
فریدون هویدا )بـــرادر کوچکتر امیرعباس 
هویدا( کتابی با عنوان »سقوط شاه« درسال 
1358 در فرانسه به زبان فرانسه منتشر کرد 
که مدتـــی بعد به زبان انگلیســـی و بعدها 
بـــه زبان فارســـی ترجمـــه شـــد. وی در این 
کتاب به سیر وقایع انقالب و بررسی چرایی 
ســـقوط حکومت پهلوی پرداخته اســـت، 
مرور خاطـــرات او می تواند تصویری گویا از 
مناسبات کارگزاران حکومت محمدرضاشاه 

با دربار و شیوه کشورداری او به دست دهد.
ë بحران های یک سلطنت الهی

شـــاه ســـلطنت را »حـــق الهـــی« خود 
می دانســـت. یکبار در جمعـــی که من هم 
حضور داشـــتم به تنـــی چنـــد از اطرافیان 
خود گفتـــه بود: »اگـــر تأیید خداونـــد نبود، 
موفقیت انقالب من امکان نداشت. بدون 
تأیید خداوند من هم مانند یک فرد عادی 
بـــودم!« او کامـــاًل اعتقـــاد داشـــت که یک 
مأموریت مقدس الهـــی را انجام می دهد 
و به همین جهت خود را مبرا و معصوم از 
هر اشتباهی می دانســـت. وی به اطمینان 
گزارش هـــای خوش آب و رنگ ســـاواک نه 
تنها معتقد بود »با وجود 700هزار پرســـنل 
نظامی، همراهی تمامی کارگران و پشتیبانی 

اکثریت مردم، هیچ کس قادر به سرنگونی 
من نیســـت« بلکه در ابراز نفرت و سرکوب 
منتقدان و مخالفان دریغ نمی کرد. البته وی 
به انجام اصالحاتی در امور کشور عالقه مند 
بود اما اصرار داشـــت همه کارها را خودش 
در دست داشته  باشد. چنانکه بعد از انجام 
تظاهراتی در تهـــران گفته بود: »اگر کســـی 
طالـــب انقـــالب اســـت، می توانـــد آن را به 
دست آورد؛ منتها من این انقالب را برایشان 

درست خواهم کرد و نه خودشان«
ë »طرح »تمدن بزرگ

بعد از افزایش قیمت نفت، محمدرضا 
که گمان می کرد با داشـــتن پول فراوان قادر 
به انجام هر کاری خواهد بود، به مرور حالتی 
به خود گرفـــت که گویی تبدیل بـــه یکی از 
ســـران دنیا شده است. شاه در ســـال 1۹7۶ 
طـــرح »تمدن بـــزرگ« را ارائـــه داد اما این 
رؤیا با واقعیت فرســـنگ ها فاصله  داشت 
و درحالی که کشـــور به طـــرز عجیبی به دو 
بخش فقیر و غنی تقســـیم شده بود، برایم 
تعجب آور بود که چطور او بعد از 37ســـال 
ســـلطنت، هنوز به خطـــرات چاپلوس ها و 
تملق گوها واقف نشده اســـت! در واقع شاه 
چنان به »تمدن بزرگ« ابداعی خود عشق 
می ورزیـــد که حاضر نبود هیـــچ انتقادی را 
بپذیرد. مقامات کشـــور نیز به تأسی از شاه 
در گفتار و کردار خود و در هر قدمی که برمی 
داشتند صرفاً این مسأله را در نظر می گرفتند 

که شخص شاه چه عکس العملی نسبت به 
اقدام آنها نشان خواهد  داد.

ë آغاز یک پایان
محمدرضـــا در اوایـــل دهـــه شـــصت 
میالدی با روی کار آمدن نسلی از کارگزاران 
معتقـــد به تقـــدم اصالحات اقتصـــادی و 
اجتماعی بـــر اصالحات سیاســـی، اجرای 
برنامـــه اصالحـــات کشـــاورزی و نوســـازی 
موســـوم به »انقـــالب ســـفید« را آغازکرد. 
اجـــرای ایـــن برنامه ها با مخالفت شـــدید 
روحانیون بویژه آیـــت اهلل خمینی مواجه و 
در پـــی آن تهران با اعتراض های وســـیعی 
روبه رو شـــد. شـــاه در مقابل، روش سرکوب 
خونین را در پیش گرفت و رهبر اعتراضات 
را دستگیر، زندانی و بعدها تبعید نمود. شاه 
نه تنها توجهی به تذکر کارشناسان نداشت 
بلکه به افـــکار عمومی هم کـــه به صورت 
مرتب از گرایش ســـریع او به دادن جنبه ای 
غربـــی به جامعـــه ایرانـــی انتقـــاد می کرد 
اهمیتی نمـــی داد. در شـــرایطی که جوانان 
کشـــور در درون یک جامعه مصرف زده که 
هیچ معیار ارزشی به آنها عرضه نمی کرد 
ســـردرگم مانده  بودند، مســـاجد در رشد و 
توسعه فعالیت های سیاسی نقش مؤثری 
ایفا کردند. وجود 80هزار مسجد در سراسر 
ایران یک تشکیالت اساسی در کشور به وجود 
آورده بـــود که در صورت لزوم می توانســـت 
مردم را در جهت خواست رهبران مذهبی 

بسیج کند. در همین مساجد بود که نوارهای 
ســـخنرانی آیت اهلل خمینی برای حاضران 
پخش می شد و به گوش مردم سراسر ایران 
می رسید. در مقابل، شاه که از سستی پلیس 
امنیتی خود عصبانی بود، حمالت خود به 
آیت اهلل را افزود: »مسأله آنقدرها هم مهم 
نیســـت. اصالً بایـــد دید چه کســـانی با من 
مخالف هستند! خمینی؟! کسی او را حساب 
نمی کند!« با این حال برای خروج آیت اهلل از 
عراق و رفتن به کشوری دیگر به مقام های 
عراقی فشار آورد و با رفتن ]امام[ خمینی به 
فرانسه بود که خیال خود را آسوده یافت زیرا 
فکر می کرد بـــا این فاصله 5000کیلومتری 
تکلیـــف ]امـــام[ خمینی را هم مثل ســـایر 
مخالفـــان خود روشـــن کرده اســـت. در آن 
لحظه ابداً به ذهن او خطور نمی کرد که ورود 
آیت اهلل به فرانســـه نه تنها آغازی بر پایان 
خودش، بلکـــه پایانی بر 25قرن حاکمیت 

شاهنشاهی بر ایران خواهد بود.
ë )1(آخرین روزهای پمپئی

بـــرادرم  بـــا  مالقـــات  آخریـــن  در 
)امیرعباس( او را با خود هم عقیده یافتم که 
شاه رو به ســـقوط می رود. برادرم می گفت: 
»تـــو نمی توانـــی درک کنـــی در دربـــار چه 
می گذرد! مسابقه غارتگری است، النه فساد 
است! من بارها با »ارباب« )شاه( درباره این 
مســـائل صحبت کرده  و گفته ام اگر بناست 
با فســـاد مبارزه شـــود باید این کار را از خانه 

خودش آغاز کند، اما »ارباب« به من گفت 
مســـأله ای نیســـت و فکر می کند برادران و 
خواهرانش مثل هرکس دیگری حق دارند 

دست به معامالتی بزنند. 
 بعدها شـــنیدم که با درک شرایط رو به 
انفجار جامعه به یکی از دوستانش گفته بود: 
»ما آخرین روزهای پمپئی را می گذرانیم!« 
اما شـــاه تـــا زمانی کـــه حقایق خـــود را بر او 
تحمیل نکردند به توصیه مشاورانش بهایی 
نمی داد. هرچند با دیدن اوضاع جدید هم 
چاره ای بهتر از دستگیری و محاکمه نزدیک 
ترین خدمتگـــزاران به خود نیافت. شـــایع 
شده بود شـــاه و ملکه از برادرم خواسته اند 
»خود را در همه زمینه ها مقصر جلوه دهد 
و با این کار رژیم ســـلطنتی را از خطر نجات 
دهد« شـــاه با ســـپر ایمنـــی کردن بـــرادرم، 
میـــدان را بـــرای برخـــی وکالی مجلـــس و 
مطبوعات بازگذاشت تا او را هدف اتهامات 

گوناگون قرار دهند. گاهی از خود می پرسم 
آیا بهتر نبود شـــاه در همان ســـال 1۹53 که 
ایـــران را ترک کـــرد، دیگر بازنمی گشـــت و 
کودتای »سیا« پیشرفت کشـــور را به تأخیر 
نمی انداخت؟ چراکه با گذشت 25 سال از 
آن بازگشت پیروزمندانه ، شاه دوباره به یک 
تبعید اجباری تن داده بـــود اما این بار هم 
ننگین و بی آبرو شده بود و هم نزدیک ترین 
خدمتگزارانـــش را در کام دشـــمنان خـــود 
رهـــا کرده و گریخته بود. محمدرضا پهلوی 
سرنوشت عجیبی داشـــت. او در عین حال 
کـــه توانســـته بود یـــک انقـــالب را در خارج 
از مرزهـــای ایران به شکســـت بکشـــاند، در 
کشور خودش به محاصره انقالب درآمد و 
همچون پر کاه در طوفانی که از خشم مردم 

پدید آمده بود به هوا پرتاب شد.
ـ شهری در رم باستان که با تمامی ساکنان و تمدنش  1
زیر گدازه های آتشفشانی به کلی مدفون شد
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می گویند در روزهای دهه فجر، چند برابر 
روزهای عادی سال، مردم به بازدید موزه 
می آیند. موزه ای که در سال 131۶ به عنوان 
زندان شهربانی ســـاخته می شود و مدتی 
هم به عنوان زندان زنان مورد استفاده قرار 
می گیرد اما آنچه بیش از همه در این موزه 
مورد توجه قرار گرفته، شرح وقایعی است 
که از اواخر ســـال 50 در آن گذشته. همان 
»کمیته مشـــترک ضد خرابـــکاری« که با 
دستور محمد رضا پهلوی و الگوبرداری از 
دستگاه امنیتی انگلیس و تجربه نیروهای 
ســـاواک، شـــهربانی، ژاندارمری و ارتش، 
فعالیت خودش را برای سرکوب مبارزان 
انقالبی آغاز می کند. سخت است راه رفتن 
در جایی که می دانـــی روزگاری بیش از 10 
هزار زندانی سیاسی را فقط به خاطر اعتقاد 
و فعالیت های مذهبی و فرهنگی شان در 

خود جای داده است.
بـــه قـــول یکـــی از زندانیـــان سیاســـی 
ســـابق که این روزها راهنمای موزه است: 
»خیلی ها به خاطر داشـــتن یک اعالمیه 
و رســـاله امـــام)ره( بـــا عنـــوان خرابـــکار و 
اتهام اقـــدام علیه امنیت کشـــور در اینجا 

سخت ترین شکنجه ها را تحمل کردند.«

محوطه اصلی موزه عبرت در خیابان 
فردوســـی جنوبی و نزدیک به میدان امام 
خمینی)ره( به شـــکل مدور و اســـتوانه ای 
اســـت و ۶ بند و 8۶ ســـلول یک متر و نیم 
در 2 متـــر دارد و در چهار طبقه بنا شـــده. 
به محـــض ورود از همـــان داالن تنگ که 
می گذری نام صدها زندانی سیاسی را که 

اینجا نگهداری می شده اند می بینی.
2 بند عمومی یا دســـته جمعی اینجا 
18 ســـلول داشته و بزرگترین سلولش هم 
30 متر مربع وسعت با ظرفیت نگهداری 
32 زندانی. ظرفیت این ساختمان 200نفر 
است، اما آنگونه که زندانیان سیاسی نقل 
می کنند در بعضی از روزهای ســـال مثل 
15 خـــرداد و 1۶ آذر تـــا 800 نفر هم در آن 

نگهداری می شده است.
عبداهلل عزیزیان یکـــی از زندانی هایی 
اســـت کـــه در 2 نوبت و در مجمـــوع 8ماه 
اینجـــا زندانـــی بوده. بـــا هر قدمـــی که بر 
مـــی دارد می فهمـــی کـــه چقـــدر اینجـــا 
برایش خاطره تلخ و شیرین دارد: »اینجا 
مقاومت هـــا دیدیم، اینجا شـــهید دادیم، 
اینجـــا... من بـــه دلیل برگزاری جلســـات 
مذهبی در جنوب شـــهر تهـــران - اغلب 

نازی آباد- بازداشـــت و زندانی شدم. من 
هم مثل اغلب زندانی های اینجا، فقط به 
خاطر فعالیت های فرهنگی ام بازداشت 
و شـــکنجه شـــدم. تعـــداد زندانیانـــی که 
فعالیت های مسلحانه می کردند کم بود؛ 
چون حضـــرت امام)ره( با کار مســـلحانه 
موافـــق نبود ومی فرمودنـــد اگر یک ظالم 
را بکشـــی، یـــک ظالـــم بدتـــر از او جایش 
می گذارند. شـــما باید افکار مردم را بیدار 
کنیـــد و بعـــد از آن خود مـــردم وارد عمل 
شده و شاه را از کشور بیرون می کنند. همان 

اتفاقی که افتاد.«
عزیزیـــان که امروز مردی ســـپید موی 
اســـت، مثل اغلب زندانیان سیاسی اینجا 
بارهـــا و بارها شـــکنجه شـــده: »درســـلول 
انفرادی به خاطر زخم  پاهایم همه بدنم 
عفونـــت کرد. ســـه شـــب تمام بـــه خاطر 
زخم هـــا و ســـرمای هـــوا ناله می کـــردم و 
نمی توانستم بخوابم. باالخره 2هم سلولم 
که هر 2هم دانشـــجو بودند متوجه حالم 
شدند و گفتند چرا این جوری هستی؟ بگو 
تا دســـت کم کمکت کنیم. البته همه مان 

مجبور بودیم با این وضعیت بسازیم.«
می پرسم آیا راه رفتن در این راهروهای 
تنگ و تاریک و به یـــاد آوردن دوباره همه 
این وقایع برای او دشـــوار نیســـت؟ سری 
تـــکان می دهد: »همـــه احســـاس داریم 
وانســـانیم. تلخی برای همه تلخی است، 
اما خوشـــحالم ایـــران ما کـــه زمانی دکتر 
هم از بنگالدش می آورد این روزها آنقدر 
پیشـــرفت کرده که نانوتکنولـــوژی و انرژی 
هســـته ای و... دارد. همـــه اینها تلخی ها را 

برایمان قابل تحمل می کند.«

جواد احمد کنار او ایســـتاده. عزیزیان 
رو به همـــه بازدید کنندگان می گوید: »پدر 
گرامی ایشـــان هـــم اینجا زندانـــی بودند 
و خیلی شـــکنجه شـــدند؛ احمـــد احمد. 
هیچ کس نبایـــد این همه فداکاری را از یاد 

ببرد.«
بـــرای ورود بـــه بخش هـــای مختلف 
زنـــدان، باید یک مانع فلزی ســـبز رنگ را 
رد کنی.همـــان مانعی که گفته می شـــود 
زندانی هـــا بارهـــا به دلیل اینکه با چشـــم 
بســـته در زندان جابه جا می شـــدند با آن 
برخورد کـــرده و حتی زمین می خورده اند. 
اتاق افسر نگهبان را هم رد می کنیم. همان 
جایـــی که شـــغل و محـــل کار متهم ثبت 
می شـــد و او با چشـــم بند، لباس زندان را 
تحویل می گرفت. در اتاق کناری، کمدهای 
زندانیان سیاســـی از پایین تا بـــاال، زمین را 
پر کرده. لباس فرم زندانیان سیاســـی هم 
در محفظـــه ای شیشـــه ای نمایـــش داده 
شـــده. پیراهن و شـــلوار طوســـی یا همان 
فرنچ کـــه زن و مرد تابســـتان و زمســـتان 
می پوشـــیدند. چشـــم بند، کاســـه فلزی و 
یک لیوان پالســـتیکی قرمزرنگ هم کنار 
لباس ها دیده می شود. راهنما که خودش 
از زندانیان سیاسی آن دوره است می گوید: 
»وقتی  آش و آبگوشت هم داشتیم، قاشق 
نمی دادند و مجبور بودیم همین طورغذا 

را سر بکشیم.«
 دختر جوانی که از بازدیدکنندگان موزه 
است از سرمای ساختمان سؤال می کند و 
اینکه در زمان زندانـــی بودن آنها هم این 
ساختمان همین قدر ســـرد بوده؟ راهنما 
می گوید: »االن که اینجا گرم اســـت و چند 

موزه ای از شالق و فریاد
حال و روز زندانیان سیاســی دوران پهلوی در کمیته مشترک ضد خرابکاری

امریکا و انقالب 

پایان جزیره ثبات
گروه تاریخ/ احتمال پیروزی حزب دموکرات 
و انتخـــاب جیمی کارتر به عنـــوان رئیس جمهوری 
ایاالت متحده امریکا در ســـال 1۹7۶ سبب نگرانی 
شـــدید شـــاه شـــده بود. چرا که کارتر در جریان مبارزات انتخاباتی خود برای 
تغییر وجهه امریکا نزد افکار عمومی جهان مسائل مربوط به دفاع از حقوق 
بشـــر در کشـــورهای جهان ســـوم را مورد تأکید قرار داده بود. شـــاه در دوران 
حاکمیت جمهوریخواهان توانسته بود هماهنگ با سیاست های منطقه ای 
امریـــکا هدف های جـــاه طلبانه خود را تحقق بخشـــد. همه ایـــن نگرانی ها 
از این رو بود که کارتر با فروش گســـترده ســـالح به رژیم های دیکتاتور جهان 
سومی مخالف بود. حتی کارتر علناً اعالم کرده بود که خواهان دگرگون شدن 
سیاست خارجی امریکا در قبال حکومت های خودکامه مانند ایران و شیلی 

است.
شـــاه که بشـــدت نگران پیروزی دموکرات ها بود به اردشـــیر زاهدی سفیر 
ایران در امریکا دستور داد به جرالد فورد در مبارزه انتخاباتی اش علیه کارتر 
کمک کند؛ اقدامی که از چشم مأموران سیا دور نمانده بود و بر ضدیت شاه 
با کارتر افزوده بود. به هر حال انتخاب شـــدن جیمـــی کارتر در نوامبر 1۹7۶ 
رژیم شـــاه را بشـــدت تحـــت تأثیر قرار داد. شـــاه نیز مجبور شـــد برای حفظ 
موقعیت خود مانند دوران کندی شعار فضای باز سیاسی را مطرح کند. اما 
شـــرایط ایران همزمان با دوران کارتر تفاوت زیادی با شرایط ایران در دوران 
کندی داشـــت. قیمت نفت کاهش یافته و اوضاع اقتصادی ایران در پی این 
کاهش رو به بحران بود. دولت ایران با دو میلیارد دالر کسری بودجه مواجه 

و نیز بسیاری از طرح های عمرانی متوقف شده بود.
دوســـتان شاه در امریکا با مطرح کردن اهمیت استراتژیکی ایران معتقد 
بودند نباید دولت ایران تحت فشار شدید قرار گیرد. نتیجه این تالش ها فشار 
برای رعایت حقوق بشـــر و همراهی آن با ادامه روابط دوستانه با ایران بود. 

شاه روی کارآمدن کارتر را همانند روی کارآمدن کندی می دانست و ابتدا به 
پذیرش درخواست های کارتر تن داد. سپس وزیران خارجه امریکا و انگلیس 
در نشست ساالنه شـــورای وزیران سنتو از شاه خواســـتند به جای انبار کردن 
ســـالح و تجهیزات نظامی به تعدیل رژیم دیکتاتوری و رعایت حقوق بشـــر 

روی بیاورد.
کارتر در ســـفرش به ایـــران در دی ماه 135۶ ایـــران را »جزیره ثبات« در 
یکی از پرآشـــوب ترین نقاط جهـــان خواند. البته کارتر نیز به مانند ســـازمان 
سیا شدت حرارت آتش زیر خاکستر جامعه ایران را درک نکرده بود. بحران 
اقتصادی، تورم رو به افزایش، فشارهای خارجی برای کاهش کنترل سیاسی 
و اعمال هنجارهای حقوق بشـــر، شـــرایط را در مسیر تحول اساسی قرار داد. 
هزینه های نظامی شـــاه، افزایش بهای کاالهـــای وارداتی، جذب درآمدهای 
نفتی در امور زاید، افزایش مشکالت بخش کشاورزی با خالی شدن روستاها، 
افزایش شـــکاف میان شـــاه و توده مســـلمان زمینه ها را بیـــش از پیش برای 
توســـعه اعتراضات عمومی فراهم کرد. تحول در ایران از سال 1۹78 تحت 
تأثیر گرایش های اسالمی برای واشنگتن حیرت آور بود. منتها دیگر دیر شده 
بود و شاخک های سیا در جدی گرفتن موج اسالم خواهی در ایران کمی دیر 

جنبیده بودند.
در واقـــع نهـــاد روحانیت اســـالمی، خـــود ایـــاالت متحده را بیـــش از هر 
قدرت خارجی دیگری در گذشـــته مضر به حال اســـالم می دانســـت و یقیناً 
مضرتر از آنچه که اتحاد شـــوروی می توانســـت باشـــد. از این گذشـــته مسکو 
فقط با بهره گیری از زور اســـلحه و یک گروه انقالبی کوچک وابسته به حزب 
کمونیســـت توده که طرفدار شوروی بود می توانست در ایران نفوذ کند. هیچ 
گونه تهدید فرهنگی از جانب مســـکو وجود نداشـــت. زیرا شـــیوه زندگی در 
اتحاد شـــوروی برای ایرانیان وسوسه انگیز نبود. از طرف دیگر ایاالت متحده 
یک تهدید فرهنگی عمده علیه اسالم بود و دانشجوبان و نخبگان غربگرای 
ایرانـــی از ارزش هـــای ســـنتی و فرهنگ اســـالمی دور و جذب شـــیوه زندگی 

امریکایی می شدند.
از دیدگاه روحانیت بدتر آن بود که شیوه زندگی امریکایی در میان طبقات 
باالی دنیای اســـالم به طور کلی تا اندازه ای مقبولیـــت پیدا کرده بود و حتی 
به کشورهای بنیادگرایی از قبیل عربستان سعودی نیز راه یافته بود. آیت اهلل 
خمینی به مراتب از این نوع پذیرش فرهنگ امریکایی تحت عنوان اســـالم 
امریکایی ســـخن می گفـــت. از این رو روحانیت اســـالم از امریـــکا بیش از هر 
کشوری هراس داشت. زیرا این کشور را مشعل دار یک فرهنگ خداناشناسی 
می دانســـت که برای اسالم تهدیدی جدی بود. به عالوه این واقعیت دست 

کم از دید روحانیت اسالمی در هر کجای دنیا که باشد فرقی نمی کرد.
البته ســـازمان اطالعات امریکا )سیا( بر پایه عوامل کم رنگ بودن اسالم 
خواهی، حتی در آســـتانه پیروزی انقالب هم باور داشـــت که ایران تا 10 سال 
آینده یعنی تا ســـال 1۹88، نه تنها دچار انقالب اســـالمی نمی شود بلکه در 
آستانه انقالب اســـالمی نیز نخواهد بود. البته امریکا برای مقابله دیرهنگام 
با این موج تمهیداتی عجوالنه هم اندیشـــیده بود که می توان به دســـتورات 
کارتر به شخص شاه برای هرچه بازتر کردن فضای سیاسی و آزادکردن همه 

زندانیان سیاسی اشاره کرد.
شـــاه در تماس تلفنی با کارتر پس از کشتار 17 شـــهریور 1357 در میدان 
ژالـــه، گفته بـــود که بیش از حد به مـــردم آزادی داده و اکنـــون همین آزادی 
علیه خود او مورد اســـتفاده قرار گرفته اســـت. در عین حال شاه باز مکرراً به 
کارتر اطمینـــان می داد که ایـــران از آزادی تظاهرات بر طبـــق قانون، آزادی 
بیـــان، آزادی تجمع و نیز انتخابات آزاد برخوردار خواهد شـــد. شـــاه پس از 
این حرف ها از کارتر خواســـت که باید از تالش هایش تا آنجا که ممکن است 

حمایت کند.
در پاییـــز 1357 آنجا که بواســـطه جنایت کشـــتار دانش آمـــوزان، ایاالت 
متحده دیگر صالح نمی دید از رژیم شـــاه حمایت کند، شـــاه در گفت و گو با 
مجله تایم اعالم کرد که گمان کرده اســـت شـــاید ایاالت متحده، ایران را به 
شـــوروی ها تســـلیم کرده یا حداقل آن را به محیطی نفوذی بی طرف تبدیل 
کرده اســـت. اما کسی خریدار این توهمات محمدرضا پهلوی نبود. واقعیت 
را ویلیام ســـولیوان ســـفیر ایاالت متحده امریکا در تهران می دانســـت که در 
پیام فوری به واشنگتن اعالم کرد محمدرضا پهلوی به دلیل وخیم تر شدن 
اوضاع می خواهد یا استعفا دهد یا به استقرار یک دولت نظامی متوسل شود 
و این مصاحبه اش با مجله تایم تنها سرپوشـــی اســـت بر آنچه کرده و آنچه 

می خواهد بعد از این انجام دهد.

نگاه

ترانه بنی یعقوب

نگاه شـــان به در و دیوار و سلول ها و کاشی ها با نگاه بقیه آدم ها متفاوت است. 
حتی قدم برداشتن شـــان با دیگران فرق دارد؛ چشـــم های پر اشک و گام های  
مطمئن شـــان. می گویند در و دیوار اینجا برایشـــان گواهی اســـت. اغلب با 
چشـــمان پر از اشک و سرهایی که باال نگاه داشته اند از روی موزاییک های سرد 
می گذرند. دیوارهای ســـبز و سفید با آنها حرف ها دارند.  موزه عبرت این روزها 
نه تنها پذیرای بازدیدکنندگان زیادی است که خیلی از زندانیان سیاسی پیش 

از انقالب را هم همین جا می توانی ببینی.
هر

: م
س  

عک

ë  ــی جنوبی و نزدیک به ــ محوطه اصلی موزه عبرت در خیابان فردوس
ــکل مدور و استوانه ای است و 6 بند و 86  ــ میدان امام خمینی )ره( به ش
ــده. به محض  ــ ــلول یک متر و نیم در 2 متر دارد و در چهار طبقه بنا ش ــ س
ــی را که  ــ ورود از همان داالن تنگ که می گذری نام صدها زندانی سیاس

اینجا نگهداری می شده اند می بینی

ë  ،ــت؛ با عکس ــ ــکنجه گران معروف آن دوره هم هس ــ اینجا حرف از ش
ــنگ ازغدی یا منوچهری که عالوه  ــ ــرح حال و سرنوشت شان. هوش ــ ش
ــیانور کشت. حسینی و  ــ ــکنجه های معروفش چند زندانی را با س ــ بر ش
ــی زن را  ــ ــه آرش که اغلب زندانیان سیاس ــ فریدون توانگری معروف ب

شکنجه می کرد و به بی رحمی و قساوت مشهور بود
نیم نگاه

محمدرضا پهلوی به روایت فریدون هویدا

سقوط دیرهنگام
مجید علیپور
پژوهشگر تاریخ

ویژه  سالگرد پیروزی انقالب

دستگاه گرم کننده هم برایتان گذاشته ایم. 
این ســـاختمان را طوری ساخته بودند که 
زمســـتان ها سرد و تابســـتان ها گرم باشد! 
ماهـــم که با همان یک تـــا پیراهن بودیم. 
آنها می خواستند سر به تن ما نباشد، دیگر 
ســـرما و گرمـــای ما برایشـــان چه اهمیتی 

داشت؟«
 در محوطه اصلی هستیم و آن طور که 
راهنما می گوید هنوز به اتاق های شکنجه 
نرســـیده ایم امـــا همان جا هـــم می توان 
ردی از شـــکنجه دیـــد. واژه ای کـــه اینجـــا 
خیلی زیاد شنیده می شود. چند مجسمه 
به صـــورت نمادیـــن به میله هـــای فلزی 
محوطه بسته شده؛ اینجا زندانی را آنقدر 
نگه می داشتند تا نفسش بند بیاید و بعد 
پاییـــن می آوردنش: »آنها ازهمه محوطه 
برای شکنجه زندانی ها استفاده می کردند. 
حتی همان حوضی که در حیاط می بینید 
آنقدر آنجا ســـر زندانـــی را داخل آب نگه 
می داشـــتند تا به حـــال خفگـــی بیفتد.« 
تمـــام میله هـــای محوطه با حـــروف اس 
انگلیسی پوشیده شده که نشانه و نمونه ای 

از اس اس های ارتش نازی آلمان اســـت. 
اتاق هـــای شـــکنجه در طبقـــه دوم موزه، 
بیش از هرجای دیگر توجه بازدید کنندگان 
را بـــه خود جلب می کند و آه از نهادشـــان 
بر مـــی آورد؛ تخت شـــالق، آپولو و شـــوک 

الکتریکی را در همین جا می بینیم.
صدای بازســـازی شـــده شـــکنجه ها و 
ذکـــر خاطـــرات زندانیـــان سیاســـی که در 
مونیتورهـــای اتاق پخش می شـــود، همه 
چیـــز را زنده تـــر می کنـــد و لرزه بـــر اندام 
می اندازد. یکی دیگر از زندانیان سیاســـی 
می گوید: »صف انتظار برای شکنجه، یکی 
از خاطـــرات تلخ همه زندانیان سیاســـی 
اینجاست. 2 بار به تخت شالق و 2 بار هم 
به آپولو وصل شدم؛ چشم هایم بسته بود 
و با کابل کف پاهایم را می زدند. دهانمان 
را هم می بستند تا نتوانیم داد بزنیم؛ چون 
اگر زندانی داد بزند، تحمل شکنجه برایش 
راحت تر می شود و برای شکنجه گر سخت. 

برای همین دهانمان را می بستند.«
 بـــه گفتـــه او آپولـــو را از روی صندلـــی 
آپولویـــی که به کـــره ماه رفته بود ســـاخته 
بودند؛ یکی سرنشینش را به فضا می برد و 
یکی را به عزا. حرف از شکنجه گران معروف 
آن دوره هـــم هســـت؛ بـــا عکس، شـــرح 
حال و سرنوشت شـــان. هوشـــنگ ازغدی 
یـــا منوچهری کـــه عالوه بر شـــکنجه های 
معروفش چند زندانی را با سیانور کشت. 
حســـینی و فریدون توانگـــری معروف به 
آرش کـــه اغلـــب زندانیان سیاســـی زن را 
شـــکنجه می کرد و به بی رحمی و قساوت 
مشهور بود و اول انقالب بازداشت و اعدام 
شـــد. بخشـــی از اعترافات او هم در اینجا 
برای بازدید کنندگان پخش می شود و البته 
خاطراتی از زندانیان سیاسی زن از جمله 

فاطمه حسینی و مرضیه دباغ.
ــد جاهد با کت و شـــلوار مشـــکی  ــ احم
و عصایـــی در دســـت بـــا فاصلـــه از دیگر 
بازدیدکنندگان ایســـتاده. در چشـــمانش 
قطرات اشـــک دیـــده می شـــود. نگاهش 
دارد.  فـــرق  کننده هـــا  بازدیـــد  بقیـــه  بـــا 

هم روزهای تلخ و سخت را برایش تداعی 
می کند.

اول  طبقـــه  در  انفـــرادی  ســـلول های 
ســـاختمان با نام افراد معروفی که در آن 
نگهداری شـــده اند، نامگذاری شده. همه 
جا تاریک است و پر از رعب و وحشت. البد 
آن طور که زندانبانش از آن انتظارداشـــته  
است. علی شریف نیا را همین جا می بینم؛ 
درحالـــی که به ســـلول ها خیره شـــده و با 
چشـــم های پرغم نگاهشـــان می کند. باز 
فهمیدن اینکه او هم بخشی از حافظه این 

ساختمان است، سخت نیست:
»دانشـــجو بودم که بازداشـــت شـــدم. 
البتـــه ما را کمیته نیاوردنـــد اما با خیلی از 
زندانی های اینجا در اویـــن هم بند بودم. 
مـــن و رفیقـــم را اســـتادیوم آزادی باهـــم 
دستبند زدند و بازداشت کردند. آن موقع 
اتوبـــان مـــدرس، اتوبان شاهنشـــاهی نام 
داشـــت و من به دوســـتم عنایت توی راه 
گفتم چه خوب شـــد ما را نبردند کمیته و 
می برند اوین. عنایت بعداً شهید شد. در 
اوین هم وحشتناک شکنجه شدیم. اوین 
هم در شـــکنجه کم از اینجا نبود، اما اینجا 
بدنام تر بود. یک احمد کوچیکه داشـــتیم 
که هر بار می رفت شـــکنجه می آمد درب 
و داغـــان بـــود. می گفتیم هر بـــار می روی 

شکنجه و برمی گردی کوتاه تر می شوی!«
 بارها موقع حرف زدن بغض می کند. 
این روزها فرهنگی بازنشسته است: »این 
بچه هـــا در ذهن همه ما جا دارند. باورتان 
نمی شود خیلی روزها به آنها فکر می کنم. 
کاش جوانان امروز هم کمی آرمان خواهی 
این بچه ها را داشتند. خیلی پاک و از خود 

گذشته بودند.«
 او از میـــان دیوارها و راهروهای ســـبز و 
سفید تاریک و ســـرد می گذرد، در بخشی 
از محوطه مـــوزه، کنـــار تصویـــر زندانیان 
می ایستد. در کنار نام برخی از آنها الله های 
سرخ می بینی، کسانی که از میان ما رفته اند 
امـــا خاطره فـــداکاری و ایستادگی شـــان با 

ماست.

از  او  نیســـت شـــناختن  خیلـــی ســـخت 
بازدیدکنندگانی که بخشی از تاریخ را مرور 
می کنند. آنها ایـــن دوره را زندگی کرده اند: 
»دو سال و نیم اینجا زندانی بودم. مستقل 
بودم. فعالیت می کردم؛ اعالمیه، شعار... 
به هـــر جمعی ســـرک می کشـــیدم. حاال 

تقریباً هر سال برای بازدید می آیم.«
 با فروتنی می گوید: »مدتی را هم اینجا 
گذراندم. اینجا این همه شهید شدند، دیگر 
زندان ما که چیزی نیســـت. هرچند دیگر 

مدت ها از آن گذشته.«
یکـــی از راهنماهـــا گفت و گوی مـــان را 
می شنود: »نبینید ایشـــان می گویند فقط 
2ســـال و نیم اینجا زندانی بـــوده، تحمل 
چند ماه زندان اینجا واقعاً سخت بوده چه 
برســـد به چند ســـال.« او در مدت زندانی 
بودنش نه دادگاهی رفت و نه کسی دلیل 
دســـتگیری اش را برایش توضیـــح داد. او 
بالتکلیف و چشم انتظار، روزها و شب ها را 
گذراند درحالی که بیشتر هم بندی هایش 
3 - 2 ماهـــی اینجـــا بودنـــد و رفتند برای 
تعیین تکلیف. می گوید قدم زدن در اینجا 


