
  یاشرف دهقان

  "!حماسه مقاومت"ه کتاب ي علی ثابتیها دروغ

 سردمدار اداره سوم یکه اول  فردی قانع- ی زبان غرب، کتاب ثابتی فارسی رسانه های هایپس از بازار گرم

ه توده ها و ي علی اسالمیم جمهوری رژیطالعات جهنمشبرندگان خط وزارت اي از پیکی یگریساواک و د

 فرد را به مصداق مثِل ی غرب که قانعیرسانه ها. م است، منتشر شدین رژی خواه و مخالف ای آزادیروهاين

ن کتاب در یش اطالع داده بودند که ايشاپيخواندند، پ" رانیخ معاصر ایپژوهشگر تار"،  " خوانندیکچل را زلف عل"

  .م گشته استياد شده با هم تنظیو عنصر  دی گفتگویط

ابد که دو ی ی در می آن انتخاب شده، هر کسیبرا" در دامگه حادثه "ی مسمایبا مطالعه کتاب مذکور که نام ب

ران و فرزندان یه نه فقط مردم مبارز اي عل-  ساواکیق در مورد عملکردهایعنصر فوق جهت وارونه جلوه دادن حقا

 تالش کامًال آگاهانه و حساب - ی اسالمی شاه و جمهوریم هایه هر فرد مخالف رژي علی آنان بلکه حتیانقالب

ت با کدام ی زبان غرب در ضدی فارسیانگر آن است که رسانه هاين حال بي که در عیتي نموده اند؛ واقعیشده ا

  .ر اختصاص دادندغ کتاب مزبوي تبلی را برایق و در جهت اشاعه کدام دروغ ها و تهمت ها، برنامه هائیحقا

و در حفظ و تداوم ظلم  یتي امنی به دستگاه هایمان در خدمت گزاريدر دست پخت دو عنصر هم مسلک و هم پ

 که ی فرد، عالوه بر همه دروغ ها و افتراهائی و قانعی ثابتیعنیران، ی  ایت در حق توده هایو ستم و جنا

م يش تنظي پیر شناخته شده شان در سال هاي و غ مزدوران شناخته شدهیاوه های از آنها با تکرار یبخش

  .ساز شده است" حماسه مقاومت"ه کتاب ي هم علیانه اي ناشیگشته، تهمت ها

 فرد، ی و قانعیکا با ثابتی آمریصدا" افق "یونیزین سطور بر اساس مصاحبه برنامه تلوین، نگارنده ایش از ايپ

 فرد و ی چهره قانعینوشته و به معرف" یره اي زنجیتل ها ساواک با شکنجه و قیدگيتن" تحت عنوان یمقاله ا

بدون آن که در  -کا مطرح کرده بود پرداختم ی آمری صدایونیزی در برنامه تلوی که ثابتین مطالبی عمده تریافشا

 هم بخشًا در آن ها یز ثابتین بر شخص من اعمال شده بود که پروی و در اوی که در شهربانیمورد شکنجه هائ

  .، صحبت کنم* داشت و در کتاب حماسه مقاومت ذکر شدهدخالت

شگاه مردم ي شان، در پیر علني و غی فرد و همکاران علنی و قانعیز ثابتی چون پرویانیاوه گویمسلم است که 

خود آنها هم  .از به افشا شدن داشته باشندياز آنند که قابل برخورد بوده و ن رتريران نازل تر و حقیآگاه و قهرمان ا

 متبوع آنها را با گوشت و پوست خود لمس یم هایات رژی مردم که ظلم و ستم و جنای دانند که توده هایم

ق و ي اگر قادر نباشند درک عمین توده ها حتی به سخنان آنان نخواهند گذاشت؛ چرا که ایکرده اند، هرگز وقع

ن خدمت گزاران يان است که چنيشان عیا بریان کنند، به روشنين خود از آن سخنان را به صورت فرموله بيراست

 را با ی کنند و چگونه دروغ هائی میسرائ  داستانی ضدخلقیشبرد چه هدف هاي پی برایتيدستگاه امن

ن يرغم چنياما عل.  دهندی کرده و اشاعه می سرهم بندیتي امنی آموخته از همان دستگاه هایشگردها

 ی وجود دارند که میش بورژوا و خرده بورژواهائیک اندی تارران قلم به دستانی ای، در جامعه طبقاتیتيواقع

 در ی خبرانی و به نام خود، به خورد ناآگاهان و بتکرار را یسفسطه، چنان افتراها و دروغ هائ" هنر"کوشند با 

 است که به اشاعه افترا و ین قلم به دستانيد به چني فردها درست با امی ها و قانعیثابت .جامعه بدهند

ک حوزه بلکه در حوزه یبورژوا و خرده بورژوا البته نه در " روشنفکران"ن دسته از یا.  پردازندیب در جامعه میاکاذ

 ی زنند؛ همچنان که امروز به عنوان نمونه با به راه انداختن بحث های مختلف دست به کار سفسطه میها

 اگر ی حتیچ سنديا هیرا مجاب کنند که گوق ی کوشند خالیره  ميو غ" خیتار"ا یو " سند"ک در مورد ياسکوالست

 ی است که بسته به راویخ دروغیست؛ و تاريد آن بوده باشد، قابل اتکاء نی هم مؤینيتجربه هزاران نفر شاهد ع



 استوار هستند یر علمي که بر منطق غین سفسطه هائيچن. ر شوديا آن طور تعبین طور ی تواند ایآن م

ن مثًال يب" یتساو"جاد ی با این اشان حتي کنند و مدافعی را انکار مینيات عيقت برخاسته از واقعيد حقيخورش

 یها" دموکرات"ل به اصطالح ين قبیا.  دهندیهم جلوه م" دموکرات"شکنجه دهنده و شکنجه شده، خود را 

 یب مي تعقدر اشاعه دروغ ی ضد خلقیم هایا مدافع رژی که افراد وابسته یمنافعدر واقع بر "!!  طلبیتساو"

 بندند و ی در جامعه دارند، چشم مقتي و حقیاشاعه راستت ها و يان واقعيخواهان در بی که آزادیمنافعکنند و 

شتر به کالف ي که بین ها هم هستند که در بحث هائيهم.  دارندیده ها پنهان نگاه می را از دیچنان منافع

ا ی رسند که گویجه مين نتین که به ایزند تا ا سای شوند آنقدر خود و خواننده را سردرگم میه ميسردرگم شب

! ت شکل گرفته باشدي وجود ندارد که بر اساس واقعیقتيا اصًال حقی است و یافتنيقت اساسًا دست نيحق

 کنند ی میز سعي که هر کدام ن-" شانیک اندیتار "یر علمي غیل بحث هاين قبی فردها به ای ها و قانعیثابت

 دل - چسبانند ی به آنها مینیا همدستان شان چنان عناوی دست و پا کنند، و  خودی برایعنوان دهن پرکن

 بشر در ی علمین دست آوردهایسم و آخري از مارکسی بوئمسلمًا که یچرا که چنان بحث هائ. خوش اند

ن یبنابرا. رندي قرار گین عناصريف چنيه اراجي توانند درخدمت توجی نبرده اند، تنها میل اجتماعینه مسايزم

ش، الزم است در مواجهه با دروغ ها و تهمت ها، یک اندیل قلم به دستان تارين قبی مقابله با ایش برايشاپيپ

ق ی، به انکار حقایچ کس اجازه نداد تا با مغلطه کاريد کرد و به هير تأکی انکار ناپذیت هايق و واقعی حقایرو

 ی هایاوه گوئیمورد " حماسه مقاومت"کنون که کتاب ن اساس ایبر ا. خ معاصر جامعه ما بپردازندیمربوط به تار

 یش هم خود را از آماج خشم توده هایار غربت و در غربت خوی که در دی از ساواک، کسی، مهره ایز ثابتیپرو

  . ها داده شودیاوه گوئی به آن یند، قرار گرفته الزم است به اختصار هم شده پاسخي بیران مصون نمیمبارز ا

ن کتاب متعلق به کارگران و یا. گر صرفًا به شخص من تعلق نداردیامروز د" حماسه مقاومت"ت که ن اسیت ايواقع

 ۵٠ است که نه فقط در دهه یران است؛ متعلق به کسانیده و دربند ايرنج کش یزحمتکشان و همه توده ها

 یم های استثمار و مقابله با رژه ظلم و ستم وير گرفته و از آن در مبارزه خود عليبلکه بعدها و هنوز هم از آن تأث

ست ها و يرند؛ متعلق به کموني گی در جامعه، الهام گرفته و میط جهنمی شرایسم حاميالیوابسته به امپر

  در مقابل آنها ۵٠شگامان شان در دهه يستند که پی زی به زندگی است که با همان عشق۶٠خواهان دهه یآزاد

نه يخشًا در کتاب حماسه مقاومت نشان داده شده؛ و با همان خشم و ک به همان گونه که ب-بودند  م کردهيترس

 یت آحاد جامعه، جان خود را بی آزاد و مطلوب اکثریدند و در راه ساختن جامعه اي نسبت به دشمن جنگیو نفرت

  .شگامان شان، آموخته  بودنديباکانه، فدا کردند که از پ

ک مقطع یران در یخ سراسر مبارزه جوانان و مردم سلحشور ایار از تیبه واقع انعکاس گوشه ا" حماسه مقاومت"

ز یم شاه که پروی رژی حاکم در زندان های قرون وسطائی است که نه تنها از شکنجه هاین است؛ و سنديمع

ده ین پدیتکو با ۵٠ که در سال یار درخشنده اي بسیش بود، پرده برداشته بلکه جو مبارزاتی از پادوهایکی یثابت

ده، در ی رنجدیست کارگران و زحمتکشان و توده هاين فرزندان کمونی، ا خلقی فدائیکهاین چریو افتخار آفرن ینو

 آنان را در ی افسانه ای های ها و فداکاری و قهرمانیم نموده و جنگندگيجاد شده بود را ترسیجامعه ما ا

  . شناساندیم) و نه فقط آن ها(ران ی هر چه گسترده تر به مردم ایسطح

ن یل که اين دليران تعلق دارد، درست به همیده ایبه مردم ستمد" حماسه مقاومت"ل که ين دليدرست به هم

ن یل که اين دلي دهد، و درست به همیل ميران را تشکی مردم ایخ مبارزاتی هرچند کوتاه از تاریکتاب بخش

 درست ی باشد، آریران میت سلطه ا مبارز در جامعه تحیروهايگر نینوشته هنوز الهام بخش مبارزه جوانان و د

 فرد، ی و قانعی ثابتیعنیران، ی مبارز ایت با توده هایمان در ضديل است که دو هم مسلک و هم پین دالیبه ا

ک یو اّال بحث بر سر . ه کتاب حماسه مقاومت اختصاص داده اندي علی از کتاب خود را به دروغ پراکنیصفحات

به نظر : "دی گوی می که ثابتی تا جائ- او به تنگ آمده باشند یها" یاق گوئاغر"ست که از به اصطالح يشخص ن



ک فرد بلکه مربوط به مردم  ینه، بحث نه مربوط به ".  ، دست بر نداشته استیمن، او هنوز هم از اغراق گوئ

ردم و زدودن ن میان اي در میبحث بر سر باورشکن. ران استی مبارز ایده، مربوط به روشنفکران و توده هایرنجد

 مردم ماست، یران در گذشته و حال از حافظه اجتماعی مبارز ایر توده هايخاطره حماسه مقاومِت فرزندان دل

بحث بر سر کدر کردن چهره قهرمانان .  شودی دو تا و ده تا هم ختم نمیکی که تعدادشان به یحماسه هائ

 است که الهام بخش توده ی کردن چهره کسان آنان و خدشه داریرات اجتماعي از گسترش تاثیريمردم، جلوگ

ران ی در ایه داریستم سرماي مدافع سیم هایات رژیه ظلم و سرکوب و جنايمبارزات شان عل ده دری رنج دیها

ع تحت ستم ي وسیاز دست کارگران و قشرها" حماسه مقاومت"ا سالح ی باشند؛ بحث بر سر گرفتن حربه یم

 جان ی تا پای، مقاومت ها"حماسه مقاومت" اعتبار جلوه دادن ی با بن است کهیبحث ا. ران استیمردم ا

 یتلق" زيشک برانگ"ا حداقل ی، دروغ و ی اسالمی شاه و جمهوریتي امنیات دستگاه هایون در مقابل جنايانقالب

 یري کبی خلق و رفقای فدائیکهایرانه و دشمن شکن چري و دلی تهاجمیبحث بر سر کتمان برخوردها. گردد

ر ی آنان در زیم شاه و مقاومت افسانه ای رژیتي در مقابله با دستگاه امنی مسعود احمدزاده و عباس مفتاحچون

 خواهند خون پاک ین است که می است؛  بحث ای ساواک و شهربانیانه قرون وسطائي وحشیشکنجه ها

، هدر " خونخواریان وحشجانور "یر شکنجه های را در ز۵٠ران در سال ین اسطوره مقاومت ای، ایبهروز دهقان

ق مادر ي چون رفی قهرمانانه زنان سلحشورین است که استقامت ها و رشادت هایبحث ا. شده جلوه دهند

ک یو ده ها زن چر) یمجاهد انقالب (یني، فاطمه ام)لت کالميفض(ن معاضد یري، ش)گانی شا- یديفاطمه سع(

  .ن پنداشته شوديدروغ ی در دهه پنجاه ، افسانه هاین انقالبی و مجاهدیفدائ

 ١٣۵٠م شاه در سال ی رژی درون زندان هایت هاي است که واقعیک سند و نمونه ایکتاب حماسه مقاومت تنها 

خ معاصر جامعه ما به سمبل مبارزه و مقاومت هزاران یدر تار" حماسه مقاومت"ن حال یبا ا. را برمال ساخته است

 مصاف با یران را برای ایونيلي میرنج و خون خود، توده هال شده که با ی تبدی با نام و گمنامیانقالب

ن ین تري از ننگیکیم شاه به مثابه ی که به عمر رژی مبارزیدان مبارزه کشاندند؛ همان توده هايدشمنانشان به م

ست، بحث بر يک کتاب نیا یک شخص و یچوجه صرفًا بر سر ي بحث به هیآر. ان دادندی، پای سلطنتیحکومت ها 

 هم ین را دو مفتریا. ران و در جامعه تحت سلطه ماستی ایر در جنبش انقالبی انکار ناپذیت هاين واقعيسر چن

  . دانندی خوب میليمان، خيمسلک و هم پ

  : کتاب مزبور نوشته اند٣١۵ و ٣١۴ و ٣٠٨ فرد در صفحات ی و قانعیثابت

نمونه ...  شده استیار اغراق گوئيبس.. .زينه اتهام شکنجه ني توان گفت که در زمیدر مجموع م: ... یثابت"

د که پس از انقالب اعتراف کرده ی دیدهقان) اشرف( توان در کتاب خاطرات ربابه ی را مین اغراق گوئی از ایگرید

م بوده است که به نظر من او هنوز هم از یه رژيغ علي تبلی و برایر واقعيادعاها در کتاب، غ%  ٧٠است که 

  )٣٠٨صفحه ." (داشته است، دست بر نیاغراق گوئ

ه يمثل رق... ها خوانده ام که در ساواک تجاوز به زنان شده و ید به قلم افراطیست اما شايادم نی : فردیقانع"

  .یدانشگر

  )در خود متن کتاب آمده است... عالمت سه نقطه(

 که من با ی سال٢٠م در تمام مدت ی توانم بگوینان ميمن با اطم.  اساس استی بین اتهام به کلیا: یثابت

 که یدهقان) اشرف(ربابه .   را کرده باشدین ادعائي چنیک زندانیدم که ي نشنیچ وقت حتيساواک بودم ه

ش از جمله یدر صد نوشته ها% ٧٠بعدا گفت .  را پس از فرار از زندان و خروج از کشور، کرده بود ین ادعائيچن

  .ده استم بوی بد نام کردن رژیح و براي تجاوز نا صحیادعا



ابان ي خلق واقع در خی فدائیکهای چریه انقالب به ستاد مرکزي اولی کند که در روزهای زاده نقل میرضا نوريعل

ده و با اشاره به ی را در آنجا دیاشرف دهقان.  مصاحبه کندیرفته تا با کسان) ساختمان ساواک تهران(کده يم

شتر نادرست ين کتاب بیکمال تعجب گفته است مطالب ا کرده و او با ی با ویکتاب خاطراتش، شروع به همدرد

 بد نام کردن ساواک ، جعل نکرده باشند، یگران برای هم اگر خودش ادعا کرده و دیه دانشگري رقیادعا. است

  ).٣١۵ و ٣١۴صفحات ."  ( اعتبار نداردی اشرف دهقانیش از ادعايب

"!! پژوهشگر"د ي فرد مصاحبه گر، ببخشی آنچه که قانعان، الزم است ابتدا بهین مفتری ایاوه هایدر برخورد به 

ن عنصر به ی را که ایچوقت موضوعي هیه دانشگريم که رقینجا مطرح کرده اشاره نموده و بگویخ معاصر، در ایتار

د در یجاد تردیال خود اي خلط مطلب و به خی است که براین شگردیان نکرده است و اي دهد بیاو نسبت م

ن موضوع اگر در یال که گفته خواهد شد که اين خیبه ا(م شاه ی رژیتجاوز به زنان در زندان هاقت مربوط به يحق

 در یگی که اگر او ریدر حال.  بردیبه کار م) گر هم دروغ استیقت نداشته پس موارد دي حقیه دانشگريمورد رق

 یمثال و نمونه خود را از کتاب توانست ی، م"در ساواک تجاوز به زنان شده"ند که ين که ببی ایکفش نداشت برا

م شده بود که وزارت ي تنظیست بلکه به گونه اين"  هایبه قلم افراط"که نه فقط ")  دادیداد ب"کتاب (ذکر کند 

ن کنش ي خلق از نخستی فدائیکهایچر" (کتاب دشمن"ن ی تدوی برایافت به منظور آذوقه رسانیاطالعات امکان 

 در آن که نشر ی البته با حذف جمالت-) ١٣٨٣در سال (د چاپ بدهد یان اجازه تجدری، به آن در ا)١٣۵٧ها تا بهمن 

د یبه او چسبانده شده، نبا" خ معاصریپژوهشگر تار" فرد که عنوان یظاهرًا قانع. دی دیران مصلحت نمیآنها را در ا

در ساواک "ن که ینمونه از اک ین کتاب ی توانست در ای، او میآر.  اطالع بودید که اصًال از وجود آن کتاب بیبگو

ز در ی ساله در شکنجه گاه تبر١٩ک دختر ینمونه تجاوز به !  بخواند"  هایافراط"ر يرا به قلم غ" تجاوز به زنان شده

  . که به قلم خود او در آن کتاب نوشته شده استیتي ، واقع١٣۵٣ن سال یفرورد

ز و ی که در تبریگریانه دي وحشی شکنجه هاع ذکر شده وي ساله در مقابل شکنجه شن١٩ن دختر ین که ایا

ار اراذل و اوباش ي را در اختیسپس در تهران بر او اعمال شده بود تا چه حد توانسته بود دوام آورده و اسم و قرار

 یروهاين و نيستاد و  امروز از طرف مرتجعی ایاسين که او بعدًا در چه موضع سیشکنجه گر ساواک قرار ندهد، ا

 بر یريين تغیستند که بتوانند کمتري نی شود، اموریخوانده م" یر افراطيغ"ا ی" یافراط"طالح راست، به اص

 در -ن دختر نوجوان اعمال کردند، بدهندی تازه رسته، ای شرفان در حق چنان گلی که آن بیت ستم و ظلمینها

همه . نه مبارزه کشانده بود او را به صحی آزاد، پایدن به جامعه اي و رسی که عشق به زندگیحق دختر نوجوان

ت ی از سندی ذره این امري چنین نوع شکنجه مانع از ذکر نام و مشخصات او شده ولیع بودن اي دانند که شنیم

  . کاهدیاز آن مطلع بوده و هستند، نم) و از جمله خود من ( ۵٠ در دهه یاسيان سي از زندانیليموضوع که خ

ر مطلع بود، به عمد به يا غین که از موضوع فوق واقعًا مطلع یصرفنظر از ا"!! رانیخ معاصر ایپژوهشگر تار"، یآر

اتفاقًا در .  کندی در مورد شکنجه تجاوز در ساواک، از شگرد دادن اطالعات غلط استفاده می ذکر موارد واقعیجا

ر  است که طرف مقابل مصاحبه گقتي کتمان حقی کردن راست و دروغ باهم برایشگرِد قاطن یدنبال ا

 بد نام کردن ساواک، جعل نکرده یگران برای هم اگر خودش ادعا کرده و دیه دانشگري رقیادعا: "دی گویم

  .میبگذر".   اعتبار نداردی اشرف دهقانیش از ادعايباشند، ب

ا در خارج از ی کند که کتاب حماسه مقاومت گوین طور القاء میا  تمامیادي با شی مطلب فوق، ثابتیدر البال

تا کنون .  کندی را مطرح می دروغین افترا و ادعاي چنی است که عنصرین بارين اولیا. وشته شده استکشور ن

ن مالحظه را یگران حداقل ای ابراز نشده بود، چرا که دیاز طرف کس" حماسه مقاومت" در مورد ین دروغيچن

ک و وزارت اطالعات جان بدر  ساوای هایزی ها و خون ری که از آدم کش٥٠ان نسل جوان دهه يداشتند که از م

 در یعنی ١٣٥٣ا ی و ١٣٥٢ران در سال ین کتاب را در ای دهند که ای هستند که شهادت میبرده اند، امروز کسان



ا آن را در همان زمان در یده بود، خوانده اند؛ يران نرسیزم، ای من هنوز به خارج از مرز موطن عزی که پایزمان

گران، با زندان و شکنجه مواجه شده و از یار ديا گذاشتن اش در اختیطر خواندن و ا به خایجامعه پخش کرده اند؛ 

ن کتاب در خارج از یخ انتشار این تاريدر ضمن اول. ت گرفته انديم شاه، محکومی مربوطه رژیطرف دستگاه ها

 یت باشد، براقي حقی که در جستجوی هر کسینها برایا. ران بوده استی بعد از انتشار آن در ایکشور هم مدت

  . هستندیب ثابتی در رد اکاذینده، گواه بارزی آی نسل های برای و حتینسل جوان کنون

 با وزارت اطالعات، ی در همآهنگیش از آن که ثابتي هشت سال پیعنی (١٣٨٣ن ی که من در فروردیدر مقدمه ا

ح يل توضيه نوشتم، به تفصاد شدید کتاب ی چاپ جدیبرا) دست بزند" حماسه مقاومت"ه ي علین دروغيبه چن

م ی رژی به نوشتن آنچه که در زندان هایطی و در چه شرایکیگاه چری من در کدام پا١٣٥٢داده ام که در سال 

پ کرد و کدام رفقا زحمت کار ین معاضد آن را تایري، شیق فراموش نشدنيشاه شاهد بودم، پرداختم و چگونه رف

دون یر فريق کبيشنهاد رفيدند و چطور با پيگر مربوط به انتشار آن را کشی دیو کارها) ی کپیبا دستگاه پل(ر يتکث

تکاران یه مزدوران و جناي آنها و کلیم حامی، رژ)ی و خارجیداخل(ه داران ی آنچه در درونم نسبت به سرمایجعفر

ن یمه به ااتفاقًا در آن مقد.  ر در آوردمیبه رسته تحر!" خطاب به دشمن" گذشت را تحت عنوان یم شاه میرژ

م شاه ی رژیقرار دادن تجربه و اطالعاتم از شکنجه گاه ها موضوع هم اشاره کرده ام که تنها هدف من از نوشتن،

 خلق ی فدائیکهای مختلف در سازمان چریگاه های مستقر در پایبه رفقام يد و زنداني شهی رفقایو مقاومت ها

 منتشر شود را هم یاز زندان ممکن است به صورت کتاب من یادداشت هایا ین که نوشته ی؛ و هرگز تصور ابود

ک ی سازمان نوشته بودم را به صورت ی رفقایم گرفتند که آنچه من براي من بودند که تصمین رفقاینداشتم؛ و ا

ا من ی سازد که گفته است که گوی را بر مال میش کذب اتهام ثابتيشاپين نکته هم پیا. کتاب منتشر کنند

بدنام " از ین که ثابتیا.  بدنام کردن ساواک نوشته امیم شاه و برایه رژيغ عليرا به قصد تبل" حماسه مقاومت"

د هم راست یشا! نبود" بدنام "یا ساواک به حد کافیگو. ز واقعًا خنده دار استي کند نیصحبت م" کردن ساواک

 ی عام و خاص بوده و برایلکه رسوانبود، ب" بدنام"ان مردم ي به طور ساده در میتين ارگان امنیچون ا!! دی گویم

  .ن ارگان ها بودی شرف ترین و بین و زشت تریف تريران سمبل کثیمردم ا

د کتاب حماسه یص در کالم، خواننده را به مطالعه متن کامل مقدمه چاپ جدي تلخینجا ضمن آن که برایدر ا

 انتشار و ی کتاب برایاده ساز آمیک قسمت مربوط به چگونگی دهم، از آن مقدمه تنها یمقاومت، رجوع م

  : کنمیران را نقل میپخش در جامعه ا

آن را انجام داده و کتاب را در جامعه پخش ) رهيپ، چاپ و غیتا (یکي تکنیست هر چه زودتر کارهای بایما م"...

 کیم، چرا که ی دادید وقت را از دست میچوجه نبايبه ه. ط خاص خود را داشتی شرای مخفیزندگ. می کردیم

 باعث شود که یا حتیجاد کند و یاخالل ا  توانست در انتشار آنی با مزدوران دشمن میريا درگی و یريدستگ

اد ندارم که قبل از چاپ کتاب ین رو من به یاز ا.  بودیر گذاريمسأله بر سر انتقال تجربه و تأث. هرگز منتشر نشود

 که احتماًال در آغاز از قلم افتاده بودند را به آن ی موضوعاتک بار از اول تا به آخر آن را خوانده باشم تا مثًالی یحت

مًا ينم که در شرح شکنجه ها و مقاومت ها، تا آن جا که مستقي بی گردم، میامروز که به کتاب بر م. اضافه کنم

ن ها ان شکنجه و مقاومت آی در جریک به نحوی است که خود از نزدینیا در مورد مبارزیبه خود من مربوط است و 

 یچ گونه اغراق گوئيده ام، دچار هيم شنیا در مورد آن ها در همان موقع از زبان خود مزدوران رژیقرار داشتم و 

ر ي اخینم که در سال هاي بین جهت الزم میت را از اين واقعید بر ايتأک(ح داده ام يت را توضين واقعينشده و ع

ن شکنجه گر و يب" صفا"و " صلح "یبکارانه برقراریده فریه ان و مماشات طلبان در خدمت به اشاعي از مرتجعیبرخ

ات وحشتناک یده اند تا جنايه ستمگران، کوشيدگان بر علی خاموش کردن آتش خشم ستمدی، و برایقربان

ات مندرج در ي واقعیفانه اينها به طرز سخین چارچوب ایدر ا.  کنندیمزدوران ساواک در زندان ها را الپوشان



 نقل از مقدمه -.) خوانده اند" خود ساخته" و " زيمبالغه آم"ز هدف قرار داده و آنها را يرا ن" تحماسه مقاوم"

  .١٣٨٣د اروپا، بهار یحماسه مقاومت، چاپ جد

گر ی مقدار دیر و بي حقیک مفتریه حماسه مقاومت از زبان ي سخن دروغ خود را علیده شد، ثابتیهمانطور که د

ه ي اشاعه دروغ و تهمت علیم که وی عموم درمورد شخص مزبور بگویجهت آگاه. د کنی زاده نقل میبه نام نور

ه يرا عل ید و پر از دروغ و تناقضیداستان جد ش آغاز کرده و هر بار همين سال پیکتاب حماسه مقاومت را از چند

 به یاهر، گاه گيان اخي سالی من هم در طیرفقا.  کرده استیسنده آن سرهم بندیو نو" حماسه مقاومت"

 سال ی جوال٢١خ یکه در تار" ارانی"ون یزی تلو-و یک بار در برنامه رادیمثًال او .  او پرداخته اندی دروغ هایافشا

 یمن چون آدم صادق"...  :ن دروغ را گفت کهی، ا)یبديرضا ميعل( برنامه ی گفتگو با مجری پخش شد، در ط٢٠٠۴

 گفت به خدا قسم، سوگند یشان میا...  به من تلفن کرد یی هوایروي ن٢فسر رکن ک ایام، يهستم در انتقال پ

م، يش را نشکستی را دست و پایهرگز ما کس. ستي درست نییزهاين چيست، گفت هرگز چنی خورد و گریم

 درست نبوده، غات بوده وي است که همه اش تبلیی شد حرف های که زده میین حرف هایم و ایشکنجه نکرد

ار بد بوده، اما بعد از انقالب ما ي بسی از شکنجه های اعمال شده، مواردییم گذشته شکنجه هایعتًا در رژيطب

 که سال ها بود که او ییبایف ها، مثال خانه سرهنگ زين توصی از ایز بوده بعضيم تا چه حد مبالغه آمی بردیپ

نها استخوان انسان یخته بودند که ایره ريستخوان گوسفند و مرغ و غک مقدار این خانه را رها کرده بود، یرفته و ا

ن بود که در اتاق ها خون به در و یدم، صحبت از این را که رفتم دی اویا حتی. دمیبنده خودم رفتم آنجا را د. هاست

 انداختن و  که از ماری که بعدا معلوم شده تمام آن فصولیا خاطرات اشرف دهقانی. ده از شکنجهيوارها مالید

ن شکنجه را یه، به دخترها تجاوز کردند، در زندان بدتريت فقیم والی بعدًا در رژیول. ره بود، دروغ بوديتجاوز و غ

  ...." کنندیشان و هنوز هم میاعمال کردند نسبت به آزاد اند

 ی فدائیکهایگان چرار ،١٣٨٣ر ماه ي ت۶٢شماره " یام فدائيپ"ه یاوه ها در همان زمان در نشرین یدر پاسخ به ا

درج  شد که مطلب کوتاه "  دهدی تعفن می زاده بویرضا نوريسم عليژورنال: " تحت عنوانیران، مقاله ایخلق ا

 برده ین امر پینکه با استناد به کدام دانسته و مدارک موثق او به ایاما ا: " کنمینجا ذکر میر را از آن مقاله در ایز

  ". شودیکه آن را باور کند، اساسا مجهول گذاشته م خواهد یز ميو از شنونده خود ن

ن نکته نهفته است که يقا در هميز دقين" قتيحق"و " عهیشا"ن يو فرق ب" تيواقع"و " دروغ"ان يدر واقع، مرز م

 یرضا نوريو عل.  محتاج بدان استییقت گويو حق" یع نگاریوقا"، و یل و برهان اثباتياز از دلي نیعه بیدروغ و شا

، رشته ییآن افسر کذا" اميانتقال صادقانه پ"ان یعه متوسل شده است در پاینجا فقط به دروغ و شایکه تا ازاده 

 که بعدا یا خاطرات اشرف دهقانی: " بردیان می به پایگری دیشرمانه يزشت کالم خود را با دروغ بزرگ و ب

ا چه ینکه چطور معلوم شد، که یا." روغ بودره بود، دي که از مار انداختن و تجاوز و غیمعلوم شده تمام آن فصول

!! از به اثبات نداردي؟ ظاهرا ن"دروغ بود... تمام آن فصول "د که ی معلوم گردیمعلوم کرد، کجا معلوم شد، و ِک

اگر ! ن و بسيهم. دی گوی زاده است که دارد با او سخن میرضا نورين علی است بداند که ایشنونده تنها کاف

  !"ُدمم:  به شما خواهد گفتی معطلید شاهدت کو؟ بيبپرسانا از او يهم اح

ون ادعا یزی تلو-و یق همان رادیگر باز از طریک بار دیال پرداز مزبور که ساکن لندن است، يست دروغگو و خيژورنال

 زاده گفته است که مطالب کتاب حماسه یده و او به نوری دیک مهمانیدر  را ی اشرف دهقانیا ویکرد که گو

 ٣٠هان لندن مورخ پنج شنبه ي هفته نامه ک١٢١١در شماره  یپس از آن و. ز و دروغ بوده انديت مبالغه آممقاوم

 تا چپ ی در آستانه انقالب، از راست ارتجاع١٣٥٧در سال ": نوشت" ک هفته باخبری"، در بخش ١٣٨٧خرداد 

ز ي مجلس رستاخیتهران، از وکال شهردار ی مهندس شهرستانیراث دار مصدق، تا آقاي می، از جبهه ملیانقالب

 نادم ،برادر مسعود ی تا زندانیک سرفراز مبارز اشرف دهقانی، از چرین حزب توده، استاد احسان طبريسیتا تئور



له و کتاب مستطاب انقالب ير الوسیسنده تحری، نویني امام خمیت اهللا العظمیشگر حضرت آیکصدا ستای، یرجو

ن باور بودند که ؛ امام حکومت یشده بودند و هر کدام از ظن خود بر ا... و  کاشف الغطاء ی و نامه هایاسالم

 ی ها و البته موتلفه ای ها ملی مذهب-یمل( رود و حکومت را به ما ی کند، امام به قم می را بر پا میعدل عل

 را در یانورير کها، پديچپ(م و بعد ما ي کشیر می را به زیله است، با او پهلويک وسی دهد، امام یل میتحو) ها

ز برادر مسعود ين و توابع نیمجاهد(و ما ) مي نشانیر می و  اشرف خانم را در مقام نخست وزیس جمهوريمقام رئ

ن که متهم ی ایم و براي دهیل مي تشکیاست برادر موسیز به ري نیم و دولتي رسانی میاست جمهوریرا به ر

 و وزارت یم به پدر طالقاني دهی وزارت فوائد عامه را مم،ي باشیم و اهل ائتالف نميستيم که دمکرات نینشو

  )."م به پسر هوله برق المعي دهیز مي را نینساج

هان لندن فرستادند و از آنجا که ي کی برایبه ای من ابتدا تکذیز رفقاي فوق نیعه پراکنیدر جهت مقابله با شا

 یکهای چریه های، در رد آن اتهامات، در نشرده چاپ کردیبه را به صورت سر و دم بریاد شده آن تکذیروزنامه 

  : کنمینجا ذکر می از آن نوشته ها را در ای کوتاهیبخش ها. نه نوشته شدين زمی در ایران مقاالتی خلق ایفدائ

ن که مطلب درج شده در ید بر ايضمن اعالم موضوع فوق و تأک١٣٨٧ مرداد ماه ١١٠ شماره یام فدائيه پینشر

ژه یبه و" یچپ انقالب"ه ي بر علی  آشکاری افترا ها و دروغ هایحاو" زاده، یرضا نوريلهان لندن از طرف عيک

 یهایب دروغ پردازیر را در تکذی سازمان ما متن زیروابط عموم: " اطالع داد که" ران بودی خلق ای فدائیکهایچر

 یه طبق عرف مطبوعاتهان چاپ لندن ارسال نمود و از آنها خواست کي کیه هفتگین نشرينامبرده به مسئول

 که با ین متن و حذف قسمتهائیهان چاپ لندن با سانسور آشکار اياما متاسفانه ک. ندیمبادرت به درج آن نما

 مرداد ماه ٣خ ی، درتاریک متن رسمی از خود  به یمنافع اش انطباق نداشت و از آن بدتر با اضافه کردن کلمات

، نامه مزبور را به "متمدنانه"ن سانسور یم جهت اعتراض به ایدیم دل الزين دليبه هم. مبادرت به چاپ آن نمود

 برابر با ١٣٨٧رماه ي ت٢٢خ یهان لندن به تاريه کیبه به نشریمتن تکذ." ميران برسانی به اطالع مردم ایگریطرق د

ع  قاطیهایريموضع گ: "...  فوق الذکر درج شده استیام فدائيه پیر در نشری  به شرح ز٢٠٠٨ ی جوال١٢

 با اندک یچ فرديدنش بر هي از همان بدو به قدرت رسی اسالمی و جمهورینيه خمي خلق بر علیی فدایکهایچر

 هم یرو و فردي اگر در مورد هر نی دانند چنان ادعائیست؛ و همگان ميده ني پوشیاسي سیاطالعات و آگاه

ه از همان آغاز با شجاعت تمام به ک)  خلقیی فدایکهایچر(اران او ی و یق اشرف دهقانيصدق کند در مورد رف

 یخواهان گفتند که جمهوریران و روشنفکران و آزادی پرداخته و به  مردم در بند ایني چهره مرتجع خمیافشا

 ی و دمکراسیدن به آزاديد مبارزاتشان را تا رسیکتاتور شاه ندارد و مردم بایم دی با رژیچ فرقيتا هي ماهیاسالم

ن یدر رد ا. راد نشده استیک دروغ آشکار ای و اشاعه یبوده و جز به منظور تهمت زنادامه دهند، هرگز صادق ن

 که موجودند رجوع داد، یادیار زي را به اسناد و مدارک بسی توان هر عالقمندی زاده میرضا نوري علیدروغ پرداز

که مواضع و ) com.siahkal.www(ت  یران در سای خلق ایی فدایکهایات و آثار چریست جامع نشرياز جمله به ل

 مرتجع در آنها ینيدن خمي از همان روز اول به قدرت رسیق اشرف دهقاني خلق و رفی فدائیکهای چریبرخوردها

  ." کنندی او را ثابت می هایسنده و دروغپردازیر نوي اخیدرج شده و کذب ادعاها

 درج ی زاده مطلبیز در رد اتهامات نوريران نی خلق ای فدائیکهای چری خبر-یاسيه سی بهمن، نشر١٩ه یدر نشر

  :ن استي از آن چنید که بخشیگرد

ق اشرف يران و  رفی خلق ایی فدایکهای به چری اسالمیم جمهوریر وزارت اطالعات رژيهم زمان با حمله اخ"

 یرو هاي زاده که روابط اش با نیرضا نوري معلوم الحال به نام علیستهاي از  به اصطالح ژورنالیکی، یدهقان

 ییک قلمفرسای یز طي  بارها برمال گشته است نی اسالمی سرکوبگر جمهوری از جمله دارو دسته هایارتجاع

 هر ی برا... نموده استیق اشرف دهقانيژه رفیالنه را نثار سازمان ما و بوی از اتهامات رذیبانه موجیعوامفر

http://www.siahkal.com)/


 فوق که بطور آشکار در تضاد ی شده کذائیمسلم است که داستان سرهم بند یاسي سی با اندک آگاهیکس

ش یت خوی زاده در انجام مامورینور.  ابراز شده استیبی اشاعه دروغ و عوام فریت قرار دارد تنها برايبا واقع

دروغ "ک يکتتلر، با توسل به تايست هيم فاشیاران رژين دستی از مشهورتریکید از گوبلز يده است تا به تقليکوش

ه بودنشان ی پاید درست به خاطر بید که شای بگوییچنان دروغها" هر چه بزرگتر باشد باورش هم راحت تر است

 ی زاده ها تازگیرضا نوريه سازمان ما توسط علين دست بر علی از ایبیالبته نشر اکاذ!... قابل باور به نظر برسند

شان که همواره یا. ل داده استيرا تشک" ديتبع"شان در ی ایارکار روزنامه نگ" خطوط" از یکیندارد و همواره 

و چه " ینيامام خم"و خارج حکومت " داخل"چه در " یخصوص" "منابع"و " ارتباطات"ع يار وسيداشتن سطح بس

 یه افتخار  خود می در منطقه را مای مرتجع عربیان دولتهاي داخل و خارج و در می جاسوسیس هایدر سرو

ده و ی دیک جلسه مهمانی را شخصا در یق اشرف دهقاني شده بود که رفیز به دروغ مدعيل ن قبیداند، مدت

 یو شرح شکنجه ها" حماسه مقاومت"ات کتاب ی زاده گفته است که تمام محتویق به نوريا آن رفیگو

ن هم یا! بوده اند" دروغ"ح داده شده، ي شاه توسط ساواک در آن توضی که در رابطه با زندانهایوحشتناک

م ضد یات رژیست بود تا بتواند جناي رفتن در جلد گوبلز فاشی مذکور برای از طرف پادویگریکوشش ناموفق د

" حماسه مقاومت"ر ساخته و کتاب يژه جوانان مبارز تطهی ناآگاه و بوی شاه و ساواک آن را در انظار توده هایخلق

ن يد و  همچنيه عرصه مبارزه با دشمنان خلق کشان از جوانان و نو جوانان آن دوره را بیق اشرف که نسليرف

 و مبارز خلق آن نسل را ، در اذهان یین فرزندان فدای از بهتریاري مقاومت مشابه متعلق به بسیحماسه ها

 یشتر، دست آوردي هر چه بی  که البته جز رسوائ- جلوه دهد یر واقعي اعتبار و دروغ و غی محروم بیتوده ها

  ).١٣٨٧رماه ي ت١٥ -٦٨ شماره - بهمن ١٩ه ینقل از نشر." ( دو نداشتن پای ای برایگرید

 بوده باشد و چه یهم چه واقعًا متعلق به همان دروغ پرداز قبل" در دامگه حادثه"در مورد دروغ ذکر شده در کتاب 

ن دروغ هر ینده ایما گوا. ميانم تا کنون از آن اطالع نداشتیم که نه من و نه رفقا و آشناید بگوی، بایاختراع خود ثابت

اوًال من خوشبختانه . م کرده استيانه تنظيار ناشي آن را بس- زاده یرضا نوريا علی یز ثابتی خود پرو-که باشد 

ک یده ام، نه در لندن در ین عنصر معلوم الحال روبرو نشده و او را ندی زاده، ایرضا نوريهرگز در عمرم با عل

 که البته در زمان -کده يابان ميدر خ" رانی خلق ای فدائیکهایسازمان چر "و نه در تهران در ستاد!! یهانيم

کرده ام که " اعتراف"ا من ید که گوی گوی می وقتیًا ثابتيثان.  شدیده مي نامیابان  فدائي آن ستاد، خیبرقرار

 شان یم گوئوه ابهايهمچنان که ش"!! م بوده استیه رژيغ علي تبلی و برایر واقعيادعاها در کتاب غ%  ٧٠"

 و در کجا گفته شده ی از طرف  من به چه کسین حرفيا چنی کند که گویح معلوم نمی کند به طور صریجاب میا

 زاده گفته ی نوریعنی او ین حرف به همان همپالگیا ایدکه گوی آین طور بر میاست؟ هر چند از متن نوشته ا

، یبه نظر من او هنوز هم از اغراق گوئ: "دیگو یدر مورد شخص من م) یثابت( ن عنصريثالثًا هم. شده است

حال ).  به آن استی و وفاداریقت گوئيکه البته مفهوم آن در واقع، حق(، )٣٠٨صفحه ( "دست بر نداشته است

%  ٧٠پس از انقالب اعتراف کرده است که " کند که ید که  ادعا ميسه کنیگر او مقاین سخن را با گفته دیا

 یشرف! (ک متن کوتاهین قدر تناقض در یآخر ا". م بوده استیه رژيغ علي تبلی و برایقعر وايادعاها در کتاب غ

" یاغراق گوئ"کرده ام و هنوز هم دست از " یاغراق گوئ"اگر من همواره به اصطالح ). ندارند که خجالت بکشند

 دهد را کرده ین سردمدار اداره سوم ساواک به من نسبت می که ای"اعتراف"برنداشته ام پس چطور چنان 

ه ي اولیدر روزها) "  زادهیرضا نوريعل(ا او ی کند که گویاد شده نقل می یاد و رسواي از فرد شی؟ رابعًا ثابت!!ام

 یرفته تا با کسان) ساختمان ساواک تهران(کده يابان مي خلق واقع در خی فدائیکهای چریانقالب به ستاد مرکز

 کرده و او با ی با ویده و با اشاره به کتاب خاطراتش، شروع به همدردی را در آنجا دیاشرف دهقان. مصاحبه کند

  !عجبا". شتر نادرست استين کتاب بیکمال تعجب گفته است مطالب ا



.  پردازمینجا به همه آنها نمید که من در ای توان دی را می سراپا دروغ است در هر تکه آن تناقضی ادعائیوقت

 ها به ستاد آنها رفته بوده حتمًا با ی انجام مصاحبه با فدائیفرد مذکور برا کنم که اگر ین اشاره میفقط به ا

 ی فدائیکهایسازمان چر" در ستاد ی زاده با چه کسانیرضا نوريعل.  هم در آنجا مصاحبه کرده استیکسان

 ین ادعاين مصاحبه ها درکجا چاپ و منتشر شدند، آدرس شان کجاست؟ همیمصاحبه کرده است؟ ا" خلق

 او در کجا منتشر شد که یمصاحبه ادعائ. هم صادق است" یاشرف دهقان" او با ی در مورد مصاحبه ادعائدروغ

ا در آن ستاد شلوغ در آن یآ". شتر نادرست استين کتاب بیمطالب ا" گفته است ی آن اشرف دهقانیا طیگو

 بوده اند؟ چرا  ی اشرف دهقان در آن ستاد و مشخصًای زاده با افرادی هم شاهد مصاحبه نوریگریروزها، کسان د

ا چنان یده است؟ آي زنند را نشنی زاده به او میا نوری ی که ثابتی تهمتی از خود اشرف دهقانیتا کنون کس

   زاده گفته شده است و بس؟یرضا نوري فقط به عل۵٧ سال یط انقالبیب آن هم در شرايحرف عج

 فرد و همراهان شناخته ی و قانعیب ثابتیدارک در رد اکاذ کنم که صرفنظر از همه شواهد و مید ميان تأکیدر پا

 ی فدائیکهای چری صحنه دادگاه رهبران و اعضایلم هاي فی است روزیر شناخته شده شان، کافيشده و غ

 گزارش کامل آنها و از جمله صحنه دادگاه یا حتی و ٥٠ران در سال ین خلق ایخلق و رهبران برجسته مجاهد

قت که آنچه از شکنجه و ين حقی باشند بر ایگریرند تا سند ديد همگان قرار گی معرض دمربوط به خود من در

م شاه در سال ی رژیران در زندان های خواه مردم ایست و آزادير فرزندان کموني نظی بیمقاومت ها و رشادت ها

خ یبوده که تارت بزرگ در جامعه ما يک واقعی از یان شده، تنها بخش کوچکي در کتاب حماسه مقاومت ب٥٠

 خلق و در ی فدائیکهای تن از چر٢٣جرأت کنند و فقط صحنه دادگاه معروف . معاصر مردم ما را شکل داده است

ق يا صحنه دادگاه جداگانه خود رفی.  ما قرار دهندید توده هایق مسعود احمدزاده را در معرض ديرأس آنها رف

 ی و با شجاعت تمام تن های، بدون هراس از هر عقوبتقتي را که در دفاع از حقیمسعود احمدزاده و رفقائ

 در ساواک، در معرض ی قرون وسطائی دال بر وجود شکنجه هایشکنجه شده خود را به عنوان سند و مدرک

 از شکنجه ها و مقاومت ی مگر کتاب حماسه مقاومت گوشه ایبه راست. د آن به اصطالح دادگاه ها قرار دادندید

 کنند ی درصد آن دروغ است پس چرا جرات نم٧٠ را گزارش نداده است؟ و اگر ٥٠هه ون دي نسل انقالبیها

، چون ی فراموش نشدنی و رفقایق عباس مفتاحيبرخورد رف  کنند؟یون را علنيحداقل تنها دادگاه آن انقالب

 زاده، یتق، محمد یسید، اصغر عرب هری، اکبر مؤیرضا نابدل، مناف فلکي، مجيد احمدزاده، علیرائيون کتیهما

 ین انقالبیمجاهد نيهمچن... ان سه پله وي، بهمن آژنگ، حاجی، غالمرضا گلوی سواالنی، مهدید توکليحم

ع مردم آشکار سازند تا ي وسی توده هایهن دوست در به اصطالح دادگاه شان را براي میچون ناصر صادق و عل

خواه، در آنجا یق و آزادیون صديست ها و انقالبيکمونشان، یر و وفادار به آرمان هايند که فرزندان دلينسل جوان بب

 جامعه در آن زمان، به دفاع از منافع و حقوق کارگران و ینيات عي بر واقعیات پرشور و تمامًا متکيچگونه با دفاع

ل يپرداخته و با ارائه تحل) معروف است" کیدئولوژیدفاع ا"که به (ران ی تحت ستم ایگر توده هایزحمتکشان و د

سم شاه و يالیم وابسته به امپری محاکمه رژی برای دادگاه ها را به دادگاهیل و استدالل، آن بي بر دلی مبتنیها

  .ل کردندیز و درشت اش تبدیمزدوران ر

ران و در ی در جامعه مختنق ایزیت و خونرین جناين و عاملی ها که از آمری است که امثال ثابتین اساسيبر چن

 ها  و دروغ ی خود و تهمت زنیر پایقت در زيه شان بوده و هستند، بدون ِله کردن حقاهچال گوني سیزندان ها

قت يد حقي آنها در برابر خورشیاما افترا و دروغ و تهمت ها. ستندي مشمئز کننده قادر به دفاع از خود نی هایگوئ

  . بازندیرنگ م

  ٢٠١٢ آگوست ٣١-  ١٣٩١ شهريور ١٠

  



ات يرًا که دفاعياخ. ، آمده است"نیدر شکنجه گاه او"سه مقاومت در بخش ن موضوع  در کتاب حمای شرح ا-*

م که شخص يني بیکه تازه منتشر شده است را خواندم م) ١٣۴٧ ماه یخ دهم دیبه تار( در دادگاه یق جزنيرف

 در یق جزنيآنچه رف. ز شرکت داشته استيق نين رفیتوأم با شکنجه ا) قيا تحقی (ی در بازجوئیز ثابتیپرو

ن و ی ماه ، من شرح بازداشت، شکنجه ها و انتقال به زندان او٩ب ی قریط: " ن استيان کرده، چنيه خود بيدفاع

 ی نوشته ام و از جمله اسامیقيق را خواه به نام مستعار آن ها و خواه به نام حقي شهود و مأموران تحقیاسام

 که به یري، نصی، جوان، خواجوی، عاملیوسفی ،یمهاجران:  مستعار عبارت است از یق به نام هايمأموران تحق

 ".دي و سرهنگ عمیز ثابتی شهاب است و جوان و پرو– ی عاملیقياد نام حقیاحتمال ز

  


