ماهنامه خبری موزه عبرت ایران
شماره بیست وششم– اسفند ماه 1394

این خبرنامه توسط بخش تحقیق و پژوهش موزه عبرت ایران منتشر شده و تالش می کند تا دانش و
اطالعات مفیدی درباره زندانیان سیاسی دوران حکومت پهلوی را در دسترس همگان قرار دهد.
صاحب امتیاز :موزه عبرت ایران
سردبیر :قاسم حسن پور
وب سایتwww.ebratmuseum.ir :
پست الکترونیکInfo@ebratmuseum.ir :
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 oالبته هر زمان که مایل نباشید می توانید درخواست عضویت در خبرنامه را لغو کنید.
خبرنامه موزه عبرت به صورت رایگان ارسال می گردد.
 oبرای عضویت در خبرنامه  ،لطفا از سایت ما بازدید کرده و عضو خبرنامه شوید تا خبرنامه
های ما را دریافت کنید.
--------------------------------------------------------------------

بیست و سوم اسفند ماه برابر با سوم جمادی الثانی سالروز
شهادت بانوی بزرگ اسالم حضرت فاطمه زهرا(س) به
عموم عالقه مندان و شفیتگان آن حضرت تسلیت باد

به اطالع می رساند موزه عبرت ایران از دوم تا دوازدهم فروردین ماه
 1395از ساعت  9الی 13و از ساعت  14الی  17جهت بازدید عموم
مردم دائر می باشد.

در این شماره از ،رویدادهای مهم تاریخی ( چهلمین سالگرد شهادت اعضای گروه فجر انقالب (والفجر )
نگاهی به ترمیم و بازسازی موزه عبرت ایران و از موزه تاریخ پلیس سیاسی (روسیه -سنت پترز بورگ)
سخن خواهیم گفت.
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رویداد تاریخی

شهادت سیّد حمید رضا فاطمی
سید حمید رضا در بیداد گاه رژیم سفاک شاهنشاهی به سه بار اعدام و هشتاد و پنج سال زندان محکوم شد
و حکم در سحرگاه هفدهم اسفند سال  1334در میدان چیتگر تهران به اجرا در آمد و وی به همراه دوست
مبارز خویش محمد علی موحدی به شهادت رسید.

3

سید حمیدرضا فاطمی همیشه می گفت اگر روزی امام خمینی (ره) بیایند من درصف اول برای استقبال می
روم .دانشجوی مکانیک دانشگاه شریف ،نخبه و متدین بود و طبق دستورات امام خمینی راهش را انتخاب
کرده بود و بعد از  13ماه و  1۱روز که در زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری (موزه عبرت فعلی)
نگهداری شد و چون رهبر گروه بود کلیه شکنجه هایی که فکرش را بکنید ،روی او انجام شدو سرانجام
اعدامش کردند .سید حمید رضا فاطمی موقع شهادت  ۱1سال داشت.
مجاهد شهید محمد علی باقری عضو گروه فجر انقالب
شهید محمد علی باقری دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران و عضو گروه فجر انقالب (والفجر ) ،در
ایامی که او در زندان شاهنشاهی اسیر بود " .فجر انقالب"  ،در سالهای نخست دهه پنجاه شمسی ازسوی
برخی جوانان که عمدتاً دانشجویان دانشگاههای تهران بودند ،تشکیل شد.

چهارتن از اعضاء گروه والفجر  ،یعنی شهیدان محمد علی باقری ،محمود پهلوان  ،حمید رضا فاطمی و
محمد علی موحدی قمی درزمستان  1334اعدام شدند و مابقی به حبس ابد یا حبسهای چند ساله محکوم
گردیدند.
--------------------------------------------------------------------

نگاهی به ترمیم و بازسازی موزه
در سال  1311به دستور رضا شاه ساختمانی تحت عنوان زندان موقت شهربانی توسط مهندسین آلمانی در
منطقه تاریخی باغ ملی یا میدان مشق سابق که تایخچه ای مملو از مسائل سیاسی  ،نظامی و اجتماعی دارد ،
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ساخته می شود  .مهندسی پیچیده ی این ساختمان هنوز هم معماران را تحت تأثیر قرار می دهد .در سال
 1311ساخت این بنا به اتمام می رسد و مورد کاربری قرار می گیرد  .در سال های بعد این ساختمان از
زندان موقت شهربانی به زندان زنان و پس از آن در بهمن  1331به دستور محمد رضا شاه به زندان کمیته
مشترک ضدخرابکاری تغیر عنوان و کاربری می دهد  .در سال  133۱این ساختمان به عنوان موزه برای
بازدید عموم مورد کاربری قرار می گیرد .این موزه که تحت عنوان موزه عبرت ایران از آن یاد می شود دو
بار مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته است  .اولین بار این ساختمان در سال  ۱9تا  31مورد بازسازی و
مرمت قرار گرفت .این بازسازی زیر نظر سازمان میراث فرهنگی انجام شد .مجموعه ی سازمان میراث
فرهنگی بر روی پروژه بازسازی و مرمت موزه عبرت ایران نظارت مستقیم داشه است  .به گزارش روابط
عمومی و امور بین الملل ،دومین بازسازی و مرمت موزه عبرت ایران در اسفند ماه  1393شروع شد و تا
هم اکنون ادامه دارد.
طرحی برای بازسازی و مرمت موزه عبرت ایران پیشنهاد و از کارشناسان میراث فرهنگی و متخصصین
ترمیم ابنیه تاریخی نیز دعوت شده تا در بازسازی و مرمت موزه عبرت ایران رایاری دهند .سازمان میراث
فرهنگی هم بر روی این پروژه نظارت داشته است  .جدول پیشنهادی برای بازسازی موزه عبرت ایران
شامل سه فاز  ،تحت عنوان ترمیم  ،تعمیر و تجهیز بوده است .چرا که بعضی از قسمت های این موزه نیاز
به ترمیم و بعضی قسمت های دیگر مثل موتورخانه که از دستگاه های بسیار قدیمی تشکیل شده نیاز به
تجهیز داشت که آن ها شناسایی شده و در جدول مورد نظر قرار گرفته است
این جدول شامل تمامی قسمت های موزه از قبیل معماری ساختمان  ،قسمت های جزئی واصلی ،
تأسیسات  ،موتور خانه و ...می شود  .اکثر قسمت های موزه نیاز به بازسازی و مرمت داشت  .بعضی
قسمت ها با یک رنگ زدن و ترمیم ساده برای بازدید عموم آماده می شد و در بعضی قسمت ها نیاز به زیر
سازی و حتی احداث یک سازه ی جدید وجود داشت .قسمت هایی از بازسازی موزه عبرت ایران هم
اکنون به اتمام رسیده و قسمت هایی در اواخر مراحل بازسازی است .به عنوان مثال بخش برق کشی و
نصب کابل ها در ساختمان موزه پروژه ی مهمی بود که به اتمام رسیده است  .در بخش دور دایره و مرکز
ساختمان موزه نیاز به کنده کاری وجود داشت  .این کنده کاری کار ساده ای نبود چرا که بتن استفاده شده
در این ساختمان برای  31سال پیش است و با کوچکترین اشتباه امکان آسیب به ساختمان و حتی تخریب
آن وجود داشت .تمامی این کار ها با ظرافت تمام و به صورت دستی انجام شد و قسمت دایره به پایان
رسید .البته قابل ذکر است که در بخش دایره قسمت هایی همچنان در حال بازسازی و مرمت جزئی قرار
دارد .بازسازی و مرمت این موزه بر اساس تاریخ شفاهی افرادی که در اینجا زندانی بوده اند و زیر نظر
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کارشناسان میراث فرهنگی انجام گرفته و سعی شده است ساختمان این موزه به زمان فعالیت خود به عنوان
زندان شبیه سازی شود .در مرمت و بازسازی موزه عبرت ایران تصمیم به این گونه بود که قسمت دایره که
رخ کار است در ابتدا بازسازی و مرمت شود و سپس به سراغ بند ها و سلول ها رویم .در ماه آینده کار
بازساری به صورت کامل انجام می شود و تمامی قسمت ها برای بازدید عموم آماده می گردد.
-------------------------------- ------------------------------------

موزه تاریخ پلیس سیاسی (روسیه -سنت پترز بورگ)
ساختمان موزه تاریخ پلیس سیاسی قرون نوزدهم و بیستم روسیه(شاخه ای از موزه دولتی تاریخ سیاسی
روسیه) در مناسب ترین جای خودش یعنی بخش سابق سنت پترزبورگ مستقر شده است .در حقیقت این
مکان جایی بوده است که نیروهای امنیتی روسیه و جماهیر شوروی بیش از  31سال فعالیت می کردند.

نمایشگاه های موزه سه غرفه را شامل می شوند .در اولین غرفه ها ی این موزه ،دفترهای بازسازی شده ای
رئیس پلیس سنت پترزبورگ ،مجسمه های افراد معروفی از کارمندان پلیس سیاسی آن زمان به نمایش
گذاشته شده است.در پشت دیوارهای این اتاق،در دوره های مختلف تاریخ روسیه فعالیت های مشکوکی
انجام و طراحی شده است از جمله شخصیت های سیا،لِنین ،مارتُو و دیگر افراد .تمامی اشیاء و وسایل
داخلی این اتاق از قبیل مبلمان قرن نوزدهم ،لوسترها و کاغذ دیواری های گلدار مرمت شده اند.
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دومین اتاق نمایشگاهی از فعالیت های پلیس سیاسی قبل از انقالب روسیه است.
این غرفه به دوره ی دورِوُلیوتسیوونگوی پلیس سیاسی اختصاص دارد .در حقیقت در طول دوره ی
نیکالس اول ،هنگامی که هیئت حاکمه تحقیقات سیاسی توسط حکم شاهنشاهی در تاریخ سوم جوالی
 13۱1درحال انتصاب مقام صدر اعظم سلطنت شاهنشاهی خود بود ،پلیس سیاسی شکل گرفت.
موارد و اسناد به نمایش گذاشته شده ی سومین گروه مقام صدر اعظم سلطنت شاهنشاهی که ارگان اصلی
بخش تحقیقات سیاسی در روسیه بود ،مربوط به دوره آغازین حکومت نیکالس اول بود .این اسناد حاکی
از اعمالی بود که پلیس سیاسی به منظور جلوگیری از فعالیت های زیرزمینی و انقالبی افرادی که علیه
سلطنت انجام می دادند ،روا می داشت.
به عالوه راهروی دوم بخش های جالبی از تاریخ این دوره را به تصویر می کشد:
تصاویر افرادی است که انقالب را علیه پلیس سیاسی هدایت می کردند ،لباس های زندانیان ،نامه های
زندانیان سیاسی ،آلبوم مراسم یادبود زندانیان و غیره.
در اتاق سوم اقالم به نمایش در آمده مربوط به کمیسیون فوق العاده پترارورد چِکا روسیه در طول دوره
جنگ جهانی می باشد و تاریخ پلیس سیاسی  USSRرا به تصویر می کشد .در بین آنها ساختارها،
بروشورها و اسناد دوره ترور و نامه های زندانیان سیاسی به چشم می خورد.

نمایشگاه ها
7

بعد از گذشت چندین سال از بازگشایی موزه «تاریخ پلیس سیاسی» ،مشاهده نمایشگاه های زیر
بازدیدکنندگان را به وجد می آورد:
«از یونیفرم آبی و ماسک سیاه تا باتوم»
«چکا FSB،KGB،علیه تروریسم و جاسوسی»
و همچنین نمایشگاهی با نام:
«درجه افسران امنیتی بر دوش زنان» که اختصاص به زنانی دارد که در سرویس های امنیتی خارجی فعالیت
می کردند.

نقل مطالب این خبرنامه با ذکر مآخذ بالمانع است
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