طریق آنها از در گيری این رفيق مطلع شدیم) سازمان(و ما  -که در مورد فرجودی هم کردند
زمانی که کيومرث سنجری برای " که روایت دیگر به نقل از طهماسب وزیری باز از چریکهای مخفی آن دوره حاکی است

کارمندان مخابرات  ميرود، به دليل مانور چند روزه ای که درحال اجرا بود، ظاهراکسانی از به مخابراتاستفاده از تلفن راه دور 
وقتی کيومرث سنجری با این وضع . داشتند، تمرین ميکردند بازرسی بدنی مشتریانی که وارد مخابرات ميشدند را بر عهده

درهنگام فراربه خاطر  ع شده و او توسط آنان دنبال ميشود ولیاین رفتار او مورد شک واق. بر ميگردد روبرو ميشود با عجله
   )٤٨..." (کنندگان او بر سرش ميریزند و یخبندان در روی پله های مخابرات زمين ميخوردودنبال

واصفهان وبعد هم مشهد، اطالعاتی را از  هم چنين ادعای ساواک در مورد این که، فرجودی بعد از اعزام به تهران وشمال
اقای نادری ميتواند  ماموران داده و آنها از این اطالعات استفاده کرده اند، به دالیلی که فقط طی که با سازمان برقرار کرده بهرواب

اگر حسن فرجودی اطالعات واقعی مفيدی از ارتباطی . است توضيح گر آن باشد مورد هيچ کنکاشی توسط او قرار نگرفته
نادری با دسترسی به اسناد   از اعضای سازمان در اختيار ساواک قرار داده بایستی آقایمناطق نامبرده گيریهای جدید خوددر

 وسلسله اقدامات ساواک در مورد آنها ونتایج حاصله به خواننده عرضه کرده ساواک قادر می بود اثر ونشانی از این اطالعات
 تيرکم یا بيش در چنگ ساواک ٨بعد از ضربه  ق ایرانوتردیدی در این امر باقی نگذارد که الباقی سازمان چریکهای فدایی خل

  .برنيروها وامکانات آن کنترل کامل داشت گرفتار آمده واین دستگاه
اسناد ونشانه ها واطالعات مورد اشاره ما در باال  برای رسيدن بيک نتيجه معين وبرا ی لحظه ای، فرض را براین قرار ميدهيم که

پرسيد چرا عليرغم فعاليت  در اینصورت باید. نکه آقای نادری هيچ سندی در این موارد نيافته استویا ای یا گم شده واز بين رفته
 واصفهان وشمال ومشهدبرای نابودی باقيمانده چریکها، نه تنهاروند بازسازی نفوذی ُساواک از طریق حسن فرجودی در تهران

ادامه می یابد، بلکه فعاليتهای بيرونی  واطمينان نسبیدرونی صفوف ورهبری سازمان فدایی بدون وقفه ای جدی با سالمت 
  گسترش ميگذارد؟ آن نيز مجددا با آهنگی آرام رو به

افرادمخفی مرتبط با سازمان که به دست ساواک در   تعداد١٣٥٦ تا خرداد١٣٥٥ دیماه ١٠از هنگام دستگيری حسن فرجودی در 
پروسه جدایی از  که احتماال در(خدابخش شالی:يگردد که عبارت بودند ازرا به ترتيب زیر شامل م  نفر١١درگيریها کشته شدند 

صبابيژن زاده، -٤حسين چوخاچی، -٣کيومرث سنجری، -٢، )ایران بود سازمان وهمراهی با گروه انشعابيون متمایل به حزب توده
عباش -١٠رین پنجه شاهی، نس-٩ سيمين پنجه شاهی،-٨غزال آیتی، -٧فردوس آقا ابراهيميان، -٦اميری دوان،  بهنام-٥
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  نفر از آنان مطلقا غير مربوط با حسن٩که از ميان آنها دالیل قطعی ضربه به  ).که قطع رایطه بود(رحيم خدادادی-١١هوشمندو 
خدابخش شالی ميتوانسته اند در حوزه اطالعات  تنها ضربات مربوط به کيومرث سنجری وشاید به درجاتی. فرجودی بوده است

  .از طریق اعتراف زیر شکنجه ميتوانسته است به دست آید شته باشند که آنهماو قرار دا
ومسولين وقت سازمان ازحدودخرداد ماه  تعداد چریکها ی مخفی فدایی که در تحت پوشش تيم های مخفی مرتبط با رهبری

ازبين  رین ساواک در درگيریهابه دست مامو) دولت دکتر شاپور بختيار منحل ميشود وقتی که ساواک توسط(١٣٥٧ تا آبان ١٣٥٦
-٣، )احتماال نام اصلی اور غالمحسين بيگی بود(عابد-٢ علی ميرابيون،-١ نفر را شامل ميشود که عبارت بودند از ٦رفتند 

این ليست که همان هنگام   نفر از٤دالیل ضربات . وکاظم غبرایی-٦یداهللا سلسبيلی-٥رفعت معماران، -٤ سليمان حاجی محله،
مضاف بر این هيچ یک از این . نفوذی ساواک نميتوانسته داشته باشد زمان قطعی شده بود هيچ ربطی به هيچ عملهم بر سا
دالیل ضربه سليمان . بوده باشند هيچ نوع رابطه مستقيم وغير مستقيمی نميتوانسته اند با حسن فرجودی دارا افراد هم

. توضيح دادیم کوچکترین ربطی به حسن فرجودی نداشته استکه قبال  حاجی محله ورفعت معماران بنام هم همان گونه
مربوط به اطالعات وفعاليت نفوذی  حتی با پذیرش داستان ساواک، ضربات وارده به سازمان در این دوره نيز مطلقا بنابراین

  را در صورت عدماگر اقای نادری بخواهد ميتواند ليست فوق. ساواک نبوده است فرضی حسن فرجودی برعليه سازمان زیر نظر
   .دقت تکميل ومچ بنده را بخواباند

را برای کار نفوذی در اختيار ساواک قرار داده  از این حقایق که بگذریم، باید از اقای نادری پرسيد، کسی که حاضر ميشود خود
اگرواقعا چنين  ؟آن باشد چرا باید دوباره مخفی شده وبعدا هم در یک درگيری کشته شود ومدتی در حدود یکسال در خدمت

که حسن فرجودی از همان ابتدای کار، یک بازی ماهرانه را برای  بوده باشد فقط یک پاسخ به آن ميتوان داد وآن اجز این نيست
اجرادرآورده وبعدا هم  ساواک و به شکست کشاندن نقشه آن در نفوذ به درون سازمان با موفقيت کامل به دست به سرکردن
  .  کشته شده است و به قول نویسنده بطور ناشناستور مامورین را پاره

نام -رحيم"بتواندبا هویت وموقعيت  در عين حال، هر چقدر زمان ميگذشت این امکان بيشتر منتفی ميشدکه حسن فرجودی
 ردافرادی مخفی ویا مسئولينی که با موقعيت وسابقه او آشنا قبلی داشتند وا برای نفوذ به درون سازمان با" مستعار حسن
او به فرض . مخفی به گوش همه رسيده بود او از نظر این افراد دیگر کشته شده وخبرش در سطح تيمها وروابط. تماس شود

کند باید  ماندن خویش یا بایدداستان پردازی ميکرد واگر هم ميخواست دست ساواک را رو تماس با سازمان، برای توجيه زنده
درهر دو صورت فوق، اوال او بدون هيچ تردیدی در  .ه خطرناک آنراخنثی ميساختاصل ما جرا را برای سازمان فاش و نقش

در سطح  متن وحاشيه چنين تماس ورویدادی به خاطر موقعيت حسن فرجودی در سازمان، هم قرنطينه قرار ميگرفت وثانيا
در . منعکس ميشد... باش وانتقال تجربه وهوشيار مسئولين رهبری وقت وهم در سطح اعضای مخفی تيمها، بطور قطع برای

امری در آن  زنده از سطح رهبری واعضای مخفی تيمها ی آنزمان به هيچ طریقی بر وقوع چنين طول بيش از سه دهه، شاهدان
خياالت خویش اصرارورزد واین بار به جای حدس باقطعيت تمام بگوید  البته آقای نادری هم چنان ميتوانددر. دوره گواهی نداده اند

   ...حتما حسن فرجودی بطور ناشناس به زندگی عادی بازگشته است و  که، پس
وعملی ترین روش برای ساواک این بوده که  از سوی دیگر به فرض زنده ماندن فرجودی وهمکاری او با ساواک شاید امن ترین

الراما  وشی در کوتاه مدتولی چنين ر... دورن سازمان بلکه به حاشيه آن نزدیک کند و او را با هویت دیگری آنهم نه به
  ...نميتوانسته است منجر به تمام کردن کار سازمان با یک ضربه شودو

سياهکل که بعد از یکی دو عمليات ابتکاری  اما جنبه عجيب داستان آنجاست که ساواک، حسن فرجودی را با آن سوابق بعد از
بعد از  ، و پيوستنش به سازمان) کتاب٧٧٧ص (ی شود چریکها که منجر به دستگيری اش م و زدن به جنگل برای پيوستن به

ارتباطات شاخه های سازمان تا قبل از دستگيری اش،  آزادی از زندان و سپس احراز موقعيتی بسيار حساس به عنوان مسئول
  . سازمان نفوذ کندنزدیک، سر خود در تهران به امان خدا رها می کند تا به اصطالح به درون بدون هيچ کنترلی از

امضای اعترافات و تعهد نامه حسن فرجودی برای  و باالخره این که، نویسنده کتاب هيچ سندی از تاریخ بازجویيها، دست خط و
  .ساواک عرضه شده است به دست نمی دهد اثبات سناریویی که دراسناد

سيات نویسنده، است، این است ساواک وحد اما چيزی که احتمال نزدیکی آن به حقيقت بيشتر از داستان پردازیهای مامورین
مشهد از  شدید چند روزه و اطمينان نسبی ازاطالع و هوشياری روابط سازمانی خود در که فرجودی بعد از یک مرحله مقاومت

و افراد مسئول واعضای مخفی تيمها بوده، مدتی  دستگيرشدن خود، ساواک را با اطالعاتی که فاقد رد مستقيم از قرارها
زندان به دست  به ترتيبی یا در زیر شکنجه ویا با صحنه ساواک ساخته دیگری در بيرون از  دارد، وبعد هممشغول نگاه می

  .مامورین شهيد ميشود
بایدقطعا این احتمال را هم مورد تاکيد قرار گيرد، که  اگر قرار بر بيان حدسيات نزدیک به واقع ونه خيالپردازیهای بی بنياد باشد،

فرجودی بوده، که در  بلکه خود حسن) شخص همراه دستگير شده حسن فرجودی(نه محمد رضا هدایتی  در ابتدای کار، این
که ماموران ساواک در مشهد، به خاطر حساسيت روسای خود به  منتها کاری. مراحلی از بازجویی زیر شکنجه کشته ميشود

هدایتی را به نام او جا بزنند و به  رگ فرجودی، محمد رضاداشته اند، آنها را وادار کرده که به جای اعالن م زنده نگه داشتن او
تجویز   ساعت قبل به علت ناراحتی داخلی طبق٤٨هدایتی خرابکار دستگير شده در :"که روسای خود در تهران گزارش دهند

ستان ارناگهانی به حال اغما درآمد که به بيم پزشک به وسيله سرم غذایی نگهداری می شد ليکن درشب گذشته به طور
گورستان  ضمنا نامبرده در. پزشک علت بيماری وی بيماری داخلی تشخيص داده شده است برابر گواهی. اعزام و درگذشت

دستکاری در اسناد بازجویی پرداخته و با ترکيبی از  ، و بعدا هم، در سر فرصت به)٤٩"(شيخان . بهشت رضا دفن گردید
  .طمينان اقای نادری را سرهم بندی کرده اندسناریوی مورد تاکيد وا بازجوئيهای دو نفر

از سوی دستگاه مخوف ترور وشکنجه  مگر همين نوع عمليات جنایتکارانه در طول سه دهه اخير، به راحتی آب خوردن،
که  آقای نادری. درابعادی بسی فراترنسبت به زمان شاه، به اجرا در نيامده است وسرکوب حکومتی برعليه مخالفين نظام ،

کتاب خویش به سهولت اجرا و ابعاد چنين جنایاتی  دیک دستی بر آتش داشته اند، قاعدتا بایدبسی بيشتر از خوانندگانازنز
  .اشراف داشته باشند
رضا، که داللت بر مشخص بودن آدرس گور  هم مبنی بر دفن رضا هدایتی در گورستان بهشت" شيخان"در مورد صحت ادعای 

  ).٥٠( از ساواک بر نامشخص بودن گور او داللت داردند دیگریظاهرا س. او تردید وجود دارد
  ):تاکيد از من است: (حال به سراغ دو سند زیر می رویم

طبرسی، به دو فرد جوان مشکوک می   یکی از اکيپهای مذکور به هنگام گشت زنی در خيابان١٦/١٠/٥٥ صبح روز٩ساعت "
 در این درگيری یکی از ماموران مجروح می. ن دست به اسلحه می برندافراد مظنو با اقدام ماموران برای شناسایی،. شود
انتقال سریع وی به بيمارستان، تحت درمان  اما محمد رضا هدایتی با خوردن سيانور اقدام به خودکشی می کند؛ ولی با. شود

که همراه  ی اعتراف می کندفرجودی در روز دستگير. او حسن فرجودی بود. دستگير می شود قرار می گيرد؛ و نفردوم، سالم
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درتاریخ ) "٥١". (مشخصی مسستقر نشده است به مشهد رسيده و هنوز در جای) صبح روز دستگيری(همسفرش، تازه 
حسن فرجودی که عليرغم :  به ساواک تهران گزارش می دهد١ه  / ٤٩٨٥شماره  ساواک مشهد طی نامه١٠/٥٥//١٩

کوچکترین مطلبی اظهار ننموده و آخرین نظر   سيانور تا این لحظه زنده مانده ليکناستخوان بر اثر تير اندازی و خوردن شکستن
رضایت  نخوردن غذا حال عمومی او با توجه به این که به وسيله سرم تغذیه می گردد کميسيون پزشکی حاکی است به علت

دانندکان گروه درتهران و مشهد دارد زیادی از گر بخش نمی باشد استنباط این سازمان این است که فرجودی اطالعات بسيار
تا حدودی بهبودی  تالش این سازمان این است که حال مزاجی فرجودی. نام خود امتناع نموده است ليکن تاکنون حتی از گفتن

  ).٥٢.(شيخان". فشار به نامبرده امکان تسریع در مرگ او را دارد حاصل کند تا نسبت به بازجویی از وی اقدام شود زیرا هرگونه
دستگيری است، اما درگزارش دوم، یعنی  همان طوری که می بينيم، گزارش اول نشان دهنده سالمت کامل فرجودی در هنگام

 هم فرجودی نه تنها استخوان پایش بر اثر خوردن گلوله شکسته شده، بلکه سيانور سه روز بعد، گفته می شود که حسن
  ...خورده است و

 از اداره ٣١٢٣/٨٢-٧٢٠٦ و به شماره ٢٥/٣/٥٧ هم چنين در نامه دیگری به تاریخ:" می نویسدچنين ٧٨٨آقای نادری در صفحه 
 ١٧و امنيت تهران، در باره حسن فرزند آقاجان شهرت فرجودی شماره شناسنامه  کل سوم به ریاست سازمان اطالعات

  ...". اعالم می کند١٣٢٠الهيجان متولد 
به این نکته باید توجه داشت که . تردید کرد ن فرجودی منطبق است؟ در این مورد بایدآیا این اطالعات با مشخصات واقعی حس"

 است نه حسن، و نام فاميلی اش فرجودی لنگرودی، و محل تولدش لنگرود است نه اسم کوچک فرجودی حسن جان بوده
سال باشد ولی گزارش فوق اگر ٢٧-٢٦ توانسته بيش از و باالخره این که سن او حداکثر در هنگام دستگيری نمی... و. الهيجان

  )٥٣"(ساله معرفی کرده است؟ ٣٥ -٣٦ یعنی ١٣٢٠را متولد  غلط چاپی منتفی باشد او
می دهد که فرجودی را با افرادی که از مشهد به   که پرویز ثابتی به ساواک مشهد اطالع٢٥/١١/١٣٥٥و باالخره این که ازتاریخ 

شده است،  که یکی از ماموران اطالع می دهد که فرجودی مخفی١/٣/١٣٥٧تا تاریخ بفرستند  تهران برای آموزش می روند
 ماه تمام، ماموران از طریق ١٥یعنی به مدت حدود  .ظاهرا هيچ گزارشی از او در ميان اسناد ساواک به دست نيامده است

گزارش هم در این  ند ولی حتی یکوجمع آوری اطالعات در مورد سازمان چریکهای فدایی بوده ا فرجودی مشغول کار نفوذی
است؟ حقيقتا چگونه ممکن است که ساواک فرجودی را به  مورد، طبق گفته آقای نادری در پرونده های ساواک پيدا نشده

یک نمونه گزارش در  حال خود رها کند تا او به کار نفوذی مورد خواست آنان مشغول شود، اما، حتی مدت بيش از یکسال به
محمد کتابچی؛ منبع ساواک، با موقعيتی حداکثر در حد یک سمپات، در  .ار او در اسناد ساواک وجود نداشته باشدمورد ثمرات ک

ذره بين ساواک بودند به مسولين   گزارش مشروح ازجزئيات مناسبات خویش با افرادی که زیر٢٨حدود یکسال، حداقل  فاصله
 عاليتهای نفوذی حسن فرجودی با آن موقعيت حساس و وسعت اطالعات،تواند از ف خود ارائه می دهد، ولی آقای نادری نمی

  حتی یک گزارش در ميان اسناد ساواک پيدا کند؟
است؟ آیا نویسنده کتاب، عامدانه به منظور  چرا این تناقضات و ابهامات در اسناد ساواک راه یافته: حال پرسش این است

او اشتباه  تيبی که آمد تحویل ما داده است؟ همانگونه که در باال ذکر شدآنها را به تر خاصی دست در اسناد ساواک برده و
به عنوان نشانه ای ازحضور ذهنی خود، به رخ  یکی از ماموران ساواک را درگزارش تاریخ دقيق دستگيری حسن فرجودی

دستگير می  دی هم سالمتناقضات آشکار ذکر شده در اسناد فوق که در یک زمان واحد فرجو خواننده می کشد ولی در مورد
سکوت کامل اختيار می کند؟ آیا در فاصله زمانی مابين  شود و هم درعين حال مورد اصابت گلوله واقع شده و سيانورمی خورد،

نادری به دالیلی آنها را  گمشده ای وجود دارند که می تواند تناقضات پيش گفته را روشن کند ولی آقای اسناد فوق حلقه های
  ن می کنند؟از ما پنها

این موارد نيافته باشند، اما ایشان عليرغم  البته این امر در عالم فرض کامال محتمل است که اقای نادری واقعا اسنادی در
که درمورد  ترجيح داده اند دریافت خود ازکل قضيه را صرفا براساس بخشی از اسناد ساواک ادعای پژوهشگری، در عالم واقع

دادن تناقضات درونی و مغایرت آنها با واقعيات  گزارش کنند وخاطر مبارک راباوارسی ونشانحسن فرجودی وجود داشته 
  .  شودمبادا کفه ترازوی موسسه پژوهش چند گرمی به نفع چریکهای زمان شاه سنگين تر بيرونی، آزرده نکنند که

  
   محمد کتابچی همکار ساواک در حاشيه سازمان-٣

ک معرفی کرده و نيز .را به نام م ک موفق می شود همکاری شخصی که آقای نادری اوطبق اسناد مندرج در کتاب، ساوا
بيجاری، از اعضای مخفی سازمان بوده را، جلب و برای پيداکردن رد آنها،  دوست مشترک مسرور فرهنگ و یوسف قانع خشک

واک و رهنمودهای متقابل ماموران به او، با سا نویسنده می کوشد با استفاده از گزارشات این منبع به. او برنامه ریزی کند روی
" فعاليتهای آن اشراف  کليه" متقاعد سازد که ساواک توانسته در درون سازمان نفوذ کرده و بر ایجاد فضایی مناسب خواننده را

  .تامين می شدند" منابع ساواک" پيدا کند، تا جایی که بخشی از رهبری آن نيز از
اما او عليرغم دسترسی به ). ٥٤.(کند  قيد می١٣٥٤ دی ماه سال ١٢کتابچی به ساواک را، نویسنده، اولين گزارش محمد 

جلب او  بر آن نيست که خواننده را در مورد هویت یک عامل ساواک، تاریخ و پروسه...و اسناد در مورد سوابق افراد نفوذی،
بات خانوادگی با خانواده مسرور فرهنگ مناس ک کيست، پيشينه سياسی او چيست و چه.او می داند که م. مطلع سازد

. کجاست یوسف قانع و منوچهر گلپور همکالسی و هم دانشکده و دوست بوده و اکنون داشته و چگونه با مسرور فرهنگ و
نمی دهند که آیا یوسف قانع این فرد را می  اسناد موجود به درستی نشان:"عليرغم همه اینها، او مدعی می شود که 

] منبع[زمان با این فرد دانسته نيست که او به چه نحوی و چه"و ) ٥٥."(گلپور با او آشنا شده بود این که از طریقشناخته و یا 
آقای نادری در حفظ اسرار ساواک در مورد دالیل ضربات وارده بر  همين راز داری تعبدانه و هدفمند) ٥٦"(آشنا شده است؟
  ).٥٧((مشاهده می کنيم  سال پيش را، هم به وضوح٣٣ مربوط به حدود  یعنی واقعه ای١٣٥٥در تير ماه  رهبری سازمان

دارد که، تعداد گزارشهای او به ساواک بيشتر از  شواهد موجود در مورد فعاليت محمد کتابچی به نفع ساواک، بر این امر داللت
  .مشاهده می کنيم آن چيزی بوده که ما در کتاب

و شيوه ارتباطات او با ساواک اطالعی در  از شکل.( مورد را شامل می شود٢٨دود مجموعه گزارشهای او در کتاب چيزی در ح
فرار  روز قبل از کشته شدن مسرور فرهنگ و٤(١٢/١٠/١٣٥٤مالقاتها در محدوده زمانی   مورد از این١٥) کتاب ارائه نشده 

 ٥. بوده است) ور فرهنگ و یوسف قانعدوست مسر سمپات سازمان و( با منوچهر گلپور ٣٠/٠٩/١٣٥٥تا ) یوسف قانع در گرگان
اضافه  به(و حداقل بيش از سه مورد آن با مليحه زهتاب ) ٥٨ (٧/١٠/٥٥ تا ٢٦/٨/٥٥ مورد آن با حسن زهتاب در فاصله

  ).٥٩( بوده است٥٥احتماال بهمن یا اسفند ماه سال   تا٣٠/٩/٥٥از) مالقاتهای گاه به گاهی برای اجاره خانه برای مليحه
 ، ٣٠/١٠/٥٤گزارشات مربوط به این مالقاتها  تاریخ.  مورد بوده است٤ گانه فوق هم ٢٨ف قانع از مالقاتهای سهم یوس

یکسو و  در مورد عدم وجود قرارهای حضوری بين یوسف قانع از( قيد شده اند٢٨/١٢/٥٤  و آخرین آن١٦/١١/٥٤، ١١/١١/٥٤
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این امکان .  تا کشته شدن یوسف قانع باید تردید کرد١٣٥٥  از فروردینمنوچهر گلپور و احتماال خود محمد کتابچی از سوی دیگر،
سناریوی مورد دلخواه آقای نادری و افراد  گزارشهای مربوط به این قرارها به منظور استتار حقایقی که ممکن بوده با که اخبار و

  ).باشد، به هيچ وجه منتفی نيستمورد ادعایی آنها در سازمان، در تضاد بوده  ما فوق او در مورد عمق کار نفوذی
وی که . بيجاری توانست از آنجا بگریزد پس از ضرباتی که به دسته شمال چریکها وارد شد، خشک:"نویسنده کتاب می گوید

گلپور  .از سمپاتهای خود به نام منوچهر گلپور، دانشجوی دانشکده پلی تکنيک می رود ارتباطش با گروه قطع شده بود نزد یکی
با ] ک. م[دست بر قضا، این دوست گلپور به نام .  کند را به یکی از دوستانش معرفی نمود تا نسبت به اختفای وی اقدامنيز او

شناخته و یا این  اسناد موجود به درستی نشان نمی دهند که آیا یوسف قانع این فرد را می. بود  منبع ساواک١٠٠٢٨شماره 
  ).٦٢و٦١و٦٠ ("که از طریق گلپور با او آشنا شده بود 

  
تعقيب یوسف قانع، نقش و سهم واقعی  آقای نادری می کوشد با کلی گویی و سانسور اسناد مربوط به کنترل، مراقبت و

رفتن  پيشتر به نحوه کشف و لو"او می گوید .  را پنهان کند١٣٥٥ تير٨سازمان در  اطالعات محمد کتابچی در ضربه به رهبری
طریق تعقيب و مراقبت خانه علی رحيمی، نسترن آل  اگر کميته مشترک نمی توانست از. ردیمخانه مهر آباد جنوبی اشاره ک

  )٦٣...".(بيابد دست یابد؛ حتما می توانست از طریق یوسف قانع خشک بيجاری آنجا را آقا و رضا یثربی به سرنخ
ساس نویسنده به گم شدن او در ميان انبوه اح شاید ریشه واقعی این. اما او اطمينان چندانی به قطعيت این ادعای خود ندارد

اعضای سازمان، که  اما او قطعا به اسناد مربوط به جزئيات پروسه ردگيریهایی ساواک از. باشد گزارشهای مربوط به این ماجرا
ه تا بتواند با قطعيت، جزئيات کامل نحوه رسيدن ساواک ب منجر به کشف خانه مهر آباد جنوبی شد، دسترسی داشته است

چرا؟ شاید او مجاز به برمال . کند ، ولی او از این امر آشکارا اجتناب می.را با خوانندگان خود در ميان بگذارد خانه مهر آباد جنوبی
 است؟ چون در هر صورت و به هر ترتيب ممکن، باید این ادعا ميتوانست طرح شود  تير نبوده٨کردن اطالعات مربوط به ضربات 

از جمله امکانات و ارتباطات و مخفيگاههای " آن برکليه فعاليتهای"د به درون سازمان فدایی رخنه کرده و که ساواک توانسته بو
  .رهبری آن اشراف داشته باشد

هر گونه سندی از ساواک در مورد کم و کيف  اولين آن، فقدان. نشانه های متعددی برای بد بينی در این مورد در دست است
فدائيان  دسترسی نویسنده به متن مکالمات تحت کنترل ما بين. بيجاری در کتاب است قانع خشکردگيرهای مربوط به یوسف 

در چندین مورد هم مورد استفاده او قرار گرفته  و گزارشهای تيمهای تعقيب و مراقبت کميته مشترک، امری محتمل است که
رابطه او با  وچهر گلپور تلفنی اطالع می دهد که به من٢٧/١/٥٥قانع خشک بيجاری در تاریخ  طبق اسناد کتاب، یوسف. است

او توسط ساواک، حداقل حدود دو ماه طول کشيده تا  با فرض کنترل و پيگيری ردهای مربوط به. سازمان برقرار شده است
که (قبت تعقيب و مرا از گزارشهای ماموران واحدهای. آباد جنوبی مورد شناسایی و حمله قرار گيرد آخرین پناهگاه او در مهر

در پی گيری ردهای او که ممکن بود ساواک را ) جزئيات کامل همراه باشد قاعدتا باید بسيار دقيق و برای استفاده های بعدی با
 را ١٣٥٥ تير٨بتوان با قطعيت، ضربه  خانه مهر آباد جنوبی رهنمون شود، هيچ اثری در کتاب نيست که بر اساس آن به کشف

 اگر چنين رابطه مستقيمی بين گزارشهای محمد کتابچی و ضربه فوق وجود. کرد تابچی اعالمنتيجه کار اطالعاتی محمدک
گزارش مالقاتهای عامل نفوذی ساواک با سوژه  داشت، دیگر چه نيازی به طرح ادعاهای متناقض و داستان پردازیهای طوالنی از

گزارشها  می توانست ادعای خود را بر اساس ایننویسنده درعوض به راحتی . بوده است های مورد نظر در متن اصلی کتاب
 تير نتيجه کار محمد کتابچی، ٨رد اصلی ضربه  مستدل کرده و هيچ جای تردیدی در این مورد برای کسی باقی نگذارد که

قانع، هيچ  نبوده چرا نویسنده عليرغم اطالع از گزارشهای ساواک در مراقبت از یوسف اگرچنين. همکارساواک بوده است
  ندی را در این رابطه عرضه نکرده است؟س

مهر آباد جنوبی ازطریق تعقيب و مراقبت،  دليل دیگر، فقدان هرگونه گزارشی از ساواک درکتاب، در مورد پروسه کشف خانه
نویسنده،  پرسش این است که چرا. یاد کرده، می باشد" کاراطالعاتی نفوذی"از آن با  کنترل تلفنی و یا آن گونه که ساواک

 شد را با یک گزارش ساواک در ١٣٥٥ تير ٨منجر به ضربه  تنها به این بسنده می کند که پرونده مربوط به ردگيریهای ساواک که
  مهر اباد جنوبی و یکی دو اشاره گذرای دیگر، ببندد؟ مورد حمله به خانه

ا، کميته مشترک تماس او را با فردی آل آق پيش ازکشته شدن نسترن"دليل بعدی، اطالعی است از نویسنده کتاب که طبق آن 
کشف  با تعقيب رضا یثربی، خانه ای در مهر آباد جنوبی. معلوم شد رضا یثربی است به دست آورد که بعد از کشته شدنش

  ).٦٤(” گردید
ستوار نيست این نتيجه گيری بر چه اساسی ا بدون اینکه بخواهيم در مورد درجه صحت احتمال فوق وارد قضاوت شویم، معلوم

طبق گفته  این مورد از ساواک در کتاب عرضه نشده است؟ مثال این چه اطالعاتی بوده که است، چون هيچ سند و قرینه ای در
رضا یثربی و از طریق او به خانه مهرآباد جنوبی  آقای نادری، پيش از کشته شدن نسترن آل آقا ماموران را به کشف رد

معلوم نشده که آن  عات به دست آمده به چه ترتيبی بوده که برای ساواک در آن هنگاماین اطال راهنمایی کرده است؟ محتوی
به هویتش پی برده است؟ شاید هم مربوط کردن ضربه مهر آباد  رد متعلق به یثربی می باشد و تنها بعد از کشته شدن او،

  بطور ساده حدسيات خود اقای نادری باشد؟ جنوبی به یثربی
  

جنوبی بوده یا نه، بدون دسترسی به اسناد ساواک و   آیا محمد رضا یثربی کانال انتقال رد به خانه مهر اباداما در مورد اینکه
ماجرا و نه پاسخ  اطالعات در دسترش مابرای نزدیک شدن به حقيقت. توان به نتيجه قطعی رسيد بررسی موشکافانه آنها نمی

تيمی یکی در منطقه نظام آباد تهران و دیگری در همان منطقه   خانهقطعی به آن، نشان می دهد که محمد رضا یثربی به دو
 تير ٧خانه نظام آباد بوده و شب   در٥٥او درحدود اواخر خرداد .  تير رفت و آمد داشته است٨در آستانه ضربه  مهر آباد جنوبی

عالوه . ماندند به خانه مهر آباد جنوبی سالمهر دو این خانه ها بعد از ضربه . رفته است هم از خانه دوم به خانه مهر آباد جنوبی
 با یثربی قرار اجرا کرده اند، با تمام روابط پيرامونی خود از ضربات جان  تير٨براین، چند نفر از کسانی که در فاصله اوایل خرداد و 

  ). ٦٥(سالم به در بردند
که به زبان انگليسی توسط دکتر عباس " Eminent Presians"  تير در کتابی به اسم ٨اخيرا، خبری در مورد سر نخ ضربات 

از نزدیک بررسی  به جزیيات این خبر هم باید با احتياط نزدیک شد ودر فرصت دیگری آنرا. است ميالنی منتشر شد، درج شده
 و تلفن عمومی مورد استفاده حميد اشرف در مهر آباد جنوبی  تير، رسيدن ساواک به یک٨در این کتاب، سرنخ ضربه . کرد

از منبع خبر خود به  گرچه او ذکری. که به کشف خانه مهر آباد جنوبی منجر می شود، مربوط شده است سپس کنترل منطقه
شاید آقای ثابتی ). ٦٦(معلوم کرد که منبع خبر او پرویز ثابتی است دست نمی دهد، اما تحقيقی که در این مورد صورت گرفت،

حاضر خود در وزارت اطالعات  ، بر همقطاران)٦٧(دو هزار صفحه ای خواهد بودخود که گفته می شود کتابی  در خاطرات
  .برخی رازهای سر به مهر آن ایام خونين را به نام خود ثبت کند جمهوری اسالمی پيشی گرفته و پرده برداری از
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یک شدند و دور نبود که اعضای گام به آنان نزد که چگونه نيروهای امنيتی گام به: "ما قبال دیدیم که نویسنده کتاب مدعی شد
تشکيالت تهران  و اگر انقالب اسالمی به نجات سازمان نمی امد سر نوشت) ٦٨".(تعيين گردند رهبری، یکسره از منابع ساواک

ساواک را پيش روی خواننده می گذاریم و سوالهای خود را از  ما در این جا سندی از. حزب توده در انتظار سازمان بوده است
  ):تاکيد از ماست(می گيریم  ده کتاب پینویسن

مسلح گروه چریکهای به اصطالح فدایی خلق  شنبه قبال با مسرور فرهنک و یوسف قانع خشکبيجاری، از اعضای-٣٨١نظریه -"
 .افتاده است را گذاشته بود، ليکن به علت معدوم شدن دو نفر مذکور این عمل به تعویق ارتباط داشته و قرار الحاق به گروه

مرتبطش منجمله منوچهر گلپور و الهه رئيس دانا همچنان ادامه و از  مشاراليه به دنبال آموزشهای بعدی ارتباط خود را با عناصر
قرار و نتيجه این مالقاتها منجر به ارتباط با  ماه قبل نيز، دکتر حسن زهتاب که خود از اعضای آشکار گروه بوده رابطه بر حدود یک

مقرر فرمایيد  گردیده است، استدعا دارد امر و) فرهنگ و عضو مخفی گروه و خواهر حسن زهتاب مسرورهمسر(مليحه زهتاب 
دستور داده شود تا هنگام اجرای مالقات شنبه با سوژه  به منظور جلوگيری از هر حادثه احتمالی به اکيپهای گشتی کميته

  )٦٩".(در مناطق مذکور خودداری نمایند مورد بحث از گشت زنی
که ساواک در نفوذ دادن محمد کتابچی به  این سند نشان می دهند. ند فوق نکته پر اهميتی را برای ما آشکار می سازدس

قانع  مسرور فرهنگ و یوسف" معدوم شدن"ساواک دليل عدم موفقيت خود را در این مورد  .درون سازمان نا موفق بوده است
  .دليل به تعویق افتاده است  به درون سازمان به همينخشک بيجاری ذکر می کند و می گوید که عمل نفوذ

نفوذی دیگری که بنا به ادعای او در درون  چرا ساواک از عوامل: اما، ما یک پرسش مهم دیگر هم از نویسنده کتاب داریم
استفاده  آن جا خوش کرده بودند، برای وصل مجدد رابطه محمد کتابچی با سازمان، سازمان، علی الخصوص بخشی از رهبری

سازمان را، در مسير یکی از افرادی که پيرامون محمد  نمی کند؟ ساواک به راحتی قادر بوده یکی از این عوامل خود در رهبری
بيفزاید؟ آما قضيه درست  او قرار داده و بر تعداد نفوذیهای خود در درون سازمان و کنترل موثرتر آن کتابچی هستند و یا خود

 تير، ٨زند تا از طریق روابط پيرامونی محمد کتابچی، بعد از ضربات  می رود و ساوا ک به هر دری میبرعکس این روال پيش 
  سازمان به دست آورد اما به هر دليلی موفق نمی شود و ناکام می ماند؟ ردی از

اریخ، هيچ گزارش بعد از این ت). ٧٠(است  قيد شده٢٩/١١/٥٥در کتاب اقای نادری، آخرین گزارش محمد کتابچی به ساواک -
کوشد  ولی نویسنده می. نيست که سر نوشت رابطه او با ساواک به کجا ختم شده است دیگری از او در کار نبوده و معلوم

کافی در زمينه حضور عوامل ساواک در درون و رهبری  او می گوید از آنجایی که مدارک. این خال را به هر ترتيبی استتار کند
 محمد ٥٥/ ٢٩/١١تاریخ  امتناع او از ارائه گزارشهای بعد از). ٧١(نيازی به ارائه اسناد بيشتر نيست گرسازمان ارائه شده، دی

 معنی دار است؟ اگر این گزارشها موید ادعاهای او بوده اند، پس چرا از ده بسيارکتابچی برای به نتيجه رساندن بحثی که باز کر
نتوانسته از طریق محمد کتابچی به جایی برسد و  این دليل نبوده است که ساواکخوانندگان دریغ شده اند؟ آیا این امتناع، به 

ساواک قرار گيرد؟ آیا  سازمان هم در مراحل بعدی به ترتيبی نبوده که بتواند مورد بهره برداری رابطه گيری مليحه زهتاب با
 ٥٧ الی ٥٥طی سالهای : "وناخواسته اعتراف کندواداشته، که عاجزانه  همين حقایق نبوده اند که نویسنده کتاب را نا خواسته

خيابانی کميته بود که البته گه گاه  ضرباتی که ساواک بر چریکهای فدایی خلق وارد آورد از رهگذر همين گشتهای بيشترین
  )٧٢."( داشتندمتهمان نادمی را نيز به همراه

محمد کتابچی در سازمان باشد، در  ه عضویتحقيقت این است که هيچ سند و شاهدی هر چند کم اهميت که نشان دهند
 در بهترین حالت شاید بتوان موقعيت او را به سمپاتی تشبيه. خارجی ندارند چنين شواهدی وجود. کتاب عرضه نشده است

گزارشهای مندرج در . عضویت در آن پذیرفته شود کرد، که ممکن بود در صورت طی کردن یک پروسه قابل قبول برای سازمان، به
تاریخ تا ضربات  و ازاین.  دیگر به سراغ وی نرفته است٢٨/١٢/٥٥بعد از آخرین قرارش با او در  کتاب حاکی است که یوسف قانع

قانع با محمد کتابچی موجود نباشد در این صورت می  ، اگر هيچ گزارش سانسور شده ای از تماس مجدد یوسف١٣٥٥ تير٨
گرفته بوده و نه به عنوان  موقت مورد مراجعه یوسف قانع در یک شرایط اضطراری قرارعنوان یک امکان  توان گفت که او تنها به

 در گزارشهای ساواک نه تنها برای جا زدن او به عنوان عضو سازمان" آشکار عضو"تعابيری از قبيل ... کاندید عضویت در سازمان
   .فاقد هر نوع مبنایی است

  
   اغتشاش و دستکاری در اسناد و رفرنسها-چ
  

شواهد مورد استناد، عدم برخورد گزینشی با  در هر پژوهش دراسناد تاریخ گذشته، تفکيک دریافتهای پژوهشگر از مدارک و
کردن  تلخيص اسناد مورد رجوع و تذکر و توضيح خالصه برداریهای انجام شده، و ممکن شواهد عينی، امانت داری در هنگام

بدون رعایت این بدیهيات، سندیت . ناشناخته هاست الفبای کار تحقيق در... دسترسی خواننده به عکس وتصویراصل اسنادو
اهدافی که  بر این نوع سياهه کاریها، هر نامی را بسته به. محل سوء ظن وغير معتبر است ادعاها و صحت نتایج حاصله،

آقای نادری هم در بهترین حالت بر این اساس کار . ماندگار نویسنده دارد می توان گذاشت جز یک کار تحقيقی دارای ارزش
وارجحيت نظم مستقر با سوء  هاست، که تا کنون دهها نمونه از آن در کشور، برای اثبات اصالت وحقانيت کاری در همين ردیف

 البته از انصاف به دور خواهد بود اگر اضافه نکنيم که. کشور، منتشر شده است استفاده های کالن از دارایيها و ثروت عمومی
  .  شهر کوران شوديرغم تمامی ایرادهای موجود، کتاب اقای نادری قطعا ميتواند پادشاه یک چشمعل
  

یعنی تقریبا یک دهم کتاب ) نظر گرفتن پيوستها بدون در( صفحه ای ٨٣١ صفحه از کتاب ٨٠ما در این بررسی خود فقط در حدود 
توصيه کردکه یکبار   توسط آقای نادری، با شرمندگی باید به ایشاناز نظر رعایت الفبای پيش گفته .را مورد بررسی قرار داده ایم

  .دیگر خود را برای اخذ نمره قبولی آماده کنند
، نظریات و تعابيری صرفا %)٥٠بيش از (مورد  ٢٥ و اندی رفرنسی که مورد رجوع ما بوده اند، نویسنده حداقل در ٥٠از ميان 

روبرو ساخته  مت گذاری، تفکيک آنها از اسناد مورد استفاده او را با دشواریفقدان عال شخصی ارائه داده اند که به خاطر
عباراتی که مربوط به اسناد معينی هستند، معرفی نکرده   مورد، آدرس هيچ ماخذی را برای اقوال و١٢ایشان حداقل در . است
امانتداری او در بازگویی صحيح  اطمينان ازاستنادات ایشان خالصه شده اسنادی هستند که ما هيچ راهی برای   مورداز١١. اند

درستی  عبارات و صفحاتی از اسناد مورد استفاده اقای نادری بر می خوریم که نه به ما به طور مکرر به. ودقيق آنها نداریم
گرچه بقيه بخشهای ...(اسناد معين هستند معلوم هستند نقطه شروعشان کجاست و نه روشن است که بخش یا قسمتی از

). مشاهده کرد اند اما با اندکی دقت می توان موارد پيش گفته را کم یا بيش در کل کتاب اب مورد بر رسی این نوشته نبودهکت
نوشته در پاورقی رجوع و مصادیق ایرادات فوق را شخصا مشاهده  خواننده این سطور می تواند به رفرنسهای مورد استفاده این

بوده و فضاهای خالی متعددی در   اسناد مربوط به موضوعات مورد بحث، فاقد توالی منطقیعدیده ای گزارشها و در موارد. کند
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  ):تاکيدات از من است(ذکر چند نمونه بسنده می کنم من در این جا فقط به. آنها قابل مشاهده است
ب درخيابان کاج برای ساواک و مليحه زهتا گزارشی از محمد کتابچی حاکی است که، حسن زهتاب اولين قرار را بين منبع-

  ).٧٣(ميدان گلها به طرف خيابان آریامهر فيکس می کند  از١/١٠/٥٥ روزچهار شنبه ١٧٣٠ساعت 
 در خيابان ٦/١٠/٥٥ روز ١٨زهتاب ساعت  باالخره قرار می شود که مليحه:" اما نویسنده در صفحه بعدی خبر می دهد که

و   کتابچی که اغلب با جزئيات دقيق همراه است معلوم نيست چه وقتگزارشات محمد از). ٧٤"(بهبودی به دیدن منبع برود
  چگونه، زمان و محل این قرار عوض شده است؟

 ٣٠/١٧زهتاب بار دیگر در ساعت  مليحه: " باالخره، یک صفحه بعد نویسنده، خبر عجيبی به ما می دهد و می گوید
برد  را به کار می" باردیگر"بع قرار مالقات می گذارد؟ وقتی او قيدشاهرضا با من  در خيابان کاخ، بين تخت جمشيد و٣٠/٩/٥٥روز

 بين منبع ساواک و مليحه ٦/١٠/٥٥درتاریخ" باالخره"اولين بار خواننده انتظار دارد که تاریخ این قرار منطقا بعداز قراری که برای
 روز زودتراز قرار اول ٧قرار دوم  ای رخ می دهد واما ناگهان ، معجزه . و دیگر به گذشته تعلق دارد، بوده باشد زهتاب اجرا شده

   ؟)٧٥( اجرا می شود٣٠/٩/٥٥درتاریخ 
حضوری آنان با یکدیگر در بعد ازشروع سال  درگزارشات مربوط به تماس یوسف قانع با گلپور، هيچ نشانه ای مبنی بر تماس-

کنند و گلپور به  گلپور و منبع مالقات می...٢٦/٣/٥٥یخ بار سوم، در تار" ما گفته می شود که عليرغم این به.  وجود ندارد١٣٥٥
زیرا الهه می خواهد او را با یکی از » .دو حضور داشته باشد الهه اصرار دارد وی در جشن عروسی ان«وی اظهار می دارد که 

منوچهر گلپور گفت . سازد اختر ميرزایی که گویا پدر و سه برادرش در آلمان شرقی زندگی می کنند، اشنا دوستانش به نام
حتی یوسف قانع شده که از طریق اختر ميرزایی کسب شده  گویا اخباری را که الهه می داده موجب شگفتی او و«:

با گلپور در ميان  که یوسف قانع چگونه شگفتی خود را در مورد اخباری که اختر ميرزایی می داده معلوم نيست) ٧٦"(».است
   گذاشته است؟

عقد و عروسی گلپور با الهه ریيس دانا در   جشن١١/٤/٥٥ی بعد گزارش می دهد، در بعد از ظهر روز جمعهمنبع مذکور، مدت"-
تئوریک به  توانست با منيره نورایی و اختر ميرزایی مالقات کند ليکن فرصتی جهت بحثهای منزل دایی همسر انجام شد، او

تاریخ رسيد خبر به "ذکر ماخذ این گزارش، قيد می کند که  ک ضمنآقای نادری در پاورقی مربوط به این سند ساوا" وجود نيامد
  .می باشد)" ١٣٥٥(٢٧/٣/٣٥ رهبر عمليات محل

 می باشد و اما تاریخ رسيد خبر ١١/٤/٥٥ با کمال تعجب، همانگونه که می بينيم تاریخ حضور منبع ساواک در جشن عروسی
  ).٧٧( قيد شده است٢٧/٣/١٣٥٥روسی در زودتر از آجشن ع  روز١٤به دست رهبر عمليات محل حدود 

 روز ١٨حسن زهتاب در ساعت . فرهنگ گزارش دیگر مربوط است به مالقات حسن زهتاب برادر مليحه زهتاب همسر مسرور"-
 زهتاب برای منبع توضيح می دهد، پس از آن که خدمت وظيفه اش. مالقات می کند  در مقابل سينما آتالنتيک با منبع٢٦/٨/٥٥

بيمارستان فيروزگر مشغول کار شد و در حال حاضر نيز در  د ماه پایان پذیرفت به تهران آمده و برای طی دوره تخصصی دردرخردا
گوید، بسيار تالش کرد تا از  زهتاب به منبع می. چهارم آبان واقع در خيابان جمالزاده مشغول کار می باشد بيمارستان روانی

 منبع نيز از تالشهای خود برای تماس با. دایی مسرور با مسرور تماس بگيرد یم رحيميانطریق منيژه فرهنگ خواهر مسرور و کر
در باره مسایل سياسی ادامه می  این گفتگوها با صحبت. زهتاب و کسب اطالع از وضعيت مليحه با او سخن می گوید

  ).٧٨"(یابد
گزارش کم و کيف و محتوی اجرای قرار فوق  د کهباز آقای نادری در پاورقی کتاب ضمن قيد ماخذ گزارش به ما خبر می ده

   روز زودتر از اجرای خود قرار؟؟؟١٢ ماه و٤رهبر عمليات محل رسيده است، یعنی  ، به دست) ١٣٥٥(١٤/٤/٣٥درتاریخ 
، و "١١٣قانع خشک بيجاری، همان، ص یوسف" .  کتاب ماخذ یک سند به این ترتيب قيد می شود٦٨١در پاورقی صفحه -

   :درپاورقی به ترتيب زیر است  یعنی یک صفحه بعد، ماخذ٦٨٢فحه سپس در ص
 همان اداره کل سوم ساواک است و ٣١١،  برخواننده معلوم نيست که آیا این." ک٣١١یوسف قانع خشک بيجاری،همان، از " 

 ن هر دو خبر وچو. ٣١١باشد و نه ١١٣این صورت شماره صحيح صفحه منطقا باید  یا شماره صفحه ماخذ سند است، که در
واحد مابين منبع ساواک و گلپور می  گزارش مورد اشاره در دو صفحه پشت سر هم کتاب، مربوط به جریان یک مالقات

 آمده، دیگر چه صيغه ایست که در این جا به ٣١١که بعد از رقم " ک"حرف  در عين حال روشن نيست، این). ٨٠و٧٩(باشد
  ؟... وک است؟ کتاب است؟ کميته مشترک است.منظور مرفرنس قبلی اضافه شده است؟ آیا  همان

پاره ای از " صادقانه این واقعه در جزوه حميد اشرف شجاعت آن را نداشت که با روایت" می نویسد که ٦٤٦ نویسنده در ص-
  ..."جنایت را به نام خود ثبت کند؛ ، این"تجربيات جنگی چریکی در ایران

ادعای خویش ارائه نمی دهد و می کوشد  م که نویسنده کتاب شاهدی برای معتبرکردنما در این جا، از این نکته می گذری
پاره " ای به نام پنهان نگهدارد، اما آن چه مورد توجه ما در این جاست اشاره نویسنده به جزوه دليل این امتناع خود را از خواننده

 تاریخ کشته شدن ١٣٥٥ اردیبهشت ٢٦د در فاصله طبيعتا بای که طبق اشاره او" ای از تجربيات جنگ چریکی شهری است
 که منجر به از بين رفتن ١٣٥٥  تير٨نو و فرار حميد اشرف از چنگ مامورین کميته مشترک و پليس تا درگيری  شایگانها در تهران

امل بر نویسنده عليرغم گرفتن پز عالی اشراف ک. شود، نوشته شده باشد مله حميد اشرف میشورای رهبری سازمان از ج
ارائه هر گونه رفرنسی برای تدوین چنين  از" سازمان چریکهای فدایی خلق ایران"امور مربوط و نامربوط با حيات درونی  همه

 خوب در این صورت طبيعی است که سوال شود، اگر حميد اشرف. فاصله سکوت ميکند جزوه ای توسط حميد اشرف در این
 اردیبهشت سال ٢٦آن را در تاریخ  د، چگونه می بایست و می توانست وقوعمی خواست به فرمایش جناب نادری عمل کن

آقای  این واقعه نوشته بود، ثبت کند؟ بعيد است دليل چنين مغلطه ای بی اطالعی  در جزوه ای که مدتی طوالنی قبل از١٣٥٥
به قلم حميد اشرف در " ریکی شهری ازتجربيات جنگ چ" نادری از تاریخ تدوین جزوه فوق باشد؟ شاید آقای نادری پاره جدیدی

   ترجيح ميدهند آن را با خوانندگان خود در ميان نگذارند؟ دست دارند ولی فعال
از " فاطمه حسينی"این نمونه مربوط به. هستيم حد اقل در یک مورد ما با دستکاری درنام یکی از چریکهای فدایی روبرو-

فدایی منتشر  ليستهایی که تاکنون توسط سازمانهای مختلفی. تير می باشد ٨اباد جنوبی در  شهيدان در گيری در خانه مهر
فدایيان کشته شده در خانه مهر آباد جنوبی را منتشر   که ليست١٣٥٥ تيرماه ١٦شده، و هم چنين کيهان هوایی چهارشنبه 

بزرگوارانه یک حرف  تاب خود، ک٦٩٥اما آقای نادری در صفحه . ذکر کرده اند" فاطمه حسينی"را  کرده است، همگی این نام
" عليه السالم" سال به منذلت رفيع ٣٣روحانی رفيق شهيد ما رابعد از  به بعد از فاطمه اضافه کرده و بدین ترتيب درجه) ع(عين

  ... و.  فرموده اندمرتبت
  

  سخن آخر
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در درون تشکيالت و رهبری سازمان حضور ساواک  در مورد نفوذ و" کتاب"هدف اصلی این بررسی، نگاهی از نزدیک به ادعاهای 
عناصر  ما در این بررسی کوشيدیم، گام به گام رد.  بوده است١٣٥٠-١٣٥٧فاصله سالهای  چریکهای فدایی خلق ایران در

. ردیابی کنيم، اما هر چقدر بيشتر گشتيم، کمتر یافتيم نفوذی ساواک را بر اساس اسنادمنشر شده خود آن، در درون سازمان
هم انگيزه و .است مورد حضور منابع ساواک در درون تشکيالت و خصوصا رهبری آن از اساس بی بنياد ب محترم، درادعای کات

که " کارشناسانی. "شده و معتبر یک تحقيق بی طرفانه تهی است هم روش نویسنده در اثبات این ادعا، از هرنوع نرم شناخته
برآمدی تا سطح یک نيمه محقق  ک تحقيق تاریخی عرضه کنند، حتی ازمضامين پر شبهه این کتاب را در فرم ی کوشيده اند

  .سياهه فاقد ارزش ماندگار در بررسی تاریخ گذشته ماخواهد بود بدون اغراق، کليت این. مبتدی هم بازمانده اند
ه گرایشهای مختلف ناروشنيها و تاریخ گذشت هدف چند وجهی موسسه ناشر از نشر چنين آثاری، نه پرتوافکنی بر نا گفته ها و

گون  و ميراث و باز ماندگان گونه) ازجمله جنبش فدایی(خوارکردن همه این جریانات  فکری و سياسی کشور، بلکه آشکارا،
و برای توجيه مستقيم وغير مستقيم اصالت و حقانيت ...و امروزی آنها، نابودی معنوی و فکری شخصيتها و از دست رفتگان آنها،

  . مستقر درکشور است نظام استبداددینی
  

  پایان
   جيلو. الف

____________________  
  

   پانویس ها
، محمود نادری، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای سياسی، ١٣٥٧چریکهای فدایی خلق از نخستين کنشها تا بهمن -١

  .١٣٧٨بهار 
. ه های آن دوره مطرح شده بودماند  ازمدتی پيش پيشنهادی ازسوی بعضی از اعضای سابق فدایی برای تدوین یاد-٢

 همزمانی این امر با انتشار. نظر اوليه جمعی پيرامون این پيشنهاد فراهم آمد  اولين فرصت برای تبادل٢٠٠٧درتابستان سال
تجمعی وسيعتر برای تبادل نظر در باره تاریخ گذشته  دليل مضاعفی را برای ایجاد"سازمان فدایی"کتاب وزارت اطالعات در مورد 

در اوایل سال ميالدی  . گردید١٣٥٧ازمدتی منجر به تشکيل جمعی ازفعالين فدایی قبل ازانقالب بهمن  ا ایجاد کرده ویعدم
جانب، برای بحث و تبادل نظر وتکميل، و به عنوان پاسخی به بخشی  از سوی این" افسانه نفوذ"جاری، نوشته ای تحت عنوان 

اطالعيه ای که به توافق اغلب شرکت  قراربود. يشنهادوبا واکنش مثبت آن مواجه شدکتاب موردبحث، به این جمع پ از ادعاهای
   :بخش اصلی این اطالعيه ذیال آورده ميشود. همراه این نوشته منتشر شود کنندگان درجلسات فوق رسيده بودنيز به

لهای پيش از انقالب، اطالعات محدودی ، در سا در باره رویدادها ، وقایع و مسائل درونی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران"
شده است،  پاره ای خاطرات، مصاحبه ها و مقاله هایی که تا کنون در این زمينه منتشر .در سطح عموم انتشار یافته است

به هيچ وجه پاسخگوی سوالهای مطرح در این عرصه نبوده  صرف نظر از این که با عدم دقت و گاه نادرستيهائی توام بوده اند،
. اطالعاتشان در این باره محدود است این، کسانی که خود در آن سالها از فعاالن سازمان فدائی بوده اند، حتی فراتر از. ستا

 نابودی سازمان فدائی و تمامی تشکلهای مخالف رژیم شاه، این تشکلها را مجبور سرکوب خشن و پيگرد شدید ساواک برای
رعایت پنهانکاری اجباری، اطالعات هر فردی را  .ه، به پنهانکاری شدیدی روی آورندمی کرد که برای حفظ خود و ادامه مبارز

بنيانگذاران، رهبران و   همه١٣٥٥ تا تابستان سال ١٣٤٩از آغاز مبارزه چریکی در بهمن ماه سال  عالوه بر این. محدود می کرد
ر فرار ساختگی، یا نبردهای مسلحانه خيابانی توسط در زیر شکنجه، د اغلب کادرهای مهم سازمان فدائی، در ميدانهای اعدام،

 بخش ١٣٥٦ و ١٣٥٥سالهای  ، و در جریان بازسازی سازمان در١٣٥٥پس از ضربات سنگين سال . شهادت رسيدند ساواک به
وسط همچنين تعدادی از کادرها و رهبران نيز پس از انقالب ت. شدند دیگری از کادرها و رهبران سازمان، توسط ساواک کشته

های هر کدام از فعاالن آن دوره در باره  در نتيجه، به ناگزیر دست یافتها و یافته. جمهوری اسالمی به شهادت رسيدند رژیم
اطالعاتی  این وضعيت زمينه ای فراهم آورده است که ارگانهای. انقالب بهمن محدوداست رویدادهای درونی سازمان از آغاز تا
رویدادهای مربوط به سازمان فدائی در آن دوره، دست به کار  ریف حقایق و واژگونه جلوه دادنرژیم جمهوری اسالمی، برای تح

فدائی خلق، از نخستين  چریک های"آخرین نمونه آن انتشار کتاب . کتابهائی در این عرصه اقدام نمایند شوند و به انتشار
   . متعددی را نيز برانگيخته استبوده و سواالت حاوی تحریفهای جدی پر شماری " ١٣٥٧کنشها تا بهمن 

باره آن دوره محدود بوده و جمع آوری اطالعات برای  در برابر چنين وضعيتی، و با توجه به این که واکاوی هر فردی به تنهائی در
تشکيل جلسه ای  است، جمعی ازفعاالن سازمان در دوره پيش از انقالب بهمن بر آن شدند تا با روشن شدن مسائل ضروری

در این جلسه افرادی از گرایشات .  تشکيل شد٢٠٠٨/نوامبر/٢ در تاریخ... نخستين جلسه .  این باره با هم همفکری کننددر
نقطه تفاهم ...مطرح شد شرکت داشتند و گزاره های متفاوتی در رابطه با چگونگی ادامه این همفکری مختلف فکری فدائی

 و سرانجام، سرشت این همکاریها به دور از... همفکریها ادامه داشته باشد ینا... بر این بود که؛ ...عمومی شرکت کنندگان 
مربوط به تاریخ جنبش چریکی بوده و هدف آن روشن  ارزیابيها و استنتاجات تئوریک و ارزش گذاریهای ایدئولوژیک درمورد مسایل

این جنبش، در حد   و یا تحریف شده مربوط بهوقایع وحوادث کم و بيش مهم اما نا گفته، نادقيق کردن چگونگی تکوین و تکامل
  ..."  دسترس خواهد بوداطالعات، شواهد و قراین مستقيم یا غير مستقيم موجود و در

اسناد بایگانی موسسه مطالعات و پژوهشهای  بيژن جزنی،: ، ماخذ گزارش ٩٠، ص ..... چریکهای فدایی خلق از نخستين-٣
  ... و٨و٧، ص١٦/١/٤٧ویی، جلسه شانزدهم، مورخ بازج ،٧١٣٤٦اجتماعی، پرونده شماره 

   :رجوع شود به لينک زیر ٢٠٠٥ فوریه٢٥برابر با ١٣٨٣ اسفند ٩همنشين بهار، عباس شهریاری آن مرد هزار چهره، یکشنبه -٤
html.sadchehre-m/9/esfand/1383/net.nou-asre://http  
، ١٠٢ایرج واحدی پور، نشریه آرش، شماره   ادعا نامه دادستانی رژیم اسالمی عليه چپ، سوسياليسم و مارکسيسم،-٥

   .٢٠٠٩ژانویه 
، برگی از جنبش کارگری ٥٠زندان، سالهای  نشر بيدار، خاطرات: با استفاده از لينک ارسال شده توسط آقای مهدی سامع -٦

  ٥٠زندان، سالهای   سهرابيان، خاطراتکمونيستی، آلبرت
دستگيری در زیر شكنجه تسليم شده و به   از  بود آه پس بخش  نهاوندی یكی از اعضای موثر رهبری سازمان رهائی سيروس"

 آرد آه آردند شایع شكار انقالبيونی آه عليه رژیم شاه در بيرون از زندان مبارزه می ساواك برای. همكاری با ساواك پرداخت
از همان اول در . استفاده از یك فرصت فرار آرده است  منتقل شده و در آنجا با  نهاوندی برای معالجه به زندان ارتش سيروس

آه این سناریو ساختگی است و  از جمله رفيق بيژن جزنی معتقد بود. تردیدهای فراوانی در زندان به وجود آمد مورد این سناریو
  نهاوندی در زیر شكنجه و نيز مدت طوالنی از دالئل خود را ضعف سيروس او یكی. اواك استنهاوندی در حال همكاری با س
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 نهاوندی از زندان، سازمان  از فرار ساختگی سيروس  به هر حال پس. آرد نگهداری نامبرده در زیر بازجوئی در زندان اوین ذآر می
شيراز به وجود آورد و  ازمان شبكه وسيعی در تهران، اصفهان،این س. دیگر زیر نظر ساواك بازسای شد  ایران بار ببخش رهائ

هدف ساواك نه فقط شكار انقالبيون از طریق جذب آنها به . آند های خود جذب  فعال سياسی را به شبكه٢٠٠توانست حدود 
مله سازمان فدائی، سازمانهای دیگر از ج ای برای نفوذ در چنين استفاده از آن به عنوان تله  بلكه هم بخش رهایی سازمان

 .شد  داده می های آمادگی برای جنگ چریكی آموزش های این سازمان، دوره هسته در. مجاهدین و نيز روشنفكران چپ بود
های انقالبيون آمریكای التين  ای از نوشته ترجمه  نهاوندی آه در حقيقت نوشته سيروس" تجربيات جنگ چریكی در شهر "آتاب 

چریكی، تعقيب و  عالوه بر به اصطالح آار نظری تمرینهای جنگ. گرفت  قرار می مبنای آموزش  ی بوددر مورد جنگ چریك شهر
این نوع آموزشها برای شناسائی آسانی بود آه . شد می  داده نيز آموزش... مراقبت، شناسائی اهداف عمليات چریكی و 

محافل فدائی از همان آغاز  شد یكی از ی سازمان داده میدر مورد دیگران محافل مطالعات. مسلحانه داشتند ليتتمایل به فعا
   نهاوندی های عاطفی با این سازمان و از حمله با سيروس خاطر علقه  به نوروزی به تجدید سازماندهی سازمان رهایبخش

مورد همكاری به تدریج شواهد بيشتری در  اما. آند به این هشدار توجه نمی)  نهاوندی بود نامبرده از بستگان سيروس (
ها را  ارزیابی شد ضمن این آه برخی دیگر این حدسيات و از فعاالن این جریان آشكار می  نهاوندی با ساواك برای برخی سيروس

آه از چنگال ساواك فرار آرده و به مبارزه خود عليه رژیم شاه  دانستند  نهاوندی را قهرمانی می دانستند و سيروس شایعه می
از فعاالن سازمان فدائی به نام   یكی٥٥در سال . دهد  به فعاليت خود ادامه می٥٥ هر حال این جریان تا سال به .دهد ادامه می

 طور تصادفی با بهرام نوروزی   با سازمان فدائی قطع شده بود به  اش رابطه ٥٤الدین سعيدی آه به خاطر ضربات سال  جمال
الدین سعيدی را به  نوروزی جمال. شود می وستی داشت خواهان امكاناتبرخورد آرده و از وی آه سابقه آشنائی سياسی و د

و قرائن   از مدتی این دو با بررسی مجموعه شواهد پس. برد  بود، می بخش سازمان رهایی های تيمی خانه خود، آه یكی ازخانه
 این دو نفر این  ارزیابی. ترور آنندگيرند آه او را  می  نهاوندی عامل ساواك است و تصميم رسند آه سيروس به این نتيجه می

به . وسيع خواهد آرد های  نهاوندی ساواك به همه اطالعات هجوم آورده و اقدام به دستگيری سيروس  از ترور بود آه پس
هد آه خوا  بود مسئله را باز گو آرده و از نامبرده می بخش سازمان رهایی همين خاطر نوروزی به جالل دهقان آه او نيز از فعاالن

ولی جالل دهقان . قرار دارد مراجعه نكند  بخش های سازمان رهایی خانه خود خارج شده و به اطالعاتی آه در اختيار شبكه از
انجام  ساواك درست یك روز قبل از. دهد  نهاوندی خبر می جریان را به نحوی به سيروس  نهاوندی اعتماد داشت آه به سيروس

زمان در شهرهای مختلف به اجرا  حمله سراسری و هم ای دستگيری آل اعضای این جریان در یكعمليات ترور، طرح خود را بر
برداری هر چه  بهره گيرند آه برای ادامه بازی و  می آند اما جالدان ساواك تصميم را دستگير می  نفر٢٠٠گذارد و حدود  می

از پی این تصميم . عام آنند برده بودند قتل ندی پی نهاو سيروس  نهاوندی آليه آسانی را آه به ماهيت بيشتر از سيروس
در ( ها مسلح نيستند همه آنها را  خانه دانستند آه ساآنان  برده و با آن آه می ساواك به دو خانه تيمی یورش گروههای ضربت

عام  شهدای این قتل  جملهجالل دهقان و ماهرخ فيال از. آنند عام می قتل) سازمان ساآن بودند هر خانه چهار نفر از فعاالن این
آنها را به حالت زخمی به زندان . گيرند الدین سعيدی می نوروزی و جالل جالدان ساواك به ویژه انتقام سختی از بهرام. بودند
شناخته  فدائی آه جالالدین سعيدی را می یكی از فعاالن سازمان. آنند  از سه ماه شكنجه آنها را شهيد می آرده و پس منتقل
   ..."اغماء دیده و خبر را به درون زندان می آورد ا در بيمارستان زندان به حالتاو ر
 گروه ۵۵٣١در تابستان سال "... nu.ownit@bamdadpress  بهرام رحمانی، ناصر زرافشان آب در النه چپ ستيزان ریخت،-٧

 به وسيله فرد خود فروخته ای به نام سيروس نهاوندی لو رفت و واعظ) حزب توده ان انقالبیکادرهای سازم(پرویز واعظ زاده 
یا در جریان یورش ساواک به خانه ... ) و  خسرو صفائی، گرسيوز برومند، معصومه طوافچيان، مهوش جاسمی(زاده و یاران او 

 ١٣۴٨ سازمان انقالبی در سال. به شهادت رسيدنددستگيری در شکنجه گاههای ساواک  های آنها و ضمن درگيری، یا پس از
اما پيش از او . رژیم پهلوی به داخل ایران فرستاده بود برخی از کادرهای خود را به رهبری پرویز واعظ زاده برای مبارزه عليه

ا سازمان انقالبی، با دیدگاه ب  به علت تفاوت- به ادعای خودش -نهاوندی را روانه ایران کرده بود که او  همين سازمان سيروی
 این که سيروس. به وجود آورده بود» سازمان رهائی بخش خلقهای ایران«نام  این سازمان قطع رابطه کرده و گروهی را به

به راه انداخته بود یا دستگيری ادعائی او در سال  را زیر نظر ساواک» ...سازمان رهائی بخش«نهاوندی از ابتدا این به اصطالح 
حال در تابستان  اما به هر. این دستگيری تن به همکاری با ساواک داده بود کامال روشن نيست ته و او پس از صحت داش۵۴
پس . را لو داده بود زیر ضرب قرار گرفت و اعضای آن کشته شدند  گروه واعظ زاده که سيروس نهاوندی در آن نفوذ کرده و آن۵۵

نهاوندی افتاده یا به هر حال با » ...بخش سازمان رهائی«ه طی آن سالها در دام تعداد زیادی از جوانانی را هم ک از آن، ساواک
. بود عباس ميالنی هم در ميان این دستگير شدگان. شناسائی شده بودند، دستگير کرد او رابطه ای داشته یا به وسيله او

مه فعاليت گروه او بوده است، برخی از جریان ه پس از آن که معلوم شد سيروس نهاوندی خود عامل ساواک بوده و ساواک در
با ابراز ندامت و نوشتن  او. عباس ميالنی از آن جمله بود. بریدند و به همکاری با رژیم تن در دادند این دستگير شدگان در زندان

  ..." همان سال از زندان آزاد شد نيز درج شد،۵۶تنفرنامه ای که در مطبوعات سال 
به قلم "زندانيانی که مزدورشدند "١٤٢٨ ١٤١٨٩٢٢شماره -م٦٤سال -١٣٨٦ مهر -٢٠٠٧ کيهان، اکتبربرگرفته از سایت انترنتی-٨

   .قاسم حسنپور
پنجمين جلسه شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی ... ١٦١پنجمين جلسه دادگاه، اسرار دخالت و نظارت مستقيم شاه در ساواك

زندان قصر  ساواك به نامهای تهرانی و آرش به طور علنی در مسجدخواست دو نفر از متهمين  تهران جهت رسيدگی به آيفر
سؤاالتی را از متهم ردیف اول تهرانی عنوان نمود و همچنين در  پس از آیاتی از آالم اهللا مجيد و ترجمه آن، دادگاه. تشكيل شد
سؤاالت دیگر پرداخت آه  سيروس نهاوندی چندین سئوال مطرح شد و آنگاه رئيس دادگاه به پرسش یك سری مورد وضعيت

   :دادگاه در اولين سئوال خود از تهرانی، متهم ردیف اول پرسيد رئيس. متهم ردیف اول به ترتيب به آنها پاسخ گفت
    آه توسط ساواك دستگير شدند چگونه و توسط چه آسی بود؟١٣٥٠ گروه سازمان رهایی بخش در سال -س 

گلستان وجود دارد آه این گزارش را یكی از   رسيد آه خانه ای در حدود آوی یك گزارش٥٠در سال : تهرانی در جواب گفت 
با . می روند بودند آه دو نفر جوان به این خانه رفت و آمد می آنند و اغلب به آوه نوردی آارمندان ساواك داده بود و گفته

 چند خانه دیگر منجمله خانه ای در آوی بعدًا. قرار گرفت استفاده از تيم تعقيب و مراقبت اعمال و رفتارشان تحت مراقبت
زندگی می آردند آشف  دیگر در جمشيد آباد آه گویا خود سيروس نهاوندی و خواهرش و دختر عمه اش گلستان و خانه ای

بعد از آن آه معلوم شد آه این . بودند، آن خانه هم مشخص شده بود خانه دیگری بود آه آقای اآبر ایزدپناه در آنجا. شد
اعمال و حرآات مشكوآی دارند صورت  فعاليت دارد ضربه زدند، یعنی آشف آن به وسيله یك گزارش آه دو نفر جوان انسازم
   .گرفت

ساواك شروع آرد و اگر جواب مثبت است نوع   آارش را با١٣٥٠رئيس دادگاه سئوال آرد آیا سيروس نهاوندی بعد از سال 
   .ی بدهيدتوضيح بيشتر همكاری و معامله ای را آه آرد
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سيروس نهاوندی در . محترم دادگاه رساندم تهرانی پاسخ داد، هم در جلسه اول و هم در جلسه دیروز به استحضار اعضای
نتيجه  در) یا با من می خواست صحبت آند یا با مصطفوی. (آه من می خواهم صحبت آنم داخل زندان آه بود پيغام داده بود
. را بدهم و در قبال این اطالعات توقعاتی هم دارم طالعاتی دارم می خواهم این اطالعاتمن رفتم آنجا و ایشان گفتند من ا

سفير آمریكا  مصادره آردن بانك ایران و انگليس شعبه تخت جمشيد دخالت داشتند، در حمله به چون اعضای این گروه در
است و چون سيروس رهبر و گرداننده سازمان تخفيفاتی می خو دخالت داشتند، بنابراین در مقابل اعمالی آه انجام شده یك

   .نتيجه رسيده بود آه با دادن اطالعات بتواند جلب ارفاق بكند بود، شاید به این
بتوانم به شما قول بدهم و شما اگر این  من گفتم در آن سطحی نيستم آه. ایشان گفت من می خواهم این اطالعات را بدهم

آاری  گزارش آنم رئيس اول من چون عضدی است ممكن است او بگوید نه و آن وقت من اطالعات را به من بدهيد و من بروم
   .نمی توانم بكنم

من بگویی، وقتی آه تصویب شد آن وقت  گفتم اجازه بدهيد من می روم گزارش می آنم و گفتم حتی نمی خواهد چيزی را به
  آردند در قبال اطالعاتی آه می دهد به او آمكآردم و تصویب شد، موافقت خيلی بهتر می توانی صحبت بكنی و گزارش

سيروس را آه در زندان اوین بود آوردندش در . بگيرم در نتيجه دیگر او را ندیدم حتی گفتند آه من هم نباید با او تماس. بشود
د و خود ناصری ش قلعه اطاقی بود بغل اطاق سالن آه تازه ساخته بودند، ایشان آنجا نگهداری می زندان قزل قلعه، در قزل

آه ایشان از بيمارستان فرار آند تو بيا طرحی بده، گفتم من  بعد به من گفت قرار است. معروف به عضدی به دیدارش می رفت
من در به وجود آوردن تشكيالت  گروه مجدد ساخته بشود نيستم چون تشكيالت تهران را من دیده بودم، با اینكه اهل این آه یك

  شروع به فعاليت آرده بود و دیده بودم مأموران یك عده از افراد را به٣٩ - ٤٠ تشكيالت تهران از سال تهران نقشی نداشتم،
مجددًا داخل این دسته بشوند، ضمنًا سر این  خاطر ناراحتی هایی آه داشتند داخل این گروه آرده بودند، حاال یك گروه دیگر

 بود ٥١سال   حدود-الف نظر باعث شد آه مرا به آميته مشترك بفرستند آردیم و همين اخت مسأله با ناصری اختالف نظر پيدا
 فرار آرده و بعد شخصی به ٥٠١سيروس نهاوندی از بيمارستان  بعدًا فهميدم آه. و ما داشتيم پرونده افراد را تنظيم می آردیم

خواسته بودند همه افراد خودی  .و نداشتگارد ناصری بود، بازداشتش آرده بودند، در حالی آه اصًال ربطی به ا نام ميانچی آه
مدتها بود آه سيروس نهاوندی آه اسم مستعارش آریم پور بود . نياید باشند آه وقتی آار انجام می شود مسأله ای پيش

سازمان رفته بودند، من فكر می آنم  آرد البته تعدادی از مأمورین هم از طریق همين سيروس نهاوندی به داخل تلفن می
دستگير  ن فعاليت می آرد بر اساس اطالعات بعدی ایشانموقع در نوسازی شهر تهرا هم به نام مهندس بهبهانی آه آنآقایی 

جوری، شاید ویدا حاجبی، اینها هم نمی توانم بگویم،  شدند و گروههایی هم بودند آه طرفدار یمن شمالی یا یمن جنوبی این
   .بر اساس روابطی بوده آه با اینها داشته استصورت گرفت ممكن است  شاید بعد از دستگيری آه

  : نفر١٢شهادت
شد آیا توسط شورا و با اطالع این  تشكيل گروه مجددی آه توسط سيروس نهاوندی درست: رئيس دادگاه بعد سئوال نمود

   . در یك برخورد با ساواك شهيد شده بودند١٣٥٥ نفر در سال ١٢ سازمان بود و اگر جواب شما مثبت است چرا
اساس اعتقادی آه داشتند آمده بودند در یك  اعضای گروه بر. اعضای گروه نمی دانستند آه وضعيت چيست: تهرانی جواب داد

بود  و ضمنًا مسأله صد در صد با توافق ساواك و طرحی آه به طور مشترك آشيده شده سازمان انقالبی فعاليت می آردند
مبارزه مسلحانه به وجود بياورد تا از طریق آن  ك سازمانی با افكاری معتقد بهیعنی ساواك قصد داشت آه ی. انجام شده بود

دستگير شد علت دستگيری  به عنوان نمونه فاطمه اخترنيا را دستگير آردند، وقتی. سازمانها نفوذ بكند بتواند در داخل سایر
 بخواهد این حرفش را بزند ممكن است به یك منتهی وقتی دیدند آه اگر اش گزارشی بود آه از طریق همين سازمان آمده بود،

بعد مثل اینكه . چریكهای فدایی خلق پيوست دیگری برخورد بكند، آزادش آردند، فاطمه بعد رفت مخفی شد و به سازمان افراد
 سازمان آادرهای این سازمان جدید یعنی سازمان انقالبی به خاطر این بود آه یك تعداد از .در خانه تيمی در تبریز شهيد شد

یك جزوه به نام هشياری . آه نشان بدهد من از زندان فرار آردم در ایران بودند و سيروس هم وضع خود را طوری عنوان آرده بود
مسائل و آارها به خاطر این بود آه  شده بود آه چه طور آگاه باشيم تا انقالب را به ثمر برسانيم و تمام این انقالبی نوشته

 ایشان در رأس.  نفر شهيد شد١٢ایشان آه می گویند چرا . اعتمادشان بيشتر شود ازمان انقالبیگروهها و آادرهای س
یك موقعيتی قرار داشتند آه هر آدام از   دستگير شدند می دانند ایشان در٥٥سازمان انقالبی بودند، آنهایی آه در سال 

اینها را یا به   به سيروس می دادند و سيروس هم مستقيمًاسایر افراد گروه پيدا می آردند اعضای گروه آه اطالع و گزارشی از
شما آه اول فرمودید . پرونده افراد بود و حاال هم در ساواك است ناصری می داد یا به رسولی و تمام اینها فتوآپی شده روی

می تواند به معترض است  هر آس. تمامش در ساواك وجود دارد. است، ادعای من نيست اطالعات ساواك است ادعای من
تمام سازمان هایی آه در ایران فعاليت می آردند، در . بكشند بيرون مقامات مسئول مراجعه آرده پرونده اش را از ساواك

برای نمونه . در ساواك دارای پرونده بود هر فرد آه فعاليت می آرد و فعاليتش مورد شناسایی بوده. دارای پرونده بودند ساواك
من یك نامه اش  پرونده ای بوده در داخل ایران، دارای پرونده ای بوده در خارج ایران و تازه یی خلق دارایسازمان چریك های فدا

حال یا سازمان انقالبی یا سایر . باشد و من اطالع نداشته باشم را می دانم از آجا معلوم آه ده ها نامه دیگر به دست آمده
   .مسائل دیگر

گودرز برومند را دیدم، ایشان به اسم مستعار سيليو  من همينجا آقای.  آوبا با اسامی مستعارمثًال سازمان انقالبی می رود به
پزشك بودند در گرگان و  اتفاق برادرشان دوره دیده بودند و در همان زمان آه برادرش دستگير شد ایشان یا خيلو در آوبا به

د من به طور اتفاقی در فرودگاه بودم، اطالعات من به خاطر خارج شو رفتند و من خوب یادم است روزی آه می خواست از ایران
دسته ای هيچ خصومت و  است آه همه در خاطرم مانده ولی سوابق ساواك موجود است، من با هيچ گروه و حافظه قوی

طالعه من م. آه وجود دارد و اطالعاتی است آه در ساواك است آن موقع هم نداشتم، ولی این واقعيتی است. دشمنی ندارم
   .اگر الزم نباشد نمی گویم خودشان سئوال می آنند من مجبورم پاسخ دهم آردم و خواندم و

   :پرسش بعدی رئيس دادگاه از متهم این بود
 قضيه اینكه آیا معامله ای آه سيروس با شما انجام داد و با اعمالی آه بعدًا انجام داد چی بوده را اگر می شود توضيح -س 

   .بدهيد
آدم به ظاهر انقالبی را بازی می آرده و   عملی سيروس انجام داد؟ چرا عملش را روشن نمی آنيد، سيروس نقش یك چه-ج 

اعمالی  آه اگر می خواست آنجا هم نقشی بازی نكند آسی به او اعتماد نمی آرد چه در داخل او دروغ بوده به خاطر این
ایشان . اطالعاتی آه افراد سازمان به او می دادند عينا می داد داشت و آليهسيروس انجام داد، غير از آنكه او در رأس آار قرار 

آوردند در داخل آميته مشترك در بغل  ایشان را. زمانی آه دستگير آردند، سایر اعضای گروه را هم دستگير آردند را در همان
عده به  اسم مستعارش را هم یك.  داشتندگذاشتند، تلویزیون گذاشتند، ایشان را نگه می اطاق رسولی فرش انداختند یخچال

همه می گفتند این بيژن افشار و آریمی چيه حتی بچه  نام آریم یا آریمی می شناختند و یك عده ای هم به نام بيژن افشار و
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از طرف  را انجام می دادند نمی دانستند آی هست و آی نيست و می گفتند یك عدد اسلحه ها و بازجوها آه این عمل
چند بار تلفن آرده بود من اتفاقی توی اتاق . خودش  به او داده شده بود و اسلحه را داده بودند برای حفاظت شخصناصری

توی ساواك (آه دآتر نبود  گفتم ایشان نيستند منظور دآتر عضدی بود. برداشتم گفت من با دآتر آار دارم ناصری بودم، تلفن را
صدای مرا شناخت گفت اگر آمد بگو به من تلفن بزند، پس جایی بوده آه  فتم نيست،، گ)از این دآتر مهندس ها فراوان بودند

امور تماس را به عهده داشت ناصری می  من بارها شاهد بودم چون رسولی. دو جانبه بوده و می توانستند تماس بگيرند ارتباط
 ، حدس زدم باید خانه ی امنی در همينرسولی را اتفاقی طرف فرح شمالی دیدم چون یك روز. گفت برو عباس آباد ببينش

به رسولی یك آار مجزا بدهند؟ رسولی یك آارمند  حوالی باشد آه رسولی مياد و اینجا را می بيند و مسأله دیگر اینكه چرا باید
بين  .دیگران سرسپردگی داشت، نسبت به ناصری حرف شنوی داشت حتی خبرچينی می آرد عادی بود فقط شاید بيشتر از

از این صحبت ها می آردند و . فالنی را درست نزد فرض آنيد می گفت امروز مثًال آرش دیرآمد، آرش. ما خبرچينی می آردخود 
جو . دارد نكند تو با زندانی وابستگی داری یا سفارشی شده یا پولی گرفتی یا نظر خاصی مرتب می خواستند و می گفتند

خيلی افراد آه به طور مظنون در خيابان ها . داده بودند آارها تخصيص[ ن گونهای]حاآم بر آميته اینطور بود، رسولی را به 
سيروس نقش . خاطرم نيست اسامی شان اآلن در. بعدًا به این سازمان انقالبی خورده می شد آزاد شدند دستگير می شدند

 نفر شاید باشد ٨ نفر باشد ١٢ نمی آنم دوازده نفر را گرفتند آه من فكر در جریان خانه در سی متری. یك فرد را بازی می آرد
اطالعی نداشتند، اینها فكر می آردند در یك  نفر بعدًا اضافه شدند و قسمتهای دیگر آه ارتباط داشتند، اینها آه از ماجرا ٩یا 

ست به د خودشان دارند فعاليت می آنند و بنابر این وقتی خانه محاصره شد گفتند گویا سازمانی بر اساس ایده و عقيده
  .خودآشی زده اند

  http://www.alfabetmaxima.com ٢٠٠٩ فوریه ٢٤ برابر با ١٣٨٨ اردیبهشت ٤جمعه ) ١(چند ساله... فتانت فتنه ای --٩
   :درسایت اینترنتی٢٠٠٩ فوریه ٢٤ برابر با ١٣٨٨اردیبهشت ٤) ٢(فتانت فتنه ای چند ساله : هم چنين 

com.pezhvakeiran.www  
 برابر با دوم ١٣٨٦دیماه ٢٢منصوریان،  عباس" این امير حسين فتانت همان شکارچی دانشيان وگلسرخی نيست؟ : " همچنين

   : در سایت انترنتی٢٠٠٨ژانویه 
com.alfabetmaxima.www  
  .٥/١١/١٣٥٤تاریخ. ١٣٨٠، از انتشارات مرکز بررسی اسناد تاریخی، بهار ٧٧و٧٦چپ در ایران به روایت اسناد ساواک، ص-١٠

  .سند زیر برگرفته از کتاب فوق توسط آقای بهروز خليق در اختيار این بررسی قرارگرفته است
  :شهادت یکی از کارمندان ساواک و کشته شدن یکی از خرابکاران "

محمد پناهيان ژنرال قالبی فرقه دموکرات که عضو  ش یکی از منابع اطالعاتی ساواک حاکی بود فتحعلی پناهيان برادرزادهگزار
در یکی از  چریکهای فدایی خلق می باشد و مدتی در فلسطين دوره چریکی طی می نموده است، گروه خرابکاران به اصطالح

جلسه که منبع مذکور با فتحعلی پناهيان تماس حاصل  وده است، پس از چندمالقاتها از او برای عضویت در گروه دعوت نم
سایر عناصر مرتبط با  که نامبرده فرد ورزیده ای است و تعقيب و مراقبت از وی به منظور شناسایی نموده، این نتيجه حاصل شد

 تصميم گرفته شد در اولين تماس بعدی در لذا. به نتيجه مطلوب نرسد او بی نتيجه بوده و امکان دارد به منبع ظنين و عمليات
تماس تلفنی گرفته و قرار گذاشته است در   منبع اطالع داد که فتحعلی پناهيان با او٢/١١/٥٤روز . مالقات دستگير شود موقع

 اکيپ ٢ مذکور برای دستگيری فرد. از کوچه های فرعی فرح اباد ژاله با او مالقات نماید  در یکی٣/١١/٥٤ روز جمعه٠٨٠٠ساعت
حاضر و با منبع تماس برقرار و سرگرم گفتگو بوده، ماموران در  از مامورین ساواک به محل اعزام و هنگامی که پناهيان در محل

به طرف مامورین نموده و در نتيجه  وی بر می آیند ولی نامبرده که خود را در خطر می بيند شروع به تير اندازی صدد دستگيری
تيراندازی  خدایاری مورد اصابت سه گلوله و کارمند دیگر مورد اصابت یک گلوله واقع و با اک به نام پرویزیکی از کارمندان ساو

دو نفر کارمندان ساواک بالفاصله به . کشته شد متقابل سایر ماموران فتحعلی پناهيان که به شدت مقاومت می نمود
نيم ساعت فوت  ار داشت منتقل ولی پرویز خدایاری پس ازشاهنشاهی که در حوالی محل حادثه قر بيمارستان نيروی هوایی

  .و حال وی رضایت بخش می باشد و کارمند دیگر که از ناحيه سينه مجروح شده مورد معالجه واقع
سه خشاب و یک نارنجک جنگی و یک کپسول مواد سمی به دست آمده   تير و١٤از فتحعلی پناهيان یک قبضه اسلحه با 

  .است
  :ارزیابی خبر

  .خبر صحت دارد
  :اقدامات انجام شده

   .مراتب به نخست وزیری اعالم شده است 
  و بدهيد معين نماید سم آن چيست و ضد سم را معلوم نمایداین کپسول را به گي

  "تيمسار ودیعی اقدام شود 
   ٥/١١/٥٤ثابتی 
  ، برگی از جنبش کارگری کمونيستی،٥٠ آلبرت سهرابيان، خاطرات زندان، سالهای -١١

در خاطرم نمانده آه او به آدام گروه و یا . افتاده بود به زندان.... محمد آتابچی آموزگاری بود آه در جریان چندین دستگيری "
 -مشترك شهربانی برای مدتی او را به آميته. به هر حال او به سه یا چهار سال زندان محكوم شد .سازمان تعلق داشت

 از مدتی  پس. شور و شوق سابق و بسيار پژمرده شده بود  از آميته مشترك فاقد آن از بازگشت آتابچی پس. ساواک بردند
شد آه او موجب  گفته می در باره آتابچی.  زد و بعدًا هم شروع آرد به آندن موهای بدنش مفهوم می بی حرفهای نامربوط و
  "  آنها شده استای از ای از مبارزان و محاآمه شدن عده دستگيری عده

  .نظریه نویسنده کتاب* .٧٥٤کهای فدایی خلق از کنشهای اوليه تا انقالب بهمن، ص  چری-١٢
  .نظریه نویسنده کتاب*. ٧٢٢ همان، ص -١٣
   .نظریه نویسنده کتاب*. ٧٧٣ و٧٧٢ همان، ص -١٤
  .نظریه نویسنده کتاب* . ٧٧٣ و٧٧٢همان، ص -١٥
  .نظریه نویسنده کتاب*. ٧٢٢همان، ص -١٦
  . نامشخص استسند ماخذ روایت.روایت و خالصه برداری نویسنده کتاب از اسناد ساواک* . کتاب٦٨١همان، ص-١٧
  . نامشخص استسند ماخذ روایت .روایت وخالصه برداری نویسنده کتاب از اسناد ساواک*. ٦٨١ص " همان، -١٨
  .نظریه نویسنده کتاب. * ٧٥٤-٧٥٣ص " همان،-١٩
  .نظریه نویسنده کتاب*. ٦٩١همان، ص -٢٠
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  .نظریه نویسنده کتاب*.  کتاب٧٧٣ و ٧٧٢همان، ص -٢١
  .نظریه نویسنده کتاب*. ٨٢٩همان، ص -٢٢
، ٧٤١٤٠سياسی، پرونده شماره   مریم شاهی، اسناد بایگانی موسسه مطالعات و پژوهشهای٧٦٥- ٦٦٦همان، ص-٢٣

  . اسنادساواکروایت نویسنده از. *گزارش عملياتی ساواک
  .ده و احيانا سندی از ساواک با رفرنس نامعلومنظر نویسن* . ٨٢٦همان، ص -٢٤
  .رفرنس نامعلوم. *٨٢٨ همان، ص-٢٧و٢٦و٢٥
  .نظریه نویسنده کتاب* . ٧٧٣ و٧٧٢همان، ص -٢٨
  ١٨٩٢٠شماره - سال شصت و چهارم - ٢٠٠٧ اآتبر ١٠ - ١٤٢٨ رمضان ٢٨ - ١٣٨٦ مهر ١٨ سایت انترنتی کيهان،چهارشنبه -٢٩

سومين و چهارمين جلسه " تشکيالتی  ماجرای ازدواجهای"مين و چهارمين جلسه دادگاه، قاسم حسن پور، سو: به قلم
  :، بخشی از دفاعيات تهرانی"٢٧/٣/١٣٥٨تاریخ  دادگاه بهمن نادری پور ملقب به تهرانی در

 نموده ام، بنابراین از آه چون من اعتراف داوطلبانه باید به استحضار برسانم: در مورد معاونت در قتل بلوریان، تهرانی گفت "...
شهادت محمود عزیزی  .شهادت مجاهدان و مبارزان به عنوان مطلع اطالعات خود را تقدیم داشته ام خيلی از عمليات منجر به

این اطالعات بوده است آه چگونگی آن را به اطالع اعضاء محترم دادگاه  بلوریان درخانه ای واقع در دولت آباد آرج نيز از جمله
  . نم رسامی

حال پخش اعالميه سازمان چریكهای فدایی خلق   یكی از منابع یا خبرچين های ساواك آرج موتورسواری را در٥٤در اوائل سال 
این خبرچين موتورسوار  به هرحال. موتورسوار مذآور مقداری اعالميه از موتور او به زمين ریخته شده دیده و یا اینكه هنگام عبور

شناسائی و مراتب را به ساواك آرج، و ساواك آرج به ساواك تهران و سپس   در دولت آباد نزدیك راه آهنرا تعقيب و منزل وی را
چند اآيپ برای . و دستور داده شده بود اداره آل سوم و سرانجام به آميته مشترك ضد خرابكاری به صورت تلگرام ابالغ به

را به عمل   آرج معرفی کرده تا با سایر آارمندان ساواك اقدامات الزمو خود را به ساواك شناسایی و انجام عمليات به آرج رفته
حرآت آرد و بعدًا چند اآيپ دیگر نيز برای آمك به آنها  چهار اآيپ منظم از واحد اجرائی آميته مشترك به سوی آرج. بياورند

   .فرستاده شد
در محاصره و در جریان درگيری مسلحانه بين  د نظرواحد اجرایی آميته آه به وسيله بی سيم در تماس بود خبرداد خانه مور

آشته و یكی  دختر یا زن آه مسلح و مشغول آوردن آب به منزل بود دستگير و سه نفر از آنها افراد اآيپ و ساآنين منزل آه یك
مأموران . بود آب بياورددختر، اعظم السادات روحی آهنگران، رفته  درباره این دختر بگویم آه این. از مأمورین نيز آشته شده اند

هست آه اینجا رفت و آمد می آند، آنگاه  بودند تحقيق آنند خود مردم این دختر را نشان داده و گفته بودند این خانمی آه رفته
منزل  ضمنًا گزارش دادند آه در داخل. متهم دستگير شده در ساواك آرج نگهداری شد همه اجساد به ساواك آرج برده شد و

داد برای بررسی مدارك و شناسایی هویت  سرتيپ وحيدی سرپرست آميته مشترك به من دستور. دی وجود داردمدارك زیا
بوده و  اآيپ به آرج رفتم و معلوم شد، زن دستگير شده اعظم السادات روحی آهنگران من به اتفاق یك. اجساد به آرج بروم

دفترچه ای در . دیگر را نتوانستيم شناسایی آنيم اما دو جسدهویت یكی از اجساد به نام مارتيك غازاریان شناسایی شد، 
متواری شده  مشخصات تمام افرادی آه در سازمانهای مخفی فعاليت می آردند و شناخته یا آميته مشترك وجود داشت آه

در حدود . سان بودنقل شده بود و چندتایی در اختيار بازپر بودند در همين دفترچه با عكس و مشخصات و مرامهای ایدئولوژیكی
در داخل خانه های فدایی  .ظهر در منزل تيمی واقع در قریه دولت آباد رفته و مشغول بررسی مدارك شدیم  بعد از٥ - ٤ساعت 

آنها چنين بود آه به محض اینكه منزل در محاصره قرار می گرفت  خلق تمام مدارك طبقه بندی شده بود و دستور سازمانی
معموًال داخل پيتهایی می   رفت و این مدارك شامل شناسنامه، تحقيقات و نشریات ایدئولوژی بود وبين می مدارك باید از

به محض این آه منزل در محاصره قرار می گرفت با آتش زدن، مدارك را از  گذاشتند و بنزین یا نفتی در آنار آن می گذاشتند و
این قبيل بوده و خود ساواك هم نتوانسته  ناشناس مرده باشند ازخيلی از افرادی آه در حال حاضر ممكن است . می بردند بين

   .است هویتشان را به دست بياورد
ساواك نبوده آه افراد را می گرفته و از بين می  من به پدر و مادرها می گویم تنها: تهرانی در قسمتی دیگر از سخنانش گفت

. بيابان دفن آردند مثًال یكی خواسته خارج شود او را آشتند و در. هم اختالفاتی به وجود آمده در داخل همين گروهها. برده
   .بود آه رئيس دادگاه او را به آرامش دعوت آرد تهرانی در بيان این مطالب هيجان زده و دچار احساسات شده

مقداری در داخل خانه تيمی . رفتم  به خانه تيمی واقع در قریه دولت آباد جهت بررسی مدارك٤ یا ٥در حدود ساعت 
آمده  از منزل بيرون. این موقع صدای انفجاری از خارج منزل مرا متوجه خود آرد شناسنامه و اوراق سوخته شده جمع آوری و در

توسط یك پاسبان، مورد اصابت گلوله واقع و نارنجك از  و زنی را آه در حال پرتاب نارنجك به سوی مأموران بود مشاهده آردم آه
السادات روحی  جنازه این شهيد را نيز آه بعدًا معلوم شد نزهت. آه منجر به شهادت وی گردید شددست او رها و منفجر 

در بررسی مدارك معلوم شد . بردند و ما هم به تهران آمدیم آهنگران بوده با سایر جنازه ها به سردخانه بيمارستان شهربانی
  ..."زندانی داشت، می باشند  و یداهللا زارع آه قبًال سابقهمحمد عزیزی بلوریان، دانشجوی دانشگاه صنعتی آه هویت اجساد

  
این گزارش در این . این بررسی قرارگرفته است ازگزارش یک از فعاالن مجاهدین خلق که توسط آقای مهدی سامع در اختيار-٣٠

   .جا قدری خالصه شده است
   ..."پيوسته باره فدایيان شهيد ، سليمان پيوسته و حسندر "

   .آشاورز به دنيا آمد در یك خانواده )از توابع شهر نكا در استان مازندران(يوسته در روستای حاجی محله سليمان پ
روشن آردن جوانان می پرداخت و آنها را در  فقط می دانم از همان دوران دبيرستان شور دیگری در سر داشت و در روستا به

حاآم بر جامعه  به مقاومت تشویق می آرد و سنتهای) ن داماد او هم بود داود فرهادی آه در ضم فردی به نام(مقابل ارباب ده 
   .بود... گزارش دادن به ساواك و راه انداختن مراسم برای شاه و  آار آقای فرهادی آنترل حرآات او و. را ظالمانه می دانست

وی بعد از . ساواآی بودند درگير شده بودآه  با معلمان و ناظم دبيرستان) دبيرستان سعدی ساری(سليمان بارها در دبيرستان 
سياسی قرار می  تهران می رود و در تهران بچه هایی آه به دیدارش می رفتند را در جریان امور دیپلم برای ادامه تحصيل به

م آنند آه می آردند بر عليه سنتهای عقب افتاده و ظالمانه اقدا داد؛ و آنها همان حرفها را به دیگران منتقل می آردند و سعی
و نكته . ام حسن اشاره آرد می توان پایين آشيدن پرچم مدرسه و همچنين عكسهای شاه از آالسها توسط دایی در این مورد

آار می آند نه مال ارباب بنابراین آسی آه روی زمين زحمتی نمی  این که آنها می گفتند زمين مال آسی است آه رویش
این آه مثال روز اول عيد مردم  ی روی زمين ندار ؛ از دیگر آارها روشنگری در موردحاصلش به جيبش می رود حق آشد و فقط

جای  پدر یا پدر بزرگ و خویشان؛ هر آس آه ازدواج می آرد روز بعد از عروسی به می بایست اول نزد ارباب می رفتند بعد نزد
تند آه در تمام این موارد موفق شدند به مرور زمان رف رفتن به نزد پدر و مادرش؛ داماد و عروس می بایست اول به نزد او می
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   .به پاسگاه می آشانيد بگيرند آه تمام این آارها خشم او را بر می انگيخت و در اولين فرصت آنها را جلوی این آار را
دن و چریك چون آه آن زمان ضد حكومت بو آالس چهارم بودم آه سليمان دستگير شد آه این خبر خيلی در منطقه ما صدا آرد

  تمام شد و او به٥٣محكوميت سليمان اواخر سال . چریك احترام می گذاشتند بودن یك حالت خاصی داشت و اآثرا به
راهنمایی بودم می دیدم آه چگونه دسته دسته  با آمدن او شور دیگری بر پا شد و من آه آن موقع آالس اول. روستایمان امد

هميشه در جای  ن او می آمدند و او تا آنجا آه ممكن بود به روشنگریش ادامه می داد ودید جوانان از روستاهای اطراف برای
هم صفا می آردم البته از حرفهایی آه می زدند زیاد  مشخصی در اتاق می نشست و در اطرافش آتابهای زیادی بود و من

  ...  آه شاه بد است ومتوجه نمی شدم همينقدر
و همين جا بماند و تشكيل خانواده بدهد ولی از آن  او را از بازگشت مجدد به تهران باز دارند  تاافراد فاميل خيلی تالش آردند

مجدد روز شماری می  یك دنيای دیگری مواجه شده بود؛ و گمشده خودش را پيدا آرده بود برای وصل جایی آه او در زندان با
می خواهی اینجا بمانی ... به نزدش رفته بودم ... وز آه به یك ر هيچ وقت آن چهره آوچك و قد آوتاهش از یادم نمی رود. آرد

در خيابانها را ... می رسد همين  با خنده ای آه به چهره اش حالت خواستی می داد فقط خندید و ادامه داد روزی یا بروی ؟
 ی اطراف روستایمان بوددر آالس سوم نظری بودم یكی از معلمينم آه از روستا زمانی آه. می افتتد و مرگ بر شاه می گوید

آه در نزد من بود صبحتهایی آرد آه با سليمان  به من گفت سليمان بعد از آزادی از زندان مستقيما نزد من آمد آن چند ساعتی
آاره می دانست از  مقایسه نبود او دیگر از ارباب ده اقای فرهادی نمی گفت حتی شاه را هم هيچ قبل از زندان اصال قابل

همه اینها نشان می داد آه او سليمان دیگری شده بود و این آه   و سرمایه داری جهانی و غيره صبحت می آرد وامپریاليسم
فدایی خلق بيژن جزنی بود آه او  فكر می آنم بعد از شهادت. زندان برای اینها مثل دانشگاه است درست است شاه می گفت

را  متاسفانه اسم آوچكش(ه نام حسين را هم با خودش برد در آنجا رهگذر برادرش ب برای ادامه مبارزه راهی تهران شد این بار
آوچكی تشكيل می دهند و هدفشان وصل شدن   نفری یك گروه٣را دید و ) به خاطر ندارم و قبل از سليمان به شهادت رسيد

 ن خلع سالح نمودن یكطوری آه بعدها حسين برایمان تعریف آرد اولين عملياتشا آن. مجدد به سازمان فدایی خلق بود
سليمان و حسين . سر خيابان منتظرشان بود پاسبان آه نگهبان منزل یكی از وابستگان دستگاه شاه بود آه رهگذر با موتور

بدون این آه آارد  موقع فرار آارد از دست سليمان می افتد و از آنجایی آه دیگر فرصتی نبود پاسبان را خلع سالح می آنند آه
تا این آه روزی در . این زمان سليمان به زندگی مخفی رو می آورد وار موتور شده و از محل دور می شوند آه ازرا بردارند س
صورت او می شود آه  مواد منفجره در دستهای حسين منفجر شده آه باعث سوخته شدن دستها و قسمتی از خانه تيمی

را رها آرده و مچددا به روستا بر گردد تا این آه سليمان بعد چریكی  این امر باعث می شود بعد از آمی بهبودی حسين زندگی
ترس او را برداشته بود چون آه او خيانت آرده  مدتها مخفيانه به روستا آمده وب ه دیدار خانواده می رود؛ باز به گفته حسين از

مورد تنبيه قرار  اشت از طرف سليماناو انتظار د. در خواب بودند یواشكی خانه را ترك می آند بود و یك روز صبح زود که همه
خالصه این اولين دیدار سليمان بود و از آنجایی آه . خانواده داده بود بگيرد آه این طوری نشد و تا آن زمان هم حسين تشكيل

رابطش حسين تكرار آرد و در این مرحله دیگر نفر  ماموریت اش به استان مازندران تغيير پيدا آرده بود او بارها این آار را محل
جریان مسایل سياسی و غيره  علی بود آه حاال دیگر بزرگ شده بود سليمان در این دیدارها انها را در نبود بلكه برادر آوچكترش

ماموریت  و فئودالهای منطقه یا آارگران آارخانه ها و آوره پز خانه ها به علی قرار می داد و برای تهيه گزارش از سرمایه داران
به او منتقل می آرد و او نكاتی را آه باید به دیگران بگوید  رار بعدی را با او می گذاشت و علی هم آليه گزارشها رامی داد و ق

گوید آه برای ماموریتی به کرج  این ریل آار تا یك هفته قبل از شهادتش ادامه داشت و در آخرین مالقات می به او می گفت
به شما اطالع می دهم همچنين در آخرین مالقات تحوالت و جنبشی آه   مجددمی روم و چند وقتی نيستم به محض برگشت

   .وجود داشت را توضيح داد در جامعه
سليمان برای گرفتن اطالعات برادرش علی و  حسن در پادگان ونك تهران در حال گذراندن خدمت سربازی بود...از آنجایی آه

   .فت اطالعات به تهران فرستادبار برای دریا پسر عمه اش غالم عليدوست را چندین
بعد از گرفتن اطالعات الزم مجددا به شمال بر  از آنجایی آه آنها از شمال برای دیدارش می رفتند آسی شك نمی آرد آنها هم

برای بازجویی  به منزلمان آمد و گفت حال حسن خوب است فقط او را...  یكی از دوستان ٥٧سال  می گشتند؛ تا اینكه در عيد
دادن آه او گفت او را نمی شناسم و آخرین بار وقتی از زندان  ضد اطالعات ارتش بردند و یك عكس سليمان را به او نشانبه 

من گفت به شما بگویم چكار آند   عدد عكس خواستند آه به٢دیدم و حاال اگر ببينم او را نمی شناسم و از او  آزاد شد او را
مرخصی ) حسن(را بدهد وگرنه آنها بيشتر شك می آنند و به همين دليل به   بگو عكسگفتن به حسن... با ...بعد از مشورت 

   .آه عيد برای دیدار خانواده اش بياید ندادن
صبح برای رفتن به دبيرستان طبق . می باشد  خرداد هيچ وقت از یادم نمی رود و یك روز فراموش نشدنی در زندگی من٢روز 

 دو«زنامه فروشی عبور آردم یك مكث آوچكی آرده و تيتر درشت روزنامه آيهان رو معمول هميشگی از جلوی آيوسك
را خواندم و به راه خودم ادامه دادم چند  نظرم را جلب آرد خيلی سریع تيتر» تروریست در درگيری با ماموران آشته شدند

 م اسامی شهدای فدایی عبارتميخكوب شدم سریع به عقب برگشته و اسامی را خواند قدمی دور نشده بودم آه در جایم
ميخكوب شدم شروع آردم به گریه آردن مرد  مثل برق گرفته ها در جایم» سليمان پيوسته و رفعت معماران بنام«بود از 

و از  نگریست و می پرسيد چه شده؟ مغازه داران دیگر آه خانواده ما را می شناختند روزنامه فروش مات و مبهوت به من می
از دیدن من .... حالت گریه به منزل مراجعه آردم  ده بودند سریع یك روزنامه به من دادند من سریع با همانموضوع با خبر ش

برایش خواندم حاال  خوردم پرسيد چرا مدرسه نرفتی؟ چرا گریه می آنی؟ روزنامه را نشان دادم و تعجب آرد اول فكر آرد زمين
موری در زبان مازندرانی یعنی آنچه در ( با گریه آردن موری می آرد  او همزمان؛ من گریه می آردم .... شده بودیم دو نفر من و

را خبر آن من هم براه ... سریع  تا این آه به من گفت برو) گریه در وصف حال عزیز از دست رفته بيان می آنند همان حال
منزل  ع را برایش تعریف آردم سریع خودمان را بهرا پيدا آردم و موضو... باالخره  افتادم در خيابانهای شهر آه او را پيدا آنم

سمت روستای حاجی محله حرآت آردیم و خبر را به  روزنامه را خواند و شروع آرد به گریه ؛ بعد با همدیگر به... رساندیم 
   .اطالع داماد سليمان رساندیم

اداری و گرفتن مراسم در مسجد ممنوع می باشد عز مراجعه نموده و گفتن هرگونه... فردای آنروز ماموران به منزل پدر سليمان
مامور تا  درب ورودی ممنوع می باشد همچنين هيچ گونه شعاری داده نمی شود و دو نفر و قرار دادن عكس هم در جلوی

یيان منزل شویم آه بعد از گفتگو با ماموران اقوام و آشنا گفت نمی شود ما باید وارد...چندین روز جلوی درب ورودی ایستادند
   .دسته دسته از روستاهای اطراف برای گفتن تسليت مراجعه می آردند وارد منزل شده و

جنازه اش به پادگان ونك مراجعه شود  حسن آشته شده و برای تحویل... هفته خبر رسيد آه ٢ الی ١بعد از گذشت حدود 
گشته  این اتفاق افتاده هر چند آه از چگونگیمشخص بود آه در رابطه با سليمان  دنيا شكل دیگری پيدا آرده بود برای ما

بعد از چند روز . فهميدیم با امپول هوا او را آشتن شدنش اطالع دقيقی نداریم ولی آنچه مسلم بود در این رایطه بود و بعدا
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روزها سپری . كندطنين اف شعار مرگ بر شاه...دانم چند هزار نفر آمده بودند آه در همان تشيع جنازه  جنازه او را آوردند نمی
محمد و ...  من به اتفاق ٥٨یكی از روزهای بارانی سال .سرنگون شده بود  رسيدیم دیگر شاه١٣٥٧ بهمن ٢٢می شد تا ما به 

آارمند دادگستری و در حكومت جدید در  و در زمان شاه...مشغول قدم زدن در روستا بودیم آه فردی به نام جواهری  حسين
 زد و با او چند دقيقه ای صبحت آرد موقعی آه حسين به نزد ما بر گشت سخت بر رد حسين را صدادادگاه انقالب آار می آ

جواهری گفته امروز موقع نهار در دادگاه انقالب ساری  افروخته بود و ناراحت علت را از او جویا شدیم او برایمان توضيح داد آه
اهل آدام روستا است او  از او می پرسد) ن شاه سليمان را می شناختاین فرد در زتدا( تهران آمده بود  یكی از مسوالن آه از

آند آیا سليمان پيوسته را می شناسد او می گوید بله و با هم  هم جواب می دهد روستای حاجی محله آن فرد سوال می
ستان مازندران برای او ساواك ا آن فرد او را به اتاق آارش می برد و پرونده پر حجمی را نشان می دهد آه نسبتی هم داریم

 افراد مختلف و همچنين با برادرش علی در سر قرارهای مختلف بود و گزارشهای تشكيل داده بود آه پر از عكسهای سليمان با
آوره پزخانه ها آه به ساواك داده بود و  آارگر» غالم ع«مختلف آه همگی از طرف پسر عمه سليمان یعنی نا رفيق خائن 

حاجی (حسن...با فعاليتهای سليمان قرار می داد و همچنين آليه دیدارهایش به اتفاق علی ن آليه قرارها وساواك را در جریا
مورد پادگان شده و چه اطالعاتی از او خواسته شده است و  در تهران را گزارش داده و این آه از او چه سواالتی در) محله

رفيق مراجعه آرده و موضوع را  ما بالفاصله به منزل نا. مراجعه نمایندخواسته فردا به دادگاه انقالب ساری  جواهری از آنها
من فقط در حزب رستاخيز اسم نوشتم آنهم سليمان به من گفت این آار را  اطالع داده و او گفت اصال این حرف درست نيست

حمد و علی و حسين برادران سليمان م...  خالصه فردا. بدهم و احتمال داد آه حزب االهيها می خواهند ما را خراب آنند انجام
دهد آه  و به اتاق همان فرد راهنمایی می شوند و او هم پرونده را به آنها نشان می به دادگاه انقالب ساری مراجعه نموده

 می باشد چون آه تمام فعاليتها و آارها را سليمان از علی بعد از دیدن این همه عكس در قرارهای مختلف می فهمد آه آار او
استان دست پيدا آرده  گزارش آرد آه ساواك از تعقيب سليمان به خانه های تيمی آنها در شهرهای دیگر آنها خواسته بود را

می رفت را گزارش آرده بود و ساواك قدم به قدم او را تحت نظر  بود حتی شهرهایی آه در نقاط دیگر آشور برای ماموریت
را علی به اتفاق این نا  از آنجایی آه هر آاری. وجه این تعقيب و مراقبت نشدآه هيچكس حتی سليمان مت داشت در صورتی

منتقل می آرد و گزارشهایی از ساواك استان مازندران به ضد اطالعات  او رفيق انجام می داد و علی هم همه اطالعات را به
به عنوان ... داشته باشند و در گزارششان از   نطررا هم تحت...ونك بود آه آنها را در جریان امور قرار داده خواستند آه  پادگان

اش داشت حضور  آنقدر به او اطمينان داشتند آه در مالقاتهایی آه سليمان با خانواده. آند هوادار چریكهای فدایی یاد می
را می » مرفيق غال«دیگر برای دیدار می آمد اول سراغ  داشت و دیگر در سازمان معروف شده بود و هر آس آه از شهرهای

سازمان بود ولی غافل از این  او خيلی تعریف آرده بود و به عنوان یك آارگر خيلی مهم بود آه هوادار گرفت چون آه سليمان از
  . باشدآه این نا رفيق چه خيانتكار و لقمه حرامی می

ماد سليمان عامل این آار می آردیم آه دا نكته دیگر این آه ما اصال فكرش را نمی آردیم آه آار او باشد همه ما فكر می
بعد این آار به  موجود در درجه اول این آار را فرهادی انجام می داد بعد پسرش و در مرحله باشد ولی اینطور نبود طبق استاد

دقيقا نمی دانم حتی این خيانتكار در گزارش آخرش آه حضوری  این خيانتكار سپرده می شود؛ حاال چگونه و به چه شيوه ایی
ساواآيها می گویند ما قصد  رفتن سليمان به آرج را بدهد می گوید آاری به سليمان نداشته باشيد آه ود تا گزارشهم ب

 آنترل داسته باشيم و باید بگویم این نامرد آليه گزارشهای خودش را مستقيما آشتن او را نداریم فقط او را می خواهيم تحت
می گوید می توانيد شكایت آنيد آه انها این آار را  آن فرد به آنها. زندران می دادبه پورجوان فرمانده عمليات ساواك استان ما

 ٤ الی ٣بعد از  دستگير می شود و در روستا سرو صدای عجيبی بر پا می شود ؛ آه متاسفانه» ع غالم«انجام می دهند و 
 آه آنها اقدامی نمی آنند ما باید خودمان این شده و گفت حاال....  ماه در زندان بودن او آزاد می شود آه این امر موجب خشم

به سزایش برساند به همين خاطر روزها اصال  آمتر از اعدام راضی نبود و روزها به روستا می رفت تا او را.... انجام دهيم آار را
قرار  ... كی ازبود و حتی یك روز موقعی آه می خواست منزل خواهرش برود مورد حمله ی بيرون نمی آمد و در خانه مخفی

این ... مادرش هم مورد حمله قرار می گرفتند تا اینكهگرفت آه توانست جان سالم بدر برد نه تنها او بلكه همسرش ؛ پدرش و 
حضور او را در روستا  همچنان تالش می آرد مجددا حكم دستگيری او را به دست آورد آخر خيلی سخت بود ...آار را منع آرد

 تا ٥٧ خرداد ٢ نفر را گرفته جایش در قبر است؛ از ٣فردی آه جان   ما در شهر زندگی می آردیم؛ می گفتتحمل بكند با اینكه
و این خائن اصال سعی نكرد در این . بود مانده...  ماه به اتمام خدمت سربازی ٣ ماه باقی مانده بود و فقط ٨حدود   بهمن٢٢

می رفت  به ساری می رفت یا نزد سعيدی ریيس دادگهای ضد انقالب...هر روز .قرار دهد مدت به شكلی بچه ها را در جریان
استان مازندران یا توآلی نماینده وقت مجلس آه  یا نزد جمعه ای دادستان ضد انقالب ساری یا نزد شاهرخی حاآم ضد شرع

متاسفانه از طرف   تنها بود وتوانست حكم بازداشت او را دریافت آند هر چند آه در این تالشها بالخره تالشهایش نتيجه داد و
از این آار آنها هميشه به تلخی ... خيلی پاسيو برخورد آردند ؛ آه  هيچ حمایتی نشد و آنها با این مسله) برادران سليمان... ( 

خواست حكم اعدام ....و روز دادگاهی اش  این نا رفيق مجددا دستگير شد و تا روز دادگاهی اش در زندان بود... آرد و  یاد می
و پرداخت   سال زندان٤ الی ٣افراد را نكشته فقط لو داده؛ دقيقا نميدانم ولی فكر آنم  حاآم شرع گفت این فرد خودش این

روزگار ... ولی تا آنجا آه من یادم می آید از ترس جریمه نقدی محكوم شد و بعد از گذراندن محكوميتش از زندان آزاد شد
آردند مشكل   خانواده ما روزگار خوشی نداشتتند مذهبيها به هر بهانه ایی سعی میخمينی هم در دوران. خوشی نداشت

. پدر و مادر سليمان در این سالها فوت نمودند... زخمی می شود  ....ایجاد آنند آه یك بار منجر به درگيری شد آه در این بين 
   ...نمایم ی شما بيانتوانسته باشم گوشه ای از آنچه آه اتفاق افتاده بود را برا اميدوارم

 ، نامه ١١٧٥٥١سياسی، پرونده شماره  ، صبا بيژن زاده، اسناد بایگانی موسسه مطالعات و پژوهشهای٧١١همان، ص -٣١
   . ٣/٦/١٣٥٤، مورخ ١١ ه ١٤١٧٩/٢٠، به شماره ٣١١ اداره سوم ، به مدیریت کل١١ ه ٢٠ساواک تهران 

   .نظریه نویسنده کتاب. *٧١١همان، ص-٣٢
، شماره ٣١١ ه به ٢٠سياسی ، گزارش از   ،صبا بيژن زاده، اسناد بایگانی موسسه مطالعات و پژوهشهای٧١٣مان، صه-٣٣

  .خالصه شده سند ساواک توسط نویسنده. * ١١٨٧٩ ، منبع١٢/١١/٥٥، مورخ ١١ ه ١٨٢٤٠/٢٠
  .خالصه برداری نویسنده از گزارش ساواک*. ٧١٣همان، ص -٣٤
  .يژن زاده ، همانصبا ب. ٧١٣همان، ص . -٣٥
 ، نامه ١١٧٥٥١سياسی، پرونده شماره  ، صبا بيژن زاده، اسناد بایگانی موسسه مطالعات و پژوهشهای٧١٤همان، ص -٣٦

خالصه شده ). *١٣٥٥(٢٧/١١/٣٥، مورخ ١١ ه ١٤١٧٩/٢٠، به شماره ٣١١ اداره سوم ، به مدیریت کل١١ ه ٢٠ساواک تهران 
  .سند ساواک توسط نویسنده کتاب

  ...صبا بيژن زاده اسناد بایگانی موسسه مطالعات و پژوهشهای سياسی، . ٧١٥همان، ص-٣٧
  ٧٨٧٫همان،ص -٣٨
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  ٧٨٦٫-٧٨٥همان،ص -٣٩
  .٧٨٦همان، ص-٤٠
  .حسن فرجودی، همان. ٧٨٧همان، ص-٤١
  .حسن فرجودی، همان. ٧٨٧همان، ص -٤٢
  .حسن فرجودی، همان. ٧٨٨همان، ص -٤٣
  .دهنظریه نویسن. *٧٨٨همان، ص -٤٤
 ١٠/٣/٢٠٠٩که ذر تاریخ ) فدایی خلق درآن دوره ازاعضای مخفی سازمان چریکهای(بر گرفته از گزارشی از خانم مهر نوش -٤٥

  . گرفتدر اختيار این بررسی قرار
عبدالرحيم پور، همين مضمون را درجلسه پالتاکی  هم چنين آقای قربانعلی. بر گرفته از گزارشی از آقای طهماسب وزیری -٤٦
سازمان در  حاضران رساند و اضافه کرد که حسن فرجودی مسئول ارتباطات شاخه های مختلف  شفاها به اطالع٢٠٠٩-١١-٣٠

توانسته به نابودی تعدادی از تيمهای مخفی آن زمان در مشهد  آن زمان بوده و اطالعات او درصورت همکاری موثر با ساواک می
  . منجر شود...و تهران و

که در تاریخ ) خلق ایران درآن دوره از اعضای مخفی سازمان چریکهای فدایی( یک گزارش ازخانم فاطی برگرفته از -٤٧
  . اختيار این بررسی قرار گرفت٣/٣/٢٠٠٩
مانده های او در مورد دليل ضربه  توضيح شفاهی تلفنی توسط اقای طهماسب وزیری در پاسخ پرسش من در باره یاد-٤٨

  ٢٠٠٩-١٢-١تاریخ پرسش . کيومرث سنجری
   .٢٤/١٠/٥٥م مورخ -٤٥/٩، شماره ٣٨١-٣١١، محمدرضا هدایتی، از ساواک مشهد به ٧٧٥همان، ص-٤٩
  :به سوی چریکهای فدائی خلق نوشته ای از فریبرز سنجری در لينک زیر "انگشت اتهام" خسرو شاکری و -٥٠

htm.etaham-angoshte-va-shakeri-khosro/col-mid/index/com.siahkal.www://http  
که آقای خسرو شاکری عليه سازمان با استناد   ، در پاسخ به اتهاماتی٢٠٠٩ ژانویه ٢٤همين مطلب در سایت انترنتی عصر نو، 

را بر صحت  اگر بنا. خص بودن گور محمدرضا هدایتی اشاره کرده استکرده،از جمله به نامش طرح" اسناد ثبت ساواک"به 
شيخان از "این صورت چگونه می توان به صحت گزارش  که مورد استفاده آقای شاکری بوده، بگذاریم در" اسناد ثبت ساواک"

گورستان  در] هدایتیمحمد رضا [ضمنا نامبرده:"...به روسای خود در تهران اطالع می دهد اعتماد کرد که" ساواک مشهد
   ".بهشت رضا دفن گردید

  .روایت نویسنده از اسناد ساواک.*٧٧٤همان، ص-٥١
موسسه مطالعات و پژوهشهای  شاید منظوراز همان، اسناد بایگانی.*، حسن فرجودی، همان٧٨٢و ٧٨١همان، ص-٥٢

  .ت ذکر شده اس٧٧٧صفحه پيش درص  ٥ باشد که در پاورقی ١٠٧٨٤٩سياسی، پرونده شماره 
 ١٠/٣/٢٠٠٩که در تاریخ ) فدایی خلق درآن دوره ازاعضای مخفی سازمان چریکهای( بر گرفته از گزارشی ازخانم مهر نوش -٥٣

  .بررسی قرار گرفت در اختيار تهيه کننده این
  .٦٨١همان، ص -٥٤
  نظریه نویسنده، . *٦٨١ همان، ص-٥٦و٥٥
کردن زمينه ها و پروسه ها و عوامل وقوع  ریخ نویسان ، آشکار ما هميشه بر این تصوربوده ایم که وظيفه اصلی تا-٥٧

-امنيتی تاریخ نگاران"اما آقای نادری، با وضوح خاصی به ما می اموزد که وظيفه  .رویدادهای مهم مربوط به گذشته است
یخ نگاری البته قبال توسط از تار" جدید"این مفهوم . است پوشاندن و استتار زمينه ها و عوامل تکوین این رویدادها" اطالعاتی

در پی گيری بی   تبليغاتی حکومت جمهوری اسالمی-خدمت گرفته شده بود، اما ارگانهای اطالعاتی ساواک شاه بارها به
همين کتاب آقای نادری یکی از . سطح جدیدی ارتقا دهند خدشه این سنت پيشينيان خود، کوشيده اند این روش را هم به

   .ثمرات چنين تالشی است
از انقالب با کسی به نام محمد کتابچی که  در تماسی که با آقای دکترحسن زهتاب گرفته شد ایشان تائيد کردند که قبل-٥٨

آمده با او در  معرفی شده ، چندین قرار اجرا کرده و مسایلی مشابه آن چه را که در کتاب توسط رفيق جانباخته مسرور فرهنگ
داده شده به ساواک در مورد تماسها و مالقاتها را فرد دیگری غير  کنند که مجموعه اطالعاتایشان تاکيد می .ميان گذاشته اند

  .کتابچی نداشته است از محمد
دانشجوی پلی تکنيک بوده، در  طبق اطالعات به دست آمده، محمد کتابچی همشهری و دوست نزدیک مسرور فرهنگ،

کتابچی برای تنبيه به سربازی فرستاده شده و مدتی . ه استداشت شرکت ) ٥٠اوایل دهه (فعاليتهای صنفی و سياسی 
  . استزندانی بوده

طبق . شرایطی شروع و ادامه یافته است بر ما روشن نيست که همکاری کتابچی با ساواک دقيقا از چه زمانی و در چه
  .دسترسی است، وی اکنون در آمریکا زندگی می کند اطالعاتی که در اینترنت هم قابل

  :ماسی که با خانم مليحه زهتاب گرفته شد، ایشان اظهار داشتند کهدرت-٥٩
اجرا )  کشته شد١٣٥٥گرگان در دی ماه  همسر او که در درگيری(قرارهایی را با محمد کتابچی از دوستان مسرورفرهنگ " 

امریکا   دارد ولی او که دربه من مراحعه کرده و گفت شایعاتی عليه محمد کتابچی وجود بعد از انقالب خواهر مسرور. کرده ام
این طور نبود که من در زمان قطع  مسرور بپرسيد آیا است در تماس با خواهرش آن را رد کرده و گفته است می توانيد از خانم

صد در صد در باره  ام و من اظهار کردم این حرف او که به من کمک کرده درست است اما من قضاوت ارتباطش به او کمک نموده
بعد از . صورت همکاری او با ساواک بایستی من دستگير می شدم برداشت من هم این بود که در. توانم داشته باشم او نمی

بيشتری داده و گفت موضوع شایعات  من موضوع آن زمان را مجددا از خواهر مسرور پرسيدم و او این بار توضيح انشار این کتاب
 ناد ساواک در گيالن برخی ار اسناد به دست هواداران سازمان می افتد کهاس آن بوده که در جریان انقالب حين جابجایی

هواداران سازمان در آستارا خشم خود راعليه  همکاری محمد کتابچی را با ساواک رشت نشان می داده است و در این رابطه
  ".  ابراز داشته اندخانواده و بستگان محمد کتابچی

  .آدرس اسناد مورد استفاده نویسنده ذکرنشده است. از اسناد ساواک، استاستنباط نویسنده . * ٦٨١همان، ص-٦٠
پس ازفرار از حادثه گرگان با منوچهر گلپور  دانسته نيست اولين تماس یوسف قانع: "نویسنده ميگوید. ٦٨٣-٦٨٢همان، ص -٦١

دو با  آشنا شده است؟ آن] منبع[روشن نيست که او به چه نحوی و چه زمان با این فرد در چه تاریخی بوده است؟ هم چنين
تمام موازین زندگی مخفی، اطالعات مفيدی در اختيار  یک دیگر به قدری صميمی بودند که دراین مالقات، یوسف قانع برخالف

  ..." دهدمنبع ساواک قرار می
در هيچ کدام از این منوچهر گلپور است و  اما گزارشات محمد کتابچی نشانگر تماس تقریبا همزمان یوسف قانع با او و-٦٢
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کتابی برای  که موید ادعای نویسنده کتاب مبنی بر معرفی یوسف قانع توسط گلپور به محمد گزارشها نيز نشانه ای وجود ندارد
  .اختفای یوسف قانع بوده باشد

بوده ک مخفی .سندی از مسئول ساواکی محمد کتابچی مدعی می شود که، قانع خشک بيجاری به مدت یک ماه در خانه م
   .است

، ١١/١١/٥٤ ، ٣٠/١٠/٥٤( می شود   قرار مالقات را شامل٤کل گزارشهای محمد کتابچی از رابطه خود با یوسف قانع 
  .ک صورت می گيرد.اولی آن در بيرون و دو مالقات آخری در منزل م ، که دو مورد)٢٨/١٢/٥٤ و آخرین آن ١٦/١١/٥٤

مضاف بر این گزارشها محمد کتابچی به . ندارد ک وجود.ت یوسف قانع در خانه مدر هيچ یک از این گزارشها نشانه ای از اقام
ظاهرا یکی از دالیل  .بودن شرایط منزل او برای استفاده از آن به عنوان یک مخفيگاه داللت دارد ساواک کم و بيش بر نامناسب

  ...  ونامناسب بودن این امکان، اقامت برادر او درآن منزل است
ک حقيقت داشته است اسناد آن بنا به دالیلی که بر ما نامعلوم است، .مت یک ماهه یوسف قانع در منزل ماگر خبر اقا

   .سانسور شده اند
  ) :تاکيد از ماست(اسناد زیر نشان می دهند که یوسف قانع همزمان با گلپور و محمد کتابچی تماس گرفته است 

منزل آن دوست مشترک تماس  ه یوسف قانع خشک بيجاری با ام دی ما٣٠ روز سه شنبه ٣٠/١٤ساعت "٦٨٢همان، ص-
  ماخذ ذکر نشده ولی احتماال همان منبع قبلی است. ". *وی قرار می گذارد  همان روز در خيابان تاج با١٥گرفته و برای ساعت 

نظر به «:  او می گویدمالقات می کند و خطاب به چند روز بعد، منوچهر گلپور با دوست خود در خيابان تاج٦٨٥" و٦٨٤همان، ص-
چریکهای فدایی  کم است، به همين علت می تواند از این پوشش استفاده کرده و برای سازمان این که امکان سوء ظن به او

کليه افراد مخفی باشند و سازمان به اعضای آشکار بيشری  خلق یک عضو مفيد آشکار باشد و اضافه نمود لزومی ندارد که
   " *»احتياج دارد

با ) به احتمال زیاد یوسف قانع(گذشته کسی به نظر می رسد طی چند روز:" شناس ساواک در ذیل خبر چنين نظر می دهدکار
با  به دو علت وجود دارد، یکی شباهت آشکار صحبتهای گلپور با صحبتهایی که قانع این احتمال. گلپور تماس گرفته است

تذکر داده علت ... با سابق اندکی فرق کرده و ی خواست بفهماند وضع اودوست مشرکشان انجام داده و دیگر این که گلپور م
است که  حاضر شدن در قرار مالقاتهای مورد نظر مرگ مسرور نيست، بلکه مطالب دیگری منتفی شدن اجاره خانه و لزوم

 از گلپور ١٥٨٥ وسيله منبع مراقبت به. فدایی خلق است همين امر نشاندهنده ارتباط او با یکی از اعضای چریکهای به اصطالح
  منبع ؟". *ادامه دارد

  ).تاکيد از ماست. (٣١١گزارش کميته مشترک ضد خرابکاری به ، ٦٩٠همان، ص-
گروه چریکهای به اصطالح فدایی خلق بوده  منظور یوسف قانع خشک بيجاری از تحویل پروژه وصل شدن به«:به نظر منبع خبر

دوستشان نيز  نيز به زودی باید مخفی شود و از منوچهر خواسته است که این مطلب را به که طی آن به منوچهر گلپور گفته او
  "» .که قانع حدود یکماه در منزل او بوده اطالع دهد

  .اظهاریه خود نویسنده. *٦٩١همان، ص -٦٣
  .حدس و گمان و یا روایت نویسنده از اسناد نامشخص. * ٦٦٧همان، ص-٦٤
در اختياراین ... ک.م و ج.اکبر عسگر پور، ا وسط خانم مليحه سطوت، آقایان طهماسب وزیری،بر گرفته از گزارشی که ت-٦٥

  .نوشته قرار گرفته است
  
. ١٠١انتشارات دانشگاه سيرا کيوز، متن انگليسی ص  ، نوشته عباس ميالنی، از"نامداران یا نام آوران؟ایرانی"کتاب ١٠١ ص-٦٦

. است این کتاب هنوز به فارسی ترجمه نشده. بخش پاورقی آورده شده استو در پایان  این صفحه توسط حيدر ارسال
  :مشخصات انگليسی کتاب 

Eminent Presians:V1&٢ :The men and women who made modern Iran 1920-1979, release date 30/12/2009  
مت شاه بيک جنگ تمام عيار برعليه آن حکو ]بعداز اعالم موجودیت گروه[...  کتاب به فارسی چنين است ١٠١مضمون صفحه 

 خود مقابل نمایش عظيم نيروی شاه غافگير شده وبهای سنگينی برای اشتباه محاسبه اشرف وگروه اودر]حميد. [دست زد
  .پرداختن

یک بازی خطرناک زور آزمایی بين . یافت هرچقدر رژیم بيشتر دچار ترس شد به همان ميزان شهرت وپرستيز گروه افزایش
منجر به انتقامجویی از سوی -کشتن یک زنرال یا اعدام یک فعال سياسی-طرف هر عملی از سوی یک. رف بوجود آمددوط

  .قرار دادند اما هيچ آمریکایی را نکشتند اگر چه اشرف وگروه اوهم چنين منافع آمریکا را درایران مورد هدف. دیگر شد دطرف
داستانهای . روابط عمومی شاه یک فاجعه بود  برای١٩٧٠یم شاه در سالهای گزارشات مربوط به اعمال شکنجه در زندانهای رژ

عالوه بر این  .زندانی شدند] اشرف[بيرحمی بالفاصله بعد از آن آغاز شد که برخی اعضای گروه مربوط به قهرمانيها درمقابل این
ک شد، از اوبرای عده ای قهرمان وبرای مایه تمسخر ساوا داستانهای مربوط به فرار جسورانه ومکرر اشرف ازتور ساواک که

برای به دام انداختن او  تداوم فرار او بالخره ساواک را مجبور به اتخاذ تصميم نهایی. انگيز ساخت عده دیگری دشمنی نفرت
  .موفقيت برخوردار بود دامی که برای او چيده شد از شانس کمی برای. ساخت

نقشه ساواک . اعتماد مطلق وهوشياری مطلق تحرک مطلق، عدم:  بودند از برای اشرف قانون طالیی موفقيت چریک عبارت
   .این قانون را زیر پا گذارد فقط وقتی ميتوانست کار کند که اشرف

بعد از چند ماه ساواک او را آزاد . دستگير کرد  ساواک یکی از اعضای گروه اشرف را که با او ارتباط داشت١٩٧٦در اوایل سال 
وبسياری از  تا این زمان گروه ضربات سنگينی متحمل شده. اشرف با او تحت ئنظر قرار ميدهد  به اميد تماسکرده واز نزدیک

تماس با رفيق آزادشده خود کرد اما هيچگاه این تماس بيش از  بعد از دو ماه اشرف شروع به. اعضای خود را از دست داده بود
  . تلفن او را رد گيری کندنميکشيد ودر نتيجه ساواک نميتوانست یک دقيقه طول

رد گيری بود که یکی از مامورین راهی را به عنوان  بعد از چند هفته تالش درمانده، مامورین ساواک در استانه رها کردن این خط
با در . روزانه بود ان سالها خطوط تلفنی مختلف اروی هم ميافتادند وچنين امری واقعيت زندگی در. آخرین تالش پيش کشيد

آماده شده را که دارای مضمونی جذاب وآبدار درشکل غيبت  داشت این امر، ساواک تصميم گرفت یک مکالمه از پيشنظر 
شده و برای  اگر اشرف توجهش جلب. شاه بود روی خط تلفنی مورد استفاده حميد اشرف رله کند سياسی درمورد رژیم

  .ساواک فراهم ميشد شنيدن کامل روی خط ميماند امکان رد گيری محل تلفن او توسط
ساواک توانست رد تلفن را گرفته وبيک  اشرف این بار لقمه را گرفت وبرای شنيدن مکالمه ترتيب داده شده روی خط ماند

به  مامورین بعد از کنترل ونظارت دقيق ومحتاطانه این محل بالخره. فرودگاه برسد کيوسک تلفن عمومی در منطقه ای نزدیک
 بعد ١٩٧٦ ژوئن ٢٩در روز تعيين شده در  .رده وشروع به آماده کردن نقشه حمله به آن ميکنندخانه اشرف دست پيدا ک
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روبرو [ منزل اشرف عمليات دستگيری او شروع ولی با مقاومت متقابل ساکنان منزل  حلقه محاصره در اطراف٧ازتشکيل 
  ...]ميشود

   .متن انگليسی این صفحه در پایان پاورقی ضميمه شده است
  com.masoudbehnoud.www://http ،٢٠٠٩آوریل ٨، یاداشتی از مسعود بهنود، "عرفی کتاب نامداران ایرانیم-٦٧
  .نظریه نویسنده کتاب. *٧٢٢همان، ص -٦٨
شهای سياسی پرونده شماره مطالعات و پژوه ، مليحه سادات زهتاب مورانی، اسناد بایگانی موسسه٧٦٤-٧٦٥همان، ص -٦٩

  ).١٣٥٥ (٢٩/٩/٣٥رسيدن خبر به رهبر عمليات محل  تاریخ٣١١گيرندگان خبر. ١١٣٣٥/٣٨١
  .٧٧١همان، -٧٠
نشان داه شود که ساواک چگونه بر گروه احاطه  شاید بيش از این نيازی نباشد تا: "نظریه نویسنده کتاب. * ٧٧١همان، ص-٧١

که منابع متعددی  جالب اینکه، ساواک و کميته مشترک، در حالی...ان را از نظر دور نمی داشتآن یافته بود و کوچکترین تحرکات
گروه را از طریق منابع می پرداختند و یا محيط را برای مالقات منبع  در ميان اعضای گروه نفوذ داده بودند و بخشی از هزینه های

با آن که تعدادی از اعضا . بيشتر بودند ی دیگری برای نفوذ هر چهمخفی کامال سفيد می ساختند، درحال تدوین طرحها با عنصر
اتفاقی یا  ساواک بودند و گزندی به آنها وارد نمی شد، سایر اعضا و سمپاتها، به طور و سمپاتهای گروه، زیر چتر حمایتی

  . گروه ستانده می شدافتادند و آخرین رمقهای درنتيجه تعقيب و مراقبت، به دام ماموران کميته مشترک و ساواک می
  .نظریه نویسنده کتاب. * ٧٧٣ و٧٧٢همان، ص -٧٢
  ٧٦٥٫-٧٦٤همان، ص -٧٣
   .٧٦٦-٧٦٥همان، -٧٤
  .٧٦٧همان، ص -٧٥
، تاریخ رسيد خبر به رهبر عمليات محل ٣١١ گيرندگان خبر ٤٠٥٤/٣٨١، منوچهر گلپور، گزارش شماره ٧٥٥همان، ص-٧٦
١٣٥٥(٢٤/٤/٣٥.(  
تاریخ رسيد خبر به رهبر عمليات  ،٣١١ گيرندگان خبر ٤٠٣٤/٣٨١ر گلپور، همان، گزارش شماره ، منوچه٧٥٦همان، ص -٧٧

  ).١٣٥٥ (٢٧/٣/٣٥محل
 ، تاریخ رسيدن خبر به رهبر عمليات٣١١، گيرندگان خبر ٤٠٥٤/٣٨١، منوچهر گلپور، همان، گزارش شماره ٧٥٧ همان، ص-٧٨

  ).١٣٥٥(١٤/٤/٣٥محل
مذبور می » فرد«به خبرچينی  اولين سندی که مربوط. "٣١١ک بيجاری ،همان، ص، یوسف قانع خش٦٨١ همان، ص-٧٩

 مدتی است: در این مالقات گلپور به دوست خود اظهار می کند. ١٢/١٠/٥٤تاریخ  مربوط است به مالقات گلپور با وی در...باشد
  ..."یوسف قانع را ندیده و به محل کارش هم تلفن کرده

موضوع اختفای «مالقات، گلپور برای اولين بار،  در این. "ک٣١١ قانع خشک بيجاری، همان، از ، یوسف٦٨٢ و٦٨١همان، ص-٨٠
لزوم مبارزه  چریکهای فدایی خلق را به صراحت مطرح و پس از این که مقدار زیادی راجع به فرهنگ و الحاق او به] مسرور[

د گلپور از دوستش پرسيد اگر احيانا روزی موقعيت کار نمودن قانع با هم مذاکره]یوسف[فرهنگ و ] مسرور[مسلحانه، موقعيت 
چنين سوالی را مطرح کرده،  وجود آید حاضر است این کار را بکند یا نه؟ دوستش پاسخ داد که اصوال چرا او مخفی برایش به

اید و وی را مطرح است و فکر می کند شاید روزی فرهنگ به سراغ او بي گلپور گفت برای این که این مسئله برای خود وی
  " .. کند کار مخفی نماید و می خواهم از هم اکنون در مورد این موضوع بيندیشد و فکر دعوت به
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