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  ساواك

  
يك سـال پـس از      امنيت كشور كمي بيش از        و اطالعاتطرح ايجاد سازمان    

 در گفتگو با مقامات امريكا و بريتانيا و سـپس اسـرائيل مطـرح               ،سرنگوني مصدق 
.  طول كشيد تا اين طرح شكل بگيرد و سرانجام به قانون بدل شود             ياما چند . شد

در واقـع   . ين طرح شركت نداشـتند    در آغاز در اجراي ا    ايران  هاي ساكن     امريكايي
 قرنـي،   تيپ واكر، افسر ركن دو هيئت مستـشاران نظـامي بـه سـر             ي به نام  سرهنگ

ها با وجود سهمي كه در توسـعة سـازمان            كه امريكايي  رئيس ركن دو، دربارة اين    
انـد، در تأسـيس سـازمان امنيـت غيرنظـامي              نظامي ايران داشته   منيت و اطالعات  ا

  ديـري نگذشـت كـه سـرهنگ امريكـايي      امـا .  اعتراض كرد  اند،  شركت داده نشده  
    1. به نام جيرو مأمور كمك به تأسيس اين سازمان جديد شدديگري
  

عمليات اطالعـاتي در ايـاالت متحـده و انگلـستان بـه دو بخـش داخلـي و                   
 و  5. آي. در اياالت متحده و ام    . ا. آي.و سي . آي. بي. اف–شد    خارجي تقسيم مي  

تركيه را الگو قرار داد كه در       مشابه آنها   سازمان ايراني   . يتانياي كبير  در بر  6. آي. ام
در برداشت اوليه بنا بود اين      . آنجا هر دو وظيفه در سازماني فراگير ادغام شده بود         

المللـي را گـرد آورد و          اطالعات مربوط به امنيت داخلي و بين       ،سازمان پيشنهادي 
ل كنـد و آنهـا را بـراي اسـتفاده بـه             بـد امنيتـي   پس از بررسي دقيق به اطالعـات        
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اليحـة تـشكيل سـاواك،      . هاي نظـامي و غيرنظـامي مناسـب ارسـال دارد            سازمان
 به تصويب مجلس شـورا      1335 دي   30سازمان اطالعات و امنيت كشور، در روز        

 معـاون  مقـام بنـا شـد رئـيس سـاواك       بر اسـاس آن و سپس مجلس سنا رسيد و
ستين كسي كـه شـاه از او خواسـت ادارة ايـن       نخ.  باشد  را نيز داشته   نخست وزير 

ذوالفقاري . سازمان جديد را به عهده گيرد ناصر ذوالفقاري، فردي غير نظامي، بود           
بهـره    نياز به تجربة ضد جاسوسي دارد و وي از آن بـي           كه اين كار    با اين استدالل    

است، عذر خواست و اظهار نظر كرد كـه چنـين سـمتي بيـشتر مناسـب افـسري                   
 شاه سرلشكر تيمور بختيار، فرماندة گـارد        2.امنيتي است ا سوابق اطالعات    نظامي ب 

شاهنشاهي و مجري حكومـت نظـامي، را بـه سـمت رياسـت سـاواك و حـسن                   
پاكروان و حسن علوي كيا، دو افسر با تجربة امنيتي، را به معاونـت وي منـصوب            

يرد و علوي   بنا شد پاكروان رياست عمليات اطالعاتي خارجي را به عهده بگ          . كرد
 فـروردين   15بختيـار در سـمت جديـد در تـاريخ           . كيا رياست عمليات داخلي را    

سـاواك در دوران    .  بـه مجلـس معرفـي شـد        ،، در دولت اول منوچهر اقبال     1336
بختيار، پاكروان و علوي كيـا توانـست گروهـي از افـسران بـسيار توانـا در امـور                

، رئـيس   3راتيـان ياتـسويچ   سـرهنگ گ  . اطالعات نظامي و غيرنظامي را جذب كند      
اي    ايـن نكتـه    "كـه   ، اظهار داشـت     1340 و   1330هاي    دفتر سيا در تهران در دهه     

پذيرفته بود كه ساواك به طور كلـي افـسراني بلندپايـه و بـاهوش را بـه خـدمت                    
 به كارمنـدان سـاواك در امـور         1340، هم كه در دهة      4اوني.  ارنست آر  ".رديگ  مي
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غيرنظامي سر و كار داشـت،      افراد بسيار بلندپاية    ا  داد و ب    ضدجاسوسي آموزش مي  
  5.بر همين عقيده بود

دو حوزة اصـلي فعاليـت      .  افزايش يافت  اداره 9سازمان ساواك رفته رفته به      
بـه آن   خـدمات   اما همان گروه هاي     ساواك، داخلي و خارجي، از هم جدا بودند،         

وم متمركز بود، كه هـم       د ادارهدر  آغاز  عمليات خارجي در    . ها پشتيباني مي دادند   
 هفتم  ادارهبه    تحليلكار  سپس  . كرد  اطالعات را گردآوري و هم آنها را تحليل مي        

 بـه طيـف   داره هفـتم  ا.جمع بودنـد سازمان گزيده  در آنجا اعضاي كه،  محول شد 
هـاي    وسيعي از موضوعات نظر داشت، از جملـه موضـوعاتي مثـل تـأثير جريـان               

با گذشـت   .  هشتم مسئول ضد جاسوسي بود     هرادا. اقتصادي جهان بر جامعة ايران    
 به سازماني عظيم با اطالعـاتي مهـم در مـورد بلـوك شـوروي و         ادارهها اين     سال

هـاي شـوروي در افغانـستان را      برنامـه ادارهايـن  . كشورهاي ديگر منطقه بدل شد 
 خيلـي    و بيني كرد   هاي اطالعاتي، از جمله موساد و سيا، پيش         پيش از تمام سازمان   

 كرد كه عراق در حال ساختن و انبار كردن          گزارش به شاه    ،1355 يعني سال    ،زود
  .هاي شيميايي و بيولوژيكي است سالح

  
 مردم   و بيشتر   نماد ساواك بود   ادارهاين  .  سوم مسئول امنيت داخلي بود     اداره

 ماننـد  اداره هـم ايـن  .  اين اداره در نظرشـان اسـت    ندنز  وقتي از ساواك حرف مي    
 بـيش از همـه بـه جنـاح چـپ و       از آن، پـيش  سازمان هاي اطالعـاتي    بسياري از 

تا زمان تأسيس سـاواك حـزب تـوده از نظـر            . هاي آن جناح توجه داشت      فعاليت
  شـوروي  قدرت و شمار اعضا بسيار تحليل رفته بود، ولي در اين دوره هم هنـوز              

                                                 
 5گر ويليام بر، كامـدن مـين     بنياد مطالعات تاريخ شفاهي ايران، مصاحبه با سرهنگ گراتيان ياتسويچ ، مصاحبه    . 5

و بنياد مطالعات تـاريخ شـفاهي ايـران، مـصاحبه بـا             . 72: 1،  1989 ژانويه   12. سي. ، و واشنگتن دي   1988نوامبر  
  .49-62: 1، 1991 مه 29 و 22گر سيد ولي رضا نصر، بتسدا،  هاوني، مصاحب. ارنست آر
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ها   مريكاييآمد و همچنان كانون توجه ايرانيان و ا          اصلي در ايران به شمار مي      خطر
 جناح چپ نبـود؛ بلكـه تمـام آن          نظارت بر  محدود به    ادارهالبته وظايف اين    . بود

گرفت كه از نظر ساواك تهديدي براي امنيـت كـشور يـا        هايي را در بر مي      فعاليت
 شـامل   و بسط يافـت     حيطه عمل اين اداره   با گذشت زمان،    . آمد  رژيم به شمار مي   

و  لنـدپايگاني كـه در خـدمت رژيـم بودنـد           از جملـه ب    ،تـر از افـراد      طيفي وسـيع  
 كه از نظر بسياري از هواداران        آن ها شد، عملي    اطالعاتي در مورد عادات و رفتار     

تراشـي در      در دشـمن   ادارهشايد اين گفته درست باشد كـه ايـن          . رژيم منفور بود  
  .تر از خنثي كردن دشمنانش بود ميان هواداران رژيم موفق

  
دسته از اسـناد و كارمنـدان ركـن دوي ارتـش و             پس از تأسيس ساواك، آن      

. شد، به آنجا منتقـل شـدند        فرمانداري نظامي كه كارشان به اين سازمان مربوط مي        
 مقـدم رياسـت آن را بـه عهـده      علـوي  مهـديقلي  سپهبدشهرباني، كه در آن دوره  
علـوي مقـدم     چندمشاجراتياز  سر باز زد و پس       شهربانيداشت، از تسليم اسناد     

ي اداره ا در آغـاز، هـر      . ادامه داد كارش مانند گذشته    پليس همچنان به    و  .دشفائق  
اداره نهمي بـراي جمـع آوري و حفـظ        پس از مدتي     .داشت  اسناد خود را نگه مي    

هاي دولتي اطالعات مـورد        سازمان  ادارات ساواك و نيز    ديگرو  .اسناد تشكيل شد  
جالب اين است كه در     . گرفتند  مي  بود بايگاني ساواك اين اداره كه    نياز خود را از     

، ايـن اسـناد را از       سـاواك هاي داخلي     نامه  آئينبر خالف   دوران انقالب اين دفتر،     
در نتيجه، سازمان امنيت جمهوري اسالمي، اگر نه تمام اسـناد سـاواك،             . ميان نبرد 

  . دست كم بسياري از آنها را به صورت كامل، به دست آورد
  

پـيش از آنكـه     .  با اسرائيل شكوفا گـشت     ديري نگذشت كه مناسبات ساواك    
هاي نظـامي ايـاالت متحـده دوبـاره سـازماندهي             الگونيروهاي نظامي ايران بنا بر      
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بـزرگ  پـس از آنكـه سـتاد        . هايي با ركن دوي ارتش داشت       شود، اسرائيل تماس  
 پهبد رياسـت سـ    تحـت  ركن دو    تاران فرمانده تشكيل شد و در چارچوب آن       ارتش

. هـا بـه سـرعت گـسترش يافـت       سازمان يافت، ايـن تمـاس  حاج علي كيا دوباره  
 و   در منطقـه    اعـراب  ذ در مهار كردن نفو    مشترك با اسرائيل به دليل منافع       نزديكي

شـاه بـه   .  برقرار شدي اطالعاتد ايران به تبحر اسرائيل در زمينه هاي     همچنين اعتقا 
  تا چه حد   ها  لي اسرائي آيا كسب اطالع كند كه      حرمانهتيمور بختيار دستور داد كه م     

كند حاضر بـه آمـوزش دادن بـه افـراد ايرانـي               بر اساس شرايطي كه ايران قيد مي      
هاي محرمانه، همكاري اطالعاتي ايران و اسرائيل، بـه ويـژه              پس از تماس   .هستند

پس از مدتي آموزش مستقيم كـاهش يافـت         .  و شنود، برقرار شد    ترادر زمينة نظ  
ني مـشترك و متـشكل از نماينـدگان ايـران،           اما اين مناسـبات در قالـب كميـسيو        

كردند، صورت     كه ساالنه در يكي از كشورهاي عضو مالقات مي         ،اسرائيل و تركيه  
  .رسمي به خود گرفت

  
اعضاي سازمان اطالعاتي ايران معتقد بودند كه به دليل تـاريخ مـشتركي كـه               

ن به دليـل  رسد، و همچني   سابقة آن به كوروش كبير، منجي يهوديان از اسارت، مي         
هـا بـا     ها نسبت به مـسائل ارامنـه و كردهـا، اسـرائيلي     حساسيت بيش از حد ترك 

هـا هـم كـم و       ايرانيبه هر حال     و   ،توانند به توافق برسند تا با تركيه        ايران بهتر مي  
 مقامات ايران سـازمان  ،افزون بر اين . ندرها افق فكري مشتركي دا      بيش با اسرائيلي  

سرلـشكر  . دانـستند   ريكا مـي   از سازمان اطالعاتي ام    ارآمدتركاطالعاتي اسرائيل را    
عمليـات و   "كنـد كـه       در، يكي از مديران نخـستين سـاواك، اشـاره مـي           منصور ق 
هـا بـه       از سوي ديگر اسـرائيلي     ".هاي امريكا مصنوعي بود و عمقي نداشت        روش

من را  كردند و در نيتجه بـه منـابعي كـه دشـ             ها بودند و آنها را پيدا مي        دنبال ريشه 
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 ايران و اسرائيل به ايـن       6.يافتند  كردند و مخاطرات ناشي از آن دست مي         تغذيه مي 
 كيلومتري ايران، و در اصل از جانـب         150نتيجه رسيدند كه خطر بالقوه در شعاع        

روسيه در دسترس نبود و شاه هم هـر گونـه           . اعراب، در حال سر بر آوردن است      
  .اقدامي عليه تركيه را ممنوع كرده بود

  
***  
در عمـل، نخـست     . خست وزير بود  به ظاهر رئيس ساواك معاون اطالعاتي ن      

ساواك مرتـب او را     . كرد  اطالعات را از ساواك دريافت مي      "بر اساس نياز  "وزير  
هـاي تحـت      نيان، و ديگر سـازمان    هاي جناح چپ، جامعة روحا      در جريان فعاليت  

اسـتفادة سـاواك يـا      هـاي فنـي مـورد         نخست وزير دربارة روش   . گذاشت   مي نظر
او بـه طـور كلـي از        . هاي عملياتي آن سـازمان اطالعـات زيـادي نداشـت              روش

اطالع بود تا زماني كه اطالعات الزم را بـه موجـب فرمـان                جاسوسي بي قضاياي  
همواره كميت و كيفيت اين اطالعات دريـافتي بـه مناسـبات         . كرد  شاه دريافت مي  

  .شخصي رئيس ساواك با او بستگي داشت
  

.  شـنيد   و گـزارش او را مـي       را مي پذيرفت  اي دوبار رئيس ساواك       شاه هفته 
 امـا ها به رياست ساواك گماشت به او وفادار بودنـد             افرادي كه شاه در طول سال     

بختيـار  . از نظر شخصيت، رفتار و هوشمندي به شدت بـا هـم اخـتالف داشـتند                
 مـدرن    حالـت  ،سربازي باهوش ولي خـشن، دليـر ولـي سـنگدل، و لـوطي بـود               

عيارهاي سنتي را داشت كه تمايلش به كمك كردن بـه دوسـتان و از ميـان بـردن                   
كـرد نـه زنـي تـوان مقاومـت در             باره بود كه تصور مـي       او فردي زن  . دشمنان بود 

او بـا رشـادت بـا فرقـة       .  را دارد و نه او توان مقاومـت در برابـر زنـان را              شبرابر

                                                 
 .6-11.بنياد مطالعات تاريخ شفاهي ايران، مصاحبه با تيمسار منصور قادر ، پيشين، صص. 6
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گرايـشي  "جنگيدنـد     داري از او مـي    دموكرات جنگيد، و به گفتة كساني كه به هوا        
 او فردي بود داراي اعتماد بـه نفـس، بـيش از    7".به خطر كردن و خشونت داشت   

اندازه بلندپرواز، و معتقد به اينكه شايستگي باالترين مقام سياسـي ايـران را دارد،               
  .البته در درجة اول با وجود شاه، ولي اگر الزم بود بدون او

  
 جهات  ي جانشين او شد از بسيار      كه اون بختيار،  حسن پاكروان، مع   لشكررس

 روشـنفكر، از نظـر سياسـي        انـساني پـاكروان   . شخصيتي متضاد با بختيـار داشـت      
 بـا خـشونت     و بـود     اي بشردوستانه و اهل خانه و خـانواده         رو، داراي روحيه    ميانه

ها از شخصيت پاكروان و زنـدگي         اين خصوصيات در اغلب روايت    . ميانه نداشت 
هـايي را ايجـاد    دوران رياست او بر ساواك تفـاوت   .  وي تأييد شده است    اي  حرفه
سـپس  . تـر پيـدا كـرد       تر، قانونمـدارتر، و منـصفانه       اين سازمان حالتي معقول   . كرد

اهللا نصيري جانشين پاكروان شد، او سومين رئيس ساواك و آخـرين              نعمتسپهبد  
ـ      . پيش از بلواهاي دوران انقالب بود      ان بـه يـك انـدازه       واكرنصيري با بختيـار و پ

 بـود و    فكوراو غالم حلقه به گوش بود، اهل چون و چرا نبود، نه             . تفاوت داشت 
هـايي كـه      نه بلندپرواز، نه خوب بود و نه بد، فقـط وفـادار بـود، از آن گونـه آدم                  

او زمـاني كـه هويـدا       . گذشـت   مشتاقانه براي حمايت از پادشـاهش از جـان مـي          
 و سـيزده سـال در       به رياست ساواك منصوب شد    نخستين دولتش را تشكيل داد،      

  .اين سمت خدمت كرد
***  

  
، در  1342هاي سـيا در سـال          ، حاوي دستور عمل    8كتابچة راهنماي كوبارك  

هاي اعمال زور و شـكنجه بـراي وادار كـردن زنـداني بـه              مورد بازجويي، و شيوه   
                                                 

 .ناصر ذوالفقاري، پيشين. 7
8. Kubark Manual 
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، ايـن    مـانثلي  اتالنتيـك اي در     بنا بر نوشتة مارك باودن، در مقالـه       . حرف زدن بود  
هـاي    ترين دستور عمـل چـاپ شـده در مـورد روش             ترين و مفصل    جامع"راهنما  

به ويژه كه مأموران تمايلي به بحـث دربـارة ايـن            –اعمال زور در بازجويي است      
آور و هـم      ها يا نوشتن آنها ندارند زيرا اين كارها از نظر سياسي هم شـرم               موضوع

گويـد تـرس از درد     جمله به بازجويان مـي  اين كتابچة راهنما از 9".محرمانه است 
زنداني اگر نترسد احتمال چنداني وجـود نـدارد كـه بـه             (بيش از درد مؤثر است      

هـاي    و محروميت احساسي و زندان انفـرادي از جملـه روش          ) خبركش بدل شود  
  :دنوبه نوشتة با. روند تر براي كسب اطالعات به شمار مي موفق

  
هـاي جاسوسـي ايـاالت متحـده           لح و سـازمان   تاريخ بازجويي در نيروهاي مس    

انـد و   المللـي را رعايـت كـرده    هاي بـين  دهد كه آنها فقط به ظاهر موافقتنامه     نشان مي 
امـا هـم    . اند  را به كار گرفته   كرده به شدت روش اعمال زور         هرگاه شرايط ايجاب مي   

دقانه هـاي قهـري صـا     اسـتفاده از روش شان بـه   نشرياتارتش و هم سازمان سيا در       
هايي مختصر بـه       صفحه فقط اشاره   128 در   كتابچة راهنماي كوبارك  . اند   كرده اعتراف
: شـوند    ناميـده مـي    "تكنيـك هـاي خـارجي     "هايي دارد كه بـا حـسن تعبيـر            نگراني

از افراد،  اقرار گرفتن    و   تكنيك هاي خارجي  نظر از مالحظات اخالقي، اعمال        صرف"
 شـبيه   هـاي   ، تبليغات منفي، يـا تـالش       جرم اعالم  مانند شديدهاي  العمل    عكس خطر

به اين معنا اسـت     العمل شديد     عكس در اينجا استفاده از واژة       ".را در بر دارد    ديگري
، خواه قانوني باشد و خواه اخالقي و خواه روزنامـه           زشتهاي    كه انتقاد از اين روش    

  10.آيد نوعي ضد حملة دشمن به شمار ميبلكه نگارانه، ارزش ذاتي ندارد 
***  

                                                 
9. Mark Bowden, "The Dark Art of Interrogation", The Atlantic Monthly (October 
2003), pp. 51-78, esp. 57-58. 

، كـري كـوهن   ) Baltimore Sun( به موجب قانون آزادي اطالعات، خبرنگاران بـالتيمور سـان   1997در سال 
)Carry Kohen( جينجر تامسن ،)Ginger Thompson (   و مـارك مـاتيوز)Mark Mathews(   بـه ايـن ،

  كتابچة راهنما دست يافتند
10. Ibid. p. 72. 



 711ساواك 

  
رك در اختيار سـاواك قـرار   ااي از كتابچة راهنماي كوب   معلوم نيست كه نسخه   

ولي به هر حال روشن است كه چكيدة محتويات آن، احتماالً پيش از             . گرفته باشد 
آنكه نصيري جانشين پاكروان شود يا مقارن با همان زمان، در اختيار ايـن سـازمان                

جة جسمي، يعني روش سنتي ايجاد درد با        در اين كتابچه بين شكن    . قرار گرفته بود  
تري كـه بـا       هاي ظريف   هاي قهري، محروميت    استفاده از ابزارهاي دردآور، و روش     

 در اواخـر دهـة      .انـد   شوند، تفاوت قائل شده     هاي رواني تحميل مي     استفاده از شيوه  
  كـرد كـه از سـازمان        هـاي ظريفـي اسـتفاده مـي         ، ساواك بيـشتر از آن روش      1340

از نظر شـاه رو آوردن بـه   .  سيا و سازمان اسرائيلي مشابه آن فراگرفته بود    اطالعاتي
رفت و در چند مـورد بـراي          تر دليل مدرن بودن به شمار مي        هاي ظريف   اين روش 

دادنـد، شـواهدي دال بـر اسـتفاده از            هايي كه به ساواك نسبت مـي        انكار خشونت 
شن و قديمي شـكنجه را      هاي خ   هاي مدرن ارائه داد كه به زعم وي آن روش           شيوه

هـاي سـاواك نگذاشـته           را هرگز در جريان جزييات روش      شاه. متروك كرده بودند  
بودند و شايد همان گونه كه از اين بخـش از مـصاحبة تلويزيـوني وي بـا ديويـد                    

  11.ها خبر نداشت آيد او براستي هرگز از آن روش فراست بر مي
  

ام مشكالتي كـه سـاواك بـراي        با مرور گذشته و با در نظر گرفتن تم        : فراست
  كنيد كه ساواك هرگز به وجود نيامده بود؟ شما به وجود آورد، آيا آرزو مي

توانم بگـويم، زيـرا هـر كـشوري سـازمان اطالعـاتي               خوب، اين را نمي   : شاه
اياالت متحده سازمان اطالعاتي دارد، بريتانيـاي كبيـر دارد، تمـام            . خودش را دارد  

  .را ناديده بگيريم. ب. گ. اتازه اگر ككشورهاي ديگر هم دارند، 
  ساواك چند نفر عضو تمام وقت داشت؟: فراست

                                                 
  1980احبة ديويد فراست با شاه، پاناما، ژانويه مص. 11
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  . در حدود چهار هزار نفر1357در پايان سال : شاه
  كردند؟ چند نفر خبرچين نيمه وقت براي ساواك كار مي: فراست

مـن چطـور بـدانم؟ شـايد اگـر سـاواك از             . دانـد   اين را هيچ كس نمـي     : شاه
  .داد كرد، آن فرد به او پاسخ مي لي ميداري سئوا مغازه

  دادند؟ هاي پاره وقت حقوق مي آيا به خبرچين: فراست
  .شايد: شاه

  آنها تعدادشان چند نفر بود؟: فراست
  از كجا بدانم؟. دانم نمي: شاه

خواست بـا هـيچ مـورد مربـوط بـه       يكي از كارمندان ساواك كه نمي    : فراست
هاي شكسپير را كه به قتل شاه مربوط          مايشنامهانتقاد از سلطنت برخورد كند تمام ن      

  .شد، ممنوع كرد مي
  .)زند شاه لبخند مي(اين را شنيدم : شاه

  .كنم شما با اين كار موافق نبوديد تصور مي: فراست
مـسئله  . روي شده باشـد     شايد در مواردي زياده   . البته اين كار متوقف شد    : شاه

د بايـد ايـن كـار را زودتـر شـروع            اين است كه، خوب، همان گونه كه گفتم، شاي        
آزادي مطبوعـات چـه     . دنـد كر يك سال پيش انقـالب       ]مالها[ولي آنها   . كرديم  مي

ها اكنون چه وضعي دارند؟ آيا اكنون آزادي بيـشتري            شد؟ آزادي مردم؟ اين آزادي    
وجود دارد؟ آيا مردم حق بيان نظرات خود را دارند؟ ما هرگـز در سراسـر تـاريخ                  

  .ايم نين سركوبي نبودهكشورمان شاهد چ
كه دستوري رسـمي در     مي شود گفت    ها چگونه شروع شد؟       شكنجه: فراست

  كردند؟ مورد آنها وجود نداشت و افراد سر خود اقدام به شكنجه مي
هـايي    هايي را ببينيد يا داسـتان       توانيد فيلم   دانيد، براي مثال مي     مي. احتماالً: شاه

ليس يك نفر افسر پليس يا بازجو چنـان از          را بشنويد كه حتي در حوزة عمليات پ       



 713ساواك 

دهـد و آن   شود كه كنترلش را از دست مي        رفتار كسي كه دستگير كرده عصباني مي      
اينهـا  . كوبـد   گيـرد يـا صـندلي را تـوي سـرش مـي              فرد را به باد مشت و لگد مـي        

  .هاي افراد بشر و خارج از كنترل هستند واكنش
  شود؟ ان شكنجه اعمال مينخستين بار كي شنيديد كه در اير: فراست

در داخل هرگز   . شنيديم  در واقع، ما اين اخبار را بيشتر از بيرون ايران مي          : شاه
مد به من بگويد كه آقا ما اين فرد را شكنجه داديـم تـا او را وادار                  ياكسي نزد من ن   

هايي كه از     گزارش. نه، اين كار ربطي به من نداشت؛ كار من نبود         . كنيم حرف بزند  
 دربـارة    هاي بسيار مهمـي     كردم گزارش   هاي اطالعاتي دريافت مي     نه سازمان اين گو 

  . امنيت كشور بود
آيا شما، در مقام شاهنشاه، كه به يك مفهوم تمام سربلندي و افتخـار              : فراست

ها متوجه اوست، در برداشتي كه از پادشاهي داريد، مي پذيريد كـه         و تمام سرزنش  
  ايد؟ اشتيد، به نوعي شما مسئول آنها بودهها خبر ند حتي اگر از آن شكنجه

خوب، اين كار يا نوعي قرباني كردن خود يا نـوعي خـودآزاري اسـت،               : شاه
تـوانم مـسئوليت آنهـا را بـه           خبر بودم، چطور مـي      ها بي   زيرا اگر من از آن شكنجه     

  عهده گيرم؟ 
مگر وقتي شما شاهنشاه هستيد، مسئوليت همة امور جاري كشور بـا            : فراست

  ا نيست؟شم
 دقيقـه بـه     20من رئيس سازمان امنيت را مثالً دو بار در هفته و به مدت              : شاه

داد،   هاي خود را در مورد مسائل مهم بـه مـن مـي              پذيرفتم، و او گزارش     حضور مي 
هايي در    براي مثال او گزارش   . كرد  اي به جزئيات امور پيش پا افتاده نمي         ولي اشاره 

هـايي كـه بـراي نفـوذ در           ت كـم در مـورد تـالش       داد، يـا دسـ      مورد افعانستان مي  
تشكيالت دانشجويان يا ماليان در خارج از كشور انجام گرفته بـود، ولـي بـه مـن            

  .داد كه امروز ما اين يا آن شخص را شكنجه داديم گزارش نمي
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هاي شما دربارة امـور جهـاني يـا ژئوپـوليتيكي مثـل مـورد                 با حرف : فراست
تـوانيم پـيش پـا         يا گروهي از رخدادها را زماني مـي        يك رخداد . افغانستان موافقم 

بـا كمـال احتـرام بايـد         امـا . افتاده بناميم كه فقط به امور جهاني توجه داشته باشيم         
زد و بـا     مـي اي كه به تـصوير كـشور شـما             آن امور با توجه به لطمه      عرض كنم كه  

بايـد پـيش پـا       ن ،توجه به اين واقعيت كه به نظر من به هيچ روي قابل دفاع نيستند             
  . نبودندهم و در حقيقت پيش پا افتاده يند افتاده به شمار آ

تـرين امـور هـم اگـر          بله البته از اين نظر حق با شماست كه كم اهميـت           : شاه
از سـال   . اسـت صـادق   اي كامـل      جامعهدر مورد   ولي اين   . خوب نباشند بد هستند   

  . شكنجه به كلي در كشور من متوقف شده بود1355
  ...ر دورة پيش از آند: فراست

شـدند، خـواه حقيقـت را         در دورة پيش از آن كـساني كـه شـكنجه مـي            : شاه
شـمار    شدند و انگـشت     و بازجويي مي  شان رو شده بود       دستگفتند و خواه نه،       مي

 . بودند

هـاي خـود را از خـارج          هاي مربوط بـه بـازجويي       زماني كه گزارش  : فراست
 سـال گذشـته در جريـان بـوده          20 يـا    18 شنيديد، شايد توانـستيد آنچـه را در         مي

  .ارزيابي كنيد
  .البته: شاه

  ...دانيد يا شدگان را صدها نفر مي هشما شمار شكنج: فراست
  .شايد اين قدر هم نبودند. حداكثر اين تعداد. آه، بله: شاه

نكته اي كه مايلم به آن اشاره كنم اين است كه البته ما دربارة ارقامي               : فراست
كنيم، ارقام شما     ايد صحبت مي     اعالم كرده و ارقامي كه شما اعالم كرده        كه آيت اهللا  

پاسخ كنم شما در كتاب       بسيار كمتر است و اين را هم بايد اضافه كنم كه تصور مي            
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، ولي البته در اين حوزه يكـي هـم خيلـي            ايد   دربارة اين ارقام سخن گفته     به تاريخ 
  . زياد است
. ر و نگرش ما به تمدن، اين كامالً درست است         از نظر اصول رفتا   . بله بله : شاه

گويند هزارتا،    اول مي . گويند  خواهد مي   موضوع اين است كه آنها هر چه دلشان مي        
ما هرگـز بـيش از سـه هـزار و           . گويند صدهزارتا   گويند، ده هزارتا، بعد مي      بعد مي 

حتـي  . اغلب آنهـا تروريـست بودنـد      . دويست به اصطالح زنداني سياسي نداشتيم     
المللي هم گـاهي از ده هـزار يـا بيـست              المللي مانند سازمان عفو بين      سازماني بين 

  .گفت كه اين ارقام مطلقاً خالف واقع است هزار يا صدهزار زنداني سخن مي
  

***  
شاه از اتهامات مربوط  . گيرد  فراست مچ شاه را در مورد واژة پيش پا افتاده مي          

دادند، بـه سـتوه آمـده         بود به او نسبت مي    ها    به شكنجه و اعمال ناشايستي كه سال      
در دوران رياسـت پـاكروان، شـاه فقـط      . مناسبات او بـا سـاواك رسـمي بـود        . بود

پـس از آنكـه     . پذيرفت   علوي كيا، را به حضور مي      لشكرسرپاكروان و معاون وي،     
كـرد و در       مالقات مـي   يپاكروان در دولت هويدا وزير اطالعات شد، شاه با نصير         

ري كه وي غايب بود حسين فردوست، معاون اول ساواك، را به حـضور              موارد ناد 
 بـود و از فـروردين       ة او ت دوران كودكي و رئـيس دفتـر ويـژ         سذيرفت كه دو  پ مي

 شاه هرگز پرويـز ثـابتي، رئـيس         .شد رئيس سازمان بازرسي شاهنشاهي هم       1352
 اطالعـاتي   او.  سوم ساواك، را كه مسئول امور داخلي بود به حضور نپذيرفت           اداره

هايي ديگـر مثـل       كرد با اطالعات سازمان     را كه از سازماني مثل ساواك دريافت مي       
شـهبانو يكـسره در مـورد       . كـرد   سازمان بازرسي، دفتر ويژه يا شهرباني مقايسه مي       

دهـد بـه او شـكايت         هاي مربوط به اين كه ساواك زندانيان را شـكنجه مـي             شايعه
افـسران امنيتـي بـه او       . آميـز اسـت     ها غلـو    سبتشاه اعتقاد داشت كه اين ن     . كرد  مي
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حقـوق زنـدانيان در برابـر       –ها تعادل برقرار كنند       گفتند كه ناچارند بين اولويت      مي
حقوق دولت و مردم و اينكه آنها بيشتر از ترفندهاي رواني، يا به زبان سازمان سيا                

 و نـه از  كردنـد   ، براي به دست آوردن اطالعات استفاده مـي        اعمال فشار هاي   روش
افزون بر اين بـه او گفتـه بودنـد كـه اغلـب زنـدانياني كـه                  . هاي جسماني   شكنجه

ايـن توضـيحات بـراي      . شدند تروريست بودند و نه مخالف سياسـي         بازجويي مي 
اعليحـضرت منـابع   ": مدتي شهبانو را راضي كـرد و او بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه             

ع شدن از حقيقت برخوردار     اطالعاتي بهتري داشت و از موقعيت بهتري براي مطل        
  12".بود

  
***  

ساواك زماني ايجاد شد كه حزب توده به عنوان نيرويي سياسي رو بـه افـول                
ترين وضعيت خـود       جنبش كمونيسم در ايران در ضعيف      1330در اواخر دهة    . بود
گرايان، دست كم بـراي    چپباگرايان  كنار آمدن مليپس از ، 1340اما در دهة    . بود

رياست جمهوري كنـدي    . ور شد   ها شعله   اي   بار ديگر اميد در دل توده      ،مدتي كوتاه 
گوارا   پيروزي كاسترو در كوبا كه با حضور چه       . به پيروان مصدق جاني تازه بخشيد     

در نتيجـه جبهـة ملـي    . بخش جوانـان شـده بـود        رسيد، الهام   خوشايندتر به نظر مي   
  در. والني داوم نيـاورد   دومي به وجود آمد ولي به عنوان نيرويي سياسي مـدتي طـ            

هـا و رويـارويي كنـدي بـا خروشـچف در              ، بروز ماجراي خليج خوك    1341سال  
وين، و بحران موشكي كوبا اشتياق دولت ايـاالت متحـده را در مـورد دموكراسـي       

، انقالب سفيد شـاه و توانـايي خمينـي در ايجـاد             1342در سال   . جديد فرو نشاند  
لي دوم را مهـار كـرد و باعـث شـد عمـر آن               جنگ خياباني به شكلي مؤثر جبهة م      

جبهه به عنوان نيرويي فعال در داخل ايران، و البته نه در خـارج، تقريبـاً بـه پايـان                    

                                                 
 .1، روي 2، نوار 2001 ژوئن 3مصاحبه با شهبانو فرح، . 12
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ستيز در اياالت متحده و در اروپا، كه نخست        هاي فرهنگ   در آن زمان جنبش   . برسد
به دليل تجربة فرانسه در هندوچين و الجزيـره و سـپس بـه دليـل تجربـة ايـاالت                    

 هـزار   60متحده در ويتنام به هيجان آمـده و جـاني تـازه گرفتـه بودنـد، بـيش از                    
در اين دوره شكوفايي    . دانشجوي ايران در اروپا و امريكا را تحت تأثير قرار دادند          

اقتصادي ايران تركيب اجتماعي دانشجويان ايراني را در حدي چشمگير تغيير داده            
هاي روسـتايي آمـده بودنـد         ك و خانواده  بسياري از آنان كه از شهرهاي كوچ      . بود

تضاد فرهنگـي، دلتنگـي بـراي    . كردند شهرها زندگي مي    ترين كالن   حاال در پيشرفته  
شــهر و ديــار، و تنهــايي دســت بــه دســت هــم دادنــد و آنهــا را بيــشتر پــذيراي  

علم پيچيده و دقيـق ماركسيـسم جـاي خـود را بـه              . هاي آرماني كردند    ايدئولوژي
هـاي   ي داد كه قهرمانان امريكاي التين و امريكاي شمالي و جنبشرؤياهاي رمانتيك 

استالين و خروشچف از ميان رفته و كاسترو        . زدند  دانشجويي اروپا به آنها دامن مي     
خواسـتند آن را بـا    انديـشيدند و مـي    مـي خلقهمه به . و مائو روي كار آمده بودند  
شـدند و راه      نياي عمـل مـي    بايد از دنياي حرف وارد د     . رؤياهاي خود منطبق كنند   

 مـردم آمـادگي داشـتند و فقـط بـه             در ايـن برداشـت     .اين كار جنگ مسلحانه بود    
در همة كشورها جوانان دور هم جمع شده بودند تا آن جرقـه را       . اي نياز بود    جرقه

در اياالت متحده، آلمان، ايتاليا، ژاپن و البته در فرانسه كه دانـشجويان             –ايجاد كنند   
در امريكا، جانـسون، ريـيس جمهـور، بـه اجبـار از             . م را سرنگون كردند   تقريباً نظا 

 كنفدراسـيون دانـشجويان     1347تا سال   . مبارزة انتخاباتي براي دور دوم كنار كشيد      
هاي بركلي،    گرايان رمانتيك بدل شد كه حال و هواي دانشگاه          ايراني به كانون چپ   

و از نظر ايدئولوژيكي و مـالي از        غذيه  كمبريج، مونيخ، بن، لندن و پاريس آنها را ت        
هـاي    در اين دوره برخي از اعضاي آن كنفدراسيون بـا گـروه           . كرد  حمايت مي آنها  

المللي تماس گرفته بودنـد و دسـت كـم يكـي از رهبـران آنهـا بـه                     تروريستي بين 
  .سؤقصد به جان شاه متهم شد



   زندگي و زمانة شاه 718

  
***  

ز هـر جهـت     و ا  ، مطلـع، منطقـي، مـوثر        منـد    فـره   بود پرويز نيكخواه جواني  
 كنگـرة دوم     انتلكتوئل او ستارة .  دانشجويان ايراني در اروپا     سياسي يرهبرشايسته  

 تشكيل و نيز كنگـره      1339كنفدراسيون دانشجويان ايراني در لندن بود كه در بهمن        
  حـزب   انقالبـي  سـازمان  رهبر  سپس او.  يك سال بعد در پاريس برگزار شد       اي كه 
ده كه حزب را بـه سـستي مـتهم و سياسـت              از حزب تو    بريده اي   شاخه  شد، توده

ه هنگام بازديـد  ب 1342نيكخواه، در سال  . كرد   تبليع مي   را تر مبارزة مسلحانه    فعاالنه
ايـن هيئـت از او      . هاي چپگراي دانشجويي با هيئتي چينـي ديـدار كـرد            از سازمان 

دن نيكخواه پس از مراجعت به لن     . دعوت كرد براي آشنايي با كار آنها به چين برود         
ترتيبي داد تا چند تن از دانشجويان به چين بروند و در آنجـا دربـارة مائوئيـسم و                   

در اين ميان، نيكخواه به شماري از شهرهاي اروپايي         . جنگ چريكي آموزش ببينند   
سفر و از دانشجويان دعوت كرد مناسبات خود را با حزب توده قطـع كننـد و راه                  

 13. عمل انقالبي در پيش گيرندمبارزة مسلحانه را به عنوان اصل اولية

باعث آغـاز   هاي او در ايران       فعاليت.  به ايران بازگشت   1343نيكخواه در سال    
 لگوي با سرمشق قراردادن الگوي چين به جاي ا        ها در اروپا شد كه      يك رشته بحث  

 آينـدة   الگـوي كوبـا و الجزايـر بـه جـاي هـر دوي آن كـشورها،           بعـد شوروي و   
زمان او چنـد بـار بـه روسـتاهاي            هم. ز اساس تغيير داد   دانشجويان جناح چپ را ا    

بـه موجـب   . هاي خود را در ايـران بررسـي كنـد      ايران رفت تا امكان اجراي نظريه     
نظرية او ايران براي انقالب آماده بود و با توجه به ساختار اجتمـاعي موجـود، بـه                  

 انقالبي آن   سازمانويژه سرشت دهقانان، اتحاد كارگران و دهقانان، در صورتي كه           

                                                 
؛ حميد 132-133.، صص1990، پاريس، گفتگو با مهدي خانبابا تهراني: حميد شكوكت، نگاهي از درون. 13

  .]از اين پس كوروش الشايي[ 35-35. ، صص1381تهران، نگاهي از درون، گفتگو با كوروش الشايي، شوكت، 
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هـاي    هر چند واكنش  . بودرا شكل دهد و رهبري كند، ابزاري مناسب براي انقالب           
كمي بعـد، هنگـامي     . دهقاناني كه وي با آنها مالقات كرد چندان دلگرم كننده نبود          

، توضـيح داد كـه ايـن        ه بـود  كه نيكخـواه بـه يكـي از هـواداران نظـام بـدل گـشت               
، در آن   امـا . ني وي از نظر ايدئولوژيكي بود     هاي دهقانان دليل اصلي دگرگو      واكنش
 شـايد   "سر نظام قطع كردن   "د كه   يها به اين نتيجه رس       آن واكنش   نيكخواه از  ،زمان

 .راهي ميانبر به رستگاري سياسي باشد

 فـروردين   21نيكخواه را به دليل دست داشتن در سؤقصد بـه جـان شـاه در                
آبادي كه بـه      رضا شمس نژاد،    مي هاش سپهبدبه گفتة    دستگير كردند، هر چند      1344

 14.جان شـاه سؤقـصد كـرده بـود يكـي از اعـضاي سـازمان فـداييان اسـالم بـود                     
آبادي با فردي به نام صمد كامراني آشنا بود كه او هم به نوبة خود با احمـد                    شمس

 نيكخواه بـه  15.منصوري آشنايي داشت كه جزو اعضاي محفل سياسي نيكخواه بود       
 كـه در  تكـذيب كـرد  ي مائوئيست خود را انكار نكرد ولي هنگام محاكمه ايدئولوژ 

او محكوم به اعدام شد ولي شاه او را هم مانند ديگر            . اين توطئه دست داشته است    
. گران عفو كرد و مجازات اعدام او در نهايت به ده سال زندان تخفيف يافت                توطئه

اجـازه را   نيكخواه پيش از بخشودگي درخواست مالقات بـا شـاه را كـرده و ايـن                 
او را در حالتي كه دستبند به دست داشت نزد شاه برده بودنـد و پادشـاه                 . يافته بود 

شـاه  .  دسـتور داده بـود دسـتبندها را بـاز كننـد        و اين وضع را زننده توصيف كرده     
هـاي مـرد جـوان دريافتـه بـود كـه او قاتـل                 بعدها گفت كه با يك نگاه در چـشم        

  16.نيست

                                                 
گران ماروين زونيس و ولي رضا  بنياد مطالعات ايران، تاريخ شفاهي، مصاحبه با سپهبد هاشمي نژاد، مصاحبه. 14

 .2-41. ، صص1989 و آوريل 1982مارس . سي. نصر، واشنگتن دي
15. Amir Taheri, The Unknown Life of the Shah, London, Hutchinson, 1991, pp. 
185-186.  

 .بنياد مطالعات ايران، تاريخ شفاهي، مصاحبه با رضا قطبي، پيشين. 16
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االفالك زنداني بود، برادرش كـه        ر زندان فلك  پس از چند سال كه نيكخواه د      
كرد به جهانگير تفضلي، يكـي از اعـضاي هيئـت امنـاي               در بانك صادرات كار مي    

كنـد بـرادرش از نظـر         بانك و از دوستان علم، وزير دربار، گفت كه احـساس مـي            
او از تفضلي خواست ايـن موضـوع را بررسـي           . ايدئولوژيكي دگرگون شده است   

اين نتيجه رسيد كه نيكخواه براستي تغيير كرده است، ببيند آيا امكـان             كند و اگر به     
تفضلي اين موضوع را با علم و معاون وي        . تجديدنظر در مورد او وجود دارد يا نه       

هـايش،    باهري هم مانند تني چند از دوستان علم و نوچـه          . باهري در ميان گذاشت   
هـاي    ي نـسبت بـه جنـبش      سابقة كمونيست بودن داشت و در نتيجه از نظر سياسـ          

باهري مطالبي در مورد انقالب سـفيد و از جملـه          . گرا احساس همدلي داشت     چپ
اي   دربارة اصالحات ارضي براي نيكخـواه فرسـتاد، و از نيكخـواه خواسـت مقالـه               

اي در تأييد اصـالحات ارضـي تقـديم و            نيكخواه مقاله . دربارة يكي از آنها بنويسد    
 برسد مشروط بـر اينكـه هـيچ بخـشي از آن تغييـر               موافقت كرد آن مقاله به چاپ     

متفكـري  "اي نوشـت و در آن مقدمـه نيكخـواه را              باهري بر آن مقاله مقدمه    . نكند
يكـي از دو روزنامـة معتبـر عـصر آن دوره، آن مقالـه را                كيهان،  خواند و    "مستقل

پس از آن نيكخواه چند سخنراني اثرگذار در تلويزيون كـرد و در پـي               . منتشر كرد 
نيكخـواه پـس از بيـرون آمـدن از     .  كردموافقت آزادي او  باها ساواك  آن سخنراني 

گر سياسي در سازمان راديو و تلويزيون ملي          زندان تصميم گرفت در سمت تحليل     
سپاه  براي سازماندهي دوبارة سه       كه او طرحي را  . ايران با رضا قطبي همكاري كند     

  انقالب سـفيد  اخالقي ابي به هدف  براي دستي ) رويجآموزش، بهداشت و ت   (انقالب  
شاه چنان از اين طرح او خوشش آمد كـه          .  بود به باهري ارائه داد     كرده تدوين   شاه

كه باهري در سمت دبير كل حـزب رسـتاخيز، جانـشين            اني  ، زم 1356در تابستان   
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آموزگار شد، به باهري توصيه كرد از نظر مشورتي نيكخواه بـراي ايـن سـازمان و                 
  17.ستفاده كندساماندهي حزب ا

سخنان دليرانة نيكخواه در دادگاه و سپس حبس او در زنداني كه به خشونت              
شهرت داشت او را در نظر كنفدراسيون دانشجويان در اروپا و ايـاالت متحـده بـه                 

زنداني شدن او كنفدراسيون را برانگيخت تا به دفاع شـديدتر از            . قهرماني بدل كرد  
 برهه از زمان ممكـن بـود بـه مخالفـت بـا رژيـم                او و ديگراني بپردازد كه در اين      

كنفدراسيون معتقد بـود كـه حكـم بـه نـسبت سـبك بـراي                . مشروطه متهم شوند  
 اسناد ايرانـي مؤيـد ايـن ادعـا          18.نيكخواه نتيجة تبليغات سياسي اين سازمان است      

ترديد اين رخداد به كنفدراسيون نيـروي بيـشتري بخـشيد و آن     نيست، هر چند بي  
گـراي    هاي سياسي ليبرال و چـپ       تر با گروه    به برقراري مناسبات نزديك   سازمان را   

. هاي دانشجويان بـه ديـوار بـود         تصوير نيكخواه در اغلب خانه    . غرب تشويق كرد  
 و بـه منظـور      ]حـزب تـوده   [مان انقالبي   ززماني كه از طرف سا    ": گفت  الشايي مي 

كـس نيكخـواه را بـه       سازماندهي كردها براي مبارزة مسلحانه در كردستان بودم، ع        
هـاي   ون به انتقاد از نظريـه يزماني كه نيكخواه در تلويزاما  19".ديوار اتاقم زده بودم   

خود پرداخت و از دانشجويان خواست با شاه مبارزه نكنند و تالش بـراي توسـعة                
هـاي     نظريـه  دانـشجويان مبـارز   . ايران را بياغازند، اين دوران خوش بـه سـر آمـد           

نجة جسمي و روحي بـراي توجيـه تغييـر افكـار نيكخـواه              گوناگوني در مورد شك   
  .نظير جنبش دانشجويي نبود  نيكخواه ديگر قهرمان بيكردند، امامطرح 

الشـايي از   . كوروش الشايي هـم از مقـام رهبـر بـه مقـام خـائن تنـزل كـرد                  
كردند و هيچ دليل خاصي براي مخالفـت بـا            اي بود كه براي دولت كار مي        خانواده

                                                 
گر شيرين سميعي، پاريس، دسامبر  بنياد مطالعات تاريخ شفاهي ايران، مصاحبه با محمد باهري، مصاحبه. 14

 . روي الف59نوار . 1984، مارس 1983

 .295. الشايي،  پيشين، ص. 18

 .همان. 19
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 تـا اوائـل     1320كرد و از دهـة        پدرش در وزارت كشور كار مي     . اشترژيم شاه ند  
در دبيرستان او هوادار شـاه      . اندار بود فرمهاي نه چندان بزرگ        در استان  1330دهة  

در اواخر  . پس از سقوط مصدق او فقط هوادار مصدق بود        . و همچنين مصدق بود   
 رفتـه رفتـه بـه       ،كـرد مي   در آلمان در رشتة پزشكي تحصيل        ، زماني كه  1330دهة  
زماني كه  .  مجذوب پرويز نيكخواه شد    1340متمايل و سرانجام در اوائل دهة         چپ

نيكخواه سازمان انقالبي حزب توده را بر اساس افكار مائوئيستي مبـارزة مـسلحانه           
او به يكي از رهبران اين جنبش بدل شـد و        . پي نهاد، الشايي هم به وي ملحق شد       

دئولوژيكي و عملي آموزش ديـد، سـپس بـراي جـذب            چند بار در چين از نظر اي      
كردها به ايران رفت، به اروپا برگـشت و دوبـاره بـه ايـران رفـت، تـا اينكـه او را                       

هايش يـا     در آن زمان ديگر در مورد درست بودن نظريه        . شناسايي و دستگير كردند   
  . مؤثر بودن اعمالش از نظر سياسي ترديدهايي جدي پيدا كرده بود

هـاي    ي بـر مـسئلة شـهادت در جنـبش         ئشايي در اين زمينه پرتو    گفتگوهاي ال 
يركگارد شروع كرده و به ماركس، لنين         او از نيچه و كي    . افكند  انقالبي غيرديني مي  

و مائو رسيده بود و سرانجام كارش به تالش براي آموختن از دهقانان در دوبـي و                 
اگـر فكـر و     ":  گفت ها پس از انقالب به مخاطبش       او سال . كردستان ختم شده بود   

 20".مانـد   ي يادگيري بـاقي نمـي     اذكر شما عمل و اقدام باشد، ديگر زمان زيادي بر         
كـامالً  ساده، غيرعالمانه، ولـي     : هاي مائو گرفته بود     اين درسي بود كه او از آموزش      

اي كه هر گام به گام بعدي منتهي شـود، گـويي سرنوشـت چنـين                  انقالبي به گونه  
ه در آغاز او تصور مي كرد كه گـروهش توانـايي بـسياري     تاز 21.مقرر داشته است

تعـاليم  . دارد زيرا اعضاي آن در چين، كوبا و فلسطين آموزش نظامي ديـده بودنـد              
اي نيمه فئودال و نيمـه اسـتعماري          مائو باعث شده بود او باور كند كه ايران جامعه         
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راه انقالبـي   اي كمونيـست و آرمـاني را از           است كه آمادگي تبديل شدن به جامعـه       
ولي مردم ايران نه شباهتي به ايـن تـصوير داشـتند و نـه بـه آن       . آميز دارد   خشونت

داشتند كه الشايي بـه سـختي آن را           دادند؛ آنها واقعيتي را عرضه مي       پاسخ مثبت مي  
هاي ايالت فـارس، كـه بـه           براي مثال بهمن قشقايي، از ساللة خان       22.كرد  درك مي 

، بـه قيـام ايـل قـشقايي عليـه           د ايدئولوژيكي داشت  شور و شوق تعه   گفتة الشايي   
 "جنـوب شـورش   "را  اصالحات ارضي پيوسته بود كه خودش و كنفدراسـيون آن           

 و بهمـن را     ، شورش ناكام مانـد    ، اين ناآرامي ها به جايي نرسيد      اما .نام نهاده بودند  
 دستگير و پس از محاكمه در آبان همان سال اعـدام كردنـد              1343 فروردين   26در  
 23.كه به مرگ پنج ژاندارم انجاميده بـود       اي را به عهده داشت        ي حمله يرا او رهبر  ز

هاي ايالت و زمينداران بزرگ به اميد بسيج كردن           طرح مبارزه با شاه به كمك خان      
آن از چـشم انقالبيـان      طنـز   دهقانان و كارگران عجيب به نظر مي رسيد، هر چنـد            

به هنگام سفر به كردستان عراق و ايران، با         كمي بعد، الشايي    . توده پنهان مانده بود   
عراق و دوبـي    فعاليت در    مدتي   او پس از  . تفاوتي گستردة روستاييان روبرو شد      بي
 بـه    را  انقالبـي   و پس از آن به تهران بازگشت تا رهبري جنـبش            شد هسپار اروپا ر

تهـران او   در  .  بـود   كرده تغيير از نظر ايدئولوژيكي     اما تا اين رمان   .  كند منتقل ايران
 البته كساني   24".ريشه در اين اجتماع ندارند    "به اين نتيجه رسيد كه او و دوستانش         

او بعدها  . كه ايدئولوژي مشتركي با او داشتند حاضر به پذيرش اين واقعيت نبودند           
كردن اين موضوع با آنهـا       مطرح   25.بردند  ه سر مي   ب "انكار"حالت  گفت كه آنها در     

 را  "بدبينانـه " زيـرا ايـن جنـبش هـيچ گونـه انتقـاد              هم در آن موقع عملـي نبـود       
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 در  26".آورد  نشانة قطعي فـساد ايـدئولوژيك بـه شـمار مـي           "پذيرفت و آن را       نمي
تهــران مبــارزة انقالبــي او محــدود شــد بــه آمــوزش تــاريخ و فلــسفه بــه دختــر  

ايـن سـئوال    .  در مورد عقالني بودن اقداماتش به ترديد افتاد        كم كم . اش  صاحبخانه
 آيا ارزش دارد براي برافـروختن آتـش انقـالب بميـرد؟ بـا                كه  او مطرح شد   براي

كه سازمان را به بـازنگري راهبردهـا و          را آغاز كرد      تحليلي اي  نوشتهوجود اين، او    
هايش دعوت مي كرد؛ در زمان دستگيري وي اين مقالة ناتمـام بـه دسـت                  رهيافت

  .ساواك افتاد
  

بـه  . دهد با شـرح سـاواك فـرق دارد        شرحي كه الشايي از دستگيري خود مي      
اش از او يـاد       زاده، يكـي از عوامـل سـاواك كـه الشـايي در مـصاحبه                گفتة حسين 

زاده با تظاهر به اينكه نيـاز بـه تزريـق     كند، الشايي زماني دستگير شد كه حسين   مي
به ظاهر كوروش نهاوندي، دوستي انقالبي كه دستگير شده         . دارد به مطب او رفت    

او موافقـت كـرده بـود كـه بـا        .  الزم را در اختيار ساواك گذاشته بود       بود اطالعات 
اي بـه      واقعـاً گلولـه    اوعمليات فـرار    سازي براي     صحنهساواك همكاري كند و در      

ه  فهميـد   كـه  الشايي. يكي از بازوانش شليك كردند تا اين فرار واقعي به نظر رسد           
اومت در برابر دستگيري هـيچ      اند براي پنهانكاري يا مق       كه او را شناسايي كرده     بود

بـه او   روايـت   سپس او را براي بازجويي بردنـد و بـه موجـب ايـن               . تالشي نكرد 
 در شـرحي كـه      27.فشارهايي رواني وارد آوردند ولي شكنجة جسمي در ميان نبود         

دهد او را در خيابان و پس از آنكه براي يافتن آپارتماني به چنـد بنگـاه                   الشايي مي 
در زندان اوين پس از هر سـئوالي بـه          . ه بود، دستگير كردند   معامالت ملكي سر زد   

. گران مشهور او را تازيانـه زده بـود          صورت او كشيده زده بودند و يكي از شكنجه        
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ولـي  . دانند او كيست ولي هرگز نامش را نبرده بودنـد           بازجويان گفته بودند كه مي    
 داوطلبانـه خـودش را      زدند اصرار داشتند كه او      آنها همان طور كه به او كشيده مي       

داننـد و بـه       الشايي به اين نتيجه رسيد كه آنها هويت واقعي او را نمي           . معرفي كند 
د اشرف، يكي از اعضاي فداييان خلق يعني گـروه          يكنند كه او حم     اشتباه تصور مي  

. ماركسيستي ديگري است كه آن گروه هم درگير حمالت مسلحانه عليه رژيم بـود        
او را سه يا چهار روز شكنجه دادند تا اينكه هويت خود را فاش كرد و پـس از آن             

. الشايي قبول ندارد كـه نهاونـدي بـه او خيانـت كـرده اسـت               . شكنجه پايان يافت  
اين را هم قبول ندارم كه آنهـا      . ليلي نداشت كه مرا لو دهد و ديگران را لو ندهد          د"

دانستند من كي هستم و وقتـي هـم            آنها درست نمي   .زدند  ميبه داليل تاكتيكي مرا     
  28".كه خودم را معرفي كردم ديگر مرا نزدند

  
ون شود باور كرد كه نهاوندي، كه اجازه يافته بـود از زنـدان بيـر                به سختي مي  

رود تا در مورد افرادي چون الشايي اطالعاتي بدهد، ايـن اطالعـات را در اختيـار                 
اي   تر اينكه امتناع او از اين كـار بـه او لطمـه              ساواك نگذاشته باشد، و از آن عجيب      

به هر حال، نكتة مهم اين است كه الشايي به اين نتيجه رسيده بـود كـه     . نزده باشد 
آميـز از اروپـا بـه ايـران           بي را به شكلي موفقيـت     امكان ندارد رهبري جنبشي انقال    

 پايـه    براي اينكه چنين جنبشي موفق شود بايـد در داخـل كـشور             ، بلكه منتقل كرد 
الشايي پس از دستگيري به اين فكر افتاد كه آيا امكـان دارد             .  گسترش يابد  گيرد و 

اهر با ارتكاب خودكشي يا كشته شدن زير شكنجه به شهيدي بدل شود و با اين ظ               
قهرمانانه به كيش انقالبي كمك كند يا اينكه بايد حقيقت را بگويد و به اين ترتيب                

  او هم مانند نيكخـواه و چنـد تـن ديگـر            29.از اينكه شريك دروغ شود سر باز زند       
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پنداشـت و حـاال بـه ايـن نتيجـه              كه زماني حقيقت مي     را  باورهايي تصميم گرفت 
  . كشدچالشاند، به  رسيده بود كه نادرست بوده

  
 خـواهرش در دربـار شاهنـشاهي      . الشايي به اندازة نيكخواه در زنـدان نمانـد        

كـشيد    رئيس تشريفات بود، و به محض اينكه او دست از اعتقادات انقالبـي خـود     
. خواهرش توانست با توسـل بـه علـم، وزيـر دربـار، آزادي او را سـرعت بخـشد                   

 علـي رضـايي، يكـي از        الشايي پس از رهايي از زندان در آغـاز بـه همكـاري بـا              
داران بزرگ ايران، پرداخت و سمت مديريت يك شركت بـزرگ فـوالد را                كارخانه

سپس به لژيون خدمتگذاران بشر پيوست، كه ايران آن را در برابـر             . به عهده گرفت  
لژيون خدمتگذاران بشر در پي پيشنهاد شاه در        . سپاه صلح امريكا تأسيس كرده بود     

افتخاري خود   هنگامي كه شاه دكتراي      ،1347 خرداد   23يخ  دانشگاه هاروارد در تار   
هاي   ريشه": شاه در آن مراسم گفت    . تشكيل شد  ، كرد  مي را از آن دانشگاه دريافت    

ناماليماتي كه دنيـاي معاصـر مـا را احاطـه كـرده اسـت در محروميـت، تعـصب،                    
از آنها  تبعيض، فقر، گرسنگي، ناداني و سركوبي است كه افراد بشر در سراسر دنيا              

امروز در شمال، جنوب، شرق و غرب صدها ميليـون نفـر در انتظـار               . برند  رنج مي 
بـه همـين دليـل اسـت كـه مـن            . اند تا درد آنها را التيام بخـشد         دستي ياري دهنده  

كنم كه در آن افـرادي        المللي را توصيه مي      بين "سپاه خدمات بشردوستانه  "تأسيس  
اقتصادي بخشي از زندگي    - طبقات اجتماعي  ها و   از تمام كشورها، نژادها، جنسيت    

، 1343چهار سال پـيش از آن،    30".كنند خود را وقف اين خدمات بشردوستانه مي
شاه توصيه كرده بود كه هر كشور بـه انـدازة هزينـة يـك روز ارتـش خـود را در                      

در آن  . سـوادي در دنيـا شـود        كن كردن بـي     اختيار صندوقي بگذارد تا صرف ريشه     
آن طرح استقبال كردند ولي هيچ كشوري، جز ايـران، كـاري در ايـن               زمان همه از    
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اين پيشنهاد هم فقط به ايران محدود شد و علم، رئـيس دربـار، بـراي                . زمينه نكرد 
اعالم تأسيس اين سازمان، شمار زيادي از افراد را به ميهماني بزرگي دعـوت كـرد                

 گيرد،  ي دارد شكل مي   كه به گفتة باهري، مردم با اين فكر كه جنبش سياسي جديد           
ولي نـه   فردي اديب ، علم دوست خود رسول پرويزي31.دسته دسته وارد آن شدند  

ديري نگذشت كه معلـوم شـد       . رياست اين سازمان گماشت   پرتالش، را به    چندان  
باهري الشايي را   . داردخون جوان و تازه     اين سازمان جديد براي راه افتادن نياز به         

 خوانـده و از آنهـا       "ضـد انقـالب   "  همكاران قديمش را   در تلويزيون ديده بود كه    
باهري از علم پرسيد آيـا  . انتقاد كرده بود و اين كار خيلي بر باهري اثر گذاشته بود   

شود الشايي را براي كار در اين طرح به عنوان دبير كل استخدام كننـد يـا اگـر                     مي
ت اين سـمت را     دهد خود باهري مايل اس      مالحظات سياسي اجازة اين كار را نمي      

كنـد، بـه معاونـت خـويش برگمـارد و            بپذيرد و الشايي را كه خودش ضمانت مي       
هـا را بـا شـاه در ميـان            ايـن گزينـه   . سامان دادن اين سازمان را به عهدة او بگذارد        

گذاشتند و به گفتة باهري شاه اصرار كرد كه الشايي به سمت دبير كلـي منـصوب                 
ي رئيس سازماني شد كه شاه رياسـت افتخـاري    به اين ترتيب آن فرد انقالب  32.شود

كمي بعد  ،  33به گفتة باهري  . آن را به عهده داشت و علم رئيس هيئت امناي آن بود           
شاه الشايي را به حضور پذيرفت و به خاطر اين كه كـارش را خـوب انجـام داده                   

  .شد  به ندرت نصيب كسي ميي كه"افتخار"كرد،  است از او تقدير 
  

***  
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اي از جنبش چپ اروپا بودند كـه در نيمـة             شايي نمايندگان جنبه  نيكخواه و ال  
جنبش چپ پس از جنگ در اروپا       .  پختگي پيدا كرد   1350 و اوائل دهة     1340دهة  

بر اساس ماركسيسم علمي و يا در قالب سوسيال دموكراسي يا در قالب كمونيـسم             
نـبش چـپ و     هر يك از اين تجليات خود يا ديگري را بخـشي از ج            . لنينيستي بود 

هـاي سياسـي و ايـدئولوژيكي غيـر چـپ             هـا و جنـبش      ها، گروه   متمايز از سازمان  
گرايي كه    چپ.  از ميان رفت   1340اين اعتقاد راسخ تا حدود ميانة دهة        . دانست  مي

اي اروپايي بود در اين دوره در حدي چشمگير تحت تأثير             تا آن زمان بيشتر پديده    
هـاي سياسـي      هاي روشنفكري و دلبستگي     وهتشكيل گر .  امريكا قرار گرفت   شرايط

مـين، و     گوارا، هوشـي    چه. رفته رفته حزب و ايدئولوژي مسلط را از رونق انداخت         
حتي جون بائز به اندازة ماركس و لنين و گاهي بيش از آنها اهميـت و برجـستگي                  

جالب است كه يوشكا فيشر، رهبر سوسيال دموكرات آلمان، پـذيرفت           . پيدا كردند 
ويتنـام و الجزايـر     اينـك    34. است گذاشته تأثير   بر او  بيش از ماركس     ديالن باب   كه

مفاهيم پيشرفت داشـت    . گذاشتند  بيش از استالينگراد بر روشنفكران جوان تأثير مي       
در گذشته پيـشرفت بـا رشـد،        . دش  جور ديگري تعريف مي   موفقيت  . كرد  تغيير مي 

 ،، محـيط زيـست    ياي فرد  در اين دوره فض    ؛ساخت و ساز و توسعه در ارتباط بود       
ها ديگـر بـه انـدازة نيـت و       نتيجه.  مد روز شده بود     "كوچك زيباست "، و   عدالت

 شـده  و مبـارزة       تجريـد  ذهنـي    تجـارب  درمناسبات قدرت   . اراده اهميت نداشت  
ي آرمـان . مسلحانه در ذات خود به ارزشي جدا از اوضاع و احوال بـدل شـده بـود                

ود كه مبارزان در حد زيادي به اقدامات دولـت          رمانتيك مبارزه باعث شده ب      سازي
. اعتنا باشند و اين مهم نبود كه موضوع اين مبارزه اياالت متحده باشد يـا ايـران                  بي

در اياالت متحـده    كه  توانستند دانشجوياني را      هيچ اقدامي نمي  از راه   شاه و دولتش    
نشجويان، كـه حـاال و   بسياري از آن دا. ندنكردند، آرام ك    يا اروپا با آنها مخالفت مي     

                                                 
34. Andrei S. Markovits, "The European and American Left since 1945," Dissent, 
Winter 2005. 
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مهـدي  . در آغاز قرن بيست و يكم ميانسال هستند، هم ايـن نكتـه را قبـول دارنـد                 
خانبابا تهرانـي، يكـي از رهبـران و پيشكـسوتان كنفدراسـيون، هـم ايـن نكتـه را                    

 اين پذيرش با توصـيف وي        نزد او  پذيرد هر چند بر خالف نيكخواه و الشايي،         مي
هــاي   در پاســخ بــه پرســشي دربــارة ديــدگاهنچــه، چنااز گذشــته مغــايرتي نــدارد

 :گويد  شاه، مي"اصالحات"دربارة كنفدراسيون 
 

هاي وافعـي     جنبش دانشجويي كم كم از واقعيات جامعة ايراني و موضوع         به نظر من    
اين جنبش تصويري متحجر از فقر داشت كه از دورة احمد شاه و رضاشـاه بـه                 . دور افتاد 

شاورزان در بلوچستان كه، همان گونه كـه در مقالـة روزنامـة             جا مانده بود، تصويري از ك     
در . خوردنـد    ترسيم شده بود، هستة خرما مي      ]از انقالب  [ سال قبل  30 در حدود    اطالعات

براي مثال ما معتقـد بـوديم كـه         . ذهن ما امكان تركيب اصالحات و انقالب وجود نداشت        
هايي بورژوا بدل  د كه آنها را به عروسكشاه با پذيرفتن آزادي زنان در واقع به دنبال آن بو       

كرديم كه وقتي مـردان آزاد نيـستند چطـور ممكـن اسـت زنـان آزاد                كند و ما استدالل مي    
راند  ها ناخودآگاه ما را به سوي اتحاد با خميني و منتظري پيش مي        باشند؟ اين گونه تحليل   

 كـرده بـود خـوب       و نه به سوي موضعي كه بگوييم حتي اين حقوق تصنعي كه شاه اعطا             
كنفدراسيون سازماني بـود كـه بـر        . هستند ولي كافي نيستند؛ و ما بايد جلوتر از اين برويم          

دار تعلق نداشـتند كـه    اعضاي كنفدراسيون به سازماني ريشه... پاية انكار مطلق بنا شده بود     
رايـاني  گ  آنها، اول و بيش از همه، آرمـان       . هاي انقالبي عميق باشد     به شدت خواستار برنامه   
هاي اجتماعي طغيان كرده بودند و تصويري كه از دشمن در ذهـن               بودند كه عليه نابرابري   
ترسيديم كه    شناختند و ما از اين مي       آنها ايران را به هيچ وجه نمي      ... داشتند تصوير شاه بود   

اگر موضوع اصالحات به صورتي جدي مطرح شود، آن تصوير دشمن از ذهن اعضا محو               
  35. بوديم" خشك مغزگرا والگو" روشنفكري ما به زبان. شود

  

                                                 
. ، صص1990گفتگوهايي با خانبابا تهراني، پاريس نگاهي از درون به جنبش چپ ايران، حميد شوكت، . 35

340-338. 
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 از جملـه مـوارد هژيـر،        _اغلب ترورها و سؤقـصدهاي نافرجـام در ايـران           
 كار بنيادگرايان اسالمي و اغلب كـار گـروه          –آرا، فاطمي، عال، منصور و شاه         رزم

ـ  يـان  چپگرا نزديك رابطهبه دليل   بيشتر  البته ساواك،   . فداييان اسالم بود    غـرب،   ا ب
بنابراين روگرداني نيكخواه و الشـايي بـراي        .  از همه، نگران جنبش چپ بود      بيش

آمد، هر چنـد، در نهايـت، تـا آنجـا كـه بـه                 ساواك پيروزي بزرگي به حساب مي     
شـد، آن روگردانـي بيـشتر         جنبش دانشجويي در اروپا و اياالت متحده مربوط مي        
 از حمايـت   ها  جنبشاين. حالت نمادين داشت و در عمل چندان تأثير گذار نبود

فراوان مالي، رواني و استراتژيك برخوردار بودند و مبارزات كوبا، ويتنام، الجزاير،            
كـرد كـه اجـازه      ايجاد مـي اعضاامريكاي التين چنان شور و شوقي در        فلسطين و   

شـان تـأثير       آنهـا در رونـد فعاليـت        برخـي از   گاه  متعارف گاه و بي    داد رفتار نا    نمي
ها داشت، كـه در       ر رژيم شاه تمايلي به گفتگو با اين گونه جنبش         حتي اگ  .بگذارد

بنـابراين انتقـاد از     . واقع نداشت، به هيچ رو امكان چنين گفتگويي در ميـان نبـود            
رژيم حالتي سوررئاليستي پيدا كرد يعني به نحـوة برخـورد كلـي و منـسجمي در                 

ة افـزايش قابليـت      در زمينـ   هاي خود شاه و دولت       تالش كهمقابله با شاه بدل شد      
اقتصادي، نظامي و ديپلماتيك نه تنها به منظـور بـه چـالش كـشيدن غـرب بلكـه                   

 موضـع گيـري    شاه براي اين  . زد   به آن دامن مي    ،همچنين براي رويارويي با شرق    
 و غالباّ براي آن توجيهي علّت و معلولي مي جـست  اهميتي بيش از حد قائل بود،    

افزايش انتقادها از او و رژيمش در هر بـاري          د  مثل مور  كه احتماالّ وجود نداشت،   
خواست بهاي نفت را افزايش دهد يا هر وقت كه غـرب را بـه دخالـت در        كه مي 

مـي ديـد     بيهوده    را   در نتيجه گفتگو  . كرد  توسعة اقتصادي يا نظامي ايران متهم مي      
ع اين گونه گفتگو بر كساني كه  در واقـ         هم   در بهترين حالت      مي انديشيد كه   زيرا

كـه  هـم     نكتـه  ايـن . گذاشت  ، تأثيري نمي  مسلط بر باورها و اعمال خويش نبودند      
، بـه همـان     هاي ايراني نداشـتند     گرا داد و ستد سياسي واقعي با توده         مخالفان چپ 
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 به ابزار ترور    آسان، به ويژه چپ گرايان،      مخالفانبرداشت  اين   رد. اندازه مهم بود  
كرد و نظريه و كاربرد مبارزة مسلحانه         مي كه ساواك تبليغ     مفهوميشدند،  مي  بدل  

  .داشت مي  آن را زنده نگه
*** 

 مبـارزة مـسلحانه     نمايندگانترين     فعال 1350 دهة    در  و 1340در اواخر دهة    
 كـه بـه     ، بودنـد  در داخل ايران مجاهدين خلق و فداييان خلق، دو سازمان انقالبي          

 هـم از نظـر تـاكتيكي       تحول ساواك هم از نظر استراتژيكي و         برطرز چشمگيري   
هـا مبـارزة مـسلحانه، اقـدامات زيرزمينـي و              هر دوي ايـن سـازمان      .تأثيرگذاشتند

 مجاهدين به ويژه از نظـر برقـراري ارتبـاط بـين             را تبليغ مي كردند، اما    تروريسم  
  . بودندموثرماركسيسم و اسالم جالب و 

  
رورت ضـ  –نظرية فداييان در قالب مبارزة چريكـي در دو جـزوه بيـان شـد            

 كـه   -تاكتيكمبارزة مسلحانه هم استراتژي، هم      و  مبارزة مسلحانه و رد تئوري بقا       
ايـن دو رهبـر اظهـار       . امير پرويز پويان و مسعود احمدزاده آنها را نوشـته بودنـد           

داشتند كه شكست حزب توده و قدرت روزافزون رژيم باعث نـابودي جـنش                مي
هـا از     بـسيج تـوده   .  نـدارد   اعتبار ش ديگر در ميان تودة مردم     اين جنب  و   چپ شده 

 جنـبش چـپ تنهـا از راه از خـود گذشـتگي و               ممكن نيـست و   هاي معمولي     راه
بـه ايـن    . تواند به اعتبار مورد نياز براي كسب احترام مردم دست يابد            جانبازي مي 
بـراي ايـن كـار،      .  به مردم نشان داده شود كه رژيم متزلزل است         استمنظور الزم   

در صورت  . رند كه مثل ماهي در آب، در ميان مردم بلولند         يگ  يد فرا   افراد انقالبي با  
آميـز    ها ناگزير به واكنش خـشونت       مبارزة مسلحانه، رژيم براي مقابله با تروريست      

برنـدة آرمـان    به اين ترتيب خود رژيم به بهتـرين عامـل پـيش           . دوش  عليه مردم مي  
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كرد كـه خـود ايـن     اهد خو رژيم كاري را براي جنبش چپ   .رددگ انقالبي بدل مي  
  .ردجنبش توانايي انجامش را ندا

  
هاي پلـيس     ها دستبرد زدند، به پاسگاه      ، فداييان به بانك   بر اساس اين استدالل   

اما تمثيل مائوئيستي مـاهي     . و ژاندارمري حمله كردند، و مأموران امنيتي را كشتند        
انـدارمري حملـه     به چند پاسگاه ژ    فدائياندر سياهكل   . در آب هرگز تحقق نيافت    

آنهـا بعـدها اظهـار      . كردند اما به كمك مردم محلي شناسـايي و سـركوب شـدند            
شان به هيچ رو پيروزي نظامي نبوده است بلكه اين بوده است كه             داشتند كه هدف  

پـذير   اگر چنين بود، آنها موفق نشدند آسيب    . موقعيت متزلزل رژيم را نشان بدهند     
وانستند اعتبار از خود گذشتگي و جانبازي را بـه          بودن دولت را نشان دهند بلكه ت      

سـياهكل آنهـا را بـه قهرمانـاني         . شود ثابـت كننـد      عنوان اصلي كه ماية اعتبار مي     
با وجود اين،   . رمانتيك در ميان برخي از جوانان در داخل و خارج ايران بدل كرد            

   36. سازمان فداييان تقريباً در عمل ديگر وجود نداشت1355تاسال 
 
محمــد – شــش تــن از دانــشجويان ســابق دانــشگاه تهــران  1344ال  ســدر
فـام، علـي اصـغر        نژاد، سعيد محسن، محمـد عـسگرزاده، رسـول مـشگين            حنيف
باورهـاي  .  سازمان مجاهدين خلق را سازمان دادند      -زادگان، و احمد رضايي     بديع

 "مبـارزه چيـست؟   " اولية مجاهدين در نخستين بيانية ايدئولوژيكي آنها با عنـوان   
هدف راهبردي آنها در مرحلة نخست مبارزه آموزش دادن افرادي بود           . آمده است 

 امپرياليسم جهانخوار به    ،ترين دشمن   مهم. كه در آينده توانايي رهبري داشته باشند      
امپرياليسم ذاتاً اسـتثمارگر بـود؛ بنـابراين، هـيچ گونـه            . رهبري اياالت متحده بود   

پـذير نبـود؛      هاي ستمديدة جهان امكـان       و توده  ها  مناسبات انساني بين امپرياليست   
                                                 

36. See The New Left in Contemporary Iran, Series on Contemporary Iran, No. 5, 
The Foundation for Constitutional Government in Iran, Washington, DC, 
September, 1985, pp. 8-11.   
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به هر حال، خبر خـوش      . بخش  هاي رهايي   ممكن يا بندگي بود يا جنگ     رابطة  تنها  
پـذير     و هم از داخل و هم از خارج آسـيب          "ببري كاغذي "اين بود كه امپرياليسم     

 پردازي خـود را، بـه ويـژه در          در اين رساله آمده بود كه مجاهدين كار نظريه        . بود
تنهـا  آنها  . شرط موفقيت بود    ، و اين پيش   هندد   انجام مي   با دقت  قلمرو ايدئولوژي، 

آنها مسلح به   . زدند  كردند دست به اقدامات قهرمانانه مي       زماني كه آمادگي پيدا مي    
آنها باانضباط، پنهـاني و     . كردند  نظريه و شناخت انقالبي به داخل مردم رسوخ مي        

 .  كردند اي عمل مي حرفه

  
، نوشتة احمد رضـايي     سيماي يك مسلمان  اي به نام       نگذشت كه جزوه   ديري

-هاي ماركسيـست    رضايي در اين جزوه وجوه تشابه انديشه      . مكمل مائوئيسم شد  
هـايي از قـرآن       در اين جزوه آيه   . كند  مطرح مي اسالمي را   -لنينيستي و متون شيعي   

نـسجم بـوده و بـا       آميز و م    برگزيده و نقل شده تا نشان دهد كه جامعة اوليه صلح          
رضـايي  . هاي متخاصم بدل شده است      ظهور مالكيت خصوصي به طبقات و ملت      

 و از مـسلمانان تحـت       رداي بدون طبقـه را در نظـر دا          نوشت قرآن استقرار جامعه   
جامعة . امام حسين الگو بود   . ستم خواست براي دستيابي به آن جامعه مبارزه كنند        

 بـود كـه در آن عـدالت الهـي برقـرار      طبقه همان جامعة موعود حضرت مهدي    بي
هـر كـس بـه قـدر        "اي توحيدي كه همه چيز در آن فراوان بـود و              شد، جامعه   مي

 در چنـين    ".بـرد   رسـاند و بـه قـدر نيـازش از آن بهـره مـي                توانش به آن مدد مي    
شود، و نه اثـري       اي نه اثري از استثمار فردي از جانب فردي ديگر ديده مي             جامعه

براي رسـيدن بـه     . ، اقتصادي و قومي يا كشمكش بين افراد بشر        از تضاد اجتماعي  
 كـه  ،اي بايد جنگي سراسري عليه تمام اسـتثماركنندگان و سـتمگران          چنين جامعه 

  .، آغاز شودرهبري آنها در اين دوره از تاريخ با اياالت متحدة امريكاست
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 د مـي   تأكي كادرها مجاهدين بر آموزش   اين ايدئولوژي،    اندنبه موازات گستر  
از ميان جواناني كه بـراي اقـدامات تروريـستي و زيرزمينـي             در اين راستا    . كردند

هـدف از  . گزيدنـد  مي شدند، افرادي را به اين منظور بر    مناسب تشخيص داده مي   
هاي راهنما، اين بود كه افرادي ايثارگر به وجود آورنـد             آموزش، بر اساس دفترچه   
ق، نحوة تفكر انفـرادي، دوسـتي و ديگـر          خانواده، عش –كه بتوانند همه چيز خود      

هـاي    اردوگـاه  آن دسـته از      رهبران در .  را فداي آرمان كنند    -هاي بورژوا   وابستگي
ديدند كه پس از جنگ اعـراب و          نظامي مي   هاي تروريستي و شبه     فلسطين آموزش 
در اردن، لبنان، سوريه و ليبي  مثل قارچ سبز شده           ) 1967 (1346اسرائيل در سال    

 نفـر   16 در حالي كه در اين سال شمار اعضاي مجاهـدين بـه سـختي بـه                  .بودند
 اعـضا    نفر عضو گرفتند كه اغلـب آن       200 آنها نزديك به     1349رسيد، تا سال      مي

 مجاهدين مدعي هستند كه اعضاي گروه آنهـا         .كردند  هاي امن زندگي مي     در خانه 
انـد، و ايـن       گيده در كنار فلسطينيان عليه ملك حسين جن       "سپتامبر سياه "در جنگ   

  .اقدام براي آنها تجربة نظامي چشمگيري به ارمغان آورده است
  

هــاي   دهــة حمــالت تروريــستي مجاهــدين بــا همكــاري گــروه1350دهــة 
 مجاهدين تالش كردند داگالس مك آرتور، سفير        1349در سال   . ماركسيست بود 

ردنـد هارولـد    ، تالش ك  1351 بهاردر  . اياالت متحده، را بدزدند ولي موفق نشدند      
پرايس، سرهنگ نيروي هوايي ايالت متحده و رئيس مستشاران نظامي امريكـا در             

 آنها سرهنگ جك ترنر، سرهنگ نيروي هوايي        1353در سال   . ايران را ترور كنند   
ول   ، آنها سه تن از كارمنـدان راك       1354در سال   .  كردند "اعدام"اياالت متحده، را    

ــه قتــل رســاندند 37اينترنــشنال ويليــام كــوترل، دونالــد اســميت و رابــرت  ( را ب
سـاواك  . اما مجاهدين هم مانند فـداييان بـا مـشكالتي روبـرو بودنـد             ). كرونگراد

                                                 
37. Rockwell International 
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شـان را شناسـايي و اغلـب           به سازمان آنها رسوخ، رهبران     1351توانست در سال    
 دسـت  پس از انقالب كنتـرل ايـن جنـبش را بـه               كه آنها، از جمله مسعود رجوي    

اي    بـه هـر حـال ترورهـا ادامـه يافـت و جـو مبـارزه                 38.ر كنـد  ، را دسـتگي   گرفت
اي يافتند كه يـا بايـد    ها خود را در حال مبارزه       چريك. آميز را به بار آورد      خشونت

هـا را يـا        ساواك اغلب رهبران چريـك     1354تا سال   . شدند  كشتند يا كشته مي     مي
عالم كرد كه نه تن     ، ساواك ا  1354در فروردين   . كشته بود يا به زندان انداخته بود      

بعـدها  . از اعضاي مجاهدين و فداييان را در حال فرار از زندان اوين كشته اسـت              
معلوم شد كه در واقع آنها را به دليل برانگيختن ديگران به تظاهرات، اعدام كـرده                

تـرين دوسـتان شـاه، و         چند روز بعد، كاترين عدل، دختر يكـي از نزديـك          . بودند
 شـاه، در    تيمسار هـاي مـورد عالقـه      ، پسر يكي از     شوهرش بهمن حجت كاشاني   
هاي ژاندارمري قزوين، يك نفر سرهنگ ژانـدارمري          حين حمله به يكي از پاسگاه     

 كاترين در يك غار و بهمن        كاترين و بهمن تحت تعقيب قرار گرفتند و        .را كشتند 
  . در خياباني در تهران پس از رد و بدل كردن چند گلوله كشته شدند

  
شتار اوين دفاع كرد و به علم، وزير دربارش، اظهار داشت كـه ايـن               شاه از ك  

كردنـد و پـس از        هـا فـرار مـي       كار ناگزير بود زيرا در غير اين صورت تروريست        
ترديد او روايت ساواك       بي 39.گناه ديگري را مي كشتند      دستيابي به آزادي مردم بي    

جـت بـسيار آزرده     ولي از شنيدن اخبـار مربـوط بـه عـدل و ح            . را باور كرده بود   
پــس همــاهنگي آنهــا بــا  ماجراجويــان و . همــه چيــز كــه دارنــد"آنهــا  . گــشت

 تيمسار حجـت فرزنـدش را عـاق         40"خواهند؟  ها چيست؟ ديگرچه مي     تروريست
                                                 

38. See Islamic Marxism: The Case of Iranian Mojahedon, Series on Contemporary 
Iran, No. 2, The Foundation for Constitutional Government in Iran, Washington, 
DC, 1985., 

 .69. ص. 5شين، جلد پيهاي علم،  يادداشتعلينقي عاليخاني، . 39

 .52: 5همان، . 40
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شاه نمي دانست عدل را كـه دوسـتش بـود چگونـه تـسال دهـد، زيـرا                   . كرده بود 
دانـست چـه       او نمي  .دانست او عاشق دخترش بود و روحاً در هم شكسته بود            مي

كسي را سرزنش كند، و چگونه و به چه دليل؟ يحيي عـدل معتقـد بـود كـه ايـن               
گرايي رمانتيك، مربوط بـه       اي است مربوط به دوره و زمانه، مربوط به آرمان           مسئله

 بـه هـر حـال       41.يـافتني نيـست     سر در گمي و تالش براي رسيدن به آنچه دسـت          
خانوادة شاه هـم در برابـر آن        . ر آن گذشت  شد فقط با توجيه اين رخداد از س         نمي

شهناز دختر بزرگ شاه مذهبي شـده بـود و روابـط خـوبي بـا                . جبهه گرفته بودند  
خواست از اقدامات نيروهاي امنيتـي دفـاع كنـد،            پدرش نداشت، و هر بار شاه مي      

شـد، شـهناز بـا او         كـرد و موفـق هـم نمـي          هر چند اين كار را با تمام وجود نمي        
تمام اديـاني كـه در دنيـا        "سرانجام علم به دفاع از شاه برخاست        . ردك  مخالفت مي 

اگـر در دنيـا ديوانگـاني     . اند اولين اساس آنها حفظ جان خلق است         به وجود آمده  
پيدا شوند كه بخواهند با اجتهاد شخصي اين اصل را متزلزل كنند يا بايـد آنهـا را                  

صد ضربه شـالق بـه در كـون         به دارالمجانين سپرد و يا همه روزه در سربازخانه          
 به ظاهر از نظر شاهدخت شهناز       ".اين مسائل بحث ندارد   . آنها كوبيد تا آدم شوند    

تر از آن بود كه بتواند ادامـه يابـد پـس سـر و تـه مطلـب را درز                    اين بحث خشن  
ايـن  "نويـسد     علم در خاطراتش مـي    . به گفتة علم شاه نفس راحتي كشيد      . گرفت

محال است من بتوانم    .  و بزرگواري و آقايي است     مرد بزرگ يك مجسمة حوصله    
  42".با دخترم چنين مباحثاتي بكنم

  
هـاي    آميـز سـتايش از فـضيلت        علم البته در يكي از آن حال و هواهاي مبالغه         

ولي ديگران، حتي آنهايي كه از آنچه رخ داده بود نفـرت داشـتند،              . پادشاهش بود 
                                                 

 20گر غالم رضا افخمي، پاريس،  بنياد مطالعات ايران، برنامه تاريخ شفاهي، مصاحبه با يحيي عدل، مصاحبه. 41
 .2000اوت 

  .147: 5پيشين، هاي علم،  يادداشتعلينقي عاليخاني، . 42
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دي در زندان باخبر باشد و براسـتي        توانست از كشتار عم     معتقد بودند كه شاه نمي    
از الشايي، انقالبي پيشين، دربارة ديـدارش بـا         . از سرنوشت اين جوانان متأثر بود     

شاه پرسيدند، اينكه چه برداشـتي از شـاه داشـت و چـه چيزهـايي در او بـرايش                    
  :الشايي پاسخ داد. جالب بود

  
. ذشت نداشـت  گ  احساس من اين بود كه او اطالعات زيادي در مورد آنچه مي           

به نظر من آدم مهرباني     . دانست حرف چه كسي را باور كند        منظورم اين است كه نمي    
اي از فردي زورگو يا مستبد را در او نديدم، از آن گونـه افـرادي كـه                    هيچ نشانه . آمد

با تصويري كه من در ذهـنم از او  . دهند دستور زنداني كردن، شالق زدن يا قتل را مي  
آنچـه مـرا خيلـي تحـت تـأثير قـرار داد ترديـد او بـود، گـويي                . ..داشتم فرق داشت  

گيـري    دانست چه چيز درست است و از اين نكته فهميدم كه او به دنبال تصميم                نمي
او طبـق معمـول     . داد   به خود راه نمـي     يصحيح است زيرا در غير اين صورت ترديد       

او نگـران آينـدة     رسـيد     به نظر مي  .  هايش را با تصميماتش وفق دهد       سعي نكرد گفته  
 مـن تـصور     "گويـد؟   چه كسي به او راست مـي      "خواست بداند     او مي . مملكت است 

كنم با وجود ساواك و خفقاني كه دربارة آن سخن گفتيم، شاه بسياري از مخالفان                 مي
زماني كه ساواك اعالم كرد كه چند تـن از زنـدانيان بـه هنگـام        . خود را بخشيده بود   

 مهوش جاسـمي و معـصومه       ادعا كردند را اعدام كرده بود يا      اند، آنها     فرار كشته شده  
انـد در حـالي كـه         طوافچيان در جريان زد و خوردي مـسلحانه كـشته شـده           ) شكوه(

اند، اين امر عجيب ناشي از  سازمان انقالبي معتقد بود آنها در حين شكنجه كشته شده      
... دهد  را شكنجه مياين واقعيت بود كه ساواك به شاه گزارش نكرده بود كه زندانيان  

كند بلكه همـين حـرف را         گفت كه از شكنجه استفاده نمي       ساواك نه تنها به مردم مي     
  43.زد به شاه هم مي

  
***  

  
                                                 

 .287-288.الشايي، پيشين، صص. 43



   زندگي و زمانة شاه 738

افسر پلـيس يـا     به ديويد فراست گفت     شاه  . دانست  شاه تمام واقعيت را نمي    
شود كـه كنتـرلش را از          چنان از رفتار كسي كه دستگير كرده عصباني مي         " بازجو

گيرد يا صـندلي را تـوي سـرش     دهد و آن فرد را به باد مشت و لگد مي     ست مي د
هاي امريكـايي ديـده باشـد؛ شـاه            فيلم درفقط چيزي نبود كه     اين گفته    ".كوبد  مي
اما موضوع سـاواك    . دانست كه اين بخشي از واقعيت موجود در كشور اوست           مي

راي كسب اطالعـات از     شكنجه به اين معناست كه ب     . و شكنجه مقولة ديگري بود    
كسي يا مجبور كردن وي به انكـار اعتقـاداتش بـه صـورت ارادي و پنهـاني او را           
زجر دهند در حالي كه خشونت پليس ممكن است اقدامي غيـرارادي و ناشـي از                

هـا و آداب و رسـوم      بر اساس ارزش   "فرهنگ امنيت "در هر صورت    . خشم باشد 
شـايد جنـگ مـأمور      . گـذارد    اثر مي  موجود در آن فرهنگ بر نحوة ابراز خشونت       

اي شخـصي هـم       ساواك عليه انقالبيان افراطي كه ممكن بـود او را بكـشند جنبـه             
با توجه به ضـرورت اوضـاع و احـوال امكـان داشـت آن مـأمور پـس از                    . داشت

 به شكنجه روي آورد ولي اين وضع نه كار آن مأمور را توجيـه               "اقدامات قهري "
از سوي ديگر اثبات ايـن مطلـب آسـان          . را و نه شاه را    كرد، نه كار آن سازمان        مي

، نيـز كردنـد و      نبود زيرا مخالفان ساواك را به شكنجه دادن تمام زندانيان متهم مي           
شـاه  .  فراست اشاره كرد، يك مورد شكنجه هـم خيلـي زيـاد بـود               كه همان گونه 

اعمـال  توانست از شكنجه دفاع كند ولي شكنجه          بود زيرا نمي  و در تنكنا    ناراحت  
توانست دست مأمورانش را ببندد و باز هم انتظار داشـته باشـد               نمينيز  شد، و     مي

 هنـوز  خواستند او را يا آنچه را ساخته بود يا        كه مي  هائي  آن  همان شدت با   آنها با 
در پايان او بهتر ايـن دانـست كـه    شايد  . مبارزه كنند نابود سازند ممكن بود بسازد  

  .رسداصالً چيزي در اين باره نپ
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ها يا افرادي بود كـه بـه رژيـم            ترين جنبة ساواك رفتار آن با سازمان        مخرب  
كـرد كـه نيـازي بـه          ساواك بسياري از چيزهايي را سركوب مي      . كردند  خدمت مي 

فرهنـگ گزارشـگري در ايـران بـر اسـاس           . ها  سركوب شدن نداشتند، مثل رسانه    
بردنـد، هـر چنـد     وال نميمعموالً مأموران دولت را زير سئ  . تحقيق و تجسس نبود   

. اغلب محتواي گزارش به موضع گزارشگر در برابر مقام مورد نظر بستگي داشت            
تر بودنـد و بـه نتيجـه هـم            گاهي مديران يا سردبيران خواستار رويكردي تهاجمي      

رسيدند، ولي معموالً اين وضع با سياست كلي دولت هماهنگ بود، هـر چنـد                 مي
شد زيرا    شاه حرمتي داشت كه بايد حفظ مي      . بودندوزرا از انتقاد مصون ن    تك تك   

قانون اساسي او را مقامي غير مسئول، بـي چـون و چـرا،              . نماد كشور و ملت بود    
اي الينحـل را بـراي        دانست و ايـن مـسئله       ها و مظهر دولت مي      ثحوراي جر و ب   

كرد زيرا در واقع اين شاه بـود   نگاران و همچنين احزاب سياسي مطرح مي   روزنامه
در مواقعي كه شاه به طور مستقيم درگير امور         . كرد  كه سياست كشور را تعيين مي     

ها اجازة انتقاد از او       بود، مثل ارتش كه فرماندهي كل آن را بر عهده داشت، رسانه           
در مورد سياست خارجي جز به حالت توصيف تـصميمات حكومـت         . را نداشتند 

گزارشگري خالق و جسور در     به هر حال، مفري كه براي       . شد  به ندرت بحث مي   
 بـا خودسانـسوري ناشـي از تـرس          يهاي ديگر وجود داشت، در حد زيـاد         زمينه
زماني كه شـاه از     . شد   خفه مي  -سالح اصلي كنترل در زرادخانة ساواك     -گير    همه

كرد، هـر     گشت معموالً به هواداري از انصاف دخالت مي         مواردي خاص باخبر مي   
آيـد، تـأثيري طـوالني از آن بـه جـا              يـر بـر مـي     چند، همان گونه كه از حكايت ز      

  .ماند نمي
  

.  اعتصابي دانشجويي در دانشگاه تهران رخ داد       1350 در حوالي سال     يك بار 
مــديريت ســازمان راديــو و تلويزيــون ملــي ايــران تــصميم گرفــت ناخــشنودي  
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هاشـان    وا داشتن دانشجويان به اعالم علنـي خواسـته        . دانشجويان را گزارش دهد   
رسيد، از يك سو به دليل فشارهايي كه رهبـران دانـشجويان بـه                ه نظر مي  دشوار ب 

آوردند و از سوي ديگر، البته، به دليل ساواك و پيامـدهاي احتمـالي                آنها وارد مي  
زني فراوان موفق شـدند گروهـي         خبرنگاران پس از چانه   . ناشي از اعتراضات آنها   

ند كه حاضر شدند اعتراضـات  از دانشجويان را گرد آورند كه آن قدر عصباني بود   
خود را به صورت علني عنوان كنند ولي چندان هم سياسـي نبودنـد كـه بـيش از                   

رضا قطبي، مدير عامـل سـازمان راديـو و          . مرزهاي پذيرفته شده به انتقاد بپردازند     
تلويزيون چنين انديشيد كه بهترين فرد براي اينكه با دانشجويان حرف بزند ايرج             

ي از مقامات بلندپاية راديو و تلويزيـون بـود و مقـامي آنقـدر               گرگين است، او يك   
هاي مهـم داشـت كـه بتوانـد در برابـر               و شناختي آنقدر كافي از سياست       بود واال

اش هم آن قدر بود كه بتوانـد بـه            فشارهاي مأموران ساواك مقاومت كند و تجربه      
پس انجـام ايـن   اي از  گرگين با مهارتي حرفه. نحوي مطلوب با دانشجويان تا كند 

كار بر آمد، كاري كه مستلزم توانايي ورود به داد و ستدهاي سياسي با دانشجويان               
فهمـد و بـا       هاي دانشجويان را مي     در ميانة بحثي داغ، گرگين گفت كه حرف       . بود

هاي ديگري هم در ايـن بحـث وجـود            هاي آنها موافق است، ولي نكته       بيشتر گفته 
هـاي    مـن حـرف   "ك از اين عبارت خوشش نيامد       ساوا. دارد كه بايد بررسي شود    

 و با لحني قاطع اين موضع را به         "...فهمم و با برخي از آنها هم موافقم         شما را مي  
  44.گوش گرگين رساند

  
بـه  مبين اعتقادي گسترده تر بـود كـه جنـبش چـپ             گرگين  رفتار ساواك با    

گلـسرخي  خواهر گـرگين بـا خـسرو    . سازمان راديو و تلويزيون رخنه كرده است 
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ازدواج كرده بود كه يكي از اعضاي فداييان خلق بود و برنامة گروگانگيري شـاه،               
گلسرخي از باورهايش دست نكشيد و در سراسـر    . شهبانو و وليعهد را ريخته بود     

پرده سـخن     اش در دادگاهي علني، كه تمام آن از تلويزيون پخش شد، بي             محاكمه
 45.ادارة راديو و تلويزيون اعتماد نداشـت      البته ساواك به گرگين و به شيوة        . گفت

 دولـت سـازمان راديـو و تلويزيـون را در            1347كمي پس از آنكه در حدود سال        
اختيار گرفت، ساواك گزارشي بسيار منفي براي ارائه به شاه آماده كرد كه بخـش               

. گرايان خرابكار بدل شـده اسـت         اين بود كه اين سازمان به النة چپ        نمهمي از آ  
 قطبـي موضـوع را بـا        ". دهـد  قطبي توضـيح  ": حاشية اين گزارش نوشت   شاه در   

همكارانش، از جمله محمود جعفريان كه در آن زمان مدير اداري سازمان بود، در              
جعفريان قبالً عضو حزب توده بود، بعد ابراز پـشيماني كـرده و بـا               . ميان گذاشت 

او بـه   . واك را شناخت و هـم سـا       كرد؛ او هم چپگرايان را مي       ساواك همكاري مي  
نحوة تنظيم آن و اتهاماتي كه وارد       . قطبي گفت كه معناي اين گزارش زندان است       

 طـوري ": بـه يـاد آورد    احـساسش را    قطبي بعـدها    . آورده به معناي خيانت است    
   46".من قالب تهي كاندم كه نزديك بودترس

 
ن قطبي در پاسخ گزارشي تهيه كرد و در آن سياست سازمان راديو و تلويزيو             

در ايـن گـزارش     . را و همچنين دليل كاري را كه انجـام داده بودنـد، توضـيح داد              
مطالبي دربارة فرايند بحث، خبرها، انتقادها، كارمنـداني كـه در دوران دانـشجويي              

هـاي داراي گرايـشات چـپ تعلـق داشـتند و گـاهي حتـي بـه خـاطر                      به سازمان 
انـد،    نظر سياسـي تغييـر كـرده      اند ولي در اين دوره از         هايشان دستگير شده    فعاليت

                                                 
گر بهروز نيكذات، واشنگتن،  بنياد مطالعات ايران، تاريخ شفاهي،  مصاحبه با كامبيز محمودي، مصاحبه. 45
 .56-62. ، صص1982 سپتامبر 10، .سي.دي
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قطبـي بـه كمـك جعفريـان        . هاي خبري و غيره سـخن گفتـه بـود           هاي فيلم   حلقه
هاي كارمنداني را كه با بخش توليد اخبار و تفسيرها ارتباط داشتند، مـرور                پرونده
 مادرها او به كارمندي برخورد كه زماني به خاطر داشتن كتاب              در آن پرونده  . كرد

ايـن بهانـة خـوبي بـه دسـت قطبـي داد تـا               . ي دستگير شده بود   اثر ماكسيم گورك  
: او در گزارش خود به شـاه نوشـت        . اي كاري بر گزارش ساواك وارد آورد        ضربه

ام دارم؛ آيـا بايـد مـرا          هاي زيادي نظير آن را در كتابخانـه         من اين كتاب، و كتاب    "
ي بـر ايـن كـه    رسيد مبنـ   اين گزارش با دعوي متقابلي به پايان مي        "دستگير كنند؟ 

انـد    اند در پي تضعيف سازماني نوپا بوده        كساني كه آن گزارش اوليه را آماده كرده       
كه مردان و زنان جوان و باهوشي را براي خدمت به شاه و كشور استخدام كـرده                 

 .اند است و با اين كار در حقيقت به شاه و كشور لطمه زده

  
 چپ داشـتند بـراي      هاي جذب مخالفان پيشين و به ويژه كساني كه گرايش        

هاي جاري بود و جالب اين بـود كـه ايـن              همكاري و خدمت به رژيم از سياست      
قطبي در آن گـزارش     . تر به شاه رواج داشت      هاي نزديك   سياست بيشتر در سازمان   

شـايد در   . متقابل خود اظهار داشت كه طيفي از عقايـد در كـشور وجـود داشـت               
تـر از كفـة       كفة تمـايالت چپگـرا سـنگين      سازمان راديو و تلويزيون در اين طيف        

ولي در اينجا تمام اعضا تصميم گرفته بودند براي سـازماني كـار             . راستگرايان بود 
. كنـد  كنند كه به شدت، آشكارا و به روشني نسبت به رژيم احساس پايبنـدي مـي        

كنند براي راديـو      آيا بهتر اين بود كه استعدادهايي كه اكنون در اين سازمان كار مي            
ها بـه آن      گرفت و كمونيست    راديويي كه از عقايد كمونيستي الهام مي      –يك ايران   پ

كردنـد؟    كـار مـي  -كرد هايش را از آلمان شرقي پخش مي  كردند و برنامه    كمك مي 
 باشد كه مردم را از خودمان برانيم، يا به آنهـا بـراي سـكوت                 اين سياست ما نبايد  

فروشـند و در      وز قلم خود را مـي     كساني هستند كه در طول ر     . كردن رشوه بدهيم  
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مـا خواهـان همكـاري چنـين        . زننـد   هايي ديگر مـي     محافل خصوصي خود حرف   
بـراي  از سوي ديگر، بايد نهايت تالش خـود را          . هايي نيستيم   افرادي و چنين قلم   

آورند تا براي اين      كه آشكارا و صادقانه به ما رو مي       كمك به كساني به كار گيريم       
  .  ثمربخش باشندكشور و براي خودشان

  
كساني كه آن گـزارش خطـا را   ": نوشتآن شاه در حاشية . گزارش موثر بود 

 ايـن   ".ه شـوند  ياند بايد شناسايي و تنب      دربارة سازمان راديو و تلويزيون آماده كرده      
زماني كه اخبار به سـازمان راديـو و تلويزيـون رسـيد همكـاران               . اقدام حادي بود  

ر چه در توانش است انجام دهد و جلوي اين كار           قطبي از او درخواست كردند ه     
امكـان دارد   . لطفاً كسي را تنبيه نكنيـد     ": گفتند  .را كه رويداد خطرناكي بود، بگيرد     

ترديد دق دلـي خـود را     آنها يك نفر را براي تنبيه معرفي كنند، ولي آن سازمان بي           
 47".دخواهد كرسر همة ما خالي 

                                                 
 .همان. 47





  
  





  
  

  
 


