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خاطرات تاریخی

تاریخ جهان

خاطره های جنگ انقالبی 
کتــاب »خاطره هــای جنگ 
انقالبی« اثر ارنســتو چه گوارا 
را قاســم صنعوی به فارســی 
برگردانده و از ســوی نشــر 

گل آذین منتشر شده است.
این کتــاب، یادداشــت های 
ارنســتو چه گــوارا از عامالن 
اصلی یکی از خارق العاده ترین 
تجربه هــای انقالبــی عصــر 
ماست. حماسه گروه کوچکی 

اســت که در حالی قدم به خاک کوبا نهادند که بزرگ ترین 
سالح شان آرمان بود و پس از 2 سال نبرد سرسختانه با نظام 
دیکتاتوری، در هاوانا به قدرت رســیدند. ارنستو چه گوارا، 
نخستین کسی است که از کاسترو عنوان فرمانده را دریافت 
داشت. در این اثر پس از یاد نخســتین دیدارش با کاسترو 
که همان به یکی از مهم ترین عامــالن اقدام انقالبی فیدل 
کاســترو بدل شــد، خواننده را پا به پــای رویدادهای نبرد 

رهایی بخش کوبا پیش می برد.
ارنســتو چه گــوارا  زاده ۱۴ژوئــن۱۹2۸ ) درگذشــته 
۹اکتبر۱۹۶۷( که بیشــتر به نام چه گوارا یا اِل چه شناخته 
می شود، پزشک، چریک، سیاســتمدار، نظریه پرداز جنگی 
و انقالبی زاده آرژانتین و یکی از شخصیت های اصلی انقالب 
کوبا بود. چهره و ظاهــر او به طور فراگیــر به عنوان یکی از 
نمادهای انقالبی بشردوســتانه و به عنوان یک نشان جهانی 
شناخته شــده در فرهنگ عامه بدل گشت. او به عنوان یک 
دانشجوی جوان پزشکی سراسر آمریکای جنوبی را سفر کرده 
و پس از مشاهده فقر، گرسنگی و بیماری، روحیه مبارزه با 
حضور استثماری ایاالت متحده در کشورهای آمریکای التین 

در وی پدیدار شد.

 تاریخ ما هنوز دارد
 نوشته می شود
کتاب »تاریخ مــا هنوز 
دارد نوشــته می شود« 
روایت زندگــی 3جوان 
کوبایی - چینی تبار است 
که از 3خاستگاه مختلف 
به انقالب کوبا پیوستند. 
آنهــا پــس از پیــروزی 
انقــالب کوبــا، بیش از 

50ســال از کوبا تا آنگوال در آفریقا و از نیکاراگوئه 
تا ونزوئال در عملیات انقالبی شرکت کردند. آرماندو 
چوی، گوستاوو چویی و مویزس سیو ونگ 3شورشی 
از تبار چینــی، در عنفــوان جوانــی وارد جنبش 
زیرزمینی و جنگ انقالبی سال های ۱۹5۶-۱۹5۸ 
کوبا شــدند. آن انقالب، رژیم ســفاکی را که مورد 
حمایت ایاالت متحده بود سرنگون کرد و در ادامه اش 
نخستین انقالب سوسیالیســتی را در قاره آمریکا 
به پیروزی رساند. آن ســه تن، طی مبارزات دوران 
انقالب، ژنرال نیروهای مســلح انقالبی کوبا شدند. 
ویراست دوم کتاب حاوی 2مقدمه جدید است که 
سیر حرکت تأثیرگذار کتاب را نشان می دهد. کتاب 
به زبان های اســپانیایی، چینی، فارسی و فرانسوی 
ترجمه شده است. کتاب تاریخ ما هنوز دارد نوشته 
می شود نوشته »مویزس سیوونگ« با ترجمه ناصر 
یکتا از سوی انتشارات طالیه پرسو منتشر شده. این 
کتاب 3۱۶صفحه ای به بهای ۷5هزار تومان منتشر 

شده است.

روش های بازجویی ما، به شما ربطی ندارد!
انتقاد از روش های ســرکوب گرایانه حکومت شــاه، 
رفته رفته به قدری وسعت پیدا کرد که به پای ثابت 
ســؤاالت خبرنگاران غربی در مصاحبــه با پهلوی 
دوم تبدیل شــد. او حین مصاحبه بــا مجری یک 
خبرگزاری خارجی و با مطرح شــدن سؤالی درباره 
اخبار شکنجه های مخالفان، به شدت عصبانی  شد و 
به نحوی که گویی کنترل خود را از دست داده است، با 
کلماتی بی منطق تنها طفره رفت و گفت: »اصال دوست 
ندارم پاســخ این ســؤال را بدهم. ما مجبور نیستیم 
مردم را شکنجه کنیم. روش های پیشرفته تری برای 
بازجویی وجود دارد. این مســئله به خودمان مربوط 

است و به شما ربطی ندارد!...«
در سال۱35۶، حوادثی همچون درگذشت مشکوک 
آیت اهلل ســیدمصطفی خمینی فرزند ارشد امام در 
نجف و انتشــار مقاله توهین آمیز روزنامه اطالعات 
نسبت به امام خمینی )ره(، باعث شعله ور شدن آتش 
اعتراضات و شکل گیری جریان انقالب اسالمی شد. در 
این بین با وجود تبلیغات گسترده در اجرای سیاست 
حقوق بشری کارتر در ایران، بار دیگر همچنان رژیم 
از سیاست ســرکوب و اعمال خشونت برای کنترل 
اوضاع استفاده کرد. حکومت شــاه تصور می کرد با 
سرکوب و کشتاری مانند آنچه در ۱5خرداد۱3۴2 
روی داد، مجددا برای یک دوره طوالنی مخالفت ها 
را سرکوب کرده و سکوت و خفقان را بر جامعه ایران 
حاکم گرداند. هم از این روی در دی ماه5۶ دست به 
جنایت زد اما این بار نه تنها صــدای اعتراض مردم 
خاموش نشــد بلکه منجر به شــکل گیری سلسله 
چهلم ها در شــهرهای دیگر همچــون تبریز، یزد، 
اصفهان و مشهد شــد. پرویز راجی )آخرین سفیر 
شاه در لندن(، در خاطرات خود درخصوص راه حل 
رژیم برای خاموش کردن اعتراضات می نویسد: »در 
مالقات با هوشنگ انصاری )وزیر دارایی( به او گفتم: 
اعلیحضرت فعال چاره ای ندارد، جز اینکه خونسردی 

خود را حفظ کند، اوضاع را به حــال خود بگذارد و 
درخصوص خونریزی و خرابکاری مخالفان، دست به 
تبلیغات بزند تا بلکه طبقات متوسط از خواب غفلت 
بیدار شده، به عواقب سلطه اجامر و اوباش)!( پی ببرند. 
وقتی کارد به استخوان همه رسید، می بایست یک 
واقعه قهرآمیز، مرگبار و ویران گر را بهانه قرار دهد، 
به عکس العمل محکم و چشــمگیری دست بزند، 
ارتش را به صحنه آورد و با هر مقدار خشونت که الزم 
باشد، به سرکوبی مخالفان بپردازد...«. جیمی کارتر 
رئیس جمهور آمریکا نیز درباره کشتار مردم توسط 
رژیم شاه آورده است: »در روز هفتم سپتامبر۱۹۷۸ 
)۱۷شهریور۱35۷(، ۱0ماه پس از آخرین مالقاتی 
که بین ما صورت گرفت، شاه ایران در سرتاسر ایران 
حکومت نظامی اعالم کــرد و در نتیجه بین پلیس 
و عده کثیری از مسلمانان که دســت به تظاهرات 
زده بودند، برخوردی خونین روی داد. کشته شــدن 
صدها نفر توسط پلیس نه تنها کمکی به شاه نکرد، 
بلکه موجب شد تا هم قدرت و هم جمعیت و تعداد 
تظاهرکنندگان افزایش یابد تا جایی که آنان خواستار 

برکناری شاه از مقام سلطنت شدند...«.
 شــاه در روزهای تاسوعا و عاشــورا و با هلی کوپتر، 
جمعیت تظاهرکننده را تماشــا می کــرد. به گفته  
غالمرضا پهلوی او که از دیدن سیل جمعیت بسیار 
عصبانی شده بود، با رئیس ساواک مشاجره کرده بود 
که چرا ساواک برای بر هم زدن این راهپیمایی ها کاری 
نکرده است؟ شاه معتقد بود که ساواک باید اقدامات 
ایذایی خود را شروع و در میان تظاهرکنندگان بمب 
منفجر کند تا امنیت این راهپیمایی ها از میان برود و 

مردم دیگر جرأت نکنند به خیابان ها بریزند! 

و کالم آخر
این اعترافــات در کنار اذعان ســفیر وقت انگلیس 
و آمریکا به وجود سرکوب و شــکنجه در برخورد با 
اعتراضات نیز قابل توجه است. ویلیام سولیوان )سفیر 
آمریکا در ایران(، در خاطراتش از شــاه به عنوان فرد 
مستبد و دیکتاتور ستمگر یاد می کند: »در گذشته، 
تصویری که آمریکایی ها از شاه داشتند، تصویر یک 
رهبر روشنفکر و خیرخواه بود که هر چند با قدرت و 
استبداد حکومت می کرد، اما می خواست کشورش را 
از فقر و آشفتگی برهاند. اما امروزه او را به عنوان یک 
دیکتاتور ستمگر که ثروت ملت خود را به یغما برده 
و خواســت های سیاســی و مذهبی و فرهنگی آنان 
را سرکوب می نمود، محکوم شــناخته می شود...«. 
آنتونی  پارسونز )سفیر انگلیس در ایران( در خاطراتش، 
سیاست رژیم شاه در مواجهه با مخالفان را بر مبنای 
فشــار و اختناق عنوان می کند و به بیــان برخی از 
اقدامات رژیم می پــردازد: »در پرونده های مربوط به 
ایران در وزارت خارجه انگلیــس، چند نقطه منفی 
به چشم می خورد. یکی ســابقه رژیم شاه در مسائل 
مربوط به حقوق بشر بود. بازداشت های خودسرانه، 
زندانی کردن افراد بدون محاکمه، شکنجه و اعدام های 
سریع و آزار و تعقیب دانشجویان و کارگران مخالف و 
ناراضی، یک امر عادی به شمار می آمد... ما همچنین 
می دانستیم که حکومت استبدادی شــاه و فشار و 
اختناق حاکم بر ایران، موجب عدم رضایت و گسترش 
موج مخالفت میان روشنفکران و دانشجویان ایرانی 
شده و با توسعه دانشگاه ها و مدارس عالی و افزایش 
تعداد دانشجویان، این مخالفت ها ابعاد وسیع تری پیدا 
می کند... حکومت پلیسی با بی رحمی و خشونت، بر 
اوضاع مسلط شده بود و شاه با شیوه استبدادی، کنترل 

امور را به طور کامل در دست خود داشت...«.
براساس آنچه در این مقال بدان اشارت رفت، گرچه 
در ســال های اخیر برخی از رجال پهلوی و درباریان 
تالش کردند که چهره خشن رژیم پهلوی را تطهیر 
کرده و آن را عطوف و مردمی نمایش دهند اما حقیقت 
آنچنان روشن است که با مراجعه ساده به برخی کتب 
خاطرات، اسناد و فیلم های به جا مانده از آن دوران، 

به راحتی می توان بدان پی برد.

برایانقالبسفید،خونبیگناهانرامیریختند!
گستره  سرکوب و خشونت رژیم پهلوی، در آینه خاطرات کارگزاران آن

عزیمت رابرت هایزر به ایران، باهدف کشتار ایرانیان
باید لوله های تفنگ به پایین 

می آمد... 
پس از کودتای 2۸مــرداد۱332، آمریکا به صحنه گردان اصلی 
رژیم پهلوی در ایران تبدیل شد و کلیه امور نظامی، اطالعاتی، 
سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، در ذیل نظارت مستقیم مستشاران 
و جاسوسان آنان قرار گرفت. طی 25سال نفوذ همه جانبه آمریکا، 
دخالت ها، سلطه جویی ها و مظالم فراوانی توسط آنان انجام گرفت. 
این در حالی بود که آنان، از تمامی اقدامات ناروای رژیم سرکوبگر 
و تحمیلی پهلوی دوم نیز، حمایت به عمل آوردند. رمزی کالرک 
)وزیر دادگستری ســابق آمریکا( در مصاحبه ای با مجله سان 
در لس آنجلس آمریکا، در ۱0ژوئن2002 به این مســئله اذعان 
می کند: »ما ]آمریکا[ در سال۱۹53 و با کودتا، دولت دمکرات 
منتخب مردم ایران را سرنگون کردیم و شاه و حکومت پهلوی را 
جایگزین نمودیم، در طول 25سال تسلط آمریکا بر ایران )۱۹35 
تا ۱۹۷۸(، اقتصاد کشاورزی ایران نابود شد و پس از آن، وابستگی 
ایران به غرب در تمام ابعاد رقم خورد... .« پس از کودتا نیز هر زمان 
که احساس می شد خطری از جانب مردم برای حکومت پهلوی 
وجود دارد، دولت آمریکا در سرکوب مخالفان، به حمایت از شاه 
می  پرداخت. در سال های ۴2-۱3۴۱ش درگیری گسترده ای میان 
عشایر منطقه فارس با نیروهای دولتی به وقوع پیوست. نیروهای 
نظامی به سرکردگی ارتشبد آریانا و هدایت سازمان سیا، اقدام به 
سرکوب و کشتار عشایر فارس کردند، به طوری که گراتیان یاتسویچ 
)مسئول پایگاه ســیا در ایران( به همراه رابرت کومر )کارشناس 
عالی رتبه سیا در جنگ های روستایی( در فروردین۱3۴2 به استان 
فارس مسافرت و با آریانا دیدار کردند. سیاست حمایت آمیز آمریکا 
در سرکوب قیام های دیگر مردم به دســت رژیم پهلوی، تا پایان 
حیات آن حکومت وجود داشت، چنان که سرکوب قیام ۱5خرداد 
-که در اعتراض مردم به دســتگیری امام خمینی)ره( شــکل 
گرفته بود- به دستور و پشتیبانی دولت آمریکا انجام شد. جیمز 
بیل، محقق آمریکایی، کشتار ۱5خرداد را وجه سیاست »اتحاد 
برای پیشرفت« کندی می داند و در این مورد می نویسد:»دولت 
کندی با برنامه اتحاد برای پیشرفت، درصدد بود تا برای تضمین 
ادامه وضعیت سیاسی فعلی کشورهای جهان سوم، اصالحاتی را 
پیشنهاد کند. تأکید شدید بر اقدامات ضد شورش و کنترل پلیس 

بر اوضاع داخلی، شاهدی بر این مدعاست... .«
در دوران اوج گیری نهضت امام خمینی)ره( و مبارزات مردم در 
سال ۱35۷ش دولت کارتر با وجود ادعاهای حقوق بشرخوهانه ای 
که مطرح کرده بود، استفاده از خشونت را به عنوان بهترین ابزار، 
برای سرکوب مخالفان به شاه دیکته می  کرد. گری سیک )مشاور 
امنیت ملی آمریکا( در کتاب خود می نویسد:»واشنگتن همواره در 
پی آن بود که شاه را وادار به اقداماتی کوبنده علیه مخالفان خود 
کند... سیاست رسمی ایاالت متحده، حمایت همه جانبه از شاه 
بود. سیاست مذکور بر این فرض بود که شاه قادر است با قاطعیت 

و خشونت تمام، به سرکوب مخالفان بپردازد... .« 

در روزهای پایانــی رژیم پهلوی، ژنرال هایزر بــرای انجام کودتا به 
ایران فرستاده شــد. هایزر در گفت وگوی خود با هارولد براون وزیر 
دفاع آمریکا، به تقدم اهداف آمریکا نســبت به جان انسان ها تأکید 
کرده و کشتار ده ها هزار نفر را برای رسیدن به هدف مورد نظر دولت 
متبوعش، ضروری دانست. او گفت:»هارولد براون می خواست ارزیابی 
مرا از میزان تلفات احتمالی کودتا بداند. گفتم: فکر می کنم نسبتاً زیاد 
باشد، اما دیدگاه قبلی ام را مطرح کردم که باید دورنمای این مسئله 
را درنظر گرفت... در میدان نبرد باید تلفات را در برابر دســتاوردها 
سنجید، اکنون مرگ ۱0هزار نفر می تواند زندگی میلیون ها انسان را 
در آینده حفظ کند...« نکته حائز اهمیت آن است که هایزر به راحتی 
از کشتار ۱0 هزار نفر برای نیل به اهداف آمریکا صحبت می کند و آن 
را توجیه قابل قبولی می پندارد. در سوی مقابل، این توجیه برای براون 
نیز کامال منطقی و قابل پذیرش تلقی می شود و این اصل را تداعی 
می کند که »برای جلوگیری از پیروزی انقــالب ایران و ممانعت از 
کوتاه شدن دست آمریکا از خاورمیانه، کشتار مردم ایران به هر میزان 
مجاز است... .« هایزر در بخش دیگری از خاطراتش که شاهدی دیگر 
در اثبات نقش آمریکا در کشتار انقالبیون است، می گوید: »یک پیام 
تلفنی رسید که اپوزیسیون آماده حمله به مقر ژاندارمری در تهران 
اســت. توصیه کردم این مرکز باید به عنوان یک مرکز مهم دولتی، 
مورد توجه و حفاظت قرار گیرد. به نظر من روش درست این بود که 
روی سر راهپیمایان تیراندازی هوایی کنند و از گاز اشک آور استفاده 
نمایند. اگر این روش مؤثر نبود، باید لوله های تفنگ ها به پایین می آمد 
تا شکی باقی نماند که نیروها شوخی ندارند. ژنرال قره باغی فورا با آقای 
بختیار تماس گرفت و بعد آجودانش را صدا کرد. خیلی سریع به زبان 
فارسی دستور آتش داد و به طرف من برگشت و گفت: همانطور که 

صحبت کرده بودیم اوضاع دقیقا کنترل خواهد شد... .«

فاطمه موسوی؛ تاریخ پژوهنگاه

ژنرال رابرت هایزر، فرستاده دولت آمریکا به ایران
 در دوران اوج گیری انقالب اسالمی

رابرتهایزر:»هارولدبراونوزیــردفاعآمریکا،

میخواستارزیابیمراازمیزانتلفاتاحتمالی

کودتابداند.گفتم:فکرمیکنمنســبتاًزیادباشد

امادیدگاهقبلیامرامطرحکردمکهبایددورنمای

اینمســئلهرادرنظــرگرفــت.درمیداننبــردباید

تلفاترادربرابردستاوردهاسنجید،اکنونمرگ
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آیندهحفظکند!؟...«

در سالیان پس از پیروزی انقالب اسالمی، افرادی 
از خاندان پهلوی یا وابستگان به این تیره، تالش 
کرده اند تا در اظهارات خویش، رفتار رژیم گذشته 
با معترضان را، همراه با نرمش و بدون استفاده از خشونت نشان دهند! در مقال پی آمده، تالش شده 
است تا با بررسی خاطرات و اسناد به جای مانده، صحت این ادعا مورد صحت سنجی قرار گیرد. امید 

آنکه مفید و مقبول آید.

مریم صادقی پری
روزنامه نگار گزارش

در عطوفت شاهانه!
پهلوی دوم در کتاب »پاسخ به تاریخ«، آنجا که قصد 
دارد علت فروپاشی ســلطنتش را بیان کند، عنوان 
می کند: »امروزه بعضی ها مرا سرزنش می کنند که 
چرا با اعمال قدرت و شدت، مقررات حکومت نظامی 
را به دقت اجرا نکردم و امنیت را به هر قیمت که شده، 
به کشور بازنگرداندم؟ مسلما این کار ممکن بود ولی 
به چه قیمت؟...« فرح دیبا نیز در کتاب »کهن دیارا«، 
مدعی می شود که در روزهای پایانی رژیم به خصوص 
در روزهای ۱۹ و 20 آذر که مصادف با ایام تاســوعا و 
عاشورا بود، طرح ســرکوب مردم مطرح شد و شاه با 
آن مخالفت  کرد: »آیت اهلل خمینی از مردم خواسته 
بود که روزهای تاسوعا و عاشورا، در سراسر کشور به 
تظاهرات بپردازند و یک بار دیگر مسئله نحوه مقابله 
با این تظاهرات مطرح شــد چــون حکومت نظامی 
برقرار بود، تیمسار اویســی اعتقاد داشت که باید از 
به خیابان آمدن آشوبگران جلوگیری نمود و آمادگی 
خود را برای عکس العملی شدید اعالم کرد اما همسرم 
در پیروی از اعتقادات خود، با این پیشنهاد موافقت 
نکرد...«. در این میان پرویز ثابتی مأمور امنیتی رژیم 
شاه و رئیس اداره کل سوم ساواک نیز در خاطراتش 
در ادعایی تأمل برانگیز و به منظور تبرئه خود می گوید: 
»من همانطور که گفتم، با شــکنجه و هرگونه اقدام 
غیرقانونی مخالف بودم و تا آن جا که در توان داشتم، 
از آن جلوگیری می کردم. خودم هیچ گاه ندیده ام که 
فردی مورد شــکنجه قرار گیرد ولی البته در این باره 

بسیار شنیدم!...«.

در منطِق: باید بزنیم!
طرح چنین ادعاهایــی در حالی صورت می گیرد که 
شواهد بســیار زیادی در این باره، همچون انبوهی از 
تصاویر و اسناد، ازجمله اسناد ساواک وجود دارد. عالوه 
بر این موارد، درمیان خاطرات درباریان و رجال پهلوی، 
اعترافات شــگفت انگیزی در رد ایــن ادعاها مطرح 
شده اســت. در اواخر دهه ۱330ش، سیاستمداران 
آمریکایی اوضاع ایران را به دلیل رشد ناآرامی سیاسی، 
نگران کننده اعالم و توصیه کردند که حکومت ایران 
برای اقدام به اصالحات سیاســی و اقتصادی، تحت 
فشــار قرار گیرد. در واقع آمریکایی ها می خواستند 
در برابر نارضایتی های ناشــی از سوء سیاست شاه و 
رژیم های ضعیف مانند ایران و نیــز مقابله با جنگ 
سرد و تبلیغات شوروی ، برنامه رفرمی را که خود تهیه 
کرده بودند، در ایران و سایر کشورهای ناآرام جهان 
سوم، به وسیله حکومت های دست نشانده خود به اجرا 
گذارند. در این بین شاه در اجرای سیاست های آمریکا 
در ایران، با ایستادگی و مقاومت علمای دین به ویژه 
امام خمینی مواجه شد. ازاین رو رهبران اصلی نهضت 
به ویژه امام را دستگیر، زندانی و محصور کرد و در برابر 
قیام پانزده خرداد، به کشتار وسیع مردم و دستگیری 
معترضان پرداخت. خشونت رژیم در سرکوب مردم، 
بنا بر اظهارات خود شاه و نخست وزیر، با برنامه ریزی 
از قبل صورت گرفته بود. به طوری که شــاه در اوایل 
ســال۱3۴2ش، با صراحت تمام از خونریزی سخن 
گفت! وی در 2۶اردیبهشت، در سخنرانی باشگاه الینز 
)باشگاه فراماسونری آمریکایی(، با صراحت تمام اعالم 
کرد: »انقالب بزرگ ما که شــاید در تاریخ بی سابقه 
باشد، بدون خونریزی و بدون هیچ گونه مقاومتی پیش 
رفته است، ولی اگر هم متأسفانه الزم شود که انقالب ما 
با خون یک عده بی گناه، یعنی مأمورین دولت و خون 
یک عده افراد بدبخت و گمراه آغشته شود، این کاری 
است که چاره ای نیست و خواهد شد...«. اسداهلل علم 

نخست وزیر وقت هم در گفت وگو با شاه یادآور شده بود 
که در تظاهرات احتمالی آینده »باید بزنیم« و در برابر 
پرسش شاه که چگونه باید زد پاسخ داده بود: »یعنی 
با گلوله بزنیم، اگر موفق شدیم که چه بهتر و گرنه مرا 
مسئول معرفی کنید!...« وی همچنین در مصاحبه 
با مارگارت الینگ، اعتراف می کند: »هنگامی که از 
شاهنشاه پرسیدم: آیا اجازه می دهید فرمان تیراندازی 
بدهم؟ جواب داد: بله، نه فقط اجــازه می دهم بلکه 

حمایت هم می کنم«.

حفظ قدرت، در سایه کمیته مشترک
واکنش پهلــوی دوم در برابر گروه هــای مخالف، بر 
سرکوب تمامی آنها متمرکز بود. ایجاد سازمان ساواک 
با کمک آمریکا و اســرائیل در ایران، در همین راستا 
انجام گرفت. قلع و قمع ناراضیــان به نحوی بود که 
هارولد ایرنبرگر، ساواک را »دوست شکنجه گر غرب« 
لقب داده بود! در این سازمان عناصر بسیاری فعالیت 
می کردند که از هیچ جنایتی برای حفظ منافع اربابان 
خود فروگذار نبودند و همه آنچه انجام می دادند، به 
دستور و اطالع شاه بود. فرج اهلل سیفی کمانگر، معروف 
به کمالی )از شکنجه گران معروف کمیته مشترک( در 
مورد دستور شاه مبنی بر شکنجه زندانیان می گوید: 
»شاه به ساواک دستور داده بود، آنهایی که علیه رژیم 
فعالیت می کنند، باید با شکنجه از آنها اعتراف گرفته 
شود. این دســتور از طریق ســاواک مرکز، به کلیه 

ساواک ها به طور سری ابالغ شده بود....«
جو پلیســی و خفقان جامعه ایرانی در آن دوره، در 
اظهارنظرهــای افرادی همچون پروفســور ماروین 
زونیس )اســتاد دانشگاه شــیکاگو( دیده می شود. 
او در کتاب »شکســت شاهانه«، شــاه را شریرترین 
فرمانروای جهان می نامد: »براساس گزارش های اکید 
سازمان های مدافع حقوق بشر و آمریکایی ها و ایرانیان 
مورد اعتماد، شاه در دهه۱۹۷0 به عنوان شریرترین 

فرمانروای جهان تصویر شده است...«.
 در اوایل سال۱35۴ش سازمان عفو بین الملل اعالم 
کرد که ایران یکــی از بدترین نقض کنندگان حقوق 
بشــر در جهان اســت. همچنین کمیته بین المللی 
حقوق دانان در ژنو، رژیم شاه را متهم کرد که به طور 
مرتب از شــکنجه اســتفاده کرده  و حقوق اساسی 
شــهروندان خود را نقض می کند. هــم از این روی 
جامعه بین الملل حقوق بشــر سازمان ملل متحد، با 
ارسال نامه سرگشاده ای به شاه، رژیم او را متهم کرد 
که به طور گسترده ، حقوق  بشر را نادیده گرفته است و 
از وی خواست تا وضعیت رقت بار حقوق بشر در ایران 
را بهبود بخشد. حتی روزنامه های پرنفوذی که تا پیش 
از این شاه را مورد ســتایش قرار می دادند، به تدریج 
انتقاد از سیاست های پلیسی وی را آغاز کردند. برای 
نمونه روزنامه ساندی تایمز پس از درج افشاگری هایی 
درباره ســاواک چنین نتیجه گرفت که در ایران یک 
روند سیستماتیک و ثابت از شکنجه، نه تنها در برابر 
مخالفین سیاسی فعال بلکه در برابر روشنفکرانی که 
به خود جرأت انتقاد از رژیم را داده اند، اعمال می شود. 
به واقع با فرارســیدن موج اصلی انقالب اســالمی، 
گســتردگی حرکت مردمی، نقش حـــمایت های 
خارجی را بی تأثیر ساخته بود. ضمن اینکه قدرت های 
خارجی نیز توانایی تحـلیل درست قضایا را نداشتند. 
قدرت سیاسی حـــاکم تا قبل از سال5۶، به میزان 
زیادی در کنترل حــوادث انقالب موفــق بود ولی 
مرجعیت و تقلید از مهم ترین عواملی بود که نه تنها 
ابزار سیاسی، بلکه مهم ترین ابزار قدرت رژیم یعنی 

ابزار نظامی را هم بی اثر ساخته بود!

شــاهدرروزهــایتاســوعاوعاشــورابــا
هلیکوپتــر،جمعیــتتظاهرکننــدهرا
تماشامیکرد.بهگفتهغالمرضاپهلوی
اوکــهازدیــدنســیلجمعیــتبســیار
عصبانــیشــدهبــود،بــارئیــسســاواک
مشــاجرهکردهبودکــهچراســاواکبرای
برهمزدناینراهپیماییهاکارینکرده
اســت؟شــاهمعتقدبودکهســاواکباید
اقدامــاتایذايــیخــودراشــروعومیــان
تظاهرکنندگانبمبمنفجرکندتاامنیت
ایــنراهپیماییهــاازمیــانبــرودومردم
دیگرجرأتنکنندبهخیابانهابریزند!
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زندگی نامه تاریخی

امیر خستگی ناپذیر
کتاب »امیر خســتگی ناپذیر: 
زندگی نامه سرلشــکر شهید 
ولــی اهلل فالحی« اثــر احمد 
حســینیا را انتشــارات مرکز 
اسناد انقالب اسالمی منتشر 

کرده است.
سرلشکر شهید ولی اهلل فالحی 
از جمله افراد تأثیرگذاری بود 
که در یکــی از مقاطع بحرانی 
و پرآشوب، در خدمتگزاری به 

انقالب اسالمی، خوش درخشــید و دریغا که دست گلچین 
روزگار او را امان نداد. شهید فالحی، با موافقت شورای عالی 
انقالب بــه فرماندهی نیــروی زمینی و پــس از چندی به 
ریاست عالی ستاد مشترک منصوب شــد؛ سپس از جانب 
حضرت امام)ره(، بعد از عزل بنی صدر اختیارات فرماندهی 

کل قوا به وی تفویض شد. 
در آن زمان ارتش و کشور با موانع و مشکالتی از این دست 
روبــه رو بود؛تبلیغ و ترویج شــعار انحالل ارتــش، بدبینی 
توده های مردم به سران ارتش، عدم اجرای مقررات و انضباط 
در ارتش، ایجاد تردید و اغتشاش توسط عناصر گروهکی و 
وابستگان مستقیم و غیرمستقیم به آمریکا در صفوف و بدنه 
ارتش، طرح توطئه های مختلف همانند طرح کودتای نوژه 
و... اغتشــاش و آشوب در کردســتان و آذربایجان )همانند 
حمله و یورش به پادگان های سنندجـ  نقدهـ  مریوان، پاوه( 
اغتشاش در گنبد، خوزستان و... و تنها 3ماه پس از انتصاب به 
ریاست ستاد، یورش و تجاوز وحشیانه رژیم عراق به مرزهای 
کشورمان... اما وی با ایمان به انقالب اسالمی و رهبری آن با 
تالشی شبانه روزی هر آنچه را در توان داشت در طبق اخالص 

نهاد و هرجا به وجودش نیازی بود، حضور یافت.


