
 
  گسترده است یا دام تازه یثابت

  ھای ساواک کنفدراسیون جھانی دانشجویان و افشای شکنجھ
  

  سرگھ بارسقیان در گفتگو با حمید شوکت
  

  1391شماره دوم، شھریور . اندیشھ پویا
  

پر شکوه  ادی«خارج از کشور پر بود از  یرانیا انیو دانشجو نیمحصل یجھان ونیسال قبل دفتر سرود کنفدراس ۴٠
با  رانھیدل ریت یھا دانیھا و م گاه ھا، شکنجھ نشانده شاه در زندان و دست یستیفاش میرژ ھیکھ عل یھمھ رزمندگان

 یبرپا ابرپا «کھ  دارباشیو زنھار و ب» نشدند میتسلبر لب در راه آرمان بزرگ خلق جان دادند و  یسرود زندگ
 ینیع یھا، نمودھا سرود نیا. »ھا گشتھ دور از بدن سر/ اھ شکنجھھا از  از زندان/ شدند گلگون کفن ارانی/ ھموطن

 ھیدرباره اعمال شکنجھ عل یرسان در اطالع انیدانشجو یجھان ونیکھ کنفدراس یھم داشت؛ باالخص با نقش یو عمل
غرب  یخبر یھا رسانھ یاز سو یتا حد رانیبر ضد دولت ا یکرد و آن دعاو فایداخل کشور ا یاسیس نیرزمبا
از حکومت خود در برابر  یغرب دیبا جرا یا شاه مجبور بود در ھر مصاحبھ ١٣۵٠شد کھ در دھھ  گرفتھ یجد

از آغاز تا  ،یجھان ونیکنفدراس« ابکت سندهیشوکت، نو دیوگو با حم گفت. دفاع کند نیمخالف  اتھام شکنجھ و سرکوب
در  این تشکیالت امنیتی اره نفوذساواک درب یداخل تیاداره امن سیرئ ،یثابت زیپرو یادعا رامونیپ» انشعاب
نجات  یساواک و تالش برا یھا شکنجھ یخارج از کشور در افشا انیکارنامھ دانشجونیز و  یجھان ونیکنفدراس

 بیفر یبرا یا دام تازه »یتیمقام امن« نیشوکت ا تھاست؛ آن ھم پس از آنکھ بھ گف رانیادر  یاسیس انیجان زندان
جرات بردن نام شاه را  زیخانٔھ خود ن یواریکھ با ھراس از ساواک در چھارد ینیبازماندگان مردمان سرزم

  .نداشتند، گسترده است
  

***  
 

شده و  یرانیا انیو دانشجو نیمحصل یجھان ونینفوذ ساواک در کنفدراس یدر کتاب خاطراتش مدع یثابت زیپرو
و آلمان ھم مرکز  میداشت ندهینما کایو در اروپا و آمر مینفوذ داشت ییدانشجو یھا ما در تمام شبکھ«: گفتھ
 نیاز نورالد شود، یمطرح م یموضوع نیچن ستیبار ن نیگرچھ اول» .ساواک در اروپا بود یرسم یندگینما

و ) حزب توده( ینفوذ ساواک ھم در سازمان انقالب«: حزب توده گرفتھ کھ در خاطراتش نوشت رکلیدب ،یانوریک
از  یکی ام، دهیبھ عنوان مثال، تا آنجا کھ من شن. سلم بوده استو م یحتم ونیھم در مجموعھ کنفدراس

-۴٣۵صص (» .شد یارتباط او با ساواک علن یاست کھ پس از مدت یالدفو روزیف یسازمان انقالب انگذارانیبن
 نیچن یچاپ تھران، درصدد القا ھانیدر روزنامھ ک» ساواک ییامور دانشجو یاسیمفسر س« یھا تا گفتھ) ۴٣۶
از اعضاء  یکی ،یفوالد روزیارتباط ف یرانیا انیدانشجو ونیفعاالن سابق کنفدراس یبرخ یاز طرف. بودند ییادعا

 ونیکنفدراس یارگان فرھنگ ،»ینامھ پارس« ھیریتحر اتیو عضو ھ» ھا کادر یستیگروه مائوئ«و بانفوذ  برجستھ
 یاعضا یموضوع برا نیکھ ا یاند زمان اند اما گفتھ قرار داده دیساواک را مورد تائ نیبا مأمور انیدانشجو
تالش ساواک « دیموضوع را با نیشما ا ظربن. اخراج کردند ونیرا از کنفدراس یبرمال شد، فوالد ونیکنفدراس

نفوذ «بر  یمبن یشواھد ایسطح محدود دانست  نیکرد و در ھم یتلق »انیدانشجو ونینفوذ در کنفدراس یبرا
 وجود دارد؟ » خارج کشور ییودانشج یھا گسترده ساواک بر گروه

 
 شیپ ونیدربارهٔ نفوذ ساواک در کنفدراس یثابت یاست کھ آقا یینخست ادعا. دیکن یچند مسئلٔھ مختلف اشاره م بھ

حرف  ونینفوذ در کنفدراس یآن سازمان برا سرانجام یو جز تالش ب ستیتازه ن د،یادعا چنانکھ گفت نیا. است دهیکش
اقدام با توجھ  نیا. ردیبگ رنظریرا ز میداشت مخالفان رژ فھیوظ یتیدستگاه امن کیعنوان  ساواک بھ. ندارد یا تازه
 ژهیبھ و. قرار داشت ساواکطبعا در دستور کار  میخارج از کشور بر ضد رژ انیگستردهٔ دانشجو یھا تیفعالبھ 

جلسات . داشتھ باشد تیعضو التیدر آن تشک توانست یم ییبود و ھر دانشجو یعلن یسازمان ونیآنکھ کنفدراس
و  یکشور یھا ونیفدراس انھٔ یسال یھا هو کنگر ھا ناریسم ،ییدانشجو یھا سازمان یو مجامع عموم یھفتگ

نبود تا از  انیدر م یماموران ساواک مشکل یبرا بیترت نیبھ ا. شد یبرگزار م یعلن زین ونیکنفدراس یھا کنگره
راز  کشد، یم شیپ یثابت یآنچھ آقا م،یکن فیمعنا تعر نیذ را بھ ااگر نفو. کنند ھیداشت، گزارش تھ انیآنچھ جر



 یدارا شود، یبھ کار گرفتھ م یتیو امن یسیپل یھا کھ در سازمان یدر مفھوم ژهیبھ و» نفوذ«اما . است یا گشوده
با نفوذ موفق شوند  ینیدر مورد مع یتیو امن یسیپل یھا دستگاهاصل کھ  نیبر ا یمتک ییمعنا ،است یگرید یمعنا

دست  نکھیا ایکنند و  یھا را خنث و آن افتھی یآن آگاھ یھا استیھا و س از برنامھ شیشاپیپ ون،یسیاپوز التیدر تشک
حالت موفق شود بھ  نیدر بھتر یتیکھ با گستردن تور امن یطرح. ھا و مسئوالن آن بزنند بھ بازداشت اعضا، کادر

 یدرست. منحرف سازد دارد، شیکھ در پ یریرا از مس ونیسیزاپو ،یدر سطح رھبر ژهیبھ و یکمک عوامل نفوذ
موفق  یا ساواک کجا و در چھ مرحلھ: دیپرسش پاسخ گو نیکھ او بھ ا ابدی یمعنا م یتنھا ھنگام یثابت یآقا یادعا

 ونیدراسکھ کنف میدان یھا گردد؟ م و مانع تحقق آن افتھی یآگاھ التیاز اقدامات آن تشک ونیدر کنفدراس» نفوذ«شد با 
را اشغال  میھا و مراکز رژ سفارتخانھ ھا، یھا کنسولگر ھا و بار داشت بار انیجر رانیدر اعتراض بھ آنچھ در ا

تند بر خود گرفتھ  یحکومت محمدرضا شاه کھ سرکوب مخالفان شتاب یھا سال نیدر واپس ژهیکھ بھ و یاقدام. کرد
موفق شدند با  میرژ یتیامن یھا دستگاه ای یثابت یآقا ایآ. تدر دستور کار آن سازمان قرار گرف شیاز پ شیبود، ب

 ییھا تیاز فعال یریتوانستند با جلوگ ایاقدامات گردند؟ آ نیداشتند، مانع ا »ییدانشجو یھا شبکھ«کھ در  »ینفوذ«
د؟ کنن دایکھ داشتند دست پ یشاه تنگ ساختھ بود، بھ ھدف میھا عرصھ را در خارج از کشور بر رژ سال یکھ ط

  . دھد ینم تیواقع نیدر ا یرییھم تغ یثابت یآقا »شاتیفرما«است و  یمنف سشپر نیکھ پاسخ بھ ا میدان یم
 

از  شیھا گوو در گفت »یتیمقام امن«. شود ینکات خالصھ نم نیخارج بھ ا انیدربارهٔ دانشجو یثابت یھا گفتھ البتھ
 یدر کشورھا ھیو بق کایھزار نفر در آمر ۶٠« :دیگو یدر خارج از کشور سخن م یرانیا یھزار دانشجو ١٠٠
کھ در  میھزار نفر پرونده داشت ۵از  ااز صد ھزار نفر م. کردند یم لیتحص نیپیلیفو ھندوستان و  ییاروپا

از  داند یو خواننده نم کند یآمار را ذکر نم نیاو منبع ا) ١٩۵ص . (»فعال بودند یاسیس یھا و سازمان ونیکنفدراس
تا چھ اندازه  شود یکھ ارائھ م یو اصوال آمار کردند یم لیدر خارج تحص یرانیا یھزار دانشجو ١٠٠ یچھ زمان

حال آنکھ . آورد ینم انیبھ م ینام زین کردند یم لیتحص ھیکھ در ترک یرانیا انیدانشجو از یدرست است؟ ثابت
ساواک  تیاز مراکز فعال یکی ھیفعال بودند و ترک ھیدر ترک ونیعضو کنفدراس ییدانشجو یھا سازمان میدان یم

 ۵بر وجود  یمبن یثابت یادعا ن،یتر از ا اما مھم. بوده است یرانیا انیاطالعات دربارهٔ دانشجو یآور جمع یبرا
از  ایآ ستیاو روشن ن انیدر ب. در ساواک وجود داشتھ است یرانیا انیاست کھ دربارهٔ دانشجو یا ھزار پرونده

 یا ھزار نفر پرونده ۵در مورد ھر  ایاست آ نیاند و اگر چن بوده ونیر عضو کنفدراسھزار نف ۵ھزار دانشجو  ١٠٠
 تیعضو ونیکنفدراسدر  یشتریکرده بود، تعداد ب یآور کھ ساواک جمع یبر اطالعاتابن نکھیا ایشده بود؟  لیتشک

 زین فرد قانعیعرفان  یقامتاسفانھ آ. داده بود لیھزار نفر پرونده تشک ۵ یھا برا آن انیداشتند کھ ساواک از م
از دامنٔھ نفوذ  یجنبٔھ مھم توانست یکھ پاسخ بدان م یپرسش. کند ینکات نم نیروشن ساختن ا یبرا یپرسش

 . با آن سازمان را روشن سازد ییارویساواک در رو تیفعال یو چگونگ انیدانشجو انیدر م ونیکنفدراس
  

از تماس با ساواک  شیپ ینکتھ است کھ او چند نیتوجھ بھ ا شود یمربوط م یفوالد روزیدر پرسش شما بھ ف آنچھ
با ساواک در خارج از  یاگر رابطٔھ فوالد. کناره گرفتھ بود ونیکنفدراس یھا تیتماس ساواک با او از فعال ایو 

 ونیاز کنفدراس یفوالد یریگ بر کناره یلیم، دلیکن یتلق ونیدر کنفدراس التینفوذ آن تشک یکشور را بھ معنا
 ونیکنفدراس یھا تیساواک بود، نھ تنھا از فعال یعامل نفوذ ایمتعارف مامور  یبھ معنا یاگر فوالد. افتی میخواھن

حال . زد یم یشتریب تیداشت، دست بھ فعال شیکھ ساواک در پ یا تحقق برنامھ یبلکھ برا کرد، ینم یریگ کناره
 انیکھ جر یا او از مبارزه. بود ونیحاکم بر کنفدراس ستایمخالف س یا از دوره یفوالد. است نیجز ا میدان یآنکھ م

پرسش کھ  نیا ھپاسخ ب. بازگردد و در ارتباط با ساواک قرار گرفت رانیبھ ا خواست یم. داشت، دست شستھ بود
 یگریمقدم بر د کیکننده داشتند و کدام  نییتع شانتخاب نق نیھا در ا از آن یا مجموعھ ایعوامل و  نیاز ا کیکدام 

بود و  یا در آن سازمان مسئلٔھ تازه ونیحاکم بر کنفدراس یآن است کھ نھ مخالفت با مش تیواقع. بودند، دشوار است
ھا  از آن یخود روزگار یکھ فوالد ییھا ھمان ارزش   ھٔ یبا ساواک بر پا یھمکار ایاما تماس . از آن یریگ نھ کناره

کناره  ونیکنفدراس یھا تیکھ عمال از فعال یھنگام لیدل نیتنھا بھ او  لیدل نیبھ ھم. نبود ریپذ ھیتوج کرد، یم دفاع
 . نبود ونیعامل ساواک در کنفدراس ایمامور  گاه چیھ یفوالد. اخراج شد التیگرفتھ بود، از آن تشک

 
 .او با ساواک گفتھ است پرداخت یو سابقٔھ ھمکار یدربارهٔ فوالد یانوریکھ ک یبھ نکتٔھ مھم ستیبا یجا م نیھم
» و مسلم یحتم«کھ  ونیکنفدراس» مجموعھ«ساواک در » نفوذ«از  دیدر خاطراتش کھ بھ آن اشاره کرد یانوریک

در خارج و ارتباطش با  رانیحزب توده ا یبسازمان انقال لیدر تشک یو از نقش فوالد کند یم ادیبوده است، 
، نفوذ ساواک در حزب توده است و نھ در و مسلم است ینخست آنکھ آنچھ حتم. برد یشد، نام م »یعلن«ساواک کھ 



بھ عنوان  یزدی نیو حس» مرد ھزار چھره« ،یاریاست کھ دربارهٔ عباس شھر یقیآن ھم حقا لیدل. ونیکنفدراس
از  یکی« نکھیبر ا یمبن یانوریاظھارنظر ک ن،یگذشتھ از ا. عوامل موثر ساواک در آن حزب فاش شده است

 نی، در خواننده ا»شد یارتباط او با ساواک علن یاست کھ پس از مدت یفوالد وزریف یسازمان انقالب انگذارانیبن
از  یانوریکھ در کالم ک یعامل ،ھمان آغاز عامل ساواک بوده است   از یکھ فوالد زدیانگ یگمان را برم

با  ارتباط یب توان ینم زیرا ن یسازمان انقالب لیپس تشک گر،ید ییبھ معنا. بوده است یسازمان انقالب »انگذارانیبن«
 فرد قانعیعرفان  یچرا کھ آقا. ستین یانوریعھدهٔ ک تنھا بر یا ھیپا یب یادعا نیطرح چن تیمسئول. ساواک دانست

اما اگر بنا . کند یپرداختھ شده است، نقل م ینقش فوالد حیکھ بھ توض جاکتاب آن سیرنویرا در ز یانورینظر ک
 ستیبا یپرداخت، چرا م یبھ سابقٔھ فوالد ونینظور نفوذ در کنفدراسبازگو کردن تالش ساواک بھ م یاست برا

 ستنادا یانورینقطھ نظر ک ایاز ماموران ساواک  یکیکتاب آمده است، تنھا بھ گزارش  سیرنویآنگونھ کھ در ز
 ییآشنا یظاھرا برا یحیتوض نیبدون کمتر فرد قانعی یکھ آقا یا گزارش مغشوش و نقطھ نظر مزورانھ. کرد

دربارهٔ سابقٔھ او  یو رھبران سازمان انقالب ونیاز آنچھ کنفدراس آنکھ یب ،کند ینقل م یخواننده با سابقٔھ فوالد شتریب
 . آورد انیبھ م یاند و منتشر شده است، سخن گفتھ

  
دفاع از حقوق متمرکز بر خارج از کشور،  یرانیا انیدانشجو ونیکنفدراس یھا تیاز فعال یا بخش گسترده

. بود یاسیس انینجات جان زندان یکوشش برا د،یاشاره کرد ییوگو در گفت شتریو چنانکھ شما پ یاسیس انیزندان
ھا  اغراق شیرایپ یبرا یا امکانیو آ دیکرد یم افتیدر یقیرا از چھ طر یاسیس انیاخبار مربوط بھ شکنجھ زندان

 غاتیتبل یغفار هللا تیشکنجھ و مرگ آ درباره ونیمثال گفتھ شده کنفدراس د؟یھا داشت درباره شدت و عمق آن
را در تابھ  یغفار هللا تیآ یساواک پا«کھ  کرد یم غیتبل نیچن کایدر آمر یو پوسترکرده و با انتشار  یفراوان

از اغراق  تیواقع زیتم یبرا یتالش ایآ انیدانشجو ونیکنفدراس» .سوراخ کرده است ھاش را با مت سوزانده و کلھ
  د؟یداشت اریساواک در اخت یھا کسب اخبار شکنجھ در زندان یمطمئن برا ییفضا مجرادر آن  ایداشت؟ آ

 
بھ  یاسیس یھا سازمان ایو  رانیمورد اعتماد در ا یاسیس یھا تیشخص ان،یخانواده زندان قیاز طر شتریب ھا خبر

متاسفانھ با . گرفت یقرار مآن سازمان  اریھا در اخت از درون زندان یاخبار زین یدر موارد. دیرس یم ونیکنفدراس
» ھا اغراق شیرایپ«آنچھ  یبرا یداشت، امکان چندان دامر وجو اتییبر جز یتماس و آگاھ یکھ برا ییھا تیمحدود

روبرو بود کھ  تیواقع نیاغلب با ا ونیآنکھ کنفدراس ژهیبھ و. وجود نداشت د،یخوان یم» ھا شدت و عمق آن« ای
 متیھا ممکن است بھ ق نجات آن یبرا یکارزار ییو برپا انیشکنجھ زنداندر انتشار خبر بازداشت و  ریتاخ

در خارج از کشور  یاسیس انیبار ساواک با زندان کھ از رفتار خشونت یریطبعا با توجھ بھ تصو. جانشان تمام شود
 تیواقع نیھم. موضوع معطوف ساختھ بود نیا تیلووبر ا زیاز ھر چ شیوجود داشت، آن سازمان توجھ خود را ب

 جادیبود، در ا رانیدر ا یاسیس انیاناغلب منکر بازداشت مخالفان و چھ بسا وجود زند میرژ نکھیبا توجھ بھ ا
 زین ییھا البتھ کوشش. گذاشت یم ریآنچھ رخ داده بود، تاث ییدامن زده و بر اغراق در بازگو عھیکھ بر شا ییفضا

کار ھمواره با  نیا آنکھ یشود، ب دییتا زین گرید یمجراھاصحت آن از  یاز انتشار خبر شیکھ پ گرفت یانجام م
 رسد یبھ نظر م نیدارد و چن ینیمع گاهیکھ اغراق در فرھنگ ما جا میدان یم ھا نیگذشتھ از ا. ھمراه باشد تیموفق

تر رفتھ  فرا یو طبقات یقوم یکھ اغلب از مرزھا یژگیو ینوع. میکن یم ھیبر آن تک ،یا دهیاثبات پد ای ینف یکھ برا
 کھ گاهگردد  یتلق ییخطا ھیتوج یبھ معنا دینبا ھا نیاز ا کی چیاگرچھ ھ. بر خود گرفتھ است یمل یتیو خصوص

 . شود یم دهید گذشت، یم رانیا یھا از آنچھ در زندان ونیدر گزارش کنفدراس
   

 جھید نوشت کھ در نتخو ۵۵در شماره بھمن  یرانیا انیو دانشجو نیمحصل ونیآذر ارگان کنفدراس ١۶ماھنامھ 
 تیدو شخص کا،یدر آمر ونیکنفدراس یگسترده مبارزات یھا تیو ھمزمان با فعال ونیکنفدراس یھا کوشش

 یو خانم نانس رانیحقوق بشر در ا یبرا ییکایآمر تھیکم سینورمن فارر استاد دانشگاه کانزاس و رئ ،ییکایآمر
وارد شدند تا درباره وضع حقوق بشر،  رانیبھ ا ۵۵بھمن  ٢۵در ھوستن تگزاس روز  یدعاو لیوک یھورمش

 نیا«: خبر نوشتھ شده بود نیدر ادامھ ا. بعمل آوردند قیتحق ریاخ یھا یریشکنجھ و دستگ ،یاسیس انیزندان
تبھکار شاه مملو از  میرژ یقرون وسطائ یھا گاه ھا و شکنجھ کھ زندان شوند یوارد م رانیبھ ا یدر موقع نیناظر

ھا تن از  کھ اکنون رو بھ اتمام است ده یتنھا در عرض سال... است رانیا یاستقالل و آزادرزمندگان راه 
 یگر راھیھا تن د و صد اند دهیبدست جالدان ساواک بھ شھادت رس شانیما در مبارزت رودررو ھنیم ونیانقالب

 یھا از زندان ریتصو نیا توانست ییکایآمر تیدو شخص نیسفر ا ایآ» .اند ھا شده گاه و شکنجھ ھا اھچالیس نیا



 یدر مواضع آت یچھ نقش یاطالعات را اصالح کند؟ مشاھدات فارر و ھورمش یو برخ لیساواک را تکم
 داشت؟  یپھلو یھا در زندان  درباره شکنجھ ونیکنفدراس

 
س تحت آنچھ از آن پ. برگزار شد، با انشعاب روبرو شد ١٣۵٣ماه  یدر کنگره شانزدھم خود کھ در د ونیکنفدراس

ٔ یانجام گرفت، دربرگ ونینام کنفدراس . کردند یم تیبود کھ اگرچھ بھ نام آن سازمان، اما مستقل فعال ییھا شیگرا رنده
از  شیدر دورهٔ پ ییبھ مثابھ سازمان واحد جنبش دانشجو ونینسبت بھ کنفدراس گرید ییو سمت و سو یژگیھا و آن

سازمان جوانان احزاب  یژگیو شتریاما ب شدند، یم لیتشک ییدانشجو یھا در واقع ھر چند از تشکل. انشعاب داشتند
از  شیبا آنچھ در پ طیشرا نیا. خارج از کشور بودند یاسیس یھا را داشتند و عمال وابستھ بھ سازمان یاسیس

ھا  فھد شبردیدر خدمت پ گاه چیاز انشعاب ھ شیتا پ ونیکنفدراس. بود نیادیبن یتفاوت یداشت، دارا انیجر ابانشع
گردد  یم باز یا بھ دوره دییگو یآنچھ شما از آن سخن م. قرار نگرفت یاسیمشخص س التیتشک کی یھا استیو س

ھر چند . گذاشت ونیمجموعٔھ کنفدراس بآن را بھ حسا توان یبا انشعاب روبرو شده بود و نم ونیکھ کنفدراس
 یاسیس انیزندان یھا دادگاهشرکت در  یھ براک ونیکنفدراس یوکال ای یحقوق یھا تیدر ھر دوره، شخص میدان یم

 ارشانیدر اخت یحقوق یھا و سازمان ونیکھ از طرف کنفدراس یاز سفر با اطالعات شیپ شدند، یاعزام م رانیبھ ا
 گرفت، یمطبوعات قرار م اریکھ در اخت یگزارش ھیآنان در بازگشت با تھ. رفتند یم رانیقرار گرفتھ بود، بھ ا

از  شیب ونیکنفدراس یھا از سو گزارش نیانتشار ا. ساختند یرا از روند کار آگاه م یکار عمومو اف ونیکنفدراس
کھ آن  گرفت یمورد استفاده قرار م یدر کارزار رد،یاطالعات قرار گ یبرخ» اصالح« ای »لیتکم«جھت آنکھ در 

برپا کرده  میو رسوا ساختن رژ یاسیس انیدفاع از جان زندان یبرا یحقوق یھا تیشخص ایسازمان با اعزام وکال 
. آمد یداشت، بھ شمار نم شیکھ در پ یا مبارزه تیدر حقان گرید یجز نشان ونیکنفدراس یکھ برا یکارزار. بود

تر در  کار یجمھور استیاست کھ با ر یھمزمان با تحوالت شیکم و ب دیکن یکھ بھ آن اشاره م یدوران ن،یگذشتھ از ا
 تیدر موقع یریرفتھ رفتھ بھ تحوالت چشمگ ران،یحقوق بشر در ا تیرعا یبرا میو اعمال فشار بھ رژ کایآمر

 یاسیزندان س تیھا و موقع زندان طیدر شرا یجار یھا کھ با کاستن از خشونت یتحوالت. دیانجام یکشور م یاسیس
 . قابل توجھ داشت یریتاث
  
مخالف بودم و تا آنجا کھ  یرقانونیونھ اقدام غبا شکنجھ و ھرگ«: دیخوان یم یثابت زیامروز بھ نقل از پرو نکھیا

البتھ در  یول ردیمورد شکنجھ قرار گ یکھ فرد ام دهیند چگاهیخودم، ھ. کردم یم یریدر توان داشتم، از آن جلوگ
کھ در  یو کسان یاسیس انیاتھام در مورد تعداد زندان ریز نظیاتھام شکنجھ ن نھیدر زم ...دمیشن یم اریباره بس نیا

شده  ییگو اغراق اریاند، بس و حوادث سال آخر قبل از انقالب کشتھ شده ١٣۴٢خرداد  ١۵ یخوردھا زد و
   د؟یآ یبھ ذھن شما م یو پاسخ ریچھ تصو ،»است

 
آن سازمان با پشت سر . میآغاز کن شود، یمربوط م ونیمورد بھ کنفدراس نیو آنچھ در ا یاسیس انیتعداد زندان از

 ٢۵را تا  یاسیس انیشمار زندان یرسم یو اظھارنظرھا اتیرشد، رفتھ رفتھ در نشر یھا سال نیگذاشتن نخست
رقم در فاصلٔھ  نیا ،یاسیس انیندانکسب حقوق و نجات جان ز یبا گسترش مبارزه برا. نفر اعالم کرد ھزار
کھ در  یغرب و نقش یآن در افکار عموم ریموضوع بھ خاطر تاث نیا. افتی شینفر افزاھزار  ١٠٠بھ  یکوتاھ

کھ تنھا جنبٔھ  ییادعا. داشت یاریبس تیاھم کرد، یم یشاه باز میو کشاندن آنان بھ مبارزه با رژ انیدانشجو جیبس
 . و مدارک استوار نبود لیارائٔھ دال ایھمھ جانبھ و  یقیقبر تح یداشت و متک یغاتیتبل
 
. روشن نشد یاسیس انیزندان ی، تعداد واقع١٣۵٧در آستانٔھ سقوط نظام سلطنت در بھمن  یاسیس انیزندان یآزاد با

در  میمخالف و دامنٔھ سرکوب رژ یھا گروهنبود و با رشد مبارزات  کسانیتعداد ھمواره  نیآنچھ مسلم است، ا
 انیبود، تعداد زندان یکیکھ اوج مبارزات چر ۵٠و دھٔھ  ١٣٣٢مرداد  ٢٨ یگفت پس از کودتا توان یم. نوسان بود

 یکھ ادعا دھد ینم تیواقع نیدر ا یرییامر تغ نیھر چند ا. دوران حکومت شاه باشد گرید یاھ سالاز  شیب یاسیس
کمتر  نکھیفارغ از ا. و اساس بوده است ھیبدون پا رانیدر ا یاسیس یبر وجود صد ھزار زندان یمبن ونیکنفدراس

 . آن داشتھ باشد یستدر در یدیبداند و ترد زیآم رقم را اغراق نیوجود داشت کھ ا ونیاسدر کنفدر یکس
 

از  یقینھ تنھا آمار دق زین میرژ نکھیبر ا یمبتن یتیبا واقع. میروبرو ھست زین یگرید تیاما با واقع انیم نیا در
 یاسیس یزندان رانیاغلب منکر آن بود کھ در ا ونیکنفدراس یبلکھ در مقابل ادعا داد، یارائھ نم یاسیس انیزندان

بھ  گانگان،یو مدافعان حقوقشان را بھ ب یاسیس انیزندان افت،ی ینم ھا تیبر قلب واقع ینآنجا ھم کھ امکا. وجود دارد



کھ پاسخ نابخردانٔھ خود را در  یا نابخردانھ استیس ؛دانست یمنتسب م یالملل نیب سمیو عوامل کمون رانیدشمنان ا
 شد یم تیاگر قانون رعا بود، یم نیا اگر جز. افتی یبازم یاسیس انیدر تعداد زندان ونیکنفدراس زیآم اغراق یادعا

حقوق بشر  نیھا طبق اصول و مواز از زندان دیکھ بازد دیگرد یامکان فراھم م نیدر کار بود، اگر ا یتیو شفاف
روبرو  یگرید تیبا واقع زین گرید یھا کھ در عرصھ ،یاسیس انینھ تنھا دربارهٔ تعداد زندان رد،یصورت گ

  . میبود یم
 

 یرقانونیاما با شکنجھ و ھر اقدام غ ده،یشن اریدربارهٔ شکنجھ بس نکھیبر ا یمبن یثابت یآقا یھ ادعاب میبپرداز حال
و کجا  یبار ک نیبھ خاطر دارد نخست ایاست آ یدنیپرس. کرده است یریاز آن جلوگ یمخالف بوده و در ھر فرصت

مطلب را از  نیا آورد یم ادیبھ  ایآ شوند؟ یم نجھشک رانیموضوع روبرو شد کھ مخالفان حکومت در ا نیبا ا
خارج از  انیاز دانشجو ایساواک؟ از مردم کوچھ و بازار  سیرئ ،یریاز نص ای دیکارمندان جزء ساواک شن

در  ١٩٧۶از شخص شاه کھ سال  نکھیا ای ؟ریوز نخست دا،یاز ھو ای یخارج یسفرامجلس،  ندگانیکشور، از نما
 یھا روش«: گفتھ بود رانیدر ا یکیزیدر رد بھ کار گرفتن شکنجٔھ ف ییکایرخبرنگار آم س،واال کیبا ما ییگفتگو

مخالفت او با شکنجھ کھ ھر چھ در  یبرا ییھا است چھ نشانھ یدنیپرس» !وجود دارد ییبازجو یبرا یتر ھوشمندانھ
بھ کار  ایکند؟ آاشاره  یا مونھبھ ن تواند یم ایاز آن بھ کار گرفت، وجود دارد؟ آ یریجلوگ یداشت، برا» توان«

ادارات،  یبنا بر رسم جار نکھیا ایبود  شیخو شتنیدر خلوت و در خو دیگو یکھ از آن سخن م یگرفتن توان
 اریدر اخت یمراجع ادار یبا ط ستیبا یکھ قاعدتا م یکرده بود؟ گزارش ھیباره تھ نیدر ا زین یکتب یگزارش

  . و طبعا شاه قرار گرفتھ باشد دایھو ،یرینص
 
 ارانشیروابط و بازگو کردن نام  یو از افشا کرد یاعتراف نم ھا ییبازجو انیدر جر یاسیس یاگر زندان یسترا بھ

 یتر»ھوشمندانھ« یھا روش ایو  پرداختند یبا او بھ بحث و گفتگو م ایآ شد؟ یاتخاذ م یچھ روش زد، یسر باز م
زندان  یزھایفرصت نبود اکنون کھ از دھل نیبھتر ھا گوگفت نیا یثابت یآقا یبرا ایو سرانجام آ کردند؟ یاعمال م

پاسخ  ییھا پرسش نیچن کیکایگام نھاده است، بھ  خیتار یو بازنگر ینیبھ عرصٔھ بازب نیاو یھا و سلول تھیکم
ھمٔھ توان خود را  »یتیمقام امن« تیکھ در موقع یاز کس. از او خشت بر آب زدن است یانتظار نیاما چن داد؟ یم

کھ از بد حادثھ دستش از داغ و درفش  زیاکنون ن. استوار بود انھیبر تاز تشیبھ کار گرفت کھ امن یدر حفظ نظام
کھ با ھراس از ساواک در  ینیبازماندگان مردمان سرزم بیفر یبرا یدام. گسترده است یا کوتاه شده، دام تازه

درنگ  یا سال، لحظھ انیبا گذشت سال ھآنک یبجرات بردن نام شاه را نداشتند؛ آن ھم  زیخانٔھ خود ن یواریچھارد
 خود انیکھ م شدیندیب تیواقع نیبر ا یدرنگ کند و لخت یا لحظھ شد؟یندیسقوط آن نظام ب لیبر دال یکند و لخت

  . ستیفاصلھ ن شیب یچند گام یبیو مردم فر یبیفر
 

ج یثابت زیبر پرو ؛یبار َ ر َ  یگام نھاده است، انتظار» حادثھدامگھ «کھ بھ  فرد قانعیعرفان  یاما از آقا. ستین یح
 ییھا پرسش نیدست کھ بھ عنوان وجدان خواننده مخاطب خود را با چن نیاز ا یانتظار. رفت یم نیاز ا شیب

 ای پروا یبدون نقد ب ،ینیزبیبدون وسواس و ت یخیچرا کھ کار تار. ردیدر خور نگ یاگر پاسخ یروبرو سازد، حت
بھ سرانجام » نقد منابع«بدون  د،یگو یآنال م ینگار خیمکتب تار انگذاریبناز دو  یکیآنگونھ کھ مارک بلوخ، 

دوستانھ و ثبت آن بھ کمک  یتر از گپ بس فرا یگام یشفاھ خیکار مورخ در بھ سامان رساندن تار. رسد ینم
  .ضبط صوت است گاهدست کیو  کروفونیم
  

  

        
  
 
 


