
تصويب نكردند؟ كاپيتوالس��يون را چه كس��اني 
مجدداً صحه گذاشتند؟! و به دولت شريف امامي و 
ازهاري چه كساني رأي دادند؟! فرمانداري نظامي 
در شهرهاي مختلف را چه كساني تعيين كردند و 
برادران سرباز و ارتشي را چه كسي در مقابل برادران 
مشت گره كرده و گل به دست قرار داد؟ مگر شما 
از مجازات هاي تمرد در سازمان هاي امنيتي خبر 
نداريد؟ مگر دادگس��تري در طول برقراري رژيم 
فاسد سرنگون شده در اكثر مواقع مطيع بي چون 
و چراي اعمال خ��اف و غيرقانون��ي زعماي قوم 
نبوده اند. چه جنايتكاراني كه با توصيه ها، ش��اد و 
خندان دادگستري را ترك كرده و همچنان به ادامه 

جنايت و اشاعه فساد در جامعه پرداخته اند. 
همه شما جريان تيراندازي به يك جوان در كفاشي 
شارل جردن را به وس��يله راننده ثابتي كه همراه 
همسر ثابتي بود، به ياد داريد؟ مي دانيد كه اكنون 
او آزاد شده و شايد در ايران نباشد؟ فشار دستگاه و 

توصيه ها بود كه او آزاد شد.
 س��اير وزارتخانه ها مثل وزارت فرهن��گ و هنر با 
برپايي جشن هاي مختلف در ش��يراز و شهرهاي 
ديگر به اشاعه فس��اد و تش��ويق جوانان به سوي 
ابت��ذال و حتي فحش��ا كم��ك مي ك��رد. راديو و 
تلويزيون، روزنامه ه��ا و مجات غي��ر از آنچه كه 
به آنها ديكته مي ش��د يا اجازه داده مي ش��د چيز 
ديگري را مي نوش��تند؟ اين ش��يران غ��ره در آن 
روزهاي خفقان خواب بودند كه زير بار درج مقاالت 
رفتند؟ از چه مي ترسيدند؟ آيا آن ترس براي من و 
امثال من نمي توانست وجود داشته باشد؟ دشمن 
زخم خورده و مناف��ع به خطر افتاده امپرياليس��م 
خونخوار جهاني و اس��تعمارگران س��رخ و سياه، 
در نبود يك چنين س��ازماني از فرصت ها استفاده 
و به ان��دازه كافي از مغزهاي پوس��يده و عليل ضد 
ملي پس از پيروزي انقاب اسامي كه منافعشان 
به خطر افتاده اس��تفاده مي كنند و مجدداً صاحب 

قدرت مي شوند.
 ب��راي اعم��ال ض��د انقابي، ش��ما فق��ط اعمال 
جنايتكارانه س��اواك و جنايتكاران��ش را محكوم 
كنيد. ب��ه نظر من كس��اني با تش��كيل س��ازمان 
جمع آوري اطاعات��ي مخالفند كه يا تصورش��ان 
از چنين س��ازماني مثل ساواك يا س��ازماني مثل 
خفقان و سانسور است يا قصدشان خيانت به ملت 

و مملكت است.« 
  پديده اي به نام »نعمت اهلل نصيري«!

تهراني در دفاعي��ات خود، س��خن را از رأس هرم 
رژيم شاه آغاز مي كند و نهايتاً به رئيس دستگاهي 
كه در آن كار مي كرد، يعني ساواك مي رسد. او در 
شرح حال و منش نعمت اهلل نصيري رئيس سازمان 
اطاعات و امنيت كش��ور، به نكات��ي جالب توجه 

اشاره مي كند: 
»اداره امنيت كشور با اداره س��وم بود كه از ادارات 
مختلفي تشكيل مي شد. نعمت اهلل نصيري را اكثر 
كارمندان س��اواك به طور درگوش��ي، نعمت خره 
صدا مي كردند! او حتي س��واد خواندن و نوش��تن 
نداشت. اكثر نوشته ها و گزارشاتي كه براي بولتن 
مي نوش��ت، بدون نقطه بود و به همين علت هم به 
آقاي بدون نقطه اشتهار داشت! او آنقدر وقيح بود 
كه وقتي بيژن چهرازي را با يك نفر در سال 50 با 
يك مقدار مواد منفجره و مدارك ديگر دس��تگير 
كردند و گزارشي از وضع آنها به نصيري داده شده 
بود، از قول خودش يا از طرف شاه خائن نوشته بود: 
نفله ش��ود! يعني به اين واضحي دس��تور كشتن و 
سر به نيست كردن كسي را داده بود كه حداقل از 
نظر احترام و قوانين داراي حكم بازداش��ت قانوني 
بود. البته بيژن چهرازي ب��ه بيدادگاه نظامي رفت 

و به 10 سال زندان محكوم و اينك به دست مردم 
آزاد شده اس��ت. در 13 ارديبهشت سال 46، پس 
از آنكه به من تكليف كردند در مقابل پرچم ايران 
زانو زده و به قرآن مجيد قس��م بخورم كه به رژيم 
منفور شاهنش��اهي و پرچم ايران وفادار باشم، به 
اداره كل سوم منتقل شدم و بعد از دو ماه به بخش 
311 كه وظيفه اش جم��ع آوري اطاعات در مورد 
كمونيست ها بود، منتقل شدم. وقتي كسي كارمند 
ساواك مي شود، خود به خود دوستان و فاميل از او 

فاصله مي گيرند.« 
  خود را ب�ه خاطر اعمالي ك�ه انجام داده ام 

هرگز نمي بخشم!
واپسين بخش از دفاعيات بهمن نادري پور به پاره اي 
از مشاهدات وي در كميته مشترك ضدخرابكاري 
معطوف است. گفته هاي او در اين فصل، در شناخت 
فضا و مناس��بات حاكم بر اين كميته بس مفيد و 
آگاهي بخش مي نمايد، چه اينكه از س��وي كسي 
بيان مي شود كه خود جزئي از آن روابط و مناسبات 

كاري و امنيتي بوده است:
»پ��س از ورود به زن��دان قزل قلع��ه و بازجويي از 
گروه ه��اي كمونيس��ت، از طريق س��رعمله جات 
امنيت��ي، به عمل��ه ديگ��ر منتقل ش��د. ترورهاي 
نمونه اي كه در فاصله 52 و 53 به وس��يله اعضاي 
س��ازمان چريك هاي فداي��ي خلق انجام ش��د و 
همچنين ترور مستشاران نظامي امريكا كه توسط 
س��اير س��ازمان ها به عمل آمد، همه و همه باعث 
شدت يافتن خشونت ش��اه خائن و ديوانه تر شدن 

او شد و اعمال فشار بيشتر از طريق سلسله مراتب 
ساواك به همين كارمندان رده هشتم و نهم مي شد 
و نصيري معدوم دس��تور مي داد ك��ه اينها غير از 
اجراي دس��تورها چاره اي نداشتند. از اواسط سال 
54، ش��اه خائن براي اينكه از شدت تبليغات عليه 
رژيم كه به مناس��بت گام هاي انقابيون در ايران 
بلند شده بود، كاسته شود،  دس��تور داد كادرهاي 
آن سازمان ها را در خيابان به رگبار ببندند و ديگر 
دستگيري و كسب اطاعات از آنها مطرح نبود. با 
اعام به اصطاح باز شدن فضاي سياسي در كشور، 
دستور جديد ديگري از ناحيه ابليس آدم نما صادر 
شد: كادرهاي مخفي را دستگير و بدون اينكه كسي 
متوجه شود، سر به  نيست كنيد! خدا مي داند چند 

نفر به آن ترتيب شربت شهادت نوشيده اند. 
ارمغان هاي ديگر سياسي، پياده كردن كماندو در 
اطراف كوهستان هاي تهران و كتك زدن جوان هايي 
بود كه هن��گام صعود، اهلل اكب��ر مي گفتند يا بمب 
گذاشتن در مقابل منازل يا محل كار روشنفكران 
مبارزي كه قلمشان بسان س��احي مرگبار، قلب 
رژيم را نش��انه گرفته ب��ود. ديگر حتي كش��ت و 
كش��تارهاي عظيم هم نمي توانست جلوي رهبر و 
ملتي را بگيرد كه شعارش��ان به جمهوري اسامي 
تبديل ش��ده بود. همه دس��تگاه ها و سازمان هاي 
دولتي عاجز بودند. ساواك با برپا كردن كميته اي 
به نام كميته ماهان، كوشش هايي را به عمل آورد 
تا با پخش اعاميه ه��اي مختلف جعلي، جنبش را 
متوقف كند و مبارزي��ن و مجاهدين را به جان هم 
بيندازد. از يكي از كارمندان س��اواك شنيدم كه با 
زدن تلگراف به شهرستان ها، خواسته بودند از اشرار 
و چاقوكشان و با تطميع آنها براي زهرچشم گيري 
از مجاهدين و جنبش اسامي استفاده شود. يعني 
باز هم متوسل به ياران هميشگي خود شده بودند. 
مگر غير از اين است كه حادثه 15 خرداد سال 42 
درس عبرتي براي شاه خائن ش��ده بود و تشكل و 
وحدت مردم را در تجلي ايمان آنها در تعاليم عاليه 
اسام مي دانس��ت و به همين مناسبت هم ضمن 
احترام ظاهري ب��ه مذهب، س��اير ايدئولوژي ها و 
به ويژه گروه هاي كمونيست را كه با مباني اعتقادي 
مردم مطابقت نداشت و مورد قبول اكثريت عظيم 
جامعه نبود، خيلي راحت خنثي مي كرد. در عمل 
هم معلوم شد كه اين تعاليم اسام نجات بخش بود 
كه همه طبقات مردم را متحد كرده است. دستي 
كه سيانور را به دهان مبارزين گذاشت، دست من 
نبود. دست او دستي بود كه خود من و امثال مرا نيز 
مدت ها پيش گرفته بود. من شخصاً خود را به خاطر 

اعمالي كه انجام داده ام، هرگز نمي بخشم!«  

تهران�ی در دادگاه انق�اب: اداره 
امنيت كش�ور ب�ا اداره س�وم بود كه 
از ادارات مختلفي تش�كيل مي ش�د. 
نعمت اهلل نصي�ري را اكث�ر كارمندان 
س�اواك به طور درگوشي، نعمت خره 
صدا مي كردند! او حتي سواد خواندن 
و نوش�تن نداش�ت. اكثر نوش�ته ها و 
گزارش�اتي كه براي بولتن مي نوشت، 
بدون نقط�ه بود و به همي�ن علت هم 
به آقاي بدون نقطه اش�تهار داش�ت! 

آنها به يك دس�تم ش�اق دادند و به 
دس�ت ديگرم س�يانور و وقتي شاق 
ي�ا س�يانور را پايي�ن مي گذاش�تم، 
مسلس�ل را به من مي دادن�د كه قلب 
ب�رادران مب�ارز و مجاه�د را نش�انه 
بگي�رم. اي�ن اس�ت واقعي�ت رژي�م 
پوس�يده اي ك�ه آن م�ردك احم�ق 
و خودكامه ك�ه لقب بزرگ فاس�دان 
برازنده ت�ر از ه�ر چيز ديگ�ري براي 
اوس�ت، در ايران به وجود آورده بود
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مروري بر واپسين سخنان بهمن نادري پور معروف به »تهراني« از شكنجه گران ساواك 

 شاه از نوجواني »مغبون« بود!

ی«
ران

ته
ه »

ف ب
رو

 مع
ور

ی پ
در

ن نا
هم

ه ب
كم

حا
ه م

س
جل

 از 
يی

ما
ی، ن

ام
 اس

ب
قا

ه ان
دگا

   دا

ك
اوا

ن س
گرا

جه 
كن

ز ش
ی« ا

ران
ته

ه »
ف ب

رو
 مع

ور
ی پ

در
ن نا

هم
   بم

نظر و گذري بر يادمان نوانتشار آيت اهلل العظمي سيدابوالقاسم خويي

اوصاف »شمع هميشه فروزان« 

   احمدرضا صدري
آنچه پيش روي داريد، متن آخرين دفاعيات بهمن 
نادري پور معروف به »تهراني« از جمله شكنجه گران 
معروف س�اواك در دادگاه انقاب اس�امي است. 
آنچه در انتشار تحليلي اين متن مورد نظر بوده، نه 
عجز و البه يك جنايت�كار كه نماياندن جلوه هايي 
از منش و روش ش�اه و كارگزاران حكومت اوست 
كه در س�خنان نادري آمده اس�ت. اميد است كه 
انتشار اين س�ند تاريخي، موجب آشنايي بيشتر 
جوانان با هويت و كارنامه متوليان رژيم سابق باشد.

   
   من از دست خودم شاكي هستم! 

بهمن نادري پور معروف به »آرش«، درآغاِز واپس��ين 
دفاعي��ات خ��ود در دادگاه، ضمن اعت��راف كامل به 
ارتكاب جنايت، به توصيف فضاي فكري خود پس از 
دستگيري و انتقال به زندان پرداخته است. او در اين 

باره مي گويد:
»رياس��ت و اعضاي محت��رم دادگاه! من ك��ه در اول 
جلسات دادگاه گفتم من معترف به خيانت و جنايت 
هس��تم و به هيچ وجه قصد دفاع از خود را ندارم، ولي 
براي اينكه نقش من در  آنها روش��ن ش��ود، به شرح 
جزئيات آن مي پردازم. وقتي نماينده محترم دادسرا 
مطالبي را عليه من عنوان كردند، فكر كردند مواردي 
است كه منكر آن هس��تم، در حالي كه من قبًا همه 
آنها را به طور مفصل گفته بودم و اينك فقط به خاطر 
روش��ن ش��دن حقيقت، مطالبي را به عرض دادگاه 
مي رس��انم. اگر اعض��اي محت��رم دادگاه در اعتراف 
صادقانه من شكي دارند، بهتر است از آقايان سيروس 
نجفي شيرس��ري، محمد كچوري ]كچويي[ و احمد 
مصطفوي كاشاني س��ؤال فرماييد كه چه كسي چند 

روز تمام پيغام مي داد:
 بياييد من مي خواهم خ��ود را از عذاب روحي راحت 
كنم و هم اكنون هم مگر مدارك ديگري غير از جنايت 
و خيانت من در پرونده من وجود دارد. من از دس��ت 
خودم شاكي هس��تم و به اعمال خودم معترضم و در 
مورد توبه من، بستگي به رابطه فرد گناهكار با خداوند 
دارد. من فكر مي كنم نماينده محترم دادس��را تصور 
مي فرمايند روزي كه ما را جهت استخدام به ساواك 

بردند، پرسيدند:
آيا حاضري آدم بكشي؟ آيا حاضري براي رژيم فاسد 
و سرسپرده بيگانه جانفش��اني كني؟ و ما هم با عاقه 
قبول كرده ايم! در حالي كه با يك بررس��ي مشخص 
مي ش��ود اكثر جواناني كه به س��اواك آمده اند، قصد 
خدمت به مملكت را داشته و بر اثر شست وشوي مغزي 
و تحت تأثير جو حاكم بر س��اواك، به ويژه كميته ها و 
فشار سلس��له اداري، آن چنان غرق مي شوند كه راه 
بازگشت ندارند. مگر هدف از دادرسي غير از اين است 
كه حقيقت كش��ف گردد. من از روز اول دستگيري ام 
تمام مطالبم را در 600 صفحه نوشته و تقديم كرده ام. 
شما اين عمل را به غير از ندامت و صداقت به چه چيز 
تعبير مي كنيد؟ وقت��ي بت ها مي ش��كنند و ماهيت 
حقيقي آنها آشكار مي گردد، سياهي از جلوي ديدگان 
گمراهان كنار مي رود و خورش��يد حقيق��ت نمايان 
مي شود. زمان تصميم گيري ها فرا مي رسد و به همين 
دليل با خداي خود پيمان بسته ام جز حقيقت چيزي 

نگويم.«
  به يك دستم ش�اق دادند و به دست ديگرم 

سيانور
بخش ديگري از واپس��ين دفاعيات تهراني به افشاي 
ويژگي ه��اي ش��خصيتي ش��اه و ش��يوه حكومت او 
اختص��اص دارد. هرچند كه ممكن اس��ت برخي اين 
اعترافات را معلول اميد وي به عفو يا تخفيف مجازات 
بينگارند، اما ساير اسناد و خاطراتي كه در اين موضوع 
منتشر شده، نشان مي دهد كه سخنان تهراني كامًا 

مقرون به صحت و حقيقت است: 
»من ديگر نمي توانس��تم به روي همس��ر و دو فرزند 
خردس��الم نگاه كنم، چون نگاه كردن ب��ه آنها مرا به 
ياد همسر و فرزندان شهدا مي انداخت. من مثل همه 
ايرانيان به كش��ور و ميهنم عاقه داشتم، ولي بياييد 
ببينيد از م��ن چه موجودي س��اختند. آنه��ا به يك 
دستم شاق دادند و به دس��ت ديگرم سيانور و وقتي 
شاق يا سيانور را پايين مي گذاش��تم، مسلسل را به 
من مي دادند كه قلب برادران مبارز و مجاهد را نشانه 
بگيرم. اين است واقعيت رژيم پوسيده اي كه آن مردك 
احمق و خودكامه كه لقب بزرگ فاسدان برازنده تر از 
هر چيز ديگري براي اوست، در ايران به وجود آورده 
بود. مردي كه بعد از سرنگوني رژيم همه سر فسادش، 
بعد از دستگيري در زندان از يكي از زندانيان شنيدم 
كه: از نوجواني مغب��ون بود و فكر و ذكرش مس��ائل 
جنس��ي، اهل جوك گفتن و دلقك بازي بوده اس��ت 
و به همين علت ني��ز اطرافش را آدم ه��اي بي مايه و 

نوكرصفت گرفته بودند.
 من س��وگند مي خورم كه از اعمال اين خاندان كه از 
ريز و درشتش سعي در رقابت با يكديگر جهت چپاول 
هرچه بيشتر مردم ستمديده و اشاعه فساد داشتند، 

اطاعاتي نداشتم!« 
 راننده ثابتي و تيراندازي به سوي يك جوان 

در فروشگاه!
 متهم در بخش ديگري از دفاعيات خويش، به حوزه 
دولتي و امنيتي رژيم ش��اه نيز نگريسته و درباره آنها 
نكاتي را بيان داشته است. او فساد را در كليت و تمامي 
اجزاي رژيم شاه مي بيند و در تبيين اين ادعاي خويش 

مي گويد:
»من تصور نمي كن��م اين دادگاه ش��خص مرا، يعني 
بهمن نادري پور را محاكم��ه مي كند. اين دادگاه يك 
قرباني سيس��تم ظلم و فس��اد و يك عمله امنيتي را 
محاكمه مي كند كه نمونه آن خيلي از كسان هستند. 
عوامل و سيستم اين رژيم پوسيده چه سازمان هايي 
بودند؟ مجلس قانونگذاري يا مجلس��ين قانونگذاري، 
وسايل ارتباط جمعي، دادگستري، وزارتخانه ها. چه 
كسي در خدمت اين سيس��تم نبوده؟ چه كسي تاب 
مقاومت در مقابل اين فشارها را داشته است؟ مگر اين 
همه قوانين ضد مردمي را مجلس��ين و نمايندگانش 

 حاشيه اي بر انتشار اثر تاريخي-پژوهشي 
»قزل قلعه، زندان سرخ پهلوي«

اندر احواالت يك »محبس«
  شاهد توحيدي

بي��ش از يك دهه 
است كه ساختمان 
كميته مش��ترك 
ي  ر ب��كا ا خر ضد
س��اواك، به موزه 
تغيير كاربري داده 
و ن��ام »عب��رت« 
برخوي��ش نهاده 
اس��ت. اين محل 
ديدني، ع��اوه بر 
تمامي مزايا، انتشاراتي فعال نيز دارد كه تاكنون 
آثار ارجمندي را در حوزه تبيين رفتار ساواك 
با زندانيان سياس��ي به زيور طبع آراسته است. 
در اين مجال س��خن از يكي از آثار منتشر شده 
توس��ط اين ناشر اس��ت كه به بازگويي شرايِط 
محبِس قزل قلع��ه مي پردازد. اين اثر توس��ط 
جناب يعقوب لطفي توليد و به بازار نشر عرضه 
شده است. مؤلف اين كتاب در بخشي از ديباچه 

آن آورده است: 
»قزل قلعه ي��ا قزل ق��اع )قلعه س��رخ( نامي 
دردآش��نا در ادبيات مبارزات سياس��ي ميهن 
زخم خورده ايران، از س��اطين و ش��اهان بوده 
است و جاويد خواهد ماند، ولي صد افسوس كه 
آن را با سبوعيت باورنكردني و عجله اي شگرف 
در يك روز غم انگيز با چن��گال آهنين با خاك 
يكس��ان كردند، چنان كه گويي از ابتدا چنين 
جايي وجود نداشته است. اكنون پس از گذشت 
چند دهه از اين كار س��تم آلود، حسرت ديدن 
و زنده ش��دن خاطرات دالورمردان و شيرزنان 
ظلم ستيز بر دل و روح آنها به جاي مانده است. 
خداوند را سپاسگزارم كه توفيق عنايت فرمود 
پس از س��ال ها سپري ش��دن اين واقعيت تلخ 
بتوانم اين موضوع مهم تاريخي را يادآور ش��وم 
و مطالبي را در حد بضاع��ت براي عاقه مندان 
و دل سوختگان فراهم كنم تا ان شاءاهلل با فراهم 
ش��دن زمينه هاي تحقيقي � پژوهشي واكاوي 

عميق تري درباره اين مكان تاريخي � سياس��ي 
به وجود  آيد. با توجه به قدمت اين محل كه در 
حدود يك قرن و نيم در اين مرز و بوم جا خوش 
كرده بود، صحنه ها، حوادث و خاطرات فراواني 
را در دل خود جاي داده بود كه دستمايه بسيار 
ارزشمندي براي محققان در حوزه هاي مختلف 
خواهد بود. بررسي قزل قلعه از جهات متعددي 
قابل اعتناس��ت. مواردي از قبي��ل قزل قلعه و 
تاريخ س��اخت و عوام��ل ايج��اد آن، قزل قلعه 
ارتباطش با سلسله ش��اهي قاجار، قزل قلعه و 
رژيم پهل��وي، قزل قلعه و انب��ار مهمات ارتش، 
قزل قلعه و زندان در رژيم پهل��وي، قزل قلعه و 
خاطرات زندانيان سياس��ي، قزل قلعه و تهران 
قديم، قزل قلعه و سرنوش��ت آن از نظر حقوقي 
و قزل قلعه و شكنجه هايش مي تواند مورد توجه 
پژوهشگران، محققان و عاقه مندان قرار بگيرد. 
اين زندان در رديف مخوف ترين و در عين حال 
بي كيفيت ترين زندان هاي دنياست. اين محل به 
منظور زندان ساخته نشده بود و در ابتدا كاركرد 
كاروانسرايي و انباري داشت، به تدريج در رژيم 
پهلوي تغيير كاربري داد و با ايجاد تغييرات در 

داخل راهروها، اتاق ها، س��اخت حمام و امكنه 
ديگر تبديل ب��ه يكي از زندان ه��اي بي آبروي 
دنيا ش��د، به طوري كه قريب به اتفاق زندانيان 
سياس��ي رژيم پهلوي معتقدند آنچ��ه در اين 
قلعه )بخوانيد زندان( و حمام��ش اتفاق افتاده 
يكي از شرم آورترين گوشه هاي تاريخ انسانيت 
و بشريت اس��ت. هر چند اين زندان پس از دو 
دهه فعاليت در سال 1350 به دستور و فرمان 
محمدرضاشاه تعطيل و در سال 1360 به علت 
فرسودگي تخريب شد و آن را تبديل به ميدان 
ميوه و تره ب��ار كردند تا اين قطعه س��ياه رژيم 
پهلوي را از ياد و اذه��ان تاريخ پاك كنند، ولي 
برخاف تصور آنها هرگز اين اتف��اق رخ نداد و 
برخاف تصور ش��اه و اعوان و انصارش از ذهن 
تاريخ استبداد و ديكتاتوري رژيم سلطنت حذف 
نشد و همان گونه كه ماحظه مي كنيد، پس از 
گذشت 40 س��ال از آن كوبيدن ها و تخريب ها 
اين موضوع همچنان زنده و پوياست و براي نسل 
جديد ايران مسئله قابل توجهي قلمداد مي شود. 
با توجه به بررسي هاي انجام شده كتاب مستقلي 
درباره قزل قلعه وج��ود ندارد ي��ا حداقل بنده 
نگارنده از آن مطلع نشدم )البته با جست وجوي 
فراوان( و به نظر مي رس��د اين نوشتار مي تواند 
خأل به وجود آمده را حتي در حد اندك پر و كامل 
كند و يقيناً مجموعه كاملي نخواهد بود كه اميد 

است به مرور زمان كامل تر شود.«
مؤلف اثر در بخش��ي ديگ��ر از مقدمه خويش، 
به نح��وه مطالعات ميدان��ي وكتابخانه اي خود 

پرداخته و در اين باره مي نويسد:
»با توجه به مطالب فوق الذكر، مطالعات گسترده 
ميداني كتابخانه اي براي تبيي��ن اين موضوع 
آغاز شد و با مراجعه به كتابخانه ها، سايت هاي 
اينترنتي و بهره برداري از 120 هزار برگ سند 
منتشر شده و توسط مركز بررسي اسناد تاريخي 
بررس��ي خاطرات به ج��اي مان��ده از زندانيان 
سياس��ي رژيم پهلوي و انج��ام مصاحبه هاي 
ش��فاهي با مطلعين و محبوس��ين س��عي شد 

ان ش��اءاهلل مطلبي از قلم نيفتد و در پايان اميد 
اس��ت، اين تحقيق در چهار فصل مقبول افتد. 
فصل اول: شناخت قزل قلعه، تاريخچه، موقعيت 
جغرافيايي، وضعيت س��اختمان، نوع س��ازه و 
اس��توارهاي قزل قلعه، فصل دوم: قزل قلعه به 
روايت محبوسين، فصل سوم: قزل قلعه و مبارزات 
سياسي و فصل چهارم: خاطرات زندانيان سياسي 
و در انتها عكس ها تدوين و تقديم عاقه مندان 

تاريخ سياسي ايران مي شود. 
بديهي است تأثيرگذارترين قسمت اين كتاب 
مجموعه خاطرات زندانيان سياسي رژيم پهلوي 
اس��ت، زيرا اگر از قزل قلعه به عنوان يك زندان 
مخوف استفاده نمي شد، حتماً مانند قاع ديگر 
محسوب مي شد. آنچه امروز به اين مكان فاقد 
حض��ور فيزيكي )متأس��فانه( هوي��ت و اعتبار 
مي بخشد حضور صدها آزادي خواه، حقيقت جو 
و مبارز سياسي دوران سياه رژيم پهلوي در اين 
قلعه بود. هرچند تمامي خاطرات بيان نش��ده 
است، ولي هر آنچه كه فعًا به جاي مانده است، 
دستمايه بس��يار خوبي براي آغاز راه و گشودن 
پنج��ره اي جديد ب��راي ديدن جناي��ات رژيم 
سلطنتي پهلوي است. رژيم سفاك و بي ديني 
كه متأسفانه امروزه بعضي از خودفروختگان در 
لباس و چهره هاي مختل��ف در صدد تطهير آن 

هستند و البته موفق نخواهند شد.
 همان گونه كه آفتاب زير ابر نمي ماند، هيچ وقت 
حقيقت پنهان نخواهد بود و با شكر و حمد الهي 
امروز شاهد برما شدن خيانت هاي رضاخان و 
فرزند خائنش در همه زمينه ها هستيم و تشت 
رسوايي آنان چنان از بام بر زمين افتاده است كه 
صداي آن گوش هواخواهانشان را نيز كر كرده 
است. در پايان اميدوارم همراهان و خوانندگان 
محترم نظرات و ديدگاه هاي سازنده  خود را به 
نگارنده منتقل كنند و از هيچ تذكر و راهنمايي 
در جهت پر بارتر كردن اين قطعه از تاريخ دريغ 

نورزند:
به زندان قفس، مرغ دلم چون شاد مي گردد

مگر روزي كه از اين بند غم آزاد مي گردد
فرخي يزدي« 

  نمايی از ساختمان زندان سابق قزل قلعه تهران

قزل قلعه يا قزل قاع )قلعه سرخ( 
نامي دردآشنا در ادبيات مبارزات 
سياسي ميهن زخم خورده ايران، 
از س�اطين و ش�اهان بوده است 
و جاوي�د خواهد مان�د، ولي صد 
افس�وس ك�ه آن را با س�بوعيت 
باورنكردن�ي و عجله اي ش�گرف 
در ي�ك روز غم انگيز ب�ا چنگال 
آهنين ب�ا خاك يكس�ان كردند، 
چنان ك�ه گوي�ي از ابت�دا چنين 
جاي�ي وج�ود نداش�ته اس�ت


