ﻋﻠﯽﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﮐﻮب و ﺟﻨﺎﯾﺖ رژﯾﻢ
از اﯾﺮج ﻣﺼﺪاﻗﯽ

ﻋﻠﯽﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﺎرﺗﯽ
واﺣﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﮭﺎدھﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،از ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶھﺎی
ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران از ﺑﺪو ﺗﺄﺳﯿﺲاش ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻧﮭﺎد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ھﺴﺘﮫی اوﻟﯿﮫ ﺳﭙﺎه ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﮫ
ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ .از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﺎواک ،در ﺗﮭﺮان و ﺷﮭﺮﺳﺘﺎنھﺎ ﻣﻘﺮ و ﺳﺘﺎدھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﺳﭙﺎه و ﺑﮫ وﯾﮋه ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﻨﯿﺖ آن ﺑﮫ دﺳﺘﺎوردھﺎ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺳﺎواک در زﻣﯿﻨﮫھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ واﺣﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺟﺰوات ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه ﺳﺎواک ﺑﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ و آﻣﻮزش
ﮐﺎدرھﺎی ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﺳﺎلھﺎی ﺑﻌﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ زﻧﺪان ﺗﻮﺣﯿﺪ "ﮐﻤﯿﺘﮫ ﻣﺸﺘﺮک" ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ
 ٢٠٩اوﯾﻦ و ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﭘﺎدﮔﺎن ﻋﺸﺮت آﺑﺎد را ﻧﯿﺰ ﺑﮫﻋﮭﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهای در ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن رژﯾﻢ ﺑﮫ ﻋﮭﺪه
ﻣﯽﮔﯿﺮد .
ﻋﻠﯽﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﺎرﺗﯽ اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه واﺣﺪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﻣﺘﻮﻟﺪ  ١٣٢٣در ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﺟﮭﺮم اﺳﺖ .وی ﺑﮫ
ﺧﺎﻃﺮ ھﺸﻤﮭﺮی ﺑﻮدن ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺟﮭﺮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ از ﺟﻤﻠﮫ ﺗﺮاب ﺣﻖ ﺷﻨﺎس ،ﻋﺒﺪاﻟﻨﺒﯽ ﻣﻌﻈﻤﯽ ،ﺣﺴﻦ اﺑﺮاری و
اﺑﺮاھﯿﻢ آوخ ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ .اﻣﺎ ھﯿﭽﮕﺎه ﺑﮫ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻧﯿﺎﻣﺪ و ﺑﮫ ھﻮاداری از آن ﻧﯿﺰ ﻧﭙﺮداﺧﺖ .وی در
اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﺳﺎل  ۵٢ھﻤﺮاه ﺳﮫ ﺗﻦ از دوﺳﺘﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺶ ﺑﮫ ﻧﺎمھﺎی وﺣﯿﺪ ﺻﻔﺎری ﺣﯿﻤﺪ ﺻﻔﺎری و ﺑﮭﺮوز ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﯿﺸﮫ در
ﺷﮭﺮ ﻗﻢ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ .ﻋﻠﺖ دﺳﺘﮕﯿﺮی او از ﺳﻮی ﺳﺎواک ،رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﺑﺮاری ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ
در ﺳﺎل  ۵۵اﻋﺪام ﺷﺪ .اﺑﺮاری رواﺑﻄﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﮐﮫ ھﻤﺸﮭﺮیاش ﺑﻮد ،داﺷﺖ .
ﺑﺸﺎرﺗﯽ در ﻣﺮداد ﺳﺎل  ۵۵ﺑﺎ ﺗﻌﮭﺪ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎواک و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺪ وﯾﮋه از ﺳﺎواک ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ در ﮔﺮوهھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ از زﻧﺪان
آزاد ﺷﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ در دورهی اول ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﮫاش ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺞ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﺰب ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧﺪھﺎی رژﯾﻢ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﮔﺬﺷﺖ .
ﺑﺸﺎرﺗﯽ در ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد ﺑﺎ زرﻧﮕﯽ ﻣﻮﺿﻮع ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎواک را دور زده و ﺑﮫ رﻓﻊ اﺗﮭﺎم از ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮدازد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :
»ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻮم ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺎواک در ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺑﺮای ھﻤﮑﺎری ﻣﺒﺎرزاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در آﺳﺘﺎﻧﮫی آزادی از زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺎواک
ھﻤﻮاره ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ از ﻋﻨﺎﺻﺮی از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ و ﻣﺒﺎرزه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ در داﺧﻞ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮی
ﺗﻌﺒﯿﮫ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﺧﺒﺎر داﺧﻞ زﻧﺪان را ﺑﮫ ﺳﺎواک ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﯾﺎ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ آزاد ﺷﻮﻧﺪ را دﻋﻮت ﺑﮫ ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮد.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن را ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم ﮐﮫ در اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ ﻣﺮا ﯾﺎری ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﺑﮫ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺪارک ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎواک ﺳﺎﺑﻖ،
ھﺮﮔﺰ ﺷﮑﻨﺠﮫﮔﺮان ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ھﻢ در ﻣﻦ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ«.
آنﭼﮫ ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ دروﻏﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﻨﺪ ھﻤﮑﺎری او ﺑﺎ ﺳﺎواک و ﮐﺪ وﯾﮋهاش در ﺳﺎل  ۵٨در ﺷﺐﻧﺎﻣﮫھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻃﻮر
ﮔﺴﺘﺮده در ﺗﮭﺮان ﭘﺨﺶ ﺷﺪ و ﻣﻦ ﺧﻮد آن را ﺑﮫ ﭼﺸﻢ دﯾﺪم .از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺎواک در دﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﺑﻮد ،ﻣﻌﻠﻮم
ﻧﯿﺴﺖ ﭼﮫ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺪارک و اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک آوردهاﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﮫ ﻧﻔﯽ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺟﻤﻠﮫی » ﺑﮫ اﺳﺘﻨﺎد
ﻣﺪارک ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎواک ﺳﺎﺑﻖ ،ھﺮﮔﺰ ﺷﮑﻨﺠﮫﮔﺮان ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ھﻢ در ﻣﻦ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ «.ﺑﮫ اﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ ﮔﻮﯾﺎی
ﺳﺎﺑﻘﮫی ﻧﻨﮕﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ .
وی در ﮐﺘﺎب »ﻋﺒﻮر از ﺷﻂ ﺷﺐ« ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﮫ دﻟﯿﻞ آزادی ﺧﻮد از زﻧﺪان را اﻋﻼم ﻓﻀﺎی
ﺑﺎز ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺳﻮی ﺷﺎه و ﺑﮭﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪانھﺎ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ آنھﻢ دروﻏﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .

وی در ﮐﺘﺎب ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در اﻧﺘﮭﺎی ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪان ،ﻻزم ﻣﯽداﻧﻢ ﺑﮫ ﺗﺒﯿﻦ ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﺴﺎﻟﮫی اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی
ﺑﺎز ﺳﯿﺎﺳﯽ در زﻧﺪان ﺑﭙﺮدازم؛ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن آن ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻤﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن آزاد ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺑﻮدم ﮐﮫ
در ﻣﺮدادﻣﺎه  ١٣۵۵آزاد ﺷﺪم«.
ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮر و ﺑﮭﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪانھﺎ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﯿﻤﯽ ﮐﺎرﺗﺮ ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ در دﯾﻤﺎه  ۵۵ﺑﮫ
وﺟﻮد آﻣﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺸﺎرﺗﯽ  ۵ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﮐﺎرﺗﺮ از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺗﻌﺪادی از زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﺮاﺳﻢ
ﺷﺎھﻨﺸﺎه ﺳﭙﺎه ﺑﮭﻤﻦ  ۵۵ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ و از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪﻧﺪ ﻧﯿﺰ دوﺳﺘﺎن و ھﻤﺮاھﺎن ﺑﺸﺎرﺗﯽ از ﺟﻤﻠﮫ ﻋﺴﮕﺮاوﻻدی،
ﺣﺎجﺣﯿﺪری ،ﻣﮭﺪی ﮐﺮوﺑﯽ ،ﻗﺪرت ﻋﻠﯿﺨﺎﻧﯽ ،ﻣﮭﺪی ﻋﺮاﻗﯽ ،ﻣﺤﯽاﻟﺪﯾﻦ اﻧﻮاری و  ....ﺑﻮدﻧﺪ .ھﻨﻮز ﻧﺴﯿﻢ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ
ﮐﺸﻮر ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد و اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﻔﻮ از ﺷﺎه ،ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎواک آزاد ﺷﺪﻧﺪ .
ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻌﮭﺪ ﺑﮫ ﺳﺎواک و ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺪ وﯾﮋه از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﺑﯽﺷﺮﻣﯽ در ﻣﻮرد
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﭼﭗ اﯾﺮان ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از آنھﺎ ﺷﺮﯾﻒﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﯿﮭﻦ و اﺳﻄﻮرهھﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در زﻧﺪان ﺷﺎه ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :
»ﮐﻠﯿﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ اﻋﺘﻘﺎدﺷﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺎواک ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﺑﮫ ﻣﺠﺮدی ﮐﮫ دﺳﺘﮕﯿﺮ
ﺷﺪﻧﺪ،دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎزش ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺸﺎری روی ﺟﺴﻤﺸﺎن ﻧﯿﺎﯾﺪ!!؟ اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﯿﺮون ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﺑﻮدﯾﻢ و در زﻧﺪان آن را
درک ﮐﺮدﯾﻢ!!«
اﻟﺒﺘﮫ از ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﯽ ﭼﻮن ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﮐﮫ ھﺴﺖ و ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻠﺘﯽ را ﺑﮫ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺸﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﻏﯿﺮ از دروﻏﮕﻮﯾﯽ و ﭘﺸﺖھﻢاﻧﺪازی
اﻧﺘﻈﺎری ﻧﻤﯽرود .اﻣﺎ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﮫ زﻧﺪان ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺪاﻧﺪ ﮐﮫ ھﻤﺎﯾﻮن ﮐﺘﯿﺮاﯾﯽ را ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮ و دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺑﺴﺘﮫ ﺷﮑﻨﺠﮫ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؟ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﻤﺎﺳﯽ ﻣﺴﻌﻮد اﺣﻤﺪزاده و ﺑﮭﺮوز دھﻘﺎﻧﯽ و ...را از ﯾﺎد ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ؟ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﮔﻠﺴﺮﺧﯽ و داﻧﺸﯿﺎن
را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺎﻣﮫی ﺷﻮراﻧﮕﯿﺰ اﺣﻤﺪ ﺧﺮمآﺑﺎدی ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ﻣﺎدرش را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد؟ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽﺷﻮد
دﻓﺎﻋﯿﺎت ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎﻧﮫ ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ و ﺷﮑﺮاﷲ ﭘﺎﮐﻨﮋاد و  ...را از ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮد؟ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران و ﻓﺮوﻣﺎﯾﮕﺎن رژﯾﻢ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻌﻠﯿﺎﺗﯽ از
اﯾﻦ دﺳﺖ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ذھﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ آن دوران را ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﺸﻮش ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﮫ اﻧﺘﺸﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻌﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﮫ
ذھﻦ ﺟﻮاﻧﺎن را ﻣﺨﺪوش ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .و از آن ﺑﺪﺗﺮ ﮐﺎر ﺟﺪیای ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﮭﺮهی ﻣﺒﺎرزان ﻣﯿﮭﻨﻤﺎن ﺑﮫ ﻧﺴﻞ
ﺟﻮان اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﯿﺪان ﺑﺮای ﺟﻮﻻن دادن اﻣﺜﺎل ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ .
ﺑﺸﺎرﺗﯽ در ﻣﻮرد اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺿﺪ ﺳﻄﻠﻨﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»اﻗﺪام ﻣﮭﻤﯽ ﮐﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از  ٢٢ﺑﮭﻤﻦ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،دﺳﺘﮕﯿﺮی و اﻋﺪام ﺳﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮد .ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ اﯾﻦ ھﺎ ھﺮﭼﮫ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﮫ ﺣﺴﺎﺑﺸﺎن رﺳﯿﺪه ﺷﻮد؛ ﭼﻮن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺎﺋﻦ ،وﻃﻦ ﻓﺮوش و
ﺧﻮﻧﺨﻮاری ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ دﺳﺘﺸﺎن ﺗﺎ ﻣﺮﻓﻖ ﺑﮫ ﺧﻮن اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﻋﺰﯾﺰ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ آﻏﺸﺘﮫ ﺑﻮد .اﯾﻦ ھﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ
ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺟﺮم اﺳﺖ و ﺟﺮم اﯾﻦ ھﺎ آﺷﮑﺎر ﺑﻮد و ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ اﺛﺒﺎت ﻧﺪاﺷﺖ. ....
ﻣﻦ ،ﺧﻮد ،در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت و اﻋﺪام ھﺎ ﺑﻮدم .ﺑﻌﺪھﺎ دﺳﺘﻮری ھﻢ از اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدم.
ﻣﻔﮭﻮم دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺳﺎلھﺎ زﻧﺪان ﺑﻮدم و ﺗﺠﺮﺑﮫی زﯾﺎدی در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ داﺷﺘﻢ اﯾﻨﮏ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻣﺒﺎدرت ﮐﻨﻢ .ﻟﺬا ﺷﺮوع ﺑﮫ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﻮﻧﺨﻮار رژﯾﻢ ﯾﺎ زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﺎن و ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺎزﺟﻮھﺎ ﮐﺮدم .در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺎﺳﺪاران
ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺘﮭﻤﯿﻦ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .آنھﺎ ﭘﺲ از ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﮫ زﻧﺪان ﻗﺼﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ....
ﭘﺲ از اﻋﺪام اﯾﻦھﺎ ) رﺣﯿﻤﯽ ،ﺧﺴﺮوداد ،ﻧﺎﺟﯽ ،ﻧﺼﯿﺮی( ﺑﻌﻀﯽ ھﺎ ﺳﺮو ﺻﺪا راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ زﯾﺎد ﻧﻮﺣﮫ
ﺳﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﭼﺮا اﯾﻦھﺎ زود اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺨﻠﯿﮫ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﮕﺮدﯾﺪﻧﺪ!! ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﮫ اﯾﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮای
دوره روﺷﻨﻔﮑﺮی اﺳﺖ ... .ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ھﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦھﺎ زود ﺳﺮ ﺑﮫ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻌﺪاً ھﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ
اﻋﺪام ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ و اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺪادﻧﺪ و ﺿﺮر ﺗﺄﺧﯿﺮ در اﻋﺪام آنھﺎ ﺑﯿﺶ از ﻓﺎﯾﺪهاش ﺑﻮد .
ﻣﺤﺴﻦ ﺳﺎزﮔﺎرا ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران ﺳﭙﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﭘﺲ ازﻧﮭﺎﯾﯽ ﺷﺪن اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ و ﻃﺮاﺣﯽ اوﻟﯿﮫ ﺳﭙﺎه در اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﺳﺎل
 ۵٨ﺟﺎی ﺧﻮدم را ﺑﮫ آﻗﺎی ﺑﺸﺎرﺗﯽ در ﺷﻮرای ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ دادم«)ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺳﭙﺎه و ﺳﮫ اﻧﺤﺮاف ،ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ ﺳﺎزﮔﺎرا(
ﺑﺸﺎرﺗﯽ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ راه اﻧﺪازی واﺣﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :

»اﻧﮕﯿﺰهی ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ھﺮﭼﮫ زودﺗﺮ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﺳﺮان ﻃﺎﻏﻮت رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،در ھﻤﺎن روزھﺎی اول ﭘﺲ از
ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ،ﺗﻌﺪادی از ﺳﺮان ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻣﺪرﺳﮫی رﻓﺎه اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﷲ رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﮫ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻮد و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺎ را ﺑﮫ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ از ﻣﺪرﺳﮫی ﻋﻠﻮی ﺑﯿﺮون آﻣﺪم .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﮫ اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺑﺎ ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﻼﻃﻔﺖ و ﻣﺤﺒﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺷﻤﺎ ﺑﺮوﯾﺪ اﻣﻨﯿﺖ را در ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ ... «.ﻣﻦ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ھﺮﮐﺎری از دﺳﺘﻢ ﺑﺮ ﻣﯽآﻣﺪ اﻧﺠﺎم دادم ﮐﮫ از ﺟﻤﻠﮫی ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺑﻮد؛ ﭼﻮن ﻗﺒﻼً ھﻢ ﮐﺎر ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ
اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد و ھﻢ رﺷﺘﮫی ﺣﻘﻮق ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدم .ﻣﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮرای ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ واﺣﺪ
اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آن را ﻧﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ» .اﻃﻼﻋﺎت« ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ،ﺣﺮاﺳﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻮد و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ھﻢ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ
ﺑﻮد ﮐﮫ ﻗﺼﺪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﭙﺎه را داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻮﻧﺪ «.
ﺑﺸﺎرﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﮭﻢ ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﮫ ﻧﻘﺶاش در دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪ آﯾﺖاﷲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮده و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﭙﺎه از ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮﺿﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﭙﺎه ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﺳﺖ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ را ﮐﮫ
از ﺳﻔﺎرت ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﻮد ،دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ .
اﻗﺪام واﺣﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و واﮐﻨﺶ ﺳﺮﯾﻊ آﯾﺖاﷲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮده در ﮐﺸﻮر ﺷﺪ و ﺷﻮرای
اﻧﻘﻼب ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﮫ ﺷﺪ .در ﺟﻮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮﺿﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﺪھﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﻮزﺳﺘﺎن و وزﯾﺮ
ﻧﻔﺖ و ﻣﺨﺎﺑﺮات رژﯾﻢ ﺷﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﻣﻮرد ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻮﻃﺌﮫی ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﺸﺎرﺗﯽ ،ﻏﺮﺿﯽ ،رﻓﯿﻖ دوﺳﺖ و اﺻﻐﺮ
ﺻﺒﺎﻏﯿﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی و اﺟﺮا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .آﯾﺖاﷲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺗﺎ زﻧﺪه ﺑﻮد ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی ﻣﮑﺮر ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ دﯾﺪار و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ
آنھﺎ ﻧﺸﺪ .
ﺑﺸﺎرﺗﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮد در دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﻌﺎدﺗﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﻦ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺘﻮر دادم ﮐﮫ ﺳﻌﺎدﺗﯽ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ .او را ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺑﻠﯿﺰری ﮐﮫ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ را از ﻓﺮودﮔﺎه
ﺑﮫ ﺑﮭﺸﺖ زھﺮا ﺑﺮدﻧﺪ ،دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و آوردﻧﺪ؛ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد آن را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮده و ﻓﮭﻤﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﮫ ﮐﺠﺎﺳﺖ .آﻣﺪﻧﺪ داد و ﻓﺮﯾﺎد راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻋﻼﻣﯿﮫ ھﺎی ﻣﺘﻌﺪد دادﻧﺪ و ﺳﭙﺎه را ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ...
آﻗﺎی داﻧﺶ ﻣﻨﻔﺮد ﮐﮫ آن ﻣﻮﻗﻊ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﺑﻮد ،ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ اﻧﺠﺎم داد ﮐﮫ ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ دوﻟﺖ ،ﺳﻌﺎدﺗﯽ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺿﻤﺎﻧﺖ
آزاد ﺷﺪ] ،ﺷﻮد[ ﺑﮫ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﮫ از ﺣﻮزهی ﻗﻀﺎﯾﯿﮫ ﺗﮭﺮان ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد و ھﺮ وﻗﺖ ھﻢ اﺣﻀﺎر ﺷﺪ ،ﺑﺮﮔﺮدد .آﻗﺎی داﻧﺶ ﻣﻨﻔﺮد
ﺧﻮدش اﯾﻦ را اﻣﻀﺎ ﮐﺮده و آورده ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺎ ھﻢ آن را در ﺷﻮرا ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﯿﻢ .اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد ﻣﻦ ﺑﻮدم «.
ﺑﺸﺎرﺗﯽ در اوﻟﯿﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ از ﺟﮭﺮم ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ راه ﯾﺎﻓﺖ و در آذر  ۵٩ﺑﮫ ﺣﮑﻢ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﯾﮑﯽ از
اﻋﻀﺎی »ھﯿﺌﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﺷﺎﯾﻌﮫ ﺷﮑﻨﺠﮫ و وﺿﻊ زﻧﺪاﻧﯿﺎن« ﺷﺪ .اﯾﻦ ھﯿﺄت ﭼﻨﺎن ﮐﮫ از اﺳﻤﺶ ﭘﯿﺪاﺳﺖ در  ٢٩ﻓﺮوردﯾﻦ ۶٠
ﻃﯽ ﮔﺰارﺷﯽ وﺟﻮد ﺷﮑﻨﺠﮫ در زﻧﺪانھﺎی ﮐﺸﻮر را رد ﮐﺮد.
ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﺳﭙﺲ در دھﮫی  ۶٠ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وﻻﯾﺘﯽ در وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .ﺳﭙﺮدن ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
و دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ و اﻋﺪام دﺳﺖ داﺷﺘﮫ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺸﻮر را ﺑﮫ دوش ﻣﯽﮐﺸﯿﺪه ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
ﻣﺎھﯿﺖ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﮫی رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .وﮔﺮﻧﮫ در ﮐﺠﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﮫﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
و دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﮐﺸﻮری دارای ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺑﻘﮫای ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﮐﮫ در ﻋﺮﺻﮫھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد ،ﭘﺲ از
ﺣﻀﻮر دھﺴﺎﻟﮫ در ﭘﺴﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮫ در دوره دوم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﭘﺴﺖ ﺣﺴﺎس وزارت ﮐﺸﻮر را
ﻋﮭﺪه دار ﺷﺪ و در اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﺟﻨﺎﯾﺎت زﯾﺎدی را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪ .
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﻓﺮدای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﮭﻞ و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺟﻤﮭﻮری ،اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺸﺎرﺗﯽھﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن ﺑﮫ ﭘﺎی ﻣﯿﺰ ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻮاﺑﮕﻮی
ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺧﻮد در ﺣﻖ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺪون ﺷﮏ ﺗﺎ آن روز ﻧﮫ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران را ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﻢ و ﻧﮫ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .
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