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دوم کتاب ميکوشم در حد فرصت  ضمن اظهار تشکر از اقای بهزاد کریمی در تشریح دالیل و اهداف انتشار جلد
 :محدود ام در این بحث شرکت کنم

امکاناتی برای اجرای توصيه ایشان  نکه چه کس یا کسانی و با چهبه نظر من تذکر آقای بهنام به جاست ولی ای-
آقا ی نادری با برخورداری از امکانات یک دولت ثروتمند، و وزارت  .آستين باال خواهند زد باید منتظر شد ودید

 تمام سابقا چپ، کار از جمله در اختيار داشتن انبوهی از اسناد وتيمی از همکاران خود و مشاورین اطالعات آن
چند سالی برای تدوین وتنظيم این تاليفات وقت  اقل حد...وقت با حقوق مکفی و اضافه کاری و مزایا و غيره 

  .صرف کرده اند
هم جمع شدند تا گامهای  چند سال پيش عده ای از وابستنگان سابق و فعلی فدایی از گرایشات مختلف دور -

متاسفانه کار . نگاری حوادث گذشته مورد بحث قرار دهند قایعو شاید هم نوعی و  ممکن را درجهت مدون کردن،
برای پی  عدیده ای به نتایجی منجر نشد و بعيد است در شرایط حاضر ایجاد تجمعی جدید این جمع به دالیل

ووقت بسيار تنگ واندک و نتيجتا  امکانات کارهای محدود فردی با. گيری و تکميل اقدامات پيشين امکان پذیر باشد
 .چشمگير شاید تنها راه باقيمانده باشد النی مدت با نتایج نه چندانطو

و  ایشان از چه نوع سابقه کسی واقعا به درستی نمی داند که... اما درمورد مولف کتاب چریکهای فدایی-
ظاهرا ایشان به همراه آقای عبداهللا شهبازی از  .صالحيت علمی برای تحليل حوادث تاریخی برخوردارند

 بوده اند ١٣۶٨وزارت اطالعات جمهوری اسالمی در سال ” وپژوهشهای سياسی موسسه مطالعات“ موسسين
امنيتی جمهوری  مورد عالقه دستگاه  سال است که در این موسسه مشغول تحقيقات٢٠اکنون بيش از  و

تبط با امر از صالحيتهای مر کيفيت قابل قبولی  سال کار پژوهشی می توانست٢٠قاعدتن باید . اسالمی هستند
 چيزی که ما.اما قضيه درست بر عکس است .فراهم آورد" پژوهشگرما آقای نادری" تاریخ نگاری را دروجود

پدیده جمهور ی اسالمی در  شاهدیم جز مشتی خيال اندیشی های غرض ورزانه بی بنياد برای توجيه حقانيت
  .ایران نيست

در دو اثر ایشان هيچ قرابتی با تاریخ  ابزارها ی به کار رفته. گرآقای نادری در واقع امر نه مورخ اند و نه پژوهش-
صرفا سيمای یک دانش آموخته نه چندان  دو کتاب عرضه شده از او، .نگاری به مفهوم متعارف کلمه ندارند

نمایش ميگذارد  امنيتی حکومتی را به-پرورش یافته در دستگاه اطالعاتی" های روانی و تبليغاتی جنگ"برجسته 
اغراض و منویات دستگاه امنيتی نظام  در واقع اثبات…» چریک های فدائی خلق«اساس کار کتاب .  بسو

 .حکومتی در کشور است
اقای نادری ا درمقدمه جلددوم، مجددا و لجوجانه برکاربست اسناد بازجویی به عنوان اساس وبنيادتدوین تاریخ 

  .یک جریان اصرار ورزیده اند
سازی رویدادهای مربوط به تاریخ یک  رشرایط فشار واجبار، ميتوانند بنيان مطمئنی برای بازاگر اسناد بازجویی د

اسناد در مراکزامنيتی جمهوری اسالمی مربوط به زمان شاه، تاریخ  جریان سياسی باشند، چرا عليرغم وفور این
این چه رازی  ای گردد؟وتکامل جریانات اسالمی حاکم در ایران نميتواند مشمول چنين قاعده  نضج وگسترش

پژوهشی برای تدوین تاریخ گذشته  است که وزارت اطالعات وامنيت جمهوری اسالمی دست به ایجاد موسسه
 بر اعترافات واسناد بازجویی در زندان بنا می نهد؟ تاریخ جریانات مخالفت را می زند اما فقط

مربوط به تکوین وتکامل جریانات  جهات ریز ودرشتاگر شکنجه وآزار دارای آنچنان اعجازو خاصيتی است که بتواند 
حکومتی تاریخ جمهوری اسالمی، برای دست یابی به اطالعات  سياسی را به درستی آشکارکند، چرا مورخان

را، درحق دست  آفرینی این تاریخ، یک دوره چند ماهه تخليه اطالعاتی از طریق فشار وشکنجه دست اول درباز
کجا معلوم که بخشی از خاطرات آقای  مهوری اسالمی تجویز نميکنند؟ مثال، ازاندرکاران قدیم وجدید ج

نميتوان با یک دوره فشاروشکنجه نه تنها اعتبار این اطالعات را درکوتاه  رفسنجانی قابل اتکا ومعتبر باشند؟ چرا
ه اند هم بر آن ایشان نگفت راست آزمایی کشيد بلکه عناصر مهم وجدیدی را که احيانا زمانی ممکن به ترین
 افزود؟

کنند، چرا فقط بایدمحققين وابسته  اگر اسناد بازجویی بتوانند بنياد مطمئنی برا ی نگارش تاریخ یک جریان فراهم
استفاده از آن ها باشند ودیگرانی که خود مستقيما در افرینش این  به نهادهای حکومتی مجاز به دسترسی و

  محروم بمانند؟بوده اند ازدسترسی به آن تاریخ دخيل
اغلب نه به مقایسه با یکدیگر،  آقای نادری در تالش برای توضيح تاریخ فدایی اسناد و شواهد در دسترس خود را

خصوصا بخش مربوط به اعترافات زندانيان برده  اطالعات ولی فقيه، بلکه به مقابله با اسناد ساواک شاه و وزارت
 .متکی کرده اند و شرایط زندان خود را بر اعترافات درزیر فشارتر این که اساس تاریخ نگاری  اند و عجيب

کسی اعمال نشود و یا اعترافات  اعترافات در شرایط زندان حتی اگر شکنجه ای بر این باورند که ایشان شيفته
فراد در ، تا اظهارات و بيانات همان ا)زیر شکنجه که فبهای المراد در(بعد از دوره شکنجه الزاما عين حقيقت اند، 

که تعيين می کنند حقيقت  این اعترافات در شرایط محدودیت و فشار زندان هستند. آزاد در خارج از زندان شرایط
 .آن ها در جامعه چه بوده است انگيزه ها و خواست ها ی افراد و احزاب و زمينه بروز

جامعه ایران را برای تحميل الگوها   سال است که٣٠این تفکر اکنون بيش از . آقای نادری در این تفکر تنها نيست
بر اساس فکر آقای نادری حقيقت وجودی . خود گرفته است و رفتارهای مطلوب حکومت دینی زیر سيطره

 که خودی هم بودند، همانی است که در تلویزیون در نفی افکار و اعمال گذشته و حجاریان ها و ابطحی ها ی
تا زمانی که درخارج از زندان  آن ها. يه طراحی کرده بودند، گفتندتوطئه های که برای سرنگونی حکومت ولی فق



اما زندان و فشار آن ها را مجبور به راستگویی و بروز دادن حقيقت  بودند به دروغ افکار و رفتار دیگری داشتند
کنيد تا به کنه افکار  به منتقدین خود نگاه”خيال اندیشی و رد حقيقت” به پاسخ اقای نادری در. کرد وجودی خود

  ...افراطی و انسان کش او پی ببرید
بگویم، این است که، اوال این  نکته ای که من می خواهم در مورد اعتبار اسناد باز جویی در یک پژوهش تاریخی

 در دوره زندان به بازجویان گفته شده باشند، و همه اعترافات اسناد چه در زیر شکنجه به دست آمده باشند و چه
از  شما به هر کسی. گفته شده باشند، حاوی همه اطالعات مهم شخص زندانی نيستند بر فرض هم درست

آن ها در زیر شکنجه و در جریان  زندانيان سابق مراجعه کنيد به یقين می توانيد مطمئن شوید که بسياری از
سته به وضعيت خاص هر فردی، زمان، ب. به مامورین نداده بوده اند اعتراف، همه اطالعات مهم و یا مفيد خود را

خود را فاش نساختند؛  دستگيری، بازجویی، شکنجه و غيره، اغلب آن ها کم و یا بيش بخشی از اطالعات شرایط
شکنجه و چه بعد از آن، اطالعاتی مخلوط از درست و  دوما، بخشی از اطالعات افشا شده زندانيان چه در زیر

بزرگی از  در دوره زندان، هميشه یکی از دلنگرانی های بخش. جویان بوده استکردن باز نادرست به منظور گمراه
غلط در دستگری های بعدی دیگران بوده  زندانيان، روشدن همان اطالعات داده نشده و یا اطالعات داده شده

فات به شکل قطعی و همه گير در زندانهای جمهوری اسالمی، اعترا سوما تا حد معينی در زمان شاه و. است
زندانی باید آنقدر  .بر اساس سناریوهایی که باز جوها می ساختند و ميسازند تدوین و تنظيم شوند زندانيان باید
جزیيات آن به همکاری کامل با باز جو بپردازد و یا هم  تاسناریوی بازجو را پذیرفته و برای تکميل شکنجه شود

مخالفين   تصميم قبلی برای تخریب و ترور شخصيتحقایق اشکاری توسط مولف نامی جز انکار چنين. بميرد
حضور همه گان و رئيس مرکز اسناد  حتی حجت االسالم روح اهللا حسينيان قاتل معروف معرف. سياسی ندارد
ما اعتقاد نداریم که هدف …:" :او می گوید .فرسنگ ها جلوتر است در این زمينه از اقای نادری انقالب اسالمی

که از افراددر  بسياری از اسنادی. اگر سندی موجود باشيدباید حجت آن ثابت شود. دتوجيه ميکن وسيله را
افرادی که به اینجا …نکند، حجيت ندارد ساواک زیر شکنجه گرفته شده است؛ درصورتی که کسی آنها راثابت

يس مرکز نقل از سخنرانی حجت االسالم روح اهللا حسينيان رئ" هستند برای مصاحبه ميآیند خود درحکم سند
 ١٣٨٨ بهمن ١٠انقالب اسالمی، جرس،  اسناد

کارگزاران دستگاههای پی گرد  کسانی که کشتار هزاران انسان بيگناه را تایيد یا مسکوت می گذارند، خصوصا-
هيچ نوع صالحيتی برای قضاوت درمورد رفتار و کردار  اخالقا وسرکوب که آقای نادری هم در زمره آن ها هستند،

 .خود ندارند سیمخالفين سيا
هيچ . بی نظيربوده است جنایات حکومت جمهوری اسالمی در حق مردم ایران در تاریخ صد ساله اخير ایران

البته کسانی از اپوزیسيون مستقر . نکرده است حکومتی در این صد سال چنين عرصه را بر مردم خود تنگ
نه جلوگيری از تجزیه کشور پيوسته و حکومت ازحفظ دستگاه والیت به بها درخارج که در عمل به صف طرفداری

  .اسالمی را دارای خواص دموکراتيک می شناسند با چنين قضاوتی موافق نيستند جمهوری
ای پيدا کرده که آقای نادری  فساد در برخورد با منتقدین در درون حکومت جمهوری اسالمی چنان عمق و گستره

وابسته به  چند هفته پيش نشریه جوان ارگان. تنهایی از شرم بميرد راگر هنوز حيایی در خود سراغ باید برود و د
به نجاست توانسته به  اعتراف کرده که از طریق آلوده کردن قرآن" منحرفين"سپاه خبر داد که یکی از  اطالعات

 خانه اختياری از خود داشته باشند به را بدون اینکه زن شوهر دار ٢۴٠ قدرتی شيطانی دست پيدا کرده و حدود
 البته کسی به جز امام جمعه دفتر ریاست "منحرف" این شخص. آن ها خوابه شود خود هدایت کرده و با همه

روز پشت سر او نماز می  وآقای محمود احمدی نژاد، مدیر خود گمارده کره زمين، هر نبوده است، جمهوری
  ...خوانده است

در قياس با  ترین و متکثرترین، ن در نوع خود از خونيندر صف پيروان حکومت فقهی در ایرا انشقاق وتصفيه -٣
اگر حتی تمامی انشعابها ودرگيری ها ی خونين . می بوده است موارد مشابه در هر جریان مخالف حکومت اسال

بسيار   سال گذاشته را روی هم جمع کنيم، تنها بخش٣٢حکومت جمهوری اسالمی را در  مجموعه مخالفين
نادری قطعا به خاطر طبيعت حرفه  اقای.  آنچه که در صف حکومتيان رخ داده خواهد بودناچيزی در مقایسه با

. آگاهی دارند" خودی ها"چنين فجایع و جنایاتی دردرون صفوف  خویش بيش از بسياری دیگر به عمق و ابعاد
مخالفين حکومت  فاقد هر نوع حقانيت اخالقی برای مذمت به این حقيقت وتقبيح آن، ایشان بدون اذعان آشکار

  .در این قبيل موارد خواهند بود
عاجزمی ماند از  درک آن ها باید به ایشان یاد آوری کرد که بسياری از این فجایعی که عقل متعارف هم از

 .گيرند سرشت و ذات نظام والیت فقهی در ایران سر چشمه می
ایشان در صف باز ماندگان فدایی در  د اول تاليفاقای نادری از برخی معجزاتی نام برده اند که بعد از انتشار جل-۴

از این موارد اعتراف یکی از باز ماندگان آن دوره به جزیيات واقعه مربوط  گویا یکی. برخورد با گذشته رخ داده است
نادری را ثابت کرده   که حقانيت ادعاهای اقای١٣۵۴شهادت مسرور فرهنگ است در گرگان در زمستان سال  به

 ١٠خود نداده اند که متوجه شود این نوشته بيش از   نادری حتی زحمت یک تحقيق ابتدایی را هم بهاقای .است
  ...توسط خانم الهه اخوان در ارگان رسمی اتحاد فدایيان خلق به چاپ رسيد سال پيش برای اولين بار

 
 ١٣٩٠ تير ٢٨:  تاریخ انتشار - ٣٩٢٢٢


