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  تلويزيونيبرنامه 
  رودست

  حقوقدان -رفيضامي

قای اميد دانا بسيارمستفيض و تشکرات ميھن پرستانه ام را به آازبرنامه رودست  ،جاويد ايران با سپاس
  ١ .حضورشان برای اجرای چنين برنامه ای تقديم ميکنم

موضوع شکنجه  قای اميد داناآدررابطه با برنامه اجرائی  موردی ھست که فکرميکنمرشيو سنگر آدر
   .به استحضارايشان رسانده شود بجاست ساواک 

   :نوشت ١٩٧٧قای الن ھارت درتايمزلندن درتاريخ نھم جون آ ١٣۵۶درسال 

ه متوجه تاج وتخت نچنانکه من شاھد بوده ام نشان ميدھد که شاه باوجود ھمه خطراتی کآواقعيت ايران «
 او ،شخص خود اوست درراه ايجاد نھادھائی برای استقرارحکومتی به سبک دمکراسی گام برميدارد و

ه است ازصحن فکرميکند که اين موضوع بھترين فرصت برای دست يابی به ثبات سياسی پس ازخروج او
 و اورد کشورش زيراگرشاه دراين راه شکست بخورد ويا بنحوی نگذارند دراين راه توفيقی بدست بي

اتھام شکنجه که برژيم شاه نسبت داده شده بود تقاضا کردم عده ای اززندانيان . بمنظورروخواھد شد
م نھا فيلم برداری کنآ سياسی راکه بزعم مطبوعات بين المللی درزيرشکنجه جان سپرده اند به بينم واز

ن صالحی است که اودرزمانی که بعلت دکترسيمي ،يکی ازکسانی که به اين طريق ازشمارمردگان خارج شد
ماھه حامله بود برطبق گزارش سازمان ھای  ٨شرکت درفعاليت ھای تروريستی بازداشت شده بود 

وتبليغات مارکسيستی ورسانه ھا اين خانم وبچه اش زيرشکنجه دراوين مريکا آدانشجويان ايران دراروپا و
   .ال صحت ھستندکشته شده بودند ولی دکترصالحی وبچه اش ھردو درکم

ازاوکه دانشجوی دانشگاه براد فورد است نيز غالبا  ؛مورد ديگرمربوط به صادق زيباکالم مفرد است
 نام ميبردند وميگفتند ساواک اورادرحالی که مشغول تحويل پول بيک گروه تروريستی در هبعنوان مرد

ارکتش رادرسازمان ھای ير کرده است وی درطی سه ساعت مصاحبه تمام جزئيات مشگتايران بوده دس
ن آلمان غربی بامن سخن گفت که درآتروريستی بين المللی توضيح داد وبعنوان مثال ازيک گردھمائی در

اين اکثريت شرکت کنندگان در ؛گروه بعنوان نماينده سازمان دانشجويان ايرانی مقيم لندن شرکت کرده بود
يبی وسازمان ھای مختلف فلسطينی درارتباط نان ميگفتند که بالآ مجمع غيرايرانی بودند وبسياری از

ھستند بعقيده زيبا کالم منفرد منظور ازاين گردھمائی ھا تصميم گيری درمورد نحوه اجرای مبارزات 
   ».تروريستی درايران بوده است

   :قای الن ھارت اضافه کرده استآ

                                               
١ - https://www.youtube.com/watch?v=tYSE9BzAfBs     ٣٠رودست   

https://www.youtube.com/watch?v=ncsGBzQBpig&feature=youtu.be    ٣۶رودست   
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يقين شد که شاه ايران  ديگرزندانيان دردسترس من قراردادند برمنوباتوجه به حجم مدارک دقيقی که او«
 اری وذدراين گفته خود صادق بوده است که حمله راديکال ھا برضد اوازنقشه ای که درخارج سرمايه گ

   »رھبری ميشود سرچشمه ميگيرد

  ١٣٧٩تيرماه  ١۵نقل ازسنگر

 


