
    احمدرضا صدري
روزهاي�ي ك�ه ب�ر م�ا مي گ�ذرد، تداعي گ�ر 
س�الروز هج�رت رهبر كبي�ر انقاب اس�امي 
به پاري�س و متعاق�ب آن، اس�تقرار در دهكده 
نوفل لوشاتوس�ت. اي�ن روي�داد تاريخ س�از، 
انق�اب اس�امي را وارد مرحله اي ج�دي كرد 
و آن را تس�ريع نم�ود. اين�ك در س�الروز اين 
واقعه ش�گرف، پاره اي روايات و تحليل ها را در 
اي�ن خص�وص بازخوانده ايم. اميد آنك�ه تاريخ 
پژوهان و عموم عاقمندان را مفيد و مقبول آيد. 

       
  يك انتخاب غيرمنتظره

براي بسا ش��اهدان تاريخ، عجيب مي نمود كه يك 
مرجع تقليد و در مقام رهبري انقالب اسالمي، كشور 
فرانسه را براي اقامت انتخاب كرده است. اين اقدام 
بديع، تحليل هاي فراوان و متفاوت برانگيخت كه در 
آثار برخي از ياران امام خميني و تحليل گران انقالب 
اس��المي انعكاس يافته اس��ت. آيت اهلل سيدحسن 

طاهري خرم آبادي، در اين باره معتقد است:
»دليل اين كه حضرت امام فرانس��ه را براى اقامت 
انتخاب كردند، روشن اس��ت. حضور در كشورهاى 
اسالمى، موجب دردس��ر براى امام مى شد. امام در 
اروپا و در كشورى كه در آن آزادى بيشترى وجود 
داشت، راحت تر مى توانستند اهداف انقالبى خود را 
پيگيرى كنند. اگر قرار بود كه امام در جايى مستقر 
ش��وند كه نتوانند اهداف خودشان را تعقيب كنند، 
در همان عراق مى ماندند، ديگر لزومى نداش��ت به 
كشور ديگرى سفر كنند، چون عراقى ها نمى گفتند 
كه امام در عراق نباشد، بلكه مى گفتند كه سكوت 
كنند. حتى در فرانس��ه هم مى خواس��تند جلوى 
اقدامات امام را بگيرن��د و گرفتند، ولى حركتى كه 
در ايران انجام گرفت، باعث ش��د كه فرانس��وى ها 
هم نتوانند از فعاليت ام��ام ممانعت كنند. روى هم 
رفته در آن فرصت اندك، امام فكر كردند كه اگر به 
فرانس��ه بروند، به دليل وجود آزادى عمل بيشتر، 
بهتر اس��ت، تا اينكه در فرصتى مناس��ب تصميم 
نهايى را بگيرند. امام در زمانى كه در فرانس��ه قصد 
داش��تند از فعاليت هاى ايش��ان جلوگيرى كنند، 
فرمودند: اگر من در كشتى هم بنشينم و مرتب به 
بنادر كشورها و جاهاى مختلف بروم و هيچ جا راهم 
ندهند، باز هدفم را دنبال مى كنم! به اين دليل بايد 
كشور فرانس��ه را  به صورت اقامتگاه موقت انتخاب 
مى كردند. فرانس��ه نسبت به كش��ورهاى ديگر در 
اولويت بود، چ��ون آزادى بيش��ترى در آنجا وجود 
داشت. تفاوت بين عراق و فرانس��ه بسيار زياد بود، 
در ع��راق روزنام��ه لوموند مصاحب��ه اى با حضرت 
امام انجام داد، ولى خبرنگاران لوموند را بازداش��ت 
كرده، فيلم هايش��ان را گرفتند، اما در فرانس��ه اين 
گونه نبود. سيل خبرنگارها از نقاط مختلف دنيا به 
آنجا سرازير شده بود تا هم امام را ببينند و با افكار او 
آشنا شوند و هم گزارش و عكس و فيلم تهيه كنند. 
با توجه به اين وضعيت، كس��انى كه بينش جهانى 
داشتند، از اين انتخاب ش��گفت زده شدند. زيرا كه 
اگر امام هر كدام از كشورهاى اس��المى را انتخاب 
مى كردند، گرچه ممكن بود از بعضى از نقاط خوب 
باشد، هرگز آن آزادى كه در كش��ور فرانسه وجود 
داشت، در آن كشورها وجود نداشت. كشور فرانسه 
حتى با س��اير كش��ورهاى اروپايى هم فرق داشت، 
زيرا ايران به انگلس��تان و امريكا وابستگى داشت، 
اما اين وابس��تگى در آن زمان، بين ايران و فرانسه 

وجود نداش��ت. يكى از مزايايى كه فرانسه داشت، 
امكان ارتباط س��اده و آس��ان با حض��رت امام بود. 
رفت و آمد به عراق، بس��يار محدود بود و با سختى 
و مشقت فراوان انجام مى شد، به خصوص در اواخر 
حضور امام در نجف، رفت وآمدها بسيار كم شده بود 
و بيشتر كنترل مى گرديد. ارتباط تلفنى هم بسيار 
مشكل بود و كنترل مى ش��د، اما در فرانسه رفت و 
آمدها راحت و عادى بود. افرادى كه سال ها امام را 
نديده بودند، مى توانستند به فرانسه بروند و با ايشان 
مالقات كنند. اگر هم كس��ى كارى با امام داشت و 
مى خواست مسئله هايى را مطرح كند، مى توانست 
به فرانسه س��فر كند و امام را ببيند. افرادى همانند 
شهيد مطهرى، شهيد بهشتى، مهندس بازرگان و 
افرادى از ملى گراها كه بيشتر در صحنه مبارزه بودند 
به فرانسه رفتند و با امام ديدار كردند. ارتباط تلفنى 
هم بسيار عادى شده بود. اعالميه هايى كه حضرت 
امام صادر مى كردند، به وس��يله تلفن، در كمترين 
زمان در ايران منتشر مى شد، يعنى اعالميه امام را از 
طريق تلفن قرائت مى كردند و در ايران پس از ضبط 

و پياده سازى، تكثير مى نمودند...«. 
  چهره اس�تثنائي مردي روحاني كه در زير 

درختي در حومه  پاريس نشسته بود
انتخاب پاريس و س��پس نوفل لوشاتو از سوي امام 
خميني، عالوه بر نمايان س��اختن هوش سياس��ي 
رهبر انقالب، اعجاب پ��اره اي از عناصر و جريانات 

سياسي و حتي دولت هاي جهان و نمايندگان آنان را 
در پي داشت. در يكي از اسناد النه جاسوسي امريكا، 

ماجرا اينگونه روايت شده است:
»با تصميم و درخواس��ت ش��ريف امامي، عراقي ها 
آيت اهلل خميني را از كشورش��ان اخراج كردند كه 
نتايج عكس  انتظ��ارات حكومت ايران را داش��ت. 
آي��ت اهلل خميني كه ب��ا گذرنامه  ايراني مس��افرت  
مي كرد. او مانند س��اير اتباع ايراني كه بدون ويزاي 
ورود به فرانس��ه وارد آن كش��ور  مي ش��دند، بدون 
برخورد با مش��كلي وارد فرانس��ه ش��د و در ويالي 
كوچكي در حوم��ه  پاريس اقامت گزي��د. عالوه بر 
شاگردان و مشاوران آيت اهلل كه از عراق آمده بودند، 
گروهي از مخالفان ش��اه كه در امريكا و نقاط ديگر 
جهان فعاليت  مي كردند، به دور او جمع شدند و از 
ايران هم گروه گروه براي ديدار وي رهسپار پاريس 
شدند. برعكس تصورات شريف امامي كه  مي گفت 
آيت اهلل خميني در پاريس به كلي فراموش خواهد 
ش��د ، آيت اهلل در مركز توجه مطبوع��ات و محافل 
سياسي جهان و در دسترس تلويزيون هاي دنيا قرار 
گرفت. چهره  عجيب و استثنايي اين مرد روحاني كه 
در زير درختي در حومه  پاريس نشسته و از هزاران 
كيلومتر دورتر با سخنان آتش��ين خود بر ضد شاه 
انقالبي را رهبري  مي كرد، توجه همه  جهانيان را به 

خود جلب كرده بود...«. 
   بازتاب ديدار رمزي كارك با امام خميني

همانگونه كه اش��ارت رفت، حضور امام خميني در 
نوفل  لوشاتو و سخنراني ها، مصاحبه ها و ديدارهاي 
ايشان در آن دوره، تأثير فراواني در شناخت ماهيت 
انقالب اسالمي داش��ت. اين بازتاب ها در ايران، به 
عامل مهمي جهت س��ايش روحيه و توان مقاومت 
حكمرانان وقت، به ويژه سران ارتش مبدل شده بود. 
به عنوان نمونه رابرت هاي��زر، ذيل خاطرات روز 4 
بهمن 1357، با اشاره به انتشار گفت وگويي از رمزي 

كالرك - دادستان اسبق امريكا - مي نويسد: 
»در صفح��ه  اول كيهان، عكس��ي از رمزي كالرك 
چاپ ش��ده و به نقل از وي گفته ش��ده  بود: ]امام[ 
خميني از حمايت 99درصد مردم برخوردار است. 
وي ادعا كرده بود كه در مدت ديدار هشت روزه  اش 
از ايران، هر كس��ي مي  توانست ببيند كه 99 درصد 
مردم پش��تيبان آيت  اهلل بودند. اين گزارش پس از 
مالقات يك ساعت و نيمه  كالرك با ]امام[ خميني، 
در خانه  اش در نوفل لوش��اتو منتشر ش��ده بود. او 
گفته بود آي��ت  اهلل درباره  خط��رات آني پيش روي 
ايران، به وي هش��دار داده اس��ت. كالرك به س��يا 
حمله نموده و اظهار اميدواري كرده  بود كه س��يا و 
مشاوران امريكايي، خود را در مقابل پيامد انقالب 
ملي قرار ندهند. واشينگتن با حمايت از بختيار كه 
منصوب شاه است و پايگاه سياسي و مردمي ندارد، 
اصول آزادي و حق تعيين سرنوشت خويش را نقض 
كرده  است. وي اظهار كرده  بود: اگر جنبش ]امام[ 
خميني پيروز ش��ود، اميد زيادي وج��ود دارد كه 
عدالت اجتماعي برقرار گردد. هايزر ادامه مي دهد: 
در دفتر قره  باغي از ديدن اين مقاله  كه به طور قابل 
مالحظه  اي در وس��ط ميز به نمايش گذاشته  شده 
بود تعج��ب نكردم. ام��ا انتظار غرور زي��ادي را كه 
گروه به خاطر دي��دن تصوير نيروها از خود نش��ان 
مي  داد، نداشتم. شور و شوق آنها مسرت بخش بود، 
زيرا همين  كه به اخبار خوب توجه داشتند، تغيير 
و تحولي براي آنها به ش��مار مي  آم��د. حتي وقتي 
قره  باغي تيترهاي مربوط به ]امام[ خميني را از قلم 

روزهاي اقامت امام خميني در نوفل لوشاتو، در آئينه روايت ها و تحليل ها

حرف ما این است
 که استقالل می خواهیم 

مي  انداخت و به اظه��ارات رمزي كالرك توجه 
مي  كرد، احساس خوبي داش��تم. وي مي  گفت 
اظهارات كالرك و س��ناتور چرچ، تأثير مخربي 
دارد. كالرك قدرت يك مقام رسمي را دارد، زيرا 
قباًل يك مقام رسمي بوده  است و در ايران، مردم 
يك مقام رسمي را حتي پس از كناره  گيري آن 
ش��خص معتبر مي  دانند. از جمله مس��ائلي كه 
گروه نگ��ران آن بود، تأثير اي��ن اظهارات روي 
دانشجويان ايراني در امريكا و بستگان خودشان 
در آنجا بود. بسياري از افسران در سطوح مختلف 
ارتش، همسران خود را به داليل امنيتي به آنجا 
فرس��تاده  بودند. در چند روز اخي��ر، اين افراد 
نتوانس��ته بودند از طريق تلفن با بستگانش��ان 
ارتباط برقرار كنند، بنابراين تنها منبع اطالعات 

آنها رسانه ها بودند...«. 
   من هنوز به م�ردم نگفتم ك�ه تكليف 
امريكايي  هاي مس�تقر در اي�ران را معين 

نمايند!
در دوران حضور امام خميني در نوفل لوش��اتو، 
س��ران رژيم پهلوي و حاميان فرامنطقه اي آن، 
براي ايجاد تزلزل و ترديد در اراده رهبر انقالب، 
به اقدامات متنوعي دست زدند. ديدار نمايندگان 
جيمي كارتر و ژيسكاردس��تن، روساي جمهور 
امريكا و فرانسه در ايران با ايشان، در زمره اين 
اقدامات قلمداد مي شود كه البته با واكنش قاطع 
امام مواجه و آنان را وادار به عقب نشيني و انفعال 
نمود. محمد هاشمي رفس��نجاني در خاطرات 

خود، در فقره اين ديدار مي گويد:
»س��اعت ده  وني��م ش��ب اواي��ل بهم��ن ماه، 
نماين��دگان ژيسكاردس��تن رئيس جمه��ور 
فرانس��ه و جيمي كارتر رئيس  جمهور امريكا، 
در نوفل لوش��اتو به ديدار امام آمدند. نماينده 
كارتر با لحن كمي تند، بي ادبانه و تهديدآميز، 
با امام صحبت كرد. امام پس از شنيدن صحبت 
او فرمودند: من هنوز به مردم نگفتم كه تكليف 
امريكايي هاي مستقر در ايران را معين نمايند، 
اگر الزم باش��د مي  گويم. در نهايت امريكا را از 
دخالت در امور ايران برحذر داش��تند. نماينده 
آقاي ژيسكاردستن با لحني مؤدب و دلسوزانه 
با امام صحبت ك��رد و در صحبت  هاي خود از 
اينكه فضاي زندگي و محل اقامت امام كوچك 
و نامناسب است، عذرخواهي كرده بود و اظهار 
داشت: اگر امام اجازه مي  دهند، ايشان به محل 
ديگر منتقل شوند از جمله كاخ ورساي كه در 
نزديكي نوفل لوش��اتو بود و پيشنهاد داده بود: 
بهتر است فعاًل شما به ايران نرويد، چون براي 
ش��ما در ايران خطر وجود دارد. امام در پاسخ 
از ملت فرانسه تش��كر كردند و فرمودند: محل 
اقامت فعلي مناسب است. به محض اينكه اين 
دو نفر منزل امام را ترك كردند، امام فرمودند: 
اعالم كنيد خميني روز جمعه به تهران مي رود 
و اين خبر را س��اعت 12 ش��ب، راديو فرانسه 
در اخبار خود پخش ك��رد. بعدها كه علت اين 
تصميم سريع و صريح از امام سؤال شد، ايشان 
در پاسخ فرمودند: دولت امريكا كه دوست ملت 
ايران يا من نيس��ت كه از خطر براي من نگران 
باش��د، من تش��خيص دادم اينها توطئه هايي 
دارند كه اگر من در ايران باش��م، مانع از انجام 
آنها خواهم بود و اگر نباشم، توطئه خود را انجام 
مي دهند. لذا پس از ديدار، بالفاصله اعالم كردم 
جمعه به اي��ران مي روم. امام قضاي��ا را اينگونه 
تحليل مي  كردند و بر مبن��اي تحليل تصميم 
مي گرفتند. گفتني است در آن ايام، دوستاني 
كه در فرانس��ه دور و بر امام بودند و تعدادي از 
ايرانيان داخل كشور، شرايط را براي بازگشت 
امام مناس��ب نمي  دانس��تند و توصيه به توقف 
بيش��تر در فرانس��ه مي كردند. امام خميني از 
اظهار عالقه نمايندگان كارتر و ژيسكاردستن 
درباره رفع خط��ر از جانش��ان، نتايج ديگري 

گرفتند و به آن عمل كردند...«. 
   عزيمت از پاريس به نوفل لوشاتو

عزيمت امام خمين��ي پس از اقام��ت اوليه در 
پاريس به دهكده نوفل لوشاتو در 40 كيلومتري 
اي��ن ش��هر، عوام��ل و موجبات��ي داش��ت كه 
به جاس��ت تا در اين مج��ال، م��ورد توجه قرار 
گيرد. حجت االسالم دكترحسن روحاني كه در 
زمره مالقات كنندگان رهبر انقالب در آن نقطه 
بوده، در خاطرات خويش اشاراتي به ترتيب پي 

آمده دارد:
»در روز يك شنبه )16 مهر(، با يكي از دوستان 
عازم پاريس شديم. از لندن با قطار به بندر دوور 

)Dover( رفتيم و از آنجا با كشتي به بندر كاله 
)Calais( فرانسه و از آنجا با قطار، عازم پاريس 
ش��ديم. در پاريس هم با مترو، به محله كشان 
رفتيم. تقريباً حدود س��اعت پنج بعدازظهر بود 
كه به آنجا رسيديم. مي دانس��تيم كه امام، در 
منزل آق��اي غضنفرپور اس��ت. آپارتمان آقاي 
غضنفرپور، در طبقه چهارم يك س��اختمان در 
اين محله بود. به محل آپارتمان رفتيم. تعدادي 
از دانشجويان هم براي ديدن امام آمده بودند. 
به ما گفتند: امام س��اعتي پي��ش، از اين محل 
به محل جديدي به نام نوفل لوش��اتو كه بيرون 
پاريس اس��ت، رفته اند. گفتند: ب��ه دليل تردد 
زياد افراد براي ديدن امام - ك��ه تقريباً در اين 
چند روز، مسير راه پله ها تا طبقه چهارم و حتي 
در كوچه براي زيارت امام صف بس��ته بودند- 
همسايه ها مستأصل ش��ده بودند و ظاهراً يكي 
از آنها به پليس شكايت كرده بود! گفتند: چون 
امام احساس كرده بود كه همسايگان در زحمت 
هستند، فرموده بودند: بايد از اين محل برويم. 
لذا به 40 كيلومتري پاري��س، در محلي به نام 
نوفل لوشاتو و به ساختماني كه متعلق به يكي از 
ايراني ها بود، رفته بودند. در نوفل لوشاتو، امام 
در خانه اي كه متعلق به يك ايراني به نام آقاي 
عسگري بود، مستقر شده بودند. در واقع خانه 
آقاي عسگري، فضايي شبيه به يك باغ داشت 
كه در وسط آن، ساختمان كوچكي قرار داشت. 
اين س��اختمان زيرزميني داشت كه يك طبقه 
ساختمان روي آن س��اخته شده بود كه با چند 
پله به آن دسترسي بود. بناي مزبور سه باب اتاق 
داشت كه يكي از آنها محل رفت وآمد مراجعين 
بود و ديگري براي فعاليت دفتر اختصاص داشت 
و اتاق س��وم نيز، براي اس��تراحت امام در نظر 

گرفته شده بود...«. 
   حرف ما اين اس�ت كه استقال خود را 

مي خواهيم
از راهبرده��اي دائمي رهبر انق��الب در دوران 
اقامت در نوفل لوش��اتو، تأكيد بر دوري نهضت 
اس��المي از به كار گيري تقابل نظام��ي و ايضاً 
خشونت پرهيز بودن آن است. امام پيام نهضت 
اسالمي را  همه فهم و خردپذير قلمداد و نيازي 
به استفاده از اس��لحه در آن احساس نمي كرد. 
زنده ياد آيت اهلل س��يدجواد علم الهدي در اين 

زمينه آورده است:
»در دهكده نوفل لوشاتو، خدمت امام رسيدم. 
آنجا باغي بود كه در مواقع نماز، آقا كنار درختان 
و داخل باغ، نماز جماع��ت مي خواندند. مردم 
هم مي آمدند پش��ت ديوار و ن��گاه مي كردند و 
عكس مي گرفتن��د. بعضي از آنه��ا مي گفتند: 
ما مسيحي هس��تيم و ايش��ان )امام( نماينده 
مسيح اس��ت كه آمده و از طريق ايش��ان بر ما 
بركات نازل مي شود. وجود امام در آنجا را  خيلي 
براي خود بركت و نعمت مي دانستند. طي 10 
روزي كه من محضر مبارك ايشان بودم، خبري 
]به نقل[ از ارتش��بد ازهاري از ته��ران آمد كه: 
حضرت آيت اهلل العظمي، االن اي��ران در امن و 
امان اس��ت و مملكت خودتان اس��ت، تشريف 
بياوريد ب��ه مملكت خودتان!... ام��ام وقتي اين 
را شنيدند، همان طور كه سر مباركشان پايين 
بود، فرمودند: آمدن ي��ا نيامدن من به ايران، به 
اختيار خودم اس��ت!... در پاري��س، روزي يك 
خبرنگار از امام پرسيد: آيا شما اجازه مي دهيد 
كساني كه طرفدار شما هستند، مسلح شوند؟ 
حضرت امام با دس��ت اش��اره فرمودند: نه، ما با 
اسلحه كاري نداريم، ما قصد حركت مسلحانه 
نداريم و اين تكليفي اس��ت ك��ه اجانب ممكن 
اس��ت به دست پرورده هايش��ان تحميل كنند، 
ما اهل اين حرف ها نيستيم، ما اهل استدالل و 
مباحثه هستيم و حرف مان را به دنيا مي زنيم و 
زده ايم. حرف ما اين اس��ت كه استقالل خود را 

مي خواهيم...«. 
   اين اموال را خرِج اعتصابيون كنيد!

و واپس��ين نكته اي كه براي ذكر در اين نوشتار 
برگزيده ايم، آن است كه امام خميني حتي در 
دوران اوج گيري مبارزات در نوفل لوشاتو نيز از 
ش��رايط اقتصادي اعتصابي��ون و نيازمندان در 
ايران غفلت نكرده و درصدد اصالح آن بوده اند. 
خاطره زنده ياد حبيب اهلل عسكراوالدي شاهدي 

بر اين مدعاست:
»پس از تبعيد حضرت امام به فرانس��ه در مهر 
ماه 1357، حدوداً اوايل آبان ماه همان س��ال، 
من براي زيارت ايشان به پاريس و نوفل لوشاتو 
رفتم. در خيمه اي منتظر بودم، تا امام تشريف 
بياورند... من و همه كساني كه در آنجا حضور 
داشتند، در طرفين ايس��تاديم و داالني ايجاد 
كرديم كه امام از اي��ن داالن عبور كرد. من كه 
سالم كردم، ايشان عنايتي كردند و فرمودند: 
اينجاييد؟ من شما را بعد ببينم. عرض كردم: 
به روي چشم. نماز به جماعت برگزار شد و بعد 
از نماز، هنگامي كه ايش��ان داش��تند تشريف 
مى بردند، به بنده فرمودند: بياييد. من به همراه 
امام داخل خانه رفتيم و بعد از مدتي كه خدمت 
ايشان بودم، ايشان بغچه  ها و دستمال  هايي را 
آوردند، باز كرده و فرمودن��د: اگر مي  خواهيد 
برويد، اين چيزه��ا را ببريد. خانم ها و دختران 
زيادي انگش��تر و النگو، گردن بند و زيورآالت 
خود را براي ايشان آورده بودند. مقداري پول 
ايراني و مقداري ارز خارجي هم بود، فرمودند: 
اينها را ببريد. من عرض كردم كه شما در اينجا 
بيشتر به اينها نياز داريد، مردم اينها را داده اند 
كه شما اينجا مصرف بفرماييد. امام فرمودند: 
من كه خرج��ي ندارم، اما ش��نيده ام كه وضع 
اعتصابي  ها در كش��ور بد است، اينها را ببريد و 

بفروشيد و مصرف اعتصابيون كنيد...«. 

ب�راي بس�ا ش�اهدان تاري�خ، 
عجيب مي نم�ود كه ي�ك مرجع 
تقلي�د در مق�ام رهب�ري انقاب 
اسامي، كش�ور فرانس�ه را براي 
اقامت انتخ�اب كرده اس�ت! اين 
اقدام بدي�ع، تحليل هاي فراوان و 
متفاوت برانگيخت. انتخاب پاريس 
و سپس نوفل لوشاتو از سوي امام 
خميني، عاوه بر نمايان س�اختن 
ه�وش سياس�ي رهب�ر انق�اب، 
اعجاب پاره اي از عناصر و جريانات 
سياسي و حتي دولت هاي جهان و 
نمايندگان آنان را در پي داش�ت.

اثري كه براي نخستين بار
 تاريخچه »قزل قلعه« را مي جويد

چنگالي آهنين
 كه از َپس خاطرات برنيامد!

    محمدرضا كائيني
برخ��ي نماده��ا و 
پديده هاي تاريخي، 
به رغ��م اهمي��ت و 
نقشي كه داشته اند، 
كمتر مورد توجه و 
ژرف كاوي محققان 
ق��رار گرفته ان��د. 
در اين ب��اره و ب��راي 
نخستين بار، يعقوب 
لطف��ي پژوهش��گر 
تاري��خ معاصر ايران 
دست به تحقيق زد و اثر وي، توسط انتشارات موزه 
عبرت ايران نش��ر يافت. مؤلف در ديباچه اين اثر و 
در باره موضوع اصل��ي آن آورده اس��ت: »قزل قلعه 
يا قزل قالع )قلعه س��رخ(، نامي دردآشنا در ادبيات 
مبارزات سياسي ميهن زخم خورده ايران، از سالطين 
و شاهان بوده اس��ت و جاويد خواهد ماند، ولي صد 
افسوس كه آن را با سبوعيت باورنكردني و عجله اي 
شگرف، در يك روز غم انگيز با چنگال آهنين با خاك 
يكسان كردند، چنان كه گويي از ابتدا چنين جايي 
وجود نداش��ته اس��ت! اكنون پس از گذشت چند 
دهه از اين كار ستم آلود، حسرت ديدن و زنده شدن 
خاطرات دالورمردان و شيرزنان ظلم ستيز، بر دل و 
روح آنها به جاي مانده است. خداوند را سپاسگزارم كه 
توفيق عنايت فرمود، تا پس از سال ها سپري شدن اين 
واقعيت تلخ، بتوانم اين موضوع مهم تاريخي را يادآور 
شوم و مطالبي را در حد بضاعت براي عالقمندان و 
دل سوختگان فراهم كنم، تا ان شاءاهلل با فراهم شدن 
زمينه هاي تحقيقي -  پژوهشي، واكاوي عميق تري 
در باره اين مكان تاريخي-  سياس��ي به وجود  آيد. با 
توجه به قدمت اين محل كه در حدود يك قرن ونيم 
در اي��ن مرز و بوم ج��ا خوش كرده ب��ود، صحنه ها، 
حوادث و خاطرات فراواني را در دل خود جاي داده 
بود، كه دستمايه بسيار ارزشمندي براي محققين 
در حوزه هاي مختلف خواهد بود. بررسي قزل قلعه، 

از جهات متعددي قابل اعتناس��ت. مواردي از قبيل 
قزل قلعه و تاريخ ساخت و عوامل ايجاد آن، قزل قلعه 
ارتباطش با سلسله ش��اهي قاجار، قزل قلعه و رژيم 
پهلوي، قزل قلعه و انبار مهم��ات ارتش، قزل قلعه و 
زندان در رژيم پهلوي، قزل قلعه و خاطرات زندانيان 
سياسي، قزل قلعه و تهران قديم، قزل قلعه و سرنوشت 
آن از نظر حقوقي و قزل قلعه و شكنجه هايش، مي تواند 
مورد توجه پژوهشگران، محققين و عالقمندان قرار 
بگيرد. اين زندان در رديف مخوف ترين و در عين حال 
بي كيفيت ترين زندان ها دنياست. اين محل به منظور 
زندان ساخته نشده بود و در ابتدا كاركرد كاروانسرايي 
و انباري داش��ت. به تدريج در رژي��م پهلوي، تغيير 
كارب��ري داد و با ايجاد تغيي��رات در داخل راهروها، 
اتاق ها، ساخت حمام و امكنه ديگر، تبديل به يكي 
از زندان هاي بي آبروي دنيا شد! به طوري كه قريب به 
اتفاق زندانيان سياسي رژيم پهلوي معتقدند، آنچه در 
اين قلعه )بخوانيد زندان( و حمامش اتفاق افتاده، يكي 
از شرم آورترين گوشه هاي تاريخ انسانيت و بشريت 
است. هر چند اين زندان پس از دو دهه فعاليت، در 
سال 1350 به دستور محمدرضاپهلوي تعطيل و در 
سال 1360 به علت فرس��ودگي تخريب شد و آن را 

تبديل به ميدان ميوه و تره بار كردند!«. 
مؤلف در ادامه مقدمه خويش، در باره مراحل و فصول 
اين پژوهش، چنين مي نويسد: »با توجه به بررسي هاي 
انجام ش��ده، كتاب مس��تقلي در باره قزل قلعه وجود 
ندارد، يا حداقل نگارنده از آن مطلع نش��دم )البته با 
جس��ت وجوي فراوان( و به نظر مي رسد 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 ش��ود. با توجه به مطالب 
فوق الذكر، مطالعات گس��ترده ميدان��ي كتابخانه اي 
براي تبيين اين موضوع آغاز و با مراجعه به كتابخانه ها، 
سايت هاي اينترنتي و بهره برداري از 120 هزار برگ 
سند منتشر شده، خاطرات به جاي مانده از زندانيان 
سياسي رژيم پهلوي و انجام مصاحبه هاي شفاهي با 
مطلعين و محبوسين سعي شد، ان شاءاهلل مطلبي از 
قلم نيفتد و در پايان اميد است، اين تحقيق در چهار 
فصل مقب��ول افتد. فص��ل اول: ش��ناخت قزل قلعه، 
تاريخچه، موقعيت جغرافيايي، وضعيت ساختمان، 
نوع سازه و استوارهاي 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 عالقمندان تاريخ سياسي 

ايران مي شود...«. 

  نمايي از نگهباني و ديوار زندان قزل قلعه
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در دوران حض�ور ام�ام خمين�ي در 
نوفل لوش�اتو، س�ران رژي�م پهلوي و 
حامي�ان فرامنطق�ه اي آن، ب�راي 
ايجاد تزل�زل و تردي�د در اراده رهبر 
انقاب، ب�ه اقدامات متنوعي دس�ت 
زدند. ديدار نمايندگان جيمي كارتر و 
ژيسكاردستن، روساي جمهور امريكا 
و فرانسه در ايران با ايش�ان، در زمره 
اين اقدامات قلمداد مي شود كه البته 
با واكن�ش قاطع امام مواج�ه و آنان را 
وادار به عقب نش�يني و انفع�ال نمود

اتو
وش

ل ل
وف

در ن
ت 

قام
ن ا

ورا
ر د

ي د
مين

م خ
 اما

  


